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Çok samimi bir ziyafet 

Cemal Hüsnü bey dün 
Darülfünun erkô.nına 
bir öğle zigaf eti verdi 

. . 

l<IYMETLI UEKILIMlz DAROLF'ClMJN ERKANI 4RASJNDA 
Maarif ·yeldU Qe. 

aıal HüıaG beyefe1a
di tarafındaa dOn 
Serici doryanda Da
rülfilnun erklnıaa 
Yirıni yedi 1dşillk 
bir atle ziya ~ti ve
tilmlttir. 

Bu ziyafette 
tillfiizıu m1aİ C• 

fet Ômer beyle Da. 
rGlfüoun divanı aza
sı, °'•kmte H•_laJq • 
lstanbul maarif emi
ni ve Gazete Baş 
muharrirleri haur 
hulunrnuılardar. 

Ziyafet pek gQ- ı 
hıeı olınuf ve Vekil " 

eyDarülfüaun mea' -
eleaı etrafında bu ZIY AFETTE BULUNAN DIGER ZEVA 1' 
Yüksek ilim mileHeseınize mensup 
lllilderrislerle hasbihalde ve müda
•el · eı efkarda buluamuştur. 

Ziyafetin sonunda nutuk irat edi-

~elllit, yalmz Cemal Hüsnü bey 
dehini kaldırarak: .. 

ter - Naçiz aoframa huzurlanyla 
~eren Darülfünun emini beye-

Af g an <dl a 

Nadir han kande .. 
hara girdi 

U" loıadra: 14 ( A.A.) - Daily Ma
/\~n •iınladan aldıği bir telırafta 
. l•lliıtaıa da kiin Kandehar •ch-l'in' ., 

ın lld giinlük bir muharebeden 
~n~ N 1 · f d •dlr han kuvvet erı tara ın-

an itıal olunduğu bildirilmektedir. 

~ukaveleler için 
bir tebliğ 

Noter d•lre1erlnde tanzim olu
nahn nıukavellt ve senedat üzerine 
fa 'ti Yaz 1 

1 er ve muarrifler tarafından 
0 unacak imzalar şahadetname 

ve ta d'k du • , 1 name mahiyetinde bulun-
kG tu cıhetle bunlar için evrakı mez-

reye da ,, 1 k 11 in i maa ream anuaunun 
nı i~ nıaddeıinin 48 inci fikreai 
ıa:.:. iace lS kuruıluk pul llaakı 
llıal ıedl~ceti Maliye vekaletinden 

111 urlerine teblit edilmiıtir. 

İnsafsızlık? 
d Beynelnailel ıulh heyeti azas1n
•ıı Baron Nuifll diln binditf bir 

~tonıobll hakkında tikiyette bu
Unrnuıtur. 

A Şikayetin s~bebl Baron Nuifill 
Yasofyaya götüren ıoföriln bir saat 

::tf~nda kendisinden sekiz lira iıte-
1 e: t r. Baron bu fiab garip bul-
~<l undan Perapalas müdürüne key
dyer nçmış, Perapal sta poli• mü
ur.yetıne hadiaeyı ve otomotilin 

tıurn r111U\1 bildirmittir, 

fendile divan aza11, fakülte rt:h. . i 
ve ilim ve irfan arkadaılaram ıere
fine iç!yorum." 

Darülfünun emini Neıet Ömer 
bey Vekil beyefend iıerefine ka
dehini kaldırmak auretile mukabele 
etmiş ve bu güzel ziyafet aaat iki 
buçukta hitam bulmUJtur. 

DstanbuD<dla 

Amerikalı bir 
kadın gazeteci 
Amerika ıazetelerinin müme11ili 

mahauau olmak ilzre Mlı Redsidel 
iaminde b!_r kadın letanbula gelmiı 
ve dün muddei umumi Kenan beyi 
ziyaret ederek Hapiıane ve tevkifa 
n.eyi sr.ezmtk •.rzusunu izhar etmit
tir. Mıs Redsıdelin bu arzusu ka
bul olunmut ve ıenç Mia hapiıane 
ve tevkifaneyi gezınittir. Mis Red
aidel hapisane ve tevkifane . . yı gez-
dıkten ıonra muharririmize fU .. -
1 . .. 1 . •oz 
erı aoy emııtir: 

- Bunlara çok temiz ve mun
tazam .. buld.um. ~Gnyanın yeni ve 
en asrı hapıaaneami BeJçikada gör
dlim. Fakat orası bile ıizinkiler ka
dar temiz dejildi. 

35-40 kişi konulan bir kotuı 
kadar yere Amerikada 70 - 80 kifi 
konulur ve mahkümlar oturacak 
yer bulamazlar. Halbuki burada 
genit yerler var ve mevkufl~r rahat 
bulunuyorlar. Bol bava ve zıya alı
yorlar. Bu ıekili ben daha medenr 
buldum." 

Evlerin numaraları 
Emanet evlere talik edilmek 

üzre "Emayye" ıipariı edecektir. 
Levhalar için bır çok talip vardır. 
Levha?u ihaleden ancak üçay ,1onra 
teıliııa dUebılecekttr. 

Amlraı Fleld Ankaırada Atına lkonferaınsnn<dlan sonra 

Reisicümhur Hazretleri dün Sulh konferansından dün 
Amiral Frederik Field şehrimize 40 kişi geldi. 

cenaplarını kabul buyurdular. 
Yarın arzu 

• • 
nnı 

edenler lngiliz gemile
gezebilecekler. 

Ankara, 14 [ Huausi ) - fngilte
reain Akdeniz filosu kumandanı 

Amiral Frederik Fild ile, İngiliz 
ıefiri air Corç Klark ve maiyet
leri bu sabahki ekspresle buraya 
l'eldiler. f.taayonda, mevki kuman-

danı, teşrifat umumi müdürü Fuat 
Simavi beyler tarafmdan istikbal 
edildiler, istasyonda bir müfreze as
ker ve bir bando muzika ıelinı 

resmini ifa etmiştir. 
Amiral cenapları ve maiyetleri 

otomobillerle Ankara palasta ken
dileri için hazırlanan daireye inmiı
lerdir. 

Amiral ile maiyeti burada bir 
mOddet iatirahat ettikten sonra 
hariciye veklli Tevfik Rfittil beyi 
müdaf aai milliye vekili Muataf• 
AbdWlaallk beyt ziyaret etmiıtir. 
MOteaklben harici)e, ve müdafaa 
vekillerimiz amiral cenaplanna iade 
ziyaret etmitlerdir. 

Bu ziyaretleri mOteakip, mGaa-

MaRDvas gidiyor 

Mübadelede 

faai milliye vekili tarafından Ami
rahn ıerefine Ankara palasta bir 
ötle ziyafeti verilmiştir. 

Amiral cenaplara saat 16 da Çan 
kayaya giderek Reisicümhur J:lz. 
tarafandan kabul buyurularak arzı 
tazimat etmittir. 

Amiral saat 18 de Başvekil ismet 
Paşa Hazretleri tarafandan kabul 
olunmuştur. 

Bu akşa.m saat 20 de harciye vekili 
tarafından amiral cenapları ile ma
iyetleri terefiae Ankara Palasta bir 
akfam ziyafeti verilmiıtir. 

*** 
Şehrimizde bulunan lnılllz zırh· 

blannı bu gfln Ada Bahriye mekte• 
bi talebemiz gezeceklerdir. 

Y arta gemiler umumun sez
meıiae mGıait bulunacak. lıtey .. -
ler ıtdip ıemileri ıeıı:ebileceklerdir. 

Amiral cenapları geliyor 
Ankara, 14 [A.A] - Amiral Ye 

refakatindeki zeYat yann akfa•kl 
trenle latanbu]a avdet edeceklerdir. 

şerif 

Polis 
ıa. gitti 

müdürU 
son içtima mı? kim olacak? 

Bitaraflardan yal- isimleri söylenen 
nız M.Hoştat keldı bazı zevat 

Muhtellt mübadele komlayonu 
heyeti umumlyeai bu g6n tekrar 
toplanacakbr. İçtima dGn yapıla
caktı. Heyeti murahha1amız davet 
edHmeditlnden içtima bu pne 
kalm19br. 

Bitaraf reia M. Rivaa çartamba
ya me:ıunen memleketimizden ay
nlacatından bu günkil heyeti umu• 
mlyede badema heyeti umumiyenia 
meaaialne devam edip edemlzecetl 
de tekarrilr edecektir. 

Kar makinesi 
Emanet kat için bazı hazırhklar

da bulunmaktadır. Bu meyanda 
Avrupaya 12,500 liraya bir kar te
mizleme makinaaı aipariı edilmlt· 
tir 

Bu makineden bu ıene iıtifade 
f ade edilir1e gelocek aene bir iki 
makine daha aipariı olunacaktır. 
Yeni ahnacak kar makinesi yakın
da ıehrimize gelecektir. Bu maldae 
18at 5 de Edirne kapıdan hareket 
ederse saat 9 da Şiıliye ıldeblle· 
cek ve giderken en bGyük caddeyi 
4 aaatte temiı.liyebilecek kabiliyet
tedir. 

Cezayi nakdi veren 
bakkallar 

Bir haf ta zarfanda zabıtal bele
diye memurlan tarafından 12 bak
kaldan yirmiter lira cezayi nakdi 
ahnmııtır. Bu bakkallar narktan 
fazla franaala aatmıı]ardar. 

Bundan batka iki bakkal mab
IOt kara biber ıattıtı için beıer, 
Beyaıı:ıtta bir bakkal dGkklnın ya
aanda klSmilr aatbtı için bett Emin 
6a0ade bir bakı.lan tezkilu pia 
oldutu için iki, dlter biri mahlQt 
yat aatbtı için bet lira ceıı:a ver• 
mittir. 

Bundan ba9ka yaya kaldaramı 
iıgal eden bakkaldan bir lira, açık 
aardalya satandan dört lira, çavdarla 
ıehriye satan bakkaldan 10 lira 
ahnmıttar. 

Tekrar allklaskeriye alınan 
aabtk pollı mGdürü 

ŞERİF BEY 

iki aenedea fasla bir m6ddet 
latanbul pollı m6dGrl6tilnde kalan 
erk&ıu harp kaymakam• Şerif bey 
dGnden itibaren tekrar aakeri vazi-
fesine alınmııtır. 

Bu huıuata dün kendiaine tebli
gat yapılmıı ve mumaileyh diln ak
ıaıınkl tirenle Ankaraya hareket 
etmlıtir. Şerif bey zabıta amirlltin
de bulundutu mGddetçe kendiainl 
memurlaruıa ve amirlerine ıevdir-

mlttlr. 
Şerif beyin tekrar ıllld ••keriye 

alınmHile mGnbal kalan &taabul 
poliı mGdlriyeti için bazı iıimler 
mevzuu babaedilmektedir. Bu me· 
yanda Emniyeti umumiye mfldOr 
muaaini Cemi. Ankara p_olı• müdiiril 
Fehmi ve valllerden Tevfik Hadi 
beyler vardar. ------

yeni İngiliz balonu 
Londra, 1' [A. A) - - R- 101 

itaretlt kabili aevk balonu ilk uçuı 
tecrUbeainin bu aabah yapılacatı 
tahmin oJunyor. Balonun Londra 
Gzerinde uçmaıı mubtemeldir. 

Bu zevat muhtelif memleketlerin sa
yılı ve muteber adamlarınd3lldır. 

SULH KONFERANSINDAN DON ŞEHRiMiZE GELENLER 

Satdan sola dotru: Oturanlar M. Lefoyer, M. Lafoıatalu, M. Auio u, 

Ayaktakilen M. Corcoa, M. Ed. de NeufTflle, M. Laulı Favre, Dr. Haeberlla, 

Ludea Le Aoyer, M. J. B. Th. Hugenholz. 

Atiaada toplanan beynelmilel 
Sulh konferaaaı azaımdan 40 kiti
nin ıehrlmize relditial yumlftık. 

Belçika Ayan meclisi uuından 
M. Lafoatenin riyasetinde bulunan 
ba laeyet azua 41a ayn .,... plıui
mlsla mulateHI mahaUerlai l'ezmlt
lenllt. 

Bu heyeti• içinde muhteliı 
leketlerla taaıamıı zevab L ,. 

maktadır. 

MHell hunlar meyanıacla Belçı
ka Ayanı azaıındın M. Lafonten, 
relı vekill ıabık beyaelmilel gaıı:e
tecller ittihadı reial M. Lhyen ıa 
Funne, Bulgar mur.W..11 Dr. Fad
ler, ln·çireli profesör Uli For, Al· 
man Baroa Luif Vll, lavlçreli Öbir
len Elman, Munlb DariUfGaunu pro
feaCiril KGilde Latfik, Boaton Darill
fGnuaG profea8rlerindea Kerik En, 
Nlyork kolej müdüril Ha,..aker,Bel 
çlka konaoloau lstuat Hanri, F ele
aeak kiliaaaı papaza Hüten Hötr 
b1alunmaktadar. 

Rei• vekili M. Flneayye Atını 
ıulb konferanll m6naaebetile bir 

Adliye vekilinin 
bir cay ziyafeti 

Adllye vekili Mahmut Esat 8. 
bugiln ıaat l6130da latanbul ve mill
hakab müddeimumilerine mahau• 
olmak Gıı:re Madam " Belvü ,, de 
bir çay ziyafeti verecektir. 

Çinde dahili harp 
Londra: 14 ( A.A. ) - Daily Ma

il' Çin muhabiri mahauau Şanghay 
dan çektiği bir telgrafta çinde da
hili harbin yeniden baıladıtanı Ma
retal Feng Yuayanl''ın Nanld• bfl
kOmetiae karfı umumi bir taaru:ıa 
pçtljini yuarak diyor ki: ,. Sefer
berlikleri ikmll edilen Fenı Zuaya
n• kuvvetleri iki cihetten ilerllemek 
teclfr. Bu ordunu• aol cenahı Şan
tunf eyaletine dotru yürürken sat 
cenahı .evkalceyf noktai nazann
dan fevkal'ada bir ehemmiyeti haiz 

olan pekin-Nankin demiryolu lıattı
nı blr an evel ele ıeçirmete ve bu 
auretle merkezi Çine tamamen ha
kim olmata muvaffak olmak için 
seri bir hareket yapmaktadar. 

Litvanya konsolosluğu 
Litvanya Hükumeti lıtanbulda 

blT konaoloaluk ihdası için HGkia-
metimize mGracaat etmlf ve bura• 
ya blr murabbaı ıUnde,.itdr· 

muharrirmlze ıunlan ıS,lemlftlr. 

- Konferaaıta ea m..W. .. 
rak menuubalaıolan meı'e~ B•• 
ittilaadı me1'elesl itli. K-.e ba 
ittihadı eHI itibarile kab\al --~ 
Avrupa itt:llaadaaıa •e..-a ............ 
... fU saralU'cla ........ ki, S.Dle• 
ittlhatlı cilaaa auU... aaama aW.elk 
adamlardan biridir • 

Bu lttihadm h•Mll bulaMI "'9 
allkadar devletler neıı:dhacle ~M
aatta bulunmak l~ln konfw--cta1lll 
bQroauna aallhiyet verdlll. Tlrld1' 
de bittabi bu ittihada dabll olNlll
br. Heyet aıaıı bugün S...aj'\ar
nuou, MG:ıeyi, Alkeri mtlu)'I ati .. 

ye kadar gezecekler ve atledea ..... 
Dolmabahçe 1arayanı Ayaıoflaflt 
Sultan Ahmedi gezeceklerdir. 

Darülfünunda kendilerlae bir ı· • 
yafet verilecektir. Gece vali vekill 
beyi ziyaret edeceklerdir. Yana Si· 
leymaniyeyi, evkaf müzesini, Kariye 
camiini, Eyübü, Eclirnekapıyı ,.... 
celtlerdir. Yann akıam keadllerine 
Tarabyada bir ziyafet verilecektir. 

M. Strezeman için 
taziyet telgraflan 

Ankara, 14 (A.A] - M. Streze
man'ın vefab münaaebetile çeldlea 
telgraflar Ye cevaplara be"echl 
alidir: 

aerllnde Almanya 
başvekili hazretıerln• 

M. Strezemamn vefatı haberi•• 
den mütevellit olarak zatı deYJet• 
)erine hükumeti cümhuriyeaia ta• 
zlyetlerini iblat ve elim dya mi• 
naacbetile hiHettitim samimi teu• 
alrlere iti mat eylemeıalzi rica etle
rim efendim. 

Tevfik Hlfdl 
Ankarada harıcıv• 

Veklll Beyef'endl Hz.n• 

Hariciye nazın M. Streze•aD111 

nfatı dolayiaiyle zah aUaida ve 
aynı zamanda Türkiye cümburlyetl 
hilkOmetinln ta:ıiyetlerioe bealm 
ve hükQmetimln aaaaimf teıekkOr
lerlni kabul eylemenld rica ederim 

efendim. 
.Bafvekll: Miller 

Musevilerin bayramı 
Muevilerin aene bqaları olmuı 

dolayı•ll• ı•brlmizdeki muaeviler 

cUla çalıımamıılardır: 



Şehirlerde heykeller! 
t { Bütün memleket şehirlsrinde 
iın.•r ve tesyin faaliyetinin devam 
elfiti p w..to, lıir ıelırin tnyina
tııodon ola11 heykellerin kortulaca/I 
yerler liaUındo Celal Eıat Beyin 
"HaJcincty.li MIUiye • de 'ıkon bir 
mcıkolıuint istifadeli bu ldutumuz 
için O)'lllln iklibaı tdiyorus. J 

Bir laerkel aereye konur? Bir 
heykel veya abide için ea mllnasıp 
yer neresidir? lıte ıelrırcllljtln ehem
miyetle tetkik ettitf aoktalardan 
biride lnıdıır. 

Hlc ıüphe yok ki kurunu ulA ve 
kurunu vuıta t"hırlerınde o Yaktin 
ıaa'atlc&r ya mimarları bunu bizden 
iyi blllyorlardı. 

Bu aıld ıablrlerl tetkik edince 
ır6rllyoruı ki heykeller ve abideler 
ıon birkaç aıır zarfındaki gllıl 
meydan ve avlıların tam orta11na 
koıııulmıyordu. Güzelllklerine hay
ra• oldufvmuı eıkl Yuna• Ya Ro
ma ıehirlerile kurunu vu&ta 4ehir
leriadald aan'at aörüıl riai tahlil 
edenek o güzellikler! aacak bizden 
baıka tilrlll dütllnmekle elde ettik
lerlal anlıyoruz. Buglln lılzde, hatta 
Avrupa'nlll ıaillr bedilyab nokta-
11ndan r•rl kalmıf ıehlrlerlnde 
heykel koymak için yokıa bile bir 
meydaa icat adarlar ve yahut mey
danlara blrar baykal yaratırlar. $•• 
bir taadml lılr mllbendlıllk iti ol
mayıp daha ziyade bir mhnarhk iti 
oldutu aalatıldıtı ıu yakın zeman
lardaabari bu nuarlye lflaı etml9tlr. 

Eakl tehirler alçln gOzeldlr? itte 
timdlld ıeWır mlmarlıtı buau tetkik 
ediyor va o zamanki Hn,atk&rların 
telaldd.lnl anlamaj'a çalışıyor. Vakıa 
yeni .. iıir azametlidir, muntazamdırl 
ııbiıldlr. Demek ki onların Hn'at r 
an'uelarlal blı unutmıııuı. 

Romalılar Forum'larının ortaaını 

d'aima bot va ıerbeot bırakırlardı. 
Hatta derlerdi ki: Bir meydanın 

ortı.11 I.eykellera detil ıladiyatör
Jere mahıuıtur. 

Mefhur mimar va reuam "Ml
,ıkel AaJ. yapbtı heykeller kadar 
oııların yarilo de meıgul olmuttur. 
O heykeli aereye koymalı ki bedii 
teoirl azami olıuıı? 

Sonraları tehirler miüıeııdiılerin 
perkal ve aönyeleri albnda teıek
klile b8flayınca oan'at meaalli ye
.rina iıaadeıe mesaili kaim olmuttur. 

lıte oııun neticeıl olarak hey
keller keadilerine birer ıan'at mev
kii detll hendese mevkii buldular 
ki o da dairelerin murabbalann 
müıeddeo vaya muotatlllerin mer
kezleri idi. 

Eıki mimarların hendese Ue 
aayn mukayyet olan ibda kabiliyet• 
lerl bar I.alde feııain heaap ve 
bedeoeyo tibl uıullerile çıkan ne
ticelerdea daha ıan'atk&rane eıer

ler vQcııda ıı•tirlyordu. 
Eıkl 1a11'atkirlar heykel, abide, 

;eım• flbl 1aa'at eıerlerinl mey
daalarııı ortalarına ve geçit yerle
rin• koymazlar onu mutlaka bir 
,köıeye, yaa taraflara lnt• ederlerdi. 
'Bu o vakitlerin bir ıan'at an'anaoı 

idi. 
Meılıur tehir mlman (Cemlllo 

Sltte) der ki çocuklara dikkat edi
niz, oalarda kardan bir heykel yap
tıkları vakit iptidai ve tabii bir 
11a'at b111lla tıpki etki mimarlar 

Yuuı S&:OT 
.)mltb parmagı Ue masanın ıa· 

tatlıma vurarakı 
- Bu cllmleyl dütiınQp taımıp 

öyle buırladınız... Çllnkll ılz takı· 
mdu detflıiaiS.:.. elverir kl buada 
bir menfaat ııöreılnlz... ln1anca 
kaideleri billyoraunuz ama, onlara 
uymak aklınızdan bile ıeçmiyor. 
Miı W aatherby'yl 6ldllrmedlnlz, 
çünkü oaun yaıamaıı lclnlze gell-
yordu. 

