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HUSHAS15°KURUŞTUR 

2 inci sahifede : .; nlcii sa!ı iüJ c: 
1- tngtllz: fırkaları arasınd4- ; 1- Felek 

ki mütareke bozuldu.. ; 2 - l\ulak ınfsanrı.son•at Alr"ıni 
2- Harlet ve Son habe rl~r 

3 cüoll s.abiledc ( 3 · fük!y c, R<>:nn 

1- Bankalar konsorsiyomu -. 5 inci sahifede : 
teşel<kUI ediyor ıı. 

2- Oaı:I Hz. lzmlre glrerlerken / 1- Hattanın şakaları 

ımr- m:.a v 

! 
Başka amiller Bu se11e trenle ·szvas ve Çang1.rıya gidilecektir. 

' Maliye Vekili Saraçoğlu Şiı1'~~il 1 · M·ıı t Mec ısın· , eyın geçen gün ı e . 
ı e vuku bulan kısa lakat. keskın ~." 

Üfuz!u beyanatı Türkiye ma .ı 
. ıukadderatmda muzlim kaln;ıış b~ 
~i noktayı daha aydınlattı. Bır ı 
İz li yarayı daha açığa vurdu. 

Devlet demirvolları umum 
el 

B hekimler vardır ki , hasta-
a va:~trafına yalnız ümit ve tes:ı-

' ı saçmasını bilirl_er v~ hastalıga 
nnin merhametsız gozlerile bak
aı.<tan korkup onun arazın ı bir ta

' n müsekkinlerle halifletmeğc, da
ıtmağa çalışırlar. Llkin, onlar ~e

R avi ve şifa noktalarından. tamamıle 
il •idesiz bu işlerle meşgul ıken hasta 

•klenilmiyen bir anda gözlerin~ bu 
Ü dünyanın aydınlığına kapayıvenr. 

a· Bazı hekimler de vardır ki söz
bi eri tok, hareketleri ~ek ve bul
a· dukJarı tedavi çarelerı can acıtı

cıdır. Yüksek sesle herkesin önünde 
n derdin adını s'öyledikten sonra, kolla-

rını sıvayıp bıçağa sarılırl~r. Bu su
retle asıl şifa verici tedbıri bulmuş 
olurlar. 

müdürünün 
çok mühim 
beyanatı .. 

1-eınınuzda hat 
Sıvasa varacak 

----·-
Gelecek sene Malatya

ya şimendiferle 
gidilecek 

, . İşte Saraçoğlu Şükrü Bey bu ne
- vı hekimlerdendir. Mal! buhranın 
f başlangıcındanberi, bir dakika vaha- Jrmak-Filyos • hattı bu 

illeti saklamadı. Hatta bir çok!~- • • • 
tıınızın gözünden kaçan. ara.zı bız- sene Çangınya 'aı ıyoı 
zat kendisi gösterdi. Nıte~m son 
nutkunda, bize işaret ettıg'. ~okta 

I • 

J 

Devi< ı demir yolları uınu•nt madara 
Haşim Bey 

hunlardan biridir. Maliye Vckilı ma-
lı lıuhranın önü alınmak için !izım Tetkikatta bulunmak üzre şehrimize gelen. De"'.let de~ir 
tel~n bütün iktısadi tedbirlerin a- Harı müdiri umumisi HaşimBey dün gazetemıze şımendıfer 
lı!'tnı§ olduğunu söyledikten ve ha- fnoşaatı hakkında atideki beyanaıtta buJunmuştUI": 
:•ne lehine kaydedilen yekun kab~-
!Şlannı haber verdikten sonra, bu- M ht J'f "stikametlerde Yeni hatlar inşaatı ile birlik tıın bunlara rağmen, diğer buhra- - « u e ı 1 • !:ı k . . t 
nın hala devam edişi c:ıcak başka d · Iları inşaatı muntaza- te demıry·ollar se e esının u: 
anıil ler, başka kuvvetler karşısında emı7°. 1 ktedir. lü 1934 senesinde 3500 - 4000 kı 
bulunduğumuzu ispat ediyor. man ~ erı eme lometroya baliğ olacaktır. Bu 

Muhterem Vekil, ayni nutukta Önümüzdeki temmuzda fer- hatlardan başka yapılacak de-
bu amillerin ne olabileceğini söyle- şiyıat Sıvasa varacaktır. miryolları ve liman inşaatı i-
llıekten de çekinmemiştir. Ona gö- . günü Küta- çin 140 mil}"On lira sarfetmek 
re bu amiller siyasidir. Bundan ev- Mart~n.bonuncu89 un" cü kilo- salahiyetini veren bir kanun 
velki bir makalemizde biZzat bizim hyadan ı tı aren · d 
dhe . söylediğimiz gibi Türkiye Cüm- d 1 Değirmi Sağ is- çıkmıştı. Fakat buna istına en 
tırıyeti Lozan sulhündenberi ken- me!Io a ~ a

1
:_: eye açılacak ve yapılacak şeyler hakkında he

d' . . ı lb' tasıyonu ış .,.m . .. b" k ktur .:s.ıni Avrupa maliye alem~ n e ır: 931 sen-ı' iptidasına doğru Kiı nuz ır arar yo • !t~ı ile kuruhnuş bi~ nevı çemb~n l.,.' ;;) k 
1 1'itnde hissetmektcdır. Bu sullı ıle tahya hattı Balıkesire gelece - İsveçe siparıiş olunan 100 .~o· · ı (idari, siyasi ve a?ll lsti.klalini, ~a- tir. komotH ve 1500 vagon bugun-
lanınış olan Türkiyeden iktısadı ıs- h . k~ f' ald g" un 
tı1t11ıı; esirgeniyor) ve bunun tabak- Cenupta Fevzi Paşa attı kü ihıtıyacımı~ ~ ı u .... -
~uk etınemesi için elden gelen yapı- gelece'lı: sene Malatyaya isal e- dan yeni sipanşe luzu~ .goru~
lıyor. dilmiş bulunacaktır. memiştir, Bunların mühım hır 
. M.ıliterem Maliye Yek.ilinin bu İrmak _ FilY'QS hattı üzerinde kısmı vilrut etmiştir. Diğerleri 

l,krine, bu müşahedesine bız de ev- b rtalarına doğru Çan- de yapılmaılrtadır. 
~Cıden iştirak etmiş bulunuyoruz. U sene '? . k 
i1akat, bu vaziyete göre alınac~k grıya muvasalat olunaca tır. Haydarpaşa-Pendik hattı hak
tc.lbirlerine bir az müphern . o~d.ugu Bugün elimizd~ o~an hatlaı:, kmdaki şikayeti& mühik de
•annına düşmekten . d.c k.endım~zı a- mübayaa ettiklerımız de dahıl ğildir. Yazın cuma ve pazar 
:a'."•Yoruz. Eğer b~zım ı~sadı ~ar; oldugu· halde 2600 kilometroyu günleri ilave postaları da yapı
•ı:ıınız aleyhine boyle bır vazıye 
llıcvcut ise bunun kökiinü (Yüksek ıbulrnuştur. lacaktır. 

l.faliye filemi) denilen beynelmilel t:- ! !etmekte olduğumuz bu IDsasen tenezzüh zamanları 
••kkülün ta göbeğinde aramak la- Ş • 1 · f J kal b !ık k 

h tıar varidatı ış etme masan- haricinde az a a a yo • zını gelir ve bu vaziyete ancak ora- ' a ' b h Ş k 
da ınücadcle edilebilir. Halbuki o fini kapattıkt~n başka Akn~~o: tur ve herhalde u at, ar 
l>ıu~it bize tamamilo yabancı: irak Ju hattının müıbayaa ta . sıtıı:_ıı demiryoll~rından daha rahat 
~. kar•lr kalmıştır. (Beynelmilel de temin etmekte ve hattll bır ıbic ılıaldedıir. 
~İi!tse~ - maliye a.ıo.n:) denilince, ade- miktar fazlalık ta husule gel- Tren ücretleriruie miiır.kün 
ta, '8rart :ıgiz 1,ir yeden bahsedili- mektedir. Bina~nale~h ~evlet olan tenzilat yapıldığı için ye
~o· sanırız. Buraya hulfil etınenin demiryolları ıdaresı butçeye I1!İ. bir tenzilaıt tasavvüru yok
~olu yok mudur? Buraya nasıl girile- bar olrnıyacaktrr. tur. Zahire ve mahsulau arzi
h'.ltr? Görüyoruz ki küçük veya bü- Bu 6 one için lüzum ola.n 2~0 ye nakliyatından hiç kar bekle
~u~ her meded ve Avrupa .devi.~- lbin adet aıhşap traversi sıpanş miyıoruz ve bunlar mahiyet fi
tlııin bu yerle yakın ve uzak bı_r .mu- ettik. Bunlar, son bahara .. ka· atine naklediliyor. 

Darülaceze 
•• • • gunu __,_.. __ 

Bar ve dans salon
larından da 

Gazi Hz.nin 
teşekkürleri 

f) -

bir hisse a(ınacak 
-·~ 

İzmir, 3 [AA]- Re;si· 
ciimhur Hazret .eri bay am 
münasebetile vukul ulan 
tebrikat ve izhar olunan 
temenai ve hiss.yata teşek
kü,!erinin i b lağma Anadolu Şerefsiz bir seyahat 

Bar ve dans salonları gibi eğ Ajlnsını tavsit buyurmuş
lence yederinden de Darülace- ı...:l;;;a.:.r.;;;d::ır.:.. ----------! 
ze resmi alınmasını temin için 
teşebbüsatta bulunulması takar 
rür etmiştir. Zelzele 

Talat Bey lıtanbuldakl sefaret hatiple
rini yanına alıp lzmir segahati11e çıkıyor 

Bu cihet nazarı dikkate alı
narak hazırlanan muaddel ni
zamname projesi yakında Şura 
yi devlete gönderilecektir. 

Bundan başka, uzaklığı dola
yısile Darülacezeyi göreıniyen
lere tanıtmak üzre bir (Darüla
ceze günü) ihdası muvafık gö
rülmüştür. 

Müessesenin vau yct ve fa
alıiyeti hakkında bir film ya
pılacak ve Darülaceze günü si
nemalarda gösterHecektir. 

Bu suretle, müesseseye daha 
çok yardım temin edilerek ace
ze kadrosu layık olduğu hadde 
iblağ edilecektir. 

Şimdi Darülaceze'de 936 ace
ze mevcuttur. Bunların 440 ı 
kimsesiz çocuklardır. 

Diin şehrimizde bir 
zelzele oldu. 

Fatin Bey 

Dün sabah saat 10 u 10 geçe 
şehrimizde şimalden cenuba 

Bu müesseseye iltica mecbu- doğru ıs saniye devam eden bir 
riyetinde . ~alanlar meyanında hareketi arzolmuştur. Bu husus 
evvelce yuksek makamlarda bu ta malfunat almak üzre müra
lunmuş bazı zevatta vardır. caat ettiğimiz Kandilli rasat 

Adana, Bursa ve fzmirdc de merkezi kısaca: 

Hicret hareketini yatıştır -
mak ve rivayet edilen zecri 
muameleler hakkında tahkikat
ta bulunmak üzre Dahiliye na
zırı Şarki Trakyada dolaşı
yor. Haziran ortalarında (Ve
nizelos) harpten bahsetmeğe 
·kadar varıyor. Talat Bey, bu 
kere de, İzmir taraflarında tef
tişe çıkıyor. HattJ yanma İs
tanbuldaki büyük devletlerin • 
sefaret tercümanlarını almak 
gibi, istiklalimizi hiçe indren, 
elim bir mecburiyete de katlanı
yor! 

Pek çok tafsilatmdan sarfı 
nazar edildiği halde bile ge
ne hayli uza:ı;an bu htilasadan 
anlaşılacağı üzre meşrutiyeti 
müteakıp devletler arasında iti
barı gereği gibi düzelenOsınanlı 
hükumeti altı senelik bir meş
rutiyet ve yahut merkezi u
mumi idaresi tecrübesinden 
sonra 1914 başlangıcında bir 
Abdülhamit hüklimeti menzi
lesine düşmüş bulunuyor. 

lJ;irer _I?arülaceze tes~s Aedilmiş- _Böyle bir zelzele olmuştur. Dahilde Suriyelilerle, ecnebi 
tır. Dıger başlıca vılayetlerde F k . 1 tl ·mı'zı" enn' e koya- bir devletle müzakere eder gi-
d b" l t kk"ll ·· d ge a a~ a e erı Y b. ı · · · k 
.e oyk ~ eşe ubb~~ vl ucu e dır - madrğımrz için daha etraflı ma- !• dpazkaarl ıga gınHşm.e • . zarure-
tırme uzre teşe us er var · 1, t ktur" cevabını ver- tın e ıyor. ancı sıyasette 

uma ımız yo F H • · · d 
Darülacezenin kreş kısmında miştir. y eşilköy rasat merkezi . ransa arıcı ye nezareı:_ın en 

126 çocuk bulunınaktadır. Darül ise böyle !bir şeyden ademi ma- ı~ha.."I'. al~ (Tan) ~azetesı ~S~
aceze gününde rozet tevzii su- ıamat beyan etmiş ve memle-r nyenın bır buçuk nulyon hınstı
retile de halktan m~a:':'enet te- kette yegane sismografa ı;ıalik yanı otuz meb'us ~ı~armazsa 
mini de muvafık gorulerek te- olan Sen Benuva mektebi ıse ce Fransa meseleye b;ga~e kala-
şebbüsatta bulunulması karar- vaben: maz.» demekten çekinmıyor! 

laştınlmıştır. _ Alet.jmiz bir şey kaydetme 1913 nihayetlerinde Fransa 
.. miştir cevabını vermiştir. ile başlıyan müzakereler Suri-

nayin ler yeye Fransızların tamamile el 

k·ıı atmalarına (main mise) yol a
HarİClye ve ı çacak bir mahiyet kesbediyor. 

lnglliz ve Fransız 
daginleri 

diln görilştüler 

M. Dtıklozlger ~ M. Vayt 
cuma gün/i 

Ankaraga gidiyorlar 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
Bey dün otelden hiç çıkmamış 
ve yalnız Neşet Ömer Beyin zi
yaretini kabul etmiştir. 

Salt Hatim patanın ilk defı 
kendisine Alman • Osmanlı lı· 

tlfakını açtığı Harbiye nazırı 
Enver Paşa 

naaebeti vardır ve bütUn (ı.tıbarı dar bize teslim olunmak uzre 
llıall) kılı ve Ah Yeni li.ınan inşaatı tı;in bu 

ler bu münasebet~."' .~ı . - inşasına başlanmıştır. şap se--"·ı· :ı..:: .. ç--'· tahsisat yoktur, 1 kil" M 
h ll•v;ekli~i!e ölçülmelidir. Turkiy~ travers hem ucuzdur ve he~ uo"" ""'" """' Fransız dayin er ve ı . 
~aliye 1rekili, bu cihetten de, mali de onnanlarırnızdan temin. edı- Bu cihet gelecek sene düşünü- Dekloziyer, İngiliz ~ayinler ve
~hraru aiyao! ıebepler, atfetmekte leceği için harice para venim!- lecekıtic. kili M. Vayu ziyaret ederek ol-

Tevfik Rüştü Bey doktorl?-
rın lüzum gösterdiği mutlak ı.s
tirahatine devam etmektedır. 
Hariciye vekilimiz şehrimizde 
daha dört beş gün kadar kala
caktır. Mübadele itilafnamesi
nin intacı için acil bir vaziyet 
Tevfik Rüştü Beyin Ankaraya 
avdetin! istilzam etmezse istira 
hat müddetinin temdit edilmesi 

Daha bir sene evvel Trab
lus Garbi gasbeden İtalyanla
rın, g{lya on iki ıidanm tahli -
yesine ve işgal esnasındaki 
masraflarına mukabil, Antalya 
taraflarında şimendifer imtiya
zı istemek suretile ileri sür
dükleri iddialar vaziyetin vaha
metini büsbütün meydana ı;ı
karıyor. 

Tam bu sırada A vrupada 

yirmi otuz senedenberi iki ve 
üç başlı ittifaklar ve itilaflar 
ile harbe hazırlanmanın, dişe 
tırnağa kadar silahlanmanın 
Balkan harbile başlıyan zaru
ri akibeti tahakkuk etmeğc 
başlıyor. 28 Haziranda (Boı- -
na Saray) da Avusturya Veliah 
ti ile zevcesi Sırp milliyetçi
leri tarafından öldürülüyor. 
Bütün Avrupada pek tehlikeli 
bir buhran havası esmegc 
başlıyor. Herkes umumi bir in
filak arifesinde bulunulduğunu 
hissediyor. Bosna cinayetin
den sonra Avustryarun bir ka~ 
hafta müteenniyane hareket 

' 
(Mabadı ikinci sahifede) 

ı. kazanır. cektir Bilhassa ihracat me- ~tç dört gün burada kaldık- ddukça uzun slailredn birBmu üz.~kekre-
}( ye • k · • la u e bulunmuş r ır. muza e-
d a~f ınuharrir Charles Ma~rras ~ vadmdan olrnıyan ayın agaç (Mal:ıadı üçüncü sahifede) rede iki ecnebi mali müessese 
iedılf gibi(her şeyden evvel ıyl poli: n lbu işte kullanılaoaktır. mu"du"rü de hazır bulunınuştur. 
t ~).yani iyi idare iyi siyaset ve iyı 
dipJoınaılye lüzum ve ihtiyaç vardır. Her iki mümessilin cuma gün-
'l'ıırldyc Cümhuriyet ricalinin o saha- · • J_ t • • kü ekspresle Ankaraya azimet-
da bir çok muvaffakiyetler gösterdiği • Rus~ ııaya ınr aca ışı leııi mükarrerdir, M. Dekloz'İyer 
lnlc&r olunamaz. Türk milleti dahili 3 ile M. Vayt cumartesi günü res-
~~ harici siyasetinde kendini bugü.n- mi temaslarına başlıyaca.klar -
ku kadar emniyet ve selamette hıs- • • dır. 
'ttınenıiştir. Hemen bütün devletlerle <"ı·rkelı·n kaldırılması ıçın 
StıUnasebatımız dostanedir. Lozan V ı 

ltılhündenberi yaptığımız iyi müna- teşebbu··satta bulunuldu 
•ebet ve ticaret muahedelerinin aded i 
teıtor teşkil eden bir yekuna bal'.ğ ~!- ld k 
l>ıuştur. Hulasa Türkiye her vesıle ılhle Rusyaya ihracat i.şi o u ~a 
~ . · d dalına bir su düzgün ve yolunda gıtmektedır. 
·"edenıyet alemın e, • 
•e rnüsalemet amili olmak emelinde Fakat Arkos şirketinin ya
huıunduğunu ispattan geri k~lm•a:ı.ış- kında mukavelesi bitecektir: 
lır. Buna rağmen (Beynelmilel yuk- Yalnız işin bir de diğer cephesı 
'"k rnaliye muhiti) hal§ biZe karşı vardır: 
•sltj Osmanlı imparatorluğu zama~ Bu sene bidayetinde R~s~a-
daıtı gözlerile bakmakta devam edi- 'hr t işlerini bir şeklı ın-
Y ya ı aca . . bi "R 
or. tizama raptetmek ıçın · r. u~ 

Yakup Kadri "h cat şirketi" teşkıl edıl 
y~ytıa. 1 

;: şirket her nedense bu 
mış · • t rcih 
işi yapmaktansa satmagı e ..._--~~~--=---~ 

Mektepliler -
müsabakası 

43 üncü hafta başladı 
43 Uncu hafta başlamıştır. · 

Gazetemiz.de çıkan haber· 
lerden en mUlılmmlnl seçip 
llnumuzdeki cumartesi nkşa· 
nııoa kadar gazetemiz mUsa· 

lı -

etmiş ve bu hakkını ~rko~~hsat 
t Şimdi Arkos şırketı ı ra

f!11Ş .ı·;~; idare ediyor. Diğer ta
ca t IŞuu • • · 'rket 

ftan hiç bır ışı olmayan şı 
ra d' de para sarfe ıyor. , 

Aldıg· ımız malfimata !1-azaran . 
. d Sanayı ve Ma-. keti tesıs e en f 

sır k'bet bu masra . · din Bankası a ·ı . . . k · Sanayi Bankası bınası ve f rdan kurtulmak ıçın şdır etın ' Sadeddin Bey 
a oldugun an or-ı 
artık lüzumsuz aksadile teşebbüsatta bulunmuştur. 

1 m . 

Selahiyettar zevatın verdiği 
maHl.mata nazaran Düyunu U

mumiye mümessillerile yapıla
cak müzakeratta Paris itilafna
mesine nazaran bir sureti hal 
bulmakla uğraşılnuyacak, mev
cut şeraite nazaran yeni bir for
mül bulunacaktır. 

Maarif vekili 
Maarif vekili Cemal Hüsnü 

Bey dün maarif erkanından bir 

'kaç zaıtla hususi bazı ziyaretçi
leri kabul etmiştir. 

Brezilya Reisicümhuru 
1 RİO DE JANERO, 4. A.A. 
M. Julio Prestes 568 bin 7511 

1 rey ıle reisicümhurluğa M. Vi
tassoares de 244 bin 590 rey 
ile reisioümht1r muavinliğine 

intihap edilmiştir. 

çok muhtemeldir. 
Hariciye vekilimiz doktor~a

rın tavsiyesile istirahate çekil. 
diğinden hususi ".e resı:ıi ziya
retcilere kabul edılmek ımkanı 
bulunmadığı bildirilmektedir. 

.Ali ce·nani B. geldi 

Maçların 
neticesi 

Neşriyatı mucip işlerin zaınanı 
gelince halledilecektir diyor 

Şimdi cevap vermeğl lilzumsuz görüyor 
Galatasaray 3 -Genç 
ter Birliği 1, Beşiktaş 

2 - Fencrbahçe 1 

' . 

