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...... Na•h••ı_ a ..:--•...._. 
lAHEY KONFERANS! 

Şiıtıd' - --
e'!•ek·'te kadar esasen on defa 
e.'İand 1 •.on sekiz defa Naztt olan 
nı de t nihayet on birinci kabineai
l<kkuı •şkiı etti. Yeni hüktlmetin te
~'1e • tarzına, istinat ettiği ekıeri-

• e ın ı· llıtıine .. •c ıste okunan beyanna-
ll lı.ıya~orc bu kabine Fransız siya
~. nda Lahey kabinesi namile 
•tilnnıeg•çecektir. Çünkü bu defa ki 
!<}den t buhranının hallinde her 
llıiJ oJııı ••el harici siyaset ba§lıca a
~ııı uı ve bu siyaset te timdillk 
1ıııda t;an 1::aJıey konferanaı etra-
Praıı:r~ etmiştir. 

~•ruııa hukümet adamlarına göre 
krilli y 1U sıralarda en mUhim gün
lı, ... ,,.:§a!""ktad~r. Lahey konferan 
~"dan p;ı !Un ıstikbali nolrtai ııaza
"ııeuy.::'n derece mühim bir tasfiye 
1<.ıı •e ne girişecektir. Fakat men
~ •e hPara k~ygulan gibi insanla
r, l'ia hi •~ta rnılletlerin en nazik ve 
n"'' İşi s~ıyaıına temas eden bir tas
c~.konf olay kolay yapılamaz. La
~de!e~ransında ber halde çetin 
<r !arat er ola~aktır. Young plaru, 
~ tir ti al'.nı suretle kabul edil
; 'h, ç ·k ngıltere, İtalya, Yugos
~ ~dide~ 0

' ovakya, Yunanistan . . .. 
r. ı\J gayrı memnun görünüyor-
~Gn ~nlar, alacaklıları arasında 
llıeo İri vga.lardan azami istifade et
~tlar.iı n hıç bir fırsatı kaçırmıya
'~·~· ~a vaziyet karşısında, 

lthre İle ın hıç olmazsa kuvvetli bir 
~ti on k~n'.eransta ispatı vücut et-

li~as·un •çın en büyük bir zarure
llr' ıyedir. 

a.. 1 .. nd F -.•it b' ' ransız'J;rra -iıu zaruret' 
~lan. h~k~Urctte Wıh etmiştir. 
' ''Yaseı; ın~t beyannamesinde dahi
.• hütij hır tarafa bırakıp şimdi
~1 ıiya~ kuvvet ve enerjilerin ha
' ltn F te matuf olmasını istiyor. 
0fİ;ı ranaa'd h b f k ı,. nd'ın a emen er ır a, 
h .U..rın.r harici siyasetinin esaslı 
~u·~llıtt d~ tasvip etmektedir. Şimdi 
~land, p '~Yasetine geçmiş olmakla 
() '14\ııı oıncarC'nin nüfuzundan da 
~un i~ş •e daha serbest kalmıştır. 
İi\ '"anın Yeni bilkftmetin Labey 
~ .. Ylılt 8'..•rifesinde istemiş olduğu 
~ı.. llıtcı; '.UkQn ve mütarekeyi Fran-

;'!'l cı:.~ de zorluk göatermeksizin 
,. ··u~ •ttir. 
~ ıır:et beyannamesinde on bl
l;,h ~u, nd kabinesinin başlıca hik
~ ')' t Udu, ve yegane proğramı 
'İh ~~·~f~ransmda Fransız huku
doa.;diı;~'n~n müdafaası olduğu tas
de~~ ~hr. PoincarC'nin siyasi 
,nba"ek···· •ty u q ~ e serıyetıne ıstınat e-
~lt<>nı bınenin hayat ve atisi La
lıiıJ· re t''~n~ından elde edeceği ne
~. ~ite ••hıdır. Harici müşküUlt ve 
d; .. ~ga~ıııanıannda dahili ihtilaf 
~ lltirıad~rı unutan Fransız'lar şim
~ tıctllizj, a 'Ve nazırlarına "Haydi, 
~'<ldüı gösteriniz!" demekte 
b;,;• de •afıru gösterecek bir bük{l
lı.ı""''· F tahammül etmiyecekleri ta-

~ bj,'Çlara '•~sız Meb'usan meclisinde 
'!tt lı.ç d aıt münakaşalar esnasında 
lt ~•r ela "bizden daha iyi iş gö
l.. hazır, •arsa yerlerimizi terketme
;~ ltıc ı I,, diyen Briand' da zaten 
~,litre ~an bırakmadan yeni kuv
,'"llıııı •e .ilerini tecrübe etmek im
lı, Ctllıi rır. 
..:.•rcJeti akvam meclislerinin en 
>;(i• ~ •e ihtiraslı içtimalarında, i
lit i•ııi§ '"Patisi, cazip sesi ve niha
lı,1"n kU ve ~engin sentez ve konbi
ı,,"'•ı Ya dretıyle bir sük{ln ve itilaf 
ı,; 'nlıııa r_a~n Briand'ın Lahey kon
i\ ~a ıştıraki Avrupa •1ulhu nok
~1111tıt. '•ndan biç şüphesiz bir - ıa
~~ ., Umumi kanaat şudur ki 
bti..lııı . .,' Avrupa aiyasi hayatını a 
~·~d'ın e nıüessir bir rol oynaya• 
ı,;;•aııak her ihtimale ve her devr ! 
~ teclil~etJe mukavemet etmiı o
~ llıin Cd esi. Labey konferanaınm 
ı~l•klin·ilebılen silrprizlerini de fa
'iiı bağı 1 •~adan bir tesviye tar-
'1ıtkte~abılecek kudreti haiz gö

r. 

~T 

I~ ŞAKfR BEY 
~•sat vekiline dün 

~ ı ~l!'ı!!!.~liyat yapıldı 
: .1 ~ Şalti tten muztarip olan İktisat 
il', " ... Şi§/ beye diln sabah saat do-
~ L. ~•li~ •ılıhat yurdunda lhımg 

~r._ llıe(j t YapıJınııbr. 
ı,;;;'~atı operatör M. Kemal B. 
il l'ıııi,r 17e muvaffalriyetle netice

~ ıh ,}r. •..: .... ı; . 
~ 'ı'Jtliyattrıiz İsmet pa13 Hazretle

i atdır esnasında hazır bulun
} ıı, 1kit ıı;, . s:. ilı:i ı;.~n sıbht vaziyeti çok iyi 

~l ~-afiJ>et taya kadar tamamen 
.::'Yt ati!e1?1iş bulunacaktır. Ve

sıfa temenni ederiz. 
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I;Jün dört yüz vatandaş feci bir ölümden kurtuldular! 

4llO Yolcunun hayatını tehlikeye sokan ve ta dış havhıya kadar 
çıkan lokomotifi yerine götarmek için çalışıyorlar J 

•• 
ihtiyacımız 

Ekmek meselesi en 
başta ••• Meb'uslar 

. tetkiluttla 
bulundular 

- Şehrimizde bulunmakta olan İs
tanbul meb'uaları Halk Fırkası mü
fettişi ve İstanbul meb'usu··Hakkı Şi
nası paşanın nezdinde toplanmış ve 
bazı, kararlar ittihaz etmişlerdir. 
Meb uslanmı~ şehrin ihtiyaçlarını a
yrı ayrı tedkik etmişlerdir. ve meb' 
u_slarırıı;~m Cemiyeti belediyeye ve
rılmek uzre tanzim ettikleri muhtıra 
mühim noktaları ihtiva etmektedir. 

EVELA. EKMEK iŞi 
Bu muh~ıranın muhteviyatı hak· 

kında aldıgı'?ız malumata göre ek
mek meselesıne ciddi bir ehemmiyet 
verilmektedir, 

ONDAN SONRA SU 
Şehrin su ihtiyacı ve su kumpanya 

Ja~.ını~ .. zaman . zaman çıkafdıkJarı 
muşkilat. ~ol ~tiyaçları, meb'usları
mızın tedluklerıyle alakadar olan me 
ıeleler cümlesindendir. Meb'uslarırnı 
zın tespit ettikleri esasat İstanbul i
çin çok faydalı olacak aksama malik
tir. 

Gazi Ha:ıreilerl dün 
Riyaseti Cumhur sara
yında istirahat buyur
muşlar ve akşam ilzerl ::; 
S{JğütlU ile bahri bir_ ~ 
tenezzüh icra buyurmuş : 
/ardır. - ( 

uu 111111111 ıı ııu ıııı n uıınııı--' 

~eva~ııııız ltina~a 
~eliriıniz a~le~i mtiınal 
~u~ün le~li~ e~ecek 
Cemiyeti lkvanıa müracaat 

leraneleri qenP ba~ladı 

• 
iyi bir teklif 

Tebrik telgraf/arın
dan Hilaliahmere 

varidat temin 
· edilecek 

- İstanbul Hilali ahmer hey'eti mer 
keziyesi dün toplanmıştrr." Hey' eti i
dare azasından bir zat tarafından teb 
rik telgrafları baklanda verilen ve 
hey'eti-idarece tasvip olunan bir tek
lif müzakere edilmiştir. 

Bu teklif şudur: 
Bayramlarda, doğum, ni-

şan ve evlenmelerde çekilen telgrafla 
rın, telgraf idaresince yaldızlı ve lüks 
kağıtlara yazılmasıdır. 

10 -15 KURUŞ ALINACAK 
Bu kağıtlar Hilaliahmere ait ola

cak ve bilfarz kağıt başına Hilaliah
mer için 1 O - 15 kuruş alınacaktır. 

Bu faydalı teklifi İstanbul hey'eti 
merkeziyesi de tasvit etmiş ve Anka 
radaki merkezi umumiye yazılmaaına 
karar verilmiştir. Bu teklifi merkezi 
umuminin de kabul etmeai süpbeaız 
addolunmaktadır. 

Veremli inekler 
Mezbahaya sevke
dildi ve kesildi'er 

: lstanbul, Beyoğlu, 
Üsküdarda39000ineğe 

verem aşısı vapıldı 
• 

.. 
Aşıya devam ediliyor 

Vilayet hududu dahilinde inekle
re yapılan tüberkülin 3§1&1 neticesin· 
de veremli ineklerin korkulacak de-

30 BiNE BALlô OLUYOR 
Filvaki geçen bayram çekilen teb

rik telgraflarının miktarı 30 bine ba-
liğ olmuttur. rec~de ~azla olmadığı. anlat~l?"flır. 

Binaenaleyh beher tebrik telgraf . Ş.ımdiye kadar tehır dahilınde keKumkapıdan yaya kaldırıma! 
1 ••••••• 

Dün çok korkunç ve feci bir tren 
kazası oluyordu, yolcular heyecan 
ve korkudan kendilerini yola atıp 

kurtulmaya kalkıştılar; talih 
imdada yetişti ! 

kağıdı için ı o kuruş alınmış olsa Hi- sıl. ın~k bulunan mahallerin aım bi-

D 
' 'd laliahmere yalnız bir bayramda 3 bin tlrılmıftir. . .. 
Ull 1 ate meclisi ilk lira temin edilmiş olacaktır. Bundan sonra diger az ahır bulu-

Mükerr\!r sigorta 

• t' Hl LALI AHMER BALOSU nan mıntakalar kontrol edilecektir. 
iÇ ımaını yaptı HUaJiahmerin senelik balosu 29 İstanbul cihetinde 1200 inek mu-

Milll Reassüra,ns Türk anonim Ağustosta Yat klüpte verilecektir ayene edilmig ve bunlardan yedi ta-
§irketi mecl~si i~resi dün şirketin Hilali ahmer 7 ,SOO lira to l~dı nesinin ver~~ ol?uğu .. anlatı.~arak 
İş hanı.ndakı merkezinde toplanmış- . d. b.. .. ı.lb l p mezbahaya ıtlaf edılmek uzre gonde-
tır. İçtımada medisi idare azaBindan şım ı utun ş e er rilrniştir. 
ıabık Konya vali Hüsnü Bey İspir zengilerimizin hamiyetine Beyoğlunda 1400 inek muayene e-
to ve İspirtolu iç 'Jer inhisar! ;,,üdü- müracaat ederek dilmiş ve 3 tanesinde verem hastalı-
rü Ze~ bey, Lilllan şirketi müdürü Hilaıiahmer hey'etl merkeziyesi ğı bulunmuştur. 
Hamdı Bey,. Türkiye İş bankası ts- M. Papa giderkon dün akıam içtima ederek 29 Agusto- . Üsküdar ?'1"takasında muayene e-

Had iseye freni bozulan 25 numaralı tren t~n~uı.1u~sı mü ürü Muammer bey AT1NA 8 (Anek.) - Türki . sta Yat klüpte verilecek yazlık balo ~ilen 1400 ınekten dördilniln vercm-
kibrıt ınhısarı müdiirü Tabir Kevkep cevabı dil~ akf3111 Türkiye seffr~n~ hakkında görüş'?ilştür. 1i olduğu anlatılmıştır. . 

lokomotifi sebep olmuştur. Tren Kum bey, Cevat Bey, MilJiyet mulıaaebe- nis beye gelmi tir Sefir Enia B . Balo meselesınden sonra Ol vo Bunlardan baıka verettılı olmala-
miıdilrü Ali Saip bey, M. Piyos ha- yarın Yunan h!ric'iye nazırından. bı.n Sürmene seylapzedeleri için iane der rmdan filphe ~d.il~n 150 tane ineğe 

k d b "t" " ' ·ı s· k • ) • zır bulunmuşlardrr ill°'-t. t . ah t f .ır ci meselesi görüşülmilş ve Cemiyet hastalığın teşhısı ıçin ikinci tilberkil-apl an U llll SUf att e lf ecıye ge mlŞ R' t H'' • m ıtL&a 18 emesı ve Y u su eranm bel · · d b 1 f ali k Jı'n zerk' tı ı1 ktı . ıyase e . ~snu, ikinci reisliğe Ze- kabul günü olan yarınki Cuma günü şu erını;ı er a . a . yete geçere ıya yap aca r. 
Ve ÖnÜndekı' mant'lerı' devı'rerek kaı Beyler ıntibap edilmişlerdir. cevabı tevdi etmesi muhtemeldir. meml~ketın ~eng~er~ne müracaat .so~ra ~uzna!l'eni:ı müzakeresine Enis B. in Atinadan hareketi ihtima- etm~sı ~akarrur etmıştır. ismet P,ı Hz. nin ziyareti 

havluya çıkmıştır! geçilmış, şı:ket .? eclısi ida~esinin e- Ji burada bir infial eseri olarak telak- Şımdiye kadar sey~Apzedeler için Başvekilimiz İsmet Paşa Hazret
velçe yaptıgı ~ ~~ata rut zahıt- ki edilmemekte _ tarafeyn sefirile- 7 ,500 ve_ Ankara harıkzedeleri için !eri dün Suvari binicilik mektebini 

S . . . !ar oku~muş1 Şırketın t:şekkülü, ya- rinin mevzumiyet alması diploması de 800 lira toplanmıştır. ziyaret etmittlr. 

B d
on hd~.fta ~~rfmd1a.kiş~rk demıryollannda ıkı tren kazası oldu pılan bilumı.un nuamelat, mesarifat teamüllerinden olduğu kaydedilmek --~!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""!!'~ 

un an ort gun eve ı tren çarpışarak 3 makinst yaralandı. tedir. 
J?,iin de freni bozu.lan bir banliyo treni Kumkapıdan ala bildi-i TEKLiFLER NE OLACAKMIŞ7 
gıne koşarak ve hiç yerde durdurulmayarak Sirkeciye geldi veı ATlNA, 8 - Tereşşuh eden ha-
raydan çıkarakSirkeci stasyonunun meydanına kadar sürüklendi İ 1 ~e~l~re nazar~n, Yunan, .hükı1meti, 
Yüzlerce yolcu libalep dolu olan bu trenin müthiş bir faciyaya ı ' · '~~!arın Mubadele ko~_syonunda-

b b
. · rf b' li h" .. d" f 'd' B \ ki bıtaraf azanın hakemlıgme hava-

se e ıyet vennemesı sı ır ta ve usnu tesa u eserı ır. u lesi hakkındaki Türk teklifini kab ı 

kazaların tevalisi banliyo batında oturan halkın mütemadi şika-: edecek, ancak bunun için iki şart k~-
yetleri gösteriyor ki şark demiryollan idaresi yalnız para kazan- 1 1 ıacaktır. Bu şartlar şunlardır: 
mağa çalışıyor ve hiç bir taahhüdünü ifa edemiyor. Şark demir-! ı - Bitaraf aza~ ~om~ayon kad-
yollarmm bir ihmal vetekasülü Nafia vekaletinin bu şirketin va-' rosund~ .~ı~u~ gıbı ilçe ıbiağında~ 

• . . • • . ı sonra uçunün bırden hakemliğine mu 
zıyetıle açılen meşgul olmasını ıcap etırmektedir. • racaat edilmeai 

KAZA NASIL OLDU? j nanlar trenin istasyona girdiği hal- 1 z _ Türkiy~nin bu hakemler ta-
Yaptığımız tahkikata göre kaza şu de süratın: tahfif .et~~~esinden, bir Lektli B. HOsnO B. , rafından verilecek 'kararı kabul ede-

suretle olmuştur: kazaya dogru gldildıgını anlamışlar ve bu hususta ait mütcferri vesaik ceğlnl teyit eylemesi 
Makinist Şükrü Efendinin idare- ve geriye kaçmışlardır. tedkik edilerek yapılan muamelat ve Bazı aalfilıiyyettar 'zevat ta Yunan 

sindeki 25 numaralı ve 17 vagondan TREN PARMAKLICI KIRIYOR mesarlf müttefikan tasvip olunmu•- cevabırun buna yalan olacağını söy-
mürekkep banliyö treni öğleden eve! Tren 12 yi 15 geçe tren yolunun t • Jüyorlar 
ç:ekmeceye iki sefer y~p~ştır. Birin sonuna gel?'iş ve son'!_aki tampono- uşirşetin Zürihte k&in İhiçre reas- Mal~ olduğu üzre mübadele ko
cı sefer arızas.ız geçmışt~r. . nu -:'e demır parmaklıgı parçalamış silrans (Reassurenc Suisse) şirketi- misyonunda elyevm iki bitaraf aza 

Fakat 12 .Yl 8 geçe Sırkecıd~ .bu: ve ıstasyon. meydanına fırlamışbr. yle akdeylemiş olduğu Remetroses- bulunmaktadır: M. Riva& ve M. Hol-
lunmamak üzr• Çekmeceden ıkınrı Lokomotıf k~ldırımları parçalaya- yon mukavelesi ve lş bankası ile şir- ştat. Komisyondan ayrılan üçüncü 

rak olduğu glbı meydana çıkınış, te- ket arasındaki İnhisarın devri hak- azarun yerine ise Cemiyeti Akvam ta 
kerlekler kısmen topraga saplanmı§ landa münakit mukaveleler alettefer rafından henüz kimse intihap edilme 
ve kalmışbr. t dkik · mi• bulunmaktadır 
SiRKECİ HALKININ TELASI rua te ve tasvıp olunmugtur. • • 
Makinenin istasyondaki son tehli- Şirketin şimdiye kadar cereyan e- VENİZELOS NE YAPACAK MI~? 

