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} .. unanlılarda 
bahri kuvvet 
Doğrusunu aöyleyeytm, iten, Yu

lt.nlıl rı lalzdea dyade pratik zib
lllyetli inaanlar zannecldrdlm.Meter
•e onl:ırda milletleri büyiik muraf
İ&ra aokmak lçia, ır. atbuat ile ve 
sıdr vaaıtalarla efkarı milliyeyi 
tahrik ilmini bilen komiıyoner pro
P•tnndacılara keadilerinl kaptıra.ıı
lardau başka bir ıcy değil imltler. 

Umumi harbin bize bir hah ra 
olnıak üzre tcrketnıit oldutu ~1G8-
ben,, ve bugünkü teamiye ile Ya
"uz zırhlısını zıyadan kurtannak 
için tamir eder etmez Yunanist..a
da halk arasına bir fitil sokuldu. 

, Ayni lıarekct, bahriye kuvvetle-
rinin tahdidi müznkcrntıoa başlan
dığı vakit, Amerikanın bahri inıaat 
fabrikalarının komisyoncuları tara
fından tahdit aleyhinde matbuatta 
vukua rıelmit ye bunun para ile 
yapıldığı bilahare meydana çıkmıştı. 

Bu kornisyonerler ıureti :z.abire
dc hak kazanmak için Yunaniatana 
\'erilmit olan Anadoluya yapışık 

eski 1'0rk adalannın haı ben istimlaki 
lhtimelir.l ileri sürüyorlar.Filvaki bu 
Qıes'elc yunanhkrı tahrik edeb"lecek 
ınabiyctte telakki edilebilir. Fııkat 
Jnk.ir etmlyelim ki, ayni mea'ele 
\ııiıt de rabatl!ız eaecek mahiyettedir. 

Çünkl bu adalann Anadoluya 
geçmek için birer köprn oldukları 

da sö~ !--nmişti. Lozan konferan111n
'1n Lor~ t(ur ... on iki millet arasında 

'bir gün nif im h r.dim olacak me
•'~iel r tevht etmifti. Türklerin 
eı~erinı...en, onlar için her noktal 
.. r a dü üneceği ve rahatsızlığı 
m ıcip ol cak yerleri almışta. 

t,, dill', ... ıvarn, Sal u: adalan ve 
l'rekya hududu gibi maa' eleler itte 

Lu cümledendir. O zaman türk he
Yeti murnhha&aeı bu dikenlerin iza
lesi içia çok çabşu ve hakka iatinat 
ettirilse de, kon fer nstn toplanan 

esl::i dünya bakıyyesi diplomatlara 
rr.eram anlatmak kabil olamadı. 
Bıtabi biz de çaresizlik mevkiinde 
knlarak bu bakındıkları imza ettik. 

"Sevr" muahedesinin güzellikle
rine kendilerini k ptırımf olan d~ 
lomatlar isteselerdi, hiç olmazsa 
Adalnr mea'e!esıni hal için başka 
bir ş~kil ara~ıp bulnbilirlerdi. 

1863 senesinde İng·ıternin "lyo
niyen - Yooiennes,, denilen Akdeniz 
adalarını Yunanı.tana terketm• ol
duğunu gch:ü önüne getirmit olan 
lord KOuoo, Türk adalannın da 
'Yun anlatana ilhakını canü ıönül
deu .uzu ediyordu. 

Türkiye hakkında yapılaa hak
•ızlıklan vlcdanen itiraf ettltfne 
•(iphemi& olmıyan Yunanistan, bu
günkü Türk milletinin, bütün hak
ıız.hklara rağmen, ıulh emrindeki 
a.r:ı:uyu eamimanesinln derecesini 
ha kkile keşfedemly rek, bahri ku" -
\'etini tezyide karar verdi. 

Halbuki bu günkil Türkiye mül
ltGnü ıulh 1ayealncle imar v• terfih 
ttrnekten batk• bir Diyete ıahlp 
detildtr. Dahilen ıslahat utrunda 
l>ara aarfıaı iatibam eJea o kadar 
h.yat! mea'eieler kar111nıdayu: ki, 
~arp rf bi tahrip mOaebblbl ola• bir 
tetebbilaG ha)eldeıa b e l'•çlreaıeı. 

Türkiye her münasebetten bilis
tifade bu halia emetial g6atermittir• 
~o•t" Yunanlatana da ıunu bU
baaaa ı8ylemek latrırim ld, blder 
rlbt eeıılm aanayl• malik olmıyaD 
"-llletlena Avrupa " Amerikadan 
barba darp allb edevab almaları, 
eltlıaUnla del'1eti ile, mtlteakıben 
1ı"1cı ma1raflara yol a~mak demek
tir. Bugila mtlkemmel diye ahnan 
lllttra mahıulG birkaç ay veya Hile 
•otara daha •Clkemmel bir icat Ue 
JQYIDet "ehemmiyetini kaybediyor. 

Saltan Aıh samanında yeni 
lıl\lıtar almıt olaa TQrklye, RH 
"-uharebeal eanuında ihtira edilmif 
011.aa "Svarçıkopf-Sebvarhkopf ,,tor
Plller:ı karıııuıda Hkteye malaJdlm 
olup kalnııfb. Biz timdi baDomw 
~tuzca bulem•t• m•Yaffak olmak 

1 Çin enelce lhtu ettiğimiz iDhtıar-
1.tı blle bir mbJ addedi1orus. 

Kont Volpl'nln tetkl!Katn Llk 

D let ban as 
esas ar tesb · 

• • y 
edi ·yor. 
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Paramızın ıstikrarı bahsinde bu banka 
'liihim bir amil olacaktır. 

Vaziyete nazaran bu seneki şampiyona maçları birçok 
sürprizler vaadedecek mahiyettedir 

Aakara ıelea haberler, para- ı lau aurctle Kont V alp: kendi fllL 
m•xın latikrarı bahainde, hübıimetia aahuında salahiyet ve ihtisasını 
ea aalihiyyettar ı.entuı fikirlerhıi göstermiştir. 
almı:kta hu Davet oeticHlnde memleketim• 
lunduğunu he reldltI anlqılan kontun, para-
g~ateriycr. mızin iatikrari için kıymetli fikirler 
Devlet ban. eermiyaa etmiş olduğu şüphe cdi-
bQ h. ~m~ 
için alınan Ancak kont Volpi Ankarada 
mütehaHıa bu buaU1ta tetkiklerine devam et-
M. Müller mekttr. 
den ıonra, Koat Volpi evvela tetkil edıI~-
aabık ltafya cek banka hakkında tetkikata başla-
maliye na- mıştır. Bu hususta Ali iktisat mec-
zın Kont lial katibi umumisi Nurullah Eaat 

Valpinln An- bey kendialne yardım etmektedir. 
karayı ziya- Bankanıa teşekkülünde ltalyan 
rethıln bu Hrmeyesinln de iştiraki ıuubteınel 
mühim me· rörünm<'ktedir. Devlet bankası 
aele ile ala- aermeycl'linin hisse ıenetleri ile de 
kadar oldu- +uyi i cihetine gidileceği zannedi-
p aala9ı- KONT VOLPI liyor. Bu meydanda "Banka kom-
Ll yor. merçiyale ltalyana ,; aın da mühim 

Kont VoJpl e.velkl gGn Relıl bir bİHci ittirakl olmaıi aıuhtenıe
cnmhur bauetleri tarafından kaLu: ldir. 
edilmiş ve mü~arünlleyhio nezdine Kont Volpai'nln tetl ikab cnm-
iki ıaat kadar kalmıtbr. leıinden olarak, paramızın aon •c-

Uzun zamandan beri gayn tabii nelerde ıreçirdiği 1&fhalar hakkıada 
buhranlar tevlit eden lngliı lirasının tehrimi1.deki kambiyo boraa•ınCla 

bir rapor iatenmittir. Kambiyo 
mcddil cez.rl, paramızın litikısan 

borsaaında 1925 ten beri paramızın 
temin edildiği giln, yıkıcı rolünü göıııterdiği temevvOçler n aebeple-
oynayamayacak ve binnetice bayat ri tetkik edilmektedir. Bora idare 
pahalılığına da bu günltü kadar mcclial azasınd n Raif Necdet bey 
amil ve mileııslr olmıyacaktlr. boraa müralobı Safim bey bu 

Gelen haberlere nazaran, hükQ- rakorun taDZimine memW' edllmif
met bu hususta c:sash ve cezri ted- lerdir. 
birer almak üzeredir. Devlet ba n- DiQ-er taraftan rüsumat idareıt
kaaının teşkili de bu tedbirler me- inin taıazim ettiği iatatiıtikler de 
yanındadır. Ankaraya gönderilmittir. 

Kont Volpl ltalyan maliye nazır- Kont Volpinln bupn ziraat 
lı tından geçen aene mayısta istifa bankaaı merkezinide yiyaret cttik
etmittl. Fakat nazaretı :ıamanlannda ten ıonra a kıamki ekiıpreıle ha
pek mühim ıukutlara uğrayan ltal- rekct edip yama tehrimize ~clmHI 

muhtemeldir. yan lireti ı~tikrarını bulr:ıuv ve 

Düa aabala Kadıköy(ladeld aa
bada yapılan rekor kırma tecrilbe
lerine Galntasarayb Semih 100 me
treyi (11) aaalyede alarak Türkiye 
rekorunu kırmıfbr. 

Dün lik maçlarına 
baılandı 

Futbol lik maçlarına diba Tak
sim Stadyumunda başl&Ddı. Gii&el 
ve çok mnaait bava, teaad~fen kar
tılaotırdıtı taknnlana oldukça ra• 
kip vaziyette bulunmalan ıtad111ma 
kealf bir kalabalık toplamıttı. 

Maçlara 8tleden eTI'el baf}andı. 
Kabul edilea eaa1a nazaran blrlad 
kümeye mensup kulaplerfıı ikinci 
takımları da, ayni flldıtüre tlbl 
olarak, kendi aralaruada bb> ta•· 
piyona yapacaklardı. 

itte düıa atleden en-el bqla
nan müsabakalar alqam dotn 
karşılatacak Vefa- Fenerbahçe, Ga
lataaara1 • Beykoa lklııcl takımlarım 
çarpıtbnyordu . 

ilk mG1abaka11 Vefa • F•• 
ikinci takımlan 1aptılar Fenerbabçe 
•abıtya ıu ıekllde çıkmııbr. 

Meb••t 
Ekrem 

Fahri Ultfl 

Nibat 

Rısa 
Salt 

Recai 

Şeldp 

Buna mukabil Vefa ıahaya M• 
ıtk bir kadro Ue çıkmıfb. Blrıad 
de.;renha ortalarına k•dar bu nok
aa:ıılar kıamn ikmal edildi ve Vefa 
oyuna dok•.ı oyuncu Ue dev .. 
ettlı 

Kimli 
Muhıla 

Avni Namık 
Cudi Sait 

Rarıp 
Ekrem 

Tevfik 

Adetler ara1ıadakl aiabebi.ılik 
oyunun bntOa imtidadınca kendini 

Nerde kaldı ki, Avrupalıdaa yeni
den yen!••e demirler aabn almak? K©>(paurooan lb>aşDar 

Avrupa mem eketleri birer ma
murclerdir. Ben orade r•çen ıen• 
bile pırtı! kundura veya pantaloıı
lu amele görmedim. Bir de bizim 
halimize bakuıt tatbiki fenlerle ta
biate bakim olan o mil~tlere ba
kar.sak biz.im hissemize intihardan 
batka ne düşer? Eter akhmıı:ı ba-
şımu:a toplarsak, harbe bazırlaaa
cajız diye mUletlerimtzin bir azı
cık varlıklarını· da imha etmeyl.ı. 

Bir kerre memleketimize dannp 
bakalım ve g8rdüğünıüıü mntemed· 
din memleketlerin manzaralartle 
mukayese edelim. Bu mukayeseyi 
yap ıyor detili.ı. 

Memlekctimlıde k1 harabiyl, fı. 
karalığı gözümilı-n Önüne getirdl
timİz zaman, arbk bu aara liyık 
lnaanlar olmadığımızı itiraf edece
timiz geliyor. Biz onlann zlraat
lerini bir de kendi zlratlml.ıi g8zG
m6:ı:ün ön\lne retlrellm. Tarlalanaı 
ıun'r ıübrelerle mahauldar etmek 
lçia, milyonlarca Hrmaye ·ıe bGyük 
fabrikalar te1lı ediyorlar. Yetittlr
diklerl mahauUl Dereye koyacalda. 
naı bilmiyorlar. Biz ekmeğimizi 
yapacak butdayı bile yetittf reml
JOl'lll·ÇünkU ku•vcl muıtahaılaıını, 
aıırlarıll tllkenmlı olduğu toprak
tanaıısdan ancak dua bereketlle 
mahıul almak hali ac.ılıade bulıuau. 

JOl'Ule itte bGtila balkaalar fU tuvlr 
ettlQimlr haldedir. Bulıar çifçllerl 
ahiren Da:ılmarkaya ,tttiklerlade 
gCSrdGklerl terakklyat karııaında 
keadl aclılerlnf idrak etmek ıure
retlle ibret al•ıtlardır. 

y edl yilı kGıur bla kilometre 
araziye mallkb. Bir kere bu tdp· 
raldan imar etmek lbım. Sonra 
harp ile bu lmarab harabat& kal
bedecek detlll.ı. 

FraaHDın 1•Dl relıl vilkeliaı 
M. Tardiy8 drata bir mtlyar yedi 
yib eW milyon tahsis edeceğini 
16yln7or.B.~ bunu itilince titri]elim. 

hmet Cevdet 

AL, YADO, KARABET 

{Altta çeteyi tenkil eden jandarmalar} 

Ceııup hududumuz.un azılı ferlrlerinden y ado ve arkadatlan, l'•çea 
ıene mayısta hükQmetin yükıek ıefkatine iltica ederek, bu&"fin çift ç.u

buQ'u lle meta-ul olanlara iltihak edecek yerde ıekavetin• devam ederek 
hudu ıeçmekte ve yakmadık caa, kavurmadık kay bırakmamakta idi. 
Nihayet Yado ve avenesi geaıe hudutta• ıeçtftl bir aırada, kanlı mel'a

oetine meydan bırakılmayarak meyten iatlHI edilmlıtlr. Şu üç haydut 
bafı, Yado ıibniyetindeki ıaktler için ibretle ıörOlecek bir manzaradır. 

' ~-·~~-~~---~~-. 

DÜNKÜ MAÇ1.AIU>AN lilR İN 1 lBA 

~-- Fut G.S. 

KAÇIN HARARETLi Bil< DEVRESi 

hlHettlrdl .,. FeaerWer ııfıra kufi 
s rolle raUp geldiler. 

ikinci mOıabaka Galatasaray ve 
Beykoz küçnklerl aruındc cereyan 
etti. Tarafeyn ıahaya ıu toıekkillle 
çıkmıtlardı: 

1 iieşcDır 

Ankara çok ağaçlı 
bir şe ir olacak 

Aakara 7 Bir kaç Hnedeaberi 
devam eden Ankaranuı ağaç ye
tittirmc itlerine bu 1ene daha ge
alt bir programla devam oluna
caktır. 

Bunun için iktısat vekiletl bnt
ÇHlne ıırf bu buıuı için y(l:ı bla 
liralık bir tahıl11at koymuıtur. 

Bu tahalsat bQtçe ile birlikte 
kabul edildiği takdirde bütçenin 
meYldl meriyete ırireceği tarihten 
itibaren Aokaranuı ~nümO.Zdeld 
ıeneye ait tefcir programı tatbik 
olunacaktır. 

Bunun için lkbsat nklleti tlm
dlden liD• relen tedbirleri almak
tadır. 

ilk tetclr ıahuı Gul çlftllti 
ile Ankara ıehrl araıında ve demir 
yolu gilzer~ihınln iki tarafıdır • 

Şimdiye kadar bu busuata ya -
pıJmıt olan umumi ve buıuai tef -
clr tccriibeleriaden uami derecede 
lıtif de edilecektir. 

Madenler 

Iktısat Vekaleti 
layiha hazırlıyor 

Airlf Zarif 
Rl.ıa Hüseyin Muamm .. 

Saclt Eaıver Simavi Remzi c.l&a 
Baha Beykoa 
Şerif Sacf t 

Ekrem Galip Cahlt 
Süreyya Behçet Zeki Mazhar Sı. • 

Oyun ço benktar olctu. bd 
tarafın h m n müsevi :kuvvette o • 
ID Oaa akarıın yec&IUDl .,.. 
tınyor, iki tarafın müaelael akut· 
lan seyirciler üzerinde çok iyi bir 
tuh bırakıyordu. 

Galataıarayın dene bldayetlocle 
B ykoz kal clılnin batası yGzünd• 
kaydettiği aayı, taakup edecek fO• 
nerln mukaddlmeli addeclildi lae4' 
bu tahmin bop çıkb. " Ud taraf, 
' ütün i'&yretl rlne rapea ı llU 

I GALATASARAY KALSI ONONJ>,ır 
HEYECANLI BiR AN 

ndptl detfıtlrmedlleı ye ... 
2-0 Galataıara:ran lehin bite. 

Birinci takımlar 
Birinci takımlana müsabaka• ... 

ötlotlen sonra, a at 13,30 da bat· 
lan .ÔA'ledcn evvel batl•pD kala• 
balık rtmıı, llk maçlanndald aP• 

mt ke1afet haddine 6•hDiftL IUıı 
matı Fenerbah"e ile Vefa 1aptıı.. 

Jkbaat nkiletl yeni bir mır.den Y .Ck ttt-
kaaun liyihaaı buırlamaktadır. Feaerbabçenln ulab •e taa • 
U.ıun samandan beri ihzarına devam ğl ıöyleneD birinci takım lıadro•U• 
edtlen bu liylhada memlel.:ctlmiz- nua bu maça ne auretle çıkacağı ve 
deki madenlerin ltletilnıeıi ikt11a- ae netice alacajı merakla bekini 
dlfıabmuda pek milhlnı bir mevkii 
o aa madenlerlmtzden azamt ıeldlde JOr~~myyen autte iki takım aahayı 
latlfade temini, maden lmtiyulannın ktılar. Fencıbahçe takımındı~ dt• 
tilrh mad;nclllglnin lnkioafını tes- !i .. ıklık tiddetle gö:ıe çapıyor: kGçGli 
hU •decek l.ir şekilde kullanılması • ... f ı ı ıı;, görüluyordu h o~ncularuı a:ı & 1ıs• • 
enüz itle.tilmeruiş ve lnkiıaf et- Takım töyle ıabaya çıkmıfb: 

memit madeıı!erimizla işletilmesi 
huıuıunda m•dneler vardır. Hüsnü 

Liyiha ıurayı devlette derhal Kadri Ziya 
k Şevket Sadi Reıat tetkike batlanacak ve tetld at 

ikmal edilerek hemen Heyeti ve- 1 Niyazi Alaattin Zeki Muı.affer Flkre 
kileyc gönderilec kt'r. [Ma~adi ıpor ıütünilmilzda) 
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Gönderilen incirlerin 
yarısıni iade ettiler 

~ 

Beygirli rıhtım f tramvayları da 
elektriğe tahvil edilece~· 

Bu une, Aınerik,y srönderileD 
( cirl ri A•erikacı kabul edUıpe
J•rek y sde ellisinin iade edilmlt 
buluaduj'\a tehrlmlz plyuuıoa ıelea 
malOmattaa ulatılaıtbr. 

Amerlkaya 1 acir sevkeden •iı
e111esat arasında. bilhaaaJ natürel 
mallarda, Ay ıa incirciler 'kooprt
tifl çok müdekkikane hareket etti
tladen bu tirketin malları-.daa ral
nıır: yüzde onu iade ve mütebakisl 
kabul oh•••uıtur. 

