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Avrupa 
devıetı 

Frannı ... vekiH M. Briand'ıa 
laıraaak llte"t\ devlete artık bu 
la.u YWaaek lum ıeliyer. Teklif 
A•rupada, hatta Amertluıcla mem
•ualyetle tellkki edildi. Kıt'avi Av-
111P&ct. allk. aı olu Biyük - 6ri· 
taa,a tılle tManuru llot prdi1. 

l .. lt.ı7an f...teleri bu ta
.. .._. J.ayli fldtletle teaklt edl
Yodar. lw,. clevletl Avrupa dev
letJeri ........ iaden aynla•aadı; 
ıuua ltla devletin ..ııı.tıu ce1aiye
ti aeatliacleld muraltbuı npor Sce
t.loja tekllfl reamen alkıflandı, iyi 
teı&kld etti. 

Bununla beraber hepai yan re•· 
lb! olaa l'a&eteler projeyi mGtema
dlyell hırpaladılar. 

Haldan var. 
Dt,orlar ld Avrupa lttlhaaının 

"iden, zahiren elbette bir cazibe
li olablllr. la1a11J ve ailıalemetkir 
lanler aaı.arfirlptiT. Şu kadar ki 
a...;.... altında zengin devlet ve me
llaleketı.r fakir devlet ve memle
llet1er1 •e1eblllrlu. BiiyGk iktiaadl 
truna. aOtGrt memleketlerin iııki
tdına halel retlrebilir. 

lıctiaacll birlik git gide .iya11 
hlrllte mGntehl olur ki bu da iatik-
1&11 •alı•eder. lttlhat kadrosu içinde 
kGçtılunealeketler mizaç ve tabiat-
1.rına .are lupırdanamazlar. 

Şu iti bit de keadi noktanızdan 
llllıalcere edelim. Awupa ittihadı, 
billıaıq ailmrlk ittihadı demektir. 
1871 den evel Almanya lmparator
lutu yoktu; yalnız mGatakbel itti
hadı t•tldl 'den devletler • Zollve
~ ., denilen bir gümrük rabıtası 
• tılr4ıı1111R INaila lcfller. a. lttUaat 
•lyaıt Ölrllte milnteJU oldu. 

Eter Avrupa ztlıaresine pecek 
de\'letler araaında i'Gmrilk hudutla
rı kalkacak, yaaut bir derece daha 
hıecekae, aan'atkir devletler lhya, 
diterleri mahvolur. 

lnpuıtriel devletler 3tekilerini 
acftyen bir müstemleke derekeaine 
letlrirler,; ilerlemelerine ebediyen 
~~i olurlar. Şöyle taaavvur edelim. 
•rzı muhal olarak Avrupa ile ara

lbtzda gümrük kalktı. Pek ucuza 
~a ıetirtebilecej'iz. Likin mem-

lcethaizde hiç bir san'at dikit tut
~•-ıyacak. Aldıklaramm ödemek 
""il""· Bunlan neyle leavive ederiz. 
) "-thniz zaten kendimize yeti,mi
ll °"· lırife kalkaru belki bütün 
d "lltaııaz da dıtarıdan gelir, çilnkü, 
d 'iliz afın yerler, Amerika, Kana
lıl-, .\\ruıturalya bu maddeyi daha 
'Uta istihsal ediyorlar. 

h i:•etl rümriltün bir nimet oldu
." o dakika anlanz. 

llıa Bir de bir ittihada dahil bir 
it 'lllleketia ahaliıi dlj'er memie-

•tlerde vatandaş muamelesi gör:•lc ~dttdir. 48 Amerikan devleti 
b~laada4Jan bu 48 devletin her 
.\)rinde ı!yaıl haklar aahJbf diri er. 
d ınall., a ittihadını tetkll eden 
•~!etlerde de <Syle. Oıt tarafı da 

•ar· Al • ınanya ile Avusturya resmen 
~~:ıe~it olmamakla beraber hu 
t ıtt hat VAtandatı diter devlet 
opratında yerli muamelesi ıörGr. 

kalt Beynelmilel vataadathk aaaıı 
.le. ut edilecek oluru halklmıs akın 
ar•1•ında -.ısyette 1sıa1 ... ak .::lblciin 4letiJdir. Bu •tem aufu. 

il il eaif 01•ıyaa mealeketlerin z.eva 
e ma ... ıdir. 

Ilı lt~ya •an'atte pek ileri bir 
l~~ :ket oldutu halde Anupa 

• ıaı •enfeatbae uyıun .,anan. 
~-· ~için ? ÇGnldl k6mlrl yok_ 
e::!." Jok. Yi biaim ~iti aan'atl 
le t halinde buluaaıı bir •eaale• 
• ne Yapar? 

r 1'Grk mllletlni lndlraıtu lalrta
~~cak ıiyul ve iktiNdl la-

tild~••aah aevletlnla lldlNdl la 
el l:ulunmadıtmdan verem olt.':: ve, ıiyaal sebepler, harpler, aa
..n, __ . laoı bir llafeıe beaaeyea o 
--.e)i ıöttırdG, MlpGrcli1. 

A..-upa lttihadi, fiadllik, Franıa 
~·~~it.renin lktlııaclea zayıf mem
•-uer1, kadl ...... tlarma " 

~ 

POllste 

Merkezlerde 
tebeddüller 

Değişen merkez 
memurları kim? 

... 
Mülkiye müfettitlerialn poB• 

•erkezleriade yaptıkları taflitabn 
neticeal olarak bazı polia merkes 
memurlarının yerlerinin tebdili icab
•haittir. 

Yapılan tebeddülatın bir kıa•ı
.. dünkü nüshamızda yazmıthk. 
•Otebaki•i de bunlardır : 

Fatih merkez memuru lbaaa bey 
Bakır kay merkea memarluğuaa, 
Bakır kay merkez memuru Meh
met Ali bey Kaum paıa merkez 
memurlutuna, Emiaönil merkez 
mt:murn Iamail bey Karagümrük me
rkez memurlutuna Karagiimrük me
rkumemuru Oamaa bey Emiaanil 
merkez memurluğuna, evYelce açıta 
çıkanldıtı halde ahiren tekrar vui
feye alınan merkez memuru Necati 
beyde Arnavutköy merkez memar
luj'urıa nakledilmi•tiı 
Aldıtımız malt\mata nazaran pohı 

müdilr muaviai Hüınl lteyia terflaa 
diter bir vazifeye tayialte ..lddea 
polis üçilacü Şulte .ndtırlfli&ıde 
ltulunan ve halen Gebze kaymakamı 
olan Ragıp bey~n poli• mGdGrG mu
avinliğine tayini mukarrerdir 

ınglllzler 

Baha sakinin sefi
rini kovdular 

Lundra, 12 ( Ha>aUai ) - Delli 
Kronlkl gaaeteainin netrir~tma ti
re, hariciye 8UU'I lııliater Hudeno
aun talebi 6zerine, Efsranlıtaaın 
Londra aefiri " Şüauddevle ,, han, 
Lonrlrayı terke davet edllmi' ve 
Avrupaya hareket etmittir• 

Selaret binaaında mOhilr albnda 
mahfuz futulan çok kıymetli mil· 
cevherler ortadan yok olmuttur. 
Kıymeti binlerce lnl'lliz liruı tah
min edilen bu kıymettar ta9lar, 
mevcut rivayetlere 1r6re aabık emir 
Emanullaha ait bulunuyordu. 

Bu milcevherlerden bUJlan ln
liz ı.abatuı tarafından ele reçiril
mit tir. 

Milcevherlerin aidiyetini tespit 
etmek, i9te bir auüatimal olup oı
madıjını anla.ııak ~bere mes'ele 
mahkemeye tevdi edilmittir. 

(;ubistan tahliye 
olunuyor 

Moıkova, 12 (A.A] - T ermu
den bildiriliyor : Kaleye eden iltica 
Beçe aakamn bir kısım kuvvetleri diin 
tehre girmesi beklenen Nadir ha
nın kıt'aaına karfı mukavemet gö
atermektedir. Şehirde ti1fek atetleri 
ve yağmalar devam etmektedir. 
Beçc sakinin orduau GOhistana ta
hliye eylemektedir. Nadir banın bi
raderi Hasan han ıark vivliyetleri
ne kartı yürilmıaktedir. 

e ~==:-.:n=ı::-=-==-==----======-== 
onların zarnnna iıtimar ve istismar 
etmelerinJen bat ka bir fnana ifade 
etmez. Bunun içindir ki teklifi eden 
Fransa bükGmejiııia reisidir, meseli 
Bulıariıtaa dejildir. 

Dü9ünilnGz: Bu proje ftalyanın 
bile itine aelmeue diterlerini ne 
hale koyarl 

Devletler aruaada tefanuk l'e
lici •eçicl bir badlaedir. Duadan 
aaeak pek az vakit iatlfade edi • 
lebilir • Blriad Napoleoa zuna
nıada Franaa bir çok devletla 
reiat idi. Bu tef avvuk ae kadar 
•Orcli? Şl•dl, oümhviyet Fran .... 
.ı., bir kaç devletin, Belçlkamn, 
Lehl•tanın Çekoılovakyaaın, Yu
•oalavyaa:a, Romaayanın atabeyiıi, 
ve, "'K191k itilaf,. dlmreaiain veli-
1'-'•etldlr. Bu.U. 11aararak daha 
bG1Gk bir telavvuk temla etmek 
•• iuaal, IUllaperver pener perde
iv arkaaıaclaa uametli teıllhabm 
aizlemek latlyor. ltaı,a bu oyuaa 
plemu. Oaua lflacllr ld nıml 
mahafU dlrGat bir vulyet aidatı 
halde matbuat Brland projetlal 
alablldliiD• muhafasa etmektedir. 

c:eıaı NURi 

C0MHUR1YET lÇIN. HALK lÇIN 

(PAZARTESİ 14, Tf..\;RİNfEVVEL929J 

ım111t Amlraı dün gitti 

-Gazi hazretleri Amiralı 
hu~ün kabul buyuracak 
lngiliz bahriyelilerine yapılacak 
bütün merasim Amiralın avdetine 

talik edil111iştir. 

INGtt.ız AMiRALiNiN "OUEN ELIZABETH" DE GRUP HALINDh 
BiR RESMi 

lhl stnclGr •llaflrlmlz olu Ak .. 
deaia laıuıa filon .. 1ra1a Felci dGa 
aaltah Tabi• abide•bı• •elerek 
mlkellef bir ~eleak koyacalda. Fa
kat muhalefeti hava lluebUe abide .. 
ye telek ko,.... meranl A.ıralaa 
Aakuadaa avdetine talik edilmiftlr. 

Ci ıncı sahıfamızda - Hikaye 
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ıstanbulda 

Maarif eniini 
kim olacak? 

Henüz kat'i bir 
isim söylenemez 

------" Maarh VP 

am Cemal 
Hilaal Bey 
clh ltlr ar
alak •aarlf 
emanetlae 
ıelenk•a
lateUf itler· 
..... ıuı 1 
ot.uttur. l 

Vekil Bey 
8fleclea ao- l 
ma Ollril- r 
du U.elly
le Ollldldar 
orta mek
tıew.& ...,... 
ret etalftir. -- -..;..;.,m-• . . BEHÇET BEY 

Cemal Hı .. tı Be.,· tarafıadan t 

,Oa at"le lserl Serkl · -yanda Da
rCllftbıun erklmna bir :dyafet ve• 
rllcektlr. 

Bu ziyafete ruete bqmuharrir· 
lerl clahl dantlldlr. 

Mfllkiye mektebi 
Mllld,. aekteblala Ankarada 

lafaab bltea orta muaDla mekte -
blae aaldecl,Ueceti muhakkak adde-
4UehW:-. 

Telgraf adre&İ : Istanbul, İKDAM. 
Telefon : btaabu.l, 1797 

vavuzl 

Evvelki gün 
den ize indi! 

Harp kıymeti 
mük mm eldir. 

Bir aeneyi •Gbcavlı bir rre• 
dan beri lzmltte taıair Hu.ekte 
olan Yavuz dretaotu dGa ••..,._ 
ldyetle ve bili arıza lıaYUaiu .._ 
lnclirtlmittir· Havuzdan dala Wtr
me ameliyHİ aabah •-t Gçte llmaal 
eclilmiftlr. 

Ankaraclu •elea •Gclafaai a1111,. 
deaiz mGateprl Mehmet Al MF 
indlrae meraalmlade haar bal ... 
muıtur ve Yavuz ıallmu dealM 
bıdirildlkten aoara lata.bula avcl• 
etaiftlr. 

"oea aarhlıaıa laavuada ladlnaa 
amellyeai pek mulıte .... omllfbal\ 

Yavuna ta.iri pek mmı- il 
ohaq, harbi u--1 n-r.d9 

I aı..11 oldutu ,....._ kapa ..... 
•lr'atlae ve loymeti ..,..., ... 
halal .... emiftir. 

TGrk fllon Y:ı..._. M 'O 
pyet loyaetll, e•aallliır., .......... 
kudreti balariyell yerlllde .a r 
mel bir •••i fsauamıı oıu,.. Ta
mlrab kontrol lfia Y aYUS '- "°"' 
rClbeler yapacakbr. 

EvvelW ıeee lnr1Hz Hfuetiade 
amiral Fild cuaplan ve maiyeti 
..Wtam,........ .. .., ............ . rrıı ..... aqca kolleji 
• .... ,, .. Wr a&o .......... . 

Baloya vall •• ........... Mulllti-
din B. kolOl'du klldlaadaaı ferik 

Pertev pqa, bir 9ok •eb'uılar, 
erkhı ukerlye ve bahriye, •u•• 
tecller, .. hrimiaia kibar aileleri ve 
lnriUz · tıabauı davet olunmuttur• 
Balo ••baha kadar devam etmittlr• 

Dünkü ziyafet 
Dlln vali ve tehremlni Mubid· 

dha B. Serk.1 doryanda amiral Field 
cnaplan He maiyeti erkinı tere-
fine 32 kitillk mükellef bir 5tfe 
z17afetl verıni,tir. Ziyafette Amiral 
FUd ve maiyeti erkinı, erk&m bar-
biye.i larilia sefiri •ir Corç Kerk 
ceaaplatile, aef~ret milstetan ve 
ateıenevab, ferik pertev, Galip, 
Ntht.t patalAr, amiral Hikmet pa• 
ta, btaııbul meb'ualanadan Tevfik 
Ki mil, Edip Servet ve Ruşen Eşref, 
bahriye kaymakamı Fahri Ethem, 
Hamidiye aüvariıi Ertutrul ve ema
net muavini Himit Beyler ziyafet· 
te bulunmuflardır. 

INGILIZ AMIRAIJNIN DON ALDl
GOOZ BiR RESMi 

Amiral 2itti 
lnriJlz ftio•u Amirah •field., 

diln aktamki Ankara trenile An-

t.araya hareket etmittir. A.mirala 
ngiliz ıeflri Sir Corc Klark refakat 

etmektedir. 
Bu.Un Ankaraya •ual olacak, 

Hat 4 de Reialcilmhur hazretleri 
tarafından kabul buyurulaçakbr. 

Y ann Ankaradaki lnırilb aefa
retinde Amiral terefine bir ziyafet 
verilecek ve amiral o aktam beri 
tehrimir.e hareket edecektir. 

ıstanbuDu bir ziyaret 

Atina sulh kongrasına 
iştirak edenlerden 

40 zat şehrimize geldiler 

Vali ve şehremini bu zevata, 
yarın akşam, Vilayet 

konağında bir balo veriyor 
Atinada toplanan ve aon günlerde içtimalara hitam balaa 

autla konferanaına iıtirak eden murahhaılardan 40 at din 
akfam Iatanbula gelmiflerdir. Bunla araıında Avrupa hl
kdmederinin ehemmiyetli ve nllfuzlu ricali Ye bu meyanda 
l.vlçre relaietlmhrunun biraderi vardır. 

Bu zevat terefln yana ak,.m Vali yeklU ff fehremlalni 
Muhiddin Bey taraİ.ndan Vllayet konapada 7emeldi bir 
balo TerileeektL · 

Ba baloya 120 kiti dayet edll•lıtlr. 
Murahhaaların letanbulu ziyarederl btlytlk lnkılAbımı 

zı ve Ttlrkiyenin teeeddflt harelu.ttaı yakından girmek 
anularmdaD ileri selmiftlr. 

ç. ............... .. 
~ Bıeterlae .. ~ ile oa ye• 
rlae bir kıs kollejl açmak •e tedrl· 
ub tamamen lngllizce yapmak 
lluıuıuada ya11lan haber tulıibe 
muhtaçbr. Filvaki Çamlıca kıı 
llaeılnin talebeal dlter Dnlere da
tıblarak buaada bir kollej yapda· 
ca lua da, aneak tedrlut yaıaldıtı 
tlbl munhanrea lngllizce olmayaeak 
tir. T eclrl•at muhtelit ve eau liND a:-;

tlrkçe olacakbr. Boksl 
Bu Koleji tuzim ve Ware et

mek bere ecnel>i lhtiau erbabaa
daa i•tlfacle edlleceti dopudur. 

Maarit eminli#i 
htanbul Maarif eminlitfne kimin 

tayin eclllecetl heniz mU.m de..U· 
dlr. Bu huauata lalmleri &le aGrllea 
aevat hakklacla verlbait bir karu 
yoktur. 

btanbul maarif emlnlltit bir, 
çok mektepleri• burada ltuluamua 
dolayiaile vekaletce çok ehmmlyetn 
addedilea !tir vaziyete malik bu-
lunuyor. 

Binaenaleyh maarif eminlljiae 
retirilecek zabn alacatı ehemmiyetli 
vazifeyi bibakkin ifa edebilecek ev
aafı bai& olmaaına dikkat olunuyor. 
Her halde Behçet beyin maarif 
embılltinde ıöaterdlti muvaffakl
yetli mesaiden aoara kendiaiH 
aratmayacak bir zat bulmak •iiç bir 
it olmuttçr. 

1ı.ı lataa bul maarif emlnlltln• taJI· 
nlerindea bahaedilen zevat arum• 
da en kuvvetli ihtimal Muuffer 
beyin iberinde topJaamaktachr. 

Cumhuriyet bayramına 
gidecek polisler 

1 

29 teplal nelde tea'lt edilecek 
olu comhbrlret bayramında Aa
bnMla yapdacak olan umumi bi
rik ,....ı pçlde lftirlk etmek 
..,. ı.taabul zabıtallndan 500 polla 
me'muru tefrik edllmittlr. Bu me'. 
murlara ihzari taliırler yapbnlmalc. 
tadır. Bu a71n 25 iade Anlcaraya 
sldecelderdll'. ----

Darülfünun divam 
DariUfllnun divani 1ana içtima 

ederek e1a1 kul'fllerle muavba clen
ler baldwadaki kat'l karanm • .,.. 
cektlr. Divan bu itimada vereceti 
karan maarif vek&letlee an etie
edecekttı, 

Ingilislerl,e 
maç var! 

Cumartesi Pnm· 
sız tiyatrosunda! 

Galata.ara,ı. laok· 
.ar1e I.rlBs baW 
•eflt tamplyoalarll• 

-....,. .. bu 
...... , ••••• lf 
._cuaart-1 .. 
al leraa takanlı' 
etmlftlr· .,....... 

Frum t1pt-
10M111d•....,. 
takarrlr ... 
bu .. ç1uçoll 

• ..... ola· 
eaktlr. Qalm. 
ta..,., ta

.lama taım,. 
eclUmlt bir 

teldlde çıka. 
aktır. Çaka. 

cak •Gu
~ilder Nee. 

ad, Kemal, melih Sc.ıntnıa ve &el&_._., .. 
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Mlşon, Salomo , Yasef ve Neal
• efendileri tanırıınız. Bunlar u
rarın:ı: adamlar. Y ahudiliklcrl tica
retferladedir. Beni-far ilin dlllerini 
blle bllın zler. 

Avrupada, Amcrikadn bunlann 
amca r.Rdeleri var: 
M. Cermieut, Herr Rosensteln, Mr 

Montasru ve binlerce Levi ve Kohen 
Bu fr~nk yahudilerin de bizim Be. 
hor, lzak efendıler~den farklan yu· 
·tur. 

Lakin Lebiıtanda, Rumanyada, 
Rueyad pek koyu, ıu katılmamıf, 
halis uhliı yahudilcr varki &on Ku

düs had~seleri .bunlar hnkkındn dikkat 

&azarını çekti.KudüıteMeııcidi akıanm 

avhıında üslümanlnra alt bir virruı 
dunr var. Müılilmanlnra göre haz
reti Peygamber o noktadan Burak 
deDilek ta binmiş ve göklere çık-

.,. DOnyayı alt üst eden bu duvar 
Silley an aleyblaael& ıo mabedinin 
bir ku ıdır. Ciha ın her tarafından 
Salamon ve Leviler, Avram ve Ko
hcnler buraya gelip hüngür hüngür 
)ğhyorlar, boAıntıyorlar. Zeval bulan 
devletleri atemini tutuyorlar. 

Nuıl aRlıyorlu ve ağlarken ne 
c!lyorlar. itte y ygaralan harfiyen 
tudurı 

~ •f.v lbrah1 in, lehakın, Yakubun 
ADah;. bir.im de r bbimlzl Sen biLe 
dftnya. ın anltnnabnı vadetmiı;tin . 
Nedeıa bid bırakbn? Sözlerinde ne 
radduca istihza var! Doğl'udur; dedi 
tin bl peygnmberleri çocuklnn 

t.Ottln Anı, Maı;nkton gnba, Cenu 
1JtU ŞI nte kadar kucaklamışlordır. 
F kat n ı ? Ynbancı)arın ellerinde 

~ eılr 1 nl: Jt!
0

n. 
41Senın beyenip ıeçttA'in millet, 

artık bir millet değHdlr, er semt
ten rilr.ginn ailpürdüğü bir tozdur. 
Kendimin inkar etmeden, kafirlere 
kantmadan, onlann hlakını, isimle
rini alm dan on) nn kanunlarına 1 

uymadan , kendi milldlmbi kendi 
ellerimizle yırtm dan hiçbir toprnkt1 
bir çnd11 kuramayız. 

