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Haıraıreitun ıt»nır l!<ongıre 

Diş tabipleri Re/ ik Be
yin azalığznı re/ettiler. 
Halbuki sıhhat vekili evvelce bövJ --- 1 

bir azalığı olm:- y Jını ilan etmişL __ 
elu ~· tabipleri dün geçen hafta 

enyt bulunmama11 dolayıile ak-
~deıneclib kleri feYkalide kongrele

ne llyük bir a-ürültü ve hararet 
:~ında devam ettiler, bazı aza ce-

ıyetl terkettl ve bazıları tiddetli 
·~E llldnakatalaınna tutuıtular. 
1
. YVelil konırre riyaseti ve Katip
~kler intibahı yapıldı ve Sabri B. 
ı/~•e~e, Sarım B. ve Talat H. )arda 

•tipliklere intihııp edildikten ıonra 
'Zannı ıalihiyetnameleri tetkik 
~dilerek ve muvafık görüldü. 
ı .. Dllnkü lçtlmaa 80 e yakın aza 
"ttirak eill1itti, 

Bu ııuretle ruznamenln birinci 
=•~deel olaa 11hhat Yekili Refik 
ti "l'ln badema Diıtabiplerl cemiye. .,3.ce

1 
falart aza ad ve itibar edilip 

I 1 

1ınemelialıı mllzakereılne baş
anı dı. 

• Bunun etrafında bir çok aza 
•oz •!arak hararetli hitabeler irat 
;ttiler, Bilhaua azadan birisi aya-

• kalkarak ı 
- Fahri azalann cemiyete mü

zahereti icap ederken müzaheret 
~~ ırıuavenet 9öyle dursun, bil'akia 

1f tabiplerinin en tabii haklan bi
le temin edilmemiıtir " dedi. 

B11nun üzerine azadan Sami Gö
ntberg B. ıöz almıttır. 

Sami Gönzberg B. Sıhhat vekili 
~ra .. b~yia kaaunuo tatbikiuden 
.:_şka hır şey yapmadığını aöyle-

Gelecek cuma 

Dilnkü kongrede fahri azan ı; 

şiddetle münakaşa edilen 
Sıhhat vekili 

REFiK B. 
dikten sonra heyeti umıımiyeyl hü
kilmete muhalefetle ittiham etmiş
tir. Bunun üzerine celse daha fazla 
hararetlenmiş ve bir çok aza birden 
gürültüler arasında: 

- Sadet haricine çıkıyorum, 
Bizim Türk hükilmetine ve onun 
Sıhbıye vekaletine daimi hürmeti-