•uıtur, 

• fkbut Vekllıthıcı allaaa 
tedl»irltr ıilıar siDdsa olard ı•l•· 
cek seatt lıaalr u civar ylJly•Utrfl• 
baj'lana muhafaaa11 lslp tenteler 
J•pılmuı hakknuiald 1111tr al~ 
tlarlara tahllt olunıauıtur. Zlrut 
baakasQta Adana •Hıuc•t faMka-
11adu t 1ttellk •• •Ü•M•ılıri rao. 
darllmi tir. Bı.nka bunu ~mll1111• 
ıubıılerlat tamim etmlıttr. 

* K.rs l kooperatifleri HH al
zamoamelerlnln bir kumı lktfaat 
Yekiletince tasdik edilerek tellri
•I• zıraııt bankaun• göndl!ri1mittlr. 

Uşak haberleri 
Uııktan )'AıthyQr: 
1 - Dün saat Oll bir r@ddele

rlaıde cinayet Müddelu~miti Şem
ıettin !tey!g • , Jılzm•tçi•I buluap 
Ane kudislııl a•rııak •uretUe lJJ· 
tlbar ınlttlr. Şemsettin bey bet 
giioı'eadenberi ırada bulunmakta 
lkeD allHl o 6n Ml\cldehımumt Ce 
ydet beyta llaneıin• mlaaflrllte 
,ttıuıt •• ev f&laıı kal•ıthr. Bu
au fııraat \itil • ~ htamel41 Ay.. ..-ıt. 
çedeld kayaı •tacına bU ip takmıt 
•• •Y•tiat• albu btr Nada1ye 
lr.oyc:laktaa apnra lpla Wr u uau 
bo~aııaa r•vfrmlt .. 1andalyeyt 
kaydınaak suretile bu feci nkayı 

lausule r•tlraiıtlr. 
Şemsettin b.,.e derhal telerraf· 

la •ilCi at verilmiftir. 
lr lotlhar da a - Aylt~y ma

lıalleıhıde ,.karanfil otlu mahtumu 
ıs J•fl dakl Sadak ak•nltlman iç
mek ıuretll intihar etmek ııtemlo· 
aede d r al r h•Clt ve btlklll 
acz.aaeıl de etlb 11J lluıranua ta. 
Hfıadaa urt rılanttır. Milddelumu
mt C.v t bey emen vak'a baııaa 
ıelaalt v tabldkatı. baılamııtır, 
tahkikat n tlc ılnde Sadıtı aşk 
JilzOndı latlhar ıttltlnl mt1f'lr bir 
•IDektubu bulunmuıhır. 

Utakta rand vevu ewJ,rl -
l'Me1111lek tlmlıdc y nl komiser be. 

yln 1 ldltinden beri bllt mıhaller
clekl lr takım ,oı111duklana ana 

••••ftl 

R~t ticaret mlmeHilllii f•!! 
hrh11iı plyaaıııııdarı dOn n nelW 
gila .kOllyletll miktarda lacir mU-

4bayaa etmittir. 

t:BeyıirU RJ tı11ı Tra•YeJltn 
memleket için hakikaten bir 7Gz 
kara ıdır, bu tramvayJarı• elektrik· 
Seıı ~ t ısı hllk~ın•U•lı J>u114'•• 
enel nhbm tlrk;etine toblfret yap-

""'' ve 9jrketle Nafia Veklleti VJ
••ada mQzakerat cereyan eylemiıtJ. , 

ı hm prkeUı be1ıfrli, tra•nftlll 
elektrtldemek lçla elektrik latHa,al 
etmek üure bir fabrika dcıui• 
ı tirmek lstemlfti. 

Fak~t Jzmirde bir elelrtfrlk , 
keti ve onu ltlr fabrilı111 ••Ynt 
oWutu a 'fÖre Nafia Vekah • 
•h ICUu of a ıtıaı ıfrk•t• Wl411'!! 

~. 
~ıhtı 

Çitçi ooperatlfi 
Ziraat banka•ı çiftçiler lçha Jı· 

tihlak koop ratiflerl t tklllne bat· 
mıthr. Hangi mıatakalarda u ko
operatJfler tetkll edlfecıll h•J4d•r 

rafnıdaa tetkik edlbnektı ldl, B\I 
tetkik h•yetl fıferlnl bltirmitler.tJr. 
faıtaobul ıir11ı.t bankaaıQda k•a4l 

ıntaka11 dahUlntl& uıkll ""' • 
yoper lifleri. UıtkU • ittir, 

Bu hususta verilen karara 18rc 
Kartal, altw•d• l:ii"r tf)ttq be-. 
peratifl tttkil edile,ektir, Dün ıJrf'• 
t t:>ankaaı nnmına bir he7et )rarta-

• ıa Jiderek tütilncülerle temaaa ltaı· 
lımıştar. Bu fçtlmaa kartal kayma
anıı da lttirak ebalttlr. Bir lıtlla. 

"aal kooperatifi tldl etlllectktlr. 
Ziraat b&11kası Çatalcada da ltlı 

koop ratif te,kil edecektir. Cumu-
te•\ gilnü de Ç4tıl IJ• ltlr heyet 
Jidecektir. 

Dahiliye •ekiJıtl ktiylOala Is•· 
oper tlf te4kili lçfu teıvikatta bu
lunpıaın husua ı.da vill1•tl•r• lııW 
tnnıim ıc6ndermlfttr. 

ılıaamıthrr. Rubaattıa raıulevu ..... 
rl aedtl dlluek baatahkn kadıalana 
muayene ye tedaYI edilmek here 
Dleoıleket hastanesine randerllmtı 
ae .le hastanede bot yatak bulu.a-
madıtıaadaa bastalu alaamaaaftu. 

Ba halin önQae ıeçıııek lıere 
bir unıumb~oe kOtadın,. ehepasnl7et 
nrU tkt~df r. 

CA! 
Yazan: Kemaıet ın ŞUkrO 

}t. Na•rattin Hoc•Puı. evvc:ll lıte- ı 
mlye tstemiy~ evlepdltJ kanıı~ı bo
pdıktan sonra glJre göre aldıtı bu 
sQ:ıel fakat dul ve hırçı• kadıaan 

elinden oeler çcktl~inl anlnttık. 

tabınamGl edemlyeeelı bir radd.,.. 

ıetf rnıi ti. 
G c ,0Ddü1ı ~. ıvak.ıt •••u 

ve niyazında, ellerimi rök Jlıliae 

kaldmp duat ~.,: 
1" Hoca, ffiHl karııınıa tOHlllk 

•abra i i b iki 11yn btr b.llae 
katla m:h, ğ r r çadıloı kaJ· 
aaoa 1 t ı i i, 

811 k.ay ı öylt ılrr~t. 611• 
diki ı h ıaket deo lr kadıadı ki. 
laer ı f'1 r filJ Heçaya 4Üken 
ıibi a yordu. 

D matlar tath olur clert.r. Ba 
ki a& hl tı Nurettin Hoca ile 

kaynaaa11 araaında tatbik ırör~G
yordu. Nedense iki i de biribirino 

bir t\lrlü a1ııamAmıılar, arAl,ruıd• 
bir türl\4 •nlJ JP••m lardı. 

amat tıpkı kedi ve 
köpek gibi •i i J.ir m ua• 
hal:nde yaşayorlardı. 

- Hoca csa •o karası ile ~eçine
med ı tc st>nra üa • •irde kaya .. 
ıuu:ua bel aı Oau eçirditl bayatı 

- Y arabltll derdi, fU kaJll&aam 
olacak cadaloı lcarıaıq yÜcudilıraO 
ertadaıı 1'aldıı' od•• ıoaı• rt•• 
"aflmla bat başa kalır pzelc• re
çiuip aid rlı. 

Hocanın her Taklt dWae clola
dıtı u dua r ı • • atee•p .W • 

Nasrettin kl>y lıaJıveılnde otuni• 
)'ordu. Bir kaç kiti telhı,• ko .. rak 
ıeldll•r n ha r nrdilerı 

- Ho efeodU k.afnaaentı p. 

m•tır yıkarkeıı irnıata dilttO.. O 
kadrır arndıkt e aedlal laula•Mltk. 

Bu y c b ilaber bGtila iti)'• 
JOlerl ırmak bıaşına koıturmatı klff 
l'eldl. Bittabi Haca d• bvıtJ.r)A ., • 

_. H 1.K 
IŞlkt!lye~ 
ectlyorl 
Bu ıuısıl it ? --Pt,a lta ıtıtuada Kulekapı ma

llre tU.all t•lıl•ıl teltllt memuru 
Ali beyla, ••iri•• hakaret ettiti 
ifidl-.lft tevkif edlldlj'inl yumıttık. 
& tik&yetl ıuetemlade okuya• 
T• ankufu tanıya bir çok arka-
ı'atJ~ cip matba@JJUH Jcferek, 
lıe clddtu lla)'ret eclllecall ıe.rler 

aalatblar. • 
Ali beye karf1, tetldk •••W'll 

! f.AIHattia bey, aaabi bir ıamaaıa
da atır bir ılS.ı aarfetmtı ve o da 
INtt•IH ;.u s8al1 kabul etmiyerek 
i,de PıU~Uri)'ttip(le bldı. 

Bta ta&cilaedea aoara SalllaattlD 
ı.eyP.a tutt\IJ~ ,;abıt aaraldusı üze
ri.. A.11 bey a•trlae hakaret cGr
müaden dolap v~J 8HYiai ve def
terdar it rl rla i ıaları \abtıadakl 
bir aalıekker' J,lp t9vŞif edil•lt 
buhıau7or , Bu zabıt nrakksnıda 
!liayak iddiası ela Yar , fakat ı.apta 
imza ko7aalar bByle bir hidltefi 
tascllk etmlyNlu. 

rtk~JNIM•• relea HTat hlae 
t ayuu cUldıat tld ao~ta •lSyl,dller: 

1 - VJllyetia bir memura t ... 
ldfe •tl..~l7tl1 •Ardır, F~kat bayi• 
l»lr teylJJf e,.ri yll4Jtt laıJIP,t SAC• 

,u.ınta nrannıt t&~hilr, Hali> ki 
t .. ldl mibtklıtrtıiwtle Ud 1-ıatlap 
b-.k~ ~lr flJ olP1tdıtına r'Jre i111· 
ııb•t u \ıyı•ta y ltu 111eı'el•d•• 
laat.eri il' ol••d•ta • t.Gkmetmek 
icap fft7or, 

2 - T JhldlJat d•YAJD ~ttllıç• 
,4.11 bey mevkuf m11 kılat•IJ? TJb· 
"-lkat ltHi Ali l},Ji akb ~"'•• 
rmıa, ıO•le'r~• bürrlyetfadea ala
r11m kııt.n l>Jr r ta11tıl•t•9 hakkı •• 
olacak? J<,aldı iP, ~lr ınn içinde 
bitmen mtlmkilu olan tahkikat ••· 
yet bati Jidlyor. Tabkika memar 
ıat, ifadelerine mQracaat edecetl 
ve hep•I ayın yerde bulun.. aelds 
oa kitiden IOtfea rlııade anc.li bir 
\anHinln ifadeaiol alı1or. 

Şiklyetin lt~ı anlattı .. tu ı ~ k· 
Jlae •n11an, tevkif 1110.zekkereaiA• 
l•sa koyP v U 91uayjal FMlı ·ve 
defterd~r be1Jerct.. uıeaelenta l:ıah 
ve t•nvlrhıl fa\eriı. CGnkl hiç klm
aenla deYletç• mevau kanun. Y' Q• 

sull er ilırlclncje bir vatandaııa htlr
rlyetial talrylt e4eltlleutf•• kaal 
detilh. 

Japonya ile ticıwetimiz 
Gcçea. EJlll bldayetintl• ıtıı .. 

Ja~n ti •t pr~slai IJypet ede.
ler lld •Y Jarfında a(lhim bir ye .. 
kGqa balit olmuttur. Serıi. hill 
Wr çell tlear•t ert.alaı tarahaciaa 
nyelet aclllmellt~dir. S.rıi beJ'eU 
ihracat •• itbalit tQçcarlanmıı;d.aD 
ba.vlarını Japoa ticaret mileaaeaatile 
taıuıbrmı9br. 

Soa aylar .zarfında Japoayadu 
kaput bezi ltballtı tezayüt etmifth. 

Japoa1a llo Tlrldn aıasUlda 
tecrQbe lçla tua e4Uea npur ••· 
ferleri ratbet BrdllıQnden bed•ma 
senede atıldı •apur lhaaaımıu at• 
ra7•c•ktn. 

Barkof kongresi 
OkraP'uıa Hukof ttllrhule 

Terldyat kea.,.atala toplaa.ılıta Ja .. 
zala•ıftu. Koalf•cle ltulaaaa Kip• 
rt14 ı.•d• Mehmet Fut b.1 •11a 
Hqkoftu ffbri•lıı laarelııt •tal,. 
tir. 

latllsanaetiae do~ J•71fırk Naı• 

Nttfa, nFttl aahtncl• " •JIP 
olmasıa dl,. iti' hCbGn tana t.Ju
••rtk mıuık ıa1•au• aktıtı ı,u1ııa. 

•e\ID abl tarafnaa dotna Jlrl411 
ve ıuJ'I• alaatuı aı•tıf' tlotru ol· 
d•P laal41e • JMkvı taraflar.la b~ 
nausıanı cHecllal ua••t• t ... b. 
.,,. etti. Bunu 18re11 k6JUU., hJ• 
fftı. aordulafı 

- Hooa efo•di 
ka1b•ttla? 

- Netltn? 
- O,ı. 7a. Jnaeta .. ,... ... 

botul•• MIJ14• üıotıaı ile atatıle· 
ra rld•r. •• kayn•anı ~ ta
rafta an7ora11a. Hiç akan au oaua 
cendlal 1ukan r8tunır mO ? 

Nasrettin Hoca bu a6Uere Tul-
,.9'ai bittin elom To kederine rat

IPOD ıayet tabii bir sesle ıu ÇfYtbJ 

•ırdl : 
- Siz benim k•YJMRQU" tAlti• 

atıpı bilmeıalala. O ne aksi ne 
ha~tçı i.Jr kadındır. lrmata düfllp 
"-otuı vkt.. soer• llerkenn takip 
•ttl~t 1Uı4 ,.,.. meeraaıuı takip 
etqaaa. 

On D dlrJlf. ~l d• ,aksldlf 
Pftı.ıtlık aloın ııu}'\ln. te.rııııql iit if" 

r. Anı ıçta ıı. •ff~ıaa ararken 
~ 
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Evli memurlar bar ve I 
hi rahanelere gitmlycek 

Sanayl birlitl, itirllk •emurla
rına yaphj'ı bir tamimde aJle H• 

hibi olan me•urlanaı bır, blrah••• 
ıibi yerlerde paralarını ltraf ct111e· 
me(erhıi bildlrmi4tJr. Bu ~bl yer
lerde 18rGlen memurlar Yaaifele· 
riatiea fedilec kmif. 

Manganez istiealitı 
Fethiyede bulunan iki manra

aea tlrketi aermayelerial birleıtir
miılerdlr. Bunlar.lan cenubi Ana
doha tır1'eti nıanpeı. istibaaliae 
batl•••ttar. 

----
Eczacılar cemiyetinde 

Ecıacalar cemiyetinin ıeçenlerde 
yaphfl koaır•de ltao karerlar ve· 
llradt •• reni idare heyeti.pi lntih•p 
•tualıtlr. 

ldu• heyetiae mub91if buluna• 
eıa aralannda t>tr takrir hazırlaya
rak k6aı1nu1&aide toplanacak olaa 
konırenin daha eTwel toplaıamaaını 
istemete karar vermitlerdir. Takrir 
aabiplerioin iddiasına ıöre eczaae
ı-m tahdidi hakkındaki kanunua 
~arahatfne muıaylr hareket edil .. 
mittir. · Kanuııa aıöre kapapQıaınıa 

karar verilen ecaanelerden •Ghlm 
blr kısmı hili açık duru7ornuıı. 

Takririn lkincl noktaıuıda da 
•eza depolarının halka perak.ade 
ola.ak ı:austahserat aatmalanadıa 
tikay.:t ediliyor. 

·----
Çar tabliyetinde 

bir banka 
1'1caret m8cllrlyetl ıehrlmlade 

hulunan bir Rus b .. kaaıDlll kapaa
•••••• karar vermlttir. 

Ticaret m'1dirlyett ha huıuata 
PoUs mGdirly•tl•• •a1Gmat ver
ıni9tir. Banka bu tftn zabıta marl
fetUe kapatbrılacaktır. 

Son zamanlarda banka faab
)'ethsl tahdit etmlttlr. Kı;ıaıımaınaa 
••bep blll çqlık Ruı7aıt tabliye· 
tinde olntaııdır. Çarllk Rusyaea diye 
bir hQk6ıaet °"tadl\ olmadıtıqdan 
aaaka(lıD fHldt~ teac:il •.W...t lil

ı~qau Uaal ol•ut • h dbet bu
kaya enelce tebltt odllmittlr.Baaka 
tl•tk• W• tlnletla t.bUyetlae pf· 
.,ıaek lfiaa •llalet lste111lttl. Fakat 
bu mOhlet sarf ua4• tabllyetlal cl-tlf 
tlrmek için hl~ bir te9ebb8ste bu
lunmamışhr. Nihayet Tlearet ml
dirlyetl bankayı kapatmata Ubum 
ıBr111fl1tllr. 

Cemiyetler kanunu 
CemlyetJer bakkıada mepqtlye

tla iptidaaıaadaubir kaauaa yapılmıt
b. O ıamuduı borl cemlyetlH 
kaDUDU tatbik edillyor. 

Ceml7•Uer kaaaau ıtmdlye ka
dar hiç detlttlrllmemlttir· • Halt.uld 
o ~a•ana ıöre meaıleketin lftimal 
•• lktındl ••al1ett ço d•ilPllftb'. 

Ha~r •ldıtımua r~r• hOldl· 
.... feDI bir çeml1etlu kaauau 
taad• •tm•te kuu nrmlftlr. 
y edl kaau• llJlhNı cemiyetlerin 
teı•"OI •• faall7etlerla feıekkll 
Y• f~allyet.lm.t 1"" bir telde tibt 
wtacakm. 

b•• JU~ an1orum. 
• •• 

Kaynaa...,. llGml Nurettta 
Hocaya .Walaça ralaat W. aefea af. 
dırdı. Fakat lna alom kanauua ta· 

blatlanaı dellftl,.eai demek detl
WJ. Atacak il• ele olla ,tae ebvea 
ı•r• ma 18ıtenaek lCbamcb. 

h•• W,la tlQfla•• Hoca 
,, ... da oaa rlt• taad• etti. A ... 
ak INrcı• kan.ı, , ...... aıa. •· 
~ • 1Q11ra ualtlntl•I bl.bttk 

~· .... 
En afak ltlr ıe,. fHkalicl• lal.& .. 

4etleııfr. hakıız oWttu bir ıok b•· 
S'IHtta Hoca7a: 

- AııDem flldlj'ü, kimsem 

kalmadıj'ı lçta bSylo ,.payor, üstn .. 

•• blniyoraua ... 
Diye ıüylenlp dururda.. Nasrettin 

Hoc;ca d-,Jaı acasınıa ne ~-adar bü

yük bir ,., old11p1tu hı ,settıği 
için mümkün oidutu kadar hüsnü
ldarc eder, ona eakial ıibi aert mu
amele etmezdi. 

Hatta bu abuı sarath kadını 
an ııra taka yap ... ,. bile ahtw
antu• 

Bir 8'0•, artık He tırkw •laıc .. 
bı !ı)a v her e )· ji.,f! .ı ·• '41~ 

Ticaret odaeı memur· ' Londrada ziraat 
larına ikramiye aletleri serglı. 

Tlcıret odaaı •••urlanaa lkra- Loatlrada hlr •lraat allb ..,. 
miyeleriaia verilmeıl bir mea'ele l'i•I açılacakbr. Bu sergide ıoa 

olmuıtur. S. husuıta riyaset dl·n- senelerde tekimOI ecleD yeal .... 
nlle lclare heyeti arasında ı,&r ihti- raat aletlerinin tecrübeleri yapı· 
lif nrdır. lacaktır. 

