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!i inci salılfcdc : 
1- Halk ffiiiiiiT-

Tebliğden murahhaslarımızın haberi yok mu? Gazi ve milletler 1 

Gazi Hazretlerinin, biri Tah-

1 

ran sefirimiz Hüsrev Beye, İran 
lılar. hakkında; öbürü Hakkı 
Tarik Beye Bulgarlara dair irat 

1 b~yurdukları beyanatın. bİı i~i 
rt:ıılletin kalbinde nasıl bır akis 

ı hasıl ettiğini bilmiyoruz. Fakat 

Rumlara tebligat 
yapan kim? 

1 1. Tali Bey ' Mesai saati 

& Yüksek vecizelerin bizim yüre
J~mizdeki Gazi aşkma çok şey 
. ılave ettiği muhakkaktı~. 

' Büyük Türkün, muhtelif isim 
ler taşıyan insan kümeleri ara
sındaki dini ve tarihi preju)e' 
leri aşr~ ilmi hakikatlerin verdi 
ği bir hamle ile geniş V"e aydın
lık bir vifak ve muhabbet ikli
ınine geçişi, bizi hayrete düşJr
nıemelidir. Dün, silahı omuzun
da, bir vatan müdafii olan Mus
tafa Kemalin bugün bir millet
ler ittihadına doğru gidişi, gi:). 
~noüğü kadar ani ve nagehzu-

µr bir hadise değildir. Onun 
pehasının akla hayret veren te
Mmülünü, yakından, adım a-
0dım, takip edenler için, ".'~t.~n 
müdafii Mustafa Kemale gunun 
~irinde en yüksek beşeri dava
'lardan birinin müdafii olmak 
ta mukadderdi. İşte, bizce bü-ı 
'yük Türk, son iki beyanatı ile, 
bu gayeye doğru ilk adımlarını 
tıyor demektir. 

Heyetlmurahhasamızın bu tebliğden 
ve kimin verdiğinden haberi yok .. 

Tevfik KAmil Bey yarın avdet edince heyeti 
murahhtts&ı.ıız bu rnetieleyi ğörüşecek 

intişarı umumi bir hayreti mu
cip oln>uitur. Altmcı tilli milba 
dele komisyonu tarafından ya
pılaıı h~r hareketten delegemi
zin maUm:ıatı olması icap etmek 
tedir. Halbuki mesele böyle ol
mallllf, Türk heyeti murahha
sasınca malftm olmıyan ve tet
kike şayan bulunan bir el mev
zubahs tebliği vermiştir. Heye
ti murahhasa reisi Tevfik Kft
mil Bey pazartesi günü İstanbu 
la avdet edecektir. Tevfik Kıl.
mil Bey gelir gelmez Türk he- - 1 
yeti murahhasası içtima edecek' 

Bugün Yalova
ya gidiyor 

Buradan doğruca 
'arka gidecek 

ve bu meseleyi görüşecektir. Ibrahloı 1 ali Reg 

Rumlar vesika almağa Birinci müfettişi umumi İb-
davet ediliyor rahim Tali B. dünkü ekspresle 

Dün bir vatan mü lafii olan İstanbul 2 A.A. - Muhtelit Ai:ıkaradan ehrimize gelmiştir. 
Mustafa Kemale günün birinde, mübadele tali komisyonundan Mumaileyh öğleden sonra fırka 
en yüksek beşeri bir davanın Başmurahha11mız tebliğ olunmuştur: merkezine giderek fırka müfetti 
ınüdafü olmak neden mukadder Teı•fllr lıllmil Bey , 1 - İstanbulda kain muhtelit §i Hakkı Şinasi Pasayı ziyaret 
d .' .. ı. Muhtelit mübadele komis- mübadele tali komisyonu Tür- etmiştir. Bugün Yalovaya gi-

Posta memurları 8 
saat çalışacaklar 

Bu usulün tatbikine 
başlandı 

İstanbul posta ba§müdiriyeti 
ne tıl.bi bütün posta ve telgraf 
merkezlerinde 8 saatlik mesai u 
ııulünün tatbikine baflanmıştrr. 
Türkiyenin en büyük ve en çok 
iş yapan merkezi olmak itiba
rile bir türlü sekiz saat mesai
nin tatbiki kabil olmıyan İstan
bul merkez poııtanesinde de dün 
den itibaren yeni mesai tarzı

. nın tatbikine başlanmıştır. 
Son günlerde mektup ve tel

graf muhaberatında görülen u
fak tefek arızalar da yeni yapr 
lan bu teşkilatın ilk defa tat

, bikinden ileri gelmektedir. 
Maamafih aldığmıız malfuna 

ta göre işler tamamen dursa bi
le bu tarzı mesainin tatbikı 

BDgllk bentten bir 11tanzara 

IstanbuJun susuz kal 
ması muhtemel ıni ? .. 
13entlerde 750 bin ton su var, Beyoğ 
funda susuzluk olamaz; lstanbuldr 

isale miktarı biraz azaltılacak .. 
1 

Son günlerde başgösteren 
su srkıntı&ı üzerine Şehremane- i--ı-~ 'll!~~rr

ti tarafından alınan bazı tedbir
ler İstanbulun susuz kalmak 
tehlikesine maruz bulunduğu 
şayiasının çıkmasına sebep ol
du. 

Çünkü Mustafa Kemal'in mıi yonunda dün saat 12 de heyeti kiye tebaasından olup hali hazır derek Gazi Hz .ne arzı tazimat 
daıaa et;iği vatan, ta o zama~ ~~umiye içtimaı ya~~lmış. Bu da İstanbul mıntak~sı da.~ilin~ edecekti~. 

1 da kendi öğsünde bütün beşerı ıçtıma da hararetlı muzakereler de bulunan ve gayrı mubadıl i İbrahım Tali B. Yalovada 
da~aların bir hulasasını taşıyor olmuş, madam Elmacı oğlu is- vesikalarını almamış olan bilu- bir gün kalarak avdet edecek ve 
du. Hak, adalet, dogruluk insan mindeki Rum ka~ını.n etabli ol- mum ortodoks _Rumları. işbu "..c: b_uradan doğruca Şarka gidecek 

Şehrin bir kısım semtlerinde 
hiç su mevcut olmaması veya 
münavebe ile su tevzı edilmesi 

k ·b· mumi ve .Yüksek met- duğuna karar verılmış, Ahmet sıkaları alm<.k uzre eskı Babıalı tır. Tebdili hakkındaki haberle 
U glı ı uı'dealleri onun iddiala- Salti isminde bir Suriyelinin mü binasında (Hariciye nezareti) rin aslı yoktur. 

m arı, • . . k~' k · .. 
ndan ve maksatlarından ayır- badıl olup olmadığı mıinakaşa ... n omısyona muracaat etme- •• -------
anın imkanı yoktu. Hırsın, edilmiş, bir karar verilmemiş. ge davet eder. 1 Tu g zeteci ·~~"-"-~-

\'ah etin, gaflet ve divaneliğin Ferdi Ragıp isminde bir Ama- Komisyon kalemkri sabahla _.. __ ..__,.,.~~ 
ikan bütün mazlüm milletlerin vudun efradı ailesinden k,imle- n 9 dan 12 ye kadar ve ögleden I eri 11 ... a r nada Dahiliye Vekfüetince takarru 
alnı 0 vakit, bu vatanda vuru- rin etabli olup olmadığn:ıının tes sonra 2 den 6 ye kadar ~çık bu- etmiştir. 
o d ' Ve dünyanın yarısından bitine karar verilmiştir. lunacaktır. Vesıkaların ıtasına •• 

ı. de b~~ ~.oklarını telaş ve endişe
ye duşurmektedir. 

J 
Dün Şehremaı:ıetinden bu hu 

susta atideki malumatı aldık. 
Beyoğlu ile şehrin Anadolu 

1akasmın susuz kalmak ihtı-
mali yoktur. Beyoğlu cihetıne 
su veren Taksim bentlerınde ~şme bnşlarındB 

fa\ u. teşkil eden bu millet- Gene bu içtimada Atinaı.la dosyaları tali komisyonda tet- Burgazda arkadaş
ıe:. ~:!dolu dağlarının yalçın bulunan ve altıncı tiili komis- kik edilmekte bulunan eşhastan /arımız çok samimi 

400 000 ton kadar su vardır , e bılece"'ını, zaten bentlern her 
vazlyet normaldir. Hatta fev .. a :htimal naz~rı dıkıcate alınarak 

Dostluk misakı ıade oıarak dört beş ay yagmur >apııdıgını temın etmekteaı• 
yagmasa bile buhran olmıyaçak Emanete göre, suyu bilnispe 

ı a 1 ·· tünde yalın ayak as- yonun organı olan delegasyo- başlanacaktır. d l 
ı Y1a arı us d' d ' 1 te meydan nun Jag"vına karar verilmiştir. Bu gibi eşhas önümüzdeki 14 kBrl}tl•n l ar 

er erle ye ı ev e . - b .... d . . BUR AA. T" ok ' f K mal'i ayni İçtimada dün Anadolu aJansı agustos perşem e gunun en ıtı GAZ, 2 . . urk gaze 
uyan Musta a e • - · "b ı b .. d ki d' ·ı · B ' 

2 d'l . · d kurtar- vasıtasiyla altıncı talı mu ade-
1 

aren muracaat e ece er ır. tecı en heyeti urgaz a gelmiş 
.:trıanda, ken .ı erını e t _ le komisyonuna atfen neşrolu- Diğer eşhasın müracaat edecek- !erdir. 