Sesi detlıen Nevllle •ordu: 
_ y qama11nın itine ıelditfni 

nereden blllyorounuz? 
_ Vay .•• Bu ıllrOınden alındı· 

• nız mı? " Ruıu kuır1a11 altıadaa 
Tatar çıku derler ... Ne dotrul 

Neville " iıkambillerl rna1anın 
üzerine attı; yaıı epeyce llarleamiı 
oldutu halde bcdeneD kuvvetli
olduğu aniaıılıyordu. Elini •aıa· 
nın kenarına gölürdüı tam o ıırada 
da Smith elini ceketinin cebine •t
mışb. Bir an ruıtular; ıonra adam 
tekrar sllze başladı: 

- Sın th, ıl•İn çok kurnaz ol• 
dusıınuzu bıl yorum; onun için bu 

rlbi bu heykeli yaa tarailara ya
parlar. 

lstanlıul'dakl Ayaoorya çefmeol 
de bllyle yan tarafa yapılmıttır. 
Halbuki bu çef•eJI aanmızda ya
p••• oluydık mutlaka bir meydaa 
ortasına korduk. Etıllidea abideleri 

niçin yan taraflara korlardı? Bıtau 
anla•ak için eıki Nerlerdee batı. 
!arına atfı naz;ar edelim. 

Meoeli kadı.. M11rUerln malıet• 
!erinde heykeller kapnıın iki tara
fına konulmuıtur. Bu heykel veya 
ibiyeyi bir biaanın mihveri nya 
kap111 !!nüne koymak, hiç •ıipbe-

ıiz arkasındaki mimari ueri kapar. 
ve tHirlnl azaltır. 

Saa'at itibarile ftaly'nın en gü
n! bir çehri olan Floıanoa' da 
(MlkAI Anj) ın Davld heykeli var
dır. Bu heykel eo!tl hül,ümet ıarayı 
olan gllzel bir binanın kapısı yanında 
ve du.-ara yakınca konulmuıtu. Bu 
heykelin mcvkllnl san'atkAr Mlkel 
Anj bizzat intil.ap etmişti. Hiç 
tilplıe yok ki asnmız belediyelerinde 
teş•kkül edecek hiç bir komisyon 
bu mahalli intlhllp etmudl. Hey
kelin ortada gllze çarpacak bir 
ınevkie konulmayıp da öyle kenara 
konulması bugQııklllere ıöre mana
ıızdır. Halbuki Mlkel Anj bu mevkii 
diltOnerek ve bilerek latlhap etznl9tl. 
Heykel ceoametl tablldea çok bO· 
yükto. Bununla beraber ortada olu 
tlmdikl teıirl kat'iyen yapmazdı. 

Çünkll pek yanına yaklatılaıı bu 
heykelin oradaki lnHnlar ceHme
tlııe nlıpetlnden bir teolr doğardı iıl 
o teair koca hlr meydanın ortaıinda 
ev uzaktan bakmakla buıul• rele
mezdl. Heykelin arkasına bir zemin 
tetldl ede" blııanın yontma tatlan 
IH heykelin vücudundaki tekfüer 
ve mllkhanllere kutretli bir mulılt 
ve çerçeye yapmakta ve o tekil 
tebarüı ettirmekte idi. Bu eıer 
bilahare ondan kaldırılmıt ve bir 
ınüzeye nakledl'ml9tlr. 

Bu heykelin tunçtan yapılan 
bir kopyaıı Floransa'nın kenarında 
renlt bir meydan ortaıına rekze
dilmiıtir. Bakınız Sitte bu huıuıta 
ne diyor: 

Heykelin önünde renit ve litif 
hlT ufuk, arkaoında kahveler, bir 
tarafta araha istasyon, bir plyaaa 
yolu ve atrafta dlr allrü seyyahlar • 
Bu mevkide heykel teoirini tama
mi119 kaybetmit ve tabii iaıaa ce-
1&metinden fazla aörülmemekta 
imiş. 

itte bllyllk nıeydanfann ortasına 
konulan h.oykeller daima teoirlerin
den kaybeberler. Biz iıe heykelleri 
koymak için behemehal meydanlar 
veya caddelerllı merkez va mlhvır
lerlnl arıyoruz. 

Bu ır!bl eıkl misalleri tetkik 
eden tehir mimarlannın buııiln çı
kardıkları netice loe heykeller ve 
abideleri hendeat merkez ve mlh
verlere dajtll onları en allzel 161-
terecek ve tcılrlerini büyültecek 
münaolp zemin çerçeveler içiae 
koymak ve icap aderae onlara yer 
hazırlamakttr. Yani heykeli meydan 
için değil meydanı heykel için yap. 
maktır. 

Profeıör Janıeıı Avru:ıa ıehir
lerlaln dü9tllj1lü bu hataya maatte
euilf Ankıra ve lıtadbul ıehlrla-

ite el atbtınm i,ittitim andan iti
baren sizi öldürmek liıım geldlğine 
hükmettim. 

- Neteklm bu işle meşırul ol
duğumu 'şidince Sir Rlchard Fento
nu de öldürmekte tereddilt etme
diniz 1 

Muhatabı tasdik etti: 
- Ôyle .. Fakat timdi ne dütll

nüyorum yillyor muıunuz? Ejter ılz 
yaıaroanız benim itime yarayabl
lecekılnlz ... 

Smlth cevap vermeğe lllzum 
görmeden müstehzi bir flililtle aill-
4ü. Fakat bu ıülüşün kartılığı ge
cikmedi. 

Elektrikle tenvir eailmlş olaa 
odayı birdenbire kaıif bir karaıılık 
kapladı. Oyun ınuuıaın altında 
vukua gelen boğuk bir ırümbilrtü 
oldu; fakat bir 1aniyeuin cüz'ü ka~ar 
saman ıeçmedeD Smith iıkemleoınl 
paravanaya dotru fırlabp keııdl· 
ıiai yere attı. Duvardan alçı par
çalan dü9tü, oda gene bir an 
içinde aydınlandı. Sahne cidden 
dramvarl olmuttu: Neville eliııde 
kocaman bir tabanca oldutu lıalde 
etilmiı, hayretle masl\nın altına 
bakıyordu; Şmith de birkaç metre 
ötede yere çömelmı9, hasmına ııitan 
almıt bekliyordu, 

Detektif ıert bir ıeıleı 
- M u~·n altındaki elektrik 

- --=- -- - -- -=--===-=-
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Şehir ı-ı:a beri eri 

( Fırkada ) ( Emanette ) (Ma!F.ı~emede) 
Etibba odaları Haliçte bir asma 

namzetleri 
Halk fırkuında tetrinlnvelln 18 
hı4e intihap eellecek olaıı Etibba 
odaları narnzetleri yann teayOn 
edecelııtlr. Merlııas lıtaabul olmak 
ilzere 9 villyet doktorlarının ıaev

cudu 1300 il lıtanbulda olınak öue, 
2009 1 tacavOı etmektedir. 

Dokturlar kaydedilirken onar lira 
ve rlrdikten ıonrada her hafta mun
taıaman birer lira vereceklerdir. Bu 
toplan•lan para ile Etıbba Odası 
binuı yapılacaktır. Oda da bir de 
Di'Vanı Haysiyet tetkil edilecektir. 

-
Makarnada ihtikar 
l'luııdan evel ıehrlmiztleki ma· 

karna fabrikalanııın bir tröıt yap· 
tığı yazılmıştı. Makarna fabrikaları 
gene fiatlerl 40 kuruttan 43 kuruta 
çıkarmıfttr. 

Bakkallarda kanşık makarna 
olduğu alınan cezayı nakdilerden 
anla9ılmaktadır. 

Bu karıtık makaraa da bu fab· 
rilcalar tarafından yapılmaktadır. 
Şehremanetinin makarna işlerile da· 
ha yakından alakadar olması orta
ı:lakl ihtikara mani olaıa11 lazımdır. 

Ehliyetsiz şoförler 
Poliı ve Seyrilıefer memurları 

dün de mü,tereken Şitan• cadde· 
ılnde toför ve arabacıların ehliyet· 
leılni tetkik ile meuul olmuılardır. 
Bu tetlıılkat neticeıinıle billııuıa 
ehliyetsiz olarak bir çok adamların 
arabacılık ettllrJerl teoblt edllmlf 
ve bunlar hakkında uıulan •abıt 
varalraaı taıızlm olun!l\Uftur. Dlln 
yapılan teftitatta rene 20 den fu
la chliyetoiz ,oför yakalanmııtır. 

Bir k111m toförlerin de otomo· 
billerln içine takılan veoikalarda 
uhtekirlık yaptıkları görlllmOıtar. 

Bunlar tiddetle tecziye e<llluektir. 

rladeki heykellerin yerleri itiba· 
rile dGtllldQtllnO bayan etmlıtir. 

meoela bir caddenin mihveri üze- -

rindeld lıeykelin vaya abidenin ya
aına yalcla91p da onu oeyretmek ıre 
onun teıirinden mlltee11ir olmak 
fıroatı her uman kabil olmaı. itle 
bu ıebeple Takılm meydanındaki 

abidenin de böyle ortada olmaaına 
itiraz etmlt ve bunu kenara almak 
ve tramvay ve arabaların ıilırgi

bıııdan ve binaenaleyh rllrllltllıllnden 
uzaklaftırarak oaa bakanların dalıa 
huzur ve vecit ile bakabilmelerini 
temin ve azamt bir teolr lıa11I 

etmek çarelerlnı dlltllamllttür. Bunun 
için heykeli yerinden oynatmak•mn 
ve araba yollarını uzaklaıtırmak 
ve heykel yalnız yayaları• ııdeblle
ceıri gayet ııanit trotuvar 11ha11 
içine alarak arka tarafına da ona 
zemin olacak bir Heri mimari yap
mak lıuıuıunu tokllf etmittlr. Bizde 
o kaııaattayis ki abide aııcak bu 
ıuretle eD bGyGk tesirini yapacak 
ve kendi yerini bulmııf ol•eaktır. 

CIELAL EBAT 

dütmeaine ayatınızı yaklatbrma
yınız; yokla yakuıml dedi. 

Hem o ıllAlıı da yerine kuyunuz! 
Her ikisinin de ölümü yakın

dan ıörmeğe alışık oldukları bal 
!erinden anlaıılıyordu, çilnkll Ne
ville' in çebruinde hasıl olan hayret 
alıiimi hemen derhal ıllindl; Smit' 
iıı ıür'at!t llotünü aramasına hiç 
itiraı etmedi. Üzerinde baıka ııl&lı 
yoktu. 

Smlth hasmlnın maoa llzerlne 
bırakbğı kocaman tabanca ile ıeıi 

boğ'uk çıkarmak için huıuıi tertl
bab muayene aderc:k: 

- itte mnhuı bir alet 1 dedi: 
Alrnanyada yapılm19 ••• Bu ite karıt· 
nıamıı hiçbir memleket yok ••• Rica 
ederim, tam ııeleeatfm 11rada maıı
neziumla neyin fototrafım aldıft· 
nızı sorabilir miyim ? 

Nevllle cevap vermete vakit bu
lamadı ı bu ıırada koridora açılan 
ıalonun kapııı vuruldu; Smlth de
rhal gidip açtı. Berenlce aaterly 
ile kartı kart'Y" geldi. Genç kız 
kara gözleri ile taharri memurunun 
Jarırılı başını merakla tetkik ederek 
bir vizlta karb uzattı. 

- Bırdy burada mı efendim? 
Smilb kapının kanadını, Beren• 

ce'i Nerville'in nazarından giıleye
cek ıurette tutuyordu, kartı alıp 
~JJ ke~:rne',.,.l ol·u .... : 

köprü tasavvurları 
Şimdiki Galata kllprüsll yerine 

bir uma lriiprü ln,111 için Ticaret 
odasından ıehremanetin~ müracaat 
edilmi,tir. 

Galata ile Emlnönll aruında 
bir aama köprQ in4aaını Ticaret 
odasından evvel Nafia vekAleti de 
iltizam etmittlr. 

Şi'lldlki Galata kllprllı!inlln 
•eziyeti Haliçle limanın dlter akıamı 
•raoında bir mania teşkil etmek
tedir. Gilniin ı, saatlerlncle Halice 
hiç bir gemi girmiyor. KISmllr depo
ları, ıına! mOeue1eler ileride Ha
liçte teolı etlllecek, Haliç istikbalde 
iktisaden lnki,af edecek ve det!şe
cektir. Şimdiki Galata k6prüsil 
buna büyllk bir mania tetkil ediyor. 

Ticaret odası ve aair lktiıad! 

mahafilde bir asma köprü intaaıua, 

vapurların her zaman bunun altın

dan geçebilmeıinl temine taraftar
dır. 

Nafia vekileti bıı huıuıta ipti
dai mahiyette olmak llzere, tetki
kat yapmıştır. Recep B. Şehrema
netlne böyle bir uma köprll inşa
atına hükumetin de büyük miktar
da tahılaat ile ittirak edebilcce~ni 
bildlrmiıtir. 

Aıma klSprü inşa11 fikri lehin
de bu kadar kuvvetli cereyanlar 
olduğu halde e.:ıanet heyeti fen

n iyeıl tlddetle muhalefette bulun
ınuıtur. Emanet heyeti fenDiyeıinin 
ve bilahare bu filtri DeDimıeyeu 
emanet makamının kanaatine göre 
böyle bir köprü in9aaı çok muaz
zam paraya ınülevakkıfbr. Masra
fın büyük bir kıımını hQkümet 
deruhte ebe bile mütebaki kısmını 
tebre talımll etmek imkln•ızdır. 

ŞehremHeti lıeyeti fenniyeıi 

Galata İlt! Eıainönll araıında yapı

lacak bir aoma köprllnlln şehrin 

fllzelliğlni de lhlll edeceği kanaa
bndadır. 

Heyeti fenniyenin bu buıuıta 
iıtinat ettitl eıbabı mucibe •udurı 

Albndan kolaylıkla gemilerin 
geçebilmesi için asma köprllnlln 
deniz uthındaıı itibaren 80 metro 
yükıeklitinde olma11 lhımdır. 

Halbuki f.tanbulun an yüksek 
binası olan Beyazit kulesi deniz 
ıatlıından S5 metro yükaeklitinde
dlr. Beyazlt kulesinden daha yük· 
ıek olacak bu köprü Buğazdan ve 
Marmaradan bakılınca latanbulun 
bOtlln ırüzellifıini örtecektir. 

lıtanbulun Halice nazır ve Sü
leynıaniye Jlbl en nefis 1an'at abi
delerini büablltlln kapanmıt olacak· 
br. 

Emanet heyeti fennlyesinln bu 
flkrlDe Gazi köprllsunün planını 

bazırlayaıı M.Piju da ittirak etmlttir. 

Evlerin numaraları 
Emanet evlere talik edilmek 

Qzre "Emayye" ıipariş edecektir. 
Levhalar için bir çok talip vardır. 
Levhalar ihaleden ancak üçay ıonra 
teıllm edilebilecektir. 

Lango Dooth yatak odasında. 

Detektif dllnllp ıordu : 

- Burada Bırdy !aminde klmıe 
var mı? 

Nevllle: 
- Hayır! 
dedi. Genç kız: 
- Ya, dedi. Demek bu katta 

olnııyack .•• 

Smith bu eonada celbinden bir 
lı:urtun kalemi çıkarıp karb genç 
kız• iade etmeden eni üzerine fU 
kelimeleri yumağa vakit bulabll
miıtl: 

Annayı arayınıs. 

Sonra kapıyı kapattı. 
Smlth kapıda ıenç kızla konu

şurken Nevllle olduğu yerden biç 
kımıldanmamıfb. Kapıyı kart111n
daki küçük ayna ile tarııaout ettitl 
muhakkaab, Fa"at öyle olH bile 
blrıcy allrnıü, olmaaına imkan yok
tu. Smltb kapının kanadını ustalıklı 
bir aurette açmakla bu tehllkeııin 

önüne ııeçmi4ti . Maoanın yanına 

döndüğü zaman yür!iyil9G daha 
asimk&riııe idi, 

Zaif, uzun boylu olduğu için 
Neville'• tamamen hakimdi. Sert 
bir ıeıle ıordu. 

- Ne biçim fotoğ••f alıyordu-
p, t • ht"" . ı :t~:ac lr ,.,.Hyor. 

Esnaf bankası al
eyhine bir dava 

---· 
Bir ıııüddet evvel lıtanbul ikin-

ci ticaret mahkemeıince ifliaına 
karar Yerilen Süt şirketi heaapları• 
nın mHa heyetince tetkik Ye tes
bltl bitmlf, tirketin alacaklarının 
tahıili lçiıı davalar açılmıştır. 

Bu davalardan bir kıımı tirket 
miie1aiılerl aleyhin<'edir. Mneaolıle
rde• tirketin teıiıi zamanında ta
ahhut ettikleri sermeyenin masaya 
yatırılaıaaı istenilmektedir. > 

Bu davalar kuanıldığı taktirde 
şirketten alacaklı olanların borçla
rıaııı tanıamlle ödenebileceti tah
min olunmaktadır. Müeuiıler aley
hindeki davada bunlardan bir zatın 
vekili tarafından iptidai itirazat se
rdedilmit, mahkeme bu airazatı 
reddederek evrakı tahkikat haki
mine havale etmiştir. 

Diğer taraftan süt 9lrketinin iflb 
muamelatını tedvir eden aindik Ali 
Şevket ve Raıni beyler tarafından 
eonaf bankası aleyhine 25000 liralık 
bir dava ikame edllmlttir. Bu dava
da bankanııı, firketin tealoi zama
nında ıermayenin rub'u depo edil
diğine dair teahbüt senedi gönder
diti halde maaa heyetine, bankaya 
bllyle bir para verllmedifıini bildir
diğinden bahaolunmakta, teabbüt 
senedine iıtinat edllerek, bu para
nın manya tevdii talep oluıımak
tadır. 

Slndiklerle banka araaındaki bu 
davanın rüyetine bugün lstanbul 
ikinci ticaret mahkemesinde baıla
nacak, lbtil&f muhakeme neticeoinde 
hallolunacaktır. 

Bu muhakemenin çok hararetli 
safhalar geçireceği anlaşılmaktadır. 

Sui istimal yok! 
Poota ve telgraf levazım ve 

mebaui mlldürlyetinde vukuu haber 
verilen aui iatimal hadiıesinin tah
kikab ikmal edilmiş ve her hangi 
bir yolsuzluğa teıadüf edilmem:ıtir. 

Tahkikatı idare eden mllfettit 
400 ton olarak alınan kllmllrlerin 
miktarını tesbit için bir heyetin 
tetkikat yapmaoına ihtiyaç görmüt 
ve evvelki ıün bazı deyalr memu
rininden mütetekkil bir heyet kö
mürlerin miktarı hakkında tetkikat 
yaparak bir rapor vermiştir. 

Heyetin verditi bu rapora na• 
zaran, kömürlerin miktarı tamam 
400 tondur. Binaenaleyh ortada 
takibatı icap ettirecek bir mes' ele 
kalmamış ve bu buıuıta yapılan 

ihbarın bir garaz eaerl olduğu an
laşılmıştır. 

Genç ressamlar sergisi 
Türk ocağındaki Genç re11am

lar ıergiıi yann kapanacakbr. Ser
gi bir ay açık kalmıfb. Bu müddet 
zarfında ıergiyi ziyaret edenlerin 
adedi ancak 500 kitlye balit olm
Uftur. Serır!yi daha ziyada mektep
liler ziyaret etmlftir. 

Genç reooamlar Beyoğlunda da
imi bir aergi açmafıı dllıünllyorlar. 
Bunun için Beyoğlunda bir 11lon 
aramaktadırlar. 

Neville cevap verdi: 

- Ruhların fotoğrafını alıyordum. 

Taharri memuru gllldil, düşma-
nının karşına oturdu; fakat bu es
nada ayağıyla halıyı haflfce kaldıra

rak elektrik düj'mesinln yanına koy
mağı uııutınadı. 

- Demek Elı kaçakcııınız, dedi. 
Zaten ben ta bidayettenberi bun
dan fllpbe ediyordum. 

Nevllle cevap verdi: 

- Baıkalan zeki lnunfara ••· 
ten kaçık 1>azariyle bakarlar. Hal
buki zeki kimıeler için iki t•Y la· 
zımdır: lnıaıılara bakim olmak, fev· 
kattabll Alemi taııımak 1 

Smitb biraz toplanarak; 

- Zannedenem fikrimi anla
madınız... Ruhların fotojtrafını al
manızı pekli& anlıyorum; fakat me
rak ettl~m cihet magnezimle reolm 
almafa kalkışmanız ... 

Gözlerinde bir ılmtelr çakan 
Neville ıordu: 

- Neden? 
Smith büyük bir emniyet ve sü

k<lnetleı 

- Gayet basit, dedi; çünkil şi
ddetli ılya ruhun F:rara ıncvval ol
{l Jı c~vh<·r:pl da ıtırı ~l:kil f ~ıopraf 

• 
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IUülğa hariciye binası 

Mülga Hariciye memurluğun<1n 
işgal ettiği binanın Defterdarht• 
devri için Maliye vekaletinden Ha· 
riclye veklletine yazımıştır. Euıen 
bu bina çoktanberl boş ve metruk 
bulunmaktaydi. 

Defltrdarlık burasını teıellilm 
ettikten ıonr11 elyevm bir kııımı 

darphane bina ın :la, bir kısmı ba• 
lıkhane blna11ncı bulunan pul mO• 
mlldürlyetini baraya nakletmek ta• 
aavvrundadır. Pul tubesl binanın 

alt kıımını i91al edecefıinde bura• 
da bdzı tadllat yapılacakbr. 

Berberlik mektebı 
Şebrimlzde bir berber mektebi 

açılacajtı yaıılmıtb• ~ektebln açıl
ma11na henüz Mııarlt emaneti ruh
aat Termemlttir. 

Emanet ektep tallmatnameol
aın üçüncü .,. on üçllncü maddele
renlnde tadil&t yapılrna11ni loteme• 
ktedir. Bu bıdiliita göre Berber 
mektebine girecek olanlar yani 
harflerden imtihan vermlt olacak
lardır. 

Mektepte tahıl! müddeti 3 ay· 
dır mektebe dahil olacak talebe 
üç ay için 50 lira llcret verecelder
dir. 

Maarif emanetinden m09aade 
alındıktan ıonra mektep darlıal 
açılacaktır. Mektebin muallimler! 
Vlyanadan celbedilmitti. 

Mühendis mektebinde 
ıslahat 

Mühendlı mektebinde geçen haf
tadan beri deralere bqlanmııtır. 
Mektepte eoash ıuretta 11lahat ya. 
pılmıı, vekil beyin tenkit va itirazım 
celbeden yatak ve yemek itleri la. 
tizama girmiştir. 

Yataklar bu ıene tanzim edil
dltfnden talebenin yekneoalc yatak
larda yatabilmelerl için bir ıeneden 
itibaren husual yatak ıetirllmeoi 
meoedilmi,tir. 