Bu ihtillfa rağmen idare heyetl Sergi mQdlrlyeti ticaret odasına 
ikramiyeleri verecektir. ikramiye g6n~erdl i mektupta TGrk ziraat 

erb bı~nn bu sergiyi ziyaret et• 
nrllmediti takdirde oda uasından melı;ri tavsiye edilmektedir. 
Haca Recep B. istifa edecetlnl söy-
lemektedir. 

ltlüakirat inhisarının 
yeni f ah ikaları 

Müskirat inhiaan idaresiala ln
•••tn• karar vtrditl ispirto konyak 
ve likör fabrikaları hakkında tet
kikat yapıl aktadar. 

Bunlardan ispirto fabrikası ol
dukça büyük tHlsab havi olacak 
cliterlerl iae biraz daha küçük mik
yasta yapılacakbr. Likör ve konyak 
fabrikalan lstanbulda ispirto f abrl
kası da ağlebi ihtimal Konya Eret· 
U.lade kurulacakbr • Bu hususta 
teteklkatta bulunan lleyet Adapaıa
nna auaran Konya Eretlislnin nıa .. 
hallini ve 111cvaddı iptldalyesinha uiı
betfnl f a!trlka laıasına daha ef ve
ritll bulmuthtr. 

l.pirto f abrlkHının mahalli hı· 
ıaıı hakl2ında tetkik heyetince ve
rilen rapor M&Uye veklletiae wan. 
aeıilmlıtir. 

Hırsızlık azaldı 
Hırsızlık waka'Janna kartı zabı

tamızaa eusb tedhirler ah dıfı 

malümdur. Polis devriyelerine ma

balle bekçileri de refakat ediyor laf, 
Mahallcıl ri karaalık aokaklannda 
t11adfif edilen ıBpheli adamlar Po
lis tarafından taldp edilecektir. 

Aaeak hu aabıkahlar bazı ••· 
lerl yataklık ettikleri rörllU!yor. 
Bu adamlar zabıta kuvHtlerinin 

kendilerini takip ettitinl aııla71oca 
ı.u eTlere ıutıaıyorlar. 

Pollı deniyeleri n b•kcller 
yalnlı sokaklarda dolqan 9üphell 
adamlann taklblle meuul oln ; a
caldar, yataklık edea bu nlere ii
reulerl de takip edecekludfr. Sabı
kab ıahısları .. ıerinde s•klı1aalar 
da ayDJ derecede meaul tutufacak
lardir. 

Polis tardedildi 
Polla Dlvuıı, Çena-elilöJ palla 

merke&lae erbut 4 poli• memuru 
hakkında tut karan Hl'mft •• t.n 
karar Tlliyetçc tudfk edilnal;tlr. 

Ba zevat Anadolu Hisarı Vanf
ldSy merkedefine ıaensup olup re· 
çen srtl• merkezden arkdatlarıouı 
m .. qlannı almıya gftmltlcr. Para-
lan ceplerine ladlrerek bir meyha
aedo otwup kafayı çekmişler ba
hdea alllhlanaJ çıkuarak h•vaya 
atet etmlye baolamıflardlf. Bunun 
Gzerbıe merkezden yetitilmlt kara
kol• ıevkedllmfıler. Bu ıuıetle ha. 
Jdannfb ~' Tettitım.i.ı kara.r •erU
•lttbı. 

Ho~Jl kar111 •ofrada llCak ııuk 
blr torlta ikram etti. 

Çorba11 mahaua koynar kaJllar 
tofraya koymuıtu 

Kaduma ıaaJuadı Heca. eneli 
kiıeyo katık att~ Amala .. 

J•nmeaı ...... D kup11.11cla aıa, 

etmeli W1. 

Halbakl. laaal rae derler, kuuaa 
lsUffJUı lçiQ~ ıl..,Iİll, tfte OOUD 

rf bi kadın Hfr ya kQJUI• Fcik~ 
Din lıra1ur aldvtunu •n•ttv. 

K .... aından eve{ kapta ıulnhfı 
n katılı kaseye dald.,d~ ~bl at-
ıına ıötQ.r4n. I 

aynar vaziyette olan çorba •t
ıını C•Jl• cayır y•ktı. Gayn lbtf

yari elinden ka•ıtı bıralurkQP vöı
lerl dt •~wlı. 

Ho d oW tfba lal~ bir 
şeyin farkında ol•ada. Saciece ka
rıaıqm ga~lerfnio y.aıardıQıaı i~rdii 

ve 90rd\4; 

- N oldu Jcaıau ! 
Kadıo doğrudan dopuya hakf. 

- fİbi kvc lD 

IJt\. 

- (.;oı:~a ~r.x dunu vnktı. 

Bir tehdit 
Beylerb,yinde 11 nuınaran fan. 

m s bibi H an efe di tarafaadu 
polise şayanı dikkat bir müracaat 
vuku bulmuftur. 

Hasan efendi muhtelif tarihlerde 
kendi fırınına taarruı edilerek basar 
y ptldı({ından •~ müı llü tehdldata 
Pl&rUJ kaldığından tlkayet etmlttir. 

Hasım efendinia verditi iwata 
nazaran bu t•hdidat aynı tala" ta
rafından yapılmıtbr. Fmoa nk• 
~lan tnuru:ı ar Ub·i bey bmlatle 

biri tarafından tertip edilıalt imif. 
Çennlköy polia mer.kezJ fana .._ 
hibi Hasan efendi ile Ulvi be7İD 
if ade.lerini lmıt ye evrakı adli7e70 
gönderilmiıttr. 

Olümle tehdit edilen 
doktor! 

Şilrpagoptakl ermeal katolll 
haıtanesi sertabibi Kasabyaa ef ... 
di korkunç bir tehdit mekhabu a). 

rnıfbr. Bu mektupt müstear .... 
lıırla V"nlı ve Mutlu bir takım .. 
meni imzııları vardır. Mektubu , .. 
zanlar, Kaupyaa efendiden Ermeni 
Katolik cemaatı heyeti idare uab
tındao ve hastane aertababetlad .. 

ll!tifa etmeşinl talep etmektedirler. 
Tehdit mektubunun ilk luammcla: 
"Ermeni cemaatini alakadar edea 
iki vazifeden aamuıuııla çekllln 
denmektedir. 

Mektubun son k111aında Kaaap. 
yan ef dl, istifayı kabul etmeclltl 
taktirde 2 Tuife•haden eebrea ıskat 
eclileeetl, bunda da 111uüfdi ola· 
mular1a korkunç bir aldbete aa• 
rua kalacafı ihtar edllmekte6. 

Kasapyan efendi alım ..... 
e4'eaı bu tehdltnameyi alır alau 
poliı ikinci tubeyi lıefty.tteD a... 
berdar etmittfr. Bu mGraeaat 
(berine polis der al tahkikat. ~ 
la.mıı. dan vekili t anak Mutl!Jaa 
tZAcıSironyan efendiler poRn celp 

ifadelerine müracaat edUmlftlf.Te•· 
tJt mektubunuza kimler tuafuMl.a 
yazıldıA't maydana çıkanlaaktıı.. 
Pol lklad ıu'be tabkikata ...... 
etmektedir. 

Bağdat Elçimiz 
Bağdat Elçllitmiıe tayin edU.. 

Tahir Lütfu bey üç dart ,Una kac&.r 
Aııkaraya eid~ ektir. Talılr LltA 
B. Hariciye ' ekı1i Teyfik Rlft. 
beyle göriittükt.e.a aoma leap edea 
talimab alacak badehu Batd ... 
mütneccihen uıemleketimlsdea •J• 
nlaeaktır. Irak bGkiimeti t.rafuaiaa 
Sefir olarak göndertlecek Halt 
bey de Ankaraya va11l o[aealdar. 

diyecetine: 

- Aklıma rahmetll aaaem ,.wr 
ele ~zlerlm on an y....,d.ı. 

Ce Yerdi. ..... H... 
b cevaba lnaıub. 

- Ya.. Öyfe mi? 
Diyerek enne k•ı•tı alıp kayDar 

çorba kaaeaine datırdı n ayol ıa· 
aıanda dotru~a •Azma aötattlL 
Kay••r kaynu ç ba ı.,-u Hocama 

ojazt I• iae.lnn an • ., .. 
Pa gözlerini raıuth. 

Fak•t biç aeslnl çıkarmadı. "•
raaı bunu farketti. 

Esaı n istediti de bu idi, Ala 
olsun diye sordu: 

l · Ef ad .. oldu, nedn •th .. 
~ yor..,A. 

Hoea Itır u evelld hidiseyJ h•
tıtlattı. 

- Demin se1a ne di70 •jlıyor· 
dun? 

Rahmetli aQ batın,.. 

ld} on4'an. Sea 1• ae t1ı,. 

ladıol' 

- Bga de onun ölüp ıen ae 

e k.ı "adüm de ee4aa 
rcb. 

:ıs JBilr11ecftl 



1 Aakara, 8 - Ankara.la zabıta 
jltrt ın iyi ,ttıaektedir. Geçen 
'1 ttriıllenelin birinden Tesrinisani-

ll altuına kadar 83 •ırk.at vak'aaı 
0111ıu,tur. Bu aekaen· üç vak'anıa 
~ÖrdQ mCbteana olmak ~erı yet
.. ,, dokuzunu• failleri tamamea 
"• çaldıklan 4tfJ• da aynen der
~'et edll•iı, turaıılu adliyeye 
"•rilaıl ttir. 

lieailz f aillerl yakalanmıyaa dört 
11tlrat vakaaı hakkında tahkikat 
t.lllik edllmektedir.Vak'r.nın failleri 
'İddetle ~kip olunmakta, lıır•ı•la
~ laleri üzerinde yüı'iinmekt.edir •. 

Ea aon bir •lrkat dolayıııle bır 
ı~Ç llır1ız yakalanmış ve çahnl\D 
,4~hl Uralık mücevherat ele gcçiril-
~ittir. Bu aırkat fiil ile alakadar 
"it talaııa Adanaya kaçhtı anlaıı-
~ak" bu ltusuata Jizımi'e)en teıe-
~laler yapılmıtbr. 

Fazla yumurta 
Aaka;a, 8 - Ankara Ziraat 

-.tltteblade lıayyanatın ıBlahı lıbo
t'baan yeni bazı teıebbüılere glrlş
~lıtır. Burada yeai tavuk kümeai 
leaı. edJlmlıtlr. 

Bu kllmeate memieketin yeri 
lt'Y11lda~ fenni bir murakaba al
~d, yetlıtirilecoktir. Bu tavuk-
1-tdaa ea fazla ne uıiktar yumurta 
.._abllecefi teabit olunacaktır. 

Fula yumurta yapan tavuklar 
~il-ette alekonulacak ~e bu suretle 
So)c yaaurthran tavuk cinai tayin 
'dtleeektir. Buaclaa baıka tavuklar
,. __ abaacak vu•urtalar da munta
._.. kaatarlarla tartılacakhr. 

Senede yetmif yumurtadan nok
-._ Jl&murı: vere• tavuklardan 
'-'lil yetlttirllmiyecektir. 

Bu mneaseaede ayrıca bir tav
t~k teala olunm•§tur. Bu tavşan-
'q\ ıauhetelif yerlcrdea ahnmıf 
~•taalarla bilhaH& Ankara tavşaa
~ yetittirilecek, kUrkii en iyi 
01anlu 90t•ltılncakbr. Bu tavşanlar 

G
•t.erınde veraaet ve intikal tecriibe
trt yapıla.c&kbr. 
met paşa enstitüsünde 

Aakara 6 - laaıet pa~a kız 
''•tltGsüıınn ye.ol aene tedriııah de-
t'- etmektedir. Mevcut iki yüzü 
"1ııauttur. 

l Mektepte ayrıca aerbeat aktam 
~ıluı açılauıtır. Bu kurslara de-
"•11a edenler daha faz:Iadır. 

Akta• kurslarına devam eden
~ araaında evli banı:ular da vardır. 
~ada tabahat, ev bak1mı, dikiş, 
L itle:i, modreo hayata ait nafi 
"llailer,çocuk bakımı ötretmektedir. 

~llkara millet 
mektepleri 

t Ankara, 7 - Millet mektepleri 
'dıi1ab içia açllan umumi deraha .. 

''lere .A.k.arada çok büyük bir 
t'tbet ~öatermektedir. Yalnız İı;met 
ıı,._ ilk mektebine bu aen• 300den 
f'-la talebe kaydedilmi,tlr. Diter 
'-tl.c.teplerl de bunuula mukayese 
'ttaaek kabildir. 

BU. müddet aonra mlllet mektep-
''l>lerfae ~renleria yekununun ge
ç~Xl •eaedeD fazla olac tı tabmiD 
'diliror. 

El birliği 
"'il 1z•lr, 7 [Huauat]- Dikilide met• 
'-it •alları dua fiatlerle 1atmakla 
l' 'ta.ua buluDan Dikili ıaalmGdürii 
~'fil&. metruk mallar Memuru 
~ •aa Kinıil, iahıildıu Halil, Ayni, 
~ 'I•• $Atat komiayonu uuıadaıı 
t ~~l! Ha\ckı, Tapu memuru Naci, 
: ttrat katibi Kizım, muhtar Sil
lf~"'~•, belediye azaıından Nuri 

lldılerln kamilen lllzumu mu-
lllt~lllelerine .,.. ıeklz bia Ura"' 
lltil r 
ft b eden veznedar Ômer Lütfi 
'- lldiniııa mevkufen muhakemealae 
t rar Verilmiştir. Yalan~ malmldQru 
t::ı~· tapu memuru Naci, tahrirat 
ııitt hı Kazım efendiler muhakeme
•cle llektice•ine kadar işlerine deYam 

c. lerdir. 

J\ithisar kaymakamının e,. 
·ıne taarruz edenler 
Mu · lttı nısa 7 - Akhiaar kaynıaka-

llırı . -
~leh evın: ta~rruz ede~ Em,!!!! 

._. ı.. lnet, Huseyınt Altuıdıt Nlyıui 
•1\b.(:" f": • -ı !Jurnk v~kal,.,ndılar. 

/tari•,7 (A.A] - Tar4'i.. kaltl .. 
aeal meb'uaa• mecli.ah:ade beyaana
•eıiai olun:auttur. S.yaııuamealn 
kıraatiai müteakip ltlr 'ok batipl~r 
lehte n aleyhte .utaı .. ıar lteyan 
efmitlcrdir. Nllza'Prat yana da de-
Yam edee.ktir. 

Parla, 7 {A,A) - Hükumetin 
beyaaaa•esi, harptea beri yapılaa 
icraattan, bilhaaaa hiltçeain tevıhai, 
paranın istlkrannını temini ve ha
rici borçların tHvfyesi meaelelerhı
dcn babaeylemektedlr. hükumetçe 
balen menu bahlı cllaet ltu aaba
lar•a ileri gitmektir. Eaki hükumet
lerin icraatına rilcu, mevzuu bahia 
değildir. Hokamet, parllmetoaun 
imtiya.zlarana ba]el verebilecek lıiç 
bir akitte bulunmıyacak ve Franaıı 
iatikliliae aıGnafi laiçWr teklif ) ap
mıyacaktır. La Heyde !Japalmıt olan 
feyler zikri ~eçea preoaiplere tama
mlle mutabıktır. Gerek Y ouaı pi
llnı mevıuu bahi• olaun, gerek bu 
pilinan tatbikine bağlı olan Rea 
bavaliainin tahliyesi veya Sar hav
ıa11nın lktı1adi idareıi meııelesi 
mevzuu balııobun, yukarda zikri 
geçen prensipler harici ıiyaaetla 
ilham membaı olnıakta flevam ede
cektir. Beyaanaınede deniliyor ki : 

11Hudutlarımızıa mGdafaaaıaa ih
timaat edecetiz, .zira aulh için çalı
şan mllletler .. cak kuv.,-etll ve 
asude mflJetlerciir. Her tarlii yak
laşma siyaaetine taraftar olan aelef
lerimjz Cenevrede Londra koafe
raosına iştirak edeceklerini beyan 
etmişlerdir. Bizim ılbi cemiyeti 
akvanı ile birlikte sulhüa tahkiml
ae çalıfAa imtihan arkadatlarımaza 
kar•• m(hutaz blr ınuhabbet hlaai 
bealemekte devam edecetf r. 

Hükumet, ••li ihtiyat tedlıılrleri 
sayesinde ıüratle tahakkuk mevkl
inc girebilecek milli bir program 
takdim etmekte ziraate, içtimai lt
lere aıünakallta, müatemleklt için 
akdedilecek latikrau alt taaanu
ratı kayit Ye haziae namına ahaan 
Yergilerin azalhluıaaındaa bahaet
mektedir ki belediye reaimlerini11 
onda bir nisbetlnde tenıiliae imkin 
hiaıl olurea tenzilat yekQnu iki mi
lyar 339 milyon gibi biiyük bir ra
kam raıterecektir. 

Hllküaıet, cebrü flddetl bir ta
rafa barakaa n dimlıurlyet kuun
lanna İtaat tarifle lıllni1eti vicdanın 
merlyetlnl ilti&am edea dalıUi 
bir aiyaaet takip edecektir. Bütçe 
aeae alhayetinden eyvel reye ko
konulacaktır. HGkGmet, laaH hazır
da parl~mentodan - yukardaki prc
gramın ıcruını temiıı edecek Yaaa .. 
itten batka 

0

birtey lıtememektedir. 
M. T~dıeu de!llittir iri: .. Biz: 

ref ab:denı açtnak azmindeyiz. Fra
nH buna dojru azimkirane yllrO
melidir. 

Hükumet beyannamui, ıol ce
nah ııralarının ekseriai iJe hemep 
hemen blitüa •at ceaah tarafından 
alkıtlanmııtır • 

M. Tardieu, umumi ve harlet 
aiyaaet hakkındaki iatizahların acf .. 
leııa m üz:akereaini talep etmit bunun 
üzerine ıoayaliıt mebuılardaa M. 
Vareoae baş vekile La Hey itili
flarıaıa eümleaini kabul edip et .. 
meditfıai aormuttur. M. Tardi .. , 
mGıpet cevap vermiıtir • 

M. Franklin Boillon, La Heyde 
takip edilm · f olan uaulii tld.fetle 
tenkit ve tamirat bankaıınıa faali
yeti hakkında iz.hat talep etmfftir. 
Mumaileyh, Ahaany~ıala Hiirenlteıy 
tarafıudaa arayı umuuiya,• 11ıiira. 
caat ecfüditi ıu •ıradM ReDin talıli
yeaiıai• tevlit edoceji vehamettco 
babaetuıiş ve Almallyannı .•• ·e•i 
bir talıı• bazırlık.lar~aı hilhaHa 

Chududa dotru·-otomobil cad"del~i 
.-. aevkulceyı hatlan teıı. etmekte 
oldutu11" ye Lehi.itala hududuudade 
bu ıribl infaat içla daha mühim V4.l 

nhim p1ojeler Jauırlaadıjıaı balte.· 
vermiştir. 

M. Fraaklin BoullloD,VerHJ mu• 
ılıecleainla 43 laeG maddealae lıti
aadea bu tahkimatuı talarlbi late
allmeaini ve Ren tahliye edilmeden 
eYvel hududun tahkim oluamaaını 

talep etmi,tir. Hatip, Almaoyau111 
aakeri masra larının arttıtından ve 
Fr '1 ~ ' t .-t:f ."l et: irin .zon dere~e 

~ 

Londrad* 

1-liııdistan 
meselesi 

Len ... a, 7 [ A.A) - Ava• ka
.ııaruuada Hlneiıtan laakkıacla ce
rc:ı1aıı eden mlıalrt:reler esnuında 
Hiadist ... aaım M. Weltpood Be .. 
aa Hint nlfi umumiii•I• 1. T. Sani 
ttuihll beyunıunealniıa eski hOkG
metler tarafı11da.n ırizi§İllllİf olup 
lrıa-ilterenia Hindiıtana karı• takip 
etmekte oltlutu. aiyuetiD •H•i ma
ddHiai tqkll eııiH aahhüdatıa te
yit ve lt.fairladen lbaret oldutuou 
lteyaa u~ deruiştJr ki: ınaamafJh 
Hint kavnu•ı• Brltanya pailletleri 
cc•i:yetiaddd •evkllai aalamuı 
Ye ona m&l•avat hakkı te•i• edi
lel;,llmeel içla icap eden mesai aar
feJUmi9tir. 