Yunanistan Cemiyeti 
Akvamca tescilini 

istiyor . 

tır. kıt olduğu İstanbul cihetin<lı 

la~g~ çı~mış bır kahranıan e nan atideki tebliğde mevzubahs l ıeri tarih biliihere ilıl.n olunacak Belediye reisi, mevki kuman 
kı edıyordu. olmuştur. Fakat bu husustaki j tır. . danı, sancak meclisi reisi, Türk 

Görülüyor ki, her şey, ötede~ müzakere hakkında ketum bu- ... 2 .- V~sıkaların ~ür'atl~ tev- konsolosu Hikmet Naci Bey ve 
berj Gazinin dehasına beynelmı lunulmakta, malfimat verilme- zı~nı temın ma~s~dıle talı. ko- Sofyadan gelen meb'uslar ve ga 
lel bir şümul ve kıymet v.~r"?ek mektedir. Ajans tarafından neş m~~yon, memurını mahal~ıyeye zeteciler tarafından vapurda 
~ .. ittifak etmiş gibidir. Turkıye redilen bu tebliğin kimın ~ara- ! muraca.at ede~k ~en~ilen_n~en karşılanmıslardır. Şehre çıkıldı 
Cuınhuriyeti Reisi, bu ş~~ıul ve fından verildiği gerek komısyo-I "?emunyetlen daıresı dab'.~ınde ğı zaman konsoloshaneye gidil
lt.ı;tmete revaç verdiği gun ye~- nun Türk heyeti murahhasası, kı.!!'1ahallelerd~ oturan ve Eta- miş ve karşılıklı ziyaretler ya-

İstanbul cihetinde Halkalı Halkalı suyunun münavebe ile 
memba sulan geçen seneler- verilmesinin sebebi şehrin uzak 
den daha boldur ve bu fazlalık yerlerini de susuz bırakmamak 
yüzde elli nispetindedir. Ancak ve d~ğer mınta~alara ise iki gün 

ATİNA, 2 (Apo.) - Yuna- bittabi bu şehre kifayet etmek- de bır bol tevzıat yapmaktır. 
ni~tan akt~ ı:nükarrer dostl~k 1 ten çok uzaktır. Kırk çeşme su- Bu yaz suların azlı~ında ge· 
mısakının ıkı komşu cumhunye larr Marma:ra ve Haliç tarafla- çen kış mebzul kar yagmaması 
t!n. .su~J?.erve~ rındaki mıntakalara gün aşırı amil oldu~~ gi.bi kuraklrğm de-
lığinı .butun . ~ı- münavebe ile 1stanbulun ihtiya vamr de ~ue~sır olmuştur. Erı:a 
hana. ısp.at :ıçır. er idareli bir şekilde mehma net, aza1?ı ~ud?e~ yağmur.yag-
Cemıyetı Akva- emken temin olunmaktadır. Bu mamak ıhtımalını nazarı dıkka-
"?a tevdiini Tür- suları veren biiyük bentle di- te al.arak şehrin su sa:tıyatında 

Yuzun" · bir yıldızın ışıgr k ltıncı tali mübadele ko- blı ırfatını haız olan eşhasın pılmıştır. Ticaret odasında yapı e yem . gere a 1. 1 · · · · · B ı· 
serpilmiş olacaktır. Zira bu ı~: misyonundaki Türk dele~~~i- ıste ennı ıstemıştır. u ısteler lan büyük resmi kabulde bele-

kıyeden talep e- ger iki küçük benttte takriben tevzıatı kısmak suretıle chem-
decektir. 350 000 ton su vardır. miyetli bir tasarruf yapmıştır. 

s.~ni deha, şimdiye kadar ne bu nin malumatı yoktur. Tebligın ' M 1 a ı ·le. ı , .. ı,,re le) diye reisi, oda başkıl.tibi, Utro 
~Uksınaatiileminin tozu dumanı gazetesi başmuharriri, Türk _ 

Yunan Hari· Emanet, yağmursuzluk dola Maamafih yağmur za.manı o. 
ciye nazırı etab yısile suyun azalmış olmasına lan_ eyl~lde mebzul ya.~n:ıurlaı 

\İnde kararmak ne yüksek ba~ l • Bulgar dostluk cemiyeti reisi 
·~ hl da eğı • meb'us gazıeteci. Sitalyef hara~ :~ tnakinesinin çar arın - , 

li vesikalarının rağmen bu tarzda idare ile İs- yagacagı muhakkak gorul~rek 
bazr ahval ve şe tanbulun su tevzıatını teşrini ev her halde İstanbulun su vazıve· 

· P bükülmek felôketine uğradı. retli nutuklar söylediler. Has-
İ'.iice Anadolu yaylalarının üs- + saten Gazi Hazretlerinin Bul-

rait altında poliı vel nihayetine kadar idame ede (Mabadı altıncı sahifede) 
karakollarınca 

tunde her türfü tesirden azade, gar milleti hakkındaki beyanat-
Yeni doğmuş bir cihan gibi taze !arından çok mütesekkirane 

tevzii için Tiirkı 
ye tarafından v« 

Ve berrak duruyor. bahsettiler. Türkiyenin balkan 
I sulhü ve federasyonu gibi mese 

ki olan teklif Yu- ll. Naurı 

Y AKVP KADR lelerde esas olduğunu zikretti-
nanistanca ka- M. Mihalakopulos 

bul edildiğini beyan etmiştir. 

Hüsrev Bey dün 
Yalovaya gitti 

Tahtan sefirliğine tayin edi
en Hüsrev B. dün Gazi Hz. ne 
rzı tazimat etmek üzere Yalo- 1 

<l'ya gitmiştir. 

nıanette maaş bir az 
teehhürle verilecek 
Şehremaneti henüz Ağustos 

F•rlbot Saragb11rn11n• gap1lacak lakeltd•n ltJtanbulu 
Hagdarp•ı•u• raptedecellttr 

feribot işi için Şirket 
Vekalet ile anlaştı. 

ler. Hakkı Tarik Bey buna ceva 
ben güzel bir nutuk irat etti. 

Bilahare fabrikalar ziyaret 
edildi. Belediyenin verdiği öğle 

, ziyafetinde belediye reisi ve 

·······-
Mektepliler 
ıııüsabakası 

Necmettin Sadık Beyler karşı-
6 

,-;--· 
lıklı nutuklar irat etmi !erdir. 4 uncü ha/tanın 
Davetliler büyük bir sürur için- birincilikleri 
de Gazi Hazretleri ve türk mil- Mektepliler musabakasnın 
!eti ile Bulgar kıralı ve Bulgar 64 üncü hafta birinciliklerini 
milleti şerefine "Hurra!"' diye sıra sile yazıyoruz: 
bağırmış ardır. Ziyafette muzi- ı _ Galatasaraydan Muzal-
ka Türk ve Bulgar marşları te- fer Cevdet B. 
rennüm etmiştir. Heyet üçbu- 2 _ DarÜş;ialakadan 78 M. 
çukta Paydos üzerinden Varna- H · B 

h .. H ayrı ... 
b •• • h i ya areket etmıştır. eyete mu D • • Gelecek Sene UfÇeSIUe ta S Sat .3- aruş alakadan 257 Fet-

tasarrıf, meb'uslar ve gazeteci- hi Sezayi B. 

kODUJacak; İtilaf nasıl Oldu ?.. ler refaka~.:~irler. 4 - lstanbul Erkek lisesin-

ot "k t f f den 975 Haydar Mitat B. 

Sultan Hamit 
Çocukluğu, gençliği, padi
şahlığı ve bütün hayatı. 

1 -·-

Tah in Pş.nın 
hatıraları 

illiyet pek yakın· 
da Mabeyin Başka
tibi Tahsin Paşanın 

hatlratını neşre 

bafhyacaktır 

aaşmm tevziine başlamamış
ır. Maa ın l>u ay da biraz teeh
ürle verileceği zannolunmakta 
ır Maamafih Emanetin bu 
Ünlerde Defterdarlıktan 60 bin 
ra tahsil etmesi muhtemeldir. 
u para alınır alınmaz tevziata 
aşlanacaktır. 

Bundan bir müddet .evve~ cesind~ bi: proje ha~ırlanacak- oınatı e e on 5 _ Üsküdar lisesinden 168 
"F 'smindeki grup Sırkecı tır. Şırketın bu tetkıkatının al- Telefonşirketinin mukavele mu lhs.an Abdullah B. Bu cok kıymetli halı .. .aL J.'!iul-·ı 

0

;i" ı darpaşa arasında ferri- tı ay kadar süreceği tahmin edil cibince otomatik telefon tesisatı Musabakayı kazananlar, ' • 
~t iş~:ımeğe talip olmu,tu. mek~edir. ~u takdirde ferri~- na başlaması ıazımdır. Şirket ~ev'ut n:ıü~a~?:ıarını gazetem.iz tan Hamidı"n biitu··n hayatını ~olis, tevkifat habe

rini tekzi p eaiyor 
Dün bır ga ete komünistlik 

'Yannameı;ı tevzi ettiklerinden 
?l?yı beş kişınin tevkif edildi~ 
1 ~• haber veriyordu. f'.o.lıs 
Udiriyeti böyle hır tevkıf~n 
lı olmadıgını kat"iyetle temın 

"kt.,dir. 

Asya ile Avrupayı biribirine tunb.ılşlemke~ı geElecek she~ke .kabı ) müdürü M. Watson hu iş ıcın :ıdare mudurlugunden aldırabı- 1 
. 1 . k e iki kıt'a arasın- ola ı ece tır. sasen u umet- bir müddet evvel Londraya git rrl k b • Ü h d "/ t 

bır eştırece v t n nakliyatını çe de bu hususa sarfedilmek iiz- mişti. M Watson eylfılde İs- ı er. 65 inci HAFTA 1 en ya ln lr ffl şa e e 1 e en da aktarma~ız re b' . d tal . 
. d kolan bu teşebbüs re gelecek sene utçe&ın. e :ı- tanbula dönecektir. Ve tesisata 65 inci hafta başladı. Gazete Vir d A l ki 

~::::ı~e ~=len malfunata göre sisat_ ayrıla~aktı!-. !ancak müdür geldikten sonra mizde bir hafta .tarfında çıka- e en yegane esero aca ır 
1 im Ştlr Şırket Sirkecı ve Haydarpa- başlanabilecektir. Telefon şirke cak haberlerin en nııihimmini an aşı ı • d 'ki . k 1 k 'lk . 1 
Grupun buraya gelen fen şa a ı ıs . e .e yapaca ve ı tın~e ç~lı an santral hanımlann seçip cumartesi akşamına kadar 

heyeti bu hususta tetkikat ya. p- zaın~Iarda ıki ferrıbot getıre- ".azıyetı ~e M. Wat onun avde- ı müsabaka nıemurluguna gönde, 
oıak•adırlar. Bu tetkikat rıeti- cektır. •ınıt,. hellı olacaktır. rilmesi. Yakında Milliyet'te .. 



