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?etecileri Bulgaristan'uı her k0-
§esinde sıcak bir dostluk havası 
buldular: 

Fethi Beyin yeni beyanatı Cevap - -
Sulta· . ~ .amit! _ 

Ancak derinden samimi ol~ 
bir dostluk bu kadar aıcak olabı 
lir. 

Bir kaç Meb'us ve muharrir 
Sofya'dan ta Burgaz'a gelmişler 
di. Herkesten, meslek arkadaşla 
rıınızdan hükOmet ve halk şah-. . -
•ıyetterinden, ilk duydugumuz, 
Gaziye karşı teşekkür ve h~~r~ 
lık sözleri olmuştur. Denebılır ~ı 
~:ızinin söylediklerini ikitiç gün 
ıçınde Bulgaristanın her vatan
daşı okumuş, kalbine aimrştrr. 

Burgazdan Vamaya kadar 
halk dalgaları arasından ~eçe
rek geldik. onlar bizimle, bız on 
!arla, sanki hiç ayrılmamış, san
ki aramızdan hiç bir kara go1ge 
geçmemiş gibi, öyle kolay ve. ~a 
buk tanıştık.Başka türlil olabılır 
tni idi? Türk ve Bulgar unsur
ları ve Türk unsuru Bulgar un-' . surundan daha fazla, aynı ımpa-
ratorluğun, ayni şuurs~z ~ara
Ynı çilesini çektik.Bu reıınıın ha 
tırası iki milleti biribirlnde a~ı: 
ncı defil, iki milleti blrleştiricı 
bir şeydir. Bizm .ara~ız_da wıu
tulacak bir ge~mış de'ğil, hatır
lanacak ve birlikte hazırlanacak 
!>ir gelecek vardır. 

Tarih ve Coğrafyanın anlaş
tnalanru mukadder kıldığı iki 
tnillet, her ikisi de birbirine kar 
§ı ihtiras ve hayallerden uzaklaş 
ınış, ikisi arasında da ne toprak 
ne his kavgası, ikisi de Balkan 
ve Avrupa kargaşaWdarmdan 
zarar gllrmüş, sulh içinde kuv
vet ve inkişaf bulmafa azınet
ıniş, Türk ve Bulgarların el ele 
ırerıneslnden ve el ele sulh için 
çalışmaıımdan daha normal :ne 
olabfUr? 

Doııt Bulgarlırtanm bir çok 
haksızlıkların ıstırabını çekmek 
te olduklarını bilmez detfllz. Bu 
ıstırap yalnız onlara mil~a~lr 
değildir. Sıkıntı ve buhran ıçın
de kıvranan Avrupanm sükOn ve 
istikrar bulmasını isteyenler er 
geç büyük haksızlıkların acısını 
milletlerin gönüllerinden silme
ği en başta düşüneceklerdir. Bu 
rneseleler milli olmaktan çıkmış 
lar, beynelmilel, ve bilhassa sulh 
Ve istikrar meseleleri olmuştur. 
Büyillı: buhran, Avrupanm bu 
gülıkii iktısadi ve siyasi ve lç~
tnai buhranı, ancak, Avrupa mıl 
!etlerinin gıllUgrşsız, anlaşmala 
l'lrıa baflıdır. 

Bulgar dostlarmwı gazetecile 
ti çağırmakla en iyi çrğn tuttu
lar: Biz ve onlar eski zamandan 
beri birbirlerine düşman olmak 
için yetiştirilen nesillerin edebi
Yatı yerine yeni bir edebiyat kur 
tnak, komşuluk terbiyesini tas
fiye etmek mecburiyetindeyiz. 
Bu hizmeti bilhassa gazeteciler, 
muallimler ve edebiyatçrlar ya
pacaklardır. 

Falih Rıfkı 

"Ese" vapuru bu ıabah 
bekleniyor 

Seyrisefain ldare9inin Fele
. rnenk'ten satın aldığı "Ege" va
purunun dün limarumtza gelme 
si beklenmekte idi. Fakat her
hangi bir sebepten dolayı vapur 
dlin limannnıza gelememiştir. 
Maamafih bu sabah "Ege"nin 
limanımıza muvasaHlt edeceği 
muhakkaktır. -

Yeni fırka11a giren aabılı 
111eb'uı Jiey:ıl Bey 

C. belediye azası yarın C. 1 Ingilizfilosu 
H. Fırkasında toplanıyor 
Bu içtimada eylftlde yapılacak bele

diye intihabatı görüşülecektir .. 

Ayni zamanda lstanbulun yeni belediye 
hududu da mevzubahs olacaktır 

18 Ağustosta lstan
bula gelecektir 

Ayni gün Rumanya 
ve Bulgaristana 

hareket edecek ... 

Başvekilin 
Tahsin PtışHnın HHlırtJlı .. !!!!! 

No: 5 ( Terclime ve lktlb•• 
h•kkı m•htuzdur. ) 

Sait Paşaya karşı Sultanın 
zafı nerden geliyordu? 
Devletin bütün umuru sarayda 

nasıl toplanmıştı? 
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"Mi/lif et,, n tarihi tefrlhası: 8i 

riyeden gerisi geriye 
lbrahim İ{'ill artık hiç bir ilmit 

1;okltı: Sur/geden çıkıyor .. 

, 
•• 
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HA ic~ L •• 
Avrupa B·rliği ve Almanya 
Muahedenin ağır şartlarından kurtul

çalışılacak ... mak için daha ziyade 
Eski dünya Yeni rekor 

Yeni çarelere 
gidilecek 

12 saatte 2500 
11111 havada .. 

Aman llllahHz. 

Yakında şehri
mize dönecek 

... 11;19 ...-: 

----

~rmıl~Jf 
ıngiliz tayyare ma11evr~1ıa · 
Son manevrelarda tayyareleri man

kenler idare edivor 
LONDRA, 14 (A.A) - tur. Tayyaresinde pilotlu~< 

Tayyare manavreler< başlamış - fesi makineli hir manken t 
tır. Veliaht Prens dö Gal ma- fından ifa olunmaktadır. 
navralara filen iştirak etmekte- ken tıpkı canlı bir ''1s-;n 
r:ir. Rakip olduğu bombardıman tayyareyi arzu olunan istik 
tayyeresi mefruz cenup ordusu- te sevk ve motörü kontrol 
na mensup altı takip tayyaresi- mektedir. Diğer tayyare! 
nin hücumuna uğrayarak cebri birçoğu da bu suretle idare 
bi r iniş yapmağa mecbur olmuş ı maktadır. 

Hint hududunda vaziyet Avrupa birliği meselesi hayli NEVYORK, 14 A.A.- Tay- Brendiziden bildiriliyor: -
dedikoduya yol açtı. Briand;yareci yüzbaşı Hawks Kalifor- Türkiyeden buraya gc' ı sabık\ LONDRA, 14 A.A. - Peşa-
muhtırasına cevap veren hükiı- niyad;ı kain Glendaleden Nev- Afgan kıralı I _ verden Daily Mail'e bildirili-

dilmekte olan Afridiler me 
şehir civarından temamile Ç 

mişlerdir. 70 katla,· tayyare metlerin ileri sürdükleri kayit- yorka kadar olan 2500 millik manullah H · yor: 
leri kovalamaktadır. Pe Boğos, Mehmet Ali Paşanın !iyeyi ve donanmayı iadeyi ka- !er bir çok tefsirata yol açtı. mesafeyi 12 saat 25 dakika 30 kendisini kar~ Üç bin kişilik bir İngiliz kuv 

.>Ur iye Paşaiıg· 1111 kendi sag· kalı bul ediyordu. Fakat ahiren Almanyada irat saniyede ··- .onek sureti! Lind lıyan ~azeteciı mıntakasında lİayat hali ta 
d·ı b ki Al b h'. 20 N" d t · tm·ş b < veti tararından şiddetle takip e drgr müddetçe muhafaza etmek . . . . e ı en azı nutu ar manya-

1 
erg ın ısan a esıs e ı re eyanat!a ,, 

ı1 Surıyenın.tahlıyesı kolay ol- nın Avrupa birlig·i meselesinde oldug-u rekoru krr. mıştır. !unmuş ve ba 
ne avdet etmiş tir. 

için Babıalinin 1 tfuna müraca- G d k k 50 ooo 
m_am __ ıştır.. ı ece a_ s. e'. • ne düşündüg-ünü ve umumi harp SAİNT- LOUIS, 13 A.A. - , İngiliz gazeteı at ettiğini, bu sayede Suriyenin k ı k b ı d k b 1 

ışı ı . ır ;uvvet ı ı ı unu ten rıkan Avrupayı yeniden dü- Amerikan tayyarecilerden Dale r·ını·n kendı·s·ı·, · terakki etmesi o-.-nanlr devleti f il d .. 
için hayırlı olacağını ilmit etti mutelı yo ar ~n ve ~yrr ayrı j ackson ile Forest O'Brien 554 atfettiği ma~ 

kumanda_:.ıann ı~aresınde s~v- 1 , saat süren mütemadı bir uçu'j satırları tekzi 
ğini, fakat buna cevap verecek ketmek lazım gelıy?r~u. Surıye . yapmağa muvaffak olmak sure-

a<·ıidıgını lngılız amıralıne an- na bedeviler tarafından yandan 1 d 
1 

. 1 .h k gazeteleri sab 

Atina ElçHi~inde tebeddül yo 
ANKARA, 14 A.A. -Atina 

: lçiliğimizde tebeddül vuku 
üulacağına dair bazı gazeteler-

de intişar eden haberlerin 
ve esası olmadığını Anad 
Ajansı hildirmeğe mezur.d 

Asfalt sosalar hakkında bir tavzi yerde _Mehme~ ~!iye _kar~ı harp den çıkarken lbrahımın ordusu,· tile şimdiye kadar Hunter kar- etmıştır. İngili 
ıitıyor k d .. d" eş ere aıt o an cı an mu ave- kıralın istanbu 

· . ve ar a an mutema ıyen teca- met rekorunu kırmışlardır. Tay ANKARA, 14 A.A. - Nafia yalnız Devlet Merkezi olan 
Mehmet Alı bu netıceye razı vüz ediliyordu Dig-er tar•ftan ·ı ı· 1 b · · dan tekrar İt ekaletinden teblig· olunmuş- kara şehrinin civarında yap 

1 lhil k b 1 kt b · - yarecı er, azım o an enzını u- . 0 up su a u etme en aş- İbrahimin ordusuna büsbütün d d"- b" !yaya gelmesıı tur· caktır. On üç senelik prog 
b" pam acag·ını anla çus esnasın a ıger ır tayya- la A I h il J . . 1 

ı;:a ır şey ya ry darbe indirmek için müttefikler reden alarak tayeran etmişler- son z'.l'11an r- nıanu la dn Milli şosalar inşaatı hakkın- dahil olan diğer millı şosa a 
mıştı. Mısırda bulunaı:ı Fransız tarafından iyi bir fırsat zuhuru d" T ·ı 1 h' da Hınt-Afgan hududunda ce- da birçok yerlerden zaman za. asfalt kullanılmryacaktır. 
müme T b a . ette Fransa • ır. ayyarecı er uçuş arma a d h'di 1 1 ı·k il d '· ~.81 1 u v zıy da beklenmiyor değildi. ı· d tın kt d" 1 

1 

reyan e en a se ere a a a- man yanlış haberler intişar etli- yo ar a şosa ve köprüler,;: 
nın_. mudahale v_e. t. av.assutun_a a evalm e 'lize bel ır er. dar olduğunu iddia etmişlerdi. yor, ve Ankara ile İzmir, İstan- nunda zikredilen fenni şart. 

d Kanunuevvel sonunda başlı- ngı a onu 1 uracaat etmesı ıçın ısrar e 1
• 1 Kıra! bu neşriyata hayret etti- bul vesair yerler arasında asfalt itina ile tatbik olunacak ve 

d F k M h t Al. lh yan tahliye harekatı bu _şerait OTTA VA 14 AA R 1 1 yor u. a at e me ı su - j . . ' . . · · - - ğini söy)emiştir. Amanul ah yollar yapılacağı hakkında ha- şaat blokajla olacaktır. Ta11 
t_en ba~k-~ gidilecek yol olmadı- içinde devam ederken ibra- - lOO ışaretl_ı kabılı .evk balon! Han Romada bir müddet kal- vadisler yazılıyor. Asfalt yol olunur. 
gını goruyordu. Fransada o zır- him Filistinde, Gazzeye ge- Montreal ıle Quebec arasında- 'dıktan sonra İstanbulda bulu-
mana kadar kendisine son dere ler~k ordusunun ~~kasını beki 1 ki 163 ~illik me~af~yi 2 saat nan refikasmm yanına avdete-

ı , ~e taraftar görünen Thiers hü- l~dr. En son kerı:dısr. çıktı. ~u- 20 dakıkada kat ettı~te~ sonra deceğini, İstanbulda yazi keçi-
ı kfımetinin de bu sıralarda düş- rıyede, harp ve nıhayet tahlıye saat 4,45 te Quebe_c. ustunde. ~çı receğini söylemiştir. Bundan 

• ı mP-si Mehmet Aliye Fransadan harekatı cereyan ederken A~-_ muşur. Hava şeraıtı gayet ıyı- sonra da sonbaharda tekrar Ro-
ı ·artık hiç bir şey beklememesini rupa kabmelen arasın~~ d_a mu dir. Bal_on~n ~rk~sın~an . esen 1 maya dönerek büsbütün İtalya-

anlatmağa kafi idi zakereler olmuyor degıldı. kuvvetlı bır ruz gar suratın art- 1 - · · ·· 1 · t" · . . . ya yer eşecegını soy emış ır. 

15 Teşrlnisanide Mehmet Ali İstanbuldakı_ ~azıyet~ _gelın-. masma sebep .olma~tad~r. Siddei:li fırtına 
-suriyeyi terk etmeğe muvafakat ce; Mehmet Alı ıle İngılız Amı Şeker tasfıyesı NAPOLİ 14 AA _ p · 
ettiğini, her şeyi sulhen bitirme ralı N api~r arasında a_ktedilen HAV ANA, 13 A.A. - Bey- Reale'de so~ dere~ede idod~~;~ 
ği muvafık gördüğünü söyledi. mukaveleyı ne Babıalı, ne de ıJJ. Brllıılng nelmilel mütahassıslar bütün b. f t ı k··ıı· ştı· "k 

İ b ldak. t · ı· f' · be . .. ır rr ına o muş, u ıye ı mı 
Bu Mehmet Alinin siyasi bir stan u ı ngı ız se ırı - 1 k . . k !" dünyada hiıkum süren şeker t d . • h 1 .1 b" k • . ze tme ıcın ne yapma azım- . . . ar a zıraı ma su ı e ırço an-

11 vasiyetnamesi demekti. 4'iinkü genmedı. geld"fni ini tıyor buhranına bır çare bulmak ıçın trepoyu tahrrp etmiştir. Birkaç 
• Mehmet Ali artık ömrünün so- Farl:at bu mes~lcde gene İn ı 1 ~ · müzakeratta bulunmuşlardır. k. · · .. 1 ·· la 
, nuna geldiğini düşünerek insan gilizler faaliyete geçerek Meh Alman başvekili M. Brüning Mütehassıslar şeker tasfiyesi ~~ın~n ~ m~ş 

1
veya ~:r;. nmış 

ların bu dünyada ele geçi.fdikle- met Alinin Babıaliye tamami- tarafından irat edilen son bir usulünde bir t'.aıum tasarruflar 0 ugu a soy enme e ır. 

Adliye Ve kili Y o zg ::ı tta 
YOZGAT, 14 A.A. - Adliye pisaneyi teftiş etmiştir. Ve 

Vekili Mahmut Esat Bey dün 1 Bey bugun Çoruma hareket 
Y ozgada gelerek Adliye ve ha- !emiştir. 

Çin de Ecnebi matbuatı 

Onlara göre Dahili harp 

NANK1N, 13 A.A. - Ne 
Tiirklgenia mali roıunan resmi bir tebliğde 1' 

ninchun kuvvetlerinin hüklıı11 
vaziyeti nasıl.? krtaatının sol cenahını yarın 

ri hiç bir şeyi mezara götüremi le sadık ve muti olduğuna nutukta Avrupa milletleri ara- temin etmeği ve bu tasfiye işi- Fr11ns111/.11. 
yeceği fekefesinden bahsediyor dair bir ariza göndermeSl, Ba- smda lazımgelen tesanüdü tesis nin bundan sonra uzak yerlerde Amele 

Son hı!.diseler ve yeni bir fır- için ya~tıkları nevmidane teŞ 
ka teşkili dolayısile Türkiyenin büslerden doğan ve Honan 
mali vaziyetinden bahisle «Ti- Kletinin şimali şarkisinde 

du. bıalinin de Mısıra mümessiller etmek ve eski dünyada yeni bir değil, fakat istihsal merkezle-
lngnliz amiralınm kendince ba yollaması suretinde halledil- refah devresi açmak için harp- rinde yapılmasını derpiş etmiş-

grevı mes» gazetesinde bir muhabir Kweitehkşehrihnıd· .tde.hlike~e; 
· tarafından bir mekale neşredil- ruz bıra an te ı ır. ası 

SAİNT-Quentın, 13 A.A. -ı . . kal . ..him kı- vetlerin kat'i bir hezimete 11 
zr siyasi mülahazaları vardı. O- mek lsten?i. . ten sonra aktedilen muahedeleri lerdir. Grevciler işlerine yeniden baş- mıştır. Bu me em~ mu 

srrnlarrnı iktibas edıyoruz: 1 ratılmış olmasından dola>':ı 
~un i~i°: Na~ier .. ~ehmet Ali . Maam~f.ıh İstanbuldakı İn- gözden geçirmek icap ettiğini. Bundan başka_ m~t~has~ıslar lamağa k~~a.r ver~iş~erd~r. A
ıle muhım bır mulakatta bulun gıllz sefırı Ponsonby Mehmet k • d ··ıs d .. t"" k kurutulmu~ kemık ıstımalı su- mele komunıstlerın sıyası faa-

Ali . k . . .. k.. ld acı tan açıga egı e e us u a " ı· t" · h k t" · muvaf du. nın uvvetını mum un o u - fak • 1 .. 1 1 h retile tasfiye et!ilen şekerleri ıye ının grev are e mı 
ı . . . . . palı at mana r cum e er a- f k" · li- - - fik · d ngiliz amiralının Mehmet A gu kadar kırabılmek ıçın yenı lind, 

1 
satın almak istemiyen müslü- a ıyetsız ge ugrattıgı nn e 

li meselesindeki kanaati Lrın- yeni mü~külat çıkartm~~tan e an atmıştır. . ı man memleketlerindeki piyasa-j bulunmaktadır. • 
dra hükumetinin düşündüğü gi geri kalmıyordu. !ngılızler Bun~~ başka şayanı dikkat 1 ıarı da elde etmek iç.in şeker tas İrak kırab Parıste 
bi değildi. Napier Mehmet Ali- Meh}netAliye Mısırın veraset olan bır cıhet daha var: j fiyesinde nebati maddeler kul- PAR!S, 13 A.A. - Kıra! Fa-
nin Mısırda kuvvetli olarak kal suretile 'erilmesiı;<l.en me:n- - Alman yada yeni intihabat ya I !anılması meselesini de ayrıca ysal mütene~k_iren Berlinden 
masını ve Hindistan yolu üze- nun olmadıkları ıçın padışa- prlryor. Gazeteler, bilhassa mil- tetkik ve müzakere etmişlerdir. Parise gelmıştır. 
rinde bir bekçi vazifesini görme hm bu veraseti mümkün oldu lici matbuat intihabat programı ------
si fikrinde idi. ğu kadar tahdit etmesini, Mı- olarak fazla şeyler söylemeğe Ç kkale -~ehı•tıı·g" / bugu .. n 

İngiliz amiralı Mehmet Ali sır ordusunun kıyafetini Os- hacet olmadığını muahedeleriiı. 8 n /J Y' 

ile mülakatında ona karşı sulh- manlı askeri kıyafetinden baş tadilini ileri sü~ek kafi olaca- ziyaret edilecek .. 
ı perver davrandı. İki taraf ara- ka türlü olmasına müsaade e- ğım yazıyorlar Almanyayı ağır 
sında anlaşma zor olmadı. Niha dilmemeshu istiyorlardı. Diğer b" k tl · lt d tutan 919 27 T . . . M I M d b" "h "J"l ır ço şar ara m a 
yAel~ ·ı Ne:a~ınısanıded . ehmet tak ra tanM h ısır Aa ,. ıı: ı ~~!~! ç~ muahedesini değiştirmek, bu ka 

ı ı e apıer arasın a ımzala- anp e met .ının su a esı . 
1 

d k lm k h Alm 
nan vesika mucibince Mehmet ni büsbütün atmak tasavvuru ?'1~ e~. en u~u a er an 
Ali Mısırın kendine ve sülalesi- da yok değildi. ıçın ır gaye ır. 
ne kalması şartile Suriyeyi talı (Bitmedi) Avrupa birliği münakaşalan 

daha hareretli bir safhaya gire-

"Gülcemal,, vapuru diln akşam 500 zi
yaretçi ili! Anafartalara hareket etti 

Gidenler ar11s111da Vail, Fırlrs mO/ettlıt ııe 
J<o/ordu kumandanı da var .. ' heyaı:ı ettiğim veçhile. -~ultanl Yıld~z sarayının mercii yega- cektir. A;~ya bu v~sile ~e a

Hamıde daha şehzadelıgı zama ne halıne getirilmesi, merkezi- stl hedefını, muahede~ tadı! ga-
nmda ve damat Mahmut Celi- 1 yet usulünün Yıldızda hüküm- vesini de gayretle takıp edecek- Şehitlikleri imar cemiyeti ta-! ta bulunduğu bir hey' et ziyaret-
leddin Paşa vasıtasile intisap ran olması, sarayın etrafında tir. rafından her sene tertip olun- çilere iltihak edecektir. 

fi etmi'i olan Sait Paşa bidayeti hususi bir kuvvei askeriye teş- • makta olan Çanakkale şehitleri- Çanakkaleden de böyle bir 
cüllısta mabeyin ba.Şkatibi sıfa- kil edilmesi ve memlekette ha- Denız kazasl ni ziyaret ihtifali bu sene de ve heyetin iştirakinden sonra «Sa-
tile Padişahın hizmetine girmiş fiye tertibatı yapılması Sait TSİNGTAO, 14 A. A. - daha vasi bir şekilde tekrar edil roz» açıklarına doğru yol alına-

" v~ bu intisap dai~a ı:nü~ezayit 1 Paşanın eseridir. Bunlar Sultan Tshantoung yarımadası açığın- mektedr. caktır. Bn esnada Cevdet Kerim 
bır surette meşrutıyetın ılk se- ) Hamit gibi vehham bir Padişa- da 12 ağustosta 2 Çin vapuru Dün akşam Galata rıhtımın- B. Çanakkale harbinin safahatı 
nesıne kadar devam etmişti. Sa hm hoşuna gidecek şeyler oldu çarpışmıştır. Bunlardan biri , dan kalkan Gülceı:naI v~pur?, nı anlatacaktır. 