M. Hene.' mutaaavver olu koa
feraaata muhtelif lnillız ve Hi11.t 
hrkalarıa~u ve Hint hükumetler) 
murahbulannıa toplaaacatıaı ilive 
eyle•i,ti:. 

M.Simon, pulimeatodan rlyaıetl 
altındaki komiıyona - parlinıeato 
ihtiJiflarile işkal edilmekaizia • 
•eaalli•i tamamlamasına ve 193G 
Hneai ba,Iaoııcında hazır olmaaı 
mıuhtel'.ıel bulunan raporunu yerme
ahıe müaaade edilmesini talep 
etatittir. 

Hflkümetin icraatıaı mOdafaa 
edea M. Macdoaald, Hint vafli u•
uınfai tarafından yapılan beyaaatı

nın yerinde ve zamanmda olduğu

nu ve bu beyanahn Siman komia
yonunun faaUyetini ihlal Ye ıuar et. 
miyeccğini söylmi9 ve Hint efkin 
umumiye.iade eyi bir teıir buıule 
getirece~ini ilave etmlttlr. 

MGukerat, reye müracaat edll
meluılzla hlta,.a •r•lttlr. 

Fransa 
Ecnebiler 

Pariı, 8 [ A. A. l - Eenebtleria 
tabi olacakları muameleler) tetkike 
memur konferanı umumi 111ukava
lenameye ait mOzakerabnı ltltirmit
tir. Bu aukavele4ea aonra •uha
ceret hakkında diter bir mukavele
name y•pılma•ınıD muYafık olaca
tıni beyaa eden Lehli M. Poznamıkl 
den ıonra konferaaı d6rt encümen 
ihdas etmiştir. 

Blrinci encümea, beynelmllel ti
carete müteallik teminat ile lıtiral 
edecek ve lngill& M. Chapmaa'ın 
riyaaeti altıad a buluaacaktır.hwaciıl 
huineye dair mukavelename proje
lerinin tetkine memur olup M. Gu
errerro'nun riyaaeti albndadır.Üçüa-

r cüall, cemiyetler meaaili ile itttt"al 
edecek ve Alman M. Martiuı'ün ri
yaaeti albnda top)aaacakbr Dör
dOacü encilmen, .. mumi ahkim ile 
ve teavlt huıuau Be metrul olacak 
ve ltalyan M. Micbaeliı'ia l'iyaaeti 
altıatia toplanacakbr. 

Bir }'ıldönilmü 
Parla, 8 (A.AJ- M. Doumerıue, 

ki•yaser "Schut&e:ıberı,, la yizGa
cü yıldönümOaü tea'it ieia Sorbon
~a ya palan merasime riyaset et•it
ür. 

mlteyakkız bulunulması zaruri ol
duj'undaa bahaetmlt ve celse aat 
cenah Ye aerkede •ol eeaahıa ltlr 
çolc aıralarıadaa yilk•elen tlddetli 
alkıtlar araaıııda taW t:dllmittir. 

Ceı.e tekrar açıldıta &amaa ıos
yallat M. Froaaud hükumetin te
teldrill tarauaı teaklt etıaiı ... aoa
yaliıtlerla mürteci bir kabiaeye 
kartı azımlr.lraae mlcadele edecek. 
lerint aöy1e•ittir. 

Komüniat M. Cachla, hrlcaııaıa 
fl)drlerini te9rlh etmittir. Milza.kere 
270 re) e karşı 31 O reyle yarıa öj'
leiea sonraya talik edilmittir. 

Paria, 8 [A. A.] - Büt\la fa&•· 
teJer. M. 1'ardieu aun pro2ra•ıaı 
mUult bir aurette karplamaktadır 
Hiç ltir fırkaya 111eaıup olmıya~ 
ıu.eteler kaitlaeaia daYaaını kuaa
llHI oldutu ve muıakeratia 27g 
rere kartı 319 reyle talilır edllaıeıl-
11ia: •imdldea ekaeriydt kazaııaea .... 
ırıaı rvıtermekte bulu•.lup ..... 
leauDdadır. 

Paria,8 [A A.J - Aralann .. a M. 
Lautier olduğu halde radikallerden 
dtirt mel.>'uı, fırkanın kendileriai 
kabine aleylıir e rey nrmete icbara 
etmiş olmuındau dolayı fırkMiaıı 
i , it ... ' ... 

Teşrinisani 9, l~; 
ıs • -Tarlhl tefrika: 7 

CENGİZ HAN 
Nakleden: All Nacı 

Hayat için mücadele 
B• atlam, •Thaucla,,la tarahar· ı 

Janadaa ekaerlsiai keadl ba7ratı 
albnda sıralaftmata lLr.aa et•lı, n 
lbtlyar bir kur.lı.ıD aü..rüaüa batı
•a reçmete laazırlanaa bir yavruyu 

11Timucla,, 1 yiia dolu Wr aralt.4a 
ıalcladı, 

Yumutak yGllGa içi çok asaldı 
Ye itele 11Taicut,, muharipleri ı.Up 
çadırı araciıklan, 11usrak.lanaı ytla 
arabaaına batır.fakları umu, lt11 
lltical'ib, daha u bot W..1er hallDi 
alflı. 

· öldurmek nzere kovalamaaı aibl, 
!'eBf Motol Haaını l'lSılemekteaı 

baılla f&p.cak iti kal•amıfb. 
Hiç bir halter nrilmedea, n 

başladı. Silvarl kıt'aları, 4lSrt aala 
·•Orduuy•, Motollana çaclırJar ıeb
riDe geldıler ve buılan, otlayaa ıl
rüferi datıtmak il&re, etrafa yayıldı
lar. Bizzat 11Tar.ıutal,, ltayrafna 
dalgalandıtı çadua dojru teveccüh 
etti. 

.. Ti mu ela,. ve kardetleri, muh
ariplerla taanuau karııaında fuar 
ettiler. 

Kuvve•J ltemaaket KaHar, ara 
aua atını durduruyor Ye dGtmaa
lara bir kaç ok fırlabyordu. "Uhıan 
masundu, 11Tarptai,, 11Timucla11 l 
arıyordu. 

AY bu auretle .,atladı. 11Taicut,, 
lar, çocuklan yakıadaa aıkııtınyo

rlardı. 
Anılar biç acele etmiyorlardı. 

Toprak taze Ye aydınhkta ve ltu 
a-ö~ebeJ~r, bir atıa iıiai bl. kaç fb 
takip etmete alışkıadı. 

"Tinaucia,,ln yedek hayyanı ol
madıfı için onu yalr.aJayacaldana
dan emİill idiler. Çocuklar, bir aHk 
tabii ile, hiaıayeklr dunrluıaıa ı•
rialnde lr.eadileriae bir llticaıah 
an.edea boğazlara doğru r{diyor
lardı. Ara aıra atlanndan iniyorlar 
Ye anılan durdurmak içia, dar yo
lua üzeriae, •taçlan yıkıp de'rirlyor
lardı. Aktam olunca, blrlbirleriadea 
ayrıldılar, küçük erkek ve ka kar
deıler bir matarada aaklaııdılar, 
Kaasar dizr{nleri çevirdi ve "Tl•u
cin. ıiılenmek l•kinı göıterea bir 
data dotna 1oluna dnam etti. 

Orada bir çok ınnler, açlıtın 
kendiıial 11 Taicut ,, lana hatlannı 

reçmete teıebbtla ettlreceji zam•· 
aa kadar kaldı. Kendlaial ıörtlü· 
ler, yakaladılar ve boyauaa, o•u•
Jar azeriae konaa, iki ucu .. ırlerln 
bileklerini aıkıtbraD °Kaoı,, atlı 
tahta boyuaduruk vurulma11aı em
reden 11Tarıutal,, ain huzuruoa fÖ" 

türdüler. 41Thaucia,, , bu baltle, aeT• 

kedildi. Muharipler, önleriae katbk
lan ıanlmet bayvanlannı ıarerek, 
kendi otlaklarına ,tdiyorlardı. Ô
bGr muharipler etlenmete fiderek 
kendi•lai bir muhafızla yalata 
bıraktıkları dakıkaya kaclar, bil 
•uretle, 1cl.z kaldı. 

Karargihııı ü:r:eriDe karaalık çö-
ldlyordu ve ıreaç Motol ltir kaç
mak fınatıııı kaçıracak .t&ltiatte 
detlldi. • 

Çadana ıölıeai içinde muhafıza 
11Ka•ı" ıa ucu ile bqmclaa Yurdu. 
Darbenlo teairile adam kendinden 
geçerek yunrlaadı. Çadardu ka
çaıı 11Timucia,, ayı yilkıelmit ve 
kararrlhıa y.arleştlji ormanın üze
rine bir yarım aydınhtın yayılmıı 
oldutuau ıiirdil. Çalılar ara11adan, 
hızlı inalı kotarak bir aiin enel 
ıeçtiklori bir dereye dotru ıeldi. 
Arkaıından ıelealerin ıürültüaiinü 

duyunca auya ırirdi, Ye yalnız: batı 
dıtarda kalacak aurette, boynuaa 
kadar keaardald aazlana içine 14'
mtildG. 

Bu vaziyette kalarak, "Taicut,, 
aüYarileriaia keadiaiai bulmak ifia 
ıahlli arayıp taraıaalannı aeyretti 
Ye ke11dfaiai fÖreD bir lllUbaribia. 
terecldütJe durdutuau ve kendialal 
ele ver•eden ~ttitini farketti. 

Boyunclururun albada, " Timu
cia,, kaçmadan evvelki kadar Aciz
di n yapbtı aibi hareket etmit 
olabilıaeai için, hem hıaJyakh, laem 
cur'ctli olmuı J'erekti. Derecfea 
çıkht karartaha kadar auvarllerfa 
PtJfİadcn rftti · ve kencliafni aular 
ara11ada an1ıttı ı..w. ele ....... ,. 
y •• ceaıivcria 11yur.lu,, aa wfrdl. 

Bu adam, o esaacla bbileala 
anılarile lteraltor ........ Wr 1a
hıaa icll. 

Sar aıklaıa çoctap l'lrilac., 
atiam, "Timucla,, dea daha ziyade 
korktu. Eaire acıdı ve tClphe yok 
ld yapılacak ell iyi teyha çocuta 
aavmak oldupnu dOı\lndn. Blu
enal )"• l oyuoğurMfl,u JJ~rçaladt; 

. l , · bu es .ıı. 4l 

11Se.U bulsaydılar, ocatıqua 4u
manı Y• ateıim ebedin•a aaaeHk
tU,, 

Adam, flrari1e, valafl bir taYr 
ile böyl• •Ö) Iedi •• buau d•cllkten 
•o•ra ona yiyecek, ailt, ve iki ekla 
i:ıir yay vererek: "Şimdi wit, karclat
lerinle anaaı bull,, dedi. 

"Tlmucin,, etretl lllr atı Wa•· 
rek keafll arazlılne ıeldl. Buruı ya· 
baacuua a~yledljindea daha iyi bl. 
halde tietfldf: KararJ'ÜUnıa yeri 
ya•ıın kGllerile 8rttlll leli, aClrllerl 
ritmtıti, p~ı Ye karcleıleri kaybol
•uthı.bleriadea takip ettlveuldaa-
dıklara 1erde, açlıktan kıvraaaa aileal
ai buldu. Fadletkir "UluD,, orada idi, 
behadır Kuaa.r ve keadlıhıe perea
tlt edea \lvey kardeşi 11 Bell'utal" 
orada idiler. 

Geceleri her laaart hir tarafta. 
na uzak. kararrlluaa dotna HJ•· 
hat ederek, iyi kitti yqad.ılar. Ka
filelerlnla dlzlıi, ıekla attan ibaret
ti. Şllclrlana ea •efUlerlai YIU"U• 

yorlardı ve koyua yeriae bahlda 
lıifafinefa ediyorlardı. 

"Tiraucla" pusulara dilfmemek 
Ye kendial ... ISzllyea dü;mua lııat

lannı geçaelr. aaa'atıaı ötreatli. 
Kenflf ılal rödlyeQ... filvaki keadlsi 
ıtideniyordu Ye aenelerle, mebantl 
arttı, zira öyle anlafllıyor ki lldad 
bir tlef a daha ele ı•çmedl. 

O Haada Wle, eetlerlala otlak
lanadaa k~ak keadı.I lçisı kabil· 
at. Fakat ıoaç Hu, biçt-. nüruuu 
clütnaaa)anna buak!Qak ni7etlade 
clefiJdl. Kablleainln datılu karar• 
ılhlannı clolaıta ve anauaıa lbtlya9-
lanaı ıörmek ilzere, aert blr,tavurla, 
Hanlık verıri..Cni, dlSrt bayvaaa iıtedi: 
Bir deve, bir ökG&, bir at, bir 
koyun ... 

Şuraauaı kaydetmek lizımrellr 
ki, 11Timuclıı,, iki t•Jİ yapmıktu 
içtinap etti. Kurıunl ılS&IG 11Burta,. 
oaua aellp keadiıial çadınn
dan kaldarmu ıau be"Uyortlu, Y• 
"'Burta"aun babası, kudretli bir ka
bile rial idi: ewırt albada bir çok 
mızraklılar vardı. Fakat 11Timucln,, 

bu tarafa tenccilh etmedi. 
Dlter taraftan aOfuzu bGyOk 

olan n 11Y Hukai,, ile dostluk için 
kartıhklı ant içen " Keralt 11 Ulrk
lerlnin reiıinc, ihtiyar HErtotrul,.a 
da m\lracaatta bulunmadı. Bu miaak 
iki tarafın evlitlanııa, ihtiyaç anında, 
keadi babalı tına ,tder aibl df terine 
mtlracaat etmek baklwu veriyordu. 
ŞGpbe yok ki, bir ata blaerek ça
yırlar etrafından 11Karait. \c>""~ kadar 
ıltaıek te ıayet kolay.lı. 

Bunlar, etrafı duvarla çevrlhnit 
kasabalarda oturuyorlar ve hakiki 
hazinelere malik bulunuyorlar4iı: 
mficevherleri, kumaşlant a-üzel al
lihları, hatta sırma çadırlan vardı. 

"Bir clilencl glbi, elleri boı fit
melr. -Tlmuc D böyle di~rdu- bir 
doıtluk detil, iıtihkar uyaadınr!,, 

(Bitmedi) 

Avusturya 
3 Mektep kapantdı 
Viyana, 8 [A.A] - So• ,.tlaler

deki karıaıahklar dolayıalle i.11 .Ü· 
raat tekaik mektebi il., ili h.yter 
mektebi " &il beyaelml aıl tlearet 
mektebi kapatala .. br. 

Bir kaza 
Berll•,8 (A.A) - Darmata4 dea 

ltildlriliyor: lleth"' c•lya90 "Fut
elllal hiraderlerdea iri hir otomo
Wf 11 ..... netic .. hule •tv aurette 
1aralaamıttir. ----
Almanya 

Belediye meclishıde 
Beı lln, 8 (A. A.) - Belediye 

•eclialade 11Sklarlı., rua.letf 4ola11-
ıile icra edilen aGzak.rat ... .,... 
da aza biriblrine ~rmlıtlr. Blrfad 
belediye reial aleyhi•• varil.. •· 
tleml itimat takrlrinia reye konul
mıu:1 r.:ı.ümkGı1 ala\"Dlftlr. CW.9C, 
_ •' " k J.nfı .va t.ılık edihnil\'tir. 

(Polis) 
Hırsızlıklar 

1 - Sabıkak Ali, ~dı.köyde .... 
riyeclı dokter Btreria babçeeieM 

yaka1uamııtır. 
! - S.hıb.b Cemal Sultu ı.a · 

aamıada Allaet H l~HD ıfMdilıria 
deikk&nıDdaa koJ çaatuı çalarkn 
yakalındı. 

3 - A'fubt 0.maa Nuri MJ 
Calatuarayda berb.rde tırq ohukerı 
100 lirasa çılıaq , bınu l ao\ ya • 
kalao•ıım. 

4 - Haaal Şabaa oda arkadat • 
larıoı ait '5 lira , 2 tepai çalmıf , 
yablanmıttır. 

5 - Sabıkalı Abmet A.m, &ya·~ 
z • ttı traa•aya hiaukea mütekait 
Nuri efeadinin ... tale kordoa..aaııı ça• 
larkıa yıkalaaauıtır. 

6 - Elkltip bHıDd.u 3 Wı ,.. 
laa odabatı derdeat edilmiftir • 

7 - Mıbmutp&f&d& clbi•tci Oi· 
aıınia çırağı Mayer SOO Uralık Wr 
çok elbiı• alarak firar et•iftir. 

8 - Niko iilniade bir Hnerl 
bir kadının para çaııtaııaı kapıp ka· 
çarkem yakalanmııtır. 

9 - Sabıkalı Kemal Şea.roaiai. 
ade ıaıiaocu ŞUkril beyia paltoau. 
çalmııtır. 

Açlık ... 

K ııltoprakta sefalet ylllDclt 
bir Hatiyar adam çok feci bh 

aurette intihara &e,ebbü etmitdr. 
Kıııltoprakta oturan 50 1AflDda 

Yani otlu Foti ihtiyar oldup için 

çalııaQ'l4makta ve aç kalıuitadır • 
Son 1Unlerde Qt~rduiU kulQ.bedaa u 
ablan ihtiyar ltıııa açıkta k•laç-tını . 
düşunerek f nhJ&de miltenıir ol•ut 
~tibara kırar nrm.iftir. foıi lıir kat 
kıtldeD bı~ak. i•te•İfM de kimM k: .. 
adiiioe bıçak verırı••İftir. Niupl 
h!r kaç ~tide. pıra toplaıaıı Wr 
kılo benım alı:ıuıtır. 

foti elinde benzin titesi ile 111· 
ıltoprıkta uıun çıyır civırı•da s.ı · 
taa Mutat köşkleriaia yanıDdaki W. 
keurıua aitmiı, ırkasuuiaa ceketill 
çıkaraıı, benıiai tama••• batına. 
a§qı dökmuı , kibrlıle 11çJarım ... 
tuttufaauetu • 

Kötk bekçil~ıiaden biri•i Fetiaia 
bıı t~~h~ !erlere ıelmıaiaden 1~ 
lendi&& ıçua ı.kibe batlaiaıt. beaıilll 
döklt,p t• tu~hm1ı11ca naiytei ku • 
r~ııııt , derhal iadadıu fitap _... 
tir. Vüc'ldU teWikeli bir ıueııe ,.. 
naa lı'oti bp fakült.U.. yı&anlaıt*ll. 
Hayatı tehlikededir. 

İnaatlı tof ör 
zabıta garip bir otomobil lr.

hıkk:ında tahkikata bq}a•ıtur. 
Vak'a ıudur. 
DoJapderede Bttyuk Akarca• 16 

numaralı evde oturaa altaıı ,...... 
Y orgi bet gün nvel KılyanoukoU• 
Quodan geçerken bir otomöMU. 
udameıine maruz lcalmıı, a-1ıte1if 
yerlerinden yaralınmııtıı. 

Knaya sebep olao fO .. h.._' 
otomobili durdurmu" OMMınU!u otoıı 
mobile ahnıt haataaeye delil k..oJi 
evine gotürmU9Ult. M.uı&8 .. 
ke11di evine götıırdUtli :ııımaıa lbti,._ 
bir olomobil çarptı. Beo de o .. ade 
orıdıo geçiyordum. O&cmobiföııe 
bi•dirdim ııctirdim., demiftr. 