~~-· .. --.- ---::::-~-· 
t MILLIYF.l l:':\L..Atl AC.:USTOS 

"Mil/iyet,,in tarihi tefrikası: 56 

Mualli ler kc>ı ~ 
mes'ele .. 

Para işleri için Defterdar Efendi 
Mısıra gidiyor 

Kıralın okunmuş, bunda 
temas 

Maarif Vekili Cemal 
mühim bir nutuk 

•• •• 
u~nu 

sövledi 
r 

mutat nutku 
umumi siyasete de 

-------------------------- ANKARA, 2 (A. A.) - İnkıJ.,p Tur.-ıyesin~ 
edilmiştir. 

T.evvelde l ftra·n· aaa • Anzerikada Türkçetedrisusullerinedairve Rü,rıi' Dahinınm.ed 
Babıali Suriyede çıkan bu' İbrahim fazla olarak diyor ki: rilecek konferansları dinlemek killtürum.ı:<lin donum 

ı.:; ana muzalleret etmek istedi. "İlk muharebe zamanında bu Numayış Gu·· zeller ve harf ve dil inkılabının icap- nı teşkil eden 1'arf ver!" 
F netice Mehmet Ali ile Babı· zincirden kurtulmamızı yazdı- \arına göre milli lisan tedrisa- bırnızın bütün ıcaplarırı 
a.i arasında yeniden muharebe ğırn zaman sadece Mehmet Ali Hı•ndı•stan konfe- tına iy! bir istikamet vermek i- teplerde temamcn tatb 
çı!<acaktı.Fakat İngiliz ve Fran ismile iktifa edeceğinizi bildir- ş· r A 1 çin bütün ortamektep ve mual- mek çarelerini aramak 
~ sefirleri eğer böyle bir mu- miştiniz. Şimdi bu zinciri atma- ransı toplanacak H. d . "l"I .. ıma 1 mer - !im mektepleri Türkçe muallim g'Ün Ankarada toplana 
harebe çıkarsa Padişahın tahtı- ğı düşünüyorsunuz ki bunun kol ln İÇIOI 1 er UU- kaya gitti fer !eri Ankaraya davet edilmişler memleket türkçe mua 
.. ı kaybedecegini söyliyerek Ea !ay değil, zor olduğu kanaatin- • t l dir. ilk vazife olarak kalpl 
bı liyi tehdit ettiler. deyim. Çünkü Türkler bizim a- mayJŞ yap 1 ar.. Bugün saat 16-da bütün Türk-, g~len en derin tazi~~e 

· . d damlarunız gibi, belki daha ce ·· ce muallimleri musiki muallım yuk Kurtarıcıya ıblagı 
k RusyanlındışeFkakrışal~a;.m1 . lan sur adamlara maliktir. Buncl:ın PARİS, 1 (A. A.) - Müs- ~ektebi konferans salonunda· bendenize tevdi ettiler. 
·or.myer ar ı. a at n.,ı ız er b k T .. k d temlekat nezareti tarafından ne 

1
. ıı· ı · ··k t · ı · ı a 

d . f M h AI' · d aş a ur onanmasının sa- toplandılar. Gelen mua ım enn yu azım enm e arz 
·ger tara tahnd. e ı;ıet 1 ıdyı el hillerimize tecavüzü benden zi- şredilen bir ;ebhğde bir Ağus adedi 216 dır. eylerim Efendim Hazr 

.l:'..ı.sya ıle te ıt edıyor ar ı. d . . . . f 1 k . tos munasebetile Tonkinli nü ı C 
1 

H'" .. M "f 
ya e sızın ıçın ena o aca tır.,, I Maarif Vekili ema usnu aan 

Padi~aha verilen cevap . . Babası, İbrahimin verdiği bu mayişçilerden m'iifekkep iki ko- ; Beyfendi Türkçe tedrisatın e- - . . Cemal 
b h "dd ı d" T • lun milis askerlerine taarruzda ·ı · k' l" B k / I Pa•a Maamafih Sultan Mahmut, ceva a ı et en ı. ekrar o.g-ı 1 hemır.iyetine, harf ve dı ın ı a- aşve ı . sr:ıet • ~ 

~uriye isyanına Babıiiıi müzahe luna gönderdiği bir mektupta bulunarak bunlaq sıkıştırmağa hının Türkçe muallimlerine tah .. ~arf ve dıl ınkılabı 
ret ettic.. akdirde Rusyanın kendisinin ne demek istediğın" çalı·tığ•, bun n üzerine milisle : mil ettiği büyük vazifeye da- tun ıcapları~ı mekte~l~ 

" tb h · d • ı rin silaha davnı.narak yerliler- il d'J a t tb k ı nı h.endisine yardım edip etmiye- ra mm anla~. ıgım, ~ğ.u~ ı. • ir güzel bir nutuk söyle ı er. ~1 men ~- ı çare en 
~egıni sordurrmıştur.Fakat Ruır ıı~n ~uhakemesını kaybettıgını Gen üç kişiyi teJef ettikleri ve [ ™'-"~ ı Büyük Gazinin yaptığı inkılap- u~r~ bugun Ankar~?a t 
yanın buna verdıği cevap şu ol- soyluyordu. 10 kişiyi de yataı.aoıklan bildi- lann en mühimlerinden olan butun memleket TurkS 
' u~tur: Maamafih İbrahim tekrar ba- riliyor. 20 kadar da tevkifat ya- hrf inkılabının tedrisatta ve mil !imleri dilimizin teka 

- Hünkar İskelesi Muahede- · pılmıştır. Nümayişçiler biraz , letin hayatında yapacağı çok ha ve millileşme.sıl·e· cand. basına cevap veriyor, onun her sonra dag" ıtılmıştır. d ı b k G n 
si tedafüidir. Eğer Babıali tara- söylediğine noktası noktasına Annam'da bazı müşevvikler 1 yırlı tesirleri izah ve lisanın mili· ar 0 an ve uyu azı 
fın<lan Suriye isyanına müzahe- mukabele edı'yordu l lileşmesinde candan alakadar o- lek_et.te yapt;ığı her i~kıl 

· Vinh sehrindeki · işçileri grev 1 k t tb k ret edilirse bu Mehmet Aliye İ , lan ve inkıliibın her hamlesini : esının ta rır ve a 1 

karşı tecavüzi bir hareket ola- brahim ile babası arasındaki yapmağa sevketmişlerdir. Bu 1 tasdik hususunda bütün gençli- ] t~n memlekette ?_Iduğu 
- d R b h t noktai nazar ihtilafı yeni değil- hadiseler istisna edildiği takdir. iTe misal teşkil eden Başvekil Iımlere ve .. ge .. nçlıge de cagın an . usya .u usus ayar di. Suriye harekatına başlan- Kıral Corç de memleketin her tarafında "' b 1 b k B 

dım ed c kt t Ismet Paşa Hazretlerini yadet- u unan uyu aşve 
H k'emıye e ~ "i" . dığı zamandanberi bu ihtilaf LONDRA,1 A.A. - Parla- sükun hüküm sürmüştür. tiler. tazimleri.1 in iblağına ka. 

F a ıkatte ~er~ ngıltere ve mevcuttu. İstiklal il5.nı fırsatı mento bugün öğleden sonra 18 LİYON, 1 (A. A. ) - Şe- - Muallimler kongredeki ilk diler. Bu şerefli vazife 
R•ransa, Agere d vustury_:ı bv_e geçmişti. Mehmet Ali Avrupa-• teşrinievvele kadar tehir edil- hı"rde bütün gun" bu'"yu'"k bı"r su'"- ·ı ·ı d · h'"~ 

us a pa 1 vazı'felerine, Gazi Hz. ne, Baş- sı esı e e.n erın u .... Y vru a umumı ır .. h k · k · t'r K 1 lort Şansölye ta k' h"k" .. .. ·· y 1 
harp tehlikesine kadar yol aça-, nın muşt;ere~ are etı arşısın 1 m~ş ıd. ır: ın k d - un u um s.~rmu~tur. alnız, vekil İsmet ve Meclis reisi Ka- arzeylerım Paşa Hazret 
b"J cek b' k k k. , da buna ımkan bulamamıştı. Fa ra ın an o unan nut un a ecne maden sanayıı fabrıkalarında ça zırn Paşalar hazeratına candanı MarrifH 1 

e. 1
1
rd avAgaya adrışbı:ıa ıks[· kat Avrupa devletleri hakika- bi devletlerle olan münaseba- 1 lışan işçilerden 260'ı grev yap- • C l 

temıyor ar ı vrupa a ır ço 1 tazimlerini arzetmekle baslama ema 
b h 1 :h .1•11 1 ten müşterek her hususta hem- tın dostane olmakta berdevam maktadır. Feriha 1evfik Ha11ım [ . k 