.. Bu kafirler bizim yaıamamıza 
lzln verirlerse, bizi pla, kokmu kö
şelere tıkmazlnrsa, dükkanlarım1n 

yakmazlarsa, lazlanmır.ın ırzlanna 
geç eıle11e, biıi boğazlamazlar.sa 
babtlyanL Ey babalanmızın allahı, 
ne .akit dişi beyaz eşeğinin üzerine 
binmlı;, gelecekıln ? " Süleymanın 
mabedini ne z.amcn ihya edeceksin?,, 

Şurasını unutmayalım ki bu nev
ba candan kopuyor, yalruı ve riya 
dejildir. 

Dört bl ıenedenberi Yahudiler 
il yavrulan gibi kürenin dört ta

f'afıaa dağıldıkları b ide akidele
riade tabittirler. Her milletin arasına 
kan.tıyorlar, her mi1Jcte temeasül 
edi7orllU', IAkin yahudiliklerini, miJ
liyetl "ni muhafaza ediyorlar. (000 
aenedenberi maddeten dağıldığı 
halde ruha. dafıılm yan bir millet. 

:r Ya udi bir lngilizdir, bir 
franıır.dır, bir merikalıd1r, bir ar. 
gayret etst• btr türk bile olabilir, 
yirmi aeoedenberi bir bulgar o.muş
tur, lllıiıl beyoelclmilel bir milletin 
beni-lar ilin efrodındandır. 

Dört bin sene bul Rüzgar gibi 

zabıta romanı: 12 

Meç ul adam: 
Magncziumla fotoğraf çıkany~ 

rdum-. 
dedi ve ambillerhıi tophya-

rak t krar fal açmağa bntladı. 
Smith cevap verdi: 
- Evet, magnezium dumnnı ba

rut kokusunu nıasseder. Odada 
mitralyöz kullanıldığı için bu du
man plmaııaydı, kol·u bila hiuedf
lirdi. 'Kodak fotoğraf makineıuzio 
üıtande durduğu sehpanın üç aya
tı da b r halde mitralyöz sebpası
uın y rd bır ktığı ızJer üzerinde 
duruyordur... Buoıı temamıylc ko. .. 

niim. 
- Tıpkı tahmin ettiğiniz glbi .. v 
s lt 1 

- Doğru!lu çok ustasın1zl 

dedi. 
- Ev~t çok ustayım .. 
Bu suretle milcadele evvela b:r 

agu:. k vg siyle bn lndı. 
Smit. oda kapı mı gözden ka

çırmadan masaya yalda~tı; husrnmı 

geçen asırlar ona zen ee teılr et· 
mem • Ne çıkmaz bir boya.. Beni
lsratlln üzerinden devletler, mUlet· 
ler e•k bir uatuvan gibi geçiyor, 
yahu if(ği mahvediyor. 

Dl>rt bin ıenedenberl kaç millet 
doğdu ve öldü ... Hani eski Mısırlı
lar, asuriler, babililer, finikalılar, 
romalılar , hüoler , vandaller , 
gotlar • • • Bunlann eerlerlnde 
yeller esiyor. Fakat beni-lsrall her 
millete karıştıtı halde kimllğiııden 
(hüviyetinden) bir r.errellİ i bile 
kaybetmiyor. Methur feyleıof Max 
Nordau ile birkaç saat g6rüşmGt· 
ştüm. Hakim uzun müddet inkar 

Allabı inkfircdici bir nutuk irat 
etti. Sör. dcğitti• 

Bahis beni·ln ll torfhlne 1reçti. 
Bir z evel Allahı şiddetle inkir 
eden bu feylesof birdenbire koyu 
baham başı olmasın mı? Allah yok, 
beni - İsrail peygamberleri var 1 

fngiltereye büyük bir başvekil, 
bir sürü vezir, her millete bir baylı 
büyük adam, Fel&efeye bir Spinoza, 
edebiyata bir 1ieine, musikiye bir 
Rubinstein veren bu ırkın veyahut 
milletin herhalde bir huaU1iyetl ol! 
mah. Yahudi milliyeti ile husuıi 
nilliyetleri telif edegelmekte bir 
hünerdir. 

En idealist kavim yahudiludlr 
Tabi ve esir bulunmak yahudll re 
bir cok iktisadi, ticari, sarrafi, 
mali meziyetler kazandırdığı gibi, 
bir çok ta ahlaki, içtimai tereddl
lerini de rııucip oldu· 

Fauletlerl derec sinde ı:e lmet
leride vardır. 

Esbak Brltanya ha:-iciye nazın 

Balfour kendilerine bir ümit verdi. 
Fevç fevç Kudüae gittiler,koloniter 
teşkil ettiler. Bu l ·"'ret arapların 
meşru, tarihi ve hnyati haklarına 

dokundu. Bilmit olalım ki 1300 •e· 
nedenberi mü&lüman olan araplar 
o yerin Kadimi ahalisidir; belki on
lar da beni - 1sraildendir. Bakahm 
cidalin sonu ne olncak. 

C. N • 

Tayyal'ecilik işleri 
fstanbuldn tayyare meydanlan 

v tayyare kulübü tesisi için bir 
üadet evvel şehrimize gelmlı 

olan tayyare cemiyeti müdürü 
umumi muavini Şükrü Bey bu 

usustald tetkikatını ikmal ederek 
Aukara}'a gibniştir. Şükrü Bey gerek 
fstanbulda, gerekse Burııada tayyare 
teaiıine dair )'aptığı tetkikat hak
kında müdüriyeti umumiyeye bir 
rapor verecek.tir. 

Gıdasız çocuklar 
fıkmckteplerdeki gıdasız çocuk

ların iaşesini bu sene doğrudan dot
rudan doğruya Hiliillahmer GzeriDe 
almışbr. Bu sene i:ışe edilecek 11· 
dasız çocukların miktan 7000 l bu. 
lacakbr. Bunlara fimdiye kadar 
yalnız ekmek, peynir, zeytin ve yu
murta ve?'ı mekte ıdi. Hilaliııhmer 
şubelerinden bazıları çocuklara Si• 

cak yemek te vermeğ"I deruhte 
etmişlerdir. 

dikkatle tetkik ederek onda uif 
bir nokta nradı. Fakat arndıiJnı 
bulamndı; buna mukabil adamın 
faila yüksek alnında, kömür gibi 
kara gözlerinde gayri tabii bir bal 
vardı. 

Biliyor mu unuz, dedi, mö-
syö ... 

Fakat sözünü ikmal etmedi. 
Öteki gayet &ak.in bir tavurla ı 
- Adım Constantln Neville'dir, 

dedi. 
Smith: 
- Pek iilıi, Mösyö Conatantin 

Neville, dedi, şayet bir mahzur gör
mezseniz mitralyöz.ünüz.Ü muayene 
etmek l&terdim. 

Meville: 
- Ne mahzur olacak dedi. 

Fakat endaht bittikten ıonra 
hbnplar mitralyözü arka merdiveP· 

den aşağı indirip otomobile ntblar. 
Çok teessüf ederim ki arzunuzu ye· 
rir.e gety-emiyeceğim ... 

Bu ınrad Smith'ln alnından ye• 
re bir damla kan daha damladı. 

Dedektif mendilini bnşın götü
rerek sordu : 

- Mösy6 Neville, müsa de eder
mieiniz baayo odann:d yaramı yı· 
kayn) 

H mı tehalükle cevap verdi : 
- Tabıi, Mösye Smith .. 
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Hcı.b~rler 

(Mahkemede) ( TDct!lrette ) 

Gaza kolza k tan- Ingiliz lirası dün 
ların muhaıcemesi 1023 kuruşa çıkh 

Gau kolza yatı katmak a11retile 
1ahtekirlık yapmakla maznunen n
ffiacu ('eıa malıke esinde ıaubake· 
aıe edil ekte olan 20kadnr bakkal 
Ye ıaı taciri Din muhakemealae dOa 
üçOactı ceza mahkemesinde ,devam 
edlldi. inli Gaz idart-aindeD .. len 
bir tealrere okuadu. 

Bu teskerede mazDunlar meya• 
aında bulunan gaz taciri Fahri be· 
yin idarece bu itte alakası görül
mediti, blnaeaaley, mumaileyh ha· 
kkında davanın devamına lüııum 
olmadıtı hildiriliyordu. 

fngilir. lirası aon ~nlerde tereffü 
etnaete baflamıt ve bu tereffü aoa 
on ıüa zarfında biJbaaaa naıan dik
kate 9arpm11br. 

Diln aabah 1018,5 de açılan fngilb: 
lirası ötle üzeri 1023,S de kapan
mıtbr. 

Pazar olmas• dolayıalle 8fleden 
ıonra muamele olmamıştır. Hariç -
ten kambiyo ~etmemesi devamet -

titl takdirde lnıiliı. lira1ının tenez
zQIQ beklenmemektedir. AlAkadar • 
lar bu tereffnüa muvakkat oldujunu 
beyan etmektedir. 

Açık 

( M Oteferrl ika) 

Manifaturacılara 
kredi mes' elesi 

Yeni gümrük tarifesi dolayııfle 

ban manifatura tacirlerinin vaziyet
lerinin boııulduğu, bu gibi tacirlere 
Bankaların krediyi kerodlkleri evel
ce yazılmı9tı. 

Hatta vaziyetleri bo:rulan Mani
faturacılann, Ankaraya bir heyet gö-
ndererek Bankaların krediyi kesme· 
nıelerinin temini için vekA!et ner.dfnde 
te4eb bü atta bulunacakları da mev-
zuu bahaolmuıtu. 

Şimdilik bu huıuata veriJmiı 
kat'i bir karar yoktur. Eter bu gibi 
tacirler vaziyetlerini kendileri dü
zeltemezlera o zaml'ne alakadarlara 
müracaab düşüneceklerdir. 

Sütün 

Heyeti b kime bu huauı hak· 
kında mllddei um11milijin mutale
aaını ıordu. Müddei umumi bey da· 
Y&Dın eaaaen bittitini, binaenaleyh 
eaaa hakkında utaleanın serdi 
irin evrakın lıeadiaiae verilmealni 
iatetfl. Mahkemede bu talebi kabul 
ederek, evrakın ll'!üddei umumillt• 
tevdUae ve sauh.akeaıenia 3 tetrinl 
aaalye talikiDe karar verdi. 

(Hu sütundaki fikirlerin metl'uliyf'ti tamıuııen aalıiplerioı' ııiıtır.) 

( Emanette ) 
Gazi köprüsü 

Ga:ıl köprüıil hakkında tetkikat 
1apan M. Piyo tetklkabaı bttlrmit· 
tir. Yeni köprünnn tam bir pılaaını 
çizmek bre yakmda Parltlen teh· 
rimize gelecektir. 

Kimsesizlere yardım 
Kimsesi& çocuklar yurduna t•· 

yanı hayret bir müracaat vaki olma 
dığını gören Şehremaneti, PoJia ve 
Belediye memurları vasıtaıile kim• 
•Hiz çocuklan toplatmata bati•· 
mıştır. Yurda yatırılanlar 20 den 
fazladır. Havaiarın bozuk olması ve 
kıtın s-ittlkçe yaklatmaaı dolayııile 
)'urda airecekler ço~alacaktır. 

Peşin maaı 
Şehremaneti memurlarının pefl 

maq alabil eteri hakkında F.maiyet 
belediye idare edlmenlnr.e ta"!mm 
edUmekte olan talimatname bitmlf 
ve heyeti umumly ye aevkedilmio • 
tir. Bu talimatname Çartanba gQ • 
kü cemiyeti belediye içtimaı da 
müzakere dilecektlr. 

Ray ferşiyatı 
OakOdar - Haydarpafa hattında 

ray fertlyatına devam olunmakta· 
dır. Karaca Abmede kadar olan fe-
rtlyat bitmek üzeredir. Ferfiyab 
biten k111 da uf ak bir tecrübe ya• 
pılmıt ve muvaffakıyetle neticelen. 
mittir. Tam hat tetrinisani orta
amda bltec k ve tramvaylar kıta 
kadar ltlemit bulunacakbr. 

Silah müzesi 
SitAh mDzeai yarın Topkapı ıa

rayıada açılacakbr. Müzeye çok kıy
metli ailıihlar konulmuftur Tef ir 
edilecek etya, Emevller zamanuadaa 
ba,hydrak 7 - 8 ina aaırlardaa r.&• 

' manımıza kadar kullanılan muhtcll
> •e çok kıymetli aillhlarchr ve ekae
riyetl kılınç teşkil etmektedir. 

Ötedenberl mGzealn ambarların 
da duraıakta olan bu efya yann
daıa itibaren halka tethir olunacak
tır. 

- Demek beni tanıyonunua ? 
Muhatabı: 
- Elbet, dedi, tanımadıtım kim

seler üzerine atef etmek adetim de
lildir 1 

- Fakat ıu aırada beni aidOr
mete biç niyetiniz yok galiba •• 

Herif büyük bir çür'etle: 
- Hele poliı gelip git~ln de .. 

ondan aonra düıünUrüz! 

Smlth: 

- Hmm... dedi. Öyle lae ben 
de ,tdlp yüzilmü yıkayayım ... 
I Neville'i tamamiyle gazden ka

çırmadan arkaaından dolattı, oda 
k pııına yaklaştı. Odanın bot ol· 
dutu•a kanaat hasıl ettikten sonra 
hemen orada daran blr dolabın ka· 
pıa1nı açtı; dolapta elbiseden başka 
birşey yoktu. Bu odanın dıt korl· 
dora açılan kapısı aürtil ile kapah 
idi. B nyo dairesinde ,t:ıll bir teh
like mevcut olmasına imkan yoktu. 

Smith banyoya au akıtıp aür'at
le yüzünü yıkadı; sonra bilitered
dilt bir havluyu orada buldutu bir 
ustura ile aarğı halinde keıip ba
tını kemali meharetle sardı. 

Bu ıuretle hayli rahatla4mış ol· 
dutu halde banyo dairesinden ya
tek odasma döndü ve ıebebtnl hfl. 
meden koridora açılan kapının sür .. 
mesioi çekti. 

e 

Samsun a ıs an işi! 
[ Bu açık a&tuada, Samıund ki 

lık&n itleri hakkıDda, alakadarlann 
ıönderditi yanları, bir •ilddetden
beri deroedlyoruz. Hararetli bir mü
•akqa halini alan ltu aevzu Qze
riade, bu gfin de, 90D samaalar ıık 
11k iımi geçen Kanlalı Allmet 
Muhtar beyia cevabıaı netredi
yoruz:) 

MtUet 'H yatanını seven her 
şahı ona hizmet ve icabında haya
tını ı.Ulakar etmekle r.evk duyar. 
Dnht huinetiai 80,000 llro mOta
ıamr ettljiae muttali oldutu her 
banıi bir kimıe hakkında devletin 
tetkilitı tefU.iyeslai haberdar et

mek mlDl n vicdani bu borçtur.Bu-
•u Japacak r~rcle raııete aQtunlannda 
efkln umumlyeyi tahdl' ve tsılik 
eylemek makıadUe bulandı suda 
balık a91amak kabilinde• bir vu
fyette lhdaı eyleyen nvaUı muha
tabım biriacl mektubumda dk.retmit 
oldupm aoktalann dotrulupnu 
bir kere da.ha kendi kalemile itiraf 
etmi• oluyor. Mantık muadelelerl 

muadeleDID anuıuDa srllre netice 
vermek ,thl bir yu•utaklıtı ha
izdir. Ancak bu gibi mantık oyun
ları zahlrbio olanlan t•tırtan ıafıa· 
tiyattan baıka bir feY detildir. 

Bu kabil muıalitalarla yalan ve 
heıey .. lanDı örtmej'e çahımakta 
na•uıkAr kimaelerln barcı detildir. 

Samıunda iki milkiye, ilç te ma
liye mGfettitl varclır. İmzaaını aak
layaa aayalh auıhatabıma hitap edi· 
yona•: Evvela bualara •Oracaat 
et•eıi aamuı ve vicdan boreu idi. 
Bu•u aeden yapmadı? Kendisini 
aıeaedeoek bir kuvvet var mı idi? 
Böyle bir kuvvetin mevcudlyethai 
kabul ediyorsa ki ismini gizlemekle 
bunu iUraf etmiş oluyor, bu ciheti 
de açık M>ylemek lnsıınlık vadfe1i 
celil aidu? 

Namuekar lnıanlu perde arka· 
ıından a3z ıöylemezler. Heyeti tef· 

DetektJf ıaJona döndütü zaman 
Nevllle'fn yeni bir fala batlamıt ol
duğunu ıördil; yerinden hiç kımıl· 
danmadıtı anlaşılıyordu. Adam hiç 
atzıaı açmadı, hatta batını bile kal
dırmata IOıum ıarmedi. Smitb de 
bundan blllatifade, orada buluama
dıtı atrada içeriye lr.imaenio girip 
ıirmeditlni -ıamak için ıalonu bir 
dolatb. 

Taaı bu sırada koridorda ıealer, 
atır nalça ~ltülerl peyda oldu; 
ıonra kapı b'1dmane bir aurette 
yunıldu. 

Snılth kapıyı açblt zaman kar
tıaında bir polla memuru ııördü. Po
llıin yanında da pek telAtlı bir halde 
aaanaörcil duruyordu. Aeanıörcü 
Saıitb'l l'Örünce haykırdı: 

- İtte bu ... 
Fakat daha polis memuru ko

au,mata vakit bulamadan Snıith 
cüzdanını açıp; 

- Jşte polla kartım, dedi. Bu 
da ıilih taflmata mezun oldutum 
hakkındaki izinname. 

Sonra aıanaörcGye dönerek: 

- Al •ana da elli dolar! Tebrik 
ederim ... 

M amllflh ıabıta meınuru tama• 
men mutm in olmamıttı . Salona 
girdi, crtrafına bakınıp Nevılle'e 
sotrln. 

tifiyedea batka idil cümhurlyeti
mbln idil mahkeme kapıları da 
açıkbr. 

Bu itibarla mesture muhatabı
mın iıtibdaf ettiti gayenin ne ol
dupnu yalnız ben değil efkiirı u
mumiye de aulamıtbr. Mübadele 
aaikaıile göderini menfaat ümitle
rinin maverasında açan bu müte-
reddUer, ma aJianmızdald poııtne
tln kahram nlttrın hakiki alemdeki 
bu en canaız nümuneleri hiç olmazsa 
•öyle bir zihniyete tesahup celiide
tinde bulunaalardı kendilerini göz
lerile deA"iJ teleakopla bile göremi
yeceklerl hayali ufuklarda dolaşh
ran bu kudrete kar~ı daimi bir 
minnettarlık hissile merbut kılardı, 
yorulmaaaydılar, bıkmasaydılar, hu-
ıuaile ıatırmaaaydılar, kendi • 
lerini feyyaz bir ·numin ıine • 
ıine bı" kan mübeccel hilkhmetlmlze 
ve biUıa11 kanun ve mevzuata ayak 
ıermeaeydiler, bilmem ne havaala-
11& bir cOr'etlc dlkili çubukları, bir 
tutam toprakları olmadığ'ı halde 
halkı aoymnya, me uru igfale, hak 
ıahiplerlnin ih mkıoa altı seneden
beri mani ve entel olan 400 bin 
mGbadil içinde çok az bir kemiyyet 
tetkll eden, ve Dahiliye vekaleti ce
lllealnin evaınirl mahsusu ile bu ıi
bl ahli.kaır.lıklarda devam ve isru 
ettllLleri takdirde iskan mıatakala

nmn tebdil edilecegi Samsun Vili· 
yeti aliyeainden polis marifetile 
kendllerlae ihtar edilen ve mübadil 
haldannın buıilne kadar ademi ih
kakıada büyük amil oları bu müte
reddi türediler eyi bilmelidirlerki, 
yalan yaI1lan evvela tarafunızdaa 
ytızlerlne vurulacak ve kanunun 
pençeılen tevdi edilecektir. 

" •• 
Bir arkadaıımla konuşuyordum. 
- .. Rlfat Tayyar,, imzasını gör-

dOn mü? 
dedi. Güzel memleketimin cerl· 

del aüfuaunda bile namı ni,anı ol
mayan bu adam hakkında maluma· 
bm olmadıtını, ancak ol a olsa bu 
peçeli adın altında, Zelabvanın var. 
vara mahallesinin, ve varvara Ca-

- Bir tikiyetlniz var mı? 
Nevllle gayet likayıttı. 
- Hiç bir şikayetim yok, dedi. 

Galiba latife ediyorsunuz. 
Polis memuru hiddetle salondan 

çıkarken; 
Her halde milnaıebetaiı. bir la

tife.. diye ıöylendl. 
Smith salonun ortasına döndü; 

Naı.lkine bir taıurla: 
- lıteraenlz konutalım.. dedi. 
Neville soğuk kanlılıkla cevap 

verdi: 
- Biru bekleyin.. Belki poliı 

daha etrafta dolafıyordur. BOabil
tün ur.akla,ıanlar da öyle ... 

Masanın üzerinde bir telefon 
dunyordu. Smith mOsaade latemete 
lüzum ıörmeden kuıakhğı kaldmp 
Weatber bey' nin evialn ounıara111-
nı ıöyledi. · 

Telefon Wlntera açtı. Detektif: 
- Ben Smitb".. dedi. Mlı Weat

herby' yi istiyorum. 
Hizmetçi telefonda: 
- Aman yarabbı! diye haykırdı. 

Madıncr.ell zaptetmek kabil detJI .. 
Evveli air.in peşiniz ııra gitmek la
tedi. O ıırada büyük araba gelince 
Matmazel içine atladı, ok rlbi fır
ladı. 

Smlth kulaklıgı yerin aah, sonra 
k;~di evl1_lln numarasını ıatedi; çün
ku ımdat ıstemek zamanı gelmişti ; 1 

~Uy nk@ IÇilfl) 

Yeni ve zengin 
bir plan yapıldı 

Tilrk tayyare piyankosunuo Sinci 
tertibi için ıayet r.eagin bir plb 
tertip edilmiştir. 

Bir kaç güne kadar merkezi U• 

mumiyey takdim edilecek olan bu 
plan 10 ketideHktir. 

