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"Milliflelnin tarihi tefrikası: 63, 

Sahne birdenbire değişti .. 
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Avr 
A vrupada siyasi sükun tesis edilmedikçe 
iktısadi vaziyet hiç düzelebilir mi '? .. 

Son cevap 
1 

Hind/standa Bulgar/standa 

Dostluk Ric'at 

1 liisrev ev111 e<laı 

Seff rimizi, Bulgar Kralı 
yemeğe alıkoydu 

•••••••• 
Sofya:9- (A.A) Hüsrev B. 

vedalaşmak üzere şehrimize gel 
miştir. Müşarünileyh ziyaretle
rine devam etmektedir. Akşam 

Yamaya gidecek ve yarıll 
Kral tarafından kabul 
ve öğle yemeğini Kralla 
te yiyecektir. 

Hint hududunda harek 
Londura: 8 (A.A.) -Peşa

verden Daily Mail'e bildiriliyor: 
Peşaver üzerine yürüyen Af 

.idi kuvvtlerinin banndrğı Bara 
havalisinde köylerin havadan 
bombardımanına devam edil
mektedir. Asileri karşdıyan 
2500 mevcutlu İngiliz kuvveti 
nin piştarları kabail efradı ile 

temasa gelmiştir. Asil 
mı azamı Kajura ovas • 
mntehasmdaki derin rna 
raçekilmiştir.Bunlann kat 
kette bulunmak için ge . 
!edikleri anlaşılıyor. Bu 
le karşı Peşaver civar . 
türlü müdafaa tedbirlell 
mıştır. 

Dost Bulgaristanda 

Türk-Bulgar cemivetinin zivafeti 
çok samimi oldu 

Fevzi Pş. Hz.j ismet paşa Hı· 
Ankarays gittil 
Başvekil İsmet Pş. Hı· 

akşam saat 16,37 de ha 
den ekspresle Ankaraya gi 
lerdir. İsmet Pş. Hz. . ........ 
birkaç gün kaldıktan so 
rar avdet edeceklerdir. 

Sıcaklar 



- bugün malullerine para p 
~r Bilgi heyeti Vapurcular ı 

lJnifiye 

tevziine 
Un tüccarı 
Borsa ücretinden 

·' 

baslanacaktzr. , 

Yerli mal sergisi yarın 
merasimle küşBt edilecek Bugevziine 

raktır 
14 ağustosta Ayıntap 

tan dönuvor 
Aradaki rekabet 

naı-ıl kaldırılacak? Dün borsada fırla- şikavet edivorlar 
Hariçte muamele ya- Ismet Pş. Hz. yarın Ankarada bulunaca~ın 

flerg arp malu- Halk bilgisi neler Müşterek bir tarifenin mağa başladı pılmast bundan imiş.. dan resmi küşatta bulunamıyacak .. 
liirıe yapılacak k ? tanzimine başlandı 90 k . Cuma günü şehrimize gelen 

1-I ·rine para tevzı yapaca uruştan 103 kusur Ticaret Müdiri Umumisi Na-
edcceZfn aµn içtirı:1a et Bir ay evvel Anadoluya tetki Ticaret odası vapurcular ko kuruşta kapandı ki Bey burada bilhassa ticaret 

b nde k ·d "Halk Bilgı'si Der- misyonu dün akşam da içtima ve zahire borsa u··cretlen'nı'n ten 
rııiştir. saray şu esı . ata gı en .. Dün borsada ünifiye fiatleri 
tevzı'atıılmıştır. Tevzıa- neg·i., heyeti ağustosun 1.4 uHnde etmiştir. ··h· . . zili mes'elesile meşgul olacak-

d kt e Oda deniz ticaret raportörü mu ım mıktarda yükselmiştır. 
tın ilk iması hasebile an şehrimize avdet e ece ır. - Çarşamba günü 90 kuruş üze- tır. 
c:ık seımalfılün muam.ele yetin bu seneki tetkikatı şay~nı nün de iştirak ettiği bu içtima- rinden muamele gören Düyunu Bir kısım borsada iş yapan 
sı Yap1 iştir. M.aamafıh, memnuniyet neticeler vennış- da vapurcular arasında vapur- hh'd .k tacirlr bilhassa un tacirleri bor 
~ d 1 l de lar arasında rekabetı'n kaldın!- muva 1 e borsanın iki günliı .. 1 · · f ı l - el · '"Uamr ikmal e ı en er tir. tatilinden sonra dün sabah 103 sa ucret erının aza ıgın an şı 
diin p~·nı alamam .. ışlardır. Ahiren birlik Anadolu'yu ması için çareler aramıştır. kayet etmektedirler. ~ ki T t te açılmıştır. Bundan sonra Dü 
un/artlarını bugun alaca 

1
12 mıntakaya ayırmıştır. e - Komisyon neticede vapurcular Hali hazırda Ticaret ve Za 

rdrr kikat safhası bu suretle kolay arasında rekabetin izalesi için yunu muvahhitle üzerinden çok hire borsasında yapılan muame 
Öğ~iğimize göre bundan Iaştırılmış olacaktır. Bu .b~r aı:- bir tarife yapmag·a başlamıştır. mk uamele olduktan sonra 

103 
lenin kıymeti üzerinden bin-

1·1·· muame d A t p vılayetı uruş 10 parada kapanmıştır. d 'k' 1 k d U . 1 nra pe 20 ma u un . zarfında sa e yın a Bu müşterek tarifenin hazırlan e ı ı a ınma ta ır. n tacır e-
. k al r verı d'l · · Düyunu muvahhitle ihdasın • · b b' d 'k· · f . 1 b 1 k 
1 Yalca ve p;ır a 1 - tetkike ı mıştır. ması bitince İktısat Vekaletinin d b · ·k· · d k f · rı u ın e 1 ıyı az a uma ta 

- .1-. Beyog· ıu, Üsküdar, Be- Trabzonda ahiren çok ente- · . . an en 1 ıncı efa ol ara ıatı ve borsa harcindeki muamdele-
" d - h tasdıkına arzedılecektır. aslisini geçmektedir Borsa ma · f •Oz, Kartal kazalarında kayma resan bir halk şairi yaşa ıgı a . . : . . · rın azlalaşmasına sebep olarak 

ların riyasetlerinde teşek- ber alınmıştır. . V / iJ t hafılındc iınıfıy.,nin rlaha çok ·bunu göstennekted'rler 
.il edecek olan komis)!onlar da Bu zat "Baba Salim., ismın .1 en ffl S eşar yükseleceği Ümit edilmektedir. Naki Bey tetkik~tı n~ticc:sini 
r iki güne kadar faaliye~e ge- de 70 yaşında ihtiyar bir san'at Dervı·.4: paşa Dün borsada lngiliz. lirası vekalete bildirecektir. 
:ceklcrdir. Beşiktaş ve Cıhan- kardır. Birlik mecm~asına bu y 1034 kuruşta açılmış ve bır ara- -- • -
: aske~lik şubele:inde mukay şairin divanı ilave edılerek ne_ş lık 1035 kuruşa kadar yüksel- ilk mektep 
.t maluller Beyoglu mıntaka- redilecektir. Bu eserde çok on- dikten sonra 1033 kuruşta ka· 
na merbut oldukları cihetle ·· 1 koşmalar halk türküleri panmıştır. 
eyoğlu kaymakamının riya~e- ~::dır. Şiirleri' ilk defa lehç.evi Liret 8,99 alt n 919 kuruş 15 eylftlde talebe 
altında içtima edecek ko~ıs- 'hususiyetleri muhafaza ed.ıle- tan muamele görmüştür. kav. dine haşlanac:ık 

on tevziat yapacaktır. Mulgaı k Trabzon şivesile neşredıle- Peynircilik komisyonu 
ıuavenet sandığına borçu olan 1 re k · Bu sene ilk mekteplerin kay-
alu. il b l nın defatenı ce tır. d 300 masal dün toplandı 1 .. k b 1.. ı· . er, orç arı . _ Birlik yakın a . . T' d . .1 c u a u une 15 ey ulde başlana-
e ılmemesi için aıt o~dugu .ma l.neşredecektir. Bunların tasnıfı k .ıcaret ~· a~ın~a peynırc:;.ıer cak ve 1 teşrinievvelde derslere 
ama ta mür~~!1!.1. ;tmış~erdır. 1 bitmek üzredir. Bu masal~ar omısyonu ır ıçtıma yap ·-, ınübaşeret edilecektir. Çarşam-

G . H . k" kü şimdiye kadar hiç neşrü ta~ım tır. . . : bada yapılmakta olan ilk mek-
azı z. nın oş edilmemiş örf ve an'ane goste- k"I O~~daTbu_ ı~tıma, İktısat ;~'tep binası ikmal edilmiş olup 

nakledildi ren İzmir, Manisa, ve Trabzona ~ etının ~gşış ka~unu~u.n a •bu senei dersiye başında açıla 
Yalovadakı Millet çiftliğinde bıkı dolayısıle peynırler ıı;ın ne caktır Mektep 500 t 1 b . t·-
1 

.. .. h ait masallardır. •. . .b. d b' . 'h • ıd· · a e e ıs ı 
unan Gazi köşkunun a şap Halk Bilgisi Demegının en ~~ ı te a ır ıttı azı lazım~e ~ ap edebilecektir. 

ı nunın da ileriye alınması. a- mühim teşebbüsüİstanbulun nı.a gı hakkında sordugu sual uzen Açıkta hiç bir talebe kalmı-
1 liyatı dün muvaffakıyetle ık- hal1i san'atlarını tetkik etmesı- ne yapılmıştır. . . yacak, ilk mektep sınıflarına 
al olunm~ş v_e köşk sekız bu dir. Bu gayet şümullü bir etüt _ J?~nkü iç~!mada peynırcıl~r şubeler ilave edilecektir. 

Uk metro ılerıye ?lınm'.ştır. sahası olacaktır. Bu san'ad~r tagşışın men ı esaslarını teshıt ·• •++•· 
Havagazı ~.ı~ketı sırf İstanbul'a ait olup bugun etmis ve bir talimatname ha- Hicaz maslahatgüzarı 

halka ahçılık ogretec~k ekserisinin öldüğü san'atlardır. zırlamasını Oda rapor. törüne mız dün geldi 
htanbul havagazi şirketı ta-' Bu hususta bir heyet faaliyete Mudafaayı milliye vekıl.leti havale etmiştir. 

· b. hçılık · R 1 müsteşarlıg" ına kolordu kuman T · 1 1 ıfından meccanı ır. a . yecmistir. Tetkikat icın usa- ransıt geçen yo cu arın 
ı ektebi açılmıştır. Şır~~tın a~. rın. et~ografya rehberi esas itti danlarından Derviş paşanın ta- eşyası 

1 • ı yemek pışınnesı 1 , • yin edildiğini haber vermiştik. 
one en. gaz. e haz edilmistir. Bu san atlar ı- Yataklı \'aPonlat itlaresi1e 
layıkıle bılmeınekte ve haklı . d n dikkat şubeler Derviş paşa bir iki güne kadar b 

1 
·k· k d' ı çın e şaya ' mahallı· memurı'yetı"ne hareket rüsumat umum ınüdürlügü ara-

r.ak şı. ayet et_me te ır. ~r. vardır·. f h l k edecektir. Bu münasebetle paşa sında memleketimizden geçen 
' ıren şırket_ e. nnı. a çı ı ı~ııı Tesbihc.iler, tarakçılar, lüle- . b' · · el ı· transı·t ecı1ehi e yası lıakkmda 

d k ·r t tırt nın yenı ır resmını ercec ıyo-
rupa an a •.t~sısa ge .. i- ciler, Eyüp oyuncakçıları, kutu- müzakerey ba lanmı ur. 

ış ve yemek pı.şırn:ıe~ usulu - cular, ciltc.iler, uzun rarq esna- ruz. __________ _ 
t Beya > ~ İ Müzaktreler neticesinde ecne 

1 kit.aplar getırtm_ış ı~:- .. . - fı gibi. na.vetullah Han ı tta şırketin umumı mudurıyet ~ ~. • .• • hi memleketlerden yataklı v~-
ınasında haftanın muayyen Alaeddın Pş. nın cenaze Ankaradan dun geldı gonlarla glen, Haydarpaşa tarı-
iınlerinde ders ve kitap verile merasimi G 1 d A 1 • 1 klie Nuseybin ve Halebc gıden 
ektir. Bu suretle aboneler fen- Kıymetli erkanı askeriyemiz b ~çf; er ek n 1'a~ya g;; ~n yolcuların tşyasından ne . şeki~-
i ve leziz yemek pişinnesini den fırka kumandanı Alaetldin ~ ı . ;.and ı~a ı 

1 
ma~ı\t1

1 de gümrük ahnacagı tespıt edı-
renece. klerdir ,anın evvelki gıin irtihal et- Hz. ndı':': ırahe;ı . nayle ~ :1 1 

lecektir. · pa, . 
1 

şt k an un şe rımıze ge mıştır. ı ••••••• -
Kalender yurdu tiğini dün tees~ur e Y~";.ı ~ ~ İnayetullah Han demistir ki: !Jfahhemeleı·de 

Hima ei Etfal Kalender yur- Merhumun cenazesı uı:ı e • . ---- •. _ -:. 
o y h r . k 1 etmiş r i edeki evinden mcrasımle·I .. - Ank~raya sa_dece şehrı Pehlivan1 olduren 

'..ta ta. sı mı ı ma ,m Y k Karacaahmet'tekı gormek ıcın hususı surette git- • . k · 
ı r murebbıye olaca~tır. kal~ır.ılara b a· ete tevdi kılın·' mi ·tım. Cok begendim. Burada Al 1n1 n Olu ha emesı 
Alınacak mürehhıye hanım şehıtlıkte e e ıy b k ·· k . 16 

U f 
• 

1 1 
k ta ır aç gun aldıktan sonra Geçen hazıraum ıncı ge-

rtta ennı rocuk ha cıcı ı s mıştır. dd 1 A 'd · Af · · · · ı · H • > y ·1 muzır ma e er vrupaya gı ecegım. ganıs- cesı lıır cınayet o muş ve us-

Hicaz, Necit ve mulhakatın
daki elçiligimizin maslahatgü· 
zarı Seni B. ve refikası dün Mı
sır tarikile şehrimize gelmişler 
dir, Mezuniyetini memleketi
mızde ge~irecek olanSeni B. bir 
kac güne kadar Aııkaraya gide
rek Hariciye vekili T. Rü tü B. 
i ziyaret edecektir. 

• 
Bir sarhoşun kolu 

kaldırıldı 
Cuma günıi saat 19,40 ta Bü

yukdereden haraket eelen Şirke 
t; Hayriyeııin 74 numaralı vapu 
rupda Bursalı Osman oglu ts. 
mailin kolu kırılmı tır. İsmail 
cuma günıi gezmege gitmiş ve 
avdette biraz da sarhıı olarak 
vapurun arka tarafındaki bor
dasına yatmış ve orada sızmı ·-
tır. 