~_:-badı 3 üncü sayfad<ı J 

etibba 
intilıabı nasıl 

odaları 

yapılacak?. 
~~~~~~..,..-~~-.-

h .Vi!Ayet sıhhıye müdürü Ali Rıza 1 olacaktır. intihabat neticesinde rey
eyle bir mu harri rimiz muhtelif !erin tasnifi Vali beyle benim naza-

sıl h retim altında olacaktır. ' ıye i şleri hakkında gürüşmüştür. 

- Ali Riza bey muharririmizin Diş doktoru mes'elesi 
J~allerine atideki izahatı vermi§tir: "Dişçilerin "d iş doktoru., unvanı 
vda teşkilatı nasıl? kullanmayacakları, kendiler ine "Diş 

ta bi bi ., denileceğ'İ kararlaşmıştı. 
•t'b- ~Yeni teşklı edilecek olan Bu hususta diş tabipleri cemi-
,:. ha odaian intihabatı için ha- yetine yaptığımız tebligat tesirini 

•kıar bitmittir. 18 Te•riniev' • göıtermiş ve "Diş doktoru., yazılı 
levhalar indirilmiştir. Bunlardan bir 
kaçı kalmışsa da onlarda bittabi 
dejiişecektir. 

Şehrin sıhhatı .. 
"lıtanbulun sıhhi vaziyetini ıo

ruyoraunuz. Geçen ve evelki ıene
ler bu mevıimde bazı hastalıklar 
biraz fazlaca idi. Fakat bu ıene 
geçen ıenelere niıbetle iyi, hem de 
çok iyidir. 

Mlsafnıreeır 

Filo bugün 
geliyor 

Amiral resmi 
ziyaretlerini 

bugün yapacak 
"Queen Elizabeth. zırhlııı ile 

"Courageoua" tayyare gemisi, Ami .. 
ral Frederic Fild'i hamil bulunan 
"Briyony" remiıi ve Vila 11Sivan, 
W an dere, Ve ter an namlarındaki üç 
torpido muhribinden mürekkep İn
ııiliz filosu bu aabah ıaat dokuzda 
limanımıza gelecektir. 

Filoyu türk donanması Damına 

Mecidiye kruvazörü karşılayacaktır. 
Flo gelirken alel'uıul top endah

tlle ıelimlandıktan ıonra Dolma. 
bahçe önünde demirliyecektir. 

lngiliz amirali bugün valiyi ve 
kolordu komandanını ziyaret ede. 
cek ve gene bugün bu ziyaret iade 
edilecektir. 

Bu akşam lngiliz ıefaretinde bir 
ziyafet yardır. Amiral ve İngiliz 
bahriye müfrezeleri yarın Taksimde 
cilmhuriyet abidesine bir çelenk va
zedecekler ve amiral ak,am Anka. 
raya hareket ecerek pazartesi ırünll 
relıicümhur hazretleri tarafındaıı 

krbul edilecektir. 

Aliye H. hakkında 
karar bugün 

Epey zamandanberi efkarı umu
miyeyi meıgul eden Alide haımn 
madam Mannik hadisesi nihayet 

bugün ağır oeza mahkemesinin ve
receği kararla kapanıp ııidecek ken· 
diıine rakip gördlltü M. Manniti bir 

kurtunla bö(ıründen yaralayan AliyeH. 
bu vek'anın bir kaza eseri oldufunu, 
halbuki madam Mannik iae kendi -
ıinin öldürmek kasdiyle yaraladığını 
söylüyorlar , 

Bugün Müddeiumuminin iddi&,'1 
ve netice itibarile mahkemenin ka
ran belli olacaktır. 

Kazım pş. Hz. 
B. M. Meclisi re111 Kizım Pf· 

Hz. dün Boğazda bir tenezzüh icra 
buyurmuşlardır. 

Beynelmilel banka 
Baden Baden, SO [A.A) Beynel

milel bankanın teşkili ne memur 
komite, bankanın dahili nizamna
meılnl tanzim ve tesvide memur 
bir komite ihdasına karar vermittir. 

ıraılhıkDl!<at yaııPDDnyor 

........ ~~ ...... -
VU&yet aıhbıye mlldllril 

ALI RIZA B. 

••lına günü Darülfünün konferana 
tabo~u~da bulunan doktorlar, dif
d., f.::' ve diplomasız olduğu hal
ditç'l lhan vererek mezuniyet alan 

1 er toplanacaktır 
E 'b • 

Yetle:ı b~• odaları için blltün vlli· 
tır 1 r kaç mıntilkaya aynlmıt· 
hiİ ı,"\•nbul üçüncü mıntakaya da-

l u unmaktadır. 
t k •tanbulla beraber üçüncü mın
ı(ırkla d~hil olan vilayetler Edirne, 
.,.

1 
arelı, Tekirda"'ı, Kocaeli, Bursa 

<>ı e 'k Z " lc rd~ı ı o ııguidak ve Bolu viliyet-
ır. 

l in l inbaenaleyh bu vilayetler dahi. 
1 . e ulunan doktorlar, diştabip
erkı Ve dişç ; fer de ls tanbula gele-

ce lcr . 'h b • . l•rdir, ve ıntı a at a ı~tırak edecek-

Bu rnıntaka için teşkil edilecek 
ıtil.ıba oadsının merkezi lıtanbul 

Tevkifanede bir mevkufa 
dayak mı atılmış? 

Tevklfanel umumide dayak atıl
dıtı . hakkında müddei umumillte 
bir tık~yet vaki olmu, ve müddei 
umumilik bu huauıtaki tahkikatın 
lcraıına dördüncü müstantik Salih 
beyi memur etmlttlr. 

Muharrimlzin yaptıtJ tahkikata 
nazaran hadiıe ıöyle cereyan 
etmlıtir: 

Adapazannda ıılzll bir tetldll
tın mevcut olduğunu ihbar eden ve 
bu itle alil<adar olmak maznunlye

tlle mevkuf bulunan Şahin Nuri 
efendi tevkifanede mildür beyin 
odası civarında diQ'er bir odada 
aergardlyanlardan Galip ef. tara
fından dövüldlltünü ve dayak yer
ken, lrtlta mea'elesinden mevkuf 
bulunan Nesim Muliyah ve Leon 
Freako efendiler tarafından görül
düğ'ünll beyan etmektedir. 

Tahl i'<ata vazıyet eden dördüncü 
mllıtan tl :lik Ş•bio Nuri beyle 

Şahitleri Leon Freako ve Nealm 
Mazllyah efendileri lıtlçvap eyle· 

mittir.Dayak atmakla maznun bu-

Tevkitane müdürll 
ZIYA B. 

(un~n Sergardiyan Galip efendi de 
dinlendikten ıonra kara.r verilecek 

tir. 

1 lSOyük ikra m iy e ©ıün ç ı lkma<dla 

16,597 numaralı bilete 2 00 
ve 30,494 numaralı 

bilete de 15,000 lira isabet etti 
Keşideye bu ~ .... ~lah saat 9 da r1 

""' am edilecektir 
~ ,000 lira kazananla\ Büyük tayyare plyankoıunun ye

dinci tertip, üçüncü keıidealne dün 
saat lde Darülfünun konferanı ••· 
!onunda baılaodı . 

Halk yine her ketidede olduğu 

gibi salonu doldurmuıtu. 40,000 
liralık bllyilk ikramiye dün çıkıaa
mıttı. Bugün saat 9 da keşideye de
vam edilecektir. 

Kazanan difrer numaralar 

funlardır: 

20.000 lira kazanan 

16,59i 
15.000 lira kazanan 

30,494 

Bir şairin hatırası 

Şiiria ve pılria iktlaaclt bir 
roMl olmadığıaı ldclia edebil-· 
ler, ıörgüıllz ...e bilgbhıl..ıtr. 
Alp dajlarındakl Aix Lea Baiu 
civarında methur Bolll'get 161 .. 
sırf büyük blr ıalrin hatıran H· 

yeeladc, Fraua için, mflllim bir 
Bervet menbaı teşkil ediyor. 

Herkea Lamartine lıminl iflt· 
miştir ve onun her liaaaa terctl· 
me edilmit Raphael lıiali roma
nını okumuttlll'. Eıeria menaa 
hafifce tahrife uğratılmıt bir qk 
maceraaıdır. Romanın erkek kah· 
ramanı Raphael bizzat tairdir, 
kadın kahramanı Julle in blr 
fızlk mualliminin veremli zevceai 
Madam Elvlre'dir. İki ıenç ilk 
defa, Bolll'ıet 16ltlnde bir 6rtuıa 
yüzünden tanıtmıtlar ve ~lln 
bir eahillnde, Hautecombe ieiaali 
küçük bir balıkcı k6ytlnde ilk 
buselerini birbirinin dudajıudıuı 
alınıtlardır. 

Rapbael romanının çıktatı 
tarihten beti her sene yf1a bin· 
lerce ıeyyah Bourıet gölüne ıelir, 
Hautcombe'a gider ve bu qkıa, 
şiir kudretile hail yaşıyan hatı
ralarına kalbini ıiirterek tataız 
maddi ineanl.ıAını bir maneviyet 
zer.resile asillettirmeğe çalıfır. 

Bu ıoluk tabiat köteaiDde bir 
tarihte, bir t•ir bir kaç ıöz yqı 
döktlljtli içindir ki. bııafin bu eu, 
bu kayalar, bu dajtlar, bu Ataç
lar ıihlrli bir ıllzellijte bürO.n· 
mtlfler ve dliayanın biltilD ıuları, 
dajları ve tatları fevkında bir 
itibar kuanm•tlardır. 

Gerçi Lamartine fakir ISldtı. 
Fakat bO.yök pilriD yoksuzluk 
içinde 6lmeaiae razı olan mWe
tlo bııatlıı binlerce çocutu oaun 
hatıraamın maddt khile lıealenl
yor. Alx Lea &im ile bu Bour
ıet araaında bir 90k etobüıler, 
ajızlarına kadar dolu ohınk la
AD tatıyor. 80W"1et ıılllllnde bir 
çok •npurlar Hautcombe'• 11e~ah 
16t6rllp ıetiriyor. Aix Le• Baını 
tehrinde §*irin sevı:iliıl ile otur
duııtu aile panılyoau bn_ııün ada~ 
bıaııaa iki frank dühul~ye ile zı
yaret edilen bir 111üzedır, 

Tlll'iz.mlD eD müblm merha
leleri, bllyllk pirlerin bir Eaman 
yapmak veya ıztırap çekmek 
lutfünde bulunmut oldukları 
verlerdir. 
. Ahmet: HAŞIM 

Tuhih - l>üuk11 "1 Ağuito• .. 

12.000 lira kazanan 

14,235 

4,438 4,468 
4

1 
O O O lira k azananlar 

45073 30193 24911 
47247 5245 24911 
2 500 lira kazananlar • 18829 31911 32718 

17855 7346 
44450 35749 

Amorti 
Son rııkamları 35 , 97 , 94 

ile n ihaye tlenen biletler amor 

ti kazanmışlardır • 
[Mabadı 6 acı aayfada) -

Dünkü spor faaliyetleri 

• 

SİPAHi OCAGINDA TALiM MANEVRALARI YAM.Dl 

BEYOGLU cuMHURJYET HALK FIRKASINDA MINTAKA GôREŞ 
BiRiNCiLiKLERi YAPILDI 

ıorleThalı yasımız bir çok hata
larla çılıi.mıt- İtizarla şu ıuretle 
taıhi._ olunur: 

"Fütllriat kllbiet !İİrle neıir

deu,, cümlesi "i'ütürlıt tlir ve 
kllbiıt reaim,, teklinde olacak. 

"Pariı t ehrinde ııapa iki aağlam 
atuıtoea, , cllmlesi "Parie fehriui 
sapa eajtlam ilı.i •tuıtou,, olacak. 

"Puıe, Pilanço,, keliıneleri 
"Buee, Bl&nço,. ve "Bulamadı lar,, 
kelimeıi "B•lamadı,. olacak . 

• H. 

{Tafıil4t ıpor ıutanumu~] 

Ankara-Filyos 
demiryolu 

Çaycuma 11 ( Huıuıi J - Çay
cuma lıtaıyonuDdan 12 kilometre 

daha ilerllyen tlmeadlfer, yakında 
• Tef•• • 0 varacaktır. Çünde bir 

buçuk kilometre ray d<Stenmektedlr. 
Filyoıtan günde iki ıefer yapaa 
trenin düd"tü Çaycumadan duyu

lunca halk ilta.,.on clvarıaa ko u. 
vor ve trcnın reçm r: ıin i seyrediyor • 
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Heır~ltlılfil ~Hır mese'G 

PEHRIZ VETU ŞU 
Eabak laıfltere başnJdU, hür

rlyebıeverler fırkuı rei.l Lloyd 
George, geçen hafta, sehrin birinde 
fırka arkadaşlarına bir nutuk söy
lemif. 8'. nutkun bir Jıı.19mı Fran-
1aya aittin 

"Mallye naıı:ın Snowden'ln lnrHiz 
devletinin Fransaya ke.r,ı %elil • ve 
hakir bir vaziyette bulunmasına ni
ha)·et vermesinin umanı çoktan 
gelmişti. Bu siyaset Büyük-Britaa
:t•anın haysiyetini hi~e lndirmlttf.,, 

L. George, bu günkü fran-
111: askeri techizabnın 1914 ten e
vdki Alman techizab kadar mühim 
olduğunu taylediktcn ıonra diyor ki: 

" .... Uuna ragman tealihabn terkinı. 
den bahis olunuyor! Bu bir istihza
dır, bfr alaydır, bir namua1uzluktur • 
Ve ayni zamanda bir tehdittir. Mil
yonlarca 111üıellib laaana ve 50.000 
topa malik Franııa gibi bir millet 
kavgalarını hlç bir v kit hakeme 
havale etmez. Fransız teslihatı ek
siltilmekdlkçe Küreiar:ı (izerinde hiç 
bir nretle lıakıki sulh teait edile-
mez.,, 

Şu beyanat yanhf değildir. Va
.ziyet eabak batvekllin dediği gibidir. 

1870 - 71 Fransız - Alman har
binde Almanya tepeden tırnata ka-
dar sll&hlandf. 

Bu maddt tesllhatlııı birlikte fi
"lrler n kalpler de silahlandı. Al
\lll&nya kendiıini her ml!letin üstOa
cle g8rd~ " Silahlı mlllet " tabiri 
uyduru!du. Alman "megall ldea"ııaa 

wöre bu devlet devletlerin reiııi ,ol-
mak iktiza ediyordu. Bu zihniyet 
galebe etti. Dünya 1914-1918 sene
leri zarfında cehenneme döndü. 
Netice de bunca topuna, tüfeğine, 
mahir aıkerlerine, 111e,hur jeneral
lerine r gmen Almanya da büyük 
ittifakın kar4uında yenildi. 

O Almanyanın yerine, bu ,On, 
Fran.a geçiyor. Teılihat m6thit. 
Fransa, Almanyanın 1871 de hak
sız olarak büyümesi gibi büyük
letti , lrileıti . • • Müıtamereleri 
çoğaldı. Belçikıtyı (8 milyon nufus) 
Lehlıtanı (31 m.), Romarıyayf(16m.), 
Yu6oılavyayı (14m.) Çekoslovakyayı 
(14 m.) Kendine raptetti. Elyevm 
kıt'avi Avrupanın fi'll rei.ıidlr. 

1871 de baılayan Alman tefev
vüku 1918 e kadar 47 ıene sürmüş
tü. Pek zahiri bir tefevvük... öyle 
bir tefevGk ki albnda bir hezimet 
,Weniyordu. 

Almanya yanm ura yakın de
vam eden mGıeilih tefevvükunda 
aıla ıulhperverlik sröıtermemişti. 
Ruı çarının topladıfl la Haye 
sulh konferınıında bile alman 
murahhaılan, o çifte gözlilkJQ dok
tor ve profesörler, ebedi sulhGn 
lmklnsız olduğunu beligatla ileriye 
sürdOler. Her mektepte okun:ın von 
de• Go~tz p ,anın " milleti müsel
llha " ıı hep bu tezi mQdaf aa edi-
7ordu. Almaaya bu fikirde idi. 

Şimdi öyle mi ? 

Fransa, Milletler cemiyetinin 
ateıin bir taraftandır, nıilesslsidir. 
M. Brfınd Toriy, Lokanıo •ehirlerl• 
nde yeni bir milıalemet devri açtı. 
Cinevrede Avrupa devletlerinin bir 
birlik te1lı etmelerini teklif etti. 

Demek ki hava değiomif. 
Eter, Lloyd George'un dedltl 

zabıta romanıı 10 

An fll an o ifil 
cnnayetn 

Yazan: SKOT 
- Bizi parkın tenha bir yoluna 

rötilrünüz. Orada motörünüzü dur
forunuz. Makinanın bozulduğıınu 
söyleyiniz. Mi&1 Weatherby ile ben 
uzaklaııncaya kadar raya motörQ 
tamir edememl~ olun. 

Şof6r genç kızın yüzüne hayret
le baktı. Fekat beriki: 

- Mister Smltb ne btiyorsa ya
pınız, dedi. 

Detektifle Anna birkaç dakika 
ıultular; sonra Smith arka perdeyli 
ihtiyatla kaldırıp binlerce :ııya ile 
aydınlanan büyük caddeye baktı. 
Gördüğünden memnun kalmış ola
cak ki arabanın köşeliine tekrar 
gömüldü dl.zlerinin üzerinde duran 
cıgara k~tusuna "tık tık" diye vur
mağa başladı. 

Anna sükutu ihlal ederek: 
- Siz, dedi, dünyanın ya en 

aptal, ya en esrarengiz adanuıınız. 
Smith cevap verdi: 
- Eh... Amma siz de epeyce 

esrarengizsiniz 1 
Anna tekı-ar· 
- Siz, dedi, mctafiziğt, felcefeyt, 

meledramı lı p biribirine karı9tırı

~ cr uruz. ~· rı "kur,, y~?arkcQ onu 

gibi Fransa ala bildiğine silülaa
maaaydı havanın dejiıtitfne bb; de 
hükmederdik.• 

Hocanın biri mübarek rameıcan
da, ôklen üstü, masanın başına sreç
miş Erdek ıarabını içiyor, levrek 
kebabını yf yor ve orucua faziletleri 
hakkında vaiz veriyormuf. Bu H• 

rıkh hoca Fransa devleti fahimesl
dir. 

1918 e kadar Almanyanıft hare
keti daha merdane idi: Vuracatım, 
kıracağım! diyordu. Milletler cemi
yetinin kuru ve faidesiz bir gürilltü 
oldugu bedihidir. Teslihatla birlikte 
devletlerin üstünde bir hey'et ola
maz. Poliı, Jandarma, mahkeme, 
icra dairesi davacılardan kuvvetll 
olmazsa dalct ve inzibat vazifelerini 
11asıl ırörebilir)er? 

Köşe başında, koytu bir yerde 
belirsiz bir mahkemecik tuavvur 
edin. Semti bir haydut eline geçir
miş. Mahkemeciğin kadısını da ken
di naspetrniş. Bu mahkemecite 
kahkahalarla gülersiniz. 

Devlet içinde fert, artık bu 
asırda müsellnb değildir. Müıellih 
olan zabita ile adliyedir. Bunun 
içindir ki ferdin hakkını devlet 
müdafaa eder. Eğer fert milıalJih 
olsaydı bu medeni teıklldta imkiıı 
kalmazdı. 

Devletler de tıpkı fertler gibi
dir. Bunlann cıaslı bir adliye 
tetldlatınrı. tabi olmalan için o tet· 
kilatın devletlerden daha ku.-ntli 
olması gerektir • İki ile iki dört e
der. 

M. Briand Avrupa ittibadından 

bahsetmekle, Kcllog mlıakını huır
lamakla dilnya ile istihza ediyor. 
Fransa alabildikine silahlanırken bu
ebedi sulh terane1ine, ancak : Bu 
pehrb ne, bu lahana turıusu ne ? 
sözü ile mukabele ~dllebillr. 

Evet 1 Her idealiıt insan sribl 
biz de ebedi sulh taraftarıyız. Lakin 
bu gayenin husulü için devJetlerln 
başka bir tekle girmeleri tarttır. 
011a intfzaren : Ya6asın mukaddeı 
Tilrk ordusu I 

CelAI NURi 

Kaldırılan sıgaralar 
Ta tan inhisar f dareıi piya1adaa 

bazı 11garaları kaldıracaktır. Bu 
sıgaralar efendi, Türk, ince Bosru
lçidlr. 

Türk 11garaıı TOrk Ocaj'ı ııra .. 
raılle iltibasa meydaa vcrdiji için 
Ilga edilmiştir. 

iki ispirto fabrikası 
a'çılacah 

Müıklrat inhisar idaresi bu ıene 
iki ispirto fabrikası açacakbr. 

Bu fabrikalardan biri Konyada. 
diğeri Adapazarında açılacakbr, Bu 
mıntakalarda tetkikatta bulunan 
heyet raporunu u:nu:n müdiriyete 
vermiştir. 

Taksimdtı mtllkiye 
haritaları 

Dahiliye vsknleti, talulmah 
mülkiyemizl gösterir barltalan yeni 
harflerle tab'ettirmlt1 tenle baıla· 
mııtır. 

yarıda bırakıp cıgara paketinizi 
idetiyorıunuz. Ölilmden bahseder
ken cıgara dütüniyoraunuzl Ya 
bana vaziyetin izi izah ediniz, .ş-ahut-
da bütün bqnların şakadan ibaret 
olduğunu itiraf ediniz! 

Smlth cevap verdi: 
- Oıtümde silah olmadıtJ için 

hayabmızı lüzumundan fazla tehlike
ye atmak istemedim. 

Bu sözleri söylerken cıgara lm
tusunu açtı, ıörilltil yapmamaıı 
için pamuğa sarılmış otomatik bir 
tabanca çıkardı. Yavat bir seale: 

-Kırk beş cıgara, on bir buçuk 
mlllmetrelik otomatik bir tabanca
dan başka birfey değil... dedi. 

Anna: 
- Yaaal 
diye bağırdı, sonra ilave etti: 
- Harp eanaıtında Amerikalılar 

bu biçim silihlar kullanırlardı, fakat 
lngilizler revolverden tatmazlardı. 

Genç kız bu son ıözleri adeta 
anlaşılmıyacak kadar yavaı 11öyle
mişti; sanki sC>:r:üne devama cesaret 
edemiyor gtbi idi. 

Detektif Miss Weatberby'nln 
yQzüne dlkdik bakarak: 

- Demek, lngiliz. zabiti idi, dedi. 
Genç kız: 
- Oooo 1 diye bağırdı. Hani 

rarrıma dair bana birşey ıormaoıağı 
vadetmişdiniz ? 

Smitb muhabbetle ı 
- Y .ru .1, dı, dr1·~or h"'o;~c> -

( ~c§JDDyee ) 

Buz serbayiinin 
bir marifeti 

Daha geçenlerde sıcaklarda bu
naldıtı:nız ve bir okka buz bula
bilmek için baş vurmadık yer bır
akmadıjımız bir zamanda Beyoğlu 
buz aerbayiinin yapbğı bir it tlındi 
Müddei umumiliğe intikal etmiftir. 

DördilncQ istintak dairesinin 
meşgul olduğu bu hadisenin tekli 
cereyanı fUdur: 

Beyoğlu buz serbayii Rupen 
efendi sıcaj'ıa civcivli :ıamanında 

buzu narhtan fazlaya satmak çare
aini aramış, kısmen satmı,, fakat 
daha serbestçe satabilmek için buz 
itleriyle meşgul olan kontrol me
murlarına oldukça milbim bir mık: 
tarda rişvet vermcti kararla~tırmıt 
ve b&ınu kontrol memurlarına da
tıtmıştır. Memurlar bunu kabul 
~tmemişler. 

Maamafih diğer taraftan mezbaha 
heyeti idaresine malumat vermiş
Iedir. Mezbaha ldareıi Rupen efen
diyi ri9ve verirken cürmil mefhut 
hahinde yakalamayı kararlaçtırmıt· 
tır. 

Dij'er taraftan Zabıta da keyfi
yetten haberdar c;lmuf ve dünya
dan bihal.>er olan Rupen efendi Be
yotlunda bir kahvede kontrol mc· 
murlarına bir urf lçiDde 350 lirayı 
verirken cilrnıü nıeıhut halinde ya
lamışlardır. Dördilncü mu.tantik!ik 
bu mea'elenln ıahitlerini dinlemiş• 
tir. Yakında kararını verecektir. 

}1üskirat miitelıassısı 
Milaklrat inhisar idraeainin şa

rap müteba111111 M. Faler Trakya
dan avdet etmiştir. 

Müteha1111 buDdan enel fzmir, 
Maniaa,I Buraa bajlaruıda da tetki
kat 7apmı9hr. 

Miltehaaıı• ,arapçıhk için bir 
proje bazırbyacaktır. 

Fasıdye ve nohut 
Ticaret borauı ldrnya labora

tuvan memleketimizde yetiten mad
deleri tahlll etmektedir. Borsa reçen 
1ene Aaadoluda yetlten 4.Cr()() çuvaı 
butday nOmunesial tablll etmittlr. 

Bu butday nOmuneleri içinde ea 
fazla ılMenl haiz olanlar Gazi çlft
litl ve Dlyarbekir buğdaylandır. 

Laboratuvar şimdi nohut, mer
cimek tahHJI yapmaktadır. Kimyevi 
tahlillere rlSre en iyi merclmeklerin 
SlmaY ve GaılaDtapta çıkbtı anla
tılmıtbr. 

Bira aohutlan l•puya nohut
ı.nna faiktir. Bu aobutlarda yüzde 
23 derecesinde azot b\llwamaktadır. 

Laboratuvarın tahliline göre en 
iyi fasulye horoı faaulyeaidir. Tab
ın edilen maddeler borasının tica
ret mOzesiae koaulmuştur. 

Buğday geliyor 
Bu ~ıalerde Macarlıtandan ıeh

rimize killllyetll miktarda butday 
ıelmektcdir. Macar butdaylan ıeh
rimlzdeld butday plyaıasını karmı•
tar. Flatlar 18 kuruıtan ·17 kuruta 
dilomUttGr. 

11ndaki bir hail iıteristemez srörür. 
Bazan rördütüaü ha1taya itiraf 
eder, hazan da susar. Siz o hasta
lardansınız ki bakikatan itiraf edll
mcıi haklarında daha bayırlı olur .. 
Ôyle ya.. madem ki hakikatı siz 
aöylemek iıtemlyonunuz .. 

Genç kız acı bir se1le: 
- Sırnmı kat'iyen ifta etmem, 

dedi, onu kimıe de ketf edemez. 
Buna karıılık Smith: 
- Ehemmiyeti yok, dedi. Ben 

herfeye rağmen kazanının ... 
- Kazanır mt11nız? Neyi kaıa

nıraınız? 

- SaadetinW. 
Anna tabakadan hfr cırara aldı, 

Smith kendiıine kibrit uzabrken 
fU a8zleri söyledi: 

- Eğer dünyada ıldn gibi bir 
adam mevcut olduğunu bana ıöy
lemiı ol1aydılar gözlerimden yaf 
srellnceye kadar gülerdim ... 

- Bll'akia, hiç aldanmazdınız 
bile... Scnelerdcnberi zihniniz ilk 
defa olarak faaliyetine başladı· zih
ninizi daha fada uyandırın ' ona 
,ımdiUk bundan fazlaıı ihtiyata mu
vafık oJmas. 

- Zihnim üzerine tesir icra ede
bileceğinizi zannetmekle hata edi
yorsunuz • Kendinizi cin , veya 
meczup... Yahut da... şeytan farze .. 
diyon\:nuz l 

S· ı•. c v.-p verd i: 

Haberleri 

( ın hı ISC;lırDaırcdla) ( MtYı badeaecıe) 
Uzunköprüde bir Heyeti umumiye 

tren kazası bugün toplanıyor 
bet rece evvel saat oa ikide 

Çerkesköyünden Kuleli Burraza gi
tmek üzere kclkan 85 aumaralı 
marıandiz treni Uzunk8prüye yak
latırkea umumi hat üzeriıade bulu
nan ik~ vagona çarpmıştır. 

Tren derhal durdurulmuşhır. 
ÇupıJan vagonlardan biriain bot, 
diteriain buğdayiıı. dolu olduğu 
görulmOştur. Buğdaylı •aron ta a
men pe.rçalanmı§, diğeri yoldan 
çıkmıthr. Hat temizlendikten ıonra 
ınarşandiı yoluna devam etmiştir. 
Müdir!yet lıapalı hatta bulunması 