Mühendiı mekteb nln ldaredııde 
de büyük bir tebeddül yapılacalctır. 

Talebenin fikrinin daha zlyııde 
inkişaf edebilmeleri ve daha ıerbeıt 
bir muhit içinde yetitmeleri için 
mektep diaiplinindeki lüzumsuz ka
yıtlar kaldırılacaktır. Velr&let l!nil
mllzdeki ıeneden itibaren mektep. 
ten en iyi çıkan efendilen ikmal: 
tahıil için Avrupaya göndermek n;
yetindedir. 

Bütçe encümeninde 
Dün saat 3 de ema•.ette bütçe 

encümeni içtiMa etmiştir. içtimada 
bazı tabıiıata zam ilaveıi gibi mes' 
eleler görüşülmüştür. 

Eşyayi zatiye hamalları 
Şehremaneti ıktisat mildllrllltu 

eşyayı zatiye hamallarının kıyafe

tini teıpit etmiştir. Bunlann ser
puflan siyah olacak, Üzerlerinde 
mavi bir 'erlt bulunacaktır, He~ 
hamal mutlaka bir gömlek giyeck 
ve kollannda bazu bent bulunacak· 
tır. Bu kıyafetler garlarda ve rıh
tımlardaki hamallara da teşmil edi· 
lecektir. 

Haydarpaşa garındaki ekseri 
hamallar, timdiye kadar hiçbir kayt 
ve zapta tabi değildir. 

Şehremaneti, Haydarp8fadald 
hamallara marka dağıtacakbr. 

camınıa üzerine tere•süm edeme
den ruh uçup ırlder. Magnezmlıı 
ziya11 ile çekilen bu kabil bir foto
graf bohemehal yanlıt olur. Ben b• 
gibi f•yleri çok tecrübe ettltiıa 

için pek iyi bilirim 1 
Nevllle''ıı çehresinde ltlmatlu:

lığa delalet eden bir al!Iıe buıl 
oldu; fakat aynı zamanda kendlaln• 
de ihtiraı dereceolnde bir alika va 
merak uyaııdıtı da •tlklrdı. 

Hlddetlice bir tanrla: 
- Benimle alaymı edlyouuıtuıl 
Dedi. Slmtb buııa kr8fıhk: 
- Y anıldığımıı:ı ıllriyorm._, dedJ. 

Bu gibi 9eylarde klmoeye ltıaıat 
caiz detlldlr. ln1an a(Syladlpal 
lıbat etmeli. lıteneniz teaabe.ı.I 
yapalım. Bir u!9anlar "Kara ılblr
baz" denilen bir caniyi matJaP 
etmiıtlm; f&yet Hlndlıtaoda ulil.,a 
r•ybiyeyl yakından tetkik etm•ııalt 
olıaydım buna kat'lyu mıı.affak 
olamıyacakbm ... 

Nnille'ln çebreolnde bir detft"; 
olmnıtu; adam Smithln ytııO~f 
dikkatle tetldk ediyordu. Detek 
bıraz evel kendini öldllrıneıla• 
rema., kalrnıı olau aj'ır tabaaeayt 

1 

alıp kurşunlarını boşaltb; onu ceblnıt 
l<oyafken kar,11ında acalp lııı&Jll~ 

6nilno attıjtı yemin onu ceıbe k& 
nlup .,ı,,.~ıhjtını dGtliniyordu "] 

[B:tmcdı 



~9 teşırllfl'I vveı j 

Cumhu iyet 
,h y 1 

; Aıakara 14 - 29 teşrinievvel 
li uııı.huriyet bayramı yakl şmışbr, 

"' ıseae oldutu gibi bu sene de 
ayr nı g(inG yapılacak resmi geçit 

"e ın 1 liz eraıı m programını hazırlamak 
ere hir komf ıyon teşkil edilmittlr. 

ı.t I<oıntıyoa MGdnfaal Milliye ve 
&"J&tl • 

cıye Vekillllderinden, Vilayet 
·~ Şehrcınanetinden bir ı:atle Em
:ıyeti Uınumlyc ve Polis müdürün

Cb. lllGrekkeptlr. 
ta Koıınlsyon, prugr mı baurhya
I .tı gibi reıml geçidi seyretmek 
çın her ıene )"Apbnlaa tribünlerin 
?~vkUerinl de teabit edecektir. 
lti~bünler teırlnlevnlln yirmisinden 
~ arerı Şehr manetl tarafından 
'Plırılınağ b lanacaktır. 

Ankarada N afla işleri 
~ ~ra 1 14 - Anknra Vilayeti 
\> •fıa ldareısi kıt gelmeden evvel 
~· ilavala.rııı mü.aadealnden biliı
'lc.aade nııntakaaı dahilindeki yol ve 
lll'Pl'Glerin tamirat ve iuşnatıııa fa-

>'ttl, d vam etmektedir. 
8 \' b Q tG leden olmak üz.re Gerede 

-.6' iltıabat yolunun bir an ev: inşa 
lı , llo:.ıau için amelei mükellefeden 
~ tİfadıye karar vermiş ve mahal
it ;eılcar civarındaki amelei mil· ll:e ~fcden lki bin amele yola gö
t 'Üınittlr. lnşanta başlanmış ve 
Ge•liJel tGrablye1i ikmal edilmek 
d~ete bulunmuttur. Bu yol mece· 
d edeıı 1 pılmış • 6 metre rıın-

ll ve Gerede ile Yobanabat era-
•ıııdadır. Yol gayet gazel, münbit 
Eıel'rahtaıı geçirilmiştir. Yola ya
"&Q 'blrçolr: köyler vardı. 
n v. gene bu meyanda olmak 
b 'l.erf: timendifer güzergahına yakın 

lr Jerde bulunan (Sencan) köprü-

•" 'J. u. ile bu J·6prünün merbut bulun-
~~h • h dohlllnde Oç kilometre 
ıı:; Yolun da inşası için ihale ya-
1ı11!':_'Ş• bir lki güne kadar inşaata 
-ıtanaaı\r.br. 

'' keza hu meyanda tamir ve in
~i:ı lcabeden köprülerden Ankara 
d,~ıaa yakı (Koyunağ'ıb) namın
t\l ~ lcaprüaUa de inşa, ihaleai bu 

11 •rde yapılmak ilzeredir. 

'red:rlsa müfettişleri 
'at l'ttaııııa, 14 (Hususi]- ilk tedri
)a Gfetti leri ara ınd tebeddülat 

tt~dt. Merkezi vilayete alınan Nu
~ ... ~ heyin yerine Akhisar müfettişi 
llll"cl I, Akhisar üfettişli 'ne De
ta'1Q ~fettiti Sami beyler naklen 

'd.ildUer. 

l\tanisada yağmur 
da,~•llia•, 14 ( Huıuıi] - Yirmi 
lı,1t,~•ltlen beri ehrimiz. ve mül
ttd Q lnebzul yağmur y ğmak-lt, 