ke ve ihtiyat tamponunu, parmaklığı den teknik muamelitı hakkında fen- ATİNA, 8 (Anek.) -. l'l!'•vsuk bır 
parçalayak büyük bir gürültü ile yol- ni mü13ire M. Piyos tarafından veri- ~~nbadan v~ku bulan ıstihJ;ı.ara ta 
dan fırlaması üzerine yüzlerce halk len izahat dinlenmit ve müttefikan ka gore M. Venı~e~os muallak Turk Yu
te11işla istasyona koşuşmuştur. Va- bul ve tasvip edilmiştir. İçtimada gir nan mesele.ler~ La.hey mahkeme_al
gonlar bereket versin de ·ı i ket müdürü M. Dömestrol ve ikinci ne havalesı Cemıyeti akvam nezdin
ve bu ~uret1e büyilk bi; fa · vdı mekm § müdür Refi Celal ve Salt Rıza Bey- de bir teşebbüste bulunacaktır. Eğer 

cıa an ur- le h b J t b bb" ak · d ılır C · tulan 400 kadar yolcu, bir kısmı ba- r azır u unmuş ur. u ~eşe us v .. M. '. yap . ~ . cmı-

' 

Yeni makineler başladı 
Telgraf muhaberatı geni makinelerle 

yapılıyor, Jstanbul-Anhara telefonunda 
ikinci hat ta yakında açılıyor 

Bu kozada mc. ·e tleri etralında 

yğın bir halde, vağonlardan fırlamıs ydetıTA.kvkiamı~ onukmü~deki ıçtimaın-lardır. Yolcular bağırarak · t Üç. şerirden ikisi a ur yenın no taı nazarım mil- Bu gün Ankarada tesis edilen ma-,yazı makinaları gibi tuşlara basılarak 
dan kaçışıyorlardı. ıs asyon- d~fa.aya davet edilmesi müstebat de- klnalardan en acriinin iki fotoğufmi doğrudan doğruya yazılmakta ve alı-

MAK1NIST NE DiYOR meyyiten yakalandı ğildır. dercediyonız. nirkende bir şerit üzerine alınarak tel 
tttkikaı yapılın Makinist Şükrü ve ateorı Nazım M. PAPA VE RIVAS GITI'ILER Fotofrafta makina başında görlilen graf kopiyeti üzerine yapıştırılmakta 

n ADANA, 8. (M~lliyıt - Geçen zat mezkur makinalan tesis eden tel- dır. 
efendiler de şıışlan ve baygın bir ha- hafta mısırlı Şevkı pa•a zadeyi ya- Yunan sefiri M. Papa dün Stella . b k' · · H rı be s · g· k' 1 seferini yaparken 339 numaralı ma- le gelmişlerdir. Lokomotifinde ba.zı • d'ltall vapurile Pireye hareket etmi• graf idare•• aş ma ınıstı a ı y- en ımenı ma ına arında ise tel-

kinede fren aksamında arıza görül- aksamı bozulmuştur. ralayan ilç kişi jandanna kumanda- tir ve oradan da Atinaya gidecekti'r'. dir. Telgraf idaresi kendisini çok tak- graflar evvela genlt bir bant üzerine 

Mustafa Suat 

H d" . nı Hüsnü ve yüz başı Hasan ve İh- tir etmektedir. delinerek yazılmakta ve bu bant ma-
milştür. Bilhassa tren kumkapı ista- ' a ıseı.:e ıstasyon polis mevkii va- san beyleın mütemadı takipleri ne- M. Papa ile beraber muhtelit bu- Yeni makinalar hakkında telgraf it kinaya verilerek mak!na tarafından 
syonundan kalktıktan sonra lokomo- zı yet etmış ve Eminönü merkezı' tah t' · d dü k badele komisyonu azasından M. Ri- ''d" Ü 1h C 1 B k d'-ıcesın e n a şanı pusuya du" •Ü- J t a e bız" zat k b'l k ki 1 k tifin freninin, pompasırun tutmadığı kikata başlamıştır. • vasta gitmiştir. ~ me ı_ı:ıu ur an ma ... en ı- mu a ı mer eze na o unma 
kat'i şekilde anlasılmıştır. Tahkikat yapan muharririmiz ka- rülere~ ikisi ölü olarak yakalanmış- M. Rivasın seyahatinden maksat sıne muracaat eden mubarrlrımıze bu tadır. Bu suretle iki üç daktilogra-

TREN BÜTÜN SORA TiLE za akabinde makinist Şükrü Efendi ~ıi~ ~~Jad:~~~~~~ceya:~~manmaÜ§ svı~ Avrupadan gelen ailesini istikbaldir. m~~alar hakkında şu malGmatı ver- fm delerek hazırladığı telgrafnamc-

GıDIYOR ile görüşmü•tür. Mumaı'leyh Atinada bir glln kaldı'k- mıştir: !er maldna tarafından süratle muka-
• na meydan verilmemiftir. bil k kil bil k d' 

Bu esnada tren bütün ailrati ile Şükrü efendi heyecanla demiştir ADANA, 8 (Milliyet) _ Dahi- tan sonra Pazar günü tehrimize av- -Yeni harflerimizin tatbikından mer ezı; çe e me te ır.> 
Sirkeci istasyonuna doğru koşmağa ki: !iye .ve.kili bu.giln Dört yolda yarın det edecektir. beri Ankara telgraf merkezine bet ISTANBUL TELEFONU 
batJamıştır. . . •-Ne söylıyeceğimi bilmiyorum. ş~hrımıze ı;elıyor. Belediye bahçe- ENiS BEY NE VAKiT hük ve bir (Simens) makinası konul- -cİstanbulla telefon müka.lematl 

Makinist Şükrü Efendı bu vazıyet Benim de kazadan sanki ödüm patla- sınde şerefıne garden parti verile- GELECEK?.,. muştur. Saatte 250 telgrafa kadar ya- muntazam bir surette cereyan etmek-
karşısınde mütemadi düdük çalarak dı. cektir. Diln gehrimize gelen bazı malilına- zu!' alabileı;ı. seri Sim_enı makinaaiylc tedir. Telefon hattı tessüsünden beri 
gardöfrenlere vağonlardaki el freni~- Kumkapıdan çıktık. Makinenin ta göre notamızın dün Atina sefiri- Hüklerın 1:'ıd.'.'yette bır~z bo:'ul":n m'! geçenlerde J:'a~ız bir gün ir.Jataa uğ-
rinin sıkıştırılması için sinyal vermış f~~n pompasının dolmadığını gör- DAHiLiYE VEKiLiNiN miz Enis Bey tarafından Yunan bil- haberatın ıslahı ve tabit .h~ıne ıadesı ramıştır. İkincı hat pek yakında ik-
tır. dum. El .fıenlerinln sıkılması için sin SEYAHA Ti kGmetine verilmesi muhtemeldi. Dün üzerinde çok büyük teıırı ?!muştur. mal edileceği cihetle badema inkita 

Fakat bütün frenler sıkıştınlama- yal verdım, amma para etmedi, kaza GAZI AYINT AP 7 (AA verilmemiş ise bugün verilecektir. Ko.nya, Adana -:'e Dlyarıbc~ merkez mevzuu bahıs olmayacaktır. 
mıı ve kazarun önü de alınamamıı- oldu. Fakat el frenle,ri de kullanılma Dahiliye vekili Şükrü 'ıca a İ.e .) - Notayı verdikten sonra Enis Beyin Jerınde de !aahyete_ geçmesı pek. ya- İdare telgra! servisinin intizarın
tır. mı§ ol~aydı lokomotıf daha çok sil- &"Ün devair ve mileıııe.atı Y, Y bu Atinadan hareket etmesi şübheaiz ad kın olan bük makinalan sayesınde dan fazla verdıği hasilattan memnun 

YOLCULARIN HEYECAN VE ratle gıdecek, belki istasyon meyda- mi ve ak am illeri diirun::.a~.aret e~- dolunuyor. Bu takdirde Enis bey Pa- yalan vala~ta telgraf .. ~~habe~atmda bulunmaktadır.> 
TELAŞI nıoın ortasına kadar fırlıyacak ve ka- li 1 'tmi iti uzre Ki- zartesi günü şehrimize gelecektir. daha mahsus selah gorülecektır. -----------

Trenin silratla gitmesi ve düdük za müthiş olacaktı. Çünkü ben maki- ıe &"• t r. İdare yeni getirdiği on beş hük ma- BAREM TALIMA TNAMESI 
öttürmesi yolcuları tela"" dü•ilrmüş, neyi istop ettim, durması kabil ola- . ~ERAŞ, 7 ~A.A.~ - Dahiliye ve- FIRKA KALEM HEYETi kinasmdan başka muhtelif büyük mer ANKARA 8 B 

r- • d kili 11 etakatınd ki t hrlm • 1 • - arem kanununun 
lakin dısanya atlamak ta ölümle ne- ma ı. .e r . e :ıeva ıe ıze GELiYOR kez ere dağıblmak üzre yirmi makina nasıl tatbik edileceline dair hazır-
ticeleneceği aşikar oldug"u cihetle NAFIA KOMiSERiNiN ırelmitlerdır. ANKARA, 8 - Gazi Hz. nin Is- daha ısmarlamıştır. Bunlar da gelin- J •• 'h 'kmal T AHKI ı İ anan ıayı a ı edilmek üzeredir 
herkes heyecanla neticeyi beklemiş- KATI GAZ AY NTAP, 7.(A. A.) - Da- tanbulda bulundukları müddet zarfın ce tabeden seri makinaların adedi Liyiha. Cumar. tesiye kesbi katiyet C: 
tır. Bir çok yolcular bu esnada ba- Sirkecide vukubulan tren kazaBI biliye vekili Şilkril Kaya bey bu gün da cumhuriyet halk fırkası merkezi elliye baliğ olacaktır. dece.ktir. EIJi maddeden ibaret olan 

Yılmıştır. . . . tahkik.· atına ku. mpanya ne.zdind.eki devair m. üea.seaa. tı ziya.ret et.m. i• v. e bürosu lıtanbulda ifayı vazife ede- Makinaların ne tekilde i•Jetilmek- bu '°yih bar ka 
N f k•ı B k ı k • ..,, .. a, em nununu tamarni-

Bu sırada tren ıstasyona gırmış ve a ıa ve a etı ~§ om sen Nun B. a !i"?' \lzcrı dönmek ilsre Kılıse gıt- cektir. Kalem heyeti bu sabah lıtan- te olduğuna dair de izahat aldık: le izah etmekte ve hiç bir hususta 
istasyon memurları ile orada bulu- Devamı 3 üncü sahi/oda mlttır. bula hareket etti. -cTelgraflar hilk makinalarında yanlıılıia mahal bır,.lan .. maktadır, 
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Viyana mektubu 

A vrupada halk iktısadı 
Elimize geçen para mıkdarı 

ne olursa olsun yüzde 
onunu arttıralım I 

ViYANA 28 (Milliyet) ~ Bir oraya en ufak parayı bile yatırmak 
memleketin iktisadiyatını düzeltmek mümkümdür. Tesarrufu yapan kim
mevzuu bahs olduğu zaman en eve! seye banka bir defter verir ve her 
akla gelen şey şüphe yok ki halkın para yatırışta bu defter yazılır. Em
yapacağı iktisattır. Eline geçen pa- niyet sandıklan, şehir bankaları "." • 
rayı santimi santimine sarf etmiye hep itibarlı atisı müemmenmüessıse
alışmış bir insan için emin bir ati na- lerdir.Burayayatınlan paranın kaybol 
sıl gayri varitse bir millet için de masına imkan olmadığını söylemiye 
ayni suretle emin bir istikbal teşav- bile lüzum yoktur. Üotelik §Craitine 
vur olunamaz. Bunun içindir ki sayıl- göre bu para faiz de getirir. Bu gibi 
maz fedakalıklarla elde edilen istik- müessiseler halkın parasını işleterek 
lalimizi muhafaza için iktisata, tesar ~i iktis~~yatin yükselmesinde ha-

~ -~ 
ır HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER )11 
~~------------!---------------~ 

I-.p!!&e:.-ed.e Feieme:nkt;e 

Mısır meselesi Tamirat konferansı 
Henderson ile Mah-

:::ı~fai:a:~r:'lt'f3t lngiliz Ba~vekili de 

Fr-·-·-
ihtilaf çıktı 
Radikal fırkası 

itham ediliyor? 

•rs-011 ·HiabeFı~r -
Tamirat işi neticelen ece! 8 
Devletleriıı hemen hepsi l 

young planını kabul 
ettiklerini bildirdiler 

ruf yolundan yürümek suretile, iriş- kika~en büyük .amil olurl.ar. . . 
mek liizım geldiğini kabul etmek Vıyana şehnnın ı:eresıne gıtsenu: 
mecburiyetindeyiz. halkı tesarrufa teşvık eden reklam-

Memleket iktisadiyatının yükselti- !arla karş~asırcınız. 
lmesi için yapılagelmekte olan hayır- Bunu ~ızd~ yapmalıyız. İş ban.~a
lı teşebbüslere, vatanperver halkımı- 1 sı.1:'~1:' b~ ışe on ayak ol~uğunu gor
zın gösterdiği alaka cidden büyük- dugumuz zamand~n be~ son derec.e 
tür. Senelerce, felaketten felakete sil memnunuz. On dort .. mılyondan mu
rüklenen halkımız gördüğü bir kaç rekkep nufusumuz ):Unde 1 .. kuru_ş ar
senelik rahatlık içinde iktisat saha- tırsa senede ~ mılyon Turk l~a11 
sındaki istidat ve kabiliyetini de gös- eder. Bu belki ayn ayn fertler uze-

. . . rinde müessir olan bir şey gibi gö-
termıye başladı. Harıçte ve dahilde u··nmı· 0 sada 60 ·ı ı· ·ı k ·· d · il h kik f r y r mı yon ıra ı e aç 
vucu a getır en ve a aten muva tane f b ·ka te · dil b·ı· b d 
f k 1 ·· · ı · · 1 b d a rı sıs e e ı ır, ura a a o an muessıse erımız e un an kaç b.nl t d km k ka 
sonra teşkil edileceklerin hepsinin 1 kerceb.vnla an aailş.ımız ef h ebul -
b k b. b - 1 d 0 zanır, aç ı erce c re a ur. 

e ası ır şarta ag ı ır. şart ta G .. d b" t k kuru t f 
tesarruftan ibarettir. Elimize geçen 

1 
un e ırk eik .d şudan elsad ~ un 

b. k ne er yapma tı arın o ugunu 
paranın ır ısrnını artırmak mecbu- d ·· ·· h Tü kü li 
riyetindeyiz. Atiyi temin ve miJJi ik- uşuneyüı: der r nbeh ne gheçlen _fa-
. d. · . , .. ranın z e onunu e eme a a ... ur-

tısa ımızın emnıyet ve sur atla yus- 1- d A d ı· ·· ku 
k 1 · · · · k b beh ması azım ır. y a e ıne yuz ru' e mesını ıstıyorsa unu eme- d b iht. d k k h ı k tı' dı geçen a am u ıyacmı o san u-

a yapma zarure v~r . r. ruşla da temin edebilir. Dokuz ve on 
. Avr~panın _he~ hangı bı.~ memleke- kuruşun görduğu iş aynıdır. Fakat 
tıne gıd~rse12ız ıl~ eve! goze çarpan bir kuruşluk tcsarrufun memlekette 
nokta hıç. şuphe~ız halkın tesarrufa yapacağı inkil~p. vücuda getireceğı 
olan meylıdır. Bır mağazada çalışup refah çok büyüktür 
ancak hayatını temin edecek kadar Vatanını seven h~r Tllrk artık te
az para alan bir genç kızın bile her sarrufa ba§lamalıdır. Yüksek, zengin 
ay muntazaman bir miktar para ile gördüğümüz milletler hep halk tesar 
tesarruf sandığı önünde durduğunu rufu aayeıinde yükselmişlerdir. Her 
göriin;unüz. Bunun için her şehirde Türkün prensibi de şu olmalıdır: 
teşkilat vardır. Elime geçen paranın yüzde onunu 

Şehir bankaları , postahaneler, bir behemehal artirmak. 
çok bankaların tesarruf kişeleri var, M. DEMiR 

Romanyrıda 

Ma~ea amelesi ~revi 
.............. t;a.:nd.a. 

Mısırhlar Bulgarlara 
fena halde yt!nildi 

BÜKREŞ, 7. A. A.- Lupenl ma- SOFYA, 5 - Mıaır ıampiyonu 
len mıntakasında sükUııet vardır. Ağustoıun üçüncü Cümarteai günü 
Mücavir madenlerin amelesi greve Levski, dördüncü Pazar günü de Sla
iştirak etmemişlerdir. Yaralananlar- vya ile kaı:şılafmıştır. İlk maçta, bil
in bir kaçı daha öldüğünden ölenle tün gayretlerine rağmen 1-1 bera
rin adedi 19 a baliğ olmuştur. Elek-1 bere kalmışlardır. 
trik iotasyonları tekrar faaliyete geç . Sofyanın Slavyası ile yapılan ikin
miştir. İstasyonların tahliyesi için cı maçta Mıoırlılar bilyilk bir mağUl
atnele ile vaki müzakerat bir kaç aa- biyete uğramışl~r 4-1 yenilınişler
at sürmüştür. Memurlar arkadaştan- dir. 
nı kurtarmk için amelenin fikri in- Mısır milli takimina 9 oyuncu ve
tizam ve hisaiyati insaniyesine mü- ren bu takimin Amsterdam olempi
racaat etmişlerse de amele itilaf gi- yadında Türk milli takimini 7-1 yen 
rizlikte israr etmiş ve daha çok ge- mesi Mısırlıların kuvveti hakkında 
çikmesine imkan olmıyan tahliye a- büyük ümitler vermişti Vekayi Mı
meliyesinin icrası için asker işe baş sırlıların futbolda zannedildiğinden 
!ayınca hücum etmişler ve zaruri o- çok aşağı olduklarını göstermiştir. 
!arak mukabele görmuşlerdir. Tahki
kat devam etmektedir. ........... 

Cevat bey ------Dün kalp hastah
ğından öldü 

ZeJlin Aınerita~an ~önüJor 
LA KEHURST, 8. A. A. - İki 

delikanlı xeplinde gizlenmeğe teşe
bbüs etmişlerdir. Balonun hareketin
de nisbeten az kimse bulunmuştur. 
Ahvali havaiye idaresi, şeraitin mü
sait olduğunu bildirmektedir. Hava, 
hafif kapalıdır. Ve mutedil bir şi
mali şarki esmektedir. 21 yolcudan 
ve 40 tayfadan maada balonda iki 
ton eşya ve bir ton sikletinde pos
ta vardır. -----

K ymctli ümerayi askeriyyemiz
den topçu miralayı Kızanlıklı Cevat 
d. Çatalca müstahkem mevki liva K. 
bulunmakta iken vazifesi başında has 
talanmış ve dün gece vefat eylemiş.
tir. Cenazesi kolordu ve merkez ku
mandanlıkları tarafından ihtifalatı 
ıayilçı il• kaldırılmış ve Karaca Ah· Serseri kaçakçılar 
mette ihzar olunan mahalli mahsusa 
defnedilmiştir. Bazı serserilerin Bulgaristandan 

gelen yolcular vasıtasile nasılsa teÇevat Bey umumi harp esnasında 
İstanbul merkez kumandalığında u- darik ettikleri kaçak bulgar cigarala
zun müddet bulunmuştu Ondan ao~ rını bilhassa Karagümrlik tarafların-

. ·~ da sattıklarına sık sık tesadüf edil-
ra da askeri müze müdürlüğünü ifa mektedir. 
etmiştir. Son defa Çatalca müstah-
ken mevki liva kumandanlığı vazife- Polisçe müseccel olan bu snseri-
sinde bulunuyordu. !erin faaliyetlerine kat'i surette niha-

Cevat Bey ciddiyet ve namuskar- yet verilmek ~~ 
lığı ile vazifesini son derece ihtimam FIRKA KAT!):İİ UMUMİLİÖİ 
ile ifa etmekle maruf bir zatti. Vefa- Cumhuriyet Halk Fırkası katibi u
tı kendini bilenlerin teeHüriinü mu- muı:ntlik bürosu İstanbula nakledil
cip olmuştur. mit ve dünden itibaren faaliyete geç-

SELANİKTEA°ÇILACAK SERÖİ miştir. 
Eylülde Seliinikte açılacak Bey- .M. JANSEN GELİYOR 

nehııil panayıra İstanbul Ticaret O- Emanetin daveti üzerine gelen 
l930 da küşadı mukarrer sergiye de mutabaurs mimar Jaıuen bugiin f6' 
dası da davet edilmiştir. Brlikselde hrimize gelecek ve yarın Şehremini 
Odanın istiraki rica edilmh~tir. ~1~ görüşecektir. 

