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MlC.UYIIT ;)ı\1..1 19 ACUSTOS 930 

HARiCi HABERLER •• 

Seksen yaşında öldü .. 
Kürt isyanında lngil·z parmağı! Edebiyat muallinıJer 

!dehmet Ali kendinden evvel oiJlu lbr•hi- Alman gazeteleri böyle söylüyor ve Kürtlere . 
tedrisatı lınkkında r11iinakaşn 

• _.,,.. mln iJ/iimllnil giJrdÜ .. __ onların silah verdiğini de yazıyorlar! Ankara, 18 (Telefgonla) -: nı,almacakcevaplardan 
ispanyada Edebiyat ve türkçe muallimleri lüzum görülürse mesele · 

/J •ı • l •• l •• ? kongresinde edebiyat tarihinin, 1 de münakaşaya· devamı te 

n'aı ız er nesoııı urııor Cürnhurı·yet nasıl okutulacağı münakaşası - derek birinci celseyi tadil 
6 3 '3 • 1 na devam edilmiştir. Bugünkü tir. 

1 

içtima çok münakaşalı olmuş - İkinci celsede tertip edi 

H • d • t h d dU Fltr.'8 /la . tur. Ilongre celsesinin açılma. aller okunmuş ve bu suali ın IS anın u u Taraftarları faalı- sını müteakıp İstanbul edebiyat zı muallimlerin ilavesini 

mi Olmalldlr?• yete geçti mua~limleri~d~.n Ali.1:1i?at Bey etikleri suallerde inzimarn 
' edebıyat tarıhı • tedrısının aley- tir. 

SAlN_'_f-SE~AS~İAE~. 17 A. hinde bulunduğu gibi bilhassa Sualler şunlardır: 
Tllrkige-Rusga-lran A.k:_- ~~n_ıh1;1rıyetçı anas~r ;e divan edebiyatının bugünkü ve 1- Edebiyat tarihini o 

es~ · ani ır hıçtı_mla . yahpmış_ a~ ır. yarınki nesillere okutulamıyaca maz isek Türk lisanının te 
ve Afgan arasındaki oz a an atıp erın epsı şım- g-ım ve okutulmasında bir faide 

1
.. .f d, kt 

d .k. "d k ·· d ı . -· . . . . u ve ı a e tarzını çocu a ı . h .. s ... . 11 muahed•l0 rfn parça 1 1 1 ar·eye arşı muca e e e- beklenemıyecegını ızah etmıştir. 1 ... b"li . ? Bunlandan biri ali surette ha j se a a yuz tuttu. uııstırna ere " • den cümhuriyetçilerin bütün . sı ogrete ı nz. 
rekete geçmek ve borçpara vere müsait yollar ~ümkün olduğu laııması lilzımınış !.. gayret ve emeklerini bir nokta- ! N~hat ~eyden s?nra _Adana 2 _Eski eser çocuğun 
rek mukabilinde imtiyazlar al - kadar kapandı. Işleri sürünceme _ da toplamak için amele teşkila- ~aanf emını İsmaıl ı:abıp Bey zevkini tatmin etmez mi? 
mak ve müdahele kapısı açmak de bıraktıran şekilleri elden gel 1 tının ve siyasi fırkaların kendi- · bır saat devam eden ızahatm - 3_ Edeb"ı kıraatta eski Tnglllzler petrol memba arı ı 
tı. Bu siyasin{n muhtelif misalle diği kadar kaldırıldı. !erine yardım etmelerini iste- da d_ ivan et.lr_ biyatını_n eh~mmi - leri okutacag-ınıza nazar 

D . - f 1 k · 'h olan yerlerde ayrı bir devld 1 b -
ri vardır.Borç para ağır şeraitle ıger tara tan meme ette ıstı miştir. Cümhuriyetçi fırkanın yetı te a~u: ettırmeg~ ~~ - eserlerin muhitlerile a!filı:a 
verilir, sonra bu paraları alan 1 salatı arttırmak, Nil vadisinde tesis etmek lstlgorl•rnıtf.. gelecek büyük içtimaı Fransada , lışmış ve ~ul~seten şu tezı mu- göstermek lazımgelmez mi 
memleket bir türlü bunları öde- ziratı yeni usullerle canlandır - da Kflrdlstanmış !!. vuku bulacaktır. 

1 
dafaa etmıştır. 

4 
-Arapça çe Acemve 

Yemiyecek hale gelince mukabi mak kin gerek, Mehmet Ali. ge " T · 1 k 
" l.J 1 k k ı anz_ı.matr an ~ma ' ~e _onu~ j tulmadığma nazaran divaıı linde siyasi imtiyazlar istenir ve rek oğlu İbrahim çok çalışmış- Ağrıdağ hadisatr dolayısile l Hürdlstan l•hrilliltlle meş- va ~ O_!Jgresı ı ruhuna nufuz edebılmeıc ıçın di- biyatı çocukları alakadar 

alınır. tır. Türkiye - Iran münasebatı hak- 1, gul olduğu Mlglene11 meşhur T Od k van edebiyatının ve c edebiyat lir mi? 
iDg-er müracaat edilen vasıtaı Mehmet A_li hakkında söyle_ -. kında Alman ...-ıatbua_tında şa- ClfSUS Lavrens • ası ongreye .. d . t"h o ~d·ı cek kısımla d 

davet edildi ıçın en ın 1 a. · 1 e Bu sualler.: sıra ile A aıı ise casus göndremek, o memle- necek şeylen Mısırın o devnn· ıanı dıkkat neş-ı Ali . Z . rın talebeye okutturulm3.sı la - se kız ve ekek mektepleri 
ketin her şeyini öğrenerek müs- kısmen yaşamış olan yerli b; · iyat görülmek- soruyor: .. gemeıne .. eıt~g Atina ticaret odası bir Bal - zımgelir. , . allimlerine sorulmuş ve bu ı 
lihane hülilli çareleri aramaktı. vak'anüvisi, Elcamarti şu cüm1 edir. Türk ordu gazetesı Kurtlere İngılız sılah- kan ticaret odaları kongresi ter 

. ile hulasa etmiştir: .nun İran ara - ! tarı verildiğini söyliyerek bu- tip etmiş ve bu kongreye lstan- Gcr~k bu oktai ~azar ve ~e- . ede~iy~t tarihin'.n muhtasır 
Bu çareler eksenya bulu~ - "Eğer Mehmet Ali Paşa ker isine girdiğine nun arkasında İngilizlerin bu- bul ve İzmir ticaret odalarını da rekse lıselerde tanzıma~ edebt•_a j dahı dıvan ~debıyatmııı_ ter 

muştur .. Bu casuslar v:sıtas: 1 dine has olan ··.azim, nüfus, tc· lair tekııip edi-j Iunduğunu söyliyerek bu fesat- davet etmiştir. J tından evvel olan edeb~vat tan- , tarafını mp?afaa e~şle 
i~yan 5dıkaahnnl ak, soknrAa u ve kilat kabiliyeti cür'et ve cesarctr ~n şayialardan ılı "m ne i istihdaf ettiğini so- Balkan odaları kongresi yal- ' hini_ okutturularak dıvan ~ - Ankara ed~bıyat muallırııle 
Y1~ muml ka ~ etmd t tl ~ı;upa~ ' adil olmak hasletini da ilave ed 0 .ahseden Alman ~y~r y nız tütün ticareti için toplanrru- debıyatınm okutturulması hak- den Hamdı Bey _sualler~ ~e 
muste e ec~ eve en ıçın .u. bilseydi. zamanın en fevkalade .azetelcri şark ." • . . . yacaktır. Türkiye, Ylunanistan, 1 kında müteaddit zevat tarafın - cevaplar~a edebıy?t. tanh\, 
!anılan en emın vasıtalardan bırı d h k . b .... - .. ii.disatı etrafın- Mıllıcı Deutsche Zeıtung dı- B 1 . d . . d ı dan münakaşalar yapılmış ve van edebıyatı tednsı aleyhı a amı ve er e~ın en uyugu k". u gar1stan a yetışen aynı ına . . . . .. . 
olmutur. . olmuş olurdu., a uzun mutale- yor .. ı_-. . . . deler üzerinde de· tedbirler itti müteakiben kong~eye rıyaset e, 1 k~ t~zını m~~afaa etınış ve 

Bu usullen Mısırda ve Meh- M h t Al" ·· ··nu··11 son z~ tar neşrederek Turkıye, Iran Afganıstan h d"" .. kb. den müsteşar Eının Bey mesele 
1 
bı dıkkat fıkırler ortaya atı11 r . r · d" •. d" e me ı omru · . azını uşunece r. . A 

met A ının e ıne ~eçır ıgı .
1 

• manlarım hastalıkla geçirdi. ı işlerde lngı- ve Rusya arasındaki muahede- -:-erilen mal mata göre İs- nin bir kaı: sual şeklınde hlılasal' tır. 
8 ğer ~erler~.e ~e mur:ıcaat edıl .. - Bunun içindir ki, bu idare)· • ı~erin ~o}ü ol- teri ve bunların karşılıklı istik- tanbul ticaret odası bu kongre e0diler~k bıı_gün e_debiyat mual - . Müna_kaşalara yarın dev 

memış degıldı~._ Sunye vekayıı oğln İbrahim eline almıştı. Fa- • ..ıgunu tlave e- lalleri hakkındaki teminatı par- ye iştirak etmek için henüz bir limlenne bırer bırer sorulması - dılecektır. 
esnasında İngılızl_er tarafı~dan kat İbrahim de hasta idi.' Sihha- ~ıırd Gürzon diyorlar. Af~~- çalamak hakkındaki İngiliz karar vermiş değildir.Atina tica 1 • -

bu oğ~rda sa_rf~dılen mesaı ev tinin bozuk olmasına rağmen nistand~ çıkan isy~~da İngılız menfaati malumdur". ret odasının teklifi tütüncüler 1 Yeni bir baskın daha ı Ercış dağında 
velce ızah edıldı. çok çalışan İbrahim pederinden casusu Lawrence ın ne kadar M"lli . b" t 1 L k encilmeni tarafından tetkike - Ankara, 18 ( Gece yarısı) -, KAYSERİ 18 (Milliyet 

Bütün bu tertibata karşı mika evvel vefat etti 1848 tesrir.i sa faal bir rol oynadığını bilen Al- ~ cı ır g~ze e 0 an ° a dilmektedir IUrfada Koçviran karakoluna E . d - d 'tctk"k t ya 
de~e mecburiyetinde ~ala~ Meh ninin 10 mmda. İbrahim öldü. man okuy~uları Jimdi Kü1: is- lan~~ıger de Kurt har~_katının Diğer tarltan ticaret odası A baskın yapan kırk sitahlr tasi il:r~şge~!~e~e g>~m~ş oıaıı 
met Alinin artık faalıyetı dur - Öld""kt yanına daır aldıgı haberlerı de İngtlizler tarafından muzaheret t' k . . t" ak tm k . I gayelerine muvaffak olamadan k"k b" . k d .. 

11 . . .. .. .. u en sonra... . d" K.. .. .. _ .. .. .. .. . . . . ına ongresıne ış ır e e ı- .. .. .. yet tet ı atı ıtırere o 
mu_ş, ken~ısı omrunun_ ~o~u~.a İbrahim Öldükten sonra ida- me_rakla ~a.k ıp .e~mekte ır. urt gordugunu, çunkuA Ingıhzlerın çin İktısat vekaletinin müsaa - püskurtulduler; . • tür. • 
dogru gelıyordu. Kendısı oldük ı renin başına kardeşi Abbas gel- lerın İngılız sılahı kullandıkla- Yakın Şarkta sükunun devamı- lesini alacktır. Terfı hstesı Bir vapur battı 
ten sonra .Mısır ne olacaktı?. d" 1rrr.dan bahseden Alman gazete nı istemediklerini yazıyor. - A- Ankara 18- Yeni terfi !is- 'f 
K" bT b k d d .. ·· ı. . . • !eri casus miralay "Lawrence" . • . • . . Muammer B. Şukran H. .. ' LONDRA, 18 A.A. -ırn ı ır unu ne a ar uşun l Mehmet Alının hastalıgı u- r· · K .. d" 1 ld _ d d Dıger mıllıcı bir gazete olan M Be 

1 
ş··k H tesınde dokuzuncu kolordu ku - ti vapurunun 148 mürettelı' 

müştür!. · zun sürdü. Nihayet 1849 ağus- 1 1bn h urd. ısta1nc a 
0 

ugun an a Kreuz Zeitung da bu işte İngi- Buammer "k'Yh e u raln _ a - ' mandam Salih Paşa ve halen li 
128 

yolcusu imdada gelen iıd 
M hm t Al. · M d . . .. .. t k d . a se ıyor ar. 1. - ld - nım eyazıt nı a memur uguna b 1 d" . k 1 d k .,. e e ırun ısır a yap- , tosunun 2 ıncı gunu s en erıve 1 .. .. h'" A ız parmagı o ugunu yazıyor. .. . 

1 
d. ıva u unan ıger o or u u - mi tarafından kurtarılmı~l"' 

tığı işlerden, vücude getirdiği te de öğle vakti Mehmet Ali de ha Almanyada bugunku. ukıı- -- • • 1111 • ı mu~~aat etmış er ır. , mandanları ferikliğe terfi <'di -
sisattan bahsetmek hayli uzun vata veda etmiştir. ,:;ıet fırka_3ın,ı,n gaze_tesı ol~.n Fransada Muracaatm b~ kadar geç kal- ,yorlar. Listede livalrğa terfi e- 40 casuı! 
sürer Bu işlerden evvelce sırası 1 M h t Ar ··ıd·· • ·· 1 Gerrnanıya gazetesı lord Gur masma sebep Şukran Hanımın den mir~hvlar mahduttur. Atina, 17 (Hususi) _ 13ıi~ ." . . ı e me 

1 ~ • ugu 
7

;ı~an l zonun vaktile söylediği bir sö- nüfus tezkeresi olmaması ve ye ·· • reşten bildirildig"iİıe göre şiııı't geldıkçe basedıldı. seksen yasından ıdı. ve W el ıng- ı .. h 1 B .. d Bir Suriyeli öldürdüler . b" k k 
1 

d N" Turkçe derslerı 
. . . · . _ zu atır atıyor. u soz şu ur: . ru ır tez ere çı arı ası ır. ı- 1 T f ) M Besarabyad Soviyet1er hcs8 Muhtelif tesısatı arasında yap ton ıle avnı sene de dogmuş o- .. H" d" t me kezi Fırat ' HA VRE 17 A.A - Sun ye- kAh 1 k t . .. .. B Ankara. 18 ( ele on - a- a . ı( 

tırdıg· ı matbaa ve burada şarkın 1 lan Mehmet Ali. Sııltan Mah - 1 ınl dıs anın r - li bir şahıs 'şehrema
0

ne~inin ka- a tgbee e
1
ced. padza~ es_ı gdunu tle- ' arif vekaletini, türkçe ve edebi- n? cas_usl~k yapa~ kırk kişı _,, 

.. 1 .. 1 , ta o ma ı ır . ., yazı e ıye aıresın e yap a 11. 1 • k . f kıf edılmış ve (Kışnef) e ,..ı pek çok kıymetli eserlerini bas muttan on sene sonra o mu< o u "G ., .1_ K. . palı bulunan bahçesi içinde dün ktı 1 yat m•ıa ım en onP,Tesı tara ın . 11' 
. . . . . . d M ._ Al" · .. , .. .. ermanya ı aveten urt- ca r. d .. · 1 k f"k" 1 ·· · olunmuslardır Tahkıkat ve tırması kendısının ılim ve ırfa- yor 11. eırmet mm o "mu 1 . İ .1. ·ıAhl .1 t gece s~rseriyane dolaşıp du _ s ·· k H t" . b h . , an gosten ece ı ır er uzenn - , · · . 

. . . . .1 b" h er yenı ngı ız sı a arı e es-
1 

~ r u ran anım ıcaretı a n- .. d b" d 1 . ı bat devam etmektedır nm kıymetini takdır etbğıru de ı e uzun, ır avat ta sönmüş J"h d"l L K.. k .k k d" . d • · .. d .. 1.. ... 
80 1

. 
1 

de turkçe ve e e ıyat ers erme · 

1 
1 ı - ı e ı mese ve awrence ur- ma ·ta ı en en ısıne ogru ye mu ur ugune ıra maas a . b" . .k · "hf T - k 

göstermiştir. .. 
0 

c u. SON distanda bu1'ınmasa bile lordun!: yaklaşan bahçe memurlarınd;::ı memur oluştur. · 

1 

ye~'. ır ~stı amet vermesı ı ı- C aga tırİmanır en!> 
Bulak matbaasında Turkçeye ı - - bu sözünü hatıriamak kafi ola- b"r· . b kla aralam b • F N. rna' var ır . . HAMON X, 17 A. rl-

tercün:e ettirilen bir hayli garp cağını söylüyor. Bu gazete İra- ' d~ ı~~k.;':nah~lline :~~n ~i~~~ uat ebıl Bey İran Şahı cevap verdı İk Avusturyalı seryah '.', 'I 
eserlen de bastırılmıştır. Meh _I Eg-e vapuru 1 kın istikl5.lini ve c .. miyeti Ak- 1 b" ·ı "k" T do • Budapeştede toplanacak olan ı Ankara, 18-İran ve başında 1 Blanca çıkarken bırden bır 1 
met Ali uzun süren harp sergü - . . . . . ı vama irm~sini kab~l ve tastik · .'r me~ur 1 

e 
1 1 

yo cuyu a e- Ali Ticare~ mek~e_oleri me~un- ki şah Rrza Hz. hakkında Gazi- !erine düşen bir çığ yığını •,~ 
1 . d .. .. Seyrısefaın ıdaresının Fele- g .. j lındekı bıçakla vurmuştur. Meş tarı cemıyetlen kongresıne 1 • • • k' .. 1 . İ 1 da kalmışlardır Seyyahtıı!V; zeşt sene enn en sonra omru - menkten satın alınan "Ege va etmekle beraber İrakın muda- ru müdafaa vaziyetinde" kalan .. - • . . nın sıtayış ar soz enne ran şa . . .. .. .. . . • c'v 

nün nihayetine doğru Mısırın da ·· . " . faa ve muhafazası i in İn ilte- . _ . Turk Ali T~car~t. mekt~bı me-. hmrn cevabı gelmistir. Rıza bın olmuş, otekı agır sı.ı d 
hili işlerini düzeltmeğe bir kat ' puru bugun hav~~ gıre~e~tır. b" müdahale v·!silesi ~ere- memur de_lı oldu~~ . zannedılen zunları cemıyetını temsılen Trı J Han. ayni samimi hislerle müte - yaralı olduğu halde hastııı1 
daha ehemmiyet vermek lazım 1 vin1!~vyu:pd~~:;:u::ı~:~cıSteeyl- , ~~ke d;~ecede bir hareketin bü- bku gece ~ılya~eldt~ısı~~ ~evolver by~lstBe ko_ns?loksumduz ~~at Ne- hassis olduğunu bildirmiştir. kaldınlınıştır. ~ 

