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ac Donald'ın nutku ou•• n 
4ııcy k 

ı.~ lng·ronfuansının sert ve tok 
~ tc 

1 1.z murahhasının son güne ı 
d Ct Şcı eden Başvekil Mac Do

''u ne'<ede Cemiyeti Akvamın 
~da uın~~i heyeti önünde bava

ek pres marşandiz tren ile çarpıştı 
. İr n 1hır~ _gibi bir .mevize irat 
lih · ngılız Başvekilinin lıa.ri
fık~ct Uındelerini filen olmasa 
•dc~\ve nazariyat sahasında ifa
bııaı : nutuk, bütün milletler 
llıııak~ a ehemmiyetle mıinakaşa 
bugu •ılır. Mac Donalıl nutkun-

" ~ .. l~lıeynelmilcl bayatın başlı
ııııa rını teşkil eden mühim 

ra temas etmiştir. Kcl!~ı: 
~'dl, l.ahey itilafı, ailahlanm1 " " 

itle •ulbun tesisi gibi umumi ' 
~ ltad;;d

1
• 0 . bahsettiği gibi , Filis

L""ltı e ~rı. İngiltere • Mısır uz
h &ıbı _Britanya imparatorlu-

te uau~ı işleri hakkında da iza 
'ili llnittır. Biz burada yalnız en 
k' ınevzu olan cihan sulhu hak 

1 lngıliz Başvekilinin noktai 
il~ n tahlil edeceğiz. 

'- fıltj 
1 
onald sulh meselesi hakkın 

Ilı fık~ crıni izah ederken incildeo 
l!Jıen k ~1 da zikretmiştir : "Kılıc ı 

nıa 11 ı~i~ mahvolacaktır." Bu-
>ot ki ngılı Beşvekili demek ist i

•! t~a~U lhun tesisi için her şeyden 
t.r ı.a'lıatın tahdidi laz ımdır. Kı
lıar rşı ~rşıya durdukça daima 

biıı. P tehlıkesi vPCdır. Halbuki bu 
t• :re Disbctle sulh tehlikesini 

l 
8
rnak daha müreccahtır. Mac 

ı; 01~1hun de kedine mahsus teh 
hun ugunu kabul etmekle bera

için ::· ~cticeai gene sulh olaca-
k buı rbı tevlit etmesi muhak

Or ;nan harp tehlikesine tercih 
e ·, .. ınaenalcyh İngiliz Batye· 
kt orc harp fikrini daima bes
ııı.,e olan ıilaJıların ortadan kal:! veya asgari bir hadde in-

. lid;, '. cıhan sulhunun tesisi için 
iti~f Askeri müşavirlere siyasi 
•ınn·ın, ordular, donanmalar ka· 

. liyi ·~~t tesis edebileceğini söy
ik /\.~· . diyen Mac Donal'd şiın
oı.ıu. trıka ile bu yolda çalışmak 
ıııu,igunu _ ve yakında memnuniye 
•tnı ~ nctıeeler alınacağını da iUl

ln . ıştir. 
L,t•liz Ba• k "J' . .b lb "Cıtıdak:' xVe ı lnın cı an su u 

lleıı 1 tezi, Almanya'om bir 
! •denberi Cemiyeti Akvamda 

Jııı;;.~ ettiği teze benzemektedir. 
ar Versay muahedeaile ıilih

llıilJ tecr!t edildikleri için, di
•ı:-lar etlerın de her §eyden eve! 
L""'t;ın;nı azaltmalarını istiyorlar. 
"' .. ~ tealıhat hususunda diğer-
~.. ""nzcrnc . 
ti'.~ nz . Y~n~e. onların kendi-
:"'lı~n i .•mMını ıatemesı tabiidir. 

hdaçın a.c Donald'ın tezi, Al
"'·"""" 1 ·~~erıyet itibarile, alkııla 

)\ e. gorınektcdir. Franoa ve 1-. t ıae fikirler teUlkkiler büs
Qİ!h Şkadır. 
li 

0 
••ta bugün dünyanın en kuv

tiir 'dusuna sahip olan Franaızla
didc •ulbun temini için tealihatın 

n'ndcn evci emniyetin "gerek 
fır. lliİ~erek maddeten" tesisi Jazun 
1&;"' ıı~•kıka tepeden tırnağa kadar 
:.... da olan bir adam, kolayca si-
~t.r vranabilir. Fakat ıilahsız in
,'q•tı •raaı':'da da kavga ve ihtilaf 
e Yuııı "• bırbirlerini icabında diş 
~lr g'·u~ıa tepelemek istedikleri 
~ •IJttı or~l~n sahnelerden değildir. 
1

1• "llu" ıçın de ayni ihtimal varit
~ın 1~un için evvela, milletlere, 
;,..~ bir •unısuz olduğunu göstere
'lletnı krnniyet teşkilatının ihdası 
ı...~t~ • tedir. 
;ıtika~'~ların bu mütalaasındaki 

~
1' li 1 •nkar etmek mümkün değil-

•tta . • ı · ı b ' th._. Yak ınsanı rea ıte ere ıraz 

111
"."liy,

1 
laşmak için denilebilir ki 

~ qltıı, tesıa etmek için de evveli 
l<e'ınd r arasındaki ihtilaf sebepleri 
1 ltihin c tevekkuf etmek lazımdır. 
ııı._r,,~· kuvvetin, bir çok haksız ve 
~'ıtı ııı .•ınri vakileri vardır iri, bir 
ltı '•uıı •lletıere yeni inkilap ve te
~ "'Clıhtr arzu ettirmektedir. Çin 
~~asının dediği gibi Cemiyeti 
Jııı~~n vaziyetile uygun olmıyan 
ij İYtt.i •!erin tadili hakkındaki sa
~· &iy ~<nüz istimal edilememiş-
11.. ltıe ~81 ~asıtalarla bir takım mil
~"lt~ •&lıhatm tahdidini empoze 
~ 1 aıa:Ulha hadim olamaz. Devlet
~ t v• ~nclaki münasebetlerde ada
>:'ıt. ı;~vat fikirleri hikim olma 
~''ne €un kaldırılan bir silahın 
~.'1la~arın diğer bir şekilde ha ka 
~ •d ın kaim olmıyacağını kimse 

trnez. 
~ ZEKi MESUT 

~tadenizde şiddetli 
~,;rtınalar başladı 

~< ; 16 - Dört gündenberi fa. 
~1 teıir~~an yağmur ve esen rüzga-
~ 1 

ile rnezruat hasara uğramış 
~ij ~tar tin· · 
~, uir Unde demirli bulunan yü-
l<ı hatt~Otör kasırgaya maruz kala
~e Yıid · Ge~e limanda diğer bir mo 
~~ ~ ik;"lll ısabet etti. Karadeniz va 

1 liop,~Unden beri fırtınadan do
cn çıkamıyor. 

N 
ı, •ı 2 lncı sahifemizde· 

•~ Ch • ~ s •ile aralarında 
on h.abcr!er 

ı r.ı..3 llnctı sahifemizde: 
l Oaon;:. 

~·•ht trne l ntiba1arı 

ı 11
4 

Uncu sahifemizde: 
1 ~ ava rıı poru: 
~ ''•t 

J\ıırııa , 
n. A~k runt~l ---..:::;;:;,;.;.,___ 

Dlln Avrupadan gelen elısprea Huml11ıpı istasyonunda marşandiz trenlle musademe etmiştir 
1 .... ... ·-·-·----·-· .. ····---· .. ••••• .... 

Kaçıncı kaza · türkige-Irak 1 Italyada 
trenile Ktımkapıda Avrupa 

marşandiz çarpıştı 
Şark Şimendiferinde dün de feci bir tren miısademesi olmuı, 

Kumkapı istasyonunda dikkatsizlik yüzünden Avrupadan gelen 
3 numaralı ekspresle Edimeden gelen 91 numaralı marıandiz 
treni çarpıımıttır. 

Ekespresin makinesi yoldan çıktı : 
Musademe neticesinde ekspresin makinesi yoldan çıkmış, mar 

şandizin arkadan vagonu içine girmiş ve marşandizin beş vago
nu parça parça olmuştur. 

Gardöfirenlerden Sait te ağırca yaralanmıştır. 
Müsademenin şiddetinden ve çıkardığı gi.iriiltüden o civarda

ki halk bile korkmuş istasyona koşmuştur. 
Son ayda I a ~ıncı mus a 'leme: 
Bu müsademe ile son aylar zarfında Şark Şimendiferlerinde 

beş müsademe olmuş ve bunların dikkatsizlik yüzünden ileri gel
diği tepit edilmiştir. 

Musademe nasıl oldu ? 
Dünkü müsademe şu suretle olmuştur: 
Avrupadan gelen ekspresten evel 91 numaralı marşan treni 

Yedikuleden Kumkapıya gelmiştir. 
Halbuki ekspres te saat 15 te Sirkeciye gelecektir. Ekspres 

kilçtik istasyonlarda durmaz. Marşandiz, Y edikuleden hareket 
ettikten sekiz on dakika sonra da ekspres Y edikuleden geçmiş
tir. 
Kumkapıya saat on dört buçuktan sonra gelen marşandiz o

rada kömür vagonunu bırakmak için manevra yapmış ve Sirkeci
ye giden yolda durmuştur. 

Bu esnada Yedikuleden çıkmış olan ekspreste ayni hattan ge
liyordu. 

Jstasyon memurları ne diyorlar? 
tstasyon memurlannm ifadesi~öre marşandiz istasyonda 

olduğu cihetle samafor (işaret direği) yolun kapalı olduğunu 
gösteriyormuş· 

Fakat Yenikapıdan da geçerek Kumkapıya yaklaşan ekspre
sin 243 numaralı makinisti Fehmi Efendi samaforun kapalı ol
duğuna dikkat etmeden Kuınkapı istasyonuna ginniş ve bu es
nada marşandizi görmüş ise de 40 kilometre sür'atle giden eks
preai durdurmak kabil olamadığından marşandizin arka vagonu
na bindirmiş ve müthiş müsademe olmuş, vagonlar devrilmiş, 
parçalanmıştır. 

Yoluular şehrenasıl geldiler? 
Ekspresteki yolcular büyük bir tehlike geçinnişler vagonlar

dan fırlamışlardır. 
Yolculara, bereket versin, bir şey olmamış ve otomobiller ile 

şehre çıkmışlardır. 
Kaza saat 15 e yedi dakika kala olmuştur. 
Sirkeciden 14 u 52 de hareket eden ekspres te müsademeden 

iki dakika sonra Kumkapıdan geçmiştir. . "' . 
KABAHAT KtMDE? 1 

Mesuliyeti kimse üze
rine almak istemiyor 
Makinist Fehmi Efendi miısade

me hakkında şunları söylemiştir: 
- Samafor kapalı değil açıktı. Bi 

naenaleyh yoluma devam ettim. İs
tasyona girince marşandizi gördüm. 
Llkin makineyi zaptetmek kabil de
ğildi . Müsademenin önüne geçileme 
d ... ı. 

İSTASYON MEMURUNA GÖRE 
İstasyon memuru Necip Bey i•e 

müsademe esnasında istasyonda ol
madığını söylemiştir. 

Diğer istasyon memurları ise sa
maforun yolun kapalı olduğunu ka 
bahatın makinistte olduğunu söyli-
yorlar. 1 . . . . Diğer taraftan Yedikule ista•yonu Makınısl Ftlımı Efendı 
nun ekspres geçtikten sonra marşan dize yol vermesi lazım geldiğini c • 

Musul petrolları 

Irak maliye nazırı 
Yusuf B. in beyanata 

Irak maliye naun Yusuf Ganiına 
bey dün Avrupadan ıebrimize gelmit 
tir. Yusuf Ganima bey, dün kendisi
ni ziyaretle maksadı aeyahatmı soran 
bir muharririmize demiştir ki: 

- 25 Temmuzda İraktan çıktım. 
Suriye, Filistin, Mıaır, Italya, Fran
sa, İngiltere, İsviçre ve merkezi Av
rupayı dolaştıılı, ::Alraya geldim. Bu
radan da Halep ve Lübnan tarikile 
memleketine döneceğim .. 

Seyahatim hususi işlerle alakadar
dır, resmi ve siyasi hiç bir sıfatı haiz 
değilim. Bu itibarla resmi temaslarda 
da bulunacak değilim. 

Türkiyeye ilk defa geliyor~m. 
Türkleri yakından bilir ve sevcrım. 
Bu itibarla Türkiye hadisatını alaka 
ile takip ediyorum. 

M. Mussolininin 
mühim bir nutku 
"Liberallik baştan 

başa yalan ve 
boş söz,, 

ROMA, 15. A. A. - Büyük fa
şist konferansı Venedik sarayında 
M. Mussolini nin bir nutku ile açıl
mıştır. M . Muasolini vereceği karar
lardan evvelce yalnız kralı haberdar 
etmeği bir prensip olarak kabul et
tiğini ve binaenileyh ara sıra ita• 
olunan haberlerin kat'iyyen esası ol
madığını kayd ile nutkuna başlamış. 
İtalyanın umumi vu:iyeti hakkında 
memnuniyet göstermiş, her sahada 
faaliyetle çalışıldığını, işsizliğin gün
den güne azaldığını, 16 seneden iıeri 
devam eden icra murakabesinin Mi-
1.ino ve Roma müstesna olmak üzre 
önilmiizdeki ıene kaldırılacağını söy
lemiş ve kabinedeki son tahavvülle
re temas ederek demiştir ki: 

Yeni idare saye&inde Türkiye ha
kikaten terakki etmiş ve garpli mem
leketler halini almııtır. Türk milleti 
iyi rehberler idaresinde daima ilerle
yen bir millet halini alınış bir komıu - Bütiln hükQmet erkim arasın · 
muzdur. Her iki memleket arasında- da Roma üzerine yürüyen dört bü
ki münasebet mütekabilen samimidir yük faşiıtten üçü dahildir. Şimdiye 
ve terakki sahasında yekdiğerimize kadar müıteşarlık yapan 9 zat te na
müzaharet ediyoruz. İrakta esiri Tür zır olarak makamlannın me•iıliyetini 
kiye memurlarından bir çokları yük- doğrudan doğruya Üzerlerine alınış
aek mevki işgal etmektedirler ve ken !ardır. Faşizm mefkuresinin sarsılma
dilerinden çok istifade ediyoruz. Bun maaı için bu sitaj devresine katiyyen 
!ar meyanında sabık Bağdat vilayeti lfizum vardır. Arbk dört seneden 
defterdarı olan Ahmet Fehmi bey şim beri elimde tuttuğum askeri kabine
di Irak hükumeti Varidat umumi mü- den sarfı nazar ediyorum. Müdafaai 
dürüdür. Sabık Posta ve telgraf na- milliye teşkillltımız okadar teve••Ü 
zın Oskan Mardikiyan efendi de ha- etmiştir ki müstakil bir adam için 
len İrak maliye umumi müfettişi bu- bile ağır bir yük teşkil edecektir. 
lunmaktadır. { Mabadi ikinci sahifemide J 
.. İ~anla da ~?stuz, M~.sul petrolle- ~~Y////ff///H.Y/#//Af'/AtW##//////~ 

rını ışletmek ıçın teşekkül eden An- ~,, 114 •ıı • t • ~ 
glo-Persiyan şirketi faaliyete geçmiş ~ 1r.1. l ıge in ~ 
tir. Petrolları deniıe kadar götürecek ra ,, ~ 
olan boruların ferşi hitam bulur bul- ~ nı·ı anket.~ 
maz ihracata başlanacaktır. > ~ l ~ 

~ ~ 
AMERIKADA oç KAZA ~ Gelen cevapların ~ 

NEVYORK, 16. A. A.- Dün v:ı- ~ • b f ~ 
kua gelen 3 tayyare kazası 15 kişi- ~ neşrıne aş ıyoruz ~ 
nin ölümüne sebebiyet vermiştir. ~ ~ 

iddia edenler var. Çünkü marşandiz 
esasen sabah 8 de gelecekken gecik
miş. 

TAHKİKAT BAŞLADI 
Müsademe üzerine Kumkapı polis 

merkezi tahkikata başlamıştır. 
Biraz sonra da müddei umumi Ki. 

mil Bey gelerek işe vaz'ıyet etmiş
tir. 

Bu esnada Kumkapıya direktör
leri de gelmiş ve musademeyi tetki
ka başlamışlardır. 

Fakat müsademe mesuliyetini kim 
se üzerine almak istememektedir. 

BANLİYO TRENLERİ 
Müsademeden bir oaat sonra ban

iiyo trenleri işlemeğe baılamıştır. 
SEYYAHLARIN OTOMOBİLİ 
Marşandiz treninde Avusturyalı 

otomobil seyyahlarının otomobili de 
bulunuyordu. 

Bu da parçalanmıştır. 
KUMPANYAYA iHTAR ... 

Şark şümendiferleri idare•i, kıtm 
karlar dolayıaile münakalatm sekte
ye uğramamsı için kar tarama maki
naları getirecekti. M•vsim yaklaştı~• 
halde makinalar hlli gelmemiştir: 
Nafıa vekili kumpanyaya tebliğaı ya 
pmış ve bu makinalann kıştan eve! 
behemehal getirilmesini, aksi takdir
de kumpanyayı mesul edeceğini bil
dirmiştir. 