1 it Paşa iş başında bulunmadığı ğu ve bu tedbirleri teklif eden batmış tayf.adan 6 kişi ile 70, beş yüzden fazla zıyaretç~, azız Müteakiben Kadın Birliğinden 
'' z manlar bile Sultan Hamitle zatın mergup olacağı ve artık yolcu kaybolmuştur. şehitlerinin ruhlarına fatıha <>- İffet Halim Hanım, Türk kadın 

temas ve münasebetini kesme- arada bir semnati teessüs etle- kunmak üzere Anafarta'lara gö ları namına söz söyliyecek, 
ıt mışti. Sait ·Paşada garip bir has ceği aşikardır." Sait Paşa ılk sa- şanın zekasından, belagatin- türmüştür. Şehitlikleri imar ce- Türk askerinin Çanakkale' de 
1 let vardı: Daima halden müşte 1 daretinde bir hafiye teşkilatı den, istidadından, kuvvei kale- miyeti, halkın bu seyahate rağ- gösterdiği kahramanlığı takdir 
ı' ıcı görünü(", fakat ne zaman iş; talimatnamesi kaleme alıp bu- miyesinden bahsetmişti; hat tal beti, her sene mühim bir surette !erle yadepecektir. 

başmJan uzaklaştırılsa tekrar nu amedi kaleminde bir zata Sait Pasa Abdülhamit Efendi artan ziyaretçi adedini naz~rı Vapur, Anafartalar etrafında 
yakınlaşmak esbabını arardı., yazdırdığı ve iradesini alarak tarafından izhar olunan arzu ü-'itibara alarak, bu defaki ziyare- biraz dolaştıktan sonra Çanak
Tevcccühü kaybetmek korkusu 1 tatbik ettirdiği bir hakikattir. zerine Dolmabahçeye ve Tarab· tin Gülcemal vapurile yapılma- kale' ye dönerken mev!Cıt oku-
Saıt Paşanın ef'al ve harekatın- Babıali hazinei evrakı bunu is- yadaki daireye gidip daha şeh- sını muvafık görmüştür. nacaktır. 
da en büyük iimil idi. Bir ara- pat eder. zadeliğinde tanışmı1Iardı. Sul- Seyahate iştirak edenler ara- Ziyaretçiler, Cumartesi saba-
!?' İngilte:e sefar~.th~ne~ine il-. S_:ıit Paşa~ın Sultan Hamide tan Hamit tahta geçince bunu sında, Vali ve Şehremini ve~~ hı İstanbul'a avdet edecektir. 
tıca etmesı teveccuhu humayu- ·hulul etmesıne vasıta ola:ı zat hatırlıyarak Saıt Paşayı başka-• Muhiddin B., Halk fırkası mu-

ı nu kay?etmiş olm~kta~. ~üt~-: damat Mahmut Celaleddin P~- tipliğe getirdi. Halbuki Sultan:fettişi Hakkı Şinası ~aŞ"-,.~olor 
vell,t bır korku netıcesı ıdı; nı- 1 şadır. O tarıh_te Mahmut Cela- Muradın hal'i ve yerine Sultan 'du kumandanı Şükru Naıli, Va 
LI ım sefarethaneden çıkıp ko- leddm. Paşa tıcaret nazırlığın- H .d. t ht . l" .. kr !kup Sevki Basri Paşalar, Şehre 
na :ına avdet etmesi de bu te- da, Sait Paşa da Sait Bev P.a-

1 
a_m~ 111 ~ p adı_c a~ı ~uz~. ~-ı mane.ti m~avini Hamit B. bulun 

1 vec~ilhiı büsbütün zevale mah- mile ticaret nezareti meclisi ri- ~:'.n e yenı a ışa. ın a~ _atıp maktadır. 
kilnı etmeMck endişesinden mü' yasetinde bulunuyordu. Bu mu·· - lıgıne Sadullah Beyın getırılme V d . . b" m ika ve 1 • M"th p .. f k apur a ıyı ır uz 
tevellit i?ı. Buna ı:nukabil Su~-: nas:betl~ Sait Paşa Mahmut sı 1 at aşa ve ru e ası tara- tanınmış san'atkarlardan müte-
tar. Hamıdm de Saıt Paşaya bır Celaleddın paşanın konağına de fında? kararlaştrrılmrşt~. Sultan şekki! bir saz hey'eti vardır. 
me;lı m hsusu, bir zafı vardı. j vam ederdi. Mahmut Cetaled- Hamıt tahta çıkınca Mıthat Pa Mevlut okumak için de on ha 
Aş-ğıda h.kaye edeceğim veç- din Paşa o aralık şehzade bulu- şanın namzedini bırakarak da- fız bulunmaktadır. 
hile Padişah bir gün bana: "Bil nan ve hemşir~si Cemile Sultan mat Paşanın mahmisini baş Proğrama göre, Gülcemal bu 
mem !leden bel'İm bu adama bir nın sarayına sık sık gidip gelen ka\iplite tayin etti. sabah Geliboluya uğrıyacak, ve 

•ylim var., demi ·ti. Abdulhamit Efendiye Sait P.::ı- <B· 

Öğrendiğimize göre Anafar
ta'larda rekzi takarrür eden abi 
denin inşasına başlanılmak üze 
redir. Gelecek seneki ziyarette 
abidenin resmi küşadı da yapıla 
caktır. 

Abidenin bulunduğu mahalle 
sahil arasında bir yol, ve sahil
de iskele inşası mukarrerdir. 

Bu suretle, gelecek seneki se 
yahatte, şehitlerin başları ucun 
da fatihalar okumak kabil ola-

"Türkiyede harpten sonraki ~i- tık ortadan kalkt,ğı ve asıle 
il tebeddülat ~usya istisna . edıhnıe. cenuba doğru çekilmekte old 
dig-er devletlerınden daha büyuk ol- l b"ld" "lm kt d' . 1 · · · arı ı ırı e e ır. 
duğu başlangıcıyl'!. m~ka eye gırı~ın 
muhabir memleketımızde padişahlı-
ğın, hilafetin lağvedildiğini, yeni ~·- Hindl!Jtanda 
deni kanunı:n yerleş~iğ!ni kayde~k
ten sonra dıyor kı: Bırçok tngılız: Yeni bir vak'a 
ter Türkün erkekçe ve a.k~:rc~ m~zı- KARACHİ 13 A.A. - İÇ 
yetlerini takdir ed.r. Bugunku hukıl . ' .. .. l 
met zeki iki mühim zat tarafından satılan yerlerın onunde a ı~ 
idare e<!llmektedir. Gazi Hz .. son ~e: rişe mani olmak için nöbc-t b' 
rece a,teşin bir vataı;ıperver_dır. Mılh !iyen 100 kadar kimse hüki:IO: 
barek!tı ve 922 dekı asken zaferle- . . d ..;;rrıri! 
il ka mıs oldug-u nüfuzu muhafa- te aıt bır antrepo an 5--. d 

r e zan , l · · t 1 · rkl ' za etmektedir. İsmet Pş. hareki.tında memur arının ıspır o U ı~ ri 
ki sadelikle. nihay_eta~z sur~tte~ ~b- karmasına mani olmaları ~eeı' 
rı ile cazip ve sevımlı şahsıyetile fık- ne bu sabah tevkif ediJrnlŞI 
rı kararındaki met.aneti m~afaza ~- . . soCl 
der, bu meziyetlen kendısını mahır dır. Bunlar bırkaç saat 
bir müzakereci ya~mııttr. serbest bıraktlmışlardrr. - _ _......,. __ 

Mizaç itibarile farklı, fakat gaye Belçikada kon.,..... 
ve emel itibarile müşterek olan bu "'· -
iki zat siyaset ve usullerde yekdiğe- BRÜKSEL, 14 A.A - aerı 
rine muvafık olup bugünkü hükümet ynelmlel alebe kongresi aÇ 
şekli temin edilmiştir. Muhabir bun-
dan ıonra memleketimizin ikbsadi mrştır. 13rll 
vaziyetinden bahsederken şöyle mü- BERLİN, 14 A. A. - l<ll' 
talea yürütüyor: ning kabinesinin intihabat i 

"Türkiyenin hugü~kU _Brtısadi_ nununda ve usulünde ebeıutl'. 
müşkülatı evvela ~ilt~n .. dunya~aki yetı· tadilat yapmak tasa"~ 
ticari !';.brandan .. bırlb~nnı ta~~be~ 1 

- .. red•'' 
mabaulün fena gıtmesınden, Turkı- runda oldugu soylenmek b'• 
yede istihsd edilen mcvadda karşı di- RivayC'te göre bu tadilat !ll~ i 
ğer memleketlerde yapılan rekabet., us adedinin intihap daireleri111• mübadeleden. harpten sonra ecnebı h . h" . öre aııı 
sermayesinin teşvik edilmemesinden mesa eı sat ıyesıne g rıııılt 
ileri gelmiştir. Türk hazinesinin en tılması ve rey hakkına • yıŞ 
maruz kaldığı müşkülat tecrübesizlik olmak için muayyen asgarı 116ı 
ten ve ecnebi miltehassıslara karşı haddini yirmi beşe çıkarılr!l ·r. 
mevki verilme_mes_inden neşet ~dıyor, .,.ibi hususata taalluk edeee~tl 
Hükumet hanç pıyasasında agır ta- " ·ı ).ister 
ahbüdata girişmiı olup Türkiyenin DevlC't fırkası azasına aı lı ~ 
ihracatı kıymetçe azaldığı ve bu ta- nin baş tarafında M. J(oC :ııerı 
ahhudata karşı gelmek üzre Türk pa- Weser, M. Meyer, M. Lelll ~· 
rasının kırmetini düşü~~emek ~-ure~ M. Hoetker, M. Aschoff. pi• 
tile ecnebı parall tedanlcinde muşku- Rh . b d 1 M C ·us :rJ. · 
Ulta maruzdur Vergilerden alınan em a e , · urtı ' ·-"ter• 

· · h M T il" ,. 1 ısıw varidat azami dereceyi bulmuş_ olup etrıc ve . a ın ti 
4 hükumetin masraflarında ve bılhaasa yazılı bulunmaktadır. ~ . ,~ 

ecnebi parasında sıkı iktısat yapmak . . ,._di I' ll' 
esaai şeylerdir. Evvelce hüki'ımetisti- altlıgını v~ beş scnehk i)<t• oJdllğ ~ 

· · · gracr. ' tatbik edilmek uzre -et'" kraz suretile para almaktan ıçtmap "' d r. b"r istik••·~·· 
ediyordu. Bu mali esbaptan ziyade nu ve bunların oı;ru 1u ilave ,11 
tarihi ve siyasi sebeplerden ileri geli· atılmış a~ı~la~ ol~uğunonra ııo;Jil• 
yordu. Ahiren Kibrit lnhisası imti- yor. Mı: a ır un kan ı:';den şkl cŞ' 
yazından 2,000,000 İngiliz lirası elde meselesıne ~eç7red.;.s bükuıııet 1' d• 
edilmiştir ve Türk §İmendiferleri için mıı borçlar . ' 1

'." 
1 1 !ar an•ı;'JI'' 

Almanlardan bir kredi ahnmı•tır. fından aktedılmış borç . k r 
. • f k .. ·ı k e eskıden I< • Ahiren Türkiye hükumeti. Düyu- ar gozetı ~c ~ . . ettirll'c 1 

nu Umumiye meclisinin mutaleasile borçların tediyesını tehır n iorıra , 
M Rist'i mali vaziyeti tetkike m~- zusu beslendiğini yazdıkt_a 111ul<'' 

· • . , .11 1 ktedılen "' mur etmı}t<r. Bır Devlet Bankası te- ay evvel harııı er e a . 
1 

re gSr• dJ• 
sis edilmekte olup paranın istikrarı leden bahsederek ha_mıl e ·p oııı>' ti 
dü~ünülrne~tedir:. r-:ı:uha_bi_r bundan ziyetin memnuniyetı ınu.c• jJ;ıJ1 



-- -- --

3 günde_~ Yı_er_l_i _m_a_ll_ar_s_e-:-:r~g_is_in_i_4_5_,ooo __ k__;,iş_i_z~iy_a_re __ t_e_tt_i_ .. 
Rağbet fazla Buğday Feci cinayet Vll4p•lt• Komünistler Boks maçları 

45,000 kişi sergiyi 
ziyaret etti 

Günde 1500 çuval 
buğda v ihraç ediliyor 

K k 1 k 
.. .. Çarşı esnafı 

ıs anç ı yuzun· 
den bir 

adam öldürüldü ... 

Dün müstantık istic -
vablarına devam etti 

Bir miiddet felce uğrayan hokş 
faaliyeti gene canlantyor .. Kazanç vergisinden 

şikayet edivorlar 
f
. tı "'ii .. klüJ(.il Arabacı Neşet rakibini Izmir ve Ankaradaki I 

Fakat ıa n. ~ ·~ .. • 13 yerinden vurdu Bundan lki tıç ay evvel, Oe.-.. h il il kutuyor Defterdarhk bu şikA- mevkuflann buraya lataııray kulübünün boks şube-
satış yapılıyor musta s 1. .r . . 1 . f ·ı 1 · h ai, kaptanı bulunan E,ref Şe-

.. Yerli mallar sergisini açıld~ tstih~~ me~sımı ll~zc~~ yet erı tetkik ediyor ge ırı me er1 mu - fiğin gayretile boksa çok 

Günde 4-5 bin liralık 

günden itibaren dün akşama ka- bu sene uç mılyon . . "l!' Kapalıçarşı e&nafı kazanç temeldir metkılr bir huı venniıti. Fı-
rlar 45 bin kişi ziyaret etmiştir. d.~Y ihracatı. yapabıleceğimız vergisinin fazla tarhholundu- Yedinci istintak dairesince ranaız Frank!, Marten _ Sa-
Sergi geçen senekinden fazla soylenmekt~dır. k . . gwıdan tikayet etmktedir. tahkikatına vaz'ıyet eclilmiş o- ra~ga maçile başlıy bu fa-
rag'bet .. .. t.. Sergide her Bu senekı mahsul bere etınm Defterdarlık bu hususu tah- lan komünist maznıınlarınm is- alıyet Kürük Kemalimizin Ro-gorrnuş ur. . . . · · ı "lk b""' k ~ gün 

4
_

5 
bin lira satı yapıl- feytzlı hır netıcesı o an 1 uı; ik ile meşgul olrnağa başla- ticvabına devanı l' 'ilmektedir. manya şampiyonlarından Kar-

tııaktadır. day ihracatımız ~a~l~ştır. mıştır. Haber aldığnnı•a gore İzmir- pene karşı elde ettiği kat'i ve 
Sergnin ragbet kazanan pavi- Amerika ve &aır ıstıhsal m~~ Silihtar - Sünnet köprüleri de ve Adar.'lda korn"nist pro- parlak muzafferiyetle tetev-

YonlanPdaıı biri Adapazarı leketlerinde b1;1_ sene. mahımlun Silihta s·· k" .. pa<>andası yapmakla maznun o- vilç etmişti. Bunu ise gene 
nıensucat fabrikasın."l paviyonu kuraklıktan 1!1utee~sı~ olması bu 1 . . . raga v.~ unne~ opf~u !arak tahtı tevkife alınan ür: ah Fransız Andre Rebi'nin Sa- - A 

d 
'h t t hı! etmıştır ermın ınşaatı dun bedelı keş m k"l b" l'k h . . ranrra v S tk 'J • ngelldis 

ur Her nokt i ru:zırdan şaya- ı raca ı es .. . ·. d .. d •f . k ·1 'h sın cvra ı e ır ı te şe rımıze " c ı ı ı c yaptı~ı dırma teşebbüsünu memnun· 

• 

nı tetk;k olan bu p~viyon bilhas 
1 

Buğday ınustahsıllen ve bdura leenolyuunzme tırmı ııo sanı e ı a- celp ve bur.-da isticvan edilme- maçlar 1akip etmişti. Bütün 1 k ~ ı b ğ ay u ur b ı yet e <lr>jılar, kendisıne l c 
sa p ki t sanayii ü- da]{; buğday satıcı arı u · !eri cok muhtemeldir. Bu takdir u maç ardan sonra da Kü- -a'llu t mensuca f 

1 
d" · den İk" "k K A organızasyonlarını tekrar aMa• 

zerı·ııdeki muvaffakıyeti göster- fiatlerinin . az a uşıneııın ı tayin de gerek İzmir, gerek Adana çu emalle ndre Rebi arasın f d 
ırsatı verecek muvaff ı .ayetle 

ınektedir. ürkmek!tdı~ler. .. . Sabık.Şiran kaymakamı Hıf- maznunları İstanbulcla muhake a çok mühim bir maç seyre- temenni ederiz. 
Avrupa fabrikalarındaki em- Bu aym ılk gunlennde ~~tan zı Bey Ardahan kaymakamlığı- me edileceklerdir. decektik. Taksim stadoymun-

saline hem kemmiyet, hem de bul'a buğday müvaredatı gunde na ve Mülkiyenin yeni mezun- da olan bu maç, boksun aldı- • • • S. Galip 
keyfiyet itibarile faiktir. Bu fai- 100 vagona kadar ~~Janışken ft "'rından Muatafa Eşref Bey Naki B. İn tetkikatı iı hızı, büsbütün arttıracaktı. 
kiyete rağmen fiatlerde de şaya atlerin dü~tüğünli ıor.~n burada Mardin nüfus müdilrlüğür.e ta- Ticaret umum müdürü Naki Çünkü mühim maçlar birıbirini Haliç idman klübü 
n

1 
dikkat bir rekabet farkı var- ki komisyoncular ve tuccar vazl yin olunmuştur. Bey Ticaret borsasında borsa takip ettikçe hem bolllll heves· konareıi 

dır yetten müstahsili veyahut mil• lf.•uga11a ••b•p ol•n Ecf 'f · · borçları hakkında tetkikat yap karlan artıyor, hem de hal- Haliç İdman klübünün seııe-
Puplin ve tisör gömleklik, tahsil namına hareket edenleri M•rg•m H•ıtım . ırne marı emını . mağa devam etmektedir. ~ bu maçlara rağbeti ziyade lik kongresi 17/81930 tarihine 

mensucat, bez nevinden çama~ır haberdar ederek muvaredatı dur Ka~ümrüktıe oturan araba· . ~dını~ mıntakası. maarıf e- Naki Bey bu hususta borsa- leşıY?r~u. . müsadif parar günü akşamı sa-
lık pamuklu mensucat ta Avru- durmuşlar.dır. . . . .. cı Nqet; bundan 3 sene evvel ~ Besıı:n Bey ~ugilnl~rde E- dan malılmat almıştır. . Kilçuk Kemalın ne kadar cid at 13 te Direkler arasında Le-
pa emtiasına ihtiyaç bırakmıya- Bunu.1:1 .'.Ik ~es~~ fıatler uze- kansını beyninden vurmuş, alil dırneye gıdecektır. Besım Bey dıyetle hazırlandıgmı pek ya- tafet klilbü ııalonunda aktedile-
cak kadar güzeldir. rinde ~o~~uştur. kalınaama sebep olmuıtur. Ne- ?'1uv~kat bir müddet için idare Telgraf zarfla~ı. . . kından takip etti~ım için Kar ceğinden klübe meruıup azanın 

Ford paviyonu bugün açıla- Halbukı dığe~ taraft~n ih~acat fC1: hapiahaneden çıktıktan son- ~lerınden aynla~ak muallimli- Po~ta v_e ~elg~~f mud;:ı>:t• perı:'d~n sonra Fransıza galibi- yevmi mezkfırde kongreye işti· 
k cılar da bize mabetle fıatlen da- ra Meryem icninde bir kadını ıae avdet edecektir. IUUUJ_?ıyeıı te gra .arı za ~I o- Y.etının ~e _?le~leket hesabı 1- rakleri ve taahhüdatlarmı he-

ta tır. ha düşük olan ecnebi borsa ve ya~ına almlf, bir müddet be"· • ~ag~ karar ;errnış ve ~ ~rı ~ın ne b~y~k bır t~tvlk olaca- nüz ifa etmemiş olanlann kon· 

Daru 
.. ]fu" nun meselesi piyasa~a'.~da.malıı;ıızrn satıla- her yapmıtlar, fakat Meryem; Hakkı Şinaıi Pı. teftite :una asaya fi oyınu~tu. - en uz gını çok ıyı tahmın ediyor- greye iştirak edebilmek ıçır 

bilmesı ıçın fıatlenn_ ~~ha ~azla evvelce vadettiği halde kendisi- çilôyor r mse bu zar arı yapmaga ta- dum. Fakat 0 sırada ani ve u- hemen klüp merkezine müraca 
dü~mesi lazım geldıgını soyle- ni nikihla almıyan Ne,etten Cüınhuriyet Halk Fırkası ıp olmamıştır. rı:ıulmadık bir h&dise oldu.Fran- atle müterakim taahhüdatları 
mekte~rler. .. yüz çevirmiş, babasının evine müf.ui'i Hakkı Şinasi paşa ö- Eınaf cemiyetleri sız boksör bir mukavele imza nı tediye etmeleri Jazımdır. 