Gazi Ayntap meb'usu Ali 
Cenani Bey, Ankaradan şehri. 
mize gelmiştir. 

Ali Cenani Bey, bayram ta
tilini geçirmek üzre şehrimize 
geldiğini, meclis açılınca Anka
raya avdet edeceğini söylemiş
tir. 

Ali Cenani Bey, kendisile gö
rüşen bir muharririmize, . hatta 
bu İstanbul seyahatmm bıle ya-

\.... ________ ..;.. _ _.:.;,J zılmamasını söylemiş ve evvel-
Ankara Gençler Bfrliği ile ce bir çok neşriyatt mucip olan 

Galatasaray arasında yapılan işler hakkında kısaca demiştir 
maçt'! Galatas.aray ?•r.e karşı! ki: 
(3) gol ile gahp gelımştır. 

Beşiktaş Fenerbahçe maçın- "-Zamanı gelince hepsi hal
da da bir hadise olmuş ve Be- !edilecektir. 
siktaşlılar bire karşı iki sayı . 
fıe galip gelmiştir. Ben yazılan şeylere şlrndı ce. 

(Tafsilat altıncı sahifemizde vap vemıeği lüzumsuz goruyo
spor kısmımızdadır). rum. Artık neşriyat ~fil" Ali Cenrı~ B. 

' 



. Mütareke bozuldu Feyezan 
• ) 

1 

ngiliz fırkaları arasındaki tesanüt 
Bir çok evler 
yıkılmıştır 

Ayan Meclisinde 
müzakerler 

haleldar oldu .. Müttehit impara
torluk fırkası ... 

asker sular altında 
kalarak boğuldu 

:tükume1in tahdidi teslihat konfe- 1 
2 

ransındaki vaziyetini tenkit için 
hurchil ağzından baklayı çıkardı .. 

PARİS, 4. A .A. - Feyezan 
lar devam etmektedir. Feyezan 
lar neticesinde Fransanın ce
nubu agl'bisinde birço'k yerler 
hasara uğramıştır. Tulus ya
kınlarında kain Mur şehrinde 
birçok evler yıkılmış, 600 kadar 
amele bir fabrika içinde mah
sur kalmrştır. Bunlardan bir ço 
ğunun telef olmasından korkul 
ma.kta:dır. Sular, bir takım as
ma köprüleri alıp götürmüştür. 

lngilterede teşkil edilen yeni fırka 
mn aylardanberi devam eden bir ce.
reyanın neticesi olduğunu geçen gün 
söylerken bu fırkanın teşekkülü kar

M. Hoover'ın idaresi 
tenkit ediliyor 

şısında bir takım ağır başlı lngilizle- WASHİNGTON, 3 A.A. -
rin ihtiyatı elden bırakmadıklarını i- İşsizlik meselesi bugün Ayan 
lave ediyorduk. Müttehit imparator- meclisinde müzakere edilmiştir. 
luk fırkası denilen bu teşekkülden M. Hooverin idaresi şiddetle 

' J 1 Londradan yazılıyor:- Kon
:3 İ 1 rans ne alemde .. ? Hele Fran-

1! z kabinesinin düşmesi üzeri-
e buradaki Fransız heyetinin 

' 
1
-: ) onferansta ken:'.i memleketi
' in noktai nazarını lazımgelen 

lahiyet ve kuvvetle müdafaa 
< 7 1 emeınek mecburiyetinde kal
ı !1 : ~ği görülünce konferansın iç-

~. ~1 
malan tehir edildi. Fakat par-

1 ~ mentodan kuvvet aları bir 
t ı· ransız heyetinin gelmesi bek

ğını, kendi ihtiyacını kendi tak
dir edeceğini söylemekten de 
geri kalmamıştır. Mr. Churc
hill nutkunda ezcümle şöyle de
miş ve şimdiki hükumeti tenkit 
etmişt ir: 

- Konferansa iştirak eden 
her devlet kendi ihtiyacı hak
kında sarih bir fikir sahibidir. 
Fakat İngiltere hükumeti ken
dine ne lazım olduğu hakkında 
kat'i bir fikre malik görünmü-

bugün gene bahsetmeğe vesile çıktL 

Londradan gelen bazı telgraflar bize 
bu vesileyi ha:ıırlamış oldu. Aylarca 
evvel lngilterede sürümü çok olan 
bazı gazetelerin sahipleri kendi gaze
telerinde halkın hassas damarlarına 
dok-ınarak lngilterede işsizlik ve ik
tısadi buhranın ilaçı clarak imparator 
luğu teşkil eden Dominionlar arasın
da, serbest ticaret, fikrini ortaya at .. 

Sular İsles-sur-Tam da kfün tılar. Hemen ilave edelim ki, bu fikir i t ~ne dursun burada ıhususi bir 
• J . •kım mükalemeler cereyan et-
c tı ı?lğine şüphe yoktur. Konferan- ' 

· 1 'n ne vakit faaıliyete geç·eceği-
' ı- j -i katiyetle tayin etmek imkan 

,~ ~ zdır . Hakikatte konferansa 

bir elektrik fabrikasını alıp gö 
türmüştür. Tam nehrinin sula
n 100 kilometre kadar bir sa
hayi kaplamıştır. 

bu sürümü çok olan gazetelerin sahip 
leri olan iki lordun icadı değildi. Pek 
evvelden bunu düşünenler olmuştur. 
Her biri dahilen müstakil olan, hat
ta kısmen hariçte de kendilerini tem
sil eden Dom.inionlar ana vatan olan 

· ,· ' elmiş olan muhtelif devletle
~ 'L, 

1
,'· n muraHhas heyetleri arasın

i r.:ıılaki ihtilaflar pek mühimdir 
: ·l ıırf- söylendiğine göre şimdiye 
J ı\:d.ar bu ~htilaflann halli için 
· ı >aslı bir adım atılmış değildir. 
·,ı · ı halde bu konferans ne kadar 
\ıl 'irecek?. Fransız heyeti ma-
l · ~·ım vaziyete düştükten sonra 

..• : ; -"talya baş murahhası M. Gran-
1(:. "'i de memleketine giderek M. 
t · • 

1 Iussoliniye izahat verdi . 

, '1 i talya Fransa ile ba.hri müsa-
1 '! at iddiasından hiç bir şeyi fe-
rı· a etmiyor. Hülasa doğrusunu 

· ı :>ylemek lazrm gelirse kimse 
· \ u günkü konferans vaziyetini 

) ·ı atiyetle tayin edecek mevki
.~İ, e bulunmuyor. Tahdidi teısli
ı at işinin iki cephesi var: Siya
: j: ve fenni. 

ı \ Siyasi cihetler bir kaç karı
;k hesaplara bağlıdır. En ziya-

1 f e istildbale _füt hesaplar ki ~i~ 
• ı l ir taraf bu ışte aldanmış gıbı 
. I~ ir vaziyete düşmek istemiyor. 

ı ıj Fakat diğer ciıhet, fenni tet
: ı 1 ! ikat ta ilerlememiş. Mütehas 

•. ~: rs amiraller, bahriye zabitleri, 
.' :~ ' ukı:ık şinaslar ve 6aire çalışıp 
' İ! 11 uru)"orlar. Lakin bunların ne 
' ı 1' i çıkardıklarını bilen yok .... 

. ; ıı· ~ Konferanstaki bu vaziyet de-
, 

1
1' ıam ede dursun diğer taraftan 

.: ' 'tı-yani dikkat lbir hadise oldu: 
, ' ab•'< kabinenin maliye nazırı 

,f ~ 
:·:lı~ 
''.'ft~ 

1 ·~ ( 1 
ı· 1 \ 
• ,ı 

.J 

·ı 
1 

1 
1 

1 • Japon murahhas/arı 
~· 

I' ılıan Mr. Churchill (Çorçil) ar 
ı .Pk daha ziyade SU\Smağa lüzum 
ı ~l:irı.nedi. Kıonferans başlarken 
" ı nesai hükUınetinin muhalifleri 

ıhrar ve muhafazakarlar baş
'. ·ekil Mr. Mac Donaldın konfe-
' ·ansta müşki:l bir mevkide kal-

ı, naması için tenkitlerde bulun
., nıyacaklarını söylemişlerdi. 

Fakat Mr. CJıurohill bu mü 
\arekeyi bozmuş oluyor. Deniz

' · .;iler birliğinde söylediği nutuk 
' :a Mr. Churohill konferansta 

:ı.erkesin kendi ihtiyacından 
ıahsettiği halde İngilterenin 
htiyaçlarınr kimsenin düşün
ıediğini söylemiş bu gidişleİn 
iltcrenin fedakarlık ede ede 
ıihayet bu işten zararlı çıkaca
• ını ilave etmiştir . 

Mühafazakar fırkasının bu 
mühim adımı İngiltere donan

' ı nasını kimsenin reyile tahdit 
!tmek mecburiyetinde olmadı-

\ . 

Monta~ban'da 6Ular altında Büyük Britanyaya Mr. Baldwin in 
kalmış olan birçok evler yıkıl- dediği gibi - parlamento ile değil 
mıştır. Şehrin varoşlarında tah hükümdarlık mehamile merbut bulu
lis ameliyesile meşgul olan 10 nuyorlar. Her Dominion kendi güm

M. H(I OJltr 

as'kerle muhabere munkati ol- ' rük tarifesini istediği gibi yapmııtır. tenkit edilmiştir. Hatiplerden 

d '" "k' k d k k' Kendi istihsalatını himaye edecek ça- biri6iReisicümhur ile kongrebü 
muş ıger ı ı as er e ayı .a- .. 1 d k ı 'it d 

. _ relere tevessu e er en ngı. ere ~n tün Amerikadaki işsizler mese-
n ıle batarak bogulmuştur. Şe gelen e•yayı da istisna etmemıtlerdır. l · . h lli · · t 'k' · 
h . Ga 1 •- riıkt- h • . esımn a ıçın eşrı ı mesaı 

ır, su, z ve e e.><t _n ma işte •imdi yeni teşkil edılen fırka d'kl · t kd' d b f · 

( 

• .. etme ı erı a ır e u ena ı-
rum kalmıştır. imparatorluk dahilinde bir gümruk d · f k' l'k f l~ket ve is-. . 1 1 arenın a ır ı , e a 

ittihadı tesis ederek Do"".n~on ara yan tevlit edeceğini söylemiş-
' Kabinenin beyannamesi ana vatan arasında alış verışı arttır- tir. 

mak için çalışacak. Fakat gele-~ ~a- Diğer bir hatip, Amerikadaki 
"':,;l P tı.RlS, 3. A. A. - M. Tar- berlerden anlaşılıyor. ki, Donu~_on işsizliğin zannedildiğinden faz-

uıeu kabinenin beyannamesini ı~~ın ~::,le ~ir şeye :.an~şması ~~- la olduğunu ve vaziyetin salah 
yarın tanzim edecek ve öğle- kun gorulmuyor. Çunku D~mıruo~ bulmuş oldu<Yunu gösteren hü
den sonra kabinenin içtimamda lardan her biri dediğimiz gibı. kend~ kumet istati;tiklerinin doğrulu 
arkadaşlarına tebliğ edecek- ihtiyaçlarına göre bir iktısa~. sı~aıetı ğundan şüphe etmekte bulundu 

lngil/z ve Japon başmurahhasları 
Slimson, Macdo 1ald 

yor. Bu gidişle İngiltere diğer 
dört dıwletin arzuları dahilinde 
aktedilecek bir itilafı kabul et
mek vaziyetinde kalacaktır.» 

tir. takip ediyorl~. B.~':'u degıştırerek - unu beyan etmiştir. 
Beyanname, M. Tardieu'nün ana vatanın ıstedıgı şu veya bu yola g -~· ~--

Cumartesi saıbahı M. Herriot gitınek için kendilerinde bir mecburi 
ile görüştükten sonra vuku bu- yet görmüyorlar. DolJlinion !ar kendi 
lan beyanatındaki fikirlerden parlamentolarına, kendi hükUnı~t.leri-
mülhemdir. ne maliktirler. Aijır başlı lngılızler Hatip hundan sonra bahri 

devletlerin hep birer birer do
nanmalarını kuvvetlendirdikle
rinden bahsetmiş, İngilterenin 
ise harpten beri baıhri kuvvetle
rini daima azalttığını iddia et
miştir . Mr. Churchillin bilhas
sa Kelloğ misakından bahse
derken söylediği sözler şayani 
dikkattir. Diyor ki: 

Bir şehir su altmda Dominionlar ile aba Yatan arasında 
bir gümrük ittihadı tesisini güzel bir 
gaye, fakat amelifatla tatbiki °';üt"!! 
bir İf diye tavsif etınekten çekınnu
yorlar. Acaba Dominionlar murahhas 
(arından mürekkep olarak Londrada 

- Bu misaka istinaden kru
vazörlerini 70 ten 50 ye indir
meğe razı olurken Amerika ve 
Japonya ise ıbilakis ıbahri kuv
vetlerini aııttırmak talebinde 
bulunuyorlar. Bu miS'akın Ame
rika ve Japonyadaki tesiri İn
gilteredekinden başka oldu. İn
giltere - Amerika arasında bah
ri müsavat hakikatte İngiltere 
d-0nan.ması için aşağı bir dere
oeyıe düşmek olacaktır .. 

Bakalrm fırkaların mü.tare
kesini bozan Mr. Churchillden 
sonra daha başka kimler söz 
.. ı· k~ soy ıyece .... 

1 ••••••• 

lsviçrede 

Cemiyeti Ak
vam ve Kellog 

mis akları 
CENEVRE, 3. A. A. - Ce

miyeti Akvam ve Kelloğ misa
kları arasında aheng tesisine 
memur komisyon beynelmilel 
teahhüdatın cemiyet azasından 
biri tarafından ihlfili taikıdirinde 
müracaat edilecek zearl tedbir

MONTAUBAN, 3. A. A. -
Tam nehri taşmış şehir su i
çinde kalmıştır. Birç.:ık evlerin 
etraf ile alakası kesilmiştir. As 
kerler felaketzedelerin imdadı
na yetişmeğe, onlara yiyecek 
götürmeğe çalışma:ktadır. 

Sular, hertürlü enıkazı, hatta 
otomobilleri de alıp götürmek
tedir. Tarn nehri ALbi şehrini 
de suya garketmiş ve mühim 
miktarda ıhasarata sebebiyet 
vermiştir. 

Ölenler, boğulanlar 

MONTAUBAN, 3. A. A. -
Tam nehrinin suları faz
la miktarda yükselmiştir. As
kerler, kaynklarla şehir halkı
nın imdadına koşmaktadır. Su
lar ağaçları vesair ibir taktın 
şeyleri alıp götürmektedir. Bir 
ev yıkılmış 3 kişi altında kal
mıştır. Bir otomobil nehre düş
müş içindeki iki kişi hoğulmuş 
tur. 

Kabine ekseryet kazanacak 
PARİS, 4. A. A. - M. Tardi 

eu'nün açı~tan açığa rakibi o
lan kimseler bile mumaileyhin 
yarın mecliste ekseriyet kaza
nacağı fikrinde bulıınmakta
dırlar. 

------·~---

Jspanf/ada 

Cümhurlyet 
istiyorlar 

lere airt maddeyi tetkık etmiş- Madrittten bildiriliyor:-Es
tir. Sabık İsv~ h~riciye nazı~ı bak başvekil M. Sancher Guer
~· Un~en, ı_nısakın _m_addelerı- ra 3 000 k;~'lik bir içtimada irat 
nı~ t~ıl edılmeme.sını_ ve Kel- 1 . ettiği bir nutuk-
l<>g mısakımn .~emıyetı ~kva.m 

1 
ca demiştir ki: 

mısakının mükaddemesıne ıt-
1 

H d 
ki . "f 1 - er şey en 

hal ~tıne . e .ıktı a 0 unmasını J evvel şu. 'bilin-
teklıf etmışt~r. . . , meli ki İspanya 

Lord Cecıl ıle Fransız ve '' endi kendini i-
Leh murahhasları bu tekli fi~ cİare etmelidir. 
aleyhinde bulunmuşlar, komı- ıspanyol genç-
syon da bu tek~ reddetmiştir. !iği bugün artık 

~ cümhuııiyete do 
Sular tekrar yükseliyor ğru gidiyor. Sa-

TULUS, 4. A. A. - Feye- ı SanchezGueraı'.nk diktatörün 
zanlar hakkındaki tahminler idaresi cümhuriyet istiyenlerin 
bedbinanedir. Suların yeniden bu emellerini kuvvetlendirmek 
yükselmesinden korkulmakta- neticesine varmıştır.,, Bundan 
dir. Çastres de 20 kişi.nin telef sonra esbak başvekil sabık dik
olmuş olduğu söyleniyor. ı tatörü jiddetle tenkit etmiştir. 

toplanacak imparatorluk konferansı 
buna ne diyecek .. 1 

Halepte biı hadise 

Bir tütün çiftliğine 
baskın yapıldı 

Bundan üç ay evvel pederi 
Mustafa paşadan nevrus çifli
ğinde zeriyat yapmak üzere 
Suryenin Rihaniye nahiyesine 
giden Kara Bey oğlu Faik Bey 
zevcesinin akrabaları tarafın
dan taarruza oğramış ve çifliği
nin ma:hsulat ve hayvanatı gas
bedilmiştr. 

Yapılan tahkikat neticesi, çif 
liğe hücum edenlerin, Karamür 
sel zadeler olduğu anlaşılmış 
ve Halep konsolosluğumuz bu 
hususta Fransız Delegeliği nez 
dinde muteaddit teşebbüs.ata 

girişmişse de Fransızlardan hiç 
bir cevap alamamıştır. 

Çiftliği gasbeden zat kendisi 
ne yapılan i.J:ıtara: « İşte ben 
Faikin çi.fliğindeyim, Cebeli
Bereket valisi Bey elinden ge
leni yapabilir! » cevabını ver
miştir. 

Faik Beyin viııesini Fransız
lar temdit etmemişler ve mu
maileyıhi Suriyeyi terlce mec
bur bırakmışlardır. 

Halep ikonısolosluğu keyfiye
ti Hariciye Vıekaletine arzet
miştir. 

Yunanfstanda 
intihabat tehir edildi 

MADRİT, 4. A. A. - İnti
habat telhir edilmemiştir. Yal
nız biraz geçikecektir. Fabra 
Ajansı İspanyanın vaziyeti hak 
kındaki ecnebi haberlerini kat'i 
surette tekzip ve İspanyada 
tam bir sükun hüküm sürmekte 
olduğunu beyan etmektedir. 

Bula ar/standa 

Mecburi 
çalışma 

Harap yerler 
tamir edildi. 

Sof yadan yazılıyor: - Umu
mi harpten sonra Bulgar hülkt'.1-
meti bir kanun yaptı . Memle
ketin iman, yıkılan yerlerin ta. 
miri için buna zaruret olduğu
nu söyliyen Bulgarlar memle
kette çalışmayı meçburiyet al
tına almı§lardır . 

Stamboloski zamanında, 920 
de yapılmış olan bu kanun ilk 
senelerde beklenen neticeleri 
vermemiş ve hükumet için mas 
raflı olmuştur . Fakat sonrala
rı bilhassa 924 ten sonradır ki, 
elde edilen faideler kaı:ışrsında 
hükUınetin ettiği masraofın pek 
aıa kapandığı anlaşılmıştır. Bu 
mecburi çalı;şma kanununa gö
l'e, sanki askerliık yapıyor gibi, 
mecburi surette çalışmaktadır. 
Kanunun tatbi:kinden beri 615 
kilıometro yol yapılmıştır. Bun
dan 453 kilometroluk yolun 
tesviyesi yapılmış 161 Klm. taş 
döşenmiştir. 51 göprü, 106 su
yolu yapılmış, çeşmeler, nehir
lerin mecraları düzeltilmiştir. 

Fakat elde edilen neticeler bun 
dan ibaret değildir. 

Umumi kanaate ögre mecbu
ri çalışma kanunu kendinden 
beklenen bütün neticeleri ver
m~ştir. ------ltalyan tayyaresi 

inerken 
ATİNA, 4. A. A. - Bir İta

lyan deniz tayyaresi Faler de 
denize inerken içinde 9 kişi bu 
lunan bir kayığa çarpmış, kayı 
ktakilerden 4 kişi boğulmuş
tur . 

Selanikte büyük bir y;;ngm 
SELANİK, 4. A. A. - Bir 

yangın neticesinde 9 mağa~a 
yanmıştır. Hasar miktarı 9 mi
lyondur. 

f~~t 
Bursada da zelzele oldu 

BURSA, 4. (Milliyet) - Bugün saat <>nda şelhrimizde ha 
fif bir zelzele olmuştur. ' 

Bursada bir hocanın hezeyanları. 
BURSA, 4. (Milliyet) - Yeşil camii .hatibi bayramda halka 

va.z ederken bazı hıeıreyanlarda bulunmuştur. Orada bulunan 
zabita memurları tarafmdan bir rapor tanzim ed'.ılmiştir. Hoca 
hakkında takibat yapılacağı söylenmektedir. 

Müstantik Hihmet Beyin muhakemesi 

BURSA, 4. (Milliyet) - Müstantik Hikmet Beyle vekili 
bugün şehrimize gelmişlerdir. Hikmet Beyin muhakemesine 
Perşembe günü devam edilecektir. 

Orta tedrisat müdürü Kayseride 

Kayseri, 4 (Milliyet) - Maarif vekaleti orta tedrisat mü
dürü Cevat Bey bayramı egçirmek ve mektepleri teftiş etmek Ü· 
zre burada bulunuyor. 