Vapur Beykoza ugrayıp ta 
kalkraken lsmaılin kolu iskele ıı yapabcaktır. 'f b'' . ag kara orlar tana avelet için henüz hir kara- ııi.ı pehlivan ismir<le iıiri mak 

ııtan ul maarı utçesı arışlırıy . . . rım yoktur. ı d" ·· .. 
ist· b ı · · · maarif - ·ılarııı enmesın dıye tu uşmuştu. . . ı,. vapur arasında kalını ve kı-

. · an u vılayetının Bazı yagc b' ı Avrupada Amanullah Hz: Pehl'vanın kat ı Alının eltin 
utces'ı b •el ki seneye 1 ·içine ''abancı ır mac . · . 1 rılmıştır. . u sene, ev\ yag arının , 1 l t . ile gorw:ecegın'. Aaırcez<ı mahkemesı t..ıra m • .__..' -
azara "2487 3,, r fazladır !ıkları an a~ı mış 11 

• - " p /' f J 

Resmi küşat için 1000 zata davetiye gönde· 
rilmiştir. Hergün sergi açık bulunacak 

Galatasaray lisesinde hazır- 1 Reisicümhur Hz. ile Mille 
lanmak~a. olan ikinci yerli mal- Meclisi Reisi Kazım Paşa Hz. 
lar sergısı ya~ın saat on altıda nin sergiyi teşrifleri için Birli! 
parlak merasımle açılacaktır. namına istirhamatta bulunul 
Sergini~ resmi küşadı.nın icrası muştur. 
Ba.şve.kı~ paşa Hz.nden istirham Şehrimizdeki bütün mali ve 
edılmıştı. iktısadı müessesat ile resmi de. 

İ~met .Paşa H~. b':' . hususta vair erkanı bu mi11i meşheri zi 
sergı tertıp heyetı reısı tarafın- yarete çağrılmışlardır. 
dan vakı olan davete cevaben Merasime Nazmi Nuri B iı 
d~n Yal~vada~ atideki telgrafı nutku iftitah,isi ile başlanac.ak 
go~.derm_ışlerdır: . .. .. müteakıben sergi kapısındaki 

11 agustos paz~rtesı gunu kurdelalar kesilerek pavyonla• 
An~arad~yı".1. Sergıye muvaf- gezilecek ve davetliler tama 
fakıyet dılerım. İlk fırsatta ser- men yerli mamulatla hazırlanaı 
gide görüşürüz." büfede izaz ve ikram olunacak 

Başvekil: . . iSMET tır. Merasimde Bahriye müzika 
Başvekilimiz, Ankarada sı bulunacaktır. Sergi 15 güı 

müstacel hususata ait mesaisi- devam edecektir. Sergide. fahri 
ni bitirdikten sonra şehrimize kalar perakende satı yapacal 
tekrar gelecek ve sergiyi ziya- ve aleyhlerine perakendeci v• 
ret edecektir. mutavassıtlar tarafından yapı 

Serginin açılmasına pek az lan yanlış ve muzir propaanda 
zaman kaldığı halde henüz pa- !arı çürütmek için hariçten yüz 
vyonların ekserisinin istihzara- de 20-30 kadar noksan fiatle 
tı bitmediğinden geceli gündüz. yerli eşya satılacaktır. Bu satı 
lü çalışılmaktadır. Tertip heye-· !ara Ht:yeti tertibi ye nezaret e 
ti, küsat vaktine kadar bütün den~ktir. 
hazırlıkların bitirileceğini te- Sergi hergün sahah dokuz 
min etmektedir. . dan geceleri saat yirmi dörde 

Lise binası dahilindeki 21 . kadar açık bulunacaktır. 
pavyon ile bahçede yapı lan Sa-: Diin bir maliye memuru, Ser 
nayi ve Maadin Bankasına ait gi hcy'etine müracaat ederek 
pavyonların ihzarı için 12,000i serginin methaline talik edileP 
lira kadar sarfedilmiştir. sergi küşat günü ilanı için lSr 

Bunun ancak 2000 lirasını kuruş pul parası istemiştir. 
Ticaret odası vermiş olup mü- Sergi heyeti, bu talebı ha 
tebakisinin pavyonları kirala- yretle karşılamış ve sergi me 
yan mües~•5eJerin sahiplerinden nafii umumiyeye hadim oldu
alınacak para ile elde edileceği jı;undan reklamlarından resiP 
anlasılmıştır. ahnamıyacağını memura bildi 

Serginin küşat merasımıne miş ve Defterdarlığa da miira 
davetli zevatın miktarı 1000 i caat etmiştir. Henüz bu mesel 
mütecavizdir. halledilmiş değildir. .-

t f 
n
1 

1 ıra b '. 
1
(· de karıştır<k 11 dı<>ı bu madde Afgan vakayii hakkında ga· elan mulkkemesine b;::şl,ıııdı. f) IS e 

ı ilZ a lJara ile tale esı ço - ıla-m u. an b <l r ı ı· • l l _ yagı.. ' l , zeteler en aza ma umatımız Ali ıstic,abınthı vak'a gece- s··tb''fd d k J b' • 
n mekteplerde subeler açı a sıhhate muzın ır. .. kt " . N' · u u ere e an ı ır /:ge ı•ap11r111111n l/l'mek salon11 
ktır. • Emanet bu ~uretle hareket e- ) 0 ur. Is vanında kardcşı ıyazı ~lılıı- arbed<" ı ~ 4 · · 

Gecen sene ilk mekteplerd~' den yağcıları şiddetle ce~alan~ 1 Kayışdağı suları f.u haldı~ o~~m~bılll~ eve rl~O~~r-ı Taksimde Bülhuldere'de gazi EO" e vapuru 14. ag" us t o stc 
hın çocuk okumu tu; bu seneı 'ıracaktır. Yak'ncla karışı yag 1 •• • • .en yo 'a ır ara .1 go '

11 
e- nocu Hasanaki ile Fcyya,. \'e f!:e, '' 

hın çocuk okutulabilecek; o k rşı -iddetli bir mücadele KadıkoyunL katlar ıııtlırılc-1 r'ni ve küfürler ·ş•ttıklennı, son C ı ·ı -. 1 2 rk 1 kavrra 1 1 t b ı ı • 
k I 1 tara a rek depolara alınan Kayışda· ı 'ra bu kw-alunm ~anlarına soku e a 1

• mır< c a ac a ."· S an U a ge ıy Ü f 
1 

tep buhranına meye an ve-, başlıyacaktır. b' ı . . K el k. 1 b b J ı k k tl . . H' 5 iı hl' etmişler, Feyyaz Hasanakıye • • 
ı "yecekt' E et kam ıyo suy,ı ıçın a ı oyum e azı ceş ara en .s ;un u n pe •· . .1•1 C 1, 1 1 . ır. ınan 1 . .. ı· k 1 bır el sı a ı atmış. e a c e yı- • •o• e -li .. ki d h · · a .. · · f meler yapı masına karaı veni- van oldugunu soy ıyere ıat:ır- . . . .. • • • 
G~ru k er e sal ıps~ak~ş:a- musaa~e~ı ı~ ;;.~~ aatın mişt;r. Bu c;e~meler şimdiki Kız maga başladığını, bıraz yatışır ine Ha~ana;ıye !kama ıleH hu 1 Vapur konfor ve taksım at ıtıbarlle 

ip . rnru antrepo ~ı:ın d am Şchreınanetı e ınt e 1 j laraaası Mısırlıoğlu, Altı yol gıbi olmuşsa da tekrar arkala- curn e ere yara amıştır. asa d •• k ld • 
1 Sız e yanın tesbı~ıne ev 1 bazıları iı:in hariçten . ma z~me ao zı°:ıda' yapılacak ve ilerde tez ıından koşarak tam eve girecek i na kinin garsonu Mustafa da son erece mu emme 1 r. 
unrnaktadır Tesbıt muamc e . •. ·-·n kambıyo musa- ., · · ·· · k vgaya kar·şarak Feyvaı: ve S · r · · · · ı t · · · i b't· · b c getıreceg• ı~ı · ·· yit olunacaktır. lcri sırada kardesının uzerıne a ' , eyrı~e aın ıdaresının satın kıncı mevkıın yatak ade' 

1 ınce eşyanın satışına a~· . 1 k ·zre memurın mu- .. Ik • C ı·ıi bıcakla yaralamıştır · ·· ·· ·· ·· · n k adesı ama u · , ·t 1 E l . . bıçakla hucuma ka tıgını bu- e a . · altL"ı yem vapurun Felemenk' l 49 uçuncunun 24 tur. 
aca tır. . ... S ·h Bey Ankara ya gı ezacı ar ceınıyetı .. · f · · ·· ı f · C t Abbas B in "t · · · ' ·· Ald -

1
• aran duru amı k . l I nun uzenne ne sını ınuc a aa ı- .eva · t(n stanbula lıarekct ettıgını Vapurda 40 ta guvcrte ye 

ıgımız ma umata naz . . 1 ongresı sa ıya top anıyor · · ··ı ı·· - · h · · ·r d 
1 

h' . suiisti- mıştır. b k Ga çın pchlıvanı o c urmege mec- evıne ırsız gırmış yaırmştık. cusu alacak yer vardır. "Egı 
ali a. 1a .. s~. ıpsız ~~ için bü- Samih ~e.~ bun.dank aşsı~ı aç Eczacilar cemiyeti salı gıinü bur olduğunu söyledi. Gedikpaşada oturan Bolu Ege tesmiye olunan vapur yi "Main., isminde bir ecne 

nın onune geç · k.. ·· unun muna asa k 1 · · k d ki · B b 1 · 1 C Abl B · · ' ·· ·· · · k l' · •
11 

satış ko . onları tevhit e- zı oprus . . 
1 11

. ·ıe de ongre erını a te ece· erdır. undan sonra azı şa 11t er meb'usu evat ıas . ın evı- agustos un 14 uncu geccsı lıma aptan ımanımıza getınnekt 
mısy ak 'elesının ıa 1 1 B 1 d · · · k ı·· h 1 · · · ilecektir. m mes u top antı a nızamnanıenın 4 clınlendi ve ma tu un ususl ne evvelki gece ıırsız gınnış, nımıza gelmiş bulunacaktır. Ve dır. 

Nafia f kt b i meşgul olaca.kt~r. h l ı.incü maddesine bir fıkra ilave hallerine dair bildiklerıni söy- bir miktar para bazı eşya ve el- ni 'apur haricen İzmir vapuruna y b--··.:-~ -
Ankara fen fm e ekt bi bu Otomobıllı aeY!a ar b'l edilmesi teklif edilecektir. Av- lediler. Muhakeme, diğer şahit- bise çalarak kaçmıştır. Tahki- benzemektedir. Fakat dahili tak ftVUZ ugun Olanevr 

na ıa en me e . k · "k bır otomo ı d 1 ·ı· 1 k . . . · 27 · · .. . · · k nei dcrsiye b . d . 'b en Parısten uçu . k nıpa an ;;e en ı aç ara arşı tc- lerın celhı ıçın aym sıne bı- kat vapılmaktadır. sımat ıtıbanle ondan çok mu- Y apctca 
. aşın anıtı ar . . •1 eyahatıne ı;ı a- d b". · ·ı . · k l. • ı · .. ·· ·· · · · · · 

g• vedılecektir. Arıkta kalan ıle devrı a cm s a ıı ıttı 1azı muna aşa ec ıle- rakıldı. kı kom urcu arasında kcmmel hır vazıvcttedır. Venı Şehrimızde miicsscsatı bal 
~ h · · gelenFransız sey k · B h ·ad r H • .. d.. .. . lehe İstanbul nafıa fen mekte rak şe nmızc . B · t c~ tır. u ususta ~· et ı ten- apıııane mu uru Bağlarbaşmda bir hadise ol- vapurun kamaraları, otunna, riyeyi teftiş eden deniz must 

ıne nakledilecektir. Bu suretle yahları ~· .Ma.rt~no v~t ~r üez~ k~ ler yapılacagı soylenmekte- hakkındaki tahkikat mu . Artin isminde bir kömür- yemek, poker. musiki salonları, I ~arı Mehmet Ali B. dun İzrr 
Ürkıyecle bir fen mektebi kal- yarın Hındı 1C•n;:ıe fr m~u sey dıri . . . Hapisane müdürü Halis ve ciı, Aram adlı diğer bir kömür- en lüks ecnebi vapurlarının sa te hareket etmiştır. Mehmı 
ış olacaktır. , re hareket ec ~~~ er;.~~tini üç . dare heyetı ~u vadıde ~ım- Müessesati cezaiye müdürü Ke- cüyü ay?gından bıçakla vurmuş !onları derecesindedir. Ege. bü Ali B. bugün Ya,·uz'la. Manı1 
Ankaradakinin kapanmasının! yahlar. ~toıno. 1 .s~y .. lüyorlar <'.•ve kadar yaptıgı .te~ehbusler nan, Ambar memuru Hafız Hı!- tıı:. Aı,ıa ka~mıştır. Vak'anın tıin hu hususiyetlcrile, Türk ıaılakı manevralara ıştırak cc: 

1 
b 

1 
. t levazımının fık 

1 
ayda bıtırecekler nı soy h · ve mesaı hakkında ızahat vere- k. · Abd ı R 1 sebehi ticari rakabettir ı ticareti bahriyesinde mıihim ccktir 

ıe · te< rıs1a1 . . 11 ~yacı temin Dün iki otomobil seyyahı da a cektir. Mesleki tesanüt hakkın- '1
111

b' atıp d' urraMımhan eyEefr Munıdan yanom :.ıl<mı• 'bir boslu<>u cloldıırarnktır Yeni iıiiiiiiiiiıı. --- ------
nı ,. mua ım ı " . . . d .... "l k ı· 1 e aş gar ıyan e met ,. , T • ., • T h • 
ile,emesidir 1 gelmı~~ır... b' a gorusu ere yer 1 ecza arın haklarına müteallik. bir mese-· Katlıköyde, eski iskele cad vapur bilhassa A\Tiıpa seferle· a SJn paşc 

· . Kopru zammının ır memleketımz le revacı ciheti ı · d k' A k'' · d k <J Ebe mektebı A • • • leden dolayı bir hıudclett~nbcri c esın e ·ı yapras oy ayazma- rın e .ı ,e va.rıyaca tır. . 
Eh . alınacak kızl aylık hasılatı tetkı~ e?ılecektır. . tahkikat yapılmakta idi. J,u tah sının mumlan tutu muş ba,ı •·Ege,. nın 77 tek yataklı bı-, n) n hatJ ra 1 a 

1 1 
1 ıektebıneb. l Köprii varidatına karsılık ol 'ı . Turkıye cC7acıları Cemıye- hkat neticelenmek üzredır perde ve erceveler yanmıştır. ı rinci mevki kamarası vardır. f 

e ı or• Pekte ı mezunu o • . d ı · J . • • s· .ı ı r · · ·ı k . k ··zre vesaiti naklıye en 1a- tr en. . . ~·- ır sanua parçalandı Bu kamaralar kon or ıtıban e ıu • 11 • ~ 
. hı ı dır. Halbukı bu.şe- n~a u f d tahsil olunan Cem;yet mızın altı aylık kon Monıka yatı Şirketi Hayriyeııin 71 numa hakikaten mükemmeldir Her "'nl ıyet•> yarından İt 
ıtı ha , t. lc' e kadro adedınce zıra? ayı z1 ~; .