Fakat dört gündeoberi uirıde 
tedavi edilen mecruh bilihere hu 
t&akkında malamat vermiı, keort sine 
çarpen otomobil ve ,oflfu tıırifctmı ... 
bundan m~cruhu eve göttırea fofijrı.a 
yalın söylediği anlaııloılfhr: 

Vak'a ubıtava dün haber TetiJ. 
miştir. Zab.ta ı~e\hul şoforti ar ar• a· 
ktadır. 

Feci bir kaza 

A k.5arayda Furuo aoL:ağında otu~ 
Sabri efıandidia oğlu OQ ) atında 

Kenan bu liabah Vshd" çe~uı.-.ıı • t> 

su doldururken dU .. mU2 elırıdt>ki tesri 
kırıhıuı testiı:ııo kırıklar boğaz un 
pataııştır. Kenan derhal hn:;t ını:ye 
kalrıJuıııu da fazla kaıı k nbrı.~ 
içiıı ölmıı ş'ör. • 

Üç sabıkalı 
M ütE"koit Nun be)i.ı •Aatıni rıı• 

lan sııbıkalı .\ıiı, Ye• itehir~• 
oturan Marikan.u her li rat ı "ı ç,arpt111 

Niko, iuhanhamımında Ant"!t ~reııa · 
dinin dllk.ki.niodau ayakkı .ı çalaıa 
Cemal Eyi~ »Mriy~d• berltu~• 
evine ciren Ali dün p~ ~
mıttır. _ 

Anif ara 
( AN~AM ) 

BlitıtD odalarda tıelJOA. tıl:&k 9'1)11 
Ultlri{eri yudır. 

a ... uı~~· 
Oclalarııı faau.ri: 6. 1- 10 •• l 2 ıu. 

dır. Ameriltaa !-.rı, orkeı; ra, erkek 
•e kadualaı• uaa)ı41&a 11ecolı.ıir ıelun·.ı 
tamaı~rb•ne. S"' .e.uı. ni(lıt\i~•lw:t• 

ı.".-ıı \·aı;oolar 1•1.,.eıuı r4 acı:r.'-'!' \'t.. 
~ ~~~~·iii~m:ilıl..a 



Ellilik bir adam olan müsyü 
lte9ar, karanlık ve uılak bir alqam 
ıaat altı sularında, Parisin ve•aiti 
11akliye ile dolup taşan meydaala
nıa;:lan birinde mecburi levekMıfa 
pt;am ı ştı. Din<lar Bclediyenm, 
111eydanda ezilecek bicareler şere
fine yaktığı sönük havagnzı lam
baları etrafı iyice ayciml:ıtamıyor
.ıu. 

r.iüı;~ü Reşar kalchrımın kena-
rmd:ı ç res.z ve perişan bir vazi
pıtc kalak.:ılınıştı. Bir müddetten
~e i iı;ieri hiç yolunda gitmiyordu. 

T.:ıli l:endi!::ne karşı güler yüz 
rfS.stermeğe pek tenezzül etme:niş
tio Hayatta uğradığı IUtuflar bir 
araya toplansa meydana gelecek 
'ekun bir insanı g~lüp güvendir
aıeğe kafi gelmezdi. 

Talisi:ılikten nasibi ise, daha 
f a:ıla olmakla beraber insana kah
redecek kadar aşlun değildi. 

Müsyü Reşar o akşam kaldırı
mın kenarmda dururken ihtiyar 

bir efendininin otobüsten inerken 
kayi'an zemin üzerinde ayağı kayıp 
boylu boyunca yere düştüğünü 

görd6... Bu sırada kocamam bir 
kamyon çıka geldi. Müsyü Re.Jel' 
ıayrl ihtiyari ileri abldı, ihtiyn 
'ıolundan tutup çekti. 

Koca kamyon adamın vücudü
nQ •ayırtarak ıeçti . Eter MilayQ 
keıar mildabale etmemiş olsaydı 
adamcağızın ayakları feci bir sure
\te dotranacakb • 

Meçhul adam yaıından umulmı
fan bir çeviklikle yerden kalkbtı 
lçin vak'a etrafta heyecan uyandır
madı. Yolcular kendi canlarının 
llerdine dütmüt olduklan için yol
İarma devam ettiler. 

Meçhul adam halaakinnın ko-
luna girerek onu civar sokaklardan 
birine çekti. Orada Müsyü Reşar 
ihtiyarın p<izlerinde gayri tabii bir 
&şık farladıfnl farketti; aynı Z&• 

manda melon ıapkaaının kenarında 
belli belirsiz bir nur halkatı peyda 
olmuttu ... 

- BeD aizzeden filanım ... 
Dedi. ( Aadam filan kelimesi 

yerİDe oldukça maruf azizlerden 
birinin lımini söylemişti. 

Miisyii Reşar ömründen ilk de-
fa olarak,cennetten çılıı:mıt bir a ziz
le kartı karşıya geliyordu; evvela 
nasıl bir tavır akınacağını tayin 
edemedi, sonra ellerini bitiştirerek 
ihtiram vaziyeti aldı. 

- Peki ama... na•ıl oluyor da 
otöbüale geziyorsunuz? 

Aı:iz dedi kh 
- Dünyayı ziyaret ettiğimiz za

nıan artık hiçbir imtiyazı haiz bulun 
nıuyoruz. Eskiden dilnyada da mu
~iıe hakkımızı istimal ederdik. Fa
Ht •"nra baıı suHstimaller oldu. 
Bunun üzerine fennetten gaybubet 
ettiğimiz zamanlar dünyada başı
mıza gelecek kaza, belalardan do-
layı mu'uliyet kabul edilnıiyeceğine 
:lair eınir çıktı. Onun için beni 
kamyonun altından çekmeniz bir 
lütuf oldu. Size kart~ minnettarım. 

Benden o~ iııteraeniz dileyebilirsiniz: 

Müsyü Reşar kemali tevazula : 
- Canım ne zahmet, dedi : 
- Yok olmaz. Mur<:?dınız ne ise 

•8yJeyin, sizi bermurat edeyim. 
- E hani mucize hakkınız yok

tu ? 
- Cennete dönünce hakkımı 

ihraz ederim. Bir rapor yazarım. 
Böyle bir talebin reddedildiği 

vaki değildir. Bittabi bazı kırtaııi 

merasim var. Bu merasimden, en 
büyilk nebiler bile istisna edilmi
yorlar. Fakat ben işinizi bizzat takip 
ederin-, işi çabuk çıkarınm. Kalem
lerin hali malum. Haydi bakahm, 
ı8yleyin. isterseniz biraz düşünün. 

Mü~yü Re.şar: 
- Güç mes'ele, dedi. Meseiıi 

ltinyaya yeniden gelmem güç ol
naz mı? 

- Yoo .• neden güç olsun? Yal-
nız istediğinizi iyice tasrih ctme
oiz Ja:o:ım ... 

O cet::bden bir mürekkepli ka. 
lemle kağıt çıkardı. 

- ! fa.. ne d«!din... (kalemi sil
k nl.) gfü:Ü kör olsun, bu kalem 
~c danr~va inince böy,le aksilesir •• 

Ha.. kaç ya,ımda olmak isbyorau
nuz? Yirmi bet yaııatla mı? on do
kuz yaşında mı? 

- On yedi yaşında ... 
- Nasıl bir tarzı hayat istiyor-

sunuz? 
- Ne gibi? 
- Tarzı hayat için elimiı:de 

otuz kadar model var. 
- Fakat ben o modelleri gör

medim ki ... 
- Pekala gerek tanıdığınız 

kimselerden, get'ek meşhur şahsiyet
[erdcn birini söyleyiniz. Ben dosyası
na bııldırırım. O z~man hangi modeli 
intihap ettiğiniz anlaşılır. 

..- Uzun ıneıı'ele .. 
- Ziyanı yok canım, daha vak

tim 1'er. 
Müsyü Reşar epeyce düşündü. 

Vakit geçiyordu. Aziz. 
....,... E ... Dedi. Neye karar verdiniz? 

-· Kendi tarzı hayatımı intihap 
ediyMum. 

- Yok canım .• 

Müsyü Reşar: 
- Ne yapayım ? dedi. Nekadar 

süreceklerini bildiğim için saadetleri 
min kıymetini daha iyi bilirim. Fe• 
laketlerin de ne zaman bitecekleri 
bence malum olacağı için onda da
ha kolay katlanırım. 

Aziz: 
- Aferin dotruıu, dedi. Elli 

sene dünyanın delaleti !çinde ya
şadıktan sonra böyle akilane bir 
dilekte bulunmanızı şayani takdir 
gördüm ... 

Valiler arasında 
tebeddülat 

Dahiliye Vekilligi yeniden bazı 
valiler arasında tebeddUliit yapmıştıT. 
Bu miynnda hakari valisi Fahri Bey 
Elaziz valiliğine, Elaziz valisi Cemal 
Bey Çorum valiliğine, Çorum valisi 
Ad.il Bey Çankırı valiliğine tahvil 
olunmuşlardır. 

Dahi1iye memurları uasmd:ı. yap· 
ılacağını haber aldığımız teb~dd1.ı.liit 

arasında yeniden yirmi kadar kayın· 
akamla beş mektuhçunun lıuluoduğ:.ı 
haber alınmıştır. ----

Pirincin gümrüğü 
Ticaret muahf'deıi aktettiğimiz 

hükumetler meyanında Felan enk 
bükunıetile yaptığımız ticaret munlı<
de::.iıı<le pirin~ mu varidatındaki tarife 
mnciLiııce rUsumu gümrük ve istihlak 
alınııceğı tasrih edilmiştr. Bu miyanda 
diğer ticaret muahedesi akdettiğimiz 
bükfıınetlerde en ziyade mazharı 
mii;:;aacle millet muamelesine esa .. 
olmak üzere ayni şekilde tatbik 
edilmektedir. faki tarifede piriııç 
gumrllk resmi ve istihlak resmi 13 
kuruş v~ yC'nİ tarifede ise 1.) kurnş 
oldu!:!.uııduıı hiilii lıu hükumetler pirinç 
muvaridn ıııdan 13 kuru~ glimrıık 
resmi alıı.ınakt:tılır. 

l akat bnz1 pirınç tüccarları yeni 
t:ırife hanununda pirınç ınalısuilerirı· 
?et~ oktu.na re,..nıinin mülga olduğu 
ıddıa l"dılerk kilo hnş na alınan on 
kum~ istihl§k re;;rninin me' cut mua· 
he<IC\ e rııl!ınen alının.yac-uğını ileri 
siirmuş!ı•r ve ııılir •. ranıtt> bıııunmuc;
lard ı r. Mutiye \ t-kılliğ'i tarafında~ı 
tedkik edilen bu hıısus, resmin 

mevcut ve kanun mahi) etini haiz 
muahedeler mucibince alı ncl 1ğındun 
alııım:ı. ı l.Jz·ın g<::eı.:rği netice~irıe 
.,. 3n]uı ş , e o s11retJc t:ınıiın edilmiştir. 
M.aahııza Mali\ e \eki iliği noktai 
nıızımnı te,·it. ve talo iye için bu 
meseleyi M;l'lisi Ali)e ~evl<etmiştir. 

Am<eırD~a 
Santa Marya volkanı 

Havana, 8 [A.AJ - Gouatemala 
da Palmar mıntakasında Kaim"San
ta l\faria,, volkan111 indifaı netice
sine 126 kişinin tclefolduğu resmen 
bildiriliyor. 174 kişi ağır \·e 300 den 
fazla insan da hafif olarak yara.la· 
mıştır. 

ns~alnlya 
Buhran yok! 

Madrit, 8 M. Primo de Rivara, 
hükumet buhranı hakkındr.ki şayi

aları tekzip etmektedir. 

•. ; ı, 

anomece 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
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Opera sineınasinın 
Elyevm irae etmekte olduğu 

İDEAL BİR AŞK GECFSİ ve AŞK ZAMBAC.I 
Sesli filmlerini temaşa etmek üıre ancak 

dört gününüz kalmıştır 
-:.:.::-:-·-- · :-:.:::.:::_-:::::.::::::::::::::-:r:::s:.:::: 

::sınama 

"' Asri - Düz taban • Bastıbacak 
* Alhamra - Üç n)kah 

sesli filim 
* Me/,ek - Para kurdu 
* Şık - Şeytani rakkase 
*Opera - Aşk zambağı 

sesli filim 
* Etuval - Irz düşmanı 
* A lkazar - Aksayı şarkta vahşet 
* Majik - :Kina Petrovna 

(Brigete He1m) 
* Santral - Gece süvarileri- Ha

fiyeler kıralı 
* Lüksenburg - Kedi ve kanar· 

ya • Ben baba-
mı isterim. 

* Ekler - Namus belası 
*Alemdar - GeHn duvağı 
* Afilli -- Endülüs gülü 
* Ferah - ooğa:;:içi esrarı 
"' ili.lal - Volga mahkum lan 

Tiyat:ro 

Bar- konser- dans 
* Fransız tiyatrosu -Konser: şan· 

töz Madelen 
Grey tıırafm· 
da.n. Piyano 
Matmazel A
meng. 

* Boston - Tepeha~ı - Klasik 
müzik- maestro Zeki 

Bey 
* Garden bar - Variyete - Dans, 

kabare 
* Kohot - V &ryete ve muzik 
* Türkuvaz - Ça}lı dans 
* Panorama - Asri muzika 

Parizyana - Alaturka saz ile 
konser 

* Darülbedayi Tepebaşı ti • 
yatrosunda bu 
akşam saat 
21,30 da Ay· 
naroz Kadısı 

comedi 6 tablo 
l.uma günleri matine saat 15, 

30 da her Cumartesi akşamları 
için fıatlarda tenzilat yapılmıştır. 

* F"trah - Casus kadın ve Ota-
dünya·1m en heyeccınlı 
variyete numaraları 

gobill 
* Pangaltz. - Şevki bey Sarı efe 
* Etuval - Voyvo! •. 
* Asn -- Çareviç! 
• !.-[illet - Tiyatrosu bu akşam 

Naşit hey ve komik 
Fahri beyler birlikte 
tatlı riiya 

Komedi dram 4 perde kanto 
duetto variyete. 
f; DarülbeJa.yi - Rei;:;in kararı 3 

perde 

Müsamere 
Şebzadebaşmda, Millet tiyat· 

rosunda teşrinisani (11) partesi 
akşam& 

Komik 
Naşit, Fahri, Şevki 

beylerin iştirakile orta oyunu, 
çifte hamamlar, yangın zuhur 
ediyor, sahnede hakiki tulumba 
ve tulombacılar, ayrıca varyete, 
dans, konser, tafsilat el ilinla
rmdadır •• 

• 
Ayni tiyatroda salı akşamı 

Komik 
Naşit, Fahri beyler 

tarafından Ahmet Vefik pa~a 
merhumun meşhur piyesi 

Ayar Hamza 
Şarlatan doktor 

Karadeniz ortalarında 

müthiş bir dram 
tafsilat el ilanlarında.dır. 

c_~_a_cl_y __ <>_) 
Istwıbu.l Telsizi 

1200 
17,30 - 18,30 - alaturka muoıki 

heyeti tarafından 
konser ve mU. 
tahip parçalar . 

18,30 - 20,30- Stüdyo or"eı· 
trası ·klisi~ par· 
çalar-stüdıyo, or• 
kestrası ve caz· 
bant dans hava· 
lacı ajans haber· 
leri. 

20,30 - 22,30 - Alat rka saz he
yeti tarafından 

konser. 
Bratisava Tel.sizi 

279 metre 
18,40 - otelcilik san'atı seyah· 

lar ve spor hakkınd11 
konferans. 

19 - Günün havadislerı 
14,30 - Halk monologu 
19,40 - Milli tiyatronun temsili: 

iki dul: Opera komık: 3 
perde. 

22,30 - kafe (a lloyit) ın konserj 
Jrl oraı:ska tel.sin 

17,30 

18,30 
19 

19,30 

20.30 

18,25 
19 

19,20 

22,55 
23 

18 

263 metre 
- Çocuklara kon· 

ferans. 
- Piyano konseri. 
- Gazetecılık hak· 

kında konferanı. 

- Amelelere ingi. 
lizce dersi. 
Çek fllarmonısi 
tarafından golu 
konser. 

Bmo tel izı 
342 md10 

- Alın nca derı.y 
- Haftanın siyast 

icmali. 
- Prag filarmoni 

orkestrasının 
konseri. 

- Ajans haberleri. 
- Loyit kahvesi• 

nin konserinin 
trans mis} onu. 

Prag Telsizi. 
487 metre 

- Ziraat haberleri 
18,1 0 - ameleye konferans 
18,20 - ÇobanJarın hayatı must:. 

ha be 
19 - aj~ns haberleri 
19,05 - Cemiyet akvamın mesaisi 

hakkında konferans. 
19,25 - Tiyatro hayatı- konferans 
20,30 - Prag kahv~si konseri ve 

Lelediye orke~trası. 

- Roma Sef;;-etimizde 
Romadan yazılıyor: 
Cümhurivet bayramı münaeebetil1ıo 

Roma Btiyı.tk Elçiııi Stiııt Bey tarafı· 
ndan bir ziyafet verilmiş ve lı" 
ziyafette Hariciye Nazın .M. Grandl 
ve yeni ıniieteşar M. Fani ile Hariciye 
erkan ve memureyn· hszır bulunmıı· 
ıtur. Ziyafetin sonunda Silat Bey 
tarafından İta]yan Kralıdın ve miJle
tioin ıerefine idarei akdab ve Velia· 
htın ahiren bir suikasttan salime~ 
kurtulm111ndaı. dolayi beyanı meın· 
nuniyct edUmiştir. 

M. Grandi TUrkive ile İtalya 
beynindeki samimi doıtlu&u yad ye 

tezkar etmiş ve Silat beyin ıoıleriııdf'• 
dolayi teoekkUr ve bllmukaLele 
Ankara seyahatini yadeyleynek Rt'ilİ 
cumhur Hazretlerile Türk milletinin 
ve lsmet paşanın saadetine idsrei 
akdah eylemiştir. 

Ziyafetten sonra verilen resmi 
kabule Romadaki hilcUmle ecnebi 
Devletlerin Sefirleri ve İtalyan nıulk~ 
ve askeri ricali ile kibar ailı'!lerder. 
bir çok zevst hazır bulı.ınmuşll\\' ,.~ 

Ctlmhuriyetitniıin bu senek: yıl 
dôni.ımuııU pek parlak bir eur.-ı:c 

etsit oluomu$tlU: .. 
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[Birinci sayfadan mahat1 

1 Alman rayh~ mark 
1 A vuıturya tlliol 
20 l.t',. Rumanyn 

so 50 
18 75 
25 

50 
28 
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2 ~ ~ı 1 Tertip (A.B.S) 

SO ;' ::;- S ,. (f,J) 
'15 • .. 

tahıelarz D. 1', 
latıınbııl tram'\Dy Ş. 
Rih• Dok. Arıt. 

l!una mut:auaı Vefa, geçen seneki 
: l:n a nnzaren çok yeni çok mu
raffaJnyetli bir takım vücude a-etir
ınişti. 

Refik Hayrı 
Naci Sami Emin 

'1.ı leşem Osman Gazi Saim Seyyit 

Hakem Beşiktaştan Şerafettin 

lieydi. 
Oyuna Fenerlllercn bir hücumu 

ile bl\şlandı. Fakat Vefalılar bu 
hücumu kolaylıkla keserek o· 
.Yunu fenerlilerin nısıf sahasına 
lntikat ettirdiler ve kolayca bi• ha
kimiyet tesisine muvaffak oldular. 
Herl es, Fenorb:thçenin daha ilk 
ıiakikadnn ibbaren hakim bir vazi
fct alacağını tahmin ederken bilakis 
Vefalı) rın tef evvu ku görül il yor ye
til-beyaz oyuncular irtibatını kaybe
den, topu kontrolda bile muvaffak 
olamıyan Fener hatları arasından ıny
rıhyor bu dakikada tehlikeli vaziyet
ler yaratıyorlardı. 