Politika 1 H A F T ! L 1 K 1 ~ M j L J * * * 

LONDRA, 7 (A. A.) - İngiliz ha- oraya nı' dı'yor 
riciye nazırı M. Henderson, Mısır ba§ 9 U 
vekili Mahmut paşaya gönderdiği LA HAYE, 7 (A.A.) -Konferans 
bir notada İngiltere - Mısır muahe- bu gün saat 17 den 18 buçuğa kad~r 
desine esas olmaları mukarrer bulu- M. Zasparın riyasetinde hususi bır 
nup dün neşrolunan şeraitin İngilte- celse akdetmiftir. M. Hymans bütün 
re hükOmeti tarafından Mısıra göste- alacaklarına bazı fedakarlıklar tahmi
rilebilen müsaadatın haddi azamisini leden Young pllnını Belçikanm ay
te§kil ettiğini kendisiyle Mahmut pa- nen kabul ettiğini söylemiştir. M. A
şa arasında cereyan etmiş olan muha- daçi Japonyanın bu meseleye taallQk 
verat esnasında tarafeynce ne kadar eden maddi menfaatlerinin mühim ol
büyük bir dostluk ve itilafperverlik madığını, fakat manevi bir neticeye 
ibraz olunmuı ise her hangi bir fır- vasıl olmak ve karşılıklı fedakarlıkla
kaya mensup Mısır vatanperverleri rı istilzam edecek adilane bir itilaf 
tarafından muahede şeraitinin hini elde etmek meselesinin mevzuu bahs
tatbikinde ayni derecede bir dostluk olduğunu beyan 'etmiştir. M. Wilson 
bir itilafperverlik gösterileceği ve şe- Amerikanın kendisini sureti mahsusa 
raiti mezkurenin bunlarca müstakbel da alakadar eden meselelere karışmak 
İngiltere-Mısır münasebatı için şa- hakkını muhafaza ettiğini beyan ey
yam memnuniyet bir esas ad ve iti- !emiştir. 
bar edileceği İngiliz amele kabinesin- Konferans iki komisyon teşkiline 
ce limit edilmekte olduğu ve Mısır karar vermiştir. Belçika murahhası 
meclisinin karan ne merkezde olacak M. Baron Hontard in riyasetinde te
olursa muahede projesinin derhal İn- şekkül edecek mail komisyon konfe
giliz parlamentosunun nazarı tasvip ransa iştirak eden bütün devletler mu 
ve tasdikine arzolunacağı beyan o- rahhaslarından mürekkep olacak, M. 
lunmaktadır. Henderson un riyasetinde toplanacak 

MAHMUT PAŞANIN CEVABI olan siyasi komisyona konferansı iç-
Mahmut paşa bu notaya verdiğı ce- timaa davet eden devletlerin murah

vapta, teklifatı vakıanın İngiltere hü- hasları dahil bulunacaktır. 
kfimeti tarafından muvafakat edilebi- YOUNG Pi.ANI NE OLACAK? 
len müsaadatın son haddini teşkil et- LA HA YE, 7 (A. A. - Havas a
tiğini temamen müdrik bulunduğunu jansının siyasi muharriri konferansın 
teklifatı mezkOrenin Mt1rrca kabulü yarın feal safhasına gireceğini yaz
Mısınn en yüksek menafii iktizasm- maktadır. İngiltere müstesna olmak 
dan olduğu kanaatı sebebiyledir ki üzre mütehassıslar komitesindeki dev 
bunların Mısır milletinin ve meclisi- !etlerin mümessilleri Y oung plarunı 
nin nazarı tetkik ve tasvibine arzede- tamamile kabul etmişlerdir. Diğer 
ceğini ve bu şeraitin tetkiki sırasında devletler de nihayet bu kabule işti
Mısır vatanperverleri tarafından ken- rak eylemişlerdir. Bu sebeple konfe
disiyJe M. Henderson arasında vuku rans teşkili mutasavver iki encümeni 
bulan mükalemat esnasında gösteri- hemen teşkil etmiştir. 
len samimiyet ve itilafperverliğin a- Mail encümenin vazifesi Young 
yni ibraz olunacağından ümitvar bu- planının noksanlarını ikmal etmek ola 
Junduğunu belan eylemektedir. cak ve encümen İngilterenin teklif e-

HÜKÜMET ALKIŞLIYORLAR deceği yüzdelerı tetkik eyliyecektir. 
LONDRA, 7 (A. A.) _Amele ve Encümenin esash tadilii.t yapılmaksı

liberal fırkalarına mensup gazeteciler zın plllnın kabulüne karar vereceği 
Mısır ile yeniden pazarlığa girişmek- tahmin edilmektedir. Eğer bu ihtimal 
ten ise bununla doğrudan doğruya tahakkuk edecek p1ursa İngiltere 
devamlı bir sureti hal hakkında karar Young planına karşı kat'l bir vaziyet 
vermi§ olan hükumetin bu hattı ha- almağa mecbur olacak ve bilhassa ka 
rcketini alkışlıyorlar. Mezkur gazete- bulden imtinain tevlit edeceği neti
lere göre, lord Milner tarafından 1921 celeri ölçmek ıztırarqı.Cfıı kalacaktır. 
senesinde dermeyan olunan şeraitten Çünkü Fransa p!Sn mer'iyet mevkiine 
daha çok ileri gitmekte olan son İn- girmeden evvel Re.Un tehliyesini ka
giliz teklifatı Mısır ülkesini her tür- bul etmiyecektlr. SiY6d encümen teh 
lü • ecnebi mürakabeden tamamile liye usulleri ile. lıll!ıC:l1J<:ı-but mesai! 
kurtardıktan başka Mısırdaki İngiliz hakkında tetkikattaJw,lunacaktrr. 
kıtaatmın yegane sahai tecernmü ve M. Eriand, yanaJl\ll. Snowden ve 
tahaşşudu olarak Süveyş kanalı · ha- M. Henderson ile görii~ecektir. M. 
valisini tayin · ve tefrik etmekle bri- Mac Donald ın öııürbüzdeki hafta 
tanya imearatorl!Jğunun Garp ve zarfında buraya gc1mesine intizar e
Şark aksamı arasında turuku muva- dilmektedir. 
salanın emniyetini tahtı temine almak PLANI MÜDAFAA EDENLER 
tadır. PARİS, 8 (A. A.)-Pctit Parisien 

MUHAFAAZAKARLAR gazetesi yazıyor: Y9ung planı taraf-
Muhafazakar gazetelerden bazıları tarlarının teşkil ~miş oldukları blok 

İngiltetenin pek mufrit müsaadatta kuvvet ve s l:ihiy ·t kazaamıştıt. 
bulunduğu yolundaki iddialarının i- M. Snowden in yapac•ğı şey ya bu 
sabetini ispat için Veft fırkasının da- planı kabul etm k ve yahut pliinın 
ha pek yakın mazideki bişuurane tah- doğurmuş olduğu nihai bir itilaf ü
rikatmı ve kararlaştırılan esasat da- mitlerini kafi surette tekzip eylemek 
bilinde bir itil.'ifın akdi halinde Mısır tir. 
milletinin kendisini elli senedenberi FELEMENKTE YENi KABiNE 
her türlü tazyikat ve müşkülataya LA HA YE, 1< (A. A.) - Kabine 
karşı müdafaa ve siyanet etmIŞ olan tqckkül etmiştit: M. Beerenbrouck, 
Ingilterenin himayesinden mahrum Bawd·iil et ile dahiliye nazaretini de
kalacağını yazmaktaddar. Amele fır- ruhte etmiştir. ri.. İlroockland hari
kasının mürevvici efk3.rı olan Daily ciye, M. Degeer . ma1iye ve M. Dee
Herald gazetesi, Mısıra dermeyan 0 _ kers milli müdafaa nazaretlerini al
lunan teklifatliflerin bütün hükQmct- mışlardır. 
!er gibi hayatı kısa olan Mısır hükfi- Bu kabine parl~mento haricinde bir 
metine değil Mısır milletine arzedil- kabine olmakla beraber sağ cenaha 
diğini, Mısır siyasiyunu fngiltereye mensup unsurlardan mürel-:kep bu
kafa tutınakla İngiltereden daha va- lunmaktadır. 
ıri şerait koparabilecekleri zihabma UZUN UZADIYA MÜLAKAT 
dü§ecek olurlar ise pek azim bir hata- LA HA YE, 8 (.A. A.) - Konfe-
da bulunmuş olacaklarını, çünkü böy- rans öğleden sonra toplanacağından 
le bir tehdit ve tazyik İngiltereyi heyetler reisleri aralarında hususi su
yumuşatacak yerde onu bir kat daha rette görüşmüşlerdir. Bilhassa M. 
metanet ve hatta ş(ddet bile göster- Briand M. Stresemann ile uzun uza-
meğe rnecbur edeceğini yazıyor. dıya görüşmüttür. • 
SOVEYŞ KANALI MESELESi AMERiKALILARIN FiKRi 
Yine muhafazakar Daily Telgraf NEWYORK, 8 (A. A.) - Gazete-

g<ızeteııi Süveyt kanalının muhafaza !er, M. Snowden in I'..a Haye de irat 
"e .müdafaası için muahedeye derco- etmiş olduğu nutku umumiyetle bir 
lunacak kaydın esas itibarile şayanı nevi pazarlık telakki etmekted!rle}
mcmnuniyet- olduğunu zikretmekle tearuz ettiklerJ yazıyor. 
beraber sair • .teklifatın lfiz.um~ndan fNGltTE~NIN 
fazla cezri olduğunu ve şimdiyi' ka- MlSIR' K;OMISERI 
dar muhtefü İngiliz kabineleri tara- LONDRA, 8 '(A. A.) - M. Percy 
fından kemali metanetle müdafaa edi- Voraine İngilt<!reıiin }ıfısır fevkalade 
len prensipler ile tehlikeli bir surette komiserliğine tayi<t cllilmiştir. 

..-...... ~~p;iıiiiiiliôiıiiıil~-
s ini hallettikten sonra · gidiyor. H~- dile söyleniyorsa o~ başka. . . Her 
tırlardadır ki Poincare istifa etmez- halde netice he~ ne oluna olsun La .. ' den bir kaç gün evel bu borçlar mu- Haye konferansı, !iarpten sonraki 
kavelelerini tastik ettirmişti. Bu va- Avrupa siyasetinin en mühim mer
ziyette kendi ilişiklerini düzelten halelerinden biri olacaktır. 
Fransa, Almanya'ya kartı daha şid- * • • 
detli bir vaziyet alacaktır, İngiltere ile Rusya arasındaki si-

PARİS, 8 (A. A.) - Mebuslardan 
M. Bergery, radikal fırkasından is
tifa etmiştir. Mumaileyh, mezkur 
fırkayı kabinenin beyannamesi hak
kında rey vermekten istinkaf etmiş 
olmakla itiham etmektedir. Muma
ileyh, fırkanın istinkaf etmemesi la
zım geldiği, çünkü önünde içtimai 
muhafazakarlığın bütün kuvvetlerini 
cemetmiş olan bir hükumet bulun
makta olduğu mütaliasını serdetme
ktedir, Mebusan meclisinde son za
manlarda M. Poincare ile M. Berge
ry arasında zuhur etmiş olan ihtilaf 
ve nizalar hatırlardadır. Müstafi me
bus, Krassine nin damadıdir. 

KRAL FUAT PARISTE 
PARİS, 8 (A. A.) Kral Fuat, M. 

Poincare nin hatırını sormağa gitmig 
madam Poincare tarafından kabul o
lunmuştur. 
FRANSIZ TAYYARELERi UÇTU 
PARİS, 8 (A. A.) - 47 tayyare A 

vrupa etrafında bir devir yapmak ü
zere Orly tayyare karargahından ha
reket etmiştir. 

-~~--------~~ It;a.Iyad.a. 
MERASiM YAPILACAK 

ROMA, 8 (A. A.) - M. Mussoli
ninin teklifi· üzerine Fransız şairi 
Mistral in yüzüncü yıldönümünü 
1930 senesinde tes'it için bir komis
yon tesis edilmiş tir. 

ITALYAN GAZETELER KIZDI 
ROMA, 8 (A. A.) - Matbuat ve 

bilhassa Tribuna, Jiornale d'İtalya, 
Popolo d'İtalya gazeteleri M. Snow
den in La Haye deki hattı hareketini 
şiddetle tenkit etmektedirler. 

~e 

ALEKTRİKLE KARDEŞİNİ 
ÖLDÜRDÜ 

VİYANA. 8. A. A.- Bir kaç gün 
eve! Viyanada bir sokağın ortasına 
gerdiği bakır bir teli yüksek tevettür 
lü bir kabloya bağlamak suretiyle 
üç kişinin ölümüne sebep olan şahıs 
tevkif olunmuştur. 

Katil babasından kalan mirasa ta
mamen konabilmek için ortadan kal
dırmak istediği maktullerden biri
nin baba bir kardeşidir. 

HEPSi KABUL EDiLMiŞ 
Liberallerin naşiri efkarı Daily 

News gazetesi Mısırlıların bütün ar
zula'rının M. Henderson tarafından 
kabul ve i~.af edildiğini söyledikten 
sonra İngiliz - Mısır muahedesine e
sas olacak şeraitin parlamentoda li
beı-aller tarafından terviç olunacağirıi 
yazıyor. Liberallerin diğer naşiri Man 
chester Guardian gazetesi Veft fır
kası bundan böyle mevkii iktidara ge 
lecek hükumetlerden hi~ birinin Mı
sıra teklif ctrniyeceği muhakkak olan 
bu müsait şeraiti kabul edecek ka
dar akli selime malik midir değil mi
dir? sualini soruyor. Muhafazakar 
Mornig Post gazetesi İngiliz teklifa
tının hasıl ettiği ilk tesir ve intıbaın 
bunların ne Mısırın sulh ve müsale
metine ne de Britanya imparatorlu
ğunun emniyetine hadim olacak su
rette düşünülüp hazırlanmadıkları 
merkezinde olduğunu yazıyor. 
INGILTEREDE ŞEKER SANAYii 

LONDRA, 7 (A. A.) - Müstem
lekat nazırı, şeker sanayiinin hali ha
zırdaki vaziyeti ile ecnebi rekabetine 
karşı müessir bir surette mücadele 
etmek için ne gibi islii.hat yapılması 
ve sanayiye en iyi şekilde nasıl mua
venet edilebileceği huruslarını tetkik 
etınek üzre Garbi Hindistan ile İngi
liz Ginesine bir komisyon gönderme
ğe karar vermiştir. Müstemlekat mah 
oulatı hakkında bir tercih kaidesi ka
bulü teklif edilmiş ise de İngiltere 
hükfımeti umumi siyasetine mugayir 
olan bu teklifi kabul edemiyecektir. 

INGILIZ - FRANSIZ 
MÜNASEBATI 

LONDRA, 8 (A. A.) -·Fransa ha
va işleri nazırı M. Laurent Eynac 
Londradan aynlacağı sırada vaki o
lan benayatında Fransa ile lngiltere
nin Afrikada ve Aksayi şarkta ticari 
tayyarele;le münakalat meselesi hak-' 
kında İngiliz hava nazır. M. Thom
son ile görü~tilrdüğlinü söylemiştir. 

Yeni harflerimizin kabul ve tatbi
l:i üzerine Telgraf idaresinin, tabbe
den seri makinalar tesisine. başladığı
nı evvelce yazmıştik. 

PARİS, 8, A.A.- Paris Midi Berlinden istihbar edi~or\ 
buat, La Haye konferansının inkrtaa uğrayacağına ihtıırı3C 
memekte, müzakeratın tahmin edldiğinden fazla ve hatta,. 
vre içtima devresinin hitamından sonra dahi devam edeceği~ 
talaasmda bulunmaktadır. Heyetlerin başlıca azalası La. ffa~ 
kalacaklar ve Cenevreye murahhaslar göndereceklerdir. rfJ 
buat Belçika maliye nazırının malt encümen ve M. HenderS 
siyasi encümen riyasetine intihabım müsait bit mühim bit 
te karşılamaktadır. Siyasi mehafil ekseriyetle dünkü günÜ11 

cesini mühim terakki addetmektedirler. ~ 
LA HA YE, 8. A. A.- Fransa maliye nazırı murtıJıa 

Cheron M. Snovden e verdiği cevapta, Fransamn Youn~.P; 
inkişam kabul etmez bir bütün olarak kabul ettiğini soY 
elde edilen faydalan göstermiştir. ~ 

Almanya, İtalya, Japonya ve Belçika da Young planını 
etmişlerdir. . 

Mütehassıslar komitesi müzakeratında temsil edilın•§ 
Romanya, Yugoslavy ile Yunanistan kabulü mümkün bati 
plerinin is' af şartile Y oung planını taşvibe hazır olduklarJ.lll 
yan etmişlerdir. 

Lehistan ile Çekoslovakya da kabul etmişlerdir. 