1.n a. ketler tara· gresi 26 8 930 salı g,uniı C. H. Arı an tin milyon rlerinclen ı alı vapunı, Be iktaş ;skelesine birinin avrı ayrı banvo ve tuva haren T ah . · 
ıılu_.ırı:.ıı•• • tadır. vekıınlar ıutun şır .. d 'lm'ış· F Beyoğlu kaza merkezi salo- ikisini hamilen limanımız" ge vaklaşırken bir sa'lda•a rarn 'et mahal'eri vantilatö~kri u- sın paşanı 

S a· • b' 'Ik ' f · d Emanete aon erı · M h ., · ~ ' · '· 1 t 1 -' ım ı t'Je mekte .ne ı met ı.1 an "ı .. n la 64 ııunıla toplanacaktır. u tc- len Mon ka yat dun Avrupa mı . san<~al parçalanmıştır fak halkonlan kalonfcr te sa la ıra arını neşre 
ı ı · ·h 1 a · B·naııazaran 1azııar ·ı · 1 ı t· ' ezun arının ımt. ana < • tır. I• . . •• ·r r.-IT' ~•al'tn teŞP Prı · ıarr -• •'111 <tır ruıde1'i "'"" J ''"'"r'l ..,, ., t , a <\ır. baş lı \. or. 

11'llasın~ k•-'lr verılmişt•r. }:'in lira tahsıl edılmı~tı · J 
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Fikir, -~izan, 
• 

-8Cl.I1'~t ... . ........ ...,.. ..... , ...... 

ttsrın umdesi "Milliyet" tir 

10 AGUSTOS 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, Is. 
tanbul. 

Telefon numaralı: 
latanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
3 aylığı 
6 .. 

12 " 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuruş 
7 50 " 1400 " 

1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti geçen nushalar 10 kuruş 
tur. Gazete ve matbaaya ait işler için 
nüdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların mes'uliyetini 
kabul etmez.~ 

Bugünkü hava 
Dün haıaret en çok 32 en az 

21 derece idi Bugün hıva açık 

olacak ve rüzg&r poyraz esecektir. 

Şirketi Hayriye 1 

Neşriyat hayatı Meklepliler Müıabaklsı 

Fransada neşredilen mühim eserler 

1

·!~,·~r· Yeni muhalif fırka 
~Dl, 65 inci hafta birinciliğini 

Fransada son günlerde neş-j şey duymamalan lazım geldiği 
1
- h dirne Kız M. Mektebinde 70 

redilen mühim eserlerden bah- gibi mana çıkıyor. Bu vecizele- j a 18 No Şeyma Fahreddin Han 
setmek istiyoruz. Fakat doğru- ri bırakan, kahramanlık ve fe- Çocukluğumuzdan beri aşina- kazanmıştır. Yazısı şudur: 
sunu söylemek lazımgelrise bu dakarlık gibi yüksek hisleri de- sı olduğumuz şeylerden biri Bu haftanın en mühim halle 
eserlerden bahsJ!derken şu veya ğil, insanların her şeyden evvel 1 Meçhul Jngılızın hed ·y ~·si de ; rini aşağıdaki hadise teşkil edi· 
bu kitabı daha evvel zikretmek cinsin beka ve devamını muha- - Tahtadır. yor: 
acaba bir tercih manası tazam- faza ile mükellef olduğu kana- . -Fransızcadan- Dünyaya gelir gelmez bizi "Paris Büyük Elçimiz FetlıJ 
mun etmesin diye korkmaktan atindedir. Asıl gaye budur. Fa- bir beşiğe yatırırlar. Bu beşik Bey sefirlikten çekilerek muhl 
kendimizi alamıyoruz. kat cinsin bekası için harp bir Oyuncakçı dükkanının önün-) olmadığını iddia edecek kadarı ekseriya ta~_ta.~andır. Sonra ya- .lefet fırkasının başına geı;e-

Fakat şunu söylemeli ki bu tehlike olmak şöyle dursu_n, bi- de duruyorlardı. Çocuğunun e- da kendimde cür'et görüyor- vaş yavaş buyur, altımızda tah- cek .... 
sütunlar, Fransız neşriyat ale- !akis necip bir vasıtadır. insan !inden tutan genç kadın: 1 dum. Maamafih bu ecnebilerin tadan bir at, sofaları dört döne Bu teşebbüs Reisicümhııf 
minin yeni eserleri hakkında öldürmek ve ölmekle yaşar!.·· . - Hayır, diyordu, o alın- söyledikleri kelimelerin bir kıs riz. Nihayet tahsil çağrınız geEr Hz. tarafından lüzumlu oiaral 
istenen bütün malilmatı vermek Bu vecizelerden bahseden maz.. . mmı hatırımda tuttum. Bunları Mektebe başlatırlar. karşılanmış ve cümhuriyetiıı ~ 
iddiasından çok. uzaktır. Sütun- Fransız münekkitleri bu felsefe Çocuğun gözleri yaşararak is öğrenince artık kendimi İngiliz Burada da karşımıza koca- J lim tezahüratından addediJf!llf 
!arın müsaadesi nisbetinde ve- yi hiç doğru bulmuyorlar., tediği oyuncak kocaman, yüzü ce veya diğer dilleri bildiğimi man bir kara tahta çıkar! Biraz tir. 
rilmek istenen bu mali'ımat ye- Weygand'm eseri . gözü boyalı,gülün_ç kıyafette ?i~ de iddia edecek kadar cür'etkar dikkatsizlik edecek olsak hoca 1smet Pasa da yeni fırl:I 
ni eserlerin ancak isimlerini ha , adamdı. Bunlar bır kaç tane ıdı gösteriyordum. Benim bıı halim kürsüsünden bağırır: nın tenkit v~ murakabesiııdt 
tırlatmak hududunu geçebilir Fransada askeri edebiyat a-j'e gelen geçen çocukların he-, nedense zengin bir İngil izin ho - Yeni gelen ! .. Tahtaya bak! 1 memnun olacağını beyan etııl 
mi?... · !eminin kendinden bahsettiren men hepsinin nazarları bunlara şuna gitti. Bu adam gençti. Fa- Hddin varsa tahtadan gözii- tir. 
Etrafımızda nice alemler var bir kitabı da ceneral Weygand takılıyordu. Çocuğun ısrarına j k_at. se~v~t ve şö~ret hatırı için nü ayır. Sonra yazryı öğrenir Yeni fırka cümhuriy 

ki insan zekası hala buna tama- tar;;ıfından meşhur Fransız ku- rağmen annesi almıyordu: lakın ıhtıyar bır karı almıştı. öğrenmez elimize bir yazar bo- yilikte "Halk Fırkası .. ıı ·IJ 
mile nüfuz edememiştir. mandam Turrene için yazılan - Sen, diyordu, pek s.ımarık Şaşılacak manzara idi' Yakışık zar ~ahtası tutuşturu~lar. Kara- ni olacak fakat siyasi •.. ~ 
Uzağa gitmeğe ne hacet? .. eser olmuştur. Turrene Fransız oldun? .. Benim sözümü dinle- lı, genç bir adamın yanında tam la bıre karala .. Yaz bıre yaz.. iktısadi c~phelerde. ınun 

İşte karıncalar ... Her gün aya- tarihinde mühim bir simadır. miyorsun... manasile ihtiyar gözlüklü bir Bc:ız bire boz... . . . . bir vaziyet alacaktır. ~ 
ğımızın altında kaynaşan bu ça Bugünkü Fransız askerliğinde Kadın niçin bunu almak iste- kadın... Nıhayet mektebı bıtırır çıkar, Bir memleketin ter3 
lışkan cemiyeti tamamile bili- de maruf bir sima olan ceneral miyordu?.. Pahalı mı idi?.. Bu manzara beni sinirlendiri hayata atılırız . ve başlarız şura- için muhtelif fırkalarııı ~ 
yor muyuz?.. Weygand_ . eserind; bi!ves~le Yoksa çocuğun şımaracağını inı yordu. Kaç gündenberi bu ka- da burada dolaşmağa... dil çok lazımdır. Yeni fır 

Fakat bunu merak edip şim- memleketının asken vazıyetın- düşünüyordu? ... Her halde ço- dma bir oyun oynamak istiyor Eğer kalbiniza sığmıyacak muvaffakıyetler .. 
diye kadar bir çok alimlerin yap den bahsetmiş oluyor. cuk bu arzusuna nail olamadı. dum. Demiştim: Ben bir şıma- kadar taşkın, haşarı, gözünü 
tığı tetkikatı okumak ve netice yeni bir roman Annesi: rık çocuktan başka bir şey de- budaktan sakınmaz, rasgelene 
çıkarmak çok müşküldür. Fa- - Ondan vaz geç, dedi, sana ğildim. Onun için mutlaka bu saldırır bir adamsanız günün 

İRTİHAL 

• 

kat bütün bu tetkikatın hulasa- Fransız edebiyat aleminde başka istediğin bir oyuncağı alı düşündüğümü yapacaktım. . . birinde sizden daha zorlusuna 
Şirketi Hayriye müdiri Bey sını bize öğretecek, tatlı bir dil- muvaffakiyet kazanan bir ro- rım. . . Nihayet yaptım: Kadın bir çatıverirseniz. Amma dikkat 

geçenlerde gazetecilerden birile le anlatacak ve insan cemiyetile man"La Nuit incertaine,, isimli Fakat beş on dakikadanberi gün sandalyesine otururken ar- Böyleleri insanı : 

Mldllli,de Moluva eşrafndan; 
Bey dun irtlhall darı baka eyi• fi 
Cenazesi bugün saat on birde~ 
Ahmet Nurettin Beyin Ge I 
lbnl Sinan mahallesinde 8 nufll

6 hanesinden kaldırılarak namaz! 
yin Beyaııı camii şerifinde k~ 
dan sonra Merkez t:fendi'd• ııı; 
mahsusuna ddnedil<cektir. C 
hak garlki rehmet eyleye. .-/ 

görüşürken şu sözleri söyledi: karınca cemiyeti arasında bir ve Mm. Andre Corthis tarafın- anne ile küçük çocuk arasında kadan sandalyeyi çekiverdim!.. -Tahtalı köye gönderirler ... 
- Bu sene geçen seneden da- mukayese yapacak bir müellif dan neşredilen eser olmuştur. cereyan eden sahneyi ileriden Kadın düştü. Benim neşemin ha ... 

ha az yolcu taşıyoruz. Bunun se vardır: Maurice Maeternich. . . Şimdiye kadar romanlarda seyreden yaşlı bir adam yak- hududu yoktu. Fakat kadının Muaşeret hayatında pek fazla 
bebi ücretlerin artmış olması , "La Vie des Fourmis., de bu kadını mağdur ve zavallı mev- !aştı. Pek nazik bir tavurla genç kocası bana öyle bir bakış bak- hoppa olmağa gelmez, sonra 
değil havaların sıcak gitmeme- kıymetli edip karınca hayatını kiinde görenler için bu eserin kadına: tı ki bunu hiç unutamadım ... adama: 
sidir." tasvir ediyor. mevzuu başka.· Burada mağ- - İsabet ediyorsunuz, dedi, Ben kaçtım. Devrisi gün öğren- - Tahtası eksik ... diyiverir-

Biz ücretlerin artması yolcu dur olan kadın değil, erkektir. bu oyuncağı almıyorsunuz ... dim ki ihtiyar kadın o gece ~ ler . 
adedine te'sir edip etmediğini Harp lehnide. · • Umumi harbin vesaiki Çünkü bu çeşit oyuncaklar pek dasında birdenbire ölmüş!.. Unutmayalım bir de: 
bilmeyiz. Fakat havaların sıcak Harp korkunç bir şeydir. Fa- meş'umdur... İngiliz benim yaptığrm fena- -İman tahtası .. Tabir!. var- Dr. A. KurııJ 
gitmediği sözüne hayret ettim. kat insan cemiyetinin ilk za- Fransa neşriyat aleminin mü Genç kadın bunu hiç tahmin lıktan anneme hiç bahsetmeden dır. Bun~ara bakılırsa vucudu-
Geçen sene için havalar serin manlarındanberi tanıdığı bir him bir hadisesi daha: Fransa etmemişti: karısının ölüsünü alıp otelden m~zun bır tak~m tahtalardan 
gitti denirse anlarım amma, bu şeydir. Fakat insan cemiyeti- hükumeti bir müddettenberi - Meş'um mu, dedi, bunu bil gitti. Ben anneme bu vak'adan murekkep oldugunu kabul et-