~ ilk cevap Perşembe günil ~ 
~ Geçenlerde TUrk harf ve ~ 
~ dil lnkıllbının batlangıcı olan ~ 
~ 10 Atustos nutkunun yıl dll- ~ 
~ nUmU vesileslle bir anket aç- ~ 

1 
mıttık. ~ 

Bu aukete gelen cenaplar ~ 
yazı arkadaşfanmızdan ve dil ~ 

~ lnkıllbının belli başlı çalışıcı- ~ 
lanndan lbrahlm Necmt bey ~ 
eıraya konmuştur. ~ 

Ankete gelen cevaplar ~ 
çoktur ve bir tıkımı asıl an- ~ 
ket suali çerçevesinden dışa- ~ 
rıya taşmıştır. Bir çok mCI- ~ 

~ eleler de bir kaç cevapta ayrı ~ 
~ ayn sllyleamiştlr. Bunun için ~ 

arkada1ımız bu cevaplarda 1 
ilerfye ıDrUleıı meaeleferl ayrı ~ 
ayn makaleler halinde tetkik lj 
etmeğe mecbur olmu11tur. ilk ~ 
makale Pertembe gUnkU nUı- ~ 
hamızda çıkacaktır. 1 

Cevaplann Dlfrlno batlan
maeı ile anket bltmlf demek 
değildir. Bundan sonra gele-

~ cek cevaplar da bir taraftan ~ 
~ aıralanıp netredilecektlr. 1 
~//~/gat 1 '~ 

Su derdi 
Emanet vekftlete 
müracaat edecek 
Nafia vekili dün 
terkos tesisatını 

teftiş etti 
Vakit vakit kesilmelrk olan tukoa 

suları son gtinlerde gene gayri m11n
tazam akmağa batlamıttır. Şirketin 
yeni mukavelenameıi benUz Nafia ve
kaletinde tetkik edll-ktedir. Ademi 
intizamdan dolayı Emanet müteaddit 
defalar tirket nezdinde tetebbüaatta 
bulunduğu halde kat'i bir semereıl 
görülememiştir. Binaenaleyh Emanet 
bu vaziyet kart11mda Nafia vekile
tine müracaatla ıirketten şikayette 
bulunmuıtur. 
NAFIA VEKiLiNiN TETKiKATI 

Diğer taraftan ıehrimizde bulu
nan Nafia vekili Recep bey de dün 
terkos te&isatı ve terşih havuzlarını 
t eftif etmiştir. Vekil bey, bir muhar
ririmizin Istanbulun vakit vakit su
suz kaldığı hakkındaki şikayetlerden 
bahsetmesi üzerine ; 

- cBu meııeleleri ıureti kat'lyede 
halledeceğiz.• Demiştir. . 

MOHENDIS MEKTEBi 
TEFTiŞ EDiLiRKEN 

hrif &y har"ktlindtn ewel 

Londra sefiri 
Ferit Bey dün Lon

draya gitti 

Sefirimiz yeni talimata 
hamil bulunma

maktadır 

Londra sefiri Ferit Bey, dünku 
ekepreale ıelıriıni.ıden Londraya ha
reket etmittir. Ferit Bey, iıtaayonda 
Nafia Vekili Recep, Şehremaneti mu-

Dün bazı gazetelerde yüksek mü- avinl Hamit Beyler İngiliz •efareti 
hendis mektebini teftif eden Recep baıkitibi ve bir çok zevat tarafından 
beyin şahit olduğu intizamıızhklar teşyi olunrmıttur. 
karıraında bazı tabirat kullandığın- Ferit Bey, hareketinden eve! teş-
dan bahsediliyordu. yie gelen zevatla ayrı ayrı vedala,. 

Recep bey, dün kendisini gören ınııtu. 
bir muharririmize: MÜHiM TALiMAT MI? 

«- Yüksek mühendis mektebini Dün aktemki gazetelerden biri 
teftişi esnasında bazı gazeteler ha · Ferit Beyin mühim talimatı hamil ol· 
na söylemediğim ıeyleri söyletmi;- duj!unu yazıyordu. Bir muharririmiz, 
!er. Ben gördüğüm noksan kısımları trenin hareketinden evel bu ne,riya· 
lazrmgelenlere söyledim. Fakat ne bö tı Ferit Beye aormuttur. 
yle bir hadise oldu, ne de ben böyle Ferit Bey, böyle bir talimatı ha-
bir lisan kullandım ve kullarurun. mil olmadıfn11 ..e Anllwadaa udct 

Bu havadisi tekzip edebilirainin. etti,.. ......., ......_ .._ M tta b 
D 

. . a• --.... 9 il• 
emıştır. lunduğunu, buna ilave edecek yeni 
Diğer taraftan Vekilet hususi ka- bir ıey olmadıfıru eöylemittir. 

lem müdürlüğünden şu tekzipnameyl 
aıdık: Ticaret odasında 

Yüksek Mühendis mektebinin dün- bı"r ı"stı"fa 
kü teftişinden bahs eden Cumhuriyet 
gazetesi vekil beyin yatakları göate- Ticaret Odası raportörlerinden A 
rerek (Burada hammallar bile yat- laettin Cemil Bey dün iıtifaya mec 
ınaz) dediklerini ve İkdam gazeteıi bur kahnıştrr. İıtifa mesele•i hakkrn· 
dahi ayni mevzu için (Burada köpek da deveran eden pyıaalara göre A
ler bile yatmaz) tabirini kullandıkla- liettin Cemil Bey, paramızrn kıymeti 
nnı ve ilaveten kirli havluları mevzu hakkında ihzar ettiği rapor odaca tct 
baha ederek(Buna ayak bile silinmez, kik ve tasvip edilmeden neşrolunma
hu rezalettir) ifadesinde bulundukla- sın dan ileri gelmiıtir. 
nm ve, ~ektep müdürilnili.' teP_d~ e- Aiaettin Cemil bey, bir muharri
~ıleceğıru yazmı~lardır. o.un g~rillen rimize : galiba bazı neıruyatı benden 
ıt mutat hır tetkik ve teftqten ıbaret çıktı zannediyorlar" demiıtir. 
olup müşahedeler netayici hakkında 
icap edenlere vesayada bulunulmuş 
sada yukarıda zikri keçen ıekilde a
ğır ve lüzumsuz tabirler asla kullanıl 
mamıştır.> 

Oç aylikların yarın verileceii an
laıılmqtu. -------····· .. -------

Tıp kongresi bugün açılıyor 

OOn AnKaraya gidtn doktorlarımız 
Ankarada toplanacak olan tıp kongresi bugün inikat edecek

tir. Halk fırkası müfettişi Hakkı Şinasi paşa da dahil olduğu 
halde şehrimizin bütün manıf doktorları kongreye iştirak etmek 
üzre dün Ankaraya gitmişlerdir. 
••• • .... n .. n••ı ••• uı ı • ı ı 1111 1111 • • ı ı" u • 111111111ı111111ıu11111 ııııM •-1111 ,,.,._, .,., ıı,. ııı ı ıu -

Bir resim sergisi 
Geçen sene Ankara ela "Genç San'! ğiniz nefha nefiı aan'atlann bu tube

atkirlar" namı altında ilk scrailerini ıinden mi baılayacak? 
açan res1am ve heykeltratlar, bu ae- O kadar ~cel~ ~tmeyelim. . Her 
ne htanbul "Türk Ocağında" (Müı- feyde ilk te11r bızı aldatabilir. Ba
takil Re11amlar ve Heykeltraıfar) huıuı ben ıan'at hayalnnda pek çok 
namile ikinci ıerıilerini açtılar. hayal inkiaarlarına uğramııımdrr· hiç 

"Türk Ocaiının" bu yeni san'at değilse kırkımdan ıonra biraz 'ihti
yolculan~ tah~iı ettiti odalar bir re- yatlı olayım. Lakin, bir eıeri bırakıp 
IİM aer&'llJ yen olmaktan çok U~· da Öbür eıerin ÖnÜne &eçdikçe bu· 
tır. Burada aydm~k ve meı~e;-ııo· nun ne kadar imkiinaız olduğunu hiı-
ze bitap eden oan atların bu ıki yar- di . 
d bi t ·ı· ı · 1 h' se yorum. Bu e1erlerın her birinde-uncııı- ç e ıerı ı eaer erın e ıne ki . . . .. . 
değildir. Akıine, her iki unıur da ıı~nçlık ne~ve1ı, ııen~lik cur'etı, 
oanki ııenç ehliyetlerin aleyhine ku- gençlik. h~~e.•~~ hatt~~ par~ da . 
rulmut iki tuzak ııibidir. -;-ııe?çlik çııılıgı, ~~ru ?'ute~~'Y':,n 

Buna raimen, yenilik, tazelik ve yınru_ yafrmın delıl:kl~rıne ıuruklu
ııüzellik, aerııi yerine daha ilk adımı- y~r; ımzala~ını _daha ılk .defa göı·dü
ruzclan itibaren bir bahar havaaı ııibi ıfum bu san atkarların eşı, akranı ya
yüzünüzü okfllr. Kalbimize, bütün pıyordu. 
samimi aan'at yerlerine mahıuı teai- itte Ali Avni Beyin fu "M .. keli 
rin munis harareti gelir. Türk topra- Balo" sunda, fU "Vitrin" inde vaktile 
ğında yeni bir bedii heyecanın, bu kurup kurup da bir türlü hakikat ıa
bot zemin katında filiz ıünneğe bat· haıine çıkaramadığrm aletli hülyala
ladığıru anlar11nız. Nihayet, bekledi- rın kızırm ve kc kin akioleriııi görü-
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ııe ~;;;i;;;;~d;~:·-· : - ~ So;H;berle~Jt E 

.,,Jtlüc;·~;·-;;~i;;b;;··• HARİÇTEN ALDIGIM&ilız~H=A=B:R!lE-R-L-E-R-1 Yunanlılara verilecek ceva a 

itil. istikbal edenler? - Bir çok eli bıçaklı Fransada ••Q!•~rede lsviçrede Heyeti vekile dün. fuPlanarak cevabi 

adam - Mezbahada başka neler glJrülür? AVRUPA BİRLİGİ notamızın kat'i şeklini hazırladı ~er 

------ Tamirat meselesi Akvam cemiyeti ANKARA, 16. (Telefonla) - vekilece tetkik ve tasvip ~~ 
Fr,enklerin altın boynuz (Co- rini kestiler. 

H · k'l b b h ı • ı: vıi 

İ d tık .. ""k t . Ö~yl etıvke dı e usa a top andı di. Cevabi notamız, bir i~I t~l:İı 

rne d'or) dedikleri Haliç, cilası ri kıynn bir adam, önüne sü- Geri kalan işler e şart gumru arı- Almanlar müslem- g eye a ar müzakerata dt.- teblİ· Il 

ııçmuş, yaldızlan yer yer dökül rüklenen hayvanın başından ya konuşuluyor fe}erı"nı' arttırmamak leke istiyorlar vam etti. Yunanistana verilecek zarfında Yunanistana 

müş eski bir çini kitabe gibi her kaladı, boynuzlarını çengele tak 
cevap hazırlandığından, heyeti lunacaktır. {i,sr 

·kıvrımında yeni bir harabinin tı, ayaklarını bağladı, son7,a bir !'ARİ~, 15. A. A. -. Youn_g . CENEVRE, 15. A. A. - Ce- ' 

.bakiyesini gözler önüne sererek, tekmede yere çökertti. Otede planının ı_kmal _ve tatbıkına aıt LONDRA, l5. A. A. - .. Tı- miyeti akvam büyük meclisi, Kuraklıgv a karşı 1 İzmirde üzüm sat1· .::iele 

'çıplak bir servi ormanının kar- beyaz önlüklü birisi, elinde des- meselelerı tetkıka memur kon- c~~~t ~azın M. G:a~am ,soyle- La Hey divanının nizamname-

şısında en dar noktasına yaklaş tere biçiminde bir bıçakla ayak- ferırnsa iştirak edecek o_lan Al- d~gı b~r n1:1tukta ıktıs~d~.?1~~- sini kabul etmiş ve Amerika- ZİRAAT BANKASI hararetli 1lifçi 

tı: Eyiple a_ralarmı, deniz dene- ta bekliyordu. . man murahh~s heyetı . saat kurenın ?ır Avrup~ bırlıgı vu~ rı:ın ~ureti katiy~de d~vana iş- K~RAKLIK YERLERDEKİ İzmir 
16 

A.A _ Bu ~ q 

bılecek yen kalmamış çamurlu Meğer hayvan Yahudi malı 17,10 geçe Panse gel.mlştır. He ~ude getınnekte~ ~baret oldu tırakı kabul etmış oldugunu tes ÇIFÇİLERİN BORÇLARINI kird k . ~ .. ) t 
1 

ıs· fıar~ 

.bir su ayıran Sütlüce kırmızı imiş. «~~şe:>» yani ekli caiz yete do_ktor Dom nyaset et- ~~~ ~ey'.1n erı~tır:1~u sah,:- cil eylemiştir. Siyasi encümen- TECİL ETTİ çe 76~ ~-z ~~~mk.~a ~~r. Ot ! ııı 

boyalı evlerile görünmüştü. olması ıçın ılk bıçağı hahamın mektedır. a 1 en .~1?11e ıç~n. 1 ş_~rt .. - de müstemlekatta mandalar ANKARA, 16. (Telefonla) _ yon ın 1 0 
• ıııil' 1'~ 

Burada beni ilk istikbal eden vurması lazım geliyormuş. Bu BEYNELMİLEL BAN~ vrupa h~k~ı:'~tlennın ~k hakkında İtalyan ve Alman A d l d k' k kl k d ı _ sene gene bu kadar bır 
0 

. .ı 

· · 1 ı· h ki d d h h PARİS, ıs, A. A. - Berlinden tarıfelerını ıkı sene muddetle . .. na 0 u a 1 ura ı 0 ayı zarfında satılan mıktar 1 "°lıt1 

ler sınekler oldu. Daha <Ske eye e ı ıça ı a am a a amınış. b'Jdirili or. Beynelmilel bankanın • k 1 
. murahhasları, eskı Alman mus- sıyle kuraklık mıntakalarında- 65 

b' 
150 

k'l 'd' O 1
, 

k km af b. .. ti Ağ • ki k h ı Y · artınnamaga arar verme en- 1 k' .. f'kl . ..' . . yon ın ı o ı ı. '11 

çı ar çı az etr nnı ı~ sur ır agır, çe_ nere. . ayvana teşkilatı ile i§tigal edecek komitenin d' tem e atının ı:nut~e ı _ ere ı:ı;u- kı zurraın borçlarının tecılıne, ftaı4 E: · 

sinek aldı. Hem ?uranın sınekle yaklaştı.~ula~a bı": fısıl~~: ilk içtimaına iştirak e>':liyecek Al- ır. BiR INGILIZ HEYETi vakkaten tevdı edılmı~ oldugu- Ziraat bankası tarafından karar satışı bu hafta geç~n. hizıııı! 1.ı•şı 

ri adeta küçük bırer arı cesame - İhtıyat ıyı şeydir- Çünku m~ murahhaslarını tayıne ı:ı:ıemur NEVYORK, ı 6 . A. A. _ Başında nu beyan ve bu noktaı nazarı verilmiştir. z_aran çok hararetlıdır. ftı ~ n n 

tinde şeyler. Yapıştıkları yer- arasıra bu mefret hayvanlar bı· ~~en ~o~t:, Schacht, bu vazifeden lort Abernon bulunan ve son zaman- müdafaa etmişlerdir. Bu noktai BURSA, 16. (Milliyet) - tısat mın:akasına_son hatıl· 

den aynlmıyorlar. Havada güç çak altından kurtulurlar, o va- ıs Fa e mış · 1 . b h k ti larda Arjantin ile ticari bir itililfna- nazar, Fransız murahhası tara- Dün gece saat on dokuz bu- rfında yagmur yagmaınıŞ 

'f dili b' k ku kıt 1 · .. .. k t ransız gazete erı, u are e n me kt t · 1 İ giliz' h ti "R' f d 'd 1 h d'l- TİCARET UMUMİ 

tan e r ır o var. rasge enı onune a Ip ya- beynelmilel bankanın Young plilnına a e m•.~ 0 an n eye . _ıo ın an şı det e ret ve cer e ı çukta Orhan - Gazi kasabasın- }. 