Şimdılik g.unde 1200-1500 gitmiştir. nilmüııdeki haftadan itibaren kadroları l~m~ş olınas~na rağmen maç • • • 
çuval kadar ıhra~at yapıl~ Arabacı Neşet: Meryemin bilılmum ~a.ta, n~hiye ve ocak Cemiyetlerin bütçe ve _l<ad- gununden hır hafta evvel öğ-

Etem Akif B. in bir 
tavzihi 

Buııdan üç gün ev~el ı;_>~r~lfli dır. Bu ihracat mıktan gunden kaçmasından fevkalade mütees- merkezlerını teftışe başlayacak roları temamen tebliğ edilmiş- rendik ki ortadan kaybolmuş .. 
nun Hukuk fakültesı katıbı u- güne amı:aktadır. • ıir olarak kadının e"ini tarnc~ut tır. tir. ,. Marsilyaya gittiği daha doğru 
ınumisi Etem Akif B. in Darül- Gümrüklerden kırtuiye Yeni kadrolara nazaran yedi su kaçtığı anlaşıldı. Neden, 
fünun ıslahatı hakkında bazı be R dyO 1•tı• 1 ~fi altına almıştır. • 'li korkudan mı?. Çok muhtemel-8 a Bir g.ü~ Balaban. cı ği kaldırmak için cemiyetin katibi umumileri teb- d' 
Yanatı çıkmıştı. _ lsmaılin, metresı Umum gümrükler müdürü dil edilmiştir. Yeni katibi umu ırB hi.d' h 

Etem Akif B. bu beyanatı F'li . k t' d nln evine girip İhsan Rifat Beyin gümrük mua mi tayin edilen cemiyetler şun- b k u ısc, ''jını almış olan 
hakkınd.ı. bize dün ~u meku.:...u 1 ps şır e ıra yova çıktıg'ıru go"ru"ncc ·~ . .. !ardır: o su gene ata ete sevketti. . e ... tının tesrii için gümrük mu- Frans z sp d" .. gondennı'ştı"r·. k Ş k ·1 b 1 zi ı orcunun spor urus-

40 000 ıı·ra verece ..Cddetli bir kıa- dür~ri ile müfettişlerinin fikirlo e ercı eıt, ara acı ar, ter - tı' . hal'f b '-· k . · · 1 şan 't' 1 kah .1 .. .. 1 'f sıne mu ı u .,..re etı her 
«- Söylediklenmın yanı ' kançlılr başlaı;nl' l rinl sormuştur. Müdürler ve mü er, vecı er, sutçu er, m<\ıı a 

l~ıldığmı bazı müderris beyle- h IA h"ku tır Balaban ts- 'f ti 1 d" ·· ı · · .. dük' turacılar, kabzimallar, ,.,h nl l\f k ) A U \ e § er usunce ennı ve gor ;t bubaptaki ifadelerinden a a n U ave ~ a : m~ilin bir kaç •!eri noksanı bir raporla umum Diğer birkaç cemiyetin kati-
ını. metçe tasdik edilmedı defa bu eve gel müdüre bildirecek!crdir. bi umumilerinin vaziyeti bugün 
İfadelerimin lOtfen şu şekilde · arabacıyı Gümrük nizamnamesi yap- !erde taayyün edecektir. 

•~ h"h b'I ·ı tevı' Radyo ~irketile Filips Hetyos mesı. .. h ... s ı ini rica ve ı vesı e . - ~ bü' bütl.ln p e Carih Nete. · A k 'dak· k · B lık d ıı-ı· · 1 
d Şı.rkeu· arasında yapılan mukave s . . ~u - mak içm n ara ı omısyon a e a ıyesı a m-
i hürmet eylerim: d t f l' b 1 K k le hükumetçe henüz tasdik edil len ırmış 1:·d 

1
• 'b' e en l\ tekrar aa ıyet-e aş amıştır. o mıyaca 

1 - Darülfünun eminliği için Meryem• e 1 gı 1 s v .... misyonun mesaisi altı ay devam Balıkanede müzayede ile sa 
ın memıştır. · ık· akşam Ba uhakkak filan namzette veya Aldığımız ma!Oata nazaran şet nıhayet. ~vve ı . - edecektir. . . tılan balıklardan dellaliye res-
~ahısta ısrar etmedim. Muharri- . . k · d k" k ı !aban tsmaıl ıle karsılaşmca hır Nizamname koıınsyonunu ıç- mi alınmaması hakkında hüklı-
. d" ikı -ıır et arasın a ı mu ave e .. . t 1 k B ı ba k .. . l'ıniz bir kac isim söyle ı, ceva-

1 
• tı'n t etmektedı'r· dcnblre uzenne a 1 ara a a timaına istirak etme uzere ısta mete müracaat edilmi""':.Bu mü 

b 
, şu esas ara ıs a · · d b ki t f · B .,-en: «Nizamname mucibince FT Helyos sirketlnin rad- m 13 yenn en ıça amış ır. tistik müdürü Musta a Nun . racaat muvafık görüldüğü içııı 

her müderrisin emin olabileceği 
0 
s~~~~ İstanbul radyosunun Arabacı Neşet; Ba~abanı. ya- ve birkaç gümrük ı:;-üfettişi An- resim alınmamasına karar veril 

ni, ve en Ja:yık Eminin ise Ema- Y 
1 

. ' ndan vahut az çalışma raladıktan sonra b!cagını hır. ta· karaya gideceklerdir. miştir. Dellaliye resminden bor 
neti arzu edenlerden intihap e- d bütün Sark memleketle rafa ır atmış, _ve ara 0 a .., e Arazi tahrir tercu e erı cu olup ta haklarında icra mu- h' 

SellJnıi 

Atleti:ım teşvik müsa
bakaları 

latanbul Atletiıım heyetin-. 
den: 

17 Ağustoıı 1930 Pazar güni 
Taksim stadyomunda tetj~;kmı 
ubakalannm ikinciıi yapılacal 
tır. 

Müsabakalar umuma küşadr 
dir. İştirak edeceklerin Paza 

I günü saat dörde kadar stadyor 
. da Atletizm heyetine müraçaa 

1 
etmeleri mercudur; 

17 ağustos proğramı 
100 Met~!: Büyükler 
400 ,, Büyüklere 

800 Biiyükter 
Üç adım allama " 
Yüksek •tlama " 
Cirit atma '· ............ 

Zaro Ağanın kan~ı 
kıskanç değil 

ça ısnıası • f 1 k k 1 aıd 1 '"b 1 • kesin gayretı'nı ve şevkıniı -
dilmesinin clahadoğnı olduğunu 5~ d:nçok milte~ssir olmaktadır. rek polise teshm olmuştur. Arazi tahrir ve tecrübe kanu- amelesine tevessül edilenlerin. ıç olmazsa - bir müddet ıçin 

. o" B rın . · Arabacı Neşet Balabanı kan . . t b d"l· ·· k" b ı d ı kırmıştı. ve buna bınaen Ne et mer. · 
1 

Filips şirketi Radvo şırketı va- .. d .. . • h k hır nuna aıt talımatname a e ı ı- mutera ım orç arı a a ınmı- Bugün büyük bir nıemııuni Asırdide Zaro Ağanın Ame 
in tabii namzet olduğunu» siıy- ı • etı'n"ı düzeltiinc; ... e kadar ona !ar ıcın e gorunce ıç ıra .. - yor. Kanun mucibince dört vill- yacaktır. kada, sırf dünyanın en ihtiy~ 1 . zıy , . . k a ağlamı ve «çabuk hastaha . d h . Adli t . 1 . yetle öğreniyoruz ki, boksu se .. • . cdım. : 

40
,
000 

lira verecektır. Radyo 1 ır .. .. .. ..
1 

. 
1 

el • yette ve sekız kaza a ta rır tec- ye ayın erı ven bir organizatörün . adamını opmek merakilc bı'1le 
. 2 - Ecnebi hocalar mesele-' sirketi bu par<ının ı;erek resül- ı:eye goturun, 0 mesın .» emış rübeleri yapılacaktır. Bu sene Ankara Hukuk mek- le boksa yem bir hare'ı:~r~!~- ~e .?enç kız ve ~adın tarafında 
&ıne gelince: ~alini ve gerek faizini Filips 1 tır. . 

1 
Bunlardan Beykoz, Y;alovay- tebinden çıkan leyli talebeler- rilmek isteniyor. Filhakika ~p~lmek~e ol~u~u __ ve hatt.ı. ~ 

Ben Darülfünunda ~enç ecne şirketin<len makine ithalinde ala 

1

. t Gu.r~.ba.~astane~sın; yatırı an la İzmir vilayeti clahi!inde . iki den 25 efendi münhal olan ınüd- bugün için Taksim stadyomun op~ı sahnelennı gosteren :~ı.ıı 
bi hoca yoktur demedım. Esa- cağı paravı almamakla ödeye- smaıl ın ,ara~ı agırl ır. k . Ankara vilayetinde bır Edıme deiumumilik ve aza müliizimlik- da yapılması mukarrer beş ma- len~ gazetelerde neşredı iıg 
&en Darülfünunun ecnebi hoca- cektr . Elyev:m serh es~? a_ra dgez~n vilayetinde Vize kazasında bir !erine tayin edilmiştir. çın ikisi umum'ı bı'r ala'ka tev!malum~ur. Tophanede f)t<ra• 

1 
• · An · . . l Neset bır mu amrıınıze emış- . . · "b ı · _ annın şah•ırıı bılmıyorum. Radyo sirketı bu para ıle b r: . - . ay ıçınde tahnr tecru e en yapı Çanakkale boğazını lıt edebilecek mahiyettedir Zaro aganın karısı Kudret H.b 

tak Tıp ve Hukukta bulunanlar taraftan p~oğramını zenginleşti tır kı ~ . İ .1 .1 
l"k lacaktır. yüzecek kadın . . · öpüş resimlerini kendisine giı• 

genç deg-ildir. Gens olan Hukuk rı'rken dig-er taraftan memleket - eKnım d's~~lı ı ek a a am <:.ah lamailin tahtı Ç _ Evvelce şehrımııde bulun- - teren ve kocasını kıskanıp k • - , y kttır en ısı ı e ya ın zama "' anakkale bogazını gecmek muş v h ı y · . . ho ı d fesör Krozat ın d t ammümüne calı 0 • · 1 b d N k T ymı's . . 1 _ e a en unan şampıyo- kanmadıgını soran gazetecıleı 
ca arın an pro 1 te ra yonun a · - k da · · örüşüvorduk Sa stan ul an evyor a ıçın stanbula gelen ve bogaza nu olan Aııgelı'dı's ~ehrı"mı» b k d · · k". 

ın ı · d .. ı · muavi k T hsilatın muntazam na a r ıyı g · ' - · b"Jd" 'Jdig-ine göre · · 1 M' M ., z o emı•tır ı. _em eketın e muc errı_s -ışaca tır. a. . . . . . · . lı günü ak~amı kahvede kayın gazetesıne 1 ı.rı .. .. gıtmış o an ıs ersedes boğa sörlerinden Selami ile ikışe ~ K - 1 
nı olduğunu yani tedns ~aya- yapılabi.lrne~ı ıçı~~ıyı b_ır tahsıl pederim ile birlikte gördüm. bir İngiliz şirketı hukll~~te mu zı bu ün yü· ecekt' . r - « ocamm canı sag o snı tında bulıınduğunu söylemış ve şebeke~te:_ı~!-:cektı_:: Kayın pederim Süleyman cavus racaat ederek Şah. İsm~lın tah- M~s Mer~edeseır.:ııühendis o- ~=~:::!ık on ravnt, kfene Yu-. o hurada ike~ de her gün hır c 
}{emal Cenap B. in bu hususta At rı•ları beni bundan dört ay evvel soka tını satın almak ı~temış ve b~- lan zevci refakat t kt d. an umum sı et şampı kadınlar gelır, hatırını sorardı · · v ya "' nun · '"him bır para teklıf e me e ır. yonu Zametopulos şehrimiz Fakat Zaro hic bir kadına i 
Y?zdığı kitabı gönnediğımı" a Bu ün Veli Ef. çayırında yaz ğa attı. . • . ıç~n mu 63 seyyah geldi ve gitti boksörlerınden Müladoviç ara- tifat etmez. ' 
kit. gazetesinde çıkan fıkraları k g !arının üçüncüsü yapıla- Ailem Meryemı de benden a- etm~ştır. h A 'k .. Dün şehrimize Alezya vapu- ııı.nda iiçer dakikalık on ravnt Yalmz, gitti gideli eı,ey ı:~ 
da okumadığımı beyan etmiş- at oşuB k uya 32 at iştirak yırdı. Ve billhare lsmaili de e- Şırket bu ta tı .merı aya .go b tinı.,, caktır .. u oş ve almıyordu. Salı günü akşamı türerek halka teşhır etm~k fık- ru ile 63 Amerikalı seyyah gel- ır maç yapacaklardır. j man oldu, dönse iyi olur; gör< 

-- -- edecektır. 
1 

ak netice kain pederimin yarımda İsmaili rinde imiş. Fakat asan atıka ma miştir. Bu seyyahlar dün şehri- Bize verilen malümata go- ceğim geldi ... 
Bankacılık tah•ili için Bet koşu yahpı ac v~enımp görünce kain pederime dedim jhiyet!ni haiz hiçbir eyin satı- mizin muhtelif yr,-Jerini gezmiş re, 25 y:ışında olan Angelidia Zaro Ağa henüz ailesine par 

lktısat Vekaleti bankacılık 
tahsili için Avrul;laya üç talebe 
gönderecektir. imtihanlar Ey
IG!ün birinci haftası Darülfü-

de Karaca B. arasına k'. Jamıyacağı beyanile hükumet, ler ve akşam üstü Köstenceye 9 senelik bır boksördür. Şimdi göndermemiştir. 
taylar satılacaktır. ı:__ Sen bu adamı evinden kov teklifi reddetmiştir. gitmişlerdir. ye kadar yaptıgı 52 maçtan 45 -----

Edebiyat hoc~arı muştun. Şimdi ne için yanında Balıkçilık müteha11ı11nın Maarif emini muavini ini kazanmış, ikİ5inde berabere Şikago hakimi şehrimize! 
Ankaraya gittıler bulunuyorsun, dedim. Bunun ti- Boğaziçinde tetkikatı B Mb.aahriffE~id~ula,~ni Fah~r kalmış. beşinde de maglüp 

01
- Şikago ticaret mahkeme· 

Y A k ada arılacak olan · B 1 ban İamail belimden h M · ır a ta mu ud e me~ıını- mu~tur. reiai M. Vilyams Alfret dun·· s• 
nunda yapılacaktır. arın n ar " . zerıne a a . Balıkçılık müte assısı . Ve al Zanetopulosa gelince Mazlu 

Talebeler fsviçrede tahsil ede edebiyat muallimleri kongr.es~- tuttu. Kain pederi~ ~e ıskernle berman Boğa2içinde tetkikat yetŞ ;ı!tı,. • .. mu mağ!Op eden bu boksör yahat maksadile ehrimize ge 
ceklerdir. !~_cihana lise ve tica- ne iş.tirak edecek o!.an tchnrnız ile baş.ıma vun:n~ ıstıyordu .. ö- yapmaktadır. Mütehassıs Bo- o or erın teavun Fransız Franlı:i Mıırten'i de na- miş ve İstanbul palasa inmiştir 
n;t me~tebı a!isi mezunları da- edebıyat hocaları dun ~at : tre len ~aın pe~enmın .~na h~dıye ğazdaki balık yataklarını ve ıandığı kavt etmiştir. 
hı! olabılecektır. n~le Ankaraya. ha~elret ~tmışler ettığı. çak~ ıle İsmaılı tehdıt et- mevsimlere göre balık akınları- Şoförler cemiyeti ıııası ıçin B~ iki mühim maçtan başka 

T vfik Fikret ihtifali dır, Kabataş lısesı edebıyat. mu mek ıstedım. Fakat yakamı. ~ı- nı tayin edecektir. bir taavün sandığı tesis edecek- yerlı boksörler arasuıda iiç Eaki caıcteci atkadaşlarımnl• 
e , • " 1 allimi M;h!11et. Behçet B. gıder rakmıyodu. Bıraktırmak ıc;_ı~ Mütehassıs bu tetkikatı daha tir. Sandığın talimatnamesi va- maç daha yapılacaktır. Mehmet Rifat Be,.ıe Nctta Lud' •r 

Gü:ı:cl san atlar bır~g~nd~ sa ken demıştır kı: . tı-hdit ettim. Ne suretle kendısı fenni ve geniş bir surette yap- kında hazırlanacaktır. Sandık Kendisi le görüştüğümüz bu aohn Hınınun nik h• dun Bcyoglu < 
lı günü Tevfik Fikret ıhtıf,alı ya - Ankarad~ b.'.r .:afta kalaca_ ni yaI"_aladığımı bilmiyorum. . mak için Balta !im. anında vakti- hastalanan. kaza"a ug-nyan ve- maçlar . . lenmc daireıinde akücdilmiştir. N ıı; C t avdet ede · b k 'J ın o:ganıza.t<irü şimdiye k h R'f B · ı d ı r·lacaktır. . .. . ı;ı~.. umar esı gunu 

1

• ro"- B.oguşmaya se ep te aın pe- le damat Feride aıt yalıyı ensti- ya herhangi bir sebepten i ine kadar tertıp ettıg-ı maçlar-'- a ta 
1 

at eyın ve ,u wıgıo '" tesıp- - K ngrede edeb yat p g d ı t ,.., llanımm akraba ve ahhapları haz Şehrİil'L?. edebıyat mun cegız. o v• • • •• • erım o mu& ur.,, . . tü yapacaktır, gelemiyen azasına yardım ede- u: çok ziy~. etmiş olmasına ra~ bulmu,ıardır. Rifat Beyle rcfıka .. n. 
lcri ile bir çok mümtaz zevat ramlarının de~~şt~rılecegı rıva- Meryem H~ .d~ dıyor kı: M. Veberman balıkçılar ara- cektir. Hatta icap ederse hasta- men._bok~u çok sevdiği ve bok~ uıun v• meaut bir evlilık hayatı d 
davet edilmiştir. yeti doğru degıldır. - Neşet benı nıkahla almak sında da teşkilat yapmağa ka- hane masrafını verecek ve hasta sa gosterılen alikada artmanın lcr. her iki tarafı da bu vesile ile 

T. Fikret merhıı-n hak~nd~ Parlamentolar kongresi istediği halde alma?'.· _Ve .. b~ rar vermiştir .. ~u~ıın içi·n· balık- nın ailesine bakac~k~ır. . istidadını gördüğü için böyle ,,
1
_•_h,•_i_k_•_Y_

1
•_•_•·-·--------

lconferans venlecek ve şıırlerı Dil Enciimeni azasından Sı- bakmı~ordu. Ke~dt~ı 1.le uç ay <;ılar -~~pe.~a~.fının teşkılı muva . Yardım san<lığı ıçın ce~ıyete mühim bir organlııaıyona te- _ 
0ktınacaktır Meb'usu İbrahim Alaeddin danberı. ~~rgın .. b~: 'azıyett~yız. fık gorulmuştur. aza olan şoförler her ay bır mik şebbils ettiğini, ciddiyet ve in-

M·· . ..d.. .. vas , tolar kongresine iş- 1smaılı ıs~ ~~c;ukten ben ta- Mütehassıs ba~ık ticaretini tar para \'ereceklerdir. Şoförler tlzamı için elinden gelen gay 
uskırat mu uru B. Parlamekn .. d"ıı A\•rupa- nırım. Kenılıst ıle evlenmek ve- ıtazyik eden vrrgı ve resimler cemiyeti diğer taraftan azaları- reti ııarfettig-inl söylemektedir. Yerli malı kullan 

lVJ:'" k' · ·· t' ak etme uzere u rk 1 • me zuu d d k"k 
1 

ıı· . tıs ırat inlı;sarı umumı mu 
1 

ır .. .
1 

h reket etmiş va mrtres ı mese esı v· ı hakkın a a tet ı at vapmakta- nı bir hayat ıigortasına lıaydt't- Bu gencin Rebi'nin firarile ı 
ic~ru Asım B. tetkik ve teftiş, ya muteveccı ıen a b:ıhis deP.ılclir. dır. •irecektir. tr• :, ufcattıfı bokıu canlan- l 
- 111 Yakında Izmit'e gidecektir. tir 

NlKAH 

Vatandaş! 

M. /. ı·r tasarrıı/ rrmıytfi 



• 
l\IfLLIYET CC:\1.1 ı .; AC:l"S'l\)S 

Fi - .M..iz• tlı, Ede Ir, 

n.srın umdesi "Mi!liyet" tir 

15 AGUSTOS 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

No: 100 Telırraf adresi: Milliyet, ı .. 
tanbul. 