Muayenehane ve tedavi! el f 
rlkiye labratuvarı. Kat• 
Top~ular -cadde•! 34 

sene için sıcak değil denirse ya- nin ilk zamanlardan beri tanıdı- neşrettiği siyasi vesaikin bir kıs mi yordum!. . bahsetmeğe hiç cesaret edeme- mek lazım gelecek. Liseler mubay•at kombvoPu~ 
narım. Çünkü bu satırları ya- ğİ bir şeydir. Bugün harbi ka- mını daha yeni bir cilt halinde - · Evet ... Tıpkı böyle bir o- dim. Sonra şunuda unutmamalı ki · -111 

~~~~~~~--_../ 

· · t r karmıştır B d · · Komisyonumuza merbut mekttP'' · zarken gölgede 35 derece ıdı. nun harici ilan eden beynelmi- or aya ~1 
• yuncaktı. . . un an yırım sene o zaman vicdan azabının ne bir hiç için ~ • ııııl 

"D ments d'plomatiques vo pansiyonların bir senelik ;?jrkete yolcu çıksın diye Cehen le! vesikalar yapılmadı değil. ocu · ı evvel ~en _de bir _g~n çocukları- demek olduğunu anlamağa baş . - Ta~~a . aralığına gitmek olun pirinç, agaçkömtirıi. gaz. 
nemde mi yanacağız? Fakat harbin lehinde olanlar, Français,! gibi un:u~i bir isim~ mı sevındınnek ıçın almıştım. !adım. Fakat hikayemin nihaye ışten degıldır. zln, vakum, mazut yağları ı·.1 .s _, 

Yeni bir bilmece! 

Akşamlan intişara başlıyan 
ve çıkar çıkmaz bütün arkadaş
larını taşa tutan bir gazete bir 
kaç zamandır yeni bir bilmece 
:cat etmiş: 

Birinci sayfada bir havadis 
;azıyor ve tabii orada bitmeyin 
ce: "Mabadini iç sahifelerde a
rayın!" diyor .. İşin tuhafı bu 
mabad her zaman bulunamıyor 

Bunun için yeni bir Ameri
ken ~azeteciliği diyorlar. Bi
zim Şükrii B. de yok ki soralım! 

FELEK 

bunu en necip bir vasıta diye le nesredılen bu cıldın muhtevı Ah iki çocugum vardı Oyunca · · d l · · o lb Evlerimizde tahtanın husu- J" ' 7 ı · h'd' ı _ ' _ •• • tını ın eyınız: sene yı aşın . . . . _ . tarihine mUsadif pazar gun .. Al 
kabul edenler de yok değildir. yatı 1~75 - 'kg _seneBerı da ısa:, gı aldıgım gun çocuklarım oto- a·a b'ıze Londradan büyük bir sı bir ehemmıyetı oldugunu ın- k iY 

t 16 da lhalesl icra kılınma ..t 
Fransa da ahiren neşredilen tına aıt vesaı .ır. u evreyılmobil altında ezildi!.. posta paketi geldi. Bu benim kar edebilirmiyiz? kapılı zarfla münakasaya konul~ 

bir eser harp lehine pek çok ve- h~tırl~man'.n bBızced ayrıc~:hem - ~ir tesadüf ol~cak!. · O- içindi. Fakaıt kimden? .. Bu bel- - Tahta silmek.. tur. Şeraiti anlamak isteyen ıalıP 
cizeleri ihtiva ediyor. Müellifi- mıyetı var· . u evdrek. 

8
m
70

an- , yuncag~.n ne kab~~atı?. · Ii değildi. Açtık. İçerisinde tür- - Tahta fırçalamak.. az iş- Galatasaray lis:slndeki kot111 
nin (Rene Quinton) vefatından ya -h Fr~ndsa arasııı a ı 

8
-
78

. - Musaade edınız. ··Bundan lü türlü oyuncaklardan başka midir? kltabetlne müracaatlarL __..,/ 
Sonra neşredl.len "Maximes sur 71 arbın en sonra ve senelerce evvel ben de gençtim b .. ı k b' t y·· B' l k ki b' ----------

T .. R h b' 1 · · · oy e ocaman ır soy arı.. u- ır zaman ar aşı arımız, ı-
la gıı.erre,, isimli eserdeki veci- urk - us ar 1 sene erını On sekiz yaşıµıda bir çocuk- ·· ·· ·· b ı ·T· b' le tahtadan yapılırdı. Yemeği Zayi ehliyetoafllb'l.e 

ihtivaediyor. Bismarck 18.8 Ber tum Annem beni çok severdi zBu, gozu oykalı, lgu unb.ç '~.dşedy.t. 
zelerin bir kaçı şöyledir: . k . d F · , , . · en oyunca ar a ır mu e tahta siniler üstünde yer, eti 800 sicil numerolu art- ,11 Harp erkek milletlerin işi- lın ongresın e , rans~nın ~a: Ben de ıtını"- "" çocuktum. meşgul oldum. tahta üstünde kıyar, kitabınızı ehllyetnımeml zayi ettim. 'i~ 
dir. z~rları~ı _Tunus a .çevırme~.ını ı;;, yaz mevsimi seyahate çık- Fakat asıl hoşuma giden o ko tahta rahle üstünde okurduk. çıkaıacağımdın eskisinin b0J~ 
' İnsanlar anlaşıldıkça onlara soylemıştır. Halbukı Tunus uze tık Giıttig"im bir yerde indig"i- 1 O k A d 1 d .. T'' k k'' 1··1 ııı• · d İ 1 , d ·· .. · caman soytarı o muştu. nu ır na o u a oz ur oyu e- yoktur. Kara GnmrUk Sulıın J~ 
karşı kin ve nefret artar. rın e ta y~n nın a gozu var- miz otel kalabalıktı. Fakat bu madım muhafaza ettim. Bir rinden bazılarının ismi tahtacı leıl Çıkmaz Çalı sokak Mehııı .. 

Harpte öldürdüg"üm adam, in dı. Fakat Bısmarck Fransayı ka kalabalığın konuştuğu kelimele .. b'' . k 'b' kl l d ~ 
k · · T • F _ . . gun · ır şımşe gı ı a ıma ge - ır. Hüseyin. 

san katletmek için gelmiştir. zanma · ıçıl'l unus un ransa rı hıç anlamıyordum. · ·, · · · b' · b d' - .il 
·ı · f'k · d ld - mesın mı.. · · Tabut şeklıne gınp ızı e e ı Of'_ Ben onu öldürmekle cemiyet- ya ven mesı ı rın e o ugunu Şımarık bir çocuktum. Dünya . ·· H ı Zayi Galatı lıballı ouoır ./ 

defada tekrar ediyor 1879 da d k d' 1. d b k d'l - Buldum, dıye haykırdım. ler saymakla tukenmez. e e 703 n• ten bir katili çıkarmış oluyo- · a en ı ısanım an aş a ı B b kl b h' . h .. d üh' den 28-6-930 tırlh ve ı J -A 
İ R T 1 H A L ' Avusturya ile Almanya ittifak ana u oyunca arı ve . ~ ~~- sc:ın ızmetı epısın en m ım rotu beyanname Jle muamefeıl !"ır 

Ülemadın merhum lsma!l Efendi ru~~k söndüğü zaman yer yü- ediyor. Bismarck Rusya'nın va- sim ameliyesi bitmemiş, Berlın tarıyı yollıy.an ış~~ 0 İngılızdı. .. dır.: kl' · · b' · b d" lan M. J. S. markalı 30 saııdı• -ı 
halilesl ve divanı muhasebat aza
>1ndan Fevzi Beyin valide•i Kerime 
ilanım bir müddetten beri dUçar 
,ıuuıı;u hastaiıktan kurtulamıyarak 

irtihal etmiştir. Cenazesi Cerrahpaşa 
cıvarındaki hanesinde, kaldırılarak 

ı ·aah c•miinde namazı badeleda 

zünde harp te biter. ziyeti dolayısile bu ittifaka vü- muahedesi yapılıp bittikten son Kurtulmak ıstedıgi karısının ve Tahta şe ıne gırıp ızı ~. ~ 1 mızı ıarıar için alının makpo• r/ 
H d . 'd cut verdı'g" ini 50··yıemistir. d . d.l . .h . fatına sebebiyet verdiğim ıçın istirahatgahımıza kadar gotür- olmuştur. Yenı··ı alınaca"'ndaJI arbe ku sıyet veren onun şı - ra a tatmın e ı memış ı tıras • &' 

k" . , d f 1 A d 1 1 . yılbaşında bana teşekkür edi- mesı.... U k 
detidir. Fransa hü uınetınin son e a ar vardı. vrupa ev et erı ara yordu 1 M. S. mT yo tur. ti d 
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Sen milletlerde anlıyacak bir neşrettiği bu ciltte 485 vesika sındaki başlıca ihtiras ve reka- :_ _ _ .. _·--- -----------------==:---- ütUn gümrUıt ·n e ,, - • 

"" bnla~•=· Onlm ="k mdff. Bnnluın çoğn .,,., •- bodorin "'"" d•ha doğrn"" .- lla,ik, . h"'" k~• ,., otomobil "'o"•'"'"'" ... , wdo "'""'' Sopo<"./ 

l·:dirne kapuda makberı mahsusuna 
defnedilmiştir. MevlA gariki rahmet 
el'leyr. 

nefret duyuracaksın.. ittir. Bir mühim kısmı da Al- Osmanlı imparatorluğuna ait iş ~ Galatada L'nyon hanında kain ONVON SiGORTASINA Muayeneh8 f1e 
İşte aşağı yukarı hep bu tarz man - Fransız münasebatına !erden çıktığı bu vesaikten bir ı Yaptırınız. 

da vecizeler. Bunlarla kastedi- taalluk ediyor. Türk- Rus har kere daha anlaşılıyor. Türklyede blla fasıla icrayı ınuanıeleı .tmekto olan 08kli ~.ı 
len nedir? .. Kahramanlık hisle- binden çıkan meseleleri halle- Fransa hükumetinin neşrede- •• ıF, 

Z.\ \'l : Şoför vcşikamı zayi 
ettiğimden yen isini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü olııadığı ilıln olunur. 
30.'i~ No Şofiır Raşit 

ri mi kuvvetlendirilmek isteni- den Beri in kongresi o zamanki ceği vesaik bu kadarla kalmıya- ı 1 u N y o N Dr. Fahreddin Kerim oıu ~ 
yor? Fakat bu sözler o kadar u Osmanlı imparatorluğunun bir caktır. Umumı ar ın başladığı 

1 1 
' h b' ı haneıin! Babılli'de l ltlkOmeı , 

kaışısında 15 No ya ııak r mumi ve sonra o kadar müp- tasfiyesini -istediği tarzda- 914 senesine kadar olan uzun , 14 
hem ki yazanın insanlar arasın- yaptı. Fakat bir çok menfeatle- devreye ait daha çıkarılacak 111 kumpaı'yasına bir kere uı;ramadan sigorta yaptırmayınız. Hastalarını Cumadan maad• ıQ; 

1 • 'k •'-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...._ 7 / fı Beyonfu 2002 ~ arasında kabul eder. Tel. J,~ da kin ve husumetten başka bir rin çarpıştığı görülüyordu. Tak pek çok siyası vesı alar vardır. m• -...- e e on: ,., - ~ 

Hürrem Hakkı, yeğenının · Belma, kirpiklerini oynattı: ,. rim de gelmedi. 
sözlerini makul bulmuştu: - Neden? Hurerm Hakkı, Ferhundenin 

- Doğru, Rasih... - Mevsim geçiyor! "elegans,. titizliğini gayet tak 

"Milliyle,, in edebi romanı : 44 

Belma, Rasih Nevres'in te- - Daha epey var. ı diretti: 
fevvukunu hazmedememekle be - Sonra, kort ta bitiyor. - Çok müşkülpesentsiniz, 
raber fazla açılmağa da pek ce- Tenise başlı yacağız. Ferhunde Hanım! 
sareti yoktu. Fakat birden tes Belma, gözlerini yumdu, eli- Belma, dudak büktü, sesi a-
lim oluvermeği de nefsine yedi le göğsüne bastırdı: !aylı idi: 
remiyordu: - Ah, çok uzadı canım! - Feriş, modaya pek riayet 

- Siz, suları tanıyorsunuz. Hurrem Hakkı, dilsen tek· eder! 
Malımul l'esarl 1 Sizin yüzdüğünüz istikamette gözlüğünü alınış, mendilile sili ı Ferhunde, tenezzül etmiyor-

·--- Y.Üzeriz. yordu: muş gibi bakwordu. Hurrem 
Hürrem Hakkı, sırf lakırdı gun söylendi:; Hürrem Hakkı, tekrar müda l - A_r~ık bitiyor, Belma Ha ~akkı, Belm~'n~ istih~~~~~a-

ya karışmış, laf söylemiş olmak - Hayır, Belma Hanım ... Ne hale etti: mm ... Sızın esvaplarınız hazır- il kı asıl hedefı bılemedıgı ıçın, 
için: sizin, ne de Ferhunde Hanımın _ Hayır, hayır... Rasih'in mı? bir müddet tereddüt geçirdi! 

- Tek başına mı? Dedi. Na- mukavemetinizden şüphe etmi- fikrini kabul edelim, Belma Ha _Hemen hemen... 1 - Ya, siz Belma Hanım? ... 
sıl olur? yorum. Yalnız suları bilmiyor- mm. İki üç gün sonra beraber- - Ya sizin Ferhunde Ha- Siz, modayı ihmal mi edersi-

Rasih Nevres, eli le adaları sunuz, akıntı sizi çabuk yorar. ce açılırsınız. mm? 1 niz? 
rrösterdi: Cabucak yorulunca, yüzmenin B 1 ·· 1 · · ·· k b k Ferhunde, nazlı nazlı gü- - Ferhunde kadar, şoven, a - k' k 1 s· .. d' e ma, goz erını suzere a - I 

- Aşağı yukarı, bu sahille zev ı a maz. ız, mutema ı- t , lümsedi, omuzlarını nazlı nazlı şarne değilimdir. 
~dalar arasının ortası ... Sanda yen kıyıda denize girdiğiniz. i- ı._ Sizin hatırınızı kıramam oynattı; omuzlarını oynatırken Ferhunde, bir kahkaha ko-
lın demirini atarım. Akıntılar çin akıntıların istikametini bıle ki... dar mayo içinde bütün yuvar- pardı: 
ne kadar sürüklese yine bir e- mezsiniz... Hem belli de ol- Hürrem Hakkı hürmetle e- !aklığı görünen göğsü de tiril I - Ne yapayım? bir kabahat 
lıemmiyeti yok... maz. Rü~gara göre değiş~r. Bir ğildi: ' tiril titriyordu: te olsa, itiraf ederim. Elim-le 

Belma, hırçın hırçın baktı: kere, sahılden uzaklaşmaga alı- _ Binlerce teşekkür Belma - Ben, pek hazır değilim! değil zafnn bu! 
_ Peki, neye açılmıyoruzda, şınız. Suları tanıyınız, ondan Hanım . - Neye Ferhunde Hanım?.. Hurrem Hakkı, telaşla ce-

istelik sahile yaklaşıyoruz. Bi- sonra istediğiniz zaman, istedi- Ferh~~de dümende sakin, - Eteğim gayet fena ol- vap verdi: 
·im mukavemetimizden mi şüp ğiniz yerlere kadar açılınız. gülümsüyordu: ' muş, terziye geri gönderdim.! - Kabahat mi? bilakis, 
lıe ediyorsunuz? Amcasına dönmüştü: - Suları, gelecek seneye ta- Tabii bir etekle olmaz. İki ta Ferhunde Hanım, bilakis ... o, 