icap eden bu vagonların ne ıuretle 
urnumi hat üzerinde bulunduklan 
hakkında ehemmiyetle tahkikata 
başlamıtbr. 

ftittiğimize göre Şark timendi
ferleri idarctıl bu gibi kazalar ve 
şirketin muamelatı hakkında gaze
telere malumat verecek memurlan 
derhııl işten çıkaracağn:ıı tamim et
mittfr. Şirket bu ,.tbi kazalan gizll
yecetin~ bunlann önüne ıeçmek 
çarelerini ara1a ve bulsa daha iyi 
olur zannederiz. 

35000 kilo tütün yandı 
Evvelki gece saat iki buçukta, 

Ortaköyde merhum Apturrahnuuı 
paşa zade Alım beyin mutaı:arruf 
olduğu Ali Rf aif, Bedros ve şüre
kisının tahtı i11ticannda buhınan 
tiltün deposundan yangın çıkmış 
depo, içinde bulunan 35000 kilo 
tütünle b!rlfkte temamen yanmış
tır. Bina 2000 liraya ıigortahdır. 

Yangının ubebl zuhuru anlaıılama
ıaıthr. Taltklkata ebemmivetle de
vam edilmektedir. 

35000 kilo tütün 
yangında yanı 

OrtakC>yde Abdurrahman paşa-
nın yalıaınd dün aece yaoırın çık
ı nııtır. Y ab ıon zamanlarda tiitfin 
~ !epoıu olarak kullanılıyordu. Dan 
1 recckl yangında 35,000 kilo tiitiln 
yanmıştır. 

Yangın yalı k11men yandıktan 

sonra ıöndnrnlmilştilr. Harlkın ıebe
bl henQz anlatılmam19br. 

Yeni bir Cena:ıe 
otomobili 

Sehremanetl mevcut cenaze o
tomohlllerhıe illvetea yenf bir ce· 
nase otomoblli daha vaptırmağa 

karar vermiıtır. Bu otomobil, için
deki tabut gürülecek derecede etra
fı açık bulunacak, yan taraflannda 
parmaklıklar olacak, tabutun Gatüııe 
çelenk ve çiçekler otomobile kona
bilecektir. 

Niç panayırı 
Nltte beynelmilel bir ticaret pa• 

aayın açılacakhr. Panayır müdiri· 
yeti Türk tacirlerinin bu panayıra 
l9tirakinl Ticaret odasından rica et
mektedir. Paııa7lr blr u aoma açı· 
lacaktır. 

- Üç birleşip bir olur ! Tria 
jurıctain uno 1 

Genç kız cıgaraaını dizlerlnln 
üzerine dütürdil, Smlth derhal cı
garayı ayak halısının üzerine abp 
ezdi. Anna Detektifin elini kalbine 
basbrdı; Smith zahiren sakin aibl 
durduğu halde, baldkatta elinin al
bndaki kalbin gilrültillü darabanını 
kaydediyordu. 

Bir an sonra dsvayı batka bir 
cepheden tetkik ederek: 

- Sükunetimizi muhafaza ecle
Uın, dedi. 

İki genç suıtular; birle,en elleri 
aralarındaki yaıbtın üzerinde duru
yordu. Otomobil parkın tenha bir 
noktaıında birdenbire durunca Smith 
Aonanın elini bırakıp a9ağı indi. 

Takıl yanlarından geçip elli me
ınetre kadar ileride durdu. Detek
tifı 

- Geliniz, ded;, belki de hiç 
birşey olmıyacak; Eğer birşey olur-
ıa çok tatlı bir heycan duyacaksı
nız ... çünkü ölüm gayet ani olacak! 

Weatherby ailesinin ıoförü oto
ınobi!in kıtputunu kaldınrken, ken· 
diıine bu garip emri veren adama 
merakla bakıyordu. 

Smlth le arkadaşı ağır ağır 
taksiye yaklaştılar. Arabanın ifşa
kir numara11 arka fenerin kırmızı 
aıığı sayeınnde vazıban seçiliyordu. 

Anna ordu: 
• • Ne !• .J •• ca~.sınız? 

Muhtelit milbadele kor.ıiıyonu 
heyeti umumiyeai bugiln tekrar 
toplanacaktır. ÇOnkü muhtelit mü
badele heyeti murahbasamız reisi 
Tevfik Kamil Beyin hGk6metimiz
den yeniden talimat istemek için 
Perşembe günkil içtimaını buiüne 
tehir edilmesini istemesi pek haklı 
olarak bitaraf!ar tarfındaıı kabul
edllm ittir. 

Bu j'Ünkü heyeti umumiyenin 
çok hararetli olacatı zannedilmek
tedir. Çünkü ortada yeni bir mea'ele 
mevzubahatir ki bu da bu gün gö
rfişülecektir. Bu meı'le de muhtelit 
mübadelede bitaraf olarak bir reia, 
bir de aı.a bulunacaktv. Bitaraf aza 
olan M. Rivaıı ta üç ay için komis
yondan meksikaya gitmek için me
zuaiyet aldıtmdan Komisyonda yal
u•ı bir tek bitaraf reis M. Holştat 
kalmaktadır • Halbuki heyetimiz 
kararlar için bu kadroyu ıayct dar 
bulmakt~ch1'. 

Bu cihetia bu güakil miinakaşa 
üzeiade fazla milea.ı;ir olacağı zan
nedilmektedir. 

Bundan başka muzakere edile
cek bitarafJarın muhtırası bulun
maktadır. 

Şarapçılık tetkikatı 
Bağcılığımıxın ıslahı ve şarapçı

lığımızın teklmQlü için fzmir, Ma
nl1a ve Bursa ile havalilcrinde tet
kikat yaptıktan sonra Trakya mın
takasına gltmit olan t~tkik heyeti 
avdet etmittir. 

Heyet elyevm raporunu hazırla
makla meşiuldür. 

Mütehassıs M. Bufar ile ıela
battin beyin de dahil bulunduAu 
bu bey'et tetkik aetlceafnden me
mnun bir vaziyettedirler. İstihaal 
mıntıkalarının ıslah ve tekamülü 
takdirinde memleketimizin bu sa
hadaki tabii servetinin yüzde yüz 
artacatı fimit edilmektedir. 

Trakya mıntakasında son alı
tem bir fabr:ka tesis edilerek Av
rupa ta.raplan kadar ve belki daha 
saefis t•raplar imal edilbileceti 
muhakkak addolunmaktadır. 

Heyetin bu noktaları raporunda 
zlkredeceji haber alınmıştır. 

Terkosla yeni mukavele 
Terkoı şebekesinin tevsii için 

yapılacak yeni mukavele tetkikatı
nın ilerlediğini yazmıttık. Terkoı 

airketl mDdürü M. Kastelnonun 
lttirakile tanzim edilen projede pek 
az tadlllt yapılmııtır. 

Nafia vekili Recep B. Ankara
ya avdet eder etmez projenin 11on 
tetkikab da yapılacak, ondan sonra 
flı'ket mOdürQ Ankaraya davetle 
orada mukavele imza edilecektir. 

Mukavele imza edildikten son
ra M. Kastelno yeni tesisatı tatbik 
edebilmek ve kafi derecede mü
hendis getirmek üzere Pari1e gide. 
cektlr. 

- Hiç bilmiyorun. Fakat evveli 
bizi takip eden herifi yakından 
glSreyim. Zoru hangimizle ve niçin? 
Bakın, bizi aynada gördütü için 
olduğu yerde hiç kımıldamadan 
duruyor. Sizi belki öpmem icap 
edecek! 

Gen9 kız Iikayt cevap verdi: 
- Sahi mi? Vaz'ı sahne etlitinlz 

bu oyuna hakikat çeşniıi vermek 
için kendimi fedaya hazınm. 

Smith ıülmeğe başladı : 
- Maamafih pek lüzum yok ga

liba ... 
Birkaç adım daha abp taksinin 

7anına vardılar. Şoför başını çevirip 
baktı, ıonra biraz titriyen elleri ile 
bir cırara yakb. Adamın fazla si
nirli bir halde bulunduğunu Anna 
da farketti. Smith. k~p!Yı ~çıp genç 
kızı arabaya bindırdı. Şofor: 

- Affedersiniz patam, dedi • 
Lbtik patladı. 

Detektif taksiye binip ara camı 
indirdi. 

- Yalan söylüyorsun, dedi, Ar-
abayı kendin durdurdun • Motör
de de hiç bir bo:ıukl:.tk yok! 

Herif homurdandı: 
- Şu aralık biç bir yere gide

mem! 
- Müşteri almamak nizamna

meye muhaliftir. Ya bizi rötürilr· 
ıiln, yahut yakandan tutup seni 
en yakın karakola teslim ederim19 

c: Az, öz ) 
KEMAN, KADIN 

Yakın zamana dejin, bizde, ..,., 
ve haysiyet aablpleri, biuat mulka 
çalmazlardı. Baı:ı tarikat ubabta• 
dan maadası bir saı: çalıa ld!vGJih'
dü. "Çalgıcı., adi Ye sefil bir mail• 
luktu. Ve e• arkadatlan, aı&etl 
efradı araıında bile ret•• cleY• 
rin bir veziri, bir rutpe Hhlbl, 
piyanonun batına geçemez, kemaıu 
ele alamazdı. Skandal ! 

Tasavvur buyurun: Sadrua• 
paşa bz. iki veıtiı-, üç bali, dört 
ula cababı ile oturuyor • MaHy• 
nazırı Hasan pafaya bir fHıl yap
maıuaı teklif ediyorlar. 

Ne gariptir ki geçeıade clüaya· 
nın en büyük piyano O.tadı Avru• 
pa, Amerika, Avustralya merkezle· 
rinde konser vermekle m.,hur ft 

zengin olan Paderewski Lebiıtana 
başvekil olmuıtu. 

Şu havadis te fena delil: "Lon
dra 4 Birinçi teşrin- Amele fırka
sı konferansı bu gün toplanıtııaa 
nihayet verdi. Murahhaalar .. Enter
nasyonal., mar mı terennüm ettiler 
ve kabine nazırl rından Mr. F. O. 
Roberh kemanı ile "aeeompaane• 
nıent,, yaptı • ., 

.... Eskiden bizde bir adam ka
rısından bahsedemezdi; karu:ının iı
mini ağzına almak bir hafiflikti. 
O ismi telaffuz edilmek lizım ıel· 
ıe: 

- içerideki... bendezadcnizln 
validesi: deyebilirdi. Zehra hanım, 
Fatmc hanım deyeınczdi.Hele:-Ha
nım efendi bir az piyano çalsa da 
dinlesek! Tc elifi ancak bir tokatla 
mukabele görebilirdi. 

Y o karıda bah11i geçen telgrafıa 
ikinci fıkrası:"Miss ·suzan Lawrence 
gelecek konferansa reis intihap ol· 
uadu. İlk defa olmak üzredir ki bir 
kadın bu vazifeyi görecek.,, 

Abdül Hamit devrinde, blıde, 
bir kadının bir korferansa reis ol
ması... O zamnn ne korferanı ola. 
bilirdi, ne de kadın mevcuttu. Fa
kat zaman ilerliyor. Bir kaç ıene 
ıonra bizde de fU havadiılerl gaze
telerde göreceğiz: Mildafaa vekiletl 
müsteşarlığına Ülker hanım tayia 
edilmiştir. -Boluda meb'usluğa Zeh· 
ra Sevlnı; hanını e09ildi. • 1~ir 
valisi meşhur violonıel üatadı Hasan 
Bey Sporünr klüpte bir konıer 
verdi ve şiddetle alkışlandı. 

• C. N. 

Havvan sergisi hazırlığı 
Dolmabahçedc eski latablıaruire 

binasında 25 teşrinievvelde açılac~k 
olan hayvan sergisine dair hazırlık
lar ikmal edilmiştir. Serııi heyeti, 
sergiye iştirak edecek oJan hayvaa. 
ların kayıtlarına başlamıştır. 

- x--
Maden sularımı:4 

Bağdat tehbenderimiz madea 
sulan hakkı~da Ticaret odasma bir 
rapor göndermiştir. Bu raporda 
Bağdatta maden suyu mevcut ol
madığından Bağdat ve civaruaa 
gelen maden suları pek pahalıya 
satılmaktadır. 

Bağdatta yalnız Vi9l, Vitel ıibi 
franııı maden ıuları aatıhyor. BuD• 
lnrın fiatı 300 kuruşu buluyor, 

Bağdat tehbenderimiz fraka ma• 
den ıulanmmn ıevki hakkında na• 
zarı dikkati celbediyor. 

Bu aözler metin ve kit'f bir 
ıesle söylenmişti. Şoför ayatı il• 
sür'at afibna basmata mecbur 
oldu. Motör gGrülderken: 

- Nereye gideceğiz? dedf, 
Smith W eatherbey nin evlalD 

adresini verdi, iç lambayı yakb. 
ya1tıklara dayandı. , 

Genç kız: 

- Ne olacak? dedi. Ne aaJadı• 
nız? 

Taksi parkın kapılanma b1'l11d•11 

çıkarken cevap •erdı: 

- Hiç birşey anlamadım deıelll 
caiı. Yalnız ıunu anladım ki b• 
alelade bir talui detil. Bakın •otar 
ne tatlı ı,liyor, bu mot<Sr saatte alt• 
mıı kilometre yapabilir. 

Onlar şerefimize ellerinde avuçla• 
rında ne varsa aarfetmekteD çekill" 
miyorlar, sevfili MiHl 

- Onlar da kim? Kimden b•· 
haedlyorsunuz? Yine sinema sen•· 
rioıu mu yapıyoruz? 

Fakat Smith daha fazla konul-
du' mata niyeti yok gibi duruyor ' 

tof8rle aralanndaki camı tekrar 
kaldırmıtbi gözlerini adamdan ayır· 
mıyordu. Araba Park sokağın• ı•1" 
diği zaman ıtıtı ıöndilrüp AuıJ•t• 
döndil. 

(Bitıııedl) 



Uşakta 

Fabrika faa
liyete geçti 

• 
• Utak ti [Hımal]-Bir aydanberi 
•vam •den pancar latihıal şirketi 

•o1a rGalerde hummalı, faal bir 
:fbaya firmlttlr. Şeker fabrikası 
iti tGn iatluarabnı ikmal etmif, ma-

llalar harekete ıeçmiştlr. Senenin 
Y•t-url• ıeçmeal haaebile bu ae
ne rekolte ıeçen aenekinden çok 
~e1b1Ul olacatı hakkındaki tahmin 
ere -e l • bi · · 1 - vı mın raz srec:ıkmış 
0.!.~ ltlru fazla mesclyi iatilzam 
•·wna•elctecHr. 
ralt Eakıtehlr, KGtahya, Afyon, Ka-

&, ... takalarında yapılan ke,if 
~· talamA.ler pek aemnunlyetbah•
l r. Y ahı demir yollarile icra erll
~celc •aldiye on yedi ile yirmi bin 
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"ıcte •lktanada olacatını göater

u ~ dlr. Bu yalnız geçen seneki 
,:uaı rekolteden yGzde on bef, yir-

derecede fazladır. 

~uhtar p;;~-mes'elesi 
._ Aalcara 11 - Divanı ill Mah
d 't Muhtar pafa mea'ele1i hak!tın
~ enak.ın tetkikini bitirm\şttr. 
~ laaılnenin, gerek Mahmut 
' ,..... • .ekilleri de noktai 

larına aerdetmişlerdir. 
rGıa 'Ot.an Pazartesinden itibaren üç 
'-d •ıra ile toplanarak Perşembeye 

ar hranna verecektir. 

Meclis reisimiz 
lılll 'pakara, 11 - Mecliı reiai Ki
A.ta'fcar ... hauetleri paıarte1i ıünil 
hGtat •ya vaaıl olacakbr. Mecliıte 
tır M filnü için hazırlık başJıınmış
tı~ t ~clia reisi geldikten sonra ih-

a ikmal edilecektir. 

Ahali bankası şubesi 
_ lı11ıır, 11 [Hususi] - Geçen gü

::aa E.oaf ve Ahali Bankuının İs
,. bultcla bir ıube açmak üzere ol
t.".f!'-~ dair ea .. t.ı ... a. hir bandlı 

....... ebnlttl. 
~ll~li Benka11nın istikbalde la. 
edil u~a bir ıube açması tasavvur 
"etiJ. • te lae de henüz bu hususta 
~it hiçbir karar yoktur. Ali
rilllla •ent bir latanbul tubeai fik
llla ancak bl11e ıenetlerinin kıı
'"·~ tahail edildikten aonra dü-

blleceti mGtaleasındadır. 

1Ydında bir cinayet 
\e~ll, 10 (Huauai) - Din ırece 
lillde . deki Umumhanelerden bi
ef"'dl b~ cinayet olmuıtur. Ali Ulvi 
~ •illinde blrial ile Tevfik ve 
~,.,~ bıaan araaında sermaye 
~ t;_ takıim edememek yüı:ü
~a batlamıf. Ülvi ef. nin S adan Oıman, Tevfiki ya
:.~ ~ :~ Tevfikte elindeki taba
~tQ " uıvl efendiyi lUdürmüttür. 
te ~ carih yakalanarak adliye-

IKu~tlıste ıısu ne DııQ:Jlmma? 

Ağlanıa taşı Yeni Yunan 
i4!(in tedbirler torp •toları 

- --
Kudüı, 10 [A.A] - fnriliı: ali 

kornieeri, teşkil edilecek aalihiyet
taı heyet tarafından her kesin hu
kııku kat'i surette tayin edilinciye 
kıtdar ağlama tatı civarında kz.rga
şı afara mani olmak içın bir tah
mutname neşretınittir· Bu talimat
m~ınede ezcümle ağlama taşı ile 
tauın k&in bulunduğu mahallenin 
gc, ı:eleri eyice tenvir edilmesi em
reJIHmekte ve gerek yaya k.ldırıını 
v•• gerek taş üzerinde kullanılan 
dirıt eşyaya ait bir liıte bulunmak
taclır. 

IIHvada ınüsadC'ıne 
Lor.dra, 10 (A.A] - İki askeri 

ta;ryare " Netheravon" ( Wiltıhrie ) 
dcı müsademe etmiştiı-. Bir pilot öl
miış, bır p"lot la yaral nmıştır. 

.flılmaııyaııın bir teklifi 
Berıin, 10 ( A.A] - Çın - Rus 

niı aının devamı müddetince Çinde
ki Sovyet ve Rusyadaki Çın tebaa
snıın rrenafiini himn} e eden Alman 
hükumeti, eşhasa kor ı zecri ve şid
detli tedbirler ittihazından insaniyet 
nrt rnına vaz geçmelerini her iki ta
rafa tekilif etmiştir. 

1 ltalyaya giden doktorlar 
Roma 10 - ft .. lyayı zıyarete 

gelen türk tıp lalebeıi ve genç 
dı>ktorları Romaya \'asıl olmuşlar 

vo perlak surette istıkbal edilmiş
lerdir. 

Türk gençleri faşist fırkası um
umi katibi M. Turati ve Roma va

, viJisi pıens S od<'wizi tarafla.ındnn 
kabul edilmışlerdir. 

Yunan konıünistleri 
Mina, 11 {A.A]-"Agrinion<l" da 

komunist gı e\'cıierle polis arasında 
rnlıı;ademe olmuş 2 jandarma ile 
2 ıımele ağır ve 5 amele de hafif 
surette mecruh olmuştur. 

Fransanın 
talı teluahirleri 

BratJılava, 10 [A.A] - "Assocl
ated preu,. in bir muhabirine be
yanatta bulunan sabık bahriye na
zın M. Dumenil, Fraııunın tahtel
bah:rlerin ilgasını ve hatta kendi 
müdıı.faaaı için llz.ım •örciütü ah
telbahirlerin inşa1ı serbetiainl kay
betmeli asla kabul edemiyeceğini 

aöylemittir. 

Fransız posta bütcesi 

ı 

--Roma 10 [hususi] - Bir ltalyan 
bahri inşaat tezgahı Yunan hükume
tile iki torpito muhribi inşası 
ıçın bir mukavele akdetmiştir. 

Şeraiti şunlardır; Uzunluk 92 metro, 
gcni"lik 9 metro, azami sur'at 40 
mil. Teslihat on ilci snntimlik dört, 
kırk milimetrelik üç topla tayyare
lere kar ı toplardan ve alb dane 
elli üç santirr. etrelik torpil endahb 
borusundan ibarettir. He?" geminin 
fiatı 255000 İngiliz lirası olncakbr. 
Yapılan müıabnkaya alh İngiliz, 
üç Fransız ve üç İtalyan müesst. esi 
iştirak etmisti. İtalyanların kabul 
edilen teklıfleri lngilizlerinkinden 
50000 lira dr.ıha ucuz.fur. Birinci 
gemi 20 ayda ikinc"si 22 a3da tes
lim edilecektir. 

M, l\1acdonald 
J?iladelfiyada 

Fibdelfiyn, 10 [A.A) M. macdo
na d, FilndeJifyada yerleşmiş olan 
eski bir takım dostları ile görüş

mek üzere buraya gelmiştir. Muma· 
ileyh iki sene evvel duçar o'duğ'u 
nğır hastalığı e~nnsında kendisini 
tedavi etmiş olan doktorfori kabul 
etmiş ve kendilerini öğle yemetine 
ahkoym•ıştur. 

M.Macdonald, Filndeifiya ve 
Nevyorka mütevecc hen Vaşking
tondan mufarakat ederken Amerika 
hük6meti, kendisine öı ümüzdeki 
Kanunusani ayında Londrada in;kat 
edecek oJ n bahri kon eransa İngil-

' tere tarafıncı.:ın vuku bulan daveti 
Amerikanın kabul dmekte olduğunu 
iblag eylemiştir. 

Filad,.,Ifiya, 10 rA.Al - M.Mac
donld ıle maıyeti, bu gün ö leden 
sonra Nevyorka müteveccihen hare
ket etmiılerdir. 

Dahernon heyeti 
Londra, 10 [ A . A ] - Batında 

lord Dabernon bulunan ingiliz iktı
aat heyeti cenubi Amerikada yap
mış olduğu seyahatten avdet etmiş-
tir. Bevanatta bulumm lord Daber
non, eyetin iyi neticeler elde et
mit ol lutunu ve lngiliz ticaretinin 
cenubi Aıı.ıerikada revaç bulacağını 
ırö.tereu mcı:.ınuniyetbaht ali.im 
mevcut buluuauğ'unu söylemiştir. 
Bir çok mühım noktalar hakkında 

Arjantin, Uruguay ve Brezilya ile 
bir itilaf aktedi!miştir. 

A'·rupauın Tensikı 
Beı tin, 11 [A.A.] - Avrupa itti

hadı \:ıirl ğinin daveti üzerine M. 
Herriot avnıpanın tensikı hakkında 
b'r koaferanı vermittir. Konferanıta Z> lttl_r_. ---

ilgnldak 1 

Paria, 11( A.A J -Poıta Telgraf 
ve telefon bütçesini müzakere eden 
meb'uıan meclial maliye encümeni, 
telefon ücrtlerinin tezyidi bakkında
ki teklifi ihtiva eden kıımı reddet
miştir. nazırlar, diplomatlar ve büyük bir 

kalabalık hazır bulunmuıtur. 

ettın oca! 
ölüm sözünden ödü kopan Nasret
in H cayı köy delikanlıları " sen 
öldün mezara götürmeye geldik,, 

diye nasıl aldattılar? 
- 29-

Ertesi ıabah Nasrettin hoca er
kenden kalkb. Irmak karşmnda bir 
köy vardı. 

Bu rnmnzan ayı içinde o köy 
cer hoca ız kaldığı için köylüler 
gelmişler \'e bir kaç torba bulgur, 
erışteye mukabil hocayı bir vaız 

vermeğe davet etmitferdi: 
N srctlin huca ca a minet di

yerek davvcti kabul etti. 
İşte bu sabah erken erken o 

göye gidecekti. 
Birden oturduflu konak odaaı

nın kapısı şiddetle vuruldu. 
Bu zamanda gelen kim olabilir 

di ki? 
Akşamdan Ezrail gelecek endi

şesi ve ôliırn korkusu içinde olan 
hoca bütün geceyi fena rü'yalarla 
da geçirdiğinden sabah sabah ve 
şimdiye kadar hiç vaki olmadığı 
şekilde kapının çalınmasından en
dişelendi. 

- Kim o? 
di} e titre) en ıesi ile seslendi. 
Köylüler hepsi de aglar i'ibi 

m~te•ssir cevap verdiler: 
- Aç hocamız aç, biı: geldik. 

kalbi bir az rahat bulan hoca 
kapıyı açb. Kıarşısında közleri yaşlı 
köy deliknnlılnrını görünce sordu: 

- Ne var, ne oldu, fakat çabuk 
söyleyin İıyİm var.Karşiki lcöye gide
ceğim. 

Delikanlılar, kendi aralarında 
u u·cacık kaş göz işareti ettikten 
sonra içlerinden biri sesine dı:ha 
ziyade el m edası vererek : 

- Ah zavallı Hocamız:, vah za-
vallı Hocamıı., hala haberi yok! 

dtye atladı. 
Nurettinin merakı arttı. 
- Canım Hocanıza ne oldu? 

Hocanız kim ? Ben değilmiyim. 
- Evet. 
- Peki bana ne oldu ? işte H• 

pa 1ağlam karşınızdayım. Y okıa 
topunuz aklınızı mı oynatbmz. f,im 
var, köye gideceğim dedim, duym
adınız mı? 

- Duymasına duyduk, duyduk 
amma, aen o köye arhk aidemeye-
cckıin. Teessürümiiz ondan. 

Neden 8'ideme:yeceğim. Yok-
sa köye bir şey mi oldu. 

- Ha ır. köy yerinde duruyor. 
- Beni k5ylül r mi iatemiyor? 
- O da dctil. 
- Ya kime ne oldu? 
- Kim1eye bir fey olduju yok 

a zavallı olanlar ıana oldu. Bundan 
sonra acn detil knr41 k8ye şuradan 
şurııya gidemezsin .. 

- Neden.? 

- Çünku artılı( vefat ettin .. öl
dün! Seni yıkamak, teehil ve tekfin 
ettikten sonra me?ara kadar ıötür
mek biz köylünün borcudur. Iıte 
hep bu vazifeyi )&pmak için geldik. 
Namazımızı kıldırdın, niyazımızı 

yaptırdın, güzel güzel naıihatlar 
ettın, Hepzimizin hakkı sana 
helal olsun eh, az çok ıenin 
de hakkın bize geçti, kuzum hoca 
sen de helal et. 

Hoca zaten ölüm lafından blle 
korkardı Büsbütün sinirleri gev
şedi ı rengi allı • Delikanlılar , 
cevap vermesine, itiraz ehneıine 

meydan bırakmadan sahici imit 
gibi hem ağlıyorlar, hem de: 

- Helal et.. Hakkını helal et, 
diye sık boğaz ediyorlardı. 

- Helal etmesine edeyim, am
ma çocuklnr durun bakalım sahi
den ben öldüm mü, onu bir kere 
anlayalım. 

- Hiç ölümün şakası filan olu
rmu? 

Bak, bütün köylü burada aenin 
öldüğüne ağlatıyorlar. Bundan da 
kuvvetli delil mi istersin. İnanmaz
san kendi ellerine bak, buz gibi. 

Nasrettin hakikaten ellerinin 
buz gibi olduğunu hissetti. Falut 
bunun ölüm korkusundan oldutunu 

anlamayacak kadar sinirleri bozuf
muıtu. 

Son bir itirazda daha bulunmak 
istedi: 

- Peki amma, hiç ölü konutur 
mu, bakın ben konuşuyorum. 

- Sen ermit adamsın ondan. Bi
zim baıka bir hocamız daha vardı. 
O da BldOf'U zaman bByle aenln 
gibi konuıtu idi. 

Arbk cevap veremeyecek dere
ceye gelen hoca çan naçar: 

- Peki, der, dediğiniz olsun, 
beni kefenleyip kabre götilrünüz, 
yalnız sizden bir ricam var. 

-· Söyle... emret! 
Hocamızın yaaiyetlai elbette ye

rine ıetiririz.. 
- Allah aizden razı olaoa. Ri