Bu halin oyuna başlarken zuhur 
'!den tabii alışmauıazhktan ileri 
reldiği de iddia edilemezdi. Çün
tü Vef alılann Fener nmf saha
ıındaki çemberi gittikçe daralıyor, 
:ehdltkir bir vaziyet alıyordu. Bazı 
\azı inki~af eden Fener hücumlan 
topun sıkı bir kontroldan mahrum 
olmnsı yüzünden bir türlü semere 
\'eremiyor, hatta daha bu "tehlike,, 
~imadan ıönüp kalıyordu. 

V cfahlar hikim vaziyetlerini sayı 
lle tevfik etmekte çok gecikmediler. 
Dün harikulade bir oyun oyna;an 
Gazinin himmetile Vefa güzel bir 
ııayı yaptı. Bir sayı, heb birinci 
haftaymda hiç bir mana if .. de 
edemez • Fakat Feaerbahc;ell -
lerin dün oynadıkJan oyun ve 
oyunun tarzı, kaybedilen sayıdan 
z.iyade bir maj'lubiyete mukaddime 
teşkil ediyordu. 

Aradan çok bir müddet geçme· 
den Vefa, sarih bir 1-enaltıdan, 
gilzel bir vuruıla ikinci sayıyı da 
Yaptı. Artık Fener muhiplerinde 
limit kalmamııtı. 

Birinci devre bu ıurP.tle bitti. 
Vefa rüul bir oyun oynamı,, 

iki gol yaparak haklı bir galebeye 
doğru emin adımlar atmıştı. 

Buna mukabil Fenerin berbat 
...ııuvazene ve şuurdan mahrum 
ı.evkaiz oyua tarzı, tabiidir ki ne-
tice verememiı, hiç bir gol yapıla· 
ıııamıtb. 

ikinci devre baılarken Vefa 
emhı v satlam bir zihniyetle ba•· 
lıyor, FenerUlerde mahıuı bk diri· 
ilk l'Öze çarpıyordu. 

Devre11in ilk 10 dekikaıı Fener'n 
tlddetli hGciimları, Vefanın ıert m~· 
dafaaıı arasında feçti. Fakat bu on 
dnkibdan ıonra Fenerlilerin mut
lak hiklmiyeti te.eıils etmit bulu
ııuyor, Vefa kalesi üıt ü .. te, sık ıık 

- CGzduda ba;ka bir şey yok· 
ınuydı? 

- O zam.aa hiçbir ı~Y bulanı•· 
llııtım; Alman kalmeleriDi Norveç 
•uaııaa tebdil ttlm: otellerin bi
rinde iki oda kiraladım; otelin def· 
erin.e de iımimi New-Y orklu Frank 
Sentley diye kaydettirdim. 

istikbali dOıünmuyor, deli olma
inak için maziyi unutmağa ça• 
lıtarak sevkı tabii kuvvetile yaıı
Yordum. 

" Harbin ıonuna kadar kitap 
0 kuyarak, vakit geçirmek için ba
\Jk tutarak orada kaldım. Sonra 
liinün birinde cüzdanı bir daha 
~uayene ettim ve içinde evvelce 
ıç görmediğim birçey buldum ... 

L Bu sırada kapının zili çalındı, 
•uıaa Dootb bir hekimle içeri 

!flrdi. 

-14 

\
7 esi kalı adam 

•aı nb!tktor genç ve bedbinlite mey
ır adamdı. Bentley'ın aırtını 

aplıyan yaraları muayene ettikte11 
Onra asnr bir tavır talandı. 

1 tehlikeli ziyaretlere maruz kahyordu· 
Sıkışan, takip eden hücumların bu
naltıcı vaziyet a'diğı sırada idi I,,i 
f..?ner ilk snyısını, ve az sonra da 
müsavat golünü yaptı. Oyunun ~ı
dığı şekle nazaran. Fenerlilerin ~ga,
lip geleceğini tahmın etmek kabıldı. 

Nitekim üçüncü, Jördiincü ve 
beşinci sayılar yapıldı. Vefa bun
lara ancak bir golle mukabele ede· 
bildi. 

Oyun 5 • 3 Fenerin galebesile 
bitmişti. İkinci haftayırnda alınnn 
"'aziyete nazaran Fenerliler ilk de
vredeki muvaff 1tıyetsizliğini Kad
ıköyde geniş ve çimenli bir sahada 
idman y pmaktan tevellüt ettiğini 
anlatıyordu. 

Galatasaray - Beykoz 
İkinci mnçı Gaiatasar.ıy • Bey

koz. yaptılar. Takımlar: 
Rnsim "G. S.11 

Mithnt Burhan 
Şakir lbrahim Suphi 

Kemal Rebii Necdet Latif Rifat 
Mustafa 0 B,, 

Sedat Nebi 
Snit lbrahim Ziya 

M. Baha Salahattin NecaH Mehmet 
Oyun Hikmet beyin idare6inde 

çok hararetli geçti. 
Galatasaray ilk dakikalarda bu 

kaydettikleri halde bir hakimiyet 
tesis edemediler ve Beykozluların 

bir penalb kaçırmalarına rağmen 

ilk devreyi 1-0 bitirdiler. Halbuki 
bu kaçan pennitının, kaied vuruf 
yapılmadan kendi hattı üzerinde 
hareket ettiği için, son tadilat mu
cibince tekrarı lazımgelirdi. Hal
buki hnkem bunu yapmadi. 

İkirıci devrede Beykoz penalti· 
dan bir goi yapti ve beraberlik te· 
essuı etti. Galbtasaray biraz sonra 
b:r ~oi daha yapti. Bundan sonra 
yapilan birp enalti daha koçti ve 
oyun 2-1 Galatasarayin lehine bitti. 

Fenerbalıçe kulübüllde 
.Dün Fener bahçe kulübünde ye

ni idare heyeti intihabatı yapılmış
ve Galip, Hayri, Celaleddin "e Sa
lahattin Monço beyler yeni idare 
hey'etinde tevzif edilmişlerdir. 

Boks 11~açları 

.!rı r 1 " Hul .. nr 
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1 İt~ ~liyc nazırı snbıkı Müsyü 
olpi hazır bulunmuşlardır. 

Birinci ko u, üç yaıtındaki yerli 
ve Arap erkek ve dişi te)lara mah
&ustu; mcsafeEi (2000) metre, birinci 
Tevfik beyin (Sedası) ikinci (Sülek)i 
geldi. 

Udnci ku-iu Ankara koşusu idi. 

bmır mf'ıbha 

fatcnbul T. Aııo. 
Rlbt:m dolt. An. 
ittihı;l de#lrmencl 

oaı ~arlı. sner!.: ecaa 
=;, lıt. Kaıaıtlıırı 
P;"' Hrji (bııJi lasfi~ <'.) 
~ 
:::. 1 ürk tüt. AaQ. 
~ 
"'I Ouhan Türk,, 

7 ~e§rinisa1ıi 929 Ticarte 
Borsası f iatları 

i •, ' 
Aegnri Azami 

Cinsi ı 
K. P. K. p. 

Bugda ,ü:ı:de 
çavdarla 

50 
1 

lmnupk ıs 16 30 
ıı Kı:ulca 1 
1' Siitıtcr 16 

Sl'I t ıs 2C 17 
• Öume 

Üç ve daha yukarı yaştaki halia 
kan lngiliz at ve kısraklara mah
ıuj;lu. Mesafesi (3000) metre idij bi
rin d l\lithat beyin (Fcradivaryük)i 
ve ı~r.-.et paşn hazretlerinin (olga) 

Dünkü yapılan bokı maçlarının sı ikiı.ıci, Rahmi beyin ( Nistigoti ) 
neticcıi: geldj. 

Sc:rt mıdılut 
Dulgariıtan 

lJ fstavro, Ligoru; Yorgo , Hadiyi; Uçü• tü koşu: yetiştirme koşusu 
Menauşe, Lazariyi; Kiço Mişeli; Sıtkı, idi. Yapılmadı. 
Kadriyi yendiler. Dnrd~ncü kotu ve üç daha 

Pariaten gelen Franıız Fraki yakarı yaştaki ve hiç koşu 
S kııza mamış yerli ve Arap at ve 
arangayı fiçilncü devrede nak nvut kısraklara mahsustu. Meac.fe (1400) . 

etti. Maçlann tafsilatını yarın \ere- metre idi. Birinci Ahmet efendinin 
ceğiz. (Duman)ı , ikinci Belıir efendinin 
Soııbal ı z (Hadidi) geldi. 
~ ıar a yarış arı Beşi ci koşu : Çalı manialı ve 
• t Ankara,8 [A.A] - Sonbahar at onifornınlı zabitana mahsustu. 
yarıf~arının aonn•cusu bugün icra , • Blrln.ci Mustafa beyin. ( inci) si, 

1 edildı. Koşu mahaJH ~ok k 1 b 1 kt ıkınci yuzbnşı Hul!.!sl beyın (Altun)u 
.,. a a a ı ı. ld' B d ..... b' .. Büyük M'llet M ı· . . . K A ge J. uı.ı an ıonrn zau:.an ınıcı-i ~c ısı reısı azım, lik musabakaııının bir iiııalı yapıldı. 

Bat~·ekU ~met, huyük erkini harbiye 1 Yirmi dört zabit iştirak etti. Birinci 
reisı Fevzı pnfalar hazaratile hnri- yüzbıış ı Avni bey, ikiı ci m ilazim 
ciye, dahiliye, milli müdafaa vekil- 1 Zıyn bey, üçüncü yüzbaşı Fikret bey, 
Jeri mebuslar ve erkanı askeriye dör~üncü. millôzım ~ecmettin bey 

cehrimi:ıd~ buJunmakt 1 beşı':'ci bınbaşı lsmnıl Hakkı bey 
ve v a o an gelJı. 

- Mesele ciddidir, dedi. Bu ya

nıklar nasıl husule geldi? 
Smitb cevap verdi: 
- B miyorum. Belki yanık bir 

cıraranın ucu ile. 
Doktor: 
- Mecruhu hastaneye a-önder

mek lazım. 
dedi. Smilh fU leklifte bulundu: 
- Öyle yapacağımıza iki tec

rübeli hasta bakıctsı gönderseniz, 
ılz de her ıün iki üç defa gelip 
bakıaııı:ı nasıl olur? 

Bentley'in yaralannı aarmağ'a 

baılıyaa doktor: . 
_ Nasıl iıterseni:ı. ... dedı. 

Bentley biç bir şikayette bul.unmadı, 
yalnız bir cıgara daha lıtedı. 

Doktor panııınanı bitirdikten 
ıoara bir uyku ilacı reçetesi yazdı. 
Bentle1 Smltbln yü:ıüne bakıp ıo ... 
du: 

- Arkamı cıgara ile yaktıklan
nı nasıl biliyorsunuz? 

- Evvelce böyle yararlar gör· 
dilm de or.dan biliyorum, 

Hastaban ye ait.em daha iyi 
olmaz pıı? 

Smith sükanetle : 
- Ben onu düşündüm , dedi. 

Fakat şimdilik burada kalacaksıuıı. 
Doktor size iki h&ısta bakıcısı gön
derecek; bunlardan biri gündüz 
biride gece sizi bek iyecekler. Mis; 
Aaterley ev işlerine bakacak, Hintli 
uşağıın dn tekrar ayni kimaelerin 
gelip ıırtınızı yanık cıgaralarla yak
mal rana mini olacak. 

Bentley ilk defa olarak heyeca
nıaı belli eden bir sesle atır atır: 

- Hele iyi olayım da.. dedi, 0 
zaman aiıd •• daha iyi tanırım. 

Buna karşılık Smith: 

- iyi olmanız kendi elinizde .. 
dedi. Acaba hikayenize devam ede-

miyecek kadar yorgun muıunuz? 

Delikanlıyı konuıturmak için 
bundan daha iyi bir çare bulunmazdı. 

Smith her halde bunu bllnltl 
lç!n yorgunluktan bahsetmitti• Bent
ley derhal ıa.ıe batladı: 

- Cüzdanın içinde katlanmıt 
bir kağıt buldum. Cüzdan iki katlı 
meşinle yapılmıtb. Merak edip ba 

meş\nlerln dlkitt11i ıöktüm. içinde• 
rusça yazılı bir kağıt çıktı. Yazıyı 
bittabi okuyamadım. 

Bu sırada Cemahiri müttehideye 
dönmeğe karar vermlttim. Burada 

·.iç d :ızsn kemdi dilimi ko ~· • 

Ecn~bl 
ıı Çıu·dlU' 13 ıs 5 

A:rııa 9 10 
l'tinır lO 
't:)af 
ııerclmck 32 
l\ubnt 
faaıı.lycı 22 84 80 

" Siıaru 
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bilecektim; etrafımda ruıça bilen 
kimse yoktu;onun için elimdeki vesi 
kanın mane.ıını nnlıyamıyordum. 

11Amerikaya gelip New-York'a 
yerleşti ; canla başla kendimi işe 
verdim.Maamafih isteseydim itıl:ıde 
otur cak kadar param vardı. 

Zahınetten kııçınmıyan bir kimse 
burada nasıl para kazanır, billral
niz. Ben de ta bidayetten itibaren 
işlerimde muvaffak olmağa batla
dım. Aradan . bir iki Hne reçti ; 
cüzdandaki ıarip kağıdı tercOme 

ettirınek aklımdan bile reçmiyor
du. O ıırada ailesini beslemek lçhı 
kahvede garsonluk eden Ruı bir 
aıılzade ile taıaıfbm. Bu zat tim
diye kadar tesadüf ettitim •• iyi 
insanlardan biri idi, fakat amele ka
biliyetinden biç na11ibi yoktu. Adam 
hoıuma gitti, evime davet ettim; 
tercüme etmesi için kendisine ka
ğıdı göaterdim • Ruı aıılzade küğı
dı görür rörmez hayretler içinde 
kaldı, okuyup bitirdikten ıonra ~
zlerl yaıla doldu. 

O Hman buas 
• Bu kaj'ıt belki bQt\la dünyayı 

bir felikettene kurtarabilir, dedi. 

Bu, Ruı7ayı esaret boyunduruğu 
altına alan patll reislerinin aırf 
otğimane saiklerle hareket etti
k' lni s:ç.r"~ t .il r .t:~ı-·r bl: ves • 

n IF1l n n1!;e (f' 
Maden konferansı 

Londra 7 [A.A.] - Maden ame
lesi konferansı, icra komitesi t • 
rafından hükümet piliinının başlıcc 
esaıılnrının kabul edilmesi lizımgcl
diği tarzında yapılaD tavsiyeyi kn
bul etmi tir. 

Bu tavsiye, tasdik edilmek üzre 
nahiyelere tebliğ edilecek ve hü
kGmet tarafından vuku bulan tek
liflerin neticeleri anlaşılmak üzre 
20. T. Sanide bir konferans topla
nacaktır. Hükümetin teklifleri ma
denlerde çalışma s;aatinin sekizden 
yedi buçuğa indirilmesini ve bu ka
rarın 6 nisanda tatbik edilmesini 
"Royalties,, denilen madenler hu
kukunun tedrici sarette devlet ta
rafından iştira edilmesini nabk bu
lunmakta ve kömür istihsalile fiatı 
meselesini halledeC'el· bir alım sa• 
tım kanunu layihasını ihtiva etmek
tedir. 

Hükümetin fikri, çalışmc sa t
ler in ücretler indirilmeksizin in
dirilebileceği merkezinde bulunmak
tadır. Fakat, bu gayeye vıırmak için 
kat'i hiç bir tedbir alınmamışhr. 

Hükumetle amele icra komitesi ara
sındaki müzakereler devam etmek
tedir. 

Londra, 7 [A.A] - Kömür ma
denleri ahipleri cemiyeti, hükümete 
çalışma saatlerinin indirilmesine 
her suretle muhalif olduğunu ve 
ücretlerin nahiyelere göre teıbiti 
hususundaki noktni nazarında ısrar 
etti "'"İni bildirmi 'ir. 

M. Thomas, hükümetin maden 
uhipleri tarafından verilmiş olan 
piliinlan tetkik edeceğini ve ısonra 
kendilerile mü"Lakerede bulun ca
ğını cevaben söylenıiş~ir. 

Amele fırkaıanın tiınendiferle
rin milllieştirilmesini talep eden 
takririn reddi hakkında muhafaza-
karlar tnrafmdan verilen tadil tek
lifi 139 reye karşı 227 reyle redde
dilecektir. 

Yeni kanun layihal ı·ı 
Ankara 7 - Divanı aliye iştirak 

etmek üzere Eskişehire gitmif olan 
şurayı devlet azaları bugün Anka
raya döneceklerdir. 

Şurayı devlette tetkik edilmekte 
olan mülkiyeti ıınaiye kanunu la
yihasile tapu tesçlli emlak kanunu 
layihasına nit tetkikler ikmal edil
miştir. Bir kaç güne kadar bu ka
nun l yihalan heyeti vekileye veri
lecektir. 

Yunaıı teslihatı 
Atina 7 - Dün Venizeloıun 

riyasetinde Hnriciye ve Bahriye na
ıırlarmın ve kara ve deniz erkini 
harbiye reislerinin lştirakile Yuna· 
nistanın bahri programını tanzim 
için n edilen içtimada Salamin 
ıırhl• ının ruınrr.asmd2n feragnt 
edilmesi ve buna mukabil Yuunn 
don nm sının 6 torpido muhribi 3 
tahtelbahir ve 64 tayyaze ile takvi
yeııi kararğ'ir olmuştur. Hava müs· 
te~aılığtnın teşkili hakkındaki layi
ha ıüratle meb'usan meclisine tev
di edilecektir. 

Yırtık paralar 
Ankaradan bildirildiğine göre yı· 

rtık ve eski paraların tebdili hakkı -
udaki talimntnameuin tatbikine önU • 
miızdt:ki haftadıuı ili aren ba5lanıla • 
ce.ktır . 

kndır. Bolşevi:dmln, resikıirda bu
lunanlara halk kütlesine tahakküm 
etmek nüfuzunu, bahsetmekten beş
ka bir f aydnsı olmadığını itiraf 
ediyorlar. Şayet bu veılka neşre-

dilecek olur'n Rus milleti bolıe· 
vizmi başından silk.ip atar ve resl
karda bulunaulnıdau efrct eder •• 

"'Rnıun bu •Öılerl bittrıhi hay
retimi mucip oldu. Bu veılkayı bu
yük gazetelerden birine tevdia ka· 
rar v rdim; fakat kltadı gazet'!ye 
vermcrlen evvel bir başkasının da 
reyini almak istiyordum. Pek tabii 
olarak eski idareye taraftar bulu
nan Rus doıııtum vesikayı ne~ret
mcm için bana yalvarap duruyord• 

"Ben büyle düşünürken, eli ta· 
banc h bir adam evine girip ben-
den vesikayı latedl; koluma bb 
kurşun isabet etmii olmasına rat
men herifin elinden revolvertnl alıp 
kendiıini kapıdaa dışan fıdatbm. 

Fakat bu hadiseden, Ruıun ge-

Tezelik edip elinde böyle bir kağıt 
buluııdutunu ötekine berikine ı8y
lediğlnl anladım. 