- ---~ 

Büyük harbe ııasıl girdik? 
• (Birinci sahifeden mabat) 

etmesi kimseyi aldatmıyor. hisseleri bulunmadığı neticesi -
Perde arkasında hazırlanan ni çıkarmak istiyen İttihat ve 
badireden Babıalinin bile habe terakki ricalinin "tez" !erini, 
ri var! vukuatı mümkün olabildiği ka-

Berlin sefaretimizden gön- dar kısa anlatarak ve fakat e
derilen 17 Temmuz tarihli ve hemmivetli bir eksik bırakma-
298 numaralı bir tahriratta mağa da çalışarak, arzettik. 
"Avusturya hükumeti tarafın- Zaten yanılmıyorsak, o da
dan Sırbistana verilmek üzre va lehinde şimdiye kadar böyle 
hazırlanan notanın bir sureti kül halinde bir müdafaa da vü
Berline gönderildiği, münde- cude getirilmemiştir. 
recatına dair alınan mali'ıma- Evvelce de söylediğimiz gi
ta göre Belgrat hüki'ımetinin bi bugünkü maksadımız "Har. 
kabul edemiyeceği bir mahi - bi umumiye gir mek mi, yoksa 
yette olduğu ve Avusturyanın, müsellah bir bitaraflık muha
mes'uliyeti Sırbistanın üstüne faza ederek, zuhlır edebilecek 
atarak, harbe girmek azminde fırsatlardan istifade etmek mi 
bulunduğu,, Alman Hariciye doğru olurdu?" davasını taze
nezaretile yakından temasta !emek değildir. Öyle bir bahis 
bulunan bir zata atfen haber çok sürer ve bizi pek uzaklara 
veriliyor. götürür. Zaten burada takip et-

Roma sefirimizin 21 Tem- tiğimiz gaye ile alakası yoktur. 
muz tarihli ve 405 numaralı Biz yanlış vev:ıhut doğnı va
telgrafmda da "Buradaki kana pılmış olsun, Harb; ummniye 
atlere göre, Petresburgtan dd- nasıl sUrüklendiğimizi gfüter-
di teşvik görmezse Sırbista- mek ~.stiyo;uz.. . . . 
nın Avusturya notasını kabul Suphesız dıkkat edilınıstır: 
edeceği tahmin olunuyor,, de - İttiha~ v~ terakki ricalini~, 
niliyorsa da Bosna vak'asını \ ı?.14 .~ptıdala,:ında. memlekeİ;1n 
müteakıp dilleri tutulan Sırp duş.muş ?ldugu y~ıs.ave: vazı
gazeteleri Temmuz ortaların- y.etı tasvır e~~~k ıcı~ cızrfıkle
dan itibaren Avusturya aleyhi- rı tabloda muhım bır ~oksan 
ne atıp tutmağa başlıyorlar. vardır:Davanın_ ya~nız ~-ır ta~a
Belgrat sefirimiz bu alametin frna teı;nas e?ıl_ınış, munhası
ehemmiyeti ve manası hakkın _ 1 ran dahı ide ıftırakcuyane te
da Babıalinin dikkatini celbe- 1 mayüller ve hpr~1·~· 1 ~-..:ı~'l 
diyor. 1 ve hariçte, o sebeplerden 

Talat Paşanın hatıratında dolayı husule, gelen l·a-
hikaye ettiğine göre o sıra- 1 rışıklı~arı ve ~a'.ı gasıbane e
larda "Sait Halim Paşa Enver mellerıne alet ıttıhaz eden dev
Paşa ile Halil Beyi ve beni (ya- !etlerin_ m~~ik siyasetlerinden. 
ni Talat Beyi) nezdine davet e- bahsedılmıştır. 
derek Almanyanın Devleti Ali- 1 Bu iddianın büyük bir haki
ye ile şeraiti mütesaviye dai- kati ihtiva ettiği bedihidir;fa
resinde ittöfak arzusunda ol- 1 kat Cihan harbi arifesindeki ü
duğunu sefir (Wangenheim)ın ' mitsiz vaziyete düsmemizde 
kendisine açtığım söylemiş,, 1908 denberi mütezayit bir su
her ücü de "Devleti Aliyenin 

1 
rette devam eden idaresizliğin 

yaşıy~bilmesi böyle büyük bir 

1 

ne gibi tesirlerö olmuştur? O 
Avrupa devletile müttefik ~u- "~daresiz;iğ_i,. idare edenle_r pek 
lunmağa mütevakkıf oldugu,, f ag_ır mes ~l~yetler al~~~ gırme
mütaleasında bulunmuşlar. Bu 

1 
n:ıışler mıdır? Dahılı ı~ar~ ve 

teklifin harp tehlikesi üzerine 
1 
sıyas.et'.e ~ardı,. arası kesılmıye

yapıldığını anlamışlar amma rek, ırtıkap edılen hataların 
"Esasen böyle bir vesile olma- harici aksülameller uyandırma
yınca zayıf Türkiyeyi hiç bir sı zaruri bir kanun olduğu in· 
devletin dairei ittifakına alını- kar ve ihmal edilebilir mi? Bu 
yacağını pek ala bildiklerinden., meselelerin halli için bilinmesi 
Alman ittifakına, ne olursa ol- ı laznngelen vukuat ".e icraat an· 
sun, bir cankurtaran gibi sarıl- !atılmadıkça hakıkat nasıl 
mışlar. "Harp olmaz da bir 1 meydana çıkar?. 
zümrei ittifakiyeye girmiş bu - İnkılabı müteakıp devletin 
lunursak devleti muhataradan idaresini ellerine alanlarda as
kurtarmış oluruz,, demişler. ri bir hükumet teşkili ve ida
Diğer nazırlara bir şey sezdiril- resi için lazım olan kabiliyet
memeğe ve Sadrazamın müza- ler ve hazırlıklar mevcut ol -
keratı idare etmesine karar ve- saydı harici tehikeler öyle ko
rilmiş, ve nihayet ittifak müs- layl!~ ve. ç'.1buklukla ink;şaf e
pet bir hale gelmiş "Az za- debılir mıdı? 
man sonra da Almanya ile Rus 1908 inkılabını müteakıp 
ya arasında harp ilan edilmiş,,. devletler tarafından görmeğe 

Almanlarla ittifakın nasıl ve başladığımız muamele her harı 
ne vakit yapıldığına dair Sait gi bir Avrupa devletine karşı 
Halim ve Talat Paşalar tara - yapılan muamelelere benzeıne
fından nakledilen hikayenin ğe başlanmıştı, demiştik, fakat 
hakikati ne derecelere kadar 1 meşrutiyet namı verilen yeni 
tahrif ettiğini biraz sonra ayni . idarenin gizli ve gayri mes'ul 
meseleyi Alman vesikalarında bir merkezi umumi oyunundan 
tetkik ettiğimiz zaman görece- ibaret olduğu anlaşılınca ve ir-
ğiz. takip ettikçe beynelmilel vazi· 

* '• * takip ettikçe beynelmilel vazi· 
Cihan harbine iştirakimizin yetimiz de fenalaşmıştır. 

mukavemetsuz bir zaruret ol- Bu hususta gösterilebilecelc 
duğunu iddia eden ve bu suret- bir çok misaller arasından bit 
le Osmanlı İmperatorluğunun tımesini zikredelim: 
izmihlalinde hiı; bir mes'uliyet {Devamı var) 
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- - Na !I oliu da hamile kal drn? 
- Bir gıin otucııyorduk, h~yatta çok Y?lnı'z~r:_ı: .bari bir ço-

2 - -

Yemin 
Mahkeme reisi maznuna sor-

du: 
- Karını neden öldürdün 
- Geçinemiyorduk . 
- Ayrıla idin . 
- Ölünciye kadar beraber 

yaşayacağnna yemin etmiş
tim. 

---
-C 

t"ı? 

ranı kaybet-) 

Ka etm 
J unuttum. 

dim, le cantada \ 

b.HEMMİYETSİZ 

1-' ısyona nefes nefese gel-
, fa' at tren kalkmıştı. 

L ·i: 
- Eyvah, dedi, kaçırdık . 

Öteki omuz sUkti: 
- Ehemmiyeti yok, ben sa

ati bir saat geri almıştım, öbür 
treni çok beklemeyiz . 

1 

- Yal u iıısan karısı 
diye bukadar müt e, :ı 
mu? 

kaçtı, 

o'ur 

Çaresiz 
Yolda gidiyorduk . Altı yol 

ağzında durdu, gerideki sokağa 
saptı. 

- Niye bu sokaktan gidiyo
ruz? 

- Öbür yoldaki kasaba bor
cum var. 

Biraz onra gene baska bir 
sokağa saptı . 

- Hayrola? .• 

- Dogru y~l n ge emem, 
b k'rnla bo1 cum r. 

- C·ddeye ıkalım. 

- 1 · \ani yok, terzıye bor-
cum var. 

- Ke · meden idelim . 

- Gid nen en ıekçiye bor-
cum var. 

Sahrim tükendi: 

- Sen hal'i sokaga çıkma. e
vi de otur. 

- Geri gelecek diy. kf•ıku- - Oturamam, evsahibine bor 
yorum. . cu.n var. 

Erkek - Eger ameliyattan sonra olürscm Ahmede varma 
da kime istersen ona var. ' 

Kadın - Bunun için üzülme, daha simdiden başkasına sö 
verdim. 

cugum ol~aydi, dedim ... Malum ya o her ıstedıgımı yapar. 
e ==~~============~============--===-= =~==-===~====~====================================-="'========-===================~-=""""'==~I 

i, Akıl A!ıçı gittikten ır ---------... Almaz 

e 

n 

. K:;prünün KadıkÖ} iskele-
sın e rast~.!ldim. 

- Kadıköyüne ni? dedim. 

- Evet, dedi . 
- Öyleyse haydi vapura bi-

nelim. 
- Ben bu vapura binmem . 
- Neden? 
- Bu vapur Haydarpaşaya 

UğI"ıyor azizim, geçikiyor, ça
buk ~itmek için elli dakka son
ra re et edecek olan doğru 
vaı ·a binecegim . 

FELSEFE 

BAYRAM 

Kız! Silzme gözlerini, 
Unut her kederini! 
Tattır dudaklarımn, 
Akide şekerini! 

* 
Buldun görpeçağrnı, 
Özlerim kucağım! 
Bayram geldi ! Diyerek; 
Öpeyim yanağını I 

* Pek süslü buldum seni: 
Beğendim elbiseni ! 
Sevindirmek istersen, 
Hediye ver buseni/ 

"' Yüzün durmasın küskiln, 
Çünkü bayramdır bugün ! 
Gel! Beraber yapalım, 
Üç gan, üç gece diJttJn l 

• • 

•hur yankesiı;ilerden biri 
ine soyleniyor: 

gaı:.ıp insan
eyler· aramı

i a orlar. 
= :......--------~·----'! 

Kabahat 
Salonda oturmuşlar arkadaş

larını çekiştiriyorlardı. 
Bir hanım: 
- Fariha da fena yola sap-

1 

mış, dedi. 
Diğer bir hanım atıldı: 

1 

- Kaıbahat onun değil, işa-
ret meınurunun ... --

ANLAYIN 
- Yeni aldığın şapka ne 

renk? 
- Karımın şapkasının ren-

-·~ n · .ı ~nürimsin ko- ginde . 
cac•eım, lıc:- isted ğimi yaptın- - Karının şapkası ne renk? 
Yorsun . - Söyledim ya, benim şap-
-....;.;.~~--------- kamın renginde. 

PİŞKİN 

Çok souk bir adamdan bah
&ediliyordu: 

- O cok ç;y ':ı r adamdır. 

- Am:ın ne söylüyorsun, za-
11'allı b:i,ü:ı yaz piajda güneş 
banyo:>:.ı . aptı . 

=='"'' 

---
DALGIN 

Bir bacağı tahta idi . Öbür 
'bacağında ağrılar hissetti, kal
kıp doktora gitti. 

Doktor: 
- Romatizma olacak, dedi. 
Sonra sordu: 
- Hangi ayağını.z ağrıyor? 

sonra ... 

- iyi bir parça sığır eti almalı... bu kolay ... kayıı tıp kıvamına getirmeli... lıte bu güç ... 
- Bir ahçıyı getirmek daha kolay olmaz mı? 

... ..... _,. ......... ==~"""~--..... ~=-==,,.;,,=========-===-----=~~~~ ~~ :za..~~- =-

Kontrol 
Belediye memuru otomobili 

durdurdu: 
- Hani ehliyetnamen? 
-Yok. 
- Nasıl otomobil kullanıyor 

::;un? 
- Hastabakıcılık şehadetna 

mnn var. 

MOSRIF 

Dehşetli para sarfeder ve 
sarfettiği paranın miktarını bil
mez, ay sonunda muhasebecisi
ne sorardı. 

Geçen ay muhasebeci hesap 
verdi: 

- Tam 956 lira 72 kuruş 
sarf etmişsiniz. 

Derin bir düşünceye daldı. 
- Acaba 72 kuruşluk ne al

mış olabilirim? • ---
ÇOCUK 

Sütçü, ineği sağıncıya ka
dar merakla seyretti. Süt sagı 
lıp bittikten sonra: 

- Hayd; şimdi sütü tekrar 

- Annemi otomobil çigne
di .... 

- Biçare şöför, başına bela 
açıldı desene ... 

VAPURDA 

Biletç" okuya· 
Efendim bu liınkıi bilet. 

Yoku, souk kanlılıkla: 

Dişçi 
Diti ağrıyan zatın dişçiyi 

pek gözü kesmedi : 

- Azı dişlerimden birini çı
karmak istiyorum, dedi, fakat 
evvela ön dişlerimden birini çı
karınız da meharetinizi dene
yeyim! -- -

Y AMAf~DIRLAR 

Vapurları dehşetli fırtına
ya v~kalandı. Ba!mak tehlike
si ,. -:Jı. İzak Efendi hemen ka 
dm kıyafetine girdi. 

Arkadaşı hayretle sordu: 
- Bu ne kıyafet be?. 

- iBlmez misin? Kadınlan 
erkeklerden evvel kurtarırlar! 

MESLEK 

Hasta yatıyordu . 
İyileştiği gün doktora: 
- Babam istediğim mesle

ği intihap etmemi istemedi. 
Bana kalsaydı avukat olurdum. 
Ya siz? 

· · önderdigi içiıı ineğin icine koy da gene sağ, - Zararı yok, dün de bugün-.. . . . . - Ben hasta olmanızı te
. ' 

AŞIKLAR 
•• 

Kız seven hep çekernaz, 
Derdinin sonu olmaz! 
Kadın seven her işte, 
Olur pek fazla kurna:ıı! 

* 
Kız seven eder bir ah· 
Sonra der: Yandım, a;vah! 
Fakat kadın sevenler, 
isler daima günah! 

"' 
l'ız even pek üzülür, 
Beti, benzi süzülür ! 
Kadın seven her gece, 
Yatağında büzülür! 

"' 
Kız seven pek dardadır, 
Bir tenha kenardadır! 
Kız seven hep zıyanlı, 
Kadın seven kardadır ! 

• 
Sesli film 

Sinemanın bir yeri pek hoşu
na gitti, alkışladı. 

- Aman Cevval, dedim, sine 
ma alkıışlanır mı? 

- Neden alkışlanmasın? 

- Artistler duymazlar kiM 
- Neden duymasınlar, biz 

onların seslerini duyuyoruz ya .. 

- - . ---
TEHTIT 

- Demek bana para vemıı
yeceksin öyle mi? 

- Eıvet öyle • 

- Şu halde ben yapacağımı 
bilirim. 

Masanın üstünde duran gü
zel bir tabancayı aldı. Bunun ü
zerine amucası haykırdı: 

- Ne yapıyorsun? 

- Tabancayı alıyorum . 
- Ne yapacaksın? 

- Satacağım. 

Küçük Moiz sınıfta arkadafj 
!arına: 

1 - Annem bugün bir 
dogurdu, dedi. 

Muallim işitti: 

- Böyle söyleme, dedi, ba 
bam bir bebek aldi, de. 

Moiz güldü: 
- Babamı tanıma<lığmız bel 

li, o kendi yapabileceği şeyler 
hariçten tedarik etmez . 

İKRAM 

Kopuklardan biri 
'du: 

- Hapi -ane gardiyanları ço 
·safir perver insanlar, hapisa' 

neve gird·m mi Ü{ aydan evv 
vermiyorlar. 

0esl tıı:nle: • esperant 
lisanile yapmalı . 

- Haklısın, bu suretle heı 
kes anlamadan seyreder . 

CEVAP 

kıc;ınkıçın yürüyen bir kötü 
rüm: 

- Yoruldum, demiş . 

- İmkanı yok, demişler, ee 
hem yüriiyor, hem oturuy 
sun. 

- Canım başına bir kaza gel · diye bulr.adar uzulme 
na: yirmi yaşından sonra da cansız bebeklerle oymy.a , .-



, MİLLiYETiN ŞEHİR HABERLERi 
Spor 

• 
Yerli kumaş imalatı 

--------·---
-ireyya, Karamürsel, Hereke fahri 

, · -ıJarı ne kadar kumaş imal ediyor 

il ")ficaret odası şehrimizde bu. bin 456 metre noksanile 153,312 
an mensucat fabrikalarının metreden ibaret bulunmaktadır. 
iyeti hakkında bir rapor tan Bu sene imalaUnın kıymetçe 

Mllteferrllı H. 

Bedeller 

Vilayet hissesi de 
alınacak 

ı kısımlarını aşağıya nakle - noksan bu sene daha ziyade pi- . . 

Maarifte 

Mektepler bugün 
açılıyor 

-· Bayram münasebetile tatil 
eden mektepler bugünden itiba
ren açılacakur. İlk ve orta mek 
teplerle liseler ve ecnebi mek
tepler bu sabah tedrisata başla-