Pıhtılaşmış kan gömeleri, şu ra bere içinde bırakırlar. Ekse- tevfikan hisse senetleri ihraç edece- Hde Janeby~o hyaf mRu.vasdalıttJ etnuştı;. miştir. da şimalden Cenuba dog"nı ge- MÜDÜRÜ ANKARAP 

d d k k im _ ,.. rih 1 k R h ali . . eyet, ır a ta ıo e aneyro ua CENEVRE ı A A Ak . . . I ' 

ra a bura a uruya a ış a s• ~ ~e yapı aca en _av sının kalarak ticari şCTaiti tetkik edecek . . .. -~ 6· '. . · -: vam len şıddetlı bır zelzele oldu. Fa ANKARA, 16. (Telefo!l 3 

yaklar, dişleri sırıtan hayvan -: \ tkaht~iıyetaıkhubsutmsunu.". ~u tarıhkt~n bevel ve Saopaulo yu ziyaret etikten son- dceemn ıyMetıGbuyuk mecbsmhhe rıyhasettle· kat hasarat ve nufusça zay;at Ticaret umumi müdürii ~ 
l . .. .. a ye es e e11 ıçın mez ur an- İ .1 .. ktir . uerrero mura as eye e- . ·ıe 

çen~ e~ goruyorum. _ ka teşkil!tmı tehir etmek maksadım ra nglt~~~~~~N AVDET re bir ziyafet vermiştir. yoktur. . . B. buraya ge~di: Kendısı 

Sü~luce demek mezbah~ ~~ gizlemiyen bir manevra olup olmadı- LONDRA 16 A R . ahi' BURSA, 16. (Mıllıyet) - nuştum. Dedı kı: - İstaııb 

.mektır. B~rası mezbaha yuz~ , ğmı cayi sual bulmaktadır. etmiş olan ilk İn~ifu krt'a~~;:nl:..~ ı• talyad a Tayyare cemiyeti tarafından bulunduğum müddetçe bat1 

den ~allc~ en kalabalık en ış- JIDDETLI FIRTINA ya gelmiştir. şehrimizde bir hava spor kulu- kikatta bulundum. Gazete!< 

!ek bır yen olmuştur. Kasaplar, PAd Sb, _ısf. At. A. -k:mıOd depühar;•- LONDRA, ı6. A. A. - Prens de • bü ile bir Sivil tayyare mekte- sigorta tarifeleri mes'eJesil 

k ÜZ • . b" "k manm a <r ır ma Ç• § m un Gal . d . . 1 [ B f d b d J . . 
oyun en_ne ış yapan uyu hasar ve zarara sebep olmuıtur. , ~ayrarec• şeha etnamesını a • irinci sahi e en ma a bı açılacaktır. kında yazdıkları yanlıştır· eı 0 

celepler, bagırsakçı Ruslar: sa- YIKILAN EVİN ALTINDA mak ıçın hazırlanmaktadır. Bundan sonra memleketin bütün BURSA, 16. (Milliyet) - hususta ne tetkikatta bıl' <l~ı 

kat toplıran Arnavutlar, bılhas KALANLAR Filislinde kuvvei.müselle?as_ı doğrud~n doğ~~- (İstanbul_ Bursa) hava pos- dum ne de ra or hazırlaı!J( ' 

sa kesımın çok olduğu paı:ar ve PARİS, ı6. A. A. - Geçen gUn y~ erkanı harb~ye~ _umumıye reıs~- talanna akında ba !anacaktır .' . . P . -, 1' •n 

Petlembe günleri hep buraya yıkılan evin enkazı altından 3 ceset V • İ J ? nm emrıne verilmiştır. Erkanı harbı- Y . . ş. . : Tarıfelerın bır kısmı bıt!ll1~ ,l.la 

· ' 2 - Akibetinl bekliyor daha ç•karılmıştır. YaraWardan iki- azıye DaSJ •• yei umumiye reisiyle beraber milis T.~Y:!'.'.11°e ~emıyetı reıs mua_vını tastik edilmiştir. Yalnız t3 1iillc 

akın ediyor!~ • • riya bu felaket te hahamlann si ölmüştür. Telefolanların adedi bu teşkilatını, divanı muhasebatı, şura· Şukru B. ın buraya gelmesı bu çin iade edilen ğerni 1 / e 

baş li sonuncularla 25 e baliğ olmuştur. Şimdiki halde İngiliz- yı devleti, polisi doğrudan doğruya işle alakadardır. ı 
1 

· 't k h ÜZ tı! ''le 

Sütlliceden mezbahaya kadar ına ge r:» MÜHiM BiR SERVET hük_u?'et rei~ine m~rbut. kılan karar· BURSA, 16. (Milliyet) - ne_ enne .aı. ısını en si, '. 

.güzel bir yol yapılmış, bu yolun . H_aham bır _şeyler ?kuyarak BELGRAT, ıs. A. A. _Eski Pe ler hakim !ar ıtihaz edilmek uzredrr. İkt' t k'li Ş k' B .
1 

edılmemıştır. İstanbulda ı.. 4.ı 

k da.ki danlık k ılerliyordu Nıhayet bır hamle F'J' · d h b ı H'·k· k'l' d .. ti' ·ı ısa ve 1 a ır · 1 e l ·ı· k'k h · dıf· ·1~ 

arşısın mey ta oyun • · • - tresburg merhunat bankasının kasası ı ıstın en gelen a er erde ora- . u umet ~eş_ ~ atını:ı_ .e~ış ". me· y b' T h . B b ta a ı tet ı at eyetı var . ~ Y 

lar meliyor, danalar böğürüyor de bıçagı hayv~ gırtlagına bir bina bodrumunda bulunmuştur. daki sükundan bahsediliyor. Filhaki- ~ı. p~ensı~lernnızın deı::ıştırilmesı de· .?zgat me usu. a sın : _u trepo buhranı, vekaletin ta"· Q •fta 

Ve ko.'pekler kan kokusuna ag·ız- sokt. u. S_ ıcak bır kan da.lgası, Kasanın kinde 500 milyon dinar kı· ka şimdi orada ortalığın sakin oldu- gildır. Bınaenaleyh, hukumet her za gun buraya geldıler ve Valımız . •. t tb'k d'Irnel: ~c 

• - İ d · d f · · ı · · F · B 1 b' 1. k K ı. ettıgı esase a ı e ı • · 

!arını açarak ürüyorlar. Burası kesık bır hırıltı_ ve uzun bır de- ymetinde para vardır. gu anlaşılıyor. Fakat ngilizler gider- man an Z<ya e aşıst prensıp erını atııı ey e ır ı te araca .1ey .
1 

h ll d'l . . l'· 

b 1 H b k d A PARALARI ÇALAN ADAM se ne olacak. . ? taki? edece!<ti'. harasını ziyaret ettiler. Şakir B. tı e a e ı mıştır. ıeq 

hakiki bir ;uıababa meydanı. e eruı:ıe. -~psı . u a ar._ k- tST~RAZBU.RG, ıs. A. ~- - Ev· Filistinde vukubulan hadisat üze- Lı~~rallıgı~ baştan başa y~la." ve bilhassa ziraat işleri hakkında YOLLAR İÇİN AVRUp,4· a 

Mezbahaya, günde binlerce ş~ yıyecegım pız.?l~~ ı~t~ veke fırar etmış olan beledıye vez- rine mahallinde 1:etkikat yaparak av- boş soz olduguna ve mezhebrmız O· , . İ 1 n 

hayvanın boğazlandığı, masum vencı manzara~ı gozu~un onu- nedarı zabıtaya teslim olmuştur. det eden muharririmizin getirdiği lan mütemerkiz ve nüfuzlu bir hü- tetkıkatta bulunacaktır. TETK KAT •br, 

kanların dere gı'bi akrtıldıg"r ye- ne gelmese «Cınayet, cınayetl» BiR KOMÜNiSTiN TEVKiFi mufassal malilmatı dün uzun uzadıya kumetin katiyyen lüzumlu olduğu- f\.DLİYE VEKİLİ BUGÜN ANKARA, 16. (TelefoıılS ılııb 

diye bağıracağım. Yerde kanlı PARİS, ıs. A. A. - Komünist yazmıştık. Filistinde son vaziyete na bu gUn cihan hadisatı karş•sında ŞEHRİMİZE GELİYOR Nafia vekaletince yaptırıl1 0~~ 

kementler, tavanda mütaharrik se~dikala~ı umumi J:atibl olup dev- dair.~~ ~ir fikir edinm~k i~in mu- daha kuvvetle kani bulun~?'o.rı;m. . ANKARA 16. (Telefonla) _ asfalt yollar için mütell~· .~~ 

!etin emnıyet ve selametine karşı fe- harnrup.ızın tetkikatı neticesı olan şu Hakaretle anılan dıktatorlugU bız . . '. İ .. . tiJI ' 

çengeller, her kesin elinde birer sat tertibatında bulunmakla zannal- malil~~tı kaydediyoruz: taşıy~_ruz. :ı;>i~atö~lük. bu h.a~ise~er: Ad_Iıye vekılı stan~ula harek~t l~rdan murekeJ?. bır heye fi' , 

bıçak .. Umumi bir maktelde tına abnan "Monmousseau" tevkif İngılızler vaziyete hakimdirler. de mundemıçtir. S<yası, ahlaki, hkrı ettı. İstasyonda vekıllerle veka- kikat yapmak uzre Avrıl V t 

gibiyim. olunmuştur. İngiliz askerleri burada kaldıkça sü kuvvetlerin tek bir kumanda altma let erkanı tarafından teşyi olun gitmesi muhtemeldir. yol ı • 

Verdikleri izahata göre her MÜHiM BiR CiNAYET kunun devam edeceğine şüphe yok- konulması lüzumludur. Yoksa dik- du. projeleri tetkik olunuyor;/ ı~t•. 

sabah pay mahallinin önünde 0 PARİS, ı6. A. A. - Adliye ida- tur. Fakat İngilit1h çekilse Arap- tatôrlük devlet muamelatmrn tenki· tj,"' 

reıi tahkiki hüviyet müdürü M. Bay- !ar, Musevileri memleketten kolay- dini menetmez. Şu şartla ki bu ten- tt. h d M · ı ı A ~ 

nır sonra herkes koyununu alıp 43 yaşında ve J oseph Philipponcil rinde külliyetli mıkdarda silah var- yalnız muamelatın tekamUlünU istih- '· t gün kesilecek hayvanlar topla- le, tabanca ile katledilmiştir. Katil, ca ihraç edebilirltr. Arapların elle· kitler fena maksatlar saklamasın. Ve 1 1 a 1 1 1 1 n 

mezbahaya gelir. Ve akebinde isminde birisidir. Merkum saçma sa- dır. Bilhassa köylerde şehir taşrala- daf etsin. Mes'ul zevat bu tenkitleri '! 

bunlar kesilir, temizlenir, derisi, pan bir takım sözler söylemiı. na- rrnda Araplar vaziyete bakim görü- memnuniyetle karşılarlar. T u" rk s"ıgorta ş"ırketı" 
ciğeri, başı, ayaklan ayn ayn mussuz bir adamı öldürdüğünü ve an nüyorlar. Bazı yerlerde hfila İngiliz- M. Miıssolini firarilerin ümitlerin- , 

d . cak müstantik huzurunda ifade vere !erle hali müsademededirler. Bunun de aldandıklarını ve faşist idaresinin H "k h t .. . . ta efeSI ',,_ 

1 - Elı bıçaklı adam aırelerde yıkanır. Bağırsaklar ceğini beyan etmiştir. la beraber bu müsademelerin uzun düşcccğihakkındaki tahminlerinin hiç arı ve aya uzerıne sıgor muam . .... 

re gınyoruz. Baytarlar ahırla- daha uzun muameleye tabidir: SIRBISTANDA iNFiLAK ~üd_det devam etmesi muhtemel de· bir.vakit tahakkuk etmiyeceğini ~öy icra eyleriz. Sigortaları halk için müsaıt ~ 

nn önünde kesilecek hayvanla- Yı~ama, temizleme, tuzlama, BELGRAT, ı6. A. A. - Sacubti- gıldır. ledıkten sonra hunları affetm•k un-· • , . , . ,
1
, 

·ık · · ba ırsaklar, bir çok ellerden ge tza dan bildirildiğine göre, Bachkcs Filistinde ikt<sadi vaziyet fena kam olmadıitını çünkü bunların gir- şeraıtı havıdır 2 1,, 

nn ı muayenesını yapıyorlar. 
d - 'Jd' M ı k · .. ·· ·· d·kı · · b " 

çiyor ve doğrusu -gözümle gör- poıa istasyonunda bir sahrınçıı va- egı ır. em e et zengın gorunu- ı erı yen uıa tıran hastalıkl• ko- "f k . İ _ . G l t 1 0-
H d dı ıı;, 

Daha ilerisi vasi bir kasaphane.. gonda infilak olmuştur, Bir çok kişi· yor. Museviler çok para getirmiş- yun sürUleri olduklarım beyan et-ı H er CZI ( ~ resı: a a aua nyon anın a l.t· 

Biraz eve! kesilip sıra çengelle- d~m- ~ok itii1:'.1lı bir_ surette te- nin öldüğü ve bir kaç kişinin yaralan lerdir. Bu para bolluğu ~eticesi ola- mi<tir. A••ı" i 111 ıı ıınıayıın şt•hirlcrıle acente ll":t'l ı·ıkt·ı •ı ~t 

re sallandınlmış buz gibi yağlı mızlenıyor, uzerlenne bol tuz d<ğı zannedilmektedir. rak meml,eke~te _dehşet!ı pahalılık M. Mussolininin nutku şiddetli al- .... Telefon: BevoRlu _ 2003 

koyunlan bana refakat eden ar atıldıktan sonra fıçılaradizili- FRANSADA ASKERLiK vardır. Fılıstın !ırası Mısır !ırası kışlarla karşrlanml'tır. · 

B · b • k d · · · PARIS ı 6 A A G k<ymetinde, yani İngiliz lirasmdan-
kadaşa gösterdim: / 

1 
Y?r. ıze agırsa • aıresını gez . . . . - ex te sa· da yüksektir. 

1 di d dıren zat alhanea ı b bık muhariplerin vermiş oldukları zi. 
- "te de m, gör ün ya her .. • s en ge en a- 1 Museviler Araplardan çiftlik ve 

"' - kl d ğ yafette bir nutuk rat eden M. Pain-
koyun kendi bacağından asılı- gırsa arın yıkan ı ı teknenin arazi satın almakta fakat kendileri 

leve, Fransanın askeri siyasetinin 

Yor. . başında gülerek: lh .. ı· 1 asla satmamaktadırlar. Bu itibarla 
su ve emnu se amet ı: bi iki kaygı-

Her tarafta müthi", b"" dön- - İş~e efendim, dedi, levan- dan mülhem olduğunu beyan etmi~ arazi tedricen Musevilerin eline geç-

., ...,, ~ mektedir. Bana verilen ma!Cıınata 

dürücli bir faaliyet var. Kimi e- tanın alası burada bulunur. ve hiçbir memleketin Fransa kadar göre, bugu"n de arazinin kısm• kül-

li d k · · · k V k ö 1 H t f teslihatını tenkis etmediğini ve Fran-
• n e örük, şışınyor, imi de- a ıa ye. . er ara ıtrı- sanın askeri hizmet müddetini 17. lisi satın alınmıştır. 

riıılni yüzüyor, kimi ciğerini, i"- yat fabrikası ( !) gibi idi. Kan, · eli FiLiSTiN VE ITAL YA 
,. aya ın rmiş olduğunu ilave eylemiş 

kembesini çıkanyor, kimi de bağırsak, işkembe, mumbar, ci- tir. Filistinde cereyan eden vekayi ü-

ltalyan ataşe navalı 
İtalyan ataşe navalı komandan 

Maroni tayin edildiği yeni vazifesine 
gitmek üzre şehrimizden yakında ha
reket edecektir. Kendisi memleketi
mizde 926 dan beri bulunmaktadır. 

Yerine kapiten Secchi İtalya sefareti 
ataşe navali olarak tayin edilmiştir. 

erd ki kani · li • • h · b' KOMiSYONLAR TOPLANDI zerine bu memleketin idaresi mese-
Y e an temuı yor. ger, yag, et. . epsı ır araya lesi etrafında da bir takım siyasi de· BU DA BAŞKA 

- Şuradaki eli bıçaklı adamı gelince genzi tıkayacak bir ko- CENEVRE, !6. A. A, - Youn-' di kodular çıkmı•tır. İngı'lterede bir Hasanın idaresindeki otomobil dün 

k h plii.nırun tatbikatın• ihzara memur 3 • d 
gördüniiz mli, dediler, gık bile u asıl oluyor. Fakat bu koku kısım matbuat hükilmete Filistin man Çapa an geçerken Muharrem ismin-

İ komisyon, sabahleyin Pariste toplan d b' · k • k J -

dedirtmez, bir saniyede yımu dan tiksinen yok. nsan neye mıştır. dasın• terketmek fikrini teklif etmek- e mne çarpara sag o ve ayagın 

k il alı d. ] B t )erin fikrin F' dan mecruhiyetine sebep olmu~tur. 

e e uçurur. şmaz ki. . . Fera" edilmiş emlak ve şarka ait te ır er. u gaze e ce ı-

0 bakıy S 
6 ]istin mandası cemiyeti akvam tara- Şoför yakalanmıştır. 

na orum · ekiz on 
1
-- Burada bu" tun" amel' el · tamirat komitesi, sabahleyin tamirat ·-------------.. 

• nu ıy enn frndan İtalyaya tevdi edilmek la-
yunu aırt sırta yatırdı sürter tam b" · · · · d tld komisyonu binasında toplanmıştır. 
.. . '. . . . ır ıntızam ıçın e yap ı- - _ zımd<r. Roma gazeteleri bir kısım 

surtmeı: hayvanın ışini bıtın- ğmı bu vesile ile kaydetmeli- AJ.ma-yada İngiliz matbuatı tarafından ileri sü-

yor, ve bıçağı birinin gırtlağın- yim. Yediğimiz etler çok itina Sui kastlar rülen bu fikri uzun uzad•ya mevzıı Mücevhera~ halı, esham, ıahvilAı 

dan çıkarıp ötekinin gırtlağına ile muayene ediliyor, hasta hay bahsediyorlar. 