Rusya uzlaşmak istiyor 
Devletlerin Çin demiryollll 
üzerinde murakabe arzusıı 
MOSKOVA, 8 (A. A.)-Matbua- gey :a:Jl.tmiyeceğinden MarıÇ .. 

tın neşrettiği bir tebliğı nazaran M. ki m ı hükQmete Itarıı ktJI~· 
Stimson, 25 Temmuzda İngiltere, cak bir silah olmak üzre şar.k d , 
Fransa, İtalya, Japonya ve Almanya Y.ollannda ~c;nebl hakimiyetııı ı 
hükilmetlerine mahrem bir nota gön- tıfade .. edebilı_r .. Hem. bu gerek tııı: 
dererek bunda gerek Çin ~ark demir- kın hukilmetının tavız kabul ~ 

. ti · k N k. bu~ yollan meselesindeki sebep ve mile- vazıyc nı gere se an ın e 
riınler hakkında kat'l kararlar ittiha- naf~a na~ır.ı .sunfo nm Mukd~o 
zı, gerekse bu şimendiferlerin idare- d.°rilmesm~ ızah eder, M. S~ 
sinde tesisi matlup nizain tespiti hu
susunda vasi selahiyetlerle mücehhez 
bir uzlaştırma komisyonu teşkilini tek 
lif etmektedir. Matbuat bu notada 
devletlerin Çin şark, demiryolları ü
zerinde beynelmilel bir murakabe te
sis etmek istediklerinin bir delilini 
görmekte ve bu gibi teşebbüslerin 
Sovyet hükfunetlnin şiddetli mnkave
metile karşılaşacağını beyan etmekte
dir. 

cİzvestiya> diyor ki: 

lafın muslihane surette hallııı• il' 
olmak için her şey yapacağıııS 
eden beyanatta bulunmuştur. 
hükQmeti kapitalist devletleriıı ti 
sutunu reddetmiştir ve redde ıJI 
devam edecektir. Şark demirY0 

nm akıbeti üzerinde söz sahibi; 
ğı ve herhangi bir şekilde ol~(IİJ' 
sun şark demiryolları mesclesı 
talısı salisin müdahalesini cevaJ 
memek auretile munhasiren ÇiJI 
Sovyet Rusya beyninde halledil~ 
ni tasrih eder. 1924 mukavele&I 
ıında musiriz. Nankin hilktlıneti bu işte hiç bir _:....._ _______ _ 

NAFIA vEKILININ. sE":~AT.~ At yarışları 
ANKARA, 8 - Nafia vekilı 20 gu ~ 

ne !<adar ıey~a~a çıkacaktrr .. _Yekil Bugün üçüncü koş 
beyın seyahati hır ay kadar aurecek J k h , tll 
t!r· Bu. seyahat eınaaırula Naf!a.veki· yapı aca 1 angı ll? 
Ji. yol ınf&a~I Ve IU meaeJelerını tet- koşulara girecel< 
kik edecektır. rıf 

RUSYA iLE TiCARET Üçüncü Veliefendi yaz at ya 
MÜZAKERESi bugün saat 2,5 ta yapılacaktır .. rİ" 

ANKARA, 8 - 929 ıeneıinde Bu haftaki beş koşudan bı (. 
Ruıyaya sevkedilecek Türk emtiası- satış koşusudur. Ferdlnant, ı<jr 
nı tespite memur Türk - Ruı mümes ne, Banan il, Rejan ve Filozof 11' 
sillerinden mürekkep komisyon bu mmda.ki .hayvanlar iş~irak ede<~ 
sabah saat onda iktisat veki.letinde İkincı kotu handıkap kol S1 
ikinci içtimaını aktetti. Müzakerat Tayyar, Küçükceylan, Mebrul<· 
oldukça ilerlernittir. Llıte kısa bir ba, Makbul, Mazlum Yıldız ııaı11 
müddet zarfında ikmal edilecektir. yedi hayvan iştirak edecektir. .j 
Bu usul Moskovada cereyan edecek Üçüncü koşu İngiliz koşu•,# 
olan Türk - Rus ticaret muahedesi 929 Gazi koşusunu kazanan ııa. ı 
müzakeresi bitinceye kadar devam e- !ar bu koşuya iştirak edem;y,< 
decektir. Bu koşuya Banan il, MisteP~ı 
- Primrol ve Filojofi namındaki 

- BEŞjKTAŞ --·ıvanlar iştirak edeceklerdir. 

O 1 K 1 ~ Y ll 8 D ll 
bil~ö~~~:;ı~:.o~::aıfa~'.aE~;;~; 
şar İzmir Yıldırımı namındaki 
vanlar gireceklerdir. '{I 

B. d dd k eli 1 Besinci koşuya da Sayyat • . 4,4 
ır sene e musı 1 P oma rım, Güzel İzmir, Maşallah, ~J ,e• 

verilir. Biçki ve nakış mektebidir. Necip, Bahtiyar ve Kısmet gır• 
Talebe kaydına başlandı. Dersler !erdir. 

eylül birde başlar. Akaretler 62 No YiNE BiR BOMBA J\.TILO:rı( 

Liseler mübayaat komişyonu 
riyasetinden 

1 - Erenköy kız lisesi bedeni 
terbiye salonunda çatısilc çerçeve 
ve dahl/l sıvası. 

2 - Bahçede mevcut 240 
metro mik"alıı hela mecralırrt çu
kuru kapalı zarf ile Eylülün bi
rinci pazar günü ihale eclilece
ıtindcn talip olanların komisyon 
kitabetine müracaatları . 

BELGRAT, 8 (A. A.) - ZapJl 
ten bildiriliyor: Geçen gece Ja ;( 
ma kışlarına bir bomba atıl~, 
Bomba, infilakın şiddetile yer'.ıııl 
!anan bir memurdan başka !" t~ 
zarar vermemiştir. Kışla cıV• ,rttlf 
bulunan bir polis neferi müteC~ş. fi 
Fİ tevkif etmeğe teşebbüs etıı'\ı r 
kat bunlardan biri bir boınb• d• ~ 
tarak polis neferini yaralamış ve cı'f 
mağa muvaffak olmuştur. Bu b• fi 
tin Yugoslavyadaki, merkv:ıerı{IPI 
maborda keşfedilmiş olan koıill< jjl 
!er tarafından bir intikam ol~ J 
yapıldığı tahmin edilmektedir~ 

1 - İngiltere ile Rusya arasında- rattığı zarurete boyt'n eymiş, tenkit M - · · • ee• 
ki alacak verecek meselelerinin halli ısır ittifakile telif edilemı'/ 

ettiği fırkanın noktai nazarını kabul taahhüde girmiyecek. IS''~ 
2 - İngiltere ve İngiliz dominyon etmiştir. * • * İngiltere 1922 senesind~ 14 ııııil~ 

larında prop~!1anda . yapılrniyacağı- Fakat yeni İngiliz hülr:funeti Mısır istiklalini dört şartla takyıt 'ı ,,.ıı 
nın Sovyet hukOmetı tarafından ta- siyasetinde Konsörvatör hükumetin- B rtl s d ·· · deki P~.ff' hh ·· d"l · u şa ar, u an uzerın uu"' 
a ut e ı mesı. den ayrılmıştır. Lord Llyod'in azlin- hukukunun ipkası Mısır'ın ,;ı ~ıi' 

HatırlardadII ki Rusya ile müna- den sonra Mısrr'a karşı takip edilen ası, ecnebilerin h~kukunun ,;ıOI~~ 
sebet tesi.si ~çi~- ~onsörvatörler ta- si_y~sette bir değişiklik beklenebilece zasından İngiltere'nin mes'ul 6~pr/ rafından ılerı surulen şartlar da a- ğ~ı. g~~en hafta yazn_ıı~tık. Bu tah- Britanya İmperatorluğu ~ra ,eıt';r 
şağı yukarı bunlardı. mıru"'!-"ın tahaklru!<" ıçın çok bekle- münakalilttn emniyetinden ıba e ,1 

Rus murahhası Moskova'dan tali- mek lazım gelmedı. Yeni teklif edilen mukavel•d 1 !<' 

Harbı umumının doğurduğu en 
etin mesele oian tamirat işinin tas

fiyesi için La Haye konferansı niha
yet 70 murahhas, 400 mütehassıs ve 
300 de gazetecinin iştirakiyle toplan 
dı. Konferansın asıl vazifesi, Pariste 
dört ay müzakereden sonra imza e
dilen ve Y oung Planı namı verilen 
raporun tetkikidir. Rapor henüz mü
tehassısların teklifi ıriahiyetindedir 
ve bir kıymeti siyasiyesi yoktur. 
Dawes planı yerine Almanya'dan a
lınacak tamriat mıktarile bu paranın 
alakadar devletler arasında sureti 
taksimine ait olan bu mukavele şim
di La Haye'de müzakere edilmekte
dir • 

Y oung planı etrafmdaki müza
Kere haddi zatında çok ehemmiyetli
dir. Fakat La Haye konferansının 
hemmiyeti yalnız buna münhasır 
•ğildir. Young pliinı Pariste im-

olmuştur. Bu siyasi tebeddüllerden 
sonra ilk defadır ki bu iki mühim 
Avrupa de:'letinin murahhasları bey
nelmılel b~r konferansta bir araya 
gelmektedır. Konferans müzakeratı
nın tarzı cereyanına ve elde edilebi
lecek ve ya edilemiyecek neticelere 
göre bu iki devlet münasebatı bir 
ıeklalacaktır. Sonra Ren'in tahliyesi 
meselesi vardır ki, Almanya bunu 
Young pl.'inından ayırmak istemiyor. 
Velhasıl La Haye müzakeratı, gerek 
Almanya ile eski müttefikler arasın
daki münasebet ve gerek eski müt
tefiklerin kendi aralarındaki müteka
bil münasebetleri noktai nazarından 
bir dönüm noktası olacaktır. 

* * "' 
Konferans gayri müsait ş~rait al-

Diğer taraftan İngiliz murahhas- yası milnasebatm ia_desi için yapılan 
!arı Young pl1inında Fransa'ya lüzu- teşebbüs neticealz kaldı. Son haber
mundan fula müsaadatta bulunul- !ere göre, Lon,dr•'da Henderson ile 
duğunu iddia etmektedirler. Filha- Rusya'nm Par1' s.efjri M. Dogalevs
kika Fransa'ya Spa konferansında ki arasındaki müzakere inkıtaa uğra
takarrilr eden niıbetten daha fazla mı§trr. İnkıtaıı\ aetıF)ıi şudur: 
bir rnıktar verilmekte ve bu da İn- Malfundur ki İniiltere'de amele 
giliz hesabından çıkarılmaktadır. fırkası iktidar ıı:ıevkilne gelince, Lon
Konferanstaki ilk nutuklar adeta bir dra'daki Norveç maslahatgüzarı ta
cida.1 şeklinde bize aksetmiştir. rafından Sovyet hlikfimetll\e bir no
Snowden, mütehassısların İngiliz his ta gönderilmltti. Bu notada münase
sesini tenzile hakları olmadığını söy- batın hangi ıerait altında iade edilc
leı_nekle zımnen Young planını red- bileceğinin tetkiki için mük!lemeye 
detmiş demektir. Stresemann'da ber başlanması teklif eıi1Jmekte idi .Rus
mutat Ren'in tahliyesi lüzumunda ya P~ris ıefirinl mlb:akereye memur 
israr etmiş ve çok alkışlanan b.u nu- etti. Londra'ya giden M. DogalevBld 
tuk Fransızları hiddetlendirmiş. E- ilk teması ~Untl anlatmak mil n 

mat istedi. Gelen talimatta evcili sc- İki gündenberi Londra ve Kahi- giltere kapitülasyonların i1~35~«l~ 
fir teatisi ve alacak verecek gibi ka-

1 
re' den gelen haberler, İngiliz - Mısır bul etmekle ecnebileri 1tııilacafıı. 

rı§ık meselelerin ancak bundan sonra münaseb~tının yeni alacak şekli hak- vazgeçiyor demektir: Diğer t~~ı ~ 
~a.lledileceği bildirilmiıti. Yani _heri kında ~ıze ma_l.funa~ . ve.ı:mektedir. 1 Kahire de tahliye ediliy~_r· 1'3

5 
~ ı· 

ıki hükQmetln de aldığı vazıyet Bu malumata gore, ıki hukUmet a-ı na mukabil lngiltere Suve'/1 b~l~ ı 
sarih idi. Ruoya, aiyast rasında şu esasları ihtiva eden bir tında çok kuvvetli müfrezeler ı~ 
münae bat iade edildikten son- muahede akdedilcektir: duracak. Sudan hakkında ,;ı• . 
ra diğer meselelerin hall:O.i nazarı i- 1 - İngiltere Mısır'ı tahliye ede- yoktur. rfl'rıP,. 
ti.bara lacaktı .. İngil~ere ise ancak tektir. Yeni tekliflerin 1922 t.·~~;iJJ~I 
dığer meselelenn hallınden sonra si- 2 - İki devlet arasında bir itti- nisbetle hafif olduğu şuP vel< ~. 
yasi münasebatın iadesine taraftar- fak akdi. Bununla beraber yeni n>O~ıa~il .</" 

dı. Bu yüzden müzakere inkıtaa uğ- 3 - Kapitülasyonların ilgası. de Mısır her hususta ı:'u•bi' d;,~ 

ı dileli Frans1 ve İngilterede 
ııiihim c:ivasf tf'beddülıe·r 

ı • oa 
4 • - t. 

tında toplanmaktadır. İlk içtima ve 
ılk nutuklar hakkında dün gelen ha
berler de bunu teyit etmektedir. Bir 
defa Fransa, konferansa, Amerika 
ve İngiltcre"ye olan borçları mesele-

ğer devletler bu nutuklarla aldıkları olmadığını anladı. ~Unkü yeni gi-
vaziyetten ricat etmezlerse konferan- Uz hilkQmetl, ·eski muhafazak~t' hü
sa şimdiden· akinı kalmış nazarile kOmeri gibi slyaol münasebat i ade 
bakriıak lazımdır. Yoksa bu sözle.r için bir takım tartlar ileri sil mekto 
pazarlık için bir zemin ihzarı maksa- idi. Şartlar ıunlardı: .. ;,/ 

radı ve İngiliz - Rus siyast münase- 4 - Üçüncü bir devletle ihtilaf kendi mukadderatına hal<l"' iilı&·.; 
batının iadesi meselesi bir defa daha çıkar ve bu devletle münascbatın in- !et olmuyor. İngiltere'~i~ "',;ı.,h~t 
suya ?üştü. Ga~iptir ki bu. münase- ~taa uğr~ma~ı tehlikesi belirirse ih- rengi altında İngilt~r~ 0.10 oC ~ı :if 
batın ınkıtamı şıddetle tenkıt ve .mu- tıllif Cemıyetı Akvama havale edile- oluyor. Fakat öyle gorun~'/ ta' <,11tf' 
ahaze eden f.Irka da iktid_ar meykii- cek. sırlılar, Lord Lloyd'in ıh de''" 
ne geldikten sonra emri vakiin ya- 5 - Tarafeynden biri, İngiliz - hacil vaziyete bun u tercih e 
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Ekonomi I - Mahkemelerde 

Sofya Ticaret odası Reisile ( MiLLiYETiN ŞEHiR HABERLERİ ) 

1f u~garların' ilıi;~adl vazıyet- flllM"tt' 

erınde büyük bir inkişaf var Numara konacak 
Vllfgt!,ltB ,/ 

nfRDELİ 
bin~~fya, ~ - «Bulgaristarun ekonomi hayatını tehlükeye k~yan 
>iraati aıtıı~ h~rp borçlarıdır. Borçlar olmasa Bulgar sanayı ve 

S f Çok _ınkışa{ ederdi.» . 
~~ ha~~a tıc~ret .. odası reisi do~tor _Kara~ofun Bulga_r ek?n?mı
l"ınd ndakı mutalaası böyledır. Fılhakika, Bulgar ıstatıstıkle
llıiil~n kolayca tetkik edileceği gibi sanayi ve ziraat çok tekem
l!ütii n v~rdiği karın bir kısmı harp borcu olarak harice akiyor. 
dıtıı ndkar. memlekette kalsa, ziraat ve sanayiin inkişafına yar-

e erdı l'" . 
tııuta;caret odası reisinin Bulgar ekonomiıoi hakkında şu diğer 

aası var: 
tBuigan· t k · ··k k ·k· · illi! .. k ~ anın e onomı hayatını tehlu eye oyan ı ıncı a-

de hYti sek ıhracat gümrüklerdir. Ne şeker ve kumaşımızı, nc;
l:azaaYva~ ve peynirimizi harice satamayoruz. Halbuki Bulgarya 
trıeını;maga mecburdur. Zira, Dobrica kayp olduktan sonra, 
fusu ~k<;t sathı azaldı, fakat nufus 5,5 milyona çıktı. Bu fazla nu
İstih e 1s~k. toprakla beslemek ancak şiddetli istihsalle kabildir. 
l'Ulın sa ıçın ihracat lazımdır. İhracatın yüksek gümrükle durdu-

Fa~ı B~igar ekonomisini öldürüyor.» 
ti ark hakıka, son beş senedir bütün Avrupa memleketleri birbi
§erait ~S~dan yüksek gümrük politikası tatbikına koyuldu. Bu 
f~ıla t 1h~ge Bulgar ekonomisi gibi genç bir ekonomi, elbette en 

li e luKeye maruzdur. 
ıınıs ulasa ederek, Bulgar ekonomisi bakında huküm vermek la
•c sa~ d<;neb~~irk~, B~lgarya nufu~ ve .h~ ~adde iti?arile ziraat 
l"iiks :Y~a rnustaıt bır memlekettır.Lakın agır ecnebı borçlan ve 
trıek e cıhan gümrükleri bu istidadı durduruyor. Az kazana bil
haş ve çok ödemek içinde kıvrananBulgaristan bazı tedbirelere 
/lolit~~rrnuştur. Son memurin tensikat politikası, son şimendifer 

t 1 ~sı, son istikraz politikası bu cümledendir. 
lıs~ı~~az bahsinde vaziyet şudur: 

arpa g~ Bulgaryada ziraat olarak başta Buğday, sonra mısır, 
ra ç{ ay Çıçeği, tütün var. Sanayi olarakta başta mensucat, son-

lı ~c.ı;ıto, tuğla, şeker, kömtir, sigara sanayii var. 
istiy Utun bu ekonomi sahaları büyümek istiyor, ucuz çıkarmak 
c\aıi or. Bunun için kapital lazım. Memlekette kapital olmadığın
~cn ~cncbiden aliyorlar. Öyleki, bugün Bulgar sanayii yüzde elli 

Sazı ecnebi kapitalile gidalanmıştır. 
'ana ~~y~ ticaret odası reisi bu hadiseyi tenvir ederken «Bulgar 
Ptaı t~ının garp sanayiile rekabet edecek kadar büyümesi için ka-

l t2~dır ki, ancak ecnebiden alınabilir» diyor. 
'tıo.l e bır taraftan istihsal maliyet fiatini indinnek için istihsali 
için ~rnıcştirmek, diğer tarafından da istihsalden azami istifade 
s.ısın evanın istikrarını temin etmek maksatlarile,cihan para pi ya 
~arda a b~ş vurulmuştur. Geçen sene İngilz, Hollandalı, Fransız
l§tilcrn 1nıirekkep bir ntemational konsortiumdan beş milyar leva 
lıir le az edilmiştir. İştikrazın bir kısmı Bulgar devlet bankasına, 
. c~tı:ı.ıda ziraat bankasına alınmıştır. 
1Çitı ~11ilüyor ki, Bulgaryada güç ekonomi vaziyetini yenmek 
kiJle~UUrlu mücadele var. Muvaffak olabilecekler mi? Muvaffa
lar~ Bulgaristanın çalışma seçiyyesine, ilmi usulları kullanış 

a bağlıdır. 

• • • 
n GÜNÜN İKTiSADİ HAI!.ERLERı 
ııll!{kallar ne istiyor: kongre bu~Jn toplanacak 

ı .. ;a~kaı.ıar cemıyeti heyeti umumi-J rın, cürümleri olmadığı halde taki
~ktır ugun kongre halinde toplana- bı!!ııa uğramasını mücip olan mahHlt 
. c.~. petrol meselesi hakkında karar itti
:ııı içı;'l"'•tin umum katibi Fethi B. haz olunarak müddei umumiliğe mü
<ında illada görüşülecek işler hak- racaat edilecektir. 