ld. •· · 1 18 4 d R • - .. . . . • . . urşunu ı e o urmuştur. ı ey ıştıra e ece"'ıır. • • __ , 
ge 1ıpnı_an an:1§tI. 4 e o risefain forması boyanacaktır . yumesı ıs~e.ndıgını v~ bu h~e- ------- - . • Türkiye - Yunanıstan --- · ·ı 
~et ı~de bır Fransı~ ~a - Vapurun dahilinde mühim tadi ' k~tin İ~gılı_z _yardı~nıle_ ~ugun- Büyük bir yangm Esnaf_ cemı~etlen Atina, 17 (Hususi) - Lond- Ankaraya nakı ·1., 
lıye mutehassıs~ c~l~dıldı. O Iatı icap ettirecek bir şey görül ku mahıyetını aldıgını ılave e- Esnaf cemıyetlerı yardım san ·radan bildirildiğine göre İngiliz Tapu ve kadastro müdt':\; 
~amana _kadar ışlen bır .. ~eret memiştir. diyo~·- .. . . AİX "Prov~nce" 17 A.A. _ dı~rı i~in Ticaret müdüriyetin matbuatı Tiirkiyenin Bal~ umumiye~i ~üdür muavini~ 
ıdare edıyordu ... 1:~k~t suus~ • On, on beş gün sonra, "Ege., Dıger muhım bır gazete, Ber Poı:t-~e-Bouc ıle Callas arasın- ce hır nızamname hazırlanmak kongresine iştiraki kabul etmesı merbut Vılayat taşra k~ı'6J 
mailer almış, ~uş oldu&"U:'1 nin sefere çıkabih:ceği tahmin liner Tageblatt da İngilıerenin d? ımtıdat_eden ormanın birkaç tadır. . ni Tiirkiye ile Yunanistan ara - eyl(ll içinde Ankaraya n~ ,~ 
'lan Fransız mutehassısı gelır olunmaktadır. petrol membaları olan yerlerde kılometrelık kısmı bu geçe çı- Venlen maluata göre esnaf sında daha sıkı bir mukarenet lecektir. Bu hususta ernır g 
gelmez bu heyetin dağılmasına bir bitaraf devlet tesis etmek kan gayet şiddetli bir yangın cemiyetleri için de en evvel san fikrinin kemale gelmekte oldu _ miştir. 
lüzum. gös.terdi. ~di~i ~ibi _ol- Romanyadan gelenler maksadını takip ettiğini, fakat netic~sinde ~arap ~lmuştur. A- dık tesisine teşebbüs edenler ba ğuna işaret olduğunu yazmak • - - •• 
?u._. Gıt gı~e ~alıye ; · ı~le~_ne Birkaç güne kadar Romanya bunun ateşle oynamak olduğu teş, ~ıva_rdakı evlen de yanmak Irkçılar cemiyetile, şoförler ce _ tadır. 326 doğumiular 0~11 ınbzam venldı. Bu ecnebı mute 1dan şehrimize mebus, nazır ve f nu söylüyor. tehlıkesıne maruz bırakmış ol- miyetidir. Yakında diğer cemi - -·~~·-- 326 doğumluların son Yta1' 
l~assısı iki sene için ~etiritı:1i_ş- ricali siyasiyeden mürekkep Millicilerin gazetesi olan duğl:111d~n bunlar~ a_lelacele yetler de bu işe teşebbüs edecek Tren kazasl malan Fatih dairesi ınııl ııiJıl 
tı.1846 da Mehmet Ali kendısın 300 kişilik bir seyyah kafilesi Börsen Zeitung da Afgan kabi- tahlıyesıne teşebbus edılmiştir. !erdir. ZAGREP, 17 A.A. - Dünkü sındaki şubelerde ağustos 
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den Fransa maliye teşkilatına gelecektir. Romanya sefiri M. lelerinin kıra! Amanullah aley- Yangın itfaiye efradınm ve as- Yardım sandıkları esnaf cı:mi- tren kazasında yaralananlardan yetinde hitam bulacağındıı~! f 
göre etraflı bir rapor ist~di. Alı Karp dün şehremanctine gide- hinde kullanıldığı gibi Kürtle- keri müfrezelerin gayretile an- yetleri azasından hasta olan ve üçü hastanede ölmüştür. Bu su- kadarların bu tarihten ~.,v(11f 
'lacak, tatbik edilecek kanunları! ıek Vali Muhiddin B. le görüş- .rinde bugün Türkiye aleyhine ca~ s~baha karşı söndürü!ebil- ya bir kazaya uğnyan kimselere retle ölenlerin adedi altıya ba- belerine müracaatları JaZI 
usulleri sordu. Mısır maliyesi müştür. ıni tahrik edilmek istendiğini mıştır. yardım edecektir. li • olmuştur. mektedir. ı 
~.._..,..,..,,........._4..;,..,..,,.,.:.-..,,..,..,........._..,..,4,. .... ......_ .... ~-yuşa, biraz önce ba~lıyan-rüyayı, -~ bir adı dA "Dev dağı" . dır. Bu tabiat nndlln dı§8J'ı çıkbğmı hiç bir yerd; -lar bana, Boğazın bu hakim tepeıin;-bu bezden köy, bir masal 1t1!"~,,ıi 
~}'ez talıas-~ Yı ~ Jlt1Şf'n • gözl,.rimizi cllerimi~le örttürccek ka- kartmnda bu isim ona çok uygun. okumadım. çok kuvvetle baaılmıt eıki bir Türk I rafında uçuıan göçebe per"ll 
...ı •• •• 1~ f • u.~a.. E" f .._ dar kamaştırıcı - bir mucize merte- Küçük mesçidin bitişiğindeki kos ko- o hald ., damgası halinde görünüyordu. Bu. lanna benziyor. 1' 4~~ 
.,. ,,ııs ~r •• ~ Y' ,re 1" besine çıkarıyor: iki yanından mJras ca mezar da bu ölçüde! Dört duvarın Ef :· d" ld • ..nl d mustatilin içinde telakki ve fikir çar- Ufka varan günefe bak"':,..,•~ 
~ ............................................................. .,.........,....,.., ..,....,...,..,..,..,..,. sa yalılarda zümrüt korular sark3n serin gölgesino bürünmüş asma, aaJ. ld "'~eberl ~n ° .. u~u ot gu e; e pıımalannı, diyanetin siyaıet diye niiyorum ki: Vakti ile bu"'~ ';;,ıJ'lı' 

Ta l,. iatın en. u_fak. dağ. _ıa. rmdan biri; ışıyor. Kı_yı_I annda iken toprağın baş- muhteşem bir. mine gerdanl:k g_ö_r ü-. , kan ve gül dallarından puıideıi al- Y~ ırnnU .1 u u ~-~~~ e ~-~anb .. ud· kullanıldığı hengimelerdeki manevi raya yerleıtiren kuvvetin bir• ., 
f k 1 d k bo 1 la b d Çaml il d b k k pıter nuıun m"""""arın...... ın e b" ki iki U d d "htimal ki d lar111 •· ' at msan e mm ı tigı en y u ngıcı gı ı uran tepeler yavaı ya- yoruz. Yuta ile ıca arauna ı1h tın a yatan u os oca mustatil gıi- b" kiti bu t . . On bini ter ıye tarzını, eı te n yo arını ı a ı vatan aı J:JO ..,1 
~hramd_~n, K<>pıtan elli altmış. ~tro j vaı toprağın dev~ı gibi bi~ hal ~lı- rilmit bu peri gerdanlığını gÜ'lef , ... 1ı ya ruhun enginleşme kabiliyetini .ır v~ . ~ epe :;";!i.ı . ;'.; içtimai bir lavha halinde görüyor- toprajtn ıevııiıini ıunınakll· '-I 
caha yuk.sck! .• O taı mezar gıbi bu yor. Karanm deruzı darlattıgı değıl, yrediyor. dört çizgi hal;nde göıteriyor. Sonra . nn •~ erın e:ı:;:nra T e "bi e~n ~· • dum: iki efsanenin harp meydanını penin en gerçek ve en ö~rclifl1,, <lıı bir toprak mezar. Fakat bunun ıuyun topraklan kcıtiği anlatılıyor. Ote yanımız da bir baıka harika: da o enginlikte bir ruhun ancak bu 1I iı ela _buraaı Uf· .. an. ~ u nva· seyrediyordum! bu olabilir. Nesillere .. JOd • r• 
bağruada Fıravun mumyası değil, Uğultusu ve kokusu gittikçe artan Boğazın ağzı ve dııı; göğün ve SU· boyda bir vücude sığabileceğini tah- yetlerı, açık hava turbe~ırun yanı ~- • • • büyük keramet, bu dunY• sol':'.;; 
ba,ında peygamber hayali var. Yap- rüzgar, sanki o, bu değişikliği yapı- yun biribirine kavuıtuğu ma·ıi uçu- min ediyor: Mikel • Anjrn dev • in- tında bana_ ~ey~ nn_y'.""'.'~· Atina Türklere naıip o~an .. f~ iiZ.ıU•/ 
rakların yeşil dumanlan arasında kil- yor. Kıvrunlarıru ard arda açarak de· ruml.- aa~ ~~ın~~ !.ont.tuğu Musa heyke- nın yar~m ılibı yenne Filiıtının pe_y· Akf&ID durgunlufunda öd ağacını ~u~r ... B~~azı~. ki J~; ~ rl 
çıicük minareli ve sarı mesçitli heye- nizi kumaı dalgalaruna11 ile ta uzak· Bu iki güzelliğe nispetle kara ta- lını duşundurur bır çerçeve! gamberi; llyadarun kahramanı yerme andınr bir kol.. vardı? Nereden ge- doymaga bır omur kifi g .. 
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.,..,. 

ti, yüksek bir kürıüniin üstüne kon- lara kadar savuran da sanki o! _L claki 1 · d dal ala b"- Bat ucundaki Jivharun ilk muraı Kıaa11 Enbiyanın kahramanı; Akde- fiyordu? Atı boyalı eski bir abıap e- kında alelade bir c~'!'le '°{ 
1 1 b. buh d d 1 ra.ıın tepe erın ev g rı ı ' . . A lo d-'-' "'lhi . .. Ü d -'--'·l k dm! h .. "b" .. bııtler· 1 mut atın ır ur anı an ırıyor. ıtanbulu birer köteıinden bütün 1 • kar dak." B"" ··kd köy"' e ya- o to,luğun içinde, hemen bir buçuk nızın vrupa yıaın aa. mu t m&· vın on n e e ... .,.. er, a ar yere a tnr gı ı, ruya ıı ..;,

1 
e 

Edip Servclle ona dom.• çıkıyo- tafıı"la'tı ı"le hu' 0 aa eden u··ç belı"g" tepe- e, tı ı uyu ere u v !·'- b" k ·ı.ı··· · d al sal yerine Aı a loyrsındaki vabdani haHr ıermitl••. At~•te iri bir kestane o·· k Edi S•rvete •-•· - "' maçları bile itidalli gözüküyor. Anlı- aıır ..,. ır ıeı eaı ıgını an ırır Y • • h 11 BY b" ef "h "d • ~ ~ oner en P " lf 
ruz; !'algalı yarlnr~an k: kik. :.• mcr- 1 d~n o biri~~ vardığmuz zaman garip yorum, dağ ba·+rı niçin sevdirir ve dızdan bir fısıltı halinde: yetçı aya u, ır aane ı b a11 ıi~i duran tencerenin batma çömel· yordum: d .. ao.ı,, 
UllK<!l l<okuları eaıyor; dıklıııın yor- , bır halet ıçındeyiz: vücutlerimizde diitündüriinnü;: Başsızlık vo son- * * * mıclı~? Bugün toprağı. """"?•emek, nuıler. Bu koku onların yaktıkları - Yuı.am bir kenarın 'd;ı~Y"' ı'. 
gunlui(unu !:ttlıla~tıran eıintı! .. Tepe kesiklik ve ruhlarımızda ferahlık var. ıuzluk ilhamını bu yüksek yalnızlık- onu ınaanların ve_c_e. m_ıyetl_enn ruh. u- pırnallar.dan .. '!eliyor. F~at yanı_bat· tar~en, bır yanınd~ auys

1
_n . ,ıtıı ;J 

bir an göz önünden kayboluyor, zira 1 Hem müferrih, hem mukaddestir bu mal in k d d hi ti 1 daki kil k 1 - belk b D - alt klı ort Jı!I( 
artık ta cteg-indeınz. Fakat b.:u.:k1 bir 1 [*] Çamlıca. Eyip ıırtı ve Yu~a o h11 lardan daha alımlı neresi verebilir? kühsarı bülent na e .. le .. ~ ıgu~z . ~e n a- arın . çü ~zar ıg~ ı u ,., .. .~~. ·~.' ku ndı. u 1 ' 

'· ., Hangi se11i2lik dağ ba<larmdan daha caba o ı:unku bır şeklı mıdır. Bunun tepeye unrenenlenn, belki Yuta ha· mut ortuıunu f'I ~":! 
rüy~ ~lıy~r:. bir _u~~nda~ ~ir ucu: j rikalı müsellestir ki, zirvesi olan Çamlı konuşkan ve daha hul;:ı vericidir? diyar. Ne doğru! etrııfına devir devir bir sadrazamın yaline inananların ağaçlar altındaki içinde ağaçlar, efıan•4 d~~ f"~ na ... ~og~u. Ç?7.um ÇıJzu .. n buyuyen bir cadan her yarı. sörülür. Eyip ,ehri, Yu· * * * B_ u_rad:\ k:.m y_atıyor? Uvhanın ya __ P_ı .. ~rdığı __ mesçit, bir .. vezirin_ö_rdür· o küçük ta.t kalabal __ ıiına,_o eıki zair- kan dumanlara beıızehalb· .. i:' cl0.~~-~r 1 

Bogaz ısı niıau! Kıyılar.anda iken ~ . 1 h ki d b k ı k d d d bedar k hayal sanırlar lci g ı- .. 
deniı:n m.tviaini - - . . • d fa da Bogazı bu zırveyc ar:ıedcn ve bailı . . . eı· 1 m1sra. a ır te rar a'1a.n na a u.gu 'u ort uvar,tur ıçın1 an lere, o eıkı "teferruç ehhne" daha . . k d' . ..ı .,. ııt'' 

go3un m::ıvısın en Btzc sedır olar~k kurumuş bır ka· ra!ı gibi "Yu~a bin Nun!,, mu? Onun l dilleri yakacak hademe icin kurdu- ruıtai bir halimlik veriyor. Tepenin hakıkatın ta en ••·ı deııl ayıran arra da~lar a;:ır aiır b1sık:Ja .. yan nefis kaidedir. "'~";.~"' Cl'n.,,,_.; ... n •• ,.,,..,. .. hu •~· ... :" ı.: .. -L. -·· • .. ~.J.JR-• 1 _. _,. _ ,_ ı , 1 •• 1 •• • -: .. • _ , • .. 
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t:.konomi.. 1 Ş EH j R HABERLERİ Fethi Bey belediye intih 
~1- ı.... · al bına iştirake kar<ır ver 
. Haf tal 1 ~ ~ ~ c!z'i ~~Tar 103; :uruşa Vllliuette Spor PollaltJ ( Başı Birinci. sahifede ) eden gazetecilere gülümseyerek: 

lngiliz ve fransız malı gaz:~ ~':bayaa etti. . ' Orman ganaını Günün haberleri Kim öldilrdü? i•tirak etmişlerdir .Makbul.< Hf. ile .. _Ben t•nkit ve muhalefetin telerı geçen hafta zarfında me . Esham ve tahvılat ~ • Ad 1 H d raretli taraftarlarından olduğum i 
1 yenı Şark kupası - birlikte gelen muallıme . ı e .a S. C. Fırkasının tabii azasından 

leketi:nizde h_adis o ~-n J'ka- Elsham ve tahvilat umwniyet B k d bir koru ~ilk/ / / / Fırkaya girmek arzusunu ızhar ctmıs Şehir meclisi azalığına intihap o 
fırka cereyanı le hay 

1 
a a . . l isteksizdir. Bir nwna- BIJ OZ B Mısır futbol federasyonu wn'# Y' r RB/ll Ve n Ç n tir. nursam eskisi gibi çalışacağım!.." 

dar göründüler. Avrup~ mabh~- ıtı~ar~ar:mamenin tesirleri - yandı,, mi katibi Yusuf Muhammet B. VUru/duğunU anlattı İçtimada Fırkanın şimdiye kadar Yeni Fırkanın gelecek intih 
fili maliyesinin kanaatı, tekte - rfa 

1
d !ara ait ahkam bilahare . .. B k d den Türkiye fotbul heyeti mütte Mezbaha paçacılarından Ar- yaptığı teşkilat hazırlıkları tetkık. •· devresinde mrb"us namzetleri ara 

d "J' k" · • olma an on o l' Evvelkı gun ey oz a em- l dilmi• ve yaklaşmış olan belcdıye ın· da sabık Diyarıbekir meb'usu ıre u atın sai ı sıyası .. k _ 1,- ed"ılmes"ıne rag- men - e an . k d p -ı k hidesi katiplig-i adreşine gc en navut Salı'h· roban Şakı"rı· oda- • k F k - r e agv l t apazog u o ' ~ tihabatına iştirak olunara. ır a na· B. de bulunmaktadır. Feyzi B. 
ziyade iktısadl oldugu me b kidir Halk kağrtlarını elden valı ~e dru e en k t r- bir mektubun elde ettiğimiz bir sında uyurken vurmuş kaçmış- mına namzet gösterilmesı. ve kadı~: muharririmize Fırkasının verce 
z· d d a · · · · J'k ya- ru ugun an yangın çı mış 1 • · • d · .. · ' . ı · h k ı esı katı ın e ur. .. uvahhi- çıkarıp mukabılını em a e R.. , fazla estiği cihetle ateş sııretını ercediyoruz: tı. Başının muteaddıt yerlerın- ara muteaavı)«n a. ~erı m her hangi bir vazifeyi kabul edece 

Bu sebeple duyunu m f d ktadır Bundan dolayıdır uzgar . . . b d.. Kah'!< ıı •tuto• 910 den bıçaklanan Şakir. Cerrah- surette takarrur etmıştır. ni ve Fethi B. ile daima teşriki 
de t h ·"l't nın geçen ha ta an tırma ·. , 5 k d faiz ge- tevessu etmış ve yırmı eş o- .. , . . . .. ' . Fakat bu intihabata Halk Fırkası sai edeceğini söylemiştir." 

. a vı a ı k nmaları ki yüzde 10 ıla 1 . a ar. .. andığı halde söndürlile- Katıp beyefendı. . paşa hastanesınde dun sabah <il gibi büyük teıkilh ve temsil kudre· N t hh'"t dil k? berı o~ pu_an daha aza ylilli~ tiren kağıtlara talı~ çıl<_mıyor: ~~ı:_Yf Müsebbipleri hakkın- '.' Teati eylediğimiz muhtelıf müştür. Şakir; son ifadesinde tile faaliyet göstermek için hazırlan e aa u e ece. '. 
ve Pa~.ıs pıya_;;asında t::n:u ka- Düyunu mu~ahhıd:nın.~arıs d~ t~~~kata başlanmıştır. muhaberata atfen, Şark kupas~- nasıl ve niçin vurulduğunu an- mağa vakıt kalmadığı nazarı dikkate S. C. Fırkasının azala:. ıçın 
tereffu. e. dogru olma h" ette iyasasmda eyıleşmege yuz tut . le icrai komite hakkında teklif !atmıştır: alınarak neşriyat vasıtalarından aza. bettırmekte olduğu taahhutname 
na .. at .. ı teyıt ed_ ecek ma ıy Pmasma mukabil Istanbul Bor- Tefti& fezlekelerı edilen nizamatı, tarafınızdan _ Vuruldug·um gün rok ça- nü istifade olunmak, beyannameler retı aynen ıudur: 

k d ~ Y tamim ve muhtelif yerlerde nutuklar "Layik, cümhuriyctçi ve milli ı;otul~ektedır. zarfında epey sası dünkü_ gün altı ~uan a ar Mülkiye müfettişleri tarafın 1 tasvibi nihaisi için leffen gönder lışmıştım. Odama ~eldim. Ye- irat edilmek auretile vasi ve şümul· çi sıfat ve kanatile Serbest Cümhu 
. zmır, bu h~.fta rdi. kambiyo bir tenezzül kaydettı. . . dan alisin muhtelif şubelerin-jmekle kesbi şeref eylerim. m~k y~meden yataga uzandın:. Iü propaganda tertibatı alınmasına yet Fırkası programını benimsedi 

lnr hare~et gosteittik coğal- İstikrazı dahili tahvıllerıne de y~pılan tahkikat fezlekeleri Mevzuu bahs nizamatta mez- '\gır hır .UJ.k~ya dalmışı'.11. ~-~lı~ karar v•rilmiştir. Bu programın tahakkuk etmesi 
satış ordınoları g çe 98 v'. kuruşa talip vardır. Dahiliye Vekaletine gönderil- f kih teferruatta mutabik kalmak hın geldıgını, odama gırdıgmı Kayıt ne zaman? ~~~r~;/ikrimle çalıtacağımı taab 
maktadır. 74 .. h" ·· · , k . 1 k duymadım Bundan başka aza kayıt edılmek Taahh"t 

1 
ka . . !eri mah li tasfiyede ReJı ısse se- miştir. uzere 1craı oınıte ge ece ey : . . . k' 

1 
.. 