Telefon r.umaralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 

G 
1 3 aylığı 

1 6 " 
12 " 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kurut 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti geçen nuıhalar 10 kuruş 
tur. Gazete ve matbaaya ait itler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

Beşeriı1 Enkazı 

Yeni neşriyat 

Resimli Uyanış 
Resimli Uyanış'ın son nüsha 

sı çok zengin münderccat ile in
tişar etmiştir. Bu nüshasında 
Bolşevik şair (Maiakovsky) 
hakkında Halit Fahri Beyin bir 
musahabesi, Elif Naci Beyin Fe 
him yazısı, Halit Fahri, Meh
met Selim, Reşat Feyzi Beyle-

Lüs Harfort B. 243 hastanesi il düştüğünü öğrenecekti, ve gi- rin sürleri ile Reşat Enis Beyin 
nin eşiğini aşmazdan evvel bir dip onun uyuduğu toprağı ö- bir hikayesi vardır. 
tereddüt anı geçirdi. Eskidl"n ( pecekti, orada huşu ile iğilecek -------------
rahip mektebi olan bu vasi bina ti. iRTiHAL 
run büyük kapısı bütü,n ağırlığı 1 İşte bundan sonra seyahat
ve bütün heybetile genç kadını !er, yaralıların uzun istiçvap 
eziyordu ... Bundan her şey feda lan , yaralı taşıyan trenleri bek 
karlık ve ıstırabı hatırlatıyordu. lemek için istasyon istasyon do 
Zamanın ki~mirdiği duvarlar! !aşmak, hastaneleri ziyaretler 
Papasların söylediği kilise başlamıştı .. , 

Kuleli Askeri liseai franaızca mu
allimi Mazhar Beyin pederi 29 uncu 
fırka komandanlıiından mut•kait 
miralay Haıan Bey irtihali darı naim 
eylemiştir. 

Cenazeleri bu~ün onbirde Cerrah 
paşa hastanesinden kaJd,,.:lacaktır. 

1930 -ıy , 
eğlenceleri 

Dllnkll bilmecemızın 

halledllmi~ 4tkll 

YUKARDAN AŞACI: 
1 - Layemut değil (4). lzkara 

değil (4). 1 - Ağaç yavrusu (5). Ben (3). 

l:!ugUnkJ yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SA~: 

2 - Genişlik (2). Beygir (2). 2 _iyi (3). Rabıt edatı (2). 
3 - Lakin ( 3), Kokulu bir yap· 

rak (4). 3 - Rutubet (3). Nota (2). 
Gazetemiz ilinların meı'uliyetini 

kabul etmez. 
d·~~~~~~~~~~-. 

§arkıları ile işba haline gelmiş Bütün bu teşebbüslerden der 
eski duvarlar !Bu uzak mahal- mansız, bitkin çıkıyor fakat 
lenin, içinden sefahat sızan ça- her seferinde kararı kavileşi
.~lımsız evleri...: Hepsi her şey yordu ... 

4 - Kırmızı (2). Memeden süt 4 _Aksilik (4). Rabıt edatı (2). 
nın en çok sevdiği lavanta- iç (2). 

5 - (Z) ilavesile işve olur (2).. 5 - Nota (2). Bcyg;r (2) 
1 . ı Bugünkü hava ıstırap... Uzun zaman hiç bir malıl-

dan sürünmüştü... Nota (2). 
6 - Adet (4). istifham (2). a 

t Dün hararcı en çok 29 en az Dermansız göğsü kalbinin mat toplıyamadı.. Kader o-
... Son gelenlerin, zavallı 6 - Dem (3). 

insan kırıntılarının oturduğu 7 - Yama {2). !senin muhaffeH 7 - Cet (3). Nota (2). 
18 derece idL BugUn hava açık 

11 
olacak riızglr mütehavvil esecektir. 

endişeli çarpın tılarile kabarmış, nun arkasından saldırıyordu .. 
g düşmemek için bir dakika dur- Kalbinin gecesinde küçük bir 

oda hastanenin öbür tarafın- <2 >· 8 - Rutubet (3). Şart (2). 
· ' B k 1 8 - Yarım (2). iade (3). 

mak mecburi,yetinde kalmıştı. semşek bile çakmıyordu .. Fa
)~ ~'\~AJ Nihayetsiz üzüntülerle geçen kat gözleri ateşten parlıyarak 
ı .t-LE '~ aylardan sonra ilk defa olarak hiç yorgunluk hissetmeden, 

da ıdı... u adar yara mm! 9 _Fazlası (5 ). 9 _ U.ta değil (5). Cet (3). 
manzarası karşısında he ye can· g;z::;ıı::;:ı:;::;;;:;ıc:ııc:;m::mı:::;::~ır.;amıı::ı::ı11••ca::m• 
landı diye belki de feci haki- jlT k • 

ı, • _ miİll - 1 cesaretini kaybetmişti .. kaçmak gidiyordu ... Hiç bir şey onu ka-
ç, Ne dersı·n? istiyordu; Buna rağmen bakışla rarından döndüreıniyordu .. 

kkaatti hissettiğinden, Lüse refa . a s1' m 
eden doktor ziyaretini buj j 

rada bırakmasını tavsiye etti,. bahçesi 
8 rı mu.zlin kaı.nya ~a~lanmı.ş çi~i Bir akşam, o akşam kalbi 
r Çok soran bir arkadaş tahta lenmış sankı .... Sıhırlenmış hır nasıl birdenbire durmuştu, 
r.ulumba gibidir, insanı, gıcırtı- ! kuş nasıl yılandan kaçamazsa bir akşam bir hastanede, bir 

ı 
1 

r.ile sinirlendirir. 1 g~nç kadın ~~.oradan .uzaklaş- denbire btr iaydmlığın fışkır 
r Benim böyle bir dostum var, ı mıyord~ .. ~orun~ez hır rnıkna <lığını gördü, yanar yanmaz 
;ı.lün geldi: tıs onu ıçerı çekıyordu... . . sönen soluk ışık .. , Bu soluk 

Lüs: 
- Hayır, J an beni çağırıyor, 1 

diye cevap verdi, ve küçük sa 
lona girdi. . 1 

Orada on iki kişi kadardı-
lar ... 

Pek yakında: l\1eşhur İspanyol tenoru 

U iBAR i 
t _Merhaba nasılsın? Bira.z cesaret toplamak ıçın ışık genç kadını aldatacak ka 

ı ', g· 1 · · :.k .. , gözlerıni yarı kapadı ve çoktan dar kuvvetli idi. 
- yıyım, şu ur. b · h b b d' • · d 

1 n _Sıcaklara ne dersin? er! a er ekle ıgı a amın Kocasının taburundan bir 
Fakat on iki enkaz .. Yal- 1 • k d' · t d · t 1 da 

nız ruhları yaşıyan müheyyiç nın en .... ı~ı~ca ger esı an~·o ar .. 
1 1 ~ _ Mevsim! gölgesini beyhude yere aradı ... yaralı demişti ki: şekiller!.. On iki tane insana lım•••••- -::=;.uzü~-...... ..:.:.:ı:arA' 

1 Jı _Yahu bu yemiş bolluğuna Jan'ın gidişini hatırladı .. Göz- - Jan Harfort mu?. A., e-
11 rıe derr.n? !eri yaşla doldu.. vet ben onu tanımıştım .. 

a _ Mevsim. Zarif, samimi evlerinde idi- Ah zavallı adam!.,, 
·a _ Bende bir kaşıntı var, vil- ler. Lüs }anın sevdiği bütün ye Lüs heyecandan sapsarı ke-
:udüm fasla fasla kabarıyor, ne mekleri hazırladığı halde o ge silmiş yatağa dayanmıştı .. Bü 

5iersin? ce hiç bir şey yememişlerdi, yi yük darbeyi karşılamağa ha-
e _ Mevsim! yememişlerdi, ... Konuşma~ış- zır lanmıştı. Yaralının yatak 

,: ğ - Lakin, bizim tarafta da öy !ardı da. komşusu arkadaşının sözünü-
• e sivri sinek var ki.. . Ne der- Dini bir sükutle yıkanarak kesti: 

büyük bir aşkı ifaqe eden ba- - Combard, yanılıyorsun ".in? 
i r kışlarla biribirine bakmışlardı .. zannederim! Neler anlatıyor-
11 - Mevsim! Sonra Jan kalkmış, dudakları sun. 

ı r - Vapurların, tramvayların 

1
, lcalabalı§:ma ne dersin? titriyerek Lüsü bağrına basmış' Öteki birdenbire kıpkırmı 

r _ Me'vsim ! ve "Allahısmarladık,, demişti.. zı olmuştu, mırıldandı; 
~ Genç kadının başını kuvvetle o I - Hayir, Madam, emin olu-

l ı J - Yeni gazetelere ne dersin? . 
c _ Mevsim! muzu üzerınde, hıçkırır görün- nuz, yanıldım ... 

ce, asabına hakim olmağa ça· Arkadasımın hatırlatması ü 
-Ya yeni fırkaya ne dersin? k · 

z _ Mevsim! lışara : . zerine .. 
r , - Ağlama sevgilim, demışti O kadar acemice yalan söy 
. Baktı ki bende başka cevap 
ı k kı k . . . gene geleceğim. . O zaman kay !emişti ki Liisün kalbin~ şüp 
c'o • sa esti ve gıtti. bettiğimiz saadete kavuşacağız. he girdi. Hissikablel'lukuu o-

Satılık isim! Geçirdiğimiz felakete mukabil na ] ap.ın yaşadığını sövlüyor-
1 Yahu ne ticaretler var da biz iki misli mes'ut olacağız .. Ha- du, J an'ı ölmemişti. J anını bu-
Carkında değiliz. Meseli: ydi biraz cesaret Lüs!... lacaktı.. Bugünden itibaren 
t Kitaplara isim satmak, gibi... Ve son bir buseden sonra ay haftalar geçtı ve ruhunda ıi-

1ı r Demek «Ealanm kitabıll diye nlmışlardı.. mitle karışık endişe büyüdü: 

benzemiyen insan ki, ayak uç 
larmda gülümsemeğe çalışarak 
ağlıyan <11U1eler, kadınlar .. 

Yalnız birisi yalnızdı. Lüs, 
ona doğru yürüdü, karyolasın 
da hiç bir isim yazılı değildi. 
Hastabakıcı, yaralının ismini 
yazmamalarını rica ettiğini 
söyledi. 

Lüs bu yaştık üzerinde duran 
başa dikkatle baktı ... Oyuk 
gözler, göz evlerinde büyük, 
kırmızı iki büyük delik bırak
mıştı... İnanamıyordu.. O, 
Jantlı, onun Ja ı idi .. Hayati
le dolu olarak ayrıldığı ]anı kör 
iki kolu kesik, bacakları mef 
lfıç bir halde idi. 

Boğuk bir sesle : 
-Ah! Jan, Jan, }anım,. diye 

inledi ve bir ceset gibl dokto
run kolları arasına yığıldı.Za 

vallı yaralının heyecandan bu
run kanatları tıtriyordu .. 

En çok sevdiği lavanta ko
kusunu tanımıştı. · 

rıatılırsa mUşteri artryor. Bir kaç ay mektup ~lınıştı.. . ... Yavaş yavaş beyaz ya-
r Mustabey armudu, Hasan bey Sevgiden taşan zavallı mektup takların çerçeveled;ği odaya Bir kaç saat sonra J an Har-
~avunu, bayram Paşa enginarı- lar. .. Feci sahnelerin sarstığı gelmişti ... Ne klorotorm_ ve e- fort doktora yalvarıyordu: 
.ıa rağbet edildiği gibi deseni- hassa . bir kalbe acıların nüfuz\ ter kokusu ne de malullerin _Size yalvarırım doktor, yal 
Le!.. Yahu şu bizim isme bir ta ettiğim anlatan zavallı mek- iniltileri uzun bir temas neti- vnrırım, çok miktarda bir mor-
~p yok mu? tuplar.V ... Sonra bir gün l:iç b~rLcesi bu sefalete a'ışan kalbini fin. 

~ ~ FELEK şey... eyahut sukut .. Hıç bır· çarptırmıyordu ... Bu adamla- _Fakat daha yaşıyabilirsiı 
l Şf':Y· hiç bir şey ö~re~eme~işti .. rın. ~rasında gülüm::;iyerek ~e- niz dO!;tum.' 

Bır kaç zaman umıt ettı ~on- çebılıyordu. 1 •• Zavallı eksık _Yaşamak?. Ah ne işkence 
Doktor ra .... Ya va~ yav~~ ~andan bır ha mahluklara... .. . ı o, beni yanma almak, merha-

HA. FJZ CEM AL her ge.Iı:ıı.Yecegını a~laı:ı_ı~tı:., Lus, . hayat ve g~zc;llı~t~n metini vermek, ıstırap çek-
Kendısı ıçın onun olduç-unu taşan bır aydınlık gıbı goru- ı mek istiyecektir .. Beni sevi

• Cuıııadan maada Rünlmle Oğle· anlamıştı ... İşte o zaman bır ce nuyordu. yordu biliyorum. Artık bun
' ! d.n sonra saat ( 14 - 16 ) da I.tan· s~re~ hami.es~ b~t~~ kuvveti· Bugün ~a.nk·i· sevdiğini .bu- dan s~nra daha büyük bir se

l bul Divonyolunda ( 118 ) numcro· nı ıade etmıştı. Onune gelene lacakınış gıbı guzel olmak ıste vinç bekliyebilir miyim?. 

Tercüme erlen 

MÜMTAZ FAİK 

ı ı 'u hususi kabinesinde hastalarını onu soracaktı ... Fakat öğrene- mişlıi.. . . Uzun, dar ve vücudü- -
!kabul eder. cekti ... Son dakikalarını, son nün bütün güzelliğini gösteren j 

ı • Telefon: lstanbul ~31)8 düşüncelerini bilecekti.. Nerede saten elbisesini _iymiş ve Ja-

Cinsi 
1 ~;tmck 
2 Bulgur 
a Pirinç 
4 Sade 
;; Fasulyo 

• 6 :\'ulıur 
7 ~lercimek 
8 Arpa 
9 Saman 

10 Ot 

SPOR 
Hayattan &evkalma~. •• daima oc
ıeU,ıibhath ve faal bulunmak: lıabı 
kuvvetten d01ürmeınekJc ta6mk:On· 
dür. Sibh .. tinlıi muhafua. ıinil"" 
terinizi takviye faaliycti
niıi tezyit için küçükler 
ve büyüklc-r tarafından 

mukcmmel bir kuvve1 
il-, ·ı olarak tanılan 

rratos 
kuUanfn.ıı. 

Htrccıane-dc bulunur. 

Azaml 
Kilo 

100000 
10000 
4000 
2400 
4-000 
40~0 
.'iOOO 
6000 
3000 
bOOO 

A~gari 
Kilo 

90000 
8000 
3500 
2000 
.1000 
J500 
4000 
.'iOOO 

Kapalı zarfla 
Aleni munakasa 

• • - • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• " 

8 ~o lıt ll.itlis Ja11darı11a ı11ektcbi 
ıı1 lici Liri yeti el c 11: • • 

Bitlis 1 ındarm• mektebine mahsus yukarda yazılı on kalem erz.k kapalı 
zari ve nl~~i munJkasaya konulmuştur. lbale 19'ağusros'9.l() pazarı .. i günü 
lliclis belediye dairesindeki komisyon mabsusasınca y•pılacaktır. Talipler 
mezkOr komisyon riyasetine müracaat etmeleri IAzımdır, .;lartname mektep 
milctılrly<tinden verilir. 

, 
lıt. 4 Üncü icra memurluğun 

Açık artırma ile paraya çevrilcC• 
eayri menkulün ne olduğu: Tarla 8 

dönüm gayri menkulün bulund•i. 
mevki mahallesi, sokağı, numarası 
Üsküdar Altunizade m. Kartallı s ı,. 
No. Takdir olunan kıymet: 2175 
Artırmanın yapılacağı, yer. gün saat 
1st. 4 üncü "icra dairesinde 18/9 9 
T. s. 14 ita 16 ya kadar. 

1 - İşbu gayri menkulün artıtıı>' 
şartnamesi 8/9!9J) tarihinden itiba' 
ren 930-83 No. , İst. 4 üncü i~ 
dairesinin muayyen numarasında b 
kesin göre bilmesi için açıktır. ııaıı; 
da yazılı olanlardan fazla malurıı' 
almak istiyenler, işbu şartnamey~ .,t 
930-83 dosya numarasile memurırc
timize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yuıııı 
da yazılı kıymetin yüzde yedi teııır 
nat göşterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicillile sab,t 
mıyan ipotekli alacaklılarla diger 
lfıkadarlar:n ve irtifak hakkı sahıl" 
lerinin bu haklarını ve hususile f~ 
ve masrafa dair ol1n iddalarrnı işbd 
ilin tarihind~n itibaren yirmi ~ 
içinde evr<1kı müs•ütcleriJe birlitct' 
memuriyetimize h:ldirilmeleri i 
eder aksi halde hakbrı tapu sici 
sabit olmoyanlanlar satış bedeli 
paylasmasında har;,; kalırlar. 

4 - Göstr.rile11 CTÜnde artırınaY 
i~tirak <'d·~nl,.r artırma şartnamcsifll 
okumuş ye lüzumlu mali'ımatı al 
bunları ttmamen bbul etmiş ad .,e 
itibar olunurlar. Üstünde birakılaf\ 

gayri mPnkulün b•rleli zamanında rft' 

rilmezse gayri menkul ikinci bir ar 
tırma ile s.tılır ve bedel farkı ve nı.1 

hrun kalman yüzde beş faiz ve diğd 
zararlar aynca hükme hacet kaJınalP 
sızın memuriyetimizce alıcıdan ~~ 
sil oluneır. Bes numaralı fıkradP" 

şart tahhakuk ,etm•k 1-:aydile üç def• 
bağırıldıktan sonra gayri menkul el 
çok arttırmanın üstünde birakılıl'· 
Şart tahakkuk etm~zse artırma geri 
birakılıp alıcı taahhütlerinden kurtll' 
!ur ve teminatta kalkar. 

1 S - Artırmanın birinci veya ikıtl 
d olmasına ve gayri menkule teallı1• 
eden kanuni hakka ve satışın tarzJlll 
göre diğer şartlar. Müterakim veril' 
ve vakıf icaresi müşteriye aittir. ~r 
zılan t•rla yukarıda gösterilen ıs/9/ 
930 tarihiııde 1st. 4 üncü icra ın.:
murluğu odasında işbu ilan ve göstc' 
rilen arttırma şartnamesi dairesindt 
satılacağı ilin olunur. 

1 Şehrenıanet; ilc"uıatı 

Şchremancrinden: l\lilbayusıo• 
lüzum gönilcn 1000 p1kct müzek· 
kerelik, 4-00 esı·riccJit, 250 ıezkere' 

ilk, 600 adi çlzgili. 100 muralıb•• 
çizgili, 6000 adet sünger kAj\'ıdı, ~~ 
pa'cct mektupluk k.\ğıt, 2000 ad<' 
kopya k1lğıdı, 200 şi ;e kırmızı nın· 
rekkep, 1000 şişe mavi mür,kk•I~ 
.100 ıstampa mür;Lcbi, ;ıoo kutu 
kalem ucu, 7 5 kut•J san k3.lem uct'· 
4-000 adi kurşun kalem, 1000 fshtt 
kurşun kalem, 600 renklı kaleıtl. 

1 ~00 adet mektupluk zarf, ~ 
tezkerelik zarf, 20000 tahrırıdık 
zarf, 50000 adi mektupluk zarf, ;ı(JI) 
bUyllk astarlı zır! .. ıoo küçük ısrarlı 
zarf, 600 büyük kabı zarf. !i(J<.) k~· 

çük kaba zarf, !000 kutu ı·iıi r•P· 
tiye, !'OJ kutu i)tn~. 50 kutu resır11 
çivl•i, 6()0 blem sıpı, 100 kutu 
mühür mU'nu, 2llJ lisr!";, 2f00 ıelB 
dosya, ~O tampon, 200 buyük blok' 
not, 400 küçük bloknot, 50 ıstıll'' 

ul· pa kapalı zarfla münakasıya kon k 
muştur. Talıpletin şartname alın• 
vr n(imuneleri görınck için her gil: 
lev•zım müdürlOğunc gelm:l<rL 'f• 
lif mektuplarını da ihale giınu ol•~ 
; Eyhil 9.10 per;embe günu sa• 
on beşe kaJar mczhfır mu,l~rliıgo 
vermeleri. 

1 1 -
"Milli11le,, in ede/Ji romanı : 48 miyet, bu vefakarlık, bu feragat hundeyi düşündü: bir hiç iÇin muydun?. 

vardı. kabaran kaynaşıveren, mana- - Hayır! 
Muhakkaktı ki bu kız, Ra- sız, iğneli kıskançlıklarını ha- Hürrem Hakkı, ne güldü, ne 

sih Nevres! seviyordu. Sevme tırladı. Acı acı güldü. Ayakla-'kızdı, ne de şaştı; içinden: 
se bile onunla candan alaka- rının ucuna basarak merdiven - Sen, Belmanın romanını 
dardı. Rasih Nevres, gecenin !eri sür'atle tırmanan Emineye yaz ... Jülyanın romanını yaz .. 
bu saatinde nereye giderdi? uzun uzun baktı:. Hep bunların, bu gibilerin ro
Onun nereye gittiğini, gitmek- - Ne Janti kız Yarabbi! Ne manını, hikayelerini yaz .. Za
te olduğunu belk Emine bili- janti kız!. vallı Emine, sen, tanınma-

lfıt ağanın bu kadar dikkat 'lığına yaslandı, gozlüğüniİ. çı; 
etmiş olması imkansızdı. Hür- kardı, parmaklarile gözleriııı ~
rem H~kkı,_ ~evl~t ağaı:ıın iz'.~ ğuşturdu, gerindi, esnedi, k~. 
nını, ıdrakinı hır haylı tecru- !arım gerdi, kavuşturdu, yu 
be ettıği için Eminenin yalan 

1 ruklarmı masaya dayıyaral> ar' 
söylediğne kuvvetle kanidi. 1 ğa kalktı: 

Emine, burada! ınaansına göz 
.erini :ndirdi, fakat omuzları
nı gHip bir oynatışla sılkti. 