Rasih Nevres, durgun dur- - Doı!:ru. değil mi? ·ız artık. ne daha L"1llarladım. Gömlekle-. kadınlığın ezeli zafıdır. 

Belma, kinayeli kiİı.ayeli söy 
lendj: 

- Feriş, uzun etme, kendi
ne bir müdafi buldun. 

Hurrem Hakkı, Belma'nın 
sözünden alınmıştı. Ferhunde
ye hak vermesi, onu takdir et 
mesini Belma, tercih manasına 
mı almıştı? Hurrem Hakkı 
bu ihtimali derhal tamir et
mek istedi: 

- Siz, Belma Hanım, sanki 
siz, şık değil misiniz? Zahiren 
neglije görünüyorsunuz. 

Fakat bu zarafetin çok ince 
bir trügü, Belma Hanım. Ben 
kolay aldanmam! 

Hem konuşuyor, hem ağır 
ağır kürek çekiyorlardı. Fer
hunde, Hurrem Hakkı Beye: 

- Cumartesiye İstanbul'a 
ineceğiz, beyfendi. İskarpin i
çin bize bir adres vermez misi
niz? dedi. 

Belma da kürekleri bırak

mıştı: 

- Evet, Beyfendi. Ferişle 
şaşırdık kaldık. 

- Cumartesi !!'Ünü •. benim 
bir isim vok ... 

Rasih Nevres, te-kiire; ti 
miyordu. Amcasının z[!ll eıJ 
lifine gülmekten başkll 
ne gelirdi? jjt 

Belma ile Ferhunde. g f 
ze biribirlerine sord~lıı~·9, 
hunde, karar vermiş bır tı 
başını geriye itti, silkinere 
ruldu: 

R f k · · · ricll~ş - e a atınızı . 'ıı~ 
kuyoruz, beyfendi. Sizı rıı 
edeceğiz. eı"' 

Hurrem Hakkı'nlll hğe 
dan bütün azası titreıfle5~ 
lamıştı. Zaten daracık tıeff''.: 

•. tJ 1 
kayık içinde yalnız vuc 11 c 
orta kısmı örtülü, kııPt3ıı ~ 
bu çıplak boyunlu: ~ır eıı~ ~ 
lu, çıplak bacaklı ık~ g iJıtl 
Hurrem Hakkı Beyııı ııri9 
asabını kafi dereced_e t~ıl· j;I 
mişti. Bu, yeni teklıf 0 

rebilirdi de... 1'' il 
Rasih Nevres._ geııÇ 8ııııt ~ 

ya kasti mahsus ıle, ~y:ı.ı1'~ , 
miyerek, farkınd~ 01x o}'ıııı' 
nadıkları bu teh!ıke 
~k kızıyordu. (Bit111e&' 



taklar 50 kuru~a 

. n ve devamlı kar temin e
Gramofonculuk.; m~ıı geçmıye f ncu dükkanı yok ki gece 

den işlerden biri oldu. Hıç bir gram?, 0
. g-ıendı·nnesin Hatta 

·· ·· müştenterı e · 

. 
MILl.IYET ıo .'\\..ıl 1~ 1 ( '~ 1 <},),, 

Kristal li~eriııe i~ciliğ·iuıiz ne J1alde ( 

Tramvaylar, şu bir kaç gündenberi omuz omuzu sök 
haldedir. 

Halk, sıcağın şiddetinden ürkerek iki adımlık yere b 
vayla gitmeği tercih ediyor. 

Yarılarına kadar cll'Cır otup k k · foncu ma 
çal - - halkın ihtiyacı o kadar ço 1 gramo Ayna ve kırıstal işleri için 
v g1:nçagnaga d urada burada bir takım seyyar gramo~on- harice her sene yüzbinlerce lira 
gaza dan maa a ş 

1 
ki şarkıların plaklarını tanesı 50 mız gidiyor. Halbuki kıristalcı

cular peyda oldu. Bun arbes .. d epeyce alış veriş yapıyorlar. tık,, kırstal işçiliği memleketi-

mütevazi bir surette çalışan Re
şat Bey olmuştur. 

e1yası cidden görülecek şeyler
dir. Mısır pek llollandı 

kuruşa kadar satıyor ve uyuz en - · mizde inkişafına imkan olmıyan 

Bu zat memuriyetten çekil
dikten sonra bütün gayretini bu 
işe sarf etmeğe karar vererek 
bir atelye açmış ve burada çalış 
mağa başlamıştır. 

Reşat Bey, yarın açılacak 
Milli sanayi sergisinde teşhir 
edilmek üzere Cam üzerine 
Gazi Hz. ve Başvekilimizin çok 
muvaffak birer resmini işletip 

hazırlamıştır. Bizde kırıstal işçi 
leri pek azdır. Fakat mevcut 
işçiler, çok büyük muvaffakıyet 
ler göstermektedirler. Diğer yer 
li san'atlarnnız arasında artık 
kırıstalcıhğm ismini de zikre
debiliriz. 

~ b r talı tası işlerden değildir. Y 8Z8f OZ8 Vakıa şehrimizde kırıstal ü-
zerine bazı işler yapılmaz değil 
dir. Fakat bunlar zarafetten 
mahrum şeylerdi! Kırıstalden 

· Avrupadaki emsalile rekabet e-

debilecek dereced ilk kırıstal 

işini yapan Sirkecide Meserret 
oteli karşısındaki atelyesinde 

Reşat Bey, etrafına topladığı 
bir kaç san'atkarla kırıstalcıhğı 
en modern esaslara göre ıslah e 
derek bugünkü haline getirmiş 
tir, 

Kınstal imalathanesinde ya
pılan yerli aynaları, işlemeli sa 
lon aynaları ve emsali kınstal 

Geçilen1iyecek bir sokak ... 

Fuhuşla mücadeleye başlıyalı 1 
epeyce oluyor. Artık sokak baş 1 

larında bizi yolumuzdan çeviren 
bo h kü tah kadınla a rast gelmiye-

. t mikadan bir yazar zar ta tası cektik, Bunlar esaslı surette ta 
• Emin Ef. isminde bır za ' 1 kag-ıttan tasarruf etmiş 
icat etmiştir. Bu levhayı kullanan ar kip edilecek, fuhşu bir ticaret 

mataı haline getirenler şiddetle 
olacaklardır. 1 k nta ve gazinolarda lıste tecziye edilecekti. 

Bu yeni yazar bozar t~hta~ını?. 0 
a Halbuki, Beyoğlunun en 

Yerine kuİlanılınası da mumkundur. -----:---,-;--------.;~------
Haydar Beyin duacıları arasında .. 

l 
lek sokaklarından biri olan Ve
nedik sokağı, akşam ortalık ka
rarınca bir takını bayağı kadın 
lar tarafından adeta muhasara 
altına almıyor. 

Gelene geçene laf atanlar mı, 
ararsınız. Arsızca gülerek sizi 
içeri çağıranlar mı istersiniz hep 
si bu sokaktadır. 

Yanılıp ta kestirme olsun di
ye bu sokaktan geçecek olursa
l'ıız işiteceğiniz sözlerden mutla 
ka yüzünüz kızaracaktır. 

Zabıta bu düşmüş kadınların 
gelene geçene sarkıntılık etme
lerine mani olmalıdır. Bunların 
yeri olsa olsa umumhanedir, 

zıtın ehemmiyetini artırır. 
Hele havuz yapıldıktan son

ra Bayazrt büsbütün şenlenmiş
tir. Akşamları işinden yorgun Dolmabahçe yohl 
argın dönenler bu havuzun etr~ Taksimden Dolmabahçeye gi 

Mısır bu sene pek boldur. Solqtlclar haşlama ve keba 
satıcdarile doludur. 

Yalnız sıcakların bütün kuvvctile hükmünü 
günlerde çocuklara hazmı pek ağır olan mısır 
dikkat etmek lazımdır. 

Meyveler para ile ı>ulla deo·ı ,.., 

Bu seneki karpuz bolluğu u
zun senelerden beri görülme
miş bir derecededir. Son günler 
de piyasaya mebzul mikdarda 
Kırkaaç kavunları da gelmeğe 
başlamıştır. 

Şeftali fiatları ise gittikçe 
düşmektedir. İyi cins şeftaliler 
10-12,5 kuruşa kadar satılmakta 
dır. 

Armut ta pek boldur. Okkası 
7,5 kuruşa kadar düşmütür. 

Üzüme gelince,yazın bu sevim 

li ve zengin meyvesi hata 
fiatleri muhafaza ediyor. 
Aşagı cinsleri 20 kuru~ 

dar düşmüşse de iyi çavu~ 
münUn okkası 40 ile 45 1 
arasındadır. Mamafih bu · 
larda özümün de bolla~ 
intizar ediliyor. 

Şimdilik piyasadaki üzi 
İzmir, Balıkesir, Bursa baı 
mn mahsuludür. 

Yerli üziiınleri, henüz o 
hale gelmemiştır. 

fında, yahut biraz ılerisindeki den yoldan bilmem geçtiniz !!!!l~~ll!l!l!!!'!~~~-~~-----lllll!llli!ml-~-~!1111 
sıra kahvelerde başlarını dinle- mi? Bu yol hayli geniştir. Vak-
meğe gelirler. Bazı akşamlar tile muntazammış ta. Taksim dım atınca mübalağasız yarıın Bu vaziyet fecidir. İki 
bu havuzun etrafı o kadar kala- bahçesi köşesinden sapınca bir meıtre derinliğinde bir toz ova- mımakayı biribirine rap1 
balık oluyor ki resimde gördü- Bolvarı andı'nr. Taşkışla önüne sı içindesiniz. İlerliyemezsiniz bu geçidin itina ile tamir 
ğünüz gibi bir çok kimseler kü- gelirsiniz. Az ilerlediniz mi yol ve geri dönersiniz. mesi elzemdir. 
çük bahçenin demir parmaklık- birdenbire kaybolur. Her adımı Yaz mevsminde böyle. Yüzlerce karilerimizin 
ları üzerinde oturmağı da göze nızda okkalarla toz etrafınızı Kış gelince bu bataklıktan bildirdikleri bu arzuyu şeh 
alıyorlar. Uzun sözün kısası ihata etler. kimse geçemez ve Beyoğlunu netine arzeder ve bu şosen 

e "kule ve ve Edimekapısının uğrağı ve Haydar Be,. bu kavuz yüzün- Cesaretli iseniz ilerlersiniz ... Beşiktap bağbyan bu geniş yol miri hususunda acilen tedl 
~ -l-6A•....ı..~lliı::..t.:ı~ı.ıa.:D-..A.J~~~...:..::::.ı...;..:;...:::.::.:,;_;_ __ ..:..._ ____ ____;:...._--., __ _...ı,_ ____ _.__..._ __ _.._,_ ____ :-.__._,,~--1...-.---~----~------------....ı..--------~--------------"------------------~ 



o ~iLLiYET PAZAı( ıo 1930 

Haç o avenesile firar etti Cihan buhranının Spor 
çareleri etrafında 

Bugünkü atletizm 
müsabakaları 

( Birinci sahifeden mahad ) ı köyünü işgal eden Haçoya son 
Zaten Zeylan hadisesinin zu radan gene Suriyeden 4 - 5 yüz Limanımıza muvasalatı beklenen 

fikrindedirler. Londra konferansı, 1- h" d · ·b ı ti · t. k t · tı" Vapurlar 
( Baş malrnleden mabad ) 

urun an ıtı aren arzı sadakat a ı ış ıra e mış r. 
talya'nın Briand muhtırasına cevabı , telgrafları almakta idim. Bu Haço ile birlikte gelen ser- (SEl\llRA:\11.') vapuru !O A-
Sovyet Rusya·nın tahdidi teslihat ( 1 kongresindeki beyanatı , Amerita a- telgrafları yazanların hemen gerdeler meyanında Şeyh Sait ğustos pazar talya ve Yuna· 
yanının Londra kongresinin mukar- kaffesi sözlerini filen ispat et- zamanında istiklal mahkemesi- nistan ) dan 
reratını h•men tasdik etmemesi bu mekte ve devlet uğruna kanları ne verilen ve son zamanlara ka . (.\SIRIA) vapuru 1 O Ağus-

Teşvik müsabakaları üç ikinci fikrin daha büyük bir kuvvetle m dökmektedir. dar oturdukları Diyarbekirden tos pazar (ltalya ve Yunanistan) 

devam edecektir 
yürüdüğünü göst<'ren aliimetlerden- k C ·ı p dir. Filhakika tatbikat ve hakikat sa- Binaenaleyh şimdiye kadar açan emı aşanın oğulları dan 
hasında yürüyen ve yürümesi lazım- zuhur eden hadisatta hudutlar- da bulunmakta idi. Hudut üze 
gelen fikir budur. Biz bu fikre taraf- dan memlekete sokulan bu fesa rindeki karakollarımız evelce de 

Yakında limanımızdan hareket 
edecek Yapurlar 

(ASIRIA) , apuru 11 Ağus
tcs pazartesi (Samsun, Trabzon, 
Bawm ve Nm·orosisk)e 

İstanbul Atletizm Hey'eti 1 4 D. tar olmakla beraber emniyet ile tah- da halkın ekseriyeti mutlakasr- bildirmiş olduğum veçhile Bar-
- ısk didi teslihat arasındaki münasebeti h" h hl · · ·· ·· d ·eı·sı· Adı"!, antreno··r Abraham 5 

100 
\ nın ıssen ru an i<:tiraki olma. zan şey erının tecavuzun en 

- metre reddetmiyoruz. Ancak şuna kaniiz "" · 
ve bir kaç genç ... İşte, bütün i - 200 metre. ki. hemen başlanabilecek olan bir tah dığı bence tahakkuk etmiştir. ı sonra gerıye çektirildiğinden 

pazar 

yoksuzluk, mü~külat ve saire j. Bu günkü müsabak~lardan didi teslihat hareketi, zaten Kelloğ Barzandan Oramar nahiyemi • Haço hududu geçmekte hiçbir 
;inde İstanbul'un atletizm ha- 1500 metrenin koşucuları Beşik baktı, Litvinof mis•kı . bitarnihk mu- ze girmiş olan sakilerin İrak 1 

mümanaata maruz kalmamış, 
atını zaman zaman canlandı- taş'tan Mehmet, Sünusi, Muh- ahedeleri gibi amillerin tesirile vü. hududuna çekildikleri son gelen 1 Mardin ve Siirt köylerini kendi 

b
. . 

1 

. R 
1 

cut bulan nisbi emnireti bir ·kat daha ma!Umattan anlaşılmıştır. sine iltihak için teşvik ' 'C icbar 
an ır avuç ınsan... sın ve tanınmış um at etleri o- artırabilir. · 1 

Hey'et reisi bir taraftan yar- lacaktır. Bu mesafe birinciliği_ Bundan başka ortada canlı bir - Seyahatte ihtiyar edeceği · etmek cüretinde bulunmuş, be-
:lımcı arkadaş yoksuzluğundan, ni, her zaman kahramanı olan misal var: Londra konferansı.. (ev- niz yol hakkında ma!Cımat verir yannameler dağıtmak ve haber 
parasızlıktan, vesaitsizlikten, Mehmed'in kazanacağı kuvvet- veıa emniyeti) t~zinde israr yüzün- misiniz? 

1

ler göndermek suretile, kendile 
1akimlerin ademi icabetinden le ümit edilir. Yalnız temenni den daha geniş ve müspet bir fayda - Trabzon, Erzurum, Van rini isyana iştirake davet etmiş 

vermiycn Londra konferansı, her 'k"l n· b k" t" 