"60,, bin aumaranın her biri eı· 
kisi a-ibi on parçaya ayrılıacak ve her 
bilet bir liraya ıablacakbr. Ye i ter 
tibin ikramiyeleri çok zengin n 90k 
fazla olduğu gibi amortileride daha 
ameh bir tarzda tanzim olunmuttur' 

Onda bir biletlerde iki ldşfnio 
lttirakini temin lçtn biletlerin iki 
tarafına numara konulacak ve bi
letler ortalanndan zimbalanacakbr. 

Bu suretle onda bir biletin yan• 
mıaa a hip olan bir ortak arkaclaıın• 
da.ki parçayı te<'arike mecbur olma· 
dnn parasını alabilecektir. 

Numaralann mu haf uaaı için yiv
li fişler hnzırlnnmaldadır. 

Şimdiki fitlerln herbiri "6n rr•m 
ııkletindedir. Halbuki yeni fitler 
ancak bir gram aıkletinde olacaj'i 
için numaralar dolapta daha fada 
devir yapabilebektir. 

Yeni plan biltüo dQnya plyanko
lon tetkik edilmek suretiyle yQcuda 
ııetirilmiştir. 

Piyankoda kazananlar 
Tayyare piyankoıunun bu çe· 

kill,lnde büyük ikramiyeleri kaza 
aan talili vatandaşları ız: 

Kırk bin liranın iıabet etti! 
58960 numaralı biletin B. ıeriai Be. 
yazıtta çadırcdarda Mehmet Ali P•• 
şa h nında aomyacı Pert mbcll 
Raf.it ağaya ve D. serisi Kwtulut 
da' kunduracı Petro ve apar an 
kapıcııı Osman efendiye ve A. ıe· 
riai Galatada Havyar hanında ita. 
lyan tebaamdan Maka dır. 

1500 lirayı topçu melttebinde 
tercuman yüzbaşı Esat bey kazan
mıştır. 

12,000 lira dO§en 19935 numa
ralı biletin C. ve D. serileri ıehri· 
mizde olup biri mercan yokuıuı:da 
biçakcılar hanında Natam efendiye 
n digerl lıtanbul 16 ıacı mektep 
muallimlerinden Emin beye düt
müştür. 

10,000 lirn kazanan 4438 numa· 
ralı bileti:ı C. serisi Okcular b&Jı 

leblebiciler sokak 41 numarada ku· 
nduracı Panayot efendiye ve A. ıe
riıi Gnlatada şeb üvar mahallesin· 
de 21 aumarada Moiz efendiye da. 
tmüıtar. 

mii civarında dar ıokaktaki bara• 
kanın meskunu sabıkı, Ali Saip ot· 
lu Mehmet Ziya BeyefendiJ... oldu
ğunu ıöyledim. 

Hülasa ; Gazetelere yazı yazacak 
veya beyanat yapacak bir kimıe 
her ne oluna olsun söylediklerini 
deliili kanuniye ile illpata mukte• 
dir olmalıdır. Bizim Peçeli bc)'efen• 
di müdafaa yapayım derken umu· 
miyeti huıuaiyete takllbetti. Eau 
iddiasından feragat ederek umumi 
aafhadaki hezeyanlarını itiraf eyle· 
dl. 

Bizce maksatta bu idi. Huıusl· 
yete gelince tahsıma taalluk eden 
nikit için merci göıtermlttlm mQ• 
racaat etsin. 

Kavalah: AHMET MUHTAR 

bu aralık telefonda bir çınrırak 
ıesl itltti, fakat klmıe cenp nr
medi. Böyle nazik blr zamanda La• 
ngo Dootlila Berenice'in emiraiS 
evden ayrılmaları için her halde 
b r.ı vak'alar cereyan etmit olacaktı• 
Smith kulaklıtı hızla yerine aıb. 

Nevtlle kıs kıs gülüyordu: 
- T ahafınıza gitti ha... dedi· 

Her taraftan kufatıJdınıa. Matlubl• 
yetinizi itiraf ediniz. 

Smlth ayni aükOaetle ı 
- Bll'akiı 1 
dedi, sonra bir lıkemle ~elcf' 

haımıanı kartııına •eçtf. 
- Hayır, dedi, kafa taıımı ~ 

lik deşik edecek yerde, bafaıoa 
derialnl aıyırtmakla partlJ! atıl fi• 
kaybettlnld dedi. 

Beni potiıe ihbar etmediJlls; : 
da tahkikattan hoşlanm dıfııa~ I 
teriyor; hafif bir fi.e farln obD-'.:: 
na ratmen lngllbccyi dotru lıo• bt 
fuyonuııur:. Eter konuıtuRUD_. t ... 
iyi atet edebifiıeydlnl•, partioln it 
na taalluk eden kıamını kd•0111 

olacaktınız. 

Nocl.lle rölOmHdb ldlrı 
- .Atıeahtım pek. fen ctetl kJı' 

dedi; !akat: yanını~dııki geoÇ 
yaralamaktan korkuyordum. Ol 

Durdu. Bir cıgara yakıp dev• 
etti: rıu 

- Kadın öld(lrm lr, pek ~ 
edilir \ıir şey de~itdir, a>a)ulll •· dil 

(Bitsı>C 



lzmlırde 

Altı aylık 
deiz faaliyeti 

lz•lı: 12 [ A.A. ]- Ticaret oda
~~ll nqrettitı i~tiıtika g6re iz

li' llaaaıada bu senenin ilk altı 
'1•na alt deniz f aaliyetl berveçhJ 
ltidlrı 

lJ•ına 958161 tonajlık 729 va
Pur Ye 2021() tonajlık 636 motör ve 
~~1"-•ili rdlp gitmiştir. bunlardan 

3 taaeıl Türk vapurudur. bu ı;e
he toaaj i!lb rile geçen &eneye nis
eten 24265 ton faılahk vardU'. 

C6.nıburiyet bayramı 
A.l&ara 13 - Cüm uıiy t bay-

'•llluıd i .. h , • yapıJa .. ak geçit re&m ıçm 

r ' 1 rlıltl.u-a devam ediliyor. Geçit 
tdllllhıe tı17ue filomuzda ittirak 

t tcekttr. 

b Şi11adlde11 tribünlerin inşasına 
l ~tlınınıttır. Buraya gelecek izciler 
~ tı thndlden yerler bazırlanmağa 
,~Qllllfbr. Burada büyük bir fa-

ht Vardır. 

A.nkarada bava gazı 
d"' ~ra, 13 - Hava gaz1 firk~ti 
~il ~ defa 9ehre bava gazı verdi. 
ltıiııı"6-laibetle ilk o!arak şehre
lb' Nhzat beye hava gazı veril-

lf " b:ııtbt t derhal evdeki oca~ın~ ya~-
"'tb • liava 1ıazına buyuk bır 

•t Vardır. 

Enis bey 
!it ~ilara, 13 - iıtanbuldaki Ati
•tfi •efirlıuiz Enlı bey yeni Yunan 
~ ri b1.1raya gelince Atinaya hare· 
et edecektir. 

ll.ecep B. Ankarada 
taaf~kara, 13 - Bugünkü ekıpreale 
ltt ' Vekili Recep bey geldi. Veki
le. trkinı ve 8 air zevat laraf ından 

l'fılandı. 

~~h . B. 1 . ·(I· rı . zmıre gı ıyor 

•Qtnkara. 13 - Telgraf umumi 
~ iltü ile telgraf umuru müdürü 
~: otomatik telefonuna ait ka'l lc.at'i muanıeleıini yapmak için 

l"e hareket etmitlerdir. 

Yeni lfigat 
~tı"-kara, 13 - Dil heyeti tetki
~~ devam ediyor. LQgabn ( A ) 
"tJtı~ il (B) harfi Ue iştirakine ait 

a.:tı bltirnaittir. 
~~ lnilletin ltlgatını yapmak ''d 111 bir it oldupndan bir 
'ıt. ' batta iki ıenede bitmeai 

llıııdır. 

lıtaaı bankasında 
"'-~ '1let· .. , 2 - Ziraat bankası 

d 1 \l tltJ l' "'\lrnlye ictlmaı lSnilmüz-
tellt,. oJ t§tirıisaninin yirmi •ckizine 

.ı, b.._ tırıl?ı\lttur. O 1ıiln aynı zeman

tat. "-aııll reımikiltadı yapılacak-
•· il, .... , 
"lila'-l:all lcüşattan ıonra heyeti 
it, )'e • • b 1 
~. ıçtınıaı aş ayacaktır. 

ı,, " illede bir çok mühim madde
lrdır 8 . 

tifıe: llıeyanda zirai kredi koope
~lt te hakkında d .. görüşülecektir. 
~"1 tlc.Uatın memleketin her 

~1 "' teırnil edilmesi için banka 
ı:ıı •• r'-e 
~t.d tıaılar dahilinde çalış

ır. 

~·· -~ 
Un.akasa ve ihale 

~ ~le.ara 12 
'lttııı . ""' (Huıuai) - Maliye 

-- tibde 1 \t"-ıL Y•pı makta olan yeni 
1. --.aaa Ve "h J .._, ı a e kanununa Jayı-
Gt IOb kı 1 • '"ed· h •ırn arı ıkaıal edilmek 
ı- ır. •1tl " 

1•fıtıd run ıonra vekil bey 
~~ tct·ıaQ liyıhanın ıon fekli tet-
~ ı •rek . 

're 8 nıeclııe aevkedilmek 
•t V~lete gönderilecektir. 

~ Graf zeplin 
~' l redrikah f 
ı~ in k a en, 12 [Huımıi]- Graf 
, 'l ,:t~p ııeyahatl hazırlıklarını 
t 'hhati rnış aibidir. Maamafih bu 
q'''d il icra dil ~ q lr Mn e ecetf hennz ıilp-
ttı •ty~ha~el~ebatın en bOyük kısmı 
~ lıt "e Al n ıcrası aleyhinde bulun
~lllıırı,ll bi;ı~nyanın bugün elinde 
~ hlllceı . ıcık balonu bu ıeyahatin 
-fı'- erıne b 

• 1t olnıı rnaruz ırakı~aaı mu-
y cağını SÖ} ıtmiş ir. 

1 Ceınevırecıe 

Denizcilik 
konferansı 

l:nevre, 12 [A.A] - Beynelmilel 
denizcilik konferansından cihan ge
mi mficehhizlerinin bir sülüsünü 
teşkil eden fngiliz gemi mücehhiz
lerinin mümessiller bil'iltizam hazır 
bulunmamışlardır. Bu imtinana sebep 
amele hilkiimettnin Treydünyonlara 
dahil nakliyat federasyonu mümes
silini lngiliz gemicilerinin murahhası 
yerine ikame etmek lıtemesini pro
teato etmektir. Bu vaziyet konfer.:ını 
müzakerelerinden bir netice hasıl 

olmaması ih\imalinl varit iÖsterme
kteclir. 

Cnevre, 13 f A.A) - Beynelmi
lel denizcilik konferansı gemi mü
cehhezleri tnrnfından teklif edilen 
karar suretini milzakere etmiştir. 

Bu müzakereden hiç bir netice ha
sıl olmamışbr. Konferans bu gece 
tekraı· toplanmağa karar vermittir. 

• • • 
Cnevre, 13 [A.A] - Beynelmilel 

denizcilik konferansı gemi miiceh~ 
bizlerinin takririn\ yirmi dört mu
haHf reye karşı altmış dört reyle· 
reddetmiştir • Mücehhizler grupu 
konferanstan çekilmeğe karar ver
miştir. 

Sefirlerir~i mah
kemeye veriyorlar 

Moıkova, 2 ( A.A ] - Harciye 
komiserliği Rusya hükümetinin Pa
ris sefareti müste~arı M. Beaedow
ski aleyhinde mücrim .sıf atile taki
batta bulunmasını ili mahkeme 
müddei umuml•fnden rica etmittir. 

Amerika -İngiltere 
Washington, 12 [A.AJ - M. S

timıon M. Hoover ile M. Macda
naldın fngiliı ve Amerikan harp 

filolannı birleştirmek hususuı:.da iti
laf ettiklerine dair "'ayi olan haı:;;: 
lerin tamamile aaılaız oldupnu 
gazetecilere beyan etmiı ve iki 

hükiimet adamı araımda basıl olan 

itilafın tamamile manevi bir mahi

yette olduğunu taarih eylemiştir. 

Diğer taraftan Daily niyuz gazetesi 
kruv~zörlerin iıtiap hacmı hakkında 
hiç bir itilaf huıule gelmediğini 

ve denizlerin ıerbestisl meıeleaiain 
yakında toplanacak bahri konfe
rımıta müzakere ediJm lyecetini 
yazmaktadır. ----

Katoviç hadisesi 
Varşova, 13 [A. A] - Oppeln 

Mahkemesi bir müddet evvel Kato
viç operasında çıkan hadiselere ıe· 
bep olanlarla Arti&tlere sui mua
melede bulunanlann muhakemeıi
ni bitirmiş, maznunlardan bMni ıe
klz ikiıini altı dlger ikiıini ~ört ve 
birini üç ay hapıe mahkiim etmiş, 

on üç maznun hakkında d• beraat 
karan vermiştir. 

Parise döndiiler 
Brüksel, 12 { A. A J - M. Dou

mergue ile M. Briand sant on döıt 
buçukta Parise hareket etmişlerdir. 
Kral ve prensler ile •ehremini ken~ 
dilerini istasyonda tetyi etmişlerdir. 

"Çelik miğferler,, 
~ Berlin, 12 IA. A] - Rusya 

dahıhye nazırı Rhinve Voaoiphalie 
deki çelik mitferJer teıkilitmın da
ğıblması hakkındaki karana geri 
alınması için Parlamento dahil ve 
haricinde sarfedileu gayretlerin bey
hude olduğunn nizam ve intizamı 
tehlikeye düşürecek bütün tetkilit 
ve cemiyetlerin ayni akibcte u~ra
yacağına beyan etmittir. 

Otomobil ku-
lüpleri cemiyeti 

Parfa, 12 [A. A.]- Ticaret nazırı 
beynelmilel muaaddak otomobil ku
lilpleri cemiyeti tarafından verilen 
ziyafete riyaaet etıı.ıittir. Nazır oto• 
mobilcilik aahasında beynelmileliyct 
zihniyetine vilcut vermek için göre
neğe, sui İ•timallere, pmrüklerde 
çıkarılan mütkillita kartı mücadele 
huıuıunda g61terdikleri arzudan do
layı kongTe azaı;ını tebrik etmiştir. 

Nasrettin Hoca! 
J lhitEDBı'll'ımaz Nasrettin hocanın sinirleri gevşedi. 
ıı.11 •• k Zil1ni allak bullak oldu. - Eyvah! 
ıT1 uza .ere d d. v 1 ki . 11 . d •ht• il . e ı, sorgu me e erı, e erın e to-

l ıma erı puzlarla geliyorlar. 
Atina, 12 (H 11u11i) - Hariciye 

nanrı M. Mihıılokopuloı, Tütk mas
la: .güıarı Zeki be3i kabul ederek 
Türk ve Yun n hükumetleri ara
sında mevcut muallak meselelerin 
doğrudan do~ruya Ankarada, Türk 
Hariciyenile Yunan ıeflrl ara11nda 
müzalcere ve bir fekli halle raptına 
Yuııanistanın muvafakat ettitfni 
bildirmiştir. 

Frausada vergiler 
Paris:l2 [A.A,]- Meb'usan mec

lisi Maliye encümeninin bu gece 
akdettiği içtimtıda iıtima olunan 
Maliye nazırı M. Sheron vergilerde 
fazla miktarda tenzilat yapılmaaına 
tamamile muarız bulunduğunu tek
rar beyan etmiotir. bunonla beraber 
Maliye encümeni Mazbata muharirl
nin teklif ettiği iki buçuk milyar 
yerine bir milyar frank raddesinde 
tenzilat yapılmaaını kabul etmekte
dir. mamafih arada çıkan ihtilafın 

gelecek ;çtimada kolayca hallonula
cağı zannediliyor. encümen müza
keratıni tehir etmiştir. 

1,eslilıatın tahdidi 
Londra , 12 [A.A] - ln8'ili.ıce 

ıöyliyen Amerikalılar birliti ile, 
lngilterede ve Amerika araıında 
an'anevi revabıbn ipka ve idame
aini temin maksadile müteıekkil 
diğe.ı bazı cemiyetler tarafından 
M. Mac Donald şerefine verilen bir 
resmi kabulde mumafleyh mühim bir 
nutuk iradederek demiştir ki: ReisM. 
Hoover ve ben üzerimize büyük bir 
vazife almıt idik. O da İngiltere 
ve Amerika araaaıında aamimi ve 
payidar bir sulhün teessü.sünü ço • 
tan beri bütün kalpleri ile arzu 
eden fngiliz ve Amirakan milletle
rinin bu ilmiye.sini hayalat aahaaın
dan hakikat zemine intikal ettire
rek bir takım itilaflara rapteylemek 
idi. Ben iyi bir vatandaş olmakla 
beraber her bir beynelmilelei oldu
tunu biç bir zaman gidemedim. 
içtihat ve kanaatım bu Lmerkezde 
olduğu içindir ki alemi yeknasak 
bir fekle ıokmak gayesine matuf 
meaafde bulunmaktan dalma içti· 
nabederek mutlak bir aerbeatt da·· 
hifinde muhtelif mllletler arasında 
samimi bir iştiril: mesaiyi vücuda 
getirmete haarı nefıeyledim. Yal
nız bir unıurdan müteıekkil olan 
yeknasak milletler araaında hiç 
bir zaman büyük bir millet çıknıa· 
l'llıftır. 

Biz lngilizler muhtelif fülcins 
bir takım urukun karışmasından 
vücuda K"elen bir halitanın mahsu
lü olmakla müftehiriı. Amerikanın 
büyüklüğü her türlü cislere men
ıup ırklardan müteşekkildir millet 
ile meakun olmaıından ileri geli
yor," 

Tealihatı bahriyenin tahdidine 
nakli kelim eden M. MacDonald 
lngiliz mllleti için adeta hayat, 
memat mu'elesi olan lngiliz do-
nanmuının satvet ve kudreti hak
kında Ingldzlerin tarzı telikkiıl 
çabuk değişmiyeccğinden Amerika
lılarca bir müddet daha sabredil
mesi lô:ıım olduğunu ıöyledikten 
sonra vatanda,lannın bu noktai 
ııa~arını ır.uhik göttermek için ln
~ili:z kuvvei bahriyesinin bakHı 
lngilterenin devamı mevcudiyeti 
Ue müteradif oldujunu ve lngilte
renin emniyet ve ı~lametl deniz
lerde bulunduğunu beyan cylemit-
tir. 

Yung planı hakkında 
bir beyanname 

Berlin, 13 [A. AJ - HükGmet 
Yung pilinmın tr.ıtbiki hakkında 
halkın iraaına müracaat edilme
sine dair olan teklifin mahzurla
rını ve l,.hlikelerini kalka izah 
:ıdeB birb beyanname tanzim etmiş-

r. u cyanncme aheli arayl ame· 
ill~.e mGracuttan tahr.ir edilmekte-

Nazırlaı· ihtilafının 
tekzibi 

Bükref, 13 [A.A) _ R • . o manya 
ıı1ansı nazırları raaında ihl:Uif 
çıkdıkt ve bir çok _lr:tifalar vuku 
buldıığu haklundakı huberleri kat• 
iyen tekllp etmektedir. 

-32-
~emalettin Ş4k.r6 

,......... . 
Nasrettin hoca, kendisini hakika

ten öldiıj'One inandıtı için boylu bo
yuna uıattıldıtı mezarın içinde bek
lemeğe batladı. 

Sopalann teairi altında keaMae 
ı•len Nurettin yediti depeklerl 
ıual melekleri topuılan aanarak 
derhal: 

Neyi ve kimi bekliyordu? Tabii 
medre•enin 'erdiği hoca zihniyetfle 
sual meleklerini! 

Nerde ise bu mc!,.kJer çıka ge· 
lecekler ve heybetll tavırları korkunç 
•esleri ile kabir suallerini ıoracak
lu: 

Rabbin kim? Dinin ne? diy~cek· 
lerdi. 

Hoca şimdi bunlara vereceği ce
vabı peşiDen düşünüp haı:ırlamağa 

başladı. 
Ovamın üzerinde teıir bırakmış 

olan sual meleklerinin heybet ve 
şiddeti ef aaneai hocayı da korkut
muştu. 

O, nerde ise gök gürültüsü gibi 
patırdı ile aelccek melekleri titre
yerek bekliyordu. 

Bütün inirleri aynamı,, bütün 
asabı harakete gelmişti. Kulakları 

kirişte, en ufak bir seıi, batta bir 
karıncanın yürüyOt sesini bile du
yuyor ve bu ıea samiaaında, hiıet
tiği korku tesiri altında bilyüyordu. 

O, bu hisde, bu haleti ruhiyede 
iken kulağına birdenbire müthif 
bir ıea, bir tangırtı ve ••nıırb aeıl 
geldi. 

Bu acı, en ufak sedalardan bile 
fena halde ürken Nasrettin hocanın 
korku damarlan üzerinde kırbaç 
tesiri yaptı. 

- Eyvah!.. dedi.. Geliyorlar. 
Sorğu melekler) geliyorlar! Kim bi
lir bes b ili günahlarım pek çok ki 
en heybetli tavırlannı takınmıflar. 
Gehennem zebanilcrinden ödünç 
aldıkları ateş ve alevden topuı.lan 
ile beraber geliyorlar. Vurup yıka
caklar! Sonra : diril diyecekler, ye· 
ne .uracaklar, yene diriltip tekrar 
yakacaklar. 

Bu düşünce, bu korku Nasret
tin Hocanın zihnini allak bullak etti. 

Diğ~r taraftan şangırtı vo şun

gurtu lf'slcri daha zldade duyulmaya 
adeta hocanın beyninde imit gibi 
aksetmeğe başladı: 

Dltiui .sıka 11ka blr hal alan Na
srettin ondan fazla tahammül edeme 
di, can havlile avaz.ı çıkbtı kadar bir: 

- Ya Allah! 
diye bağırarak, arkasınaaki kefe

ni ile beraber mer.ard&D dışarı fır
ladı. 

Bu fırlayıt o kadar tiddetli ol
muıtu ki Hoca birden kendinin ma
hterde bulduğuna ıahip oldu. 