Z(•ppe)in 
liı:ı ~sterdam, 15 [A.A.] - Zeppe
tıç alonu memleket üzerinde 

~~~! •e coşkun tn:ıahürat ile 
1 4G.ı:uı: ı~ tır. 

' Çinliler ve Ruslar 
lt01tı~oskova, 13 [ ~.A] - Har!ciye 

ııerU.-.; Al d' 
tttitı 6 ' man sefirine tev ı 
bidıı ~ir rnuhtarada Teşrinievel 
A YeUnde b · . ~ıno n erı Çın kıtasınm 

ur neh · ~ · . tet n uzcrınde Sovyet tica· 
renıife . •altj11 :ıne ve hudut boyunda 

artırd k~ahye karşı tecavüzlerini 
•ılt 1 arını Soung ri nehrinde de 

bildir;~ torpillere tesadüf edildiği 
llrtılt ~~kte ve Sovyet hükumetinin 
tıi" n tereddüt hudutlnnnın em-

,,.etı · • 
racaat ıçı~ icap eden tedbirlere mü-

eylıyeceğini ilave etmektedir. 

·:i.vustralya nıclisinde 
S'd 

lta81 
1

1; Yı 1.2. [A. A.] - Amele fır-
tı\~ • Şrmıevvelde yapılan umu-
li:s~ 1~ha.bat neticesinde yeni mec
etın· uvvctli bir ekııeriyet temin 

14tir S . 
l~~l·kt ' on nPtıceiere nc::nran 75 
d-.n 

1 

k an 44ü amele fırk sı tarafın
e:ıanıhnıştır. 

INlevyorıkta 

MacDona d
ku • 

ır l 

Londra, 14 fA.A.) - New-Y ork 
tan bildiriliyor: Münaaebatı hariciye 
cemiyeti tarafından l\f. Mac Donald 
ın çerefine verilen bilyük bir ziyafet 
esnasında mumaileyh, milhim bir 
nutuk irat ederek demiştir ki: Ha
kiki bir teesıllf ve te&aürle duydum 

ki Reis Hoover Ue yaptığım müli· 
katlar bazı mahafilde ve memleket
lerde vesvese ile kartılanmı,tır. 
Bu vehimler ve şüpheier ka viyea 
ümit ettiğim VQÇhile yakında bey
nelmilel münascbata baldın olacak 

ola:ı yeni bir zihniyetin diplomasiye 
tedricen hülul ve nüfuz etmek· 
te olduğu bazı milletlerce el'
nn meçhul bulunmasından veya bu 
zihniyetin mahiyeti hnkikiyeai on
larca henüz anlatılmamış olma1ın

dan ileri geliyor. Bu zihniyet açılıt 
politil<a zihniyetidir ki kurunu vuı
tai gizli siyaset z.ihniyetinin tema• 
mile zıddı ve makusudur. Dünyayı 
bir takım itilaflar ile teşettüte ve 
mUletleri biruitlerine düşman bir 

takım gruplara ayırmak için değil 
bi!akiı bütün beteriyeti barışbrıp 
uzlaşbrmağa yarayncak itilnfları vü
cuda getirmek için toplanıp görü
şen odamlar taşıdıkları zihniyet 
elbetteki demin izah ettiğim aihni
yetlerin birincisidir. 

Çok yazık ki m :ıeviyat ve fik
riyat sahasında elde edilen bu k~
dar tcrekkıyata ratmen insamlflrın 

büygk ı.;r kı rnının dımağı eI'an 
eski püılr'i efktlr ve nazariyah ba
tıla ile bkhm tıklım dolmuştur. 

Binlerce senelik bir üntiİyet mah
ı:ıulü olan ve bugün n:nzarratı der
klir bulunan bu tarz.ı idrak ve te
fekkürü kal ve izale etmek zanno
lunduğ kadar kolay bir şey de
ğildir. İngilizler bir t r~ftan zjyade-

slle terakkiperver olmakln beraber 
di~er taraft n pek nauep rv r bir 
miJlettirler. 

Adalı oldukları için hayatları 
denize bağlıdır ve denize tealluk 
eden berşey onlar için harikulade 
bir ehemi>·eti haizdir. Binaenaleyh, 
yegane vııaatai müdafıınlan olduğu

nu rana bildikleri donanmalanna 
derin bir aşkile merbut olmaJarna 
aşmamalıdır. ve bunda ,haksız de-

ğildirler. Çünkü, Britanya nihayetün
nihaye bir adadır ve bu adacık 
koca Avrupanın adeta kapısının eşi
ğindedir. Fakat igiltere yalnız ken
dini değil dünyamn her tarafına 

yayılmış olan Britanya imperator
luğunu da düşünmeğe mecbur. 

Bu iperatorluğun herhangi bir 
kısmı bir tehlikeye maruz. bulunurısa 
istimdatkar nazarlarını daima bize 
çevirir. lngiltere ile bu koca impe
ratoriuk arasındaki muvasala yol
larının emniyetini temin etmek hem 
biz.im için, hem bu imperatorluk 
için bir hayat memat mes'elesidir. 
Eğer henüz bilmiyorsanız biliniz ki, 
biz.de ancak dört haftalık erzak 
vardır. Bu mevaddı gıdaiyenin yüz
de doksanı ho.riçten, ynnı denizden 
geliyor. Demek ki bizi açlıktan öl
dürmek için dört beş haftalık bir 
abloka kafi gelecektir. 

Siya&ctlc olur olnıa:r. ihti· 
m lutı del'piş etmek şart ol
duğuna göre bu ablukanın üç 
dört devlet tarnfmduu icraeı 
ihtimalini dahi nazarı itibara 
almak lazımdır. Bu üç devlete 
karşı kendimizi mildafnadan 
aciz k alırsuk, ukibctinıiz neye 

k ·~ vuraca • 
Bu tehlike daima lngiliz milleti

nin gözü önfinde olduğu içindir ki 
İngiliz donımmaıana gösterdiği ha
rikulade alakayı ve müdafaa •ilahı
nın nifleme6i ihtimaline karşı duy
duğu endite ve heyecanı nıazur gör
melidir. 

Londra, 14 [A.A. ] - Nev- Y ork 
tan bildirildigine göre 15 günden 
beri hemen geceli gündü:ı:lü çabtan 
M. Mac Donald bu faaliyetten müte
velli! büyük bir yorgunluk duydu
ğu için dün kimce ile görüşmiyerek 
ikametgahında istirat eylemiştir. 

Mumaileyh, C..gün Knnadaya 
hareket edecektir, 

.. ""alı 

1 SuRh haklkanda 

Frans· 

Parlı, 13 [A.A] - Longeue VfUe 
de bir ziyafette söylediği nutukta 
Fransanın emnfiselametinden bah
seden M. Maginot, La.hey itilaflarını 
Ren erazisinin son mıntaknBının 
tahliyesini Y oung planının Alman
lar tarafından tatbikine muallak 
bulundurduğunu hatırlatmıt ve de
miştir ki : Biz emnüselamet içinde 
,devamlı ve adilane bir sulh istiyoruz. 

Milletler arasında umumi ve 
tam bir tahdildi teslibat yapılmadı
ğı müddetçe sulh ve müsalemet 
içinde ya~amak iııtiyeıo her milletin 
ınüdafaası için lüzum gördüğü ted
birleri alması ıcap eder. bunun için
dir ki, f' ransanın elyevm açık bulunan 
hududunda müstacelen müdafaa ter-

tibatı alması güniln birinde toprakla
rıçin yeni bir istilaya maruz kalması
na mani olmıı ı ve tam bir emniyet 
şeraiti dahilinde seferberlik ve kuv
vetleri tahşit imkanını hazıl'lama11 
lazım gelir. Eğer Fransayo şimdiye 
kadar yaptığı fede.karlıkların hnk 

kazandırdığı askeri müdafaa ve hi
mayeyi temin ettnek iltiyorsak vakit 
geçirmekııiz.in vasıl olmukhğımız 
liizım iden hedefler bu sa} dığ'ım 
noktalardnn ibarettir. 

P eştede bir hadise 
Budapeşte, 14 [A. A] - Sosya

füıtier tarafından tertip edilen bir 
içtimaııı sonunda aamilerden bir 
kıııım te.zahur tta bulunmak iıııtemiş 
:: bitayn l öltmak auretile haka
rette bl lunınu§lUr. 16 kişi tevkif 
edil mittir. 

Çinde harbi men için 
Şanghay, 14 [A.A] - Hangko

nz - lu bir ma iyeci olup bir kaç 
•ene evvel Çinde tnrpışan kuman
danlar arasında bu mücadelelere 
nihayet vernıel.. maksadile bir ko-

nferanE akdine muvaffak olan el:Sr 
Robert Hoting, ccneral Şar.g - Kay
Şek, Ye hoi. h n, Hcng - Yuh - Si
ang ile mareşal ChanghsnP.hliıuıg 

birer tt'lgraf göndererek dahili har
be yeniden bcşlanılınusındnn te\'el

lilt edecek felaketli neticelere dik· 
kati ceıbetıniş, ve ralarıbdaki ih~ 
tilCifı muslihane bir surette halle 
çalışmnk lçin bir konferanı l1allnde 
toplanmalannı kumandanlardan ri
ca etmi7 tir. 

Yeni · ngiliz balonu 
Londra, 14 [A. AJ - - R - 101 

işaretli lrnbm aevLt balonu ilk uçuş 
tecı übcsinin bu sabah yapılacağı 

tahmin olunyor. Balonun Lon. a 
üzerinde uçmaıı muhtemeldir. 

Irakta bir nıuharebe 
Bnsl'lı, 14 [A.A] - Arap erbabı 

kıynmının rt illerinden olup vefat 
ettiği evelce bir kaç defa bildiril-

mi' olan Faysal El Doviş Hicaz kı
ralı ibnissuudun taraftarlarını yeni 
bir hezimete uğı atmıştır. 

Fasta hava te8kilatı 
.ı. 

Baı·celon, 14 [A. A.]- Tuluzdan 
gelen M. Lorat Eynak aaat sekiz. 
buçukta yere inmiştir. Mumaileyh 

nazır, Fasta yapılan hava teşkilatını 
tetkik ctnıek için Faaa gitmek üzre 
saat dokuzda Alikant istikametinde 
tekra rğavalanmıştır. 

Bahr" konf eı·ans 
ve İtalya 

Londra, 14 [A.AJ - Bahri konfe
raea iştirak davetine İtalyanın btla 
kayit ve ~art icabet ettiği ve tah
telbahir dahil olmak üzre ıilnufu 
muhtelifeye menıup aefaini harbi
yenin tahdidi miktarının konfera
nıta mevzuu bahaedilmeıine mu
vafakat eylediği nimresmi olarak 
blldirilmcktedir. 

Gazeteciler federasyonu 
Anvera, 1 S (A.A.] - Beynelmilel 

gauteciler fc;deras:yonu lcrn heyeti 
toplanmıştır. Bu içtimada 15 memle. 
ketin mümeseillerl hazır bulunmuı
tur. 

ır 

asrettin oca kızd . 
kaşlarını çatarak : " 

öylü 'ere 
Eğer, de-

di, siz bana akkı ı vermezse-
iz be de s·ze rman ya ak 

ilah· r .. zga ı o an • • 
çın 

oyrazı ve m m • ,, 
-33 -

Ramazan sonuna yaklaşbkça 

köylüler Hocaya verece! Ieri cer 
bedelini düşünmeğe başladılar. On

lar Hocadan epeyce iotlfade etmitler, 
aynı zamanda da onunla fırsat düş
tükçe alay da eylemişlerdi. 

Köylü, Nesrettinin hocalığı hak
kında şüphe etmemekle beraber 
onun saflık ve hatta aptallığına da 
kani idiler. Bu )&nlış zehap köylüler 
üzerinde o derece tesir bırakmıih 
ve Nasrettin Hocayı o kadar aptal 
•anıyorlardı ki kendi aralannda: l 

- Biz hocaya bütün rnmazan 
için hiç bir şey vermesek bile o 
ağzını nçmaz, ~e ini çıkarmaz. Böyle 
olduğu halde neden hepimiı. er::.a t 

ve zahire vel'erek zarara girelim. 
- El .. ne yapalım, ne diyelim ? 
- Bu sene nllah vermedi, bir 

şeymiz. yok, inşallah gelecek sene
ye, deriz olur biter. 

Küylüler bu surete düşündüler 

ve düşilndükleri gibi haraket et· 
nıeğe karar verdiler. 

Halbuki Nasrettin Hoca, ilk de· 
fa çıkt1gı cerrin vereceği menfab 

s yıklaya sayıklaya bütün ramazanı 
etmişti. 

Her kesten ayn ayn hlıısesini 

al cagım ün it ettiği için kendi 
kendme gelin, guvcyi olan Hoca, 
bavr ertesi meBcit meydanında: 

• - Ey köylii arkadnşlarl.. dedi, 
şunun fUr .... ndn iyi kötü bütün bir 
ramaznn geçtndik. Artık ayrılmak 
zamanı geldi. Ben yarın sabah erke
nden gidiyorum. cer hakkımı rica 
ederim bu altşamdan r,etirin 

Bu ö:r: üzerine köylüler biriblrle
rine bakıştlıar. Jçlerinde en cesaret-
lisi ilerledi: 

- Hoca efendi, dedi, bir ay 
bi:r:e namaz kıldırdınız, nasihat ve 
vaız. ettiniz, buna mukabil cb.e 
ücretini değilse bile hediyeısini 

vermek bizim için borçtur. 
Fakat bu sene köyümüzün maheulü 

o kadar çok ve eyi değil. İnşaallah 
borcumuz.u gelecek sene iki misli 
öderiz. 

Hoca Naıırettinin bu cevap üze
rine canı takıldı. Aynı zamanda da 

öylüier:n kendhılni atlatmak ve 
ald01tmak istediklerinin farkına vardı 

Mevsim hasat mevsimi idi. Ekin
ler olmu~, harman zamanı gelmışti. 

Öz be ö:ı: çifçi memleketinde 
yetiş"miş çifçi çocuğu olnn t 1asret
tin mevsimin hem hasat için en 
münasip mevsim olduğunu hem de 
köy ekınlerinin başaklarının dolu 
olduğunu biliyordu. 

Köylünün cevabına o da QU ce
..aba verdi: 

- Ben buraya Allah rızası için 
geldim. Size niyaz, ihadet adat ve 
erkanından vukuu fü:ebilillah bahset
tim Fdtr.t her taraft adettir. 

Cer hocalonna cllnh ne verdi 
ille z çok bir şeyler verilir. Siz., 
görüyorum ki mızıkcih ediyorsunuz. 
T .rlal rı .. ız.da ekinleriniz sap sarı 

altın gibi başak vermiş. Siz bana 
bahane buluyorsunuz. 

- Değil hoca efendi! 
-Siz latediğinl:z: kadar detil di-

ylniz, ben ne s8yl~dlğimi biliyorum. 
Fakat bu clmriliğinlı:e mukEıbll 

ben de siz.e bir iş edeceğim. Görü
yorum. Hiç birinizde Allah korku
su ve hak kaygusu yok. Y ann, 
öbürgün harm n zamanınız. Made
mki siz benim hakkımı vermiyor
sunuz, ben de 6iı:e harmanını:u sa
vurmak için rüzgiir vermeyeceğim. 

Köylüler hocanın bu ıözüne 
f{ildüler: 

- O , kim oluyordu kl rOzglir 
vermesin, rüzgara hiik.Jm olsun!. 

- Pek ali dediler, aen bizim 
rüzgarımız.a mani olablllraen ol 
bakalım. 

Hoca Na1rettln hi~ bir f Y de
medi. Eline geçirdiği bir hasır par• 
çasını alarak küyün haricinde ye 
köyün harman yerlerfne na.z.ır ~lr 
tepeye çıkh. Hasırı bu tepenın ruz. 
giir gelecek tarahna gerdi. 

emalcttin Şükrii 

Hoca ne yapıyor diye meral: 
eden küylülere hitaben: 

- Siz bıma cer hakkımı ver
mediniz, ben de ılze harman et
mek için rüzgar vermeyeceğim. 

dedi. iık önce köylüler bunu 
alay sandılar. 

Fakat bu h'kmeti hüda Hoca 
Nasrattin tepeye çıkıp tepenin rüz
gar tarafına geçer geçmez köylünün 
ihtiyacı olan poyraz yeJi kesilmişti. 

Bütün 1 öy, hn·man yapmak için 
beklediği halde bir zerresi esmiyor· 
du. 

Acaba Nesrettin Hoca hakikaten 
ermiş bir adammıydı? Yoksa hava 
esmemesi bir tesadüf eseri miydi? 

Köylünün biri dayanamadı. Doğ
ruca tepeye, hocaya gitti. 

- Amnn hoca efendi, dedi, be· 
nim bu sene ce:den hisseme dü
şenin iki mislini vereceğim. Benim 
tarlama olsun bir parça rüzgar 
yoll 1 

Hoca: 

- Peki öyJe ise, diyerek rüzgara 
karşı gerdiği har;ıra. köylünün tara
fına bir delik açtı. 

Hikmeti büda o köylünün tarhı-
6ma rüzgar esiverdi ve köylü har
manını savurdu. 

Bunu gören köylüler tepeye hü
cum edip hepsi hocadan rüzgar sa
tın darak hnl·kını bol bol verecek
lerini vadederler. 

oca: 

- Köylüler ! .. der, sakın Hoca
yı l:andırınzda işimiz bittiği vakit 
sözümüzden döneriz gibi habrınıza 

fena bir itikat gelmesin. Sonra yel 
yerine Allah sizin harmanınızı sa
vurur, avcunuzda buğday yerine 
hava lc;ılır. · 

Köylüler korktulnr, sözlerinde 
durdular Nasrsttin Hoca tepede 
gerdlğ.i hasınn her tarafına birer 
delik açb. Köylüler harmanlarını 
savurdular. Bereketli mahsul olarak 
hocanın hakkını iki misli olarak 
ödediler. 

Bunun üzerine Nasrettin Hoca 
bir tar ftan Allaha şukür ederken 
diğer taraftan d şöyle öylenir: 

- Tann taala hak sahibinin 
hakkını el ile alamaz.sa itte bözle 
yel ile alır. 

[Bitmedi J 

Bursada da tetki
ka yap acak 

Memleketimizin iktisadi vaziyetini 
tespit etınek üzre teşekkül deden Ali 
ikıi at meclisi a:r.nsmdan bir kısmı 
karadeniz havalisile Trakyada tetkik 
seyııbııti yapmıştı. 

Bu heyet önUmüzdeki hafta içinde 
Bureıı \'e havnlisine gidecek, buralar· 
da da tetkikat yaptıktan onra rapo
runu Ali iktisat meclisinll verecektir. 

Bir beraat kararı 
Sultannhmet Sulh iklnei ceza hn• 

kimi Hayrettin bey Beyoğlu ~eki~~ 
liğinde bulunduğu sırada vnııfesmı 
ihn1alden doleyı ağır ceza mahkeme
sinde 30 lira cezayı nakdiye nıah· 
kum olmuıtu. Mumaileyh hakkında 
dUn nakzen muhake.ıııe yapılmı§ ve 
bernntina karar verilmiştir. 

Bir nakız kararı 
KarngtimrUk ıuerkez memuru İs· 

mail Hakkı bey e'< elce bir darp 
meseleeinden dolayı Uçtincü ceza 

mahkemesinde 1 ay hapis, 3 ay 
memuriyetten mllhrumiyetc mabkQm 
olmuştu. Evrak temyizden nakzen 
gelmiştir. 

Buna ittiba ve ya ademi ittibs hu· 
usunda karar veremek Uzre mulıake· 

me talik oluumuotur. 

- -
VCJl~Uai: ) 

1,re11de ölürıı. 

E't·velki gün Çorludan htanbu· 
la hareket eden 9 numaralı trende 
Eğri o~lu ömer kalp sektesinden 
ölmüştür. 

Yanğın başlanğıcı 
Kozlu çeşme de hikmet beyin 

deri fabrikasından dün yan~in çık· 
mışsada derhal söndürülmü~tur. 

lK ~ o r 
Bir musademe 

Vatman Nurettinin idaresinde· 
ki tramvay 2120 numaralı otom.<>
bille Çarşı kapıda müsademe etmı§· 
ler, otomobit parçalanmıştır. 

Arabalar da 
Büyükçekmece köyünde Hay· 

rınıe idare ettiği araba ayni köy· 
den Nurinin . 9 yaşındaki o~lu 
Aptullrha çarparak yaralamıştır. 

Üç kaza dalıa 
Son 24 ... aat zarfında üç otoma· 

bil kazası daha olmu§tur: 
1 - 1416 numaralı otomabll 

Tephirhane memurlanndad Aptul· 
lah efandiye çarparak ağır su;rette 
yaralamıştır Aptullah efendi has
taneye kaldırılmış, şoför yakalan
mı~ tır. 

2 - 1507 numaralı otomubil 
dün Fındıklıda kolordu binası 
onünde Nurettin isminde bir as
kere çarpmıştır. 

3 - 1488 numaralı otomobil 
Kadıköyde oturan madam Anas· 
taysya çarpmıştır. 

Bir vapur karaya 
oturdu 

Italyan bandıralı Margera \'&· 

poru e\ velki gün limandan çıkar· 
ken Kumkapı onJerinde karaya 
oturmuşsada eşyasının bir kısmını 
tahliye etmek suretiyle yüzmü~ ve 
yoluna devam etmi;tir. 

Ce IF'lrD O ır 

Kasatura ile 
Feridiyede umumhanecilik e· 

den Şükr1tn evelki gece kapısının 
önilnde oturmakta iken henüz bü· 
viyeti tespit edilemeyen bir Jan
darma, kendisinin e\•e davet e
dilmiş olmasından müteessiren 
kasatura ile Şükranı ağır surette 
yaralamı§tır. Şükran hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Paşabahçede bir cerh 
. Paşabahçe köyünden Hüseyin 
o~lu .Mustafa lıuhçn·ı:.n Recep c; •U 

Süleyman tarafından bıçakla ya· 
ıalanınıştır. Süleyman jandarma 
tarafından tutularak adliyeye ve· 
rilmiştir. 

®ieHefi'll~ gıG<dlen 
Enis hey 

Atina eefirimız Enis bey dtıa geç 
vakıt Ankaraya gitmi~tir. Enie her 
Ankarada Bııricire vekıJimizle tema1 
edecek ve Türk • Yunan işleri ve 
mubadele hakkında hükGmetiuıizden 
talimat alacaktır • 

Hacı l\lehmet bey 
On gündenberi §ehrimizde bul1:1ft• 

makta olan İskan umumi mUdtirU 
hacı Mehmet B. yarıe Ankarayı 
gidecektir. 

Kiredi koopratifleri 
Sh'Tihisnr, Urla kazalım ve KilizmaD 
Barbaros, Alaçatı nahi1eleri merkeı· 
leried zira! kredi. kooperatifleri te
ş~kkill etmıı ve nızamı muameleleri 
Noter muvacehesinde icra kıhnmt§tır. 

Halle tarafından gösterilen heye• 
can ve sUrur pek yUkselc olup her 
köy zilmresiodeki kooperatife üç.dört 
yüz .?rtak _temin edilmi§tir. Httlkıo 
bUyuk gazıye ve cümhuriyet hükfi· 
metine oükran ve minnetleri son de· 
recede ol~p z}rai kooperatiflerin, 
köylüyü faız belıyesinden kurtıırscsğı 
ve halkı refeh ve saadete kavuştura• 
ca~a kanaati sarsılmaz bir bale gel· 
miştir. Her tarafta teşkilatı sUr'otle 
de.,.·am edilmektedir. 

İzmir \alisi Kii:ı:ım paşa .il~ CUm· 
huriyet Halk Fırkası ml.ıfettışı Ztih!11 
mutemet Salih, Ziraat bankası ~~dü· 
rü İsmail hakkı bcy1er Sefenhısar, 
Urla k za merkezleri ile Kilizman 
Barbııros ve Alııçatıda kredi koop .. 
ratiflerini teşkil ederek geri aelmiı· 
lerdir. 

l\Ienemeo ksza merkezi ile Ali 
ağa çıftli~inde de kredi kooperatifleri 
teşkil edılecektir. 

Bu tc kılLt İ\'ın mnhallerlruie 
lAıım gelen hazırlıklar yapılmıştır. 

, 



Ressaımoa 
k©>yUlUı D 

a 

Metbur eaaan Dominique her 
mene yazın birkaç ayını Normandi
anm tenha bir köşesinde geçirm~ği 
adet edinmişti. 

Otomobili, metosikletti sayyah
lann olduğu yere dolnıalanna mey
dan vermemek için gizlendiği kö
ıeyi hiç kimseye bildirmezdi. 

Gene böyle bir yaz Normandi
anın en a-üzel, en tairaae yerlerin
den birine çekilmifti. 

Bir 1ahah açılır kapanır iskem
leıiai koltuğuna k11brdı, boya ta
kımını, resim mutambasını alıp 
tarlalar araaın<la ilham avına çıkb. 

Birden ne göne beğenirsiniz? 

Siyah benekli nefis bir inek otlann 
üstüne ç6kmüş, rahat rahat a-eviş 

a-etiriyor. Hayvan re11amın ansızın 
karşısına çıkmasından pek fazla 
Grkmedi. 

O san'atkar aradıtını bulmuştu. 
Derhal takımını kurdu, çalıımağa 

başladı: 
İnek modellik vazifesini iyi an

lamış görünüyor, yalnız ara ıra 
kuyraıtu ile art kalçalarına konan 
ainekleri kovarak ressama bakmak
ta devam ediyordu 

* • • 
lştne o kadar dalmıf, yemek za-

mannun geçtiğinin bile farkında 

tlmamışb. Bu sırada arkasından 
loğna gelen ten bir ses üzerine 
öyle hızlı döndü ki boya takımı ile 
fırçası elinden .. jştü. 

- Vay canına! Amma da ben
ıemif, bel Tıpkı bizim Noirakde! 

Şen tavırlı iri yarı bir l.töylü 
arkuında dikilmiı duruyordu. 

- Demek böyle ha •• Gelip bi-
ıim tarlaya çöktünitz ... 

Rusam: 
- Şey ••• dr.di. Sahi .. Affedersin .. 
- Zararı yok a canım ••• Yalnız 

ineğimin resmini yapacağınızı bil
seydim, hayvanı biraz bmar eder
dim l 

Ressam kUyl\iy\1 kolundan yaka-

Jadı: 
- Aman, sakın dokunmayın! 
- Yahu, ıiz Parislilcr ne tuhaf 

adamlarsınız.. Geçen sene buraya 
ıiıin gibi bir ressam gelmişti. O 
da bizim ineğin resmini yapmak 
lstedl. 

Fakat herhat etti, hayvanı mas
karaya çevirdi... Ben de kızıp kov
dum! Amma siz başka.. Sahi yahu .. 
Bir de benim resmimi yapsan ... 

Kaç para istersin benim resmi
mi yapmaj'a? 

Ressamın bu teklifi zevkine gi
tti: 

- Canım parası kolay ... Kav
ı• etmeyiz ... 

- On be, frank nasıl ? İşine 
ıeliyor mu? 

Ressam: 
- Ala, dedi. Y ann evime gel, 

hemen bathyalım l 
• • • 

X8yH1 tayin edilen saatte resaa-
aun evine reldi. Bu münasebetle 
pazarlara mahsus mavi römletini, 
yeni kasketini giyıniıti, 

Bir aralık: 
_ Eyvah! dedi. Eldivenlerimi 

ılymeti unuttum; bir koşu ıridip 
alayım •• 

- Canım vu geç •• 
- Yok olmaz! Evlenirken giy-

clij'lm eldivenler yahu ... 
Reaaam köyinyil eldivenden vaz 

ıeçırinclye kadar akla karayı seçti. 
• •• 

Kaylil on be, frangı saydıktan 
ıoara resmini aldı. Kanına iyi bir 
" sürpriz " hazırladığından dolayı 
memnun, koltuklannı kabartarak 
evine döndil. 

- Bak, Marl )an.. Kocana baki 
Kadın resmi alıp bakb, evirdi, 

çevirdi, sonra ıordu: 
- Kaç para verdin buna? 
- On beş frank. 
- Aldatmışlar seni... Ben olaa-

ydım on fıranga razı ederdim. On
bet franga çoluk çocuk hepimizin 
resmini yapardı ... 

Sonra resme bakıp röldQ: 

- Amma fena değil... Tıpkı 
sana benziyor! 

* * * 
B'r knç tty sonra bir Amerikalı 

, 1 •si oradnn geçiyorlardı. 
arauk ri 

r. 

Joı·onne Picabia'dan: 

Genç, güzel bir " Mias ,, nasılsa 
tabloyu gördü. Yaklaşıp baktı. Meş
hur ressamın imzasını okuyunca 
hayret içinde: 

- Aman! dedJ. Sunu lıemen 
satın alıyorum! Kaç para? 

Köylünün kansı kaşlarını çatlı: 

- Satılık değil... O benim er-
keğim! 

Genç kız. 

- Ali 
diverek masanın üzerine birkaç 

tane bin franklık kaime fırlattı, ka
dına: 

- Bonsuvarl 
diyerek tablo ile beraber dışarı 

fırladı, arkadaşları ile beraber ka
pıda bekliyen otomobiline atladı. 

O zamandan beri Mari Jan , 
yalnız resmi biitün bir davar sürü
sünd~n fazla para eden "erkeğine,, 
büsbütün başka bir gözle bakmağa 
başladı.,. Nakili : KAMRAN Ş. 

D~mfiır<dlce H~<9la!m 

Buradan sandalla 
giden yolcu kim? 

12 Teşrini ev\'cl 
Almım tebaas•ndnn Yuhan isminde 

genç bir sennh lctanbuldnn küçük bir 
sandnlla linıanınıızn gelmekte iken 'nziyc· 
tinden şuphe üzerine derdest edilmiştir . 

Yapılan tahkikat neticesinde Yuhanın 
seyyah olduğu kayıkla deni alem sena . 
hatme çıktığı anlaşılmış , diln Polis Mu· 
diriyeti kendisini serlıı-st bmıl:mı•t•r. 

Yulı:ın en:ıhtinc <le·..-am ede(, ktir. 
1NCIRLEHMIZ- incirlerimi.1.in tuccar 

elinde kulmnması ve Eatılması için Ticaret 
oda ı ile Vıliiyet mnknmı iktisat VckiJeti 
nezdinde teşebbüste bulunmuşlardır. 

Hucyaya yapılacak :hracntu ait listenin 
derhal gıınderilme~i rica edilnıif ir. Ame
rikayo gönderilen incirlerin '' cııiy(..tindcn 
de molümat verilmiştir. 

HAYVAN SERGiSi - Borno'-n Ziraat 
Mektebinde açılını§ ve iki giln de,·aın 

etıni~ olnn !:ayvan sergisi; geçen scııel'!re 

nazaran daha mu,·nfinkiyct kıı.;:anmıştır . 
Serginde birinci, ikinci, üçüncü ve d··r · 
diınculüğü kazanım hayvanlnıın sahiplerine 
be.; bin liralık ikramİ) e \ erilrniştir. 

BİR CiNAYET - Ewelki gece Te
pecikte Se\iııç sokağında bir cinayet ika 
edilmiştir. 

Yozgatlı Arif oğlu Hasan Fehmi; bun· 
dan yeei sene ewel metresi olan l\aciye 
hanımı bıçrkla ynrııla)nrak oldürmrmü:tür. 

Katil otuz sekiz ynşındad a. Cinayet 
§U suretle ,apılm ştır. 

Hasan Fehmi; nhşam üzeri mahallede 
Hacı Ali efendinin e' ine giderek orarla 
a kı içmiş sorboş olduktan sonra bıçağını 
çekerek içki masasından kalkmış ise de 
arkada~larının israrı ile oturmuş, gene İÇ· 

meğe başlamış. 
Bir müddet daha içtikten sonra an

sızın tekrar kalkınış gene bıçağ. n çeku
rel~ Sevinç sokağında (10) numaralı evin 
kapısına gitmiş. kapıya yiıklonmiştir. 

Bu evde; Yozgatlı Ha~an Fehminin ~a. 
bık metreııi Naciye l anım ikamet etmek· 
ıedir. Naciye hanım 22 yaşında ve şimdi 
Hü~eyin isminde birin!n :e\'cesidir. 

Kapanın arkasında kol demiri Yarmış 

Tazyik üzerine kapı arkaya devrilmiş. 
Naciye hanımın kocası Hüse)İn hasta 

imiş. 

Naciye hanım tam aYluya çıktTğr esna· 
da kapıyı kırbış olan Hasan Fehmi de 
içeriye girmişti. 

Elindeki bıçağı Hanımın eağ kolu al
tına battrmı~, ra-.alh kadın biç sesini çı· 
karamıyarak aldığı derin yaradan vefat 
etmiş. 

Katil; vak 'adıın ısonra kaçmıştır. içeri· 
den çıksn Şaban kadının yerde yatmakta 
olduğunu görünce polise haber vermiştir. 

Iki polis memuru katili aramağa çık· 
mış, müddeiıımum}Jir.e de haber verilmiş. 

Katil; sa"landıgı e\de derdest edilmiş 
ve komiser mua;·ini Hidayet bey kentlisine 
sormuş: 

_ Sen mi yaptın bu işi 1 
Katil demiş kı: 
- Ne oldu öldfi m:? Ben Yurdum. 
Fakat bilahııra müddeiumumiye verdiji 

ifadesinde cinayetle allikası olmadığını 
söylemiştir. 

Katil diyor ki : 
- Bundan yedi ı~ne eve! Xaciye 

hanım benim metresimdi • sonra ondan 
ayrıldım, Şimdiki ?.evcem Zekiye hanımla 
evlendik. Şimdi üç yaşında Lir de çocu 
~muz vardır. Cinayetle alikam yoktur . 
Ben sarhoş olduktan sonra dı.-n çıktım. 
Naciye hanımın kainbiraderi Şabana rast• 
tadım, kendisi ile ağıs kav~ası yaptık , 
başka bir §CY bilmiyorum. "Yalnız bu ka
dın Snbanın dostudur. 

K'atıl diln mU!!tantikliğe verilmiştir. 
Hakkında tevhif müzekkeresi kesilmi~tir. 
Katı1 iu Tepecikte KRğıthunc caddcsırıde 

b r ol \ i \ ~ ır. 

"J 
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H a ır n ç'lÇ ce 

Başka mem 
siyasi ha 

eJ .. e lerclel{i 
o 

ıse r. 
İngiltere 

Mac Donald'ın seyahab. 
" M. Mac Donald Amerıka'da ., 

serlevhasile fransızca Temps ga
zetesinde intişar eden başmaknlerıin 
şayanı dikkat kısımlarını nakledi
yoruz: 

"M. Ma- Donald Amerik'da 
pek hareretli bir surette iştiğbal e
dilmiştir. \V1 ashington ve New Yo
rk-a Amerika halkı İngiliz Birinci 
Nazırına pek parlak tezahüratta bu
lunmuştur. 

Bu ziyaret mür.asebetile hatıra 

geled ılk mes'ele M. MacDonal'ın 
bu seyahatte takip ettiği hahiki 
maksadın ne olduğunu bilmektir. 
İngiliz Birinci Nazırı mevkii iktidara 
geldiği gündenberi Reisicüınhur 