cam güç bir ıey değil, mezara kor-
ken beal tepe qafı gümilnGz. 

- Tepe aıatı mı? 
- Evet. 
- O neye iyi öyle • 
- Yarın kıyamet koptuğu za-

man dilnya alt üat olacak değilml? 
- Olacak. 

-lıte o zaman her kea tepe aıatı 
olur, ben tepe Gıtü kaJmm. 

(Bitmedi) 
beled· • d M. Doumergue 

2o ıyesın e B 
f~nlclak, ıı [HuıuılJ - Mil- rükselde Av mevsiminde Hararetli bir 

kongre --~ talaklkab netlceainde Zon· BrGkael , 10 [A. A] - M. Dou-
eip ti belediye relai Bedri, muha- mergue, buraya gelmif, istasyonda 
«., ~· bqkitip Aziz ve vezne- kral, veliaht dGk de Brabant ve 
lalttfr.D. Beylere işten e( çekttriJ. mülki ve rakeri erkinı hük6met 
~illet Reiıllte azadan Eclp zade tarafından iatikbal edilmiştir. M. 
"1e
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8 · muhaaipliğe tahakkuk Doumergue, kraliçayı, döşes de 

trlelQ::: D~alip, başkatipliğe evrak Brabant ı, prense• Marie Jose .vl 
8-ı utııri, veınedarlı~a Himl -ı er •ekaleteD tayin edilmi•lerdir. ve •onra "Laekenn deki mechul 

#9.,. " Franaıı: ukerinin mez.anna giderek 
UI' k k h ,,.. h~r iki mezara yekdiğerine mü•a-.,. ~ aça ma mum bih bi 1 ... c.oa 1 • . .~er çe enk koymuştur. Fransa 

ııtld·•- au dak 11 [Huauıi) - Zon- reıaıcuanhuru aaat 6 30 d 
L -. ha · d • · a aaraya 
qltQllld pıaaaeaiDden kaçan 4 ma- av et ederet heyeti .. f k b 1 ita- R.laıa ı'edl buçuk aeneye mah- etmiştir. su erayı a u 
ltalQ D ıe i Refik, 24 •eneye mah- .Brükael, ıo [A.A] - Sara da 
it e•reklf E-n verılen ziyafette kıra! M p . ) n11a Ere li , .. p, 18 ıeneye mah- ' • oıncare 
lld.,_ t ll Kamil, Zonguldak Ja- nin 1~19 se?~sindc vuku bulan ta-
dan ~ıulcıp mGfrezeleri tarafın- rihi zıyaretını h.ahrlattıktan soara 
dan d •e Denek mıatakalann- beynelmilel mechslerde yeni bir de-
•-...,:r:~: olunarak tekrar laapl· vrin mukaddemesini araatereblleeek 
llla faJanı 1 lllıtlardar. Judarmamı- ltminanbaht imkinlara yol açmış 
llettceai takdir devamlı takibab olan M. Briand ı methilıena etmlı 
~ Pt':a~:J:. terlrler tekrar ada- ve beynelmilel itilaf zihniyetinin fn-
"'Ql1lnıayoriar. Jakalaruu kapbrmlf kitah aahasında Belçika ile Fru-
l'ou) •anın 1amimi ve me•eddetkirane 

ouse • Kazahlanka teırikl meaaııınden baltaeyıemııttr. 
f<a,·bı M. Doumer ... ue, Franıa milletinin 

~ - •rıka 11 [ A.A] _ y ı • 1Yare T 
1 

1 en milmeasiline karşı iÖsterilen hilsuü 
f""-i ou ouıe - Kaı:ablanka ıe- kabulden fevkaJide mütehasalı ol-
Qalttlr. 8 aaat 20 daldkada icra et- dutunu beyan etmiş, Belçika ile 

Fraa1ayı birl,blrlae batlıyan inhll&I 
kabul etmez rabıtalardaa, harp e•· 
iwıada ve harptea aonra harpten 
dotaa kantık mea'elelerla ballf içio 
YUlm bulan tahuriyat ve aynı ıulb 
mefkOrea n takip aahaıındaJd mllt• 
terek meı ilerinden baha~ylemlttir. 

Portek• · Be ızın Berlin sefiri 
•lalf~lha, 10 [A.A] -Rei.iciimhur, 
ba.deld ":•n ayrılmakta olan Ber
)l kab·J ort.kla Mflrl M. F errlera 

ııq ebnittlr. ÇAULAR ARASfNDA KE ' {J E~ 

[ 1 ncl aayf adan mabad ] 
mlz. vardır. M1ı1galata yapıyorsun ve 
ortalığ-ı fitnellğe çahyoraua" diye 
batırdılar. Bunun üzerine Sami be
yde hiddetlenerek: 

- Benim •iz.in aranızda itim ve 
yerim yoktur, diye dıtan çıkb. 

S1tm! B. çıkarken el talurblan 
salonu çınlatmıştır. 

Bundan aonra milzakerat tekrar 
devam etmit ve azadaa biri alia 
alarak şunlan aoylemif tlr : 

- Her mulek haldoın latfhıal 
etti. Bil'akla dlft&blpleri laldpf 
beklerken iş bunua akala• oldu. 
Refik Beyin dlttablpleri aley blae 
inadına hareket ettftlnl muhtelif 
yerlerde ftldlyor. 

Hatta ettlba odalan tetldli için 
her baatl blr mevkide 10 doktor 
bulanan kaydan• mukabil bu hak 
dlftablplereri için 20 ye çıkanl
mıtbr· 28 kifl bir de Anadoluda 
dit tabibi olmıyan yerlerde ihtiyacı 
temin •Glihazasila mektepıiz. ve 
çaraldıktaa yetltenlerln imtihan ıu 
retfle alıamaaı teklindetez.abur edl: 
yor. 

Diter taraftan bir başka 
da bu aözlere ıunlan ilave etti: aza 
IJe a -: ... Sırf kabinelerde dit imalAb 

ı; .al eden ldnaıeler umumi 
atbhatln zararına olark imtihanda 
muvaffak olmut gibi gösteriJmit 
ve dittabibi addedilmitür. Eczacı
lat menfaatlarını temia ettiler, do· f 
ktoriar mGtetabblplerla faaHyetlal 
k8kOnden k lettil r. Hukuk~cJar 
ıne u r a b ık bir yer verdi er. 

f5;.. ır ® aJ lf1l ©! a 
----

IIabibullah tay-
yare ile firar etti 

Londra, 10 - Kalkütadan ıelen 
haherlere göre Nadir hanın Hker• 
Ieri dün öğle vakti Kabile clahll 
olmuıtur. Aıker tehlrde mukaY .. 
mete tesadüf etnaemlttir• llablltal· 
askerinin b\lyilk bir kıllllı tulha 
olmuftur. Şehrin yM1adaki kalqe 
kapanmı~ olu Habibullab tanare 
ile kaçmıtbr. 

Soa haberlere ,&e KlltlM• bl• 
yOk bir aefalet bükGm atreyor. Ha· 
lkın yanaı açtu. ofiabibullah IOD 

güıder zarfında halla llOD cl.,.ce 
taz.yık, askerleri de lıaer tarafı ,... 
ma etmittir.· Hallı Nıclir lanın u
kerierini büyük bir •eıeretle kar
tılamışlır. 

1 
Habibullah timal tarafıu kat· 

bit tahmin ediliyor. Y eaidea bir 
kuvnt tetkll etmealae pek ihtimal 
verilmiyor. 

Petaver, 10 - Nadir itan kıta· 
•tı. parlak bir muvaffaldyetle Ki· · 
bili zapt ve itral etmltlene de FJ. 
gani.tanın vaziyeti laeab ... ..ne 
teneYvOr etmit addoluamamaktaclar. 

Muhtelif menbalardan rela 
habealer • Baha Sakiaia aldbetl 
ni muhtelif tekilde tanir ft
mektedir. Tayyare He firar ettllf 
ve mahıur kaldıtı kale dahlllacM 
ele geçtiği ıaylalan ayni kunetle 
deveran etmektedtr. Memleketlft 
tamamen tathirinden ıonra 1.,.tr 
cak H mGhim itlerden ~ de lclwe 
şekli ve relaln'• tayanidlı lıd, 
Nadir baıaın ıeçirdlti tetla 
~ücadeleden hiçte 11 kolay ....... 
dır. 

Istanbuldaki 
vekiller 

Şehrimizde bulunan Maarif, Acl· 
llye ve Nafia YeldUeri bir Hd da 
kadar Anaraya avdet ecleoeldeftllr. 
Yalnız biraz gBıleriadea rahat.az 
l:.ulunan Adliye vekW Maluaut E.at 
beyin bir müddet tedavi için tebrl· 
mizcle kalmaaı •ulatemeldlr. 

••• 
Nafia vekili Recep B. dia Yalo-

vaya gidip avdet edeceldedL Fakat 
vekil B. laareketini baıGne tehir 
etmiftir. Recep 8. yta ....... Yalo
nya flcllp alqama aırdet ebl•I 
muhtemeltllr. 

Biz iıe IS aeae ömlSr çGrGt.ek 
Avrupa teraklayatım talop eclecek 
ili tahıllli oldutumuz laalde ilk ta. 
hılll bile yapmamıtlarla Mı tubdu· 
yoruz. 

Dlzgln bir kıyafet, t* bir m•· 
dil bir uda ıarlataahk kablae •ı· 
mata kifi iae buaa diyeeeflmb 
yok. 

Fakat bu düayamn lµç bir yerla-
cle ıSrülmemiı ye ifidllmemft bir 
teYdlr•n 

B11ndan aonra muaakere kAft 
ıörGlmüt ve 4 multallfe ıı.,.. .. 

~ıeri7etle Sıhhat vekl Reflk beJ'la .. 
tablp leri cemiyeti falu1 uahpuiaa 
.11kabna karar verllaiftlr. 

Bu karan mltealap Odaal 
bir karara veçilmlçtır. 

Bu da Sıhhat Veklll Refik B. 
ıeçenlerde diştalepleriaba koa .. 
real münaaebetile l'uetelerde bir 
teblit Defrederek, diftablplerl oe
miyetlle bir ,Oaa aYk•• ol•aclı• 
tını ilb etmiftl. 

Cemiyet işte bu lldnd brarlle 
buna gazelerde ıu maalcle eenp 
vermeli tUb kar .... aldı. Gu-. 
lere yerilecek taYDlua maali la&I&.. 
satan ıudur: 

•Biı: Sıhhat Vekili Refik Beyin 
dedltl rlbl mealeflmize intisap et
mek uteyen ba.aı ldm1elerln k11ZUC1 
aleyhine çalıtmıyoruz. 

Jd_.eala elımetinde fBdlmls 

1oktur. GeDe denllcfıti wıbi kaawıa 
bfç blr zaman aleyhtar detihz. Sıh
hıye Veklletlae daimi hilrmetklns. 
Refik B. ••zetelerde "Dit tabipleri 
eeıalyetlle alilcam yok eliyor 
Bllikiı memnuniyetle f:ıın ... : 
btı kabul ~ttiii zabıtlarda r5-
rülür. Alelade çıraklara itaat• 
imtihanda numerolar verlldij'I mey• 
dandadır. 

Dünkil içtimada yen! heyeti tel .. 
re intihabatı yapıhnıf, Muammer, 
Rifat, Feyzullah, Haıaa, Hayri, Suat 
Sarım, Affan Galip, Orhan befler 
kaz.anm19br. 

yeni heyeti idare anlmlacleld 
hafta toplHaeakbr. 

Ankara palas 
(~ARA) 

BtattlD --- teı.ıoa. ııcıü •7• 
ıı.ıarif'si ftl'dır. 

ffU8Ull buyola apartmanlar. 
()daların 6ıltJlıri: 6- 8- 10 ve 12 lira· 

dır. ~Pil barı, orkestra. erkek 
,.. bdaaları mahlUI perok&r ıaloau 
çamaıırlrane, ~Ara tcn}z. nktıtUpbQe 

' ı~ n ecentalı~ 
r~~~~~~.:l-=-~~---~~3;ifll 
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Holivottaki einema müessese
lerinde bir de •tahkikat dairesi, 
vardır. Hakiki bir akademideFı 
farksız olan bu dairede her mes· 
!ekten bir veya birkaç kişi vardu. 
Lisan mütabassısı, doktorlar, prn· 
fesörler, kimyakerler, müverrib 
Jer, artistler, mimarlar, askerleı 
bahriyeliler, topcular ve saire! 

Bu dairenin vazifesi sorulan hl r 
süale mümkün olduğu kadar kıe.ı 
bir zamanda cevap vermektir. 
Mesela geçenlerde bu tahkikat dai
relerinden birine ~öyle bir süval 
listesi gelmiştir: 

1 - Kalipso kimdir? 
2 - Almanyadcı kasapların alü

meti farikalan nedir? (Talebe Prens 
filimi için) 

3 - Bize fransızca küfürlerden 
mürekkep bir liste veriniz. 

4 - Bize on yedinci asırda duı":r 
inşasında kullanılan malaların şemıı· 

sını gönderiniz {kazaklar filimi için] 
5-Dalgıçların en ziyade i11ebila1k

leri derinlik J;aç metredir? [ BeJ ı z 
gölgeler filimi için} 

6 - Bize Hint kabilelerinden l•i· 
ririsinin reisinin isnıini söyleyiniz. 

Bazan bu süal listeleri içinde 
tuhaf olanları da var. Mesela: 

1 - W aterlo da kullanılan topların 
ml!!mileri infilak eder miydi? 

2 - l"arasa böcek midir, /ıayvaıı 
mıdır? 

3-Ukrayarıa lisanında "seni seb·,· 
yorum,, nasıl denir? 

Alelekser gayri muntıı.zar ol~n 
bu süaller tahkikat dairesinde mı;.
şildifane tahkik edilir ve en kıs .ı 

zamanda en doğru cevap verilir. 

DOROTY JANIS KENDİSiNİ SE· 
VINDIREN BiR MEKTUP ALIYOR 

Yaban domuzları 
gelenler 

.., 
aramaga 

Franaız meb'uslarından M. Sa
batyanın A.'lkaradaki yaban domuz
larını avlamak üzere şehrimize gel
diti yazılmıştı. 

Mumaileyh Pariste bir kasap 
grupunuo başında bulunmaktadır. 
R~m ve Ermenilerin Anadoludan 
hicretlerinden ıonıa Doınuzlnr bu
ralarda tc!<euür etmiş, mahsulat 
için bir tehlike teıl-JI etme~e baş· 
lamııtır. 

Bunu haber alan M. Sabatya bu 
Domuzlan avlamak maluadile mem
leketimize ıelmiştir. Mumaileyh 
evveli Karadeniz ıahillerinde bir 
tecrübe avı tertip edecek ve aonra 
Anadoluya gidecektir. 

Tütün satışı 
Bu ıene lzmir havalisinde tütün 

satışları pek hararetli olmuştur. Ge
len haberlere göre Ödemit ve civar 
l<aıalarda satılacak tütün kalma • 
mışhr. Şimdi Balıkesir tütün mınta
kaaıoda faaliyet başlamııtır. 

Balıkesirden gelen haberlere gö
re Balıkeairde tütün fiatlan müsait 
bir ıurette açılmıştır · 

Tütün inhisar idaresi bir kaç 
gün sonra Balıkesir rnıntak&3ında 
mübayaata başlıyacakhr. Balıkesir. 
den sonra Marmara tütün mıntaka
sında fuliyete başlanacakhr. 

Şehrimize gelen leh reji idaresi 
nln mümessilleri de Bnl:kesirde 
;,nüb:ıyııata başl:yacaktır. 

kaıdaır melktU:Jıp a oırllaır ŞaırUo"yu severmisöö~ 
... 

rı . 
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LAURA LAPLANTE VE ANNESi BİR POSTANIN GETIRDIGI MEK· ŞARLO ROLLERİNDEN BiRiNDE 
TUPLARIN İÇİNDE. 

Sinema perdesi sayesinde dün· 
yanın dört köşesinde şöhret kaza
nan artistler, bilhassa kadın artist
lerin her gün aldıkları mektuplar, 
bu artistler için mühim bir mes'e· 
le teşkil etmektedir. Her artist 
eğer lıu mektupları okumak icap 
etse ne yemeli, ne içmeli, ne de 
uyumalı. Artık sinemacılık ta bir 
tarafa! 

Sonra her artistin aldığı mek
tupların çoğu bir tek mahiyet göster 
mektedir. Mesela Victor Mac La· 
vıglene gelen binlerce mektubun 
çoğu iyi bir sporcu olmak isteyen
lerden gelmektedir. Buna mukabil 

Roya'trcye gelen mektupların ço
ğu kadınlar tarafından gönderil
mektedir. Bu kadınlar ekseriyetle 
kendisinden bir hatıra talep edi· 
yorlar. 

Ramon Navarro'nun mektup 
koleksiyonu her halde en şayanı 
diJclcat olanıdır. Kadın ve erkek
ten gden bu mı>ktuplarda artistin 
san' atı ya medhedilmekte, veya
hut §llyanı tenkit görülmektedir. 
Bu gelen mektupların sahipleri 
umumiyetle ilmi seviyesi yüksek, 
münnevyer kimselerdir. 

Holivot yıldızları içinde en 
mebzul mektup alan artist Norma 
Şererdir. 

Muhabirlerinin ekserisi de de
likanlılar ve gl'nç kızlardır. Hep
.oi de sinemaya nasıl intisap müm· 
kUn olduğunu anlaına.k iı;in akıl 
daııışıyorlar. Mis Pringle. gelen 
mektupların çoğu kadınlardandır. 
Bunlar da nasıl giyinmek içap et
tiğini soruyorlar. Hatta bazıları 
artık giymediği eski esbaplarını 

ietemeğe kadar varıyorlar. 

EN ÇOK MEKTUP ALAN ARTİST 

Joan Crarvfard'a en çok darül
fünunlular mektup yazıyorlar . 
Misal olarak şunu zikredebiliriz. 

Jale darülfünunluları kendisi-
sini en birinci yıldız intihap etmiş
lerdir. "Yeni Bakireler, isimli 
temsilinden sonra aldığı binlerce 
mektuplar içinde ilani aşklar, iz
divaç talepleri, içtima ve eğlence
lere davetler vardır. 

~lYI yoDn~D~ır ıKömD®ırdöır ? 
ı 
1 

1 -

Şarloyu hütün Dünya ile bera
ber siz de tanırsınız: 

Zaif,çelimsiz, çirkin, ufak tefek 
bir adamdır. Şarlonun bu saydı
ğımız hususiyetleri insanı muvaf
fakiyete götüren ı>sbaptan madut 
olmasa gerektir. O halde bu Ame
rikalı komiği bütün dünya ya sev
diren cazibe nedir? 

Kıyafeti mi deyeceksiniz? 
Fakat hayır! Bu kıyafet pek ba

sit olduğu kadar hiç to yeni de
ğildir. 

Şarloyu ilk defa olarak bu kos
tümle tanıdık. Hatta kendisinde 
hususi bir fazilet olmasaydı, sene· 
!erden beri gördüğümüz bu kos
tümden şimdi , bıkmamız icap 
ederdi. 

Şarlonun elbisesi her ne kadar 
tuhaf ise de her halde keramet 

onda değildir. Esasen biricik Ame· 

Sinemayı sevenler artistler arasında birini ve yahut bir ikisini beğenmişler. işte size dört yıldız? 
Bunların içinde belki de sizin beğendiğiniz artist var. Fakat tanıyabilecek misiniz ? 

Çarnlıca kız lisesi Mülkiye mektebi Birut m zakeratı Küçük itilaf ve 
Maarif vekaleti Çamlıca kız lise· Maari~ vekaleti şehr!mizde bulu- 26 Ey!GI tarihli .. Utro" gaıete- Belgrat 10 - M. Venizeloa kü· 

sini ilğa rederek, talebesini Kandilli, nan .mulkıye mekteb!nın Ankaraya sinden:: Pirot 24 Eylul • komiıyon çnk itilaf ile Yunanistan müna· 
). l · t · t · k naklıne karar verımştır. b • sebah hakkında hususi bir mahfel-Erenköy ısP erme evzı e mıye arar '! k b" ı k ·ı ·· d · ugun işe başladı. içtima 3 saat 1 k " e ·tep ınasız ı Yl zun en şım· de kendisine vukuculan bir suale 

vermiştir. \ ekiilet ge ece . seneden diye .kadar bir çok yer d~i(i~tirmiş devam etti. Bundan •onra atideki cevaben, Yunanistan ile ltalya ara· 
itibaren bu binada büyük bır kız kol- ve nıhayet Yıldızda yerleşmıştı. rapor rerildi. d ki b h b anzumeye 

A d · dd b · sın a reva ı n u m 
leji araraktir. . nkara a uzun mu etten erı .. Bulgar heyeti murahhasası re- • · • k. b rakmanukta 

> d ı t inşa edilmekte olan orta muallim i • gılrdmğesme ım fakn t 1 Yunaı"stanın Yeni kollejde le rısa amamen k b' . . t b' k U d' is mıralay Popo'un riyaseti altında o u unu ve a a 

1 

tngı.lı"z ıı· •anı ile olarık, bl_lt\Jn hoc.a- me le ının ınşaa 1 ıtme zre ır. bugünkü içtimada hudutta deha bu manzumeye karşı niyat ve hioai-
, Bu bina pek bıiyUktür. Orta mu· "k 1 d nı sulhu 

lar İnıı:. iltereden getirilecektır. Muavın allim mektelini istiap ettikten sonra ınu emme bir intizam teminine yatı gayrı dostnne olma ... ığ.ı ' 'h n 
·' k b dair muvakkat nitamname okundu h f h d (" e Jl'UkVt.CCI her 

il.san olarak Almanca ok •ulaca tır. oş bir kısım kalacaktır. Vekalet k mu. a azs11 e e ın . . .. 
ık ve i i taraf arasında anlatma ha· t- J · 'd Yunan •"'a••• nın de 

d el 
'
·e mu ive mektebinı·n bu kısma naklı'· ur ıı mes;" e , · . 

Kolleı' son er~ce ı. " .emm ' ı ld k 1 • b y•n et t d ni mUnasip görmü~ttir· sı 0 u tan sonra nizamnamenin m_ üşt.~;.-~:.=o=u~~~~.-.. • ~~~-r:ı:±-.!!1 1 ~ ır~ 
leyli olacaktır. Tabii Türkçe de te. · kat'Öi metni tanzim edilmi,tir. ~...,.,,.,._ - .,..~ -" - -~~ 
ris edilecektir. Buraya meccani hıç Venizelosıın avdeti ğleden sonra nizamname met- ™Q p E RA Sir~~!a·IBJ 
bir talebe kabul edilmiyecektir. Atina, 7 - M. Venizelos, aha • ni tebyiz edilecek ve her iki lisan- sında fil 

Kollejın muallimleri gelecek sene llyc hita~en irat ettiği nutuktan ao- daki nüshalar yekdiğerinin ayni gösterilecek olan ~ 
d' d nra h_arbıf", bahriye ve hariciye na- olmak üzere tercümeoi yapılacak- , • 

geleceklerdir, fakat mUdürı\ •İm 1 en zırlarıle ayrı ayrı görüşmüştür. Ha- br. SEHER V AKTI 
intihap edilecek ve İngiltereden ge· rbiye nazırı , ordudan çıkmak için Yarın llğleden evvelki içtimada 
!erek bu seneden itibaren hazırlıkla iatida veren zabitlerin meselesi , nizamname kat'I ıurette imzalana· 
ve diğer kız mekleplerile meşgul bahriye nazırı da bahri program , cakhr. 

hariciye nazırı Türk-Yunan mesele- B ü 

sesli ve ıözlü filmi görmek 
üzre müthiş bir kalabalık te· 

rikan komiğini kıyafet hususund,ı 
taklit edenler çok olmuştur. Fa· 
kat hunlardan hiç biri büyük ar• 
tistin kabına bile yetişememiş• 
]erdir. 

Hiç şüphe yok ki Şarlo sine· 
mada nev'i şahsına münhasır bir 
"teknik,, ibrla etmiş, komiklilc 

vadisinde yep yeni bir çığır aç· 
mıştır. Herkesi hayrste düşüreıı 

bu ilk muvaffakiyetler az bir za• 
man içinde bütün dünyaya tes:r 
etmiştir. 

Şarlonun sinema perdesine ilk 

çıktığı zamanları guz onüne geti· 

relim. Şarlonun o zamanki vazife;i 
ötekinden, berikinden boi tokat 
yemek, ortalığı kırıp geçirerek 
bir çok kereler düşmekten ibaret· 
ti. 

Bunlar hemen her gi:n, bütün 
palyaçolar tarafından yapılan ba· 
sit oyunlardı. Fakat öyle olmakla 
beraber, Şarlonun sahneye çık· 

ması ile sinemada yeni bir çı~ır 
açıldığını herkes hissetti • Acahıı 
neden'! 

Evvela muhakkak olan hir ~ey 

varsa, o da çehresinin fotografo 
son derece ı>lverişli olmao;ıdır. Şıı• 
yet Şarloya sokakta tesadüf e<lcc<'k 
olursanız, tıpkı bir kalem efend •i 

kıyafctinckki bu adama ılikkaıli 
bir naz.ır atfou hıle lüwm gııııne· 
den geçip ~ider,:iniz. Fak t ~arlo 
fotograf objektifi kar~ı;;ına grçer 
geçmez birden dell-i ir. çel re,İ 
canlanır, Sarlo büsLtitün lı~•ka bif . . 
adam olur. 

Sonra ~unu iıira\ ı>tınelirlir ki. 
Şarlo ~ine,nayı hakil.i m:ınusile 

anlayup san "atidirların birine.si el· 

muştur. 

Filhakika sinema her şeydctl 
' . ' evvel hareket san :ıtıdır. Bu e.:ı 1 

noktayı unutan, hatta kabul etnıel> 
istemiyen bazı artistler de vardır· 

Halbuki Şarlo serapa harekettir. 

Şarlo bedenen zaiftir. 

Hasınlarıma karşı ok •eriy9 

aciz mevkide kalır. Bunun için ha· 

reketi muhterizanedir. Ye lıu dd 
Şarloya kar~ı seyircilerde hiirınet 
hissi uyandırmıştır. 

Şarlonun her filimi güliinÇ d~ 
ğildir. Hatta içlerinde çok hazın 
olanları bile vardır. ŞJrlo 0 na· 

dide evza ve hareketlerile hiıi gıil 
dürür. 1~ıe ~arlonun teıo•il eıt ~· 

. . ~et· 
eserlerde cıddı mezahın mn . 

fı: l . k odi ~in' ıneğe muva ıak o m3st e 

bütün dünyaya sevdirmi~rir .•. k.ı~ 
· fta• kabalar kralı" nın sırrı mll''1 . olacaklıl. (erinin son safhası hakkında izahat u içtimada hudutlardan m • 

... - · kollcı'ı'n açılması ı'le İstaıı M V ruru kolaylaştıracak ı"n•ibat; teda· • enı · • vermişlerdir , . enizeloa bu üç 
1 b h. kt l f 'k bire ait nizamnamenin tanzimine bu da ütün ~ene ı me · ep ere •1 mesele ile sureti mahsusada meşgul 

bir mlle>0cse vücuda gelmiş olacaktır. olac3ktır, başlanacaktır. 

hacüm etmektedir. 
Herkesin seyretmesi lazım t. kıyetini bu vasıflarında ararııalC 

~g~eiilileiiinCdi:lbölir;g. :ı;ıh;;;a2ri1l~io!af:i=:ıo· ":::a:::ı~;ı;· ~l!:;;:i· ~ö>r~~;ı;:ı;~I. l ica P eder. 



Dil:rı bir spor 
gilrıil leli. 

Dan rnı tehrin muhtelif ıemt
lerinde mtıtenevvi ıpor hareketleri

ne şahit olduk. Güreı, atletizm, 

futbol maçlan yapıldı ve ıpor me

raklılarını tatmin edebilecek bir 
faaliyet rösterildi. Havanın çok 
.. Gıait bulunması, eıaaen mahi

yeti itibariyle çok enteresan 
olalı bu milaabakaların kalabalık 
bir halk kitleai tarafından ıeyredil
nıeıini temin ediyordu. 

Gareı müsabakaları 
Mın.taka rüret birincilik müsa• 

bakaları dGa Beyojfo fırka binası· 