Vilayette 

Yeni biltçe 

Martın ortasına 
kadar bütçe 

getlştirllecektlr 

Dünkü maçlar 
~~~~~~~~- -~--~-

Galatasaray: 3 Gençler Birliği: 
BeşiJ(taş: 2 - ~""enerhahçe: 1 

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında hakemle 
Alaettin B. arasında bir h8dise oldıı 

•••••••• ~
1 etmiştir. Bu raporun en mü fazlalığına mukabil miktarca bu 

oruz: yasa için çalışmış olmasından Bedelı. ~aktıle~le be~aber alı 
, .. p f b ·k 1924 ve bittabi daha yüksek fiatlı eŞ- nacak vılayet hisselen hakkın 

mış olaca'...tır. Ancak Darülfü- Vilayet idarei hususiye büt-
nun cumartesi günü derslere çesinin encümenlerde tetkikau Hava, Fenerli Fikrete oyun · lar . kaçıyor. Fakat ıuuav ::.ureyya . ~şa a rı ası. . , . . . . da Maliye Vekaletinden Defter 

esinden ıtıbaren 8 tezgahla ya ımal edilmeıınden ılen gel- d 1 • . b' . im' · ı· ha ı 914 miştir) ar ıga yeıu ır emır ge ış-
başlıyacaktır. Ayni günde mil- bir haftaya kadar bitecektir. esnasında mahut sveterini çı- Mehmet güzel bir çalımla -i\.l 
!et mekteplerinde de birinci Bütçe beş milyon lira kadar- kartacak kadar açık ve güneşli. müdafii geçti. Tam gol yapa 
devre mezuniyet imtihanlarına dır. Stadyom bayramın ilk günün-! ken bir çelme: penaltı. Gen 

" .1aş ıma me ş amıştır. · tir 

mübaşeret olunacaktır. Vilayet meclisi yarın topla- den daha kalaba~ık. Fener, Ga- !er Birliğinin kalecisi korne 
nacaktır. lata~r~~ ~e. Beşıktaş taraf~ar- yapmak suretile bu tehlikeyi a 

plik ilm:l e~~k üzre tesisat . • . Bazı vilayetlerde maliyeciler 
ude getırmıştır. Av derılerı pıyasası evvelce bedeli naktilerle bcra-

~~ '! j1ali ~-a~~rd3: . fa?.rika t~~isatı- Bu sene av derileri az yetiş- b.er. alınan 50 lira V!1iyet hi~~~ 
' 1 ' ok buyutmuştur. Sureyya miştir Sebebi Anadoluda hava- sının alınmaması lazımgeldıgı Emanette 

. r a fabrikası senevi . 1:0,000 !arın ~çık gitmesi ve kışın az ol- hakkında bir noktai nazar ile~i 
ız reden fazla kumaş ımal ede d B • d . sürmüşler ve bu parayı tahsıl Sahaflar çarşısı istim

lak edilecek ~le cek kabiliyete gelmiştir. mı a_sı. ır:h unat ragmaz<lırcn aDv ~ln- etmemeğe başlamışlardı. Dün 
ı ennın ı raca ı . en er . . • . . . 

ınaramürsel fabrikası 1892 se en ziyade Amerika, İngiltere ve gelen emır Vı~ayet hıs~~~ııun 
ıl nde Karamürselde inşa edil Almanya gibi zengin memleket de alınması lazırngeklıgı h_ak~ Sahaflar çarşısının istimlak 

r ~ tahliye esnasında Yunan !er tarafından satın alınırdı. Bu kındadır. 24 Mayıs 1929
1 

takrihlı edilerek meydan haline kaibe-
' ı;ısu tarafından yakılmıştır. b ıı k t kanunla 1454 numara ı anu- dilanesine karar verilmiştir. 

_iplen· İstanbulda yeıu· bir !sene udma anınıza pe az a- nun hükmü ilga edilmemiş ol- b' k 
rr: ep var ır. d • b d 1. akt' l . 50 Buradaki dükkanların ır ıs-

ika tesis etmişler, kurtan- . _ugun? .ve e _e ı n_ 1 e_n~ • mı Evkaf idaresine ait ~lduğu 
, r alat ve edevatın bir kısmını Pir~sa~a geçen seneden kal- lıra yılayet hıssesı~~ _bırlikte İ<' in istimlak muamelesi Ema-

1 1 • 1;ıya nakletm işlerdir. Kara- ma binkmış mal vardır. Geçen 6.5~ lı~a _o~ar3:k ~ahs~lı ~cap et- netle Evkaf arasında müştere
S. ı 1 sel fabrikası 1894 te koman sene 80 kuruşa saulan tavşan tıgı obıldırilmıştır. Şımdıye ka- ken yapılacaktır. 

lıav•,ı l\ 1919 dan itibaren anonim kürkleri bu sene 50 kuruştur. dar bedeli nakti yatıranlardan Bu sayede Beyazit camii ta-
yac ~ ,get olarak çalışmaktadır. . . Vilayet hissesi olarak alınma- mamile meydana çıkmış ola-
~ .,n . lpek ıstıhsalatınıız mış olan 50 lira kendilerinden 

. ._ ı Iereke mensucat fab~ıka~ı- . . . • tahsil edilecektir. cakıtır. Yapılan tetk!ke naza-
~ ' zmuhtelif senelerdekı yun Ipek ıstıhsalatıınız seneden ran, Sahaflar çarşısının ıstim-
,_... ı' ' elaş istihsalat miktarı her- seneye fazlalaşmaktadır. İhra- laki için 200 bin lira kadar pa-

ON' ~ nıi atidir: caumız da şayanı memnuniyet Asına Çll bu klan raya ihtiyaç vardır. Bunun nıs 
• r t bı'r şekildedir M · ·ı· · E fını Emanet, ve nısfını da Ev-. 

1 
a Metre 126,781 1924 · amsa vı ayetı namına -

m. ... n, > 150,205 1925 . . . . renköy fidanlıg" ından 29 sandık kaf verecektir. Her iki idare hu 
ır.ok_ ı. t . " S 1 b t t t kt k ' · " ..., 166,768 1926 . ~n yapı an ır ıs a ıs ı e bağ çubuğu mıntaka Ziraat mü hususta temas etme te oıup ıs~ 
arc ~ < " 3 3 2 1927 ıpek ıhr3:catımız ~akkında ~u dürlüğüne gönderilmiştir. Çu- timlak için lazım olan parayı 

az ı ı \ske;i kum!~ ' 1 158,000 şayanı ~ıkkat malumat veni- buklar trenle Manisaya gönde- bu sene bütçesine koyacaklar-

\: 
lı · iı 1928 mektedır :. rilmiştir. dır. İstimlakten sonra Emanet 

e \ l 1927 · d · k k burada muntazam bir de yol a-k ~r;an t ezi kum as 50,000 senesın e ı pe , oza ve 

~~: '\i' 208,000 ~~~e;~~~::;~~~~1:.z;uy;~:t: Pendi~~~:ria~~~iriyoloji çacaktır. 
ğ~ 

1 
Iıu erkamdan görüleceği veç- 1928 senesinde 218,370 ki~oya enstitüsünden İzmir baytar mü Adalarda SU derdi 

d 1 :beş senelik bir faaliyet dev- kadar çıkmıştı. F~kat 1?29 ~h~a- dürlüğüne 500 santimetre mik Adalar belediyesi su ihtiya-
. a-ıdeHereke fabrikasının yün caumız 184,111 kıloya ınmıştır. abr fornı!illü çiçek aşısı gönde cını krsınım olsun izale etmek 
r a a~ istih~al?tı son senelerde İlk nazarda endişe edilecek rilmiştir. Bu miktar İzmi- üzre Heybeliadada bir su de-
' :>yut etmıştır. bir vaziyet gibi gözüken bu dü- rin ihtiyacı için kafi değildir. posu açmıştır. Bu depoGöztepe 

suyu ile dolu duru}"Or. Fakat 
u·abrika elyevm Sanayi ve şüklük hakikatte mucibi mem. O mektebı' Alisi bu müvakkat biı: tedıbir oldu-
adin Bankası tarafından iş- nuniyettir. Çünkü istihsalat ar- rman <1 ,. 

' 'h • gu" ndan Adaların su derdi kat ı 

'
• il emektedir. tarken ve fazla talep .v~r.ken ı - mezunları kongresi 

~ surette izale edilememiştir. a .. ki S . M d" raca tın azalması dahılı ıpek sa- . ., . . . Ad 
1 1 · ur ye anayı ve aa ın nayiinin günden aüne inkişaf Orman mektebı .. Iısı mezun- Şehremanet.ı, a ı ann su-

.;ı:ası senelik raporunda mez ettiğini gösterir "' ları Cemiyeti senelik kongre- suz kalmamalal;! için ne gibi 
fabrikanın faaliyetinden su · sini aktetmİ1 ve heyeti idare- şeyler yapılmas~ ,Ulzımgeldiği-
lıde bahsedilmiştir: Ticaret muahedeleri nin istifBflı üzerine yeni idare ni tetkik edeceklir. Bu tetkikat 

" 1 e1eçen 1926 senesi imalitı .. heyeti intihap edilmiştr. neticesinde bu sene tatbikata 
j ı . . k ' 526 527 r Estonya ve Felemenk hükfi- başlanacaktır. 

if.»yesı ye unu • ıra- metlerilc Hükumetimiz arasm- • • • 

1• ıbaret bulunmakla kıymet daki ticaret muahedeıerinin Tıp talebe ccm1yetının • • d 
, riıe 1921 imaıatında 46,311 "dd ı· b' t . n· b' t 'h' Kokmuş bevgır etın en 

~ 
'bir .. d mu e ı ı mış r. ır avzı ı -1 tezayut var ır. Bu devletlerleyeniden muahede T tal be . tinden u pastırmalar 

• / l'!albuki miktar itibarile yün- aktedilinceye kadar tarafeynin ıp e cemıye ' h . ın· de Sarardog" an 
~. . . 166 768 ·ı k bil' ın<li lmak.. tavzihi aldık: Şe remın ~ ~ .! ;, ,11,resının geçen sene , rızası e a ı te t o uz. _ ı...aıı 'nde kain eski köhne 

• 1 ı; b l" 1 · l't .. !ık kk t 't'lif 1 - Tı.n talebe Cemiyeti he- m.... esı ' ı...ilti~ı 11• i ·ebiY,e
1 

ba ıg o ank. . ım1a. a ın13a re uçer a
1
y muva a ı ı na- .,. bir evde İbrahim ve Sabri is-

a u sene ı ıma atı me yapı mıştır. yeti idaresi mti8tafi değildir. minde iki kişinin bcyğir eti ti-

_,....,...,..........,._,.,__..........,_,_ CCO ...--... ......... .-,-...-...-..~ ............. ..,.. ....... ~::i:ın:=~~~:t~~=~ü=! caretile mc,gul old~kları anla-
~zasmın msfından bir fazlasr- şılmış, bu ev, bcledıye mcm~-

Bu akşam saat 21,30 de \ " lan tarafından aranmış, netıce 
L'RANSIZ TiYATROSUNDA ( nın müçtemian istifası vukuun kk k l' ( da müstafi addolunur. Halbuki de 70 okka et, lO 0 . a sucu 

mqhur piyanist muallim ( hali hazırda 11 mevcuttan yedi bulunmuştur. 
E M İ L V O N S A U E R ( arkadaş heyeti idarede vazifele Tefessüh etmeğe başlıyan 

( rine devam etmektedirler. qu etlerle sucuklar muayene e-
tar alından birinci konseri verilecektir . 

Programdı: SliMA:-1, ŞUBF:R'J', WENOELSON, 'OPEN vı 
( 2 - Senelik kongremizin ak- dilmiş. neticede bunların has

t i takriri 24/ 2/ 930 Pazartesi talıklı beyğir eti olduğu anla
günü heyeti idareye verilmiş şılmıştır. Etler ve sucuklar miı 
ve nizamnamemizin buna te- sadere ve imha edilmiştir. 
mas edenı 15 inci maddesinin bi İbrahim ve Sabri, ölmeğe yüz 
rinci fıkra ve 21 inci maddesi tutan hastalıklı veya ölü hay
mücibince aktinin takarrür et- vanları sahiplerinden satın al
tiği takrir sahiplerine şifahen makta ve bunların etlerinden 
bildirilmştir. pastırma ve suctık yaparak ya 

~ I I.l.'ZT ESER!.l':Rl bulunmaktadır. 
t Önllmuıdcki Cumarıesl akşamı VEDA KONSr:Rl 

~~.._.....,,._.... ......... _,.._......._.AJCX)()'-'..._,,~ ....... ...,,._.... .................. _,.._ ....... A.J 

NDH~N ~EMi~i~ 
9 'vlart Pazar gününden iı i harcn 

A L ~·~·~ A R . ~ H s·r·d~·,x· L 
birden gföterilecektlr. 

iki hrıyük film birden 

PRA TERDE BİR GECE 
En sı mim~ en mUeulr ve 111 beşeri bir dram. 

Valide rolünde ~:STER RALSTON 

K L A R A B O 
~ enlik ve neşe kıraliçe•lnin en güzel ve •n f•yanı hıyreı 

1Ç l L G 1 N (; E N Ç L 
t - Her iki film Parmount mamulAtıdır. 

t 

v 
koaıedloi. 

~~ ........ Meşhur ·········~i 
ı C A Z M U C A N -N l S 1 

A L. ( hjı•uOde Lzz S O N ıi 
Pek yaktnda 

LllAMRA Sİ ı EMASINDA 
cn.l.tm .. ,ı cek 'c muzafferiyeti unııtulma 1. bir tarih i 

knJ•t Pdecektir . 
~ ................... . 

Buna rağmen Cerııiyetimizle elden veya pastırma ve sucuk
alakası olmıyanlarla birlikte a- çu dükkanlarına satmakta idi
detleri ancak 20 olan bir gru- !er. Şehremaneti bu iki kokmuş 
pun vaki içtimamın mahiyetini beygir eti satıcısma en ağır na 
anlamak ve lazım geldiği ka- kdi cezayi verecektir. Hal1:ın 
nunt hakların ifadesine imkan sıhhatini ihlal ve tehlikeye 
bulmak için Ocağa gidildi. Bu koydukları iddia.sile aleyhler!~ 
ani teşebbüsten bilahere haber de kanuni takibat yapılmak u
dar olan Cemiyet azası ekseri- zre müddei uınumillğe de mil
ycıti salona .gelmiş ve kongrı!- racaat edilecektir. 
njn derhal akti talebinde bıı- - --
lunmalan üzerine heyeti i .iare 
. reisi celseyi küşat etmiı:ı ve 
böylece hakiki ve ıuzami koa
gre açılmıştır. Müzakerat baş
lamış ve heyeti idare intihaba 
tına ait reylerin tasnifinin so
nuna doğru Hükfimetimiz tara
fından gönderilen memur kon
gre reisine: Sabahleyin 20 k: : i 
tarafından yapılan kongrenin 
tekemmül etmemi~ olduğun\! 
ve simdi ekseriyetinizin yaptı
ğı kongrenin da bilahara v~ ,., rl 
mak üzre şimdilik tatili emrini 
aldığını ifade etmesiyle kong · ~ 
riyasetince celse tatil edilmiş 
ve arkadaşlar sükunetle dağıl
mışlardır. 

3 - Hukuk talebesi arkadaş
larımızla aramızda nifak yok-
tur. 

Tfırkistan birli~inde 
Türkistan talebe birliği dün 

Sultanahmetteki birlik binasın
da bir ba.yramlaşma merasimi 
yapmıştır. Hali hazırda şehri
mizde 130 kadar Türkistann 
mevcut olı.m hemen hepsi bir-• . 
tik azasıdır. Bunların hır kısmı 
Darülfünunun muhtelif şubele
rine devam etmekte ve bir kıs
mı da ticaretle meşgul olmak
tadır. Yakında birlikte g ·c~ 
dersleri açılacak ve konf<-rans
Jar tertip olunacaktır. 

Himayei ett~ılde içtinıa 
Bugün Himayei etfal Cemi

yeti heyeti merkeziyesi fevka
lade bir içtima yapacaktır. 

Ameli hayat 
V·ilayet fırka grupu yarın fır

kada toplanacaktır. Bu içtima. 
da ameli hayat mektepleri me-

lan bırıbırının alacakları netıce- !attı. Fakat Rebii nin attığı n 
!ere merakla muntazır. fis ve falsolu korner gola ta 

lLK MAÇ 
havvül edince lıir az evd kaçı 
rılan haklı gol yerini bulmu 
oldu. 

selesi konuşulacaktır. . İlk maç Fenerbahçe ile Be- Oyunun sonlarına doğru Ge 
Bundan sonra ameli hayat şıktaş küçükleri arasında oldu 1 B • 

mektebi işi umumi mecliste mü ve Beşiktaş 1-0 galip geldi. ~ erb irllidgi daha -~anlı 0b~nam~ 
. . ga aş a ı ve oyunun ıtmesı 

zakere edılecektır. ne dört dakika kala Ankaralı 
BEŞiKTAŞ. FENERBAHÇE laT yegane sayılarını yaptılar. 

l>aireler açık İkinci maç Beşiktaşla Fener- . 
. . .. bahçe birinci takımları arasın Bu maç güzel ve temız oldu 

Bayramın bıtmesı munasebe d H k . . . k . - Galatasaray son muvaffa1dyet-
t · ı b .. • d · 1 a. a em, samımıyetı ta V1ye . 
ı e ugun resmı aıre er ve ma- t k . . B 'k Ş , sızlikleri ile bırakotığı fena tesi-

li müessesat açılacaktır. eB me Fıçın akeşı tdaştzank. ere
1
• i kısmen izale etti Gala tasa 

ey, ener t ımın a e ı yo , J . .. · . . . . 
yanı Fener hücum haattı yok gi r~y ~u oyuıule gosterdı kı, ışı 
bi bir şey. Beşiktaş takımına ge cıddı -~u~arsa pek yakında eskı 
lince, dün de yazdığımız gibi mevkıını tekrar alacaktır. 

Mütekaidin maaşları 
Mütekaidin, eytam ve eramil 

maaşlarının cumartesi günü ve
rilmesi muhtemeldir. 

daha gençleşmiş. Oyun tarzı da * * * 

Bar ve meyhanelerin 

sınıfları 
İstanbul cihetindeki bar, bi

rahane ve meyhaneleri mahal
linde tetkik etmekte olan he 
yet ikmali vazife etmiş, bunla
rın yerlerini, açrk kalacaklan 
saatleri tesbit etmiştir. 
Beyoğlu cihetindeki heyet te 

ikmali vazife etmek üzeredir • 
Üsküdar ciheti de ikmal edil
miş gibidir. Bu heyet Vilayet, 
Emanet, Polis ve Defterdarlık 
memurlarından mürekkeptir. 

şimdi çok daha sakin. Bunun 
neticesi olarak şuurlu oynuyor 
ve bu yüzdendir ki, Fener likma 
çında gösterdiği kahir hakimi
yeti gösteremiyor. Maamafih 
oyunun onuncu dakikasında Be 
şiktaş aleyhine verilen penaltı 
Fenerin yegane sayısını temin 
etti. Fener hücum hattının Zeki 
siz müessir olmaktan uzak, bıı
na mukabil Beşiktaş hücum hat 
tı yeni ve genç merkez muhaci
minin de tesirile güzel ve tehli
keli akınlar yapıyor. Kadrin.in 
falsolu oyunu da bu tehlikeleri 
teşdit ediyor. Beşiktaş biri mer
kez muhaoimi, biri de sağ açığı
nın güzel bir sol şütile iki gol 
yaptı. Vaktin müsaadesizliğin
den otuz beş dakika oynanan 

Andre Rebi 

M. Rtbl Vilayetle enıanetin 
tevhidi ilk devre 2-1 Bejiktaıın lehine Fransanın birinci ıımd bolt. 

Vitayetle emanetin tevhidi bitti. sörlerinden Andre Rebi şehri. 
layihası bayram ertesi Millet İkinci devre ise yirmi beş da- mize gelmiş ve ilk işi boksun 
Meclisi heyeti umum;yesinde kika tarafeynin sayı yapamama naı:ıiri olan Galatasaray kul!ibü
müzakere edilecektir. Şehrimiz sile geçti. Yirmi beşinci dakika nü ziyaret etmek olmuştur. Bu 
deki alakadar mahafil k:ınunun da AHiettin Beşikta9 kalesi ö- iyi boksörün şehrimizde ma<; 
bir aya kadar kat'iyet kespedc- nünde bir favl yapu. Hakemin yapması da muhtemeldir. 
ceğini ve derhal tatbikine baş- düdüğü. AJ!ettinde muteriz bir 
lanacağı_ni t~in ediyorlar. vaziyet. Hakem bu vaziyet kar- JIA••••••••••••l!I 
Bu ~akdır<le vıliye~le e?1anr ı şısında Aliettine "dirseğinle ELHAMRA SiNEMASINDA 
Hazırana kada~ . bırlcşm.ış ol~- . dilrrttin, ne bakıyorsun?" dedi ( AŞK GECELERi ) filminin gör-
e.aktır .. ŞeıJ:ıremını ve vah vekı- ı Anlaşılan Alaettin Şeref Beyin düğü ratbeıi fevkalldı gibi tema· 
lı Muhıddın Bey Mart sonun- samimiyeti takviye için hakem men ıözlti ikinci film olan 
da Avrupadan şehrimize döne- . . . Almancı 

k k t tb'k' b' !ık ettığınden haberdar olma- S F: N 1 S E V D 1 M 
ce ve aıııunun a ı ıne ız- 1 k" "E b k " d ek · ma ı ı: . . . ne a ıyorum şaheseri dahi ayni movaffıldyeı-
zat nezaret e ec tır. gibi hiç te yakışık almayan ve ler kazınmakta berdevamdır. 

kulakları tırmalayan bir cevap lldveten: SÖZLÜ FOX jURı'l;AL 
Maaş Ve harcırah di H k b ve sesli vıryeıede HAVA YEN 

< ver · a em u oyuncuyu çı- MUGA:"<Nl VE GiTARiSTLERi 
Maaş ve harcerahın ikfiknci kardı. Bir dakika kadar oyunu \larineler: 2,t5; 4,!·2: 6,45 

maddesine ilave olunan ı ra devam ettirdi. Fakat etraftan suvarc 9,40 
vilayetlere tebliğ edilmiştir. Bu yükselen gürültülü bağrışmalar -ı••iıiiıiıım•••••• .. 
fıkraya göre, nakil ve tahvil edi üzerine oyunu pek haklı olarak 
len memurlara harcırah tediye on dakika evvel tatıil etti. !ll•••••••••••i!. 
emri verilmeksizin memuriyet
leri tebliğ edilmiyecektir. Şu ka 
dar ki, harcırahsız veya müsta-

Son maç 

hak olduğu harcırahın bir kıs- S "h' maç Galata-. . •. 1 .1 k b 1 on ve mu ım 
mı ıle gıtme~ı ~ıza arı ı ~ a u sarayla Ankara Gençler Birliği 
edenler bu hukumden mustesna arasında. Sizin de bizim kadar 
dır. ezber eylediğimizin mutat mc-

MAKSiM 
1 S Mart Salı akşamı 

DAKTİLOLARIN 

BÜYÜK BALOSU 
;)(,l) seyyah _g-e idi rasim. Hakem Kemal Halim Hu;usı ıezyina~ kotiyonlar , .• 

Bey. muhtelif Surprbler. 
Fransız bandıralı Roterdam G k' - N'h alatasaray ta ımı ı at- Sofralann evelden remini ric• 

vapurule şehrimiz dün 500 sey- h M'th t k tan ma rum, ı a ı mer ez olunur. 
yah gelmi~._. muavin mevkiine geçirerek Mu iııiiiiiiiıiiiiim••••---• 

ammer'i sol muavin yerine koy 

Asma çubukları muşlar. Jııı••••••••••llll! 
YENi EVLiLER Oyun Galatasarnyın hücum-

İstanbul - Erenköy fidanlı- le başladı. Bu başlayış gösteri
ğından te.~rikb_edilerek gönderi- yordu ki Galatasaray zevkli bir 
len otuz uç ın asma çubuğu .. _ . . 

i\lıimessile i; 
RUTH TAYLOR 

İ:mıire vurut etmiş ve mıntaka o~un ~oste~~ge nıyet etmış. 
· t '"d" .. Züh' t" B t Nıtekım de boyle oldu. Ankara .. ••••••••••• ... 

zıraa mu uru u ey ara ı G 1 B' ı··· · k 1 
f d t 11 .. d'lm' t' ' ene; er ır ıgının c;o can ı ve 
ın an ese um e ı ış ır. ; . • 

Asma çubukları İzmir vili- · sen oy~nuna ragmen, ~alata
yet dahilindeki bağçılara mec- saray cı~den şuurlu bıl'. ~yu.n 
canen tevzi olunacaktır. Evvel- tarzıle ılk devrede umumı bır 
ce müracaat ederek ziraat dai- hakimiyet temin etti. Hücum 
resinc' ~n asma çubuğu istemiş hattında bazı falsolu a~ırlıklar 
olan bağcılar çubuklan bağla- görülmekle beraber sag ve sol 
rına dik~ektir. açıkların iyi oynamaları tesiri

Denizli vilayeti iç.in de 33 
sandık derununda mühim mik
tarda asma çubuğu gelmiştir. 
Bu çubuklar dün Denizliye sev
kedilmiştir. 

U. gümrükler ınüdürü 
Umum gümrükler miidürü 

İhsan Rifat B. Ankaraya git-
miştir. 

le de }ıer zamandan fazla mü
essiriyet hissediliyordu. Bu su 
retle Galatasaray evvela Latif, 
daha sonra da Mehmet vasita
sile iki sayi kaydetti. Bu devre 
de sakatlanan Galatasaray ka
lecisini ikinci takımdan Avni 
istihlaf etti. 

ikinci devrenin bidayetin<le 
hakimiyet genr. Galatasarayda. 
Hücumlar tevali ediyor. Fırsat 

HORTLAK 
KLA YV BRUK ve Erı :ıJN 

BR~::>ıT hilyük bir Pormouot film -------··· 
komedi 

3 perde 
\Jıkili : 

1. Colip R. 
f"ııma ın1t"n. 

.au '' .l) da 



Banka direktörleri konsorsyomunun teşkili karar altına 
alzndz. Konsorsvom bir milyon Sterlinle· teşkil edilecektir .. 

Deli rolii Bir tadil Nas11 kaçtı? lznıirden mektup 

Maznunlara ders 
verenler 

GiJmrUk kanununun 
5 inci 

madd~sinin tadili •• 
Kaçan sarraf 

Şapatın hlka,resl 
Gazi Hz. lzmirde 

Bu akıl hocaları 
tevk'.ifhanedeki 
sabıkalılardır 

Bir mal lıabul edllmns~ 
ne muamele yapılacak? •••••••• 

Firart sarrafın 
şeriki ne diyor ? 

RejsiciinıJıur 1-lz. lz111irde ı>ek coş
kun te~ahiiratla 

Gü~rük umum müdürlüğün
den alakadarlara gelen bir emre 

~ ~öre; Gün_ırük kanununun beşin 

karşı la11d ı lar, ]zmir 11eş' e ics'indedir 

Baııka dirtklörlerinin içtima/arından bir intıba 

iki mühim proje 
-
onsorsy• •n1ltı1 faaliyeti hakkında . . 

''t\ri]e11 kararlar ... 

Bugün tekrar içtima edilerek nlhat 
proje tanzim olunacak .. 

••••• 
Dünkü nüshamızda yazdığnnız giıbi milli paranın kıymetini 
ınak maksadile teşkiline tebbüs edilen kambiyo komite

onıerçiyale de bir içtima yapılmıştır. Bu içtimaa İş, Ziraat, 
0nıerçiyale de bir içtima yapılmıştır. Bu içtimada İş, Ziraat, 
onıerçiyale İtalyana, Selanik, Amerikan Ekspres, Döyçe O~ 
ant Bank, Döyçe Bank ve Diskonto Geşelsaft, Banka dı 
0trıa, Memaliki Sarkiye ve Ticareti Hariciye Bankalan mü

cı maddesı aşağıdaki şekıilde ta- İZMİR, ı. (Milliyet) - Müj 
dil edi~iştir. Şapat ism~de bir !11usevi sar de haberi bir .hafta evel geldi. 

Ağırcezada rüyet olunan dava İth8:1,?.t beyannameleri, taal- rafının ba_zı kımselerı dolandıra İzmir çalkandı: 
lann bazımı cidd~n dikkate layk luk ~ttıgı e~yaru~ tabi olduğu r~k kaçtıgı_n~ . yazmıştık. Dün - . . . 
taraflan olur .Öyle maznun- tek~ıf v~ res~~enn ve muayene b~r m~harrırımı~e Şapatın şeri- :----- Ga~ ge~ı~r ... Gazı İz-
la ı . 

1 
ki d 

1
. .. .. k . nctıcesı terettüp edecek para kı Salıh B., şu ızahatı vermiş- mırc gelıyor, çıfte bayram var, 

r gc ır er , e ı gorunme ı- 1 . · G · ı k · . .. .. ceza arının ted1yesini icap etti- tır: azı ge ece mış. •• 
çın durlu roller yaparlar veya- · b' t hh'' · . . " ş f b · · .. . . nr 1.~ ~a ut mahıyetındedır. - apatın, a nkadaki ser- Halk bütün hattın imt'da-
hut m~~tantııkhk ~uzurunda !ur~ıyeye ithali memnu ol- mayesi tahmjncn 9 bin liradır. dınca faali etine devam ed; or 1 
vakayı ıtıraflarına ragmcn mah dugu c1hetle hudut haricine ia- Fakat muhtelif tarihlerde bu d t · y el y .. 

k 
.. .. d h · · k" d · )"' . . u. zmıre g en haberler gu-

emc onun e erşeyı ın ar ve esı azım gelen eşyadan, be- sermayesınm 6500 lirasını al- zerıufilıtaki · 1 ' d 

b 1 b
. k 

1 
.. · d .. . K d 1 b "" ıstasyon ann o-

u suret e ır urtu uş umıt e- yanname e gosterılmiş bulun- mıştrr. açmaz an evve ana nandıg-mı Ma · d M 