1 
u name ere yıt ve 

Bu sene fındık tacır lı Ha haftadanberi ya- -- -·· • •.. -- ifil ayında bir içtima aktedecek _ Dehşetlı bır c~n. ac.~sıl~ uyan ~zre _v• .. ı do •ıı. ~uraca~t ~rıt perşem numarasile yazılarını imza ve adr 
sülün 180 kuruşa kadar paha nedatı ge9en k arak 7 lira- S d kik tir dıgım zaman Salı hı gordum. E- ıe:i~:nb::ıae~m':~ı a~::aı~k ugö::~~~:: vazedilecektir.B .. 
olduğu zamanlarda "alivre:: ~~k cım lira daha azan on 8 8 Şark ku . . 'lk karşılaş- !inde kanlı kaınasile bana bakı- tür. y ugun 
tış yapamadıkları için buByu yı buldu. . . d --·- ma 1931 :ası ıçın ~·si z'rfmda yor ve küfrediyordu. Ben bağır- Dün akşama kadar iltihak ve mü· Bugün Yalovada Fethi B. in n 
k ' ı · demediler u- T kos su şirketi hıssesı 11 

anunusa 1 
1 dım O kaçtı Salih· bana eski racaat edenlerle birlikte aza olmak d_inde yeni Fırka idare heyeti bir ar ar temın e . · f t er . ff"" göster- ( Ba•ı Birinci sahifede) Mısırda olacaktır. · .. · .' . . ~ t 

nun sebebi geçen senekı a e şayanı kayıt bır tere u. . Y İh . . k b r· /den duşmandır. İş ıçın kendısı- istiyenlerin miktarının 9000 kadar ıma yaparak teıkilıit ve nizamna 
neticesinde mahsülün mahvol- dı· Geçen hafta fiat 2~ hra ık~~ Şu dakikada küçük Ağrinin İ- .. .nrarnad t~ faı~a~mbe a fu ud.- I le birkaç defa kavga ettik. Beni olduğunun t'5bit edildiği ıöylenmek haz...+tklarile meııuı olacaktır. 

A ru · l p varlli - d k" k d t nu nca e enm katıp ye en ı te idi. Maahaza resmi bir kayit ilt F~thi B. in Gui Hı. ni ziyaret ması yüzünden tüccarın. v - bu hafta 33 liraya ta ı . . ran t?pragın a ı ısmı a ran -~· vurduğu gün aramızda hiç 1ı:r tcsbit edilmemiş bulunan bu mikta- meıı muht•meldir. 
paya karşı taahhüdatmı ıfa ede Bunun sebebi Şehre'.11~etı tara askerı tarafından sarılmış bulu- Bu meru?~ mev~uub~~s ıu şey olmadı. Demek bana o kav- rın sıhhatında mübalağa da edilmiş S. C. Fırka11run muvakkaten bul 
:memesi, ve ona mukabil bu se- fından istenilen su ımtıya:~~ n~yo~. ~u s_ure~e ~ğn .dağında ~amatın ngılızçe bır nushası galar.da~ kin bes.lemi~··· Ben olabilir. makta oldutu Nazli hanm birinci 
ne de Hamburg ticaret odas~ın Hükumet tarafın.dan !edd kı asılenn fırar ıhtımalı de ber- erbuttur. kendımı çok fena hıssedıyorıım. Şimdiki bina Fırkanın faaliyet ve tı hali tasllyede olan Anadolu tiea 

b. · le alıvre kk dakı şayıadır f d"lm" · B tl İ Bakalım Almanya federasyonu Öl - · · · F k S ı· meıa"ısı'ne mu··saı·t <>o"'rülmiyerek iyi ti umumiye anonim şlrketinın tab Alman tüccarını ızım diğini ha ın . . ~ kı taca e ı ıştır. u sure e ran .. . : . . ecegıme emınım. a at a ı- .. d'l isticarındadır. 
ınuamela, ta gı· rişmekten m_ ene

1
tr- Berlin Bor~ası Pansı ma u·· P_ toprag-ına geçmeden de Ağrıda na uç k.ışı o_lduk_larını. _ bıldume. k hı· n yaptıg-1 yanına kar kalırsa bir yere taaınmak lüzumu tetkik e ı Fethı' B . k" t 'tkl 

h - - l d k h ı-1 f mi• ve Taksimde Majik sineması İt· · ın eı ı anı arın ınesidir Buna binaen halı az.. ederek türk kagıt arın a bulunan asilerin kış fazlalaşıp ten çe ınmıyen ın ı a ' etmış e mezarımda da rahat etmiyece- ti~Iindeki eski Bulgar sefaretaneıi olan g!tket müdUr!i Saim eyin te 
da b"'t . ." uamelatı günü günu h"m bir tereffü kaydetmekt~~fr. dag- eteklerine dog-ru kar derasyonumuzun reisile katibi g-im." binasının İstanbul Fırka merkezi it- lifi üzerine Fırka bu yerde mevc 

u un m f" t' üze-
1 

• d"f tahvılatı k'ld kl ' · · · ya ıh d bil" ·ı d ne ve 90 ila 100 kuruş ıa 1 
Anadolu Şıme~ ı er sardıkça ye teslime ve ya ne şe 1 e cevap verce er· . Şakırın cesedı morga nakle- tihazı ve ayrıca İstanbul merkezinde .z . ane .en ııtı a e faaliyete ge 

rine "Kontan" yapılmakta, klll:n 29 liradan 31 !ıraya fırl~ıştıc. hut ölmeğe ınakfun ola _ Fenerbahçe müıameresı dilmiştir. Polis katil Salihi ara- de bir ~ube açılması kararlaştırılmış· mı~tır. Dıın Fırkaya illı: Ermeni a 
biyo hususundan da istifademız Kota harici ~ısır Kre_d~ 1'.'~~- cakları muhakkaktır. Fenerbahçe kulüblim.üz tar~ - maktadır. tır. ~:.~:.~:r:tml~~~~lk Ötilclyan 
o nisbette az bulunmaktadır. siyelerinin fiatı bervechı atı ır. _ . . fından İstanbul şampıyonlugu . Aidat alınmiyacak 

H ft arfında konsorsyom 886 t rtibi 168 İrana yaptıgımız teklıf ıse a- ve İstanbul şildi galibiyetini tes Su derdı İçtimada Fırkaya alınacak azadan 
Yine a25 abı"nz isterlin _k_ad __ ar sa~ış 1

1903 e 112 1/2 sileri en_k,ısa bir z~anda k~ -ıit için 2l ag"ustos perşembe .a.k-- So.n yağan_y_ağmurlara rağ- aldat alınmaması da karar altına alın- Gelenler-Giden/er .. 
d pıya " O k k - h k- h mıı ve yalnız miktarı azanın arzuıu· "--------------1 yaptı; cumaertesi gunu e - 1 1911 ,, 11 • retm_e ıçın . as erı ~re atmlşamı Belvü'de büyük bir musa- men !st~nbul ıçın s~~uz_luk te - na bırokılmak aur<tile bir duhuliye Kırklareli meb'111u Dr. F 

sada başka talep bulunmadıg • t~k~~~ n?ktaı ~az~rdan. ıcap et- mere tertip edilmiştir. Müsame- likes~ zaıl olmuş degıld.ır. S? a_z kayit ücreti alınması tensip edilıniı- Bey Gazi Hazretlerine arzı t 

t Ham it tırdıgı hır vazıyetı temıne ma -1 renin parlak olması için çalışıl - oldugu halde Terkos şırketı çı- tir. ziı:na.t etmek iizre Yalovaya gi 

SU 1 a n tuf idi. Ağrı eteklerindeki ka- . maktadır. Mükemmel bir c:ızm ~ zilen hudut haricind~~i yerlere . İçtimada Fırkanın .. ni~amname_ıi· mı~tır. 
-·- rakollarımızdan bir kaçı yaptık· iştirak edeceg-i bu mlisamereye: mesela Anadolu sahılıne ve A- n~nı teAsrhıı muBvaf~k hgörullmdu~ ve Ag

1
a- Vasıf Beyin de bugün Yal =---~-~ ·-· · · (A · · d h b ' · 1 k d" og u met . ın azır a ıgı esas ar . . . iiede ) tan daima içti~ap ettıgı ıçın ~ lan ıt:ri hareketlen~de a. a .a dans müsabakaları, el'abı nariye da ara su ve~e. te ır. . gözden geçirilmiştir. vaya gitmesi muhtemeldir. 

( Başr Bırıncı sah n kabe) hadisesınden çok telaşa zı magaralanna dahıl olabılmiş varyete ve şampiyonlara hatıra .. Şehremanetının .ka?aatıne Fethi B. y alovara gitti Beh et B. -eldi 
ve Fransızca mühim evra~ta. dlişmüş Yıldız sarayı pek sıkın !er ve buralarda mebzul davarla olarak saat tevzii ayrı bir husu gore İstanbul un su ıhtıyacını İçtimaı muteakıp Fethi B. heyeti B d bi~ .. dgd İ 

·· ettirırdı. ' · · t. B' t f ·ı b b · 1 1 · d · t · · · Halka) sularının fen un an r mu et evvel bazılarını ona tercume . tılı günler geçırmış ı. ıc ~ra rı e era er ınsan eş enne e sıyet verecektir. emın ıçın ı . . idare azasından Erzurum meb'uıu . . d T" ii t h. 
Ni an Efendi dair~s~ . tan işin büyümemesine ve dığer tesadüf etmişlerdir. Sla a ! nl techizatla şebekesını· ısla~ Tahsin B. ile birlik_te sa_at on seki~de mıre gı .. ~~ U~ n n ıau1ı . 

ş N" Efendı ısının- f · atın bu yüzden te- M 1 • vy eh · · etmek lazımdır Şehremaneti hareket eden Seyrıaefaının vapurıle mum mu eh~ct B., zm S~rayda ~ş::rdı- Babıaliden tara .. tan ı_:ışa amasına dikkat o Bu rı:anzara ~~rıda. -~çlığın. eş .1~r ~lav~aı~ı~ ~ rıınıze bu su u ıslah edecek tahsisat Y_aı.o~aya hare.ket e~itl~rdir~ Fırka deki te~iş. ve te.tlci~ini bitire 
de bır Ermen Türkçe ve ahhure ugr~ h r _ 1 k ve kıtlıgın baş gosterdıgıne, ası belmesı ıhtımalı gıttıkçe kuvvet. b ld ~ t kd · d bu işe giriş- katıbı umum!sı Nurı B. ıle Aga oğlu rek şehnmıze donmıiştür. 
yetişmiş olan v~ · · de mü lunarak ve bır a_y 1 ugraşı ara ler arasında mUnaferet ve e im lenmektedir. Filhakika ~tanbul u u~u . a 1: e . · Ahmet ve Talat B. !er de bugün Ya- • 
Fransızcanın her :kı~~ l iş geçiştirildi ve ınşaata ~ev~ . r-· l "'kll .. dliğ··· g l rı 1 da çok iyi tesirler bırakan bu mek fıkr.ındedır. B~ takdırde !ovaya hareket edeceklerdir. Fethi B. Halka yardım 
kemmel surette. vakı .. u unan olundu. Hatta tulü iki hın kilo sız ıgı°: 1u m sur une e ı Çek takrmından dün miitcşebbis Terkos şırketıne ragbet azalmış Yaıo_vada iki gün kaldı~n sonra yeni belediye kanunu bele 
bu Nişan Efendi her gun Avru- d n fazla idiHariçten istik addolunuyor. l 1 b" kt l ı..· .. d olacaktır. fehrımıze avdet edeceğını ve yakında diyelerin f ki l d 

· · k bizi alaka- metre e . . . . . - .. - . . ere ge en ır me up a .,ır mu ' .. .. · · zmire de gideceğini aöylemit ve ga- a r ere yar ımını C 
pa gazetelennı 0 ~'e fıkraları raz aktedılm~~sızın mşa~t ~~ .. Diger taraft~ ogrendığıme dettir devam eden. miizakerat Buyuk Ça.r,mm tamırı zetecilerin suallerine cevaben atide- sa.511 vazifeler.den biri olaral 
dar -~den mak~le ek bunlar ve mamlan~ı. !"'fubayaat ve sıpar~ _ gore halen Makil~e b~lunan 1- son safh~sına dahıl o~m~~tur. Yeni beledıye ~an_u~un~a ki yenı bey~natt~ bulunmuştur: gosterınektedır._ .. 
tercume ederdı. Ger ter- şatta suııstımalle.r yapıldıgı_ n ran murahhasları ıle İgdırda bu Slavya dun telgrafla bıldınlen Kapahçarşı ve pasaJ, gıbı muş- Fethı B.ın beyanatı Emanet, yenı kanuna gor 
gerek a~an.~ ~~l~r~~ları~~~ aha- vayetleri o aralık sık sık agız- lunan n:u~ahhaslarml~z arasın -!meblağı kabul ettiği takdirde, terek binaların tamirine ait fa. "- Ba~~ekil Pş .. ~ın ~eş •eı:ıe .müd bu seneden itibar~n fakirler 
cümelerı gunugunune z . ş E !arda dolaşırdı; bununl8:beraber da tahd-dı hudut koınısyonunun/bu maruf takun Fenerbahçe ve sılda bunların sahipleri tarafın detle ~ahılı ve harıcı sıya~etımız~c yardımı daha genış bir tarzdı 
neye takdim o~unurdu. N:ta; va h~ttı?, ~nşası~d~ .. ko~ı~y~~u~ faaliyete geçmesi icin ~e muha- Galatasaray takımlarile iki maç dan tamir edilmezs~ belediye :ıaa~~~1~7~e:~~~;.ımıyacagına daır tutacaktır. Bunun için tetkikat 
f~ndi ~e~_at e~tıkte? sonrr Efen- hiısnu hızm~tı goruldugunu ıtı tıc:re cer~y~n etmekte~ı:. Ko .- yapmak üzere ey!Ul nihayetine tarafından tamır edıle~ek ı>ara- YBir hükilmet ne kadar müddet ba11lanmıştır. . 
z~fe kilçuk bır~de~ı ~efe raf e~mek lazı'.11dır. . ını.syon ı_çtıma mahallı~ı tay~n doğru şehrimize gelecktir. sının eshabından tahsıl edılece- mevkii i~tidarda kalacağını kendi ken ~apı!acak yardunın şeklın 
dıye havale edılmıştı. . .. _ tslahatı malı.Ye k_o~~sy_on~a edıp faalıyete geçecektır. Koınıs Bu münasebetle Galatasaray! ği kaydolunmuştur. dine tayın edemez.. tayın ıçın ne kadar masraf yap 

Sarayda bir _de ma~eyın nfı~i gelince, bun';ill ışlen ıyı gıtmı - yanda askeri murahhası erkanı kulübü baş kaptanlığından aldı-! Şehremaneti, bu maddeye .Malılmun~~dur kı hükiı"!et Büyük ma~ ll~geldi!i bu tetkika 
t•:rcimliğidenıle??aıreva ter- yordu. Komısyon va_rıdatımı_z~ harp Nazmı Beydir,. Komisyon ğımız bir mektupta: "Ey!Olde Jgöre şehrimizde bu kabil bina- Mıl~~. ~~c;;;.;~et ~rşırıı:ıe;uld~ıır .. netıcesın~ anlaşılacaktır. 

"f · H"" kar ıçın roman ·d· ve havalelerın tanzımı f l' f k 'k .. 1 b . uyu ı e ec ısı e mı etin Emanet b un . . li vazı esı un . . S dna- tezyı 1 
ki _ aa ıye ıne te ıu mcsaı ı e aş gelmesi muhtemel Slavya ve di !arın tamiri için bir _pro1e yapa- aerbcstçe intihap ettiği vekillerden • ~n . ı~ın mcc. s 

cüme etmekten ıbarettı; ~ ça- hususunu aleddevam ~ P et _ 1ıyacak, hudut üzerine hudut işa ğer ecnebi takımlara ve bunla- ı caktır. Bu sırada senelerdenberi mürekkeptir. İntihabatı umumiye ne- ten ayri tahsısat t9byccektır. 
·zam Hakkı P:1~8: ~u daıre e tiği halde muvaff~k ~ a;;ıam~ retleri koyacalc, harita çıkara - rı müteakip başlıyaca+. olan Jik tamir yüzü görmiyen büyük çar tic~ainin bugünkü siyaset lehine çıka- • . 
lışanlardan bırı ıdı. tı. İzzet Paşa d~ıresı un 

1 caktır. Hududun tasfiyeye muh maçlarına layıkile hazzırlanmak 1 şının da tamiri düşünülüyor. c:ı-ı:ını. v~ beı .•ene zarf~n.da hilkOme: Halepte bır hadıse 
d iresi b ka devletin saır wnuruna ve 1 k .. tik A - "h . . ı E b . k tın Buyuk Mıllet Meclısıne verccefı 

1 tzet Pa~a. ıı be ~ş ü ük maliye işlerine tac o~ u_c grı .. cı etı ıse üzere, bu sene futbol oynamak manet, u taıı:ıırat~ yaptı.- hesaplarda Mecliıin hükümlerinin Bir Fransız zabiti 
Sultan Hamıdın son on ~ bılhassa b Y Pa a ok büyük harekatın hı tamını muteakıp tah 1 arzusunda olan Galatasaraylı tan sonra bed~llerı şeh_ır meclı- daima bugünkü siyaset lehine tecelli • • • 

sı:nelik devri saltanatında hayli k~rışırdı. f_zz~t bı~a Ç muvaffak dit olunmryacak ve ya olunamı- futbolcularını pazar, salı ve per-, since t~yin edıle~ek mı~tarlar 1 edeceğ~~~ ~uht7rem Ba~vekilin n.a•ıl Ve zabıtlerımız 
ın"h" 1 oynamış olan İzzet bır servet ıktısa vacaktır. semb gi.inleri saat on sekizde , ve taksıtler dahılınde alakadar- keılettıgını tayınd~ mutehayyirım. Suriye hududunu tahdide m 
P:ş;ş:r:yı devle: a~alı~n;;:: olmuştu~aver/er dairesi Hüsrev B. geliyor ı"nunt:zaman kllipte i~pa_tı vü~u~I ı~:dan ~al_ıtil~-~mv~l .kanununa ~~r b~:ı~:k~~dıt;nvır olunmağa muh- mur heyet azasından askeri~ 
?eri sarayın tanı?ıgı sıma~ 'a .. k' n yaverleri üç sınıfa . edrek antrenmanlara ıştırak,,ı rı gore ta sı. e 1 ece tır. . .1 Önümüzdeki belediye intihabatı- şavirlerimiz Halepte iken bir hi 
tdi. Daha o vakıtlerde Yı dız _ Hun 1~~averi ekrem, yaveri A~ka'.a•. 18 ( Telefgon_l,a)_ -.ca edilmektedir. Bu emlak arasında sahıplen na ittira~ ed.ece~iz, ve intihabatın mü dise 01mu5, fakat Türk izzeti ne 
sık sık gelir ihbarat ve m_aru ayrılırdl~d erler Vazıyetın ıcabı ve İran hukume Kumkapı kuliibünün teşebbüsü ortadan kaybolanlar varsa bu savat daıresınde cereyan edeceğine fis ve haysiyeti lazımgelen mur ' İ k.. bır a- h ale a e yav · · · · · ·· · h k 1 1 F k · d 
•!atta bulunurdu. ş u~ar .. k' as, . kemlik müşir rlitbe- tııun temennısı uzenne are eti M n"yetle haber aldığı - emlak yıkılarak yerine beledi- ır am .. emın ır. . . kabelede bulunmuştur. Vak'a Şl 
ci ld - ikar idı. Hun a- Yaverı e r . ni tesri eden Tahran büvük elçi emnu ı - . e e varidat etirilecek eni bi Vatandaşlardan kanaatlerı daıre-
am 