-... ılu malumatı vermiştir: Bakkallar biraz ucuz olarak al-
lan il •nafa ait sıhhi muayene cüz- dıkları gazların kolza ile karışık ol
,"~ i~~·U~rinin 50 kurn~tan 25 ku- duğunu bilmedikleri için takibatı a
/tası 

4 
ırılmesi. kaydiye ücretinin aıl mahlut gazı yapanlar hakkında 

?o ku •ınıf üzerine 25, 50, 100 ve yapmak lazım geldiği kanaatınde
Pıya&adruş_ olan şehri taahhildatın, yiz." 
11n Ieı/kı darlık dolayisile esna- ODUN KÖMUR MUVAREDATI 
71dtn •ne tadili için heyeti umumi- Şehrimizin ıon zamanlarda odun 
~-kltaıı karar istihsal edilecektir. ve kömür muvaredatı artmıştır. Bu
·Okaıı.,t ar arasında çok şiddetli bir na rağmen mahrukat fiatleri yükse
~tda nı Vardır. Bunun teıirile bazı kliğini mübafaza etmekte ve bunun 
~ fia~ddeleri, sermayesinden nok- ihtikirdan ileri geldiği söylenmek-
. llu. lı e 8'tılmaktadır. tedir. 
;!n alc e~ halkın, hem de bakkalla- Alakadarlar ise kömürün, bu mevsin 
·•t. ıı/hıne ve zararına bir vaziyet- de 7 kuruş olmasının sebe biaz mal 
'.'~ rı:ıa~un ~enedilmesi ve kazan- gelmesi olduğum ve kışın fiatlerin 

1 !lı &el uı hır hadde olması için la- çok ylikselmesi muhtemel bulundu
·''· llu •n tedbirler tespit olunacak- ğunu söylemektedir. 
~de o· temettü nispetinin azami Bu seneki Tütün vaziyeti hakkın
C:erı:ıi "' •!arak tayini muhtemeldir. da dün alakadarlardan tahkikat ya-

~ ltıuı Yet, sokaklarda satılan sıhba- ptık. 
'lalılntır &a_bun\arın menedilmesi ve Geçen sene tütün fiyetlerinin çok 
l . lt ta~ag~ _meselosinin salim bir 1 az olmasından dolayı bazı yerlerde 
~Caltt tı •çın de teşebbüsatta bu- tütün az ekilmiş fakat fiatlerin mü-

ır. Kongrede, bazı bakkalla- sait gittiği yerlerde de fazlaca ekil· 
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Yen iden nümerotaj 
nasıl yapdacak 

Yeni numerotaj için ilk cemiyeti 
belediye içtimaında kat'i mukarrerat 
ittihaz olun~caktır. Bu husuıta ce
miyeti belediyeye takdim olunmak 
üzre bir liste hazırlanmııtır. 

İSTİNYE KÖPR0S0 YAPILDI 
İnşaatı ikmal edilen lstinye kö

prüsünün reımi küpdı önümüzdeki 
hafta içinde yapılacaktır. Mamafi ha
len köprilden istifade edilmektedir. .......___, _,., 

FRANCALAARIN lHTIKARI 
Emanet francala fiatlarında ihti

kar yapanları tecziye etmektedir. 
Şimdiye kadar yapılan takikat neti
cesinde 15 ten fazla fırancalacı hak
kında nizami ceza tatbik edilmiştir. 
Tecziye olunanlar ihtikara devam 
ederlerse fırınl.~rr kapatılacaktır. 

ADALARIN SUYU ' 
Heybeliadadaki su deposu yapıl

dığı halde ıuyu ifaleıi hala kabil 
olamamıştır. Heyheliada halkının şi
kayeti ilzerine suyun 10 güne kadar 
adaya gelme~inin temini kabil ol

Nuruosmaniyede oturan ahçı Hü
seyin ef. nin zevcesi 23 yaşlarında 
Leman H. Ankarada bulunan koca
sından fe~a bir mektup almış olma
sından milteessir olarak daktilo ola
rak çalıştığı Anadolu hanında Ahmet 
b~l_'.i~. yazıhanesinde bulduğu bıçağı 
gogsune saplayarak intihara teşeb
büs etmiştir. 

GÜBRE YÖZONDEN CERH 
Bakırköyde incirli caddesinde Ra

sit. ağanıı;ı ahırından gübre alan 
M_ün_:ıtaz ıle sürücü Kamil kavga et
mıştır. 

Kamil Mümtazın kasığına bir tek
me atarak ağır surette yaraladığın
dan derdest olunmuştur. 

acaktır. 

.. BiR KADIN iÇiN 
Haskoyde turşucu mahallesinde o

turan amele Apturrahman ile kömür 
. -= cü <:Jsman bir kadın yüzünden kavga 

ANADOLU HiSARINDA SU etmışler. Apturrahman ağır bir de-
Elmah suyunu Anadolu Hisarın- miri Osmanın kafasına vurarak yara

a kadar getirilmek için müktazi bo- lamıştır. 
ru Avrupaya sipariş edilmiştir. Bir MEYHANECi-iKi KADINI 
buçuk aya kadar ıuyun ııelmesi DÖVDÜ 
kahil olacaktır. Osku""dard p a aşalimanında 25 nu-

T AKSIM - BEŞİKTAŞ HATTI maralı evde oturan Nadide ve Hik
Beşiktaş - Harbiye arasında işle- met hanımlar gwe sinemadan evleri

mekte olan otobüsler yakında Tak- ne döner~erken meyhaneci Kamil sar 
sim ile Beşiktaş arasında işloyecek- h?J oldugu. halde önlerine geçmiş, i
lerdir. Bunun için Taksim meyda- ki kadını bi.lasebep dövmüştür. 
nındaki inşaatın ikmaline intizat ot- ŞAKALAŞIRi.AWN BIÇA~I 
mek lizımdır. KARNINA SAPLADI 

Tramvay kumpanyası, bu otobils Nişantatında Kamil bey apartıma-
hattının fazla rağbet gördüğünil an- nında oturan Şefik beyin ıs yaşmda
larsa, Maçka - Beşiktaş tramvayı için ~ oğlu Mehmet, komşuları Burhan 
ciddi teşebbüsata g~rişecektir. _ ıle §3kalaşırken Burhanın elindeki 

FRANCALA HTİKARI çakı Mehmedin göbeğine girmiştir. 
Şehremaneti iktisat müdilriyeti, Mecruh çocuk Şifli sıhhat yurduna 

francala ihtikarı ile mücadeleye de- yatırılmıştır. 
vam etmektedir. Lokantacılar, ah- BISIKl.ET KAZASI 
çilar, meyhaneciler ve birahaneciler Şişlide Misaki apartımanrnın kapı-
mükerrer tenbihata rağmen franca- cm ~u~tafa dün Pangaltıda Berut
layı 30 kuruştan, hatta 40 kuruştan 1~ ~~~ıl. ~aşanın oğlu Emin beyin 
aşağı satmamaktadırlar. Yeniden 30 bındıgı bısıkletin altında kalmış, ya
lokantaci ve ahçi cezalandırılmıştır. ralanmıştır. Mustafa hastaneye yatı-

İktisat müdürlüğü, francala ihti- rılınıştır. 
karının önüne sureti kat'iyede geç- HANEYE TAARRUZ 
mek için cezri harekete karar ver-
miş bulunmaktadır. Bu karar muci- Bakırköyde Aksu caddesinde 13 

numaralı Nevvar hanrmrn evine liman hince ikinci defa ihtikar yaptıkları 
görillen esnafın dükkanları seddedi- şirketi memurlarından Osman Tev
lecektir. fik efendi taarruz etmiş, hizmetçi Hü 

FENA MAKARNALAR ,..,,. sniyeyi tehdit ~tm\E,r. 
Zabıtai belediye memurları, ma- BiR SANDAL DEVRiLDi 

kama fabrikalarını t~ftiş etmişler- Kanarya motörü dün Han önünde 
d. bir sandala çarpmış ve yolcular deni-
ır. 

Bu teftiş neticesinde, sahipleri ze dükülmüşsede aynt motör tarafın
Rum olan iki fabrikanın fena ve şe- dan kurtarılmışlardır. 
raite muhalif makama yaptıkları BiR TAKA KARAYA OTURDU 
ve halis irmik makarnası etiketi al- İrva limanına mensup ve Adem rei 
tında satıkları görülmüş, ikisi de sin idaresindeki Sakarya namındaki 
tecziye olunmuştur. Maamafi ma- taka ağaç yüklü olduğu halde bir re
karnalar sıhhate muzur olmadığı i- mörkör tarafından çekilirken palamar 
çin müsadere edilmediğinden şüp- kopmuş ve taka bir kayaya çarparak 
hesiz piyasada gene irmik makarna- delinmiştir. 
sı diye satılılacaktır. Taka o hızla Salıpazarı önilnde 

TEBLI~ baştan kara ed~rek Js:raya çıkmıştır. 
Calataıaray - Fenerbahçe hey'eti .ZAVALLI ARABACl KAZIMIN 

tertibiyesinden: ÖLÜMÜ 
Misafilerimiz İzmir Şampiyonu Kadıköyünde odun deposu ııahibi 

Altay takımının birinci müsabakası Ekrem beyin arabacısı Karahisarlı 
9 Ağustos Cuma günü İstanbul Şam- Kazan odun yüklil araba ile Altı yol 
piyonu Galatasaray takimile icra edi- ağzından geçmekte iken hayvanlar 
lecek ve oyuna saat 5,30 da baslana- ürkmüş ve sür'atle koşmağa başla
caktir. H~kem Mister Ailendir. ikin- mışlardır. Kazım her hangi bir kaza
d müsabaka Pazar günü ayni saatta ya sebebiyet vermemek için hayvan
Fenerbahçe iledir. lan zapta uğraşırken yere yuvarlan-
••••••••••••ııııeııııııı••• mı k f l _ ş, . a ası taş ara çarpmıştır. Bay-
miştir. gm bır halde yerlerde sürlinen Kizım 

Onun için bu seneki tütün rekol- hemen eczaneye kaldırılmış, fakat ya
tesinin geçen senekinden biraz az O· P.ılan müdavata rağmen vefat etmiş-
lacağı tahmin edilmektedir. tir. 
Bazı mıntakalarda Akdamar has- SOFORÜN MARiFETi 

tahğı zuhur etmiş ise de yapılan 
mücadele ıle hastalığın önilne geçil- Şoför Mehmedin idaresindeki 784 
miştir. numaralı otomobil Şehzadebaşmda S 
Her tarafta Muhamminler faaliyet- yatında Binnaz lıminde bir çocuğu 

te bulunmaktadır. Onun için rekol- ezmittir. Çocuk hastahanede ölmüf, 
tenin hakild vaziyeti hakkında bir Mehmet yakalanmıştır. 
miktar tayin etmek şimdilik müın- GENE OTOMOBiL KAZASI 

künMt~~~KA T İTİLAFLAR Kullelide 69 uncü alay efradından 
Ali efendi köprilden geçerken nurna-

Gümrükler umum mildürlüğilnden rası alınamayan bir otomobilin sada-
hilkOmetlmlzle İngiltere arasın- mesile başından yaralanmıştır. 
da modes vivendi yani en ziyade HANIMLARIN GEZiNTiSi 
mazharı müıaade millet mukaveleııi 
aktedildiği bildirilmiıti. Bu telgraf- 16 Ağustos Cuma &ünü Türk ha
namede müstemlekit hariç bırakıl- nımları esirgeme derneği yetimhane
mıştı . Dün gelen bir telgrafta Hin- si menfaatma deniz tenezzühü tertip 
diatan ile Japonyanın da ayni anlaş- edilmiştir. 
rna ahloOmından istifade edebilecek- Vapur saat 11 de köprüden hare-
leri if'ar olunmaktadır. ket edecek 24 de köprüye avdet olu-
INGILlZ LiRASI YÜKSELiYOR nacaktır. Gidiş ve gelifte Boğaz, tl's-

Dün Borsada lngilk lirası (1013) küdar, Kadiköy, Adalar iskelelerine 
kuruşdan açılmış ve (1016) kurutta uğrayacaktır. Vapurda cazbant İnce
kapanmıştır. Borsa komiserliğine g!S- saz. ucuz büfe bulundurulacaktır. 
re bunun sebebi İzmirden az kambyo PARİS ZABITA KONGRESİ 
gelmeıine mukabil şeker tUccarile ma <?nümüzdeki i~inci teşrin ayında, 
nifaturacılaTın külliyetli miktarda Parıste, beynelmılel polis bürosuna 
kamb~yo almalarıdır. Dün ( 40,000) dahil bulunan 44 devletin murahhas
tst.erlın satılmııtır: 1'.ltın (885,5), !arı kongre halinde toplanacaklar-
Düyunu muvahhade (192,25) dir. dır. 

BORSADA iŞLER AZ Beynelmilel büroya yeni dahil o-
BiR ACENTA DAHA CEKILME- lan bizim polisin de bu kongrede te-

~E MECBUR ÔLDU msil edilmeıi muhtemeldir. 
Kambiyo ve esham borsasında iş- y ALOV A SEFERLERİ 

!erin azalığından sikiiyct edilmekte- Seyrisefain idaresi İatanbul halkı-
dir. nın Yalova kaplıcalarından iıtifade-

Vilayetten 25 milyon 
lira ist'-'di 

Dün bir adam Vilayete gelmiş ve 
evvela Vali Muavini Fazli Beye mü
racaatla Vil.iyetten alacağı olduğunu 
ııllylemlttlr. 

Fazlı Bey, bu şahsı yazı itleri ka
lem odasına göndermittir. Bu adam, 
kaleme girince cebinden bir lira çı
karmış ve demi~tir ki : 

- Efendiler. şu tirayi görüyorsu
nuz 1 Devlet bu paralardan yeninden 
yüz milyonlarca basmış. Benim he
sabıma da yirmi beş milyon isabet 
etmiş . Bu parayi istemeğe geldim, 
veriniz". 

Yirmi beş milyon lira hulyasını 
taşıyan bu şahsın aklından şüphe e· 
dilmiş ve Tımaraneye gönderilmiş
tir. 

CEMAL BEY 
Vilayet hususi idare bütçesini An

karaya götüren muhasebei hususiye 
müdürü Cemal Bey bu hafta gele
cektir. 

HIMAYEİ ETFAL BALOSU 
Dün gece Fenerbahçede Belvü 

bahçesinde Himayei etfal Kadiköy 
şübesi tarafından bir yazlık balo ve
rilmiştir. 

Balo çok muntazam ve çok eğlen
celi olmuştur. Balo heyeti tertibiye
sinin balonun intizam ve tertibi için 
sarfettiği gayret bilhassa göze çar
pıyordu. 

Baloya sabaha kadar devam edil
miş ve milteaddit eğlenceler yapıl
mıştır. lsk-,il:--n-d_a __ _ 

Teffiz ve temlik 
Verilen emlAkin 
kıymetleri nasıl 
takdir edilecek? 

Muhacir, mi\badil mülteci t'e ha
rikzedelere iskan ve borçlanma ka
nunu mılcibince teffiz ve temlik o
lunacak emvalin tayini kıymetlerin 
de kanun ve nizamname hükUmleri
nin hüsnil tatbiki ve yeknasak key
fiyetinin temini için berveçhi ati şe
kilde muamele olunması Maliye ve
kaletinde defterdarlığa bildirilmiş
tir. 

1 - Gayri menkullerin temlik za
manına göre 302 tarihli emlak ni
zamnamesi cari olan yerlerde emlcik 
ve arazi mevzu kıymetlerin yani ver 
gi hulıisa defterlerinde muharrer kı
ymetin 326 tairhli musakkafat ka
nunu cereyan eden mahallerde adi
yen tağyir olunan iradı gayri safiy
elerden Şubat 328 tarihli kanuna gö
re istihraç olunan kıymetin sekiz 
misli, son defa tahriri icra edilmiş 
olan yerlerde de ahvali hazıraya gö
re bulnmuş olan gayri safi iratlar
dan ayni suretle çıkarılacak kıymet 
uepıe1wısnı ı.<e§ cıııueıo zısnsı:w• 
isabet edecek miktarın borçladığı 
malları ve esas itibariyle yirmi sene
de tahsili lbım gelen bu borçları 
def'aten verenlere 3 - 7 - 929 tarih 
ve 1128 numaralı tebligat mucibince 
mütea kip her sene için yilrde 6 is
konto yapılır. 

2 - Borçlanma kanununa tevfikan 
kendilerine mal verilen ve şimdiye 
kadar kıymet takdir olunmıyan em
val için muhacir, millteci ve herikzc
deler hakkında da birinci fıkra mu
cibince muamele olunması. 

3 - Mübadeleye gayri tabi eşhas
tan metruk olup kıymetleri takdir 
edilmiş ve yahut bu tebliğat üzerine 
kıymetleri tayin edilecek emvali 
me:ıkUrenin 331 senesine mahsuben 
hangi kıymetle v_ergire tabitut~l
muş iıe o kıymetın ızahatı anıfc 
dairesinde tahakkuk ettirilerek bu
na nazaren tahsilatın takip ve icra
sı. 

4 - Dahiliye vekaletinden viliy
ata gönderilen 9 - 6 - 929 tarihli ve 
78846 numaralı diğer umum! bir te
bliğatın beşinci fırkasında cŞark. 
vilayetleri mültecilerinin memleketi 
aaliycleri mültecilerinin memleketi 
aıliyelerinde emval terkedip etme
ükleri hususunun tahkiki hakkında
ki 23 Kinunuevel 341 tarih .. e 25551 
numaralı tebligatı umumiye ahldmı
nın baki olduğu• şeklindeki tebli
ğattan maksatta mültecilere ~eske~ 
den gayri verilecek emvalı gayrı 
menkulenin memleketlerinde terket
miş oldukları emvalin ayni olmasını 
teminden ibaret olup mahsup ve ta
kasla a!Akadar olmadığından millte
cilcrc ne verilmiş ise memleketi a
sliyelerinde mal terketmiş olıun, ol
masın klffesinin kıymetleri tayin 
ettirilerek borçlandırılmakla iktifa 
olunması. 

f 9-Y-A-ŞIN_D_A 
Bir mektepli kendini 

öldürdü 1 

la O'l,'.lO OCt,~ 

Bir ay evci teminat akçeıi borçla- sini temin için bu günden itibaren 
rrna mukabil tutulan ve yeniden te- I şimdiye kadar haftada iki defa yapı
minat tedariki için kendisine mezu-

1 
ıan postalara iki posta daha ilave et

niyet verilen borsa acentalanndan mittir. Bu postaları sevahili müteca
CeW B. bunu tevdi etmediği için' vilze vapurları yapacak ve sabah gi· 
mliatafa addedlleceği anla9ılmııtır. dip alqam dönecektir. 

Kızıltoprakta, Tahtaköprü cadde
sinde 34 numaralı hanede mUkim 
Beyoğlu Sulh hakimi Ziya beyin 
kainbiraderl Galatasaray lisesi ta
lebesinden 19 yaşında Nejat bey diln 
akşam Fenerbahçe gazinoaunda ta
banca ile intihar etmlttlr, N•Jat )>o, 
yin esbabı intiharı meçhuldilr. Ha
disenin sebepleri baklanda tabkib
ta devam olunmaktadır. 

Allaha emanet vücut yerinde 
•••••••• 

Parayı sahibine verecekmt 
ama bırakmamışlar ki .•. 

Hakim maznunu gösterek davacıya sordu: 
- Bu mudur? 
- Evet, budur, tam elini cebime sokarken vakaladun. 

• 
- Söyle bakalnn adın ne? 

- Salim. 
- Ne iş yaparsın? 
- Sakanın yanında çalışrrnn, arada sırada mahalledeki fırın-

da çıraklık yapanın. Eskiden küfeci idim. 
- Sabıkan var mı? 
- İftira yüziinden bir kere kırk gün yatmıştnn. ı 

- Tranwayda bu efendinin cebine el atmıssım. 
- Efendim, ben ona el atmadan, o bana tokat attı. 
- Şirretliği bırakta doğrusunu anlat. Biz hepsini biliyoruz.: 

- Efendim anlatayım da siz de bana hak veriniz. Emin-
- Efendim anlataynn da siz de bana hak veriniz. Eminir 

önünden bu efendi tramvaya bindi. Allaha emanet vücut yerin
de, beni köşeye ittikçe itti. Baktım ses çıkamıasam boğulacağµn 
Eteğinden tuttum. O sırada pantalonunun cebi dişan fırlamış, 
onluk bir kağıt sarkıyordu. Düşmesin diye el attnn. Uzatıp ,. 
recektim. Kısmet olmadı ki, gırtlağıma yapıştı, bastı tokatı,bastı 
tokatı. O kadar kişi içinde benim de kendime göre namusum var. 

- Cebi dışarı çıkmıştı, dedin. Bunu senden başka gören ol· 
matlı mı? 