ndaki aalonda, çok kaladahk bir 
halk kitlesi müvacehesinde yapıldı. 
Güreı müsabakaları çok heyecanlı, 
çok hararetli aafhalar geçirerek 

cereyan etti. Eyi çalıtm•tı mükem· 

melen huarlanmı• rakipler seyirci-

tij'imiz Galatasaray serdiimencile
rlnden :zavallı Necibin cenazesi dün 
kulüp ve spor arkadaşlarının omuz
ları üzerinde kaldırılmış ve ebedi 
istirahatgihrna terkedilmi•tir. 

Necibin ufulü elemdide ailesi 
kadar kulilbünü, spor sahasındaki 
arkadaşlarını da müteessir etmiş

tir. Bu itibarla hep mühtacı taziye-
tiz. 

Futbol maçları 
Dün Kadıköyünde Fenerliler 

Altınorduyu 5-1 yenmişlerdi. 
Galatasaray Takıimde bir talim 

maçı yapmıştır. 

Galata saray atletleri 
Galata saray atletleri Ankaraya 

vasıl olmuşlardır. Atletlere sabah
leyin muhafız gücünde bir çay :ziya
feti verilmiştir. Yarın maç yapıla-
caktır. 

lere aaabl bir heycan veren sert .... ..-------------) 
nıuıaraalar yaptılar. 1 c v \\.il k Qdl at 

Haliç klübü, malQm diskalifye 
dolaylıUe bu müaabakalara İftirak Ka~a o a ır 
edemiyordu. 

Milıabakalar, her ıiklette ki 
r•ldplerln fazlalıtı dolayııile müaa· 
bakalar geç vakitekadar devam etti. 

Fakat vakit geçlktikçe minder

güretcilerin en )dymetlileri kaldığı 
uzun müsabakaların heyecanı arb· 
Yordu.Neticede mıntaka birincileri 
IU •uretle teıbit edildildiler: 

59 kiloda .. Üsküdar kulübünden 
Nihat birinci, Beykoz kulübilnden 
Aptullah ikinci, Üsküdar kulübün
den M~ı'ut üçüncü. 

61 Kiloda - Beşiktaştan Abbaı 
birinci, Kumkapı kulübünden Kemal 
~kinci, Kumkapıdan Yusuf Kenan 
uçüncü, 

66 kiloda - Oaküdardan Ragıp 
birinci, Kumkapıdan Tevfik ikinci, 
Kurnkapıdan Vefik üçuncü. 

72 kiloda - kumkapıdan Saim 

birinc:i, Aekerl aanayiden Yusuf 
~uslan ikinci, kumkapıdan Aliattin 
Uçüncü. 

77 kiloda • Beşiktaştan Hüseyin 
rakipsiz kaldığından birinci. 

A.tletizm 1nusabakaları 
k Mintaka otletizm birinciliklerine 
adıköy sahasında devam ve intaç 

td.ild' ı, 

t 'Müsabakaların ilk kısmı geçen 
Utn •. l ' 

Yıı a, ikinci kısmı pazar gun erı 
dtıltı:ıış, üçüncü ve ıununcu kısım 

ne bırakılmıştı. 
h' ~Üsabakalar oldukça kalabalık 
it seyirci lc:ümesi kar4111nda ya-
pıldı G' ti . t' · alatasaraylı atla erın ış-
ıtak etmemesi bazı derecelerin 

d(k·k ~u olmaıını imtaç ettise de 
alınan . ti 'b' nııpe er yene mucı ı mem~ 

tıuniyet derecededir, çünki kıdem-
•.iı atletler tarafından teaiı edilmit
tir, 

Dünkü müsabakaların netayıcı 
ll.ldur: 

100 meb·e- Fenerbahçeden So

~ ''12,,•aniye. 200 metre - Fener
ahçeden Soki " 24, 4/5 ,, saniye 

Üç adım-Fenerden Tahsin u12, 

~6 " nıetro • Cirit .. Beıiktan Nuri 
44,so,. metro. 

N Sırıkla irtifa - Fenerbahçeden 
tcdet "2 92 tr ı ., me o. 

b' • Bayrak yanşı·-Beşiktaş Ekipi 
ırınci, 

h 3000 metro - Beşiktattan Me· 
ınet 9,49 dakika. Neticede puvanla 

tasnif edllıniş ve Beşiktaş 122 pu
Yanla b' · T . 
Vaı:l . ~ncı ığı, Eenerbahçe 86 pu-

a ıkınciliği almıştır. 

Sipalıi ocağında 
Dün sipahi ocağında kadın aza

~ın da iştirakile baz.ı talim müaa • 
•kaları yapılmış, birinci gelenlere 

llıadalya ve kupalar ibda edilmittir. 
B~lh •. ssa kadın süvariler çok şayanı 
dıkkat bir muvaffakiyet aröıtermit· 
letdir. 

Gelin giderken 
Beşiktaşta gayet garip bir vak'a 

olmuştur. Ortaköyde oturan lokantacl 

Zülfikar efendinin dlin di.ığünU var· 
mış. Gelin alayl otomobillere binmiş· 
ler ve damadı o e\'ine müteveccihen 
yola çıkmışlardır. 

Lakin Beşiktaşta J!:elinin içinde 

bulunduğu otomobil, mukabil cihetten 
gelen 1S52 numaralı otomobille çar· 
pışmıştır. Müsademe şiddetli olmuş t 

gelin hanım dizinden yaralanmış ve 

heyP.candao bayılmışhr. 

Şoför Yakup efendi de ehemmi • 

yetli surette mecruh olmuştur • Oto · 

mobillerin ön kısımları parçalanmış· 

tır. Gelin hanımı damadın evine ha)· 
gın bir halde göturmüşlerdir. 

Tramvaydan diişenler 
Kabataşta oturan Nuri ye hanım 

isminde bir kadıncağız, dtın saat 16 
da Beşiktaıtta tramvaydan dtişmllş ve 
vücudunun bir kaç yerinden yaralan· 
mıştır. Kaza hakkında tahkikat yapıl· 
maktadır. 

* 16 yaşında Etem isminde hir 

genç dün Beşikta~ta tramvaydan dUş· 
müş ve belkemiği kırılmışt ı r, 

Kim vurdu? 
Karaköyde oturan Jak isminde 

bir adam dün Galata<la Karao~lan 
caddesinden geçerken meı;hul bir 
şahıs tarafındau bnca~ından yaralan· 
mı ştır. Jak kendisini kimin yaraladı· 
ğım bılnıedi~i için tahkikat yapılıyor. 

Dört hırsızlık vak'ası 
Y edikulede i~tas~ on caddesinde 

123 numaralı pansiyonda sakin Basri 

·efendinin odasına aym pansiyon sa· 
kinlednden İranlı Ali girmiş ve Basri 
efendinin elbise ve parasıDl çalarak 
kaçarken yakalanmıştı r. 

• '83 Beşiktaş sakinlerinden Şem~et· 
tın efen.di dün Galatada tramvay içi· 

nde 9 lıra~ı ~uhtevi cUzdanını çarp· 
tırmı~tır. Sarık meçhuldür. 

~ Topanede Acem fbrahirnin ka
hvesınde oturan 14 yaşında Hasan 
dün Ortaköyde Çiflik sokağuıda Sa-

lih efendinin lıanesint- gi!miş , C§ya 
çalarken yakayı ele vermıştir. 

® Kurbalıderede Emin B. ~ok7: 
ğında sakin Kad:iye hanı~ıu . evine 
Nesim isminde hır hırsız gırmış, ya· 

tak çal arken görülerek yakalanmıştır. 

Zonguldak maarif mUdUrli- ZühtU 
bey bir hafta mezuniyC'tle gelmiştir. 

• Leh tütün müdürleri- Bundan 
bir kaç gun evvel şehrimize gelen 
Lehistan tütUn inhisar müdürleri duo Ôlen sporcu şehrimi.:den Vareo\ a>·a har~ket etmi· 

Vefatını dün teessürle kayddet· 1 ilerdir . 

~ ~©~~~ - l ~Hm®1n1©ltt'IF~ır H~ll~ırHmn~ 
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I"] ~fer yaluııı Cuma. Pazar, Çar
tr. olıa cünleri Haydarpnfaya ujraya 
cııktır. 

r··ı ~-fcd yapan \'apurlar yalaız 
Per!ı-ınb<', C.um.ı, P.nar lliirtie: h i tıc · 

ki!,cdcn lt'<'l' H:ıyıbrpa•a~·a utrava· 
<'aktır. Raaıu$nın hlrltıri lll!l"l'~İudf'n 

Ba)·ramıa eoouncu ~rct!•İoe lrı•I•~ her 
ıecc Hayd•rp.ı,11•• oğrıı~acakııı·. 

l"J Sefar yalnız Pua.rteU, Çartaın• 
ba tıüulerl liaydarpa§•Y• uj;raya· 
caktır. 

l'.,) Seruı )alııı:ı. l'a.r.ı.r, Perfembe. 
Cuma ıü•ıi:-ri il•~ da: n•t•Y• u ;iraya· 
eukıır. Y a!n12 Haıuı;.;aınıll birinci ~İi· 

nünden Dıı)·ramın lllncıncu •ünuae 
1 keıl"r hf'r gün ffa,.cJ11rpa2a utraya 

~ ......................... ~.D~.h.~ ............... ~ 

Devlet parasıyla demir ağ 
durulmaksızın örülüyor. 

Geçenlerde l.stanbuldan Ankara
ya giden Devlet Demiryollar1 ve 
Limanlan umum müdürü Hnşim B. 
demiryollarımızfa limanlarımız hak
kında şu beyanatta bulunmuştur: 

- İstanbu)a mide ve dişlerimin 
tedavisi için gitmiştim. Maamafih 
orada bulunurken bir taraftan da 
resmi işlerimle de alakadar olarak 
Demiryollar ve hareket işlerile de 
meşgul oldum, 

13 eyhilda Haydarpaşada Nafia 
Vekili Beyefendinin ve Mü.st~şar 
Beyin iştirakiyle vaki olan ıçtıma 
yalnız bir defaya mahsus olan iç?
ma yalnız bir defaya mahsus değıl-
di. Bu içtimalar müteakip günlerde 
de yapılmış ve Vekil Beyle görü
şülerek halledilmesi lazım gelen 
mesail ile de iştigal edilmiştir • 

Fevzi Paşa (Keller) - Uzan hat
bnın 145 kilometrosının işletme ve 
açılma merasimi biliyorsunuz ki 9 
eyIUlda yapıldı. Şimdilik bu hat 
üzerinde haftada üç muhtelif ka
tar işlemektedir. Hattın faaliyeti 
bugün ancak bir aya ulaşh. Bu müd-
det zarfında yüksek bir varidat te-

mini mes'elesi şimdilik düşünülmez. 
maamafih hattın istikbali çok iyi 
olacak, varidat temini noktai naza
rindan ehemmiyetli rnkkamlar irae 
edebilecektir. Hususile Hilttın Er-

gani istikametinde ki kısmının ya
pılmasına devam edildiği için bu 
hattan halk ve biz azami istifade-
leri temin edebileceğiz. Hattın geç
tiği yerlerin iktisadiyatmın inkişa

fına büyük ve mühim yardımı ola
cağı şüphesizdir. Hat Erganiye 
dört senede yani 1934de vara.caktır. 

Haydarpaşa Garı ile asma köp
rüsü önümüzdeld sene yapılacaktır. 
Köprü için 360 bin lira ve garın ça
bsı için de 150 bin lira sarfoluna
caktır. Çünkü gann diğer aksamı 
ikmal edilmiş, yalnız çatısı kalmış-
tır • 

Ankara-Ereyli hattı 
Ankara-Ercyli hattına gelince 

bu hattın iki taraftan inşasına baş
lanmıştır. Biri Ank?ra-Kayseri hattı 
üzerinde bulunan Irmak'tan diğeri 

de Ereyli civarındaki Filyostan Ir
mak cihetindeki kısımda 30 kilo-
metro ray döşenmiştir. Filyos ci
hetindeki kııamda da 70 kilomet
ro kadar toprak düzeltilmiş ve bu 
saha dahilinde <ie 40 kilometroluk 
ray döşenmiştir. Diğer kısımların 
poziarı müteahhide verileceldir. 
Bu hat üzerindeki sınai te&isat ve 
tesviyei tiirabiye işlerine devam 
edilmektedir. Şimdi faailiyPtin ku
tuplarını teşkil eden noktalar ir· 
mak-Filos'tur. Hattın Ereyliye uza
yacak kıııımlarının inşası hazırlık
ları da yakında başlayacakbr. 

SarıkamışErzurum Hattı 
Sarıkamış Erzurum katb biliyor

ıununz ki Ruslar tarofından yapıl· 
mış 0,75 arzmda dar bir hattır. 
Bu hattan mümkün olduğu kadar 
istifade etmelde beraber icabeden 
noktalarda da tamirata devam edi
liyor. Hat Ruslar tarafından Umumi 
harbin icabatı zaruriyesine tevfikan 
ve müstaeclen yapılmı~tır. Tabii bu 
yapılış memleketimiz için esaslı bir 
şey olnmaz. 

Sıvas - Erzurum hath bizim arzu 
ettiğimiz şekilde inşa edildikten 
sonra bittabi faaliyet Sarıkamş is
tikametine geçecek ve o zaman bu 

hat normal bir şekilde arzedilecektir, 

Sivas yolunda 
Bugünkü faaliyet ve mevcut 

prozra"tl • :n ın gör~ gelecek s e;ıe bJ 

zamanlar yani on iki ay ıonra An
karadan Sivasa ulaşmıt olacağız. 

S amsun cihetinden de o tarihten 
bir sene sonra Sivasa vasıl olacaj'ız. 
Şu hale nazaran 1931 mali senesi 
içinde Türkiyenin Karadenizde en 
mühim bir limanı olan Samsun İı· 
ketesi, yeni Türkiyenin Akdenizde 
en mühim bir limanı bulunan Mer· 
sin iskelesine; sırf devletin bütçe• 
siyle yapılmıf ve devletin malı 
olan demir yollarile bağlanmıt 

olacaktır ki bu muvaffakiyetin 
memleketimize temin edeceti fai· 
deleri izaha hacet görmiyorum. 

Limanlar 
Mersin • Samsun, Ereyli liman· 

ları işlerine gelince; bu limanların 
in~aat projelerinin doğrudan doğru· 
ya Naf.~a Vekilliği meşgul olmak· 
tadır. Ünümüzdeki sene bu inıaat 
faaliyetine başlanması muhtemeldir. 
Bu üç mühim liman yekdiğerlerine 
bağlı demir yolu ayağıyla bilhusa 
orta Anadolunun sür'atle imarına, 

iktisadiyatının inkişafına büyük te· 
sirleri olacaktır. 

istasyon binaları 
Ankara - Kayseri hattındaki lı

tasyon binaları da yaptrılmakta ve 
muvakkat binaların yerine eıaah 
binalar konmaktadır. Diğer hatlar
da da bu kabil tesisata devam edi· 
liyor. 

Elektirili Şimendifer 
Memleketimizde elektirikll fi• 

mendifer tesisatına gelince; böyle 
bir tesisab n memicketrmizde de 
tatbiki mümkün müdür? değil mi• 
dir? Bu hususta da icap eden tat• 

biknt yapılmaktadır. Fakat hen\ls 
müsbet veya menfi bir şey aöliye• 
mem. Mahtut bir aahada itiyeD 
belki boyle bir tesiaat yapmak im• 
kanı olabilir. 

Işletnıe 
1929 senesi işletme bütçem lzlıt 

masraf yekunu 10,778,000 liradır. 
Aynı senenin varidah da 14,206,000 
lira olarak tahakkuk etmiştir ki fu 
vaziyete nazaran 1929 senesindeki 
varidatımız masrafızdan 3,5 milyon 
lira kadar bir fazlalık göstermek• 
tedir. Bittabi inşaat ve teıisat ma• 
srafları bundan hariçtir. Bütün ya
pılan muazzam masrafların aeneler 
geçtikçe fazla varidat elde edile
ceti tabiidir. 

Önümüzdeki ıenenin bGtçeılnl 
hazırhyoruz. Bareın kanununa na• 
zaran idaremiz için de ona mümuil 
bir kanun layihası haıırlamaktayıs. 

İmtiyazlı şirketlerin tasnif cetvetl• 
lerini getirttik. Bunları barem il• 
yihamızda esas tutacatız. Aynca 
bu husustaki tecrübe ve :zaruretle• 
ride nazarı dikkate alacağu. Mek· 
tep teşkilatımıza gelince; bize ha· 
reket memuru lazım olduğu zaman 
müsabaka ile hareket şakirt nam• 

zedi alınır ve bünlara Haydarpafa• 
da 3-4 aylak bir kurs iÖsterilerek 
bil' ahara muvaffak olanlar lıtaıyon• 
lara gönderilir. Haydarpatad~kl bu 
kurs evi hakikatte bir mektep de
lildir. 

Eskişehirdeki iptidai dereceıinde 
bulunan mektebimize g·elince: Bu da 
bu günkü masraf programları daire
ıinde Jeyli olmak üzere açılmıştır.Ve 
orada münh~sı!an .hulun~ukları yer• 
erde mektep gormıyen şnnendifercl• 

}erin çocukları okutturulmaktad ır. 
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18,15 
18,25 

18,4') 
19,00 
19,15 
1~.30 
19,SS 
20t10 

19,00 

(11] 

l') Bu ltaretll ederler ulnıa P•Hl' cilnlert .. aıabaııe ulap 10 Eyhll• kard yapılat!alltır. 
·•1Bu l~ar<'tli iefl"r SO E):rııdaalUlarkPr •ıırllalerl ,-apılmayaöıtk "e 30 t::ylül• tarılnııJeo ltlhıren !:>sn" gilnl"rid .. wııııcaktır 

19,45 
20,00 
20,15 29,00 

20,10 

-

21,00 
21,ıs 
21,30 
21,40 

22,SO 
22,50 



I 

V~tüm ku~ 
o yaz yeti!köyde bir pansiyon 

tutmuıtum. Her akıam kendi ken
dime kırlarda dolatır , ekıeri • 
ya deniz kenarın• iner, hava kara
rıncıya kadar Marmaraa·" akşam 
ıisleri içinde kaybolan geniş ufku
nu doya doya seyrettikten sonra 
alaca karanlıkta, dalJiın, dütünceli, 
odama dönerdim. 

Bu teneszühlerde iki ıiınaya a
,ına olmuıtum. Bunlar oan'alkar 
bir baba ile pek genç olan kızı 
idi. Baba ihtiyar b;r reuamdı. Kı
zı da reıme çal1tırdı. Onfarı kırda 
yan yana konmuş, r11.;s: .. Jl ıelıpa 

lan karşısında görürdüm . Dört 
bet giln 11ra ile aynı mevkide re· 
ıim yaparlar, model yaptıkları ma
nzaranın reımini yapıp bitirdikten 
ıonra batka bir yer intihap eder• 
!erdi. Araoıra yanlarından geçer
ken aralannda ltalyanca konuş
tuklanaı ititlr, bundan da ltalyan 
olduldanna hükmederdim. 

ihtiyar re11am, san'at ve tabiat 
itıkı bir ıan'atkAr, aynı zamanda 
çok 'eflk hir baba idi. lhtim,I 
genç yatında kaybettiAi ıevgill 
kar111ndan biricik yadigar kalan 
ıızını katiyen yanından ayırmıyor, 
1nu baıka hiçbir erkekle konut· 
umı1ordı. 

Beza bn garip çifti her giln 
~öyle yan yana gördükçe kendi 
kendime: 

- itte hudgimlıta varan bir 
evlAt muhabbeti ... 

diye dGtllnllrdüm. 
Filvaki evlat muhabbeti ve san'· 

at aşkı ihtiyar ressamın gözünü bü
rGmüf, oaa evladının genç bir kız 
oldujılnu, oan'at atkı ve baba mu
habbeti ile " yafta bir kızın kalbi 
ihtiyaıJ~,..ı• tatmin edilmit olmı· 
yacatını unutturmuıtu. 

Vakla ırenç kız da ruim yapı· 
;ordu; fakat baLa11ndakl ıan'at hır· 
sından onda eıer yoktu. Hatta ih
timal babaaının zoru olmasaydı, 

Ar•DÇ im reaim yapacak yerde, ken• 
dl akruı bir gençle kırlarda gezip 
tozmağı tercih edecek ve bu ouret· 
le her halda daha mea'L-t olacaktı. 
Bu batta her nedenoe ihtiyar ıan'at• 
iar clh•tl diltilnaıiyor, kızını kııkanç 
bu bir ıorarla dalma kendıne haor· 
ediyordu". 

Yazın oonlanna dotru ihtiyar 
e11amla genç kız birdenbire orta· 
•an kayboldular. Aktaırılan rezlp 
dolafbtım. yerlerde artık ftnlara 
teaadllf etmez olmu,tum. Tece11üı 
dünyada en nefret ettiA'im feydir. 
P11u11 l~iD baba Ue kızın nereye git
tiklerini, ne olduklarını- azçok merak 
etmekle beraber0ıoruıturmağ1 ak· 
hmdaıa bile geçirmedim. 

• •• 
Artık ıon bahar ıre!mtıtl. Bir 

giln köyde bir hırıııtiyan cenazesi 
gördüm. Yolda iki kiti biribirile 
konutuyorlardı. Biri vefat edenin 
kil&' oldutunu ıordu, ateki: 

_ Çanım, bilmez misirlz ? 
dedi. lııtıyar bir İtalyan vardı ... 
reuam .. , Hani Fenerde filin 
realm yapardı .. lıteo ... 

Teoadilfen kulağıma cahnan bu 
muhavere birden kalhimi sızlattı. 
BllAlbtiyar genç kızı düşündüm: 

- aavallıl dedim. Şimdi yetim 
4e kimıeolı kaldı •• 

Ne de olu, babasının tefkatl 
onun için hayatta mühim bir iıti
natgahb. Şimdi artık babasız, kim
oealz ve hlmayeılz kalmııtı .. 

Aradan birkaç gün kadar geçti: 
Bir aktam geae heranıtat gezmeğe 
cıkmıttım. Bir aralık ne görsem 
beğenininiı? Reuamın kızı, daima 
babuı ile birlikte oturduktan mev• 
kilerin birinde reılm ıebpuını 
kurmuf, bir gurup manzara11 boya· 
makla meşgu... O 11rada o da bezai 
gördü. 

Batıaıla oelim vermekten ken· 
dimi alamadım. Atina bir tavırla 
ıelamıma karıılık verdi. Yüzünde o 
zamana kadar görmediğim bir ıü
künet farkeder gibi oldum. 

Yanına yaklafbm. Kendiıinl te· 
krar oelllmllldıktan oonra: 

- Affedersiniz Matmazel... de· 
dim· Vakıa ıizinle •imdiye kadar 
müıerref olmamıttım. Fakat her 
ak,amkl teaadüflerlıalı aramızda 
bir muarefe peyda etti: 

Bunun için sizi kemali samımı
yetle taziye ediyorum. Emin olunuz 
ki oevgili pederinizln vefatını ha· 
ber aldığım zaman beaabınıza çok 
müte<!sair oldum ... 

Dudaklarında mahzun bir tebeo· 
oüm reımetmeğe çalıfb. Fakat gli· 
ı:[~rinin içinde, bu mahzun tebe•· 
ıümle garip bir tezat teşkil eden 
ıen bir panlb vardı. Ben bunu ge
nçliğin feyzine, hararetine hamle
decektim. 

Fakat onun şu kısa cümleıi 

her şeyi izah etti: 
- T.,şPkkür ederm, "mon bey. 

Fakat yanılıyoraunu,, Yanımda gör
dügünüz erk"k pederim değil, ko
camdı 1 

Nakili: Klmran Ş. 

Taşır.a<rJla 

DiKlLi St.:l i::;TlMALİ - Dikili 
nIPfruk mallar i§lcrinde bir çok sui 
i•timaller yaptıj!;ı ihbar edilmiş ve 
keyfiyetin tahkikine emvali metruke 
mufetti~lerinden Muhiddin bey vaz'ı· 
yet etmişti. Bu baptııtaki tahkikat 
evrakı vilayet idare heyetinde tetkik 
olunmuştur. !'>eticede Dikikili emvali 
metruke memuru Halil Kamil efen· 
dinin, hi!ıifı ıalahiyet •atış yapmak 
ve mlıstear namla metruk mallardan 
kendisi almak suratile vuifei memu· 
resini •ui istimal eylemek clırmile 

satıı komisyonu nzaaından Hafız İs· 
mail bey sat·ş mlızayede bedellerinin 
bir kısmım zimmetine geçirmek cur• 
mile lüzumu muhakemelerine karar 
rerilmi~tir. 

Bunlardan başka idare heyeti Di· 
kili satış komisyonu azaları Tevfik, 
Hafız İsıııail, tahrirat katibi Kazım, 
tapu memuru Naci, beledı.-e azasın· 

dan :\uri, mah~lle muhtarı Ali, em· 
vali metruke tnhıildarı Hüseyin Avni 
Halil, tahsil mtmuru muzaffer, Ber· 
gama mal müdürü Haaan Rıza bey· 
lcrin de muhtelif sui istimal cUrUmle
ri ile IU1.umu muhokemelerine karar 
verilnıi,tir. 

Satış komisyonu ızılarile muh
tarların clırUmleri bilerek metruk 
mallara az fili takdir eylemek, bile· 
rek sui istimallere göz yummak ve 
tahsildarların cüri•mleri zimmetine 
para geçirmektir. 

Berıı;ıma mılmUdUrU ve emvali 
metrulı.e memurlarını ııkı bir kontro· 
la tabi tutmıyarak sui istimalata 
meydan bırakmakla maznundur. He· 
men hemen bütün bir kaza memur
larının el ele vererek ıui iıtimal yap· 
maları Dikili Ye Bergama muhitinde 
çok fena tesirler uyandırmıtır. 

* tzMlRDE HAYVAN SERGİ· 
st - İzmirde Islah encümeni alisi· 
nin ehli hayvan sergiai parlak mera· 
ıimle açılmışıır. Sergi BornovaJa 
ıiraat numune mektebi Lahçesindedir. 

Sergiye iştirak edea hapanların 
sahiplerine ıslah encümeni iliıinin 
e:önderıniş olduj!;u 5000 lira ikrami· 
ye tc;zi edilec~ktir. 

.., BA YE\DIRDA BfR BA!'lKA -
Bayındırda Akseki ticaret bankaaının 
bir ıubeıi açılmıştır, 

* ZO:'iGULDAK HOKOMET KO· 
OAGI - Zonµul<lak bukumet kona· 
l 1 nın beton arme olarak inşası 460, 
027 liraya Şefik Kamil ve Ekrem 
b •ylere ihale olunmııştur. 

* RIZEDE ZtRRAA YARDIM 
KOOPElll\TiFl - Rize ziraat erba· 
bırıı himaye için bir kooperatif teşkil 
edilmiştir. 

Bu kooperatif bilhassa portakal 
mlistah~illerine yarayacaktır. 

Sermaye ziraat bankasına vazedi· 
lece:" ziraat bnnkaJı bu asıl sınma· 
yeye iki misli daha fazla bir nisbetle 
heyeti idarece ihtiyaçları tastik edi· 
len zıirraa yardım yapacakt r. 

• HIR KIZ KAÇIRMA-Öderrışin 
Kurucaova karyesinden Mehmet kızı 
Hatçe ayni köyden Ahmetçenin oğlu 
Mustafa zorla kaçırmış ve kızın ta· 
kibine çıkanlar Mustafanın şeriki 
ciirümleri kahveci izzet ve Hüseyin 
tarafıııdan aldatılarak geri çevrilmiş 
ve kızın bikrinin izalesine ıebebiyet 
vedlmittir. 

Bahri konferansta 
Cenevre, 11 [ A.A ] - Beynel

milel balM konferanotakl mllceh· 
bizlerden bir grup , lnırlltare ve 
Norveçin oalihlyeti lizimeyl hais 
milıneuillerinln mevcut olmama11na 
mebni ruznamei miizakerabn tatkl· 
kine giritemlyeceklerini natık bir 
teklif t~~rirl verm!~!.rd1r, 

Cumarte:;i IK DAM , Tt'şriniervel 12. 19:>., 

Dünkü keşidede kaza-
1 

nan numaralar 
[Birlacl aayfadan •alıaat] 