Çünkü mezardan ııçramuı ile 
beraber ve ayni z.amanda hakikaten 
dünya yıkılyormuf gibi daha kuv
vetli bir şanilrtı duymuş ve bu 
sefer gerllmit olan .sinirleri koparak 
bayılıp kendinden geçmişti •• 

Ne olmuıtu? 
Pek baait. Arabiıtan ve mısır ta

raflannda anadoluya, anadolu şeh

irlerine deve kervanlarıla hep mal 
gciir getirilirdi.O günde teaadGf e
uri olarnk o köyden fincan yGklQ 

bir çok develerden mürekkep bir 
kafile g çi} ordu. 

Kervan aai • ı-: lerl mezarlık clva
nnda biraı dinlenmek lıtemitlerdl 
Hocanın duydutu çan ıealeri bu 
develerin boyunlarındaki çınilrak
lardan gliyordu. 

Mezardan beyaz kefeni ile bir
den fırlayan Nasrettin, develerin 

arasına dlltmüı ve hayvaıılann bu 
ani hayalden ürkerek ıırtlanndakl 
fincan, tabak, bardak gibi yüklerini 

yere atarak param parça ettiler. 
Hocanın bayılmadan evvel duy• 

dup bilyGk 9angırtı da itte bu ffn
canlann kırılma ıealerf idi. 

Kervan Hhipleri dyaD olan 
malları kartııında evveli neye ut· 
radıklannı anlamadılar. 

Sonra develer araııada boylu 
boyuna uzanmış kefenli bir adam 
gördüler. 

ServUerdea keatJklerl dallarla 
bocayı adam akıllı pataklaına~a 
başladılar. 

- Lailihe illlallah, Mubam -
mmedün Resulüllih 
demeAe batladı. 

Tile carlar: 
- Ulan, kelime! şahadet geti

receğiııe söyle burada ne 'duruyor
ıun? 

diye hem soruyorlar, hem de 

ıopa f aalının arkasını getirmiyordu. 
Nasrettin. 
- Aman ağalar 1 Hele bir du

run da aöyleyeyim. 
dedi. Kervancılar durdular : 
- Şöyle bakalım, burada bu 

kıyafetle ne arıyorsun ? 
- Sey •• ben ölmüş bir adamım, 

görüyorsuız ya arkamda kefen bile 
var. 

Ehli kuburdanım , mezarımda 
canım sıkıldı, şöyle etrafı bir gö• 
reyim diye seyrana çıktım. 

Hocanın bu iddiaaında mantık 

görmeyen kervancılar ona temiz 
bir ıopa daha çektikten ıonra bı
rakıp gittiler. 

Yediği dayaktan iler, tutar yeri
kalmayan Hoca, arkasındaki kefenle 
beraber köyün yolunu tuttu. Sopa, 
Rkhnı batnna getirmiş, köy delikan
lılannın kendisine oyun ettiklerini 
anlam1ştı. 

Köye girer girmez, gençler 
onu alayla karşıladılar. Esa•en ka
bristan ch.•arına koymuf olduklan 
gözcüden hocanın nasıl dayak ye
dediğini görilp duymuşlardı. 

- Ne haber Hoca efendi, dedi
ler, ıen ölmüttün, niye kal>rinden 
çıkıp geldin. 

Hoca alayı anladığını hiç belli 
etmeden: 

- Öyle idi, ölmilt idim amma 
hak tanla hazretleri haber yolladı, 
tekrar dünyaya dön•Ün, biraz daha 
ömür nasibettim, dedi de ondan 
geldim. 

- Demek sen öte dünyayı da 
gördün ha? ne mutlu ıana. 

- Evet. 
- Peki orada ne var, ne yokl 
Yediği dayağıu acııını bili ıır

tında hi11eden Naarettin gay~t tabii 
bir ıeale: 

- Hiç, dedi, ne olaun iyilik, 
satlık fincancı katırlannı eğer ilr
kütmeıaeniz ılzdeo lyiıi olmaz Yal
nız buaa dikkat edin. Y okaa hali· 
niz haraptır. ( Bitmedi ] 

Çin işi! 
Şaagbay, 12 [A.A] - Ceneral 

Kint-Min-Chun kuvvetlerine men
ıup kırk bin kitinin tantun• eya
leti dahilinde Herllemekte •lduğu 
itimada fayan menbalardan bildiri
liyor. Bu kuvvetlerin hedefi mlDi 
bükiimetin dütmanlan ile el birl!tf 
etmete karar vermiş gibi gllrünen 
Şantung valisi ile münasebet ve ir
tibat teS!f etmektir. Diger taraftan 
bükiimet aleybtan bir takı1» kuv· 
vetler daha Hankov üzerine Jlirü
mektedir. 

• • • 
Moıkova, 13 ( A.A] - Ttı aja

nıı bildiriyor: Beyaz Ruılarla Çfn
lilerın akın ve taarruzları devam 
etmektedir. Karbirovıki mıntakala· 
rında uır çok Ruı memuru öldü
rülmüttür. Amur nehrine çlnBJer ta
rafından bırakalan sabilı t.-rbiller 
nehirde ıeyrf aeferl inkitaa uj'rat
maktadır. 

Rusyada mesai 
Hoakuva, 12 [A.A] - Taa ajanıı 

bildiriyor: Meıli mecllıl ba• müea
ıeaelerd• çabtma mOddetfnia gün
de yedi saat olmaaına karar veril
miıtir. bu müe11elerde elyena altıyüz 
bin amel• çalıtmaktadır. 

iz mir telef onu 
Ankara 13 - lımir telefo

nunun kat't kabulünü icra et _ 
mık (bere telgraf f ~letme •Gdl4ril 
Ihsan Ccnıal bey bu aabab lımire 
hareket etmiştir. 
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( Vukuat ) 

Bir günde 11 sirkat 
vak' ası oldu 

1 - Alunayda oturan Muuıez 
hanımın evine gecı ıaat yirmi birde 
hırau. ıir111if 16 parça etya çalmıı· 
br. Hıraı:t meçhuldilr. 

2 - Şehremininde oturan tDe· 
cardan Hilmi beyin evine kapu
nun kilidi kınlmak suretile bınil 
airnüt, öteberi çalınmıfbr• Vak'aaıa 
faUl n.ıaliim detlldlr. 

3 - Beşikt:qta müıkirat memur 
lanndan Recep efeadlniıı evlaı, 
mefhW' ev hırsızı Betiktaflı Oıau 
gfrmi§ bir bQyQk dikit maldneli 
çalmışbr. Osman benib yakalanma 
mışbr. 

4 - Ha.köyde Tutla harma• 
nında Osman efendinin odasından 
üç kat elbiıeıl çalınmıtbr. 

5 - Nazife hanım iamlacle bir 
kadın dün bir bahane Ue Haaekf 
hastanesine girmit ve bir kaç 1•tak 
çartafı çalarak kapıda çıkuku 
yakalanmıtbr. 

6 - Şehremininde Ranaiz ef•· 
dinin evine giren bir hıraıı bir .. çok 
eşya aşırmıştır. 

7 - KJtın gelmeıl dolayııı il• 
Istanbulda palto, pardesil, fapka 
hırsızlıkları şayanı dikkat derecede 
artmıştır. 

Dün bir palto hırsızı DördGncO 
vakıf hanında ticaret müd6riy•• 
komiserlerinden Fahri beyin oda· 
sına girerek pardeaüıünG atU'llllf• 
tır. Tahkikat yapılıyor. 

8 - Kumkapıda balıkçılar reli' 
Daçar efendinin bQyGk bahkhue 
sine gece hıraız girmletfr. Hınasla 
iki kOfe balık, Daçar efendlnla bl• 
kalın balık muşambaaını, tayfadan 
Samayanın bir kat elbiıe •e fç ça
maşırlarını, Onnitin bir paltoıunu 
Emrullahın bir kat elbiıesini çala 
rak kaçmışlardır. 

9 - Sabıkalılardan Akil Ye HG 
ıeyin iıminde iki kafadar Takılmde 
Mecit namında bir kayIQniln 2S li
rasını çalmıflardır. 

10 - Kararfaçta Şahbazın tu
tla harmanında Oıman efendlalD 
odasına hıraıı rfrmlf ve bir elblae 
Ue bir kaputu çalınmııhr. 

11 - Nazife hanım isminde blrl 
Haaeki haataneainde yatan bemtf• 
reai Naciye hanımı ziyarete sr•lmlt 
çıkarken bir çartaf afırip ,al4n• 
ceği sırada hademeler tarafındu 
yakalanmıttır. 

Otomobil kazalan 
1 - 2379 numaralı otomobil 

tütün inbiaar idareai müdllrlerladen 
Ziya beyin dadııı Emıal hanıma 
çarparak yüzüniln muhtelif mahal
lerinden yaralamıttır. 

2-1919 numarah otomabil Be. 
yazıtta Sehak lıminde bir enneal · 
çocutuna çarparak yaralamıtbr. 

Yangınlar 
1-Kum kapıda Bakkal Pua· 

yotun mutaaamf ve Madaa Flruua 
milatecir bulundujıı evdH dila JU• 
gın çıkmıtsada söndOrülmGetUr. 

2~- Kaaım paıada Camd kebir 
malıalleainde Melek hanımıD erin• 
den yangın çıkmıf ve ..,. luım .. 
yandıktan ıonra ı8adClrilfmGftQ,. 

Cerh 
lsmail lımlnde biri .. elld .0-

Takılmde aakla aj'aeıeda tof5r 
Şemsiyi bıçakla yaralayıp kafmtfbr. 

Bir dolandırıcılık 
Hüseyn ve Akil iımlerinde iki 

kiti Kar.tan gelea Mecit i•mlnde 
birini it bulmak bahanealle 2S lira. 
ıını dolandırdıklanadan poliıçe 1•• 
kalanmıtlardır. 

Otomobilin macerası 
Madam " Sokoran ,. lıminde bir 

kadına ait olan takıl otomobW 
Bomoati tevekkuf mahallinde eY• 

velkl gece durduğu bir 11rada JkJ 
meçhul tahıs gelerek fofc5ril dBv:mek 
•uretile •~r11cm etmitler ve otomo• 
bill kaçırmışlardır. Bu otomobil db 
taksiıi alınmış olarak ŞftU buf• 
cinde bulunmuttur. 

Faydalı toplanma 
Maliye tahıU ıubelerlndeld ..... 

murlar vergi tahıilltında utradık • 
ları rnüşkilat haldunda mGdaveleJ 
efkir etmek için badema her hafta 
pazar günü Detlerdaı :;effk l:L je 

nezdinde içtima ed~celrlerclir. 
fik içtima dün yapılnaıf ve iki 

ıaat lcadar duam etmittlr. Bu iç· 
timada mcnıurlar muuı kaldıklan 
kanuni mUtkilUerl DefterdıU" •1• 
ıornıutlar ve müşküllerini hallet. 
mişlerdir. 
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Adaaalı Habip efendi, istanbula 
gelince, Adnnadao tanıdığı Ayşeyle 
karşılaşb. 

Ayfc fakir bir kızdı, Habip ef
endi kendiıine yardım ederdi. 

... O zamanın üstünden beş s e• 
ae gc;mişti. 

İşte lıtanbulda Ayşeyi görünce 
Ş•fb. 

Şık bir kadın olmuş, Tokatli
yaoda oturuyordu. 

- Sen ne olmuşsun Ayşe?. Bu 
parayı nereden buluyor sun ? 

- İkiz karde4ler veriyor 1 
- Onlar da kim ? 
- Söyleyemem. 
Ayşe, Hıı bip efendiyi yemeğe 

davet etti. Yalnız. dedi ki : 
- Paraları ben verecegim. 

Süheyla 6 yaşmdadır. 
Bir gün yanında, Fatnıa hanımın 

ikiz doğurduğundan bahsettiler. 
- Tuhaf şey dedi, ben Fatma 

h nımın iki kocası olduğunu bilmi

yordum. ----
Bir söz 

Koltuk, istediği kadar muhte

şem olsun, insan kıçının üstüne 

oturur. ----
Aşk nıektupları 

Böyle başlar ve böyle biter: 

Teşrin İe"\ l 14, 1 Q29 

Güvey girdiler. Yatblar. Genç 
ku, taınnntiyle masumdu. 

Y nttıktan so. ra, kocası: 

- Seni biraz korkutncagım, de
di .. 

Y anm ı;aat sonra, karısı: 
- Kocacığım, beni gene kor

kut, dedi. 
Dört beş defa ayni arzuyu gös

terdi. 
Uyudular. 
Gece yarısından sonra, genç 

kadın yalvardı: 

- Ne olur, bir daha korkutsan. 
Kocası doğruldu : 

- Böh 1 dedi; içte korkuttum! .. --
l~iz 

Acaba çorap 111ı, yoksa ? ... 

1 / /1 . 

1 
/ / \ 

......---=------- h ~ ,eıırı 
1 ~· j 

- Nasıl olur ? 
- Basbayağı olur. 
Yemekten sonra çıkblıır, Habip 

dendi bir taksi çağırmak isteyince 

Ay~ mnni oldu: 

"Beyefendi! 

"Muhterem beyefendi 

"Azizim Leyefendi. 

"Aziz Ahmet. 

.. Sevgili Ahmedim. 

"Şekerim, canım ... 

••Yevrum ... 

Ahmetie l\ıehmet ortak oldular. , 
f~Ieri çok iyi gitmeğe ba~Iad1 Yalnız 
Ahmedin mütemadiyen övünme.si, 
Mchmedin sinirıerine dokunu) ordu. 

- Maalesef bu cins malımız yoK efendim ! ... 

Papaz şına vurarak süzü keser: tiyarın nefesleri duyuluyordu. 

- Kendi otomubilim var. 
MükeIIef bir Doç otomobiline 

bindiler. 
Habip efendi sordu: 
- Bütün bunlar ikiz kardeşlerin 

parasıyla mi oluyor? 
- Evet. 

Eve geldiler. Mükellef döşenmiş-
ti. 

"Aziz Ah.:net. 

"Muhterem beyefendi. 
''Beyefendi 1 

Ahmet her fır:;attn '' Bu "si ben 
meydana getirdim" diye söylenip 
duruyordu. 

Mehmet, yumuşek huylu bir ada
m o:n alda beraber, giinün birinde 

frf ürteci sabn tiH;:encl!: 
Oturmuşlar, konuşuyorlardı. Hep- -Artık çok oluyorsun, dedi, bu 

sinin hörmet ettiği bir bey: bcnfütkn bıkhm artık. 
- Camm, dedi, bunun i;in dt Şu "ben,, .-özüude:ı vaz geçte 

bir usul keı;fetmek lfizımdır. Pek "biz,, di) e konu~. Herşcyde nıüş-
- Burasını da mı, ikiz kardeşler iil5, icat edilecek bir makina il .. , terek değil miyiz? 

aıayeainde tutup döşedin? çocuk yetiştirilebilir. Bir kaç gün sonra, Ahmet ca-
- Evet. Genç bir bey atıldı: nı sıkılmış bir vaziyette, ort:?ğının 
- Alliıen söyle bu ikiz kardeş- -·Müsaade ederseniz, dedi, yıal- k.-rşısıı!a çıktı : 

ler kimdir. nız bu hususta eski usulü değiştir- - Bnşımıza ne geldi bili)ormu-
-Sersem, bunu anlamayacak ne mesek. Bendeniz bu bahiste mür- sun? 

var, Bacaklarım! teciyim. Dnkti1ovu hamile bıraktık! 
~==========================~========================-

Uzmpır<ene 

• 
Amerı ay 

Teşrinievvel 11 
Ameriknya aört vapur ile gön· 

derilmiş olan muhtelif tüccarları
mııa ait incirlerin vaziyeti hakkın
da diin ş~hrimizde bazı zevata tel· 
grafla malumat gelmiştir. 

Bu malumata nazaran Türkive
den Amerika ya gönderilmiş of an 
incirleri hamtl olan ilk vapurdakı 
mahsullerimizin muayenesi pek sı
kı olmuştur. 

Bu vapurdaki incir kutuları ay
rı ayrı muayene edilmiş ve giim

rükten imrarında bü) ük mü~küliit 
gösterilmiştir. 

Hatta bu vapurdan· bir kısım 
mahsulün Amerikaya kabul edil· 
mediği de söylenmekte ise de l>:..ı 
ri\'a-yetin ne derece doğru olduğu 
hakkında malumat yoktur. 

İkiııci vapordald incir nıahsuJü 
gaye tabii bir şekilde muayeneye 
tabi tutulmuş, gümrükten irnrar 
muamelesi de o nisbatte kolay ol
mu., tur. Bu vapurdaki mahsulün 
kaffesi Amerikaya ithal edilmiştir. 

Üçüncü ve dördüncü vapurlarla 
sevkedilen jncirler henüz Arneri
kaya vasıl olmamıştır. Yolda bulu
nan bu incirlerin de ithalinde 
müşkülat gösterilmiyeceği anla~ıl

makradır. 
Amerikadan memleketimize gc· 

tirilen muhtelif mevadda tatbik e
deceğimiz yühek gümrük tarifesi 
me:;·elejnin naz.ırı dikkate alımı· 
rak incirlerimizin kabulünde müş
kiiiat gt sterilıniyeceği tahmın c· 
<lilmcktr<lir. 

• • • g 
Çuval suiistimali Vaktile 

Gümrükte mühim. bir ~nval c:uiisti
mali yapılmıştı.Bu tuiistimal hak
kında gümrük müfetti~leri tarafın
dan ) apılan uzun boylu tahkikat 
140,000 liralık muazzam bir suiis
timd hadisesini meydana çtkar
mıştır. 

Gümrük miifettişleri, suiistimal 
ile alakadar ofan çuval tüccarı 

bazı musevileri borçlarını tediye
y davet et mi~, bir kısmı \ ermi~tir. 

Fakat bir knçı henüz para vermek
ten imtina etmekte ise de kefil gös
termi tir. 

L, vdce bu muazzam !'uiistimal 
evrakı \ ilfı) et idare he} elince mü
zakere edilıniş ve ba;,ı takibatların 
ikmali ıçiıı gümrük heyeti teftiıı.i· 
)esine inde olunmuştu. 

Heyeti tefti:;iye :-;uiistımaliJe ala
kadar memurları istiçvap ile ıneş· 
ğuldür. 

} .. vvclce te\kif edilmiş iken lıill
hara serbest J.,ırakıımış olan güm
rük Başkatibi Fahri beyle Muha
e,ebe katiplerinden Zeki efendi· 
nin bu mcs'dcdcki alakaları dere
celeri henüz tamamile tespit edil
memiştır. 

Maaınafih suiistirnalin 140 bin 
lira olduğu kat'i surette tctıbit edil
miştir. 

Yakında suiistiınele ait tahki
kat bitecek, evrakı tahkik;ve tek
rar Yilfiyet idare heyetine goddc
rilecektir. 

Ye.iioı vergi - Ilazirc.ın 929 

tarilıirıderı Ey lfıl .::oıııııın karlar 
dort tıy zarfında mülhnkatta dahil 
olmak üzere lzmir vilayetinin muh
tdif vergiler veridatı şu miktar
dadır: 

Seni lıaliye tahukkukatı 1226908 
lira 9 kuru . dört m lık io.h~ilfrtı 

~ J 

35.087 lira 9 kuruştur. 
~luhtPJif vergilerin talıakkn

k~tı \<' •. Js:lat da şu c:uretledir: 
A r.ızi \ergisi tahakkukah 5981 72 

lira 93 km uş, tahsilütı 2495 lira 
58 kııruii'tur. 

h.azunç \ervı~ı tahakkukatı 
9:28,751 lira 63 kuruş, tahf.tlatı 
526,522 lira 75 kuruştur. 

Ruhsat ve L'nvan tezkeresi ta· 
hrıkukntı 136tı9 lira 29 kuruş, 

tah ilatı l Z 170 lira 24 kuru) tur. 

Bedeli askeri tahakkukatı vr 
tahsilatı 45'~5 lira, Sayım vergisi 
tabakk1 katı 154696 lira 24 kuruş, 
tnlı;.,ilatı 393882 lira 79 kuruştur. 

Muamele vergisi tnhrkkukat ve 
tahsilatı 142192 lira 33 kuruş· 
kuruştur. 

Eğlence hu::ıusi btihlak vergisi 
trhakkukatı lJ,~21 lira 22, kuruş 
tahsilatı 130,97 iira 22 kuru~, 

savdı berri ve bahri rüsümu taba· 
J 

kkukatı 9559 lira 2 tahsilatı 8874 
lira 52 kuruştur. 

Damga resmi tahakkukatı ve 
189848 lira 15 kuruştur. S:ıtılan 
emlak bedeli tnhakkukat ve tah
silatı 14,102 Jira 22 kuruş, bede
liicar tahsilatı 14681 lira 52 ku· 
ru~tur. 

Nakliyat resmi tahakkuk ve 
t3hilatı 29132 liradır. Sair vari
dat dahil olduğu halde vergilerle 
beraber tahakkuknt yekunu 
3839359 liıa tahsilfü 1559659 
lir, dır. 

Toşr da, bir k?iseve, bir genç, 
günah çıl:arm::tğa gelir. 

- öcn çok aUnahkarım •• I3ir 
kere uburum. 

'> - .... 
- Sonra sarhoşum. 

-? .. 
- Dün gece iyice yeyip, paUn

yın~aya kadar içtikten sonr , önün

den geçerken başınn Ç"\'İriµ b~k
mııdığım o gizli eve girdim. 

-? .. 
- Hani zu eski çarşının arka-

sıudnki "V. 

Bunun üzerine, papaz, elini b:ı-

- İyH<l söyledin oğlum ! 
" Bir hnftadır şemsiyemi nerede 

bıraktıfımı habrlıyamıyordur:ı •• ,, 

----
Senelerden sonra 

Beyefendi ile" hanımefendi, yc

·mekten sonra odalarına çekildiler. 

Beyefenei, st elerin yükü ile 

iki knt olmuş, titreyerek yürüyor. 

Koltuğuna gömüldü, gnıetesini 

açtı. 

Hanımefendi, beyaz saçlı, ku ışık 
yüzlü idi. O da bir kö~cye büzüldü. 

Odada çıt yoktu. Y nlnır. iki ih-

Birdenbire, beyefendinin eliııd t 

ki gazete yere düştü, uyuyakalt 

Hanımefendi başını kaldırdı. 