•·e daha bir sürü şeyden şika"yet edelim ki kuvvetıı· rakı"pler ara- tarı 1 

e ıyar e ıre dönmek ve ır. hail.o- müttv~zi el,. olsa müspet bir 
;idir; bir taraftan da adeta üc- sında bize iyi bir derece versin. netice vermiş sayılabilir. Demek ki, oralarda bazı işlerin tesviyesini Köylüler, Haçonun bu teşvi 
retli ve mecbur bir ırgat gibi e- Uzun atlamada Galatasaray alakadarların hepsi ayni itilaf fikrile düşünmüştüm; fakat cenup ha- katına kulak asmak şöyle dur 
linde kürek pist yapacağım di- birinciliklerinde 6,30 atlayan yürürlerse istenilen hrdefe varmak <lisesi üzerine Urfa tarikım ihti sun kendisini derhal toprakları-

. n f imkanı daima mevcuttur. b ld G"d k ye ugraşır, dılenir gibi mafevk .::a feti ve derecelerini bilmedi- yara mec ur o um. ı er en mızı terke davet etmişler, aksi Mevzc bahs ettiğimiz tedbirlere Urf d b" k ·· b · 
hey' etlerden üç beş kuruş tahsi g· imiz Rumları göreceg-iz. a a ır aç gun azı ışlerle takdirde silaha sarılarak üzeri-.tevessül ctmiycn vt tatbikata geçmek 
sat koparır, bir disk veya bir at- Günün en mühim müsabaka- ıstemiyenler neticede k.irh mı çıkacak meşgul olacağım ve bilhassa ne yürüyeceklerini bildirmişler-
lama sırığı bulmak için baş vur- sı şüphesiz disk olacaktır. Bu !ar, zararlı mı? .... Bunu da başka bir mevcut milis teşkilatını bir da- . dir. 
atlığı yer kalmaz. Nihayet çek müsabakaya Veysi başta olmak makalemizde tahlil edeceğiz. ha tetkik edeceğim. Bir taraftan fedakar. halkı 

tiği eziyetin, bol bol döktüğü üzere İrfan, Naili ve kuvvetli Siirt Meb"usu Urfa milislerimiz vatanper- mızın mukavemetine maruz ka 
terin bedeli olarak üç beş gence Rum atletlerinin iştiraki ve re- •••-MAHMUT verliklerilc iştihar etmişlerdir. lan, diğer taraftan da askeri 
temin edebildiği müsabaka fır- korun kırılması memuldür. 200 J{ Bunlar Fransızlara kanlarını dö kuvvetlerimizin yetişmek üzre 
satlarile memnun bütün yorgun metrede de Mehmet Ali Semih OffiOTIİStfer kerek müdafaada bulunmuşlar olduğunu haber alan Haco ave 
luğunu unutur. İstanbulun bir gibi en seri koşucularımızı göre vı: memleketlerini kurtarmışlar- nesilc birlikte müsademe -kabul 1 
kaç müsabakaya inhisar eden bileceğiz. Birinci sahıfcden m;ıh:ıtl ) dır. etmeden Suriyeye firar tmiştir. 
atletizm faaliyetine, biz de, bu Teşvik müsabakaları bittik- neşrettikleri anlaşılmıştır. Mü-. Şimdi böyle birkaç serserinin Fransızlar Haçonun bu taarru-ı 
sayede şahit oluruz. ten sonra 29 ağustosta Galata- temadi ta~ib?t neticesinde hun i başına toplıyacağı derbederlerin zunu mene teşebbü_; etm~mişler 

Onun bu işte yegane yardım- saray klübü tarafından umuma !arın hepsı bırer birer tesbit o- menhus tecavüzlerini istihfaf- dir. 
cıları antrenör Abraham, pek az açık müsaba~far tertip edil- !unmuş, nihayet dün 34 kişi tev la karşılıyacaklarına eminim.Ur Cenupta yeni bir hadise ol
teşvik gördükleri halde atletiz- miştir. Bundan başka yapılan kif olunmuştur. Bunlardan beşi 1 

fadan Diyarbekirc gideceğim o mamıştır. Şarktan gelen son ha 
mi seven bir kaç genç ve kendi muhaberat iyi bir neticeye ikti- kadındır. Tevkif edilenler tütün 1 radan Van Bayazıt seyahatini berine göre 0 ha valide yeni hiç 
hesabımıza esefle kaydedelim ran ederse, (P. U. C.) kulübüne amelesi, vatman, Üsküdar, İs- ' ikmal edeceğim. bir hadise yoktur. 
ki sporcu bir kaç ecnebidir. menşup Fransız atletlerinin, tanbul tramvayları ameleleri , ı - Diyarbekirclen Cemil Pa Ağrıdağında harekatın ne va . 

Hey' et bize gene bir seri mü- Romanya ya yapacakları seya-' ve traı:ı-ıvay şirketinden matrut !,anın oğullarının firarı şayidir. kit başlıyacağı ma!Um değildir. 
sabaka hazırladı: üç pazar de- hatten bilist.if~de ve Galatasa- 1 baz~. kımseler . va~dır. Tah~ikat -:"" ~on gelen raporlarda bu Burada tertibat tamamile a-
'vam edecek olan teşvik müsaba rayın davetlısı olarak 12 ile 17 henuz tamamıle ıkmal edılme- na aıt bır şey yoktur. Jınmış, eşkıyanın barınabileceği 
ı<alarr. Bu müsabakaların ilk gü ey!Cıl arasında şehrimize gelme diği g.ibi daha tevkif edilecek Haço kaçtı yerler tutulmuş kendi köyleri 
!f!Ü bu gündür. Federe ve federe leri muhtemeldir. S.G. bazı kımseler de vardır. Kızıl Ankara 9 (Telefon) - Suri de çember altına alınmıştır. 
'o~miyan her atletin işt k ede- Kongreye davet lsta~bul .. gaze~esi. şimdiy~ ka- ye hududundan topraklarımıza Binaenaleyh bunların barr-
<bıleceği bu müsabakalarda kırı- Galata Saray klübü . riyase- dar uç nusha ıntı.şar etmış ve dahil olan ve hudut boyundaki nacak yerleri de kalmamıştır. 
;lacak rekorlar da muteber adde tinden: Galatasaray Heyeti U- bazıy.:r~erde .tevzı ?lunmuştur. 
ı lilecektir. mumiyesi, ağustosun on beşin- Ko~unıstlerın faa~ıyette bulu:ı-

Üç haftalık proğramı aşağı- ci cuma günü saat on birde fev- dugu Sar:ıaty~dak~ ev basıldıgı 
va yazıyoruz; kalade olarak Beyoğlunda klüp za~an alan;ıe~ı far_ıka .ola~ orak 

JO Ağustos . . binasında içtima edecektir. A- sekıç re~zının kl~ş~şı, Kı~ıl 
" ı _ 1500 metre zanın teşrifleri rica olunur. · · Istanbul gazetesının _başhgı, 
1 2 Ruznamdeki müzakerat: ni- 1 mat~u bey~nnameler, tabı. ~e 
k - lOO metre (küçükler) zamnamenin tadili. teksır makınelerı elde edılmış-

3 - Uzun atlama,,... , t. T k"f d"l 1 · · · b 
11 

' \ K.. ·· B.. ··k d - ır. ev ı e ı en erın ıstıçva ı-
4 - Disk •. " ~' • ~pru - .. uyu a a na devam edilmekte olup tahki-

/ 5 - Gülle ,' f yuzme musabakası katın hitamını müteakıp adliye 
cı 6 - 200 metr\ I 927 senesinde Es. Feyzi ve ye verileceklerdir. Vaziyet bu-
r: . 17 Ağusto; .". · - · / arkadaşı Rafet Beyler köprü- gün daha ziyade inkişaf ederek 
rr 1 - 800 metre - - den Büyükadaya kadar yüzerek tir. 

2 - 400 metre (küçükler) geçmeğe teşebbüs etmişler, fa-
kı 3 - 100 metre kat bu teşebbüslerinde muvaf- Fethi f~. 

•• 

"Milliyet" in 
123456789 

eğlence!eri 

zi 4 - Yüksek atlama fak olamıyarak ancak kınalı a-
5 - Cerit daya çıkabilmişlerdi. Ankarada lfüınci s:ıhıfcdcn ı1~, aın Bugllnkll yeni OUnkll bilmecemızın 

- 6 - üç adım. t bulunan Feyzi ve arkadaşları 
~ Eylfıl iptidalarında İstanbula 

merkezinde fırka müfettişi Hak bilmecemiz halledllmiş •ekli 
kı Şinasi paşanın riyasetinde SOLDAN SACA: YUKARDAN AŞACI: 

· · 24 Ağustoliii • gelecekler ve bir haftalık ekzer 
1 - 3000 metre 

1 t · h sızi müteakip (Köprü-Büyüka-
toplanmış ve bu içtimaa bütün 1 - Zengin değil (4). Kase (3). 1 - Fetheden (S ,. Göz nuru (3). 

2 - l•kence (4). Lezzet (3). 2 iz" (4) G · d - ·ı (3) 
mutemetlerle Vilayet idare he- ' - ın • enış egı · 

2 - 400 metre da) mukavemet müsabakasını 
f 3 - 4x400 bayrak yapacaklar. 

t 
3 - Ufuk (3). Nota (2). 3 - Dem (3). (N) getir apartı-

yeti azaları iştirak etmiştir. Ç- 4 - Köpek (2). Para puıulası(3). man olur (2). 
timadan sonra kendisile görü- Erkek (2). 4 - Sicim (2). Ruh (3). istifham 

., M h ~en bir muharririm ize Hakkı 5 - Harabi (5) (2). 
ır U telit mübadele küffiİSVQllU Şinasi paşa şu beyanatta bulun 6 - inek yavrusu (4). lzmir ka· 5 - Fenalık (5). 
c mu tur . badayısı (3). . 6 - Laz kayığı (4). En iyi (3). 
~ Jr · · h"f Ş • · 7 - Nota (2). Uz~k nıdası (2). 7 - Uzak nidası (2) Nota (2) 
f, ırıncı a ı eden de\>ım ı-ı:asından ileri geldiği temın e-. - Bu fevkalmutat bir içtima Zaman (2). Çok değil (2). · · 
d,sai projeleri uzun münaka§alara dılmektedir. ı cieğildir. Aylık ~çtimadır. Bir 8 - Er~•k (2). Nota (2). 8 - B~ygir (2). Nota (2). 
e• ~bep olm.uş ve vaktin gecikme Diğer taraftan gayrimüba- kaç.güne kadar lstanb~I .için.de l 9 - Ölu Alayı (6). 9 - Bıı· unsur (6). 

-s dolayısıle mes~le intaç edil- dillere tevziat komisyonu dün , teftışata bas~?y.acagım ıçın şım g•:ı:•:ı:.,..•••~..,........ ••••••"'Il..,.........,.. cıt ıeden celse~e _nı~~ayet. verile- arazi sahiplerine tevziata de- dıye kadar gorulen no~sanları~ ~~ .... K.... ..................... ... ............................... ~•••• 
ıek pazartesı gunu aynı mesele vam etmiştir. Komisyon b -ıtamamlanmasını kendılerıne so ~~ DA K ~ 

e>iı;in te~rar t?planılmasına ka- dan sonra yeniden tevzi;t 0~~p y~edim. ":~~.i ~ırk~ dolayısi.le t ... 
.... ıar verılmı ·tır. olmıyacag"ı hakk d k. .. bır şey goruşulmt'.,'\ degıldır. ~ m a ı muraca- F k kk'"l .. d 1 'il 

File~ m~lga olan takdiri kıy atlara henüz bu hususta bir ka- ır anın _teı:;e u un en ç? < • 
met ekıplerı hakkında karar it- rar alınmadığını, tahsil edilen me:rınunuz. Bah~sus fırka rıya • v • • • tihaLıvememurlarmdige . l paraların ancak b d f k" setınde fırkacılıgın ne demek. Fotograf makınele 1 ~ ~oe tavzifi de yarınki içtim:~şk:~ ziaat yetiştirilebil~iğ~~ ~i~~~;- oldu~~n~ müdrik, nezih. Fe.th! • r • 
'mıştır. Komisyonun · d miştir B. gıbı bır zat bulunması le ıftı-I • 

ı olan paradan istifade eı:~~e~ . har ederiz: Gayemiz ~i~dir.O da Hafif Sağlam • 
Rumlar ancak 5000 kişi olduğu B memleke:ın menfaatıdır. Şayet ~ 
halde Garbi Trakyad 

1 
b _ ahkçılığımızın inkişafı fırka eylule kadar resmen te- Basil ... 

ama ıra kk··ı d b"·d· k. 1 ..,. 
kan müslümanlar rok f ı d ıçın şe u e erse ta ıı ır ı on ar ve emindir Zarif ~ az a ır. d b 1 d. · "h b · · k ;ı... Gayri mübadil Tü ki t _ a e e ıye ıntı a ına ıştıra 

r ere ev Bal kç 1 - d h f d ·· · l zi edilmek üzre hükümetimizin ı ı ıgımızı a a enni e er ve namzet gostenr er. 
emrine tevdi edilen 125,000 İs- v~ ilmi ~ir şekle bağlamak için Gazi Hz. nezdinde 

I ı· · ·ık bır ko. mısyon teşkil edilmiştir. ~er ının ı taksiti olan ~7,000 K Kaplıca 9 (Yalovaya giden 
a I · omısyona balıkçılık mütehas-
. ·terim bugünlerde verilecek- V hususi muhabirimizden) Fethi 
ır sısı eberman da iştirak etmek 
_ tır. tedir. B. dün gece sabahın beşine ka 1 

1 
Mütebakısı de iki taksitte ve- Şu esa 1 .. . d f"k" .. dar Gazi Hz. nin köşkünde kalı· 

ı .
1 

k . s ar uzerın e ı ır yu-
ı; rı e~e tır. . rütülecektir: mış~r. h" B b G ı 

.. omısyon emrındeki para- , 1 _ B 1 k k 1 et ı ey u gece de azi 
s hırdan bütiin alakadarların mu- . 

1 1 
a ı ~ılı _ masraflarının\ıHz.le;rile beraberdir. 

- ayycn ?i~ nisp.et .d~hilinde isti- 1 ~~~~s~ası. alıgın ucuza male 
1 

ı:trka l!~umi Ka.t!?i Saffet 
la aclelerını temın ıçın bütün mü- ı ıBeyın de ıştır:ı.k ettıgı bu top 

rac.ıatları arkayı aldıktan sonra 2 .- Tuz ve fıçı meselesinin \ıantrya ehemmiyet atfolunuyor. 

tev. iata başlıyabilecektir. hallı. 
Rumlara etabli vesı"kalarının 3 - Balıklarımıza mahreç te- B . . ku v ciariki. eygırın yrugunu 

t~vz.ine başlanmak üzeredir. çekerken 
kcmi•yon Re··· M H ı t d 4 - Balıklarımızın nefasetı·-- ıoı . o ş a orta Koço isminde 12 yaşında bir 

t da hı'c "r 1·11t·ıa·f 1 ni bütün dünyaya tanıtmak " ' ı mevcut o ma- çocuk Fındıklı'da geçen bir ara 
r' ıg111 röylemiştir. için propaganda yapılması. ba beygirinin kuyruğunu çek-

e Dünkü ictiınc.dan müspet bir 5 - Balıkçılık için bir koope- miş, hayvandan yediği bir tek 
' e~icc c!l:maması i~Jerin uzun ratif yapılması ve balıkcılara ·ı } -, me ı e so yanagından yaralan 
tetk"b• t:ı m •11tac malıi 'ette ol- kredi temin edilme~ı·. - mıştır. 