İKRAZ iŞLERİ 

sokuyordu: "Ne cellAtlık!" de- vanların piyasaya çıkanlmasına ALTONA, ıs. A .A. - Son gün- Faşist gazeteleri bundan bahse- Maaş cüzdanı 

• .ı~ı O da k b )erde siyasi sui kas•tlar üzerine ic; a derken diyorlar ki: 
me, ...... z. nun azancı u .. imkan yok. Rasgelen bir sırıg" a d·ı ah kik k d " İtalya bir akdeniz devletid'· ve 
H 1 !d e ı en t atm ya ın a bitecc~i ~ 

em nsan m eleri böyle isti- sekiz on ciğer geçirip sokağa bildiriliyor. Bu sui kasıtların sağ ce- ayni zamanda katoliktir. Onun için 

yor. fırlayamıyor. Hayvanlar sağ i- naha mensup siyasi mahafilin fealt Kudüşte cereyan eden vekayie karşı 

ve saire mukabili her yerden çok 

ehven şersit. Bir defa müracaat bu

yurulması. Sirkeci Erzrum Hen 18 

Onlar kesecek, biz yiyeceğiz. ken, kesildikten sonra mütead- yetiyle alakadar olduğu tahkikat ne· lakayt kalamaz. ~u muhtelif irku 

F 11 d ti. . d bit J t T kif d mezhebe mensur oian anasmn to- numer '' · 

akat ge n e şu hayvanların dit ellerden geçiyor. Mezbaha- cesın e sa 0 muş ur. ev e · landıg-, yerde talya herkesi uzlas- --------------

.... b 1 d b 1 diğ k 1 di len 3S kişiden 30 u mahkemeye veri· . 

ue e ene e e ene can vennele- nın er ısnn arını gez kten lecektir. :;racak yeğane devlet olacaktır. Tu- Cebelibereket vila-
rine 16.kayt kalın!. · sonra sog" uk hava mahzenlerine o usun Fransa tarafından işgal edil-

A 1 
AMERiKAN iHRACAT! İ kı " d 

nlatıyor ar: . girdik. Tabir caizse buraya bir İ diği gündenberi talyanrn nlmış o- yetın en: 

. - En fazla . bağıran keçıler- hayvan morgu diyebilin'z. Et- WASH NGTON, ı 5 . A. A. - lan izzeti nefsini tamir için yegane 

d O k d k bl kı k il Gümrük tarifesi hakkında icra edilen çarenin Filistin ,ve İrak mandasının 

ır. a ar 1 r smı C!I - !er bu mahzenlerin içinde haf- müzakerat esnasında ticaret mUste- İtalyaya terki !lıım geleceğini ya-

dikten ııonra da bağırırlar." talarca bozulmaksızın muhafaza şarı, cihan piyasasındaki İngiliz ve zan bir kısım Londra gazetelerinin hu 

Feci şey ... O sırada üç iri ~ edilebiliyor. Alman rekabetlerine rağmen geçen neşriyatı fasist matbuat tarafından 

kü_,, bo 1 d k l S k • seneki Amerikan ihracatının bütün 1 k d' 

Cebelibereket vilAyeti merkezinde 

inşa edilecek Vali konağı kapalı zarf 

usulile münakasa müddeti 15/9/929 

tarihinden itibaren bir hafta müd-
. ""' ynıu ann an ya e ayıp ıca tan soguğa intikal pek hararetle iktibas edi me te «. 

eri 
eski rekorları kıracağım beyan et- t !N HÜCUMU 

ıç soktular. EvvelA hazin ha- lı:olay olmadı- Evvela kendim- BEDEV LER deıle temdit edilmiştir. Tsllplerln 

zin b!Sğlirüyorlardı, sonra sesle- de bir serinlik hissettim. Sonra miştir. Bir taraftan Filistinde sükiln mev· encümeni viltyeıe müracaatlan. 

- A cut olduğuna dair haberler gelirken 

- - - man dedim, çıkalnn, kışı diğer taraftan da Filistindeki İngili? 
yorum. 

Mahmut Cemalettin Bey iıminde. 
ki ırencin eserlerinde eıya ve eıhu 
üzerine daha yeni aç<lan ırözlerin hld 
ve hayran dil.katı; Şeref Kamil Bey 
deki körpe ve tereddtitHI olgunluk 
parlak bir istikbale namiset olan 
"'~nç ehliyet sahiplerini bize bildiren 
emarelerdir. 

Bu nevi va.itkir emarelere Ali Av· 
·, Şeref ve Mahmut Cemalettin Be

y rin öbür arkadaşlarında, haııaten 
S..ba:i B•yle Hale Hammda görüp 
ı mele mürr.kun dejildir, 

Serginin heykel kıımına gelince 
J:lakan Adam~, ı bi ı' küçük uıta-iti 

• akki etmekte, kelldimi alamayaca 
gım. 

YAKUP KADRİ 

ellerim, daha sonra yuzum ve 
bilhassa burnumun ucu soğudu. 

Terli vücudumda ürpermeler 
duymağa başlayınca: 

pek göreceğim gelmedi. memurlannın vaziyetten endişe hu-

Bundan sonra buzhane aksa- susunda geri kalmadıkları bildiriliy

mını dolaştık, buz istihsal edi- or. Avrupa gazetelerinin aldığı ma

len makineleri gördük. Döndü- lumata göre K11dütte bu endişeyi 

g• ümüz zaman kesimin en hara- arttıracak muhtelif şayialar dönmek-
tedir. Filistin hudutlarından bir ta

retli zamanı idi. İçi kan kokan kım bedevi Arap kabilelerinin gir

taş zeminli dairede "kaşer" ci- dikleri ve yahudi köylerini yağma 

!eri çağıran eoseler duyuluyor- ettikleri söylenmektedir. 

du: 
- Haham, haham!. . 
Ve sıra sıra yüzlerce hayvan, 

dış avluda, son dakikalannı ya 
şadıklarını anlamışlar gibi bu
runlarını kan pıhtılanna soka
rak, acı acı böğüriyorlardı. 

M. Salahattin 

ITALYADA iPEKÇiLiK 
MtLANO, IS. A. A. - İpek pi

yasas1 mükemeldir. Amerika tarafın 
dan yapılan muhayaat, İtalyan mah
sulatının mühim bir kısmını beletmiş 
ve mUtemevviç sitok ortadan kallt
mıstır. Bundan cesaret alan iplik fa. 

brikatorları daha ileri gitmek arzıı· 

sundadır. ÇU< 

MUHASiP 
Usulü muzaafa bihakkın vakıf ti

caret tahsilli Türk genci it arayor. 
Çiğaloğlunda 46 No berber Ahmet 
Sükilti efendi va8ltasiyle müracaat. 

280 Kalem Eczayı Tıbbiye 

Istanbul Srhh•ye müesseseler müba 
yaat komsiyonu riyasetinden : 

Sıhhi Müesseseler için Mayı• 930 

nihayetine kadar laz•m olan iki yüz 
seksen kalem eczayı trhbıye tanıim 

edilen şartnamesi veçhile ve 8 'l'e§· 
rinievvel 929 salı günü saat ıs te 
kapalı zarf usullle ihale edilmek ilz
re milnakasya konulmuştur. Bu bab
taki ~artnameyi görmek ve fazla i
zahat almak isteyenlerin mczkilr 
komisiyona muracaatlarr ilin olunur. 

Mülkiye mektebi 

müdirliğinde~ 

Liselerin mez'.lniyet ve ikmal imtih~~ ~ 

!arının eylulün sonuna kadar de"'ram ed' ~ 
ceği anlaşılmasına binaen Mülkiye IIle~ 11 

tehi kayıt müddeti eylülün otuzuncu ti t 
) 

nüne kadar devam edecektir. t 
\ 

Müsabaka inıtihanları teşrini;~elirı b
1 i 

rinci günu başlıyacağından mukaJ)·~ 

efendilerin o gün sabah saat sekizbuçıı~ 
ta mektepte bulunmaları. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~_./ ~ 

' 
rosta, Tel~ral Jevaznn ıııü~iriJetin~en : 

- Salkım söğütteki Telfraf fabrikasında mevcut maa te~eıı' 
buhar makinası ile kurşun cürufu bilmüzayede satılacağ 1 ı 

tallp olanların teşrini evvelin yedinci pazartesi günü saat ıı'. 

bedeli muhammeni olan «2200»lranın '7'o 7 ,5 nisbetinde _ıe Jıol 

akçesile birlikte mezkur fabrika müdiriyetinde müteşekkil 

yona muracaatlan. 

Posta ve tel~ral levazım ınü~ürlü~ün~en ~ 
ı - Vasaitl nakliyede kullanılmak üzere "6000- ıoooo .. 

benzin ve "300-600,, kilo makine yağı kapalı zarf usulile nı 

knsaya konulmuştur. ~· 

2 - 7 Teşrinievvel 929 tarihinde ihalesi icra kı!ınacJgt 1 c 
taliplerin bu babtaki şeraiti anlamak için şimdiden teminat : f 
lifnamelerlni tevdi için de mezkOr tarihe müsadif pazarcesı .. 

ati&•' 
saat 14 te yeni postanede mubayaat komisyonuna muraca 



MILLIYET SALI 17 EYLÜL 1929 

Ekonomi r,. - ., 
arlamentolar kongrası n- l L_M_tL_L_ıv_E_T_t_N_şamıEı:;;;zıH=-i==-R_H_A_B_E_R_L_E_R_i_J 

da ne öğreneceğiz? \:ı ____ ı::mm -----

Mahkemelerde: 

Casusluk maznun 
Kasım Tevfiğin. dünkü ınu

hakemesi nasıl geçti? ı~'rlinde pa •ıa· 1 
k . T .. ki b k Villl.gette Emanette 

wrak edi . . • mento ar ongresı var. ~r ye. u ongreye 
F 

~ f~ı. Pr?gram, ekonomi meselelennden ıbaret. İSKAN İŞLERİ 
IRINLAR 

t~giz ruııtıka hısle (yapılıyordlf). Dünkü politikacı da esra

ll~g'u11 Y~b? romantik, fantastikdi. 

tsraı-~ ?')~tıka ekonomiye (dayanıyor). Bugünkü politikacı 
Eski ~'\ uJyesız, realist ve fantezisizdir. 

~lcilen e ~cp politikacıları birer birer sahneden çekiliyor. Son 

ıt .ve ia:::·Tantık İngiliz Chamberlaindir.Denebilir ki, bizim Sa 

atıfçi Poiit\Paşaların uyuşturucu, unutturucu, ara bulucu, palli

li·ıı quinte~ alan neyse, lngiliz Chamberleinin politikası da usu 

•ıkacııa sence-ında odur. Esasta hiç farklan olmıyan bu po

lıarıa Çalı rı~ araların~aki. tc:K fa:.k, b!riı~in iptidai vasıta ve istih

, asıni dasında, otekırun mutekamıl vasrte. ve istihbarla ça-

1'ürkj a ır. 

llcılitika Ye, ~arlam~ntolar kongresine iştirakle köhne ve modem 

ffıUmırne teplen arasmdaki farkı yakından görecek, değişen 

b Eğer barı Y~~ından takip edecektir. 

a:Şıııda k.u {!;:ruş ve takip ediş, yolladığımız bir iki murahhasın 
1\ llıernı:k. ~kla kalmaz, lıütün memlekete yayılırsa, kono-re-

etımız çok istifade eder. N. 
0 

* * * 
~aÜNü. İKTiSADI HABERLERİ 

nkaların şeker tacirlerine krediyi 

. "'••u kestikleri doğru değil 
t Pada şek . 

1<~ «effüJ .er pıyasasında mü- faturalarındaki maliyet fiyatına, güm 

••in te er ~lduğu halde burada rük mahalline kadar yapılan masraf 

tar nezzuJ e 1 d"-. 
1 a krect· . Y e ıgı, bankaların ve resimlerin ilavesile elde edilecek 

ı;,; ha, Şek';' ;estiği ve bundan do bedel mukabilinde hükumetçe satın 

ti fay, olın Uccarlannın iflas et- alınır. Binaenaleyh, İnhisar idaresi 

"•dası k.\t~Çtu. Bu meseleyi tica- gümrüklerde mevcut çakmakları ma-

1 Sorduk ~ ı umumisi Cemal Bey- liyeı fiyati üzerinden •atın alacaktir. 

'-Şeke; t .. <mal B. diyor ki: İZMİRE NE MiKTAR ÜZÜM 

;:: kredi . uccarlarma karşı banka- GELDi? 

lilı'•n llv:
1 ke•tiği doğru değildir. İZMİR, 15. A. A. - Bu güne ka-

''den b "Padakı tcrcffü ve tenez-
s td Lıra<Ja m.. . dar şehrimize 128, 613 çuval üzüm 

tirı .en de utee:ı.sır olan ve if~ gelmişf G b 

, •rltııizı·n Yok.tur. Mühim •eker ta- ır. eçen sene u güne ka-

l va • dar gelen üzüm miktarı 15,512 200 

Fahiş temlik kıyrnetlerl 

hakkında Hacı Mehmet 
Beyin beyanatı 

İzmirde bulunan İskan umumi mü 

dürü Hacı Mehmet B. temlik muame 

lelerinde son müsakkafat tahriri kı

ymetleri üzerinden yapılan borçlan

malardan dolayı vuku bulan şikayet

ler hakkında demiştir ki: 
"Fakir mübadil ve muhacirlerin 

temlik muameleleri yapılırken son 

musakkafat tahririnde vazedilen ga

yrısafi varidatlar kıymete esas tutul

maktadır. Halbuki müsakkafat tah

ririnde fahiş kıymetler takdir edildi· 

ği için bu sur'lotle borçlandırılan mü· 

badi! ve muhacirler bu yükşek kıy· 

metleri ödeyemiyeceklerinden şika

yet etmektedirler. Bu vaziyet ehern· 

miyetle nazarı dikkate alınma'~ de

ğer mahiyettedir. Kıymet takdırı m~ 

amelesinin keşif suretile yapılması ı

çin Dahiliye Vekaleti nezdinde teşeb 

büsatta bulunulacaktır." 

"""' ZIRAA T MÜSTEŞARI 

Ziraat müsteşarı İhsan Abidin bey, 

bugün Lemberge gidecektir. 
L S 

NAK1 BEY 
Edirnede tetkikata giden Ziraat 

müdiri umumisi Naki Bey buraya 

gelmiştir. 

Milteferrik H. 

Emlak kıyınetleri 

hakkında Maliye 
vekilletinin tamimi 

> ~!" ~lısat hezıyc.tleri de iyidir. kilo idi. Satılan, 15,760,965 kilo' idi. 

• ~a ı •kt:sat Yeti !~akyaya gidiyor Geçen sene ayni tarihteki satış mik- Kıymeti mukayyedesinden fazla 

ftYa tetkikamt echsı azası yarın Tra- t 10 0 
bir bedelle satılan veya ipotek tesis 

doca so~ra a gıdecektir. Heyet bir tarı ' 
6 ~1:2 kilo iJi. Satış bu haf- edilen emlakin kıymetlerinin tezyidi 

.'~rt.ir. avdet ederek Bursaya gi- r:tlgı·deır~enİ a.ta:ykat.nazd~ran çok hara- hakkında Mfiliye vekaleti defterdar-

. zmır ı ısa ı mıntaka:)uıa 
· · 

'<«eıt""'•t odaıınd d .. k"" . . hafta zarfında yağmur yag"mamı<tır. lıklara atideki tamimi gönderkımıştırt; 

Od a un u ıçtıma-
1 - Bir mülkün tamamı yme ı 

<ıı 1§tır. a"1
• id~re heyetı dün top- * Fındık hastalığının tetkiki - Bu mukayyedesinden fazla bir bedelle 

lab ~undanu. ıçtımada teşviki sanayi sene Gireson fındıklarının hastalık satıldığı takdirde o mülkün kıymeti 

l Cih;''kasına kııstifade eden bir pamuk geçirdiği yazılmıştı. Gireson ticaret mukayyedesi bedeli ferağ derecesinde 

t 1~re ıntiha Ymet .takdiri için bir eh borsası Istanbul ticaret borsası kim- tezyit edilecektir.Bu suretle tezyit e· 

c.n a kahve P ed!hnıştir. Bundan yanesine hastalıklı fındık nümunele- dilen kıymet eshabına ihbarname ile 

· .,,,ııı~t<ır. Şive Prtnç fireleri tespit ri göndermiştir. Bu nümuneler bura- tebliğ olunacaktır.Muddeti kanuniye

llllııkdarı rndıre kadar kahve de d~ mu.ayenc ~dilmi§ hastalıkları teş- si zarfında itiraz vukuunda (Tadil ve 

· t a,. tücc~'~mı Yüzde iki idi. hıs edılememıştır. Fındık nümuneleri takdiri kıymeti emlıtk tetkik varaka· 

1 ,Y~Pılnı,,t,: arın sınıflarında tadi- Ankarada zil'aat dpktoru M. Mullere sı)na alınarak tadilit komisyonunda 

!~~ ~mhiyo (· . gönderilmiştir. M. Muller fındıkları tevdi edilecek ve derecatı kanuniye

t,~lız lirası 1 ~~ti - Dün borsada muayeneye başlamıştır. den geçirilerek takarrür edecek kıy

'.l<ıı 'den l{amb· ı,25 te açılarak ve Hastalık teşhis edildikten sonra mete göre vergileri tahakuk ettirile

~ 1014,25 ıyo gelmemesi yüzün- İktisat vekfileti Gireson ve havalisin- cektir. 

g· borsada 
3 
kuruıta kapanmıştır. de mücadeleye başlayacaktır. Bunun 2 - Müşaan tasarrüf olunan bir 

"'n.uşı· O,OOO istcrlin. muame- için İtalyadan mütehassıslar celp e- mülkün müteaddit hisselerindon yal 

• 886 k Ur. Altın 882 kuruşta açıl- dilecektir. nız bir hissesi kıymeti mukayyedesin 

. Ş~a.p ur~~ta kapanmıştır. Trabzonda bulunan fındık müte- den fazla bir bedelle satıldığı takdir-

ıııu •p llıtıt llılltehaumnın tetkikatı- hassısı doktor Kılzım B. de bir rapor de işbu hisseye ait bedeli ferağın sa

rıı; '1 urıcrinelıaaa,ll M. Biilfar Ye şubo tanzim etmiştir. Raporu M. Müller tılmıyan diğer hiselere de teşmil ile 

~'den geı~en Salahattın B. dün İz- tetkik edecektir. 0 mülkiln hey'eti umumiyesine ait 