Hürrem Hakkı, hizmetçi kı
an harel:etinden şüplıelenmi~ 
:i. Yaıı odasına girmek üzre o-
.an Nevres Vacide 

- Pardon, dedi. Bir dakika 
nüsaade et. 

- Ne var?. 
- Odamda ı n'cndil alaca-· 

!I!'"il. 

"Jeucs Vacit sessizce odası-
1~ eırmi;ti. Hiirrem Hakkı, E
ıin.:yc • aklastı, alçak sesle 

.ordu: 
- f'a~ih, buracl:ı de_.il mi?. 

- r'Jct T3~..ıo~~enr1i. 

yordu. Yakinen bilmese, hisse Yazı odasına girince; Nev-
1

dan-öleceksin! Ne yazık!. 
\f h 1 .,, 1 derdi. Buna rağmen kışkanmı- res Vacidi masa.başına oturmuş Diyordu . 
. a mıı ıe.sar k a· . 'l b ld. E · k d yor, en ısıne ayrı an paya ra u u. mıne, apıya vurup o aya 

-. Odası~da mı-. . • .. .. zı oluyor, onu koruyordu. Nevres Vacit, yakın gözlü girdi: 
. Hızmetçı kız sesını busbu-, Bunu her kadın yapar mı idi. ğünü takmış, bir yığın kağıt - Rasih Bey, yok efendim. 

tun yavaşlattı: Yapa bilir mi idi?. Sırf basit bir karıştırıyor, arasıra da pertev- Sokağa çıkmışlar. 
- Beybabam sorarsa, bana kıskançlık hissile, bu gece Ra i suzla bakıyordu. Hürrem Hak- Nevres Vacit, sinir ve hid- -

haber vermeden, bir şey söyle sih Nevresi elevermez, onun kı, masanın yanındaki koltuğa detle homurdandı:ı 
ıne, dedi. Galiba sokağa çı- planlarını altüst edemez midi? oturdu: - Nereye gitmiş?. 
kacaklar, Efendim?. Hürrem Hakkı, Rasih Nev- - Sen gözlerini yorma .. Ver - Bilmiyorum Beyefendi. 

Hürrem Hakkı, Eminenin rese ettiği vaidi unuttu, cebin- ben okuyayım. - Bahçıvan Mevlih ağa; kü-
samimiyetine, sadakatine, ve- den bir lira çıkardı, Eminenin - Hayır, hayır .. Notların ba çükbey, bahçede dolaşı,Y.ordu, 
f kA _ . avucuna sıkıştırdı: zıları numaralı, bazıları da işa- sonra çıktı, istasyon tarafına 
a arlıgı~a ve b~~hassa feraga - Babası soruyor amma, ben retlidir. Ancak ben anlarım. Bir gitti, dedi. 
t~~ takdır ve ~u:mett~n ken- idar:. edec~ğim. Sen, git, Rasi-J kere sıraya koyayım. Rasihten ~evre~ Vacit, ~sık suratla, 
d~nı a.ıa~.adı. .ıyı :er?ıye, t~h he boyle soyle. Çabuk savuşsun ne haber?. Emmeye ışaret ettı: 
sıl gormuş, dımagı ışlenmış Emine adeta kendisine bir - Emine, gelsin, anlarız. - Pek alii! 
nice aıle kızları, aile kadınları, hizmette bulunulmuş gibi min- Nevres Vacit, başını kaldır Emine, odadan çıkmıştı. 
bin bir ihtimam ile yetiştiril- nettar bakıyordu: dı, taaccüple sordu: Hürrem Hakkı, hizmetçi kızın 
mis kızların, kadınların acaba - Mersi, Beyefendi. - Emine mi?. o da kim:>. sesindeki tavrındaki tabiiliğe 
lıa~gisincle. korında bu sami- Hürrem Hakkı, Belmayı, Ferı - Hizmetci kız! Bilmiyor hayran olmustu. Bahçıvan M"v 

Nevres Vacit, mütemadiyen - Sen, benim yerime ot~ 
homurdanıyordu: i Ben de, kah gezer, kah ott.I~ 

-. Bu ne ma~asız çocuk!. Bu 
1 
rum. '\f()· 

vakıtte nereye gıder?. İstasyon- Hürrem Hakkı Nevres 
da ~~var?. Avare dolaşac3:k .. cit'in y~rine otun'.ınca sordıı~. 

Hurrem Hakkı, kardeşının -·Dıkte tarzım bana aııl• 1 
zıddına gitmeden yumuşatmak Nevres Vacit, dudaklııfl11• 
istiyordu: · lbüzdü ağır ağır dolasmağa baf 

- Haksızsın, Nevres •. Evvel ladı: ' · 
d . 1 d' 'd'' 1 tf11t' en soy e ın mı ı.. _Şimdiye.kadar hiç e .. ,,. 

- Hayır! Fakat bu saatte ev dim ki bir tarznn usulüm• ıtı~, 
de bulunması lazımdı. j dım olsun. Bu lşin ben ele 11

' 11 
H k R " • b'l .. ktıı 

- • ava s.ıca ... uzgar ı e misiyim ... Rasih'i arama alıŞ 
ağır ~gır e_sy~ro .. ~ıraz hava al maksadım, onun ilk günden 
mak ıstemıştır. BU: çeyrek, ya- ması için.. . jtİ 
rım saat sonra gelır.. J _ Daha ilk günden de bil• 

Ayağa kalktı, etrafına bakın- vat halini almaz ki ... 
dı: · - Fakat az cok belli oııır·1e 

- Ben, nereye oturayım?ı -Ben Rasih'e anlatırı.ı:11· ,. 
Rasih gelince, mevkiimi ona ter f .. tıa' 'tın. ·ni mes~ul etrrı·· 
1 d • H d' b . . 1 errua zı ı . 
<:e erım. ay ı, oşuna sınır e , ., * "ıt' 

nip neşeni kaçırma. Başlıya- F h 
1 

B 1 ıanııı kÖ~ttııcl_ 
1 er unc e, e 11 a " 
ım. f lm ı· . tenıiyor. 

Nevres Vacit. koltuğun arka-, de azla l:a a' 15 
.. 



fJ iki de Amerikanırı en uvimll vt gllul dtllkan/ısı olan 
Ho/lvudun, t 

Hollgvvoot yıldızları 1 

. ı ~ bir sahrına 
"Kur/ Şarkısı,, fı/1"'11 e 

.ıııı,1.1\'ET 

Charh s Rogl[trS 

f'll\1\ \C:l':-TO 

Gelecek filmler 
serisinden 

Gelce ~i< filmler serisinin ille 
geçmeıi muhtemel olanlardan 
birisi de Emil Yanings'in «Şeh
vet kurbanı•ve Nansi Karol'la 
charles Roggers'in«üçnikah» fi
lmlerini yapmış olan Viktor 
Flemming'in çevirttiği kurt şar
kısı filmidiri. Gorri Kooper ile 

ı.ıpe Velezi'in oynadığı bu film 
şarkk bir filmdir. 

Bir dağlı, bir İspanyol güze
Ilne tutuluyor.Ve kizın müsade 
sil onu kaçırıyor.Fakat dağlı ser 
best bir adamdır. İspanyol güze 
linin aşkile selbedilmiiş olan 
hürriyetini özlüyor. Tekrar da
~a gidiyor .. Aşk tesirini yapı
yor, dağlı yine İspanyol p,-üze
linin yanına dönliyor. 

Orta Amerikanın vasi ve me
lenkolik dekorları arasında alın 
mış olan filmde pitorekk vardır. 

Sevimli ve güzel Nansi karo! 
ile ııüzel Charles Roggers'in bir 
likte çevirdikleri Sahne faciala
rı filmi de gelecek filmler serisi
nin ilk görüleceklerindendir. 

Bu iki genç ve güzel artist 
«ÜÇ nikah»filmini çevirdiklerin
denbcri artık birbirlerinden ay
rılınamaktadırlar. Belki evlenir
lerde ... 

Nansi'nin sesi güzel olduiu
nu dinleyerek öğrenmiştik. Bu 
filmdede güzel Charles Roggers 
in sesinin güzelliğinden başka 
iyi bir cazbandçı olduğunu göre 
ceğiz. 

Film, meşhur bir artist ve 
dansözün güzel bir caz çalgısını 
kendi tiyatrosuna angaje etmek 
istemesi fakat bu kadını seven 
tiyatro müdürtinlin buna muva
fakat etmemesinden mütevellit 
vaziyeti hikaye eder. 

Bu iki filın Paramut'undır. 
........................................ 

Oüul ve stvlmli Nansı Karol 

Sln•nıa kaber/,rl 

•a awww:wa 

Hastanelerde 
Gürültii yok Amerika hastanelerinden 68 

T l hk . b ine Western ssitemi sesli maki ou ouse ma emesı u şe-
h. d b ı "R 1 · · na konmuştur. Şu halde hasta 
ır e u unan oya ,, ısının- dd d' 

deki sinema salonunda sesli net:e: de şen yerlerden a e ı-
makına ile sesli film ııeçiril- lcbılır,. 
meeinin men'inc ve eskisi gibi Bulgaristanda 
sessiz filmlerin orkestra refa
katinde geçirilmesine karar 
vermiştir. Bu karara sebep ye 
.1i makinenin gürültü yapmakta 
olması imiş. 

Pirandello ne alaoak 

Sobranya Meclisi 1.130.000 
levalık bir kredi verorek "Do
kümanter,, filmler yaptırmağa 
karar v~ir. 

Buliaristanda 143 sinema aa 
lonu vardır. 

• • • 
Hl30 ııenMinin ilk bet ayı ..,. 

fll)da tngilteNı 45,000,000 ~ 
lık fibn ithal etmltdr. 

11Kurt Şarki.fil,. fı!m'nin ı ·I r ı ı 

"Sah,ııı facıaları,. fi/.ninden lı/r salına 
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Elıonoml 

Hah piyasaıında 
buhran 

Mahllemel~rd~ 

iki defa şah.itlik 
olur mu? 

Halı piyasaaındaki durgun- Dün Üçüncü Ceza mahkeme-
luk devaın ediyor. Antrepolar- •İnde görülen bir sirkat davaam 
da satış durmuştur. Antrepolar da şahit olarak geldiğini söyli
daki halı kıymeti 10 milyon li- yen birisi kendisini iki defa din
radır. Buhrana sebep, mahalli lctmek istemiştir. 
piyasadan ziyade beynelmilel Reis sordu: 
halı piyasalarının sıkıntı içinde _ Ne t.tiyorsun oğlwn? 
olmasıdır. Gelen haberlere gö- _ Efendim çağırrruşsmız ıel 
re birkaç aydanberi Londrada dim. 
halı piyasasında da işler azal- _ lsmin ne senin? 
mışt~r. . Şahit ismini söyledi. 
Lımarumıza gelip geçen Halbuki mahkeme bu namda 
Romanya ve Rusyadan ihra- bir şahit çağırmış değildi. 

ca tın başlaması üzerine son za- Fuzuli şahit iddia ediyordu: 
manlarda limanımızda faaliyet - Efendim, çağrılmasam ne 
artmıştır. Akdenizden her gün diye geleyim .• 
b.r çok boş vapur geliyor, bun- Reisin emrile mahkeme ka
!ar limanda bir ikı gun kaldnı:- yitlerine bakıldı ve bu gencin 
t n sonra Karac_enıze çıkıyor- gec;en celsede dinlendiği anlaşıl 
!ar dı: 

Limandan en çok geçen Yu _Seni mahkeme dinlemiş 
nan vapurlarıdır. Geçen sene işte ... Daha ne ;stiyorsun' .. 
Turk vapurları R' ihracat eş- __ Yok efendim, bir defa da-
yasmı Akdenız lımanına taşı- ha dinliyecekmiş ... 
mı tı. Bu ı.;ene bu naklıyatı Yı.:.- Kend:ni zorla ikinci defa şa-
nan vapurları y pıyor. hit s•fatile dinletmek istiyen bu 

. Lımaıı .istatistiklerinde ikin- gençe nihayet !lahadetine lü-
cı derece ış yapan vapurların zum olmadığı anlatılabildi. 
~talyan bandıralı vapurlar oldu Dışarı çıkarken soruyordu: 
gu anlaşılıyor. _ Gene çağnlacakmıyrm E-

Ü~üncü derecede iş yapan fendim? 
kendı vapurlarımızdır. Bu ay i- ---------
<;inde limana 126 türk vapuru Poli&I~ 
gelmiştir. O b"" t d;ı. ·· 

Limanıı;uzda İngiliz vaeur- to us en "'?muş 
Jarı dördüncü, Sovyet vapurları Adli isminde, ? ya~ı~da bir 
beşinci, Alman altıncı, Roman.I çocuk; tramva.~ -~ırketını.':1 1~9 
ya yedinci derecede geliyor.En numaralı otobusunden duşmÜf, 
az iş yapan vapurlar da Macar yaralanmıştır. 
Leh, İran İspanya vapurlarıdır'. Yangın başlangıcı 
Bunlardan bir ay içinde limanı- Sarıyer<\C Boya~ı. so~akta 
mıza birer vapur gelmiştir: 

Borsada fiatler 
Dün borsada İngiliz lirası 

ı 034 kuruşta açılmış ve bir ara-
1ı k 1035 kuruşa kadar yükseldik 
t en sonra 1034 kuruşta kapan-
m ıştır. 

Liret 8,98 Altın 920 kuruş-
t an muamele görmüştür. 

Peynir tağşitine karşı 
alınan tedbirler 

' terzi Minas Efendmın evınden 
ateş çıkmış, söndürülmüştür. 

Zavallı çocuk 
Jfu"enköyünde Lutfullah Ef. 

nin evine emaneten bırakılan 
bir sandık içindeki eşyayı karış 
tırmakta olan Lfıtfullah Ef.nin 
8 yaşındaki oğlu Latifin eline 
geçen bir Rus havai muhabere 
tüfeği patlamış, çocuk ellerile 
ayaklarından yaralanmıştır. 

Tahkikat yapılmaktadır. 

Yeni fırka 

( Bıııı Birinci $11yıledı) 
Fırkaya &ireceii hakkındaki habe

rin dojru çıkmaaını arm ve temenni 
ederim. 

İnhisarlar 

- İnhisar idareleri kalkarsa hil
kllmet varidatının mühim bir kıemını 
kaybetmez mi? 

- Bizim maksadımız maaraflan 
ualtmak suretile vergilerin tahfifini 
temin etmektir. Bunun için icap e
den bütün tedbirleri ittihaz edeceğiz. 

Tereddüde mahal yok 
- Fırkanın vaziyeti hakkında te

reddüt edenler ve Halk Fırkasile ala· 
kadar olduğunu iddia edenler bulun
duğu söyleniyor? 

- Gelecek içtima devresinde B. 
M. Meclisi kürsüsünde yapılacak 
müzakerat ve münakaşat bu gibi ri· 
vayctlerin doğru olmadığını vazıhan 
göstereceği için şimdi bir şey ilave 
etmcğe lüzum gormıyorum. 

Fırkaya girmek istiyenler 

- Bir ok mekt ·plar a1C."1! v al
maktayım. Bunlarda programrmızı 
kabul eıtik!.rind n bahsederek Fırka 
ya girmek arzusu gösteriyorlar. Bu 
müracaatlara ayrı ayrı cevap vermek 
istiyorum. 

Fakat işim çok olduğundan bu 
husuBta teehhur vukııa geliyor. Ma
zur görmelerini rica ederim." 

Fethi B. in meb'usluğu 
Fethi B. kendiıinin mebusluğu nam 

zetlil!nin vazı için Bilecik meb'uau 
İbrahim B. in çekileceğinden ademi 
mal<lmat beyan etmiş ve gülümseye
rek: "Benim için elbet bir münhal 
bulunur!" dem.ittir. 

Fethi B. diler bir suale cevaben 
Fırka11run harici siyasette hiçbir te
beddül yapmıyacağım teyit etmiştir. 

Esaıen bir ecnebi ıazctcnin bun
dan bahsetmcııi ve tenkidatta bulun
masr dahili işlere karışmak mahiyetin 
de olduğundan gayri varit görülmek
tedir. 

Dün bazı ecnebi gazete muhabirle 
ri Fethi B. i ziyaret etmiılerdir. 

Fethi B. şehrimizde bir hafta ka· 
dar kalacak ve sonra merkezi umumt 
teşkili.tile meşgul olmak üzre Anka
raya gidecektir. 

Fethi B. Fırka teşkili.trnı yapmak 
la iştigal etmekte olduğu için ziyaret 
çileri ancak her gün saat on dört bu
çukla on be~ arasında kahul edebile
c•ktir. 

Ticaret Odası peynirciler ko Gene hammal kavgası Fırka Katibi umumisi 
m isyonu dün odada bir içtima Sirkecide şimendifer iskelesi Nuri Beyin beyanatı 
y apmıştır. 

Bu içtimada İktısat Vekileti 
hammallarından Yaşar, Hüse- YALOVA, ı4 (H. M.) _ Yeni 
yin, Refik, Tayip, l<amazan ve Fırka Umumi Kitibi Nuri Beyi gör
Mahmut, aralarında yük taş- düm. Memkketin muhtelif noktaların 
mak meselesinden kavga etmiş dan iltihaklar olduğunu, her gün 
ler, biribirilerini dövdükleri gi- Fırka prensiplerini kuvvetlendirecek 
bi Yaşar, Hüseyin ve Refik baş- mektuplar aldığrnı söyliyerek dedi 

t 
f 
arafmdan istenen ve Oda tara-
ından hazırlanan«Tağşiş Kanu 

n u» da peynire ai• talimatna-
m e 2 projesi tetkik ve müzake-

ki~ 
larından yaralı olduğundan te- - Memlekette muhalefetin mana-e edilmiştir. r 

Talimatnamede peynirlerin davi altına alınmışlardır. sı maalesef anlaşılamamıştır. Mevcut 
EminÖiiü merkezi, tahkikata ıeliıkkiye nazaran muhalif körkorünc ·ağlı ve yağsız olarak iki kısma 

a 
b 
yrılması. yağsız peynirlerin devam etmetkedir. hor çeyi tenkit eden zararlı bir adam 

Sarhoşların küstahlığı rlır. 1;liz bu ka~aati yıka~ak .ve m~~-oyalı tenekelerde saulması, 
p eynir imalathanelerindeyoğurt 

. J,ketın terak)n yolunda ılerılemesı ı-
Galatada kahvecı İhsan Ef., çin şuurlu bir muhalefete muhtaç ol· 

endi ailesile otururken 4 sarho- duğunu isbat edeceğiz. Muhalif kcli
şun tecavüzüne uğramıştır. Sar 1 mesi artık lekclenmiştir. Bunun yeri-

v e kaymak çıkarılmasının men'i 
e sas tutulmuştur. 

Kambiyo Borsa31 
hoşlar yakalannu~tır. ne _bütün. medeni memleketlerde ol-

H k d l . dugu gıbı memleketimizde de bu 
huin1 tOJ4 -.ocı l.eı·a h4 - 1\5 

ırsız .a ın ar 1 mevkide ı.ullanılan (kor. ı) kelimesi· 
Fatma, Sa!me, Nebahat is- ni koyacagız. Bizim için muhalefetin 

minde 3 sabıkalı kadın: Kadı- • manasi şudur: hükumetin icraatının 
1mlor 0.47 1,i5 )ilin~ .ı Ja.2.ı 

köyünde manifaturacı Haçik Milletin hakiki ihtiyaçlarına muvafık 
Ef d . · cl'.kk' d 20 t olup olmadığını kontrol etmek ma-

Frank. t ı 911_0tı ~fark J !JT.J.~ 

Ltrrt ti ln,IK J,,.y ;ıı 10.nı 

en mm u anın an me - k 1 ı · . . . ._ ı u te~.k datta bulunmak ve dogru 
Ur.ı.l".nıf .<6 .~: nınar ~~tı ·.·. 
Fr. •1k 2 42 f,ot; Koron " • ro kumaş çalıp J,açarlar .. en ya- yolu gost<rmek. 

Güzel san'atlerde kış kalanmışlardır. 

meaaiıi İki yankesicilik 

Güzel sanat'lar birliği kış me 1 - Asmaaltında tüccar Ah-

.aısıne baslanrnak uzere ıhzarat dülkerim Beyin Parmakkapıda 
yapmaktadır. Ey!Ulden itibaren 1 t:amvay ist:ısiyo~mnda iki yüz 
müsamere ve serbest tiyatro, e- lıra kıymetındekı altın saat ve 
clehiyat dersleri başlıyacaktır. kordonu çalınmıştır. 