Hoover ile şahsan temasta bulun
mak üzre Amerikaya gitmek arzu
sunu izhar etmişti. Fakat bu seya
hatta takip ettiği maksat ve Ame
r.ika Reisicümhuruna yapmak iste
diği ziyaretten beklediği neticeler 
hakkında pek ır.üdebbirane bir lisan 
kullanmıştır. Sorthamptonda v:lpura 
binmeden evel M. Mcc Donald Wa
shingtonda ikametinin teslihatın 
t.:ıhdidine ait müzakerata şayanı 

kendilerinin büyük kelimelerin sih
rine kaptırmıyacaklardır. 
Bir ziyaret 

Franaa Reisicümhuru M. Laston 
Doumerge Fransa'nın Londra sefiri 
M. FJeurian'i Elvsee sarayında ka
bul etmiştir. Sefir M. Doumerge'in 
nezdinde uzun müddet ka)mışbr. Bu 
ziyaretin M. Mac Donald'ın Ameri
ka seyahntile alakası bulunduğu 
zannolunmaktadır. 

Belediye intilıalmtr 
Fransa Dahiliye nazırı M. Tar

dieu belediye intihabatı hazırlıkla
rında bulunmak üzre Oelle'e git
miştir. M. Tardieu Delle'de bir gün 
kaldıktan sonra Pariı;e avdet ede-
cektir. 

İtalya 
Kayzere mahsus lisan. 

"Kayzere mahsus lisan,, serlav
hasile italya Hükümetinin nim res
mi gazetesi olad "La Turbına,, pek 
şayanı dikkat bir başmakale neş

retmiştir. Bu makalenin mühim kı
sımlarını naklediyoruz: 

~ 
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= ELHAMRA SiNEMASININ 

1 GALA l\1ÜSAI\fERES1NDE 
nıııımıııııııııımnımıııınnuııııııııı~ 1'eg an n i eti ece k tir ~ııııııınım.mıım :n: mm 1 ıJ 

~····~ISJ':M.'~ ~.:wım •. s .. Yarın ak.~aın . .J!;.!f-.!..T"r~ı~J :.i "•······ffi-ı"tr~.;s ... 

!I ELIIAMRA SİNEl\IASINDA 
:~%E :~: . . . . Tamarnen sözlii, şarkılı ve dansll. 

Bir film olan . . . . . . : . 
1llORİS ŞOVALYE 

~~ P ARİS ŞARKICISI 
~ı Filnıinin ilk defa 
~I iraesi şerefine 
~~ BÜYÜK GALA 
~I MÜSAMERESİ 
:'ı~ 

·~: WESTERN ELECTRIC kumpanyası 
~l~ taı afından vücude g~tirilen bu muazzam 
~~ eser SESLi ve SÖZLÜ filmlerin en mütekamil bir nümunesidir 

fjWıa Adi Sunreleri,n fiatla~mdan daha pahalı olmayan işbu 
!•ra GALA MÜSAMERESİ için yerlerinizi evelden 
~!.!.!'~···:zı:;•u.!U••") t}'(.~:L.--....ı,,."E-ı:-r.:.ı- r.=t::l:..-ı 
~.9'ttt11.ııTlıTW'i'i'i•7iiE"a~ai' 

dikkat bir şekil vermiyeceğini beyan 
etmiş ve Amerika müdiranilc doğ
rudan doğruya anlaşmak nrz~yu 

şedidinde bulunduğunu ilave eyle
miştir. Amerilta He İngiltere arasın· 
da husule gelecek en sıkı itiJnf yal
nız iki memleket için değil belki 
bütün dünya miJlet!cri için büyük 
bir ,.hemmiyeti haiz olacaktır. 

"İngiltere Birinci Nazırı M. Mac 
Don~ld tarafından New Yorkla mu
vasaletini müteapip söylenen nutku 
okuyalım. M. Mac Donald kızını da 
bu seyahate iştirak ettirmiştir. Hal
buki şimdiye hıdar bir nazırın ai
lesi resmi vazifelere iştirakten içti-
nap ederlerdi. [ff· ı-VARIN AKŞAM~ 

MELEK SİNEl\'IASINDA 

İngiliz Birinci Nazırinin haeeke
tinden evel söylediği son ı:özler 
bunlar olnıu~tur. Bu sözler bir ha
leli ruhiyeyi umumi hisı:iyatı ve İn
giltere için oldukça yeni olan bir 
siyasetin temayülatını ifade etmek
tedir. 

Ne\V Yo~k ve Washington'a 
muvasaletini müteakip M. Mnc Do
nald tarafından yakılan beyanat 
kezalik takip edilen maksat itiba
rile vu~uh ve sarahati haiz değil
dir M. Mac Donald Amerika'ya 
seyahatinin mesut neticeler husule 
gE-tireceği ümüdini izhar etmekle 
beraber terki teslihata müteallik 
mesnilin müşkülatla mali olduğunu 
ve bıı mes'elelerin sabır ve müte
kabil bir emniyetle halli kabil ola
bileceğini saklamamıştır. 

11 Bütün milletleri sulh milznke
ratı masar.ının etrafında topianmn
ğa davet eylemiştik demiştir. Fa
kat M. Mac Donald kendi teşebbü
sünden evvel diğer milletlerin bu 
asıl mesaide bulunmuş oldukları 
unutur gibi görünmüştür. M. Mac 
Donald'm hatası sulh ve beynelmi
lel tesanüt siyasetinin Amele Hü
kumetinin mevkii iktidara geldiği 

gün başlamış olduğunu ve bu siya
setin Londra ile Washington ara
sında tahakkuk edecek itilafa tabi 
olduğunu zannetmesidir. Fransa ile 
İngiltere arasında bugüne kadar 
mevcut olan ittifak bu siyasetin 
inkitafına pek çok hizmet etmittir. 
M. Briand ile M. Austen Chamber
Iain arasındaki samimi teşriki me
sai sayesinde sulh teşkilatının te
rakki ettiğini söyliyecek olursak 
mes'eleyi izam etmiş olmayız. 

İngiltere Birinci nazınnın hali 
hazırda yapm kte olduğu teşebbüs 

beynelmilel vaziyet noktai nazarın
dan haizi ehemmiyettir. Bunun için 
İngiltere • Amerika muhadenetinin 
tezahüratını dikkatle takip etmek 
icap eder. M, Mvc Donald'ın bu ka
dar şiddetle tavsiye ettiği Londra 
ile Waıhingtan beynindeki ihtilaf 
ne tekil iktisap edecektir. Bunu 
tahmin etmek kolay değildir. 

Şüphesiz M. Mac Donald sadece 
siyasi ve diplomaai bir vazite ifası 
için Amerikaya gitmiştir. Mösyö 
Mac Donald New Yorkı'ta en bü
yük arzusunun Amerika ve İngiliz 
milletlerinin biribirinin samimane 
ellerini sıktığını ıörmek oldutunu 
söylemiştir. 

Bu sözler h8rmet telkin etmekle 
beraber vaziyeti kafi derecede ten
vir etmPmektedir. Bizim anladığı
mıza röre M. Mac Donald sulha ait 
bütün mea'elelerde İngiltere ile 
Amerika arasında dalmt bir teşriki 
meaai çarelerini ihzar etmek iste
miştir. 

Ümit ederiz ki Amerikalılar 
memleketlerinin menafiiniıı müd:-

t 1-ınn c!ulı u zaman 

Siyasi bir !uymet alan ntkun
da dünya üzerinde allah tarafıddan 
emralun:.rn Amerilca iie İngiltere 
arasında müşterek bir vazife mev
cut olduğunu teyit etmekle M. Mac 
Donald ortadan kaybolmuş ve hu

yük bir ir.ıparatorluk nazarına Bab
rı muhitin öbür tarafında bulunan 
yeni bir impa atorluğa ait ben bir 
İngiltere Birinci Nazarının yerine 
kaim olmuştur 

Yalnız kuvvetlerin müvazenesi 
noktai naz.arından aeğil belki kuv
vetlerin hareketi nokt.-i nazarının
dan dünya üzerinde müşterek bir 
tefev\·uk temini teklini ihtiva e
den M. fl.'ac Donald'm nutku tamL
mile tefevvuk etmek isteyen bir 
nutulctu. Kuvvetli of an İngiltere ile 
Amerika'nm istikbalde daha kı:v,·et
li olmak istediklerini amele partisi 
reisinin ağzından eşitiyoruz. 

Hükümdnrlnnn lisonındam işitti
ğimiz tefevvuk temuyülatını bu gün 
AnıeJe Hükumetinin reisinin nut
kunda buluyoruz. 

İngiliz Hariciye naz•;ı M. Hen
derson partisinin siyasetine ithaf 
ederel.t Sovyct Rusyasile münasebab 
diplomatikiyeyi bila kaydü şart ia
de ediyor. Halbuki Amerika Ssviyet 
Hükumetini daha tanımamıştır. 

İngiltere Birinci Nazırı M. Mac 
Donald'ın Nevyorkta söylediği gibi 
maksat ve fikir daima İngilterenin 
azami kudret ve satvetidir. Bu kud
ret ve satvet inkişaf etmekte olan 
Amerikanın kuvvetile müştereken 

devam edecektir. 

Muhafazakarlar Amerikanın in
kişafını Fransa ile itilaf etmek ıu
retile tahd~t etmişlerdi. Amele par
tisi yaziyeti altüst etmit ve Mac 
Danald yeni itilafı, bahri muhitin 
diğer tarafında aramaya gitmiştir. 

İspanya 
Milli meclis intih<ıbatı 

Kabine meclisi Valladolid dar
ülfünunu taraf andan namzet göste
rilen M. Unamuno'nun milli mecli
se aza olarak tayinini kabul etme
miştir. Çünkü M. Unamuno bu da
rülfünunda hiç bir zaman muaılım 
olmamıştır. Bu darülfünunue milli 
mecliste mümessili bulunmiyacak· 
tir. Islahat partisi şefi M. Meliqui
ades Alvarez Ovideo bir çok sene
Icrdenberi Franaa'ya teb'it olanan 
M. Sanchez ile M. Ortega ~Gasaet'i 
intihap eden Madrid barosu hak
kında hükumet tiddetli tedabir it
tihaz etmiştir. 

Lehistan 
Pilsudskinia seyahati 

Lehistan gazeteleri M. Pilsuds
ki'nin gelecek hafta ltalya'ya bir 
seyahai icra eneceğini yazmakta
dırlar. Mareşal hususi doktoru ve 
yaveri refakat edecekdir. 

Mehafili siyasiyede bu haber 
teyit edilmekte, fakat Mareşalin 
ltaya'nın hangı tehrine gideceğinin 
belli olmad1it beyan olunmaktadır. 

Fakat iyi mallımat alan meha· 
filde Mrra1al Pi!sudski'nin Laur:rnn 
şehrine gideceği beyan cılunmakta
d •. 

MARi ASTOR t:e .JiLBER RONALD 
taraflndan temsil edilen 
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PERU REİSİ CUMHCRU- Lima, 
14 (A. A.) - [\[ . Legya, Prru Reisi 
cümlıurhığunn tekrar intihap edilmiş, 
bu mtin:ıscbetle Parlamentoda mutan· 
tan merasim yapılmıştır. 

.;.:. AVRUPA1 ' iN BUGDAY İH· 
TiYACl- Paris 14, (A.A.)- .M. Tar· 
diye Belforda irat ettiği bir nutukta 
lıiitun A vrupn milletlerinin her sene 
deniz a~ırı ınt ınleketlerde 84 milyar 
franklık bu~day eatın almak ı:ıecbu· 
riyeıinde ol<luğunu söy~emiş . v~ '!~· 
gnne çarenin beynelmılel bır ıtılaf 
akdi olduğunu ilave P.ylemiştir. 

@FRAi\SIZ MECLlSlNDE- Nansi, 
13 [A.A.} - Ciimhuriyetçi radikal 
ve radikal sosyalist fırkasının eyalet 
lrnngresi reis M. Daladiyeye itimadı 
mutcza mmın bir karar su'reti kaput 

etmiştir. * SlRBlSTAl"DA BİR ABİDE -
Lilupyana. 13 [A.A.J - llliri abide· 
sinin küşadı mnnasebetile yapılan mea 
rasim F rans z-Sırp dostluğunu tes'ide 
motuf bir tezahür şeklini almıştır. 
Lilupyana belediye reisi Napoleondan 
hararetli bir lisanla bahsetmiş ve de· 
mişti1 l\i: Yugoslavyanın ehemmiye· 
tini ilk olarak Napoleoıı takdir etmiş 
ve onun için bir çok fedakarlıklara 
!\atlanmıştır. Fransa sefiri ile Yogos· 
lavya harbiye nazırı M. Haçiç de Na· 
poleon lisanı takdir ile yadetmiş ve 
Fransa ile Y ogoslavyayı biri birine bağ· 
hyan dostlu~u teyit etmişlerdir. 

• RUSYADA DEMİR SANAYlt
Moskova, 13 [A.A] - Ukranyada 
kain me.,hur marinpol demir fabrika· 
lan ye~iden tensik edilecekl~rdir. 
Bu fabrikalar senede 200 aıılyon 
rublelik imalat yapacaklardır. Bu 
fabrikaların tensiki Uç sene devam 
edecektir. 

MUHTELİS BlR SEFARET ME· 
MURU- Moskova, 13 [A.A.) - Sa· 
bık Paris sefareti birinci müsteşarı 
M. Baasodovski sefarete ait ihtilast~ 
bul unmuş oldu~undan hariciye komı· 
serliği mumaileyh hakkınd~ takiba~ı 
art.yede bulunmasını mUd?eı u~umı· 
lik ten talep etmiştir. İfayı vazıfe ha· 
linde bir cürilm işlemiş olduğ~nda~ 
mumaileyhin, So"yet zabıta~ıns ıades~ 
için Fransa hi.ıkumeti nezdınde a~lı 
te ·ebbiis:ıtta bulunulması muhtemeldır. 
ş ŞARK TAM1HAT MtJ:ZAKERTl

Belgrat, 13 [A.A.]- Ka~ıneye memur 
:\1 kumımodi, eark tamırat mUzakera· 
b~lunmnk üzre partse ~itmi,tir. 

YFNİ BiR TAYYARE MOTORü
Paris, 13 [A.A.]- Fransız sanayi er· 
bab ndıı~ M. Clerget kai n yağ ile i~· 
!iyen bır tl\yynre motürU yııpına~n 
muvaff nk olmuf ur. \lot rün imaline 
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ADameırn~aCi5l U 

Havadis nasıl 
uydurulur? 

Amerikalılann garabetlerile o• 
nındıkları malumdur. Esasen mürel· 
feh olan bu cemiyet her şeyin bit 
az daha fantezi tarafına gidiyor ~ 
heyecan arıyor. BHtabi bu memie· 
ketin gazeteciliği de kendine mab• 
sus bir takım garabetler taşıyor. 

Bu satırları yazmaktan mak11a• 
dımız Amerikalıların bizi alikadat 
eden bir hadisedir. 

Bundan bir müddet evvel lstaıı• 
bul muıevilerinin Filistin musevilerl 
için şehrimizde para topladıklat' 
yazılmışb. 

Amerikalılar bunun üzerine ş8• 
yle bir &aber daha çıkardılar: 

"lstanbul musevileri Filistitl 
musevileri için iane topladıklarııı• 

dan Hükumet Hahnmhaneye 30,00o 
liralık blır ceza tarlıetmiştir. Hah•• 
mhaneniu de bu parayı vermeA" 
mali vaziyeti müsait olmadıtınd,.0 
razeteler~ ilin vererek bu borcı' 
ödemek için musevileri Hahamhl' 
neye iane derci için vazife başıo' 
davet etmiştir. ,, il 

Hahamhane burada, Türk gaı.t 
teleri burada.. Fakat bu alime'4' 
kan haberin menbaı Amerikadsl• 

Bu hııber o kadar intişar etJOİf 
ki İstanbula kadar geldi. 

Kim bilir hangi bir Amerilı' 
gazete muhabirinin ortaya attı~ 
bu baloııı ayni zamanda en iptid" 
mantık esasını bile ihtiva etmiy0 '' 

Hahanıhaneye 30,000 lira ceı.: 
ve Haha111hanenin mali vaziyetlOI., 
ademi m'1saadesi dolaysıile mu•e~: 
Ieri iane dercine gazeteler vasıta• 
le davet.? Ve minelgaraip 
c:r==-=-=-·==.,..,===-==--=-=--__,,, 
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Zelıirli kucak 
4 Perde 61 

Cinma giinleri matine ~aat 3,3~çirı 
Her cumartesi akşanılan 1 

fir.tlnrda tC"nz• 1 iıt ynpı mı. ır. 
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Milli ta.kı•~-ıı.ı:-x-ıi~ 
rıecle..-. yok? 

Amsterdam olempiyadmdan bir propağanda vasıtası yoktur. U
sonra futbol federasyonu milli ta- zak misallere ne hacet? .. 
kınu tensik ve ıslah etmeden bey· işte fütbolu ile tanınan Uruğ· 
nelmilel hiç bir temas yapmamağa vay, Crjantin, Çekoslavakyal iite 
~arar vermişti. OJempiyat hezime- Avrupa haritasındaki silik vaıi)=etin 
tınden sonra ittihazı adeta elzem atletlerinin şerefile nurlandıran 
h~lunan bu karar tam yerinde ve- Finlandiya ... 
rılm' · ıştır. Artık milli takımın kla- Biz bunlar kadar olmak istemi 
sik şeklinden çıkarılarak memle- yoruz, Fakat hariçte bizi - cürmü· 
keti bihakkın temsile kadir bir müzle mütenasiben temsil edecek 
v.arlık haline getirileceğini bek- bir takımımız, olabilirken yok! 
lıyor Ye ümit ediyorduk. Halbuki Bu güa bir milli takım teşkil 
~tadan bir buçuk sene geçti ve bu edilirken çok müşkilata maruz ka· 
.ususta en ufak bir teşebbüs bile hnacağı muhakkaktır. 
Ydapılmadıktan mada bu meseleyi 1 Bundan 5 6 1 k b 
u~·· · sene evve ço a· 
ı.Unen \'e alakadar olan da yok! 8·t b' · t"h t 'b ı b B . . .. ı ır ın ı ap an ı aret o an u 
u~d~n ıkı · uç sene evvele ka- İ§ bugün çok mü kil bir tedkik 

dar elımızde Fenerbağçe • Galata· 1 ş · 
sara k . k 1 b" mese esı olmuştur. Böyle hır te· 

Y ombınezonu deme o an ır bb'' ·· h ı ı nıı'll' k d B k şe usun aşına ge ecek o an ve 
ı ta ·ımımız var ı u ta ·ım . . 

kla ·k · 
1 

t ya heyet ıkı nokta arasında mu· 
51 §ekline rağmen, ~a ış 1~1 hayyer kalacaktır Bir tarafta mü· 

:ıçahştırıbl~~ğı takdBi~de bi~ı .. netı· esses şöhretlere, 'parlak mazilere 
er ala ılıyordu 17.. utun er- l"k 1 1 s· .. • ktıı k d" · .

1 
. b ma ı · o anlar ır tarafta henuz 

1 en ı mevkı erıne atapo isminin etrafında bir şöhret halesi 
lllutasarrıf bulunan bu teşekkülü 
tenkit edivor, beğenmiyor, dalıa toplanmamtş ' genç ve müstait 
..... · k ' oyuncular. 
~u emmel bir kadronun tespit 
ol~nabileceği vahimesile feryat Bunlardan hangisini intihap 
edıp duruyorduk. Milli temasların edeceğini şaşıranlara hak Yermek 
ard '- b lazımdır. Çünkü netice de mer-

ı ar-.ası kesildikten sonra u 
takı d dd · · hametsizce tenkide u~ramak mu m a uzun atalet mü etının ~ 
tabi hakkaktır. neticesi olarak ıneicammı kay-
tetti ve geçen bayramlarında, 0 . Şöhret sahibi intihap edilse 
Kazanan ve muhteşem mazisine ademi muvaffakiyet haline: 
rağmen Beşiktaş takımınm karşı· - Aman, deriz... Bu zatın da 
sında paçavraya dönerek beş gol nüfuzu nazarı yokmuş! Alayişe 
Yedi ve mağlup oldu. Bu netice is- kapılıyor! 
Pat ediyor ki artık eski milli takı- Eğer şöhretsiz intihap edil!ıe 
tnımızdan bugün baki kalan yega· ve maazalJah muvaffakiyetsizliğe 

rıe varlık bazen parlak, bazen muz· uğrasa . uğrar ya, insan hali bu· 
lim hatıralarla dolu bir mazi Ye feryat ğene yükselir ve hep bir 
porsuk bir kadovrudan başka hiç ağızdan bağırırız: 
bir §ey değildir - insan aptal 

Vaziyetin bu şekilde devam et• rnaz. Kulüpcülük, 
olsa böyle yap
azayı şahsiye 

nıesine imkin yoktur. Alakadar var. 
Federasyonun hatırlamak isteme· 
nıesine rağmen ortada bir milli 
futbol takımının mevcut olmadığı 
Ve bnna şiddetle muhtaç bulundu· 
iuınuz mutlak bir hakikatttr. 

Spordaki terakkinin rekabet 
esası üzerine müesses bulunduğu 
~alunıdur. Bu rekabeti kulüplerin 

~ ve mahdut çrı ''"inden çı· 

80
k'rak daha şumulı b~r şek~e 

için illa)( matlup terakkiyı temın 
hi daha faydalı ve semeredar 
n l' zemin hazırlamak demektir . 

le~ ?i~ette ancak milli rekabetlerle 
ta ılı ihzardır. Biz milli takımı 
a~şkili ihmal ederek beynelmilel 
ateıııden mütecerrit bir vaziyet 
l~rsak yükselmesine çalışmamız 
b 

1
1rngelen spor hayatımızı bizzat 

a talarnı§ oluruz. 
Sporun artık milli bir propa

~•nda vasıtası olduğu bugünlerde, 
azırlannıadan kuvvete emin ol· 

tııad ' 
d 

. ~n nıaç yapılmasına taraftar 
e~ılız. 

t Fakat elde kuvvetli bir milli 
&lcım bulundurmak imkanı mev· 

cutken .. . b. 
Onı.imüzde açık duran ır 

f,~0Paganda sahasından neden is· 
ı ade etmiyelim. 

at ı:aJkan olempiyadı fikri ortaya 
1a 

1
f·· ığı ıaman bu teşebbüsün evve

F kuthol kısmı mevzu hah oluyrdu. 
:.

11
at atletizm sahasında Balkan 

•• ,ı eti · · 
tı 

1 
erı ıçinde ilerde bulnnan yu-

an ılar b . . l . et .
1 

u ışı at et:zme de teşmil 
h tı er. ve teşebbüs ba=ına geçerek 

1 atta muazzam birde mali fadakar
ığı ."'l-ı )u,., enerek, Atina olimpiodını 

:Pfek haklı olarak "büyük zafer va-
s ın · • 
1 

1 verdıkleri bu galebe Yunanlı· 
ara bir "Balkan şampiyonu. un· 

'\'anı ve milyonlarm temin edeme
)'eceği bir hüsnü şöhret kazanırdı. 
~d· O fedakarlık ve bu netice ispat 

1i orkı spor kadar em ere veren 

Ve ~ a. allı adam, belki değıl 
muhakkak hüsnü niyetle yaptığı 

bu teceddüt ameliyesine kurban 
giderek, maç sahasını - Bir Ro
manya müsabakasında olduğu gi
bi - ancak polisin himayesinde ter
kedebilir. 

Şu halde bu muhitte hiç bir İ§ 
yapılmaz mı diyeceksiniz? 

Hayır. Böyle bir hükiim istik· 
bal den f eragatı tazammun eder. 
Medeni cesarete sahip olanlar, 
kavi bir elle, metin bir irade ile, 
insafsız ve şuursuz hücumlara ku
lak vermeksizin iş görmeli ve ha· 

şarmalıdır. 

Bir milli takım esası düşünü· 
lürken ihmal edilmemesi lazımge· 
len bir nokta <laha vardır: Tem
sili ekip için yalnız kulüplerin 
değil hatta mm takaların hüdudu
nu aşmak lazımdır. Mesela İzmir 
bugün milli takıma oyuncu vere
bilir. Bu hususta tetkikatta bu
lunmalı ve öyle harekette bulun
malıdır. Her ne suretle olursa 

olsun milli takım meselesini çabuk 
halletmek lazımdır. 

Türk futbolu bugün gayesiz 
ve hedefsizdir. Onun için ilerle· 
yemiyor ve yerinde sayıyor, 

Y ansen'in planı 
Miınar Yansenin Tak•im mey

dmıının imarı için Emanete v-;rmit 
olduğu planın 'ekli kabul edilme
mi,tir •. Bu plan kabul cdilditi tak
dirde oradaki bir kiliıe meydana 
çıkacatı için Emanet yeni bir ıe· 
kil dü,üamektedir. Takıimde de· 
vam eden tamiratın bu kış bite· 
ceği ümit edilmektedir • Mamafi 
tamirabn 1recikmemlne başlıca sebep 
yakında yapılacak olan kanalir.aıi· 
yondur. Bunu müteakip Emanet 
yolu muntazam ,ekline ifrağ ede-

cektir. 

"'.: rı 
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Dü,..na munhbede 
ikramiyeli demir )Olu 

il 1902 Gümrükler 

il 1903 Sa.ldimabl 
ı905 1'echlutl Aakeriy' "::: l 1903 Tertip .... 1904. .. 

1 ı::s 1901 1905 
~ 1908 Terdp 

! = 1908 .. 1909 
ı909 ~ebre1DRJ1ed 

1139 .. 

0,47 93 
12 12 

9 ı6 
2 

66 75 
3 43 
ı 2tl 

::? 50 
16 3(1 

3 sc 
3 24 
4 7S 

37 4 
2-1 i5 

1067 
27 12 

97 50 
196 75 

1022 
207 
53 

T<1lıvilut 

sc ~ ~r ı Tertip (A.B.S) 
50 ~ = J 
87 Q Q..l 2 " (D.E) -= 49 75 E" ::" 3 ., (f,J) 

29 50°~ 

:l4 50 Galata talate]ars O. Y. 
29 7S lıtanbul tramvay Ş, 

Ribt Dok. Ant. 81 
ıu 

217 
123 

7S Cuüdar Kııdıköz Su 
75 latanbul anonim Su 

F.reğU Madeı. 

22 sc llissc smıedatı 
1s 2s t:ı:ı fı baukaaı 

114 50 fl:I Mülga Hlbar. Mili 
29 75 ~ Oınıauh Bk. = Milli İk IİNt Bk. 

• Tkaret ,e .. na)i ... 
Eıoaf Bk. 

796 

Şirketi Hayriye 
., 'fenıettu 

1 

37 

~ 
1024 50 ~ 

0,47 57 .._, 
12 20 ~ 

Haliç ,-apuı lor Au 22 72 22 
An. D. Y. )Olu 

9 !l ~. 
2 ., 

66 37 rr 
3 ııı ::. 
1 19 il 
2 '7~ .... 

16 S(J ~ 
3 25 ~ 
3 22 5-
" 25 :"" 

" " " 100 
Mudanya· Burıa 
Samıuu Sabll 
Tramvay 
Türkive mllU 

itti~ " 
itimat ,. 
Şark eigorta 
Bozkurt 
Anadola Aa. T. 
Jet. Umum. 

1 

1 

1 

1 

1 

36 95 
24 7S ~ 

Balya ltaruydm 
Anlaa Çlmen. 
Bakırköy ,. 

31 40 31 ' 

Türk kömür M. 
llerıner Tllfl Ş. 

1077 ~ 
90 ::ı:ı 

f 
7 

97 50 ~ 
6C 197 

Ban pa, alektrik 

,, " tamaua 

t'!ıkGdar• Kaclık&y 

laur --iıtanbul T. Aao. 
Rlhtim dok. Aa. 
lttilaat deiirm-d 

1<11 Şark merk eeu 
;;· lıt. K.-pları 
:- Reji (hali wfiye.) 
,... Türk tüt. Aao. ;-,, Duhaa Türk ,. 

Şwk lietirmea. 
llWi bir M411ru.2 

1 

• 

-ıı 50 141 

1 

staııesin de 
günleri 

Gülhane hastanesi 15·10-929 Sah giinü açılacaktır. Hasta muayent 

günlerini gösterir cetvel aşağıda )azılnu:.hr. 
( Muayene ~aat1 11 den 13 e kadar) 

Cumartesi: Cilt ha=>talıkları Muallim jliralay Talat bey 
" : Bevliye " " Kaymakam Fuat 

Kamil bey 

" 

Pazar 

" 
,, 

: Kulak, Buğaz, 
Burun 

: Dahıli 

: Göz 

: Sinir 

Pazrartesi : Massaj ve tedavii 
elektrildri 

" 

" Sah 

" 

: Kulak, Bu~az 
Burun 

: Harici 
: Dahili 

: Bevliye 

" 

" 

u 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
: Do~um ve kadın 

~ " 

Çarşamba: Cilt 
: Göz 

" 

" 
: Sinir 

Pcrşenbe : Doğum ve kadın 

" 
: Harici 

" 
: Röntken 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

,, 

" 

" 
" 

" 

" 

Kaymakam sani Ya· 
ver bey 
Kaymakam Abdül-

kadir bey. 
Kaymakam Niyazi 

İemet bey. 
Kaymakam Nazım 
Ş1:1kir bey. 

Kaymakam Şemset· 

tin bey. 

Ka) makam sani ı a 
ver bey. 
Kaymakam Murat b 
Kaumakaıu Sürey· 
ya Hidayet bey. 
Kaymakam Fuat 
Kamil bey. 
Miralay Refik Mü. 
nir bey. 
Miralay Talat Arif b 
Kaymakam Niyazi 
İsmet bey. 
Kaymakam Nazım 
Şakir bey. 
Miralay Refık Mü· 

nir bey. 
Kaymakam Mim 
Kemal bey. 
Kaymakam Şükrü 
Emin hey. 

14 Teşrinievvel 929 Ticaret 
Borsası f iatlan 

Esnaf cemiyetleri 1 
Eanaf itleri kqmisyonu bir kaç 

gün ıonra Emin Ali Beyin riyase-
Kadoköy köprlYı 1t:aırD1feBeırn 

...... ~1!!!!!1----~~~~~~~. 
Aıaari Azami 

Cinsi , K. P. K. p. 

Bugda ~-va•-.-b 
Yumufllk 

ı ı Kısı.lea 
Süater 
Sert 
Dönme 
Sert mahlul 
Bulıariıtaa 

1

. Ecnebi 
Ça•clar 
Arpa 
Mı11r 

l 
lulaf 
Mercimek 
Nubat 
Fuulya 
sı..m 
Kutyeml 
Un kilo 
Ekıtra Ekltra 
Ekatra 
Birinci yulDUfak 

ı ,. Sert 
ltlael 

1
, Fıadık kabuklu 
Fındık içi 
Sandık botaıtma 
kllDDlı 
Ceviıı 
Afiyon Malatya 

1
: Yapata 

ı ı Aflyoa 
Tiftik 

15 

16 5 

12 25 
9 20 

10 
9 

so 

1190 
1(60 
ll90 
ll60 
1100 

4050 
165 

17 15 

16 30 

1 

12 so 
ll 20 
JO 
9 

30 

1600 
1250 
J310 
1225 
ll511 

4000 
ı6:i 

1 

1 

Olııki: 
ı;;==:.~======mıo:;!;::;:=-0:..-~--- ;;;;;.:::;;;;;ı 

·. 
Y eniköy belediyesi 
Şehremanet, Y eniköy dairei be· 

ediye•i için Y eniköyde bulunan 

madam Ananofun yalııını almağa 

karar vermittir. Bu bina elyevm 

emlaki milliyeden madut bulun· 

maktadır. 

tinde bir içtima aktedecektır. Bu 
içtimaa ticaret müdürü, deniz ticaret 
mlidürO, PoU. üçüncü tube müdürü. 
initfaf cemiyetleri evvelce tahdit 
edilmitti. Bu cemiyetlerden bazı· 
Iarının tekrar müıtakil hale ıeti-
rilme1i düşünülüyor. 

Eınaf cemiyetlerinin ve esnaf 
cemiyetlerinden birer murahhas iş-
tırak edecektir. 

Şehrimizde bulunan bazı mev
cudu 35 tir ve 4ehrimizde buluan 
esnafın mevcudu 49 bin 294 kişidir. 
Bu cemiyetlerin içinde azası en fazla 
olan Bakkallar cemiyetidir. Aza•ı 
7000 kitidir. 

Ayasotyanın tamiri 
Ayaıofya camiinin tamiri için 

Evkaf 300 bin lira tahıia etmiıti. 
Evvelki ıene bu paradan 40 ıe-

çen sene de 40 bin liraya yakan bir 
para •arfı ile yalnız kurşun tami-
ratı ikmal edilmiş, bu ıene iıe in· 
taat meV1imi ıeçtiti için camiin 
diter ak•amının tamirine baılana 
mama,tır. Gelecek ıeneden itibaren 
tamirata )'eniden batlanma11 mu
karrerdir. 

Haber aldığımıza göre, tlmdiye 
kadar Aya1ofyanın tamirine SOO 
ton kur4un Hrfedilmiştir. 

Nahiye kongraları 
Ocak kontralarını müteakip bat· 

lıyan Nahiye konrralan bugün ilk 
defa olmak Gzre Heybelide açıla-

Köprilden 

Kadıköyüne i 
1 - ı~ı .. 
6 15 t 
7 05 • 
7 40 • 

8 15 ! 
8 40 
9 20 • 
9 55 ı 

10 25 t 
11 05 ı 
11 4-0 : 
12 15 
J3 05 
_.3 50 
14 25 
15 15 
15 45 
16 ıo 

16 4-0 
17 15 

17 50 ı· 18 25 
19 05 

19 45 ı· 
20 30 
21 
22 05 

Kadıköynden Köprüden Haydarpa4adan 
Köprüye Haydarpaşaya t Köprüye 

6 ıs ı - l"'I ·ı 6 20 
7 05 6 15 7 13 
7 40 7 05 7 48 

: !~ ; !~ t : ;; 
9 05 l'l 8 l:> J 9 11 (') 
9 50 8 52 : 9 3-
10 25 9 55 : 9 5: 
11 05 11 05 : 10 35 

11 40 11 40 ı· 11 13 12 15 12 15 11 48 
13 13 05 12 20 
13 50 14 25 13 08 
14 35 15 15 • 13 58 
15 16 10 + 14 40 
16 16 40 15 08 
16 30 17 15 16 08 
17 17 50 17 13 
17 15 18 25 ("' 17 40 
17 45 18 40 
18 25 19 05 
19 05 19 45 
19 45 20 30 
20 20 22 05 
21 05 
21 28 
23 

18 15 
18 55 

12 
28 
15 
38 

19 
20 
21 
21 
23 08 , ... ) 

I") Sefer yala-;(:uma. Paur, Çar
taaba paleri IJaydarpaıaya u~)'• 

caktır. 

( ... ) Seferi rapaa ..-aparlar yalaaa 
Peı,embe, Cuma, Paııar palarial ta· 
kibedea ıcıee BaydarpafR,.. qnya. 
u.ktır. &a•araa•D blriaci poeeintlea 
Bayram• coa-• ~e bc1u b• 
cece 9a,darpafll,.. .. ,..eaktu. 

l"I Mfar )alıu& Puartell, Ça11am· 
ba g\ioleri HaydarpataY• uiraya· 
ca)ı.tır. 

l'"I Seteri :-alDI• Paur, Perıembe, 
Cuma palerl Ha1darpıpya ajraya· 
cıaktu'. Yabua Ramauma blrialıi fi· 
aüad• Jla,.....m eo•••ca ıialae 
kadar .._ si• Ua1darpata airara 

ktı • ........................... cakiiitıri ..................... ~ ca r... ,.._ 
=--===----------==---=-----==--===-======·---

A<dlaBar tarifesi 
10 Haziran tar1hinden itibaren Cumadan mida gö.alere mahıu11 adalar hatta 

Sefer No. 
Pendikten 
Kartaldan 

kalkıf 

" B. adadan ,, 
Heybeliden ,, 
Burgazdan ., 
Kınalıdan ,, 
Mudadan ,, 
Kadıköyünden ,. 
Kaprive vanş 

l 

6,00 
6,10 
6,25 
6,40 

7,25 

Sefer No. 2 4 
~~~~~~~~-= 