0 
ugu aş . . k'ti ola- · ni haiz olanlara tevcıh olunan . .. f B .. mıza göre güreşte meşkur hır 1 Y Y g Y sinde serbestçe rey vermelerini rica dur: 

rın hizmetine ikıncı :b: inci ~~r unvan idi. Yaveri ekremli- mızHu~re · ~u~un An~arada varlık gösteren Kumkapı ku - nalar yaptırılacaktır. ederim. Rey vermek vatani bir vazi- Askeri müşavirlerimiz Halep! 
rak alınmıştı. ~y~ıc_a m y -in ayrı bir imtiyazı. ve v:azife-ı~eda. zıya.re~lerını yapını~ ve r~ lübümüz bazı Yugoslav ve Yu -ı Gayri fenni ahırlar 1 fedir. Bu hak1? isti~al etmemek va- te barda otururken metresile' 
unvanını da haız ıdi. . g Bı"r teve~tih bır tal- fıkasıle bırlıkte akşam eksoresı ı .. .1 - 11 ·ı şehr"ımı"ze da tandaşlık sı!atıle hbılı telıf olmaz d d b" F b".: 

ı daki daı- si yoktur. ' İ b 1 h k · · 1 nan guresçı erı - Ah 1 f • ol p ı F k İ .. . . · anse en ır ransız za ı .. rna. zzet Paşanın saray . .. tevcih olunur- le stan u a are et etmıştır. . ·. M ff k" 1 

1 

ır arın ennı u o ma- I ır •mızın st•nbul mumessılı he- .. . ..• 
1 · k k !abalık olurdu. Rıca- tif olmak uzere. · . vet etmıştır. ııva a. ıyet ~ne- dıklarının teftişine ba,.ıanmış- nüz tayin olunmamıştır. Pek yakında sa uzennde şapkalardan bırıru r~~ı ç~ ttta n bir çok kimseler du. yüksekçe bır tahsısatı var- Husrev Bey ve refıkası hanım ticelenmesini tenıenıu eyledıği - tır Şimdiye kadar gay~i fenni 1 İstanbul teşkilatımız bitecektir. Fır· düşürmüştür. Bu hareketi bir 

0

1

ur:vae iJer gelirlerdi. İzzet dı.' . 0 k il e~endi İstasiy~nda. ç~k _samimi imiz bu teşebbüs, 1:.üreş faaliyeti. ve.sıhhi olmıyan 50 ahır kapa-! kamıza girmek üz.re fevç fe~ç müra-ıkaza zanneden zabitlerimiz şaı 
P yb g 1 maruzatına va-. Yaverı has unvanı da ab hır tarzda teşyı edılmıştır. Teş- mizin hayırlı ınusabakalannı 1t 1 t I caatlar devam edıyor. Meb uılardan kayı yerden alnuş, temlzlemiıı 
aşa un arın . . . . . . ·ı . · r mış ır. yemden ıltihak eden yok, fakat halk- . . sıta olur Hünkarın iradelerını bir şeydı. r b _ yı eden zeva~ m~y~nında Hancı meydana çıkaralıı ecek mahıyet İslahı kabil olan ahırların tan pek çok müracaat var. A rıca bir. eskı yenne koymuşlardır. Bt, 

tebliğ ederdi. Diğer yaverlere ge ı~c~İ un ye, Müdafaaı mıllıye, kara müs tedir. S. G. hemen hepsi son günlerde tali-' çifçi Fırkası teşkili fikri ben; alaka- j dikkatsizlik için ufak bir itira.ı' 
S d b an Sadrıazamm !arın bir kısmı mahzd~ oh a;ın.~ teşarı Seyfi Pasa, Rus sefiri,. 1- Boks şampiyonluğu matnamenin emrettig· i tadilatı dar etriı<z. Ben sadece Serbest Cüm. cümlesini çok gören Fransızd! 

aray a az d t kıp Pa ışa a ıntı l'h .. H . . 1 k h . İ h . t P k ·ı f" B' b b h k .. d . . . d cüı'neni vükela bir kor on a k t ran mas a atl{uzarı arıcı ye stanbul bo s eye tın den: s yapmağa başlamışlardır. Bu hu- un ye ır ası e meşıu um: . ıtta ı u are etiıu e garıp bulmuş . rıyasetın e en . 1 ·ıan etmek veca asa ·· k"l" b" k . · 1 programımızı k•bul cd<n çıfçıler ele 
1 

d ""idi 1 d İ et Paşa encümenı sap arını ı .d t d musteşar ve ı ı ve ır ço aıle tanbul boks şaınf)lyoııo arına29- sustaki teftişata şiddetle devam f k . 
1 1 

ar egı r. top anır ı. zz b • 1 bunun aı a rn an d I .... 1 . d . .. .. ır amıza gırer erse memnun o il· F 
··k l' ·ı Hünkar arasında va- mak, azııar . . bu unvana ost arı goru liyor ıı. 8-930cııma gunu saat 16da Tak olunmaktadır. • rum". akat az sonra ayni zabit a) 

vu e a ı e d . . f de eylemek ıçın ' . d b 1 k E . 1 
.;ıtai arz ve tebliğ olur u. ıst~ a d D" - r bir kısım İran maslahatgüzarı ile Hüs- sım stadyomun a aş anaca - . _ rmenice gazetelere nı surete şapkayı tekrar yere 

İzzet Paşa dairesinde biri Hl talıp 01 lurdlardr.g_r~J:n doğruya rev Bey istasiyonda bir müd _ 11 tır. Müsabakaya iştirak edecek,b ukt "tibaren Taksim Sta- • ne dedi? düşürlince bunda bir kasit oldu 
d. - · la yaver er e 0 d ·· ·· ·· ı • b"l amatörlerin · uç an 1 • ğu 1 im b b' · caz hattı inşaatile, ıgerı ıs - r-in maiyetinde bulu- et goruşmus er ve maslahatgü 1 ı umum vevmı d urnunda yapılmaktadır. Müt- Fethi B. dün tekrar kendisinden an aşı ış, u ter ıyesız a ·ı 

hatı maliye işlerile iştiğal etmek ~~;;:;;; ~unlar muhtelif rlitbe zar Hüsrev Bevi Tahrana hare mezkur da 10 ian 12 ve kadar ' t:rik kulüplere mensup atlet ve mül.iht alan ~ir.Ermenice gazete mu 1 damdan tarziye istenmiş ve şaf. 
üzere iki komisyon toplanırd~. 1 . h . ·.diler. Sadrıazam, Şey- !<etinden ı;vvel 1stanbulda göre stad omda bulunac~k Federas - mpiyonların 0 günlerde id- ı ha~rırıne d mııtır kı: .. . . . kayı yerden alıp temizlemesı 
H . · d'f · · · t bır en aız 1 

h · · •• · ·· · · hh ı Nun B li şa - Programımızda ıoyledıgım·z ·· ·· k • • ıcaz şımen ı erının ınşaa ı h" 1, Seraskere ve Ba rıye bılecegııu savlemıstır. yon mura as eye m ra anlara beheınehal iştiraklerı· .b. b"t'" t da 
1 

1 masa ustune oyması ıstenmış 
H"" ıs am, · · 1 1 1 ı • d T ı ın gı ı u un va an ' arın müsavi . 

an evvel. h~tam bu~masını u~- Nazırına gidecek tezkerel~r. Y~- Hüsrev Bey istasiyonda bana caat a tart_ı ma ."~1 ~z~ ır. a: 1 füzurnu teblig olunur. hakka "" masuniyete malik olması tır. . . . • 
kar pek ıltızam edıyordu. İngı- 1 marifetile gönderıhcdı. d d" k' tılma saatınde ısbatı vucut etmı 

1 

lazımdır. Yolsuzluk ve haks 
1 

ki \ Frans.ız zabıtı reddeclınce ıt 
h · M ver er e ı ı: .. .. T t'l d"l · k . ız ı ar 

!izler ise bu att~ ınşasını ı- Bunlardan maada Nazırlara gi- " . . . yenler ve ~u.ma gunıı. sa~t 12 ye a ı e ı mıycce var~ ızalesini isteriz. Vatandaşların· büyümüs ve neticeden korkan, 
sırdaki siyasctlerı noktasından d k iradeleri maiyeti seni ye -. Vazıyetı d~~a .. tetkık et - kadar ismıru kayd~ttınruyenle -

1 
İstanbul Spor kulübünden: hepsı bu memle~etin evladıdır. halk Frınsız kumandanlığını 1 a 

h'c arzu etmiyorlardı. Londra ece ları götürürdü. medım, fakat Reısıcumhur Haz rin müsabakaya ! .mıek hakları! Maarif vekaleti celilesinin Seyahat ve tıcaret herkes için ta- berdar etmiştir. 1 

• stifade e çavuş - ti · d ld ğ · t k d ki · h · . . .. ·· I mamen serbest olmalı ve he"•' . . . kabinesi her fırsattan 1 Maiyeti soniye çavuşlugu ya- re enn en a 1 ım evamır ve a nı aybe ece en e emmıyetle mektep hl rın kuluplere duhulu yanen m 
1 

.. . . ..-ı •c· Hadıse mahallıne yetı ·en ınc~I 
· · aracımıza · · r t ve şu so günlerde t br- ı · · · d ı 1 uame e gormelıdır, • d · 

1 
· ı derek aleyhımıze ve .z verlik için bir mahreç ıdı. Maa- _ıma 1 

• n .. yap 1 te ıg o unur. .. ~ h_akkın~.a~_ı me~nuıy~~ı o ~yı- 1 Ve m~mleketin menfaati bundadır. kı kuman anı mıra ay, m.esleyı 
birtakım meseleler ıhdasınd3!1 mafih bir aralık bu çav.~şl~k o g~ tetkı~at ~a~addus ' e~en son, Balkan ~uıabakalan I sıle k~_lubun:uzun ~atılı. faalıy~t Her ~eyı açık konu~m~~ çok faiddı 1 a~lar anlamaz ~erhal tar~ıve veıl 
hal, kalmıyorlardı. Hatta bır derece iptizale düşmüştu kı ba- vazıyetlenn 1.kı dost lıukun:et 1 Türk Atletızm Federasyo- edeccgıııe _daır vakı ş.ayıaları şıd oldugu ka'!aatındeyım. ımış, ~apkayı bızzat temızleınekl 
Akabe mestlesi çıkarmışlar ve mensubini ve hariçteki ı arasında samımanehallolunahıle nundan: 1 detle tekzıp eder. İnıkat edeni Zıya Molla B. nezaketini göstermiş ve askerle' 
Baı · ı mer sahilinde (Tabe) z~ s~ray kabir daha beşikteki ceği ümidini bana vermiştir. Ora Atinada icrası mukarrer Bal fevkalade içtimac.la nizamname- Yen.~ Fırkanın belediye intihaba- jrine zabitlerimizi selamlat.rnış 
J ın ırıa 

1 

bır aralık Diyana zırh rıca ;:,t e maiyeti seniye ça- da göreceğim mütekabil samimi kan müsabakalarına ait hazır- 1 nin tatili takarrlir ettiğinden ~ın~. go~r1~«f• namzctl~r meyanın\ tır. 1 
!;sın ın~ndererek bir tehdit ve çocu _ arı~.atbesi istida ve istih- yet ve hayrihahane mesai inşa!- !ıklar muaıı;m Her Abrahamın ludema hariçten <lulıııl ar?usıınj dan ~~sta~a ~:~a~f";;~etı ~cledıyd - Halk 0 kadar mütehassis oı-1 

• 
1 0 

· - d vuşlugu ru · .. 'd" · h k'k bd'I , · • d "' 1 d b ı J ·k~ 1 1 I· · ·er e var ır. ' · · . · · 11lirıı · ·vasetı yapmaga a 1 d' lah bu umı ımı a ı ata te ı ıı~zaretı aıtın a pazar, .. a r ve a ıı tL'lan ıeves .ır arım a .a Zıya Molla B. Naılı Hanın da • mu tur kı zahıtlerımızı Baron <ıy ,Ş sı. . sal eder er ı. . b .. 1 . 1 b }" 1 k - 1 . . . r v. . , . kalkış ıslardı. Sultan Hamıt edecektır.. perşem e ıtıın t'" ı<aat o~ ' tı ,ı u ta ıtı arar 1 mmıştır. ı boş korıdorları1da keııd15ıne tesadüf otelıne kadar teşyı etmişlı-,lir 
İttgilt Iıı - ; le mesele çıkarmalc

~tt ......_ ___ _ 
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iEYRISEF AIN 
"1erku AıHta; Gılıu köprü 
hndt, Boyo~lu 236i Şube • • 
ıteaıı Mıbmudlye Hanı alnnd• , ~ T •• k · k • 
ın!!!!!'b-uı_1_40 _____ _.

11

, • ur sıgorta şır etı : : 
f rabzon ikinci • Harik •e hayat llıeriae ıigorta muamelut icra e,teriL . 

1
' • Sigortaları halk için müıait J~raiti havidir. · 

postası : Merkezi idareai: Galatada Unyon Hanında : ~ 
uadenlz) npuru 21 a~ustos • Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır .. ~ 
ıembe akoamı Galata nhtı- ••• ··~•..ı Telefon: Boyoğlu-2003 ...... : : : 
~dan kalkarak Zonguldak, 
bolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
sa. Ordu, Giresun, Trabzon, 
' Hopa'ya gidecek ve dönüşte 
ıar lıkeleslle Rize, Of, SUr
ne , Polathane , Giresun, 
:lu, Fatsa, S11D1un, Sinop, 
·boluya utrayarak gelecektir. 

»\ersin sür' at 
postası 

C K O N Y A ) vapuru 
Ağustos çar~amba 11 de 

ılata rıhtımından kalkarak 
lllakkale lzmir Küllük Fet
ıe Finike Antalya Alalye 
~rsin'e gidecek ve dönuşte 

şucu Anamor AIAiye Anal-
Flnlke Fethiye KüllOk 

nir'e u~rayarak gelecektir. 
ınakkıle'de yalnız yolcu 
rillr yolcu alınır. 

A vvalık sür' at 
postası 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilAnatı 

Za~ire Tuccarlarının nazarı ~ittatine: 
Zahire nıklivaı ,.c ihracatını teshil için Devlet demlrvollan ıarifılerinde 

yapılmış olan ıonzillta iltveten' · 
Madde 1 l lavdırpaşa ıllolannd• yapılacalc ameliyelerin belıerl için 

alınmakta olan tlli kuruş yerine )"Üzde yirmi beş tenzilltla 
37,5 kurut alınması. 

Madde il - Kcnebl memleketlere ihraç edilecek zahirelere miıııhasır 

olmak üzere be~r ameliyenin ücreti ol•n 37,~ kuruştan 
12,5 ku ruşun ve >ilo bölmelerinin icar bedelinden yüzde 
oruıa kadar olan mikdarının ikramiye olarak iadesi ıekarrür 

etmlşıır. 15 ağuıto• 1930 tarihinden itibaren mer'i olan bu 
ıınzilAı lkumiyelcrc ait ıuifeler hakkında malumat almak 
isteyenlerin llndırpışa liman ve rıhtım idueılne müracııları 

rica olunur. 

lstaııbııl Sıhhi miiesseseler mu
bayaat ko11ısi \ oı ı u ri' Hsctiı1den: 

Sıhhi müessc>dere Mayıs 1931 nihayetine kadar l olan 
ecaayı tıbbiye tanzim edilen şartnamesi vcçbile ve 9 l).~O 

,. 

19 AGL' Tu:- 1930 

EmnlJm sau~'ı emlak ınnzaJe~esi 

i. 
J 

Kat'i karar ilanı 

Merhunarın cins n nov'tl• 
mevki ve milftetııll~u 

Borçlunun 
ismi 

iO atik 2 RutM!Hkavakhisan mahallesinde Hamam so 
kağında eski 4 ve yeni 2 numaralı yüz altmış üç 
arşından ibaret mibıhedim hane arsasmın tama

117 

120 

mı. Hatiçe Makbule H. 
221 Anadoluhisarmda İbrahim Bey sokağında es

ki ve yeni 4 numaralı yüz arşm arsa üzerinde 
ahşap iki buçuk katta dört oda iki sofa bir mut
bak bir kuyu ve yüz seksen arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Mustafa Server B. 

297 Galatada Şehit Mehmetpaşa mahallesinde Üs
tupçular sokağında eski ve yeni 17 numaralı elli 
altı arşın arsa üzerinde kargir bir kattan ibaret 
bir dükkanın nısıf hissesi. Bekir Efendi 

512 1507 Fatihte Haraççı Muhittin mahallesinde eski yeni 
Şifahane ve yeni Türbeişerif sokağında eski 13, 
13 mükerrer 13 mükerrer 13mükerrer ve yeni 11, 
13 numaralı yüz beş al'Şın arsa üzerinde kargir 
bir katta üstünde asma katında paşa odasını ve 
otuz üç arşın bahçeyi ve altında bodrumu havi 
bir fırının yüz yirmi sekiz hisse itibarile elli beş 
hissesi (mezkur fırın mahalli haraptır). Nadire 
Hanım. 

467 2138 Eyüpte Camiikebir mahallesinde eski Türbear-
kası ve yeni Bahariye sokağında eski beş müker-

rer ve yeni 10 numaralı yüz kırk arşın arsa üze
rinde zemin ve çatı katile ahşap üç katta ikisi 
ufak ve biri çatı oda:;ı ve beşi yük ve dolaplı ol
mak üzere sekiz oda biri ufak olmak üzere üç so
fa bir mutfak bir tulu1'1ha iki kömürlük ve yüz 
altmış beş arşın bahçeyi havi bir hanenin tama
mı. Safinaz, Şaziye, Şahzer, Safire hanımlarla İs 
mail Kemaleddin B. 

335 2660 Hatapkapısında Demirtaş mahallesinde İpçiler 
caddesinde eski 99, 101 ve yeni 69 numaralı krrk 

met Cemil B. Saniye H. 
665 19365 Beloğlunda Hüseyinağa mahaIIesinde eski B" 

bülderesi ve yeni Vişne sokağında eski 6 müke 
rer ve yeni 24, 26 numaralı yüz bir arşın arsa üz 
rinde kagir bir katta üç oda ve altında bir dü 
kanı havi harap bir hanenin tamamı. Mehme 
Veysel Ağalar 

680 19778 Fatihte Dülgerzade mahallesinde Çamaşırcı so 
kağmda eski 4 ve yeni 23 numaralı otuz üç arş 
arsa üzerinde kllgir bir kattan ibaret bir dükka 
tamamı. Muharrem B. 

297 19845 Çubukluda Cabir sokağında eski 31 ve yeni 3 
36 - 2 numaralı biri elli iki arşın arsa üzerind 
ahşap üç katta yalnız iki odası natamam olma 
üzere dört oda bir mutfak diğeri elli beş arşın 
sa üzerinde ahşap iki katta iki oda bir sofa bi 
mutfak ve otuz arşın kadar bahçeyi havi iki ha 
nenin tamamı. Mehmet Necip B. 

100 19856 Erenköy Merdiven karyesindt1 Tekke sokağ 
da eski 5, 6 ve yeni 8 nwnaralı yüz yirmi arşı 
arsa üzerinde ahşap bir buçuk katta üç oda bi 
mutfak ve altı yüz seksen arşın bahçeyi havi ha 
rap bir hanenin tamamı. İbrahim Ef. 

1050 20233 E_mirganda eski Fırın ve yeni Mektebiı:üştiye y 
nı Altıncı sokakta eski 39 ve yeni 28, 30 numar 
lı yüz sek&en arşın arsa üzerinde ahşap iki katt 
on iki oda dört sofa bir mutfak bir sn haznesini 
ve iki kuyu ve yedi yüz altmış dört arşın bahç 
yi havi bir hanenin tamamı. Halis B. 

500 20485 R~ide Boş~ak mahallesinde İmam sakağında 
eski 1 ve yem 9, 9 - 1 numaralı yüz on arşın ar
sa üzerinde ahşap bir katta üç oda bir avlu bir 
mutfak ve diğeri iki yüz arım arsa üzerinde kıs
men gSrgir ve kısmen ahşap bir ahır vıı yedi yüJ 
on dört arşın bahçeyi havi bir hanenin tamam!, 

Kemal Bey '4 
Yukarda cins ve nev'ile semti ve numaralan muharrer emva 

ligayri menkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde 
hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür 
etmiş ise de mezkur bedeller haddi layikında göı:ülmediğinden 
tekrar (on beş) g~n. müd~etle ilin edilmelerine karar verilmiş 
ve 6 Eylul 930 tanhine mtisadif Cumartesi günü kat'i kararla
rının çekilmesi takarür eylemiş olduğundan yevmi mezkiirda 
saat on dörtten on altıya kadar Sandık idaresin~ müracaat ey
lemeleri lüzumu illin olunur. 