1 
t d 

1 
· fstanbulda Türkiye 

Bu raük_n .ar. 
1 

• tı .a her 0.hm~ştu.' fikir bulunabiliyorlar mı idi) bulunduğu beyan edılmektedir. ------- G ı "T (A A') yı arar aş ır ı ar. · K • 

k k k. h'd' .. .. Biliikis Derin ihtiliiflar bun' Tamirat hakkındaki Lahey ve Çinde. . A . . kıl"b 
u s un ve ıstıra at ı tıyacı · · · ı a veston. exas,, 1 · • ı Kurs 16 ag· ustosa kadar her . Millet M. Reısi azım 

var en şar ta ı a ısat yuzun- ... 1 . . . "f 1 . . kd' 30 Türkiye, Almanya, vustur- gün sabah ve öğleden sonra de- Harf ve dıl ın a ı~ 
A d ı ı · · b' 'b' !arı biribirlerinden ayırıyordu Parıs ıtıla name erının a 1 ya, Fransa, Macar, Romanya , vam edilecek ve konferanslar !arını mekteplerde tabık 

l,e~ vı:upa ~v ~t e~~~nl .~rı ır Avrupa fı"Jhakı'ka sulhu"n tekrar. 1 Haziran tarihinde Ren eyaleti- Dahili harp R .. ll'k k r 1 . ı . . .. k tın 
erme gırmesı caız goru muyor- . .1 hl" d'l . ve usya guze ı ıra ıçe en mütehassıslar tarafından verile- çarelennı muza ere e 
· tehlikeye düşmesi ihtimali kar- nın temamı e ta ıye e 1 mesı- TOKYO, 1 (A. A. ) - l'. an- bugün Galveston'a gelmişler ve 1 cektir. gün Ankarada toplanan 
uuişte bu suretle Sultan Malı- şısm<la müşterek bir azim ve fal ne ~edar ~lmuş ve Avrupanın gçe nehrinin yukarı sahilinde çok hararetli tezahürat ile kar-. ANKARA z A.A. -Türkçe mektep türkçe mual 
mut Mehmet Aliye karşı hare- 2liyet göstererek Padişah ile n:ıalı ?-0~t~~ nazardan. ıslahı ve vaziyetin vahim bir şekil alma- şılanmışlardır. Dünya güzeli' muallimlerini~ kongresi müna- Türk harfleri kanununu 
kete geçemedi. Mehmet Alinin yeniden çarpış-1 s~ya5:1 su;un ~e ~a(..1b~ ~a~ha- sından dolayı 4 Japon torpito kıraliçalığı için yaprlacak müsa- sebetile Maarif Vekili tarafın- den inkılapçı Büyük . 

Maamafih Padişah donanma malarına mani olmaktan başka, ı rıy~~ s~ as~ ~ a ~ 1
; a ve muhribile 200 bahriye neferine baka yarm başlıyacaktır. dan Reisicümhur Hazretlerine, zatı deyletlerinin şah1 

yı Suriye sahillerine göndere-, sulhün devamlı olmasını temin teş 1 
e ~~ k~ {- İ 0.~. er~sı- derhal Çine gitmeleri için emir [Verilen haberden anlaşılı- Meclis Reisi Kazrm ve Başvekil/ hürmetle selamlamak." 

rek orada Mehmet Aliye karşı etmek başka idi. Ergeç bu sulh nl ın mfuvak al'dıye 1 ngı ız. et~a: verilmiştir. Dqğru malı1mat a- yor 'ki müsabaka Şimali Ameri- İsmet Paşalar hazeratına ati- ni bendenize tevdi ettil 
. . ırun ev a a e memnunıy mı 1 ah f'Jd 'h dild'·· k d ı kt B A · ı · ı d ·m ef ıs yan etmıs olanlara kuvvet ve bozulacaktı.. . . 1 t an m il l e rrexan e ıgıne a a o _aca ı~. u s~ne . merı- deki telgraflar çekilmiştir: met erım e arze en 

k · · d F k mucıp 0 muş ur. göre Japonyanİn · diğer büyük kaya gıden guzellenn bır kısmı Reisicümhuc Gazi Mustafa Marrif cesaret v~rme ıstıyor u. a at Şark meselesi denilen müz'iç Fransa ile İtalya arasında devletlerle bı"r.,"te itila"f ederek • Am d" 1 Cem 1 H 
buna va~ı.t kalmadı. İsyan kan dert ortada idi. yeniden müzakerat icra edilebil u" Şimalı erikaya, ığer kısmı Kemal H azretlecine a 
ve ateş ıçınde bastırıldı. mesı· için bahri k. onferansın te- Çine dahili muharebelere derhal Cenubi Amerikaya gittiler. Şi- .-

Bundan sonra Şark meselesi bir nihayet verilmesini tavsiye mali Amerikaya gidenler 929 Alman grupile itilaf edildi 
Yeni bir mesele karşısında devletlerin kendi hir edilmi~ olması keyfiyetine edebilecek mevkide olduğu be- güzelleridir. Bunlar arasında 

Babıali ile Mehmet Ali arasın menfaatlerine göre ayrı ayrı va- telmih eden kıra!, bu müzakera yan ediliyor. Dahili harbe ni- Türkiyeden de Feriha Tevfik D I · •t kavel 
laki para ihtilafı halledilme- ziyetler aldığı görülüyor. Başta! tın yakınJa __ tar:ı _bir iti.lafa mün- hayet verilmesini istemek için Hanım vardır. Cenubi Amerika emiryolu ma zemesıne 81 mu 
nişti. Buna ilaveten başka bir İngiltere: 1834 ten itibaren İn-! ce.r olac.agı um.ıdı~de~ır. Bedyn~l ireri sürülecek sebep komünist ya gidenler 930 güzelleridir.Bun yakın da İmza olunacak 
mesele çıktı: Suriyede bulunan giltere artık açıktan açığa Meh ~ıle~ dıvanın ıhtıyan ı:ıad esı-1• !ere karşı bir blok teşkilini ların arasında da Mübeccel Ha-
İbrahim, Urfayı işgal ederek met Ali aleyhinedir. İngiltere nın Ingıltere v~ do~ınyondl~lr mümkün kılmaktan ibarettir. nım bulunmaktadır.] ANKARA, 2 (Telefonla) -

Nafıa Vekili ile Alman sana
yi trupları, arasında hazırlan- -
makta olan mukavelenin esas
ları tesbit. olunmuş, keyfiyet 
Başvekil İsmet Pş. Hz. ne arze-

miryollar malzemesi 20 
:fürk lirası kıymetinde o 
Mukavelenin B. M. Mec 
tasdikini müteakip malı 
elitim edilecektir. Bu ırı ., 
nin tediyesine ait ilk tak51 
mali senesirün hitamını 

soz,ile- bedevi Arnp•arın tecavüz Mora isyanında Mısırın kuvvet- tara~ından tas~ık ve ır~za ~ ı -ı ----~-------------::....-
lerıfle mani olmak behanesile 1 . d d. d.. .. mesı hususları ıkmal edılmış ve 
ha\C':kete "'eçnıiş takibatta bu- ~n~esı.n e~ en ~ş~e u~;ış- ya ikmal edilmek üzre bulun
lu ıttyord: Babıali Urfarun tah- tu. ur~ybenın d. e . mett d ıyİ e muştur. Btınu müteakip kıra! 

- • , geçmesı u en ışeyı ar tır ı. n İ .
1
. M .. k 

liye.:;ini istedi. Vaziyet yeniden .1. 1 B b 'li ·ı M Ali ngı ız - ısır muza eratının , gı ız er, a ıa ı e . ara- k -
1 

d 
gerginleşiyordu. Mehmet Ali· . _ . . a amete ugramış ~ masın an 
de bundan bilistifade istiklalini 1 sında gavg~n ılk ~ıktıgı za- dolayı beyanı teessur etmekte 
1• t -· d" .. .. d 0 • 1 manlarda lakayt gıbı kaldıkla- ve fakat bu müzakeratın pek ya ı an e megı uşunuyor u. g u · 1 ı d C'" k'" 

na yazdığı bir mektupta bun- rına p~şman. 0 uyor ar ı. - un u kın bir zamanda yeniden başlı-
ııan bahsederek Babıalinin sui 1 Rus sıya~etı daha fa~! . olmuş, yarak mes'ut bir neticeye ikti
niyetini Avrupa devletlerine i- fırsattan ıstıfade etmıştı. 1 ran edeceği ümidini izhar eyle-
yh:e anlatarak ''boynunda taşı- Hatta Ruslar Adananın 1 mektedr. 
tiıgı bn zincirden kurtulmak,, Melı!net Aliye veril~esine mu- Nutukta, İng.ilt_ere ~le .. Sov
huşusunda r;1ları ikna etmek vafakat etmek suretıle Mehmet yetler arasındakı sıyası munase 
kabil olaca"ını söylüyor. Alinin kuvvetini bir kat daha i batın yeniden tesisinden İrak i-
İbrahim bunun vakti olmadı- arat~ırmak suretile de İngilizle- i le a~dolunan ~~t~~a~_mua~edena 

ğı fikrinde idi. Çünkü Babıali. re bır darbe vurmuş oluyorlar- mesınden ve onumuzdekı eylUI 
bu sefer Meh~ıet Alinin isyanı 1 dı. İşte ~ngiliz. siyas~ti ka~ se-I zarfında akdolunacak impera-

ı: istiklal ilam karşısında teca- nedenben gaynfaal hır vazıyet torluk konferansından bahsolun 
vüzi harekete gcı;:cbilecekti. alarak seyirci gibi kalmak yü- duktan sonra Hindistanda bü
Bundan başka Suriyedeki Mısır zünden kaçırdığı fırsatları şim- tün ırkların ve mezheplerin iti
ordusu iyi bir halde olmadığı di tekrar elde etmek istiyor, mat ve müveddet hissile ittihaz 
gibi Mehmet Alinin umumi va- Mehmet Ali ile işini halletmek etmesinin şayanı arzu olduğu 
ziyeti de böyle bir teşebbüse mü için artık vakit geçirmemek la- beyan edilmektedir. 
sait değildi. İşte İbrahimin ba- zım geldiğine hükmetmiş görü- Konferansın bütün azası Hint 
basına verdiği cevap bu merkez nüyordu. milletine daha büyük bir refah 
r!Pdir. (Bitmedi) 

1 
temin etmek hissile harekete-

!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e!! , dece k 1 eri muhakkaktır. 

J(jsf F,~norU Fransaga Nutukta, işsizler miktarının 
uy fazlalığı ile iktısadi sahadalı:i 

teblig" edilmedi tedenninin kıralın fevkalade 
meyusiyetini mucip olduğu be

PA.Ri.S? 2 A.A. - Havas A-ı tün esassızdır. Türkiyenin tale-
1ans bıldınyor: bi üzerine tanzim olunan bura-

por sırf Türkiye için hazırlan-
Türkiyenin mali vaziyeti 

hakkındaki Rist raporunun söz 
de Maliye nazırı tarafından mış olduğundan bittabi Fransız 
Fra 1 5a hükumetine tebliğ olun Maliye nazırına tebliğ edilme
c!ugu hakkındaki haber büsbü- miştir. 