d 1 ı · · 1 'h · mak şarti 1 · ld' d d' kıi ' nısa a, ene-cr er. Ş1n ganp o ~n oı etı .. . Y _e, resım alınmaz. ge" ı, e ~ : . . mende taklar kurulduğunu hal 
bu tarzdaki hareketlerden ziya- ~~rk~r:ye ıthal edilmek üzre - Benım paraya çok ıhtıya- km. gözü yollarda, Gaziyi bek
dc maznunlara bu yollan öğre- gumrug~ bey~amesi verilen c~~ vardır. M'.e~cut paran~n hep liyordu. 
ten akıllarınca avukat geçinen eşyanın ıthalınden sahibi vaz sım bana verınız. Avrupa da, e- İ . -
bazı kimselerdir. Bunların ne g~~e~ck olursa bu eşya gümrük !imdeki mücevheratı paraya B" ~ırGde .donanmaga ba~l?dı: 

h ı · d k mudur veya müfettişi dahil ol - tahvil ederek İstanbul'a dönece uyu azı bulv~rında, Bınncı 
yazı ane crı ve ne e mes en - mak .. .. . - . ,, kordonım rnuhtelıf mahallerin-
lerıi vardır Tevkifhanede bulu- uzre en az uç zattan mil- gım. d · f ,_ ... . 

1 
· - · · · .. rckkep bir heyet tarafından bi- Benim bildig-ime göre Şapat e tezyınat, ev""'alade tenvırat 

nur ar ve en aşagı yırmıyı mu- . ve tak h ı w "rül' ·· d . . . . rer, birer muayene edilerek pa- m piyasaya 66 bin lira borcu var .. azır ıgı go uyor u. 
tccavı.ı: sabıka faıbdı~~er. _İşte ra cezasını ve müsadere i icap dır. Ayni zamanda Kadriye ve Korfez vapurlaırı ve iskeleleri 
b.u cahıl avu~~tlarm oğrettıkle- ettirmezse sahibinin tal~bi ka- Ayşe Hanımlara 6 bin lira, Ce- ıbayrakla.rla d.onatılmrştı. Bas
n manasız .. m.udaf~a .. tarzları ba- bul olunur. Muayene neticesi mil B. isminde bir zata da 4200 ma1ıane ıstası:yonı:ınun Ga~i bul 
z~n hem ha~~le~ ~zer hem de para cezasını icap ettirir bir hal Jira borcu vardır. va~n~ nazır cıhe!ı elektrık ve 
dınleyenlerı guldurur. görülürse talebin kabulü e a- Şapatın Arjantine gittiği ha- yeşı~lıklerle tezym edilmiş.ti. 

Geçenlerde ağırceza mahke- ya terettüp edecek para cc!~sı her alınmışsada kendisinden bir Gazı bulvarında 10 adım başm-
mesi böyle bedavacı avukatlar- ile sair teklif ve resimlerin tes- mektup gelmemiştir. d ... a 500 mumluk büyük elektrik 
dan ders almış acemi bir acemin viyesine. ~ağlıdır. Şu kadar ki, lambaları parlıy~rdu'. Koskoca 
muhakemesini gördü. mal sahibi bu kabil eşyayı güm c~d~e, .nur?~n hır şende benze-

ldıgımız malumata nazaran 1 naat~na vasıl olunmuştur. Ban- D k rüğe terketmek isterse kendisin Otomatik telefon tılmıştı. Fılamalar, bayraklar, 
~g~~ bir içtima yapılacaktır. ka direktörleri konsosyomunun d • avanm mevzuu ısaca şu- den yalnız para cezası alınır. bol bol ziya ve heyecan ••. 

tleri iştirak etmiştir. 

~un yapılacak içtima neti- teşkili de sureti kat'iyede karar ur· . . ~:U~ye~e.~etice~i kaçak eşya . Gazi Hazretlerini hamil tre-
tnde bir komite intiıhap edi- altına alınmıştır. Bu konsor- İranlı L1ltfullah dığcr ıranlı gorulduğu takdırde müsadere Abone 1 ere yeni makine nı mahsus, önde İzmirden tah-
ektir. Bu komite Nurullah syum bir milyon İngiliz lirasile Cel~li bir.kadın .. y~~ünden tam ~e kaçak hükümleri tatbik olu- rik_ edilen bir istikşaf katarı ol-
at B. in riyasetinde münta- teşkil edilecektir. sck'lz yennden oldurmck maksa nur. ler tevzi ediliyor dugu halde Afyondan hareket 

RJl beş Banka müdüründen te Banka dile yaralamaktan maznundur. --·-- ediyor. Elvanda mıntakamız 
l{k"I h .. b direktörleri irtima u edecek ve er gun orsa Y Reis LQtfullaha sordu: s· Telefon şirketi otomatik te- fırka müfettic:i Zühtü Beyle Ma 

rn d k' d . . d 1 mukarreratına ve konsorsyo- 1 ı· ta f"l) · :ı asın a ı aıresın e ça ışa- _ İsmı'n ne? .J 1 J ll le fon tesisatına başlamıştır. Şir nisa Vali Vekili Tahsin Beyin 
lktır. mun tarzı faaliyeti hakkında bugünkü içtimada tanzim ve - Bilmirem ireis bey. Veraset o ntikal ket hükumetle yaptığı muhabe riyasetinde bir heyet, Gaziye 

~ıırullah Esat Beyin beyanatı 

l>unkü içtimadan sonra Nu
lllah Esat B. kendisile görü
ltı bir muharririmize şu beya

kabul ettikleri projeyi de bana _İnsan ismini bilmez mi? ~ rede şehrimizdeki tesisatı üçse- tazimat arzediyor. Biraz isti-
-tevdi ettiler. Bu projeyi tetkik _ Ahi k famd d -·ı . vergfsj nede ikmal edecektir. Şirket ilk raıhat . ._.Tren mesafeleri kat'e-
ediyorwn Ben de ayrıca bir b ım a a egı reıs sene zarfında 1,500 aboneye oto derek Izmirc doğru iniyor ... 
proje hazırlamaktayım. Bu eyR.: N B hakkındftı tamim matik telefon verecektir. Veri- Her istasyonda halk ... Her is-
projeler yarınki içtimada mü- eı~ usret · nekadar sor- len malfimata göre ilk tesisat tasyonda ayni sesler: 
zakere ve telif edilerek nihai ~~ ve ısrar e~tis.e bir türlü de- Veraset ve intikal ~ergisi ~a- İstanbul semtinde olacaktır. G . " 

liJ.ik yapmak ıatıyen acemi sö- nwıunun mer'i.yete konuldugu Şirket bu i e son günlerde baş- -. azı. · · '! a. aaa. 
proje-• Maliye vekaletine arze ylctmeğc muvaffak olamadı tarihten evvel vukubulan inti 1 .. J . l . k' Bız ve İzmırlıler, hat boyun-

... - «Türk lirasının kıymetini dilecektir. Bu pr~je.ni_n ~.eka- . . . . . . kaJ ve hibeler lıakkında dün M~ amış, yuz en. taz ~ y~m rna ı- dan gelen telgrafları takipte ~tın 
1 

Jet tarafından tastıkını mutea- Şahıtler dınlemldı. Hepsı 1. k"l . d . b' . nelerden tevzı etmıştır. Buma- devam ediyoruz· 

ltta bulunmuştur: 

ı. a addedilen hali hazır se . b . · - h ıye ve a etın en yem ır emır k' 1 · 1 k ıı ı · · ı.,y kıp konsorsyom filen teşekkül acemın u ışı yaptıgını ve at- lm. . B me erın e yevm u anı an ma . . 
lt esi etrafında takrir ve tes- mi olacaktır» ta kahve önünde: gc ıştı~ .. u emre ~~aran ve- kinelerden pek farkı yoktur. Trenı mahsus saat 5 ı ceyrek 
l}~.ek maksadile Ma~iy~ ve et ş . raset ve. ın~ıkal ver~sı kan~~u- Yalnız makinelerin kaidesinde geçe Alaşehire varıyor ... Bu-
itiıtının ve Bankaların ıştırak Nurullah Esat B. in Cumar- - Ben inti~am_ım a~ışam, mı~ 5~ ıncı ~ddesı mucıhin- bir daire bulunuyor. Ahize ve rada da ayni tezahürat. .. Saat 
Drs e teşkil edilecek ~lan .Kon- tesi günü projeyi A:nkaraya gö hasmın kanın ı~mışe.m" d1ye. na ~~ ıntıkalA ve hıbe muameleleri mikrofonu eski makınelerin ay- 6,20 oldu. Tren, Salihli istasyo 
~lom~ tarzı faalıyetı hak- tünnesi muhtemeldır. ra att~~ını. da soylcdıler. Bu ıfa- ~~ın re~mı muamele yapılmak nidir. Telefon şirketi dağıttığı nunu da arkada bırak~ı ... Ka-
tre~ ~uzakeratıta bulunmak Bizde ilk defa vücut bulan deler uzerıne maznun derhal ak uzre ala~.adarlar tarafınd~n mu makinelere otomatik tesisatı i- ranlık bastı. Saatler ılerlemi-

ıçtıma edildi. bu mühim teşekkülün memle- lını başına topladı ve şu cevabı ayye~ mud~et zarf~?da mu~a~a- leride ilave edecektir. yor artrk. . Kasabadan haber 
A • ,. • ,. • d'. at edılmemış ve muddet bıttık- 0 ·k 1 f · ld' · 

'~lakadar Banka mu.· dürleri. ketın malı ve tıcarı nızammı ver 1 • • • 9 tomatı te e on tesısatın- ge ı . ..,_ . -· R . B .11 b 1 1 ten sonra yanı Haııran 28 den d 1 ı d' G · H ı · · h" ·ı 

t~aında umumikambıyo vazı devamlı surette temın edecegı- - eıs . ı e un ar ya an ' .. dl . . an santra memur arı en ışe e- azı azret erını amı tren, 
ı d ne şüphe edilmemektedir. Bu danişirler bunların şehadetini sohndral . mur~caat e 1m;ş. ıse diyorlar. Şayet yeni makineler bir müddet tevekkuftan sonra 

ilt . e esaslı bir surette tet- . u e erme aıt muame e ııçm ka ·ı k 11 1 - b ı · d' 
. ke·d· ılmiştir. Piyasanın bu- suretle tesisi yaklaşan Devlet ıstemem. nunun 6 7 . . add 1 . - tamamı e u anı maga aş a- geçtı, ıye ... n . .. .. . . ve ıncı m e erme tr 1 murlarına lü 
lb·· u vaziyetinin temamen Bankasının ı1k musbet nuvesı ' - Peki sana sahıt nereden kıyasen beyanname vermiş ad nırsa san a me - Saat 20 de Gazi Hazretleri 

11 bir manzara arzettiği ka- teşekkül etmiş olmaktadır. bulalım? dedilerek tahakkuk ettirilecek- zu~lkalmıya~af tır. 1 d Manisada bulunyor. Burada ya 
E Artık onu sen bilirsin vergileri yüzde yirmi ceza ile 2 yevm tbe le on sanMtra ın a rım saathk bir tevekküf ... 

Devlet demiryolları 
( Birinci "ahifcden m:ıb:ıt ) 

1~ sonra yeni bütçe ile meş- ı murlara lazımgelen fenni ma
h olmak üzre Ankaraya av- lumatI vermektedir. Bunun si-

edeceğim. Yeni bütçe ile neması da vardır. Demiryolla 
!t~;n seneki arasında mühim rında vukua gelen kazalar bazı 
'l ark yoktur. memurların dikıkatsizliğinden 

1 
egane. fark ta, m.asra~ kıs- ileri gelmiştir ve atakadarlar 

n~ .Yem açılacak ıstasıyon- tecziye edilmişlerdir. Kazalar-
1Çın lüzum o~~n TI?e~url~ı da yol ıbozukıluğu ve makine 

am etımek uzre ılave edı- sakatlığı gihi idareye müteal-

- . · 00 memur u unuyor. emur- T ld t 
reis Bey N usrct B yalancı de alınacaktır 1 k . . . .. k H 1 ren gene yo a. . . stansyon-. · - B · k'l arın e sensmı tur· anım arı 1 dang. çT 0 
liye sordu: aY.ı yerlerde bu şe ı de mu- teşkil etmektedir. Altı tane de ar e ı ıy r ... 

- Nasıl aklın kafana geldi amele yapılmadığı ve yanlış mu Musevi kızı bulunmaktadır. Valimiz Kaznn Paşa ile Be-
mi? a~el<:l_c:_re sebebiyet \:erild~ği .. i- Otomatik telefon yapılırsa le?. iye reisimiz D.r. Hulusi ve 

Lfıtfullah cevap vermedi ve ç n v~k~let yukarıdakı emn gon memurların vaziyeti ne olacak- m~sta~kem .. m7.vkı ~umandam 
.. üne baktı Mahkeme bu Acem de_rm~ştır. Anca~ k~nu~un 6 ve tır? Telefon şirketi tesisat üç Huseyın Husnu Emır Paşa o
on . · . . . 7. ıncı maddeten daıresınde ve- sene sonra biteceği içıin santral tomobille Menemene doğru i
pehlıvanını mua.>:enesı ıçın Tıb- rılec~k beyannameler; kanunun memu(farı hakkında karar ver- terliyorlar ... Vakıt kalmıyor. 
bı aldıye sevketıtı. mer'ıyet mevkiine konulmasın- k ·ms' a·r Ulucak istasyopunda treni ve __ ....... _ ............. ,-- d k 

1 
. 'k 

1 
me mevsı ız ı . --- ~n sonra vu ubu an mtı a lere - ----- büyük Ga?jyi karşılıyorlar ... 

rildikten sonra işletme hususa- aıttir. Bu tarihten evvel vefat 
1ma tevessül edeceğiz. Feribo- ve sair suretlerle vukubulan, fa- /pof ek İŞ/eri 
tun yalnız keşfini ecuebiler kat bir Haziran 928 tarihine ka
yapacaklardır. Asıl işletme işi dar muamelei resmiyesi icra e ----

dilmemiş olan intikal muamele_ 

binlerce Izmirlinin hasretle kıv 
randığı Basmahane istasyonu
na aktı. Treni mahsusta Dahi 
liye Vekili Şükrü Kaya, İs Ban 
kası umum müdürü İzmir me
busu Celat Beyler de vardı .. 

İstasyonun iç kısmında iz
diham pek fazla idi .. Kompar
tnnana kadar halılar serildi. 
Müstakbilin girdiler: 

İzmir mebusu Enver, Gire
son mebusu Haci Muhittin 
Kars mebusu Halit, Artivin

1 

mebusu Mehmet Ali, İzmir mc 
busu Osman Zade Hamdi, Hiz
met Başmuharriri Zeynel Besim 
Yeni asır başmuharriri İsmail 
Hakkı, Anadolu mes,uı· müdü
rü Hamdi Nüzhet, Vali mua
vini Saip, Fırka mutemedimiz 
Salih Beyler, Fırka kumandanı 
Mustafa Paşa ve daha bir çok 
zevat ... 

. Büyük halaskar, müstakbi
lın heyetinin ellerini ayn ayn 
sıktı. Hatırlarını sordu. Ve 
sonra dısanya çıktı. İstasyon 
kapısında rükuplanna tahsis 0 _ 

lunan otomobile yaklaşırken 
halk, kendilerini gördü. 

Derin, içten gelen samimi 
bir alkış tufanı ve bu meyanda 

- Gaziiiii, hoş geldin .. 
avazeleri işitildi. Alk1ş. . Al
k!s. . Kıyamet kopuyordu. Ga
zı, halla gülerek selamladı ve 
refakatinde Valimizle serya~er
leri Rüsuhi Bey olduğu halde 
otomobile bindi. . Otomobil 
yürüyor, halk takip edivor ve 
bağrışıyordu: · 

-. Yaşa Gazi.. Hoş geldin 
Gazı ... 

Otomobil, kuvvetli elektrik 
lambalarının aydınlattığı Gaz 
bulvarında ilerledi.. Birinci kor
dona gel(1i. Naimpalas ijnünd 
durdu. Burada <la ayrı bir ka
labalık vardı. 

ek tahsisattan ibarettir Dev l'k b' .. 'l t ı d -• • 1 ır amı mevcu o ma ıgı 
<lemıryollan memurları mık için şimendifercilik itibarile 

8000 kadardır. İşletme .me ehemmiyeti haiz deg-ildir. kaza 
ıtrı d b" miıta-an arasın a ecne ~ , larda maknistlerin ı 8 saat mü 
saıslar binde otuz nıspetın- . · dir temadıyen ış başında bulunma-

ni Devlet demiryolları idaresi 
yapacaktır. Haydarpaşa geçi- leri i_çin bu madqelerin hükmil 

tatbik olunamaz. Bu gibilere a-
dinde Şelıremanetile müştcre.. yrıca ytiıde 20 ecza zammı la .. 
ken yaprlacak köprü için hisse zımgelmez. 
mize düşen tahsisatı bu seneki 
nütçeye koyacağız. Emanet te 
loendisine isabet '!den kısmı ve 
rirse inşaata b:ışlanacaktır. 

Tapu d11frtstnde 
naııl gapılacalı? 

Tapu umum nıiidUr/Ui}ilnlln 
hlr tamimi • 

Karşıyaka istasyonu ne gü
zel tezyin edilmişti. . Dehsetli 
bir kalabalık. vardı. tştasyonun 
her tarafında kaynaşan, bağrı
şan, sevinen ve tasan irili u
faklı bir kalabalık. . İzmir kız Reisicilmhur, kendilerini mu 
muallim mektebinden bir tale- habbetle selamladı. Ve sonra 
be hanım kompartnnana yak~ içeriye girdi. Halk tezahüra!ı
laştı. Onu takiben Karşıyaka na devam ederek yollara dilştü 

. larınm tesiri olması ihtimaH 
İnşaat kısmında biraz daha nazarı dikkate alınarak icap e

ı cıdedir Tedricen ecnebi mik den tedabiri ihtiyatiye alınını~ 
1 aıaıa~aktır. tır. Avrupa trenlerini Haydi,._ 
~ . .. paşaya deni tarikile geçirerek 
. etnurlarnnızm staJ gorme- . 
1 için Ha darpaşada açılmış dogrudan dogruya ~aklı~~~ı :e 

a.n 1-- yd h "f't b'r ha" min için yapmak ıstedıgımlz "'ursun a a mu ı ı - . . · d · egıe..... · . . tmekle fenhot tesısatına aıt son aJ 
•uesını temın e · ı· ı · · d ' ht uı b 

1 
k Müd- ve bara) ame ıye erını er u c 

u unma tayım. _..J B ı 'kalı grup müteaddit 
altı ay olan bu ku~s zan- C'\.ıen e çı _ ' . . 

lıldig~ i 'b' b' kt lma ihtarlara ragmen bu ışı yapa-
1 • • gı ı ır me ep o t r 
ıçın hariçten vaki müra- mamrş 1 

• 

tler kabul edilmemektedir. Bunun üzerine diğer bir ecnc 
doludaki memurların da bi müteahhit ile temas ve ~ü
dan istifade etmeleri için zakereye başladık. Bu amel~y.e 
s edilen seyyar mektep va- }er ancak bu sene zarfında bıtı-

i · ·ı· B' keşif evrakı ve-stasyonlarda durarak me rılebi ır. ıze 

Miitahassıslarm raporlarına 

nazaran, 2 - 3 senede ikmal edi
leıbilecek olan bu iş için ya
pılmış tarzına göre 250,000 -
3·50,000 liraya ihtiyaç vardır. 

Bu köprü Haydarpaşa emra
zı intaniye hastanesinin biraz 
aşağısından baslıyacak ve irti
fai 5 metro olacaktır. Tramvay 
lar ve halk köprünün üstiindcn 
geçeceği için bu iş hem idare-
miz ve hem de şehir için çok 
faideli olacaktır." 

Yumruk Ju,vgası 
Dolapderede maskara elbise

si giymiş Haçik, Kegam, Hi
ranuş Şatiri, Haçik isminde 5 
arkadaşla, Mustafa ve Kemal 
isminde diğer 2 şahıs arasında 

söz atmak yüzünden kavga çık
mış ve bir kaç dakika zarfında 
kavga büyümüştür. 

Kavga küfürden tokat ve 
yumruğa çıkmış, uzun müddet 
devam eden kavga hepsinin ha
fif surette yaralanmalariJe bit
miştir. 

Kanunu medeninin rehin hak-
kındaki ahkam ile birinci, ikin 
ci vesair derecede ip.otıek edi
lecek gayri menkul mallar hak 
kında dün tapu umum müdürlü 
günden şeıhrimizdeki alakadar
lara bir tamim gelmiştir. Bu ta 
mime nazaran gayri menkul 
malların tapu senetlerinin da
yinler~ veıilmesi icap etmeme
ktedir. Yalnız rehin şe11h ve tas 
dik edildikten sonra tapu sene
di medyuna iade olunacak ve 
dayin isterse kanunu medeni
nin 797 inci maddesi mücibin-

sporcularından bir genç geldi. ı · .. . 
Münciye buket takdim ettiler. ~ır, gu~l.erde~b~rı payan 
Ga · H .. it f t b' h ld k sız hır neşe ıçınde ıki bayramı 

zı z., mu e 1 ır a e a bir arada yapmaktadır 

Tren çok durmadı. Halkın sü- AHM 
bul buyurdu, teşekkür etti., ORHAN R ı 

re~l\ alkışları arasında diğer 
küçük istasyonları da geçerken 

11 ıu• ııır ımırıııııııınıııııııııııır ıııınıınr.rıııı mı 111111111111 

ce bir kayt sureti alabilecektir. 
Ziraat Bankasından para is

tikıraz ederek gayri menkul ma 
line ipotek koyduran Ziraat 
Bankasının ipotek muameleleri 
hakkında da bu şekilde muame 
le yapılacak ve noterde tasdik 
edilen senedin aslı rehin tescil 
edildikten sonra bankaya iade 
olunacaktır. 

Sipahi ocağı 
kongres· 

dün topa dı 
Dün Sipahi ocağı senelik 

kongresini akdetmiştir. Bu mti 
nasebetle ocak azası bayramlac 
mış, geçen senenin hesabatı tet 
kik edilmiş ve yeni hevcti idare 
inrihap dilınistr. 



4 

•· 

[ 

a 

Asrın Umdesi "Milliyet" tir. 

:> ~L\RT 1930 
iDAREHANE - Ankara caddeJİ 
o. 100 Telgraf adresi: Milliyet, la. 

sı benim gibi bir takım gazete- ı 
cileri kızdırdı. A. Daver Bey 
biraderimiz de bu meyandadır. 
Bu bahis hakkında yazdığı bir 
bentte Daver Bey diyor ki: 

Sıhhi bahisler 

Tütün .... Lehinde, 
aleyhinde 

konyağımı eskisi gibi içerim. lazım geliyor. Acaba kimya mese 
Diyorlar ki tütün unutkanlık ge· yi halledebilir mi? Onun da yard 

tiriyor. Bazı kimseler için evet, bazı olmuyor. 
ları için hayır. Tu··tu'nd h k'k e a ı aten muzır ol 
. Beynin çalışmasını arttırdığını söy madde nedir? 

liyenler de var. Bazı kimseler ağız- . Nikotin mi? Evet, n:• 1: 1 a 
larında · h · hır madde L' k" · g sıgara, ya ut pıpo olmadık- . : a ın sıg,ramızı ya 

Yazan: Dr. Rusruklu Hakkı ça çalışamazlar. Her itiyadın tesiri tellendırdık mi, sigaranın kızaran 

,
1 

t.mbul 
Telefon numaraları: 

lstanbul 3911, 3912, 3913 

- «Ben karilerin yerinde ol
sam, istemiyerek çalışan gaze
tecilerin çıkardığı gazeteyi o
kumam! 

Kör dilenciler 
T" .. . h böyled_ir: Tatm'.n edilmezse o itiya- cunda hararet 200 derece 1• bulur 

utun ••ti salatı bugün milletlerin dm csıri olan kımse yolunu şaşırır. derecede ise nikotin nı"k Yt. 1 
mcmbaları arasında mühim bir yer T'" .. . • o ın o a 

c Bir kari'im bana yazdığı biı 
mektupta diyor ki: 

ABONE ÜCRETLERi 
G Turkiye için Hariç için - «~uhterem Daver Bey, 
3 ay .gı 400 kuruş soo kuruş' her kesı okumaktan mene çalı-
6 • 750 .. 1400 .. şacağına bir kabadayılık edip 

L 12 .. 14no 2700 .. kendisini yazmaktan men'etse

n evrak geri verıll".lez 
eçen ha'ar 10 kuruştur. 
ve matbaaya ait işler için 

rıyete racaat edilir. 
t m ı a rın es uliyetinı 

k.abul mez 

, ydi ya!» 

İyi ama o: Tilke mes'eletün 
uhra! 

FELEK 
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Büyük camilerden birinin av
lusu. Şadırvana giden duvarrn 
dibinde iki kör dilenci. 

- Allah rızası için ... 
- Cenabı yezdan kimseyi 

gözden, kulaktan düşürmesin .... 

tutuyor. Memleketin mali kudretini utun ıçenler sabahları tütün içmi- kalmaz, tahallül eder bir k 
d.. .. 1 yenlerden ziyade bir randıman veri-' peyda olur Bttna b 'ka kçob şc 
uş~nen erce ~erkesi tütün içmeğe 1 . • a ra az 

te. şv __ ık etm.ek lazım gelir. İktısatrılar yor ar, ak:i'lma dogru randımanları dakıkler diyorlar ki ınsana 
tilt f • azalıyor. 1 t d k . ma 

gazoz şişesinin trpasını atmış... un sar ıyatını ve binnetice varida- .. .. . 1 ra ı . o ı~nan. nıkotin degildir, at 
- Bayramdır, mübarek ak- ~ın artmasını isterler. Hıfzıssıhatçılar Tutun beynın çalışmak kabiliyetim tesırıle nıkotındcn peyda olan 

ıse rnazarratlarından bahsederek tü- arttrrıyor. 1.ikin pek az bir nisbette. dcler<lır. 
şamdır . . . tün içmenin aleyhinde bulunurlar. M J · · * * * ese __ e ı~ınden çıkılmaz bir hal 

- Şey. . . Hemşerim, bana H~rhalde tiıtün içmekten vazge . . . .. . dı. Tutun ıçmcli mi? İçmemeli m 
bir yirmi beş kuruşluk bozar megı tavsıye edenlerin tavisyelerine . Tutunu~ aleyhınde oldugu gıbi le-/ Mesele bu şekilde ortaya konu 
mısın? (Kendi kendine) Elim- kuvvet vermek icjn serdcttiklerı de- hınde de fıkırler var. Tecriıbclcrden i herkes ıçin tatbik kabiliyetini a 
de bir sahte yirmi beşlik kal- lili inceden inceye araştırmak için bir anlaşıldığına. gore tütün adeta fayda- bir ha~ tarzı bulunmuş olmaz. T 

Kimse metelik vermez . mıştı. enğel yoktur. meseleyi bu noktadan lr br şey. Mıkroplann bazıları tütü;j den tütüne, tiryakiden tiryakiye 
- İşler köti.ı , • tetkik etmiı olanlaım kan atlerinde dliman ndan mut essir oluyorlar; h;; j var; hesapsız bir takım amıll 

Var bozayım (Kendı ken ayrılık gayrılık var mıdır, yok mu- t t · · d · b - o·· yl - , - d a utu. n Um'" ... n.tesirile olüyorlar.' ca a ... Tütünün bir kı"mseye 
e. d" ) B d l'k b k ur meydana çıkar. B k 1 . ıne eş tane e ı eş uruş- u mı roplaı... ıçınde ~olera ve ti- zarratı olmadıgı halde, bır dı r 

- Se~ buraya. ~em gelly01'- ı luk vardı, şunları süreyim. . . Miı'laka ·a haricındc ka:an bir nok- fonunkıl~rımn buunması ışin ehemmi zararı dokunur Şahıs, istidat 
sun galıba, sesınıı tanıyama- Biri sahte yirmi be•lig·i, öte- ta. şudur ki, tutün içmek bır iptila- yetını gosterır. Tiıtünün bu tesirine lesi .. Tıbbın saır m-elcl d 
d " , dır; ıptila tabıi manasilc. mu· lırem ka t d nl d' •• rın m1. . ki geçmiyen delı·k beş kuruşluk rşı ı ıraz e e er ıyorlar ki: dugu g:l>i ... E y bir itiyattır, tatmin edilmezse meş -

- vet · azı benım kaşık /arı ceplerine koyarlar um arzular doğurur. İtiyat netıcesi, Evet, tütun dumanı dok~ an mik- Netıceleri taban tabana biribı 
düşmıır.Lle Adada geçirdik. E 11 ~._ • 

1 
olarak tütün i•.rıck bı·r zart-1.et ve ı·h- roplar ölüyorlar, lakin tecrtıbc şışc- t 1 b - yvaUd.lı • 1 · · · zı 0 arı u tecriibclerden şoyl 

- Senin hatun da ayni mes İ :.zü·' .. . 'tiyaç halini alır. (Volter) tütün irin erımızın, tecrübe borularımızın için- k nsanın go gormemesı ' de v·· d · · anaat hasıl edebiliriz. Yaşland ]ekte mi? - '.'B~yük bir ticaret ve sun'i bir yeni · · · ucu e gırmış olanların üzerin 
ı ne fena şey . , ıhtıyaç demişti. ır iptilaya esir olmak de bir tesiri oluyor mu? iliyormusu- mumkün olduğu kadar tütiın iç 