H alfill • t • t 2 - Seferoğlu Temel'in Ye-
Akarp m ~rıne evzıa miş iskelesinde kavun alırken 

·taray .. şubesı~de ~ukayye~ içinde yetmiş iki lira bulunan 
malu ve şuheda aılelenne tevzı cüzdanını yankesiciler çarpmış
olunacak para henüz verilmedi- !ardır 
ği i~in komisyon bu şubenin tev · 

~ . .. . 

ziatmı bir hafta daha temdit et 
m ~tır. Plajlarda buzlu şeyler 

Maarif emini Yalovaya •atılmıyacak 
gitti Şehrimizdeki plajlarla deniz 

İstanbul Maarif Emini Mu- hamamlarında denize girerek 
ıaffer B . dün öğleden sonra Ya saatlerce kalan ve denizden çık 
Jovava gitmiştir. tıklan sonra hiç bir sıhhi tedbi 

Muzaffer B. Vekil beyle bazı re riayet etmeksizin limonata 
meseleler hakkında görüştük- doııdurma soğuk şeyler alarak 

C hastalananlar çoğalmıştır. tc n sonra umartesi günü şehri 
mh·t' :ıvclet edecektir. Bunun önünü almak üzre de-

Mimarlar birlikten niz hamamlarile plajlar içinde 
ve yakınlarında buzlu şeyler sa 

çekilmiyecek tanların dolaşmaları menedile-
Mimadar aralarında toplana cektir. 

rak Güzel san'atlar birliğinden Sütleri muayen<. heyeti 
.:eki'meğc karar verdiklerine da Sütleri muayene için bir kim 
ir bazı gazetelerde yazılar inti- yagerin riyasetinde bir heyet 
şar etti.Yaptığrmız tahkikatagö toplanacaktır. Bu heyette iki 
re birlik böyle bir şeyden haber hıfzıssıha mütehassısı hekim, 
dar değildir. Ve mimarlar ile bir bir baytar, lüzumu kadar. mü
lik arasında hoşnutsuzluk oldu- fettiş bulunacaktır. Heyet, ma
zu doğru değildir. halle aralarındaki sütçüleri bi-

F manet idare encümeni rer birer dolaşacaktır. Bozuk, 
Cemiyeti belediye idare en- hileli sütleri derhal dökecek, 

cümeni dün toplanmış, bu içti- satan ve sütü istihsal eden inek 
maa muavin Hamit B. de işti- sahibi cezalandırılacaktır. Hile
rak etmiştir. Umumi bütçenin nin derecesine göre sütçünün 
h_u ay nihayetine kadar yetişti- kapları da müsadere edile~k-
·ılmesine çalışılmaktadır. tir. 

Yusuf Akçora B. tekzip 
ediyor 

YALOVA 14 (H. M.)-
Yusuf Akçora Cümhuriyetin ne_riya
tini tekzip ediyor ve Halk Fırkasının 
İstanbulda kazanamıyacağını söyle
medim diyor. 

Talat B. lstanbulda 

ANKARA, 14 (Telelo!'la} - Bir 
kaç gün evvel Ankaraya gelmiş olan 
Serbest Cümhuriyet Fırkaoı Heyeti 
idare azasından Ankara mcb 'usu Ta
lat Bey !stanbula döndu. Burada Fır 
ka teşkilatile meşgul olmadı. 

Nuri B. te§kili.tla meşgul 
YALOVA, 13 (Telefonla) -Fet

hi B. in İıtanbula ı:iditi buradaki 
faaliyeti sarsıııamı1tır. )(uri B. (Kü
tahya) mutat meşguliyeti idame et
mekte n tqkilita memur edilenler 
arasında temaeı temin etmektedir. 

Teşkilatın ıür'atle ikmaline çııh
şılmalrtadır. Ankara meb'usu Talil 
Beyden gelen haberler merkez tqlD
litının çabuk ilrmal edilccetini anlatı 
yor. 

!atanbul te9kiliitını Fethi B. yapa
caktır. Bu huıuata Ali Haydar Beyin 
yardımından istifade edilecektir. Ye
ni Fırlıa burada çok ciddi tellklıi o
lunuyor. 

Fethi 8. in meb'us 
namzetliği 

Bilecik meb'uau İbrahim Beyin 
iatifa edeceli n Fethi Beyin Bilecik 
meb'ualuguna namzetlilini koyacalı 
söyleniyor. 

T esçil tamamlandı 
Serbeıt Climhuriyet Fırkaıwıın 

VUiyctçe bütün reımt muamelea.i ik
mal edilmif \'C teıçil evrakı Yalova 
kavmalıamlıiına ıröndcrilmit•;-

1930 

Devlet Demiryolları 
idaresi lllnatı 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından ı.Ilplerln 

l 8· 8-980 Pazartesi lilnü ıaat 9 dan 11,5 kadar llbatı v1lcııt et
meleri ve ffat vermeleri ilin olunur. 
1 adet muayene mıauı (yeril) 
150 Kg. grafit dikııon 

.rn adet hıvlu kalın (yerli) 
6 ., sofra örtllsü 2,80 X 1,40 (yerli) 
12 ., peçete .. 
2 ,, a~çı caketi " 
2 ,. ., gömleği .. 
110 ., demir el arabası 

" 
200 ,, yorgan çar~afı .. 
250 ,, yatak ,, " :too ,, ktiçük yastık yüzii .. 
ı uo " büyük ., " " 51100 ,. çalı siıpt:rkcsi " 2000 ,, hıw ,, küı;ü k 

" 
4000 ,. .• ,. biiyuk .. 
.500 ,, tahta fı•çası " 50 ., va~on yıkamağa mahşus nebati fırça (yerli) 
6 ., kopya makine kalemi 
l 500 ,, kimyevi kopya kalemi 
9000 ., karbon kaadı (kırmızı, mavi, siyah) müsavi miktarda 

ı top resim muşamba~ı 
1 O adet kalın ya~lı tebeşir kırmızı 

10 ,., " " ·-
10 " " ~ " 
1 O top pel!lı:anol zamk 
:iO kutu •an maşa raptiye 

ı 50 '' " ~ " 
1 ~o ,, ,, ., ., 
150 ,.. cep delterl 
300 Kg. ~dl alçı 

mni 

No. O 
• o. 11 
No. 4 

5 ., demir ağaç vldaSl dliz freze başlı 'lS X S,S 
6000 adet Bergman kroşesi 11 mim 
11000 metre Bergman borusu 1 1 mim 
200 adet deliksiz tevzi kutusu porselen 4 nakilli 
4000 ,. dupel maa vida 
60 Kg bakır çıplak tel 6 m, m 2 
60 ,, ,, n ,, f O ., 
120,, ,, ,, ,,16 n 

JOOO metro bakır izole tel ( N. G. A) 1,5 m/m !! 

1500 ~ ,, " ., ,. 2,1 " 
200 ,, elektrik ~uploıı teli 1,5X2 
20 adet tevzi tablosu mermeri 160 X 200 
500 metro kordon tel 1,5 mim 
'200 adet porselen makıır~ tablo içln 

lbO 
11 o 
! fıO 

50 

,, ı;rl f 
., emaye 
., nipel 
,, ampul 

abajur 

edison normal V. Vat 
22ox ıs 

.• ., " !20 x 25 ~o 

50 adet aQJpul cdi<on normal V. Vat 
220X40 

so .. " 20 • ,, ,, 
•• .. 

... 
220X60 
220X 100 

:10 
10 

,, " ,. 
,. ambul g:olyat 

220X200 
220XSOO 

., cdkon dtı\u nor.,,al 
80 " " 

harici 
dahili 

20 _, d" ar dll)'ll eılisım normal 
ı 60 ., cayan için rozas çivi 
ı ;;o ,. cnterüptor 6 amper 
l '200 ., rnmpon ~rasôr garnitüril tender için 240X !70 yerfı 
ı ~00 ,. ., ,, ,, vagon İçin 200 X 120 • 
~UO Kg. beyaz sabun yerli 
1 ad~t büyük harckcıi ctizlye vidalı tesviye aleti 
I ... ,, ,. t' u ., ayağı 

, ~ Kg. tuz ruhu '21 2:! bome 
! '2 adet ı:amcı elması 

25 adet bir taraflı cebire ve travers bul on anahtarı 'l /8 
'2000 Kg. ktilçc kurşun 

1 adet' kur~un pensi komple 
;> m 3 göknar dilme 4-b X 0,07 X 0,07 
25 Kg. bakır çıplak tel 2,5 m/m 2 yerli 
950,, ,, • ., ,, 16 ., ,, 
4 ader mahruti yadır yerli 
100 Kg inee ambalaj sicimi (numune gibi) yerli 
30 ,, lngillz ayarı sicim 2 m/rıı (yerli) 
20 adet dülger için kollu deıtere laması 900 X 60 
24 ,. marangoz ı;ek.ici küçiilı: 

24 adet drvarcı çekici l Kg 
1 50 ,. çeük cam keseceği ı inci (numune 'eçhi.. 
27 metre Jlstik hortum içi ve dışı telll .~7 X 77 
1 O kutu sapirogral pau 
16 adtt donanma hayrağı orta (1X1,50) 
t t ,, Türk ,, ,. ( 1X1,50) 
24 ., idt sandalye heıaran (yeril) 
2 ,, port manto Adi 8 çengelli (yerli) 
2 ,, ralı.or :;ırıngası No. 1 O 

2 ., buz kesesi 
40 Kg klingrit Javha 4 mjm 
50 ., hllct kurşunu 
'.:! adet Almanca kitııp 
50 Kg. lavha klingrit 3 mim 
50 Kg Javha amyant ll m/m 
50 ., taranmış kenevir (yerli) 
su ,, Iavha klingrlt 1 m-m 
25 ,, gra!itli amyant 26 ın·m 
5 ., fitlllik pamuk (yerli) 
1200 Kg don yağı (yeril) 
250 Kg çiy türk bezir! 
250 ,, kaynamış Türk bezlrl yerli 
50 adet i~tasyon el kampana11 yerli 
'lO ,, ,. asma ,. ., 
1 J5 metre bez hurtum 68 111-m 
1 adet tarihli madeni damga 

(yerli) 

( .. ) 

! ., kurşun pt'.RS Jolı:mw. hıkkt 
20 top hlamaço khdı 'l2 X88 (numune veçhlle) 

i()()O adet kürek sapı düz yerli 
1()()0 .,, bıma 11pı yuvulık 
500 kg çl~ ( yerli ) 

1 ıdtt !Astlk damğa 
5 kg nebati ot ( keten ) 
1 adet rakor şırıngası No t 
l Türk bayrağı büyük ( 1,50 X 2,!5) ( yuli failden ) 

1000 Kg benzin 
!O • zamkı arıbl 

1 cop aydinger 1 metro genitllk 
1 • aydinger parlak ve yığlı resim kA~ıdı 1 rrl 

40 
40 

geni~lik: 
m bezli ve di~i helezoni telli lutik 

" • • 
boru J!iJ' 25 

ss.x:ıs 

adet Tükrük hokkası pirinç ( yerli ) 7 
7 

500 
200 
200 
ll()() 
3()() 

ıoo 

adet 
m ncü mevki kanepe ( yerli ) 
buşon füzibl ( diyazct tipinde ) 6 amper 

• ~ • " 20 

" 
" 

• • • 35 
• .. " 50 

• • .. .. 60 

• " 50 .. _, 
ı adet ruvıırlak 2ımpa~a taşı 1 ~o m-m 
5 lavha !cvha kling~.t 1 -n- n 

7 " " ,., 2 ,, 
12 ,, " " 3 " 
! adec baskül ( 1000) ki' oluk 
9 ~ odun hltıısı yerli 

J()() Kg çöven 
ıOO :ufrl kı:rıı pil orla 170 x. 65 

• 80 
~ 100 

7500 ,, Tirfon allı ki ı: baslı 240 m-m 
1 ,, Baskiil 500 k;luluk' 

" 
• 
" 
• 

Saal 11 1-2 deıı <onra fiat kabul edılmez İl.alıal ,.ıııı 
isteyenler cumartesı pazar günldri mubayia kısmına f!lıJ 
caat etmelidirler. Pazarlığa arzolunan malzemedPn yerlı 
aksam için iştirak edecek t.aliplerin numunelerini her!! 
getirmeleri numunesiz vkubulacak teki ifa tın kabııl edilm ·yer 
if:ın olunur. 

••• 
iS ıtuıtos 9.30 tarihinde icrası mukarrer Fllyos beşinci k11mıııııı 

nakuuı vıhldl kıyasi flıt ceıvellerln!n tebdlllnden dolayı 4 cyJill 
perşembe ı«nllııe talil edilmiştir. 

Tıllp!erin ılmıf olduklın vahidi kıyasi fiat cetnllerinl Ankarıd• 
ve muhasebe itleri riyasetine mUneaatla tebdil etmeleri illn olunur 

• • • 
Za~ire Tuccarlarının nazarı ~i~katine: 

Zahire naklıyat ve lhrıcaonı tcqhll için Devlet demirıollın uriftl•J 
yapılmış olan ıenzıliıa ilaveten: " 

Madde 1 · llaydarpaşa ıilolınndı yapılıcılc ameliyelerin beheıl,ııı' 
alınmakta olan el!i lıuruş yerine yüzde yirmi heş ten 
37,5 kuruş alınması. 

Madde 2 - Ecnebi memleketlere ihraç edilecek zahirelere aıdll f. 
olmak ilzere beher ıme!iyenio ücreıl olan :ı7,5 kııfll.i' 
12,5 ku~un ve gflo bölmelerinin ic.tr bedelinden ,1 
otuza kadar olan mlkdarının ikramiye olarak iadesi ı<k • 
etmiştir. 15 atustos 1930 tarihinden itibaren mer'i t·lıJI J 
ıenzilAt llı:ramlyclere ıiı tarifeler hakkında malum!" 1 ti" 
l<teyen\erln llı~dırpaşa limın ve rıhom idare<ln• mur•<' 

rica"o1unur. · / 

-----------~------~-~-~~---

P. T. T. U. M. Levazıf11 
Mübürluğundtn: 

5~,000 adet 1.2 .. ı, numaralı demirsiz ve ! 5,000 ad<' 2 v< :ı ~ "' 
demirli po.,elen izolatörle fi,500 adet llıl nevi hakır m•nıon k pıl: 
uaulile münakeşaru konulmuştur. . ıJI 

2 - '\Iezkôr malıemtnin 16 teşrinievel 930 tarihinde ihalesi icra 1. 
cağından taliplerin şartname almalı: için şimdiden, şutnımedeki wır~; 
bl!iııdc ihzar edilecek olan teklifname \"e teminatı ibth a edecek nıU 4 zarfları tevdi için dc mozkOr tarihe milsadir perşembe ,;ilnü saat 1 

l1tanbulda yeni poııanede milbavaat k•ımslyonuna müraca1tları. / 

lstan~ul ~ivanı nıu~ase~at ınutenıetli~in~d 
Te.,li mukurer Divanı muhasebat binasilt •ırıc' ıapılacık P11 

l~n verilen fiyatlar haddi itidalde görülmediğinden ınıin-ka anın \~O 
yirmi birinci perşembe gününe 11\ik edildiği ilh olunur. ./ ___ .... 
\Tj}~!yet daimi encün1cııindc11~ 
Koskada Pıpaızıde l\luatafı çelebi medre1esinin nıaamdıteJTlil~t i,. 

yetinin 'ıtılmuı 3 eylül 930 ça[lımbı ıı;ünü saat on bire kadar k P 'ı~ 
usullle ınlluyedeye konulmuştur taliplerin tem inil ve teklif m ~t il~ 
yevmi meıkıirda \"lkti muarvene kodar encilmene tevdi qlcmcl<'•· 

Vilayet daimi enciimeı1iııcleı~ 
ilk mektepler için muktezi encümeni vilAyeı kllemindo numun«~;.ı

cut bir kaoıpe iki koltokdaıı ibaret yirmi kanıp• tıkımı nıüba..•• e ~tJ' 
Uzcre 3 eylül 930 çarşamba günil s1&t onblre kadu aleni ınun• 
konulmuıcur tıliplerin encümeni \"ilAyete müıuaaılın. - Sili;ri kapıda Uin Perestev kadm balt mekrtbi blnı'1 

Orııköı-de Cavit ağa mnktebi binuı 
Arnıvutltöytinde 1,3 l'\o maadilkkln hane 
Şehudeba,ındı kirazlı me•clt ıaedr"e binı>ı . 
l<'atlbde Sinan ata mıhallulnde damıt Mehmet efendi medre'"' , 

Vilayet daiıni enciiıııcııiudc~;,r 
Yukarda yı,.ılı emili! hususiye icarı verilme~ ıiarc .ı eylııl u~ı;J;' 

ıamba cdnil "" on hire !tadır müıayede!• konulmu tur ı..alipkıın < 
ai ...ıttyeıe mtlracuılın. _ . .-/ 

'-buuuut caddeai.nde 9 No. nıatbu hin.,ı 
Ayasolyada '°l"k DJU medrese ~ 
fıtlhde kıık çefaıtler•• paenler •I• m•tlrue blnı ~ı 

Kllclkpuardı Haffal Şınıseddla tlirbe odası 
VHnecilerdı kuyucu Munt paşa medre1tıi , 

Vilayet daimi encümenindefl;_.ı 
~u-ıo5 . ..ljl 

llaltdı muharrer emllkl huıuuy• icar• 'erllmelı: Uzer< 2~ 1 ·rslfP"'. 
Manbı ıttnU saat on bire lı:ld11 111üaayedeye konulmutnır. ./ 
encllmeoe mliracatlarL ~ 

lslaıbıl Ziraat Bankaıın~an : 
(lntl 

l(ary•I Sokatı Numrosu H•"• 
lıfalıtpe Dörtyol 8 

- - 8. ı : ,fl'ı 
" G111 IUJU ı ~ d nıJl b r 'tf/J 

Pendik Hıı boyu Tarl• 2 ° 8 · ..JI 
Gayri aılbadlllere ıh yuhrıda 1uılı emvalin müı1> ede<! _ıııb;rıa •' 

JIUllMli ıUnll Hat llıidc •• puarlıldı ) ıpılmd. Uzer• hır 
tdlfııılıılr. "tıllpluin P•J ıkçcltrlyle bınkımııa mOucııtl•"· 
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• l~K~EI MUDiN ve HNUI • 
ühend·si e teb 

, . • •at'.ek ıubeen hıvld i r; 

ı.eyıı ie :·cvÜİ<;;kp Maden 

BU YÜK 

T11llHE P il~ G ~ ~ 
9u 

ACUS'fOS 19Jo 

Srrmavesl 20,000.000 Türk !ıra ı 

lbti vu akçeleri 754,000 ,, • 

SEYRISEF AIN 
l\'erkeı Ac nt1; G la!ı köp· ı 

ha'1ndl, Re> 1 t 2 '!ıl Şu • • 
ıenıem \!ıhmu !iye ! lanı ahın ı ı 

~ ııı-'-'_ıa_n~_u_l_7_4_0_~~~~~~-tl 
K lzn1ir sür'at no ·ta'iı 
~ (Gtı[ccmal) upur~ 1 ağıı s 

Mühendisliği: 
. . · ·{ ·tmest'ldc mütehRSSU 

.\l adenlerle Sanayii Madenıyemıı ı~ c · 
mühendis yedşcırır. 

cu ter 
21NC1 KEŞiDE 

11 Eylfıl 1930 da 

Ü ns pazartc>i 14,JO da Ga ıa· 
· J ta rıhtı mından Kal ka-ak .'al• 

::~~~r:i: ı:ş~:ı~dı~z;:i1;1: . sabahı lzmke va-ı r ' e çr 
şanıba l.J.,30 da l zını r\lcn hı 

Para ikraz eder 1 karak per,cm'le sava ı gclı. 2 - Yüksek Sanayı 
. \' apurda mükemmel b" 

Mühendlsliği: . 
.. n ıesis ve i~letnıesi, elektrik makınc ve 

Keşideler: \ 1ila)'et, Şehre-
111aneti. Defterdarlık, Jş, Zi

1 
orke ıra ve cazhant mc,·cut· 

Ril\ımuııı Banka muamcUtı ' tur. 
l\luhtellf Sanayıı · · .. hh" !",.; kim ~a mlıheııdi<liği, 

k . ..h dlsi ve mutea ıt ı.,., , . 
·alonfer mu eııt~ahhirli"İ si111endı!cr 
' 1 · ıa ahzı, lnşqat mu "'' ' 
fopoğrafya ve .. ıanhh. ı · ı;· ihtisaslarını havi bir IAhsil netice· 

. lı ct · ve murca ıt ı,.,ı ·ı· 

raat \ ' e ()sınanlı Bankaları 

rnurakıpları \ ' C hal~ 
lıuzuru11da yapılır 

Büyük ikramiye 
35.000 Liradır 

ı-. ..... am ... ._ ... ..ıı: 

I! lmnbul şulıesi: Rahçekopı !J 1 
)[ Telefon lmnhul ,l' l ~ ! *~ 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

mu en ıs . .. 1 •. 11 ,.. ·ahadetnaınesi verı ır. 
Y .. k k s r. avı muhent ıs ~' ~ . . sinde u se • 1 · . . · d. ~Icıunlar • taj ıçın • b ·il müddett .J. ,;tne tr. • · 

Bu şubclerm ta • 11 .. ınezunl m kahlll olunur. 
ıı ;r lı 1 
11 ~~1111 - ll"C>===:ı=e 1 ll~:~i::=:::=:::::® •::-:...::= G ..,..._,_,_,.. 1 

Seri, lliks karadenl~ p<><rn" 

Bii lcıl t 'apurıı 18 

AvrupayM~d~~ünM;~fek Şubesi 
3 • . krep mezunlarının aclcdı kadroyu 

Bu şubeye ıalıp orta dmeh . miısabaka imtihanı na tabidirler. 
·,.;nd bu mezunlar a 1 r· "k geçtt.,u• en . H . müstevi hendc>C ' t7.1 
'!il b k imtihanları : e,ap' · . 
·' sa a a m a ( sibih maadin ) ilimlerınden : 

( Cazibe ve hsrard ) ~ Y d .. ~ tin le) lstanbul ve F.sk i~chlr 
Ankara Bahke~ir (.\fa~dın mu ~~;re ( ~lııden mcmurluıtund a ), 
:ıladcn ( Mıihendıs lığınde ) •b ki Llaziz Gaziayıntap, ::ıamsun, 
Konya Antalya, ı\yd_ın, Dıyar ;il ~'.cıınd~· ) , .\dana ( lktı ;at 
' l ' Trabzon ( Zıraat mu rı} . 

va.' . · ) .,0 .. 21 alh•~tosta icra edllccckltr. 
müduriyetınde - '" 6 - • k b ı 

Kabul edılenler bi!A mazeret 30 l·.y!ı\lde me tepte u un-

başkaları alınır 

Her keşidede çıkan numaralar 
tekrar dolaba kon1naz 

30,000 Lı ra kazan:ın 48.lOO numaralı biletin 4 parçası L<tınbul· 

da birer p •Ç•- ı lzmir, Çorlu. ~azi lli. Kıys•ri'de saol· 
ın ı~, ıki pı ı ... -ı sı da s 11. tıl mamıştır 

15,000 Lira kazanın .i3966 numaralı biletin .ı pırç .. ı lsıınbul · 

da l• i parçrn !\dan1<l•. birer p>rçBt ~:sklşehir ve Fe· 
nike de $1 ! lııııı iki parças ı satılm ·· •ıır. 