Mersin) npurıı 19 Ağusto. 

17 de lrkecl nhtımından 
karak Gelibolu Çanakkale 
çökkıayıı, Edremit, Burhan!· 

salı günil saat 1:; te kapalı zarf usul ile ihale edilmek uzerc mu
nakaıaya konulmuştur. Bu baptaki şartnameyi görmek ve !azla 
izahat almak istiyenlerln pazar, salı, perşembe giinlcri saat l 3,30 
lll 17,30 mezkOr komsiyona milracaatları ilan olun ur. beş arşın arsa üzerinde ahşap bir buçuk katta üs-· --=-------------------------

tünde alçak tavanlı bir oda yüksek tavanlı ufak Emlak ve Eytam Barıkası Istan
bir sofa ve elektrik tertibatını havi eskice bir 

Ayıralığ'a gidecek ,,. dö

te mezkOr lskelelerlı birlikte 
:unoluğ'a uRrayarak gele
nlr. Gelibolu için yalnı;ı: 

lcu alınır yük alm maz. 

lSKENDERlYE 
.. ' sur at postası 

(IZMfl> Yapuru 22 ağustos 
ma l 3de Galata nhtıınından 
Jcaralı: cumartesi sabahı lzml-
ve akşamı lı:mirden kal

-alı: pazartesi lskenderlye'ye 
·acak ve çarljamba İıkende
e'den kalkarak lzmire 
·ayarak lstanbula gelecektir. 

iprü, Kadıköy, Hay
arpaşa iskelesinde 
kiralık 2 kulübe 

KöprUde Kadıköy - Hay
rpaşa iskeleleri methallnde 
rşılıklı iki kultibe bir sene 
iddetle kiraya verilecektir. 

Kat't ihalesi 28 agu~tos 

O tarihinde lcra kılınaca

ıdan talipler şıırmameyi 

rmek i>in her gün ve mö

yedeye i,tlrak için tarihi 1 
zkOrda aat 16 da Leva-

n müdurlüğüne gelmeleri 

YÇE LEY Aı 'T LINIYE 
ımburg, Brem, Am·er3 , 
anLul 'ftı Balır Siyah ıra 
ıda azımet ve llYdet mnnta 
ı postası: Hamburıı,Brem, 
etin, An•ers Te Roterdam 
n limanımıza muva•eloti 
kl~nen vapuri~r ; 

lrea vapuru 18 ıfu11ou dogru 
tın vtpuru 18 ığu>tosa doğru 
lcrlınd vapuru 23 ığusro. a do~u 
ıse vapuru 30 •ıu. tosa dofru 

ıpı, Vıma, Kö•tence, Kılu 

e lbrıll ıç1n llm•nımı.dıll 
hareket tdıcek vapurlar: 

etin npur• 18- 20 ığuuosıı 

milde 
Oıııe vapuru 30 - 31 a~u. ros

uhmilde 

mburg, Rrem, Anver~ Roterdıaı 

l>ançlg için yakında llmınıtııız· 
dan hareket edece!.: vapurlar: 

eı .apuru 18· 21 ap;usıo-tatıhmlld• 
a '3pnru 26-27 • • 

dtrlınd \ipuru2·4 ~:vlulde • 

Y akınd• Lıındra için hareket 
·rk '"P lar 

\ lorea upııru 18· 21 af;uıtosrı 

mılde 

<a vapuru 26- 27 ağusto<dı 
tahmilde 

, ___ "İLERi METODU.,..---• 
~~--~~~~~~---.:....:: 

Celil Nuri Beyin rtyaHtl aUındakl heyetia Dil kitaplarını alınız 
Cümlesi maArlf .ckMetince ilk mekteplerin dert pro~raaıluına ithal edılmişur 

Alfabe. 2 earf. 5 kıraat. TUrklyede misli görUlmemlş bir seri. 

dükkanın tamamı. Mehmet Hüdai Ef. bul şubf'sinden: 
95 6378 Topkapıda Bayazıtağa mahallesinde Aksa-

ray caddesinde eski ve yeni 82 iıa 88 numaralı Kiralık Emlak 
Kaideleri derhal gözün hafızasıoa nakşcdlll~or. 

Bu seri mllndcrlcat, metot, klğıdıo, baskının nefaseti ile 
botun kitaplara rDçhanını iLAN eder. Flatı ehven. 

Öt.RENMEK, OKUM<\K, YAZMAK artık gUç değil, 

Adrts: iLERİ kDIOphantsi Mertelıani sokaJ!ı, Çifııri lıanı Galata lstanbu. 

Jstanbul Dariilfüııun ınubayaat 
komsİ)roı1undaı1: 

Tıp Fakültesinin 930 senei mali) esine ait bir senelık \e fütc 
ıınde muharrer olan eczayı tıbhıyenın 1 O cylul 9.30 çıır~amha 

günu saat 1 ~ te ihale kılınmak üzere kapalı zarr tl'ulile mlınaka
sayı konulmuştur. Talip olanlar ~artname ve listesine p:öre hu 
bapta ma!Omat almak üzere her g.in öğledcıo ;nnra mul;(a harb:ye 
binasında vaki komsiyon kitabetinc müracaat etmeleri ve alınacak 
teminat makbuzlarının teklifnamelerle hirlikre ihafc için tayin edilen 
muddette komsiyonumuza muracaat ve tevdi etmeleri ilıln oluı ur 

Ankara Nafia su işleri 
müdürluğunden: 

1 Bedeli keşfi 18800 lır. olan ke ı oren arazı<ln ın < ula~m,;ı lçio 
yapılacak kU)U. sa depmu, haıuz ı·ı ~eş.ne inşaatı I~ 8 <ı.ıo ıırihi • le 1 

itibaren 20 gun müddetle ve kıpah zarf u:-.uhle mı.. ı aka -sJv:ı. ':ı. ıoluumu rur. 
2 ılilteahhıt ev .. el ~mlrd<! 1410 liralık teıni n at akçesini \ ı.:\ 3 

llılkiıme t Banhsile s~rmaı·e'i mllll olan Bank lan! n birinin kefalet mek
tubunu irae e mecburdur. 

3 - TAlipltr bu gihl işleri yaptıklınna dair idarni temin edecek 
vesaiki ibraza nıecburdurlar. 

4 - ihale b eylül <J,lll tarihine mü•adıf cumarıcs l ıı;ünu saat lo da 
Ank.,adı makamı >ila~et mektupçuluk odasında icra cdlleccıtinden proje 
ve evrakı keş!iye)i gi:ırmek istiyenlerln '\'afıa su ı,:c ı ınudurlılıttine murt· 
caatları ilin olunur. 

lstanbnl Darulf unun ınu~aJaat ~oınsiJonün~an: 
Tıp fal,tıltcslniıı 9.30 scnei maliyc~ine ait bir senelik s(ıt, \(ı· 

p;urı. tere yap;ı, ya>sebze, sadeyaıı;a .ııt teklifleriıı muvahk görül
mediglnden dolayı intaç edilmemi~ ve ilıtiyacaıı mczkOr 27 ağus

tos 930 tarihine musadif çarşamba gunıı saat on be~te ihale edil-
ı , mck üzere yine kapalı zarf usulilc tekru münakasa\a vazedll· 

mi~tir. Talip olanlar mevcut sarıname ~ı' listelerine gö~c bu bapta 
malOmat almak (izerc her gun öğleden sonra ınübayaac kom iyonu 
kıcabetine muraı:ut etmeleri ve komsiyonca teminat akçesi alına

mıyacajtındaıı temınatların hehemhal bir gtin evvel muhasebe 
,eznesinc }atırılma~t ve alına~ak makbuzun teklifnamelcrlc birlikte 
ihale için ta\in edilen mııddetten bir saat ev\ el kom. iyon um uza 
müracaat n tevdi etmeleri ilAn olunur. 

yüz otuz bir arşından ibaret münhedim dört dük 
kan arsasının tamamı. Alaeddin ve Kazım Bey
ler. 

185 8398 Salmatomruk'ta Kefevi mahallesinde Taşçı so 

605 

kağında eski ve yeni 2 numaralı yüz arşından iba 
ret münhedim hane arsasının tamamı. Muammer 
Mustafa ve Arif Efendilerle Esma Hikmet Emi-
ne Remziye ve Seher H. lar 
Kaskatla Çobanisa namı diğeri Çoban c;avuş ma 
hallesinde Havuzlu s~kağında eski 17 ve yeni 16, 
18, 20, 22 numaralı üç yüz arşın üzerinde istih
mam mahallini ve keza iki yüz elli arşın üzerinde 
camekan mahallfni ve yüz arşın üzerinde adi ka
gir ikişer katlı ve birer odayı havi iki haneyi ve 
iki yüz elli arsın bahçeyi havi (Havuzlu Ha
mam) naınile maruf bir hamamın tamamı. Ha .
tice Nedime H. 

365 9193 Hasköyde Hacışaban mahallesinde atik So-
Jakçeşme ve cedit Okmeydanı sokağında eski 2, 
4 ve yeni 13 numaralı yüz yinni arşın üzerinde 
ahşap iki katta altı oda iki ufak sofa iki yüz kırk 
dört arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 
Mm. Marinko 

120 10099 Beylerbeyinde Havuzbaşında eski 12 - 4 mü
kerrer 12 - 51 mükerrer 12 - 52 mükerrer mak
lfıp numaralı yüz seksen sekiz arşın arsa üzerinde 
duvar bölmeleri mevcut olup ve üç dönüm bin 
dört yüz on !ki arşın bahçeyi havi eseri ebniye
nin tamamı. Iffet H. 

155 12096 Eğrikapıda Hacıilyas mahallesinde atik ve ce 
dit Ebe sokagında harita 1 - 2 ınevkiinde eski 
9 - 11 ve yeni 9 - 11 numaralı yüz otuz sekiz 
ar~ın arsa üzerine mebni kagir bir kattan ibaret 
sıvaları noksan bir ahırın tamamı. Osman Ef. 

90 15710 Üsküdarda yeni mahallede Karamanlı soka
ğında eski 27 ve yeni 21 numaralı altmış dokuz 
arşın üzerinde mebni kagir bir kattan ibaret bir 
dükkanın tamamı. Osman Ef. 

16498 Beylerbeyinde Küplüce mahallesinde Şemsi
bey ve Çamlıca sokağında eski 44, 48, 44, 46, 53, 
44, 44, 48, 44, 48 ve yeni 30 - 1, 122, 122 ve 97 nu 
maralı beş yüz doksan arşın arsa üzerinde bir 
katı kargir ve üç katı ahşap olmak üzere dört kat
ta kırk s~kiz ~a üç sofa bir mutfak ve elli arşın 
arsa üzerınde bır hamamı ve iki yüz dokuz küsur 
dönüm araziyi mü§temil bir köşkün tamamı. Ze
kiye H. 

4400 17603 Paşabahçesinde Köyiçi elyevın İskele caddesin 
de eski 1 ve yeni 26 nwnaralı yüz altmış iki ar
şın arsa üzerinde mebni kigir üç kattan ibaret 
üstünde sekiz oda koridor bir mutfak ve yirmi 
dört a11m ~rsa üzerinde bir apteıane ve gusülli· 
ne ve yırmı arşın bahçeyi havi bir fırının tama
mı. Mehmet Cevdet B. 

• 2065 17854 ~andillide Mezarlık sokağında eski 15 ve ye-

l!llll!!!l-.Ji--!!llll---.-m? ı ı"~ADIKZADE BiRADERLER 1 nı 6, 6 - 1, 6 - 2, 6 - 3, 6 - 4 numaralı iki yüı 
Yelkenci vapurları I \'.~PURLARI s~ksen a~şm arsa. üzerinde ahşap üç katta on ye-

K d 
· t dı od_~ bı~ sofa. bir kuyu ve yüz altmış beş arşın 

ara enız POS ası KARADENİZ :.\IU.'ff'ı.ZAM arsa uzerınde bır mutfak ve bir ahır ve iki dönüm 

Vatan 20v"[~~~ıos VE l .OKS POST A::,ı bin yüz elli beş arşın zira bahçeyi havi bir köş-
& S d k kün tamamı. Zahide H. 

Çarşa ıııba a 1 Zade 209 17913 Topanede Karabaş Mustafaağa ve Bayazn ma 
ıktamı Slrkectr rıhtımından "Ptu 19 SALJ hallesinde eski ve yeni Lilleciarastasi ve Kale so 

k ( 1 
ounıı :kuş~~. Sirkeci rıhtı- kağnıda eski 40, 40 mükerrer ve yeni 15, 36 nu· 

hart etle Zonguldak ne- 1 ü · d mından hareketle Zonıı;uldak, mara ı otuz arşın arsa zerın e kllgir üç katta 
bolu, Sam un, Ordu Glreson, inebolu, Samıun, Ordu, Ol- ve __ üat~nd~ iki odayı .ve. arka cihetindeki sokağa 
Trabzon, Si.ıtmene, ve Rlıe) ye reson, Trabzon, Sllrmene ve musadıf bır ahırı havı bır dükkiinm üç hisse iti-
aıimeı ve avdet tdectkttr. Ri.ı.eye azimet ve avdet barlle iki hissesi. Mehmet Ef. 
TıMIAt için Sirke elde yelken edecektir. 1840 19256 Eyipte Kızılmesçit mahallesinde Balcıyokuşu 

el hanında kiln acentasını mü- Tafsilli için Sirkecide Mey- sokağında eski ve yeni 12 numaralı yüz altmış 

Eus No, i\ile\ kii ve nC\ ·; Senelik bedrli 

2 Galarada Yoku ulonu lıar~ı<ındı atik melbıha hinası dahi 
tinde eski et tt1·ıı mıbalti 

26 Dolmabahçede Fatmahaıun nııbılle•i Bcyo~lu caddesi S . ·o.it 
hane ,.e ıhır 

8b Çırpıcıda 104 donüm tarlı 
110 BUvtikadıda nhtım •okı~ı 26 No. Jı kıbvehıne 

Hi.'i c:alata<arıy Avmpa pasajı 8 No. 1ı dukkln 
165 • " • 22 " • 
170 Şlşü 4-01 numualı Garaj 

8 Beyo~u Yeniçarşı 2 No. lı dükktn 
87 116 Çırpıcıda 200 dönilm çayınn uılıklyest 
224 Untapanında Yavıızırsinın mahallesinde Teklrdıfı ialıeleslnde 

6 . o. lı ma müşıemi!Aı depo 

icarı 

lir• 
500 

ı,ıo 

bOO 
400 
480 

1080 
2000 

420 
120 
160 

Bıltda yı.11lı emlAk birer sene müddetle lrirıyı nrlleceıtndm tıüpl•· 
rln ihaleye mUudlf 1-9-930 Pıurteti Hat 14 dı fubemize mürocaat 
eylemeleri. 

Yüksek Orman nıekte~i Rekt~rlOiOn~en: 

Erza' ve levazımı saire monatasası 
Mektebimizln erzak ve levazımı sairesl kapalı zarf usullle 

müııaka>aya koıımu~ıur. Taliplerin ~artnamelcrini görmek uzere 
her ıı;un, münakasaya işıirak için de _yevmi ihale olan '20 aj';ustos 
9.~0 tarihine mllsadif çar~amba gümı ~aat 15 te Deftcrdarhk bina
sında Mücssesacı ikti<adiye mübayaar kom,iyonuna ıı;elme!eri ilAn 
c.lunur. 

lstanbul gümrükleri mu 
haf aza müdürlüğünden 

1 - • GUınruk muhafaza merakibi için defteri mucibince alın •cak ]Azime 
20 gün mtiddetle altnl ınünoka<aya konıılmuştur. 

2 Tılipltrln, şartnamesine ıttıla huıl ederek " 0 7,5 teminat "Y' 
Banka mektubunu hamilen 3 eylül 930 çarşamba ırunu saat 14 re mudUri· 
yeııe mUıeşckkll komisyonda haıır bulunmalarL · 

Detlet Mamaası Mu~orıoıon~eo 
9 Ağustos 930 tarihinde müzayedeye vaz"olun'n 

ıerattlm edecek 10 ••ntim tninde lıenu ve 5 unum 
l;ıılarile meşin parçaları için_ talip zuhur e.tmtdll!nden 
23 atusto• 930 urıhınt mu.adil cumure" günü saaı 
ilin olunur. 

ltbsat Yetaleün~en 

bir . ene ufıncla 
eninde kırpıntı kt· 

ye\·mi mliııyedenın 
J 4 de tıltk edlldi«i 

lktıtat VekAleti Ziraat enstitüleri ikmali intaatına ait münakasaya 
talip zuhur ctmem~ine mebni bu defa mezki\r inşaatın ramamtn 
veya kısmen pazarlık suretile ihalesi takarrür etmiştir. Evvelce 
ihzar olunan miinaka~a şsrtnaaresinin 3,5 üncu maddelerinden 
mada bilcümle ahktmı bu pulılı:ta da caridir. Paıarlık için \· 
ııı. tOllln yirmi betlnci günü akşamına kadar lktı~at VeklledG' 
mtiracaaı olıınabilir. Yevmi mezkdrda ittihazı karar olunacağından 
taliplerin ona göre mürac~cları ve proje, şeraiti fenniye, mukavele 
ve münakasa tırtnameleriııin kemaktn lkıısat V ckileıi muhasebe 
sine 25 lirı ltıısile ılınacak vesika mukabilinde mevkii inşa3tt• 
bulunan heyerl fenniye tarafından verilmekte olduğu illn olun~ 

Üsküdar-Kadıköy ve Ha valisi 
Halk Tramvayları Türk Anonim şirketi 
Beherinin laynıetl beş Türk lirası olan ve ilk nısıf bedelleri ,ıınan 

hiuelırln dller nısıf bedellerinin defaıen uh<ili, şirketimiz esas mukavelen•· 
mııl•ln 17 inci mıddellne ıevfikın, idare meclillmtzcc tekırrür etmıtdr. ızl.t t:ıf,j M 'çin Ga:atada 

\ ıkiın} an 11 uıırıd:ı kdın 

ııml arPı.telil(irıe müracaat 
1 'nfoı• •• , ..... 641 -fı7 \ -. ra,aat Tel lstanbul 1515 

menet hHı altında acentılığıoa arşın arsa üzerinde ahşap dört katta on iki oda 
mUracaat. Telefoo:lstaobul 2134 dört sofa bir mutfak dört kuyu iki bin üç yüz elli 

-- - bir ar~n bahçeyi havi bir hanenin tamamı M h-

Hisudulırın ellerinde mncut mııYakkat ilmllhıberlere mUttenlden satıl 
oldukları lıiHtlırln beherinin nun olın iki bupık liranın da dolat9 tirke,_J 
Oatııdudakl Merkez nznesine l.5-Eylül-1930 ıaribiae kadar yaıırmılı'f 'f9 

clij;er villyeıleıde bul•nan lıı>!tdarlınndı po•tı lw.Hltnamulle ~onclorilıı,ır\.ıl 



Belediye intihabı 
.2: H. Fırkaaınd• 
evhit işleri 

tııanette Fırka erka 
1nın iştirakile içtima 
eıniyeti belediyeden 
F:bir aza iıtif a etti. 
Y~illde başhyacak olan bcle

le ın~habı hakkındaki hazır
ar gun geçtikçe daha faal 

ki~~fhaya girmektedir. ~ali 
1 

1 ve şehremini Muhiddin. 
k fırkası katibi umumisi Saf 
B. ler fırka müfettişi Hakkı 
ası Paşa, vali muavini Fazlı, 
anet muavini Hamit Beyler 
akşam üzeri Emanette top 

l11ış, tevhit işleri ve intihap I 
Selesi hakkında göı Uşmiişler 

t, 

Tercümanlar 

çemlyetlerl 
kapatıldı mı? 
Defterdarlık kendile
rinden nekadar para 

istemektedir? 

M~hltemelerde 

Kör kurşun! 

Tevkif edilenler hak· 
kın Jaki karar .. 

için 
intihap! 

Yeni talimatname 
dün geldi 

ta il mat 
Yumurta 

İhracatımızı çoğalt
mak tedbirleri 

Ticaret Odası komis-

J 

dün geldi 
Neler gördüler?. 