~~~~~~ıl ~~ski 
ı ı l Bayat, lime lime olmuş. hur-
ı l , da o eskiden bahsetmek isti-
cf l ~ · yorum ki, yeniliğinde de pek 

e cu·· ru'' ltl•l· Ve pi.;:) 1. )- hoş bir meta değildi. Bugünün 

- Hayır, 0 .~opaldır · - İyiliği de var amma ... İn- ı ise bir zaaf eserıdır. Bunu itiraf et- ~'.'z?. · ·. Şi~diye kadar :ı:ainız. a~zın ten sakınmalı kırmızı kan damar 
. - Fena degıl, topallıkta da 'sanların ahl~ızlıklarını, dala- mekte tütün tiryakileri başkaların- ·~~ne. gır~_ş ol~~lara tesır ettıgı gö yumuşaklıgım kaybedenler, tansi 
ıs var. · veralannı görmüyoruz... dan geri kalmazlar. Meşhur tıp üsta- ruldu~ Iutun dumanı daha uzaklara lan tabu derecenin üstüne çıka 

dı (Şarl Rişe): J!q ~r !! ezeım ng ·ıo.{ıwoııll ıepelf ag'ızlarında b • ı d .. · 
- Son zamanlarda ıİşler ke-' - Doğru... cevap verilebilir. Vüc d" h. r · ogaz arın a muhı 

satlandı . - Allah rızası için, mübarek d Tü~iln t~ sersemce bir iptila- bir çok mikropl;rla ~u ':ı,~~r~~ı':r~~ :.~z~l~r bul~7nlar tütün içemez 

'ı .., nesli, gıdasına katık yaparak 
bu lokmayı istirarla kemirdi. 

. , ı B' de her şeye ve her işe ka-
l \ rı ·an memur ve daireler var- Ve sonra o, hic te güzel 

~ ı dır. Yalnız en can alacak bir bir hüsnü niyetle yeniyi karşı - Buna mukabil her şey a- günler hörmetine be~ on para _ırl; bu~ul .!dkle ?e~aber ona zin- zehirleri bedene ağzın içinden yayılır, 1 ı ~ uzte~et __ ıç~ ırse ••?haltı yerind 

\ 

şey vardır ki kimse karışmaz 

ve kimseye onun hakkında şika 
yet edemezsiniz ... Bu şey pis
lik ve gürültüdür. 

:-: cır e a 6 ıyım emıştır. yor. Müstevli sahayay d" - k" 1 an ara u unun tesırı o maz gibi 
teş pahasına. . . Bu sabah bes- sadaka ... Sevaptır.. . . ı ımagı şev 'J ·· li ·· lemeyi paza1"a gönderdim, bir M M . B'.' ip_til3, bu itiyat her daim teh- ıltıh~pları il~ g_rip salgınlarında tü- run :ı:or_. B~yle olmakla beraber 

Eski, yeniyi tedris eden bir · · lıkelı mıdır? İşte dedikodu yapılan tun ıçenler ıçmıyenler kadar hasta- tUn hır ıptila olmaktan kurtula 
muallimdir. Eski vardır ki, ha- tavuğu 120 kuruştan aşağı ala- mesele bu. . . lığa tutulmamışlardır. i iptilS ise insanı bir daha yakasını 
kiki bir kahraman, bir ilah hey- mamış. Mekleplller müsabakası . '!'ütün düşmanları kokainin, mor- . Artık ~urada kalalım, daha ileriyeJ rakmıy~c~k derecede_ tüt~ün ~ 

lamış değildir . 

keli gibi dimdik, asırların res- - Esnafın hepsi miıhtekir. ~ının yaptıkları fel~ket~eri tütüne. d __ e

1

' gıdcrek ttitün içenl~rin_sarı hummaya eder"..Tutun bana keyıf.~erı_yor_dı 
Tramvaylara üstü başı pis _ Sahı' o"yle. Para ı'stı.krarı ısnat etmekten çekınmıyorlar. Tutu- tutulrmyacaklarmı ıddıa eden Ame.I !ere Kanunların ruhu muellıfı 

1 1 b. v ı mi geçitine gülümser. Daima h (M · o an ar ınemez. . . apur ar ~ü. göğüs hunnakının sebebi olmakla rika hekimleri gibi meseleyi ifrata ur. onteskıo) bakınız ne ce 
ve umumi arabaların içine ye- taze ve yepyenidir. O, hiç ba- Kadın erkek bir çok kişi ge- 42 inci haftanın 4 üncülüğü. 1 ıttıha~ e~iy~_r~~r. Bu ağır bir ittiha~' vardmy_oruz. Netk~de. ~ararsızlık bu ver,'y~r: 
miş kabugu gibi süprüntü atı- yatlamaz. !ip geçer. nü Galatasaray Lisesinden 960 d~r, çunku gogus hunnakı sonu fecıl ?ereceyı bulunca ışın ıçınden çıkmak, . 'Bııe keyif veren şeylerin eks 

lama.,. La'kı'n bunlar hep naza- D . k d'd k' M'"b k .. l h"· . R B k Y hır arızadır. ıçın başka vasıtalara muracaat etmek sı manasız bir harekettir" ' aıma en ı en, sonra ıne - u are gun er urmetı- agrp ey azanmıştır. azrsı .. , · · 
ri seylerdir. Tramvaylar üstü, yerini terkeden eskinin tabi ol- ne •udur: B~yl~ kat_i kar~r vermekten çeki-1----------

l ' · · "' " . . . nen ıhtıyatkarlar ıse buna cevap veri 
ı 1 haşı ; ag içind_e adamlarla do- 'd~ğu bir kanun, bir kanunu ta- - Savaptır, beş on para sa- Paramızın ıstıkrarını temın yorlar, diyorlar ki: Ender olarak te-
i ludur. Buna kım~e ses cıkara- bıat vardır ki, hak ve hakikat , daka. . . etmek maksadile hazırlanan ka sadüf olunan bu feci vak'alara istinat' 

1 
•; maz. s·z de o sıkışık ye;de üs- ile kolkola yürür ve haddini bi- • K' t l"k nun, Reisicümhurun tasdikine

1 

ettirilen bu fikirler ve kanaatler bü-
' • ı ımııe me e ı vermez. . . . ı ük bir d"kk ti t hl'! ı k · 

tJnüzü berbat eden adama len, ınsaflı eski, onu «Yolunuz. . . . . . . ıktıran etmekle katıyet kespet-ı Y 1 a e • 
1 0 unma ıcap 

ses çıkaramazsınız. Dünyanın açık olsun efendiler!» diye en• - Keselerının dıbıne kıprıt. miştir. Bu kanun, kambiyo alım eder. İ~t.iyarın biri bir. sigara içtikten 
1 

· ı · d O . ı suyu . . . b' sonra olurse hemen sıgaranın öldür-
heı· yerinde gece saat 11 yahut tat ı sesı e teşcı e er. eskı- · ve satımının muntazam ır mu- mu··· oldu" h'.k 1 b'J" ., 

B 'd" ·· l b" • guna u mo una ı ır mı• 
12 den sonra gürültü edilmez, den bahsetmiyorum. - en gı ıyorurn, şoy e ır ' rakabe altına alındıgını göste- Çubukla, pipo hakkında kimsenin bı;. 
lakin biz bundan müstesnayız. T · · k" d k borsayı dolaşayım, bakalnn is- ren maddeleri ihtiva etmek iti- şey söylediği yok 

azeyı ın ar e en ve pe ra- . . . . . . · 
i Ot nob ı. maskaralar ve sar- hat ettiği sandalyesini terket- tnkrazı dahılı ne sularda. ~arıle,_v:e bılhassa Borsa d~h~- Tütün göğils hunnakı huhranları-
k h !ar. öp arabaları egçtikleri meğe gönlü bir türlü razı olmı- - Çok var mı? lın~ekı ışlere taalluk etme~ı cı- na istidadı olanlarda o buhranları 
f · r erde uyku rahat bırakmaz- yan harı·s ve fena kalplı' 

0 
eski E hetınd.en. bu paftanın en muh!m sıklaştırablir, onları uyandınr: çün-- h, herkesin olduğu ka- h b d kü tütiın zehiri kırmızı kan damarla-

lar 1 ;n bunu da kimseye şek den bahsetmek istiyorum ki, dar. a erı ır. nnda kan tazyikiııi -pek az ve pek 
I • a edemezsiniz. Şu halde birisi hhı t" · 1 a eclildigi gibi bir fe- _ Ben son günlerde İngiliz- Kanunun en kıymetli noktası kısa bir zaman için- yükseltir. Da-

l bize: ragatle meydanı yeniye bırak- den epey kazandun. spekülasyonun men'idir. Buna ınarlarlarındaki tazyik yükselmege, 

d " ı · y · b h ! karşı alınması la"zımgelen tet meyyal olanların, tesiri ne kadar az' 
- Sizin memlekette pislik mı~ e ,ıı.c ır. em: u akkıni - stikrazı dahiliden şaş- -

· ült" "b l !ese kı kuvvet' le almıs, becerı"ksı·z ı'h- birlerdeki isabet; hükumetimi- olursa olsun tazyiki _arttıracak s b 1>-ve gur u mu a ıtır ma. . k b" . 1 . d k. "d • !erden ,akınmaları ıcap eder. ı 
mamalıyız. tiyarın bilegini bu""kerek mu··ca- n d d b" k zın am ıyo ış en.n e ı ı arı' .. .. , - r.>en e e ır aç tane var. ·· k'")' b · 1 · Tutun tiryakilerinin karşılarına 

deıes ., 11de tam bı·r zafer kazan- İ muş u atı asıt eştırınekteki · Radyo dıi manlıgı - nsan bu devirde parasını .. h. ff k 1 . d korkuluk gibi dikilen saratanı da tü·' 
mıştır. Zaten hak verilmez, alı- mu ım muva a ıyet erın en tünün tehlikeleri arasından çıkarabi-' 

Milliyet» ın fransızca nüs
hası karilerinden bir zat yazdı
gı mektupta diyor ki: 

kimseye emniyet edemiyor. bindir. Artık bundan sonra, mü liriz. Tütün içenlerin mutlaka sara-' 
nır · - Allah rızası için, beş on · temadi spekülasyonların tesiri- tana müptelil olmaları lazım gelee<-' 

«Yolunuz açık olsun!» diyen para sadaka... le İngiliz lirasının gayri tabii ğine bugün inanılamaz. Piponun da-
tatlı sesini işittiğim dünküden - Bu amaya merhamet. . . denecek derecede yükselmesi imi surette dudağın bir noktasını taz 

«Vakıa bizim Radyo sustu; b h . O . k' yik ve tütün dumanının da o noktayı 
lakin biz Avrupa konserlerini a setmıyorum. ' mubarek Bir genr ko··ru··n bı'r' · , kuvvetli bir im ansızlık arasına tahri• etmesi kabul olunabilir. 

b. k . b" d' 1 . . . .. ... ının çana- ' 1 d - .. h d· ı . • alıyoruz .. Fakat Telgrafhane- _ı_r ıymet gı ı ız erımızın us- ğına bir şeyatar. a.m ıgı;ıa şup e e ı .m~melı- Tütün içenlerin gözleri bozuluyor. 
nin telsiz muhaberesi bizi 

0 
ka· tunde, kollarımızın arasında _ All 'h k b 1 ..... ft. dır? Daıma paramızın ıstıkrarı- Gözlerinin kuvveti azalıyor. İşin ga-

b ·ı · -· · d" ·· b'" ··k Ç _a al u "'"".1n ·k· · nı du··şu··nen hu··ku'metı'm0ız bu ka- ribi •u ki bu keyfiyet ispirtolu i•ki dar bizar ediyor ki her sene ver , te ~ı ettıgımız unun . uyu - t ı • ' 
<ligimiz telsiz harcını hunun ı·- vedıasıdır. Onlar bahsımden anaga a r an şe~ı yo ar. nunu muvaffakıyetle tatbike ko iç~nlerde_ görül~yor: Kabahat içkide 

- Hay Allah belasını versin d kt .. h. f "d 1. mı? Tutunde mı? Bır kerre bunu kes 
Çin mi verdig' im izi -kendı· ken- , uzak . ' y u an sonra mu ım aı e ı tirmeli . 