,BftOWNiES 

\ 
POCKET-KODAKS 

• ·Her yerde arayınız. 
r""'"'X:X:XX:XXX:X:OXXX:X:rxxyx:x:~• 

(CIA. ·tKOLO) ,apuru 1 .} A
ğustı s çar~amha (.'e!Anik, ~lidil
li, lzmir, Pire, Patras, Korfu, 
Ayasaranda, Brcndizi, Fiume, 
Ven edik ve Trie ·te) ye 

(SEMiRAMiS) vapuru 14 a
ğustos perşembe sabah tam saat 
10 da ( Loyd Ekspres) .olarak 
(Pire, Brendizi. \'enedik ve Tri
estc) ye 

[COSULICH Llne] kumpan
yasının lüks rnpurlarına aktarma 
edilerek Şlmall ve Cenubi Ame· 
ika llmanlacına gitmek için ten 
zilfü dol!;nı bilet verilir. 

1 ler ıtHi tafsiUt için Galatada 
mumhane ( Lloyd Triestlno :) 
ser acancesıne. Telefon Beyoğlu 

2 127 vaya Galata ~&rayında 

~ahık Sel~nlk lıonmarşası bina· 
sındakı yazıhanelerine. Telefone 
Beyoğlu: 2499 ve yohut Sirkecid 
Kırzade hanındaki yazıhanesine 

mLiracaat edilmesi. Telefon 
lscanhul: 2;}.5. 

TAV J ! .ZADE \' APCRLARI 
Ayvalık - İzmir postası 

,. ,;;;.:~~.~~~ ~. 
r ~de :-.irkecidcn hareketle Gcli · 
bolu , Çanakkale, Ayvalık, 

Dikili 'e lzmirc azimet ve 
Çanakk.ıleyc ugrayarak avdet 
edecektir. 

Yolcu hileli vapurda da 
verilir. 

Adres Yemi~te Tavilzade 
biraderler telefon lstanbul !2 ı O 

lstanbul dllrdüııcil icra daire,ind•n: 
Umia hanunın Tosun Cemil bıye 

olan borcundan dolaıı on altıda bir 
hissesi mahcuz ruluııın uskildarda 
arakıyeci haci .\lehmet mahalleslnin 
toptaşı caddesinde kayden elyevm 
434 - 4,lh numaralı hanenin lıissei 

mahcu/.e>I OIU/. gün milddctle ihalci 
u ıcliyc il;\ na krınarak \ irıııi !im 
l·cdclle talibi uh~e" n dc olup ihalei 
k:uiyesi icra kılınma'· üzere \t )i.ıZdP. 

beş zamla on beş ı:un müddetle 
müzaytdcyc konm ı~t u r. 

llaııeyc <okaktan bir ahşap k>pı ile 
zemini toprak lılr a\ 1u üıcr ınde ı ki 

kömürlük ve kısınen çini dflş e lı bir 
a ra lı k su! tarafta kömürlük Llcrinde 
dört ayok ah;ap merdivenli ıüklü 

lıir oda ı·c rnbılan ı:c,c ıı yin yüklli 
hir oda sağ t;ır:ıft'I lıir ııd.1 lm kiler 
bir abdc<>ane bir k•pı ı l • diğ'er 

kısma ı:c-; c r /.e mini maltı do,,I bir 
aralık bir merdiven altı 1 ir eli 'ul 
tarafta od ıtnın !:>iri~inc kapı : vardır 

arkada ku , , ıle lıah-;q< çıkar zeınini 

m:llta d"ıc!i adi ccakiı hir mutvak 
bir kiler l ahçede bir kuyu ahşap 

merdivenle birinci kat• çıkan mer
diven ortasında. bir od:l .ztıni n i 

çinko d.4 >ş . meli mut\ ;1gın ü:t.erin<lc 
daraca beş merdi\Cnle yıık arı çıkıl · 

dıkta /.emini ahşap bir sofa üzerinde 
üçli ,-üklü '" dolaplı dön oda bir 
ah<lc>saııe vardır Rlt pencereler demir 
parmaklıklı sokak üstündeki odalara 
iki şahııiş \ardır <liAtr hi><cdarlu 
sakindir. 
1 lududu bir tarafı :'iihoı beyin bir 

tarafı 44.'i numaralı h•ne arka>ı ı·-.ride 
hanımın bostanı cephesi tarik ıle 

mahdut sahası tahminen hane iki yüz 
yirmi sekiz arşııı 'e arkasında cep· 
hede ıh mış bir arşındır. Hane ah,ap 
tamamı bin iki )ÜZ liradır. Talip 
olanların kıymeti muhammin<>! nis
betinde hisseye musip ı-üzdc on 
nlsbetinde pey akçesini mü.ıahılben 

2~ - 8 • 930 Tarihinde saaı on 
dörııen on bete bdar 338 - ;1686 
dosya numara•lle Bizzat veya bilve
kale müracaat ve hl sieyl mılllmeyl 

dosyadan ita edileceği ilAn olunur. 

1 Şehremaneti ilanatı 1 
Şehremınetinden: Emanet ve da

lrder için lüzumu olan 1201 ton 
kok kömilril kapılı urlla mıinaka 

saya konmuştur. Tallplerin şartname 
almak için her gün Levazım müdü· 
riyetlne milrıcaaılm teklif mektup 
lnrını da ihale Klinü olan .ıı Ağus 

ıos 930 P"'"' gıinti soaı on brştc 
rr"i.kUr ""lü<llirı\- ... ,~ 't'"ınclı.:r• 

ba<ın\t, \rX>\l' l 
.enıcsı, Şub• 
l stınbu~ . a\\\\'IÔ' 

lzmiı ~-·• 
( Giilccn'">taSl 

tos pa:ıaı al\'w 
ta rıhtımın Galtı· 
ıabahı lz~ Sa\\ 

·af' 
~amba ı ~.3o· e '< \ -...a. 
karak per~eri" . 

\, d .,c\\r. 
apur a nb . 

\ıtt 
orkestra ve ca; 

·c t· 
tur. 

Trabzo~~i 
post~ 

(REŞITPAŞA) vapun ,;to 
Pazartesi 1 f de GA\'\n· 
mından kalkarak lncbı,l'D
sıın, Giresun, Trab7.ı)n ~e 
gidece" ve d<inıistc Sur. ' .. 
Trabzon Tireholıı Circ ' . ' 
Ordu, Cnyc, Samsun, ine 
Zongulda~a uftra)arak gel'" 
cektir. l larcket gıinti ) uk lif 
bul olunmıı.z. 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Mersin) vapuru ı 2 .~p;u~tol 
salı 1 7 de Sirkeci rıhtı mındal' 
kalkarak Gcliholu Çanakkale 
Küçükkuyu, Edremit, llurllıııi' 
ye, Ayvalı/fa gidecek ve dtr 

nıişte mczkt\r iskelelerle blrlt 
Altunolufa uğrayarak gele' 
cektlr. Gelibolu için yalıııl 
yolcı: alınır yi.ık ahnnıa1. 

Mersin sür'Bt 
postası 

(.\lahnıut~c\ ketpaşa) 'apu('ll 
13 Agu,to> çar~amha ı 1 de 
Galata rıhtımından kalkar~ 
(,'aııakkalc lzmir Küllük Fcl 
hiye Finike Antalra AI!lyf 
'.\1ersiıı'e gidecek ve dönıi~ 

Taşucu Anamur Alah c Ant• 
ya Finik" Fethiye Kullu 
lzmir'c Jl(rayarak gelecekti 
Çanakkale.de , yalnı1. yol 
verilir yolcu alınır. 

NAi\! \ APL-RLARI 

lzmir Postası 
Seri, Lüks ve muntazaııı 

ADNAN ,~~~~~:o 
10 uncu pazar 

günü 16 da Galata nbnmından 
reketle ( lzmire ) ve :;a•ı 
lzmirden lsıanbula hareket eder 
. Gıbta gıımrilk karwındı 1 l'ran<ez hanında 1 l!numarada V 

mi acantalıf;ın> milracaa~ Trl 
3eyoğlu: 1041 

rsADlKZADF. BIRADl·:ıUJ 
\ .\Pl RL'\Rl 

KAR.\ IH:: ·ız \IC rf~ 
ZA!rl \' E l.Ü ı '> PUST,\ 

Dun1lu pınar 
varuı u p ~~ııii 
!OA~usto- azar akşaııı' 

Sirkeci rıhtımından hııreJcC 

(Zonguldak,inebolu, Sarus 
Ordu, Gire~on, Tr.ıbzon, 
mene ve Rize)iskelelcrine 
zlmet ve avdet eılecc:<1ır. 

Tafslltlt için Sirkecide ffı 
menet hanı allında acentall 
mllracaat. Telclon:lstaabul 

Bartın -Inehotu Pos 
HiLAL 

vapuru ı ı J:>azH ri e 
.\ğıısto; 

ı:,unü akşamı Sirkeci rıhtı 

harehtle ~:reıı;li , Zonı:ul 
Bartın, Cide, lnebolu, ı:, re~ 
llişı islceleltrlnc azimet ve • 
edecektir Y tık -e o leli I_ 
Sirkecide yenl handa 1 
rolu acrntasına müracaat = lstanbul 31 OS ;J, 

Yelkenci vapurlııtl 
Karadeniz po_,,t:ı' 

SAl\tSUN 1•1 ':[:t~ 
ÇARŞA1\1B \ 
ıı Sirkeci rıhtıın:11da 

ketle Z<•nguldal., lneholu. ,,ııı 
() d ( .. •

1
. 

1 
~ur 

r u, .ırc on, rı l"zon, 
ne ve Rize ye azimet \ e ' 

e<lccd .. tır. , Ik' 
Talsil!ı i~in :-irkecı 1: \' 

hanında k:\in act:nte.;inC ~ t1l 
caot Tel. (,tanb,ıl 151 
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B YÜK 
T 1 I Y l B E. P l I l N G ~ ~ ~ 

uncu tertip 
11NC1 KEŞİDE 
11 Ağustos 1930 da 

Keşideler, \Tilayet, Şehr~
maneti. Defterdarlık, Iş, Zı
raat ve, Osmanlı bankaları 

murakıpları ve halk 
hı1zuruı1da yapılır 
BDyDk ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan numaralar 

tekrar dolaba konmaz 

Nafia vekalettn~en 
Nafıa Vek8.leti Sular istikşa Nafia BT~~~~!a 

fatl icin muktezi levazım kapa~ mec~n. ~ .1 
r. . .. 

rf l ·ı 30 temmuz 930 uın eyli\lun yınnuıcı Cuınartesı gu-za usu ı e .. 
hinden itibaren münakasaya ko nü saat on beşte munakasa ko-
nulmuştur. Müddeti münakasa miıyonunda yapılacaktır. 
mezkQr tarihten iti_ba~~~ 20 ey- Şartname dairesinde tanzim 
tul 1930 Cumartesı gunUne ka- edilecek teklif zarfları eylulün 

dardır. . ddaka yirminci cumartesi günü saat 
Şartname suretı musa • k 

ıan Ankarada mUnakaııa komiı on beşe kadar kabul olunaca -

vonundan ve :t.tanbulda viJayet tır. 

Kriple Maden kömürü. m~nakasası 
Istanbul Adliye levazım da1resı~den: 

1 b 1 Adı . dairesi kaloriferler! için bilmunakasa mübyta 
stan u ıyo k il ·· ·· k Taz'edilmlş 

edil le .,i50 ton krlple maden öm ru mu~a a aya 
ece i örmek ilzre her gun Adilye levazım 

tir. Talllpler şartntıneu· ynak!aya ••tırak edeceklerin dt 28 Ağustoı 
memur uguna ve m -. · L'-'l k · 

ba günü sut 15 tt Defterdarlıkta müteşe.u..ı. om11-
980 çaqam 

_ ....... ••na mUracaatlan ilin olunur. yonu mıw.o~~ 

I• il C' • ti. L. ı . kıs 
ne~r ... - eyzıa ıse enork~k 
Ar k .. yü d TramTay cadduiııde navut o n e kirgir Çifte Saraylarda 

An auııfı ile ilk kısmı '•• ayn teıkilAt dahilinde kıı 
a •• erkek umum tal! IU1lflan muhtevidir 

Kayıt muamelesine bqlanmııbr. TaleJ.> vukuunda mektep 
tarifnameıi glSnderillr. Telefon latan bul : 2867 

ÜSK DAR AMERİKAN KIZ L SESİ 
18 inci Pertembe rann açılacaktır. Kaylt 

Mektep Eylalln EylDI ı 2 ye kadar Salı ve 
ve kabul için Atoıte1 19 dan 

,,.....,.....,..... 1 rl Udlreyete moracaat edilmelidir'-''-"'""·~ • Cuma gtn • m 

,,,,_...,, ••••••••••••••• 
Doğru Y0!~~~un ~n~mt~~ı:'!e?.!e:~ 
Veni tertip tayyare P Y 'dalma mahfuz ve her ke,ıdede 
den ltiltaren d bl~:~:!::rulmarı arzu ediyorsanız! biletinizi 
emrinize ama e y ld h nı kapusu 
lstanbul'da EmlnönD'nde a 8 8 

lttleallnd• 4 11umerod• aerbayl 

Kader ventura gişesinden 
t mln benı de talllnlzl tecrObe etmif 

alınız. Hem bllednlıl e 1 1 kazannıak Omldlnl 
ve bu suretle bllyOk ikram yey 

beslemiş olursunuz. 
. . d utılın biletlerin elcserlslnt 

Zira, KADER ( Venıura ) gıf(sın_ en ngln vı bahtiyar olmuf 
büyüle ikramiyeler i!lbet eııJgı ze 

kimselerin şebıdeılle mUspetdr. • k "d . 
S h ıd ğustos pazartesı eş1 esı 
'> U a Cj t t a h ld KADER "Venıura 

kt·'tvıherıe • 
için biletinizi tedarik etme •. ıstıca dl . Bllıtlnlz her keşidenln son 
gişesi mUhürUnü tafımuını dıkkat • nız. dar hf zdur 

günün• yani her ayın 1 f inci güoUne lcı ma u . 

Ticareti bahriye mekte
bi alisi müdürlüğünden 

ı - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. . "lba 

2 - Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ıb~t~ ve ı • 
sı mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muav~net edılır. Taşra· 
dan müracaat edeceklerin yol masr,:ı~~-teı:ııın olunur. . , 

3 _ Lise mezunları imtihansız al_ı bırıncı sınıfa kabul edılır. 
Bunlar için müddeti tahsil iki senedır. . • 

4 
_ İki seneden ibaret olan tali sınıflara da lıselerın On~· 

b 
· · sınıflarından naklen ve yahut o derece tahsı~ 

cu ve on ınncı . ., . 1 be 1 
d"" - .. lelUsul tasdık edıımış ta e ! ~ır .. 

g r ugu ~ k mezunları için mecbun bır hızmet yoktur. Yal· 
5 - e tepT • "kmal eylemek şart olduğundan terki tah

n_ mektep ~hsı 1;1ı i~bas masraflarını maa faiz ödemeleri lazım 
sıl eJ !llenrı ıaşe \ e • k b" teahhütname vermeleri mec· 

tal ple ın mektebe gırer en ır 
ı:, ıai 1 h"" • t .. 

6 •· Me tebe ınnek arzusunda bulunan ann uvıyye c~ 
cla11ını ahadefnamesini, mektep tas?!~:; ~ey~ _şahag.~~ 
n mel~ nı polisce musaddak hüsnühal ılmil er.e~ını v~ o. 
a e~ vesik;lık fotoğrafını _istidnlann_a repten T~şr.ını;v~:lı~a~~· 
rıncı gwıane kadar Ortakoyde Çıragaıı ~arayı ıttıu ın · 
mektep rnüdurlüi'rune müracaatlan. 

E K S 

miktarda ve 
ciııa radiatlSr 

Pro;e ve 
caddea.ınde 

muhtelif 
bulunur. 

İktıısatlı, Asri 
ve sağ-lanı 

es t M p L E X) 
KALORİFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et
mek here diğerlerinden % 40 
noksan kömür sarfeder , 
ve iatimali ıon derece auhu
letlidir. Fabrika ıubeal olarak 
depomuzda her zamıın klfi 

kuvvette kazanlar ve eovayf 

ketlf için: Borsa hao ittisalinde, Töri>f' 

KIRKOR JAMGOÇY AN mOesıiıesinde Kalorifer mUhendiıi 
ANTRANIKYAN ımOraca .. t. 

Naha Fen Mekte~ine Tale~e Ka~ulü 
Naha Fen Mette~ı Mo~orıo~ın~en: 
ı - l\lektep meccani leyll ve tahıil muddeti üç ıenedir. 