Kaprilden kalkıt 
Kadıköyünden ,. 
Modadan 
Kınalıdan 
Burırazdan 
Heybeliden 

" " 
" B. adadan 

Kartaldaıa 
Pendikten 

,, 
.. 

7,44 8,2S 

8,35 
8,45 

9,0S 
9,20 
9,35 
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,ıs 
10,35 

ıı,o5 
11,20 
11,35 
ıı,so 
12,lS 
12,30 

7 
7,05 
7,20 
7,45 
8,00 
8,15 
8,30 

9,15 

ıo 

12,00 
12,20 

12,SO 
13,05 
13,20 
13,30 --

9 

8,00 

8,55 

12 
13,35 
13,55 

14,30 
14,4, 
15,00 
15,16 
15,40 
1s,5s 

11 

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

10,2s 

14 
ıs,oo 

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

13 

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

U,25 

16 
17,00 

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

15 

11,30 
ıı.~ 
tı,55 
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 

(") 

19 
1s,oo 
15,15 
15,45 
16,00 
16,15 
16,30 

16,55 

17,20 

22 

19,00 

19,4S 
20,00 
20,tS 

21 

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

18,05 

18,30 

24 

19,05 

29,00 
20,10 

23 

18,3S 
18,45 
19,00 
19,lS 
2-

8 

26 
20,ıs 

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

25 
1',05 
19,20 
19,SO 
20,0.S 
20,21 
20,35 -
21,ı• 
21,30 

28 
21,45 

22,SO 
22,SO 

-
l'J Uu ltoı-ctli •eferler ,.alnıs Paur ııllnlert.e m&Jıawe ol•P IO Eylüla lr.ard yapıla ... lı:tır. 

• \f u ı uı• ı l ecter 8!J Ey:ıadaalularkl'r aıcuul=l ,,.11,ım ,,acıd•: ve 30 E)lİil· tant ndım ltlbıtrP-n P. zar aünlrrlde Ya 
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Salı IK DA ~ı. Teşrinicnel 15, 1929 

~v•f •aa•muına eıld reYaakıaı Yereı.. IS"91.ÇTE BAHAR: ISVEÇ PERiSi BERTA APPELGREEN ŞiD'alde yeti9mlt ırüzel ırözlü 
kumral artist SVEN GARBO 

L ... ~ için ainema yepyeııl bir 
ıu'at cletlldir. faveçln tabii man

zualıırı cidden rflıeldlr. Tam alııe
maya elverltli, içli, e11arenflz bir 
tablat-

laveç ıbıeması tlmdlye kadar 
bazı mli~ vazıı aahneler, belli 
başlı artbtler yetittirmiştir. 

Fakat bu vazıı sahnelerden en 
metburu olan Stitler vefat etmiştir. 
Sonra artlıtlere ırellnce buuların en 

mOhlmlerl Amerikaya ıreçmişle ve 
Aaerilcaa film kumpanyalan hesa
bına çafıtmata başlamıtlardır. 

Meseli meşhur ıinema yıldızı 
Greta Garbo aalen iıveçlidir. Hal
baki bu sllzel artl&t ıenelerdenberi 
Amerlkada çahşmak•adır. 

Aslen lıveçli olan Lara Harsen 

de buırün bir lsveç artlıtl olmak
taı:: ziyade Amerikan artlıtldlr. 

Fakat lıveç ıinemacılan pzel 
memleketlerlııde ılnema aan'atının 

öldütüne kail detillerdir. 
Bunlarda biri bir franaız ılnema 

muhabirine 

- lıveç ıineması henüz ölme
miıtir, diyor. Şimalin o ırilzel ıtıtı 

ıönnıedi. 
O ışık ıönmedlkçe laveçte ıl

nema daima yaşayacaktır ... 
Filhakika ıon iki ıene zarfında 

lıveç ıinema ıtüdyolarında epeyce 
epeyce filmi yapılmıfbr. Netekim 
geçen ıene dokuz iaveç filmi 

0

ya
pılmııtır. 

Bu •ene de keza lıveç.te ıekb 
flm yapılmıştır. Bunlardan altıı· 

gaaet mühimdir. • 

AŞRA 

KONYADA YAC~!L'RLARIN ZA· 
EARI - Y agmurlar fCceli gUndozlü 
uzun n kı&a fas· lalar,a her tarafta 
devam etmekt~ ve her giln Meram, 
Sille geçidi derelerin~en bir kaç Jefa 
ıeller gelmektedir. 

Keçili ve MerRm •~mtlerinden 
gelen aeller ha•tane rilıetl• rinrleki 
bazı mahallere kadar akmış l!avuzan, 
A.ııkan ıemtlerind~ki sayfiyelerde 
oturaıılar yollardan ~elip geçerken 
çok müşkiliit çekruitlerdir. Hav~lada 
oldukça ıoğıımuıtur. 

Seller, dağ köylerinden hir çok 
ekin y ığınları getirnıektedır. Q,a 
köylerinde henüz kalkmamış Lir çok 
harmanlar nıevcut oldu~u ve ittihaz 
edilen tahaffuz tedbirlerine raÇ<men 
sular içinde kaldıj!ı eöy!Pnnıe~terlir. 

• BİR TÜRK l\IUHEN!llST ·ı 
IHTİRAI - Adanana Hak vndi zade 
mUbendis Ziya B. kenJi icad. olo"k 
bir ıulama tulumbas. meydana ııetır· 
mittir. 

Şimdiye kadar santrfiij tulumba· 
!arın süpap kı.mı kuyulırın içinde 
yerlettirili}or ve ancal. bu suretle 
su çıkarılıyordu. Hallıuki Ziya beyin 
yaptığı bu tuhmıboııın •tipap kısmı 
hariçte kalıyor ve hiç kuyu kazmaya 
!Uzum kalmadan boru çakılarak eu 
iıtihsal edilıyor. 

44 Buçuk hcvgir kuvvetinde bir 
motörle işli)Or. Motor bUtbn gün iş· 
lemek şartiyle bir teneke mazot yak· 
maktad:r. Tulumbanın mahreç boru• 
!U Uç inçeıJir, çıbrd ~ ı• , ... ~ mik
t~rı durt masuran oıı çıkard,ğı ıuya 

muadildir. 
Şimdiye kadar yapılan tecruhe· 

)erde borunun otuz metreye kadar 
nufuz edcbilcce~i anlaşılmış! r. 

ol!· ADA . ADA ESRARE:\'GIZ 
BiR Cl'."A YKl - Adanapa baş kol 
ve ayaks ız olarak (~1isu) yol~ Uzerın· 
görülen ceset haki ınd:kl .tctkıkatı ~.a· 
uren makt'11 çok feı·ı bır tıırzrla ol· 
d r lnııı.•tur. llüv ' ni nlamak i İn 
tız ı taharri e•"ıldı~. •"ıran hiç bır 
ş•y• tesad.ıf edilrrwnıi,tır. Ynln•z b.e· 
yaz "tan ıle sıya ı bir don geymıı 
İ;ıld <1-n d ~ ô ,r• en •ahs '1 mPke~ 
/da ·u \Pı ıhuı Ap ya ıneıbut koy 

ahalisinden olrtu~u aıılaşılmaktadır. 

Aynı zamanda ceıın•nin yanında bir 
Eşc~n ayak iz' crı görülmllş ve bun• 
dan dn katilin fili katli yapı ktan son· 
ra cenazeyi E~ckle nakleliğine ilıti· 

mal verilmi tir. 
Kafa tım kırık ve yanında kanlı 

bir taş gi.irillı!ü"iinden maktulun başı 
taşla ezilmiş ololu~u aııJ.~,lruaktadır. 

Ci:ıayet 6-7 glın evcl ynpılrtığın· 
dan cesedin başı; elleri ve ay&k!an 
tefes-ılh etmi~ ve vah~i havvanlar in· 
rafından yenmi;tir. jandarma katilin 
lımivetini ı.hkik rimel, le me,guldur. 

• li'.~ıİH llAPbA '\/ES!\DE -
lımir lıapi•ane iı.de bulıııımakta olan 
ın hk mlarda rr •• him bir kısmı ci· 
na,·t"t ve saire mal ktunııdur. 

t lıc•m lrn 1 ııeıle b ıııı;ı~n 4SO 
k şı on, on tı<·~ •ene hapse nıahkfıııı 
aııl k;mseler.lır. 

Bunl••m içiıı.le :\1eoemrnde bir 
aılenin biit•tı~ t-lrt1dın. ı>!dürPn il. i 
kıırı ıle rnrılır ki id nıa mahkOmdur. 

Bir kaç ta ne rirrni dürt •enel ik 
mahkum ve dört tene de Rize hava· 
!isinden getirilmış fllki vardır. 

lzmir hapi•nıır inin böyle azılı 
kim•elerle dııhı olıııas• hir ~ok nıu· 
bafeza tedhirlerİM lıızum göstermek· 
tedir. 

Gardiyan ttşkılıi.tının ta!. viveai ve 

azı! Iard»ıı bir ço~unun ba~ka bir 
hopioaneye kaldırdmaları için te~eb· 
büste bulunulmu,tur. 

Yak•nda bunların mtihim kısmı 
ba k~ vilayetlere nakledilecektir. 

'® BARTl!\DA tl.AÇ BlJHRAN!
Bartın kazasında iki eczane olduğu 
halde il§ç buhranı vardır. Hastalara 
yazılan reçeteler Barıına altı yedi aaat 
uz•kta bulunan Zongulda~a gönderil· 
mektedir. 

• ZO'.';Gl.JLDAK BDLEDİYESl~DE 
SUl İSTİMAL - Zonğuldak belediye· 
ıinde mtihim bir ıui iıtimal olmuş· 
ıur. '\.tıılkıye müfettişlt!ri belediye re· 
isi lledri 8. Ve arlı.ad~~larına işten el 
çektiraııştır. 

®ADANA DA ET 70 KURUŞ .. -
Adanada et fiatı 5 ay devam etmek 
ı ıere 70 kuru~ olarak tesLit edılmit· 
tır· 

Bu filmlerden en ıayanı dikkati 
• Norlanninıror " lımlndeki filmdir. 

Bu filmde laveçln timalindekl vahtl 
ormaalardan lıtifade edllmiıtlr. Şi

malin hafif ve esrarenıriz ziyası ile 
yıkanan bu vshıi ormanlar ıinama 

için ea gilzel bir dekor teıkil et
mektedir. 

Bundann başka "Eılr,, lıminde
ki film de ıayan dikkattir. Bu fıl

mde hapishaneden firar edip ıeY· 
di~i kadının evlne mahpuıun ın•· 
cernıını bir mahpusun maceraıına 

taavir eder. Fakat bu filim kıamen 
İniglterede, bir İngiliz vazıı aahne
ıinln yardımıyle vücuda ıretlrllmit· 
tir - Filmin operatorG lıveç\n en 

meşhur fotografcm Ane Lımhorn
d:u. 