Tekzip edilen bir haber 
İZ MİR, 2 A.A. - Aydın De-ı edildiğine dair bir İstanbul ga

miryolu şirketine ait Selçuk is- zetesinde çıkan neşriyatı kum
tıısyonunda kiiin bir otel hak- panyanın vekili umumisi İzmir 
kındaki ilamın infaz edilmesi gazetelerinde de tekzip etmek
mtıkaddema Adliye vekili Malı- te ve esasen kumpanyanın her-

hangi bir tarihte mevzubahs ete mut Esat Bey tarafından emre- le ait icraya verilmiş bir ilamı 
clilip mezkür ilamın Haydar Rı- bulunrn:ırlı~ını bevan etmekte
fat Bev davası esnasında infaz dir. 

yan olunmakta ve ameleye iş 
tedarik etmek için tanzim edil
miş olan projelerden bahsedil
mektedir. Nutkun nihayetinde 
kömür madenleri meselelerfle 
arazinin ıslahı gayri sıhhi mes 
kenlerin yıkılması hakkında ka 
bul edilmiş olan kanunlar ve ka 
rarlarla sair tedbirler tadat ve 
tafsil edilmektedir. 

lllpanııada 
~ 

Şiddetli sıcaklar 
CADİX, 1 (A. A. ) - Bir 

kaç gündenberi hüküm süren , 
şiddetli sıcaklar nüfusça zayi
ata sebep olmağa başlamıştır. 
Bir çok kimseleri güneş çarpmış 
.tır. 

dilmişti~. J?iğer taraftan grup kıp başlıyacak ve 20 se 
~ 1 mümessıllen de mensup olduk- denecektir. Şirkete o/06 f 
1 lıarı grupa yazmışlardır. Cevabını rilecektir. Mübayaa e 

1 vürudıinü müteakıp mukavele malzemenin Balıkesir -
Ankarada Nafıa Vekaleti ile 'ya yoluna ve kısmen de 

[

grup müme~silleri arasında im- ha~lara tah~is edileceği 
za edilecektır. edılmektedir. Mukavele 

Hazırlanmış olan bu esaslara zasından sonra Recep B .. 
nazaran Alman sanayi grupla- bula gelerek bir müddet 
rınd<:.n mübaryaası mukarrer de- hat edecektir. 

\ T aliler arasında tebeddül 

Resmi kilşattan bir intı-

R esim sergisi Galata 
s_arayda açıldı 

ANKARA, 2 (Telefonla) -
Millkiye başmüfettişliğine nü- -
fus umum müdürü Ali Ferhat, 
Nüfus umum müdürlüğüne Zen 
guldak valisi Akif, Emniyeti u
mumiye müdürlüğüne Mardin 
valisi Tevfik Hadi, Tekirdağı 
valiliğine Emniyeti umumiye 
müdürii Rifat, Menteşe valili
ğine Tekirdağı valisi Fuat, Mar 
din valiliğine Gaziantep valisi 
Taliit, Gaziantep valiliğine u- -
mum jandarma kumandan veki

Se rgf geçen seneye nazaran daha li Nazmi, Erzincan valiliğine 
Ordu valisi Ali Kemali, Ordu 

zengin fakat daha az muvaffaktır ıvaliliğine Erzincan valisi Tah-

h ff k sin, Zonguldak. Valiliğine Rize Güzel san'atler Birliği sergisi a az muva a tır. ı 
1
. · A 'f R' t 

d .. 16 d G la li Ö 1 d'li ki I va ısı rı , ızeye sparta va-un saat a a tasaray se y e zanne ı yor ressam. 
sinde açılmıştır. !arımız sergi için eser hazırlama 1 mık İsmail B~yin genç kız por 

Davetliler evvelii konferans mışlar, serginin açılacağını ha- tresi, Ruhi Beyin Silihtarağa 
salonunda toplanmışlar, sonra ber alınca. mevcut, fakat teş- fabrikası, Sabiha Rüştü Ham
kapısı kordeliilarla bağlanmış hir edilmemiş eserlerini getirip mm cocukları ile natürmortu, 
olan salonun önüne gelmişler- sergide teşhir etmis.lerdir. 

1 
Sam( Beyin Şakayık gülleri ve 

dir. Muvaffak eserler meyanın- yıldız çiçekleri, Şevket Beyin 
Küşat resmini İstanbul me- da bilhassa Ahmet B. in portre- 1 Büyükçarşısı ile kuyumcuları 

busu Yusuf Akçora B. yapmış, si, Arslanyan Efendinin Rüs- j Hasan Vecih Beyin Beyaz köş
salona önce Fazıl Ahmet B. gir- tempaşa camii kapısı ve Aya- kü ile deniz kenarı, heykeller
mıştır. Davetlilere limonata sof yadan bir parçası, Halil Pa- , den de Bari ve Rezan Hanım-
bisküvi ikram edilmişti r. şahın natür rflortu ı, Çallı İbra- larm büstleri sayılabilir. 

Bu seneki sergi geçen seneye him B. in çiçeği ile deniz ban- ı Sergi yeni tarzların gösteril
nishetle dafi'il zengin. fakat da- yosu '. Fuat Beyin kur'anı, Na mesi itiharile ziyarete şayandır . 

!isi Ekrem, İsparta " 
Kırklareli valisi Dunn~f> 
lareliı\e Dahiliye h~yetı1 _..ı ye reisi Mustafa Anf, ,tj 
liğine Gümüşhane v~. 

Gümüşhane valiliğne A~ 
lisi Hüsnü, Aydın. ~ 
Kütahya valisi Feyıı, ~ 
!iliğine İçel valisi F3:'1:1.4Ji 
valiliğine Mersin valısı 'f' 
Mersin Valiliğine A~~~ 
si Faik Amasya valilig ti 
kat valisi Kadri Beyler 
dilmistir. yJI. 

Görele kaymakall11 
3 

Sungurlu kaymakamı ~ 
ler Becayiş edilmiştir. Şi 
kaymakamlığına sabı1' p/ı 
ymakamı Hilmi, Ara 
makamlığına Vekalet r 1 
bulunan Sefik, vilayetle 

3 
umum mÜdürlüğü .~~ııe 
birinici şube müdürlugdıfi"' 
ci şube müdüriiSalatıa (iD'j 
ci şube müdürlüğüntt.1111 
kaymakamı Şerif, urrt dö 
ma kumandanlığına 

811 
kolordu kumandanı J{ ·şi 
ve Mülkiye heyeti tef~iJ'M 
yasetine mülkiye ba. ~er 
!erinden İbrhim Sabrı 
yin olıuunuştur. 

-•--- •~•·••' ..,, ... ,,. • llH ı -
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Sıvas hattının küşadında madalyalar tevzi edilece~ 
• 
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Gazicaddesi lhsanZıyaB. Kolza yağı Büyük Ekono1!_ll 

san' atkar Tütün ziraati 
' 

Emanet bu sene 
ikinci kısmı açacak 

Sehzadebaşı- Unkapa
nı tarafında istimlAkiit 

ta buluntıca .k 
Şehremaneti bu sene zarfın

da Gazi caddesinin ikinci kıs
mına tesadüf eden Şehzadebaşr 
Unkapanı arasındaki istimlak 
muamelesini ikmal etmek ta- -
savvurundadır. Umumi bütçe 
tanzim edilirken bu işe l.azım o
lan tahsisat ta konacaktır. Fa
kat bazı mal sahipleri değerin
den fazla para istediklerinden 
Emanet istimliik hususunda 
müşkülata maruz kalmaktadır. 
Şayet fazla para talep edenler 
ısrar gösterecek olursa o zaman 
istimlak gene uzayacaktır. 

- -· Vilayette 

Yunan emlaki 
İadesi hakkındı\ dün 
Defterdıırlığa talimat 

geldi 
Türk Yunan itilafnamesinin 

tatbikı hakkındaki talimatna
me dün Hariciye Vekaletinden 
Vilayete bildirilmiştir. Diğer 
taraftan evvelce vazıyet edil
miş olan mütegayyip Yunanlı 
emlakinin de iadesi hakkında, 
dün Maliye Vekaletinden Def
terdarJıaa tebligat yapılmış ve 
talimat;ame de gönderilmiştir. 

Talimatname mucibince bu 
emliikin hemen iadesine başla-
nacaktır. 

Vazıyet edilmiş olan Yunan 
lı emlakindan şimdiye kadar a
lınan icar bedellerinden bakaya 
olarak yüz bin lira vardır Bu
mes'ellenin halli mübadele ko
ı:n:IByonu bitaraf azasının ha
kemliğine mrvdudur. 

Maaş verildi 
Ağustos umumi maaşı dün 

verilmiştir. 
Moskova müsteşarı 

Bin lira rüşvet ver
mek isti yenler 

Izmir Ağırceza mah
keme.si ne verildiler 
Urla hakimi İhsan Zıya Be

yi öldürmekle maznun Zeynel 
zade Hüseyin Beyle değirmen
ci Mehmet, Arif ve Muharre
min İzmir Ağırceza mahkeme
sinde muhakemeleri devam et
tiği sırada şahitlere tesir yapa 
rak ifadelerini değiştirmek ve 
lehlerine bir cereyan temin ey
lemk için bin lira rüşvet tev
ziine kalkıştığı iddia edilmişti. 