2 - Gireceklerin yafi 17·1!5 olmalıdır. 

8 - Li e mezunları imtihansız leyli ve Orta mektep mezunları Hesap, Cebir, Musactah hende· 
seden müsabaka ile llınır. Ve 16 hafta nehart devam ederler. 

4 - Ka yt İti EylCıl 1 ilA 17 · 1980 da yapılır. 

Yüksek mühendis mektebi 
rektörlüğünden: 

Yüksek mühendis mektebtkay-
dü kabul muamelesine Ağustosun 
on beşinden itib ren pazar ve per
şembeden maada her gün sabah 
saat ondan akşam on yediye ka
dar devam edilecektir. Bu hususa 
ait şeraiti arzu edenler mektepten 
bizzat alabilecekleri gibi mektup
la da isteyebilirler. 
Di)rarbekirde 9uncu seyyarjarı- !!![llmll•Dr.lhsao Sa!Jl(-.. 

Gonokok Aşısı 
darına alay kumandaıllığından: Belsoğuklugu ve ihtllAtlarına 

ı Eylül 930 'ilan ı Eylül 931 tarihine kadar Dlyarbeklrd• bulunaıı Doku karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
z11Dcu uyyar jandarma alayı miri hayvanatının ia eterin• nıukıazl on iki aylık Divanyolu Sultan :\1ahmııt 
asım! i60700 kilo arpa 171720 kilo ot vı 120240 kilo saman ve mıhlyı ~!._~ru~··r~b~es~·ı_:N~o~l~8~9~~~~ 
azami 19305 lıllo arpa. 12870 kilo ot •• ıooıo ltllo samın almak n 
bedeli aıah bemah te •iye edilmek tızere kapalı zarf usolll• yirmi b .. gUn 
mDddetle münakuıya nzedılmlşrir. 30-Agumı.t-930 Guınuteıl IJÜRU sut 
16 da Diyarbeldrde ıeyyar jandarma olay kumandanlığı dalr11lndı lhılul 
icra kılınıcıtından tıllplerin şeraiti anlamak üzere lsr.ınbul"da jandarma 
lmallthıne müdU.oiyedne Dlyubelcirde alay kumındanlı&ı daire indeki 
komisyona m!lrıcuılan ve mQnakıaa gtınü yUzde yedi buçulc kuruş ıemlsıat 
meluubile Arpa, Samın ve ot numunel•rinl geıirmelc ilıero mUnakuaya 
lıtlrakl•rl U&n olunur. 

lstan~ul tuz in~isarı ~as ınn~orı~un~en: 

Dr. Horhoruni 
Beyotlu Mektep solıak No 3S 

meyuını aabahrın akşama ıkadar. 

Maarif vekaletinden: 
Orta mekteplerde resim mu

alllnılltl için bu Hnc EylWOn 
8 inci ıılaa 1 tanbul'da Gllzel 
Sanat"ter Akcdemf inde imtihan 
yapılscakbr. Bu imtihanda mu· 
valf ak olanlar aııarı 17,5 Ura 
maafla orta tedrl at mektepleri 
resim muatllmllklerlne tayin 
edlleceklerdlr. 

lmtllıana ıtrebllmek için: 
TOrk olmak, Yllfl yirmiden 

aşatı ve 45 ten yukan olmamak, 
en u orta derecede tıh il ğllr· 
duroae dair fClıadetnam ibraz 
etmek, ııblıatl tam olmalı, bir 
cinayet veya cDnha llc malıtlm 
olmadıtı ve bDsnllbal eshabından 
lıulunmalı llzımdır. 

Bn tartları haiz olanlar ad· 
reslert sarih olaraJı: yazıtmıf bir 
fıdd'a il dotrndan Maarif 

7 
- ---- --' 

Di anı u~ase~at lstan~ul nıutenıetli~in~eo 
Tesisi tıkarrur eden Dıvanı luhasebat binıı.~na ve ayrıca rap· 

tırılmasına lilzu"ll görülen bir pavyona alt inşaat, ı'ızar edilen 
p!An ve şartna:nelerine tevfikan pllLllrlıkla ve ayrı ayrı lha e ecL
lecektlr. Nukatı atiye taliplerin '!azan dikkatl'!e vazolunur 

1 - ihale 14 Ağusto 930 tarihine mus dil per,embe glinü 
saat on beşte Büyilk !\llllet Meclisi idare heyetine nit saloncb 
yapılacaktır. 

1! - Teklifler kapalı zarf ile ve teminat mektuplarını havı ayrı 
zarflarla birlikte tevdi edilecektir. 

8 - Taliplerin fenni ve mali tktidarlan olup olmadığı 
lr&ftınlaceğından hu hususta lbımgelen ve~ikl ihzar ve lbra1 
etmeleri llzımdır 

4 - Şartname ve pltn ve projeler "10,. lira mukabilinde Ol· 
vanı .\1uhıısebat Ba kltabetinden tedarik edilebilir. 

ı 

i 
8 

• 
5 
6 
7 

Cinsi 
Ekmek 
Bulgur 
Pirinç 
Sade 
Fasulya 
Nuhut 
l\Iercımek 

Azami Asgart 
Kilo Kilo 

100000 90000 
ıoooo 8000 
4000 8500 
2400 2000 
4000 3500 
4000 8~00 

5000 4000 
8 } rpa 6000 :1000 
9 Saman 3000 2500 

Kapalı zarfla 
Aleni muııak' 

" .. .. 
" .. 
.. •• .. .. •• 

IO Ot 6000 3500 

8 No. lu Bitlis jandarma ~ıektebt 
müdüriyetinden: 

Bitlis jandarma mektebine mahsUI yukarda ya:1;ılı on kalem 
erzak kapalı zarf ve aleni mu nakısa ya konulmuştur. ihale ı g A· 
ğustos 930 pazarce ·i gunü Bitliste belediye dairesindeki komisyon 
mahsusasınce yapılacaktır. talipler meıkCır komisyon riyıısetlne 
müracaat etmeleri luımdır şartname mektep müdüriyetinden 
Tetillr. 

lstanbul Darülfünun Fen fakültesi 

Makine elektint Enstitusu 
Maktu • Elokdrlk mObendlal ff1hadetnaaıo81 
Kabul şeraiti için fakUlte kalemine müracaat 

Ziraat Bankası lstan~ul ,u~esin~en: 
Karlyesl Sokağı No. Qnsi mıkdllh. 
Pendllt 

" 

Hat boyu 
Tav nte~ 

o 
o 

Tarla 2 dönıim l evi \ 
" • • s .,21!~ 

lira 
., lstuı yon 51 O Haııo 

Maltepe GUlluyu 14 • 
,. Dörtyol 8 ,. 

ft n 8/ ( H 

Cayri mUbadlltere alt bı!Adakl emltkin miızayedesi ı ı ağustos 
980 pazartesi 'llt ikldıı yapılmak ıizre bir hafta temdit edilmlştlı 
Taliplerin pey akçelcrile beraber Bankamıza müracaatları. 

En1vali 111etruke ıııiidijrlüğüdden 

~alılık nısıf ~ane Ye ~ottan 
Beyoğlunda Huseyinağa mahailc$inde ~tdıt Ziba oka~ncLı eski 

55-1 fi! yeni 69·12~ numaralı hane ile dükkAnı HlZ''lCye ait 
nısıf hissesi bedeli dört enede musavi tak lı ile ödenmek uzre 
24-8-980 tarihine ımisadif pazar günu Sa&t 14 de ııleni muzııyed• 
ile satılacaktır. Bedeli muhammen! 680 liradır. Muzayed ye i~timk 
için % 7,SO teminat verilecektir. Taliplerin lstanbul :\1illl emlAk 
müdüriyeti saaş komisyonuna miıracat eylemclcrı. 

EınniJet ~an~ııı Mo~orın~nn~en : ' 
Zekiye hanımın 17081 !hu nnmaıalı deyn senedi mucibince Emniyet 

Sandı~ındın lsdkru: eyledlfi mebltf mukabilinde sandık n!l111nı merhum 
bulunan B•ıikt&ftt Veni mahıll•de Poıta ve lhlamur sokağındı eski 27, 10 
10 millcerrer 10 mükerrer 10 mükerrer 10 mUkerrer ıo mükerrer fi •e 
yeni 13, IS, 17, 111 numarıh mubahçe ff milşı•meltı bir konıtın tamamı 
vad11i hitımındı borcun iidenmemul baııbilı miızayedoye çıkarılarak 
yirmi üçbin bir lira bedel mukabillnde mttştcrlsi nımın• hr1 karan çekllmlf 
ve istikraz unuınd• borçlu mumalleyba Zekiye hanımın ıayin eylediği 

1kımeıg&hını teblltıt ifası için l!;onderllen Uç günlük son ibbarnsme zahnnı 
ınahıllest Heyeti ibtlyarlyeslnce yaZtlın meşruhııtan mumall~ylııı 7.eldye 
Hanımın hıllbııır lkame~hının meçhul bulunduğu ınl.ı ılmış old:ığundan 

ll&ıı ıarllı!nden itibaren tıç giln zarbnda borç tamunen öd medlğl takdirde 
müıter!JI namını mezkur konaıtın kat"ı f rıg muamelesinin ıcra kıbnıı:.ıtı 
lltn olunur. 

-Bütün dünyada tanınmış olan 

CREOLIN PEARSON, Medol et Jod J\ledol 
Müst~hzaratımızın umumi acentalığını 
ezayı tıbbıye ile aıllştegll ve m0$ıerisl çok bulun bir tlcarrthaneye 
v<rmelc istiyoruz. Teklifltrln :tlrdelıl adrese gonJerılm • 
CREOLl'.llWl''.RK~: HAMBOURG G. m. b. H, llımbcurg 8, Allcma,..e 

Tuz inhisarı umumi miidiırlüğünden ruz naklıyatı lçln. mlibaya· 
ıı;ına hıı:um görülen (50,000) adet en bin adet ytril malı ken
dirden yapılmıt 1 1 O yüz on santim boyunda tı8 altmış sekiz san
tim eninde kenarları dll'ndan kıvrılmış sıç ör&USÜ şeklinde dikili 
ve bir santimetre murabba dahilinde 6 altı ar1taç ve 6 altı eri· ı 
bir kilo nıtırlı1tında ve yüz kllo nız alabilecek çuvalların 
İzmir giimrüğünde testimi şartlle kapılı zarfla münakasası 
28 Agusco · 930 tarihine m!isadlf perşembe gilnü saat 
on beşte umum ınildürltik m!lbayaa komisyonunda yapılacaktır. 

Uhdesinde kalacak talibe ihale bedelinin sUlillü nlsbetinde av&DJ 
nrilecekılr. Taliplerin teklif edecekleri fiyatın yüzcfo yedi buçugu 
mıkcarında tcınlnatlırllo müracaatlan llln olunur. Şartnameyi gör· 
mek ve fazla tefsllAt almak ist yenler Ankara'da umum mildtir· 
lük muamel4t müdilrlUgune ve Jzmlr, lstanbul • !ersin tuz lnhisan 
baş müdiırluklerlne kastamonl, Urfa ve Sinop D ftcrdariıklınna 
mıiracaat edebllirl . 

vckatetlre müracaat etmelidirler. ~~ili~ ••••• •. • •• 
Talı U derecesine ali feJıa• • 

detnamcnln a ıl veya uretlerlle Knraclğcr, mide bar 3k. taş ve kum hn talıklan ıçın 

KARON Alman Kitaphanesi 
lle:voıt'n Tunel meydanında 523 

mahalli Mu lf idarelerindeki T 1 • 1 • 
numune ine tevfikan tabip raporu uz a ıçme erı 
ve hO nnhal fehad tnamealle, 
onlu tczlıercal ııırctlnl vı 
Maarif mUdDrtuğUndcn ta diki 
ve flltotralfı fişi ile uç adet Her gun sab~hları 8 den itibaren Haydarpa a"yn gtd n vapur 
kartonsuz fotogralın arzuhale tarın trenlerı ve ~b~hlan Bur~a~, Heybeli, BıiyUk a la vapur 
raoledllmesl ıazımdır. iskelelerinden husthı bır lstlmpoc ıcmelerc kadar gidip ırellrler. 
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BtN SÖZ 
BİR RESİM 

rarna pltJlarındaıı bfr kllfe ve Bul&arlatana giden Matbuat 
bıyetlnden bir tıımının vapurda alınmıf bir resimleri 

Geçenlerde ltalyada vukua gılen hareket çok acı neticeler verdi. Nice metin binalar yılalmıt ve pek çok kimseler ankaz altında 
kalmıttır. Yırstz, yurtsuz kalanlar pek çoktur. Fakat zelzelenin asıl deb9etlnl gösteren maa:ı:ara bu yıkık bluaların lıall oluyor. 

Bu fotoğraflar açıkta kalanların halini, yılrılan yerleri ve zavallılara yırdım için sarfedllın faaliyeti gbıtırlyor. 

1 
ISTANBUL 1 A 1 

DEFTEriDARLIK ILANATI 
Ordu defterdarlığından: 

!su No. flkln No. Maballeıl &okak .11.rşın Kıymeti muhammenısl 
Lira K. 

760 189-346·5•7 Dili Sıvu 350 6000 00 

Sahlbi Cinsi Kıt Oda Sılon '\Tutbak 
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BalAda muharrer emvali gayrı menkulenin 
mülkiyeti sekiz sene sekiz taksitte istifa olun
mak üzere 20-7-930 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle mevkii müzayedeye ve müzayede 
kaimesinde m~harrer şerait dairesinde kapalı 
zarf uıulile müzayedeye konulmuştur. Yevmi 
ihalesi olan W-8-930 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 4 de olacaktır. Talip olacakların 
vaktı ihaleden evvel defterd::ırlıkta müteşekkil 
satış komisyonuna ve şeraiti müzayedeyi an
lamak isteyenlerin de varidat müdürlü~ne 
müracaat eylemeleri ilAn olunur. 

• • • 
Teşekkül eden Masat türk anonim şirketinin 

ihraç edeceği beheri yüz lira kıymetinde 1-500 

adet hisse senedatının Damga resmi istifa 
edileceği itan olunur. 

Stenografi dersleri 
Şehrimizde ilk lsıenografl lrursu Mutlhıuu Bınaroyı Beyin idaresi 

alnndı açıiıcaknr. Derslere Ağustosun 16 ıncı cumartesi gilnU bııla· 
nıcU:ıır. Kıydolmalc ve kabul ıerlitlni anlımalc lldyenler Gtlıuda 
YUk11lc Kaldırımda 11bık Atlna Bankatı ittisalinde Osman Nusret 

dı•ıUQ dersaneıin. ""lirac•<ı eı..,elırl. 

• 

j)Qn fCbrlml:ı:de boğucu bir uc:ak vardı. Bu halden bllbasaa sucp .,. 
_terbetçller qok lttlfad!_ e_tmlflerdlr 

' $ 

PAZAR 
10 AGUSTOS 930 

Yalnız 

FLl-TOKS 
FLY-TOX 

öldürür 
ve güzel bir koku neşred 

FLi - TOKS, tahta kurusu, J>ire, 
sinek, sivrisinek, güve, karınca, 

haman1 böceği, vesair bütün' ha
şarata karşı kat'l bir tesiri haizdir. 

Acentalan: EHRENŞTEIN ve TOLEDO, lstanbul 
Altı Parmak Han birinci kat, Telefon, l ·t 77 5 

Kırıköy caddoılnde eski Boru Hını ıionda 

_..- Malul Gazi gişesi 
Sahibi H~~~=:an :j,~~u'iı:de~·hr~u;~~~ı~u Gazi ŞE 
muımellıırun dol;rolutlle ye bllyUk lkramlyelerl müşterilerin• 
kuındırmıklı tanın111Jt bulunan gişemlı; ıalili numerolannın 

denın ediyor. 1'etldelerde lkraml ye çıkıptı lmhı edilen blleıleriO 
farkı fiat ılınmıdın dlgır blr bHet verir 

)(u'ul '4üdHr; 