@BiR SU! iSTİMAL MESELESİ
Dahiliyd Yekiileti Trapzon idare! hu· 
susiyeeindcn teftişat yapt ı rmak için 
mahalliM bir teltiş heyeti gönder· 
miştir, 

Mülkiye milfettişlerince Trapzon 
idarei hueusiyesirıde haz: eui istimal· 
ler olduğu Dahiliye vtkaletine ihbar 
edilmişti. Bu suistimal şayialarına vali 
Hilmi beyin ismi ka•ı;mıştır. Tah· 
kikata b•~l•nm'ştır. 

• SİGARA KA.CIDI KAÇAK· 
ÇIUGI - Balıkesirde yeı<İ bir ıigara 
kiğıdı kaçakçılıl(ı meydana çıkmıştır. 

Yunan tayyare cemiyetinin men· 
fur markasını hamil iki vlık siaara 
kağıd•nı kaçıımak hıyanetini irtikap 
eden kaçakçdar ve bunlara kılavuz· 
luk yapan Dursun beyin Sebiller kö
yünden Himmet ve arl.adaşları jan· 
darmamızın aıkı tııkibatına maruz 
kalmışlar ve S.nd ırgı, Bigadıç ve 
Adal. nalııvesi tarafına kaçmışlardır. 
rakip mtıfrezemiz lıu hoyılutların 

pe l<>rinı birn!.ınar.ı ş ,,. Aıl•l • nahi· 
yesınin Ta~ktsı[!;i ve Top•rlak köy· 
!eri •rasıw.la Y .ıva dereoiııde gece 
valili lıır mtısııcleınrye mecbur etmiş
tir. Yunan t&)")&re ce..ııiyetine hizmet• 
le Yaleu:ııı·za eıı bıi)·ük hıyaneti 

yopan kaı;akçılar bir deı.k sigara 
ldiğ.dıoı bırakarak ve gecenin karan· 
lığ ndan istifade ederek firara muvaf. 
fak olmuşlardır. 

Takıp ıııııfrezemiz izleri üzerinde 
~iddetle takip etmel.ıeJir. Kaçıtkçılar
dan k•larnı Himmet müsadenıeden 
•onra köyüne j!clereli hanesinde sak· 
larıwış fakat yukayı ele vermi~tir. 

hndarmalarımız evini taharri etmiş 

ve bir torlıa derununda (86) yapraklı 
(120) defter sigara kii~ , dı ve (300) 
dirhem lr.ıyılmı~ !Utön bulunmuıtur. 
Bunlar adliyeye teslim edilruıştir. 
Ka~akçılarden diğerlerinin hüviyet· 
lerı zabıt•ca teepit edilmiştir. / 

Bu vatan hainleri pek yakında 
zabıta.m~zın eline düşecekler ve hıya· 
netlerının cezaa'n; ödiyereklerdir. 

••-~Dokt.or ___ , 

Haseki kadınlur hastanesi 
Etibbaaından 

HUSEYİN NAŞİT 

D ğ k d Ha•tah kıarı 
0 um ve a ın ,1.. • 

'' Uluaa••ıll . 
Türbe Eski Hilüli Ahmeı 
binan 1 ·n.10 TPI lstnm· ~li2 > 

~a '" 

GUN HOLMQUIST 

Bundan maada ıımali lıveçte 
çok filmleri çekilmittlr. 

Bunlar oeyahat meraklılannı ve 
fen erbabını şiddetle alakadar ede
cek mahiyette birer veıika teşlril 

etmektedir. Bu filmlerde Bahri Mü
ncemldi şimalinin en hücra tarafta
n ırörülmekte, denizin tabli ahvali 
hakkında pek mühim maIOmatı ih· 
tiva etmı:ktedir. 

lıveçte vazfi aahne olarak bazı 
mlioteit ıimalar belirmete batla
m14tır. lıveçin bundan yedi ıekh 
ıene eyvele ait parlak bir sinema 
devri vardır. 

Y e•İ yetişe" vazı ıahneler ve 
artlalerin yakın bir atide lıveç ıi

nemacllıtına e•kt revnaldni verme
ğe muvaffak olacaklan muhakkak
tır. 

Felemenk Bahrı :Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karaköy hanı 
dairei mahsusa telefon Bey· 
eğlu 3711-5 Merke:ı: posta
nesi ittisalinde Allalemci han 
telefon lstanbul 569 hernevi 

banka muamelatı ve emniyet 
kP sa la rı icarı .................... 

•••••••••••••••••••••••••••• ! Döyçe Oryant Ban i 
: Tarihi te'alsi 1322 : • • : Merkezi idare Berlin : 
i Telefon Beyoğlu 247,2cl8-934, i 
: 985 ve İstanbul 2lH2,2843 : 
• • i Banka muamelatı i 
: ve kasalar icarı : • • 
······~~···················· J ıtanb~l ilç6ncil. icra Daire:-ın<len: Arsm 

efendı boroundan dolayi ma~aza11ndan 
tahtı hahze alınan beı adet altun aaatın 
Şehr Emaneti sandal bedesteninde 23·10. 
929 tarihine müsadif çarfJnba günil saat 
14te açık arttırma usulile satılacatmdan 
talip olanların memuriyete yevm Tfl 1&&h 
mezkUrda murıcaatlın ilAn olunur. 

1 stanbul icra da!resinden: Az.ap kapu. 
ıunda yolcuzda mahalle•inde Tene.oo 

sokağındı l numaralı hano•Je sakin iken 
e\yevm ikametğıblan meçhul bulunan Ne· 
ıim Vcntura varislerinden Vida ve YRko 
ye Bohor ve Kuzguncukta Hıylan ıoka· 
ğında Tarağan apartumanında, nlilteveffa 
Sultananm \arisi Samuel efendilere. Mü· 
verriıiniı müteveff-t Neıim Venturan1n 
Sepon Civan efendiden istikraz eylediği 
ınebaliğı malumeye mukabil, vefaen ferağ 
oyiedili ku'l!ucul<ta yenı sokakta 23 No. 
bir bap hanenin oıııl lıit.-.eı.iıu mütevt"ffa 
nın v8r~si bulunnıan1z dolıyisile uhdct· 
niıde oıduğundan ve müddPti kanuoiye· 
sinin milruri ve borcun verılmen19inden 

bilmüzayede 1100 lin bedelle mii•terİ•İ 
uhdesinde tel.amir ettiğinden işbu iliind•n 
itibaren üç güu ve yalnı~ Samoel efı:ndi 

bir buçuk ay ıarfıoda daireye bilmuracaa 
tamamen borcunuzu vermeniz i~in 11on 
ilıLamarne rnakamına ~.aıJıı uhı.ak. uz.er~ 
J.,, o un~r, 

-- .~=========='!! 

Ser lrt©J 

Alman yada 
köylü, ziraat 

8 Teşrinievvel 929 
Almanya ziraat vekili Herma· 

nın Dietriclı Almınyadaki zirai 
siyaset hakkında şu şayanı dikkat 

makaleyi neşretmektedir. 
Almaaya ziraati Alaan para. 

aınıu teıpitinden beri takriben 9 
milyon mark borçlannıı§tır. Bu 

liorç son beş sene zarfında, her 

sene takriben bir milyon mark 

artıyordu. O halde senelik mun. 

zeneyi temi• için ziraat varidatının 

bir milyon ve kar temini için 

de 1 1 · 2 ili 2 milyon mark 

kadar artması llzım geliyor. Me

s' ele bunun nasıl elde edilebilece· 

ğidir. Son zamanlarda, yine, mu· 

tehassıslar zirai istihs~ 1attald bu 
noksanın yalnız bir noktadan 

ıslah edilebileceğini söylemeye 

başladılar • Evvelleri her şeyin 
gömrüklerin yükseltilmesi ile bal· 

ledilebileceği fikrine inanılıyordu. 
Şimdi ise bu fikir tamamile terke· 

dilmiş bulunuyor. Lakin yine her 

aeyi birden halledecek bir çare 

aranıyor. Maamafıh böyle bir çare· 
nin henüz bulunmadığı ve ileride 

de • bulunıımıyacağı şüphesizdir. 
Ben böyle şeylere inanmıyorum 
ve ziraatin hiç bir zaman bu yan· 

lış vollara sapmasına.da taraftar 
değilim. 

Bütün dünyanın gümrük hisar
ları ile çevrilmiş olduğunu ve bu 
hisarların günden güne yükseldi
ğini Almanyanında bu gümrükler 

denizinde kendini himaye etme· 

den yaşayamıyacağını pek ala bi· 

liyorum. Hilhassa ıiraatin hima· 
yesi hakkında da bu söz pek doğ

rudur. Lakin bir çok şeyler var

dırki, gümrüklerin bunlara yardım 
edebilmesine imkAn yoktur. Me

sela Almanya ziraati için oimdi 
en mühim mes'ele zirai istihsalat 

muvazenesmı bıı kararsızlıktan 

kurtarıp tespit etmek için bir çare 
bulunup bulunamıyaca(;ıdır. 

Benim fikrime göre Almanya 

ziraatinin ihyası için ht"r şeyden 

evvtl zirai istihsal teknikini ıslah 

etmek ve ayni zamanda müsteh

liklerin arzu ve ihtiyaçlarını göz 

önünde tutarak ıslahat yapmak 

lizımdır. Bu ıslakat bilhassa 3 mil· 

yon marka bıtlığ olan süt ve süt· 

ten yapılan şeyler hakkında yapıl
malıdır. 

Çünkü Almanya bu gün el'an 
yarım mılyar marklık, tereya~ı ve 
peynir idhal <'tmektedir . ira! 
istihsalatın yalnız süt şühesinde 
ıslahat yapıldığı takdirde, bu ya

rım milyarlık ithalata hacet kııl· 
madıktan başka, yarım milyon 

mark kiir etmek mümkündür, bu

nun için müstalısıllar ile, müsteh

likler arasındaki yolu, litre ba~ına 

bir fenınıg ücıızbtmak ve süt , 

yağ, ve peynir btilıliikıni yüzde on 

artırmak kafidir. 

Kümes hayvanla.;ı ve yumurta 

istih9alinde d~ ıslahat yapıldığı 

takdirde bu husustaki ithalatın bü. 

yük bir kısmına da ihtiyaç kalını. 

yacaktır. Bu kısımdaki ithalatımız 

senevi 400 milyon marka baliğ 

olmaktadır. Almanya ayni zaman

da senevi 600 milvon marklık ce· 
nııp meyveleri ithal etmektedir. 

Bu sahada da, Almandanın yarım 
milyon marklık daha fazla istih

salatta bulunabileceğine şüphe 
yoktur ki bu surette ziraııtimizin 
her sene muhtaç olduğu paranın 
bir kısmını daha elde etmiş oluruz. 

Bir taraftan i<tilı,alat artırılır. 
keıı. diğer tarftan da iııtifade ve 
en eyi bir şekilde istihlaki temin 
edecek te~kilata lüzum olduğuııu 
da gizle:ııiyurunı. Bu ourette ,irn. 

ati yük•ek vergi ve faizlerden kur

tsrmağa da muvaffak olacağımı
zı ıi?1~t ediyorum, 1 oung planının 
tathkı ı\ln,anyanın mali nıüvnze. 
ııe :ıı•:ı ıec,, >ıi ile artı« ıeıil.J ·• 

~--illllliilll'mil ...... ıı-ı 
Şehremaneti ilanları 

Ş e remanetin en: emiz ik 
amelesine yaptırılacak el· 

bise malzemesi kakkında 7-1 (). 

929 tarihinde intişar eden ga· 

zete 1 erle verilen ilanda baı1 

yanlışlıklar olduğu ve 39()0 
metrolıık kumaıın 390 mıtro 
olarak yazıldığı görülmüş ol· 

makla aynı ilanın tekrarına lü· 
zum görülmüıtür. 

Temizlik ameleai elbiseli 

için lüzumu olan 3900 metro 

kumaş 7500 ceket düğmeli 
3000 çift yaka kopçası 1500 

çift pantalon kopçası 7500 
pantalon düğ'meai 1500 panta· 

!on tokası 600 metro yerli 

Amerikan astım 188 adet 30 
numara mukavva 150 siperlik 
75 metro muşamba, 30kilo tel 
450 metro kasket için astar 75 
metro teli kapalı zarfla müna· 

kasaya konmuıtur. Taliplerin 
şartname a:mak ve nümunele

rini görl'1t>k için her gUn Jeya

zım müaürlüğüne gelmeleri 

teklif mektuplarını da ihale gü· 
nü olan 27 tefrinievvel 929 pa· 
zar günü saa 15 e kadar mez· 
kur müdürlü e vermeleri. 

l't Asliye mahkemesi ilçüncll Hııkalt 
ireeinden: Makbule hanımın kocU1 Y 

di efendi nleyhine ikame eylediği botaD' 
ma davası için irsal kılınan dava anuı.. 
liııe merbut tebliğ ilmuhaberi ııalılriat 

mumaôleyh bir kaç ay ovael RomuyAI' 
gitmif iaede Romanyanın hangi m•h·•• 
sinde ikan r etmelle olduğu Ye ikamet• 
giinı meçhul bulunduğu maballeti mulıo 
ıaran ve mülı.şiri ıaralından teblitl ilnıır 
haberi zuhirine verilen mqrubattıa aalw 
ftlmlf VC mahkemece OD gGıı ııarfıııdl 

cevap vermek üzere kanunun m.edeoin141~ 
maddesi mucibince ilAnen tebliAat icr&I .. 
na karar 'Terilmiı olmakla müddeti md 

kllre zarfında ce .. p Yermediği taktlrü 
alol'll!ul bakhında Türk k.uıwıiye ta...al 
hskkında turuku kanuniyoye ta'f&Mııl 
olunacağı tebliA makamma lı:ainı of. 
malt üzere ilin olunur. 

1 ıtanbııl 4 ci icra daireıindetı ı C.W. 
da Arap camii makaracılar caddeaiado 

atik 42 cedit 38 No. mu oda dllkktııUI 
mutasamfı bulunan Belkia bıuıUlllll bor
cundan dolayı lr.ırlr. bet gfiıı mllddetle » 
ra kılınan müıayedeıin bet )'ili ulu bet 
lira bedelle talibi uhdeainde iae de t.,.Jı. 
hür dolayııile ihalei lı:at'iyeıi ionı lrılm• 

mak üzere tekrar on bet p mlddell• 
mürayedeyo konulmUftur. Huddu : IIııi 
tarafı tarik diger ıaraflan Hacı Mııatafa 
•e Todori dllkklnlarilı mahdııt olup dil» 
kin tahminen yirmi yedı ba~k ...,. 
terbiinde arsa üzerine dOrt dı- ......, 
olarak biııa edilmif olup ••miul betoa 
kahYe, üst katta kısmen müteharrik __.. 
divenle çıkılır tahta döıeli oda olup olelı• 
trik vardır bina haraptır mahire oıı iki 
ıir. kira ile Mehmet efendi ulı.iııdlr. 
Bundan fazlı malilnıat 1928 . 1317 No. 
doıyaıinea muharrerdir mnzayedeol h
tanbul 4 üncü icra daireti mQzayede p 
be.inde 31 • 10 · 929 tarihinde ıaat on 
beıe kadar ihalei kat'iyosi icra lı.ilınaOI' 
ğından yüzde beş zamls talip olanlarUI 
kıymeti muhamminesi olan telr.iz yill yir
mi bet liranın yil•de onıı niabetindo pey 
akçaıtnı te~lio1i vezne etmeleri Ye ye'111 
muayyende binat ve ya bil .. lı.&le huır 

bulunmaları ilan olunur. 

rin azalmasına da yarayacaktır. 
Bu surette Lüvük bir yükte ıira• 
atın sırtından kaldırılacaktır. 

Her şeyde hükumeti muavenete 

ça~ırmaldığın ne fena bir itiyal 

olduğunu unutmamalıyız. Şimdiye 
kadar eyice anla~ılnııştırki; yalnJS 
gümrüklerin yükselmesi ile her 

şeye çare bulmak imkllnı yoktur. 

Benim fikrime göre her §eydell 
evvel, istihsaliit ve istihsalatıll 
temine yardım etme'i lilzımdır. 
Her ,eyi hükumetin yapması l&JI" 

mgoeldiği düşüncesi pek fena bir 
fikirdir. 

Mesele elimizdeki Yasıtalarla, 
iktısadı serbesti baki kaldığı bal· 
de, zirai istihsalatımızı 2 milyar 
mark arttırabilmektir. Bnna ınlt' 
vaffak olduğumuz takdirpe zır•~ 
tiınlzin ba~talıgı tedavi edilın•f 
olarak ve Alman ilı:ti~adiyat zir&f 

sahada öyle semeredar bir hal ala

caktır ki, bir taraftan işsizlerin ye· 
kıinu azalırken diaer taraftandı 

' " Almanyanın mali ve ticari ınuvıı-
zenesi tee üs ederek iktisadi sd' 
b~stı~~z ~ bernelr:nilel maU. meY. 
kı'ımızı yüks~ıtecek Lır ~ekıl ala,. 
cahtıL • • 
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Hasan Kuvve Kansızlak, 
ademi iktidar, 
sinir, verem, 

ecza deposu 

11 
ROMATİZMA. SİYA~İK .. ~AFSAL <m-t1:: 

l:L ve ARKA ağrılarını teıkıa, katı ve emin olarak iili: 
Tedavi için en müessir İLAÇ · 

~UMATDZAL 
DIR. 

i \Bakır köyünde barut fabrikalar,nda imiltı harbiye f 
~. + lstambul satmalma komisyonundan: ~ f 

dn t ••••••••••••••••••••••••••••-.•••••••••++••••••• 
~ 

11
°: Tutya. 6 ton Nikel. 300 ton Elektrolit Bakır kapalı urfla ve •)Ti ayn mü· • 

~llk.11.ra; as" ' konulmu,tur. Ibalelerı 9 Kinunu evvel 929 pazarteai günü eaat 14 te 
1'tey~tı.I 1

. n erk.ez l!latın alma kuınİ&)Onunda icra kılınacaktır. Şartnameleri görmek 
le erın her ..nı ı. • - la · lrıitıatlar • lb"n aomısy n muza muracaat rı ve münakauya i§tiralt eıUcekl.rııı 
trı~ltez 1 havı ayn ayn teklif mektuplarını yevmi mezkürda ihale autinden enel l 923() !!atın alına kl ;ıyonuna tevdi eylemeleri. 

tin t lcılo üstUpil 19·10.929 cumarteai güail aut 14 te puarlıkla alınacoktır. Taliple
lıli,,011. eınınıttlariıe beraber yevııı ve auti mezkQrda Ankv&da merku aaıın alma ko

ırı Uraı:aatları • j 

. '• ,,.;., .. ' ~~ ' "' ·~ . 

GONLER KISALIVOR 
Günler kısalıyor, elektrik tenviratı tesisatınızı muayene ettirmek için dtl· 
şünmeyiniz ve hu muayene ile en iyi randöman temin eden yeni usul· 

]erden istifade ediniz. 

ELEKTRiK KETi 
Bütün tenvirat mühendislerini ve fen memurlarını emrinize amade tutmaktadır. 

1\11..ECC.A.NEN 
Tarafınızdan vaki olacak talep üzerine en son model aletleri 

tecrühesile huzı1runuzda amik bir muayene icra edilir. 
Bu munasehetle alatı heytiyenizin de muayenesini temin edebilirsiniz. Küçük tamirat 
.lVl.ecca..rı.erı diğerleri 1"1.a.l C>ld 1...1g1...1 :rıa. t:la. icra edilir . 

........... •zwu·m; ......... l!m ...... l9l1mı1E1ram1M11ımı .......... mm .......................................... ~ 

TöE 
Tesisatı elektrikiye Türk Anonün Şirketi 

Her şeyi veresiye satar ve tesisat yapar. '" 
Metro Hnn, Tünel meydanı, BevoiJ.Ju Elektrik evi, Be azıt, İstanbul 

Piyanko tehiri 
Hilaliahmer merkezinden: 

Hilaliahmer san' at evi eş-

Deniz hastanesi 
Diş tabibi 

Bedri Bakk 
Ayrıca: Kadıköy - Albyolağzı 

harice kap• vardu. BiriMi bUa Wr 
kapıcı odaa ve birinci claind• bir koridor 
üzreinde bet oda, bir ıı.ayo maWi iki 
hell, bir matfak olup *8fı alapp kiipe111 
ve demir parmaklık.la mermer meNiYeıı • 
lerdea ikinci kala çıkılır ikiaoi daire Wr 
koridor, .ı11 oda bir bayo •hı•u , iki 
heli, bir matbalu malatni olap 8obcl 
dördilncil, 1-tiııci dairelu de ikiaci cleire 

20.000 nin aynıdır. Altıncı daire dört oda Wr 
heli, bir wutfak ve altıncı katta ,.a 

1 5 • 000 ' 1 atanbul icraeındao: Yuıcı Panııyot nl.:di bUD ve ild mermer yalama re m--•-LL. 
Baharının lstanbul Rıhbm Dok Aatirepo --1 2 • 000 

1 
şirk.etınden borç aldığı mebaliğe mukabil TO au huiııeyı ve bu odayı bari bir ti• 

1 O 0001 1 • merhun olan Beyoıı.lunda KAtip Mustafa lll&flrlık "Ye bir sabit dolap ve illeri örtlll • iralık ikramh·cler ve • ,., · · l · · 
" çelebi mahalleıiniıı Feruc ağa ff BeyotJ~ .1emuıı e van çını döteli ve etr&fı yum 

1 o.ooo liralık mükafat . : sokağında eaki 121, 121 mükerrer yeıu metre irtifaında dıvarla mahal bir .... 

121 numa~ u;ı.., rek pçit mahalliııi "Yardır· Apartmanda t'!rko., eWdrik " 

bu keşi.dede cem'an "3 900 müştemil bir bap apartımamD üç rubu bav• gazi tesisatı me.cat. bpll8r ,. 
J " hias ıı birinci iba1eai yapılmak üseıe otuz boyalı , d1Yarlar i1tam- a•k•""'" • 

40,000 

20,000 

15,000 

12,000 

10,000 

ün mmayedeye vu olunarak yirmi beş -r-

n Uffiara kazanacaktır. . fm lirada talibi uhdeaiııde tekarrür etmif Apartımaııın ceblauinde itiaai kdea 
ve bu kere yüade bet umJa OD hef gün itibaren birer fAlıaİf Ti biaw ....... 

lira laabet eden "58960" numaralı bilet Jatanbul, Edirne, 
Cebelibereket, Gebzede aahlmıthr. 
lira laabet eden "16597" numualı bilet ı.ta.Dbul, Buraada 
aatılmıtbr. 