;~ndaki t ~~r. İzmir, Manisa bağ- ~ lstanbnl limanının ıslahı _ Is- kıymet satılan hissenin bedeli İerağı 

la, larap ~t ~kattan; ora üzümlerin- tanbul limanına ait tetkikat yapılır- nisbetinde tezyit edilecek ve her his

lıl • Yardıııııınaı ve istihsalile, bağçı- ken eski dosyalar karıştırılmaktadır. sedara ayrı ayrı ihbarname tebli~ e

h;, ~llıu~lard>;;pılması neticesine va- Bu dosyalar Ticaret ve Ziraat neza- dilecektir. İtiraz vukuunda mülkiln 

't~, gune ka. Şarap mıitehassısı retinin hazinei evrak dairesinden çı- hey'eti umumiyesi tetkik varakasına 

~'iti •ite, Şa k.dar T~akyaya gidecek, karılmıştır. çıkarılarak tadilat komisyonuna ve-

• bağlar r oy, Edırne ve havalisin Bu mahzende Istanbul limanına rilecek ve derecatı kanuniyeden ge· 

~İıahÇilltın.J.11etkik edecektir. ait tetkikata ait altı sandık rapor var çirildikten sonra takarrür eden kıy-

•hıe a.nı.,Zda ar tneıelcı; - Dünkü dır. mete göre verği alınacaktir. 

t..;akgeıcn j/•vrupada, .ipariş üze- Bu sand1klar içinde· yirmi sene 3 - Gerek kısmen ve gerek t~-

''-i tııua.nı 1•
00o çakı .. dk için yapı- evci yazılmış bir rapor bulunmuştur. amen heme suretle olursa ?!sun oır 

r;'" ına1; e hakkında İnhisar ida- Bu raporda bu günkü liman dertle- mülkün kıymeti mukayyedesınden faz 

Veı ;hınak ~matı vermiştir: rı y"zılmaktadır. Raporun hulasası la bir bedelle i~otek tesisi su_retiyle 

Vttıc·"'kiye t~ununun neşrinden e- şudur. tarhında kıymetı mukayyedesı te~-

~ 
ieıı 1 •vrak Çın ısmarlandığı kanaat "Istanbulda antrepo buhranı var- hini bedel derecesind_e tezyit _edile~ek 

Q~ddeie "~ ~esik~larla ispat edi- dır. Mevcut rıhtımlar ihtiyaca kUi esha?ına .ihbarn~m~-~le te?lığ edıle

irıııa r, ıkı ay ıçinde Türk li- değildir. Rıhtımların temdidi ıaz . cektır. İtıraz edıldıgı takdırde bum

geldiği takdirde orijinal dır." ım ci ve ikinci fıkralarda yazıldığı veç

hile muamele ifa olunacaktır. 
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Her üç şekilde tezayüt eden kıy-

metler behemehal eshabma tebliğ e

dilecek ve kesbi kat'iyet etmedikçe 

vergileri tahakkuk ettirilmiyecektir. .,,,,.,,,..._ 
SEYRISEFAINTNKIŞ TARiFESİ 

4,60,00 Seyrisefain idaresinin scvahili mü 

4 80,0ıl tecavirc vapurlarında kış tari[esine 

16 <5 başlanılmaktadır. 

Mamafih şimdiden bazı seferler la

ğvolunmuştur. Kış tarifesi ancak teş

rinie.vvel nihayetinde tatbik oluna

caktır. 

•• 
Uç intihar 

intihar salgını gene 
aldı yörüdü 

1 - Hasköyde oturan lbrabim e

vinin kapısı önünde sarhoş olarak o

turu:ken kalp hastalığı aklına gelmiş 

ve eline geçirdiği bıçağı sol memesi 

üzerine saplamıştır. 
2 - Feri<\P«de büyük duvarcı so 

kağında 102 numaralı evde oturan 

Nişan karısı ile kavga etmiş, kansın

dan işitmediği laf kalmamıştır. Ni

şan bu kavgalardan müteessiren e

vin damına çıkmış, altı metro yükse

klikten kendisini sokağa atmıştır. Ni 

şan ağır surette yaralandığı için has

taneye yatırılmıştır. 
3 - N uruosmaniyede 90 numaralı 

evde oturan kaymakam mütekaitle

rinden Hasan beyin kızı 32 yaşında 

Züleyha hanım on beş yaşındaki kı

zı Vildanın iki gün eve! ölmesinden 

müteessiren Sarayburnundan intihar 

kasdile kendisini denize atmıştır. Zil 

leyha hanım kurtarılmıştır. 

ARABA ALTİNDA KALMIŞ 
Dolapderede belbaşı sokağında O· 

turan madam Margarit bir yük ara

basının altında kalmış, yaralanmıştır. 

Arabacı Etem yakalanmıştır. 

ÇOCUK KAVGASI 
Şehremininde sabık polis memur

larından İhsan efendinin mahtumu 

7 yaşında Sadullah bahçıvan Ali a

ğ'."'ın yanaşması 10 yatında Mehme

di taş atmak suretile burunundan 

yaralamıştır. 

PARASIZ RAKI lçıuR MI? 

Fikret_ isminde bir Yahudi dün ge

ce Beyoglunda İtalyan kahvesinde 

rakı iç~iş,. para vermemiştir. Bu yü 

zden btifecı Kostantin ile kavgaya 

tutuşmuş, büfeciyi güzelce dövmüş
tür. 

KABATAŞTA OTOMOBiL 
KAZASI 

Hamal İsmail isminde biri Kaba

taıta meçhul bir otomobilin altında 

kalmış, ehemmiyetli surette yaralan

mıştır. 

TABANCAYLA CERH 

U nkapanı sakinlerinden sabıkalı 

Ömer ile arnavut Mehmet kavga et

mişler, Mehmet tabanca ile Ömori 

iki yerinden yaralaıınştır. Carih a

ranmaktadir. 

VEFA LlsESf"NÔE YANGIN 

Ayasofyada Vefa orta mektebinin 

alt katında ikinci sınıf üçüncü şube 

ders~anesinden dün sabah yangın çık 

mış ıse de söndürülmüştür. 

İki kadın arasında 
Kavğadan sonra intihara 

teşebbüs etti 
Dün akşam Üsküdarda bir 

kadın kavgası yüzünden iki ka

dın intihara teşebbüs etmiştir. 
Vak'a şudur: 

Tavukçu bakkal sokağında o

turan Bedriye isminde bir ka

du: komşusu Hayriye ile buğaz 
bugaza bir münazaadan sonra 

son derece asabileşerek ten tiir

düyodla kendini öldürmek iste

miş, Hayriye de bu hadisenin 

t~_şirile kendisini asmağa teşeb
bus etmiştir. İkisi de kurtarıl
mıştır. -------

Maarifte 
iık mekteplerin ay ba

şında açılmaları 

muhtemel 

Zabıtai belediye talimatnamesi 
mucibince fırınlar 

nasıl olmalı? 

. Yeni tadil edilen zabıtai belediye 

taJınıatnamesi mucibince terkos ve 

elmalı suyu geçen yerlerde bulunan 

fırınlar her halde bu suyu almak ve 

ekmekleri bu su ile yapmak mecburi

yetiı~d_e bulunmaktadırlar. Bu gün

den ıtıbaren bütün fırınlar teftiş edi

lerek bu noktaya riayet edip etmedik 

!eri tetkik edilecek ve etmeyenler 

tecziye olunacaktır. Bu suların geç

mediği yerlerde bulunan fırınların su 

!ar: jan da sık sık nüınuneler alına

rak tahlil ettirilecektir. ,,....,..,. 
OTOMOBiLLERiN DURAK 

YERLERi 
Taksi otomobillerinin durak yer

ler.i y~niden tespit ve adetleri tezyit 

edilmıştır. Bu ay sonundan itibaren 

muayyen yerlerden başka yerlerde 

duran otomobil şoförleri tecziye edi

lecektir. 
•-

TAKSIM MEY:DANI KIŞTAN 
EVVEL BiTiRiLECEK 

. T~ksim meydanının tesviyei tü'ra· 

bıyesı devam etmektedir. Kış gelme

den eve! bu meydanda ameliyatın hi

tam bulması ve tramvay kavislerinin 

inta edilmesi icap etmektedir. 

Şehremini Muhittin bey, Emanet 

fen müdürü Ziya beyle beraber mey

dana gitmiş, faaliyeti tetkik etmiş ve 

işlerin bir an eve! bitirilmesi için ba

zı emirler vermiştir. 

ViLAYETLE EMANETiN 
TEVHiDi PROJESl 

Y'ilayetle Emanetin tevhidi için 

tetkıkatta bulunmak üzre toplanmak

ta olan ve İdarei hususiye müdürü 

Cemal, Emanet muhasebe müdürü 

Nuri, Cemiyeti belediye başkatibi 

T~rık! Encümeni Vilayet başkatibi 

Zühtu beylerden mürekkep bulunan 

tall komisyon dün ikinci içtimaını 

şehremanetinde aktederek bazı evrak 

üzerinde. te.tkikatı~. devam etmiştir. 

Gelecek ıçtımadan ıtıbaren icap eden 

noktaların tespitine başlanacaktır. 

KARAACAÇ MEZBAHASININ 
BiLANÇOSU 

Karaağaç müessesatı bil.lnçosuna 

ait mürakip raporunun tetkikatı E

manet muhasebesince ikmal edilerek 

bil.lnço raporla birlikte Cemiyeti be~ 
lediyeye sevkolunmuştur. 

GARAJ sünsTIMALI "" 
TAHKİKATI 

Şe~r~m.aneti garajında vukua ge

len suı ıstımal hakkındaki tahkikat 

hey'eti teftişiyece ikmal edilmiş ve 

bu baptaki evrak Emanet encümeni

ne verilmiştir. ,__ ........ 
ÜSKÜDAR TRAMVAYINA 

ISTANBULDAN CEREYAN 
VERİLECEK 

Üsküdar tramvayına ait fabrika

nın elektrik cereyanı yeni yapılmakta 

olan hatta gayri kafi gelecektir. Bu 

sebebe mebni yeni hat için Istanbul 

elektrik şirketile kablo vasıtasile ce

reyan ahzı için bir mukavele aktedi

lecektir. 
1 
·~ DiLENCiLER GECELERi DE 

TAKIP OLUNACAK 

Şehremaneti dilencilerle mü

cadeleye devam ediyor. 

Emanet bu mahluklarla başa çı

kabilmek için geceleri de mücadele

nin devanunı kararlaştırmıştır. Bun

dan sonra geceleri yakalanacak dilen 

ciler de otomobillerle Darülacezeye 

nakledileceklerdir. 

Kibrit inhisar 

Kasım Tevfik .. Devletin esrarı askeriyesini ifşa ve ecnebi bir • 

devlet memuruna satmak cürmü ile mahkemeye verilen bu gen

cin ismini her kes öğrendi. 

Dün Kasımın muhakemesi vardı. Maznun iki jandarma mu

hafazasında salona getirildi. Rengi sapsarı, harekatı gayrı tabii 

idi. Her zamankinden daha sabırsız görünüyordu. Muhakeme 

geçen celsede Büyük erkaru harbiyeden cevap gelmesine talik e

dilmışti. Bu cevap dünkü celsede okundu· Erkanı harbiye, Kası

mı ağır bir itham altında bırakıyordu. Vakıa ecnebi bir devlet 

hesabına çalışan adama verilen evrak meyanındaki mayn pliim 

musanna ise de Yavuz'un bölme ve dahili taksimatına ait planla, 

sefaini harbiye endaht talimatnamesi, tayyare ve balonlar hak

kındaki talimatname mahrem ve harice ifşası hiç bir suretle ca

iz olmıyan şeyler olduğu ve Kasımın gibi müteakit bir muzika

cıya bunların hiç bir lüzumu olamıyacağı, binaenaleyh, üzerinde 

bulunması calibi dikkat ve şüphe uyandırır mahiyette göründü

ğü bildiriliyordu. 

Kasım, bu cevabı zahiren soğuk kanlılıkla dinliyor görünüyor 

du. Fakat dikkatli bir göz, çehresinde kımıldayan korkunç çiz

gilere bakarak düçar olduğu heyecanın farkına varabilirdi. 

Her zaman olduğu gibi, Kasım bu sefer de masumiyetinden 

bahsetti ve hatta kefalete rapten tahliyesini istedi. Fakat İddia 

makamı buna lüzum görmedi. Ve akebinde iddianamesini oku

du. 

Bunda Kasımın cürmü sabit olduğundan devletin emniyetine 

taalluk eden askeri esran ifşa ve yabancı bir devlet memuruna 

satmak maddesile tecrimi talep ediliyor ve maznunun dini isla

mı tahkir ve ruhsatsız gazete çıkarmak maddelerinden aleyhinde 

takibata mahal olmadığı zikrediliyordu. 

Kasım, iddianame bitince titrek bir sesle şunlan söyledi: 

- Efendim, ali iddia makamının sözleri, hakikaten beliğ ola

bilir ve edebiyatı adliyede bir mevkii bulunabilir. Fakat ortada 

bana taalluk eder bir nokta göremiyorum. 

Kasım, bu esnada kendini kaybederek muhakeme huzurunda 

olduğunu unutmuştu. 

A~ı~ ce~anın sabur ve metin hakimi Hasan Ltltfi bey, bunu 

kendısıne ıhtar edince sözü başka vadiye döktü: 

- Ortada bir Sedat ismi geçiyor. Bu adam in midir cin mi. 

dir, gelsin de görelim! dedi. ' 

Fakat bir kaç celse evel, bizzat Kasım, şahit iraesi hakkından 

sarf~nazar ettiğini söylemi~ ve bu sözleri zapta geçmişti: 

Bınaenaleyh, talebi tabiatile reddedildi. Buna mukabil, maz

nunun müdafaasını yapmak için istediği mühlet kabul edildi va 

muhakeme, gelecek Salıya kaldı· 

Maznun karara rağmen mahkemeyi işgal ederek bağınp çağı 

rıyor, kaybolan hakkından, müddei umumfnin düşmanları tara

fııı<la bulunduğundan bahsediyor: 

·-Benim hakkımı siz müdafaa edeceksiniz Reis bey! diyordu 

Karar tekrar edilirken mahkeme reisi: ' 

- Mahkfun olursan temyiz edersin. dedi, muhakeme gününe 

kadar epey vakıt var, o zamana kadar müdafaanı hazırlarsın. 

B?nun üzerine Kasım bitkin bir halde mahkeme salonunu ter. 

kettı. 
• • • 

GÜN uN ADLİYE HABERLERİ 

Yeni kanunun tatbiki için icrada teşkilat 
Yeni icra ve iflas kanununun tatbıkı- her iki taraf dün katibi adil vasıtasi. 

ne devam olunmaktadır. İstanbul i- le birbirlerine protesto çekmişlerdir 

cra dairesi birinci, ikinci, üçüncü i- Mamafi polis tahkikatı musademey~ 

cra daireleri olmak üzre üç daireye yunan bandıralı Aleksandır vapuru. 

taksim edilmiştir. Bunlardan birinci nun sebebiyet verdiği neticeıini tes. 

ve ikinci icra daireleri bütün icra iş- pit etmiştir. 

terine bakmakta, üçüncü icra daire- --=----------
si yeni ve eski bütün gayri menkul

lere ait işlerle meşgul olmaktadır. Ye 

ni kanunun tatbiki neticesi olarak 8 

icra memurluğu ve 8 de icra memur 

muavinliği ihtas edilmiştir. Duruş

maları icra reisi Ahmet Refik, baş 

muavını Şekip ve Reşat beyler idare 

edeceklerdir. İlk icra mürafaası ya

rın öğleden sonra Refik beyin riya

setinde yapılacaktır. 

20 MEMURUN MUHAKEMESİ 

EVLENME ILANLARINDAN 

RESiM ALINMAYACAK 

Bugün öğleden sonra birinci llu-

f abri kası kuk hey'eti umumiyesi toplanarak 

Dahiliye vekaleti, bazı belediyele

rin ev1enme i1inlarından resim alın

makta olduğunu istihbar edildiğindeQ 

bunun doğru olamıyacağı ve evlenme 

ilinlarından resim ahnmamasmı bil· 
dirınistir. 

. . . . muhtelif kalem ve mahkemelerde en-

~ıbrıt ınhısar~ ~üdiri umumi~i cümcnce vazifelorine ait ihmal ve yo 

Tahır ~e_vk~p B. ınhısar hakkında bır lsuzluktan !Uzumu muhakemelerine 

muharrırımıze şu beyanatta bulun- karar verilen 20 memuru muhakeme 

muştuOrh: . "hli k . . edecektir. Hukuk hey'eti umumiye-

- - azır~n tan ~nun ~u~ıbı'.'- si bir reis ve dört azaodan teşekkı'll 

EVKAFTA ISLAHAT HAZIRLICI 

Evkafın ıslfilu için tetkikatta bu. 

lunarak bir rapor hazırlamak üzr' 

celbedilen mütehassıs M. Leman ra- ' 

porunu ikmal etmiştir. 
Mütehassıs yakında memleketine 

avdet edecektir. 
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RAKI FlATLERl 

Rakı fiatlerinin yükseltildijji hak

kında bir refikimizin ne§riyatını,Müs 

kirat müdürmuavini Hüsnü R. te-

İlk mekteplerin ne vakıt açılacağı 
henüz tespit edllmemittir. Mamafi 

Teırinievvel bidayetinde tedrisata 

başlanması muhtemeldir. 

c~kml efs~h sş~rketınki?'ba!"nelerılubıze lın etmekte aynı zamanda müddei umu

tı ~ e.ttı. ınopta. ına ma m o - mi de bulunmaktadır. 

dugu uzre tamamıyle yıkılmış olup H LA Ö 

kabili istimal hatta ıslah değildi. Bi- A SiNi LDÜREN 

naenaleyh yeni bina yapmak mevzu- ~·•~paşada hala"' Mü~yy~t H. 

ubahs olunca bunu Sinopta ve yahut mı öldur~n. Galatasaray. lıs~~ınd_en 

memleketin her hangi bir yerinde Burhanetının mu~akem~sıne dunAgır 

Mütehassısın verdiği rapor tetkik 

edilmekte ve tatbiki için de istihzarat 

yapılmaktadır. 