İzmir müddei umumiliği; bin 
lira rüşvet tevziine teşebbüs e
dildiğini haber alınca derhal 
tahkikata başlamıştı. Bu tahki
kat bitmiş ve tahkikat evrakı 
istintak karamamesile müddei 
umumlliğe veplmiştir. Bin lira 
rüşvet tevziine teşebbüs edenler 
dokuz kişi olarak tesbit edil
miştir. Yapılan tahkikata na
zaran bunlar Urla fırka muteme 
di Hüseyin Avni, Belediye re
isi Atıf, sabık kaymakam Taliit 
jandarma kumandanı Halit, Be
yaz Mehmet, Çakır Mehmet, 
Berber Selim, eczacı Hilmi ve 
Zeynel zade Hüseyin Bey ve e
fendilerdir. 

Maznunların Ağırceza mah
kemesinde lüzumu muhakeme
sine karar verilmiştir. Müddei
umumiliğe verilmiş olan evrak 
bugünlerde İzmir Ağırceza mall 
kemesine verilecek ve maznun
ların muhakemelerine başlana
caktır. 

Bu dava evrakı da; muhake
mesi cereyan etmekte olan Zey 
nel zade Hüseyin, değirmenci 
Mehmet, Arif ve Muharremin 
dava evrakile tevhit edilecek ve 
hepsinin muhakemesi birden 
yapılacaktır. ___ ,.......,. __ _ 
Zaro Ağa AmerikaJa 
günün adamı oldu 

Amerikaya giden asırdide 
Moskova sefareti müsteşarı Zaro ağa günün en mühim Mh-

Agah Bey dün Vali muavini mı olmuştur. f -
Fazlı Beyi ziyaret etmiştir. Amerikalı-

Türk • F enlandiya !ardan bilhas-
Türk - Fenlandiya ticaret sa içki aleyh

rnuahedesi dün Vilayete tebliğ tarları Zaro a
olunmuş~. ğaya büyük bir 

Yol paralarının tahsilinde faali- ehemmiyet ve-
yeti görülenler riyorlar. İçki a ' 

ANKARA, 2 (Telefonla) -. lcyhtarlan ihti
Denizli vilayetinin bu senekı yarın içki ku

ı'Ol paralarının tamamen tahsil Jlanmaması yü
ve bedenen mükellef vatandaş- ziinden bir bu
ları muntazaman çalıştırmak ve çuk asır yaşadı
lleticede vakitlerinin zıyaına ğı ve hala dine ' 
llleydan verilmiyerek köyle'."ine ·olduğu iddias. 
Vaktinde iadelerinde gösterılen etrafında bir çok Zaro •t•nm 
faaliyet, Nafia ve Dahiliye Ve- propagandalar Ammka"da. çekil•n 

kaletlerince takdirle karşılan- yapıyorlar. rwmlonnd•n 

· nıştır. . Yakında Amerikada içki yasa 
Kayseri - Maraş şosesı ğının onuncu senesi idrak edile-
ANKARA, 2 (Telefonla) - cektir. Bu münasebetle büyük 

Kayseri _ Meraş şosesinin etüt- merasim yapılacaktır. 

Yeni fabrik.a açılma
sına müsaade yok. 

----
Mevcut kolza imalat

haneleri de kontrol 
edilecek .. 

Kolzah gaz satışının önüne 
geçilmek ve bu yolda yapılan 
ihtikara bir nihayet vermek i
çin yeni bir karar ittihaz edil
miştir. 

Bu karara nazaran yeniden 
kolza fabrikası açmak için hiç 
kimseye müsaade verilmio/ecek
tir. Şimdiye kadar açılmış o
lan kolza fabrikalarının vaziye~
leri de tetkik edilecek ve imal 
ettikleri kolzanın mahalli sarfı 
sorulacaktır, Şüpheli vaziyette 
görülenler derhal kapatılacak
tır. Şehremanetince şehrimizin 
en büyük kolza fabrikalarından 
biri kapatılmıştır. 

Yapılan tetkikat neticesinde 
kolzanın sıhhate muzır ve ba
zen de patlayıcı bir mayi oldu
ğu anlaşılmış ve bu netice İkti
sat Vekaleti tarafından Şehre
maneti ne bildirilmiştir. ---··---

Mahkemelerde 
Sahtekarlık yapan 

matrut talebenin 
muhakemesi 

Ahmet Fehim 

1 

dün ı ... tihal etti 

Merhum Ahmet /tehlm 

Ahmet Fehim Efendi de dün 
öldü. . . Türk temaşa hayatın
da ilk defa kuvvetli komedi 
artisti olarak beliren Ahmet Fe 

Zeri yat tahdit edilme 
li nıi, edilmemeli mi'? 

Tütün Encümeni dün 
de bu meseleyi 

görüştü .. 
Ticaret odası tütüncüler ko

misyonu dün Odada bir içtima 
yapmıştır. 

Bu içtimada tütün zeriyatı
nin tahdidi meselesi etrafında 
Odada aliikadarların noktai na
zarları dinlenmiş ve bundan 
sonra komisyon bu hususta ta
kip edilmesi laLımgelen yol ü
zerinde görüşülmüştür. 

Oda raporunda tütün zi
raatinin tahdidine aleyhtar bu
lunmamaktadır. Komisyon bu 
hususta müzakeratta bulunmak 
üzre başka bir içtima daha ya
pacaktır. 

Boraanm zürra ve 
.acirlere tebrikat 

GlJrelede HlllJllahmer hallıa dtıt}ılılmalı IJzere 1000 çuıınl 
mt8ır yiJndernılştlr. Rf'smlml:z bu mısırların 

halha tev:ıllnl giJslermekledlr. 

o·a·r·lli1'8'1i'e·· · ···s·ı~·ıı·s····il·ati·ı···i·çı·ö 
bin madalya darbediyor 
Ziynet altınları basmak için Maliye 

Vekaletinden emir beklenivor 

Darphane müdürü, müessesenin faaliyeti 
hakkında izahat veriyor 

him, denilebilir ki, hastalanıp l Ağustos günü ziraatçiler 
ta sahneden bizzarure çekilinci- arasında istihsal senesinin ilk 
ye kadar komedideki ibda kud- günü addedilir. Bu sene Agus-
retini muhafaza etmiştir. :~~u? biri cumaya te~adüf etti- · Aldığınuz mal.fimata göre İs 1 net altını, gerek Cumhuriyet 

D
.. gı ıçm borsada merasım yapıla- b 1 d h 

. un .. 73 ~a~ında hayata e~- mamıştır. Yalnız dün 1930_1931 tan u arp anesı son zamanda ı altmlarının en son darbedilenle-
d!~~~ gozlerını yuman ve san at istihsal senesi başı münasebeti- faaliyetini artırmıştır. Bu husus 1 ri 1929 tarihlidir. HtikuQMt i.ir 

. zun kapayan Ahmet Fe- le borsa gazetesi vasıtasile zür- ta kend~~i~~ ~örüş~ü~üm.üz darp tiyaç hisseder, Jtizum görür-_ 
him Efendi 1857 tarihinde Üs- , ra ve al·k d t.. b .k d·ı hane muduru demıştır ki : se yeni harflerle darbedilecektir 
k 

.. d d a a ar uccar te rı e ı M.. . ki . .b. y 
u a~ a doğmuştur. Babası miştir. - uessesemız es sı gı ı almz yeni bir emir olmadtkça 

Ağırceza mahkemesi sahte Kadrı Efendi merhumdur. Tiicca bu k. h 1.. yalnız para basmıyor. Darphane basmak salahiyetimiz yoktur. ·k • r sene ı ma su un b' . ..1 . 
ve~a~ - göstererek resmı dair~- Yirmi yaşında sahneye in- bereketinden fevkalade mem- tam A~.sanaHyı ato.yesı ?!muş- Yeni harflerle paralar cok 
len ıgfa~ ~tmekle mazn~n bır tisap etmiş ve bilahare cehil nundur. tur: ıren ~yetı Vekıle ka- güzel olması için çalışrlmakta-
mekteplmm muhakemesme ba~ ve istibdadın zehirli pençesi ile • . rarıle çıkan talımatılameye gö- dır, Fakat dediğim gibi bu ziy-
lamıştır. bir gece içinde hakile yeksan Yumarta tıcaretı re bütün resmi devair madeni net altınları için emir beklen- -

Eskişehirde, yüksek bir mev edilen meşhur Gedikpaşa tiyat- komisyonu ihtiyacatını darphanede imal ve mektedir. 
ki işgal eden bir zatın oğlu ol- rosunda çalışmıştır. Ticaret odasında teşkil edi- tamir etti~~cektir.. B~. c?mle- Darphanenin en mühim meş 
duğunu söyliyen maznun Mus- Fehim Efendi elli sene müte- len yeni ihtisas komisyonların den olmak uzere gumruk ıdare- ı;uliyeti madalya darbıdır. 30 a 
tafa Nuri Ef. İstanbulda bir li- madiyen sahnede çalışmış ve dan yumurta ticareti komisyo- sinin bütün motörleri ve sair ğuatos 1930 zafer bayramında, 
se talebesi imiş. Orada gözle- bilhassa Molyer'den naklen Ah- nu bugün ilk içtimaını yapacak- aksamı elyevm müessesemiz - Sıvas hattının resmi küşadında 
rinden hastalanmış, ihraç edile- met Vefik Pş. merhumun adap- tır. de tamir edilmektedir. Müesse- dağıtılmak üzere demir yolları 
ceğini anlayınca kendisine ga- te ettiği komedilerde büyük mu Bu içtimada yumurta ihraca se atölyelerinde bu husu& için umumi müdürlüiü bize madal-
razı olduğu birinin yerıine mu- vaffakıyet göstermiştir . umızda takip edilmesi liizımge- her nevi noksanlarını temin et- ya ısmarlamıştır. Madalyalar 30 
ayeneye uirerek bu zavallı gen- A Ef · b len sistem görüşülecektir. miş bulunuyor. aöustosta, bir hatıra olmak u .. -.,. hmet Fehim endı ugün .. cin mektenten kog-ulmasma se- Bundan başka müskirat in- zere davet edilen z•vata takdı·m 

r kü Türk sanhesinde tanınmış Tag"ş'.. ka h. 'd ~ bebiyet vermiş. Sonra da amir- ı,.. nunu ısar ı aresi ile de uzlaştık. Fab edilecektir. 1000 ad•t basa~a- -
simaların hocası idi. Merhum ~ -!erinin imzasını ve muhtelif d k 'b. . İktısat vekaleti tağşiş kanu- rikalaruun alatı tamiri ve müs- ğız. Tunrtan yapılacak ve 35 

an feyzalmıyan yo gı ıdır. k" · ı · · · f ki" • resrı:i dairelerin_ müh~_r.lerini Darülbedayiin ilk tesisinde ge- nu veçhile fındık, buğday, arpa ~rat şışe en ıçın ırma ışeleıi m_ilimetre kutrunda olacaktır. 
taklıt .ederek ta?zım ettıgı sah- tirilen M. Antuvan Fehim Efen afyon, peynir, çimento, yapağı nı yapmaktayız. . Bır tarafında bir lokomotif res
te vesıkalarla bırçok mekteple-! d" . k t kd'r etmiş v k d'- ve tiftik ticaret ve istihsalinin Hususi bır müesseseye de mi ve altında 30 ağustos 1930 
re girip çıkmış. Nihayet kendi- .1Y.ı ço .. a 1 