H.B.Derneğinin Ana 
doludaki tetkikatı.'. 
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Fikir, .lVl.lz;a.h, Eclebiycı.t, 
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Jllilliy~t 
J\srm umdesi "Mi!liyet" tir 

19 AGUSTOS 1930 
IDAREJIANE - Ankara caddesi 

No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, ı .. 
tan bul. 

1 
lngilterede neşredilen mühim eserler 
İngilterede neşredilen yeni ki 1 nin adamı olduğu iç.in evvelce 

taplardan - en mühimlerinden- Venizelos tarafından ordudan 
bahsetmek isterken sabık Yu - uzaklaştırılaranlar arasmday -
nan hanedanından prens Andre dı. 

Bilmecemiz Meklepliler Müıabakası 

Yeni fırka 
66 ıncı haftanın 3 üncülüğü

nü Galatasaray lisesinden Mu -
zaffer Cevdet B. kazanmıştır. 
Yazısı şudur: 

Telefon numaralı: anın Anadouda Yunan hezime- Baş kumandandan ile erkanı lıtanbul 3911, 3912, 3913 Haftanın en mühim hadisesi 
ABONE ÜCREl'{-ERI tine dair neşrettiği ve zevcesi ta harbiye reisi Dusmanis arasın- şüphesiz memleketin siyasi ha-

G Türkiye için Hariç için rafından İngilizçeye nakledilen da gerginlik vardı. yatında büyük bir tekamül ese-
IJizıııet<;i kızııı lıatası.. 

-Fransızca 
3 aylığı , 400 kuruı soo kuruı eseri zikretmemek kabil değil- İşte Anadolu seferi bu vazi - ri addolunacak olan yeni fırka-
6 .. 750 .. 1400 " dir. yette başlamıştır. Prens Andre- nın r~en teşekkül etmesidir. Yaşlı, dul kadm senelerdenbe Fakat bir akşam ihti}". 

12 .. 1400 .. 2.100 " Anadoluya tecavüz eden Yu - a bundan sonra Yunan ordusu- T · b" · · · · k" d ··1·· d f 
rl lm ecrübeli bir devlet adamı- rı ınbırını ta ıp e en o um a- ın so radan kalkarken: 

Gelen evrak ge ven ez nan ordusu 922 son baharında nun kuvveti, mevcudu hakkında la A · F · B ı ı tl · · d d h f 
Müddeti geç- nuıhalar 10 kurut denize döküldü. Kıral Konstan- tafsilat veriyor. Kitap bu suret- mız o n lı ethı eyin lideri cı arı a tın a gıtgı e a a az- - Doğacak çocuğa la 

ıvr. Gazete ve matbaaya ait itler için 1 d h DUnkU bllnıecemhln bulunduğu bu yeni siyasi teşek- la ihtiyarlıyordu. Hemen he- lan şeyler temin edile 
müdüriyete mtinıeut edilir. tinin kardeşi olan prens Andrea e a a ziyade askerlik ilim ve kül dahili politikada hükumet men kimsesi yoktu. Onun için dedi. 

Gazetemiz illnlaruı meo'uliyetini daha evvel Yunan ordusunda fennile meşgul olanların anlıya halledllmfş şekli f k d d h d"k 1 d h b. k"" k"lm" f S ı 
ı..ı...I etmez. mühim bir vazife almış bulunu bileceği bir eser oluyor. Yalnız ır asın an a a ra 1 a ' a a ır oye çe 1 ış ı. ene erce/ B h · t · · · • bi 

mütekamil bir sol cenah fırkası beraber bulunduğu bir hizmet- h uld ızDme çı ıç~~ ~ı 
B .. k" h yordu. Fakat Yunan hazimeti ü- Prens · Andream şayani dikkat - ....... olmak azmindedir. çisi vardı. En nihayet 0 da öl- ~o . u. emek kı ıhtıyar 

ugun U ava zerine Andrea orduyu bırakmış, olan izahatından s_unu unutma- ·· ·· B k d - k" h' hıç bır şev sormadan he 
t «Serbest Cümhuriyet» fırkası muştu. u a ıı:ı,cagız es ı ız- b'l" d -F k b 
1 Dün hararet en çok 29 en az Korfudaki köşküne gelip kapan . mak lazımgeliyor: · · · · · 1 · b" h" ı ıyor u. a at su ceva 1 

di. Bu h b 1 1 Y · 1 ismini alan yeni zu··mre B.M. m_ et. çısırun yerıru .. 1ıç ır _ız_m_et dı" ·. ~ 
J 19 derece 1 · gün ava u ut u mıştı.. Yunanlılar hezimetin unanlı ar 921 senesi yazmda - k d 
1 olacak rüz .. r poyraz esecektir. • • il · A k k d k Meclisinde "liberal" bir cereya çının_ tutamııy_ ac~gma . anı 1 1

• . . 
ıla b" mes u erıni ararken ve kıralın n araya gıtme sev asma a m temsil edecektir. Fırkanın Nıhayet bır hizmetçı kız gel- - Meraka !uzam yok. 
Lll nazırları kurşuna dizilirken pılmışlardı. Andrea bunun Yu- 11 m6".ddeden ibaretolan prog- di. Fakat on on beş gün geçin- nu babasına yollıyacagun! 

prens Andrea da Korfudaki ma nan ordusu için pek meş'um ol 
likanesinden alınarak divanı duğunu yazıyor. Yunan ordusu! ramı ı esaslı umd~leri ihtiva et- ce yaşlı kadın genç hizmetçisin Bu cevap haşin bir ce 

mektedir. de bir gayri tabiilik farketmeğe Fakat onun demek istedi 
harbe getirilmiştir. Divanharp, bu suretle istinat noktasından - d -
Kostantinin kardeşi hakkında uzaklaşarak miişkil bir sefere Yeni fırkanw programından .başla~ı. Bu kız ~a~rıl ~gı zamar. '.di: 