Muşfik gözierle kocasına ba~ 

sonra kendi kendine göylendi: 

·- Bu yaşa geldikten so 
ona hiç ilıaD'!t 

yorum ... 

Teessür 
Kocaııı ölmüştü. 

Ertesi gün taziyeye gidenfel' 

güler yüzle çıktı. Şaştılar. 

- Siz, dedi, ber.i dün görınt l 
idiniz: ... Çok meyustum, ====:d 

... Haydi, şimdi bütün bunlan taşımak için bir otomebil satın al • 

1 ij Ier geçtiği yerde aziııı rağbet ve ınuvaffa· tJJ 

Balo ar 
Her ıene verilmesi mutat ot-1 

matbuat cemiyeti ve tayyare ce~ 
yeti baloları kanunuaani içinde fi' 
rilecektir. 

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

d kıyetler gi;ren Istanbulluların lff 
ıı sabırsız ıkla bekledikleri ı: • . 
i ~DlUJA~IQ>O ~üANKO ıı AJrfl\"!l~~Blitiln daireler• 

.f ile meşhur arjantio orkestrası yarın saat 18 30 da için huyu~ p OPZRA sinemasında m~1::8~: 
~ 'ıı: · h h 1 k tir0ııı1_!! ! ıcrayı a engc aş ayaca ·tır. w 

iıt Saat 18,30 ve 21,30 seansları için her gün ~ • ET ABLİSMA~ft 
· l nünıerolu mevkiler tedarik eclilebiJir. :ı~ 
. OZDI-BA 

STASI 
16 'I'eşrinievel çarşanıha gün ifnd en itibare~1 
Şehzadebaşında A yasofyada 
HİLAL ALEMD.L\R 

işbu milli muazzam filmi her iki sinemada birden 

VİLMA BANKİNİN 

s E ıİCfi;'~li g~::i K T ı 
filmi elye,·m Pııriste büvülc mu,·affokıyetlerle gösterilen, l"\evyorkta sesli 

ve sözlü fıliml~r ııra•ın<la biJ1nciliği kaıan:m \c şimdi 
OPERA SİMEMASINDA 

aı:tm rnuzafferivctlerle irne edilmekte ol.ın bir filimdir. 

~ ............. ~ ...... ···~-··~·~......-..··~~~ ··~ 44•~•A..4-• ........... , •• ~·-
."" ... ~ ... ;ı~m.:;..,: .... .._..~...,.. ""' • ....._., .... "" .... ""~ ....,., ""' .. ..._ - .,. .... ~--.~'"Y: -..~ .... -.. 

Bütün 
Stoklarını 

Jıerde biç gö
rlılmiyecek ehven 
fiatlar}a şimdiden satmaktadıt'· 
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~ütnaekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır, di~ etlerini kuvvetlendirir, ve kan tn1aktan men'eder. Ve dişlerin ara~ında 1 alan tefessuhıttı ve ufuneti izale 
ısı er. Dit ağrılarına, neıtlelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir t.ferinHk ve r~yıha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her türlü bastahkları~ si.rayettne 

lnl olur. Avrupada daima birinciliği alır ve birinciliği diı,lomularla mmmrldaktır. En büyük n1Ukafatı ihraz eder altun madalya ve nişuıılar alıııı~.tır. Yırmı kuru§ 
• Hasan ecza deposu. 

As • 

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

Fındıklıda I\I. M. 'Tekaleti satınaima i 
komisyonundan: J 

lt c k ~ ............................... Q_. ......... .... 
f.I. t~.eilıihti~acı i~in 900000 kilo kuru ot kapalı ııuf ıurt'tile ırıünal..ıbaya konmuş· 

oluna alesı 26-~iriaci te~rin-929 tarihine mii11dif cumartesı günü saat oı: beşte 
lıılıııllJaril':~·ır .. Talıple~ eannııme) i komisyonumuzda görebilirler Şıırtn~~ede. yazılı 
lltııı al ırlıkte teklıf mektuplarını makbuz mu alıilinde Ankaradıı ıuıllı müdafaa 
~f nıa koıniıyonu riya~etine tevdi eylemeleri. :e.z ihtiyacı i'in 600,000 Jı.ilo dakik kapalı urf suretilc müua'kaQa)O konmu§· 
~'Ilı ~b~lesi 19 · birinci teşrin 929 tarihine mUsadif cumartesi günü eaat 15 dedir 

1 tclllh:1~ ~oı:xı~y~numuıda görebilirler. Münaka •)a i tira~ içinde şın1namede ya· 
tı~abiJ· rilc bırlıkte teklif n1ektuplannın yevm 'te aııatı ılıal{'den ev\·el n.akbuz 
~c.a:nlarde Ankarada milli müdafaa merkez satın alma komi yonu riyaaetıne 

ı. 

~ ihtiyacı için 400 ton kok. kömürü Haydar pllşada ngonda teslim edilmek 
~e ~Je ~palı zarf turetile milnakasaya konmuştur. Ihaleıı 23-hirinei teşin-929 
°'llrnuıda sa~~f ÇAl'f&mba günü eaet 15 te icra o!unaca~tır .. T~lipler §&rtnLmeyi komi

~~h\lz rn k go~eleri 'e prtnamede yazıh temınlltlarıl bırlıkte teklif mektupların! 
~"'llıelerj ~ abılınde Ankarııda milli müdafaa Eıatın alma komisyonu riyaectine tevdı 

.k ~ıada bulunan 65 il• 95 ton malıemenin Trabıoııa nakli kapalı aarfla müna· 
lı' İ°'lliay0~1 koııı:nuDtur. İhaleei 22 . birinei teşrin · 929 da Erzurum ukeri satın alma 

llllirde 'llllda yapılacak.ur ~!iplerin mezk.ftr komisyona muracaatla.!1. 
"t'~. lh,..~~\lnan .x~ta~tın 1.htıyacı olan ~de yağı k.apah zar~a muna.~ asaya konmuı: 
l ~ •lına tıı 27-bırıncı teşrın·929 pazar guııU enet 15 te hnurde mu•tahkem mevkı 
ı::lıpJel'İıJ konıisyon.u~da ya.pılacaktır. Şartname _sureti k?'°iey onu~~ııda .ıncvc~ttur. 

O
t .kon:ıi lartıuımesını komısyonumuzda gcirmelerı ve teklıfnaınelerını b.mırdelı.ı mt:ı· 

tdıı 'h)?na vermeleri. 
birı~ 11Yacı için memleket hııricinden 300 ila 350 top korşumu 4-0 ila 50 suvari 

~ı 15 te hayvarıı alınncal;ır. Talipleı'in 17 . birinci teşrin . Q29 perşembe ~ünü 
.(, olattalc!uikaıada Milli Müdafaa Vf'klleti Harbiye daire i Hei"li~ine muracaatlıırı . 

( 011 ı kıtaat ve mi.ies eııatın ihtiyacı olao ::,ade }Bğı kapalı uırfla ruünak ns .. ya 
lııı ~u:tUr, . lhaleei 23-birinci teşrin 929 çaaşanha günü ca 'it 15 te Tokatta ask<'ri 

e~ ~tları. konıısyuııunda yapılacaktır. Taliplerin Tokattaki meıkQr k:omis} ona mura • 

( •ıtıı11ıo • 
• P•lı nıdeki kıtaatın ihtiyacı olan düz kırma un, ıığır eti, arpa ve ude yağı ka· 

liltc kı :na .rnilnakasayn konmuştur. ihalelf'ri 27 birinci ıe~rin 92 9 pazar gi.lnfi r;aat 
o._İsyouunıonıdeki askeri satın alma komisyonunda yap ılıcak tır. şaı tıınme ~ureileri 
6 • 10. 929z0a meycuttur· TalipleriD kastamoııidf'ki konıJtiyor.a ıı:ıüıa(·oıutları: . 
l~cek çar~nba günil saat 14 te mevcut 1500 kilo n:abe edılnıek euretıle verı· 

l 
edile A~ap hurufatın& mukabil garnitür, yeni matbaa lc,·azımı pazarlık ıuretile teb· 

tlııit ce,.t.ır. Taliplerin oartoamcyi görmek üzre komisyooumU74 müracaatları. 
~ l'e cıvarında bulunan milsta?kem mevki kıteatının ihtiya<'ı •>la~. ~a~ik_ kap~lı 
h....P"·-'e ayrı ayn dört §artname ıle münaka•ava konmuştur. lhalelerı 3-ıkıncı t~rın 
\!lll~ günü saat 15 te İ%mirde kışlada müstahkem mevki aatın alma komisyonuoda 
""'Qıia~tır, Şartname suretleri komi.ayonumıada vardır . Taliplerin iımirdeki mezkur 
~ müracaatları . 
iUen~··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ncü kolor u satınalma omisyonun an ! 

~lttat ·~················································ hrı tlıtıyacı için 400 lı. ilo san sabunlu 400 kilo siyah ktısele ile 500 metro ka· 
~ &Utı~olan pazarlık ıuretiyle mubaya edilecektir. İhalesi 15 • Te§rİni evvel • 929 
'V- flır saat. onb~te icra eifüecektir- Taliplerin ıartnamesini ıziırmek ve iştirak et· 
\ , e Yaktı muayyende komiı:yonumuzda hazı r bulunmaları iliin olunur. 

) ~~anda bulunan kıtaat ihtiyacı için 190000 dakik ve 13000 ki lo koru fasulya 
~~k~t •~retilfl mubayaa edilecektir. 11'alesi 16 . Te~ini evvel • 929 tarihinde 
fi •1-. :· ,nlıplerin şartnamesini görmek ve iştirak. etmek. üırc Karıımandak.i sa
~llııl11ş 0ıaısyonuna muracaatları. ilan olunur. 
~ ııı_deı.5\IY~ lıutane&i ıbiyacı için 250 ton kok 250 ton k.ıriple ve lOo ton tilvenan 
~ kö~ürü pazalık suretile mubayaa edilecektir. llıale 17 Teşrinievvel 929 
h 1' Uzer Slhıü sant 15 tc icra edilceektir. Taliplerin §artnamesini görmek ve i:tirak 
~ llıııu1 8~ komiıyonu~uıd': hazır bulunmalan illin olunur. . 
~ '1ka it :VU haıtaneıınde.kı Rontkcn &aatının yapılması ve ıcap eden tamirat paı.ar 
)°' ita eu:,, ra:ıştur. 1&10.92Q Çarşanba günü Mat onheşte ihalesi icr-a edilecektir ta· 
) ''-ll&a 

8 
~ IUyu h:ıstahanesine muracaatla tamiratı görerek yevm meıkürda komis 

~ tythı ı; aıelcri ilAnvolunur. 
~ .. "'~e tııu ihzari kilçilk :zabit mektebi yatakhanesi elektirik tesisatı 20.10.929 
a . .. o~C hllılieadif Pazar günü saat 14 te pazarlık la ihale edileceğinden şeraiti anla-

f~
dıa .:: gün ve paz~lığın icrası ıımnında yevmi ihalede taliplerin teminatlarile 

h la alma komııyonuna müracaatları. 
U6r~ •••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••• 

l'~~~ .. ~~~ .• ~~~·:!~~~~-~~~i~:.~~~~~~-~'..I 
!ltre'°t•ı:ı, ta~ 1nacağı ilin olunan hava k.ıtaatının (14500) kilo nuhudile (14000) kilo 
~U~tılideıı ıp çıkmadığından 21-10-929 pazartesi günil &aat (14) te ıhalcleri yapılmak 

e teıniı:ı ~20) gOn müddetle aleni miinakasa}a konulduğundan taliplerin yevmi 
1 llluyaklı;atelcrile lı.omişyona gelmeleri. 

~ek"' . . . • ..................... ••• 
ler~i Mek•-a~: .. ~~~~~:!.~::~~~~~~~.~?:!1.i~!.~~-~ndan f 

w:_per • • p· d A • • • • • • • • ~ kile ıçıo ı.a e il§ mektebi için 
~ • 

0 
5000 kilo Lahana 

2n,".;~ Karnabahar 
~ l 0000 • Pırasa 
l~ • (ı()OO • Ispanak 
~ 4000 • Taze Bez ı e 
~ • Sa.ı.ız Kabağı 
~ • Kök Here' iı S290ö deınet Taze Bakia 
a~ kilo lOOOO • • Sovan Sooo • Kuru • 
RtıA: deınet 10000 • Batates aov" • 300 demet Dereotu 
ann~ • 300 Ma}danuz 

V\l\J lti10 Marul 
!ı.1 5()0 kilo li8\UÇ 

, 

~ "-'lda • 
~'q •tııede 0~ns ve oıik darı.arı yazılı kışlık eeb:ze keza hal!da g!Ssterildiği veçhi1e2 
~ lteaj g{ln(i rak. kapalı ızarf .auretile satın alınacaktır. ihaleleri 21-Birinci teşrin-929 

• ~ı:ı~' kılına Baat 14 te Harbiye Mektebi yemekhaneleri önllndeki oıahalli mııhsueun. 
de caktır Tal' 1 · • • • · .. 1 · et ~ fartna 

1 
. • ıp enn şartoamelerı ıçm koınısyona muracant an Ye ıııtirak. 

~ t il errne erı veçhile h:ızırlayııcakları teklif mektuplarım saati muayyenesine , 1 nıukabilindc k: • • • 1 . · ı·- 1 -... ., , ~. omısyon nyasetıne verme erı ı lllJ o unur. 

o ııa;r kryü:~:·-;;;;~; ·r:~:;~:~:;:~: ·i:~~;t:. ~::~~;: ···ı 
\~ ,,.. 1.staınbul 8atınalma komiByonundan: 
~ alc~ 

rı F abrikalıtr~• ••••~.~~·".·.~·· ., .. ,.._ •• _... ........... , •• •••• 
tı.k tııÜtavir . . ~nıum mudurluğunde milnhal bulunan 120 lirıı ücretli hukult 
' ~ ... ınuavınlığıne miıdırivette h .... ı.. .. • . " .. 1.ıaı~- -ezUnl ; er e~ mustcınırren ifa"ı va11fe ctınea. uzre 

' ""hih arından tul' la lA U d ; ' en ınilraca }P 0 n . rın mum mü ilrlilk zat İ§leri wildllrlilğünc vesaik.ını 
~Palı tarfla at C} enıclerı . 

Ut ı;iu lele.lif t•ubayaa edileceği akdemce i!An olunan lll metre mik5bı kereste 
d' ttbct 8aat l tf' e ~ ıleıı fiat ~ali gorülme;1<le m~ı..kfirülmıkdar kereste 21·10-929 pazartf'.ei 
:ıı 9< nı."'zk uırlık a ınuba)~ ,.~ılecektır. ltaya talip olanların tem' tlArile be. 
;1 :iO ıı: ı ' ve ııM•ı komıııHır A ıı ı. · at ları. ına 

~/ 1ıı 1 19 ıu •ı J 14 'i>c.. e ı• 1 · b • h '- m · iL 1 ·' te paıarlıkla alınacakur. Taliple-
ııuoıı. • ' ı a r ,c,ı::, \C: .tı..... •• tue~ı. ı• '. Ankarada wcrkez .. t ı ı . 

• ı., ..ı41 ıar - ın a ma AO • 

• 
rı 

Hilaliahmer nıerkezinden: 
eşya oyun "izerinde aar ahmer san' a 

miiessirdir 

• 
evı eş~ 

eşi desi 
tarihine 

Bfitiin dünyada te~lim edilen 1 ubakikatı~~ ya ı·yankosunun 
yakından gör.mek. ve tecrübe etm.<"k i~- ~} 

}l,'J'·r"-.,.;c,;p<.ıcıı:::-:e~roeniz, hötün Spo: ıevazımatımz•'~ 15 teşrinisani g29 
e ı ı-:™ • d. . . 

MiLLİ SPOR ticnrethanesinden~ te lf e l Ştıf. 
tedarik ediniz. Futbol, Güreş,f!." -----

1
----_:;. ______ _ 

Be~en ~erhiye i,İY,cilik, Eskrinı,I I( nk teknisyeni aranıyor 

En sağlam 
Boks '· ,... .: Devlet ınatbaası nıudiriyetinden: 

model, en sağlam mal ve en Devlet matbaasında mevcut elektrik motörleıi, otomatikleri, fren· 
UCUZ fİ)1at leri, kavis lambaıarı ye bilcümle elektrikle müteharrik makinelerin 

muntazam iş lemeleri icabında tamir ve tesisatını yapmağa muktedir 
teknikom san'nt mektepler:nden mezun bir t ekn isyene ihtiyaç vardır. 
Taiip olanlar vesikalarını hamilen Devlet Matbaasına serian müracaa+ 
etmelt-ri. VT akıf akarlar 

m· 
.l\ifızayedeye 

"rlüğünden 
..> uııaıı eınlak 

1 Çarşıda Çadırcılarda , 110.112 No. dükkanlar 
2 Çarş!de. Eemirşah so a 11, 12 No. dükkanlar 
3 Çarşıda Kürkçülerde o. dükkan 
4 Çarşıda YaA-lıkçılard. 9 No. dükkanın 36-64 hiısesi 
5 Çıırşıda Hafaflarda ~ " dükkanın 5-8 hisseıi 
6 Çarşıda Perdahçılarda So No. dükkan 
7 Kuınkapı Tavaşı Süleyman aka Çeşme sokak 41 No. dükkan 
8 - Kuumkapı Kazgani Sadi mahallesi camişerif mektep mahalli 
9 - Mercanağa mahallesi Tığcılar cadd~si lmameli hanında 10 

No. oda 

10 - Eyipte Camiikebir mahallesi iskele caddesi 21No. dükkan 
11 - Bahçekapt şeh Mehmet geylani Yağcılarda Şapçı han 

odabaşılık ve kahve mahalli Te 9 No. oda 
b. 12 - Kasımpaşa Camiikebir Türabibaba caddesi 7 No. ahır 

13 - Arnavutköyde Tevfikiye camii tahtında 42-38 No. dükkAn 
Müddeti müzayede: 14 Teşrinevvel 929 dan 3 Teşrinisani 929 

Cumartesi günü saat on dörde kadar. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vaıolun· 

muştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat 011 dört buçuğuna 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzaye· 
deye iştirak etmek üı:t-re lstanhul evkaf müdürlüğünde vakıf akarlar 
müdürlüğüne milracaatları ilan olunur. 

Evıaf ve müttemilitı hakkında malumat almak isteyenler bu müd
det zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını 
görebilirler. 

Vakıf orman ve arazi ınüdiriyetinden: 
Heybeli adada otuz çeki mıktarında yanık ve kurumuı yüz adet 

çam ağacı satılacaktır. 
Müzayedesi teşrinievvelin onaltmcı çarşamba günü saat onbeşe 

kadardır. Talip olanlarıD Istanbul Evkaf müdiriyetinde orman ve arazı 
idaresine müracaatları. 
~~~~~~~~--~~~~~~~~--~----~~~~~~~---

Evkaf orman ve arazi müdiriyetinden: 
Avcı koru Ormanlarının Darlık ve dereli mıntıkasından iki ıene 

müddetle kat ve nakil edilmek üzere elli bin kilo ~imşir ve üçyüz 
metro mikap meşe ve kayın kerestesi ve beıbin kantar mahlGt hatapve 

ikiyUz kantar kömür hark ve imali müzayedeye vaz edilmiştir müzaye· 
deıi teşrinievvelin on altıncı çarşamba günü Saat on beşa kadardır 
talip olanlarıa İstanbul Evkaf müdüriyetinde Orman Yo Arazi ida· 
reıine müracaat etmeleri. 

Evkaf Orn1an arazi mudurluğunden: 
Büyük derede dere sokağında lcabriıtan mahallinde vaki bir 

ba ı> kulübe üç senelik icara verilecektir Müzayedesi Teşrini evve
lin on dokuzuncu cumartesi günü saat on be4e kadardır, talip olan· 
ların İstanbul Evkaf müdüriyetinde Orman Ye Arazi idareıiDe mu
racaat etmeleri. 

Evkaf umum 
müdürlüğünden: 

Evkaf matbaası için lüzumu olan kağıt lcapalı zarf usulile münaka· 
~aya v.a~edilcrek teşrinievvelin otuzuncu çarşamba günü saat onbeşte 
ıhaleaı ıcra edileceğinden talip olanların teraiti anlamak üzere her gün 
levazım idaresine ve ihale günü de idare encllmenine müracaatları. 

Hadımk?y satınalma komisyonunda~: 
.. Çatalca:. l\fostahkc~ mevki kıt' atının ihtiyacı için kı~lık ıebez:enın. 

munakasaıı ıh le aıureble 19 birinci teşrin929 arıhine müıadif cumartcsı 
gl\~Ü at .onbeıte ihalesi icra kılınacağından ye" ni mezkOr:d• talip
lerın temınah mu~ .k_ketclerile Hadımköy mubayact komısyonuna 
müracaat eylemelerı ılan ol:mur. 

Osmanlı bankası Kişeleri, teşrinievvelin 14üncü 
pazartesi gününd n itibaren i ş'an ahire kadar zir· 
de muharrer ... aatlarda açık bulunacaktır. 

1- Galata idarei merkeziye:si: 
Eyyamı adiyede, saat 10 dan 16 ya kadar. 
Pazar günleri, saat 10 dan 12.1/2 a kadar. 

2- Istanbul şubesi: 
Eyyamı adiyege, 
Pazar günleri, 

3- Beyoğlu şucesi: 

Eyyamı adiyede: 

Pazar Sünleri, 

saat 10 dan 16 ya kadar. 
saat 10 dan 12 ye kadar. 

saat 10 dan 12 1,2 a ve 
saat 14 den 16 ya kadar. 
saat 10 dan 12 yek dar. 

+ıa++~ +H:+H+ +H++Oa~-0-0Gocıı.ı... 
Satıh Fanlle Makinası 

lngiliz fabrikası mamulatından az müstamel bir fanile maki· 
nesi satıhktır. Talip olanların atidideki adrese müracaat etmeleri. 

r.OttOt+-C--0- Taksim Zanbak sokak 3 No. Hane 

Elbise yaptırılacaktır. 
Güınrükler umum 

müdürlüğünedn 
1- Muhafaza memurları taıfe ve sandalcı ve zabitaDl halıriye 

için yaptmlacak elbise ve kaput kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuıtur. 

2- Şartnamelerin musaddak suretleri An karada Gümrü1'ler leva
zım müdürlüğünden ve lıtanbnlda Gümrük levazım memurluğundan 
alınacakbr. 

3- Münaka5a lstanbulda Gümrük başmüdürlüğll binasında gürn 
rükler umum müdürlüğü satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4- Münakasa günü 22 tetıinievvel 929 tarihine müsadif sal 
günü saat 14 tedir. 

l 

5- T eklifnameler kanundaki ahkam dairesinde imla edilerek Y' 

kapalı zarflar mezkur gün ve taattao evvel Istanbulda komlıyor 
riyasetine verilecektir. 

6- Müuakasaya iştirak edecek olanlar ticaret oduında mukayyet 
bulunduğunu gösterir vesika ibra:r. edeceklerdir. 

7- Her talip bedeli muhammeninin yüzde yedi buçuğu olan 3707 

liralık hükOmetçe muteber milli banka teminat mektubu vermeğe Te 
yahut bunun yerine yevmi münak.asadan evvel lstanbul baımüdürliljii 
veıneıine nakit olarak para itasına mecburdur. 

8- Teminatı muvakkate mektup nümuneleri ıartnamelerle bir· 

likte talep olunmalıdır. 
9- Bedeli ihaleniA sülüsü mılctarında avans verHecektır. 

10_ Muayyen saatın hululünde mutat zabıt varakasının tanzilllin· 
den aonra hiçbir teklif kabul olunmaz. 

11 - Kumaf ve tekil nümuneleri lstanbulda gümrükler umum mtl· 
dürlUğü aobar memurluğundadır. 

Bursa san' atlar mektebi 
· müdürl2'ünden: 

Keşif bedeli 996 lira 33 lcvruş olan mektep~auıaın muhtelif kı· 
aımların it t mir t münakuaya konunlmuştur. Talip olanlann 
keşifnameyi görmek ve şeraiti anlamak üzere mektep idareaine mOra
caatları ılan olunur. 



J ru nsızv n 

~demi i tft 

Damar ev$ekligi , omat"'zma, sıraca ve em!k hasta ı arına nafidir. Hasan 
ŞiŞesı (60) bDyük ŞiŞe (1 oo) Kuruştur. 
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lf,e-~~~~ ~~~-: :'"'. -- Genç ka mak için 
'~lt{~}~ Yüziinüzün renklerini 
f' I~ ,. ~ h f: d. . <@) /1.M··· . "' } mu a aza e ınız 

~~~ YüzUnUn renklerini iyice muhafa· 

Pa1mo1fııc salıununun 

tabü ,-eıil resini t'e

ren .seytin n hıtnnfl 

rrz4landar. 

zıı edebilen kadınlar hakikaten genç· 
lcşmektedir. Zira yorulmuş renksiz, 
ve ruhsuz yüzler sinni bariz bir su· 
rette gösterir. Genç k ız iken yıızlinll· 
2ün ter ve taze n~nklerini muhafuza 
veya tekrar elde edebilirseniz geç· 
mekte olan senelerden tamamen bi· 

haber olacaksın ı z. Bu gençle~me ame· 
liye.sinde Pı.ılmolivc sabunu size mu
nenet etmekte hazırdır. 