Ecnebi memlek~tlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bank& Kommerçiya!s 
ltalyana · 

Sermaye ı 700.000,000 
(ihtiyat akçtısi : 

580.000,000 Linıt) 
Tıavell er> (Sııyy ı ı l ı 

10,000 Lira kaıonao ~Jt!O.\ n umaralı blletin 5 parça" l.ıanbul · çeklııri) ~at :ır 
da bir. r lldr\ait ll a lı k•sir ve F.rzuruın'da mılmıı ve Liret, frank, lnKıli '. lira; ı 
iki puças ı ~4tılmamıı ıır veya doları fr:ııık olarak 

~ı~~al Ve i~liınai ınuavenel Yekalefin~en: :~~:m;:::;ı~;::~:~: 
ı b ld Ebe talebe yurduna Orta mektep şeha- Bandırma kaymakamıığındarı zamaıı istors niı ıhny. ı•ıı·ı 

Bu sene st.an u t t "han kabul edilecek ve bunların a- f . . LI ı 
detnamesini haız ola~ ar ecı .ktara baliğ olmadığı surette işbu Bandırmada müceddeden in ı raptedilecektir, 678-92 metro her tara ınuı , ' e ur ~. oleı· 
dedi kaydı matlfip ~~ unant m~ahsil derecesine tevafuk edecek şa kılınmakta olan hükfımet ko- murabbaı. . !erde, vapurlar.l:ı, trenler.le 
miktarı doldw:r1ak :~re -~ ada muvaffak olmak şartile diğer nağının üst kısmı ve teferrüatı . 7 - Lağun tertibatı: ~çerde- bu çekleri en kfıçuk teıhyat 
şekilde icra edılece ım~ tnı rin kendi el yazılarile muharrer inşaiyesi Proje ve keşifname ve ki derenoz demir 150 mılıme~ro için nakit ınakamını~·ı. ~ol_:ı· 
:alipler de alınacakur.ad:C~fe;ile birlikte aşağıda~i vesaika rap- şartnamesi mucibince münaka- 1 sahanında ve borular ve şehrın ylılıla istimal edebılırsmı~ 
ıstıdalarını muvazzah .h. kadar doğrudan dogruyaSıhhat ve saya vazedilmiştir. !kanalizasyonuna bağlanması 20 Travellers çr.kleri Jıakıkl 
ten. nilı:ayet 15 ey Hı. !:~ıeı;;e göndermeleri ıazıı;ıdır. .. 1 _ Tugla duvar: Resme gö- f santim sahanında boru ile bağ- sahibinuen başka kimsenin 
1çtıma1 Muavenetc·· h riyeti tebaasından oldugunu natık hu- re yağlı kirec harçla· yapılacak !anacak. Maktuan. ktılnaamayacaiiı bir •ekilJd 

1 - Türkiye um u ve bir metre ~ikap tuğlaya yüz 8 - 6 adet abdestlik alatur- " ' 

1 

· :ığustos 

PAZAH'l'ESl 
ı:i ·ınıi . ık):ı ııı ı :n• 18 ılıı 

Slrkcd rıhtımtr.d~n hareketle 
[Zonguldak, lnebolu, Sam•un, 
Ordu, Giresun Trab7.on Rtzeyc 
gidecektir. 

l\luracaat ınaln ıı i : lsta'l m 
ı\leymı!net hant altındaki yazı 

hane. Tolefrıt ı ~ı t ı'ı ;I l 13 l 

1 
... mı::ıamıımr.r.ı.m~~illllilllill!D · 1 SADlKZADE HlRAD~:Rt F.R 

1 

VAPl .Rl..\RI 
KARAD~:Nlz :\llJ:-.:T \ZAM 

. VE LÜKS l'U." !'.\.Si 

lnönü 
vınuru l ! p "'UnU 
Aıtustos azar akşamı 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
( Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ordu, Gireson, Tra· 
bzon, Sürmene vo Rize ) ls
kelelerloe azimet ve avdet 
edecektir. 

Sadık Zade 
SALI \l;>uru l rı 

agusto• 

viyet cüzdanı, d - mektep şehadetnamesi, de 45 metre mikap sonmüş ki- il ka hemayeden hata yapılacak. leı tip vo ihta~ edilıniştir. • 
2 - Me~n bulun b uf u duğuna ve hiç evlenmemi~ olduğuna reç ile 900 metre mikap kum is- 9 - İki adet ayrı abdeshane. 

. 3 - Ehlı 1~~~~:ti ut:afından musaddak hüsnühal ilmüha- timal edilecektir. 288-28 1 10 - 4 adet sidiklik porselen ı.t. 4 üncü icra memurluğundan: 
daır _mahallt hu z _ Doğmalar 4 santim ka- den. Açık artırma ile paraya çevrile-

Gilnil akşamı Sirkeci rıhtı· 
mından hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, GI· 
reson, Trabzon, SUrmene ve 
Rlıeye ulmet ve avdet 
edecektir. 

bereı, x 6 Eb'dmda üç adet fotograf, . lınlığında ve 7 santim genişlik ! 11 - İki adet lavabo por.;e. cck gayri menkulün ne oldu~u: maa 4 
• 

4
,
5 

hi zir tayin ve tasrih edilen hastaneler heyeti kuru çıralı çam tahtadan ve 3 , lenden. . . bahçe hanenin nrsıfı ile yine tarlanın) 5 - Berv~ 1 d·1m· bir krt'a sıhhat raporu, milimetre cam vazedilecektir. ! 12 - Mozayık merdıvenler. 
sıhhleııir;!~ ~!;; i:e~sU:! konacak ve z.ar:m kap~tıldı~~:.er 3- Haricı methal kapısı: ve- j 48 tulinde o~~cak.TT~1 d~ar 6 ~ nıs~ayrl menkulün bulunduğu mev· 

Tafsilat için Slrlı:ıcld: Mıy

ıaet haaı altında acentalıtına 

mllracaat. Tılılon:lstanbul 2134 

IJartil"a<e e ınildUrluğıinden: 

u 111 
•1 ~ hastane baştabipliklennın mührile mu ur- rilecek resme göre çift tahtadan metro mura aı. ug a ıvar ki mahallesi, sokağı. numarası: lst. Kıl•> 

mühür mumu 
1 

e v ti dilecek ve bunlar diğer evraklarile bir- ve ikinci maddedeki tahtadan o- - 83 metro mikab olacaktır. Rami Boşnak m. Topcular s. 5 a. 6 c. ı 300 razalti uılimU 

lleyız peynir 
Arpa 

l~nerü taliplere :;~et': ~ndereceklerdir. Bu hastaneler Ankara, lacaktır. Bodrum katı ~a 1,60 eb'adm No. maa bahçe hanenin tamamı 1430 150<) 
lıkte bunu da Ve Dl an:ekirnüınune hastaneleri, İstanbul çocuk 11-40 metre murabba!: 4 da- da olacak v~ deınır parmaklıkta ı. ve yine ayni mahalde a. 3, 4 ve c. 2300 
Sıvas, Er~, Y K nya Adana, Samsun memleket hasta hil kapılar verilecek resme göre 8 metro tulınde yapılacaktır. 

4 
No. tarla, ada ve ahırın tamamı 630 2000 Sıman 

hasta_neıi, t_zınır, B~:8bur~arda muayene. olunmak için me~kO~ ikinci maddedeki evsafta olacak 13 - 22 tulinde merdivenin ı. Artırmanın yapılacağı, yer, gün Müe<>e•eye bir sene lçıude iktiza 
nelenndon ıbaret ou poldukları Vilayetlenı_ı: Sıhhat v~ İçtımaı tır. 129-64 metre murabbaı. demir parmaklıkl~ı yapıla~~k saat: lst. 4 üncu icra dairesinde ıs eden balAda cinı ve ınıkıarı mu· 
hastanelerin meru:. p · talı"pler bizzat muracaat eylıyecekler- 5 - Betonarme dö~eme: mer mahallerine vazedilecek ve uç 9 / 930 t ve s 14 ili 16 ya kadar hı;r ·r uıum, pe~.· nir, arpa ve sama· 

Müdürluklenne · b ·· ·· ı ·ı • ·ı k ~uavenet müdürlüklere göndenlen mat u numuneye mun diven Betonarmesi müteahhit kat yağlı boya 1 e tala cdı ece • ı _ tıbu gayri menkulün artırma nın kıpolı zari ısulllc münokaıuı 
dır. Bu raporlar imli olacaktır. . .. tarafından yapılarak: işbu proje tir. prtnamcai 8/ 9.!930 tarihinden itiba ı:ı eylııt 939 cumone ı gilnü uı 
deriç ve muı:ad~;:s azılı Noterden tasdikli velile~ı ve, velısı Balikesir Nafia Başmühendisli- 14 - Dahilde sıva ve badana ren 930-154 No. ile bt. 4 üncil İCl"a on dôru< icrı edilecektir. Tıliplerln 

6 - Suret\ aşafd.l n'!tarafmdan tanzim kılınmış bır kıta taah g"i tarafından tasdik edilecek ve 1303-23 metro murabbaı olacak daireainin muayyen numarasında her ıeminıt akçcleriylr m(lrıcaatlan. 
1 anla ken ı e · · ·k· · 1 0 mıy ~m her betonarmeye 350 kilogram tır. Bermucibı şartname ı ıncı kesin göre bilmesi için açıktır. Unda 

hüt sencdı, li terin yaşlarının 20 den a_şağ~ v_e 30. da? yukarı çimento yüzde 400 kum yüzde j kısmın inşası müna~s? müd?7· yazılı olanlardan fazla malUmat al· 
Alınacak ta p cleri neticesinde tahsıllennı ve ılende mec- 800 çakıl ile yapılacaktır. 77 44 ti 21 temmuz 930 tanhınden ıtı- mak iıteyenler, i§bu şartnameye ve 

im ası ve muayen 1 ğ · bulunmama- ' ·ı ·· t d ·ı · f 0 .~ ini ifaya mani bir hasta ı_ ı _ve arızası • 6 _ Çatı, verilecek resme baren eyyamı tatı e mustesna o 930-154 osya numarası e memurıye ı 
bun nızmetle~u veçhile gönderilecek ıstıda. ve_ ~vrakın alın~ıgı göre detay resimleri müteahhit mak üzre 20 ağustos 930 çar- mize miıracaat etmelidir. 
sı .. meşruttu~.olan adrese Vekiletçc derhal b~ldın~~cek ve mura- tarafından yapılarak Nafia Baş- ; şamba günü saat 15 te kaym~- z - Artırmaya iştirak için yukar
gosterl~dde t. ·n hı·tamında tahsil derecelerıne gore olunacak mu'" hendisliğine tasdik ettirile- kamlık dairesinde mliteşekkıl da yazılı kıymetin yüzde yedi temi-

t mu e mı ·"l k · rf 1.1 nat gösterilecektir. 
caa dilen'ne ayrıca tebliğe ... ece tır. • cektir. Çatıda Marsilya kiremi. !komisyonda k_aP. alı za usuı e 
muamele ken k ı · 3 - Hakları tapu sicilile sabit ol-

hh .. t m e suretı di ve~a yerli Marsilya taklidi ihalei k_at'iy_esı ıcra ı macagın- mayan ipotekli alacaklılarla diğer ali Taa ll na kiremıt kullanılacaktır. Dereler,dan talıplenn Bandırma ka.ı;m_a kadarların ve irtifak halda sahipleri· 
. b t (Ebe) mektebinde ted· 8 metro borular, 12 metro çinko ! kamlığına müracaat etmelen ı- nin bu haklarını ve buauıilc faiz ve 

T Fakültcsıne mer u d ı k d · e ·1 ı~ J masrafa dair olan iddialarını işbu Darülfünun I!' . ·ıanaı ederek neş'et ettikten sonra an yapı ara emır g çme ı e an o unur. il.in tarihinden itibaren yirmi gün 

* * * :\-Tıiesse>eye ikıiza edon 100 
Tonllaıo l\rıplo ve :s ıon r;uı 
alınmış gazhaneler kokunun 13 ey· 
lül 9JO cumartesi gUnü >Hl on dört 
te kapılı zarf u<0llle milnıkesuı 
icra edilecektir. Tallplerin teminat 
ıkçeleriyle mOracutları . 

Hidrol 
risi meşrut d~l~ri takıp v~ ~ekalctinin irae eylitece~i herhan- At yarışları içinde evrakı müsbiteleril• birlikte 
Sıhhat ve lçtnnaı M;uav~e tle üç sene müddetle tayın olundu- -s 1111 -, memuriyetimize bildirilmeleri icap Ayak ve lıoltulılardakl teri, 
gi bir mahalde Ebelı~e a~e hüsnü hizmet etmediği (etmedi- B k k" ·· d V 1. Ef ndide eder, akııi halde hakları tapu sicilile tıolıuyu tıcıer. Umumi satıf 
gw u (olundug" uın) vazıfcde 1 ayı •. bır· sebeple yurttan ihraç a ır oyun e e 1 e sabit olmıyanlar satı~ bedelinin pay-

d h r hang B h ı a 1 lı yeri : Bahçe lıapı , Ramazan 

.., 
• 

SOÇETA ITAL'\ A'\ 
Dı SERVıS r MAR ln·ı~\ 

, EREZı\ 

KIAI !~O , . 
;:ıur 1 8 ııtus· 

to paı •te ı 
( Ko ~er"'..: , 

Ot t a, N-ı v 0-

ru. i k, BstL m, \ rnbw:ı ' e 
<u n) a gidecekti r. 

l\Rı\ZILE vapuru ı fJ agu t 

sa lı ( '\it, ar, Le' .ın t Ek,pr~ 
olarak ( Pire, 'a ) O!i, \l ırs ily 

,·e Cenova ) ' ı !idcc t ı • 

llLA. O ' ~: ~. t 

perşcm'ıe (Rııdo,, \!ersin, f,k 
deroıı , Tr:ıhlıı-, R~ • •, ı l.ıyf 

lskenderi) c, '\le ;'la, • 'apoli ' 
Cenova) a gıdecektt r. 

Tab il At ıı;in c. a:,ıı .ıda mcrkc 
rıhtım Jıanınt!.ı ıımı.. ·.. acıı!ll 

· ine miır~ca~ı Tel. Ikyogl 
77 ı · :'72 , c ya llcyoğlu'1d 

Prrapal:ıs al unda atta t 'a. yo 
nal rurki • ı .rı [ ııccnaiyc . . 

1 Telefon l\~H>~lu ;ı • ıı ve y 
Tokatlıvıın kar~ı :nda 1.>cvnelmıl 
yatııklı ' agu" im . panya.ıu 
Tel. Heyog .ı 2 LlO \e ynhıı 
lstıınbulda ı :minor.undc 11.mi 
sokaıı;•nda 8 ·umar~Ja aı:ent 

vekiline muraca.ıt. 
Tc1

• 1-tnnlıul 779 -----
Lüks ipek kumaşla ı 

letafetini ~ 
tazeler \ ·{. 

~ -....... 
-~n -

Ooıel tub•lıranııı•' 
pek nıı•k dokulu 
b&metlarıru tq.lul cdco 
ttllc~nn ctnıfccuw ha)°'" 
ran olunuz • fUphesu: 
bwUln yık.unak IÇ'Cft 
ı;.- buy<ık doU.. 
lb.md.t 
Eo au.lk ıpcklı tvm•,. 
lır Ltı.s ı l e bili 
ı.r~ 1.un.ıı-.ıhr-Uu 
•'"'tali pull•tın pıclı: 
~ lııı.u~~ ıcıırJııtı 
D)'ftı.U..lı ktıpuk,kıN«I 
uer bık brılı.ma" 
Pula ol•rilt: her tete 
boı bıı ı•ztlllt venı "' 
kwnıaun rtnıcıru no 
teluu •nl• boı:r.1cı. 

... ... •• •••4 

.!!!1111- BAKTERIVOLOK ~ ... 
Dr. IHSAN SAMI 

kteriyoloji laboratuva 
Umum kın ıahlılto, Frengi nok· 
tal nızanndın ( Va erman teamülü) 
kan kt1re)·van sayıt mu~ tifo ve ısıt· 
ma hastalıkları ıeşhlıl, idrar, bal· 
ı;am . cerahat ve 'u tahlUltı, 
Olıra mikroıkobi ile frengı arın• 
muı, hususi ışılar lstıhurı. 