ıe 

merhametli davranmamıştır. katlanmak mecburiyetinde ka - anlaşılıyor ki mali, idari bilhas- gelmı_ror, kendısıne bır şe~ so- - Bana iyilik etmeyi 
ni Hi~e~ F~ridun B. arka_daş~- Prens hezimetin mes'ulleri lıyordu. Nakliyat zor olmuştu. sa iktısadi cephelerde C. halk ruldugu zaman cevap vermıyor- Beni düşünmeyiniz ... Ben 
ın ınız bır ıki gtin.e~el yazdıgı bır. meyanında idama mahkum oı- J Diğer taraftan bilfarz Ankara fırkasının prensiplerinden ayrı du. layık değtlim!.. 
ri yazısm~a yenı bır mez~ep~en muştu. Fakat prensin İngiliz hü alınmış dahi olsaydı bu hiç bir bir usul altında çalışacaktır. An . İhtiyar kadın ~ahırlı, genç!~- İhtiyar kadın bir şey 

~~~ordu. Bu ı:nezhebı~ ~ba 1 kümdar hanedanile karabeti var ' zaman Türk kuvvetlerinin im-- IJrg 'inkü bilmecemiz cak bu ayrılık Cümhuriyetçilik rın hatasını kolay affeder bır medi. Aradan .epi zaman 
} detı opuşmekten ıbaret ımış. dır. j hası demek olmıyacaktı. Soldan aağa ve yukardan •ıağı: ve layiklik sahasına asla nüfuz kadındı. Fakat korkulan hadise heıt 

Hikmet Feridun, eğer bu mez- , Bu karardan haberdar olan Andrea Yunan ordusunun bu ı - Beygir (2). Başını tan (S). edemeyecektir. . Onun için genç hizmetçisinin muyordu. Baba olmak saa 
hep bi~i~ tarafla:_da d~. t~~erse 1 İngiltere hükumeti prensi ölüm 1 s~r~t~e uğradığı hezimette ken- Kamer (2). Muhalefetini muhtelif memle bu k~surl_arına ~akmıy~rd:ı. M.a den kaçan uşak çoktan ka 

rt çok münt bulacagmı soylu yor- den kurtarmak için "iddetlı' te - dısının kumanda ettig" i kolordu 2 - E~ca_k (3). Ufu~ (3). ket meseleleri üzerinde temer- amafıh hızmetçı kız evın ışlerı- muştu t 
x 3 - Gumuş (3). Yem (3). · · · .. .. d İh · k d .. ' 

du. ~e yalan söyliyeyim, bu şebbüslere geçmiş ve kurtarmış nun iş görmediği iddialarına ce 4 _ Eksik değil (3) . üst değil küz ettiren yeni fırka bir derece 111 ıyı goruyor u.. tıyar a -~- Misafir genç kadın koca 

k mezhep hakikaten insani hida- tır. vap teşkil eden müdafaalarını bı (3). yılan (3). F intihaba inhisarları kaldırma nın hısımı genç bır kadın - ku- d · .. · "d k "h . ' ·· ··k k ·ı · f" li' bd·ı· avetı uzerıne gı er en ı 
yere lriştireceğe benziyor. Yat~ t~te prens de 0 zamandanberi rakıyoruz. s - Beyaz (2). Bir nevi kumaş ya ticari hayata tam bir serbes- çuçu ızı ı e mısa ır ge, te ı ı k d k"" .. k k . d 

çı · · f ı· k' b kA · "" (S) t t"fh ( 2) . h ıd · B 1 .. .. a ın uçu ızın annesı 
nız ıtıra etme ı ı, e arlar ı- hazırladığı eseri neşretmiş olu- . Meçhul bir otomobil' · 8 1 am · tı vermeğe vergileri azaltmağa avaya ge ı. un arı gorunce k d k d" b kı 
çin, h.ele yaşlı be .. karlar için seva yor. Asken' edebı"yatın yen'ı 1 eser- 6 - üst değil 

1
C3). Fena (3). . matbuata ~zami hürriyet ver- hizmetçi kız büsbütün sinirlen- ceye.stad~r en ıne ıra 

1 7 - Esp \2).. ~ınde yemek yenır d" B"lh k'" '"k - hi sını ı e ı. 
e ba naıl olmak guç olacak 1 1 . d İ (S). sım· (2) . ı meg· e, nafıa işlerinin tahdidine, ı .. · ı a.ssa _uçu çocugu_ ç 

H ı b d "Allah. . Bu eser 921 hareki.tma aittir. erın e biri var ki, ngilterede Küçük kız annesinden mu 
:U e e. u zaman a rı - çok okuyucu buldu. Bu eser İn- s - Dem (3) . Hal edatı (3). Ben Adliyede, ve Maarifte esaslı is- ı::o~m~.k ıs_temıyordu. Artık ışle-
n ı:ası,, içın ~okakta al~n.e~. v~. ya I Yun~n or!1usu o zaman Anka giliz tayyarecilerinden Rum_ (3) . lahat yapmağa, beynelmilel te- rını gordukten sonra odasına kat bir ayrılığa tahammül 
le evde mahfıyen kendim opture- raya g,tnege hazırlanırken na- ney Samson tarafından neşredi 9 - L;lak (3). İstifham (3). şekküllere daha ziyade ehemmi kapanıyor, saatlerce çıkmıyor- yordu. Hizmetçinin hiç p 

cek hayır. sahibi güç bulunur, sıl ıniı_; nlıez;m ol_du. ?.. A_ n :irea, letı "Fı"ghts ant Flı"ghts, un·· van ıo - Bir şark vilayetimiz (3). yet vermeğe taraftardır. du. Misafirleri mi kıskanıyor, bırakmıyor, ona sokuluyor. 

İ Ansızın (3). . t ' d ' M f'h 'h ' d" . l d" . d H" 
meyer ki, her rastgelen yana - bu akıbette kendının ka~ahatlı 1ı bir kitaptır Eser harp hatıra- ıı _ N"d (2) T "" ·· (S) za- Muhterem başvekilimizin bu- ıs emıyor u. · · aama ı ı tı- mı zora sev ırıyor u. 
ğa "Eyvallah,, denile.. olmadığını anlatmak istiyor. !arı, maceralarıdır. Son seneler ma~ (2). . orpu . yurtlukları gibi bizde şimdiye 1 ya~ kadın onu müdafaa ediyor- ç~ !~k günler?e g_örı:ıek ist . 

~ Maahaza bu mezhep dünya- Ona göre Yunan hezimetin umumi harbin bir çok macerala- - kadar ~ena bir tesir bırakan du. dıgı bu çocugu gıtgıde se 
( da taammüm ederse elbette hi hazırlıyan amiller şunlardır : 1 rındaiı bahsedildi. Pek çok ki - Yeni bir sinema "muhalefet,, yüzünden daha ya -Tuhaf mizaçta bir kız ... buluyordu? ... Niçin? .. Keıt 

ıı:ı ristiyan manastırlarındaki " E - Yunan ordusu umumi mütare - taplar çıktı. Harbin lehinde ve Haber aldığımıza göre Beyoğ kın tarihimizde çok acı ve elim Fakat işlerini iyi görüyor. Bu de bir anne olacağı için 
k bedi bakireler,, gibi kendini hay ke olup.ta d~ğe.r m~harip ordu- .aleyhinde neşriyat yapıldı. Fa_ lnuda Opera sineması ittisalinde , vaka~la müc~~eleye mecbur kafi~ir.: · .. ~rada ye:ıe~meğe başt~ya.~ 
, ,rat edecek kadınlar ve belki de l~r te~hıs ed_ıl~ıklerı, halde ter- kat baqsettiğimiz eser isminden ! son sistem olarak inşa edilen Ar o_l~ugumı~z ~enuz haf_ızalardan ~ısafırle.r uzu~ muddet kal: aostluk gıttıkç~ arttı. Kuçıı 

.
8 

erkekler bulunur. h~s ~~ılmemıştır. Rusyaya bolşe de anlaşıldığına göre muharebe tistik sirteması yakında açılacak sılınmcm_ıştır. Mamafı_h memle- ,maga ~elmış~e:dı. Ha~~ar ~~ı za hizmetçi bakıyor, yat~Y 
·a Gördünüz mü dünyayı sofu e- vıklıge karşı Yunan ordusu !erden ve uçuşlardan bahsedi _ ı tır . :ılı'~ ! kete müfıt olacak temız ve sami yor, hızmetçının tabıatı degış- kaldırıyor, hülasa bütün itı 

decek dini?. gönderilmiş, orada feci bir hezi- yor. Tamamile harp maceraları mi bir muhalefetin mevcudiyeti 1 mi yordu. Fazla olarak hizmetçi j gösteriyordu. 
e Havuzlar serisi'. mete uğramı~tır. sergüzeştlerin bası ilk zamanlar de bulunuyordum. Bir otomobi- lazımdır. türlü türlü tefsirlere ! kızın çehresi gitgide fenalaşı- B" k .... k 1 tı 
~• v · ·· · . . - 1 d k f . 1 . .. 1 . f . . ır gece uçu uzı ya 

Eski şehremini ve meb'us . 920 de enızelos hukumetı ın da Çanakkaleye yapılan bir tay le binmişti k. Havadan bize bom m~y a~ veren «te . ırka» sıste- ı yor, re~gı uçuyor, goz ~n. erıru onun tatlı tatlı nasıl uyud 
İ) Haydar Beyefendinin Serbest t~~abatta mağlfip olup düşmüş- yare keşif hareketile başlıyor. ba atılıyordu. mıne nıhayet ".~~m'.ş olan ye~i k~ybedı_y?rdu. Artık ıstıyordu' nu seyrediyordu. 

cümhuriyet fırkasına girdiğini tur. 917 de Venızelosun ordu - Tayyare filosu kumandanı olan Samson bu suretle bir tayya- fırkanın teşekkulunu başta Reı- kı kendısıne sorulsun, neden bu . _ . . 
:ı biliyorsunuz. dan çıkarmış olduğu bir çok za- Samson 916 da Suriye sahilleri 1 re kendisinin bomba attıuı oto- sicümhur olduğu halde bugün ' hale geldiği sorulsun ... O za- Sanki _kulagına bırdenbıre 
l Mumaileyh yeni fırka namına bit bu sefer tekrar orduya alın_ -

1 
üzerinde dolaşarak Türk ordu_ mobilin Gazi Hz. nin bin;iş ol- ~ürkiyenin mu~~~?er~tını elle- man. h~rşeyi söyliye~ekt~ ... Fa ses geldı'. Bu ses: 

İstanbulda namzetliğini vaz'etti mışt~. Bu suretle_ orduda bır · sun~ ~omb~lar yağdırmıştır. Bu duğu otomobilden başka bir şey I rınd.e tutanlar buyuk bır mem- kat ıhtı~ar ~adın hiç bır şey . - Benı bırakmıy.'.1:a~ırı. 
r ği halka arzedeceği programı çok luzumsuz zabıt toplanmış _I tafsılatın bızçe o kadar_ lüzumu I olmadığını anladığını söyliye _ nunıyetle karşılanı:nışlard~.r. sormak ıstemıyordu.. .. . nı atmıyacaksın degıl mı?.· 

tır. .. .. yok.. Fakat Samson bır vak'a rek şu neticeyi çıkarıyor: j .v. atan_meselelerınde y_uksek O zamana ~a~ar .hıç ~yle bır yordu. 
şimdiden hazırlamakta imiş. Ve C ı p ı b c h d k h ı lm ş d k rı . fun ene:a _apu as utiin muvaz a!1latıyor k.i'. Gazi Hz. ne taal - "Eğer 0 gün attığım bomba- .um .urıyet ve eı:ıo .:ası pr~n- ~ege _emıştı. ım ı omşu Bu ses uzaktan değil, pe" 

İ• nlen al ata göre bu program- zaf zabıtlerı cephede bulundur- luk etmek ıtıbarile İngiliz oku- !ar isabet etseydi, yakın şarkın J sıplerı etrafında bır kul halın- bır evdekı genç uşakla ~a~ıştık kından kalbinden geliyordU. 
da şöyle deniliyormuş: mak istemiş, bu yüzden tekrar yuculan tarafından merakı cel- tarihinde başka bir deg· işi klik o- de toplanan Türk milletinin bu tan sonra genç hizmetçının ke- 0' kad d g· 

" Muhterem İstanbullular ! d 1 k" b" 1 .. 1 ld - ··k k d · · rt b k d "'1 vet... zamana ar o c Yukardanberi sayıp döktüg"üm ?r .u!a a ınmış es ~ za ıtlerle t betmiştir. lacak ve bugün Anadolu Yunan gun _vası o. ug~ yu se şu~r.ve ~rını a tıran se ep yo egı - ocu"unu hain babasına yo 
ıhtılaf çıkmıştır. İkı taraf ara -f Bir gün Çanakkale üze. lılarda bulunacaktı.,, terbıye sevıyesı memleket ıçın-i dı. Uşakla geçen tatlı saatler- ç • g . .. .. ıı 

1
' bu hizmetleri ifa edeceğim gibi, sıı_ıd~ki husumet bir türlü bitme 

1 

rinde uçarken Selvili yakınında ı . de siyasi i~tiraslara, fı~ka entri- I den ~o~ra acı düşüncelere sıra mag~ k~rar. vermı~. ~~run~ıı 
r eğer beni intih~p ederseniz size mıştır. .. , . . yol üzerinde bir otomobilin git Bır roman k~larına şıdd~tle _manı _olacak gelıniştı. metçı şımd' bu. ~~ş-~cesı 
Y Beyazıtaki Havuzı Haydardan Bu yuzden orduda ınzıbat ta 

1 
tiğini görmüştür.Derhal bu oto ı Meşhur İngiliz romancısı H. bır derece.~e?•r: M~lletlerın. ha- Kendi kendine hiddetleniyor, dolayı utanır gıbı ıdı · 

daha vasi ve derin olmak ve o- bozulmuştur. J moblin üzerine bomba yağdır _ G. Wells yeni bir roman neşret J yatı~d~ buyuk ın~ış~_fa amıl. o- fakat yal?acak bir çare ~u~amı- - Hayır, dedi, hayır... l-
11 nun gibi renkli fıskıyelerle su Papulas zaptu raptı iade için mağa başlamış ise de isabet et- ti: " The Autocracy of Mr. Par lan fıki~. ve_ partı mucadelesıne 

1 
yordu. Nıhayet şu tesellıyı bul- çocuğumu ne o adama, ııe 

• değil Fatihte yapılacak olandan çok çalışmış, muvaffak olama- tirmeğe muvaffak olamamıştır. ham., ... Pu hayali, muharririn ~rtrk Turkıy.ede de başlanması muştu: babasız çocuklara mahsus 
• süt ve ayran, Vefa da kinden şı- mıştır. Umumi harp bittik~en, mütare- üslüp ve nüktelerini göstermek zaruridir. ı - Vakit yaklaşınca buradan yollamam, atmam ... 
.., ra ve boza, Taksimekinden bira Diğer taraftan Papulasın baş ke olduktan sonra Samson bura itibarile çok lezzetle okunan bir Yeni fırkanın nazariyattan zi kaçar, giderim!. . B · oc ·um da bU ıJf 

ve şarap, Tepebaşındakinden kumandan tayin edilmesi de bir i da bir Türk zabitile görüşürken eser olduğu anlaş~lıyor. İngilte- yade tatbikata ehemmiyet ver- · , ~:o; gi~f dünyaya g 
ı düz rakı, Eyiptekinden ala et hata olmuştur. Prens Andrea ona soruyor: rede bir diktatörlük tesisi, yeni mesi, muhalefet mefhumunun kaddes menfaatlerimiz üzerin- ~a~ bü ü ecek' 
~ suyu, Mahınutpaşadakinden çay ya göre Papulas eski bir asker- - Harpte en mühim hatıra - ve müthiş bir harp, Londranın henÜZ' efkarı wnumiyenin g-0- de birleşen her iki fırkadan me e ' y y ·: · ·. dıııf 

11 ve kahve, Modadakinden Viski di. Cesur bir kumandandı. Fa - nız nedir?.. topa tutulması v. s. gibi hayali zünden silinmeyen kötü tesi~i deniyet yolunda memleketin ~na olm~k. hıssı,. ya~~i. 
1 ve soda, fışkırtırım !,, kat etrafındakiler kendisini çok Türk zabiti İngiliz tayyare olduğu kadar canlı vekayi ile do yıkacağını, vaitlerinde duraca- muhtaç olduğu faaliyeti bekle- galıp gelmıştı. Vaktı ge ·rı/I 
~ Bu programla muhakkak ka- methecliyorlardı. Fazla olarak kumandanına şu cevabı veriyor: lu olan bu eser son neşriyatın r ığını bekliyoruz. mek, hakiki terakki sahasında İhtiyar kadının sessiz e":ti, 

zanacağından emin imis!.. Papulas harp san'atına vakıf de - Çanakkalede Mustafa Ke- en ziyade dikkati celbetmiş o- "Demokratik,, esaslara isti- tam bir muva{fakiyet gösterme yeni hayata gelmiş bir nıalt 
~ FELEK ğildi. Kendisi Kıra! Kostanti - , mal Paşanın erkanı harbiyesin- 1 lanlarından birini teşkil ediyor. nat eden, tekmil hedefleri mu- sini istemek hakkımızdır.,, kun feryadı duyuluyordu. 

Belma, başını eğmişti, düşün - Doğru! --- ye de seviniyordu. - ~ - ~ --AA Bonnüi,-Feriş ,-- - !erilli kısarak etrafı dikkatle; 
celi düşünceli: - Bana ı•.1üsaade Belma ! Belmanın yarı dargın bir ha- - Bonnüi, canım 1 radı, . Görünürde kımılda tıl" 

- Sen, çok geniş düşünüyor- - Gitme feriş .. · Konuşalım. reketle uzattığı, eli, Ferhunde, Biribirinin yanaklarından ö- . canlı bir gölge yoktu. ~~ 
sun! dedi. 1 - Sabahtanberi konuşuyo- gayet hararet ve muhabbetle sık perek ayrıldılar. Ferhude, kö- j yabancıların bulunması ilttı af/ 

- Dar mı düşüneyim istiyor- ruz. tı: şeyi döner dönmez adımlarını ni de düşünerek Ferhunde. t ,-

sun? 1 - Sıkıldın mı? - Yarın, denizde mi buluşu sıklaştırdı: jve fütursuz yürümeğe. gaYr:V.' 
- Hayır ... Yalnız, bu düşün - Pardon, o maksatla söyle- ruz?.. _Geç kaldım .. Rasihin ca- diyordu. Sağ ilerdekı toP 1,ıı 

celerin seni, fena neticelere var- ' medim:. . . -Ben, eve gelir, seni alırım. nı sıkılmıştır .. Ya, bekleme- ca yaklaşırken aşina. P8f.°f"• 

1 
dırabilir. - Biliyorum şekerun! Gıtme Belma arkadaşının koluna gir mişse?.. bir ıslık duydu. Rasih, be~,~~~ 

- - - -- - Ne itibarla? ne olur? mişti. Bahçeye kadar teşyi etti: Bu endişe, onu halecana dü ı demekti. Ferhunde, ayııı ıı-
Mahlnul Yesllrl 1 

- Şu it_ibarla ki günün birin- - Mecburum! s · · k d · d k • b lal ı kl di ·"" 

1 
Rand 

k 
1 

- eru evıne a ar götre- şürmüştü, a eta oşmaga aş- ı ıs ı a cevap ver · k !""' 
1 de Rasih Nevres'te ayni geniş - evunu açırma.. . yim mi, Feriş?. !adı, fakat çok geçmedi, nefesi Kollarını açıp oynatara re,;P 

ıar bir çok şeyler düşünmeğe'lçıkaran biziz; kadınlarız. Dünya
1 
düşüncelere düşerse bilmem ki Ferhunde, gücenik gucenık _ A, neye zahmet edeceksin. kesildi, adımlarını ağırlaştırdı. tu, bir hamlede RasihN'e"çııı" 

mecburuz. Bin bir kayit altın- 1 da insan var, kadın veyah.ııt er- halin ne olur? 1 baktı: ·ız ıı ~ 
d 

. b. Ferhunde, Belmanm ısrarda Havagazlarının hemen sötıecek yarıma sıçradı, onun ag k geri 
, a severız, bin ır ihtiya,tla se- · kek yok ... Erkekler bizi arala- Ferhunde, güler gibi, ağlar I - Söyleme, Belma. d rı . H . • . . . . . A . . bu kadar devamını, ileri gitmesi gibi ölgün ölgün yanan ışıklan sına vakit bırakma ı, a~ ' dD" 

vışiriz. albuki erkekler için rına kabul etmıyorlar mır gıbı, rengı, şeklı, ahengı ve ma-
1 

Belma, ısrardan vazgeçmıştı: . kani d A 1 d. k • dınl traf k 11 R 'h' boynıııııt · .ı-
kayit yok, ihtiyat lüzumsuz.. Edı"yo !ar p k b 11. ol an b' b kı. p k. f . 1 nı pe ıvamıyor u. n a ıgı so agı ay atnuyor, e ına o arını, ası ın 'bİ P' - r . nası e e ı mıy ır a ş - e ı, erış. "h' d' B 1 R 'h N ... 1 · k .. 1 1 ı d b' · be t ter~ 
Namus çerçevesi onlar için o - O ha~e ne diye onlardan bir tebessümle arkadaşını süz-I Ferj:ıunde, çantasını aldı, Bel- şey m~. ım 1

; e ma, ası ev serp~.1~1 a aca, titre go ge er. a 1
• ır nennı s e 

• kadar geniş ki.. şikayet ediyoruz? 1 dü: 1 manm yanaklarından öptü: rese go~ ko!"1uştu. Fakat Fer- le goz .şaşırtıyordu. - !adı.. . '"IüyordU: • 
Belma, Ferhundenin sözleri- - Mazlum mevkide kalmak - Aşkta insan karşısındaki- - Orevuar Belma! hund~nın elinden açıktan açığa• Rasıh Nevres, onu arka bag Rasıh Nevres g~ ş[!11"rı 

, ni çok dikkatle dinliyordu: kadınlık zafı! ' ni değil, kendini bile düşünmez.! - Belma;>m yanaklarını ö- almaga da kalkamazdı ya. · yolunda bekliyecekti. Limonluk - Cocuk. · Benını 
- Haklısın feriş ! - Değil... Küçüklüğü ... Han - O kadar mı seviyorsun? perken Ferhundenin dudakları Ferhunde, Rasih Nevresi, gü yıkıldıktan sonra, Rasihin tabi- çocuğum!. .. .. n,. ti-
- Evet haklıyım... Fakat gi saha~a erkekler _bi~e man~ ol - O .ka.dar s~vdiriy?r! donmuş gibi idi. İçi ürpererek cendirmemeğ~, .. da.nt~:ımağa 1 rince: ser~~ri olmuşlardı'. Lakin - Neye guluyo:s~e~. vi< 

hak, aramızda ı ıalesef, evet, dular kı onlardan şıkayet edıyo - Kımı tebnk edelım? yan yan baktı. B~lma, boynunu mecburdu. Kuçuk bır ıhtıyatsızı bu serse~ıl~k Ferhund~nın çok - .. Ne ~apavımh gi~ i i#' 
kadınlar arasında ... Bu, kadın- ruz? Benim zannımca dünyada, - Kimseyi... bükmüştü: !ık, Belmanm lehine büyük fırlhoşuna gıdıyordu. Rasıh Nevres se gıbı. hır kahka a ' 
lığın ezetl ı:ıasibi. Eğer erkekler Y~1;n~z. insan var. Erkek, kadın Be~ma, ~sıl . s?rmak, söyle- - Peki, feriş ! satlar açardı. Blma, ne şekil~e, : hiç memnun değil, he.r ~ul~ş~ş nın kalbine dol uy~~~~~ · ıııtcı!· 
bu hakkı bılseler, tanısalar er- bırıbırıni tamamlıyor. Kadl!lın, mek ıstedıklerını SQ\amıyacağı 1 Ferhunde, Belmarun nasıl i-, ne suretle taarruza geçecektı?. larında somurtuyor, gızlı kufur - Ah .. valanc · t: al ·~ 
keklik kadınlık meselesi kal- erkekten bir şey istemesini tu-1 nı, sööyliyemiyeceğini anlamış- 1 çin için kıvrandığını görüyor, Ferhunde için, buna dikkat et- !erle homurdanıyordu. - Neden vavrt~r' '· R9.i~1 

maz. Zannediliyor ki kadın baş haf ve hatta fena buluyorum. Dijtı; gayri ihtiyari irini çekti, göz son günlerdeki nisbet verişlerin mek icap ediyordu. Ferhunde, bağ yolunu bu- Ferhunde, kuta;;,.'"'. e4ıl 
ka, erkek başka ... Be ima, bunu lenciliğe aklım ermez. lerini kapadd J kafatutuşların acısı cıkıvor. di-I Belma, yorgun giilümsedi: tunca geniş, bir nefes aldı, göz (Bıtfll 
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Jstan~ul erkek ınnallinı nıette~i 
i~nıal imti~anları 

muallim mektebi İstanbul erkek 
.. 

mu-

dürlüğ-ünden: . "b" . mektep ı. 9 ·930 
1. . . mrı mucı ınce 

\la.ıri[ \ ck<ll<'ti cc ık>ının e 
0 

d ba,lanacaktır. 
t .. . 1 ı e 1519/93 8 ' • :,r• :ııııde açılacak 'e t er> er fi yoklamaları yanı 

• . • .1, diğer sını arın 
Lylul mezuniyet ımtıhanları" 19 •930 

da yapılacaktır. 
r 'k 1 . t"hanları l rııunı sınıfların ı ma ım 1 

. . imdiden hazırlanması ve 
Binaenaleyh ikmııle kalan efendi~e~ın ş kOrda imtihanda hazır 
kc zamanında yola çıkarak carıhı mez 
lunrııaları chcm-mivetle i!An olunur. 

lstanbul erkek muafüıô ıôetıebloe ~recetle,r 
İstanbul erkek muallim mektebı mu-

.: ürlüğünden: . k e kabul zamanı 15·8· 
lstaııbul erkek muallim mektebıne ayt v 

930 dan 30-8-930 tarihine kadardır. · . aıılmak isteyenlerin 
ıl maya cağı ıçın Y .. 

Bu tarihten sonra kayıt yap .. 
1 

eteri ve şeraiti kabulu 
. k b muracaat e m 
şımdiden her gün me te e 

!'•=•n z~;rmobeodisi olmak isleyen 
Lise mezunlarına 
lklısal Yeki_leli~~e~ Ziraat Mektebi 193 l s~nei der-

Ankera'da tesıs edılen k bu sene staı· !çın talebe ed · b şlayaca ve 
siye,i bidayetinde t rısata 8

. k elendiler. 
alınacaktır. Kayt ve kabul edilece 

ı - Lise mezunu olacaklardlır. olunacık çiftliklerde staj göre· 
. . VekAletce tay n . edil "' gi· 