~~~~--~~~..:... 

1000 Lira kazananlar 

30528 35166 45099 19750 
38030 40056 21965 20237 
13896 20360 13896 20360 
13896 45365 47545 56314 
8524 42497 30768 26951 
10190 51120 

500 lira kazananlar 
45576 
41809 

18773 
30369 
1929b 

40730 
7957 

535 
5005 
5039 

41569 
30126 

31578 
53013 
17318 

• 

9782 
12377 

49152 
13492 

980 

250 lira kazana.ılar 

11848 35445 44883 938 
35276 

21859 

46831 
52890 

16210 
16041 
57159 
3348 

10461 

48241 27705 

9195 38579 

12742 21542 
25034 32451 

37365 3253 
56133 42510 

3802 34294 
12190 14963 

1681 39532 

16028 

26291 

26084 
47122 

2318 
51217 

14873 
40435 

150 Lira kazananlar 
17367 
9175 
3224 
50499 
3.5473 
31162 

9957 
48183 
28116 

51573 
45053 
13836 
25166 
49657 
21558 

44051 

21440 

58080 
39779 

34237 
5424 
35139 
22773 
34155 
10450 
423 
8772 
33313 

58007 
57025 

7130 

37638 
44495 
29886 

11658 

8993 

56619 
23690 
874 
40535 
44156 
12965 

40798 
5615 
4103 

48163 
16047 
49802 

33735 
5-0162 
43950 

55549 

16506 

30620 24151 
26002 28946 

7145 
12680 
2614 
42394 
29915 
52162 

50307 
31736 
13618 

20047 
54519 
57275 

56386 
59542 
39115 

59084 

38335 

57445 

70 Lira kazananlar 

51663 30940 11552 8425 
23016 22598 41392 42751 
9856 27869 28470 6889 
5272 13382 13940 29323 
27778 51407 13183 7389 
44945 40785 1607 54850 

57713 13828 21602 11212 
21944 43068 37749 51892 
34332 54195 33854 45609 
30195 4.1014 5118 5704 
42143 10778 55100 23516 

37147 
1600 
3817 

51164 
22148 
4897 

32936 
57892 

643 

80271 
34589 

32881 
29986 

52215 
47809 

22781 
50963 

27635 
4437 
40101 
3309 
34822 
57712 
53324 
51410 
36497 
14214 

11794 
34918 

18240 
58045 
99::5 

1840 
57492 
32723 
49276 

10718 
22805 
20412 
55357 

58061 
22801 

26345 
18674 

55413 
40231 

45522 
5901 

26096 
495 
33009 
17337 
39212 
12723 
20485 
10503 
41493 
32027 

8716 
18659 

51295 
50873 
38637 
14554 

48001 
51737 
19244 
38010 

46060 
17730 

30674 
19607 

32079 
19762 

38641 
14166 

55512 
29776 
58671 
43704 
2808 
19784 
41197 
26542 
58442 
35510 

29267 
20395 

14136 35059 
10363 11219 

451 
19106 
52656 
44381 

34769 
51169 
38636 
32876 

2409 
34830 

53537 
54901 

47808 
48558 

57891 
18213 

31349 
42325 
27491 
44822 
49500 
9743 
46694 
52508 
59768 
49258 

43277 
4225 

29076 
13049 

• 

50 Lira kazananlar 
11831 55029 5227 19895 
7792 59492 28586 20308 
19120 21187 51969 5308 
10040 56491 58764 58135 
13909 54152 14861 40354 

2202 38851 44742 1927 
5580 32895 48500 34969 
12037 20056 20698 43312 
47352 38293 46199 19516 
22232 5696 662 17199 

30299 43721 23544 29327 
2724 4115 56232 42144 

37054 12439 11906 44798 
39289 26426 1207 ::S4868 
29833 37800 24566 52654 

3710 22563 48662 34467 
25764 28850 5921 39618 

23828 7067 11480 43122 
14037 17720 48395 31306 

43470 27131 48202 2388 
18817 10207 10876 56433 
14895 31344 19520 6281 
4461 l 55917 56701 45960 
23407 58413 548 40156 
42957 25875 21321 42046 
10362 30036 52!:45 34285 

15085 28672 14052 267 
26587 23013 56205 44802 
43020 52086 4550 25822 
48100 26278 23742 5089.5 
13115 58412 2816 5895 

8563 33181 39217 48180 

39071 42238 38955 1877 
25219 33310 12591 53450 
40943 34477 17652 13610 

11316 36285 32:r;58 12754 
9695 54 51316 21015 

30692 33348 25642 40016 
54921 31405 15367 16808 
4152 52751 4775 15776 
13785 49853 55521 35729 
26193 
46310 
11155 
14406 

1994 

55391 
37889 
14484 

25021 
45730 
1535 
36390 

50972 
37517 
58108 
34467 
51139 
58140 
17137 
24493 
56396 
21255 
40739 
47815 
5942 

38486 
1789 

32378 
15767 

53641 
24355 

1447 

42646 
48260 
10760 
37297 

11037 
33410 
34555 
11654 
24629 

2400 
2597 

53102 
46277 
35368 

7765 
58850 
33807 

5856 
22482 
47725 
59727 

47781 
34887 
56711 

47277 
33312 
45672 
18669 

39259 
4932 

21999 
47451 

1260 
18862 
36479 

9499 
19773 

1673 
2717 

53462 
7332 

55648 
25511 
21212 
54936 

59159 
35954 
40966 

27531 
33890 
32457 
27164 

43658 
13668 
47036 
50633 
10843 
54610 
24264 
25482 
35-032 
26970 
11144 
3569 
l:ıt764 

İngiliz kömür sanayii 
Londra, 10 [ A.A ] - Mühtühao 

lordu M. Tbomao, refakatinde tica
ret nazın, meoal nazın ve maadln 
aıüıteıan oldutn halde bu glln 
maden federasyonu mllme11illerl ile 
görilfmllştilr. Kömllr sanayinin vaz. 
iyeti b•tan bata g<lzden geçirmlttir. 
Önümüzdeki içtima, birinci Te•ri• 
nin 16 ıncı günü aktolunacakbr, 

Bahri silahlar 
Roma 10 (A.A] Doçe ile hart. 

elye ve bahriye nazırlan, bahri tah. 
dldr teolihat hakkındaki İngiliz ao. 
taaını tetkik etmi4lerdir. 