Dlvınyolunda Sultan \lıbmı 

ıurbesı No. 189 'J1efon ı.. 981 

Yardımsandı 
30 lira icarlı daimi 

Irat 2000 liraya 
Kıdıköytlnde Aluyol agzınd 

Çilek solrağındo 42 - 44 numerolı 
284 ırşın murabbsı koşe bışınd 

Hılk otobli• ~lrkcılnin tahtı istı 

carındıkl Urglr gırıj satılıkııı 

Bahçek ıpı Scl!meı Han l ~-
Telefon: l,ıınbul 42b2 

tim) veya tahsil esnasın a e k 1 diği (terkeylediğim) 15 Ağustos cuma gllnO, Husuır Trenler, a ş m Ş ere , la~masında hariç kalırlar. 
edildiği ( edildiğ~) y~hut yur~a::~aeh~kQmetçe yapılan ma- Bu cuma Karacabey il arasının mahsulleri olan tay~ar satılacaktır. 4 _ Gösterilen günde artırmaya it Zlidı Cemal Ecza deposu. 

~~~~d;~ı;i·~iz~:~~1s~~d~~~euın·~ iutir:=~~ ~~:~:n~~~:n!;~:a~; P T T n M Levazını nıu"~u .. rlu .. nu"o den· ~~~u;d::ı~:.~~~~m:.aıı:::;~~~:~:ı~i ·---
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hit zamin ve kefıl bu un ug. • ı ı Uı ı il Y U ı bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
mu.!şarünileyh Vekalete takdım kılmdı. - 1 _ İstanbulda yeni posta-! tos 930 tarihin_e.miisa.d!f çarşan itibar olunurlar. Üstünde bira kılan 

1 

k gayri menkulün hcdeJi zamanında ve 

hh t ne kaloriferinde istihlak olun ba günü ihalesı ıcra ılınacağın rilmezse gayrimenkül ikinci bir artır· 

I t bul küçük Sl a me- mak üzere mübayaa edilecek o dan taliplerin şartname almak maile aatılır ve bedel farkı ve mah· ŞiŞLi - OSMAN BEY 
S an . •• •• 

1 
.. tan 300- 350 ton Kandilli ~era için şimdi?:n :eminat ve teklif rum kalınan yilz~c bel faiz ve diğe~ Yeni ıalebe kaydını ve mllk•neı talebe kaydının ıecditllne 

1 ktebl. mudur u- but Çamlı ocaklarının yenı ıh nanıelerinı ıhuva edecek 'kapalı zararlar aynca bukm lıacıttdkalmahk Her ~ it \C l'crıcınbe unlerl 9 dan 12 )C 1' dar 
arı me d k.. .. ·· k 1 · • d ~ızın memurıycttımızce a ıcı an ta · ••••••••••••••-•••••E•llCIİ!ıl::m••• m ur racat ma en omuru apa I zarfları tevdı ıçın e mezkOr ta ·ı lunur Beş numaralı fıkradaki 

zarf usulile münakasaya konul rih ve güııcle saat 14 t<: yeni pos ;~r: tahakkuk etmek kaydilc llç defa! 
ğünden· muştur. tanede mübayaat komısyonuna bağnldıktan sonra gayrı menkul en: v • T T E L 

• . · ı 2 -Mezkur kömürün 20 ağus- müracaatları. ,ok arttıranın üstünde birakıhr. ~artj ı 
Pazar Salı Persembc giin- ı rine kendi el yazılanle yazı_ mış tahakkuk etmezse arttırma geri bıra· ı 

!eri saat 9,3o t~n ı 3' e kadarkkı~ ~::~~c::i~~;~~~;;a~~~k::i~-e 1stanbu1 gümrük 1 eri mu ~~~::ıcıı:a~:~'.eri~dcn.kurtu~u~ v~ mıden suyu romotizm.ıann ve ığn çekenlerin ·~ k•mtr. ve y mek 

v~ erkek t~~~r~f~~~~~:eni~a Dcmirkapıda n;ı~ktep idaresin_e s - Artırmanın bırlncı veya ıkıncı l l••••-~lll:l!lfll•e•rd•eak;;:u:ı1llı•n•ııiıcailıikiiilaiiınia•iıiuiıidıiiuiıiır •••••••• 
dır. Kayıt I .1 .. dd müracaat edebılırler. Arzu edı- h f •• d •• ı •• .., •• d olmaaına ve gayri menkule te llQkl' TASARl'l,TF'A 
~·c.ti ıe kad~rdıNr. 'hTa •1~e :::~cca~ lirse taşraya matbu, mufassal a a Z a m U Ur U g U n en eden kanuni ha

1
kka ve a:ıtl}Ul tatzma •• • • .\ 

t i ı:~nedır. ı ~rı da duhul eraiti varakalarından ' göre diğeı· tart ar. Tasarruf etmek için iyı ve ucuz satın almasıııı blme11dir 
11 Talebe tahsıl esnasın gönderilir. Şartlar: l - Gümrıik ınubalaza merakibı için defteri mucibince alınacak llztme Arbrrna :.ı incidir . 1 inci artmna- Kendi kendinize nrıış oluyorsanız her hald~ meşhur 

r ıl ten müeccel ve me~u~ 1 _Türkiye Cümhuriyeti te- 20 gun mıiddetle alcnt mttnakasayı konulmuştur. da en ziyade veren 2000 liradır. l!RT!LLI 11 Nı'E~O 

11 
k Ye tabı- y . 2 - Taliplerin, tannımeslne ıı ıı. hrnt ederek • ,1,5 ıemluı veya tk·ına· artırmada en ziyade arbra· ıl n, l•ırmeti ına sure baasından olmak. 2 - aşı yır- Banka mektubunu hamilen S eylül 9 O çarşamba gtınU saat I~ ıc mUdOri· 

Sıhhat · b nm Üzerinde bırnlolacaktır. ı ktt"pt en mezun ' miden aııağı ve yirmı eşten yu yene müteşekkil komisyonda bızır bulunmaları. . . Tıra~ bıçAklannı kullanınız . 
"1 nurla ına ılk sen elerde ayda kan olmamak. 3 -Ahlik! maz- Il 1 t M lb Mü"ü l"tö d Müterakim vergi, Bcledıye, vakıf Bir tecrübe her ukıt kul! nmak için • 
. 49 !in \er lmektedir. Sonra-. but ve her türlü şaibe.den a~ı bu- ev e a aası u r u Duen icareai mü~tcrlye ai~t,ir. Yanlan ent• Ufldlr. Cinılnln mQkemmellyetine • 

1 k 1 kl 1 k Sl 11 k yukarıda gC!sterılen 18/ 9/930 ta- rı~men flatı ucuzdur _ • 
'arı 1 ıden r c göre diğer dev et lunmak. 4 - As .er 

1 
e a a a 9 Ağustos 930 tarihinde _mUıayedeye vaz'olunın bir <ene urlın da rihinde lst. 4 Unctı ic•• memurluğu i " Kartal ,, resmine vı " leso ,, markasını dikkat cdır.·1, .rı • 

la tt r [m k 5 Lıse altı derece ter•kılm edecek 10 santim enındo kınar ve 5 .unı•~ eninde kı·pınu kl· 
nıemurlarr g ibi maas rı ar 

1 
o. amal · 1 -:-mtı·han ile ve on· .,ılarlle meoin par~ılan için talip .uhur eınıedl.,ınd n y .. mı mazaycdenin odasında ışbu ilan ve göst ril:n artır • .~kuo. markTısı bıçağın mükemmeliyetine ıe1 mınaınr· T klltlorden 

r• ın k l sınde o an ar ı •· ' h · ·"( s ü 1 ı• de tııı· •. ··dı· ldı»ı ma <artnamcsi dairesınd. aatılacaöı sa ınınız, Urklye için umaml vekili stınbul'da Hrcancılar'do a tar ır. k t hsı'l o-örenler imti- 23 ağusı 5 930 ıari int muı.uı cıımarte ı g nu saa .. • • 0 , .. 

V k·ı u· e dan yu an a b 1 iliin olunu• ....... Ar lan Eresko ilan 'ıı. ı 6 • 17 •••• Muracaat Sıhhat ~ -~ e .. ~ h z kabul olunur. llAn o unıır. 
v:ı ınc.halli Sıhlıa• T"lururluk c ansı 

baş landı 

ALIŞALI.M ... , 



• 
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• 
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ıccMaden Kömürü ............. ~ 
~ Fabrika, matbab. ıoba, kalorifer vesaireye mahıuı yıkan· 
) 
mış zero diz, fındık, kriple, blok,tuvenan halls kaadlill, lnğill:ı 

) aatransiti, ve kalburdan geçmiş yerli kok. 

) Rekabet kabul etmez derecede ehven bir fiıtle toptan ve perakende 
) uulmaktadır. Toptan ılınacak kömUre husus! şerait yapılır. 

~ A. SARİDİS ve M. CELAL MEMDUH 
:O Galata, çinili Rıhnm Hın Mo. 8-21, Tel 491,Depo: Kuru Çeşme '-""-"" 

IZD:Z:a'• Arnavut köyünde • 

i ~k~~~h~~~nf!er~!~ve~?m~~~~ 
t lerl saat 9,30 ten 11,30 • kader müracaat 
ı::::x:xx• olunmahdır • 

Ziraat moben~isi olmat iste1en 
Lise mezunlarına 
lklısal Yekalelin~en: 

Ankara'da tesis edllen Yükıek Ziraat Mektebi 1931 senei der
'1ye5i bidayetinde tedrisata başlayacak ve bu sene staj için talebe 
alınacaktır. Kayt ve kabul edilecek elendiler. 

1 - Lise mezunu olacaklardır . 

2 - Bir sene Vek&letce tayin olunacak çiftliklerde staj göre
ceklerdir. Bu efendilerin ikametleri çiftliklerde temın edileceği gi
bl aynca staj müddetince kendilerine ayda 50 lira ücret verile
cektir. Stajı müteakip mektepte tedrisu başlayacaktır. 

Mektep leyli ve meccanidlr. Tahsil devresi 3 ıenedlr. Mezun 
olanlar Ziraat Mühendlsi sıfannı alırlar. 

Bu şeraiti haiz olup Türk tabasından olan ve sinleri 17 den 
&f&'1 ve 22 den yukın olmayan ve vücudu ıııraate mütehammil 
bulunan ilse mezunu efendiler!n 4 adet fotogra! raptederek bir 
latlda ile Ağııatos nihayetine kadar Ziraat Umum Müdürlüğüne 

veya VilAyet Zlraat Müdürlüklerine müracaatlan ..... ~~~ ........ ~~~ .... . 
• iff Lil SIDiPLERiNiN 
: nuan diklı:ltlne 
· Marşal 

fabrllı:uuıın en son icat ettllf 

~Dlzel Traktörü 

~ 
mıuıyııo, ltıııba ve ben:&iıısl:ı aofııktaıı muoı Ilı yol 'ferllir. 

Fula ııfalllı ı~ Galata'da 1'Uçök Millet Hanında Hl no da 

.. TAKAR Efendiye müracaat edilir ~~ 

lsmn~nl ertet nıuallim mette~i 
ıtnıal imU~anları 

İstanbul erkek muallim mektebi mü
dürlüğünden: 

Maarif Vek&letl celllesinln emri mucibince mektep f - 9 - 930 

tarihlnde açılacak ve derslere 1 fi /9/930 da baflanacakur. 
EylUI mezuniyet lmtihanlarile diğer sınıfların yoklamaları yani 

ı Umum nnıflann ikmal lmtlhanlan l /91930 da yapılacaknr. 

Binaenaleyh lkınlle kalan efendilerin şimdiden hazırlanmaıı ve 
nktl zamanında yola çıkaralı: tarihi mukOrda imtihanda hazır 

bıılunmalm ehemmiyetle ilin olunur. 

• * • 

mtan~nl erkek muallim ıııette~ine ~irecetler 
İstanbul erkek muallim mektebi mü

dürlüğünden: 
lstanbul erkek muallim mektebine kayt ve kabul zamanı ı 5·8-

930 dan 30-8-930 tarihine kadardır. 
Bu tarihten sonra lı:ayıt yapılmayacağı için ya%llmalı: ı.teyenlerin 

şimdiden her gün mektebe müracaat etmeleri ve şeraiti kabulü 
ınlamalan ll&n olunLır. 

Hilalia~nıer istan~ul ınerkezin~en : 
Hlllllabmerln yazlık balosu 21 Aituııoa 930 perşembe günd alcpmı •ut 

!ll dı Adalar tubeıl ıarlfındıln BUyUkada Yat kulUptı nrilecckdr. Biletler: 
Hillllahmer Adalar fubeslndeıı, 
htanbul dbetlnde : 
Hlltllabmor latanbul merk11l , 
TUrklye it banl<uı, 
Ziraat banlı:a11, 
Erıutrul mağazası, 

Mehmet Kbım eczahanul • Eminllal • 
Beyoğlu cihetinde: 
Beyotlu Hillllahmor fubesl • lıtikltl caddesi • 
Galatasaray MUll sanayi sergili 
Beyoğlu Tokatliyan oteli 
BUyUkdere Tolı:atUyıuı oteli 
Beyoğlu Parapalas otelinden alınab1llr. 

Flatler : Bir çift 5 lira 
Tel< hanım il • 

Tel< Bey 8 • dır. 

Evkaf tevazuu Mo~nrın~on~en: 
DördüncU Vıkıfhan kaloriferinde ihrak olunmak ünre !Uzumu olan iç 

y1!z ton yıkanmış m&dan kömürü kapalı zarf uıullle münılcauya nzedlle
elc Eylil!Un alancı cumarıesi günü ıaat on beşte ihalesi icra ıdlleceğlndoıı 

allp olanların şerald anlamak Uzere her gün levazım ldareılne vı ihale 
'1JnU de ıclrlif mektuplarını müıtuhlbcıı usull dalreıınde idare encUmcnlne 
milracut1-

ve 
cins radiatör 

Proje ve 
c .-:!desinde 

MiLLiYET Cl"!MA 15 ACUSTOS 

muhtelif 
bulunur. 

p 
İktısat.lı, Asri 

ve sağlan1 

(S 1 M P L E X) 
KALORİFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et. 
mek üzere diğerlerinden °O 40 
noksan kömür sarfeder , 
ve istimali •on derece ıuhu· 
letlidir. Fabrika tnbesi olarak 
depomuzda her :ıam11n kafi 

kuvvette kazanlar ve envayi 

ketif için: Borsa han ittisalinde, Türbe 

1930 

KIRKOR JAMGOÇYAN müeısisesinde Kalorife: mühendisi 

ANTRANIKY AN a müracaat. 

Sabş : Fabrika fiyatınadir. 
. . ..... . - . . " . . . ., t 1 

Nafıa Fen Mekle~ine Tale~e Ka~ulü 
Nafıa Fen Mekte~i Mü~ürlü~ün~en: 
1 Mektep meccani leyU ve tahsil müddeti iif senedir. 
2 Gireceklerin ya~ı 17-115 olmalıdır. 

8 Lise mezunları imtihansız !Eyli ve Orta mektep mezunları Hesap, Cebir, Musattah hende-
seden mtisabaka ile alınır. Ve 16 hafta nehari devam ederler. 

4 - Kayt işi EylOl 1 il~ 17-1930 da yapılır. 

Radyo Makinesi 
Elektrik cereyanı veya pll ile if'!er. 10 il 

2400 metre mevcell istasyonları alır. 

,\lüstcsna ve gayri kabili kıyas 
kuvvei tefrikıve ve safiyet. 

Gramofon Plaklarınızıo 
Sesini yuk>cltmck için bir tecrübe yapı'nı : ı · vint 7 • 

r. T. T. ~. M. tevazıın Mu~urlu~un~eo: 
Telgraf fabrika>ında imal oluı110 .• k pil mevadı iptidoıre : indeu ı•lan .'.~ 

kllo Humzu sani manganez ile 4,600 kllo Grafit kapalı zarf usuLle ınü 
kuaya va1.edilmıştır. Yevm i mj:ıaka<J 15 Ey tll 9.30 t .ırihino m";' 
pazartesi günüdür. Tallpkrin şartname almak üzere her ~ün ve munaka.!1 

işılrak için de şartnamenin Uçüncü maddesir.d ki sarahor dairesınde k•P' 
mış memhur teklifname ve teminatlarını revdi eylemek ü1.cro yevmi ID ·· 

kanda saat 14 de kadar Yeni Po,tane mUbayut komsıyonu riyaıe 
milracaatlan. -

Yüksek mühendis mektebi 
rektörlüğünden: 

1 ~~!~,!~!i!~~!~ N... B..-,.-ğmd 
fatı için muktezi levaznn kapalı meccanen alınabilir. Münak 
zarf usulile 30 temmuz 930 tari eylfilün yirminci Cumartesi 
hinden itibaren münakasaya ko nü saat on beşte münakasa 
nulmuştur. Müddeti münakasa misyonunda yapılacaktır. Yüksek mühendis mektebi kay-

dü kabul muamelesine Ağustosun 
on beşinden itibaren pazar ve per
şembeden maa a 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. 

lstna~ul Tuz in~isarı Baş ınu~urlo~on~en: 
Kiloluk Adet 

1500 1 
1000 2 
500 7 
2so 15 

Tııra ıuzlalan için mUbayauına lUZllm ıörttlen (Dttıcn) markalı mafrı
dın ballda murakkam (25) adet milceddet puklll 17·8-930 tarihinden 
itibarın yirmi gün müddetle aleni münalı:a5aya vaz olunmuftur. 2-9-930 
tarihine mil11dlf salı günil ıevall 11at on dörtte Emlnönilndı Balıkhane 
binuının !lst katında Tuz inhisarı btanbul baf mildilrlyetindc ihalesi icra 
kılınacağından ıallp olan'ınn yUzde yedi boçuk temiııau muvakkaıe ıkçe
lcrinl ıesllmi vezne ile feralti ihaleyi anlamak Uzere milracaat eylemeleri 

illn olunur. 

filaJel ~aiıni encuınenin~en 
lstanbul ilk mekteplerine muktezi bin sıra ve Ilı: l yüz elli adet 

yazı tahtası ile Çatalca ve · Silivri kazalarına ait beş yUz adet 
ora ayrı ayrı numunelerile olbapta tanzim ktlınan şeraitine te'fti
Iı:an kapalı zarf ıısulile 27 ağııstos 930 çarşamba günü aaat on 
bire kadar münakasaya konıılmuştur taliplerin yevmi mezkOrdı 
vakti muayyene kadar teminat ve tekllf mektuplarını encümeııl 

vl!Ayete tevdi eylemeleri. 

Yilayet ~aiınl encoıııenın~eo 
Vll&yeıler idare! hususiyelerine 926 ve 927 ıcnelerl bütçeleri

nin tab ve imali kapalı zarf usu!Ue 27 aıustu 980 Ç&flamba 
günü saat on bire kadar münakasaya konulmuştur tallpler;n to
minat ve tekllf mektuplarını yevmi me:ı:lı:Orda vakti muayyene 
lı:adır encümene tevdi eylemeleri. 

Yilayeli ~aimi encümen ln~en 
ldarei husll.liye sıhhlye mUessesan için Klormalyetl ldnln tom

plrlmelerl ve Neosalvarsan milbayaa edilecektir milnakua aleni· 
dır 27 ağuıtos 910 çarşamba gUnU aaat on birde ihale muamele
sinin icrası mukarrer olduğıındall taliplerin vaku muayyene ka
dadar encümene mUracaatlarL 

EYLİ A~:ıu~EHAR11 
SEN JORJ 

kız mektebi 
Galatı Çınar sokak 

Her gün saat saat 9-16 ka
dar talebe .kayit olunur. 

t.ııma Pazar günleri mUstenadı 

SEN JORJ -Avusturya 
mektepleri 

Gılata'da Çlnar sokağında, lngtllz 
konsolosunun kırıııında 

1 - Erkek lllcıl (Y dbek roal 
•e Jlmnu real) ilk mıltıebt vo 
ihzari ıınıflan havidir. 

2-3 ıınıflı YUksekTicareı mektebi 
l ihzari 11nıh da havidir. ICaydultab 
muımılAıı ber gUn icra edllecekdr 

Haliç llkolelerlnde mubut 11078 
cfaet keıtıuıe QUbugu Ilı Dön çık! 
200 kilo mqı odamı ' • 9 - DSO 
peafembe gUııü ihale edilmek llııro 

müzıyedıye sıkanlmıfbr, tallplırlıı 

yevmi mezkllrda ıaaı lçıı Dıfterdu
hk blnuındaltl !hal• komllyonwıa 

mtıracutlan. 

-lıtanbal Sıbbt Maeaaeael•r 
mtı.bayıa komlayonu ıtyuotln· 

d• ı Olbaptald koffln•m• v• 
tartname.I veçblle akliye ve 
uablye hutanealnde 71ptınlı· 

cak H teelı•tını kıpah zarf 
uııılll• verilen llatlar badıll 

llyık &llrlllmedlitfnen l 9·8·9SO 
Salt rtınll aaat 16 da pazarlıkla 
muamele 
Ol•"!Ur. 

lcr• edlloeotf nan 

mezkur tarihten itibaren 20 ey-
h'.ll 1930 Cumartesi gününe ka- Şartname dairesinde taJl. 
dardır. edilecek teklif zarfları eyıiil 

Şartname sureti musaddaka- yirminci cumartesi günü sa 
lan Ankarada münakasa komis on be!ie kadar kabul oluna' 
yonundan ve İstanbulda vilayet tır. ---------------

Tezyidi sermaye ~eyannamesi 
Bursa Cer, Tenvir ve Kuvvet muharrikc Türk anonim şirketİ' 

nln Ticaret kanunile şirket esas mukavelenamesi ahkArnına te-;fl· 
kan 22 Nisan 1980 tarihinde toplanan hissedarlar heyeti unıuııı1' 
yeslnde beşyUz bin liradan ibaret olan şlrket sermayesinin ık.iyiil 
elli bin lira daha artnrı!mak suretile yedi yüz elli bin liraya çı· 
karılmasına karar verilmiş ve bu suretle attırılan sermaye mıkd'· 
rmın tamiminin taahhüt ve tediye edildiği lıtanbul Beyoğlu dôf 
düncü Noterliğinden ta~dikl taahhütname ile Bank Belf Pur !)l 
Komers Etrınje tarahndan verilmiş 3 Mayıs 1930 tarihli mektll~ 
ve Ticaret kanununun 391 inci maddesi mucibince idare meclll 
ve murakıpler tarafından imza edilmiş müşterek beyanname "' 
bu hususa ait diğer vesaik münderecatından anla~ılmış ve ııtı 
sermaye artmasının ticaret kanunu ile şirket esas muka veicnaıııC' 
sinin hükümlerine muvafık olarak yapıldığı görülmi.lş olduğund•~ 
Ticaret kanununun 391 inci maddesine tevfikan bu beyanrı~rııı 
verildi. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__..,, 

Nafia Vekaletinden: 

· -lslaltlı ,osu in3aab 
Ankara civarında 96+570 kllometro tulünde asfaltlı soıe ~: 

67+ooo kllometrc tuliinde makadam şose in~aatile bunların ~1 
senelik mutemadi tamiratı kapalı zarf usulil münakasaya konııııı di 

lnşaann muhammen bedeli 3589000 lira; beş senelik mı.iterıı3 

tamiratın muhammen bedell 802000 llradıı. ~·· 
Münakasa 15 eylül 930 pazarteıl günü Ankarada nafi• ve e~· 

\etinde yapılacakıır. Münakasaya iştirak edeceklerin, teklif rıı 11• 
tuplarını ayni günde aaat "15,, e Iı:adır nafla vekaleti miisıe~ar 
pa vermeleri l&zımdır. 111~ 

Taliplerin münakua tartnamelerlnl Ankarıdı yollar umurıı Jı:lt" 
dürli.lğünden, lstanbul ve lzmirde vll&yet nafiı BaşmüherıdJsU 
tinden tedarllı: etmeleri ilin olunur. __.,... 

Manisa vilaıettn~en: . ~· 
1 - Memleket hastanesi için 2228 lira lı:İymedıdr JlaÇ fil 

bayaa edilecektir . .,e 
2 - IJ&çların enva Te mlkCarını milbeyyin l!Jteler İJtınbul ıı:Jel 

baılr Sıhhat müdürlilfünde mevcut olduğundan tafsll&t ısıey• ıer 
al bilir buralardan ve Mınla Sıhhat mUdür!UfUnden ma!Omat 8 s ,ı 

1 - MUnıkua müddeti EylO!Un 6 ıncı Cuıruırtesl günil ' 

ona kadardır. _ rıııı-" 
4 - Tekliflerin 661 numaralı kanuna tevfikan ceınlnatal oflll' 

tenlt olmalan l&.ıımdır. Teminıtaı:ı: tekllfier nazarı ldb•fl 8 
• 

yıcalı:tır. S hbaı 
1 - Şeraiti hak.tında fazlı malômat lateyeııler Mani•8 ı 

müdUr!Ugöne müracaat edecekludlr. ____..,..-

Maarif mn~orıoıon~en: aı•&I 
riblJI• ııı d•~ Itıtllpbanelen muktosi R17 çık:I oduııuıı IO - 8 - 930 ti ul ndugun 

Ç&rflllba (tlnU uıt Uç bııgukta lhaloslnlnlerw mukarrer b " .,.,/ 

taliplerin yevmi mozkllrda komlıyona mQracaatları Jlln ~~~ddiJJ 

Meıı'ul Müdür ı Bürlıall 