Bunun üzerine vesikayı banka
daki kasama koydum; iki gün sonra 
imzasız bir mektup aldım, şayet 

kağıdı muayyen bir saatte muay· 
yen bir yere götilrmiyece koluraam 

.....ı .. t ı 't ·n or 

. ., .. ---
e r·sefai ,j 

tevzihi 
bir 

6 Teşrinisani 929 tc:.rihli nü•hada 
Ankara v. purunun İneboludan yDk 
ve yolcu alrr.ııd•ğınn dair lnebobı 
gazetesinden jktıhas olunaıı hkraya 

eevapbr: 
Anknr:ı ·, npuru Slooptan kalk-

hğı zaman aıomi yolcu ve yQkü 
hamil buıunuyordu • Bu vad,.tı 
hareketinden evvel gördüğü l~iD 
Ankara vapuru üvarisi Siooptan 
İneboluya çektiği bir telgrafta yol
cu ve yük a?mayec ğaıı btlclirmittir. 

Bu t lgrnf vapurun lnebcluya 
muvualatındnn bir saat evvel ret
miştir. V pur filhakika fnebolu· 
ya müsait bir havada gelmit lıede 
yokardaki eahaptan dolayı yolcu 
ve yük almam19tır. Vapurda yer 
olduğuna dair istihbarat çok J&D• 

lışbr. Yer olan bfr vapura yolcu 
ve yük ahnmndığıııı dü finmek bilt 
gayri manhkıdir. Memleketin lhtl-
yac na her 2aman gözönünde bulun 
duran Seyrisefain idaresi lneboluda 
h&aıl olan bn vaziyet nzeriae Zoa
guldak vapurunu gece yansı verdi· 
ğl emirle lneboluya göndermft n 
orada kahm yüaderi aldarmııhr. 
tavzihi keyfiyet olunur efendim. 

ftletme ve 1rı'.i'f1trte 
Müdürü 

Burhan 

F'ener meydanının 
davası 

Fener meydanının halka ait ol
dugıı, Defterd rlıı.: tarafında ta. 
sarn f edi ıniyeccği iddıaaile Fener 
halkı namına EDlnnet tarafında 
açılan d&\·aya puar gilnO devam 
edileceldir. Dav11da yeniden bir çolr 
ş hit dinlenecektir. 

Kibrit imali 
Kibrit inbi arı müdürü ile lktıeat 

vekaleti mütehasslarından mUteoeWI 
bir heyet tarfıodan Sinop civarındaki 
ormaniorda yapılan tetkikata ılt 
rapor Maliy vekaletine takdim edil· 
mi~tr. Heyet Sinop civarındaki orma• 
nl rda kibrit çdpU yapmağa salih 
gayet mebzul ağaç bulmu§. fakat 
bu ormanları işletmek hakkını hail 
olan şirketin ve .. ııitiııi gayri k&fi 
görm.ıştür. 

A.~açların kesildikteıı ttç ıua 
sonra fabrikaya gelmiş olmım Ihı• 
dır. Halbuki şirketin nakıl va:ntalan 
buna müsoit de~ildir. 

Rapor tetkik edildikten iODl'I 

yeni fabrika binasının Sinoptan bqkl 
bir ~ erd.>. İn§a edilmesine karar Yeri· 
leceği zannedilmektedir. Yabu.t Ziaıa1 
ormonları i§letme veaaitinin mtıtekl• 
ınil bir tana ifra~ı ( Zingal onnH 
i §letme eirketi ) n n i<:tenilecekıir, 

Su ç11 rı 
Şehremaneti su fıçıları hakkı .. 

yeni bir karar ittihaz etmiotfr. lhı 
karara göre badema su {.çılnrının 

tıpaları fıçıların kalınhğı kadar kalın 
olacak ve üzerindeki !turşun mübUr 
koparılmadıkça açılemıyacak bir şe• 
kilde yapılacaklardır • 

llesnıi telgraf !ar 
Dahili) e veki]Pti buıun v:ilayetle

rlc kendisine merbut dairelere bir 
tamim gönderır: ştir. Bu tamime rı.r• 
badema pek m lıim ve ınUstace ... 
lerin haricinde muhabernt telgrafla 
yapılmıyacaktır. Aksi hareket mucibi 
mes'uliyet olacaktır • 

göstorllen yere gittim ve orada 
teaabilf ettiğim ad•ma, YHlkap 
bankaya teslim ettij'iml, şaJet öle· 
c k veya ortadan kaybolacek o• 
lursam veılkaoıo guete He netrl 
hakkında baaka idara•i11e taUmat 
verdiğimi s6yledim. 

11Bir müddet ıonra Nerille ı .. 
miode bir adam ba.na Keldi ve ve• 
sikayı gazete ile nevrettitim tak• 
nirde derb•I öld rü?es•Aiml bu• 
haber verdi. 

Ben 111 aydıu:e om11darımı •· 
tim. Fakat herif çok kurna bir 
adamdı; buna kar ılık bana .. e.stk.a 
neşredildiği ııün Miss AaD• Wat• 
hcrby'nin de benimle berahel' <Si•· 
ceğiııi s6yledi. Herifin ıırnmı Jl&ad 

öğrenci;tinl bilmiyorum. Raı ibtiUI• 

ciler'~h dünyaııw bcr tanlwd• 
adamları oldu~u11u ve buDlar na
taslle gc,celi indn.ıo maJhaat top
ladıklnrını biliyordum. Dem•k 0 da 

sırrımı o vuıta ile b~b•t al•.P· 
" Ruı olduguodan io•aaMl1 tfl• 

phe edece~I ieJeo Conıtantla Ne
vllltı benle zalftarafını bu1.muftirı 
fak k herif daha yanından auk. 
latmadao keodfııfae, Mlıc Weadae1• 
by'ye bir bal oldutu takdirde •--'· 
kaya her halde Dl'fretf eceQim1 b8-
y0k bir mdaoctie haber verdim. 
iş er bu merk ıde ! 

r Bitmt! i J 
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t diş eri 00 ene yasatir 
&~l'fltınekten vikaye eder. Oiş]eFİ inci gibi beyazlatır, diş etlerinikuvvetlendirir, ve kanatmaktan men.'eder. Ve dişlerin arasında kalan tefesstıhtr ve ufuneti izale eder 
;\ıı; ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet litif bil' serinlik ve rayı.ha bırakır.Mikropları imha ve ağızdan gelecek hertUrlü hastalıkların sir~yetine mani ol.nur. 

• "1-npada daima birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla ınusaddaktır. En büyük mfıkafatı ibraz eder altun madalya ve nişanlar almı~tır. Yirm.i klU'Uf' 

-~Asker/ mUn 
.tk sa ılanları: 
f ......................................................... ,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, ·. 

Fındıklıda M. ~f. Yekaleti satınalma J 1 ~ . · komisyonundan : i ~ . ,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, . '"' 
l( •palı sarfla nrilea fiıtlar b&halı görüldilğilnden pazarlıkla alııuııuına !tarar ve· 

, l rileıı 14,000 metro saten ve 10,000 metro telanın 10 · ll · 9'29 paııar 96al 
4 le p&zarlıltla ihalesi icra o<lileceiind•a ıalıpl~riıı 1artna.uıe ve numuneleriai komis· 
~ıııı;:a cöraeleri vo ihale güuünde ıeminatiar!lo beraber komuyon<ia haıır bu· 

f ~ erltez ihtiyacı için 75000 kilo bulguz 75000 kilo kuru fasulya 4.51)()() kib merci· 
k mek kapalı ıarf ıure ı i!e muuak!-.. ya koaulJ!luıtur. Morcımei< 14 · ll · .929 tan· 
..... 111t11adil' Perıembe ~tinü saat fa to fasulya ile bulg~r 16 • 11 •. 929 ~anb1ae ."'u· 
"4if cuaaıteoi gunü uat 16 da icra o!u·ıııcaktır . . Taliplerın te.mıııatlarıle birlıkte 
~<lif aol<t11planaı yevaı ve saatı ihaledeoı evvel ıa&_AbUJ auıkalıilinde Anluu:ada Mor· 
"1 - alıııa koD1J.1yoou ıiyuetine tevdı eylemelen. f 
{ ldııd&lı.i ıutaaııa ihtiyacı oloa arpa kaı>-lı aarfla müııakasaya konm•§tur. İhale•i • 

16 • ilı:iaci ı.,ria . 929 cuınarteoi günü saat 16 da lğdırda aılı.eri ıatıaalraa ko
~oauııda yapılacak taliploria lğd<rdaki ....Uür koınayona mu.racaatlan. 

l'ü~tt~;Ü• k~İo~d~· ·;~;ı~;i~~ • k~~i~;~~u·~d:.~4411f 
l"'Ot • '' • • ' ' ' ' • • • • '. ' ' ••• ' • ' ' •• l ' ' •• ' •• ' ' ' ' ••• ~'9tr~ıvtv• t ıtut ilıııiyaoı ioin 41917 ltilo elleme •Of• ltömUrü 1334 lı.ilo makioe ya&l 11'9 

&& bemia 2.ıJ ltilo gaz 35 ltilo iepirto 3600 kilo salmutıra 2-400 zımpara tozu 
~lb:> lU. oonıa paıarlılt ıuretile mubayaa odilecelttir. lhaleei 9.11.919 Cumarıeıi saıtt 
'- clıırtııe isa edilecektir. Taliploria tarlnamHini &örmek ve iftlralt etmek llzre v.kti 
"uayy•de k_.,.011umuıda haıır bulunmaları illa olunur • 

~ llaat llı!İJMI içiıı 60000 ki10 ltur~ ol pamlıkla aub&yaa edflecektir. ihalesi 
9 • U. • 929 Cuaartoei güniloaaat on d!lrtte icN edilecektir. Taliplerin valtti 

-...,.,.eııdıı Jıomiayon""1uzda hasır bıılunmdarı ilin oludur. 

~ opbane -barından Sultanahmotteki ı._olord~ aıabarina eıya nalt_I ottirileco1'1ir . 
~itle Udip olaıılana 9-11-9211 cumarı .. ı gunü taal oa bette ltomıayonamuza gol· 
~i ;ı&ıı olu•llt. 
l( ıt~t !Miyoeı iviıı 40000 kile piriaç paıorlıltla mubayaa edilecektir. lı.aı..i !1-ll 

.929 CWDarleti pati aaat oobete yapılacaktır. Taliplerin fartuıııeaini ltomiıyo · 
Q~ görmeleri ve garlDamede yazılı olan şekildeki teminatlariyle komiıyonumuıda 
~ bulunmaları illll oluaur. 

~ ıtaat ihtiyaCJ ~ia 69000 ltilo kuru ot pamrlıkla mubayaa edilecektir. ihalesi 9-U 
· -929 Cıııııartooi günu 1&&t °" beti• icra edılecektir. Taliplerin f&rlnameıiııi ltomia· 

l"1ıumuıda ııijrmeleri ve ıartnamede yazılı olan ıekildeld teminatlariyle komilyonu • 
"1'4da lıuıJ, lııılU11J11aları illa olunur. 

l( ı- ilı.ttr- içia 1068 çeki odun paaarhkla mub&yaa edilecektir. llıaleai 12· ll-929 
lalı günü llUl oıı bqte yapılacaktır . Taliplerin §'U"taamesıai gonaek ve ~ 

'1ek üzre komieyeoumuz.a gelmeleri illn olunur. 

Hasan ecza deposu 

BOVCK 
re piyangosu 

YEDiNCi TERTiP 
4 üncü keşide 11 Te•rtnl sanldedlr. 

BOVCK iK AMIVE: 
459000 LiRADIR 

Ayrıca: 

20.000 
15.000 
12.000 
1 O.OOOliralık ikramiyeler ve 

10.000 liralık mükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 
numara kazanacaktır. 

40,000 lira iaabat eıieıı •58960" ıııımarah bıı.t Iıt.nbul, Edinıe 
Cebelibereket, Gebzede aatılmı.tbr. 

20,000 lıra laabet edea "16S97" ııumaralı bilet lıtaabul, Buraada 
ııablnııfbr. 

15,000 lira iaaloet eden •30494" numaralı bilet Iıtanbul, Sl:ııop 
hmlr, Balıkealr, Samıunda aahlm111hr. 

ıt,ete lira iaaltet edea "19'3S. numaralı bilet Berırama1 lıtaabul, 
Çıldu-, Kaı da aatılmı~. 

lt,eot lira İllabet eden "4438. numaralı bilet lataııbul, Samıuıı
da aablmı.Ur. 

HEPSINDEll 
OsT811 

kapıda eczacı 

bey tarafındaıı talclitçilik serliv· 
haaı altında gazetelere verilen 
iiim aabibi Hasan bey tarafıadan 
tekzibi: 

mmmwıa• ~mınuıınıuuuwııunnımumuınnnını 

Ha.mit .M.atbaa.sı 
Neşriyatı ıtUl'llf 

Ruhlar, • Abdülbılı: Hamit Bey 
F ubşü atik, 1 inci lı:111m. 

~ Eubşil atik, 2 inci laııııı. 
m Hamamcı Ülfet, • 

Kit.bei i'am, • , 
iki i'Üzel ıünahkir, 
iki günah11ı nvdA, 
Gülüp atladıklanm, 

uharrir bu yal 
Falaka. . . • • 

• 
• 

Bahri satışlar, • • 

• 
• 

• 

Vesikalı itibar, • • • • • • 
Tahlia ve muaveneti balııriye, 
Hukuki ve ıiya1i tetebbüler, 
Büyllk yana, • • . . • • 
Damga kanunu, Fransızca 
Hakimiyet ve hürriyet, 
Hukuku esasiye, • 

• 

• 

Tarih derıi, • • • • • • 
Seytan diyor kil • , • • • 
Borçlar kanuma terbi, 1 inci cilt 
Borçlar kanunu şerhi, 2 inci cilt 
Borçlar kanunu ıerlıi, 1-12 cüzden 

Yeni ruh, 
Jupiter, • 

• • 

Napolcon Bonapart, 
Resiınli tahrir vazifeleri, 
Mukayeseli durubuc1111al 

Büyüyen l!.y, 
Anadolu lnkılibı, • • 

beheri . . 
• • 

• . . . 
Türkçe 

Fransızca 

Gümrük tarifeai kanunu, • , , 
Gümrük tarifesi kanuna, ilaveli • 
Ahdi tarifeler, 2 incibaıılq • 
Gençlere hitap, • • • • • • 
Gümrük kanunu ferbi, • • , 

Aluııet Ruiı:o • 
• • .. 
.. .. 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

f.. Haydar 

• 
• 

A. Sıılibatıiıı 
Celil Esat 
C. SechioYO 
Ethem 

• 
Fazıl Ahmet 

• • 
Hacı Adil 

• • 
• • 

Hasan Cemil 

• • 
• • 

HarunRcıit 

İzzet Hamit 

Kenan Halit 
M. Arif 
Muatafa Nuri 

• • .. .. 
M. Salt 
Naım.i Nııri ye 

A. Raif S.yler 
Osman Feni 

• .. 
• .. 
~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

.. 
• 

30 
50 
50 
25 
65 
50 
3S 
50 

100 
50 
50 
so 
50 
40 
40 

100 
8S 
80 
20 

100 
350 
350 

,, ıtaı ihtıyacı içuı 50000 ltilo arpa paıarlıltla mubayaa edilecektir. Iltaleııi 12-11-929 
ııalı ,ııau oaat oıı beote icra edilecektir • Talipleriıı vakti muayyeade ltomiıyonu· 

>ıııı,da hazır bulunmaları illn olunur. 

Taribçei Tıbaat, • , • 
Damla Damla, 2 inci baııılııı • 
Sodom ve Gomore, • 

Ru§en E,ref 
Yakup Kadri 

Kolonya etiketlerimin Olktı- 1 Erırenelı:on, 1 ioci kitap • • • • 
darda şekerci ve kolonyacı Ha- iiiii Eri'enekon, 2 inci kitap Basılıyor • : : 

• 
• 

l ıtut ihtiyacı için 1000 {<ki o~un paurlıkla. mubayaa ~ilecektir iluıl .. i lS.11-9~9 
~- gtiaü uat on beşte ıcra edilecektız. Talıplerın valı:tı muayyende komı• 

•••umma gelmoleri illa olunur. le - ilıtiyar.ı io;ia 15000 kilo piTinç paurlık ouretile mubayaa edilecektir. Iha.kıi 
12·ll·929 pazar günü saat on be§te ıcra edılecektir. Taliplerin vakti muayyende 

'•11ııöyo11U111uıda ham bulunmaları illa olunur. le itaat ihtiyacı için 300 çeki od~ pazarlıkla mubey~ edUecektir. lbaleol 14-11·929 
peqembe günü eaat oa dörtte ıcra edilecektır. Talıplerın vakti muayyoade ltolllİ•· 

loııllıawda lıaıır bulunmaları iliıı olunur. 

() rlıuiye klflaıındalti kohııe ef)~lar ~rlıkla. aatıcalı:tır paıarlılalt 13 • ll • 929 
llU1lfllba güaü aaaı on beııe ıcra edılecekdır. Talıplerın tartname•İDi görmek 

ı, İftiralt etmek üıre vakti muayyende komi") onumuzda &ıa.ır bulunmal&rı ilin 
0!11ıııır. 
( ıtaat ihtiyacı içiıı 1324 ~lıi odun pazarlıkla mubayaa edilecektir. Ihaleıi ll-929 

..ıı günü aaat on dorttP. icra edilecektir. Taliple.rin şartnameıiai görmek. Te işti· 
'-lı. atmell ilıı:e komi•yonumuzda hazır bulusmaları ılia olunur. 

l • M~k~~ihi • ~·sk~rl;~ ~~~~n~l~~ k~~is~on~~d~~ • •} 
'""········································•t••···· ,,,,, 
~ ılteri mektepler için münakua neticesi yapılan pazarlıltdalti fıaııa. daba llflAı 

te.aıtllltla itaaıua diğer talıhi ıuhur eden 7500 kilo Zeytin danoeinia tekrar paur
l:tı 11-11·929 paıarle!i günü oaat 15 te Harbiye mektebindeki mahalli aıalıauaunda 
)&pıJaclllttır. Talibi evvele bu kerre tewillit iahibi ve diğer talipleriıı haaır bulunma· 
~ illa elunur. 
.\_ abri meltterler için münalca""ya koııulaa 30000 kilo Çalı Fasulyeye talibi zuhur 

l 
etıaedijindeu pa"'rlılı.la '"''" almar.akb~. Pıwırlıaı 11.11.929 paıarteoi pnü sut 

~.30 da Harbiye mektebmdeki mahaUi mahousunda . ic.ra kıhnacalı:tır. Taliplerin şart: 
btı..e ye nGmuneıı iı;in .K.om ıiyona aıuraraatları ve ıftırık ıçıode mabalh mezk.Q.rdakı 
~ılı: mahallinde hazır bulunulma81 ilan olunur, 

.\. ıkııri mektekler için miin ahıl•••ı yapılan 75000 kilo sıra malı Kuru fuulyaya 
teıızi} fiatla talibi zulııır eniğindan Pazarlığı 9 ·11 · 929 C~teaı. günü ıaat 

~4,30 da Harbiye mektebimlekı mahallı mahsus~nda .yapılacaktır. 1a~plerııı . f&rlD•me 
.'. llumu•i içın Koınislona muracaatları ve. ı~tır~ ı~LDde evvel~;:ı fııt aa_llibıle ten

'ili fıatlı talip plan:n pıuarlık sa&tında mezkur mahalde hazır bulunmaları illa olunur. 

.\_ ııteıı mektepler için 20000 kilo oabun kapalı. zarf ıuretile ııat_ın alınacaktır. Iha. 
. leli ıı.ıı.929 Panrıeoi gunil aut 14 le Harbıye moktebındekı münakua malıal . 