2 - Bır sene ametleri çiftliklerde teının ece,, . . 
ceklerdir. Bu efendilerin !k dil . aı·da 50 lira ücret verıle· 

. ·tJd . ce ken erme . 
bi ayrıca 'ta] mu etın tedr'•at b3<layacaktır. 

. ı..· mektepte w ' ,. \I ceklir. Stajı müteu.ıp .d. Tahsil devresi 3 seneuır .. ezun 
li e meccanı ır. 

:\lcktep ley v_ . . . farını alırlar. 
olanlar Ziraat Muhendısı .f.. k b sından olaa ve sinleri 17 den 

Bu ~eraiti hai7. olup ur ta a vücudu zıraate mütehammil 
karı olmayan ve . 

•şagı n· 22 den yu il 1 4 adet fotograf raptederek bır 
b 1 e~uru cfend er.n M··d·· ! ""il ulunan ise m · . k dar Ziraat Umum u ur u,, ne 
. . , nihayetıne a ~ 
ıstıda i!e Ağu~to> üdiirlüklerine müracaatlarL 
veya \'iJAyet Ziraat M 

• tler şeyı 
goren dfJıman I 

. ı allk olan eınek ma
eın veolhll ııöz ·r· "'ııozel yemetl kollar. 
aanıı Qzerlndek 1 en k bl r QOk plallklert 
O.rh&f or&Y• :~!~• ·ını blrakır. V• onu 
ve hutalık to d n ~lrakmadan vızılda
tutrnanız• m•Y • 

rtadan ııaıp olur. 
yarak o ıvrl etl1ek, pire, •Ove. kan,,. 
'11t elnek. •t>öo ti tahta kuruları llldOr· 
oa. hamam rtaı:rı~ı ımtı.a eyi•· Tehllke· 
Ur Y, yumu teke yapma&. 
elzdtr. Katıye;tdO,.,. dtpr rnayllerle ka
P'lll ı haf&nıt Sar• teneke.re elyah kuf&· 
r19tırmaYtnız:. 
ta dikkat ecııntı. 

-
8 A tu voı~•~~!!,~~~~ .. :,.,, .. :ı 

ustos cuma gan , 

= •Al pullu Şeker Fabpikasının• 
Yeni mahsulü çıkmıştır 

bor daha ucuzdur. 
Avrupa şekerlerlue faik olmakla bera d 

- d a~umalı ı~ 
Her bakkaldan ve ber şokor ıucearın an H 

DGrdancU Vakıf an Toptan 6811, mahalli : Ballçe kapu 

DllrdOacU .kat No. 30 • 40 Tel : lst : il 
1 

Robert Kolec ~ 
• .. 1 <li ı ·mı Sanayi kurları 

ole~ kı mı • Ali mu ıeıı_ > ~1> • • k d 
. 9 l· 12 ye a ar . r mbe , ı: cuma gıınlcrı saat tan . . 

lC ~ • 1 d ld ıtnndan ıstıcal kal•ul ole o ur. ): erler nıa 1 ut o u,,~ 
·-~--~--~ ... =~~~ .. !'411 ..... t4M.e•cav:iyı oleı 1 ~tr. W:=ı•.,. ..... ...,- .. ....... ~ 
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P LE K S 
İktısa tlı, Asri 

ve sağlan~ 
(S l M P L E X) 

KALORİFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Ayn: harareti temin et
mek Uıı:ere diğerlerinden % 40 
noksan kömür sarfeder , 
ve istimali son derece ıuhu· 
letlidir. Fabrika şubesi olarak 
depomuzda her zamJn ltifi 

muhtelif kuvvette kazanlar ve envayi 
cins radiatör bulunur. 

Proje ve ketif için: Borsa han ittiaalinde, 
caı:ldeainde 

Türbe 

KIRKOR JAMGOÇY AN mllessiıesinde Kalorifer mübe!ldİIİ 
ANTRANIKY AN a müracaat. 

Sab§ : Fabrika fiyahnadir. 

lSTANBUL KIZ MUALLİtvl MEK"TEBİ MÜDÜRLÜ 
D<ırdıincu ve beıinci sınıfların eylol mezuniyet imtihanlarına l eylül 9JO pazartesi ve dıger 

aınıf ( ikmal ) imtihanlarına 6 eyini 930 cumanesl günü başlııııc.ktır, 
ınıflann terlıl 

\! - Bu imtihanlara tabi talebenin bışlangıç gilnlertnden evet mektebe müracutları ltrJıadir. 
3 Yeni sene tedrisatın• 1 S eylUI 9!m pazartesi gOnü ba;lanocaRtndan lstanbul harlcindelcl 

hareket gününu buna göre kararlaıurmuı icap eder. 
talebemizi• 

Hilalia~ıner istan~DI merkezin~en : 
Hlllllahmerln yazlık balosu 21 Ağustos 930 perşembe gllnd akşamı saat 

22 de Adalar şubesi tarafınJılıı l!ıiyükada Yat kulüpte verilecektir. Biletler: 
llillllahmer Adılar şubcsınden, 
lstanbul cilıetinde : 
Hll•I ahmer lstanbul m rke•i, 
Türkiye iş bankrn. 
Ziraat bankut, 
Errntrul mağazll.>ı, 

Mehmet Khım czahaneıi • Eminön\1 • 
Beyoğlu ciheıındc: 

Bcyoflu 111\;lliahmtr şubesi • lstıklil caddesi • 
Galatasaray l\lllli sanayi ·erglsi 
Beyo61u Tokatliyın oteli 
Büyükdere 1 ok•t'iyan oteli 
Beyoğlu Pırapalas otellndcn ılı nablllr. 
Flatler : Hir çift 5 lira 

Tek hanım 2 • 
Tek Bey S • dır. 

Mefsuh Ankara Mili! mensucat 
Şirketi Hl11edaranına 

Şir'tetiıı tasfiye muamelltı intaç 
edıimlı ve sermaye nıukobili kılan 

mevcudu safiden hluedırana yilzde 
yedı kuruı kırk ıantim yanı •tediye 
edilmiş beher beş liralık hisseye 
otuz yedJ kuru~ • 1 ıbet ctmlf ol· 
mıkla tufiye mıınurluğunca atideki 
şekilde tevziat icrası k.rarla;tırıl

mışıır. 

1 Teı·ziat şirket kaydını giıre 

h•milkrin ibraz edeceği mu vak kat 
hiss ~enedi tiıcrinc icra e:dilecı: 
ginden his;cdar.11ıın mezkOr seoet • 
lerlle ya bizzot veya mutemetleri 
vasıt•sile "IO ağustoı 930" tarihine 
kadar Ankıra'da Zafer caddesinde 
Zafer otelinin • ~ • 11ulnırasına 
müracaatları. 

lstan~ul it~alat ~nnıru~n nıü~ürlü~ün~en= ~~~~~:~:~ll~:~~::~:~·~:~::ı~Y~~iE 
Sandık kilo mebltg Ziraat Bınkuının Ankara 
26 KC-HC l 7 ·27 813 çıkolala Transit merkezine tevdi edllcceğindon IO 

Ha/Ada muharrer 2o •andık çıkolatı tunsıt olarık beher kllo,u 14 ku- ağustos 9JO • dan ıonra muvakkat 
luşt1 talıbı uhde,inde bulunduğundan ve 20 8·930 wih.,de ihalesi icra 
kılınıcagmı mebni futa flatla talip olanların ye,ml meık rdı lsıınbul ltha· ıeneılerle mezkılr Bankaya müraca· 
l r CuımuP;ü satış k·>ı"ll<yonuna murcaat eylemelerı ll4n olunur atla hisselerini almaları fün olunur . 

• 
•-:m11111Hı•=::ı11H1:1mrı·ınıuıııw!ill!ll·ı::::ınrı=ıııııı11r::1111:::-:mı, a:me:::u:~.:s ... :::::::na:.:::.! !: •• nı.: nl ... !.:ı:::.t •• i :. m::t!:::111:::!!::u -.--• 
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!!! Dr. h>•n Sami 
•• t·:vvela SA YFIYENIZ sonra EVl~!Z • ı IS f.AFILOKOK .\~IS! 

için uzun ve kısa meveell harlkul;\dc ı·=· istafllo!!ol<lardan mUtcvelllt 

Fi. L ı· PS 2 ° " 2 ., ~~:;~~~.::: •• ~.~~·;. ·:~=: 1 U U L:haotalıkl•rına kartı pek 
teolrli bır ıışıdır. 

R d M k • I ff'.J Divanyolu No 189 a yo a ınes İfil 
Elaklrlk cereyanı veya pli !le ı,.ıer. 10 ııa ii:i 

2400 metre mevcell istasyonları alır. iiiı 

~1üstesna ve gayri kabili kıyas ;ı 

kuvvei tefrikıye ve safiyet. ·· 
Gramofon Plaklarınızın 

Sesini yük cltmek için bir recrübe yapılına»ll isteyin iz. 

HEtiO~ 
Müessesat 1 

Galata He
zaran H ·ın 

No. t4 
posu kutu>u 

Galata 400 i 
"ifiliüf ::!iiın !ilii!l!ilrıiiif iir-ıı·a:ııır· :ııın •!im ::ljjj!itiir· '' :: :: 11 ımm•ı=ı•tt 1*: 
~ . ~ --·-· -·ıa Tı ılI ······· .,. ,= 

~1iikeınıncl t~;;;hir caınal'anı j 

Eı111u yet sa ı ı t l ığ1111iid ii rl iiğii ıı nde n 
Sandı~ın m1lı ulJn hır aJet bJyül mükeınm. ıcıhir cun<kfoı ı ~. ı / 

20 ~-\ğu.stos 9.«) t.ırı!ıine mu)Jdi[ P.ılzırresi, ·11ı, <;3.~amba günleri ~c:-r.. ı 
mınati Sand1lb<destanı i\lezaı l<lare>1•ın t Jva ş"bcsınd. ,.şhır edıl,.<k 
şehri ıner.bıırun '21 inci perıc:nbc {;ıi~il öR"ledeıı sonra bilmüıayede sarılma>1 
ukftrrür eylediflnden goımek ve uıın ılmık isteyenlerin zikrolunan günlerde 
mezkur uııı ~ubcsine müracaat eylemeler! ilAıı olunur. 

Zorıg·uldak Yüksek \1aadiıı ve 
Saııayi ıııülıeııdisi ıııektebi nıii
düri yet iıı<leıı: 

:'.lekcebimız için ltlzıımu olan 30 adet Yerlı malı karyola 
26-8·930 dan itibaren ~O gun nıuddetle açık m maka.aya kıırı ul
mu~tur. ihale! kat'ıı · ~i 1 !; ıı;ylul ijJO pa7.nrte~i gunu ·aat 16 da 
Zongulda ~1adcn ınuduriyetindc iı:ra t..ıhnaeağından taliplerin 
şeraiti nlamık \f' planları gönnrk üzre Şehremaneti civarında. 
Jstanbu' J ntal<:.ıs> :\J•dt'" ınühenJ !itine lll~fUC l&tları •ltn 'llU"Uf, 

PERTEV 
Müstahzarah 
fabrikası 

Pek NEFiS olan 
ve TÜRK eaeri 
san'ati mamull
tıaı muhterem 
ehaliye takd' m 
eder: 
KREM PERTEV 

Briyantin 

PERTEV 
Pertev di~ ma
cunu, Pertev ko
lonyaları, Perte · 

PUDRALAR! 

lst:ınbul mtiddel unıumih· 

nğiden: 

Mcwnen lstanbulda bulunan 

ve fakat adresi meçhul olan 

Adana müddei umumi. i Nıırl \"C 

Ala~chir müdd"l umumısi l layri 

Beylerle Blla sabık Ceza hAkımi 
O m ın , "tırı Heyin 25 !ıra mı· 

aşla Baklan Sulh h!kimli~ne 

tayin kılındığı Adlıye \"ck~leti 

celıle ·inckn bıl lrilmekle heınan 

'! 
- ~-- -- -~-- ---

mı~~K MliDiN ve ~lNl li ~ 
ühendisi mektebi 
l.eyU ve meccani olan hu mektep atideki şubeleri ha\ldır; 

1 • Yüksek Maden 
Mühendlsliğl: 

l\bcknlcrlc ~anayll Madcniycnin işletmesinde m.ıteba ,ıs 
ınuhendis yetiştirir. 

2 • Yüksek Sanayı 
Mühendlsliği : 

Muhtelif Saııayiin tesis 'e İşletmeıi, elektrik makine ve 
kalorifer nıtıhendisi ve muteahhit!İ~ kimya mıibcndlslıgt, 
Topografya 'c hRrita ahzı, inşut mıiteahhitli!ti, şimendifer 
mulıcndis ve mutcahhitlil';i ihtisaslarını havi bir tahsil netice

! >inde Yuksck Sanayi muhendisllgi şahadetnameoi verilir. 
Bu şubelerin ıahsil müddeti + senedir. Mezunlar stllj için 

Avnıpaya gönderilir. :\lııııhasıran lise mezunları kabul olunur. 

3 • Maden Meslek şubesi 
Bu şubeye talip ortll mektep mezunlarının adedi kadroyu 

geçtiğinden bu mezunlar dahi müsabaka imtihanına tabidirler. 
l\lüsabakı imtihanları· Hesap, müstevi hendese, fizik 

( Cazibe ve hararet ) kimya ( şlbih maadin ) ilimlerinden : 
Ankara Balıke~ir (Maadin müdürüyctlnde) lsıanlıul ve Eskişehir 
'.\\aden ( l\ttihendislll';lndc ) , lzmir ( Maden memurlujtunda ), 
Konya Antalya, Aydın, Diyarbeklr,Kıaziz, Gaziayınt~p. Samsun, 
Sivas, Trabzon ( Ziraat müdüriyetinde ) , Adaoa ( lkrı at 
müdüriyetinde ) l!O ve t 1 agu. tosta icra edilecektir. 

Kabul edilenler bıtt mazeret 30 EylOlde mtktepıe bulun-

BUYÜK 

T l I I l HE. r l l l N G ~ S ~ 
9 uncu tertip 

21NC1 KEŞiDE 

11 Eylul 1930 da 
Keşidelcr: \'ilayet, Şehre-
11ıaneti~ Defterdarlık, iş, Zi
raat \'e Osınaıılı Bankaları 

ı11urakıplar1 v~· halk 
lıuzuruııda yapdır 
Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 
Her ke;;idede çıkan numaral'\r 

tekrar dolaha konmaz 

Tütün Eksper kursu 

i ...... 7 i!A 14 l•:ytOI 19l'O do denm eı.'ecek ..... 
. . Vivana beyneln1ilel sergisini 
Zıyaret edlnıı \yrup nın en muhim alım ınerkezidır. Avuııury•'nın 
b ıtün sanı 1 •' ' i " Auup1nın en mUhlm devletleri çok faydalı 

i 
ve ucuz ed~cekl~rdlr. iyi ve ucur. mal tedarik için J 
bçınlm11 ak bir fıuamr .1.ıı:ıretçllere ıesh;lltı ltzime gösterllecektır 
TafsllAt ıı ıurya ıelaro ı loıı •lınshi!ir. lstanbul - \'ivana • Sofy~ 
tanklle • ' ·. ~nzılAtlı fıatla bilet verilmd<tedir. l lilviyct 
vırakalın hhrı ınılme5911J rı ve GalatHanyda ve prra Pala. kınsıııdo 

•• •• "'11.~,'I TA sav.h t ac·eıııa;ındaıı tedarik edlltbilir ..... 
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rı--=-l!s.ıımra_m:ı:ıı:ı ____ '\ FİKRET fHTİFALt 
Bilhassa Anadolu yollarına pek elverişli 

olarak imal edilen lastikler 

nanı otonıohil lc'ı-.tikle:-idir. 

• 

YUruyüfÜ serbtts&, Ku,, wvu• w... • .. .adereca 
dayanıkhdır. 

F ort Dunlop Lastikleri 
hamll bulundukları sarı kırmızı madalyo

no ile kolayca tofr.k edlllrler. 

I 

Ht r ·ı·r •,, ·•ravınız. 

ı layatta muvaffakıyetin esas~ 
ta'TI bir sıhhate malikiyettir 
iyi bir hazım olmak~ızın tam 

bir ııhhar müm 1 ün olmaz 
CARLO ERBA 

nın Opopeptol 
müstahzerlnl tecrübe 

ediniz. Yemekten sonra 
20 dar.-. la ! · 

F'AANSIZ TABii MADEN SUYU 

VICHY CELESTINS·; 
Q~mta - Şeker hastaııaı •. Alamı mafsaliye· 

----· 
VICHY • ET AT MUSTAHZERATI -.. -· 

VICHY·ETATTUZU"'...., ... ı... .;. ..... i.'":':...-... "'" t.•n·ti 
VICHJ-ETAT PASTİ~LERİ Y•-:::d=·~;y~a;:.,; 
VICHY~ETAT KDMPRllEURI •11··~s::-~ 

· Taklitlerden w başkG markalar~an S!lkımm.ı. 

• Sahibinin Sesi baş 

Fikriye Hanım 
Yuın ,ır,ı"m ÇİFTLİK PARKINDA 

1111 il da 

' 

Şiir ve edebiyat1m11ın ın meşhur 

ve en m!iıııtu Ustıtlanndan 

Filorlnalt N4zım Bey 
On ıenedcnbcri ı:ılftct ihcifalini 

yaparak, memlckctlmizrlr hüyilk şah

ıiyetlcre ihtifa1 icrası Lkrini tatnim 
ve muvaffakh·etlc • kıdirıİ'lashk Alc· 
mlnde • t unutulmaz çok mi.ıhim 
bir hatırı bir3ka.n ) hijytik şairimiz 

Tevfik Fıkrecin er. <mıim! do,ların· 

dın Filorinalı Nozıır tley, merhu

mun ölümünün nnbeşiııci yıldönü· 

milne mlisıdif bıı~dn sut onbeşte 

Eyüprnkl mezarında ( çok şairane 

bir hitabe ) ve kerimesi ş·1ire Me
liha Hanım güzel bir şiir okuyacağı 

gibi 'Üstat '>alih Salim Bey do parlak 
bir hitabede bulunacaktır. Mulııellf 

mekltip ıalcbesinin iştirak edeccjtl 
bu müstesna ihtifale, memleketimi
zin bütün münevverleri davetlidir. 
Gazetecllcrimlze Flkretln kıyıı!etli 

bir san 'ıt hatırası v<rllecektir. 

i Satılık apartıman ı Maçka caddesinde senede dokuz i 
1 

bin lira lcare vcrır mUkenımel • 
asri bir ıparoınan acele saalıktır. e 

Pış• Bahçe 6 telefona : 
• Müracaat edilmesi. e ....................... 

Zayi - Seyrüsefer merkezind n 
alınan 3270 numtrolu çift hafif yük 
ırab" Pllkı zayi edilmiştir. Yenisi 
almacaj!'ından zıylın hükmü yoktur. 

S!rkeci'de tlndi Niko 

Zayi - Seyril•efer merkezinden 
alının 3.~06 numerolu arabamın 

ııumero pllkası zayi olmuştur. Ye
nisi çıkanlacağından hükmü yoktur. 
~:ın;nönu'nde arabacı Bıhri. 

t LA N 
lnlülll eden )(utabya Noter· 

liğlnc şeraiti kanuniycyi haiz 
taliplerin evrakı mıispitelcri ile 
bir ay zarfında Adliye \'ckıile

tıne mııracaııtları ilan olunur 

!':im-DEPO ARANIVOR:-:1".:l! 

1 Sahılde şeker konmağa salil· 1 
kiralık deposu olanların Bahçekapı 
da Dördtincü Vakıf hanında 

1 dllrdüneü katta 30/4-0 numaralı 1 
yazıhanelere mürrcııt etmclcn. 

1 11 Telefon fstanbul 171 
.. l .......... ıımıı .. mıı:iii 

Zayi - Hı•kiıy askerlik şube· 
ıinden aldığım yoklama muayene 
vesikamı zayi eıtim. Yenisini alaca· 
ğımdın eskisinin hlikmü olmayacağı 
ilAn olunur. Kasımpaşa Toz kopa 
randa Tepebaşı sokop;ındı 325 do
ğumlu Koıcantin. 

1 Şehremaneti ilanatı 1 
Fatih daireılndcn : 550 Ura 59 

kuruf keştfll Fatihte Dibazıdc ma· 
hallcsinde Nıflse hanımı ıiı 108,110 
num.,ılı hanenin bahçe dıvarırun 

inşası kapalı zarf He mllnakaaıya 

konulmuş ve mllnıkaHnın 13 Eylül 
!130 Cumarte•l gilnll 11at 14 to 
icrası mukarrer bulunıııuştur. Tıllp

lerin zarflannı muayyen Yıkte kadu 

encümene tevdi etnıelerl illn olunur. 

• • • 
Şcbremıııetlnden: Bedel! ketfi 

349 lira 83 kuruş olan Kumkapıda 

Çukurçeşme ile lbrıhlmpaşı Çefme· 
sinin tamiri açık mllnıkasayı kon
muıtur. Taliplerin şartnameyi ve 
keşif evrakını görmek için her ~ün 
milnıkasıya girmek için ihale guıı'i 

olan 11 eylül 930 perşembe ~linü 
levazım MUdUrlülUne gelmeltri. . . ' 

Şehremınetlndını Bedeli kqif 

~ - Dondurma meraklılarına müjde 

1066 flrı 47 kuroı olan 1 laseki has· 
unulnde yıkılan bahçe dıvannın 

veniden lnıısı kapalı zarfla mtina-
• tasaya konmuştur. Taliplerin şorı

nıme almak n toılf evrokını gör
mek için lıer gün lnlZlm müdür
lUğllııı gelmeleri. Teklif mektupla· 
nru ela ihale ginU olan 1 1 eylül 
1>80 Pertombe gllnU 1111 on bete 
lıadeı mezktlr mUdUdUjte vermeleri. 

\ 

1 

Bir dakikada 
dondurma yapan ve el ile dt!ndUrll

len makinelerimiz Galata'da Abit Ha

nında 44 No. satılmaktadır. ~~(~~~~d 
- Hayal değil hakikattir. 

üt veren 
anneler 

Mes'ul Müdilr: Bürhaneddin 

fosfatlı 

, 

SALT 19 AGUSTOS IY30 .. 

~1'1~ N N 
Yeni · ev§afi 

,.-Vitesli transmisyon • 

Vasi' ve seyyal bir kuvvet zinciri, 

Mahruti ·helezon tipinue yeni a.rka. a..krp 
Sağlamlık ve uzun ömür 

w Da.ha. geniş frenler: 
Her türlü serditte "kafi ve~ milessir bfr idare 

~ Yeni 6ıı dingil ve m.a.ka.sla.r ı 
"\/' ö~ _kısım imalinde fevkalade şagla.mhk.1~ 

• I ~- ~ 

Bir yerden diğer bir yere ucuzca rnaı nakletmek
le alakadar ,olan kerkes için tekemmül ettiril. 

miş ı 1/2 tonluk FORD kamyonu, az bir işletme 

masrafı ile uzun ve pyanı itimat bir hizme\ 

/ arıeder. 
Tekemmül ettirilmiş FORD şasisinin en ehem

miyetli evsafından bin pek sağlam olmasıdır. Bu· 

nun bır çok yerleri yeni bir şekilde imal edilmiştir 

Mesela krom halitalı dövme çelikten mamul olan 

ön dingil evvelkine nisbeten takriben iki misli daha 

kuvvetlidir. On makas daha ağır, tazyik yataklan 

ile tekerlek yat.aklan daha geniştir. 

Kamyonun arka kısmı da tekemmül ettirilmiş

tir. Arka dingil, kamyon tipi hususi helezon mah· 

ruti dişlidir. MahrutJ dişli mili ön taraftan çift 

tazyik yat.ağı ve arka taraftan da helezon masa. 
ralı yataklar üzerindedir. 

Arka dlngil 8/4 müteharrik ııistemindedir. Ab 
milleri daha sağlam olup yalnız tekerlekleri çevirme

te hizmet ederler,_ gerek kamyonun ve gerekao

ba.Jnulesinin siklet.ine maruz kalmazlar. 

Tekemmül ettirilmlt FORD kamyonunun dığer 

.Jıir hususiyeti de dön vitesli traıuılDİS}'ondur. 811 
ıransmiııyon fevkalAde seyyal bir .sQr'aı ve kuvvet 

thıciri aneder. Bu suretle tofOrilD, ldareııine hasır 

her türlü ııiklete göre lüzumu ol:ın bir kuvveı vo 
aeri uakliyat ıçin bol l' · iJl,ür'll~. vasııa.aı-temm) 
edilmiştir. 

On -tekerleklere İl!ve · edilen yeııf ~ genif 

frenler kapalı ve tıe68İz olan fren tertibatını dab& 

kat'i bir surette ışlemeğe sevkettikleri için FORD 
kamyonunun bu suretle eınniyel.i tezyit edilmiştir. 

Lmraln ' 

Bütün frenler dahilen inbiııatııdır. Fren· ldart 

çubuklan daha kolay ve daha kat'i bir netice 

istihsal edilebilmesi için temaoıiyle yeni bir tarzda 
imal edilmıştir . 

FORD kamyonunun dört silindirli motörü mü 
tevassıt bir slir'atte 40 beyğir kuvveti temin eder. 

Bundan şu anlaşılır ki bu motör fevkal!de yüksek 

bir sür'ate ihtiyaç hissetmeksizin bütün kuvvetin 

kullananın emrine Am4de bulundurur. Motöriln şa. 
yanı itimat olmasına i!Aveten elektrik , iştial , s0: 

ğutma ve yağlama tertibatının sadeliği de ayrıca 

: şayanı ehemmiyettir. 

# Bu kadaı· ucuz bir kamyonda mevcudiyeti 

gayrı melhuz bulunan diğer şasi hususiyyetleri: 

Sadme tesirlerini tahfif ve tekrar sıçramağa mani 

olan kanteliver sisteminde arka makaslar, bütün 
' cer yükünü taşıyıp arka makaslara bu suretle ancak 

alelAde vazifeleri olan sadmel~ri tahfif etmekten 

başka biç bir yük tahmil 
/ 

etmiyen şaft kovanı,\ 
kasnak tertıbatı takmağa· mahsus transmisyon ku· i 
tusunda vücuda getirilen geniş delik, diğer bütün 
tekerleklerle· kabili tepti) arka çift tekerlekler, 
bütün tekerleklerde ayni ebat balon IAstikler ( bu 

suretle yalnn. bir ıane yedek lastik taşımak 

mümkün olmaktadır). 

Tekemmül ettirilmiş bu FORD kamyonunu 

bugün en yakın FORD acentesinin meşherinde tetkik 

ve muayene edebilirsiniL Bu şasiye mahsus stan

dard olarak{Stake, Platfonn, Ekspres ve Panel 

aisteminde karoııeriler mevcut olduıtu gibi ayni 1 

samanda hususi hldemata göre )(apılm!i karoseı 
riler de bıı kamyona takılabilir. 
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~IDI ve karloo ınBoahsası '•tanbu~~!ı!y}~!!~~!~~'!d ... ~,..-
Tütün inhisarı um um lıtınbul ve Oıküdar haplıhane ve tevklfhanelerlne öıııurU 

•ao çeld muhtelifUlcinı odun ile 80000 kilo mangal : . ıt 
Müdiirlüg"' Ünden; münakasaya vaz'edilmlştir. Taliplerin şartnameyi görme u""e) 

· [irak ' ,,,, 
her giln Adliye L<1vazım dairesine ve münakasaya ış b~ 

18 • 8 • 1>80 urlblnde icra tdileceği llln olunan klltt ve karton 
mOnakasasının lduece görülen lUzuma binaen tll·S·980 CumartHI gUnU 
uat 10,30 ı tehir edildiği allkadırancı mthım olmalı Uzere lltıı olunur. 

ll.zre F·9·980 tarihine müsadlf pazar günü saat 15 re Defter, şf 
müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları !IAn _olunu~ 

Ula-sa· Si KUilanınız. h1et 
eczanede s.ablıt· 
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