- Kim görecek efendim, tramvay pek kalabalıktı. 
- Peki ama parayı senin elinde değil cebinde bulrnuşla; 

İnsan sahıöine vereceği parayi cebine mi koyar? 
- Kabahatli çıkayım diye zorla cebime tıkmışlar efendim. 
Şahitler, vak' aya ait kat'i bir şey söyliyemiyorlardı. Yalnız 

bir tanesi: 
- Cebini kanştırrrken gözüme ilişti, fakat parayı alırken 

görmedim, dedi. 
Mahkeme küçük yankesiciyi onbeş gün hapse mahkWn etti. 

• • • 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 
Zavalh kadını nasıl dolandırdılar? 

Şazimet hanım isminde bir kadını celbi için muhakeme batka bir gtinc 
dolandırmakla maznun Rıza ve arka- talik edilmİftir. 
datlarının muhakemelerine 3 ncU ce- POLiSiN PARMACINl l~IRDll 
za mahkemesinde başlanmıştır. Şazi-
met Hm. bir müddet eve! Karamür- Polis memuru Baki efendinin par• 
selden şehrimize gelmiştir. Şazimet mağmı iaırmalda maznun Şakir ef .... 
hanım nezdinde getirdiği ve köylil- dinin muhakemesine dün 3 nell Con 
ler tarafından satılması için kendisi- mahkemesinde devam edilmittlr. 
ne verilen elişlemelerini 425 liraya Şakir efendi bir akşam evde oturıu· 
satmıı ve bu meblajtla e§ya almak ken eniştesi Hakkı efendi ile mlina 
üzre Mahmutpaşaya gitmiştir. Şazi- kafaya başlamışlardır. Şakir oniştea. 
met hanım Mahmutpaşada dolaıırken nin kendi üzerine bıçakla yilrüdüğ 
önüne bir adam çıkını' ve demiştir zibabına düşerek silahiyla ateı et 
ki: meğe başlamıştır. Silah atıldığını ~ 

-Senden süpheleniyorum Demin ren Hakkı efendi polise malilmat vet< 
1000 lira dütürdüm senin aldığını sö- mit ve Baki efendi ismindeki polis ,_ 
ylilyorlar, çıkar paraları . muru maballı vak'aya gelmiştir. p,).. 

lis memurunu gören Şakir efendi ~ 
Bir yabancı adam Şazimet hanı- !isin parmağını ısırnuıtır. Mazn 

mın üstünü başını aramağa başlamıt mahkemede polisin boğazını sılıtığtnı 
ve bu esnada zavallı kadı":'": 42,5 li- ıöylemektedlr. Polis bu ifadenin dot 
r~sıy.la. baba yadıgSrı saatınt aşırıp ru olmadığını söylemiştir. Muhalre-
gıtıru§tır. §ahit celbi için batka bir &üne ka 

Maz:-ıunlar bulunamamıştır. !ahit mrştır. 
--':....-ııim••• CD ı • 

Kumkapıdan yaya kaldırımru 
linci sahi/arian mabat 

vaz~yet et?"' v~ v~ziyeti bir raporla! - cHadiseye sebep olan (339) nır 
vekale~e bil~rmuıtır. . . . maral.• ~okomotifin makinisti Şükrü 
. N~rı B. bır muhamrimlze demış- efendı, ıstasyona gelirken sür'ati li• 

tır ki: zımgeldiği kadar azaltmam!§ ... ma• 
~ !"f":dise, lo~om?tifi _idare eden kineyi durdurmak huıu•unda geç 

makinı~.tt!', makineyı _lilzumun.da~ kalmıştır. Lokomotifteki frenin po
fazla sur atle sevketmesınden ilerı patı bozulmaaı ilzerine kullanılaa et 
gelmiştir. Lokomotifteki büyül< fren frenlerini muayenede tamamen sıkı>J 
Kumkapıda bozulduğu için hunun mış bir halde bulduk. İyi sevk ve i• 
yerine vagonlardaki el frenlerinden dare ile vaktinde tedbir alınsaydı bV 1 

istifade etmek üzre kondoktörler gar frenler kazaya mani olabilirdi. ı 
dö fren vazifesini der'uhde etmişler- Hadise do!,ıayısile kumpanyam 
sede lokomotif Şirkcciye gelirken S zararı çok ehemmiyetıızdrr. Lokom!»'> 
yerine ( 1 S) kilometro sür'atle sev- tifin ön tarafı cüz'i bir hasara uğra 
kedildiğinden makastan bu hızla geç mıgtır. Hadisenin müsebbipleri tecrt.l 
mesine mani olamamışlardır. Frenler ye edilecektir.• 
her sefer icra edileceği zaman mua- MESULIYET KiMDE? 
yeneye tabi tutulmakta olduğu için Tren Çekmeceden Kumkapıya ge• 
fren bozukluğunun ani bir arızadan lince makinist Şükrü, frenin bozuk· 
olduğunu zannediyorum. Mamafi he- luğunu ve bu vaziyette yola devama 
nüz tahkikat bitmediği cihetle kum- imkAn olmadığını istasyon Şcfdötre 
panyanın bu hadisede ne dereceye ka Mustafa Mehmet efendiye bUdirmit; 
dar mesul addedileceği belli değil- tir. Mustafa efendi istasyon hareketi 
dir. Bir kaç gilne kadar vaziyet ta- memuru Suat efendi ile birlikte vazt:ı~ 
vazzuh edecektir. Her halde hadise- yeti tetkikten sonra makinistin itirae..f 
nin mesulleri hakkında icap eden mu !arına ve mes'uliyeti kabul edemlye• ı 
amele yapılacaktır. ceğini söylemesine rağmen tahriri t•• 

Çatalcada olan tren kazası ile ala- minatle kendisini treni tahrike me,4 
kadar (il) memur celbedilerek istic- bur etmitler ve vagonlardaki el fren~ 
vap olunmUJ!ardır. Kabahatın kimde !erinin treni lüzumunda durdunnaği 
olduğu daha tespit edilememiftir. lrlfi geleceğini iddia etmitlerdir. 
Bu meselelerle çok ehemmiyetli ıu- Tahkikatın son safhasına göre, blı 
rette metıul oluyoruz.• hadisede makinist allkadar olmaklıi 

KUMPANYANIN iDDiASI beraber, el frenlerini kullananları:! 
NEDiR? trenin bozuk frenle tahrikine amil I 

Kumpanyanın Harel<et daireai rei- olaıılara ve şirkete de mes'uliyetin 
ıi M. Antomari ile fen müfettitleri teşmil edileceği anlatılmaktadır. 
Şirkcci hadisesinin fenni cihetlerini Kazaya uğrayan lokomotif ancak 
tespit etmi§lerdir. M. Antomari bir iki buçuk saat uğraşıldıktan sonnf 
muharririmize demiıtir ki: hatta çekilebilmiatir . 

Encümeni daimii vilayetten:: 
in önti şehir yatı mekıcbine muktui sek;en bin kilu ve san'atlıl"' mek 

cebine muktazl kırk bir bin kllo ekmeğin kapalı zarf usulile icra la!ınan n 
mUnakuı netice~inde itastnı talip zuhur etmemesine binaen münakısaı 
mtiddeıi f 8 ığusıos 929 tarihine müiadif pı,.r günti saat on bire kadar r 
ıemdiı edllml•ılr taliplerin teklif ve teminat mektupl:ırını vakti muayyene 
kadar encümeni vUlyete tevdi eylemeleri. 

Sivas posla ve lel~ral ~a~ nıü~ürlü~ün~en: 
Muıekabllen hıttada dorder defa arı merakize uğramsk ür.er< seyriscfer r 

yapan bin yüz oıuz beş lira ticreti şehriyeli Sivas - Kayseri ve iki bııı ı 
dört yüz lira ücreti şehriyeli Sivas Turhal arası posLılan yazın otomobil· 
le benüz ve kı•ın araba ye lcıbında hayvonla dört yüz kilo nakliyat yap 
malc otomob!fle nal<liyatta beş yulcu alm•k ve be1er y•>kunu" azami <1tıız, 
kilo eşyı!ll bulunmak Uzere temmuzun yirmi yeJinci Cumarte;I günüııdcn ı 
itlbaren yirmi gün müddetle münıkuayı konulduğu iltn olunur. 



4 AOUSTOS ım 
-

1 çiyordum1 kapıcı Nemikanm 

1 
hurda oıdufunu aöyledl. Bu 
gece yemeğe davetlfyia. Ge,. 
kalmasın diye alnult• geldim. • 

EGLENCELERI nanli ftafiJI IDIUebl alisi Ul0~0r)ft~0U~BU: 
.,~ı,.ı..,...~y~,_.~ r A Hylülibı on beşinci günö tedrisata iptidnr 

MiLLiYETiN 
A~RJ . l'MIHtll •JllluJYIT.Tfm 

Haydi bakalım. küçük hlllUlll.-
Kalk . .. 1 

B 
l>ün en ~ok harar•t 27 t n u 

2 derece ı di.B uıı;un havının poyraz 
açık ' " s<rın ..ııaıa>I muhtemeldir. 

Etrafına bakarken mektubu 1 
gürdü, kansmm yazwru tanıdı ı 'r 

- Ne o, mektup mu yazdın? 
- Evet. Eski bir mektep ar- r 

kadaşunız varrlır . Ben adresini 6 
b i lmiyordum. K enme eöled i bir 

YİNE KADIN POLİSi ik i satır yazıverdim . 
Kadınlar Bırliği kadın polis mtt .... I -Ala '· .• Haydi oyleyse gi

lesinde in~t .edeceğe benziy_o~ .. Gaze- delim, bu i§i de görmüşsün . 
ttıerde Bırlık ~zasından bırını.n be- Siiphelenmedi. Ayrılırken , N e-
y.ınaıı nazarı d ıkkatımı celbctu . Ha- · k bl f 1 dı . 
nm:ıefendirun biri diyor ki: mı a a asına ıs a • 

Efendim, kadm polis erkek tu- - Bu akşam muhakkak pos-
taw defi! ki, çoc1"k ve kadınlarla taya ver ! 
metı;al olacak- 1 * * * 

AIA, mu.hterem He?"ire ! UJW:ı. , Kerime yalınız kaJmca derin 
•okakta bır kadın polıs varken hır . .. .. . 
cürüm olsa ve mücrim de erkek ol- . bir dtişunceye daldı. O, omriin
sa , müdahale edecek yerde 1 de kimsey e aşık olmamış, kim-

- Yoo! Ben kııdrn poliıim Jra- seye aşk mektubu yaznıamıştı .. 
dınlarla çoculı:lara bakan~, erkekle- Omm için aşk, şairlerln,edi~ 
re erlı:clı:ltr karışır,. mı dıyecek? 1 • 1 d terennüm et-

iltte o zaman polis hanmun vazi- ~nn,. yazı ~rm a 
yeti f.ci olur. Hem bu fikir bana ten tıklen şeydı. • . • . .. 
göriinüyor. Bana lı:ahroa her cinı alı:- Nuvazi,, rikkat, tatlı bır gu-
ııi cmm tutmalı. Jüs munis bir baki§, heyecan, 

USKUDAR ELEKTR101 ·' 
Uaküdar talisiz bir ıehirdir. Daha helecan. • • • . 

k b. k' k L-th bi İşte muhakkak, Nemıkanm anca ır sene var ı te ıı.. r • . 
tramvay i§l.iyebildi. o tramvay hattı mektubunda da, bu ınce haletı 
tam on beş stne Usküdar'm sırtına ruhiyelerin terennümü vardı. 
yap..,tnıftı, kimse hattı işletmeğe ce- Hem bu mektup, her halde, şi
~ ~demıyordu. E~ne! her za_nı- ird n nesir parralarmdan c;ok 
~ goze aldı ve hattı ı§lcttL Hat şım· e ' . ~- . . 
di masrafını kapattı. yeni 'ebekeler daha ateşlıydi, çunkii hakıkattı. 
yapılıyor. Elektrik te böyle. Okuyo- Bu mektubu açıp okusa ne o-1 
ru'!' ki !•tanbul elekt~ik şirketi ;Kar· lurdu sanki ? .. Bir an hummalı 
tal dan ilen hatta .but un Kocaeh ya- bir aşk macerasına kapılmış ola- . 
rım adasıru dektnkleıtırecekmış. k 1 · · · l " d h ·s · 

Halbuki 75,000 nüfuslu Üsküdar cak, aş ~n .a evıru gor. un e 1 
-

karanlıktadır tlsküda r·ın bava gazı- sedecek ıdı . .• 
nr da vtren <Eki şirket cli~ dcn elek- *** 
trik imtiyazı g itme~ın diy• Usküda- Ortalık kararmıştı. 
ra karı;ı~an bir kablo geçirdi ve iı-ı Zar fa baktı . Nemika acele i-
ltclede bir ıkı yere ceryan verd..1<t<n rf • l k a-
sonra şebe; yi kast rn ç;ngene ma- le za ı tamamıy e a payam 

1 
halc1 ne kacıar dö edi ve ast! elek- mıştl. 
trik .ll~cak mahaller<' getirmec!. Çlİn· .{erime dayananıadı, açtı ve 
kü oralar hava gazı yakıyor ve gir- okurlu . 1 
ket daha fazla para kazanıyordu. Şiın • j 
di elektrik ı;elirıc hava gazı arfiya-

1 

k 'k • ) d b 
tı azalacaktı . ''Ko orı ocugum o ma ı .u l 

İşi latan bul fi rkcti aldıktan ıonra iş! Yollanmadan evci sana hır ı 
hır ,eyler yapılacağını zanneuni tim, j dudak vemıek isterdim ama ' 
":ata et.m~ıim. Bir.iki gun ev~I glr~e- dediğim gibi _ kocam olacak ! 
tin salihiytttar bır adamını ııtedım, . h ·fi .. 1 ri fal taşı 
karşıma bir ecnebi efendi çıktı, Va- maym~ .~~ n goz e 
küdar şebekesinin meseli Bağlarba·( oldu. Don~şunde acısııu çıkarı
ıma ne zaman geleceğini sordum. rız . O sivn burnunu ısırmazsam 
bana : köpek olayun. Seni kırmızı ibik 

- O, bu daha bir projeden ibaret- k k · 
tir ne ~aman geleceğini kestirmek 0 on. • • ' "* * • 
kabil değıldir ! dedi va anlatmak is-
tedi ki bu olacak bir şey değildir. . •. Daha fazla dayanamadı. 

Soruyorum, UakUdar'ın 75000 hal- Gözleri doldu. Aşk hakkındaki 
~ n: "'."k~a kad~r bu. ,hliınü niyet hayalleri bir anda söndü, öldü •. 
dil§lı:ünu ıırketlenn esın olarak zln- K di kendine hazin hazin 
danda lı:alacaktır? Soruyorum, aceba . en ' 
Uaküdar belediyesi benim bu sllzle- söylendi: 
nme iştirak eder mi? - Bugün, demek aşkımız de-

FELEK dikleri şey bu öyle mi? 

[
==-:ı:uı::r:nın•-ım-ıw=ı:;aııaıil SELAMİ İZZET 

::m1!::~~~!m~~~~'!e i Befikta! ı21t~.inden: 
MEKTUP Vacide ve Saniha banrmlarla Ve-
. dat Nihat beylerin Faika Samiye H~-

- Kime yan.yorsun canım? mide hanrrular ve Ahmet Ziyaettın 
Küçük kız kardeşinin omuzu- Mhmut Cemcttin beyle_rle §ayıen 

na dayanmış soruyordu . mutaaamf ?ldukları Beşıktaşta V~-
N 'k d b"' " k l !ide ~etmesınde Acısu ııokalmda hır 
_ emı a an on yaş. ~yu 0 • tarafı Mustafa bey hanesi bir tarafı 

dugu. halde e':'le~emı.ştı, evlen- Françeskonun haneıi bir tarafı .D~
mek ıstememıştı. N emıkanm ev- ber hanım veresesi hane bahçesı hır 
lendikten sonra, kocasile anla- tarafı Acısu çeşme sokağryle mah
pmadığmı, mesut olmadığını dut 5-.1. cedit atlk .49 mükerrer n~-

.. .• - N 'k d k maralı ıki taı merdivenle haneye gı-
go~uştu, enu anın _ o tor rildilrte Avrupakari çini taıla mefruı 
~~dm beye aşık oldugunu da tatlık iki tarafta bire~ oda sol ~araf- ı 
bıliyordu • tan merdivenle aşağı ınıldllrte çımen-

• • • to ile mefruş matbah ve sabit çama- ı 

K · b h d · şrr yalağı sabit ocak ittisalinde kö- 1 
eı:me, ey u e yere nası- mUrllik ve işbu ıa,lıktaki orta kapı-

DC ediyordu : dan diğer kıama geçildikte kebir 1 
- Dıkkat et Nemika... Bütün mermer taşlık ve bahçeye çıkmak !iz 

~ayatmı mahvedersin ... re kapı ve taşlıkta mermer yalaklı 1 

- Onu seviyorum musluk ve sarnıç bir oda ve bir y7-
1 

K k k • K ba b' mek odaıııyle itiııalinde bir belli hır 
- - ocan ıs anç. a ır ha tb h atbahta alafran-·-' E , "ddi ti h l k mam ma a ve m ı 

- Bu &11nlı:Q 1eol 
bllmecemla 

SOLDAN SAGA 
1. - Haber gönderip anlamak (9) 
8. - Ödeıme (3) 
4. - Zaman (Z) Ali (2) 
1. - Damarda akan (3) 
6. - Nida (2) Kırmur (2) 
7. - Hurafe pehlivanı (3) 
9. - Doıtlufun aksi (9) 

DOnkQ bllmecemlzln 
halledllmlf ~ekli 

YUKARDAN ASACI 
2. - Günahın aksi (5) 
4. - Sarp (3) Çatının üstü (3) 
5. - Kaybetmek (S) 
6. - Kabul etmemek (3) &ark vi
l&yetlerimizden biri ( 3) 
8. - Kabahatlı (5 ) 

SICAKLARA ÇARE 
AHMET BEY -Üç günden beri evde kim
se uyuyamıyor.:Adeta hasta olduk. 
l\'IEH~IET BEY- Siz asrıın111n adaını de
ğilsiniz de ondan; Ben sıcaklar başlıyalı 
beri geceleri vantilatörüınü işietiyorurrı ve 
adam başına 2 kuruş bir nıasraf'Ja, ben, 
karın1 ve iki ço~uğunı sabalıa kadar ra
hatça uvuvonız. 

o HAL~~ s A T ı E DEN 

Ve esiye ülara k . ...... •• 

VANTILATOR 
Satın almalısınız 

Metro Han, Tünel n evdanı, Be\'oğlu - . 
Eelktrik Evi, Be azıt lstı:ınhul 

Denizli vilaJeti ~ainıi eucünıeninGen: 
Denizli · Çal şosı:.>inin 0-000 dan 14-60C kilometreleri arasında ihzar 

edilecek ose ta;- ına ai c mtinıkas ıt şeraitfdjr. 

Birinci madde - \lerhut şartname ve grafik mucibince 2149 mette 
mlk'ap ocak taşı ve 6609 metre mlk,abı dere taşı ki ceman 127~8 metre 
mik'ap taşın )Ol boyıın<'a .': t.ar ve istifi kapalı zarf usuli le mün•k•s•ya vaze· 
dilmiştir. 

ikinci madde- Tılıplc r ocak taşının behtr metre mik'•bına ''e keza 
derelerden toplanan taşın beher metre mlk'ahına ayrı ayrı flıt vereceklerdir. 

Üçüncü madde - Talipl•rdeıı taşın beher metre mik'ıbına verecekleri 
fiatlara nazaran umum toşı ıı tutarını gônı yüzde yedi buçuk nisbetinde 
teminatı muHkkato ak~e>ini ve ya banka k~fıleınımt> i vermege mecburdur. 