~ 1llde ita:a kılıoacab.tır. 1'alipleıin şartnamesi için k..omiıyonu m.:ıkılre müracaatlan Te 
İflirak için do baıırlayacakları teklif mektupların~ oaati muayyen .. ine kadar mahalli 
llleıı.a.ntaki komilvoo riyasetine ilmaber mukabııınde ve-rmeleri ilin oJuour. 

i.... • ................................ '.. .... . • •• 
~li~~!1:!~? .:: .. ~~~~ • ~!~~J~a, .~~:ı:!s:o~~~~an~J 

\o . l - FAlıifabirdel<i Han kıta&t11nn ihtiyacı olaD S~ ve _Koyua oti !tapalı sarf 
<ılilo 28-1~~ tarihindeu itih.,en 20 gü• müddetle yeai3ea munakaaaya k.onulınllflıır• 

lıa 2 - Talip olanlarııı f&rlnameııni görmek üır• cumadu mada her gwı ve t.emi. 
' t •e teltlif mekluplarile y .. mi ihale olan 17-11-929 Pvaı gllnü saat 1' le ltom11yo

""111za mllracaat etmeleri. 

r:· : ·. ~:~~~·. ·~~~~~~~~·.~~~:~~~~~~.~~~::::: :ı 
• 7SOo Kilo sabun pazarlıkla mabayMsı lO ı.pini aaai 929 p.,ar - 15 le 

lı.ilo 'I'-.bhildünU ifa edemeyen milıa.lıbit aım .,.. hmabına ballda •ulllıner 7500 
lıt ~bua hizasında muharrer pa ve aaaıte paaarlıkla mubayaa ecı;ı-ltJlr. Şartııı • 
,:aı &örmek iateyenlerin hor ıı6n ye vermek İlleyeıılerio yevmi ilıaled• vt ıaıılıaı· 

... ita K.,ımpa~da denis aatıa alma Juımioyunuua miiıM:Utları . •. • 
. 'J + ~ ..., ~'ıo-

e,,. •det kamyon Münakasai aleııiye ile ihaleli 1~11·929 Pazar günü aaat 14 de 
hit Mfldafaayi milliye voklloti dOlliı lı:urretleri içilı mubeyauıaa ltııum görülen 
Qe.~deı lıamyo•un hizaınnda muharrer ıi!D ve autta ibaleei ıc:a edilecelttir. Şartna· 
"-t:ı g6rnıek istiyenleria hor göa ve -melı: iatiyenleriD yn ihalede ve mııl:ıarreı 

lC.ıınıpBfad& deniz aahn alma komisyoh't.na muracaa .• ar 
aı • .u -ı .. , 

aan efendi tarafılıdan taklit edil- tıal · , SlllllllBlllmft•IDlll> :: 4!lllllllllll!J 
diğini ilan ı;tmiı iaem de yapılan 

tahkikatt&D buı; •a doina olma- Ad 1 1 
dıtı anlaıılar•lc bu yüzden ren- a a r m a 
cide e•t' Sim Hasan efendinin 

. • D'EA 
KONSER V ~ l A il O 1 ft 

kaloıa., lı:endisine tarziye vermek MuU. dul/ rlu'-Au11 nden ·. 
suretile meıelcye nihayet veri- ~ 
lerelı: mulıakememizden sarfına
zar edildi ti ilin olun•r. 

KAPPEL 
Yazı makinesi 

Alman'Jlada muasırı 
fennin en son 

şah eseri 
Hasuıile FRANSIZ httkWııetiııia dıhl takdir n tercih etıiği makine 

Harır, M.e1:lrı v-e Sagla.:n. 
H 'h t' t hh t } ve takıitle er cı e 1 aa u o unur dahi nrilir. 

Türltiy. 11111um acenteli: 
Y. Sınnrkv•n: lstıobul; Sadıki e ban 30.33 Tel. !at. o. 22 56 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Laleli imareti ambarında mevcut halı lcırpıntıları müzayedeye vaz 

edilerek teşriniaaninin yirmi yedinci çarşamba günü 11at on dörtte ilıa
lesi icra edileceğinden talip olanların şeraiti aolım8lı: üzere her ırlin 
levazım idaresine ve ihale günü de idare encümenine müracaatları. 

f • .. ".;~~:; • ~~~~~;' b:::~ ~~;i~~~~:~~:· • ı:J::i~t: • ~:r;:i~: • • j 
• • • • • • :!. • • ~~~:~~:~ • ':t~D~:~~ o~::°''?'.:~~:~.~~••,!• o•• • 
Mühendis, Mimar ve fen memuru aranıyor 

/ul<eri FabriJr:olar U•uaı mtldürltılı: iopat ıubeıi içiıı bil imtibu bir iııpat mü· 
hendiai bir •İmar üç fan memuru alınacaktır. Mühendia •• mimarın fea .-a mimar 
mek.teklerindea f• memurlaruun da aaaayi mektebinden mezuD ohn•latı mqruttu.r 
iıuti.Uo ntt~ tebeyyilıı edect.k derecei liyabta nauraa auml m.i.tıeadi.H 250 mi· 
mua 200 fea memurlarına da 150 • 130 · 100 lira Ocrıtt verilecokür. Talip olanlana 
11kerl veaik&ları, rııektop pbadetııamelori va çalıtıalf oldukları mo-ııaa aldıkJa. 
rı veoiltalariyle birliltto ltfrioi aaniniD om betine kadar Arılı:ırada Uıııwıı mUdürlütı 
ıaüracutlan. 1 

S an'atlar molttebl için mevcut aümwıe Ye teraiti veçbile ve 3·11·929 tarihiııdo ka • 
palı zarfla mubayaa od oeeAi mukaddema illa oluo~300 talı:ım lıarici elbile ıııaa 

serpııt içla vakti muayyeaiode talip llllıur atm•t11İf ol la kapalı w1la mUA&k-
12-11·929 "'11 glloiiıaa t•dit ye 4lik edilınittir, lbal .. i esktlr gllııde tam aaaı 14 te 
icra ı.ıl>ııııcajıaduı ita7a talip olaaların U.ıııiaatlaruıı havi teklifııameleriai valtti mu. 
ayyenindeıı evvel ltomiayoaa tevdi eylemeleri. 

M evcut eb'ıt dahilinde 1800 metre miklbı karetl• y•ııidea kapılı ııarfJa vı »11 
929 çaroanba guaü uat 14 te ihaleı~ icra ıtdilmek ~· münakaaaya vaz edilmiJ. 

tir. Bu bapta IJl410ıııat almak ıaıeyenlena htr ııüıı kom11yoauaıu•.a müracaatları ve 
itaya talip olanların teıniuıtıarııı· ı .l " ~ telr.lifaımeleriaı yo,·mi. Bı.~ıkClrdı ihale uarin 
c~n C\\"fl Aıık :ııada ırıerkct ! atın alma k.:ırnİ i \'Ot\llD~ 'r'ttıue:ori , , ' J ı 

Kıymeti mahallesi 
L. K. 

3657 50 Büyükada 

' ; 

2090 00 Büyük.ada 

sokağı cinsi N. tahmin•t 

kumsal ahşap 30 1 inci IW 2 
hane oda meımer 

Mustafa 
Bey 

ahşap 
hane 

tatlık 1 mııt
bak 1 heli 
2 inci kat 4ı 
oda 1sofa1 
heli kuyu 

4'8lDM; bahçe 

1 inci bt l 
oda 1 tııbk 
1 mutı>.k 1 
heli 1 k.uya 
1 sarnıç beh· 
çe 2 inci bt 
3 oda lda 
1 heli 

İhale lıedelinin nısfı peşin ve nısfı diR'eri ihale 
tarihinden bir sene sonra nakten istifa edibıu.k 
şartile balada muharrer iki bap hanenin mtilkiyed 
29 teşrinievvel 929 tarihinden itibaren yinai g4a 
müddetle müzayedeye vazedilmiş olduğunda ı.. 
lip olanların 17 teşrinisani 929 tarihine mlrıdif 
perşembe gün11saat14 te Adalar mal Mödörlil6-
ne müracaatları ilan olunur. 

Yüksek mühendis mektebi 
!!!Übayaat komisyonundan 

Yilksek mühendiı mektebi talabeli içia n--..; Y99iıile padi 
mamulitmdan olmalı: üzere tahmine 260INtr• paıt•k " 6l4-ı&ı • 
e\biıcllk kum., k•palı zarf u11ılil- pıQQllca•r koau'•llflw· r..,. 
eaninin 13üncil çar4amba &"llnO Mat U,30d• ııMID.alr. .... yap.laukbr. 
Taliplerin şerai,tfrıi .atılamıı\; iner~ ııııir•caatları ılıuı o:unur. 

• 



~ Damar gevŞeklıigi, 

lbrahim Alaeddin Beyın riyaseti altında yüksek hır ilim heyetinin 
çalışıp vücude getirdiği yeni 

CTDAK LUGATiJ niıı 
Birinci .cüz'ü bu pazartesi günü çıkıyor. Bu bi

rinci cüz 72 sahifeden ve ayrıca renkli mütead
dit tablolardan ibarettir. 
Beher cüz'ün fiatı yalnız 25 kuruştur. 
Her hafta PAZAilTESİ ve PERŞE~IBE giinleri çıkacak bu cüzleri 

muntazaman alınız. 17 cüzde hiıtiin lügat ikınaJ edilecek ve mükem
mel bir eser vücude gelecektir. 

Toptan ve perakende satı, yeri: 

Ankara c~ddesinde KA ... rAAT kü
tüphanesidir. 

Istaubulda Ankara caddesinde Kanaat kü
tüphımesine: 

Karilericıize şurada takdim ett"ğiıniz abone ko
ponunu kullanmalarını tavsiye ederız. Bu tenzilat
la a'-oae ,eraiti ile hem cüzle.ri h:'ftad: iki defa 
almıt olacaklar, hem de eserın ıkmalınde sureti 

Yeni Türk lugatının bütün cüzlerine abo
ne olmak üzere posta ile namınıza 400 kuruş 
gönderiyorum. 

Namıma derhal abone kaydilc cüzleri mun
taza:nım göndermeniz mercudur. 

bususiyede imal e-ttirdiğimiz cilde meccanen sahip 
olacaklardır. Kütüphanemiz talep üzerine meccanen 
nGıaunelik cüder ve levhalar takdim eder. 

İsim ve adres 

Silivri mal Müdürlüğünden: 
Cinıi muhammen 
emval kıymet 

lira kuruı 
~ısıf hisseli harap 200 00 
anbmr 
Nısıf hisse harap 100 00 
hane 
Nuııf hi•~e dükkan 150 
Maa odda dükkan 150 
Dükkan 300 
Harap dükkan 500 
Münhedim mektep 200 
Üç ~i !sede ilci 090 
hisııeli hane 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

No 

4 :silivride akçc~ede 

53 

13 
5-17 

38 
17 
5 

65 

" 
,, 
,, 

" ., 

" 
" 

,, kırk-kalekapusu 

,, Alibey mahallesi . 
,, Musevi mahallesı 
,, Y emenicilerde 
,, Çarşı caddesi 
,, Fti mahallesi 
,, Piri µaşa çarşıda 

75 zir' arsa 150 00 25-44 ,, ,, Musevi mahallesi 
Balada cins ve mevkilerile bedeli muhammineleri muharrer 9 

kalem emvali gayri menkulei metrukenin müzayede kanunu muci
bince ve temlik suretile satılmak ü~ere (20) gün müddetle müza
yedeye vaıo unmuştur. Takarrür edecek bedellerin ihaleyi müte
nkip mezkur bedelin defaten tediyesi meşrut bulunmakla taliplerin 
l 2 - 11 • 929 tarihinde salı günü saat üçten evvet yüzde yedi bU\\lk 
pc" akçelerile Silivri mal müdüriye tinde satış komisyonuna mUra
caatlnrı ilan olunur 

. . . . . . . . . . . . . 

Satılık dükkan 
Hastalığıma binaen terki ti

caret edeceğimden müsteciri bu
lunduğum Tophanede Buğazke
sen caddesinde 38 numaralı dük
~anı ~erunundaki mal ile şekerci
lığc aıt bilcümle alat ve edevat ve 
mostra camekanlar ve sair bilfı
wum mnştemilatile satacağımı 
ilan ederim. 

Mezkur dUkkanın müsteciri 
Hacı Osman 

•·•-FP .. Doktor~--.. 
' Haseki kadınlllr hastanesi 

Etibbasındau 

HUSEYİN NAŞİT 
D lt k d Hutalıldan o"um ve ·a ın lUüra1aa .... , 

Türbe E$ki Hilô.li Ahme 
binası No.10 Tel.lstam: 2622 • 

....... ıus: .. ~ 

Zeki Rlzı1. 
Milli spor ticarethanesinden en sağlam ve 
ucuz spor levazımatınızı tedarik edkbilirsiniz. 

Adres: Yeni Postahane caddesi. Telefon - latanbul: 2637 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karaköy hanı 
dairei mahsusa telefon Bey· 
eğlu 3711-5 Merkez poata
nesi ittiaalinde Allalemci ban 
telefon lstanbul 569 hemevi 
banka muamelatı ve emniyet 

kasaları icarı 

... _.le4~..e .. MMtet.ee.M4~ 

Deniz hastanesi 
Diş tabibi 

Bedri Bakk. 
Kadıköy • Albyolağzı 

................ 

ClhantJümul marka 

(MANDLEBERG) 
Empermeablize gabardin 

PARDESÜLER 
gelmiştir. 

Vücudü rüzgarın tesirine 
karşı muhafaza eder. 

. Hafif ve giyinmesi kolay 
Yalnız Galatada Karaköyde 
Voyvoda caddesi kutıaında 

EKSELSiYOR 
Büyük elbise ma~aazsmda satılır. 
İnKiliz biç.imi gayet müntahap ve 

muhtelif ç.etitlerde 

Kostümler ve pardesüler 
ve muşamba dairesinde hanımlara mahsus 

gayet müntahap Ye aon moda 

i.pekli muşambalar 
dahi vardır 

• TEDIVATTA TESHILAT 

Yozgat Askerlik Şubesi Satın alma 

ı -Yozgaddaki askeri kıı'alan~~~!~r~~~hti~~r~~~~?~:~.: 
Mahrukat ve Teneviratı kapah zarf ve aleni münakase usuliyll münakasaya kunulmuftur. 

2 - Alınacak cins ve mıktarı ile bedeli muhammeni ihale tarihi gün ve saatları ve ne miktar 
te'minata muvakkata alınacağı aşada yazılıdır. Bunlardan hangi cins Erzakın kapalı zarf ve hangiıi
nin aleni münakasa '8uretlle icra edileceği dahi mezkür erzakın hizalarında göaterilmittir. 

3 - Bedeli muhammenleri beş bin lıraya kadar olanlar 23 • 10 - 1929 tarih'nden itibaren yirmi 
gUn ve beş bin hrayı tecavüz edenler ise 23 - 10 • 1929 tarihinden itibaren otuz gün müddetle 
münakasaya konulmuştllr. 

4 - Münakasaya iştirak etmek isteyenler, şartname sureti musaddakalarını görmek ve tetkik 
etmek üzre 23 - 10 - 1929 tarihinden 21 • 1 l - 1929 tarihine kadar (talil günleri hariç) her gün ıabah 
9 dan akşam 16 ya kadar bizzal "eya bilvctsıta Yozgat askerlik ıubesi satın alma komiı'yonuDI 
müracaat etmeleri ve % 7,50 teminata muvakkata açeierini ihzar eylemeleri lamdır. 

5 - Kapalı zarf usulile münakasaya iı;.tirak edecek!erin itaya mecbur oldukları teklifnamderla 
sureti imla ve tarzı tevdi'ini öğrenmek üzere bizzat komisyona, taşrada bulunanların da (komisyon· 
unıuza müracaatları mümkün olal'Qfldığı taktirde) her hangi bir askeri satın a1ma komisyonlarına 
ve yahut mahalli Mal memurluklarına müracaatları halinde kanuni malumatı edinmiş olurlar. 

6 - Taliplerin taahhüdünü ifa edeceğini mübeyyin mahalli ticaret odalarındaD musaddak ~esika 
ibraz eylemeliri mecburidir. 

7 - Bu dairede keyfiyet ilan olunur 
Alınacak Cinsi Ne suretle müna- Bedeli Teminab muvıık-
mı ktarın kasaya konulduğu muhammeni kate mıktan 
Kilo 

250 000 
600 000 

54 000 
6000 

11 700 
2 900 
8 700 
8 000 
2 500 
2 500 
2 500 
1 250 
2 500 
1 800 
6 000 

80 000 
53 000 
6 200 

Ekmek 
Odun 

Kapalı zarfb 

" " 

Lira 1" . Lira K. 
45000 00 3375 00 
15000 00 1125 00 

Sığır eti ,, " 16200 00 1215 00 
Sade yağı ,. ,, 10800 GO 81 () ~ 
Arpa ,, " 9945 '10 764 00 
Sabun Aleni münakas 2233 OU 168 00 
Gaz ., ,, 2871 00 21~ 00 
Patates ,, ,, 640 00 48 00 
Üzüm 687 50 52 00 

" " 
Sogan ,, .. 200 00 15 00 
Mercimek ,, ,, 7 50 00 57 00 
Nohut .. " 250 00 23 00 
Fasulya ,, .. 562 50 43 00 
Şeker ,, ,, 10 80 81 00 
Tuz " .. 7 20 54 00 
Ot .. .. 43 00 360 00 
SamaD ,, ,. 18 55 139 00 

Tarihi 
ihale 

Gün il 

21-11-929 pe11embe 
.. ,, .. 
.. • " .. n ,, 
" " " 11-11·929 pazartesi 

" " n 

" " " .. ,, " 
• " • 

" " • 
.. • .. 
.. .. " .. • .. 
• " ,, 

" .. n .. .. " 
" 

Saat 

10 
11 
14 
14, 31 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
ıs 
15 
15 
15 Pirinç ,, " 27 90 210 00 

~--------~~~-----------· , ______________________ ~--~;__--~~----~--
sı· ıı· vrı· mal Mu·· o·u··rıuH ou··nden .· Ada)u Sulh ıı.a'ıkcmesi ıcra d.ııre· 

" " 

" 5İnden: Arşnk Gnroni efendı ze\ ' 
Muhammen kıymet d önüm Nt;>. bulunduğu mahal cesi Zaruhi hon m ile matmazel Cinsi emval 

lira kuruş mikt arı ıtdet küçük kılıçlı Emilinin Şayısn uhdesinde olup ga) rı 
emlaki milliye tarla 210 00 70 kapan pınarda kabili taksi bulunmasından dola' i 

,, ,, ,, 060 00 20 ayan tepede hilmUza)·ede füruhtu karargir olıııı 
,, ,. ,, 330 00 110 bo~ma yolunda BüyUkada Cakomi sokağında zemin 
,, ,, ,, 300 00 1 ()() çörek pınarda katından mada iki kat ve çatı l atını 
,, ,, arsa 015 00 003 köy derununda .~naryer havi beyaz yağlı uoyah ve bahçesinde 
Silivrinin küçük kı!ıçlı kariyesinde hazinei hassadan mudevver limonluk ve havuz ve tulumbalı kuyu 

emlaki milliyeden dört parça tarla ile bir kıt'a arsanın olb~ptaki mü- ve aarnıcı bulunan atik bir ve cedil 
zayede kanunu mucibince (20) gün müddetle ve takarrur edecek on numaralı maa bahçe ( 793,5 ) 
bedellerle sekiz aenede ve sekiz taksitte ve birlnci taksiti ihaleyi metro murabbaında sekiz bin beşyUS 
müteakip defaten ve di~er taksitindt: eylw ipti?alarmda tediyesi lira kıymeti muhammenesinde hır bıtP 
me111ruttur ancak son taksitin tediyesine kadar ıpotek muameleai ah§ap bane Kinunu evvelin 9 uncu 

y M Pazartesi günU saat on dörtte sat ıl•· 
baki kalmak üzere mtızayedcye vazolunmuştur. üzayedenin hitamı ca"'ından talip olanların icra kılına~" 
olan 12-11-299 tarihine müssdif sah günü badezzeval saat dörtten " 
evvel pey akçelerile Silivri mal müdüriyetinde Htış komisyonuna arttırmaya 1ıtirikleri ilan olunur. ,,,,_ 

müracaatları ilim olunur. Mes'ulü Müdür : Esat Mabaıut -·- -- - .... -· ·- . - --·- --- --------- ------