Lehistan ve Almanya 
Berlin, 10 [A.A] - Relılcllm· 

hur, Lehi.tanla iktisadi müzakerata 
memur Alman heyetinin relıl ıabık 
nazırlardan M. Hermo'ln lıtifaıını 
kabul etmlıtlr. var.ovadaki Alman 
Hfirl, bu mllukerata devam ede· 
cektlr. 

Ceza kanunu kongreei 
Bukret. 10 (A. A.) ..:.. Beyne!· 

milel cen kanunu kongreal meuı. 
i·ı; ikni~·! et -iat:r. 

M~li'llU$a©laı 

Bir bataklık 
kurutulacak 

Vali Nu"et beyin riyaseti al· 
tında sıhhat miidüıü Hamit Şakir 
sıtma mücadelesi reesi Kllni, bele
diye reis vekili Rıza beylerin işti

rakile toplanan sıtma müca<lele 
komisyonu Akpınar bataklığının 
kurutulmasına ve bataklığı te~lc:il 
eden arazi e:;;hası hıısusiyeye ait 
olduğu için sıtma hnununun mad· 
dei ınahsusası mucibince nıua
mele ifasına karar verdi. Komi'· 
yon ayni zamanda kerpiç çukuru 
ktşfinin derhal yapılınaoına ve bü
tün uınıım; lıusu,;i çı>şnıelere mu,. 
Jule vaz·ıııa biluınun havuz sula· 
rınm işlenmeyP, kuyuların haftud11 
bir kurutulma-ı ile sık 51k fenni 
temizliğe tehi tutulmasına karnr 
verıni~tir. 

Bağrılara öğilt - Bu sene b~g· 
larda azim tahribat yapan bağları 
veya çürüklük hastalır;ına yani 
Ödemiş ve Koşilis ha~eratına kar~ı 
şimdiden mücadeleye hazırlanmak 
için köylere şu öğütler gönderil
mi~tir: 

Bu haşeratı kögünden mahvet· 
mek için kışın alınacak tedlıirler 
şunlardır. 

1 - Bağ oıncalarının gövde ve 
kollarının kllbuldarmı tel fırça 
veya tel eldivenle soymalı ve soyu· 
lan kabukları toplayup yakmalıdır. 
Bunları yakmaktan maksat kışı 
geçirmek için haşera '.ın k,.buklar 
arasına saklanmalarına mani ol· 

mak içindir. 

2 - Omcanın gözlerine dokun
durmamak şartile gövdı;leri•ve kol· 
IR•ı 90 derı•celik sıcak eu ile !ıaş
lamalıdır. (Bunu kabili nakil lca· 
zanlı ~obaları olanlar yapabilir.) 

3 - 40 kg. kara boya, 1 kg. 
zaç yağı, 100 1. fü ile yapılan 
mahlfit ile badana etmek ... 
Haşeratm mahiv ve telafi için 

leışın yapılacak bu tetbirlerden baş· 
ka yaz mücadelesi için de aşağıda 
yazılan üç tetbirden birini yapmk 
IAzımdır. 

1 - 100 kilo bordo bulama· 
cına 90 gram üranıya veya arseni 
kiyeti ras·as kanştırarıık işbu 
mahlatu bilhns~a sall::ımlara gel· 
mek üzre püskürmek. 

2 - 100 litrelik bordo bula· 
macına 1,5 litrelik tütün menkuu 
hulisası karıştırarak keza salkım· 
!ara gelmek üzre püskürmek ... 

3 - 100 litre suya üç kilo pi· 
ridin, 9 kıı. arap sabunu ilavesile 
hazırlanacak mahlalü keza salkım· 
!ara gelmek şartile püskürmek. 

Çürük daneleri ve çürük sal· 
kımlan toplayup bunların öteye 
beriye dağılmasına meydan bırak· 
madan gömülmesi de bilhassa la· 
zımdır. 

[Çürük daneleri muayene eder· 
seniz kelebeğin tırtıllarını aynen 
görürsünüz bu çürük daneleri 
mabvetmezseniz hastalığı lıir se· 
neden öbür seneye geçirmiı olur
sunuz.] 

Vesayanın harfiyen tatbiki icap 
eder. Mücadeleye el birliğile baş· 
lamak lazımdır. 

Bağcıların bir kı~mı yapar, bir 
kısmı ihmal ederse hastalığı tevlit 
eden kelebeklerin rü1.gar tesirile 
mücadele yapılmamı@ bir bağdan 

Pariste iki tevkif 
Parlı, 10 [A.A] - Pollı müfet

tiılerl, genç komünistler kongresin
den çıkan lnglliz murahbaaı M. 
Wllllam Ruat ve Alman murahhuı 
M. Gunther 1 tevkif etmişlerdir. 

Petrol kuyusunda 
yangın 

Oklahoma City, 10 [A.A] - •sı. 
nclalr. petrol •irketine alt bir ku
yuda vukua gelen büyük bir yan· 
gın, dinamit iıtlmali aayeıinde ıö
ndilrlllmGıtür. Alevler 2Smetre lrtl· 
fan kadu çıkıyor ve yangın iki gü. 
fh .• c ,. ' JJ "°evp.ro ediyordu, 

~,jğmnır©ı~ n11<daii'fll 

Ne kadar incir 
ihraç ettik? 

İzmir 9 
İncirlerimizin ihraç vaziyeti, satış 

fiatleri hakkında ticaret odası tarı 
fından hazırlanmı§ olan ıııühim ra· 
poru ıı~ağıya yazıyorum. Bu raporl 
nazaran mevsim iptidası. .. lan ıiın· 

diye kadar lzmir borsuına 
17,756,266 kilo incir gelmiı ve 
bundan 13,139, 775 kilosu satılmış· 
tır. 

Geçen •ene ayni tarihlerde bor· 
saya 22,997,521 kilo incir gelmiı 
ve Lundıın 15,927,633 kilosu 1&· 

tılmı,tı. 

Bor~a 5atı~ları: Son hafta zar· 
fında borsaı a muamele gören in· 
cirlerin fiat!arı zirde gl\oterilmi~· 
tir. 

Süzınt> 35.fıO. elleme 22-40 
paçal 17·31, natürel 14-23, yağ· 
mur yrmi~ 17·18. 

Geçen •ene borsa fıatları: 
Gsçen sene Teşrinievvel ayinın 

ilk haftasında borsada muamele 
gören incir fiatları aşağıda miln· 
deriçtir 13· 18 

Süzme 28-50, Elleme 22·36 Pa· 
çal 15·33 .Natürel 

Son hafta zarfında İzmir liman· 
!arından l'Crıf'lıi memleketler Ji. 
maalarına sevkolunan incir mik· 
tarı zirde gösterilmi~tir. 

Exche>ter vapurile 1843964k. 
Nevyork 'a, Danzig vapurile 453000 
le. Roterdam, Hıımburg'a Bulgari· 
an vapurile 40280001.:. Londra, 
Hul'a, Lizhi .. 1 w•purile 4008.50k 
Liverpol, Peatrath vapurile 3sao0 
k. Bristola, Bantia vapurile 153570 
k. Liverpol'a Priaruggia vapurile 
20839 k. '.\l:ırsilya'ya, Eceo npu· 
rile 5756k. Trisyeste'ye, Gasteyn 
vapurile 62998k. Triyeste, Vene. 
diğe, DuLrovnik vapurile 50149k. 
T riyeste, Suzıık.' ı; I::gitto vapurile 
48378 İskenderiye'ye Raıit vapu· 
rile 6287 lskenderive'ye. 

Mevsim . iptidasından timdiye 
kadar İzmır limanından ecnebi 
memleketler limanlarına Toku bu. 
lan incir ihracatı zirde münderiçtir. 

Amerika limanlarmda 5481334 
kilo, Avust:ıralyaya 5350000 kilo, 
Almanya, Şimalt Avrupa liıııanla· 
rına 204100 kilo, İngiltere, 
4304830 kilo, Fransa, 140471, 
İtalya 258340 kilo, Muhtelif 
memleketler limanlarına 168664 
kilo. 

Son hafta zarfında piyasa vaıl· 
yetinde hiç bir tebeddül yoktur. 
Aydın incir müstahsilleri Koope
ratifi ve Ortaklar tarafından ayrı· 
ca 670,000 kilo incir gönderil. 
miştir. 

Kooperatif bu miktardan maa· 
da Regadiye Paçal merkezinden 
Ecnebi memlekelerine 399,SOO 
kilo incir ihraç eylemiştir. 

Şu halde Kookeratife ait 1 mil• 
yon 69 bin kilo incir Boru ıa· 

• tışlarına dahil değiidir. 

temiz bir bağ• geçmesine aebebi· 
yet verilmiş olur ... 

Bağcılık viliiyetiınizin bliyllk 
bir servet menbaıdır. Bu serveti 
kökünden mahvedecek derecede 
tahribatını ziyadeleştiren bu haıe· 
atı izale etmek aynı zamııııda heıı> 
milli ve vatani bir borç ve hem de 
bağcılı;rımızın kendi şııbsi menfa· 
atleri İçin ehem ve elzemdir.,. 

1 Çanakkaledeki enkaz 
Ankara, 11 - Çanakkaied•kl 

harp enkazını temiılemek yilsllıı~8 
Maliye vekAletl ile mllteahhlt ,.bık 
Eokltehlr ıaeb'u•u Emin bey va ar• 
kadatlan araaında çıkan tu•lııat 
davaaına dün de devaıa edUıalt. 
Maliye vekileti arada mevcut mu• 
kaveleyl mahkemeye ibraz ataılftlr• 
Celae talik olunmuıtur. 

Sulh kongresi 
Atino, 10 [ A.A] - Sulh konfl'r 

ol aza11, " DelphH., a ,ıtmltlardlr• 
Qrada ıon heyeti umumiye lçtlaı•• 
la mı aklcdecçklerdir. 
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ant s~tir 
~ ~ ~ 
~w-vt.ektcn vtkaye eder. Dtperl iaei gibi beyaıı:latıt', dit etl~rifti kuvvetlendirir, ve kanatmaktşn men'eder. Ve di~lerin araıııında kalan tefessuhatı ve ufuneti izale 

red.cr. Dfş *1fanaa, nezlelerine m•w ohır. At!m~ pfot J4tif bir ı.ıer:nlik. vt" rayıha btrakır. 1\ 'krtlpları imlıa ve ağızdan gelecek her türltl hastalıkları~ sl~ayetlne 
\'~!Uli olur. Avrupada tl'ojma blrinclti.ği alır ve birinciliği dlplom lııria mu8addRklır. E bfiy-k mükafatı ihraz eder tıltun madalya ve nişanlar almıştır. Yırmı kuruşa 

.............. ~~~~~~· 
ilet idam mahkü ~ 

lliu kurtuldu 
Kastamoı:ıu 10 

A 1'•i'tl~au ağtr ceıa mabkotl~· :rn eıt'telld ıöo, feci bir cinaJı;tin 
~la mazııun bir adıımı 

Ve••h''k 
_.. 1 adını idama mahklim 

et~. 

?tfuhakeıaeain cereyan edlen 

14ttn.e ııazareı , bu kanlı badi iee 
tıı,&e oHauşhır: 

~taizeytin nahiyesinin Kristay 

~liirıden deli Osman oglu Mt,h· 

ıaet, karısının kambur ve çirkin 
~haaaına mi!tessir oluyor, bu bale 

~~yordu. Buna mukabil baldızı 
''1fe ele o nisbette güzelmiş. Az 
'"2ında baldızı ile sıkı fılu olmak· 

t' lecik111iyen Mehmet, çalılıklar 
;tsında genç Ayşeyle tatlı demler 

e &eçirmiye baılamı,. 
• 

Bu hayat böylece, tatlı tatlı de-

~llı idip giderken bir glln gdmi~, 
d elıınedin karısı Zekiyenin vücu· 
u bu iki dildadeyi sıkmaya hışla· 

~ı§. Zira Ayşeyle Mehmet ateşle· 
tınj çalı diplerinde siind üremiye· 

~ ev~enmiye karar vermışlerdir. 
Yi!ıyetin böyle devam edemi· 

~ec~ğini anlı yan iki sevd azede 

d eluyenin vücudunu ortadan kal
ıreıaya karar vermişlerdir. 

M Bunun üzerine tertibat alınmış, 
e!ırrıet bir yol geçidine eaklıın· 

ltııştır. Ayşe de köye giderek ah· 
:-~ Zckiyeye civar köydeki anne
k~rıne gitmeyi teklif etmi~tir. Ze· 
dı~ bu teklifi kabul etmiş ve kar· 
C,ile hcıalıe r yola çıkmışlardır. 

d" ~ki karde' Mehmedin giden· 
. 
1~1 yol geçidine gelince Mehırıet 

Onleriııe çıkmış ve hemen karısı· 
tıın üzerine hücüm etmi;tir. Meb
llıed· 
. . ın tabanca ve bıçağı olmadığı 
IÇtıı l 
Yı ~e ece hazırladığı taş ve sopıı· 
Ze Ayıe ile taksim ed"rek zavallı 
itt:İ}'eyi p~çalaınışlardır. Cinayet 

bu §ekılde olmuttur. 

deşM~lı\.;eme heyeti bu iki kar· 

n . ve Zevce katili erkek va kadı· 
11, 

her .. a aahkiim etmiş, fakat 
r lk.ııj de heuüz yirmi bir yııtla· 

1111 b't• 
• 1 ıraıedikleri için idam 24der 
·eııe 
20<Je. teıızil edilmiştir. Ayrıca 
ed'I lırada mahktlmlardan tahsil 
Ve 

1
.e
1
relr. ınaktulenin mirascılarına 

rı eceJr.r , ır. 

llavu:clarda tamirat 
r' fiııliçte b.hriyeye ait olup Seı•· 
ISe[ • • 

de ~ıne devredilen üç havuzun 

17'rı tarihinden bu güne kadar 

fınd'Y geçıni~tir. Bu müddet zar· 
ın· abu havuzlara girip çıkan ge· 

1 
•dedi 168 tanedir. Baların altı· 

sı lng'J' b· . t 1 ız, beşi Yunan, ikisi Norveç 
ti~ı l sveç ve biri Alınan, biri Aıne· 

a 1 152 tanesi de Türk gemisidir 

ki ~urasını kaydetmek lazımdır. 
avuzlardan şimdive kadar an· 

Cak ik' . • 
ı . 1 tanesınden istifade edilmiş. 
it z· 

112
' ıra 2 numaralı havuz kapak· 

ttl 0

11
1up hu kapağın yapılmasına 

ış acaktır. 

1"cıdolu de';;;i;yolunda-
ki Turkler 

l Anadolu demir)·ollarrnın iir'incü 
urd·· ' 

lıuı Uncu sını~memurları aras lda 
bakunan gayri Türklerin ibnıcı 

tnda hir liste hazırlanmıştıı. 
td Daha yüksek makamlar i.ıgal 
, en bazı ;;ani Türkler hakkHıda 
aa ı · · 
"l :ı ıyle bir liste tanzımi yakın 
• Uğu söyiennıeKtedir. 

' 

i 
Hasa: eea deptts • 

~~-~~~~----~~~~--~~~~~~~~~--

ore Cenup kuthun"a 
Londı. J ll[A.A)-"Wilkla.ı. D~· 

ctıption Harbur,. dan geçe:ı ae•• 
cenup buzlu okyanuıurıda ketfet• 
mit oldu~u "Heartla11d.e ıılhatk 
ve yakında ~enup kutbunda yap 
lacak ketif •~f ~rleri için bir han 
ket üaaü teaiı evnek tuavvuruı 
dadır. 

Limon Çiçeği 
Sinir Kolonyası 

Bütün kolonyalardan güzeldir. 

Bahçe kapıda Borsa kartı· 

şmda Ramazan Zade Cemal 

ecza ve ıtrıyat deposunc'.11. 

Tecrübe ediniz 

5 00 model makine 
114 muayene 

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

.... tu IU ·--... --
• 
ı .ette 

• 

~ SATİl.IK i888 
IX) ZiRAAT ALETLERi 

1 
Yeni ziraat a!etleri elavea 

fiat ve mü•alt ,ertlarla satıh. 
ktır. Galatacla Ovakinıyaa 
Hanınrla Türkiye ile ticaret 
şirketine uıilracaat. 

~t888:~<88 

De:fliz hastaİıe~i 
Diş tabibi 

Be·dri Bak ı 
K. dıköy • Alhyolağ'zı 

••••••••••••e~•• .... .-. ..... 
S u.ltan. ıbmet eulh mabkemeı;nden : 

Amerikalla ıinema mönakkltlerl isnıl diğer sinema yıldızlanna nazaran daha çok lşttilmemış olan yeni bir yıldın çok beğeniyorlar. bu sanatk:H' 
da Agneı Soreldir. Aslan Belçikalı olan Aıneo Sorel, tiyatrodan sinemaya şeçmlş bir artist olduğu için, sinemanın inceliklerini de ıiir'atle kavra 
dıktan ıonra hünerini aineınada daha ıan'atla tecelll ettirebilmektedir. 

1ahaın b"vin Rıfat ef. aleyh!ne ikam• 
t-ylrdigi alı cek dava~ındao dolayı m.Oc!dei 
aleyhin ik'ıro•l.;ah' tt:eçbul oldnğundııo 
illnen mua l&t: 111uhak.eme.ie iıbak YO
cut ctmedııı·inıl110 197 Jiraaro tıhlni11e 
11 • 9 • 9'1'1 ıari~inde karar •erilmft ol· 
du~undan •dıihı !llnl'fan itihırcn bir mıb 
zarfmda teDı":'i~ı J5.vt. ~rtflmt>Alli taktirde 
mulmf'iei k.tOLIOİ)'CDJD icra luJoacaJı ÜllJ 

olnour. 

Tahriri arazi l 
Bu sene Maliye V ckileti tecril- J 

be için bazı yerlerde seri surette 
arazi tılıriri tecrübelP.ri yap11c11k
tır. T~crübe tabr;r; 311 den sofü'a 
tahrir edilmiş yerlucle yııpılacıl..
tırr 

Zeytinlikl"r, ha·~lsr, şebze ha:ı. 
çf'le~i ıneyye bahçeleri çr.yırlar, 
meralar, sazlıklar gibi sınıflara 
ayrılacaktır. 

. Arnzi sıı.ıflara ayrıldıktan sonra 
dcınum ve ar~alara ır.etre itibarile 
kıymet takdır edilerekıir . Her 
köy içın bir mikya~ı kıvme t ced
veli yapılacaktır. Tasni( "e tahrir 
muan;dele~i koy he.yeti ilıtiyariye
liri ile malıyenın bır memuru ta· 
rafın<lan vapılacaktır. 

CedveÜerılt>n biri maliye mPmu
runa verilrbek, di~eri de kiiyün 
camiine talik olunacaktır. Alaka
darlar 15 gıin zarfında buna ıtiraz 
edebileceklerdir. 

16 kaçakcılık doı•ası 
Son günlerde kaçakçılık vsk'a

ları, bütün takibata rağınen, ma· 
alesef çoğalmaktadır. 

Bu vak'alar malıkf"meleri ce 
bir hayli i,gal etınel<tedfrler. Dün 
yalnız biri.,ci ceza mahkeme.>inde 
16 kaçaktı. k davası ru'yct ed;ı. 

miltir. 

Hırsızlıkla nıucadele 

Poli, müdürlğü, iıırsızlarla mü

cadele için yeııi tedbirler ittihaz 

etnıi§ bulunmaktr.dır. 

Poıi, merkez ve mevkileri ge

ee: erı öiç umul.nadık zamanlıır<la 

t 0 ftiş ettirilnıd.ıedir. 

Poli3 d"niyrleıi · ile geceleri 

mıırıtazamıın dolıı~ınaları icap edPn 

b-,kçilerin her 'arım saatte bir 

muhakkak dnr;yelerie telakileıi 

temin eoilmiş, bu telfıkilerin baş· 

1:-ıı me·kezlerden gonderılecek ko· 

ıni~erleı tarııfır.dan kontrol cıdil

nıesi ı>nırolu:ımuştur. 

Bun lan başka ayn bir müfreze 
ile sivil memurlar. tarafından bü-

tün yanı,:ın y<ırlerin Je ve harabe· 
}erde tarama faali yeline ba~lanı]. 
mı~tır. 