DordUncü madde ()çak uıının bir metre mık"ıbı \'e dere tcıpl•m• 

taşının bir metre mik'ahı için t al ı p teklif liatı bir z,ırf deru r.iııe vaz ve tem
hir edecek ' e zarfın ti !C riııe ismini .azacak ıır. 

l~bu memhur zarf t•nı lııatı muvıkk s ıe akçe ve va ve~alki ile diger mü· 
hürlü bir zari derunun> vaz \O işbu /.&rlın ü1.crinc tckııfıa nı csinin iıanp;i 

işe ait olduğu ~ aza lacaktır. 

Beşinci madde -- Münakasa mıiddeti t-8-91!9 günd•n itib.ren yirmi 
gündür. 

Altıncı madde - Teklifname 20·8 929 günü zevali •aat on ılııya kadar 
kabul edilecektir. llu saaıın hululunden sonra hiç bir zarf kabul edilmiyccektir. 

Yedinci madde - !\lünakası denizli vllAyeti encümeni daimi kaleminde 
icra edllecektlr. 

Sekizinci madde - .;artnsme ve di.er e\' ra kı mütekrnasını talıpltr 
vi!Ayct baş muhendbl i)".ın Jcn alarill rlu. 

lstanbul Liman şirketinden 

wam. ger cı ş p e enece ga ocak mermer taşlı çamaşrr yalağı 

>lursa halin haraptır• ve tulumbalı kuyu rnatbahtan bab- j ı ARu ıos 9~9 ınrlhinden ltilldren şirkrtimiz tarifelerinde ışap;ıki 
- Onu seviyorum • ~eye çıkılan bir kapı mevcuttur. Ust 

Tarife tadilatı 
k d' ı k ldıkt ı t r ıad ı ldtın vapıldıgı ilAn olunur. 

Verdiği yeğilne cevap buydu. att~ mer ıven e çı ı 8 
"

0 ~a • 1 J)ı' zL•rk<ı tarife inin 2 numerolu eş•.'• ccd,·elinde -"sterllen 
• • "' ta bır hela beş oda bir salon aag ta- " ~v 

. rafta baştaki odadan aşaya inmek (U:'ll/ dakik den sonra (sahipleri tarallnd•n vaktinde tessllüm edJI 
Nemikanın kocası Safi bey üzre bir merdiven vardır en üst kat- medijti için şirkete• gümrüklere teslim edilen " tarifenin blrincı 
k kaba, çok hırçın,çok kıa- ta genit tavan arası ve iki oda mev- numtrosunda ıad•t olunan eşya) v~ 

:anç bir adamdı. Karısına pek cuttur. Elektrik ter~os . teıisatiyle 2- Dizbarko ıarlltsinin 3 numerolu eşya cedvelinin nihayetin (sı · 
,ı,.; muamele etmezdi. Kerime mıktarı lı:.ifi bahçey~. havı ve bahçe- k r _ bö' • den ııoka~a çıkmak uzre kap111 mev- hipltrl tarafından vaktinde ıc.alltim edilmedi~ için firketce glimrü lere 
;oçayı );'l~ tasavvur .etmıyor- cuttur. Bodrum katı kagir bir bap ıesllm edilen ve tarifenin 2 numerosundı tadat olunan ·~"•) v~ 
IO. O nun ıçın koca, daıma karı- abııap dıfı boyalı hane 9uyuunun i- :ı- Di~barko tarifesinin 4 numeroln eşya cedv.linin <onunda keza 
mı sevip okşayan erkek de- zalesi zımnında icra kanununa tev- (ıahlplerl ıara!indan vılı.ıinde tesellüm edilmediği için şirketce güm-
ekti ... fikan 30 ılln müddetle mevkii mü- rQldere teslim edlltn ve tarlftnfn :ı numeroıundı tadat olunan ~ya) 
Tekrar kardeşinin omuzuna .. y~eye ".azedllmlt 1.0 ~yllll 1929 cümleleri ııave edılmi•rir. 

tarihine muaadif ııalı gunü uat 15 te < 

ayandı • lhalei evvellyeıinin icrası mukarrer 4 - Dlzbarlı:o tarifesinin 5 numtrofu ccdvelinin sonundaki ilhe 
- ı{ime yazıyorsun canun? bulunmuş oldufundan talip olanla- fD vecbıle tadil cdllmiştir. (sahipleri tarıhndın vaktinde tesellüm edll-
Neınika başını kaldırdı, gü- rm ve fazla malCımat almak isteyen- medigl için şirketce gümrüklere teıllm edilen ve tarifenin 4 nomero-

htıscdi · !erin kıymeti muhammineai olan ıundı tadat olunae e•yı) 
• 35-00 liranın yüzde onu niıbetinde • 

- Ona • . . . !K'Y akçeleriyle Bejiktat Sulh İcrau- 5 - Dlzbarlco tarifesinin ahldım umomiyeslnln 3 nDJDerolo madde<ı 
- Çok ıhtıyatsızlık edıyor- na müracaatları ilan olunur. (gliınriikltre boşalan etya için bılldalı:I Ucreılerde efyanın yedi günlü 

ın ... Bu mektuplardan biri 1 mavna ücreti dahildir. Mal sahibi malını teaellüm tanek talebini tıh · 
!:ıcanm eline geçerse halin ne ru·r~ıive ~ bau~asından rireıı dermeyan eder ve liman şirkeıl de işbu talebi her hangi bir sebeple 
!'ur?.. Çocukluk etme, iyi dü- 1 J y 1 U işar etmezse mal sahibinden ücrtt talep olunmaz. Ancak mal •ahlblnin 
hı taşın ... Muhterem hissedarla. malı çekmtk için tahriri talepte hulunmadıgı taktirde yedi gOnlük 
.l)l e olursa olsun .. Abidin üç mühletin hitamından sourı beher gün !çir. gümrük ardlyelerlnde olduğu 

dür benden haber alamadı... rımıza : gibi ton b~ını 12,5 (on lkl buçuk) kuıuş ücret isdfa olunur) şekllnd 
İ · 'ı'eni senetlerimize ait mühlet 10 tadil edilmiştir. 

arın öyleden sonra zmıre gi- Aıu•tos c'Umartesi gilnü ı~mı bl- 6 _ Dizbırko ıuile5inln ahklmı ••irealyle firkete alt dlJ;er ıarlftler 
or .. . Benden haber alamadan il\'.·ı , r .Jrnkkı rUchanınızı i;timal ediniz. ı 

ıyn•n kabul edllmlşt ı. 
~erse darılır • Liseler mübayaat komisyonundan: , ......................... llll(•,)l• .. •Hı•lll• .. 1111111111 .. 
Mektubu bitirmişti, zarfa Galatasaray liaesi pansiyonu için s 1 11 f b Md d 

>:vdu ... mevcut numuneltrine göre imal etti- ,.,!lQ PO' a ye e ura ai u. u80,' 
·~ * * rilecek olan (250) adet 11ra ile (5) UO O V 

Tam bu esnada kapı 
ı!riye kocası girdi : 

ac;ıldı adet kürsü ağuıtoıun yirmi bqinci Şeraiti evelce ilAn edilen ve Temmuzun yirmi ye.distnde mll-
pazar gilnü saat onaltıda ihalesi icra naka~aya konulan, Siva.sın, Kayseri. Malatya. Tuı1ıal cihetleri posla 
edilmek üzere kapalı ıarf uaulile mü- e<f · .. il "-'te ihale edile ı.; ilin 

- Bonjur güzel baldızım ... 
ıin apartımanın önünden ge-

nakasaya konulmuıtur. Taliplerinin lan .\ğllltosun on V ıncı &un saaı on ""~ ce ... 
numuneyi görmek ve ,eraiti anlamak olunur. 
ııaere lromiıvonumuza mllncaatlan. 

edileceğinden talebe kayt ve kabulüne başlan
mıştır. Mektep nehart ve meccani olupsefaini 
ticariyeye kaptan ve makinist yetiştirir ve 
derecesi yüks:!ktir. Tahsil n1ü<ldeti ikisi tali 
ikisi ali olmak üzere dört sınedir. ali birinci 
sınifa liseyi ve tali birinci sınıfa lise dokuzu 
ikınal evlemiş talebe alınır, ve liselerin onuncu 
on biri~ci sınıf )arından münakale suretiyle 
talebe kayt edilir. Talip olanların eylülün 
yedinci cumartesi gününe kadar istidalarına 
atideki evrakı raptederek Ortaköyde Çrağan 
sarayı ittisalinde kain mektebe her gün öyle
den sonra müracaat etmeleri liizınıdır. 

1 - Hüviyyet cüzdanı, 2 - Aşı şehadetna
n1esi, 3 - Mektep şehadetname ve ya tasdik
namesi, 4 - Maznun ve n1üttehem olmudığına 
dair polisçe musaddak ilmühaber, 5 - dört 
adet kartonsuz vesikalık fotoğraı: 6 - Veli, 
Veliyelerinin musaddak imza <;uretleri. --

Devlet ~emir yolları ve limanları fünuın i~aresin~eo 
/laydaı pa•J 1 i nı•mnda k:lın J adet reurnı •nı• j'edl 'en< muddcıle 

ica rı '<apılı zarflı ıntizavedeve konm u, tur. :'>IUzaycde 1 Eı lül Pa:ıar günü 
~aa t 1 5,Jtı da \nka rada Devlet Demır\'ollan ldare;ln de yapıl•<:•k tı r ~l ~za . 

~ede \· e iştırak edecekltrin tekli f mclltuplannı Ye ınu,akka l tcmin atlannı 

,..,,, l(iinde •aat 15 e kadar L'mııml .\ltidurlD k kal•mlne Hrmelni luımıhr. 

l'alipltr mtiuycde ~Jrtn amdennı 2 li ra mtık•hllinde o\n karad•. \Talzeme 
d·irt:,indc, lst.:i:ıhul..!a IIa~dar t-·uı~a ~1a~azası ndfln ·cı.larik l·Uthii !'lcr. 

~(A PEL 
ClHAı 1 ~Ul\1UL 

YAZI rtı.A.K1ı 1ESl 

~illiiil 

Husu Oe ~·R .\l\.'IZ hiıkl\metinln takdir v• t<'<·ih ettiği 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ciheti taahhüt olunur. 

t:mum i acentesi; 
Si. 'ORK\'A'i Şadıkl\·e han 30-33 lstanbul TtL lst 22S6 

• 
Posta Telıraf uınuın oıü~ürlOIO levazım nıll~ürlo~nn~en: 

1 - .'\lüstahdemin için ıınla ettfrilecek 2~00·2700 rakım elbise 

ve kasket kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
2 - 14 :\jtustos tarihinde Jhalc>i icra edileceğinden taliplerin 

şartname alma '; için ~imdiden teminat •e tekliinamelerlni ihtiva 
e<lccek kapalı zar!ları tevdi içinde me/.kilr tarihe müsadif çartamba 
günü saat 14 te l•ranbul yeni po~tahanede mıibayaat koınlsyonuna 
müracaatları. 

~·· ları, ve lsla~ encümenin~en ; 
1 AT ARIŞLARI L 9 Agustoı Cuma gUnU Veli Efendide Sirkeciden hususi Tren 

Posta telgraf levazım ve me
bani müdürlüğünden: 

ı - idaremiz mümhdemini için imal ettirilecek 2500 llA 2700 çifı potin 
kapalı zarf urnlilc münakasaya konu l muştur. 

2 ı\lünakasa Atı;usıosun )'irml dordiıncu cumartesi günU icra edilece
ğinden taliplerin şartname almak için şimdiden, teminat •• tekllfnımelerini 

Jhtlva kapalı zarfları te\'di için de mezkiır tarihte '8at 14 t• f>tanbulda ynt 
poscanedc mübay:aac komisyonuna müracaaı1arı. 

-ili ticaret nıetle~i mii~a1aal taınisyonun~an: 
5 Ağustos 929 tarihinde kapalı 7_arf usulile yapılan 110 ton komür 

milnakasasında tekli! olunan flntlar ~ali görüldüğünden enelki şanlar daire· 
sinde IR Ağıı<tM 929 perştmbt günü saat 14 tc pazarlıkla mübıııası 
ıakarrur ttmiştlr. Talip olanlann Soltınahmctte klin mektep mudürlüğünc 

müracaatl•ır. 

Devlet matbaası müdürlüğünden: 
1000 
1000 

10.000 

kilo Mücellit ıotkalı 

~ Kılın paktı ipi 
Yarda kınaveçe 

Mlkdar ve nevlltri balada münderiç tlç kalem levazım munalı.asal ıltniyt 
suretli• matbaamı~ca mübayu olunacatındın talip olanların .)f Ağustos 929 
wilıfne müsadlf cumıntsl günü •aat 16 da mııbaada müteşekkil mühıyaat 

komisyonuna ve şsrtnomeyi görmek istennlerln de htr ıı;ün komi>von kitı

betine mürıcaıtf.an. 

Bedeli keşli 
Lira kuruş 

ı 178 78 Ebusıısut cadcsinde hane 
500 00 san 'atlar mc:ktchi bina-ı 

1960 57 Beyojtlu yirmi ikinci mektep bina~ı 
2692 69 Beyoğlu otuz birinci mektep binası 

~ncnıneni ~aiınii Yil8Jetlen ; 
Balada muharrer emlAki hususiyenin tamirau YS Is 91!9 Çar~amba 

günü sut on bire kadar münakasaya konulmu~tur. taliplerin eneli · 

meni vll&yete m!iracaatlan • 

G nlcttc bı ç-alı:hı rı Shctfif"ld çt"' 
Kğlnckn mımıll, keskin )-OZID ~• 
JX:k \a&l.ımdır 

Yola çıllma1dan f" ' vt-1 fıu nla,. 
da rı bir poıket ahnanııı dert.aut 
td loi3. 

t • 

tl 

Qillett~ ~· 
- Dr. Ihsan Sami fil l' 

Gonokok Aşısı ,i: 
Bclsogukluğu ve lhttl<ltatıol , 
ı..ar~ı pek tc>irli ve taze a'ildıl 
Dham·olu Sultan :'>lahı11~ 
ı .rlı c ,i kar~ısında ı 'o 1 89 

HAL;Lr~EzAI ~ 
BASUR MENIELE" I 
Fistül ve sıracaıarı 
ameltvaılı ameliyıts11. elektrikil 
tedavi ve bıletimie amehyatı ıcr• 
edeı . •a•t 1 ~ l>i\11\'~ln ~ 

... lhın.m '<. 10 ~~ 

1 Şehremaneti ilanall .............. ~ 
Kaaırrı aşada iskele mcydaııı 

108 ve J .So mt trc Emanet malı 
tane arsa açık müzayede ile kirlf 

ı verileceğinden isteyenlerin yüzcl< ı> ı 
di buçuk ni pctin~ e pty akçe!<" 
bera~r 31 Aı:u•to• 929 Cuınart, 
günü saat on be9tc m\ızay<dcy< gı 
mek uzre daire enciunt41ine mur ' 
atlan. 

ı 
"' 'f· :ı. 

Bakırköy tu~. idar.iy.eoinden• ! 
. lı:ırköyunde İncırlı çülığınde ba''d~ 
olarak gezmekte iken derdest. t ~ 
daireye teslim kılınmış olan bır afi' 
boz rcngindeki merkep sabibinırı ıfl 
güne kadar daireye müracaat et 

1 
si aksi takdirde bilmüzay( de satıla 
ğı ilan olunur. 

* * * Beyoğl~ o._;rea.indeo: A:•aP ~ 
çöp ıokeleıwun mşası 2385 !ıra. 85 ıı: 
ruş üzerinden kapalı zarf usulil~ 1 
nakaıaya konulınuıtur. TaliplerıJ1 . 
şifnamea.ini görmek feraitl anla1'.,';; 
ve ehliyeti fenniyelerini havi ve""': 
göstermek için baş fen memurlul". 
na ve % 7 ,$ niıpetinde teminat ~ 
çeeini daire veznesine yatırdık0 sonra ihale günü olan 31 / 8 / 929 . 
rnarteıi aaat 15 te Daire encilmtııİ" 
milracaatlan ilin olunu« 

• • • 
Ü•ltüd•r dairuindM: Daire bııd• 

du dahilinde dairece göeterile~ 
mahallere depo edilmek üzre 
ili 1000 metro mik'bı adi lı:aJdı~ 
taıı alınacaktır. Kapalı ~arf "'Ôı 
le münakasaya konulmuştur. zar 
Si Aluıtos 929 cilmarteıi günü "1 
14 te açılacak ve ihale olunacal<t.'1 
Talip olanların teminat akçe••. 

k .. D ' •ne• mez O.r gun ve saatte aıre '" f( 

menine milracaatları ve taıın ":..C 
!ere depo edileceğinin de fen 
murluğundan anlamaları. 

• •• 
Beyoğlrı dairesinden: Beyoğlıı el< 

irei belediye hududu dahilinde taıı'1 
rata muhtaç olduğu irae dilecek ~ 
kt ve adi kaldırımlarla ıo•ele~, 
maa teşviye yalnız imaliyes~ şe.ra, 
Jazimeyi haiz talpler evahidı k•Y~ 
işçiliği üzerinden açık münakasa ~ı 
ihale edileceğinden şartn~eyı g b 
mek üzre daire rfen beyetıne ve. 

1 
baptaklmünakasaya dahil olmak ııı, 
de senei haliye ağustosunun ~l '"~ 
cumartesi günü saat 14 te daır< • 
cümenine müracaatları: 

• • • 
Kadıköy ıubei idariyeıinden: V: 

re önü'.'deki kuml~k eraziden krOfll 
si veçhıle tefrık cdılen 850 metre J 

1 
rabbaı mahal depo olarak ısoınli il' 
dilmek üzre 930 Mayıs gayesıne 
dar kapalı zarf usulile müzayede) 
vazedilmiştir. 1 Eylül 929 Cuınartt1 
gilnü saat 15 te ihale edileceğindt1 
talip olanların yevmi. mezkO~da ~~ 
lif mektuplarım hamılcn Daıre 
cümcninc gelmeleri iJ;:ln olunur . 

• • 
Fatih Daireainden: Fatihte Sıı!' 

Han müştemilatından olup eınan~ 
ait bulunan 9/11 numaralı iki d )al' 
kan enkazı satrhcağından talip o ıııJı 
!arın Al\uatosun 29 zuncu Pert• .,., 
günü saat 15 te Daire Encümen• 
gelmeleri ilan olunur. ,_,,,. 

Altın ylldız şir"' 
keti idare r iy8' 

setinden: 
·i 

Sirletlmizln he 'eti umuıni)<' . . "'~' <ı-9-929 p!Zarte<I ıı:unti >ant oıın , 
C•rmanva 1 (anındı 14 No da aJııt 

• p 
ıçııma edeceginden hi••cdsr•111 

ıcıriflen ,. içtima ~ününden ırıu: 
kaddem hi><e •enetk rini 'ukarJafll 

ıdre.e te\'dı eylemeluL 

nuznamei müzakerat 
.. .,,.. 