Güzelle~tiren bir yıkama 
MUşkil bnkımlnra, ilaçlara kat'i· 

yen luzum yo~tur. Y npılacak iş sado 
lıergün deriyi Palmoli\'e sabununun 
kremalı köplığiyle yıkamak, hu kö· 
püğUn mesnmelere iyice nüfuz etme· 
si için hafifçe masaj yapmak ve son· 
re& taze su ile yıkay1p ınce bir peş· 
kir ile kurutmaktır. Palmolive sa· 
bununu hu suretle her akşam istimal 
ediniz. 

Hurma dalı yağı ve zeytin yatı· 
uln tesiriyle derhıiz ter ye taze ola· 
cak ve gençli!!inizin gü .. el renkleri 
ts ·rar goı·ünmektc gecikmiyecektir. 

Ks.t' i ve muhakkak tesiri eski 
Uısırlıların bile malum olan lıu usul 
s yrsinde milyonlarca kadın güzellik· 
ltrini, gençliklerini temdit edebilmiş· 
lerdir. S:z dahi hundan tamamen 
memnun olacaksınız . Binaenale} h 
şimdiden bir Palmolive sabununu 
tedarik ederek bu akşamdan ittbaren 
htimal etmeğe başlaynıı~ 

.::r_·JJ»Lty-~······~··~·~!!;r.g;~~lıf~t.t:::~~-~~·~~~m· ·~-nfii'i~.w:.~:.....-~... : . ~ fiif.,=; ••• ::.tf.fll/17:i.Wi. - - • 

BCVCK 
Tayare piyangosu 

YED. Ci TERTiP 
4 ünco keşide 11 Teşrini sanidedlr. 

BOVCK iKRAMiVE~ ~~ 
45, O LiRADIF 1 . 

AVRECA: 
. : 

~luntazam Bartın poştası 

E .. d Vapuru 
rcumen DUr14 Tş. en·el 

P t • günü Sirkeci rıhtıazar esı mınd c.:ı hareketle 
Ereğli, Zonguld&k, Hartın, Aamas
ra,kuruca şile ve Cide iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Eminönü 
Rıhtım han 2 numaraya müracaat 

Telefon : lst. 2684 ... ~~~ .... ~ ....... 
Alenıdar zade er 

vapurlan 
Seri, lüks Karadeniz postası 

l\fi}let 14 Ti~~~t 
P t •akşamı 18 de ııirazar esı keciden hareketle 
(Zonguldak, lncbolıı, Samsun, 
O du, Gireson, Trabzon, Rize, 
Atina ve llopaya azimet ve 
ayni iskel.elerfe (Ünye) ) 'C owa· 
yurak aı:det edecektir. 

Müracaat mahalli: İstan
bul Meymenet hanı altındaki 

yazıhane 

Telefon: lstanbul 1154· - m• 
1 etanbul 4 üncü icra dairesinden: Necip 

efendinin Artin efendiden borç aldı~rı 

altı yüz rlli lira)a m krıbil merhun olan 
Haydarpaşada ikbalıye mahallesiniu yeni 
sokağın~ atik l cedit 4 numaralı ınaa 
b:ıhçe hane ikinci ibalesi yapılmak üzere 

otu;ı; gün müddetlemüzayedeye konnl:ırak iki 

yüı fir4 bedelle talibi uhdesinde olup kati 
ihalesi icra kılınnızık üzre ,.e )iiıde beş 
zamla onbc§ gün müddetle mevkii müıa
yedeye vaz olunmuştur. Hududu: Fatma 

Medeni hanım hane ve bahçesi ahere ait 
tarla ve diğeri sokak ile mahduttur. Me • 
ıaha3ı, Oç yuz o.ltmı~ bir ar§ln terbiinde 

araziden yetmiş bir ar~ın mütelıaldsi hah· 
tedir. Mü:temi!Atı hane nbşap ve bir kat· 
tan ibaret ve bir bodrum vo bir sofa iki 
oda bir utfak \'e lıelA mevcut olup hah· 

çede müteaddit ağaç ve gül fidanları var· 
dır. &hçenin etrafı kısmen tel ve kısmen 
tabtapcrde ile mahduttur. Hanede borçla 

sakindir. Faıln molumat 2~9-3883 dosy:ı · 
dadır , Taliplerin kıy mt:li muhammcnesi 
olan ) edi) üz liranın yüzde on nishetinde 

pey akçesi teslim ve:ıne etmeleri ve 31 • 
10 · 929 tnribinde saat 1-3,15 kadar ikinci 
ihalesi yapılacağı ilAn olunur. 

Jstanbul dördüncü icra memurluğundan: 
kasımpaşada karanlıkçeşmede Çıkmaz so

ka kta 15 numaralı hanenin on ikide beş 
hissesi Mehmet efendinin borcundan 
dolayı otuz gün meddetle ihalei evveliye 
müzayedesine vaz olıuımn~tur. Haneye 
soknktan kapu ile girildikte kısmen 
mermer ve kısmen ahşap aralık zemini 
mermer bir mutbah bir oda bir merdiven 
altı ~ömürlük yüklii ve dolaplı bir oda 
ahşap merdiven yukarıya çıkıldıkta yük.Hl 
bir sofa ..,.e bir oda bir apdeahane 
vardır. Hududu: bir tarafı Hasan efendi 
hanesi bir taraf t Cemal efendi arsası 

20.000 
15.000 
12.000 

• iki tarafı Çıkmazçeşme sokağıle mahduttur. 

1 O.OOOlirahk ikramiveler ve 

1 O.Ooo liralık mükafat 

Derununda <lain Şerif çuvuş bil! ir!\t 
oturmal..""tadır. Mesahası elli altı arşındır. 
Kiymeli ınuluımmiaesi b~üz liradır, 

ah:ap ve mnhtacı tamirdir. Talip olanla· 
rın hisseye mebni yüzde onu nisbetinde 
pey akçesini müsrashiben 14-11-929 tari· 
hinde l!aat on dörtten nn altıya kadar 
bizzat VC)ll bilvek.lile mürac:ıat eylemeleri 

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

• ve fazla malumat dosyasından ita edileceği: 
• ilan olunur. 1 

4.0,COO lira isabet eden 1158960., numaralı bilet lstanbul, Edirne, 

Cel: eiibereket, Gebzede satılmı~hr. 
20,000 lira isabet eden "16597,, numaralı bilet lstanbul, Bursada 

aablmışbr. 
15,000 lira isabet eden "30494" numaralı bilet fltanbul, Sinop. 

İzmir, Balıkesir, Samsundn satılmıştır. 
12,000 lira iı:nbet eden "19935,, n ~a~;; ·ı bilet Bergama, lstanbul, 

Çıldır, Kaş da satılmıştı 

lQ,000 füa isabet ed_n "'* jö,, umardı bilet s:anbul, Samsun• 

zn)i - rrt ı k &•kerlik şubc~iııden almı" 
o.du!um urhıs vesikamla j?ayri mı sel· 

,A}ı ruı-utuıuu za' i ,.,!!im yeoisıni çıkımı· 
eat• uınn eııo:iei:ıın hUkrı.ü )Oktur. 

Sırkecıde a1or.da 420 No. hnmmal 
~n:ı na Recep 

l~Almun)a. nb~iye \'e vıladiy, 
cemıyetı azasından. 

Dr. A. ASIM 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütahassısı, Hastalarını her gUn 
15 · 17 ye kadar Şişlideki hususi 
hastanesinde kabul etmektedir. 

1 
Şişli Ktı~ıthıme caddesi No. 131 
Tel. Beyoğlu 2221 

t. &MM 

1 

. DOKTOR 1 

~Ali Mazhar 
Cumadan maada hergan Fa- ı 

tihte Sırrı Euvcr eczanesi yanın· 
daki muayene hanesinde hasta 
kabul der. 

Is tan vı iyeti s hat ve İ~!tımai ... 
avene m ·· düriye.tin e 

Tababet ve şuabatı sanatlarmm tarzı icrasına dair 1219 numaralı kanunun l~ ı üncü maddesi 
hince tesis edilecek etibba - odaları üçüncü mıntaka heyeti idare ve haysiyet di•rant azası intih 
Teşrini evvclın 18 nci cuma günü saat onüçte Darülfür.un konfrans salununtla icra olunac 
Kanunun 15 nci maddesi Türkiyede ıcrayı sanat selahiyetini haizserbest veya memur bil• 
etibbanın (Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler) odalara dahil olması mecbuı:i olduğu ve e 

odaları nizamnamesinin beşinci maddesinde oda azalarının mahalli içtimaa gelerek rey ve 
icabeder Mahalli intihapta icabet etmeyen veya mazereti sebebile isbatı vücut edemeyen 
imzalarile musaddak ve ayn bir zarf içine konmuş ve kapanmış rey pu~olarını bir mektup deru 
ve ayni günde ve intihap reyinde bulunabilmek üzere oda reisine hitaben göndermesi ı 'sarr 

Tabip, diş tabibi ve dişçi beylerin intihap günü ohm 18 Teşrinie\vel 929 Cuma günü s. '"t on 
Bayaııtta Darülfünun konfrans salonunat eşrifleri ehemmiyetle rica olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~----~-- ~~.~~~~~--~~~~~~~ 

imyaker muavinli6i 1 Şehrema·neti ilanl 
nl Ü 58bakas1 P!ş!llle•h•re•ma•n•et~in•enn11: ~Mlllle 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisar umum müdiıriüğünden: halinde döşenecek pa 
ldarei merkeziye kimyahanesi için muavin kimyaker alınacağından pazarlıklu yaptırılacağmd 

şeraiti atiyeyi haiz olanların 15 Tctini evvel 1929 Salı gününe kadar taliplerin 19 Te:. rincvvel 9 
nufus tezkereleri1e şahadetnamelerini ve sair vesikalarını müscashiben Cumartesi günü saat on b 
idarei merkeziye zat işleri şubesıne müracaatla isimlerini kayt ettir· kadar levazım müdürlüğü 
meleri ve müsabaka imtihanının 17 teşrinievvel 1929 perşembe gün ii gelmeleri .. 
saat 10 da idare merkezinde icra kılınacağı ilan olunur. Ş ehremanetinden: Kocam 

Şerait: tafa paşada yeni çeşme 
1- Taliplerin sinni 35 itecavüz etmiyecektir. yolu pazkrlıkla tamir ettiril 
2- Mükellefiyeti askeriyesini ifa etmiş bulunmalıdır. ceğinden taliplerin 19 Teş 
3- Fen fakültesinden veyahut ziraat veya eczacı mektebinden nevvel 929 Cumartesi gü 

diplomaları olacaktır. saat on beşe kadar levazı ----.. ---- müdürlüğüne gelmeleri. 

Istanhul eınvali eytam idaresinden: ş ehremanetinden: Aksar 
da Yusuf paşada Scrm 

fsmail Zühtü efendinin Emvali eytamdan istikraz ettiği meblağ muka. çavuş mahallesinde 116,l 16 
bilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Etyemezde Beyazıdı numarala dükkanlar pazarlı 
cedit mahalleninde demir yolu geçidinde 33 mükeuer numarala ve 2 la kiraya verileceğinden t 
harita numRralı, dabilenJahşap iki oda, bir hela ve bir mutfaktan ibaret ]iplerin 19 Teşrinevvel ~ 
ev ile bir ahşap kerevet ve içinde bostanı. idareye kafi mıktarda s~~yu ı Cumartesi günü aat on be 
bulunan ayazma havuzunu ve bir mahzen ıle meyva ağaçlarını ve burç kadar levazım müdürlüğü 
üzerinde bir köşkü havi 15084 ziralık ve 9290lira kıymeti muhamminel; 1 gelmeleri. 
bir bostan satılıktır. talip olanların idaremize müracaatları. ..••-•••••••"' 

§ Zeki ve saim belerle Fatma Nimet hanımların i~are uhdesinde ı --K ·-
1
-.---d-------1 

vefaen ıncfruğ bulunan Cerrahpaşa Kürkçü başı mahallesinde küçlik arta ıcrasın an: 
langa caddesinde 124 atik ve 150 cedit numaralı küçük Janga sokağın· Mehmet ve Hayati e!endilerle Meşb 
d Ah k d k d k ] 940 hanımın §il) ian ve mUQtereken u a yüzü onbeş arşı ve acı so ağın a ı yüzü on o uz arşın o an • 

b l kt T l ı tasarruflarında olup fılruhtu muk 
ziralık ve 940 lira kıymeti muhammineli ir arsa satı ı ır. a ip o an· 
ların idaremize müracaatları ilan olunur, 

§ Emine Nazıma hanımın idaremiz uhtesinde vefaen mefruğ bulu· 
nan Balatta Karabaş mahRllesinde Hisar caddesinde atik 73 cedit 89 
numaralı 9,14 arşie ziralı ve Eyübe giden cadde üzeruıde dahilinde 
temel ve zemininde yukarı üç metre irtifaında duvar enkazını havi 127 
zıralık ve 670 lira kıymeti muhammineli bir arsa satılıktır. Talıp olan· 
ların idaremize müracaatları. 

§ lsmail Hakkı ve Züleyha hanımın idaremiz uhtesinde vefaen 
mefruğ bulunan Hoca Teberruk mahallesinde Vefa meydanı cadde· 
sinde 36 atik ye 38 cedit numaralı beş oda, bir taşlık, bir mutfak, iki 
hela, bir kuyu ve ıki sofayı havi bir evle •i8-1 aumaralı üç oda, bir 
mutfak, iki hela ve iki sofa ile ayrıca bır dükkanı havi ve 3248 lira 
kıymeti muhammineli iki ev satılıktır. Talip olanların idaremize 
müracaatları. 

§Emine hanımın idaremiz uhtesinde vefaen mefruğ bulunan Kesme 
kayada Hamami Muhittin mahallesi Tekke sokağında atik 33 ve cedit 
1 numaralı bir havlu, iki oda, bir hela ve bir bahçeyi havi ev ile 
Derman çeşmesi sokağında atik 35 ve cedit 3 numaralı bir havlu, üç 
oda, iki hela, bir bahçe, bir kuyu ve ayrı bir mutfağı havi ve 870 lira 
kıymeti muhammineli iki ev aatı]acaktır. Talip oladların idaremize 
müracaatları. 

§ Ali Naci ve Sabiha hanımın idaremiz ubtesinde vefaen mefruk 
bulunan Galntada Arap camii ziyaretgShında 9-10 numaralı yekeiğe· 
rine muttasıl ve dahilen birbirine geçilir surette bulunan iki kapılı 
ve birinci karında demir parmaklıklı üç pencere ile iki demir kapı ve 
ikinci katında keza demir parmaklıklı yedi penceresi olup haricen 
sıvalı ve eahilen döşemesi kagir olon tam kagir iki mağazanın 2287 lira 
kıymeti muhammineli sekizde beş hissesi satılıktır. Talip olanların 
idaremize müracaatlan. 

§ Avram veledi Anastasın idaremiz uhtesinde vefaen mcfrug 
bulunan Çarşambada Tevkii cafer mahallesinde Murat Molla tek· 
kesi çıkmazında atik 2 ced!t 44 numaralı iki oda, bir sofa, bir taşlık 
bir mutbab, bir hala, ve arkada aydınlık mahalli havi ve 942 lira 
kıymeti muhammeneli bir kagir ev ıablıktır, Talip olanların idare .. 
mİ:7.e müracaatları. 

§ Nasna hanımın idaremiz uhtesinde vefaen mefrug bulunan 
f ophanede Saka başı mahallesinee Defterdar yokuşunda atik 23, ce
dit 91 numaralı ve 390-14 harita numaralı ve Defterdar yokuşunun 
nihayetinde Firuz ağa bostana cebhesinde altı arşın cepheli ve 69 zi· 
ralık, dukkan yapılmaıına musait 670 lira kiymeti muhammene]i bir 
arsa satılıktır. Talip olanların idaremize müracaatları. 

§ İsmail ağanın idaremiz uhtesinde vefaen mefruğ bulunan Silivri 
k6yönde hancı Karagöz mahallesinde Helvacı sokağında atik 12 mü
kerrer cedit 3 numaralı iki oda, bir sofa, bir mutfak, bir hela ve bir 
kuyuyu ve vasi bahçeyi havi 615 lira kıymeti muhammeneli bir ev 
satılıktır Talh -ı 1 ::mların 1~remize muracaatları ilan olunur. 1 

Kartalda Yakacık yolunıla 51-SS.3 uu 
ralı hane ...-e '1!Sanın izalei şnyuu zımn 

20fll-929 Çar_:anba günil saat dör 

ihalci ov,eli)t:si icra kıhnaC'ağından 
olan]ann KarW icrasına müraca:ıt eyle 
!eri ilan olunur. 

................ t94t94tettet~ 

• Deniz hastanesi 
Diş tabibi 

BedrQ 

•••••••••••••••••••••••••• ! Döyçe Oryant Ban 
i Tarihi te'ıdsi 1322 
: Merke.ıi idare Be~lin • : Telefon lkyoğlu 247,248-934, 
: 985 ve Ltanbul 2842,2843 
• : Banka muamelatı 
• : ve kasalar icarı 1: ........................ .. 

~Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karak6y harı• 
dairei mahsusa telefon Be)"' 
cğhı 37 ~ 1 -5 Merkez poıts· 
nesi ittisalind~ Allaiemci ~ 
telefon lıttnnbul 569 heıııe\11 
banka muamelata ve emniyet 

kar.alım kım 
........ iiiiiılıİİllıİİiiiiiı .. ~~ 
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il .. • .. 'Or .. : •••• ,:u~sS· 
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Mes'ul Müdür Esat Mahmut 



A v-r1...1p~cla spor 
. Yeal giMithniz mevsime ait ı 
spor faaliyeti Avrupada hararetle 
devanı etmekted;r. Bu harekatın 
içinde, mesela Balkan olempiyadı 
gibi, bizi yakındın ali.kadar eden· 
leri vardır. 

ris bu ku kuşuyu 35,23 3·2 le ka· 
znnmıştır. Türkiye rekoru 36, 15le 
Mehmet beye aittir. 

4 X 400 lıa)rak- Yunan ta· 
kımı 3, 33 4.5 le kazanm1~tır. Tü
kiye rekoru 3, 43, 4.5 le Galata· 
saray ekipine aittir. Yüksek atla
ma - Sırp atleti Borondoviç 1,73 
le birinci gelmiştir. Galatasanylı 
Haydar bey son müsabakalarda 
1,77 at!am1~tı. Uç adtm - Yunan 
atleti bu müsabakayı 13, 59 la ka
zanmıştır. Türhiye rekoru M. Gü
cünden Cemal beye 12,93 le ait
tir. 