. Evk~f umumi müdürü Niyılzi be. 

yın bu ış etrafında faaliyette bulun

~.ak ü~re yakında şehrimize geleceği 
soylemyor. 

kzip etmi§tİr. ~-"" 
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MÜNHALLERE TAYIN yapmak düşünüldü. Kibrit şirketi ta- cezada devam edılecektı. Fakat maz-

v~ l\rıt llğriıu~ .. ! 
00 

rtişa tahkikatı 
jül Fresko yeniden 

dinlendi 

Sipahi ocağının at yarışları cuma 

günü saat ikide Veli efedide yapıla

İlk kt .. hali · . rafından, vaktile yapılan tetkik neti- nun Tıbbı Adilce tahtı müşahedeye 

me ep mun erme tayın e- , s· ı tı M · h ·· b' d' 

dilen muallimlerin inhası dün Maarif cesın_de .~~?P ormanlarının müsait ~'.'.1dmış . h ukayenebsı kaenuz .. ıtme .'' 

oldugu gorülerek Sinopta bir fabrika r;u• en mu a eme aş gune talık 

Emanetince Vekaleten gönderilmiş- vücude getirilmişti. olundur. 

BİR DELİNİN AZİZLİÖİ 
Perşembe &ünü Iatanbuldan Kara 

deniz postasına çıkan İzmir vapuru 

Cuma akpmı &ece yarısından sonra 

Kerempe burnunu geçtiği zaman va

pur arnhanndan yanık bir ses! 
d.8?nbahar ken-

11.._b~n •nı gösterdi 
~ru b."1.hah a k 
ı,'.Q li lrden b" çı olan hava oğleye 
'it ~a ~detlene~re bulutlanmıı ve ba

ı.J, tıııur b ' bazen yavaflayan 
~ agllıur aşlanuıtır. 
~udolaıa~n~ızın geldiği için sokak 

ıfll/. >llt 1 ve ıaıa alla çok ha:ıırlıksız 
l 4 ~•nta1011 !11'1ttır. Caddelerde be

. ~~. ile do! e ayakkaplarla, hasır 
tl1,; lj ~teya· aşanlara bile tesadüf e

JıO" St••a• ~ 
~tı:a töre ~~h~~eden aldığımız ma 

· gun de yağmurlu ola-

~ire·d~ 
ijlııı·· lıçuncü b' 

ı,~~a uş olın ır veba vak'aeı 

i'Yey~•datına asından mezkQr Liman 

~. •lavete f"su muayene{ Tıb
nu1ınuşt 11 tllft Far tedbiri da-

.... ___ Ur. 

.. ~t•ın;ı::r-ı:-E:.·o ... T .... o·M-O_B_IL

'"" i ay hUet•'-' 
Ilı; '•ddei _.. Nuri efelldl dün 

4 inıı. ia::ı~e Pangaltıda ıoför
 

~, Yarala eı deki otcımobi• c r· 
• •1 mıştır 

Ctdest 

İrtişa tahkikatı etrafında görülen 

lüzum üzerine müstantiklıkçe Jül 

Fresko dinlenmi§tir. Aynı zamanda 

evelce maznunların ev ve yazihanele 

rinde yapılan taharriyatta elde edi

len iki çuval evrak ve defterler dün 

sahiplerine iade edilmek üzre tevkıf

haneye gönderilnıiştfr. 

Türkiye - Rusya 

ticareti 
Türk - Rua ticaret mukaveloei mil 

zakeratı kat'! safhaaına dahli olmll§· 

tur. Mukavelenin önümüzdeki hafta

lar içinde imzalanacatı tahmin edil

mektedir. Yeni ticaret mukavelesinin 

ihracat tacirlerimizi vikaye eden mad 

deleri. §imdiye kadar tesadüf edilen 

müşkllltı izale edecektir. 
Rus sefiri M. Suriç çartamba gü

nü Ankaraya gideC6k ve mukavele

.1in son safhasına ınütcallik mtizakc-

ratl• ha ır 1 ' akt-r 

caktir. 

-.. TAPU MODüRO 

Bir müdetten beri burada bulunan 

Tapu ve Kadastro umum müdürü A

tıf bey dün Ankaraya hareket etnıiş

tir. 

BİR FOK BALl~I DAHA 
YAKALANDI 

Balıkbaneye «200> kiloluk bir fok 

balığı &etirilmiş, müzayedeye konula 

rak cl3,h liraya Uaküdarh İsmail 

namında birisine satılmııtır. 

Balık kilyosta Remzi beyin dal

yanına düşmüştür. Şimdiye kadar ya 

kalanan fok balıklarına nisbetle çok 

büyüktür. 
Balığın vücudü battan bata kılla 

meeturdur. Balıtı satın alan adam te§ 

hir ederek para kazanacağını söyle

mektedir. 

KOMiSYON TOPLANAMADI 

Dür Muhtelit Mübadele komisy

onund ; heyeti umumiye içtimaı ya

pılmaor mukarrerdi. Fakat Türk he

yeti murahhasası reisi Tevfik Kc'imi! 

beyin Ankaradan henüz ge1mcn1e.si 

doleyısile içtima talik edilmiştir. Te

vfik Kamil beyin yarm gelmesi ıru
t,tf'r,""''di. 

tir. İnhisar idaresi de, Maliye vekile- 1928 SENESi ADLI ISTATISTIGI 

BİR KAÇAKÇI HUDUT tinin emri üzerine, İktısat vekfiletinin ANKARA, 16 - Memleketimiz-

HARlCfNE ÇIKARILDI orman mütehassıaı Alman M. Ber- de bulunan afır ceza, aaliye ve sulh 

Ötedenberi kaçakçılıkla ınetaf o- nard, fen müşaviri İbrahim B. ve mahkemelerinde 1928 senesi zarfın. 

lan «Evankeloa> ismindeki Yunanlı ben, bir heyet halinde Sinob& gittik. da 321,838 dava neticelendirilerek 

sabıkalı hudutlarımız haricine çıkarıl Bir fabrikanın tesis edilecek olan yer hükme rabtedilmi§tir. Muhtelif hu

mıştır. de o .~n~yü.n lü~um gösterdiği me- lruk mahkemelerinde karara bağlana-

Kaçakçılıkla iştigal eden bütün ec vaddı ıptid~yenın m_evcut ve müsait rak intaç edilen davaların adedi 397, 

nebiler memleketlerine iade olunacak olup olmadıgını tetkik etmek icap e- 117 dir. Bunun 6555 tanesi ticaret 

!ardır. der. Zindan ve Çangal ormanlarında davasıdır. 

Boğaziçinde Rüsumat muhafaza epi müddet tetkikatta bulunduk. Keza bu müddet zarfında bütün 

memurları tarafından 3 sandal içinde Tetkikatımızın neticeıini bir ra- müddei umumiliklerde 424907 iş in-

86 sandık kaçak ispirto yakalanmış- por halinde vekfilete bildireceğiz. taç edilmit, istintak dairelerinde 

tır. Bir ga:ıetenin dedifi &ibi, bir ihtilaf 50607 doıyanın muamele•i ikmal ve 

Bu ispirtoların Boğaz haricindeki yüzünden iddiasında iarar ederek neticelendirilmitt!r. 

ormanlıklara ve eski istihkimlara mahçup düşen bir Kibrit 'irketi yok- İcra daireleri bu zaman içinde 

saklanmıt kUlliyetli bir yek<ln teıkil tur. Sinop ormanlarındaki tetkiki, 408819 illmın muameleıini bitirmiş

eden kaçak mevaddın bir kısmı oldu- &örUlen lüzum üzerine Kibrit inhl- tir. 

ğu haber alınmıı, oralarda da tahar- sarı idaresi yapmıştır. Mefsuh Klb

riyata başlanılmıştır. rit şirketinin sade imtiyazı fesholun-

Kaçakçıların cümlesi yakalanmıt- muştur. Şirketin hazine ile davaları 

KABAHAT YUNAN 

VAPURUNDA 

tır. vardır. Mahkemelerin tatilinden eve) BUyükdere açıklarında çarpııan 

Tavil zade vapuru ile Yunan bandı

talı Aleksandır vapuru arasındaki Dün gece Unkapanından geçen Sür bir davası reddolunmuştu . 

meneli Asım kaptanın oğlunda 2340 

defter kaçak cıgara k!ğıdı bulunarak 

musadere edilmiştir. -----PAPANIN VEKiLi 

l>apanın vclcHi Moascnyör 

~ rm.. .:n lvdc-:: ... ı.1i .. tir. 
Rotta 

SÜREYYA PAŞA musademe netioeslnde iki kişinin bo 

Bir buçuk ay evel tedavi için ğuldutu bir ııuetı tarafından yazıl-

Avrupaya giden İstanbul _ mııtı. Pollı müdüriyeti beıinci şube-

' .. , me ce yapılan tahkikat bu havadisin ası-

lı usu Sureyya paşa bır haftaya ıaıı olduğunu meydana çıkarmıstır 

kadar avdet edecırktir. M•ıoodemeM k•ndfsfnf haklı bul& 

Necati 
Göz tabibi 

-Yangın var! .. diye feryadabaşla 

mİftİr bunun üzerine biltün kamara 

yolcuları büyük bir heyecanla uya

narak melhuz bir tehlikeye karşı koy 

mak için tedabir almıya uğraşmışlar

dır. Yapılan tahkikatta feryat eden 

bu adamın iskelelerden birine nakle

dilmekte olan bir deli olduğu anlaşıl
mıştır. 

BEYOGLU DAİRESİNDE Ni

KAHLARI KIYILAN ÇiFTLER 

Dün Beyoğlu belediye dairesinde 

nikahları kıyılan çiftlerin isimleri 

şunlardır: 

Raşe! H., kağatçı Marsel Ef.; 

Fatma H. telgraf memuru Halil Ef.; 

Katerin H. abajorcu Grigor Ef.; Saf

fet H. mütehassıs İkbal B.; Marya 

H. tenekeci Boris Ef.; Yamandina H. 

eczacı Andirikos Ef.; Hasidi H. mü

cellit Sotiri Ef.; Emine Fehamet H. 

Borsa memuru Ahmet Selami B.; 

Katerina H. mürettip Manol Ef.; 

Sohmula H. fotoğrafçı liyazar Ef.; 

Hatçe H. trikotaj fabrikatöı ü Gani 

F.:f.: Semiha H herJ.:or H eyi Ef 
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75 rALEBE 

Askeri Sanayi mektebinden 75 ki 
şiyı evvela kabul, sonra ihraç etmiş
ler. 

Bır ıdari sebebe istinat eden bu 
hareketi tenkit edecek değilim, yal
nız mekteplerin kayt müddetleri bit 
mck üzre iken önce ümide, sonra 
yese dı.ışen bu 75 genci ve onların 
.ı. c.ı r.ni d~ ... ünüyorum. Bir genç 
çuı her hangı bir mcalek mektebine 

l< hayatın c.ônwn yerlerinden 
b rı ır. L 1 ,tınuz bir kere bu gen

n: 

dekı ıst kbal biletini zayi et 
un me, fı tesirnı 1 Bu feci bir 

ı ,.. ..vetle unut ediyorum ki 
!l tsız ıı;i tamir edecek bir yol 

SOÖUKLAR 
a ,e ya nu: e 1k. .1 f nnin 

r n degil bizım de 
ammul edebilecek 

Altı .ı;', bır sene hatta ikı se
n • ~le bu gibi şeyler tah

~biiir! Dıyor. Dağrusu han 
d b im m. Kış gümbW- gelme
bu. h n • i doğrudur anla-
ya aıı:. (.. 3man da anlaşılacağı 

r el& 'i l· Ul efcntlı-
1 o matlı! Diyecek, Abdül

fcyyaz 'Cevf k B. de: 
- !ştc e uigim çıktı. kış müthiş 

diyecek 
Birisi Aksarayda, diğeri Rumeli 

fenerııı e derce: tutacak. Kar yağa 
cak, çt;ı>e! olo.cak, tramvaylar sekte
ye ugrayacak, benim ayağım -aman 
l\ll<h klasın!- lasdgim kayacak 
ve nJıayet bahar gelecek. Bütün bu 
dedı "kodularm arasında en şayanı 
diT kat ı'<ı §CY var; Birisi E manetin 
bır Kdr mak .... 1est ısmarlamış olınası, 

ikincisi kışın yağacak karlarla meş 
r.u om ıç.n hır (kar komisyonu) 
te ıcıl etrr,i~ bulunmasıdır. Kış, kar 
varken arlar m ama yazın cıcak gün 
lerhuc buzlu §crbet içerek inikat 

n b om'syonun bir (Kar ko-
mı nu) c sı sayanı tc-ncnnıdir. 

FELEK 

rtihallcr 
kt r Ali M zba• bryin kayın 

pedç. sabık Sel.mil< T ~aret 'ilah ke
mes R ısi mutek it gıridi Ali Vehbi 
Beyin Rodost~ Vefat eylediği teeo

ha r a :nmıştır. 
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EGLENCELERİ 

Çar~amba 

' 

Uni.ırnüzdeki perşl:mbe akşamı 

ajik inam sında 

ırae ede•eği j 
RUS O İLB E fl 

Gebze hukuk hlı.kimliginden : Geb- * * * Emaye sokak la~ba ve bina 
numarası müoakasası : 

zenin akviran hatiyesinden Ali zev
cesi Fahriye Hanım tarafından Bcvci 

tağlı ogullarmdan Ali hakkmda ika
me eylediği boşanma davası üzerine 
icrakılınan muhakemede müddei aley Şehremanetinden : Yapttrı

hin zevcesi Fahriye harumı 339 sene- lacak olan Emaye 13,000 adet 

denberi bilii nafaka terkle bir semti sokak lavhası ile 14,000 adet bi

meçhulc gittiği icra kılınan muhake- na numarası kapalı zarfla müna 

mede Muhallefcn-istima kılınan şu kasaya konmuştur. T aliplerin 

filminde dılber 

ESTER RALSTO 

saatte bir defa doldurulur. 

Paris Tıp Akademisi tarafından t•vsi edilm iş· 

tir. Tehlikeli taklitlerden sakınınııı. 

Qdun yakan sobalar günde Uç defa 
doldurulur. 

Salamandralara mahsus lngiliz antraşld 50 ki· 

!oluk çuvallarda kamyonlarla teslim edilir. 

( Auer) gaz makin alan en mU kemmol 
ve en idareli olanlardır. Ocaklar, fırınlar 

ve saire. Salamandralann tamiratı taaıı. 

~~:z:=:ı::C:!::3~ lelyi ve nehari ~ 

ŞEMSÜLM EK ATiP 
ilk ve orta kısı mlara ku ve Eekek talebe her gün k•~ 

edenlere matbu tarifname gllnderillr. Beşiktllf ' 

Vıldu: . Telefon Beyoğlu 2282 

hudun şehadatile mcrtcbci sübııte va 
sıl olduğundan kanunu medeninin şartname almak için her gün /j~~·-
132 inci maddesi mucibince müddei- Levazım müdürlüğüne g elme H ANELER İ N 
ye Fahriye hanım ile tağlı oğulların- !eri. Teklif mektuplarım da iha 

dan 511 bin Mehmedin boşanmaları- le günü olan 8 Teşrinievvel 929 

na 10/7/929 tarih':"'.'': gıyaben.'lcara.r salı günü saat onbeşe kadar me
v rilcrek olbaptakı ılan sureti ka~ı- k' .. d .. 1 .. -

1 · 
yesi muhtarlığına tebliğ ve mahkeme z ur mu ur uge verme en . 

Kara ~a~ ın·; e ah uaıı: 

. a~ine y ı ilanı 9 '--L...1---'---''-""'---''--'---''--' ı,:::..r=-<-=.LC 
bllmeceml2J;ı 

halledilmiş ~eldi 

- divan hanesine talik edilmek sı:rctile Darül'ac zr. müdürlüğünden : 

muamele ifa kılındığından gazete ile Ahiren b deli tamiri altıyüz <>tlı< 

de iJ .. ,. k'yliyet olundu. liraya tezyit edilen Dariil'acezc çoma 

"i:-Asliye Mahkomesi üçüncü hu- şır~anc rna~ı:ıalarının şartnamesi rnu-

Mefruşatı 

Salon takımtarı 
Va alelumOm 

k k d · · d cıbıncc tamın kapalı zarf usulıylc 19 
u aıresın E.n: . . 1 'h' d · ( 
Evkafa ait Sirkecide Sirkeci cad- Teşrınır:-e 929 tarı ın e ı~ra o una-

Dahili tertibatı için ---· Miıessesemıze E.izumu olan 
3500 kilo nakinc y;:gı, 2000 kılo bllmeceınl2 

kompresor agı, 1000 kilo d na Sn dan saga Yukardan aşağı 

mo yagı, JOO kilo gres yagı ve ı.- Kız karde~ (7). 1.- Bir erkek ismi (5). 

d · • · c ·· 'tu·saı· d 12 N rak teklıf zarfları saat ondortte açıla 
u csınae emır amıı ı ın e • o . . .. • 

mumun . . .1 e .. d caktır. Talıplerın yuzde yedı l»ıc.ı!< 300 kilo üstubıi topta11 ve ya a 2.- tıeyaz (2). Dudak (3) yüksek (3) 

yn, ayn münal<asaya kon•• "ltı· 3. Tr.ıbzonlu (3). Nota (2). 2.- İklimin cemi (6). 
Nota (2). cemı (2). 