•••••••••••••••••••••••••••· 1 .. ' <!imize soruyoruz!" Bugünün varlıgına hücum · tes.~r ~rini g~s~e.rece~ini ~u;-rvet Tütün, tiryakilerin akli melckele-
gibi bir züppelık değil· Bu sa- le umıt edebıhrız. Mılletımızin rnden bazılarına da dokunuyor. Bu 

Bu mütalea haklıdır ve hiç şü ederek, müzmahil, münkesir tırları, hala genç sanatkarların mali itibarının bir ölçüsü haline 1 cihet te karışıkçadır. 
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SOLDAN SACA: 
1 - Matem (3). Çizgi (3). 
2 - Evde oturulan yer (3). Yap· 

mak (3). 
3 - Taharri edici (7). 
4 - Mikroba karıı ıırınııa (3). 
İsim (3). 

5 - Züğürt (5). 
6 - Musiki aleti (2). Nida (2). 
7 - Beraber (2). Şamdanda yanan 

(3). Beyııir (2). 
8 - Zanaat (5). 
9 - Ayı yuvası (2). lıtifham (2) 

eğle11celerl 
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YUKARDAN AŞACI: 
1 - Nida (2). Gök (6). 
2 - Ayni iıimdekiler (4). 

(2). 
3 - Hocaların sardığı (5). N 

(2). 
4 - isim (5). 
5 - Kötek (5).Ekmek yapılan 
6 - Ağaçlık yer (5). 
7 - Hacı olunan yer ( 5). N 

(2). 
8 - Fikir (4). Nida (2). 
9 - Nida (2). Dikbaşh (6). 

phe yok ki buna telgraf idaresi 
1 
avdet eden dünün sahte meta- muvaffakiyeti karşısında onu gelen İngiliz lirası istediği gibi ı.,ıu hususta yapıla~ tecrübeler, me 1 

de cevap veremez. Ben telsiz' !arından bahsediyorum· Nesil- inkar cur'eti ile başını kaldır- hareket edip sırf şahsi menfaat sela .tavşanlara nıkotın şırınga etı:nok ,~Barik hayat. kaza Vd otoml)'.ıil si<><.Jrl·ı'-ırınıu@ 
abonelerinin tedirgin olmasın- leri aldata bilenler, tarihi alda- mak ı"stı"yen hortla'klara h~·dd' .. .. B le hadıs olan arızalara ehemmıyet - , ' . . • n -" ı- !arını d~şunen orsa oyuncula- vermiyenler mazur göriilebilirler. Galataı!a Cııyon lıanınd~ kam l'ııyon eıg.,rtı ku noı~ "' nı 
dan ziyade medeni ihtiyaçlara tamadılar · ni bildirmek için yazdım ve te- rının elınden kurtulması, ve Meşhur mizah muharrirlerinden( Al yaı·tırını1.. 
karşı hürmetsizlik olması sebe Onlar, viranelikte kendi ken- menni ederim ki, anlatabildim. kambiyo alım satımının yalnız fons Ale) bu münasebetle hatırıma Tüılh·ede },jJafasıla icrayı ınııamele etm~kt1 )\ l1 

• bile bu işle meşgul oldum. Ra- dine solan veya genç topukla- ı ·~ * * hükumetin itimat ve resmi mü- geldi. Bir tavşanın kulağına ispirto · 
dyo konserlerini almak .~steyn- rın ezip çiğnediği baldıran ot- Ademi iktidara uğrayan ihti- sadesini haiz Bangerler vasıta- şırınga ediyorlarmış, Alfons Ale de 
lere karşı bu manasız dusman- !arıdır. O tiıfeylilerden bahse- ı yara metreslik eden sanat ı'şte 'l .. ··lmesi maı·. k" f bulunuyormuı. Şırıngadan sonra hay ÜN YON 1 k d ? sı e .g~ru .. , 1 ın ısa ımız_a vamn dü~ar olduğu arızaları görün-
ı ne en. diyorum. 'böylece genç sanatkarların koy yenı bır vus at kapısı açacagı ce demiş ki: hir kere ıııtrarıı ı.hn sigJrt.& ) ptırın~yınıı. 

Ben olsam! Bu eskiyi modası geçmiş di-1 nuna girdi. şimdiden muhakkak addoluna- Hakikaten ispirtoyu kulaktan al-
Bayramda gazetelerin çıkma ye omuzundan fırlatıp atmak Elif Naci bilir.» mak tehlikeli imiş, neme lazım ben İiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıııiiiij .... ~ Te'.t!lon: l!ı•y·)iHıı - 2 )02 ..... ~-~~~~iiiiıiiiiii!I 

"Milliı;c-t,,in edebi romanı: 29 defterinden bir- parçasını kopa--- - Pek ala, -dCclf. -O-halde 
rıp (Yedi bin beş yüz) beş dakika müsaade edin de bir 
lirayı Sedat Ali Bey namına iki yere telefon edip vaziyet a
doldurdu. Ve küçük salonda lalım. Ansızın iyi bir eğlenti 

~~ ~ ~# 8 
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JU işte bir tarafa yardım edecek 
sin. Böyle vaziyet karşısında gö 
zünün ömine gelen yekun ne ka 
dardır. 

Sedat Ali ciddi cevap vermek 
zamanı geldigini anlamıştı. 

- On bin 1 dedi. 
NusretBey arkadaşına döndü: 
- Ne dersin? 
Cevdet Bey başını eğdi : 
- Mümkün! 
- O halde mesele yok. Bu-

nun yarısı alelusul peşin verilir. 
Yarısı iş sonunda değil mi? 

Sedat Ali güldü: 
- Ö le deg"l ama öyle olsun, 

teklif yok. 
Ve ılave etti: 
- Bu usul avukatlar hakkın

d · r . Öyle deruhte ettikleri 
davaların üçretini yarısı peşin, 
yansı sonra olarak iki taksitte 

arkadaşlanna iltihak ettiği tertip etmek güçtür. 
vakit Sedat Aliye uzattı - Hay hay, hay hay, dedi-

Bürhan Cahil - Uğurlu, bereketli olsun. ler. 
Gülüştüler, içtiler, konuştu- Cevdet Bey otelin hususi te-

alırlar. Fakat gazeteciler için lar ve sonra yemek yemeğe lefon odasına kapanıp Beyoğ-
böyle bir kayıt yoktur. Maama- başladılar. !unda bir kaç yere telefon etti. 
tıh zarar yok, öyle olsuıı. İçkinin verdiği coşkunlukla Bunlardan birisi (Ahmet Ali) 

Cevdet Bey: hepsi kazançtan, eğlentiden ba- isminde bir adam!lı. 
- Daha başka bir şey yapa- hsediyorlardı. Nusret Bey bir Teklifsizce konuştular. Ah-

rız, dedi. Dörtte üç kısmını pe- aralık o kadar neşelendi ki: met Ali, geç haber verildiği İ-
şin, bir kısmını sonraya brrakı- - Yemekten sonra bir yere çin derhal istediklerini bulmak 
rız, ıkısı ortası bir şey olur. gidip eğlenelim. Yahu, dedi, müşkül olduğunu söylüyordu. 

Nusret Bey tasvip etti: kadınsız içkinin de tadı çıkını- Cevdet Bey ısrar etti. Asıl ta -
- Bravo, en dogrusu bu .. Şt. yor. nıdıklarınm Kadıköyünde ol-

halde artık mesele yok .. Hay- Sedat Ali kahkahalar içinde duklarını söyliyen Ahmet Ali -
di bakalım, bu tatlı anlaşmanın tasdik etti: ye çıkıştı: 
şerefine parlatalım. - Bravo monşer, vallahi - Ne olursa olsun, şimdi 

- Dostluğumuza 1 doğru! bir motöre atla, git, bul, getir. 
- Saadetimize ! Cevdet Bey, Salı günkil mil- Böyle varlıklı ağızlardan e-
Nefis .mezeler boşalan kadeh Iakatını düşünerek bir hamle- mir almağa alıskm olan Ahmet 

lcri takip ettı. , de buna taraftar olmadı. Sonra Ali: 
Üç arkadaş tam bir neşe için- böyle bir eğlentide kendisinin - Başüstüne, dedi. Nereye 

de içmekte devam ediyorlardı. dahil olsa bile kadınlarla mü- istiyorsunuz Cevdet Beyfendi. 
Bir aralık dışarıya çıkan Cev- nasebet etmemekte serbest ol- - Taksimde pansiyon Ku
det Bey, otelin yazıhanesine duğunu düşilnerek muvafakat kaya getir. 
uğradı . Cebindeki küçük çek etti; - Başüstüne Pasam. 

- Cevdet Bey, telefo-nu tekrar Ahmet Ali onları evvela te-rsınlar. 
açtı, bu defa kızların gelmesi lefonla arayıp bulmuş. hemen - Başüstüne Paşam. 
için söylediği pansiyonu bulup iskeleye gelmelerini söylemişti. Beş dakika sonra bol bir i 
sahibine hazır bulunmasını em- .

1 

Bil'i sinemada idi. Evinden der J ve nefis bir yemekle cephan 
retti. hal haber yolladılar. Genç ka- tamam bir, seri ateşli sahra 

Para kuvveti önünde her dm daha filmin başlangıcında 1 taryasına dönen üç arkadaş 
müşkülün halledildiği bu yerde bıraktı, çıktı. Öteki yorucu bir tınpalas'tan çıktılar. 
gecenin böyle geç vaktinde bile gündüz muaşakasından sonra Üçünde de ilk gördüğüne 
arzu edilen bir kadını ele ge- banyoya girm;~, yatmağa hazrr lice ilşrk olan gtnc bir mekt 
çirrnek mümkün olabiliyordu. ]anıyordu. Tekrar giyindi, kür- li ne~esi vardı. 

Muhtelif zamanlarda muhte küne sarıldı •?e iskeleye koştu. Kürk yakalı paltolarına 
lif arzu ve ihtiraslara sahit o- Üc arkadas yemekten sonra nlı üç adam otomobile binme 
lan Ahmet Ali zenginler ate- likör içiyorlardı. Nusret Beyin !er. Meydana çıkan yollard 
minde her istediğini, istediği çenesi açılmış, Avrupadaki eğ- birine saptılar ve çok gitme 
anda yapmağa alışkın ne ho - lentilerine ait tafsilatı harci- (Pansiyon Kuka) nın kapısı 
vardalar tanımıştı. Onun icin yordu. nüne geldiler. 
daima kulağı gerisinde idi. Ha- Bir gölge gibi hizmet eden Yukarda kırmızı kadife d 
zırlıklı bulunurdu. Müskül gibi , garson bir aralık Cevdet Beye ı seli büyük salonda bütün el 
bahsettiği şeyler pek o kadar j sokuldu: , 

1 
trikler yanmış. ortadaki m 

zahmetli değildi. Eli altındaki - Beyfendi, sizi telefondan nın üzeri meyveler, kııdehter 
kadınlara muhtelif vasıtalar 1 istiyorlar! ı süslenmi ti. 
daima telefon edebilirdi. Cev-' Verdigi emirlerin neticesini İki genç kadın uzun 
d~t Beyi~ ne ha~ırı sayılır zen~ j bekliyen Cevdet Bey sabır- 1 deniz yolculuğundan sonra 
gın oldugunu bılen Ahmet Alı sızlanıyordu. Hemen kalktı. sıcak salonda, hafif bir şam 
işi daha sür'atli yapmak için; Telefona gitti. Ahmet Ali tek- : ya sarhoşlugu ile ~ere se 
derhal Galatadan bir sür'atli 'mil haberini veriyordu: · çılıp sacılmıslardı. Be l 
motöre atladı. Kadıköyüne geç- i - Emriniz oldu Pasam. Teş- !işini şakrak bir neşe ile 
ti. Tam bir saat sonra iki güzeli rif buyurunuz. · ladıar. Havayi dolduran it 
k?~m Taksimdeki pansiyona ı -Pek ala, Kukayr söyle, J lanclırıcı bır esans kokusu 
gınyorlardı. şampanya açsın. içmeg-1 ba la- - f Devamı varJ 
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ET ŞURUBU Avrupada birinciliği diplomala;la-~us~ddaktır· 
Zaafı umumi, kansızlık, romatizma, sıraca, kemik, damar, göğus, 
ademi iktidar, verem, sinir hastalıklarına gayet nafidir. 
Çocuklar, büyükler her mevsimde isrimal edebilirleı: 

~~~~~~~~~ 

Poliste ----
Şişlide. bir · cerh 

f.NADOLUDA MİLLİYE! 

Putates memleketi 
ispirto fal)rikası lazını ... 

I• 

r• 

I• 

1 ~ 

;iftlik sahibi kendisile evlenı11eğe Adapazarında her sene 10 milyon:: 
razı olını)'an patates ve mısır ziyan oluyor. 

Celile il ı ağır surette yaraladı 
Evvelki gece Şişlide yüksek mahallesinde oturan Feyzi, Ce

bir aile arasında bir hadise ol- mil ve Sabri bir kadın meselesin 
muş ve bir kadın tabanca ile ya- den kavga etmişler; Cemille 
talanmıştır. Sabri yekdiğerini yaralamışlar-

Hadise şöyle olmuştur: dır.Her ikisi de tedavi altına-
Yalovadan yeni gelen topçu lınmıştır. 

çifliği sahibi Zihni Bey evvela 1 3.Galatada Arapcamide Ham
.;:öruştıigıi Şişlide Afitap soka- dinin kahvesinde garsonluk e
ğında oturan Celile H. ın yanı- denHayriye, Küçük pazardan 
na gitmiş ve bir müddet otur- , geçmekte iken Hamit ve Arif 
duktan sonra eski hatıraları ta-,· isimlerinde iki şahıs tarafından 
zeledikleri esnada aralarında yaralanmıştır. 
kavga çıkmış ve bu esnada z.ih- 4. Hasköyde kahveci torosun 
ni Bey tabanca ile Celile Hanı- camlarını kıran sabıkalı Aziz 
nu tehlikeli surette yaralamış- sarhoşlukla bileğinden yaralan 
tır. mıştır. 

Yaptığımız tahkikata naza~ 5. İç Erenköyünde Mustafa 
an, Zihni B., Celile H. la eskı- isminde bir şah;s, sarho1lukla 
enberi münasebette bulunmak bıcak çekerek 2 kahve halkını 
adır ve son defa Zihni B., Ce- kaçırmış ve kendini bıçakla sol 
le Hanıma teehhül teklif et- bacağından yaralanmıştır. 
1iş fakat bu teklifi kabul edil- -o-
1emiştir, Zihni B. in hiddetine Ö üınle tehdit 
ebep bu reddir. Zihni B. der
est edilmiştir. 

- °= l<azla içkıden olnıüş 
Kumkapıda bir kahve üstün

eki odada oturan Kumkapı ha-
1allar kahyası Mustafa evvelki 
ece Çemberlitaşta rnatbaai Os-

.naniyedeki hemşehrilerinin ya
ına gt::1.ııış ve orada ıçmeğe 
,aşlamışlar. Fakat o derece faz 
a içmişler ki, Mustafa bir ara
ık olduğu yere yıkılmış ve ba
gın bir halde kendinden geç
niştir. Bu hali gören arkadaş
arı Mustafayı alö.rak Kumkapı

daki odasma getirmişler ise de 
pek az sonra Mustafa ölmüijtür. 
Ceset muayene edilmek · üzre 
Morga gönderilmiş müddei u
ınumilik tahkikata •ıaziyet et
miştir. 

-o-

Bayramda 74 v~ka 
Uç gün Bayram zarfında 74 

zabıta vak'ası olmuştur. Bunun 
22 ıi sirkat, 8 i yangın, 11 i cerh, 
i:! i tramvay ve otomobil ka~~sı, 
4 tl yankesicilik ve gasp, 2 sı ın
tihar ve 20 si de muhtelif cera
llldir. 

Beyazıtta meyhaneci Lutfı 
Efendi marangoz Nail tarafın
dan öliimle tehdit edilmiş, 
Nail yakalandığı zaman üzerin
de bir tabanca bulunmuştur. 

-o--
Tramva v ka'.1'.ası 

Beşiktaşta Ahi Mehmet ismin
de bir asker 2 tramvay arasında 
kalarak bir kac yerinden yara
larırnış,Gümüşsuyu hastanesine 
yatırılmıştır. 

-0--

Aksa .. avda sirkat 
Aksarayda Çavuşzade soka

gmda 38 numaralı evın kapısı
na maymuncuk uydurularak 
hırsız girmiş, 19lira, 1 el çanta
sı, 3 metro kumaş çalıp savuş

muştur. 

Hastalık 

Hangi vllllyet hay
vanları hasta? 

llthıat velı,letlnin teblll 
ettl#i bDlten 

Adapazarınatı hOkOmet caddesi 

Memlekette 

Dört haydudun 
-o- BU.enenin Kanunuııani ayi • ı• 

Firttzağru:ta sirkat içinde Türkiye nin muhtelif vi cınaye 1 NAiM VAPURLARI 
Piruzağada Sıraservilerde So- li·yetlerindeki hayvanların sari lzmlr Postası 

(tatm dükkanına hırsız girerek hasta1~ vaziyeti hak~da ~kti 
1() l' lmı ··phe üzerine saıt vekaletınce tanzım edılen J) •• k • b • k .. k Bayram münasebetile yalnız bu 
r ıra ça ş, şu l ıbültenler baytar müdürlüğüne ort şa ı ır oy orucusunu haftaya mahsus olmak ilzere 
~uka isminde biri yaka anmış-
:tr. de gönderilmiştir. Bu bülten- fıecı" hı" f ·· ld ·· ·· 1 Seri, ıata ve muntazam 

__ lere n:azuan vebayı ba- stırette o tırrı1uş er ADNAN v•puru 
• h 1 ğ E Kars Marun K çarpmış kan asta ı ı rzurum ve b 

amyon vilayetlerinde, tavuk kolerası, Somadan İzmire dönen köy- Edremitte kışlık zeriyat 5 İnci Çarşam a 
3215 numaralı bir kamyon Ankara'da barbon hastalığı, lüler yolda döI11: müsellah şahıs günü 16 da Galata nhnmından hare· 

dün Haydar paşada rıhtım ~- Mani.sa'da rüa.m hastalığı, Es- tarafından soyulmuştur. Mahallinden Ticaret Odası- ketle ( lzmlre ) ve Curoa günil 
Yunda birinci mülazim Fahrı B. k"şehır" ve Mnı:: vı"l~yetlerinde na bildirildiğine göre, Edremit lzmlrden lsıanbula hareket eder. 

l d ı ..,, .. Ayni günün gecesi de gene k k lık • G ı it ı..- nda Slt arparak belinden ve ko un an zuhur etını"ştı"r. azasının ış zenyatı §U su- a ara ıtımrU _,111 • 
Yar la Soma civarında Gönoysoğu kö- retle tesbit olunmuştur. Fransez hanında ıtnumarada Omu-

a ı:nqtır.--<>- Şaıbon hastalığı ~ursa: ~lı yü dört meçhul şahıs tarafın- 192g_29 kışlık zer'iyatı, 10 mı acanıabl1JI& mttracaar. Telefon 
Jiesir İstıaııbul, Manısa vıliyet dan basılmıştı. Hırsızlar köy bin dönüm buğday, 8,000 dö- Beyoğlu: 1041 

O taköyde yangın terinde, uyuz hastalığ_ı Deniz~i korucusu Mehmet ağanın evine nüm arpa, 2,000 dönüm çavdar, 1 •-----.. -~~~· 
Ortaköyde di§Çi Halim Ef. ve İ9tanıbul vilayetlennde, çı- gimıişler, korucuyu feci suret- 120 dönüm yulaf, 1200 dönüm SADIK ZADE ARSLAN 

ıpartmıanmm üçüncü katında çek hastalığı Ankara, ~asya, te öldürmüşlerdir. bakla, 1929-30 ıenesi kışlık ze-ı~ KAPDAN VAPURLARI 
>turan Feride H. ın dairesinden Antalya, Çonım, Denızlı, Es- Haydutlar bu cinayeti bir .. ta- r'iyatı ise 14,000 dönüm buğ- UDENı·ı snr' 11\ ~oetllS'ı 
YanD'Tn Mı.... •• iae de çabuk sön kişehir, Kastıaıınonl, Klltahya, 1-...:ı K yü day, 11,000 do"'nüm arpa, 2,SOO U O U ... _ • ...,, Urf 'Ul et1ıe • d zu ıbaru:a için yaıpmış aı:uır. o 
lürülmtlftllr· Samsun, a vı Y ~n e . ğ dönüm ra"dar, 150 dönüm yu-

- ._, 'LLf tedbirler ıt basanlardan biri Meıhmet a a- " • hur eunış ve sırın - laf, 2,000 dönüm bakladır. 

B. t ti.h ed'lım18tir run evine gelerek tabancasını 
ır eve aarruz az ı 'Y • i M-L- - b ret fstı"hsal proa,ranıı . azarında Keçibaşı hastalığı Amasya, istem § cııwuet aga una ~, 

Beşıktaş~ Bayat p Şaban Ankara, Afyon, Burdur, Deniz cevabı vermiştir. İşte kavga Lıtihsal programı bu ayın or-
.ebzeci İsa de ar~ada1Jı esinde li, Çankırı, Kütahya, Manisa, bundan çıkmıştı. Dört haydut tasında mecliste müzakere e-
vvelki gece Vahde çe~ Malatya, Samsun, Şarkı Kara- bir anda Mehmet ağanın evine dilecelırt.lr. 

'.>turan Halime H. ın evı_ne ıaar- hisar, Yozgat vilayetlerinde, dalmışlar ve zavallı korucuyu Devlet Bankası layihasının 
·uz etmiş ve silah çekm~ş olduk (Yanikara) hastaılığı Gazi An- derhal öldürmüşlerdir. bu günlerde vekiller hey<;c!ne 
arından haklarında takıbat ya- tep, Çanakkale viliyetlerin~e, Haydutlar bundan sonra rast sevki bekleniyor. 
pılmak üzre yakalanmışlardır. Şap hastalığı Ankara, İzmır, geldiklerini soymuşlar, köyün 

-o- , Aydin, Bolu. Denizli, Burdur, muhtarını da fena halde döv- Hayron ~1arsilya 
Diinkü cerh vak alan tsparta, Elazlz, Konya, Koc~e- müşlerdir. Bu dörıt kişiden mü- Ekspres 

1 Kara ümrükte müvezzi li, Kütahya, Malatya, Manı~a rekkep çete bir müddet sonra fi (Androı) vapuru 3 Man puanesı 
Ah · g 

24 
santim uzun- ve Şarki Karahisar vi,t§.yetlerın rar etmiştir. Mmllyadan gelerek SMan ça11amba 

"' met yanına · b""t""n has sut 17 de hareketle her 11nıf yolcu 
tuğunda büyük bir kama alarak de, zuhur etrnı~ vet u ~b· 1 - Yapılan tahkikat neticesinde ve eşya alarak (Midilli, Pire ve Mar-

Muntazam ve lüks kamaraları 
havi ele'.trikle mücehhez 

KEMAL vapunı !} Mart 
PAZAR 

akşamı ı 8deSirkecl rıhtımından 
hareketle Zonguldak, lnebolu, 
Sinop, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize ve Hopeye 
azimet ve avdet edecektir. 
Mahalli müracaat : Sirkeci 
Y alıköşk Cl\ddesi alllye ban 
birinci kat Sadık zade Nazım 
vapur acantahaneai Telefon: 
lstanbul 4240 

Mimar Sinan mahallesinde ~t~- talıklara karşı sıhh t ır er gündüz Somadan İzmire gç.len illyı)ya r.·decektlr: 
tan kardeşi müvezzi İbrahımın alınmıştır. . köylüleri de bu adamların soy- I~ 1\ art çarşamba aabahı Mar· Çok acele 
evine gitmiş ve kama ile camla- Menemen kazasında Ta1~:~tın duğu anlaşılmıştır. sllyaya ınuvuelet eder. 

f r ·. dek' koyun iUuan Donyanın bütün batlıca llroanlan k 1 
tı kırdığı bir sırada polis memu- Bey çi t ıgın _ ı k 1 ldn dotru bllot ve konşimento verilir. Da ti o aranı yor 
r:ı Emin Efendi yetişmiş, Ahrne çiçek hastalıgına. :,t.1 a ::U' Travers fabrıkası l'mum acenıalan: Anağnostopulo• Anluırıadaı biiyiik bir müeHese için 
eli yakalamak istemişsede Ah- olanlara aşı tatbık ı '7d ~ Ahşap travers imali için ya- ve Slıltldiı 0.laıada Çlnlll nbn• Türkçeye ve Almanca:ra mükemme-

et polis efendiye de hücum et- Gün maıhalline bayta~gı hece ta- pılacak fabrikada enjekte ame- han. Telefon Beyoğlu 26Ul~l3 ı.. riluf bir daktilo hamına ihtiyas 

* * • 
Üsküdar Mal müdürlüğünden: 

Satılık dükkan: Nısıf hissesi, No: 103 Moda caddesi Caferağa 
mahallesi Kadıköy Fevkinde bir oda bir mutfaktır. Tahmin olu
nan (1250) lira kiymet defaten verilecektir. Müzayedeye iştirak 
edeceklerden %7 buçuk pey akçesi alınacaktır. Satış muamelesi 
6/3/930 Perşembe günü saat 15 te Üsküdar Mal müdürlüğünde. 
fileni müzayede usulil1: yapılaca.lı:tır. (R.) 

* * • 
Üsküdar Mal müdürlüğünden: 

Satılık_dükki~_: Nısıf ~İ9Sesi_, No: ~· Mo?a caddesi Caferağa 
ma:hallesı Kadı.koy Fevkinde hır oda hır beladır. Tahmin olunan 
(1000) lira kiymet defaten verilecektir. Müzayedeye iştirak ede
ceklerden %7 buçuk pey akçesi alınacaktır. Satış muameleai 
6/3/930 Perşembe günü saat 15 te Üsküdar Mal müdürlüğünde 
aleni müzaye usulile yapılacaktır. (R.) 

* * * 
Üsküdar Mal müdürlüğünden: 

Satılık dükkan: Nısıf hissesi, No 101, Moda caddesi Caferata 
mahallesi Kadıköy Fevkinde bir oda bir mıtfak:tır. Tahmin olu
naııl250 lira 'kıymet defaten ve rilecektir.Mikayedeye iştirak o 

deceklerden %7 buçuk pey akçesi alınacaktır. SatIŞ muamelesi 
6/3/930 Perşembe günü saat 15 te Üsküdar Mal müdürlüğünde 
ileni müzayede usulile yapılacaktır. (R.) 

• • • 
Adalar mal müdürlüğünden: 

Satılık arsa 

No: 64, ağaaı &<>kağı [Vapur iskelesine yakındır] şimale na
zırdır, üç sokak ağzındadır, 918 arşin miktarında olup tahmin 
dilen kiymeti ihaleyi müteakip defaten alınacaktır. Satıt mua
melesi 9 Mart 930 Paza;: günü saat 14 te Adalar Mal müdürlll· 
günde aleni müzayede ile utıl acaktır. (R.) 

• • 
Bakırköy malmüdürlülYünden: 

Bakırköyde Barut fabrikaları hududu memnuaaı dahili 
bulunan lspiııto fabribamm mevcut denirbq efYBllYle birliiı:t 
icar talimatnamesine tevfikan üç sene müddetle kiraya veril
mek ti%re kapalı zarf usuliyle 18 Ş\j)at !130 tarihinden 19 Mart 
930 tarihine kadar müzayedeye vazolunmuştur icanna talip o
lanların yevmi mezkOrde koıniayona ve şeraiti anlamak ve 
mahallen gönnek arzu edenler malmüdüri}'Ctine müracaatları. -

Ettıı 011111 mo~orıoıon~en : 
Fukara imaretlerine lUzumu olan 2500 kilo kuru fasulye 

ileni mün~kas~y~ va~~dilerek Martin sekizinci Cumartesi günii 
saat on dortte ıhalesı ıcra olunacağından talip olanların şeraiu 
anlamak üzre hergün levazım idaresine ve ihale giınü de idar 
encümenine müracaatları. 

llliş ve Emin Efendi ellerinden tir. Kuşadası :zası 1 ~ap~ak liyatmı ıtetkike giden heyet Pan~.:~ b::;:l ak~ :;::•da T.t.ilitT!~m~~ :~: 
Yaralanmıştır. lanan hayvan .. ~~rüaş Adil Bey Martorta11mda Ankaraya cllinı B. o. eceaıa vıltW: Yataklı Iatacla Bahtiy ... hanında AEG Elek· KARON Alman ldtaphane•I • 
_Ahmet yakalanmıştır. __ üzre ~a~~ ~'!,,; "r vagon kumpınyuı. trik Prl<eti llmllllQetİDe aıü..-t Beyollunda Tıinel meydanı 528 