11alkan olempiyadı 

1 

Atinada yapılm son Balkan 
olem pi yadına Yunanistan, Bulga
ristan, Romanya, Y ogoslavya işti· 
rak etmişlerdir. Aynı müsabaka· 
lara Türk atletleri de davet edil· 
lllİ§, hatta on beş kiıilik kafilenin 
ınaeraflarını da lseyeti tertibiye 
deruhte ctmi§ bulunmasına reğ· 
nıen atletlerimiz anlaşılmıyan bir 
sebeple bu mü§abakalara iştirak 
ettirilmemiılerdir. Atina olempi· 
yadında alınan netaiç şunlardır: 

100 metro-Yunanlı Frangudis 
Derecesi 11 2 • 5 . Bu koşuda 
Türkiye rekoru 11 1-5 le Rauf 
beye aittir ye Galatasaraylı Semih 

bey bu dereceyi hemen her k:o§U· 
sunda egole etmektedir. 110 met· 
ro manıalı - Yunanlı Mondikos. 
Dereceai 15 3-5. Bu koşuya ait 
tP.smi Türkiye rekoru daha tesis 
edilmemiştir. 200 metro -Bu ko 
~uyu da Yunan atleti 22 4-5 le 
kazanmıştır. Türkiye rekoru 24 
1-5 tir. . 

400 metro- Bu ko~u yene Yu-
nan atletleri tarafından 53, 2-5 da 
kazanılmı§tır. Bu koşu u Türki
ye rekoru Besim beye aittir. Dere· 
ce 53 1-5. 

800 merb - 800 metro koşu· 
sunu Bulgar Pandon 2,4 4-5 le 
kazanmıştır. Türkiye rekoru Be
sim beye, 2,1 le aittir. 

5,000 metro - Romanya bu 
koşuyul6,25le kazanmıştır.Türkiye 
rekoru 17,8le Mehmet beye aittir. 

10000 metro - Ynnanlı Beka-

Sırıkla irtifa-Yunuanlılar 3,60 
atlayarak kazanmşılardır. Türkiye 
derecesi 3,01 le Nedim beye aittir. 

Müsabaka netayicinin tasnifi· 
finde Yunanlılar 100 puvanla bi
rinci, Romanyalılar 41 puvanla 
ikinci, Yogoslavya 35 puvaala 
uçuncü; Bulgarlar 16 puvanla 
dürdüncü olmuşlardır. 

Futbol maçları 
Yugoslavya ~ampiyonası tına

linde Gradyonski Haydukla karşı
hışmış ve mağlup olmu~tur. Haydu 
Yogoslavya şamriyoiıu olmuştur. 

Slavya Viyananın Rabit tnkıını
mınıu Pragla 8-2 yenmiştir. Ro
manyanın maruf Yüventüs takımı 
Sportayı 5-2 yenmiştir 

Geçen sene ikinci Rumen pro· 
f esyonellcrden iken bu sene birinci 
kümeye terfi edilen Viyananın 
Herta takımı Avusturya şampiyo· 
nu Admirayı mağlup etmiştir. 

Avusturya-Macaristan beynelmi 
lel futbul maçı Macaristamn galebe
sile bitmi§tir. Macarlar bu hafta 
İtalyanlarJa karşılaşacaklardır. 

Macaristan şapiyonası devam 
etmekt ir. Uypeşt takımı en ön· 
de bulunmaktadır. 

., Bir çete 
fzmlr pıetelerlnde okundupna 

f6re İzmir pollıi Çok mühim bir 
•11 r&ıı tebekeaiııl meydaaa çıkarmıt
tır. Hırsızlardan bir kıımı hapiıha· 
nededir. Bir k11mı henüz yakalan
ınahııfbr. 

Bu tebekenln bazı efradı da 
i,~nbulda buJunmaktadır. 

İz.mirde Bozyaka civarında bir 

1h~tda külliyetli miktarda eşya bu
llnınutlur. 

Ayrıca Seydlköy civannda da 
Ptk çok e~ya bulunmuttur. 

Bunlar, bu hırsız şebekesi tara
fından muhtelif yerlerden çalınmış 
eşyalardır. 

Bulunan eşyanın parça itibarile 
hliktara ( 30) kadardır. Yapılan ta
harri yat neticainde bunların mühlın 
bir kıımının aabipleri meydana çık
llllf Ye •fy& aahiplerine verilmiştir. 

Bulunan eşya arasında mücev
herat ta v rdır. Bunlan Bozyaka 
Ye Seydiköy civarında bağlara gö
nıen hırıızlardan tamamını yakala
inak kabil olmamıştır. 

Bu eıyadan bir kısmı Karanti
hlda nıükim doktur Eıat, doktor 

Mehmet ve doktor Celil beylere 
.tittir. 

Karantina havaliıinde vaktile 
eşyasi çalınmış olan zevat gelip 
taharri dairesinde mesruk eşyayı 

görmekte ve kendilerine ait olan
ları tefrik ederek almaktadır. 

Birkaç hırsızlık cürmünde tev
kif edilmiş ve hapiaaneye konul
muş olan sabıkalılardan bazılarının 
buhıraız ,cbekeııinde dahil bulundu
ğu yapılan tnhkıkat ile sabit olmuş. 

tur, 
Çalınan -eşyadan mühim kııımı

nın İstanbula gönderilmiş olduğu 
anlaşılmıftır. 

Şebek~nin fstanbulda ki eleman
lannın da yakalanması için İzmir
den şehrimize taharri memurları 
gelmiştir. İki uç güne kadar burada 
ki hıuızlarm yakalnnacaklan kuv
vetle tahmin edilmektedir. 

Göztepe , :Karantina • Mısırlı 
caddesi ve havalisindeki bir çok 
hıratzlık vak'alannın bu hırsızlık 
teşkilirı tarafından yapıldığı anla
fılmaktadır. 

ı++&Q.•+o+++ Leyli ve Neharı ~+-O-++ 

ı lstikl-ı lisesi i 
Tam devrelidir. Bütün sınıfları mevcuttur. J 

Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün ~üracaat olunabilir. 
Şehzade başında polis merkezı arkasmda 

t++~ Telefon lst. 2534 <it+o+++Ot 

Belsoğokluğu, rengi ve ~tid~; 
Paris ( ~a!nt L~mis) ve (Necker)D S lTKI NECi 

khnıklerındeo mezun • 
Muayeııelıanealni Beyoğlunda lıtiklal cadde.&fnde ( Parmak kn· 

pıda) 111 numarnlı iatiklll apartımanının blrJncl katına naklet• 
rnlştir. Frengi en mileasir edvlye 411 muhtelif ıııul ile Belıoğuklu· 
f?u ve fhtilatı:ııın en muannit şcldllerl aşılar ve ( ozonotermi ) gik• 

• vesaiti e cı<frikiye ile ve nüks etmemek üzere tedaYi olunur. 

12Teşrinievvel929 kambiyo, nukut borsası fiatlar 
-

A<·ıldı Kapa. 
~=-= ... -- A~~ ~' 

J Nukut Tıılıvilı1t " 
1 

i l Iugiliz lirası 1017 50 1016 ~>ı 1 Tertlıı (A.B.S) • 
1 Anıl'rika ılolar 207 co 207 50~ ~ 1 

20 l'uııan drahmi ;,3 87 53 8i Q Q.l 2 ., (D.E) 
l ı l Almıın rııyb' mark 49 50 49 ,. =o (F.J) 
f ı l , 5 = c 3 .. 
,, Avuıtur> a §ilin• 29 50 29 50 • 

1 

il 20 l.ey R umanya 24 50 24 50 G.:.latn tııhtcfarz n. '\', 
11 

20 l.cvıı Bulgar 29 scı 29 75 lııtıınbul trnml--.y Ş, 
J Fdcmc~ !ilorl" 81 75 62 1 Hiht Dok. Ant. 

l ı 20 }·runAız frankı 163 50 1c3 751 f:sküdıır Kndıköz Su 37 1 

20 lta lynn liretı %17 sc 2 17 751 l•tanbuJ anonim Sa 
20 Kunın Çek Jslu,ak 122 75 123 F r cj;.IJ Mod<'Q 

1 

1 Çırunetiıı ~ü'i)et Hisse Sf'nedatı 
l Zlo ti l..t•lılıtan 22 25 22 5 0 
!!O Dinıır Yogu,.Jn,·ya 73 73 25 = Jı hankası 

Ilı&: 2a ııı 5.l t.:ı ' I 20 Belçlkıı frnnkı Mülga itibar. Mil! 
2<} 5 () 29

1 
75 = Oımoulı Bk. 1 1 l'euıto lııpauy., 

79<>1 
p:-

20 hviı;rc lrankt 795 
11 1 11 • ..,cldlyc 

1 Çek 1 

Londra 1 Istel'lin 1018 1017 
Nh.-york 1 türk L Uo U,47 93 0,47 

1 
Parlı Frank 12 ! 2 12 

" 
1 
Milııno " 

lJreı 9 lG 9 
l'ılark 2 2 , Ilcrlin " Le"·a 66 

1 Sof1 .. 7S G6 
1 Brükeel Belga 3 s .. 43 
Amatlrdam .. florfD l 21) ] 

Cin evre .. Fruı.k ~ 5(), 2 
1 Prag Kurun 16 

" so 16 

Viyana .. ~ilic 3 !iO 3 
il !ladrit Pezet• 3 24 3 .. 

Vart';na " 
Zelo 4 75 4 

Atiao •' Drahmi 3; 4 36 
ı i Dükrct 20 l.ey Kuru~ 24 75 24 

Mo.kova 1 Çronenı 1067 1077 
Belırat türk llra11 Din. 

., .. -· 12 7 

l ı istikrazlar 
1

Istikrazı D. vadeli 97 50 97 
Düyunu muvabbede 196 7'5 197 
lkrami) eli demir yolu 

1902 Giimrflkler 

1903 Seıidimabl 
1sos 1'echiut1 Alkcriye - f 1903 T<nlp 

i 
J904 .. 
1901 190:> 
1908 Tertip 

~ 
1908 .. 
ı•ıo9 

1 1909 Şehremaıı.eta 

1139 .. 
= -. 

13 Teşrinievvel 929 Ticaret l 
Borsa!ı f iatlan 

--~~===-----~~~~~~ Asgari Aza ınI 
1 
ı Cinsi 

1 Bugda )Üzı.la 
11 

çındlU'b 
1:umu,ıık 

ı ı Ku:ll~ 

Sün ter 
Sert 
Dlinmıı 

ı Sert mahlut 
Bnlgarlataa 
Ecnebi 
Çavdl\1' 
Arpa 
rdwr 

1 Yulaf 
.!ttercimak 

1 
:'liuhut 
Fııeul)C 
Si Mm 
Kutycml 

K. P. K. p . 

15 

16 5 

12 23 
9 20 

10 
9 

S() 

17 15 
1 

16 30 

1 

121 80 11 2U 
10 
9 

30 

Un kilo I ' 

Ekıtro Ekııtr11 1190 
Elatra !160 
Biriııcl yumufAk 119() 

ı ,, Sert 1160 
ı inci nool 

1 
Fındık kabukla 
fo'ıodık içi 
Sandık boıaltma 
L:aomı 1 

Afiyon lıJal:ıt)R 
ı ı Yapağı 

1600 
12501 

l SIO 12.25, 
1150 

1 

Ce• lz 1 

Afıyoa 405vj rnoo1 " Tiftik 65 16-, 1 1 .• , 

1 

1 

.~~Q=l~ak~~======:;;::=;;;;;;;:ı,;;;,:;;;,===~ - :c= ~ 

• -- Doktor ~ı'-'.'t.' ,..,..,~ •• • 
Haseki kadrnlar hastanesi 

Etibbasından 

ll USEYİN NAŞİT 
D iY k d llnstah klan ogum ve a ın Mütnlaasiiıaı 

Türbe Eski Hilali Ahmer 
binası No.10 Tel. lstam: 2622 

~. .. 

e.. l\Ji!li ik tb:ıt Bk. 
Si Ti<-aret ye eanayi ... 
< 

Eonaf Uk. 

so' 
. Şirketi Harriyı-

' ~ " 
T emcttu 

1 Jlalir ,-aput lal" Aıı ?.2 72 22 57 
201 !< An. D. \', yolu 

100 
" .. " 9 o.o:ı llfudanya • Bnna 

1 

.... 
"' S:ım ım !:SAbU h-

37 ô Tram,·ny -41 - Tü rkiye milli 
19

1 (t ,, f ttihrt 
1.I 

... .. 
ltiınat 

\.il " 5 0 ~· Şark tılgorta 
2:: . . r~k-.,., 

;. Anadolu Aa. T. ... 
25 1 • Jıt. Umum. 1 

93 .ı'Jl Dalya Karaaydm 
7S ' Anlııu Çimen. 

31 40 31 

;::: Bakırköy ,, 
90 1 a. Tü•k Umıı. lf, 

~ ?tlenner T .. ı Ş. 
ilan guı, alektrU: 

50 ~ temettu ı .. .. 
50 Üsküdar• Kadıköy 

b:mır mezbh• e İıtacbnl T. Ano. ıı 50 i t .... 
~ Rlhtim dok. An. • l g İttihat c!~lnnencl ı 

' ~ Ş•rk merk ecu 
1 .... 

bt. Kuapbra : 
j[ Reji (hali ta~n,.c.) 

- Türk tüt. AaQ. 
cıı Dtıhan 1 ürk " ıoı: i 

~ark deiirmea. 
Mllli bir Me,rn.2 
·- 1 -= ·- --~ - - ----

1.,ürk ·Japon bankası 
Japonyanın Ozaka ticaret odası 

umumi katibi M. Yakayo ticaret 

odasını ziyaret etmiştir. 

M. Yakayo Ticaret odası rcisile 

bir kaç saat görüşmüttür. Bu mü
lakatta memleketimizde açılacak 

Türk-Japon bankası mevzuu bahs

olmuştur. 

Tic ret odaıı Türk • Japon 

bankasında tetkikat için bir komis

yon teşkil etmiştir. 

Yalnız bir nevi 
Gillette bıçakla

rı mevcuttur 

... .. \'C herbir bıçak ke~in 

:ığızlı ve en ala çelikten ma
miıldur. Traş bıçaklan satın 

o.lırken Gillettc talep ediniz. 

Qitlette 

Kardeşinıi arıyorum 
Y cdi ay ev\·el Erzurumdan Sam· 

suna gd l"n biraderim Erzurumlu Şet· 
hetçi ınde Mehmet Bey oğlu Hakkt 
Efen İ) i Kaybettim. H alen bulundu· 
~u ) eri bilenlerin incıanİ) et namına 
adresin e malumat rnrmelerini rica 
ederim. Tophanede mescit sokağında 
Re~it A~anın kahvehanesi iizerinde 
snkine Memnune 

Ankara vali muavini 
Bir kaç gündenberi şehrimiz e 

bulunmakla olan Ankara vali mi· 
avini Aptulhak Hakkkı B. bugün 
Ankaraya gidecektir. - -- -

Maarif ve kitapçılar 
Maarif vekaletile kitap tabileri 

arasındaki ihtilaf halledilmiştir. 
Kitapçılar komisyonun kitap 

fiatları hakkında verdiği karan 
aynen kabul etmişlerdir. 

Ticaret sarayı 
Ticaret sarayının inşası hakkınd~ 

karar ittihaz. etmek üzere teşkıl 
olunan komi yon dün ticaret oda
sında toplanmışbr. Bu içtimada 
ticaret ıarayının aeri bir şekilde 
olması için kırokisinin dirayetli bir 
mühendise yapbrılması kararlaştırıl
mış, bu mes'ele ihzari bir şekilde 
görüşülmüştür. 

Jkincl içtima gelecek Pazar 
günü yapılacakbr . 

Rusyada tayyarecilik 
Mo~ t ovn, 12 [A.A] - Tas Aja

nsı bildiriyor: Gazeteler, gayri ns
keri tayyarecilik idare meclisi reisi 
M. Baranov un beyanatını neşret
mektedir. M. Baranov bu beyana
tında Fransız tayyareciıi Costes un 
hududu gcçrnOlk için Çita mıntakni 
memnuası üzerinde uçmuş olması
ndan ve mumaileyhin tayyareıini 
Çin hükumetine satmak niyetinde 
bulunduğu hakkındaki haberden 
dolayı müteessif olduğunu söyle-
miştir. 

5 

Merkez kumandanlığından: 
Unkapanında bulun:ıına} nn pi) ade 

mülaztm p28·250J Ahmet Hikmet 
Ef. ile mu\ azzaf hesap memurluğuna 
talip ihtiyat hcs:ıp memuru mua\'ini 
H. lliiı;nu efendinin Merkez K. 2inci 
şubeye m\ırncaatları. 

Mandanın muhafa
zası mı yol,sa ... 

Londra, 12 [A.A} - New-York 
tan Daily Mail e bildiriliyor: 

lngiliz hükumetinin Filistin üze
rindeki İngiliz mandasının muha
fazası, yoksa terkmi, niyetinde ol· 
duğunu anlamak üzere dün M. 
Mac Donald ı ziyaret eden bir mu
sevi heyeti murahhasasına muma
ileyh, pek muhteriz ve ihtiyatkar 
bir cevap vererek, son filistin veka
yiinin sebebi hakikisini tahkika 
memur komisyon, bitarafane hare• 
ket edeceğini söylemiş ve lngilte
renin şu sırada Filistinden çeklime· 
si orada vahim iğtişnşabn ıuhuru· 
na badi olacağından şimdilik böyle 
bir tedbire tevessül olunmıyacatını 
söylemiştir. 

Feleınenk Bahı~i Sefit 
Bankası 

Mer 
• ez 

Amsterdaın 
Galatadn Karaköy hanı 

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

kasa 1 n icarı .... ..... ~i91------~ 
~ ......................... iilm ................. , 

!Ka~oköy köpırlYı ~aıırH'ifceDeırn 
Köprüden Kadıköynden Köprüden Haydarpafadan 
Kadıköyüne S Köprilye Haydarpn aya Köprüye 

l - \""'l ı 
6 15 • 

6 ıs ı - l'"I 6 20 
7 13 
7 48 
8 25 
8 53 

~ 
!.. • a. • 
<I .. 

"C 

~ 
ii" .. 

7 05 ! 
-8, 40 : 

15 • 
8 40 ı 
: ;~ i 
~~ ~~ ! 
11 40 t 
12 15 • 
J3 05 t 
..3 50 • 

tn~ ı 
16 40 1 17 15 
17 50 
18 25 
19 05 

19 45 ı· 20 30 
21 
22 05 

7 05 
7 4-0 
8 10 
8 45 
9 05 L'l 
9 50 
10 25 
11 05 
11 4-0 
12 ıs 

13 
13 50 
14 3:; 
15 
16 
16 30 
17 
17 15 
17 45 
18 25 
19 05 
19 45 
20 20 
:n os 
21 28 
23 

l"I Sof~r )alnıa Cuma. Pazar, Çar-
1snlıa güuıcri lln)darpnfAYR uğra)a 
e.ııltır. 

\ .. ) Sefor ) alıus Paz1U"te1i, Çnuam· 
bn günleri llavdarpapya ufrraya• 
caktu 

6 15 
7 05 
7 40 
7 55 

15 
52 
55 
05 
40 

8 
8 
9 

11 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
22 

15 
05 
25 
15 
10 
40 
15 
50 
25 (". 
40 
05 
45 
30 
05 

9 ıı rı 
9 35 
9 56 

10 35 
ıı ıs 

11 48 
12 20 
13 08 
13 58 
14 40 
15 08 
16 08 
17 13 
17 40 
18 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 38 
23 08 ["'] 

l'"J Seferi yapan yaparlar yal.aut 
Perveınbc, Cuma, Pazal" glinleriui ta· 
kil.eden gece lla)darJJa,aya uğraya· 
caktır. Ramazanın birinci ıccesinden 
llR)TllDllD !80DUDCD gccestne kadar her 
gece Hayd:ırpa~ya oğrayacakbr. 

('") Seferi >atııu Pazar, P~embc, 
Cuma günleri Haydıırpapya uğraya• 
eakur. Yalnız Ramanm.n blıiııcl SÜ• 
Düııden Bayrauım aonu.ncu gfinGne 

1 
kadar her gün Raydarpaıa oAraya 

• 
............................ ramkmbmr .... mllllli.mm ....... .. 

r.- ---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

A <dl a Dar taırliFesn 
10 Haziran tar'ibinden itibaren Cumadan mida günlere mahsus edalar hattı 

Sefer No. 
Pendikten kalkı, 
Kartaldan ,, 
B. adadan ,, 
Heybeliden ,, 
Burgazdan ,, 
Kınalıdan " 
Mudadan ,, 
Kadıköyünden ,, 
Köpraye vanf 

Sefer No. 

Köprüden kalkış 
Kadıköyünden ,, 
Modadan 

" K nalıdan 
Burgazdan 
Heybeliden 
B. adadan 
Kartaldan 
P ndlkten 

" 
" 
" 

1 

6.00 
6,10 
6,25 
6,40 

7,25 

2 4 
7,44 8,25 

9,05 
9,20 

8,35 9,35 
8,45 9,45 

3 

7,10 
7,30 
7,45 

8,30 

6 
9,10 

9,50 
10,05 
10,22 
10,30 

5 

7,00 
7,10 

8,05 

8 
10,15 
10,3S 

11,05 
11,20 
11,35 
11,50 
12,15 
12,30 

7 
7,05 
7,20 
7.45 
8,00 
8,15 
8,30 

9,15 

10 
12,00 
12,20 

12,50 
13,05 
13,20 
13,30 

-

9 

8,00 

8,S5 

12 
13,35 
13,SS 

14,30 
14,45 
15,00 
15,16 
15,40 
15,SS 

11 

9,00 
9,10 
9,25 
9,40 

10,2s 

14 
15,00 

15,40 
15,55 
16,10 
16,25 

13 

10,00 
10,10 
10,2s 
10,40 

11,25 

16 
17,00 

17,45 
18,00 
18,15 
18,25 

-

15 

11,30 
11,40 
ıı,ss 
12,10 

12,55 

18 
18,00 

18,45 
19,00 
19,15 
19,30 
19,55 
20,10 

17 

14,05 
14,15 
14,30 
14,45 

15,20 
15,40 

20 

18,05 

19,00 

["J 

l 'J "' l Jup 30 EylUla kard yııpılaealrur u u terctU •c;ferlcr •alnı:ı: Pazar 1ıüolerlnc ınahıııe 0 ~ • 
''IBu f arcth ıder SO EY2ııd:uılülurkPr nı?Ünlcrl ynpılnı yac:Ak ,.e 30 Eylul· t:ır ı udco itibaren Pazar c:üalcrlde •-apac.r..kt-

19 
15,00 
15,15 
15,45 
16,00 
16,15 
16,30 

16,SS 

17,20 

22 
19,00 

19,45 
20,00 
20,15 

--

21 

17,00 
17,10 
17,25 
17,40 

18,05 

18,30 

24 

19,05 

29,00 
20,10 

-

23 

18,35 
18,45 
19,00 
19,15 
2-

o 
26 
20,ıs 

21,00 
21,15 
21,30 
21,40 

25 
19,05 
19,20 
19,50 
20,05 
20,20 
20,35 

21,10 
21,30 

28 
21,45 

22,SO 
22,50 

(") 
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YJLDIZ VE OTOMOBiL 

l'&Z!.irte~i ! D A!\l, Te~ıinie,,d 1~, 1919 

Adana ne haDde? .~--. 
A 

Vali Remzi B. Adaiıiı 
ahv lini ·zahediyor. 
Köy kooperatifleri-mezbaha, su, elek-
\ trik mes' elesi - yol derdi 

Aadana valiıi Remzi bey ada· 
nayı alakadar eden muhtelif işler 
hakkmda •Yeni Adana,. gaz.ete· 
sine bazı malumat vermi~tir. Bu 
malumatın milhim gördü~ümüz 
kııımlarını o gaıeteden ahyonu: 

- Bir kaç günden beri lcöy 
lcoopratifleri baklcanda gerek bele
diye de ve gerekH halk fırkasında 
toplanarak konuştuk. 