ştur. 4.- Bilği (4). 3.- !şık (4). Nota (2) . 

Olbaptaki şartnamesine tevii 5.- Layık olmak (7). 4.- Sahip olduğumuz şey. 

kan itaya talipolanların işbu me 6.- Sahip olduğumuz şey (3). 6.- Orduya mensup (5). 

vat evsafını müş'ir şartnameyi Bir gün (4) 7.- Bır uzvu beşer (2). 

almak üzere cumadan mada her 8.- Lahrdı (3). D,vulun çocu- Cet (3). Nota (2). 

gün miiessese kat ibium umiligi- ğu (3). 8.- Aynı uzvu beşer (2). Nota (2). 
9 ltt'kat (4) Tesadüf (4) 9,- Paslanmı• (5). Beygir (2) . 

ne ve fiat teklifi için d e t eklif __ ·_ · ___ · _ ____ · - - ----- - ·- - -----

edecekleri rmktarın yüzde yedi 1 " 1 il ır 1 kt h' d' • ı· d 
~~~~t~~~;~~n:ı:i t~:;et :U~~ S\aflull B i ı'İCafg llle ftu l IDÜulfJJB IUuBU: 
olan 26 eylül 929 perşembe gü- Mektebimizin UlumuAliyei ticariye kısmı ikmal imtihanlarına 

nü saat ( onda) m üesseseye m ü 18; 9/929 t arihine müsadif Çarşamba günü başlanacağı ilan o-

racaat eylemeleri . lunur. 

"/11/lliyet,, in edebi tefrikası : 99 
- -·--. - - -

şarabını dudaktan dudağa bir 
çılgın gibi içmek için bana dö
ner! Ben de onun gibiyim. Ben 
d e o miliyonlarca içli aşıklar

arsarun ecrı mısı v mu!:icmma an . k 1 · 1 D ·· ı· .J • • 

teman 44433 kuruşun tahsili hakkın temınat a ç<: erıy e aru acezeye mu 

daEvkafMüdiriyctinin Mercanda Tığ r_a_c_••_t_ıarı_. _____ ____ _ 

cılar caddesinde 64No dükkanda k~se Istanbul Birinci Ticaret mabkeme-

leciNadi efendi aleyhine ikame olunan sinden : 1 

dava üzerine mumailey Nadi efendiye Yeni Camide 13 numerolu dükJ<i;,.,. 

yazılan davetiyeye mezkur ikamet- da elbise t icaretiyle meşgul iken ma 

gS.htan çıktığı ve mahalli a zimetinin hkemece ilanı iflas~na karar verilen 

de meçhul bulunduğu bildirilmiş ve Hüsmen efendinin esalet sendikJiği

ilanen tebligat ifası tensip kılınarak ne Avukat Ziyaettin Bey tayin edil-
emri muhakeme 30-Tcşrinievvel 929 nıiş olduğundan müflis zimmetinde 

Çarşamba günü saat 14 de talik olun alacağı olanların 5 Teşrinievel cuma

muş olduğundan yevm ve saati mez- rtsi, 6 pazar, 7 pazart""i günlerinde 

kfırda bizzat veya bilvek.ale gelme- ve saat 14 te mahkemenin iflas mua

diği taktirde gihaben muhakeme icra melatına mahsus odasına gelerek ala

kıhnacağı il3.n olunur caklannı ka t ettirmeleri ili n olunttr . 

Mliessesatın ı ziyar e t ediniz 
Orada zevki sellme muvafık, zerafet ve tarzı lmAlde fsl~I· 

yetle beraper en elveri~li flatları bularsunuz il 

hiç bir m ubayaa taahUdUnde bulunmayars 

Gidiniz, gör UnUz ve mukayese ediniz: d' 

Adres: Beyoğlu Kabristan sokağı Beledlye dairesi karş ısın 

~ S~pahi ocağından: 

VELİEFENDİDE: AT Y ARIŞLARl 

- - ·--------

Bu saniye artık hiç bir şey 5 Ağustos lacağız? askere benzemiyor. ~ 
düşünmiyorum ! Her şeyi, kini, 1 • • Dü~çe. Diye sordu. Hasanı tanıyor- kalpaklı, zığvalı filan ad _k. 

iztrrabı göz yaşını hepsini unut-1 Geldım. Geldım amma bır de lar. Hepsinin omuzunda tüfeıv-i 

t um. Hatta gömlek değiştirir bana sormalı. Küçük bey! Hani - Milis kumandam... göğüsleri baştan başa 1<~1~ / 
gibi, bütün bu saydıklarımı de- araba hazır olacak, asker bulu- Diyorlar. Kumandanlığı kur- örülü! Bunlar hep görıol ıl 

2 Ağustos ğiştirdim, 1stanbulda bıraktım 1 nacak ve .. Ben trende~ i~er in- duğu yeri gösterdiler. Asker kermiş Hasan da kumand~ıf 

Etem ızzet - Oo ... hhh ! hh. . Gözümün ucunda tek bir gölge mez rahata k;ıvuşup evıının ka- toplama dairesinin yanında bir Yeni ordu her tarafa ya~• ıO 
SK o·· ESi danım. 

..-.-.-.___,, Şöyle derin bir nefes. Bunda- var: Hasan. Gönlümün içinde pısında inecektim?. Ne asker. yer. Arabacı beni oraya götür- ya kadar böyle göniiJIİl t f 

. . _ ki ferahlık hiç bir şeyde yok. tek bir arzu var: Hasan! Ondan Ne araba! İyi ki gece değildi. dü. Oradan da Aniş hatunun toplama kuvvetler düşrrııı11~;1 

dıklarınm çıkardığı yangının diş geçıremez ve gırtlagından Istanbul, adalar çok geride başka ne bir hayal, ne bir gölge Bir araba buldum da geldim evini bulabildik . şı koyuyorlarmış. orıııt' ~ ~ 

alevi göğü kızartacak ve.. bu soluya soluya ya. kaçar_~~~ kaldı. Anadolunun yüksek da- ne bir arzu . . Hiç bir şey ve . . Hoş o da pek kolay olmadı ya Aniş hatun zaten beni bekli- bwıların adı Milis. ga$11 &J 

kı~ılhk için~e insanların uçuş- lur ya tetanoslu bır ~~gır gıb_ı ğ~l~_rını, yalayıp iı:en rüzğar Hiç birisi gönlüm ve gözümde 1 Bi~~iğiın, gö~edi~im, kim- yormuş. Karargahta _da biliyor- Milis kuvvetleri kUtfl~~ f 

tugu seyredılecek .. : . deberlene deberlen e olup kaln. yuzume çarptıkça ıztırabın ka- yok. Yalnız onun karısı olmak, sesını tanrmadıgmı bir yer. İs- lar ya. Hasan oradakilere söyle- Hükiimetle hiç alakası yoııı1~ 

H <ımral B~ b_el_kı .~~hşi b~ İşte şimdi biz de bunu yapı- ~a kar_ış:ın pasını . s~len b~r ~nun olmak için yolc;Ia: bulundu- tasyonda salaklar gibi iyice iki miş. Memet onbaşı .. Diye biri Hükfimetin jandaıınası. P 

zevk. Yabanı gıbı gorunen bır yoruz ... " sunger gıbı bana hafıfhk ven- gumu hissetmek yetışıyor. Bun- il tarafıma bakınıp: var . her şeyi ayrı .) 

ih_tiras. Fakat düşün ve hak ver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . yor. Ciğerlerimin bu havaya, bu dan daha coşgun, bundan daha - Hani asker.. - Hannnım .. Ben seni yarın O 1 1 t · b 
1 

pıı~'ff 

Bı r yabancı gelse, zorla senin Bu iman ve bu ateş Hasam coşgun ve deli rüzgara öyle ih- dolu heyecan ne olabilir? . Bu - Hani araba?. gelecen biliyordum. Affedersin. t nal d • a: ut' pııdis' 

koynuna girse, istemediğin her öldürmez. O yaşamak istediği tiyacı var ki? .. Trenden inince- aşkın zaferi ve sevgide ı;öze ve-1 Diye arandıktan sonra eğer Dedi . . Hemen arabanın önü- tnıy~:U: ~d un arı r ıl' 

şeyi san~ _ Y_~pmıya kal~s~~ ve için yaşayacaktır. Ölümden ye kadar kompartimarun pence- fanın binde bir tecellisidir! jbinip geldiğim arabayı da bula- ne atladı. Zavallı onbaşı! Hasa- stan . ırmıyor a ·.ıı:i:JI 

ben de butun bunları gozumle imansızlar korksun! relerini indimıiyeceğim. Uste- Beni karşısında görür gör- masaydım ne olacaktı? . • Ney- nın korkusundan ne yapacağını - Bız Mustafa J(eııı ;"tıl 

görsem ~e y~parım? .. Silahını Fakat, bilmiyorum niçin. lçi- lik kapıyı da açacağım. Bu deli mez senelerin biriktirdiği tahasls~ ki tuttuğu evi yazmıştı. Be- şaşırdı. Bir yanlış anlamanın . Diyorlar. Ben de J' ıııı· ır 

yokı;a bı le diş ve tırnaklarımı mde bu mektubu okuduktan rüzgar kendini çarpa çarpa pen- sürle kollarının arasına kim bi- ' nım de aklımda kalmış . yüzünden. Belki bin defa af di- yım. Ben de HaaandııJ1 I 

s ilah yapar ve yırtıcı, bileğı sonra tuhaf bir his doğdu. Bel- cerelerden girsin ve bir kasırga lir ne heyecanla alacak, ne do- Düzçeye gelir gelmez arabacı ledi, de: ,A'~ 

bükülmez bir dev gibi onun gır- !isiz, ezik, sinsi bir his. Sıkılı- gibi k,pmpartimanm içinde her yulmaz bir zevkle: beni jandarma karakolun"l gö- - Yüzbaşı beye şimdi ben ne - Hanım ... HanJJJ'.!. ı' 

tlağına atılırım değil mi?... yorum! n için.. neden? .. Boş şeyi birbirine kata uçura dön- - Hamracığrm.. . türdü: yüzle çıkarnn?. Türk zabiti yok ... Jııgılı~ p 

M uhakkak ki o tepeden tırnağa üzüntü. Hiç yapmadığı şey de- sün ... Dönsün! Diyecektir?.. Oh yarabbim - Yüzbaşı Hasan beyin Ha- Diye kederlendi. Fakat ne tu- ti var! ~f, 

silah olsa gene benim dişlerime ğil ya. Gider, yapar, ve .. zafer . . . . . . . . . . . . Bu sahne ne tatlı?. , nmımı getirdim. Evi nerden bu- haf?. Bunların giyinmeleri hic si 

) 
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YENİ • 
BIR 

FORDSON 
TRAKTÖRÜ 

lJı, trokt/jr bir rok şeneltr )IQ• 

pı/on tetkik w tecrlJbeler seme
,..ı olup uaıl leşki/ôl şaye&ln
de sohiblııı azami meııfaat lf.ı. 
lllhı tdtr. Hir bir rtkabtt ka
~ııl lllJltı dK«llfl ucuz •alıJuı. 

f' azla 1ıuowt ! 
Yenı model FORDSON traktôrll !!o> 
beygir k~vveU.. '\"erir. Bu faıla kUT• 
vet - bu raı;la menf:.at .. traktôrft U.. 
timal bu~uıunda faıla bir masrafı 
mucip değildir .' 

Daha Oturaklı ! 
Arka tekerlelcıer bir mania dolayı• 
ıUe yerinde sabit bir halde iken ve 
yanlışlıkla motôre tam gaı da veril• 
ıe traktörün ôn tarafı yerden kalk· 
maz . Çamurluklann arkaundaki ya• 
taklar otomatik 6larak On tekerlek) 
terin yerden kalkma.sına m&indlr .• 

Maııyeto ile iştial! 
Ayaf' edilecek ne bobin ne de bo 

bin çekiçler:! vardır. Yeni FORDSON 
traktllliındeİti yeni manyeto tayc 
tinde bu cihet en ıade ve en '* 
lam bir ıekilde yapılmlflır • ' 
Çift ıOrmek lçla,tuek kırmak 19'11, 
tohum ekmek içl11, biçmek lçiıı, 

hırmıa yapmak t~in mot6r k•Y'Y•tl 
kullanınıa . 
Yeni FORDSON lraktôrll bOton bıa 
lflerl baynn kuYYeliııden daha ça• 
bull daha kolay yıpacakbr. 

&Rutma tertibatı. tazyikli tulumba il• 
otomatik Yal deposu 

~nl bir tarzda vii !S lertibah 
yeni ~ mükemmel fren/,,. 

Sotı sistem debreyaj 
Motörü harekete gelimıek kolay/ıAf 

Viteı d~iştimıek kolaylıAı . ' 
~ancft 2S lld 35 döııüm çifi süreıı 
10 parmaklı bir lska tulumbası çevirili , 

For~son-.. 
YARJ llASRAPU 1KJ KAT FAZLA iŞ YAPAR 

~~- .. ·~ 

~lll!Jllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

~ezacı ve Dis~i nıe~epleri nıü~ürlüiün~en: 
'lıı llııı.t . ' Çl rıı k 'l/e lçtı.mat muavenet VekAleti cellleslnden mevrut emir mucibince isimleri Eczacı ve 

~aıuı~:~leri müdürluğUne bildirilen pratik Dişçilerin imtihanlarının icrasına 12 - Teşrinievvel -
~ bqlanacagı llAn olunur. 

~ ~Msar ı~aresi _uınuııı ıııü~ürlüğün~en; 
~ b Ô}'<.le i'ıırlye de ktıın Tütün Eksper kurouna bu sene 25 talebe alınacaktır. Taliplerin adedi 

• ııı~dl. ı:e~ree bir müsabaka vapılarak müsabaka neticesinde kazananlar kabul edilecektir. 

- ~iti şurıı lı:t il Teşrinievvel Cumartesi günü Ferlyede saat 2 de yapılacakur. Taliplerden aranacak 
ı...._ •rdır. 

~, l'ork olmıılc; 
. 8, ;'~ oneelti.ııden aşağı ve yirmlbeşten yukarı olmamak; 

~ıııı. <ıl""""1Cal orta 14hslllnl ikmal etmiş bulunmak. (Yani liselerin dokuzuncu sınıfına muvaffakiyetle 
..... llıak) 

~, ~;bati tam Ye bünyesi tilt!lnle iftigale müsait· bulunmak; 

'hlrfırıı eUt!Ak ağır cezaları müstelzim cürümlerden ve muhilli haysiyet kabahatlarından dolayı 
~ (lı( 01rııeınak. 
~"lif ~r husuaaı: NufuJ tezkeresi, Mektep şahadetııamesl, veya orta tahsili ikmal ettiğine dair 

.~ :1•lerınden musaddak resmi vealka, idarenin lld doktoru tarahndan verilmiş sıhhat raponı, 
-'Ut ~..,::• k11rıy..ı ihtiyar heyetinin polis veya Jandarma dairelerinden musaddak şabadetname-

l''1! olunur.) 
~ijt Pleıtn ~ 
-~t nlrıayet 2 Teşrlnievvele kadar T!lt!ln inhisar idaresi umum mlidürltiğüne istida ile 

iJt tlttııeleri ve vealkalannı da beraber getirmeleri U!n olunur. 

tı~tya Dö Berlin MAKİNE -MOTÖR-ELEKTRİK-MEKTEBİ 
\!

iti Siırorta A Ş ı - Avrupıruo en meşhur • 
ı. lktorya. · sınat müesseselerinden getirttiği ""-"'it'\f flf/(Jp 
''il dors vuııılarlyle ciddi ve ilmi 6-. ,"\' ..,-~ 

1,~'VcuPltkb Slırorta A. Ş. esaslar dairesinde ti:drisat yapın ~~ ~ 
-.ı- U yeglnı milli bir meslek mekte· c::::; 
~ llıııı.111 CiirnJe Hayat slgor- bidir. 
it, ~ı,81 tahsIIAt ve muame- \!- Yeniden BUHAR, MO-
~ıd' b,

1

111 
ifaya ve harlk kıs- TÖR, DiZEL ve ELEKTRiK 

~ı~' k ..... nk•Vi harik sigortaları tubelerl açılacaktır. 
•I "' An d 3 - Bu şubelere lnthap 

~I 'lı.uht evam- eyledi- edenler kısa bir zamandı en 
•it '11ıtııtı~teın sigortalı ve müş- fenni ve en mükemmel KARA 

ti~ nazarı ltlaına ıı.rz ve DENiZ MAKiNiSTi sıfatını 
Vıı... iktlup ederler. 

1
.'.''0rya Şirketleri 4- Sinleri küçük olanlar 
llrkıye müdlrlyetl toto bir senelik iHZAR! SiNiP' 

nrdır. Bu sınıftı mesleğin te-
1()1.t melini te~kll eden tik bllgller 

~ (\ () A k öğretlllr. 
~ ... .., r . utiel 5- Yınl IOne tedrlsıtına l!l 

,1. , , .. ~r~•lt~)I< bei~"'"ldu•u. ldrv birinci te~rln 19Q9 da başlana
" ~ .. , ilde - 5 " c•kıır. Tılebe kaydına ba,Ian• 
,~ °" ~"n '11 ı ctidar, bcl gevfdt· mışw. Her gUn Calatada Mum-

8() gtyt •f:rııız. ledavJ eder. 
~çl fırıw aıruıııda 34, hanede Arapyan hanına bitişik 

olan mektebe mllraoaaı edlleblllr. 

~-

Dünyanın en leziz, en nefis ve en halis yag-dtr. Şerbet gibi içilir. Tebabette müstameldir. 

IIamiziyeti yoktur. lVlayonezde., salatalarda, yemeklerde, istimal edt 1iz, llasan ecza deposu. 

GÜNLER KISALIYOR 
Günler kısalıyor, elektrik tenviratı tesisatınızı muayene ettirmek için düşünmeyiniz 