1 - Sldcetin mali ,..,ıvctın• 

idare raporunun milzıkcreai. 
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.... EFTERDARLLIKETIILANATI 

81 
Beyo~lun~a satılık oükkanlar 

tr~ ~~~ali Galatasaray lisesi hamal başı sokağında. diğer methali 
n iki ağında musadıf olan ve Avrupa pasaıı namıle maruf bu
ıtte 

1 
taraflı.. dükkanlar ve üstıinde ki odalar bir senede ve iki 

erı· 0 mak uzere bedeli ihalenin nısfı ihaleyi müteakıp ve nısfı 
tarih' 'h Ilı 1 1 aleden bir sene sonra alınmak ilzere ayn ayrı 25 

nıuz 929 'h· d . ulnı . tarı ın en ıtilıaren yirmi giln milddetle müzayedeye 
flletluş~ur. Pasajın krokisi ile dUkkAnlann icaratı ve muhammin 

l,bu e~'. -~ağıda gösteril_miş~r. 
t nı } etlerın beş bın lirayı tecavilz etmesi hesablle mliza· 

uamele · k det1 . 51 ·apalı zarf usulile icra kılınacağından taliplerin 

t Ur nık uzayedenin son günü olan 14 Ağustos 929 çarşamba günü 
,e adar .. d dlb. muzaye e münakasası ve ihalat kanununun onuncu 

hir-ı dnıucibince teklifatnamelerini bir zarf derununa vaz ve 
c erek ve zarf .. · · · · k · b h f 1.de · ın uzerıne ısmını yazara ış u mem ur zar 

a b;~~i buçuk temi~atl muvakkateye ait makbuz ilmühaberi 
1 ~bu . a kcfalctnamesı ile diğer mühürlil bir zarf derununa v~z 

l•trek 
7~rhn üzerine teklifnamenin hangi dükkana ait olduğu işaret 

'etine cyoğlu l\tal mıidurlüğilnde müteşekkil satış komisyonu 

'ti ııı h makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilAn olunur. 
r..,a u •tnınine senelik icar cinsi numarası 
i655 Lira 

1020 dükUn fevlı'ında 1 oda ve mutbak ve daraça 1 

1020 

900 

840 
960 
54-0 

840 
1380 
1080 
1050 

780 

960 

900 
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·2 

3 
4 

5 

6 

7 

10,S 

9 

11 

12 

13 
14 

15 

· • MiLLİYET ACUSTOS, ı 929 

Emlak ve E~aın ~ankası lstan~ul ~u~esin~eıl 
Taksitle satılık Emlak 

Esas No: sı Mevkii 

Pangaltıda Canbazlye mahallesinde yedi kuyuıarsokağı 

~işlide lzzctPaşa çifliği arazisi dahilinde 

Beşikta~ta şenlikdede mahallesi Köçeoğlu sokağı 

Sultan hamamında Tahtakale cattesi 

Cağaloğlunda Sıhhiye müdiriyeti ittisalinde 

Kadıköy Rasimpaşa mahallesi söğütlü çeşme 

Büyük ada yalı mahallesi topuz sokağı 

l\Jo: Si 

1 

7 

22-20 
2 

6-1 
249-247 

3 

Nevi 

hane 

Tuğla fururu 

Teminat mikdan 

Lira 

50 

hane, ahır, arabalık: 

irath arsa 

dükkan 

arsa 

11 

24 

19 
55 

60 

79 
92 

93 
93 

Heybeli ada Rühban mektebine giden yolda milkerrer 6 

hane 

bBhÇe 

210 
150 
350 
100 

100 
175 
300 
250 

106 
111 
112 

,, ,. Abas paşa sokağı 

Büyük ada Nizam caddesi 

.. " 
Ayanikola ,, 

" " " " 
118 ,, ,, Ebe mevkii 
15 1 ,. ,, Ni:ı:am cattesi 

Balade muharrer em!Ak bedeli sekiz taksitte 

!iplerin ihale gününe müsadif 24 Ağustos 929 

Istanbul vilayeti Defterdarlığından : 
Num:ırası semti meşhuru mahallesi 

305 Büyük dere Büyük dere 

2 " 
,, " " 

5 
5 

45 
45·1 

" 
bağ 

arsa 

" 

5( 

50 
50 

il .. 50 
36-34 bahçeli dükkAn 21 O 

istifa edilmek şartiyle bilmüzaycde satılacap;ından ta· 

Cumartesi saat on altıda şubemize müracaatları. 

sokağı 

B. dere 

" " 

cinsi mi.ilk 
dükkan 

apartıman 

kıymeti muhamminesi 
15500 

Evsaf ve mli~temilatı : 

Zemin katı odunluk ve kömürlük 1 

nci kat 2 oda 1 abdesthane 2 nci 

kat .ı oda 1 abdesthane 1 mutbak 1 

çamaşırlık l daraça ve bahçeyi havi. 
BA!Ada evsaf ve müştemi!Atı ve kıymeti muhamminesl muharrer apartıman ve altındaki dükkAn 4 Agustos 929 

tarihinden 24 Ağustos 929 tarihine kadar yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile müzayedeye vaz edilmiştir. Bedeli 
lh•lenin nısh peşinen ve nısfı diğeri de tarihi ihaleden bir sene sonra alınacaktır, Talipler müzayede n mün&kasa 
ve lhalat kanununun 10 nuncu maddesi mucibince tekliflerini bir zari derunüne vaz ve temhir ederek ve üzerine 
isim ve y• hüviyetini yazarak işbu z&rfı yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate ve ya banka mektubunu havi 
diğer bir zarf derunune koyarak ve temhir ederek ve işbu zarfın üzerine ( Büyükderedeki ap&rtıman ve dükkAn• 
aiuir.) ibaresini yazarak müzayedenin son günü olan 24 ağustus 929 cumartesi günü saat on dörde kadar Beyoğlu 
mal müdürlü!!;'ünde müteşekkil s&tı~ komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri lizımdır. Talipler· 
müzayede münakasa ve ih~IAt kanunu ahkAmiyle bu baptaki satış şartnamesi mevadını kabul etmeğe mecburdur. ----.. - --··- - -

J4so 
0575 
J45Q 

tı4.)Q 

!14-

900 
114-0 

900 

,, 
" " " " 

,, ISADIK ZADE UIHA. DEH-
16 LEH VAPUHLAHI 8eyrıs:lnın 11 Kuvvet ve sıhhat 

Kanı ihya ve sinirleri 

. :ıo 
''(ıso 
\fq 

1080 
960 

Ul80 

1080 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

,, 

" 
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" ,, ,, ,, 
,, ,, ., 
,, ,, 
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YEDiNCi IJÜYÜK 

" ,, 
,, 
,. 
,, 

TAllARE PilANG~~U 
l. Ct KEŞİDE 11 AGUSTOS'f ADIR 

Büyük ikramiye: 
30,000 liradır 

Ayrıca : 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 
10,000 ve,, Bir mükafat 
C<!m'an " 3,900 • numara kazanacaktır. 

... 

17 

18 
19 
20 

21 

022 

rı ~ . ' 1 ,,, 

~ ' 
~.~~tıı..,, ,. 
ltııı~ Oğıu b brikalan hezaran undallyelerl umumi Utıf depos;btnbuldıw 

lıı •1; 'Yru danında 46-47 numaralı Joz. N. Aclman telefon l.tanbul 51409 
-~~~lar, llıiit:pod~ env"! çeşit p~de ve_ döşemelik kadife hare ve fantaz 
~ ~ti_ Piliç k ne'.""1 ıstur, perde mıster, tül; keten perde, önüler; maroken 

%na saıı~rnış masif pirinç ve IU:e karyolalar ile çocuk karyol&lan f&brl 

1~eı ~e;;;;oıl;~ ~;İi~a~ı;;, ~;·;mİ~amin~en: 
•n ara - !(,. . . 

Naııı ıserı hattı ıçin Km. 244 ş&faatli istasyonu civarındaki ocak· ''•n acak rooo '~"a , ~ M3 b&last kapalı zarf usulile milnakaya konmuştur. 
n bına ın~S Ajtu;tos pazar günü saat 16 da Ankarada Devlet Demiryol· 

ı t a ıcra edilecektir. Taliplerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
trrrı r rı ı .:nr .. . - . • 

• 1 eri I·'· 1 gunde >aat 1 ~.30 a kadar umumi müdürlük kalemıne 
ı· 1. •1.·mdır 

'P' . -ı. er mu k 
n lcd 'k n.ı '" şarrnamdcrini 5 lira mukabilinde muhasebat daire· 

••ı .• . . •ucbılırler 

KAHA DEi\IZ 
MUf'iTAZAM VE LÜS)l 

POST ASI 

Sakarya 
vapuru zar ı ı Ağustos pa 

günü akşamı Sirkeci rıhtı
mından hareketle ( Zongul -
dak, lnebolu, Sinop,Samsurı, 
Ordu, Kireson, Trabzon, 

ve Hize iske'.elerine a
zimet ve aYılet cdı! ·ektir. 
Tafsil~L için Sirkecide ~Ies. 

adet lıaııı :ılımda areııtalı

Ç(ına muracaat . Te:efon: ı 
lsıanmbul 2134 ................. 

1 Yelkenci va~urları 
lzınir sür'al poslası 

Lüks 1 t 
ve seri sme paşa 

vapuru ı ı ağustos pazar 
günü tam saat 15 te Galata 
rıhtımın-. lzmire hare
dan<loğru ket 

edecektir. 
Tafsi!At için Sirkecide Yel

kenci 1 (anında kain acanta

sına müraooat. 
Tel. lstanbul 1515 

Ve Galatada merkez rıh· 

tını hanında Çelepidi ve Sata· 

filopati acantalığına mllracaat 

'" ' oıı;lu 854 

1 

--· -
.. _.ı...,4. __ ,;e mahkemeıi Birin· 

ci Ticaret daireıinden: 

Mahkemece ilanı iflasına karar ve
rilmit olan Arslan Fresko mahtum
ları kolektif şirketine ait olup frub
tu karargir olan Istanbulda Mercan 
Ağa mahallesinde Fincancılal' cadde
siyle Nasuh Ağa sokaklarının mahal
li telakisinde atik 18, 1, 3 ve cedit3, 
18, 1 numaralarla mürakkam 135 met 
re murabbaı üzerine mebni zemin 
katında bir büyük köseleci dükkanı 
ve işbu mağaza tahtında ve mağa
za vüs'atindc cesim bir bodrum ve 
birinci katta bir ta~lık ve merdiven 
tahtında bir kahve ocağıyle bir ma
ğaza ve mağaza derununda iki adet 

·Merkez Acenıası; G•lata köprü / 
qa,ındı lleyo~lu 2362 Şube 

acentesı: Mahmudiye ilanı alutda 
htanbul 2?40 

Bozcaada poslası 
(Gelibolu) vapuru ı O Ağustos 
Cumartesi 17 de ldare rıhtı· 

mından hareketle Gelibolu 

LApsekl Çanakkale lmroz Boz

caadaya gidecek ve Çanakkale 

LApsek.i Geliboluya uğrayarak 

,gelecektir. 

Antalya pos 1 a)ı 
( K O N YA ) vapuru 1 1 

Ağustos Pazar günü saat 

l O da Galata rıhtımından 

hareketle lzmir Giilllik Bodrum 

Rados r"ethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönüşte mezkör 

iskelelerle , birlikte Andifli 

kalkan , Sakız, Çanakkale, 

Geliboluya ujtrayarsk ~elcccktır 

TKlUZO.~ UiKi~Ci ro~u~ı 
(KARADE.\'iZ) vapuru 12 

Ağustos Pazartesi 12 de Galata 

rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Ri:ı:c 

llopaya gidecek ve dönüşte, 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 

Trabzon , Görele , Gireson, 

1 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 

Zonguldağa uğrayarak gelecek· 

tir. Hareket günü yük kabul 
olunma?.. 

MI.DE HAZIMSIZUK~ 
jt< ER.. GAZLE~I 

sışl(I f'I LEı<Ş~Lİ K •• YAN!"ruAllJKDA 
(SODO·OASTRJNI 

Mıı31ah:ı:anpEK TE.sllu/DIP 

dolap şeklinde arziyeyi ve helayı ve 0-'-"dar Hukuk hakimli'·· d • 
' b ğ il tah daki • ... u gın en. ış u ma aza e tın magaza- F tına B hi h K d k" .. 

ıakvlye eden 

Arsenoferatos 
ile temin 
edilebilir • 

Eczanelerle ecza 
depolarında 

bulunur •. , .;:: 

Tenezzüh ve 
eğlentilerin izde 

Her halde 

tBURNViL) de 
imal • 

KADBURI 
Çikolatasını 

da alınız 
lezzeti nefis rayıhası 

enfestir 

ilan 
Fethiye kazası dahilinde Göcek 

havalislndeki maden tesisaomıza ait 

tamirhaneye nezaret ve allt ve ede· 
vat anbarının idare eylemek üzre 
Almancaya vakıf bir Türk veya 
Türkçeye vakıf ecnebi bir makina 
ustası aranıyor.Taliplerin 4. Vakı!hın 

4 kat numero 28/29 e müracaatlan. 

yı yekdiı;crine vasleden aynca ah- a e. ce ~ a 1 orın 
ıap bir merdiveni ikinci katta bir ko do Mısırlı oglunda Alı kalfa so_kagın· Foto"'raf levazımattnızı 
'd "- d • • . da 7 numaralı hanede Nurettın bey b 

n or ve ~ o a ve bır hela ve bır al hi 'kam ı diğl bo da ld "' d ı ufak ardiye ve bir ufak teraçayı ve ey ne 1 e ey ~- fjailffia • a ığınız ma,,.aza an ste-
.. .. .. katta bir k . d b d vasından dolayı muddaaley namına ylnlz • 
ub!unhcelu. iki' d torıf kor, d' eş '? a, irsal kılınan davetiyenin muhatabi· 
ır a ve a e u a ar ıyeyı ve - kU k·ı 'k ... ••••••••••••• .. 

bir ufak teraçayı ve dördüncü katta nın haneı mez ru ter 1 e 1 ametl?'· Liseler mubayaat komisyonun-
k 'd d"rt oda b' h ı• b' hı hazırı nın meçhul olduğu şerhıy· 
orı or o ve ır e " ve ır 1 b't• bl'ğ · d k ı b' · b · · e ı 11.te ı ıa e ı ınmasına ınaen 

ulak_ ardıye ve ır. teraça~ ve bunun bittalep mahkemece ilanen tebliğat 
fevkinde kapalı bır merdıven sahan· . . 1 · 
1 

- 1 b' b" "k t h . A ıcrası karargır o muş ve yemden tas 
ıgıy e ır uyu era~ayı avı rs- tir kılman davetiye mahkeme divan· 

lan Fresko hanı namıle maruf han h · t l'k edilmiş ld gu" gibi 
/ 29 rih' .. d'f p . anesıne a ı o u 

9 .. :9 _9 ta ıne musa ı azartesı muhakemenin muayyen bulunduğu 
g~_nü saat 10,30 dan 12 ye k~dar bil- 12•9.929 perşenbe günil saat 13,30 da 
muzayede satılaca_ğından talıp olan- mahkemeye gelmediği takdirde hak 
ların yevmı mezkurde %10 pey ak· k da yap muamelesi icra kılınaca 
çeleriyle mahallinde hazır bulunacak ın gı 
masa heyetine müracaat eylemeleri ğı malt1mu olmak üzre keyfiyet ga· 
ilin olunur~ zetelerle de UAn olunur. 

dın: 

KındJIU kız orta mektebinde 
ber mucibi keşif yaptırılacak olan 
inşaat ve tamir&t ağustosun yirmi 
beşinci pazar günil sut onaltıda 
ihalesi icra kılınmak üzre kapslı 
zarf usull ile münakasaya konulmuş
tur. Taliplerinin şeroltl anlamak ve 
keşlfnameyl körınek üzre koınlsvo· 

5 

EMSALSiZ BiR KEŞiF: 

Coleman 
KOL lA AN 

LAMBALAR! VE EL FENERLERi 
Benzin ile yanan bu IA.mlutlar şimdiye 
kadar lmal .-dııenlt-rl" k•Yaıı kabul et· 
mez. Sarrıyatıarı adi bir IAmbanın sarft• 
yatandan daha azdır; verdlll aydınlık 

berrak ve knvvetU•Hr. 

KOLMAN 
El IAmhaları ve fenerleri dUnyaya yayı. 
lan şöhretlerini fewkalAde olzn tdarele· 
rlne ve son derece kullan••h olmalarına 

medyundıırlal'. 

KOL ~1 AN 
LAmhasını ve fenerini bir çocuk dahi 
kullanablllr, çUnkU sUr'tltle yanar ve 
kat'lyye11 istimal edeni bir tehlikeye nıa· 

ruz bırakmaz. 
MezkOr ( KOLMAJ\I) markasının levknlA· 
Je kullanışh ve lstlladell soba, ocak ve 
UtUlerlne de 11J\zarı dikkatinizi celbederiz 

lTK;dYE iÇi~ UMLMI ACE:-ITALARI: 
Faik Remzi ve şeriki müessesesi: Sirked Nur Han No I! 
lstanbul Asaf Ecz&yı tıbbiye deposu; Mersim ve Konya 

Mehmet Sakin Bey; Diyanbekir \'C Gazi Ayıntap 

E 1 •in apanımanınızın 

daım J temiz ve parlak 

kaima<ını ve sizin de 

memnun olmanızr arzu 

edivorsınız meşhur ve 

ınuzadı taaffün 

Poliflor 
N~~GET 
Cilasını 

Kullınm&nız llzrmdır 

Her yerde 
satılır. 

Devlet oeıniryolları ve limanları uınuıni i~aresin~eD:" 
Erzurum · san kamış işletme mü!ettişlilti malzemesinin Trabzonda 

vapurdan tahliyesile gümrük muamelesinin icra ve Erzurum mağa· 

,."' sı na sevk ve teslimi miinakasası kapalı zarfla 28 Ağustos ç 

şamba günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları binasında 

ypılacaktır. Mlinaka•aya iştirak e~cccklerin teklif mektuplarını ve 

müvakkat teminatlanru aynı günde saat 15,30 a kadar umumi mü

dürlük kalemine vermeleri ldzımdır. Talipler münakasa şartnamele· 

rini bir lira mııkabllinde Ankaradn :\!alzcme dairesinden, Istanbulda 

Haydarpaşa mağazasından Er:ı:urumda Eazıırum işletme müfettişli· 

jtn ·inde tedarik edebilirler. 

Tl~IHH~F K~M~lBltlBI 

. 

Çocuğunuzu küçükten tasar
rufa alıştırınız. l\1üsrif bir çocuk 
bütün hayatında sıkıntı çekmeğe 
mahkurndur. Ç0cuğu ·1uz küçükten 
tasarrufa alışırsa, yarın gireceği 
işte. atılacağı hayatta ınuvaffak 
olmanın sırrını öğrenmiş o1ur. 
Onun için vak\t ı{eçirmeyiniz, der
hal aşağıdakı kunonu doldurarak 
gönderiniz. s~ nkanıız size tasar
ruf kutularıntl.:· ·ı bedava ne su
retle istifade. edebileceğinizi bil-
dirmeyi vazife addeder. · 

TÜRKiYE iŞ BANKASI . ............................................. ..... 
lstanbul Türkiye it Bankasına 

Bankanızın tasarruf kutularından ne suretle bedava istifade 
edebileceğimizi bildirmenizi rica ederim. 

lsmi: -·-···············-·-········· .......... . ............. . 

Adresi:·--···---·--······· ...................... . 
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9 AGUSTOS 1929 
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-Resimde gördüğünüz kadın meşhur boksör Dempseyin zevcesi 
Madam Dcmpseydir kendisi tanınmış bir sinema artisti olan 
Este! Dempsey L'lıı şaney filiminde oynadığı kıyafetile. 

Dünkü kazazede loko-
j motifin makinisti 

Şükrü efendi 

nkara telgrafaneşinde veni makineler tecrübi: ediliyor. Resmimiz bu tecrllbderden birini göstermektedir 

Bu sene şehrimizde bir meyva bolluğu göze çarpmaktadır. Resimoe sık sık tcsadut 
edilen seyyar meyvacılar gözükmektedir 

• 

• 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Eduard Nagent, Duglas r erbenks Cinyar ve Cozelin Dan - bu üç s.n'atkAr saksofonla eğleniyor. 