Kanun, bu iıle en fazla uğrat· 
mayı ıelahiyeti en büyük mül
kiye memuruna 'Yeriyor. Ve bu 
sureti~ meogul oluyoruz. Bu sene 
iki mıntakada bunu tatbik ede
cejiz. Kaıaun 500 nüfuslu köyler· 
de kooperatif teıkilini emrediyor
du. Kafi gelmezse yakın bir kaç 
köy birleıtirilerek vapılacak .• 

Bu sena tatbik edeceğimiz 
mtntakalan teıpit ettik. 

Birinci mıntaka büyük 
küçük dikili, Şambayadı, 
kuyuıu dur. · 

dikili, 
çakal 

Buraya merkez, biiyük Dikili 
köyü olacaktır. Bugün jandarma 
vaııtasiyle bu köylere haber gön
derdim. Perşembe günü topl,.na
caklar. Ben de ziraat bank mü· 
dürü fazlı beyle büyük Dikiliye 
giderek kooperatif hakkında ma· 
lumat ve izahat vereeeğiz. Ve teş· 

. kilini teklif eyliyeceğiz.. Münevver 
ve zengin bildiğim bu köylerde 
kend~ f aydalerı için yapılan bu 
teklifin hüsnü suretle telakki edi· 
lerek derhal kabul edileceğini çok 
Umit ediyorum. 

Bu firkete dahil olmak için 
ı bet lira gibl ehemmiyetsiz. bir para 

- Biz arkadaşlan tefrik et· 
tik . • O tarafa zannedersem 
etmittir. Fakat birleşmek için 
bir vakit tayin edilmedi. Ayni 
zamanda bir meı ' ele daha 
çıktı. Bu defada Cebeli Bereket 
vilayeti, bizim kars kazasının ken
dilerine verilmesini iıtemif. 

Dahiliye vekaleti muteUia•t
ıı sordu. Msclisi ımumi içtima 
halinde olmadığı için cevap ve· 
remedik .• 

Yapılacak yollar 
- Bu sene hangi yollarımı. 

yapıla bilecek? 
- Biı, bugünkü vaziyete göre 

ehemmiyetli hiç bir yola baılıya
cak bir halde değiliz.. Yeni yol 
kanunu mucibince bütün yol pa
ralarını merkeze verdik. Artık na
fia veklleti sara ile yol inıaatını 
idare edecek.. 

' , duhuliye verilecektir. 

Zannedersem ba sene Ankara 
vilayetinde yol itine başlanacak
tır. Geçen mecliıi umumi içtima
mda yol parasına bir lira zam 
etmiştik, bu, on yedi bin lira 
kadar bir ıey tutuyor ki bu 
kimilen bize aittir. Sekiz lira· 
dan fazla yapılan zamlar mer· 
keze göndrilmez • • Bu para
dan amelei mükellefe lenzım Jçin 
1500 lirasını mulhakata gönder
dik .• Yine amele için 1500 liraya 
yirmi beı çadır aldık, baki on 
iki bin lirayı da karata9 yolunu 
ıolaklt köyüne yetiştirıniye uğra
fl)'Oruz.. Bura11 İçin innaplı taş 
Ocaklarından 3500 metre ınikap 
bt ihale ettik. Koza itleri biter 
bitmer; çifcilcrimizin vadi nıeri
ae iendi arabaları ile bu taıı 
nakletirecetiz. Aynı zamanda ka
rataş cihetindeki çifcilerde o ta· 
rarafdan tat nakliyatı yapacak: 
lardır. 

. 
_,oLL y DA vls OTOMOBILI JLE BLANS MONDEL OTOMOBiLi iLE 

Bil' z manlar otomabll, muvaf- ı bu umulmadık fırs~b hiç kaçırır mı? 
faklyet kaz.anan filmlerin baılıca Güzel eli sıksık dudııkların götQ. 
ethaıı meyanında idi. Otomobil da- rerek bir müddet bırakamamış. 
ima ilk aa~a g6rünür, filmde mühim Otomouili y kından, Paria ka-
rölG oynardı. 

Hemen bütün ılnema nrtistleri 
ısa 'atlerl iktizası otomobil kullnn~ 
muını bilirler. Otomabll her günkü 
bayata o kııdlll' çok girml ti ki böyle 
bir hüner malik olduğundCLD dolayi 

kendi kendini tebrik etmeyen ıine
ma yıldızı yoktur. Esaaen sinema 

rti ferinin otomabile karşı ola.n bu 
alakalan ıununla kabili bııhtırki o
tomabilinin sinema gibi iki muhtelif 
cepheıl vardır: Mekaniı.me ve be
diiyat 1 

Bu se e Fransada açılan oto
mobil aergiıl ye orada görülen te
rekldyat Fransız alnema yıldıxlannı 
çok alik dar etı:d tir. 

Bu münasebetle bir Fransıı; film 
mulaablri sergiyi ziyarete gelen dil
ber ılnema artistlerine otomobil 
hakkındaki fikirlerini sormu§tur. 

* •• 
Yı1dız!ann otomobile ait sergü

ı;eıtleri pek çoktur. Bunların içinde 
pek baıkalan vardır. 

Mesela Suzanın şu hikayesini 
dini yin: 

Gilzel arfüıt bir gün tekbaıına 
otomobili ile Saintdlova' cfon Pari
se ~dlyormuf. 

Bir köşe baıına geldiği zaman 
bell!diye nizamnamesi ahkamı nıu
ci bince arkadan gelecek otomobille
re ltaret olmak üzre sol kolunu 
otomobilden dışarı çıkarmış. 

Bu flırad aynı istikameti takip 
etmekte olan bir motosikletli genç 
otomobilden billor gibi çıplak bir 

kadın kolunun dışan uzandığını gö
rünce derhal motoıikletinln ıeyrini 
otc.mobilin si.ır'atınc uyudurmuş, 
pencereye yaklaiıp bu güzel eli 
tulu vermiş ... 

Gfizel an'atkar elini kurtarma
ğa L aşmış, fnkat ne ınümkün ••• 

r .. tCı.5 •• ıc~Ii gc:.ııç elıne ~ıeçcn 

pılarınn k dar takip ettikten ıonra 
her ihtimale karıı ortadan kaybol-
muş ... 

• • • ' 
Acrı ba sinema aktrisleri ıinema-. 

yı eJen dolayı seviyorlar? 
J le muhabir bu sualin cevabını 

veriyor : 

Fransız sinemasının prensesi olan 
Louse Lagrange ( luiz lagranje ) ın 
otomobil idare etmekte pek başı 

hoı değildir; yalnız başknııı tuafıa
dan kulle.mlan otomobilde gezmeği 
pek sever. Mesela otomobil eya
hatmı trenyolculuğuna bin kere ter
cih eder. 

Spor dü küni.i bir sinema yıldı
zı olan Banche Monde! ( blanş mon
del ) de otomobil~n bat c!öndGrücil 
sür'aUne ıışıkbr. 

Gn.by Morlayın ın en büyük zev
ki de hastalanan arabasını biı:r.at 
iyi etmek, bir kadın kalbi gibi 
çnrpan ve hayat veren güzel araba 
motörünün esrarına cüfuı. edebil
mektir. 

Dolly Dawis'in otomobilde en 
beğendiği şey esri sistemde bir 
otomobilin tezyini güzelliğidir. 

Esmer İ21pnnyol güz.eli Mariıı 
Dubakin, Studboker markalı oto
mobiJi ile günde azami uzunlukta 
yol kııtetmeğe bakar; çünkO lspan· 
yol rıincmn yıldı:tlarıoın başlıca 
ıncıiyetle inden biri de faaliyettir. 

Maria Glory arabasının kudre• 
tine hayrandır. Raşel Deyrls . oto• 
mobile, bir snn'nt eseri, mRbir bir 
kuymmcu elinden çıkmış bir mu
cevher nıızariyle bnkar, otomobili· 
nln Qıtnne titrer. 

Arlette Marchal (arlet marşel) 
otomobilin emsalsiz rahatlığı11a ba
yılır. 

Sımonne Vanncr yotomobil deni. 
len bu terbiyeli c n varın us1ulu
gunn hayron dırl 

Aerdan, zeytia, çıldırım, yol
ge9en köylerini de ikinci mıntıka 
olarak teıpit ettik. 

Burayada merkez Kerdan kö
yünü yapacağız. 

Gelecek hafta içinde bu mmta
kaya gideceğiz. iş yapılup meyda
na geldikten sonra köylü bunun 
faydasını görerek, bu işe çok 
ehemmiyf"t verecektir. Ve bu kil· 
çük şirketlere koca bir ziraat ban
kası arka olarak bulunacaktır . 

Meclis içtimaı 
- Geç~nlerde meclisi umumi 

fevkalade olarak toplanmıştı. Ne
ye karar verildi? 

- Evelce yapılmııı olan vila
yet bütçesinde on sekiz bin lira· 
lık bir istikraz gösterilmifti. Ka· 
nunen adi bütçelezdc istikrar 
gösterilemez •. 

Bozantı mes'elesi 
- Bozantıda bir kaza teşkili 

ile Mersine raptı hakkında bir 
teklif vardı ve bu hususta bir lca· 
rar verilmişti ... Bu mes'ele naııl 
oldu efendim? 

- Biz bu hususa itirazan bir 
karar vermiştik. Biliyorsunuzki 
çok büyük olarak görülen Adana 
vilayetinin bütün yükü merkez ka
zası üzerindedir .• 

Bir kaç kazaya merkeıden pa
ra göndermek ıuretiyle maaş ve· 
riyoruz... Bir de yeniden zengin 
köyler mıntakası bizden alırsa va
ziyetimiz çok fena olur.. Bu hu· 
susta daha Mersin meclisi umu
misi bir karar vermiı onlar da 
kararını verince hakem va7.iyette 
bulunan Dahiliye vekaleti kararını 
verecektir. 

Ayrılan köyler 
- Kozan ve karstan evvelce 

alınmış olan köylerin geri veril
mesi hakkında iki taraf mecliıi 
umumisinden heyet tefrik edil
mi~. Bunlar i~c başledılar mı? 

Hulasa bu ıene yol faaliyeti 
icara taş cihctindedir. 

Kazan, Karı, Feke ve Saim
beyli de amelei mükellefe faa
liyete geçti. Ônümözdeki hafta 
içinde oralara giderek iaşaatı tef. 
tiş edecegim, bilhassa şimciye ka· 
dar Karada hemen biç yol fa
aliyeti göaterilememiıtlr. Bu sene 
a drın kaıaaı ile bu kaza u&1ı
ndaki yola baılandı. 

Bu iki kaza arasında bu yola 
çok ihtiyaç vardır. 

Bu iki kaza da kendi tarafın· 
dan ite başlamıştır. Bu parasız 
vaziyete göre amelei mükellefe 
çalışdırabilen kazalar daha faz. 
la yol yapacaklardır. 

Mezbeha işi 
- Mezbaha iqaıının başla· 

nmaıına muvafakat buyurularak 
munakaıası emredildigini haber 
aldık? 

- Evet mezbaha i~ini tetkik 
ettim.,. 250 bin liraya yapıla bi
lecek mezbahanın ıenede yGz bin 
lira kadar aafi irat getirebilece
gini gördüm... Şimdilik bu işe 
baılaya bilmek için belediyenin 
elinde bir mıktar parası vardır. 
iki ay münakasaya konacak, on· 
dan sonra muvafık görülllrıe ta-

libine ihale edilecektir. Mezha· 
ha baA"ırsak fabrikası yanında 
yapılacaktır. 

Su i~lerl 
- Su işleri için belediye bü

tçesine 70 bin lira tahaisat ko· 
nmvotu, Bu i le uğraoilıyormu? 

- Adanaya getirilecek su 
için yedi yö~ bin lira lizım o\· 

duğu anlatıldı. Tftbii bu kadar 
çok para ile yapılacak bir iş 

Çirkin kadınlan ıü:r.ellettirmek, 
ihtiyarlan r n~lettlrmek huıuıuuda 
bayak bir muvaffldyet röıteren Ruı 
doktoru Kokoff kıaa bir zaman zar
hnda kadınlar aleminde büynk bir 
töhret kazandı. 

Her pn ı at ikiden beı;e kadar 
muayeaehaneılnde yüı;lerce mGşterl 
kabul ediyor, her müşteriden biner 
frank heıabile kucak doluau para 
toplıyordu. 

Madam Pepin profeı6rlln bu mu
vaffaklyetinl haber alınca en tatlı 

emelinin tahakkuk edeceğini hükmetti 
ıevincinden bir çok kere ııçradı. 

Kırk yatında dul kalmıftı. Tanı
dıklarından birinin evinde tesadüf 
ettiği bir delika11fı ile evlenmek 
Madam Pepin için bir gayel emeldi. 

Buna muvaffak olmak için de 
Doktor Kokoffa bat vurmaktan ba· 
tka çare yoktu. 

Profeaörün tedavibanesine girin
ce ispanyanın cngizisiyon mezalimi
ni habrlatan demir korseler, aehpa
lar, cendere aibi kalıplar Madam 
Pepenl fena halde ürküttü. 

Fakat emeline nail olmak için 
ceaaret göatcrmek, olur olmaz mü
tkll kar,ıaında yılmamak icap edi
yordu. 

Mamafih Profesör Kokoff'un sa
kin çehresi Madam Pepini bir az. 
tHkin eder gibi oldu. Filhakika 
Doktor da insana i•kcnce ederek 
bir cellat hail yoktu. 

Profeaür cenaplan Madam Pep
nl kartıınna oturttu, çehreıinl iyice 
muayene etti. • 

Sonra başını sal1ıy&rak sordu: 
- Ne istiyorsunuz? 
Madam Pepin gözlerlnl yere in

direrek: 
- Gençleşmek.. Güzelleşmek ... 

dedi, 
- O halde iki tedaviyi birden 

tatbik edeceğiı.. Bin beuüı frank. 
Madam l>ilAtereddüt çantuını 

açıp doktoru memnun etti. 
Bunun üzerine i'Üzellik mütehaa-

1111 muavinlerinden birini çağırıp ju 
emri verdi: 

- Madamı cll&layınızl 

* • • 
Beş dekika ıonrn bir maaajrı 

karşısında 70 bin lira ile bir şey 
yapılmaz. Su, Adana için haki· 
katen hayatı bir meseledir. Ve 
bunun her şeyden evvel yapılm
maaına tarafdarım. Fakat para· 
ıızlık buna imkan bırakmıyor ... 
Su işine kerşılık olur diye mez
bahayı evveli yaptırarak bunun 
iradından istifadeyi dilşündüm ve 
bu da olacaktır. 

Maamafih ıu meselesiyle de 
meıguli&z. Bazı şirketler bulunmuş 

gibidir. 
Benim kanaatime göre bele· 

diye kendi varidatiyle bu işi yapa· 
maz. Bunu imtiyaz oeldinde bir 
şirkete vermek doğrudur. Su, 
elektirik itine filan ben.ıemez. Bu, 
ilk ıenelerde zarar eden bia i~tir. 
Halbuki bu zarara tahammül et· 
mek için kuvvetli sermaye lazım· 
dır. 

Belediye istikrazı 
- Belediyenin bir istkraz me

a' eleıi var. Bu ne için olacaktır 
efendim? 

- Su işi için üracaat eden-
ler, belediyeden teminat ve yahut 
hükO.metin kefaletini istiyorlar. 
Hükümetin kefalet · i çok uzun 
bir muamele ve bir k un çıkma
ıına bağlıdır. BelediJe emlakini 
İf bankasna teminat göıterecek • 
ve banka da buna m\lkabil yllz 
yirmi bin liralık kredi mektubu 
'Yerecek ve aynca beltdiyeye elli 
bin lira kredi açacaktu-. ·,t; 

Elektirik işi " 
- Elektirik şii'k•ti henüz ce· 

reyan vermeli. SonrB\ tesisat işi· 
nde bire~ilerek ihtikar yapıldı
dığından fİkayet olunuyur? 

- Şirket mukavele mucibince 
imzadan itibnren on dört &l!' zar· 
fında cereyan ver!l\Qk mecbur i
yetindtıdir. Tabti daha evvel ve
rirse kendi menfaati vardır. 

Geçen gün fabrikaya gittim .. 
tpşae.t devr.m ediyor. Ve bir çok 

kuvvetli parmaklan ile kadının yatlı 
çehreılni ututturuyordu. 

Maaajcının eli kurudukça bir 
hast bakıcısı kadınıa yibilne ke9-
kln kokulu bir pomata aürüyord&l. 

Muaj o kadar tlddetll idi ki 
Madam Pepln batırmamak lçla 
kendini gGç zaptedfyor, r8ı. kapu
lannın yanaklarının tittitlııi hllH· 
diyordu. 

O ıırada Profeaörı 
- Yetlşlrl 
dedi. 
Bunun üzerine kadını bir buhr. 

ırıakinasının kart11ına oturttular 
Makinenin muhtelif deliklerlndea 
ııcak buharlar fıtkınyor, bir ltaata 
bakıcısı da kadının yüzilnden ııau 
damlaları ailiyordu. 

Biraz aonra Profes8r: 
-Kafi, d~di, 111cak havlu tatbll 

edlniı;! 

ıavalh Madam Payin bir çeyrelr 
kadar kızğın havlular içinde kn· 
rulduktan sonra ııra eılalanmafiı 
ıeJdi. 

Doktor kokaff: 
-Madam, dedi. cılalanma ame· 

fiyatı eanasında aklınıza ne fazla tf' 

haf, nede kederli bir fey l'etirinia
Şu ıırada nasıl dururaaaız )°bil• 

nGz Dç tene <Syle kalır... cılaaı.z iç 
aene için garantidir. 

Madam Pepin bila ihtiyar p}Q. 
mı:sd i. 

Neden? 
Doktorun ıözGne fnanmadıfuı

danmı? yoksa emelinin nihaye ta-
hakkuk edeceğine aevinditindcnmi? 

Gülilmsedi ve bu gGlümıeme 
amliyatın ıonuna kadar dudaklana• 
dan ayrılmadı. 

Madam Pepin teduihaneden çık
tığı zaman hali miltebeHimdl: 

Evine gelditf zaman bil& ~GIGm 
seyordu. 

Faka! tam o ak.tam 1evdltl cte
likanlının genç bir kızla nitulan· 
dığını haber aldı. 

Ve bütün bu maceradan kendi
ıine yadig&r olarak yüzGnde lld bta 
franga sabn aJdıfı lil:r.umıus bir 
tebessümden baıka Öİrfey kalmadı! 

Nakili: K!mran Ş. 

makinası gelmiş.. Direktorlarla 
görüştüm. Şubat iptidasında ce
reyan vsrebileceğini töyledi zan· 
nedersem tesisat mes' eleıinde 
mecburiyet yoktu r. Fen dairesin· 
herkes istediğine yaptırabilecek· 
t ir. 

Benim kanaatıma göre ,.hat
ta cereyan verilebileceğine .,... 
ran halkan şimdidt":n acele ede
rek fazla para ile t e.isat yaptir· 
ması lüzumsuzdur. 

O zamana kadar teıisat yapa
cak bir çok nıüeseeseler ortaya 
çıkar ve rekabet basıl olarak da
ha ehven bir ıurettr tesiaat yap
tırılır. Dört ay sonra verilecek 
cereyan için şimdiden hem de 
fazalasiyle para vererek teaiıat 
yapılması muvafık bir şey de
~ildir. 

Vapu tamiri 
Tamiratı mllıtaceleaial yapbra• 

cak olan Yapurların lataıabuldald 
rümrük muamelatının pçlillil JÜ· 
ıdlnden bu tamiratı burada 1aptır. 
mıyarak bqka limanlarda, bUM.eta 
Pire de yaptırdıkları lktiaat nkAle· 
tinin nazarı dikkatini celbetıalf, 

bu mütkülibD i.zalealal ~temin lfla 
RO.ıumat Ye ticaret odası murahbu• 
lanndan mürekkep bir komlıyoa 

teıkili emredilmittir. Ba komlqo• 
gelecek hafta içinde toplaaa..Jnir• 
Bu miltknllt hakkında ticaret ocla• 
sı tetklkabna devanı etmektecltr. 

Kambiyo meclisi 
Esham ve Kambiyo Boraau 111ec• 

liıl dQn toplanmıt ve deDizll Jktlat 

bankası Ue mGkerrer ılgorta t!ike• 
tinin akıiyonlanııın bor•• ka1cl• 
t'eami ine ithal edilerek mu ... el• 

iÖrillmeslnl kabul etmittlr• 

Narh komisyonu 
Şehremaneti iktiaat müdirlyetlll 

dekl narh komisyonu dGn toplaa.,. 
aerek kmek, rerek francıl• .. arhı 
m olduğu 1ribl ipka etmiştir. 