Hırsıllık vlıkuatının öni\ne ge· 

çilmesi ıı;ın alman tedbirler me

yanmcla dalıa çok eLemıniyetlı ,.e 

iyi neticeler verecı.ğı ümit edile:ı 

kararlar me~cut eıiduğu aa beyan 

edilnll'kte lir. 

J 
Yeni pullar 

Posta ve Telgraf ldareai 
harflerle yeniden birçok pul 

yeni 
bu-

tırmağa karar verıait ve yapılın•· 
aını şimdiki pulları basmıt olan J.,. 
giliı şirketine vermiştir. Bu pullar 
vlrmi milyon tanedir. Dört hafta 
•onra ill< parti tedim edilecel<tır. 

'( •• ,>ullarla eıki p.ıllar arasında 
yazı, renk ve tekli itibarile mÜhlm 

farklar vardu. Yeni pullara gelince 
derhal mevkii istimale konacak ve 

eski kullar da önümüzdeki tem· 

muz nihayetir.e kadar l.di .. nılacak· 
tır. 

Veremle mücadele 
lstanbulun kurtulut bayramı gü. 

nü verem mücadele cemiyeti tara· 
fından tevzi edilen rozet lıuılih 
yekunu henüz belli de~ildi r. Cem
iyet rozet hasılatını muhtaç ve ki· 
mıtılı müteverrimleriu gidatı;ına ta ... 
hıiı edecek ve diıı;arııer!~r tara· 
fıodan çok fakir olan ha.tıılara gün
de iki yumurta verilecelotir. 

Sokakları saparürken 
öldıi 

Tanzifat ameleainden TaıköprÜ· 
lii H"••yin,dün Tak~!wde sokakları 
ıüpürurken birdenbire fenalı,arak 
düşmüş, •ektei kalpten ölmüttür. 

~ iraiık kafi" hane 

-'O .. Kırk ıenedenberi memleket& hizmet @~~ biıkmii o'1ııad,...ı il«o eylerim. 
~.cır' Eı nıeblc jaııd&rmıı tabw: kumu· 

. 1 bu kere Beşilctaşta Yıldızda tedıırik ve tadileıı daniıı1111dat. müıolraiı bicı· 
et mı ş o an ve • k b. . bal! Ji..-. Hamel< 
tecdit ettiği bina ile ırerek 11hhı ve gere ter ıycvı kıymetini . . ... 

. r.ı:.:::···.ı1l'at:lt:t•"'=·=•l'•1tp!!1.• .. ;::;: •• 

~ arttıran ' a ~ . -
@ Şemsülmekatı•p n At>o~!!~~~tlerl 
~) il 1·ı; 1 .._.,.. Jtıiıu ~c:.oJ.ı1ıı J TOO 

~ ı !l "'"' .. ,ok 900 

1 
Kuvvetli bir hey'eti talimiye ile tedr'~ata 1:-a~lamı•tır ilk ve ~ lf t • •• ı.. IOt> 

1 
. • · 1 i:.f.r•rhi LQ~,..ıll"l~tt•ı> lfln Sıe11t"lik aarJılı 

orl kısııı:I rına hı, erk•k, leylı ~c ne harı talebe kabul ulunıır. !j • · " Ahı .. ,ı.k lfo.• ~ 
. t !ı • " • C9 • jOU ı. 

1 g~-9' ıstcycn .: ıne >U talimntoarne g"nderitır. 45-?~ f!·:::::::::; ... w::.:.·.~:: .. ,:::::.-.-,·:::.•·.·::: ..... h .. :' . ....... -.. 



Noryeçyanın halis Morina balığı 
baş mahsulü alemşumul marka 
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GAyat: t:aze ol rak gelmiŞt:ir. kiloluk şişe 100 yarım kiloluk şişe (60) kuruşt:ur. Hasan ecza deposu topt:ancııara tenzilat 

A lıeri 
lıasa ;ı· 

............................................................... 
f . Fındıklıda M. }) • vekaleti satınalma f 
J komisyonundan: : . ~ . 
············~···························· ................ . T eahhüdünü ifa edemeyen müteahhidi nam ve hesııbına 4500 kilo yataklık yün p:ı· 

ıarlılda alınacaktır. ihalesi 14 • 10 • 929 tarihine müs:ıdif p:ızıırtesi günü e:ı:ıt 14 
te yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümunesini komİS)onumuzdıı gormelesi \'e 
ihale gününde teminatlarile muracartları. 

Ü du ihtiyacı için memleket haricinden 300 ila 350 top korşumu 40 ila 50 suvııri 
binek hayvanı almacakttr. Taliplerin 17 · birinci l<'şrin • 929 perşembe gunü 

ıaııt 15 te Ankarada Milli Müdafaa Veklileti Harbiye dıdresi Hf'is1iğine muracaatları. 

A danada~~ k~taatl~ ihtiyaci olan lJn k~k~_lı znrfla münakacaya korım ~tur. lhıılec:i 
16 • Bırıncı teşrın • 929 Çarşamba gunu s:ıut 10 da Adan3 da askeri satın nlmıı 

komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Adanadaki mezkur komis)ona muracaatlıırı. 

İ 2mirdeki kıtaatın . ihtiyacı olan makarna ve lznıirdeki hanı kıtaatının ihtİ)aCı olan 
ekmek ayn ayn ~artnamelerle ve kapalı münakasaya konmu§tur. !halesi 19· birinci 

tcvrin-929 cumartesi günil ıaat 15 te lmıirde mü~tahkem me'iki satın alma komİS)O. 
nunda yapılaaıktır. Taliplerin şa.rtname suretlerini komisyonumuzda gurmeleri ve tek· 
lifııamelerini İımirdeki mezkur komisyona vermeleri • 

A danadalli kıtaat ve mües~e:ıatın i~~iy~cı iç~n Arpa ve yulrf kapalı zarfla müıuıka 
ıaya k:orımuştur, İhalelerı 15 • bınncı te§rın • 929 salı gihıü arpa saat 9 ve yu

laf ıaat 11 de Adaneda aQkeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Ada
ııadaki ıneık<lr komisyona vermeleri. 

~·· .. ~. ..~. . . ., 
Jıparta 17 • birinci teşrin • 929 eaat 13,30 da 
Bureur 17 • • • • 929 • 14,30 • 
Deidi • • • 15 te 
Tneni • • • • 15.30 da 
Antaly • • • 16 
lspart:l, Antalya, Tefenni Burdur ve Denizlideki :kıtaat hayı;anatın htiyaci olan 

arpa kapelı zarfla ve ayrı ayrı ~urtnamelerle miinakasaya konmuştur. Her me• kun 
yokanda hızalarında gi.ısterilen tarihlerde ihaleleri Is:ırtada askeri satın alma komv \'O

nunda ) I• lacaktır. Taliplerin şartname suretlerini gurnıek (izre komisyonumuza · \e 
şannaıne almak ve teklifo:ıın ıeriııi vermek üzre mezkür komi"y.:ma nıuracantları. 

f o~·ü~~ü· ·k~i~~<l;;. ~~·t~;;~i;~··k:;;i;;:;~~;~:i~~1 
·-···~·················· ....... ···························t T ırabzondaki kıtaat ilıti)acı için yüz se~sen bin kilo un \"C kırk bin kilo Eıı'.!ır eti 

.lı.apalı :zarf usulile ınııb .. Hın edilecektir. Unun ihalesi 15 • t~rini f'Hel-929 saat 011 
beş~ır. ~ığır etinin on. altı te~rıni evvel 929 çarşanha gü ü saat on altıda }npılncaktır. 
Talıplerm §&rtnamesint c;'ıımek ve İ§tirak ııtmı:k üzre TırabzonJaki ı.atın alnıu kı.ırnis· 
youwıa müracaatları i!Jıı cılunur. 

> .......... ~ ..... -.t•• ......... • .... 
100 Adet büyük •aı; soba 
100 • anahtarlı boru 

1000 adet büyilk soba borus 
150 • dirsek 

100 • soba t btası 
150 • soba küregi 

50 • eaç mangal 
150 • IDllfll 

Yukıırıda müfredatı muharrer 8 kalem merkezdeki miiescesat için 13 . 10 . 929 
tarihine miı <lii pazar giınü saat 14 de pazarlıkla mub:ıyıuı edi'• c ktır, e\s:ıf ve e· 
rııiti öğrenmek. isteyenler .)CVm ihaleye kadar her gün komisyona ruur:ıc:ı:ıtla öğre· 
ne bilirler. 

(• 
12 ıdet bina dahilinde ve odalarda kurulacak soba 

30 • boruları bina haricinde ve çatıdan ynk:ırı olmak iızcre kurulacak soba 
4 • Çini sobanın tamiri 
Boruları ciheti askeriyeden verilmek §&rtilc kolordu karargahında me\ cut 42 

sobantn bal!daki izahat mucidince kurulması \'e 4 çini ı;obanında tamiri için 13. 10 
929 p::ıar günü 14 de pazarlığı }apılııcnktır. Talip! ı· iıahat almak iızrc her gurı 

öğleden evvel ~omisyona gelebilirler ve yevm ihalede pazarlı "•ıı i~tirak edebilirler. 

G ümüv ıuyu lıastnnesi ihti)ııcı için 250 ton kok 250 ton kıriple 'ie 100 ton tü-
nnanmaden k.ömilril pazarlık 6uretivle mubayaa edilecektir. 11.ale 12-Tc rinieHel 

929 cumartesl gilnll eaat on beşten itibaren ya:ı>ılac:ıktır. 1alipıerin far.name«ini ı. 0• 
ıııisyonumu~da gtlrnıeleri ve şartnamede yazılı olan gekildcki tcminntlarİ) le ko:ni~yo
numuzda hazır bulunmalan ilnn olunur. 

K tta~t ihtiyacı ~çi.n 43330 kilo fasulya pazıırlık sur •ti) le mubııpn edilerek tir. iha-
Jesı 13 • Teşrını ewel • 929 pazar günu s:ınt onbest" i"rıı cdtl('re tir 1 alınler n 

şıırtııame.sıni gormcleri ve şarrnamedı: yazılı olıın şekıldı:ki temiıı:ıtlııri) le ko~ıicı) 0 • 

numuzda hazır bulunmaları illin olunur. 

A ıkeri milze için a~ğıdn ~uharrer malzeme 13-10-929 puır f'i'nii s.at 15 te pa· 
uırlıkla mubay~ edıleccğındcıı talipl"'rİn Hıl.ti nıun) )Cndt• ı.omi j onda bulunrualan. 

l Ziftli eandık 20 ınce tel fırça 500 muhtelif mumluk anıpul 
2 el araba ı 10 su ko1•ası (galvanizlı) 60 lıa~ır süpürge 

10 tilylQ fırça 60 çalı süpiirgesi 5 elbise fırçası 
5 kilo taranmış yün 5 kilo mııkine }ağl 10 kilo \'azelin 

lO kilo naftalin 500 kilo 1aç yağı 

K ırklar eli kıtaatının j}ıti}aCJ i~i~ 8C0CC0 kilo saman \ 'C 15()()0 kilo bul"ur \'C 

240000 kilo tıanıan müba)aa edılecektır. 1ı alt i 5 • Tc rini "llni • 9-,9 ""'lıl"I · · ı · · - ,... gunu 
saat 15 de icra edilecektir. Tclıp erın ~rtn~me ını gonnelcri , c şırtn:.ımede }~ılı 
olan tekildeki te'minatlariyle Kırklar elındckı satın alma komi )cmunda hazır hulun· 
maları illin olunur. 
K ıtaat !hti)acı için 400 kilo sart sabunlu .400 kilo e°} h koec1e ile 500 metro ka· 

l~n kolan pazarlık suretiyle m~Jııı}n ~dılc~ektır. İlınleei l5 • Teşrini e\''\el . 929 sa\ g
0
ilnil enat .onbeşte icrda edki i!c~ı.;l..tır· Taldıplehnn şahr~rınme 1nıı r..1~rnıek \ C' iştira , et· 

me.. zre vak.tı muayyen e omıS) onumuz a ıv.ır u uıır'lu arı ı n olu .ur. 

K ıtaat ihtiyııı:ı için 342492 ve 570627 kilo Arpa kııpnlı 2.'.lrı usulile munıık 
k 

n • .. •• .asn\a 
·o~mua.tur. Ihalesi :4 .• Te~rini cnel • 9 .. 9 p:ıuırı' sı gunu aut 14 te }ap.la~k-

tır. Talıplerın şartnameaını komısyonumw:dan almaları ve şartnamede yazılı olan 
kildeki te'minntlariyle ihale saatından en-el hazır bulunmaları iliin olııntr. §e· 

························~ ............... ~ .... ·~~ ....... . i , Bakır köyünde bıırut fahı·ikalnr uıla inıtilt! hnrhi ye İ 
: -Ot lstambul satnıalma komİS) onundan: i 
~••••••••••••••••••••••••••••••• •••~••••••..-••~• ....... a 48 ton Tutya, 6 ton Nikel. 300 ton Elektrolit Bsı.ır .apnlı zarfla ve ayrı n)n nıi.ı-

nakasaya konulmuştur. Ilınlelcrı 9 Künunu enci 920 pauırle ı günu saat 14 te 
Anknrada merkez satın alma komisyonunda icra l.ılınaroktır. ~ rlnaıneleri görmek 
isteyenlerin her gfin komi&} onumuza mUracaatları \ 'C n ı.m:t " • \ ; i tirnk <'dece .. lerin 
teminatları ha\·İ ayrı B)n teklif mcktup1nnnı )e\mı mezl,füda ıluıl~ caatinden e\'vcl 
merkez salın alma konıis) oııunn tevdi C) lenıcll'ri . 

Fcleıncnk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
A~nstcrdam 

Galatada Karaköy hanı 
dairei mahsusa telefon Bey· 
eğlu 3711-5 Merkez posta
nesi ittisalinde Allalemci han 
telefon lstanbul 569 hernevi 
banka muamelatı ve emniyet 

kasaları icarı 

ooecooeae •• eeoee•••••••••• 
; Döyçe Oryant Ban i 
e Tarihi te'sisi 1322 • 

g Nierkezi idare Berlill • 
: Telefon Beyoğlu 24 7 ,248-934·, i 
~ 985 ve İstanbul 2842,2843 : 
• • • Banka nıuamclatı : • • : ve kasalar icarı : • • oeoe o•cooeeeoooeoeoeooeeeoo 

AZİZ ÇİFÇİ KARDEŞLERİM. ZE: 

acar Ziraat Makine eri . Fabrikası 
IIOFERR SCHRANTZ CLA YTONSHUTTLEVVORTH 

Anon~~ Şirketi Türkiye Merkez Şubesi 
Istaubul Sirkeci, Ankara caddesi No. l 7-24 Telgraf adresi: Istanhul Hoferton 

· Malumatımız: Zürraın Her türlü ihtiyaç 
ve nevakısını ikmal ettiğiniden Türkiye 

de hemen her çifçi bizim pulluğu. 
muzla sürer. Bizim traktörü-

müzü kullanır ve bizim 
harman makinelerimiz 
de döğdğü zahiresi-

ni gene bizim de
ğirmenlerimiz· 

de öğüdür. 

Yapılacak Her TlirlU KolaylıQı 
müşterilerimize yapmaktayız 

Satışlarımızda diger miıesseselerin crösteremiyeceği fednkurlı ğ1 ancak biz yapabiliriz. 

UZUN V ADEEL.El{LE SA 1]Ş - FİATLAR REl\:BET KABUL 
ETMEZ DERECEDE UCUZDUR. 

Büyük yedek dairemiz size en müşkül zamanınızda· istediğiniz parçayı derhal 
rilerimize arzu ettikleri dakikada mütehassıs. makineler göndeririz. 

l(endi ıııeııfeatınız için bilumum 
şuoe ve acantalarıınıza müracaat 
ediniz. Oralardan tafsilat ve nıalü
ınat alınız. Makineleriuıizi yakınban 

görüp anlayyınız. Kataloğ isteyip okuyn1ıüz. 
Şubelerimi:: Adana, Adupnz:ırı, İzmir, Ba.udmııa, Uşşak. 

Türkiyeııin hemen her şehrinde 

--------·~------------------------------------------------------------------------------------------------------~------

Kocaeli defterdarlığından~ 1 
Karamürsel kazasının hUkOmet konağının ( 5000) lirayı tecavüz 

etmemek şartile bazı aksamının inşası münakasa kaimesinde muhar
rer şerait dairesinde münakasai eleniye suretile 24-9-929 tarihinden 
13-10-929 tarihine kadar 20 gün müddetle münakasaya vazedildiğin
den münakasaya iştirak arzusunda bulunanların kazai mezkur mal 
müdüriyetine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

s Jıala ~ n da so 
Belçikan ı n me~hur (NESTOR 

MARTiN) fabrikası momulatl 

son sistem antrasit ve kok sobaları 
gelmiştir. (") 

Bu sobalar gayet iktisadi ve kat'i- ~ 
yen gaz çıkarmazlar ve 50 ilii 300 ~ 
metro mil,.fılnndaki hacmi ısıt rlar. Z 
Antra it :ribi o ~ 

teke , 

• 

mül 

+ +ıo--o-t0-+ıt):0-~'°9++o-t0-
n ile Makinası 

İngiliz fabrikası mamulatından az müstamel bir fanile maki· 
nesi satılıktır. Talip olanların atididcki adrese müracaat etmeleri. 

•.tJ:;l!~O.~Ott:btftt Taksim Zanbnk sokak 3 l\;'o. Hane +-O--G--C--0-

Lira 
110 

Kuruş Mahallesi 
Büyük ada 

No. 
58 

Cinsi 
Atik hükumet konai1 

Taksimatı 
Birinci kat: 4 oda 1 taşlık 1 hela l 
nukdar bahçe ikinci kat: 5 oda 1 ıo· 
fa 1 hela Uçüncü kat: 4 oda 1 sof• 
1 heli 

Balada muharrer binanın bir senelik icarı 28-9-929 tarihindetı 
iti~aren yirmi gün müddetle müzaye~er,e vaz edilmiş olduğund~~ 
talıp olanların 17-10-929 perşenbc gunu saat 14 te Adalar maJaıll' 
dilrlüğüne müracaatları ilan olunur . 

100 ilo sülfat dökinin 
İspirto ,-e ispirtolu içkiler inhisarı 

umunı müdürlüğünden: 

Belsoğukluğu frenği .. ••--,..... ... - DOl(.t:Or<ır.'X~illa kÖ Ü de ayni hararetle ~ 
zıt. yakarlar. 

ispirto tağyirınde kullanılmak üzere 100 kilo sülfat dölcinin teŞ· 
rinievvelin 26 ıncı cumartesi günü saat onbirde kapalı zarf usuJile 
mubayaa edileceğinden taliplerin şartnameyi tedarikleri için muba• 
yaat komisyonu kitabetine müracaatları. 

olanların nazarı dikkatine 

Dr. orhoroni 
Fennin en son usulile kat'i 

olarak eski rn yeni belsoğukluğu, 
frengi, idrar darlığı, bel ge\'i:ek· 

liiti ve mesane ve lıilcıimle ı~adın 
rahatsızlıkları tedavi olunur. 

Beyoğlu Tokntlryau yanında 
nt-1~tf> o';:at.; N 35 Tel:B.0.3152 

Huseki kadınlar bastauesi 
Etihhasuıdan 

HUSE r· NAŞİ'I~ 

Sağlamlığı ve mUkemmelen i~le- 8 
mesi teminatlı ve yerine vaz'ı ~ve {:) 

Antrasit ve kok tedariki ınueı:ıscse
mizce teahhüt olunur. 

Dolium ve kadın 11~ tı:'ıkl:ırı Her turlu yedek aksamı da bulunuı. 
C Mutuha ıaı 

Türbe Eski Hilali Ahmcrı fsınnbul Hnmidiye tUr· Galntada Voyvoda cnd· 

bı.nas l\o JO ,.,. / l t '1"' "I., be inde 17 numaralı Jam· desinde Ao.:rod ticarethane· " ı .n . .1 e . s am: -v. _ ,} 
•c a• 

1 
goç}nn mUt!S:.e esiTel ist.i2 si Tel Beyoğlu 1010 

Ankara Esemenli 
Behiç be) ticaret· 
1.onesi. Mes'ul Müdür Esat Mahmut 