~~~===--~~~~~_:_:;_;__;:......:__;._~~~_;__::_:.__:-==..==.:..:===-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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,..ayramın birinci &ll•I BlyQk Millet mtcll•I relel l\tzım ve Batytkll ismet Pafalar Hazrotlorl Mecliste makamlarında bayram tebrlkltını husuıl ıuretto kabul etmlflerdlr. Bu reslmlorda tebrlkat için Meclise golon vo giden zevat gGrOlmoktod 

t 
~~• Bomonti Fabrikası~.~~ lslan ~ul evkaf mü~ürlü~en~en; 

••• 
1 ' DOPPEL 

Guraba hastanesinde sinir hastalıkları muayene ve tedavisi
ne başlanmıştır. Salı günleri öğleden eve! Pazar günleri öğle
den sonra Bakırköy emrazı asabiye ve akliye hastanesi şeflerin 
den Doktor Ahmet Şükrü Bey tarafından. 
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'1 ... .. ~ . .- L.: h K~R~ ve DEjız DiZELnıotörkri 
2- l\1 · gnl kı r ı, odun, krk. P• r k ~ifi ):tkan liAZllJtN 
moıorlcrL 

3 Petrol H t>cıı7.in ) akan Liraat \e kı ı ç ıı k -aıııyie mahsus 
motörkr. 

ı fü:ı;i.ı ıc kadar Tiirkiycde 20000 heyglrl!k DEUTZ 1 
motörü satılnıı~tır. 

Türkiye umumi vekili: 

HANS FRANK ve ŞERİKİ 
DEUTZ HllMBOLDT 

fttAKINE ŞİRKETİ 
lstanlıul, Galata. J\arakoy pala!ın yanında 

Gaları .J.'..!0 
lzmir şubesi: Bakır~ılar 2 q, posta kııtu'u iz mir 123 

Her nevi ziraat ve ~anayi nıakineleri. 
BUZ FABRİKALARI SOC.UK HAVA 
TESİSATI ~latbaa makineleri - Hurufat 

DlKTiıl 
SEFERBERLlGl 
Bu kere blllmtlhan Maarifçe 

m.saddak tehadetnamo alan
ların yerlerine talebe kaydına 
başlandı. Günde iki saat derse 
mukabil haftada bir lira Ucretle 
yazı hesap ve teksir derslerini 
esaslı surette öjtrerir.ıek için 
Sirkecide Şahin paşa oteli kar
şısında Dervişler sukagında 

(HALI( DAl(TILO UERSHANE
Sl) ne koşunuz . 

_..,,,,,_""' .... B<ı nkası : Esnaf Bankasıdır 

PT;:::~:u UGURLU •EL aı,esı l 
İs.ifadeniz var, Yalnız 11 Marta kadar devamlı ve 

keşldelik biletler 150 kuruştur 

... EminonU meydanı Yeni Cami caddesi şekerci köşesı~.:;c:;. 

Devim ~eıniryoliarı H. Pa,a ma~azasın~an: 
Mağazamızda k!illiyetli miktarda çelik, bakır, telgraf finca

nı ve kroşesi, sigatif hususi motör yağı tazyiki hava çekici par
çaları, bilet dolabı, saç lavha kırık cam, rezid!i yağı ve benzin 
deposu mevcuttur. 

Bunların aleni müzayede ile 13/3/930 tarihinde saat 14 de 
Haydarpaşada satılacaktır. Taliplerin müracaatları ilan olunur. 

~. IALFA-LAVAL 
1 Kaymak maklnelerl 

Halkalı ziraat mektchl Alisinin mükemmel 
tabirini havı raporu haizdir. 

Yedek parçaları dima mevcuttur. 
Türkiye mümessilliği : Istanbul Galata, Mahmudiye 

caddesi 'fo 16 Telefon: Beyoğlu 4238 

8. el BÜYÜK 
Galata Saray Ho Ankara Gençler blrllıtl arasında yapılan dünkll futbol maçından bir intiba 

TlJJlRE PIYlN~~~~ Jfl) \!.... mı Kayseri fttilli iktisat 

~ Llll lf-IJ ~ Jı .~ ~ im ~:::~~;;:~~;;~ 2 .ci ke~lde: il Marttachr. • 

Avusturya fahrikalan hezaran .andaliyeleri umumi 11ttı1 depos11: Is- I SOhye eclllidlen ziyade h~ı~e1l'.e aahid 'p 
tanbul v -ı · ı h d b' - · k 30 d '·•oz N ACIMAN o an ısse ar arın ycvmı ıç ıma an .ıuı ırcsoı u anın a ırıncı otta nwnero a • . . k dd h · ti · · · k t • 

BOyUk lkra ı e 

35.000 Liradır 
Ayrıca 15,000 10,000 liralık 
il{ram iy<", ler ve 10,000 liralık 

bir ınükafat 

telefon İstanbul 2409 Hamiş; ayni depoda envaiçeşit perde vedüşemelik md u a. em kıbue senek be~,ı~ıdşırb e kı-
k d"f b ef ta · k ı .. · · d - ··ı k 1 aresıne ma uz mr a ı ın c ıra -a ı e arev an zı umaş ar, mutenevvı ıstur, per e mıster, tu , eten al .1• I 

1 
d " ı··ı k d ·ı · · · k · "f · · ı· k k 1 m arı ı an o unur. per e, or u er; maro en en en, pırınç ornış maıı pırınç ve a e aryo a- . .. . . 

lıır ve çocuk karyolaları fabrika fiatma toptan ve perakende satılmaktadır. . Ruznamcı muzakerat berveçhı zır-
Fiat m•ktudue. dır: 

- --------- ----· 
Devlet ~eıniryolları ve Umanları uınuıni rnaresin~en 

Kütahya - Balikesir hattının Tavşanlı - Değirmisaz kısmı 
11 Mart 930 tarihinden itibaren Yolcu ve Eşya münakalatına 
açılacaktır. 

Elyevm Kütahya ile Tavşanlı arasında Cwna, Pazar, ve Sa
lı günleri işleyen muhtelit katarları ayni gün Değinnisaza azi
met ve avdet edecektir. 

Tavşanlı Hareket: 10,10 
Değirmisaz Muvasalat: 11,48 
Değirmisaz Hareket: 13,07 
Tavşanlı Müvasalat: 14,45 dir. 
Fazla tafsiylat W,in İstasyonlara m!iracaat edilmesi muhte

rem halktan rica olunur. 

Ev tal umum ınü~Orlü~ün~en: 
Edirnede Süleymaniye Camiinin tamiri için mubayaa edile-

1 

cek kereste pazarlık suretile 24 Şubat 930 tarihinden 19 Mart 
930tarihine kadar mevkii müna kasaya vazolun.ınuştur. Talipler 

hergün öğleden sonra şartnameyi gönnek üzre İstanbul Evkaf 
müdiriyeti heyeti fenniye müdir muavinliğine ve pazarlık için 
de 19 Mart 930 Çarşamba günü saat ondörtte İstanbul Evkaf 
müdiriyeti idare encümenine müracaatları. 

~atıs ilanı 
Devlet den1iryolları 1 laydarpaşa 
ınağazasından: 

Mağazamızda muhtelif miktar ve cinste marangoz, duvar
cı ve teşviyeci alit ve edevatı ile muhtelif kilit, menteşe gibi 
hurdavatçılrk malzemesi mevcuttur. Bunların müzayede ile 
6/ 3/ 30 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 te Haydarpaışa
da satılması mükarrer bulunduğundan alakadaramn müracaat
ları ilan olunur. 

Devlet demirJolları ve limanları umumi ida
resinden: 

Irmak - Filyos hattının 2S - 133 km. arası ferşiyat ve balas-

1 - Meclisi idare ve- mürakrp ra
porlarının kıraati; 

2 - 1929 senesi bilançosunun tet
kik ve taatiki ve Mecliıi idarenin 
ibrası, 

3 - Müddeti hitam bulan mürakıp 
Beyin yerine müralup intihabı, 

4 - Müddeti hitam bulan aza 
Beyler yerine iza intihabı, 

5 - Tebdili İcap eden hiue aene
datımn tarzı tebdil ve ıekli. 

------------· 
4 O E M. i i K T i O J B 

ve belgevşekliği 

en müessir deva seroin hap
larıdır. Deposu İstanbul Sirke
cide İskenderiye oteli ittisalin 
de Ali Riza eczanesidir. Taşra 
ya lSO kuru~ posta ile gönde
rilir. İzmirde ecza depolarında 
ve İrgat pazarındaki eczanede 
bulunur. 

Bu tertipte Kazanen numaralar 
tekrar dolaba konulmaz 

-
!mlak Yı EJlam Bankası Umum ma~orlOlüB~En: 

Esas No. Mevkii 
195 Anadolu Hisarında 

mevkiinde sahilde 
196 ıstanbul Hasköyde 

caddesi 

Göksu 

iskele 

199 lstanbul Hocapa~a Salim 
paşa oteli yenında 

200 Roğaziçinde Büyükdere 
cadde>inde 

Nevi 
8605 arşın 
lratlı arsa 

Teminat mlkda · ı 

murabbaı 460 

Rüsumat tculübesi 
müştcmil 13091 arşın 

murabbaı arsa 
Kaim mustafa ağa med
resesi 
4988 metro murabbaı 
ar~da krakaolhane 

500 

2500 

500 

B.:nkamıza hissei iştirak mukabilinde devredilen gayri ıneJI 
Ih! ira ihinı , kullerden mevkileri ve nevileri yukarda gösterilen dört parç• 

, • 
11 

bal . . emlakin satışı müzayedeye konulmuştur. Müzayede bedeli pe' 
'Dermr yo ar ara arına aıt ma· ş ·nd·r 

den takozu" hakkında iıtihaal olunan ı 1 İıh.l M 'h' d f d p · .. "d." 
23 Şubat 1340 tarih ve 110 numero- a e 10 art 930 tarı ıne tesa !i e en azartesı gunu ıı:• 
lu ve "Temaı takozu" hakk!Dda istih Müzayede kapalı zarfladır. İhale Ankarada Banka İdare Mecl~· 
sal olunan 23 _şu_bat 1340 tarih ve si huzuriyle icra edilecektir. Her birisine ait teminat akçası 111• 
111 n.~~erolu ıhtıra .. beratını bu def~ 1 zalarında gösterilmiştir. Talip olanlar İstanbul ve İzmir Şube' 
mev ku fıle konmak uz re ah ere devru ' l · · d · · 1 .. f 1 • · " 1 • ed b;. 
ferağ veya icar edileceğinden talip 1~nm1 ızBe e muraca

1
at de mubiassa ş~ı:na~emızdı .m

1 
uta. aa e k• 

olanların Galata'da Çinili Rıhtım Ha- ır er. u şartname er en r tanesının ı.mza e ı mesı ve te 
nında Robert Ferriye müracaatları i- lif mektuplariyle birlikte verilmes ve zarfların şartnameye ıUıl 
lin olunur. vafık surette kapatılması ve yevmi ihaleye yetişmek üzre taatı• 

Dr. A. KUTIEl .. 
Belsoğukluğu, idrar darlığı, prostat 

ıdeml iktidar, belgevşekliğl, cilt ve 
frengi ıedavlhanesi Kıraköy, borckçi 

fınnı sırasında No 34 

hütlü olarak postaya verilmesi icap eder. 

Devlet deıniryolları ve limanları umumi i~ı~ 
rsinden: 

15 şer metre serbest açıklığında dört köprü kapalı zarfla ıfld 
nakasaya konmuştur. 

z d M 
taj ameliyatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Ongu} ak aden kömür havzası amele Münakasa S/4/30 Cumartesi günü saat ıs te Ankarada Dev-

Münakasa 12 Nisan 30 Cumartesi günü saat 16 da Ankaraıl' 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve ıflil
vakkat teminatlarını ayni günde saat lS,30 a kadar münakasa 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. • 

Talipler münakasa şartnamelerini ıs lira mukabilinde 1>11• 
karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağaıa 

b · ı · X- • • • d let Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
lf 151 rıyasetın en: Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mü-
Zonguldak maden kömür havası amele birliğinin (Klimli) maden i vakkat teminatlarını ayni günde saat 14 S !ladar Umumi Mü-

mevkiinde. b'!l'!nan ;'"evirine ~i . (1~) lira . ücre~e ~~men e~- dürlük kalemine vermeleri Jazımdır. ' 
zacılık vazıfe11nı de ıfa -.ı. uzre bır tabıp tayın edılecegınden talıp t T . .. · • • · · · A 
olanların diploma ve resmi vesikalarının musaddak suretlerile bir kıt'a alıpler munakasa şartnamelerınt 40 lı a nnıkabılınde n-
fotoiraflarının ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfında Zonguldakta: karada, Mali ve ve muhi1.5ebe işleı;i Reisliğinden tedarik edebi-
Amele Birliği reisliğine müracaatlan ilan olunur. J lirler. , 

Gayet nalldlr 
Wctbur ~t••••lerd~ 

,ı,eal 80 kuruştur sından tedarik edebilirler. 

Müdürü 

____.,. 
Mes'ul Burhanedıfİ' 