• 
1 

b e. end .1 ne gibi şeraite tabi tutulması gazocaklan makinesi imal et- - yazılt bulunmaktadır. Dı'ğer ta-
. . . . .. smı Darulbedayı ta e esı te ns h d T. . . kt · p· · t k n1 muayenesı ıçm Gulhane has- h . 1m t akkın a ıcaret odasının fıkır me eyız. ınnç en aea ve rafınd\' ise, tlstte ay yıldız, al-

tanesine sevkettirmiş. Burada eyetı meyan~a a '.ş ı.. . . , ve mütaleasını sormuştur. sair kıymetli eşya kilitleri yapı- tında Devlet dcmlryollan firma 
foyası meydana çıkmış ve tabii Her hak~kı san atk~r gı~ı ı Oda her emtia hakkında ala yoruz. sr olan kuş resmi bulunacaktır. 
sahtekarlığından mektepten haya~~n.da bıl~assa maddı geçm kadar komi~~onun mütaleasım , Büyük ma~aza~ar için made- Ve altında da "Sıvas istasyonu-
tardedılerek hakkında takibat , me ~uzunden. ıarur~tte . kal.an alacaktır. Dıger taraftan borsa- nı, tunç reklam lavhaları yap- nun işletıniye açılıtı hatırası., 
icrasına liizum görülmüştür. M. 1 Fehım Efendı kendı atolyesm- ya dahil mevat hakkındada bor mak için ihzarat yapmaktayız. yazrlacaktır. Madalyeler silratle 
Nurinin muhakemesi mevkufen! de .resim ve dekor yapma_k s~- sanın fikri sorulmuştur. Darphane yeni harflerle ziy- hazırlanmaktadır. 30 ağustos-_ 
cereyan etmektedir. r retıle de hayatını kazandıgı gun T Od net altım basmak için de proje tan bir kaç giln evvel tealim e-

M 
, d.. k.. 

1 
d !er çok olmuştur. • ası heyeti yapmakla meşguldür. Gerek ziy d'l k · 

aznun un u ce 5 ~ e soru-1 Komedi artisti Fehim Efendi Ticaret borsası yeni idare • 
1 

ece tır . .,. 
lan. suaıı~:e ~~ep m~nfı ~ebva'?ı ayni zamanda bir ressamdı. heyeti dün ilk içtimaını yapmış Hapısane cinayeti 1 Bedre ormanı davası 
v

1
enydor! ıç_d~ı: şeyı· en d a erı Ve ııiındi babalarını ebediyen ve takip edilecek sistemi tesbit tahkikatı ne safhada? BURSA, 2 (Milliyet) - Mu 

oma ıgını ı ıa et ıyor u. k b M .. "f B etmiştir. h • . • 1 ay eden ressam um ey ar- akemesi senelerdenberi devan1 
Mustafa Nurının bırkac mus E · H y Hapisane.de bir kişinin ölü-

• . . ' . ı kadaşımız ve ressam mıne · eni şeker fabrikaları etınekte olan sekiz milyon Jı'ra 
tear ısını vardır Muhtelıf tarıh d , k' 1 ki mü, dig" erinin ag· ır yaralanmasi- k . . : a bugünkü san at ar ı arının kurulacak ıymetindeki Bedre ormanı hak 
!erde bu ısımlerı kullanmış. I ilk nurlarını babalarından al- le neticelenen cinayet hadisesi k d k' d E 

M hk d h d Bir müddet evvel Ankara'ya tahkikatına devam edilmekte- ın a 1 ava vkaf lehine neti-
a en;ıe e _sa. te amgalı mışlardır. celenmiştir. Bu ormanın hüku' 

evrak, tetkık e.dıldı. Ma.znuna Fellı·m Efendiye iki ür sene giden Sanayi ve Maadin Banka dir. 
1 

• d ı ' ··d·· ·· , · s metçe köylüye tevzi edilmesi 
bun a~ı s.en mı ~aptın r ıye so-ı evvel felç gelmişti. ~asta bulu s; mu uru umumısı adeddin Katil Abdullah, katilden 15 çok muhtemeldir. 
ruldugu zaman. nuyordu. Çok sevdiğı sahne ha- Bey dün Ankaradan avdet et- sen~ye mahkum İzmir ha pi sa- B 

- Vallahi bilmem, birisi uy- , yatından maddeten uzak yaşı- ıni~tir. nesmden gelmiş bir şerirdir. ursa asri kaplıcalar 
durmuş olacak, benim haberim yordu. Sadeddin Beyin bu seyahati Maktul Fikri ise 22 yaşların BURSA, 2 (Milliyet) - U-
yok, dedi. Neticede muhakeme Darülbedayi son senelerde yeni teşkil edilmekte olan şc- da kızbozmaktan 7 5 mum Evkaf müdürü Niyazi B. 

ker şı'rkeu'l l.k ıl d A ' seneye geldı' A • k 1 1 · ı 
tetkikat için başka güne kaldı. Fehim için senede bir Fehim ge- . e a a a ar ır. ldı- mahkfım bir gençtir. Katil Ab- . · srı ap ıca ara ıııa e e-

eri bitmek üzeredir. Yakında Bu merasimde Zaro ağaya da 
'llünakasaya konacak ve bu yol- büyük bir mevki verilı:_ce~tir. .. 
larla 20 kadar köprü yaptırıla- Gazeteciler Zaro aga ıle mu-
caktır. Jakata koşuyorlar. İhtiyarın ya-

Cetil ve Naki Beyler nındakiler kendisini en fazla pa-
ANKARA, 2 (Telefonla) - ra verenle görüştürüyorlar. 
İş Bankası umumi müdürü İhtiyarın bir takma dişe ihti-

Celal, Ziraat umum müdürü yacı olduğu haber alını~ca ken
lllaki Beyler geldiler. disine bedava takma dış yapc 
Çekirge mücadelesi memurları- mak için üç bin dişçi müracaaat 

na ikramiye etmiştir . 
ANKARA 2 (Telefonla) - İhtiyar, Galveston şehrinde 

Çekirge mücadelesinde hizmeti 'yapılacak dünya güzelliği müsa 
görülen memurlara ikişer maaş bakasında bulunmağa davet e
nisbetinde ikramiye verilecektir. dilmiştir. Dünya güzelini inti-

cesi tertip ediyordu. İlk Fehim gımız malfimata nazaran yeni dullah Fikr'n· h , 1 k 5 dılecek olan sıcak sular hakkın 
Karısile kaynanasını öldü- · k t" · ·uş k ı· ' ı m ırsız 1 

tan da tctk.k t k b gecesinde rahmetli de Tepebaşı ş!r e !~ ıs.mı e er ımtet Türk seneye mahkum Ömer Kamil 
1 

a ya~In_'.l .~a ve. u hu 
ren idama mahkum oldu tiyatrosuna gelebilmişti. Tema- şır~~tı dır. ile sıkı fıkı ahpaplık etmesini ~s~a _E~kaf muduru Salahaddin 
Alaşehirin Caberdeli Musalı şagerler onu sahnede görmek ~ırket ~ua~yen bir ınüddt't cekemediği için ikisine birden · a!m' .~e~~~ ~~kt~d!r. !e.n 

köyünden Hacı Şaban oğlu Ah- için tiyatroyu alkıştan çınlat- zarfında Turkıyede mevcuttan ötedenberi diş bilediği ve cina- hel'.etı mudüru~un fıknnın ıştı
met Bey, üç ay kadar evvel bir mışlardr. başka sekiz şeker fabrikası da- yetin kıskanc;°Iık yüzünden vu- rakıle J!'.vkaf~ aıt ııuların mikta-
sabah kansı ile kaynanasını kısı Ahmet Fehim, iki kolunda ha yapacaktır. kubulduğu anlaşılmıştır. rı ~esbıt edılmektedir. Niyazi 
kançlık yüzünden tabonca ile öl san'atkarlar sahnede göründü. K11mbİgo bor.oa•ı Tahkikata Miideiumumi Ra- Beyıhn ya~ Ankaraya avdeti ~ ~ B · . . mu temeldır 
dürmüştü. Kula mahkemesinde Teşekkür etmek için bir kaç gıp · vazıyet ctmıştır. Aleti -;;;:-·----
cereyan eden muhakeme netice söz söylemek üzere dudakları rmr 10 ıoa• ·5'' ..... •• " katil olan makasın hapisaneye Murat Pş. camii İıtimliJı: 

• ooıor 0,47 J .'\,ıM ~lltne ' :tJ. 8 tl · d" • · hki 
sinde Ahmet Bey idama, üç ar- tıtredi; fakat heyecanından, söz '·raık ! 1 •17,r• Mır• ne ure e gır ıgı ta k edil- edilmiy k ı;'-;;::==----7::7:'-::::li'=•:.___,,,,:ı_•.::.•1::!..oc:1 k d. ece 

SuJama tertibatı hap etmesi için kendisine binler kadaşından ikisi onar ve diğeri yerine gözleri boşalmıştı. ı.ım H o·ı.~oLe :• ıo,ı< meCte ır. . Evkaf idaresi tarafından Ak-
de üç sene hapise mahkum ol- Ahmet Fehim bu herkesi ağ- Drahıııl ·'" .2.< Din•• 26 .r• errahpaşa hastanesınde te- saraydak· M ... 
r. uşlardır. Umumi efkar bu mu latan gözyaşları ile o dakikada F,.nl 2 42 '~ Kornu •~ '~ davi edilmekte olan mecruh Ka yıktır 1 ı . ~ra; paşa ~amımm 

Halicin temizlenmesi mil- hakemenin neticesine büyük bir sanki, san'at hayatına veda e- milin yaraları ağırdır · d ı acagı a er verılmekte 
ANKARA, 2 (Telefonla) - ce dolar teklif edilmektedir. 