Ura iaabet eden •30494" numaralı bilet ı.tanbul, Sinop, 
İzmir, Balıkeair, Samsunda sahlmışbr. 
lira iaabet edea "19935,, numualı bilet Berıama, l•tanbul, 
Çıldır, Kq da aatılınıttu. 
lira laabet eden *4438" aumaHh bilet latanbuf, Samsun• 
da 1atıhn1,tır, 

müddetle ihalei kat'I müzayedesine vu ve keza arka tanfıa•• ba,Gk .._ 
olunmuştur. Meuhası : Kay den ve bilme. balkon .,. aydtnhk aıalwl ... I ... • 
saha dörtyilz 00 yedi ar§ın on yedi parmak tevidir. Apartu1Mr.U daire .,. ......, 
terbıiode aruiden üçyüz yctmi .. ar•ııı b·ına 11a_ Hu · .. ,__, .... ..__ .. ,_ .. ~ ıile Parlidie, S.ı .. t ..... - ~ 
nıütebakiıi aydınlık mahalleridir. Müıte. dia, Hacı Nllrota ofl•r •• lh...,_ 8. ki-
ıı.ıı ı ,.tı : Ap:ırtıman kirgir ve altı katı ~ ,,_ .ı-a 
ba l ·r d au racıdır. Fu.la :eılO.at -..,--r-

i ret o up ... ı l emir kanatlı •· .. pıdan .,.;. · L-- • 
....... t>• laJiplerı~ l•IHlll:UllD k f..,.U .. _ ...... 

nldıkte hır mermer ııntire ve tiç ayak ai olu kırk btı, lfia ikam b .... •• 
mermer merdivenle çıkılarak iki tarafta 

• mernı kolonu bulunan caıneklulı kapı • a.ıp 111f1Llann yuıcl• oa11 •'--ir.. ,., 
dan uınini çıni d ıelı bır kurufora ıeli,. &lcçeatui veaoe)e IHlim etmei ... ., 21·10 

. Beıdrum , 1 r t r l ı 9 .. 9 t rıhıude aaaı 16 )& lı.adar ıbalei k• 
t 

t ı ııpıl:ıcıı~ı ılftn olunur. a et odun lO ı. 
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os iş e · O sen ya __ """' 
Çürütmekten Yikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır, diş etlerini kuvvetlendirir, ve kanatnıaktan men'eder. Ve dişlerin arasında kalan tefessuhatı ve ufuneti İZ~ 
eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayıha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her türlü hast;ıhkların sirayet• 
~ani olur. Avrupadn daima birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En büyük mükafatı ihraz eder altun madalya ve nişanlar almıştır. Yirmi kur 

Hasan ecza deposu. 
•~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Askeri müna· 
kasa ilanlari: 

l .. · · · · · F;~d.ki;d~· ·M: M:: ·~~kai~;~ · ;:;;;::ı;; .... · İ 
komisyonundan: I 

.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,, ......... ~······ ....... ,,,,,,,, 
S arıbmıştalci lnıaatın ihtiyacı olan Fabrika unu kapalı zarfla münakasay~ l<onmuş-

tnr. !balesi 17 • Birinci teırin . 929 perıembe günü saat 10,30 da Sarı kamışla 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Sarıkamıştaki mezkur komi•· 
yona muraeaatları. 
(} rdu ihtivacı için 3500 ila 4000 kilo benzin ~k~_palı zarfla. münakaı:ıaya konmuştur. 

ihalesi 24 • birinci teşrin . 929 perşembe gunu saat 15,30 da Ankarada Merkez 
pahu alına komisyonunda yapıJacaktır. Şartname su~eti komisyonu.muzda mevcuttur. 
Taliplerin teklifoamelerioi Ankaradaki mt:zkO.r komısyona vermelerı. 

Z arıda bulunan kıtaatın ihtiyacı olan_ ~~~e~ kapalı zarf_la münakasaya k?nmuştur. 
ihalesi 21-birinci teşrin-929 pazartesı gunu Zarada asken saun alma komısyonunda 

,-apılaC'&k.tır. Taliplerin Zaradak.i mezkür komisyona muracaatları. 

] 6 • 10 • 929 çarıanba günü saat l 4 te mevcut 1500 kilo izabe edilmek suretile veri· 
lecek Arap hurufatın• mukabil garnitür, yeni matbaa Je"azımı pazarlık •uretile teb

dil edilecek.tir. Taliplerin şartnamey1 gormek üzre komisyonumuza miıracaatlan. 

Y erli mamulatından kırk bin adet kilim kapalı zrrfla münakasaya konmuştur. iha
leıi 31 Teşrini evvel 929 taril.ıne müsadit perşembe günü .... ı ondört buçuktadır. 

Talipierin §&rtilame ve niimuoesini gi'~mek. üzre her gün ve münabasaya iştirak ede
ceklerin o gün ve ıııatından ene! tel.lif ve teminat mektuplarinın ınal<buz mukabili· 
nde Ankara merkez satın alma komibyonu riyasetine ,·ermeleri. 

H utaneler ihtiyacı itin 19 · 10 . 929 cumartesi günü aaat 14 te 100 adet Tencere 
pazarlılr:la alınacaktır. Taliplerin şartname ( numune ) !eri ı.omisyonumuzda gör

meleri ve ihale saatında prtnamede yazıh olduğu gibi teminatlarile komisyonumuza 
mur.:ıutlan. 

K apalı 1.arfla ihale edileceği ilan olunan 245 ton kriple kömürüne taliplerin tara. 
fın<lan Yerilen fıatlar pahalı görüldüğünden pazarlıkla alınacaktır. Pazarlık ihalesi 

17 · birinci teırin . 929 perşembe günü saat 14 te i<oıni•yonumuzda gormeleri ve 
r.amam mezk1lrda teminatlarile komisyonumuzda hazır bulunmaları. 

B oluda bulunan kıta.atın ihtiyacı olan düz kırma uo, sığır et~. arpa, sa~e. y~ğl v~ 
bulgur kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Düz kırma un ile sığır etının ıhalesı 

9 • ikinci teırin • Çumartesi günü !8at 14 te ve arpa sade yağı, bulgur ihaleleri 
10 - ikinci teşrin . 929 pazar günü ısat 14 te Ankarada fırka satrn alma komisyonun 
da yapılacaktır. Taliplerin Ankaradaki mezkOr komisyona muracaatları. 

A ıkeri ihtiyacı iç~ (20?) kalem göz alat ve eda~~t'.. kapalı zarf usuliyle münaka
uya konmuıtur ıhale•ı 7 . 11 . 929 perşembe gunu saat 14 te komısyonumuıda 

yapılacaktır taliplerin şartname suretini komisyonumuzdan almaları ve teklifnamelerini 
prtnamedeki tanda ihzar ile komisyon riyasetine vermeleri ilin olunur. 

i Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan f 
........... "'o ........ tıo' ... • • .. ....... ,,, ...... ,. • ............. .. 

K ıtaat ~htiyacı için 400 kilo earı aa.bunlu 400 lıülo aiyah kusele il.,, 500 metro ka
lın kolan pazarlık suretivle m~baJa edilce<ktir. ihalesi. 1.5 · .. Teşrini eyv~l · 929 

sah giioü aaat onbefte icra eChle~ektır· Tahplerıo ~artname~ını ~~rmek ve ı~tırak et· 
mek üzre vakti muayyende komısyomunuzda hazır bulunmaları ılan olunur. 

Gümilı ıuyu hastanesi ibiyacı için 250 ton kok 250 ton kıriple ve 100 ton tüvenan 
waden kömürü pazalık suretile mubayaa edilecektir. ihale 17 Teırinievvel 929 

Perşembe günü saat 15 te icra edileeektir Taliplerin şartnamesini görmek ve iştirak 
etmek üıere komieyonumuzda hazır bulunmalnn ilôn olunur. 

G ümüı 1Uyu hastanesindeki Rontk.en &aatının yapılması ve icap eden tamirat pazar 
lığa konmuştur. 16-10-92q Çarşanba güuü eaat onbeşte ihalesi icra edilecektir ta· 

ıiplerin Gümü~ suyu hastahanesine muracaatla tamiratı görerek yevm mezkOrda komis 
yonumuz• gelmeleri ilArıuolunur. 

A ılr:cri ~onağı için 1000 kilo <eytin pa:zarlıkla .. mubaıaa edilecektir taliplerin getire
ceklerı numunelerle 16-10-929 Ç.rıaınba gunu •aat 14te lonı.syonn gelen·k pazar

lığa. İflirak etmeleri. 

S elimiye fırınında mevcut 1699 ve tophane fırır•nda 2213 adet ceman 3912 un çu· 
valı 16-10-929 tarihine müaadif çarşanba günü aaat 14 ten itıbaren ~omiJyonumu•da 

aatJlacak.tır. Taliplerin müıayedeye iitirak eylemek ilıere vakti muayyende koıuisyona 
gelmeleri. 

} 0000 kilo barbunya faqulya'1 pazarl.kla muboyaa r<lılecektir. Taliplerin 22-lO· 
929 salı günü l!aat 14 te komisyonda hulunarak paz.arlığa iştirak etD.1P!eri. 

K ıtaat için 38700 kilo ma.ıgal mr.~~ könıihü 21-10-929 htrihine mi.Je.ddif pazarlL·si 
günü aaat 16 da pazarlıkla mubayaa edilcctğind•n taliplerin \'ak ti muayycnde kc

miıyonda hazır bulunmalan. 

1 fırka kıtaatı için 14500 kilo mangal meşe kUmürü 21·10-929 tarihine ır.i:·adif pa. 
ıarteıi günü saat 14 tc pa•arlıkla mubayaa edileceğinden taliplerin vakti muayycnde 

k.omiıyonda hazır ve pazarlı~ İ§tirak etmeleri. 

K ıtaat ihtiyacı için 60668 kilo ~ulgur ps;.-arlık suretiyle mubayaa edilecektir. iha· 
lesi 24 • 10 929 perşembe guml saat 16 da icra edilecektir. Taliplerin şartna

mesini komisyonumuzda g..irmeleri ve şartnamt·de yazdı olnn şekildeki te'ın!natlariyle 
komisyunumwda hazır bulunmaları ilin olunl.r. 

A ıkeri Coğrafiya encümeni bina51 nın ~:ı~iri paıar~ık c;uretile yaptırılaraktır. 1lıaltsi 
16 .. Teşrin evvel • 929 çar~amba gunu suat oııdOrtten itibaren yap1lacaktır. Ta· 

Hplerin prtııamesini komisyonumuzda f!Örmt!leri ve şartnamede yazılı olln şekildeki 
teminatlarile komiayonnmuzda hazır bulunmaları il&n olunnr. 

S ıvıata bulunan k.ıta•t ihtiyacı için 6000 kilo ıı.ade ya~ı kapalı zarf u~ulile müna· 
kaıaya konmuştur. ihalesi 28 · 10 · 924 pauırU:•i günU saat 15 te icra edilerek tir. 

Taliplerin prtnamesini komisyonun1uzJa t?örmelerı ~e şa.rtname<le yazılı olan şekildeki 
te'minatlariyle komisyonumuzda hazır bulunmaları ıl~n olunur. 
K ıtaat ihtiyacı için 43330 kilo !'lobut pazarlı~ suretıyle ~uLayaa ed'.lecrktir. ihalesi 

24 • 10 . 929 perşembe günü saat 15 ıe ıcra edılecektır .. Talıpl~rın ~artnameıini 
komiıyonumuzda görmeleri ve şartnamede yazıh olan şekıldekı te nunatlariyle komisyo 
ııumuxda huır bulunmaları ilin olunur. 

K olordu ve fırka kıtaatı için ellişer bin kilo kuru ot 20-10-929 tarihine müaadif 
pazar günü saat 16 da pazarlıkla mubayan edileceğinden taliplerin vakti muayyende 

ıeminatlarile komisyona gelerek pazarlığa iştirakleri. 

ı ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .................. . 
! .. ~?~~~~~~ ~~· .. ~~?~. ~~~!~~!~: .. ~~::ı:~:~.~~~.~~~~. i 

Hava kııaatının ihtiyacı icin ('16,000) kilo sığır ve (50000) kilo koyun etleri kapnJı 
zarf. usu~le münakasay.a konulorak y<vm ihale taliplerin teklif ettikleri fiat ~L M. 

Veki!letı ceiılesınce pahali gorulınekle b:r hafta muddetle münok•,a temdıt edılmıı 
ve yevm ihalede tahplecln teklif f'ıyledikleri fiaat yine.Vekileti celüece pahalı gorül· 
~ekle 21-9-929 tarihınden itibaren bir ay zarfında paıarlıkla alınacağından taliplerin 
her gi.in komisyona muracaatları. 

E ık işebirdeki lı:ıtaatın ihtiyacı için (4200) kilo zeytin ve (9250) kilo patatesi 21-9-929 
günü aleni ıuretle ihale edileceği ililn edilmiş idi. Yevmi ihalede talip çıkmadı. 

ğınd•n 21-9-929 dan itibaren bir ay zarfında pazarlıkla alınacağından talip olanların 
her pin komi~yona gelmeleri. 

l 'ki5ehir<le bulunan efra<lın ihti: acı için (94,815) kilo unun 16 . 10. 929 çarşaml:a 
~unü s:ıat (ı.l)tc kapalı zarf us~lil~ ıhal~.•i yapdacağından. taliplerin l' evm iba

lcJc lopult ıarflarıle \"e şartnume·ıını gurmek uzre her gun }{Omtayona gelmeleri. 
2 - Hav• kıtaauuıo ihtiyacı için (1700) kilo sabunun 19 · 10. 929 cuınart.,i 

llt-nl suretle ıhaJC!i .,.·aptlactığır.dnr taliplerin şartnamesini gıJrınek üzre her gün ve >ev· 
'lİ f .l ·<le terr:iıı..:t· p:1r.d.ır le koınıs~nuo gPln1t·rı. 

Mevkilerile evsafı mahsusası aşağıda yazılı bir paaça emlakin satışı müzayadeye konulmuştur: 
1 - Müzayede kapalı zarf usuliyledir. ihale 28 - 10 - 929 tarihinde İdare Meclisi huzuriyle icra edile

cektir. Talip olanlar beher mülkün hizasında gösterilen mikdarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat 
varakasını teklif mektuplariyle beraber makpuz mukabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine yetişmek 
üzere taahhütlü olarak postaya tevdi ederler. 

Merkez Acentası; Galata Köprül>ı· 

şında Beyoğlu 2362 
Şube Acantası: lltes'adet hanı altındc 

lstanbul 2740 
2 - İhale bedeli peşin olarak istifa olunur. 
3 - Talip olanlar Istanbul veya İzmir şubelerimize yahut Merkez Emlak müdiriyetine müracaatla 

mufassal şartnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushasını bir lira mukabilinde 
Ayvalık sür'at postası 
MERSIN)vapurul5Teşrinevvef 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu Çanakkale 
Küçükkuyu Edremit Burhani· 
ye Ayvalığa gidecek vo dö· 
nüşte mezkur iskelelerle bit· 
likte Altınoluğa uğrayacaktır. 

alıp imza v,. teklif mektuplarına raptetmeleri icap eder. 
Um. No. Mevkii ve Semti Nevi ve 

meşhuru mahiyeti 
Hudut ve kıymeti 
ve müştemilatı 

Teminat 
mıkdarı 

j 

167 lstanbul Bakır köy Veli 
efendi ve ÇırPu;ı mevkii 

Tarla 54 1/2 elli dürt buçuk 
arşındır 

Lira 
800 i Gelibolu için yalınız yolcu 

alınır yük alınmaz. 

Istanbul vilayeti sıhhat ve içt·mai 
muavenet müdüriyetinden: 

1 
Trabzon ikinci postası 

(ANKARA) vapuru 17Teş· 
rinievvel Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gi· 
decek ve Of, Trabzon, Polat· 
hane, Gireson, Ordu, Fatsa, 
Samsun, Sinop, lneboluya uğ· 
rayarak gelecektir. 

Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 numaralı kanunun 14 üncü maddesi muci
bince tesis edilecek etibba - odaları üçüncü mıntaka heyeti idare ve haysiyet divanı azası intihebatı 
Teşrini evvelıu 18 nci cuma günü saat onüçte Darülfünun konfrans salununda icra olunacaktır. 
Kanunun 15 nci maddesi Türkiyede ıcrayı sanat selahiyetini haizscrbest veya memur bilumum 
etibbanın (Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler) odalara dahil olması mecburi olduğu ve etibba 
odaları nizamnamesinin beşinci maddesinde oda azalarının mahalli içtimaa gelere~= rey vermesi 
icabeder Mahalli intihapta icabet etmeyen veya mazereti sebebile isbatı vücut edemeyen zevat 
imzalarile musaddak ve ayrı bir zarf içine konmuş ve kapanmış rey pusolarını bir mektup deruninde 
ve ayni günde ve intihap reyinde bulunabilmek üzere oda reisine hitaben göndermesi müsarrahtır. 

..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 1 stanbul 6ıncı Jcra ıneuıurl.;ğundon: J{e" 

bia hanım 341-2SÇO No.lr do•vayarn•<" 
zu .tat~i~ mühürünü zayi ve yenısini h 
eteırdı ğınden eeki mührün hükmü olııl' 
drğı ıliin olunur. 

Tabip, diş tabibi ve dişçi beylerin intihap günü olan 18 Teşrinievvel 929 Cuma günü saat onüçte 
Baya:ı:ıtta Darülfünun konfrans salonunat eşrifleri ehemmiyetle rica olunur. 

LÜKS 
Corapları uzun müddet dayandırır. 

Yeni bir çift çorap alırsanız 
bunların uzun mübdet davan
ma-,ını isterseniz İmdi (LÜKS) 
ile yikarsanız çoraplarınız iki 
mi"l: daha fazla davanır. 

'·LÜKS,, ün saf~·eti kat 'idir. 
İnce telleri yikanma tehlikesin
den muhafaza eder. 
"LÜKS,, kullanmak çamaşırlar 
için bir teminattır. 

Lifti JllOl"UJ.M UJıllT~'I 

'"a-r ,ı;,.t:ır.ııı.ı:, ı:ıuıu.w• 

> ...... 11•• ••• 

Kimyaker muavinligi 
müsabakası 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisar umum müdürlüğünden: 
ldarei merkeziye kimyahanesi i?i~ muavin kimyaker alınacağından 

şeraiti atiyeyi haiz olanların 15 Terı~ı evve~ 1929 Salı gününe kadar 
nufus tezkerelerile şahadetnamelerinı ve saır vesikalarını müstashiben 
idarei merkeziye zat işleri şubesine mü.r~caatla isimlerini kayt ettir· 
meleri ve müsabaka imtihanının 17 teşrınıevvel 1929 perşembe günü 
saat 10 da idare merkezinde icra kılınacağı ilan olunur. 

Şerait: 
1- Taliplerin sinni 35 itecavüz etmiyecektir. 
2- Mükellefiyeti askeriyesini ifa etmiş bulunmalıdır. 
3- Fen fakültesinden veyahut ziraat veya eczacı mektebinden 

diplomaları olacaktır. 

lstanbul yatı mektepleri mübayaa komisyonu reisliğinden: 
Orta kôyde Gazi paşa Balmumcuda Doumlupınar, Yıldızda Hakimiyeti 

milliye yatı mekteplerinin 930 senesi mayısının sonuna kadar ihtiyaçları 

olup 12, 26 Ağustos 929 tarihinde ih•le edilemeyen ekmek tekrar kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 24-10·929 perşembe günü saat ı6 da 
otıa köyde Gazi pnşa kız ıehir yatı mekteplerinde mütcşekkıl ınübayna ko· 
n1.c,·c n'..lr;ı~n iLnlE-!'İ \·'q.ııl.:tr' !-;t r. 

l(APPEL 
Dünyanın en 

Mükemmle Yazı 
makinesi ~~J 

'"'Uusueile FRANSIZ hükftmetinin dnhi takdir ve tercih ettiği makinr 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ciheti taahhüt olunur. ~~'l., .. !~\~~ 

Türkiye Umumi acentesi: 
Y. ünorkyan: lstanbul; Sadtkiye Han 30 - 33 

aiti ııanı 
P. T. T. Levazım ve mehani 

müdiriyetindetl' 
1-Ankara telefonları için"8984,,metre muhtelif nakilli kablo,"331• 

adet muhtelif siamı l<ablo tevzi kutusu, "60,, kilometre"3,, nevi bro:ıl 
tel, "1000,, ı:det "4,, No. µorselen fincan kapalı zarf usulile münS" 
kasaya kcnmu~trır. , 

2- Münaka~a 16Teşrini8ani 929 tarihine müsadif cumartesi güıı~ 
saat 14 te icra edileceğinden taliplerin şartname almak için şimdideP 
teminat ve tcklifnamclerini ihtiva edecek kapelı zarfları tevdi için ele 
mezkür tarihde ve saat 14 te lstanbulda yeni postane mubayaat JıO' 
misyonuna müraeaatları. 

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

TEFRİŞAT LEVAZmlATI l\lUüAYAATl.:\İZDA 

Memn·un kalmak i~terseaiz 
Galatada tüuel yakıninda: 

Kalinikos 
Mağazasına müracaat ediniz. 

Bütün mallar en ala cinsten ve her yercleıı 
daha ehvendir. 

·~ 
:::=-......:~~~~-:::::::-~-::--:-~-~~-~~---~-------

lstanbul Etıbba muhadenet ve 
taavün cen1 i }'eti od'?~.: 

8 T . • 1 E bb d 1 intırı t eşrınıevve cuma günü icra olunacak •ı a o a .srı Türle 
batı hakkında müzakere edilmek üzere bugıiıı nal b~ş buçukt.t. rtlll 
ocağında fevkalade bir i\tin1a aktoluııacaAıııdan azayı cenıı)' 
behemınehal teşrifleri rica olunur. . ....... .; 
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