ve hu muayene ile en iyi randöman temin eden yeni usullerden istifade ediniz. 

ELEKTRiK ŞiRkETi 
Bütün tenvirat mühendislerini ve fen memurlarını emrinize amade tutmaktadır 

MECCANEN 
Tarafınızdan vaki olacak talep Uzerine en son model aletleri tecrUbeslyle 

tıuzurunuzda amlk bir muay~ne icra edilir. 

Bu münasebetle alatı beytiyenizin de muayenesini temin edebilirsiniz. Küçük 

tamirat Meccanen diğerleri Mal olduğn fiatla icra edilir. 

~ ............................................................. .., 

SATiE 
Tesisatı elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

Her şeyi veresiye satar ve tesisat yapar. 
Metro han. Tünel meydanı, Beyoğlu Elektrik Evi, Beyazıt, Istanbul 

•• 
Devlet DenıirJolları Y~ Limanları Dnıunıi Maresin~en: ı 
Muhtelif cins kırtasiye kapalı zarfla münakasaya konulmuş

tur· 
Münakasa 5 Teıırinievel 929 Cumartesi günü saat 16 da An

karada Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar umumi 
Müdürlük kalemine vermeleri laznndır . 

Talipler münakasa şartnamelerini bir buçuk lira mukabilin
de Ankarada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa 
mağazasınd:uı tedarik edebilirler . 

DevleMeıniryoUarı Ye limanları nınuıni rnaresin~en: 
Fevzipaşa-Dlyarbeklr ve Irmak-Ereğli hatları üzerinde inşası mu

kıırrer beş adet köprlinUn inşası ve montaj kapalı zarfla münaksaya 
konmuştur. 

Münakasa 13/ 10/929 Pazar günü saat 16 da Ankarada Devlet 

demlryoUarı idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak ~deceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar umuml müdürl ük ka- 1 
lemine vermel~ri IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 50 lira mukabilinde Ankarada, 
Malzeme dairesinden, Tstahbul 1 lavdardaşa mağazasından tedarik 
eedbilirler. 

Deniz satınalına toınisJonun~an: 
28 Eylül 929 Cumartesi saat : 14 te 

56 Düzine Muhtelif cins ve eb'atta eğe 
93 Takım » » Kılavuz 

108 adet helezonlu makap piçoplu piçopsuz 
3600 Siyah ve beyaz znnparakağıdı 

28 EEylül 929 Cumartesi saat : 14 te 
6000 adet ahen çatal pin muhtelif eb'adda 
3000 adet pirinç çatal pin muhtelif eb'adda 
2500 adet ahen somun pin muhtelif eb'adda 
6900 adet pirinç demir vida yuvarlak havşa başlı 
3300 adet ahen demir vida » » 

200 adet karpit memesi 
300 kilo oksujen kaynak teli 

( 

'' '' 

BUillK TAIIARE PiJAN~O~Il 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNİ EVVLDEDİR 

Büyük ikramiye: 
40,000 liradır 

Aynca: 
20,000 . 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık ikranıiyeler 

ve 10,000 ,, Bir nıü ;\ iat 
işbu ke<dede cem'an " il,QOO " nııman kaz·ın. c·ı1<t•r 

Bursa nıulrnse ei ~ususiye ınü~üriyelin~en 
Bursada inşası ttkar · ı r eden asrt kplıcalar şirketine ait hır oıcl 

ile umum! bir hamamın terekkiyau &>riyeye tcmamile muvafı k ol
mak üzere pilftn ve proje vesairesini tanzim ve tersim hususu mii
sabakaya vazedilmi~tir. Şeraiti anlamak isteyenlerin mııhasehei hu» t

siye müdüriyetine 19 Eylfll 929 Perşembe günü ak;:ı mına kadar 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

~ Türk Maarif cemiyeti lstanbul milmessllllğlnden 

Türk Maarif Cemiyeti 

mektep defterleri 
200 kilo telli ve bezli lastik lavha 

3 kilo lavha muhtelif eb'adda lastik Ne!ilJ bir şekilde çıkmıştır. Her talebe bu defterleri almakh 
yurtsuz, kimsesiz kardeşlerinin istikbaline yardım etmiş olur. l'mıı ml 

300 kilo kurşun lavha deposu: lsıanbulda Fincancılar yokuşunda Şark hanında 
Milli müdafaa vekaleti deniz fabrikaları ihtiyacı için lüzümu 

1 k 
1 .... 18 numaradadır ~ 

o an yu arda cinsi ve mıktarları yazılı malzemenin hizalarında ------- ----,-----,-----=====:: 
gün ve ~a~ta .~üııak~sai aleni~e ile ih~eleri icra edil~cektir şar:ı- Beyonln orman nıuanıela"I nıenıurlunun~an . 
namelenru gonnek ısteyenlenn her gun, vermek ısteyenlenn 9 U 9 U , 
yevmi ihalede muharrer gün ve saatta Kasnnpaşada Deniz satın lhai !hl b ı d ..,, hal · · f' 
alına komsiyonuna müracaatları. eıota! Tu un u.,u ma M cınodsı ıan 

1- -.:9 opane eşt unu 210 
çeki 
3 

41 
13 

kilo 

Ley il ve nehari " Fındıklı ,. ,, 2 ı o 

İSTİKLAL LİSESİ 
Tam devrelldlr. BUtUn sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydın• başlanmışnr. Her gün müracaat olunabilir. 

Şahzadaba,ında polis merkezi arkasında 
Telefon ıet. 2534 ~ı.-v"V'..-......, .... 

Leyli ve nlharl 

~! FeyziAtf liseleri Ana ~:ıh ilk 
erkek teır kısımlar 

Dlvaızyoluı Çifte saraylar 
Btıtün 11nıllan t04kll edltml, tam devreU l!sedlıı. Kayıt ve kabul 

işlerine 19 ıığuatos puarteol ıı;Unilnden ltlbaren bqlaomıftıı. MUrıcaat 

zamanları cumarteıı. pııurtcıı. perfembe günleri sut !O dan 17 ye 
kadardır. 

,. Ortaköy ,. " 210 

.. .. .. 
.. 

Beşiktaş 
Fındıklı 

Mahlut ,. 205 
Meşe köm!lrü 2 ı /20 

.. " 2 1/20 

4 

,. Kemerburgaz Meşe odunu 94 7 

,. ,. Mahlut ., 94 2 

50 
200 
550 

1000 

Ba!Ada cına ve miktarı yazılı musadereli emval hazine namına 
mlizayedeten satılacaktır. Talip olanların Beyoğlu KaymakamlıP;ında 
Orman müzayede komisyonuna ihale günü müracaat eylemeleri. 

Piyango müdürlüğünden: ı Piyan . o müdürlüğünden: 
Numunesi mevcut Piyango N 

h M ümuneleri veçhile tahminen 
fişlerinin vazı.na ma 11111 uu-
radan ( 70,000) adet mübayaa 15 - 20 bin kilo kadar fersu-

edlleceğlnden itaya talip olacak- de evrak Satılacağından alma-

ların pq ak~ ile birlikte ya talip olacakların pey akçe-

10/9/9'i9 tarih Per'4!mbe günü !eri ile • birlikte 19 eyl!ll pu-

saat 14 te Piyango müdürlilgünde şembe günıi saet on be;te pi 

=~:?.;~~:;:=:~~--Ai==-::-oa:::::ı::=:~7~~~~1 milteşekldl tayyare cemiyeti mU- yııngo müdürlüP;ünde "' c,.:kkll 

bayant komisyonuna m!lracaııt- tayyare cemiyeti m ko-

ları llAn olunur. misyonuna mUracaat 



BİN SÖZ 
BİR RESİM flNSiNE 

Jlilliy~t 
SALI 

17 EYLÜL 1929 

l.onora ~~flrimız t-trlr ıs. dllnku eııspreııe Londraya mltevccclbea hareket etmiş ve istasyonda 
Nafia vekili Recep beyle dlıı;er eh'.hbası tarafından tefyl edllmt~ıır. 

Ar.karada tıp kongreıinin 
hcnrlayan zevat 

Evelki glln limanımıza gılca Japon ticaret 
gcnılıl (Delegor maru) 

DANTOS 
DİŞ 

NACUNlJ 

Dişleri yüz sene ya,ı:.ur ve çiırümekten vikaye eder, gibi beyazlatır. 
diş e• 1 !rlni kuvvetlendirir, ve kanamaktan men'eder. Ve dişlerin arasında kalan te
fessuhatı ve ufuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerlne mani olur. Ağızda gayet 
latif bir serinlik ve rayıha bılrakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her türlü has
talıkların sirayetine mani olur. Avrupada blrlnclllğl bip om •llrla musaddaktır. Enbüyük 
mükafatı almı~tır. Ylrm kumşı Ha .ı ı ecz:ı deposu. 

. lıtanbul ikinci Ticaret Mahkcınc-1 Pazarte~i saat 10 d-a-a-çl_k_a_r-tt-ınn_a_i_le_l_m_c_k-te-p-te_n_a_l_m_ış_o_l_d-ug-_u_m_Ş_e-ha_d_e_tna 
•nden: satılacagmdan alıma istekli olanların meyi dü§ürdüm. Bulan olursa Gül-

Müf!.;:J ,. ~ ı Id c:ı. :ııet Şerif efendi~ :-ı ... czkı'.'ı r ı- • 
1

, 
1

· "t.. bttTunnıa1arı hane hastahanesinde Binbaşı AstnJ 
e ait olup Sanasa yan hanındaki ma 1~ _ -~- ~ Beye getirildiği takdirde memnun c 
azasmda mevcut bulunan yağlı va- ZAYİ ŞEHADETNAME: Tü- dileccgi ilan olunur. 84 N. Ümit Bü-

[ > ' 9 n • .t "' h. teo 1 

Dlln Kumkapı istasyonunda Avrupadan gelen eksplresle marşandiz arasında mUthlf bir 
musademe olmuftur. Bu resimlerde parçalanan vagonlar ve yapılan kc,lfler görlllUyor 

ır Mezbahaya alt resıeııı 

(1) mezbaha binası, 12 ıı1 
babada et nakliyatı, (3) IH~ 
lar sığır keti)·orlar. 

MOddcl umumt dDn caıuı Raaımın macrlmlyetln j 
talebettl 

Tail tevhit komlsyo nu dlln 
emanette toplandı 

( yazısı ikinci sahifenıiıd' 

DOYÇE LEVANT LINIYE 
• Hambıırg, Brem, Anvers, 

lstanbul ve llahri Siyah ara
sında azimet ve avdet munt 

zam postası: Hamburg, Brem 
Stetin, Anvers ve Roterdam 
dan limanımıza muvaseleti, 
beklenen vaporlar ; 
ANKARA vapuru 21 eylül• doğru 
MILOS • 23 " • 
TINOS • 4 teşrlnevele, 
ANDROS • 5 ., ,, 

Burgız, Vıma, Köstenca, Kılıs 
ve lbratl için limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
OSTSE vapuru 23 • 24 eylülde 
tahmilde. 
MlLOS vapuru 23 - 25 eylülde 
tahmllde 

Hamburg, Brem, Anvers, Roterdam 
ve Dançig için yakındı limanımız-

dan hRreket edecek vapurlar: 
DANÇ'IG vapuru limanımızda 

OLll\lPOS • • 
GALATA • 22 - 28 eyllllde 
tıhmilde 

IMBROS vapuru 26 - 27 eylülde 
tahmil de 

Tekirdağ' ve Bandırmıdan 
(Londra, Roterdaoı, ve Hamburg)ı 
yakında hareket edecek vapurlar; 
(Ollmpos) vapuru 21-24 eyliilde 
tıhmllde 

Dogru Londraya gidecek vapurlar: 
(Olimpos) vapuru limanımızda 

Fazla ıafsilat için Galatada 
Ovakimyaıı Hanında kain 
umumı arenıeli(!ine müracaaı 
Telefon: Beyoğlıı 641 -674 -

NAiM VAPURLARI 
İZMİR- MERSİN postası 

ADANA vapuru. 19 
Eylul 

PERŞEMBE ıı;ünti akşamı 

sirkeci rihttmından hareketle 
( Çannkkale, lzmlr, Küllük, 
llodrum, Rados, Fethiye, An
talya. Alftlyc ve Mersine uğ

rayacaktır. Fazla ıafsllAt için 
Galatada St•c Fransez hanında 
12 numara~a acenteliP;ine mü 
ra caar. T eı re yoğlu ı 04 ı 

YELKENCi 
ları deniı liks '8 ıar'al poılası 

SAMSUN 
VAPURU 

ir~uı Çarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın 
dan hareketle doğru (Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu 

Glreson, Trabzon, Surmene ve 
Rize ) ye gidecektir. . 

TafsllAt için Sirkecide yelken
e! hanında kAln acentasına mü
racaat. Tel. lstanbul 1515 

~eJriselain 
Merkez Acenıuı; Galatı köpril 

batında . Beyoğlu ~föl Şube 
ıcenıesı: Mahmudiye Hanı ılntda 
lstanbul 274-0 

lpalk sür'al pos1ası 
( Mersln) vapuru 17 eylül 

Salı f 7 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçük.kuyu, Edreınlt Burha
niye, Ayvalığa gidecek ve 
döniişte mezkOr iskelelerle blr
llkte Altunoluğa uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

Trabzon ikinci ~ostası 
[ ANKARA] vapuru 19 eylül 
perşembe akşamı Galata rıhtı 

mından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop S4msun Cnyc 
Fatsa Ordu Glreson Trabzon 
Rizeyc gidecek ve Of 

l'frabzon Polathane Gireson 
Ordu Fatsa Samsun Sinop ine· 
boluya uğrayarak gelecektır 

Sütnine aranıyor 
Sütü bol, ve sıhhati tam bır sutnine 

araniyor. Orta Köyde İnııbat kara
kolu karşısında Fatme Sultan ..ara
yında Sadık zade Nazim Bey kaptan 
ailesine müracaat olunması. 

Deniz sallnalnıa ~onıisJonun~an : 
18 Eylfıl 929 çarşamba günü ihale edileceği ilan edilllle~11 

lunan 9000 ton rekompoze kömürün şartnamesinde yaıı 1 

teslim müddetinin bir ay daha temdit edildiği ilan olunur;_../ 

Deniz satınalnıa KoınisJanun~an 
Pazarlıkla ihale!'i 25/91929 Çarşamba saat 14 te 

10,000 Metre muhtelif renkte ~ancaklık ~alı 
500 ,, patiska 
500 Adet makara tiresi u 

Milli müdafaa vekaleti deniz kuvvetleri ihtiyacı için ka~/ 
rfla münakasayp vaz olunan balada mıktan muharrer ·ıt11l / 
ye teklif edilen fiatların galigörülmesi hasebile pazarlıkl~ll~ f. 
da muharrer gün ve saatta ihale edilecektir. Şartanmesı~, 
mek isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin yevmi 1 

muharrer saatta Kasnnpaşada deniz satmalma kamisyonUn';, 
racaatlan. fi'! 

Erkek vücudunu 
güz~llettlren 

Rous~el ... ~-
Kemen '·'' , 

Bedeninizi in· " 
eeldr. Oıomadk 
bir masaj ıesirile 
zairlaıır. Hususi 
tazyiki ve tnkosu· 
nun elastikiyeti gı• 
yet mukavim ol· 
ması hasebiyle ar· 
zu olundugu ta
dar uzayabilmesi 
aaye•inde her iki 
ıırıfı temam en do· 
tnıltur. Sizi gençleııirir. vacudun1191 

yumutım ve şıkllfhDr, 
llizzıı ıeşriflnlzde veya slparlf Yll'· 
cllg;nizde karnınızın kuuu bellnlıtn 

irıifıını sanılnıeıro ile bildlrlnlz. 

lıtanbul fubeal . Beyo§lunıll 
Tünel mevkiinde , N• 12 
Fiaıı 6 Llradın iıibaroıı. 

Arna vu tköy- An1erikan 
lNAS KOLEJİ 

Kayıt muamelatı l 8 ve 19 eylOI 
Dilhul ve tecdidi kayıt imtihanlar~ 
Türkçe 19 eylOI 14 te 
lngillzce • " 9,30 da 
Fransızca 18 • 14 ıe 
Riyaziyat • • 9,30 da 
Tarih ve Coğrafya 19 eylOl 14 te 

.................... 
f TİY~TRO 
........ f!~[.~~~~ ~' 
Kuşdlll HllAI Tlyatros~ 1 
Ça'lamba Akşamı ıa11t 11ıı" 
komik Cevdet Bey te111 5 

Balmumucıı ..• ~~ 
ilk defa olarak gala ııı~~ ıJ 

9 perde Varyete, komedi 
Duhuliye 30 kuruş. 

~· Süreyya Sinarrııı· 
Buhran . l"' 

Birlglt Helim Kış ıem<illefl 
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