Maliye Vekaleti Belediyenin 
kudreti dahiliwk ohnıyan sula
ma ihtiyaçları için Nafia Ve
kaleti vi!iiyetlerden bazı şeyler 

1 
··t kk f lunmalan mercudur. --- · ıse ~bu hususta yaptığımı.t 

yon ara mu eva ı aliika ile intizar ediyordu. Hak diyordu. .. tah.kı.kata göre burası kıymeti 
Son yapılan tetkikata göre ve adalet yerini buldu. Ahmet Fehim Efendinin ö- Cenaze bugun saat 11 de Traktör tecrübeleri tarıhıyeyi haiz bir cami olması 

Haıı.cı·n temizlenmesi ve moloz- M 1 k f h t .. lümü büyük zayiattandır Og" merhumun Aksarayda Kürkçü yapıldı t . . .k ' u ıa ·eme sa a a ına gore · - 1 b dd . d 151 1 evsıı tarı e tabi buluQ_maması 
)arla P

isliklerin kaldırılması i- Ah B k ··ıd·· 1 lu Münife ve km Emine H a aşı ca esm e numara r . . . met ey arısını o urme- · · h . d k ld 1 k V 1 ANKARA, 2 (Telefonla) _ ve cemaatının 11ıspeten çok ol-
çin S milyon lira sarfetmek la- den evvel şu sözleri söylemiş-l ve bütün ailesine teessürlerimi- ane~ın en ad' ırı ara a de- B ması itibarile bu haberin asli zrmdır. Haliç daha bir kaç sene tir: . zi beyan eyleriz. camıme nakle ılecek ve cenaze k ugün saat beşte mazot ya yoktur. Yalnız müze idaresi Ak-

H
esap defteri bu halde kalırsa vapurların işle 1 Ali h 

1 1. namazı kılıııdıktan sonra saat an traktörlerin tecrübe müsa- d k' B 1 'b .. 
- Ben seni nikahım altında a ra 1mct ey ıye. biri yirmi geçe Sirkeciden bir bakalanna başlanch. Müsabaka- saray a ı a a an camunde A-

Milli iktisat ve tasarruf ce- mesi kabil olmıyacaktır. rürüteceg"im .. Ne cesaretle ale- Darülbeda.n müdürlüg"ünd•n·. · · b ı B .. ··k d ·· · ya dört firma i"tirak ettı·. sarıatika noktai nazarından haf 
3 

,. ~ ıstım ot a uyu a aya gotı.irü- ., riyat yapılmaktadır. Fakat bu-
nıiyeti tarafından halkı tasarru- Adliyede istenografi yhime boşanma davası ikame San'atkar Ahmet Fehim E- !erek san'atkar Muvahhit mer- İktisat Vekili Şakir ve Jüri d h 1. 
fa alıştırmak için "Hesabını bil kursları ediyorsun? Benden bQşandıktan fendi vefat etmiştir. Cenaze me , humun kabri yanına defnoluna- heyeti reisi Rahmi Beyler hazır rası a a ı hazırda cami olma-
rnenin defteri,. isminde çok fa_ b k k va cak · · d ı b ı k 1 ı ı d ~ıp evv. eke yandığı için arsa ha 

Adıl. ede bu hafta içinde isteno so~r.a a.ş a ocaya r~ _ sın r~sı_m. m. e 1azır ıı u, nm_a üzere caktır. stiyenler Köprüden sa- JU un ular. 1 d d 
l
·del· bi · Je tabedı.lmı',,tı'r Btı Y -

1 
, F k b k b ı.~ ın e ır. Evkaf idaresı' tarafın-ı r rısa ., · degı m;. a at en sag ı en ut~~ tıyatro san at .. arlarmın at 13,35 te kalkacak olan vapur- Y ı 

defterde bir ailenin aylık hesap- grafi kursları açılmıştır.d b' bu emelıne muvaffak olamıyacal bugun saat 11 de Aksarayda la da Adada bulunabilecekler- - arın tekrar tecrübe yapıla- can Kandillide yaptırılmasına 
1 

. . . h·fe Kurı;a heı mahkeme en ır V d 1 cak, müsabaka on beş giiıı de- karar verilen cami de münakasa 
arını kaydedilmesı ıçın sa 1 - . • k d kt" ksı.o ;ıl ccamh 2""""' ... ..ıa hazır bu-, dir vam edecektir 

lcr tahsiE edi'mi~tir. ı Yabit katibi ıstıra e ece ır. ":il ·konmu<tnr. 

&ormuştu. 
Aldığı cevaplara göre esaslı 

tertı bat alınacaktır. 
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..M.iz;ı tlı, Ecl~bly« tt:, 
Neşriyat hayatı Meklepliier Mürnbaka3ı 

lrana cevap . 
lngilterede neşredilen mühim eserler 64 üncü haftanın birin1 

ni kazanan Galatasaraydall 
Bugün İngiliz neşriyat ale- 1 velli., pek ciddi bir tetkik mah- nin çekilmesi icap edecek! .. Fa- zaffer Cevdet Beyin yazısı, 

minde kendilerinden ehemmi- sulüdür. Bazı kelimeler vardır kat buna İngiltere razı mıdır? dur: , 
yet kazanan yeni eserlerden ki bir kaç asır evvelki manala- Onıın için bugünkü aynlrk ve "Haftanın en mühim lı~ 
bahsederken Şarka dair ahiren rile şimdi ifade ettikleri fikir a- ihtilaf vardır. Meselenin sırrı sini hükumetimizin trana ""~ 
neşredilen kitapları ihmaı et- rasında pek büyük farklar ha- budur. iki el silah sesi gı nota teşkil etmektecli~;ı-
mek istemedik. Evvelce söyle- sıl olmuştur. , Erenlerin bağından -FransIZcadan- ran hükumeti tarafından bı o* 
dik ve artık tekrara hacet gör- Machiavelli'nin pek israr ve y. k K d . B . "E 1 notamıza verilen cevapta ~ ,111 
müyoruz ki İngiliz neşriyat ale- ehemmiyetle tekrar ettiği bir ~ . a _up a .. rı e~ıı_ı . ren-~- Küçücük kalbi çarpıyordu- Arkadaşı buna şu veya bu taki hadiselerden dolayı bıZU: 
minin ehemmiyet verdiği eser- kelime bu itibarla bilhassa cali- rın bagır;ı_dan ese~ını kım ~ı - Gece korkmuş, karyolasının i- tarzda bir cevap verirdi. Fakat - pek gülünç olarak - t 
!erden burada tamamile bahset bi dikkattir. · Machiavelli'nn bir / mez~ .. T~rk ed~bıyatında ıy çinde doğrularak etrafı, dinli- kendi bu suale maruz kalınca nat talep olunuyordu. 
meğe imlı:an yoktur. Onun için devlet adamında aradığı mezi- ıt:etlı. b~r ı_nevkı .t~tan bu ese yordu.. düşünür, cevap vermeden evvel Hükfimetimiz ikinci no 
bu sütünların genişliği ancak yet şu kelime ile hülasa edile- rın şı_mdı hır İngılız ~ecn:_ı1:1a- Biraz sonra bu kız çocuğu tereddüt ederdi.SSonra kurtul- da samimi fakat ciddi ve 
bu eserlerden bir kaçı hakkında bilir: s~nda ılk kı~mının tercumesı ın- kalbinin helecaıiını dindirmeğe mak için: bit lisanla Şarktaki hudu 

Gelen evrak geri verilmez kısaca malfunat vermekten ile- Fazilet (La Virtu)... tış~~ etmıştır. çalrşarak: - İkisini de severim der, kur mız haricinde faaliyette b 
Müddeti geçen nuıhalar lO kuruı ri geçemiyor. Bu mütevazi çer-- Fakat Machiavellinfo aradığı ! Mosl_em W_orld., mecmuası - ·Ah, dedi, bir şey değil- tulurdu. nan fesat ve anarşi yuva 

,:~d~= :;::':'::.:~itler için çeve dahilinde okuyucularımızı fazilet bugün bizim anladığımız Şarka _daır neşrıyatla meşgul o- miş .. Anamla babam gene ö- Şimdi bu gece de onların kav kökünden kurutmak için tıd: 
Gazetemiz ilanların meo'uliyeuni memnun edebiliyorsak ne mut- mıınada değildir. Bu meşhur İ- lan Şe~r. ~e~~1:1a:.ı~i S . hür odada kavga ediyorlar!.. gasını dinlerken bunu düşünü- devlet tarafından alınına.91 

kabul etmez. lu. · • tal yan mütefekkiri "fazilet., ke- .. .. ~ımız e ı 1 
e ocıety Tekrar yattı. Oda karanlık- yordu: zem olan radikal tedbiri iz~ 

-------------•! insan mı, .~eytan mı.~ limesile şunu anlatmak istı'yor: mudu,,ru Mrl. L_ yman Mac Ca_ lk- B · · b b .. 1 E b - d ı tı. Acaba saat kaçtı? .. Her hal - en annemı mı, a anır mı miştir. 
Bugünkü hava İngilterede son günlerde me Azim, karar, cesaret ve kud- kum ren e.'.ın · ı3g~n an., ı de gece yansı olmalı.. çok seviyorum?.. Son hadiselerde Şark k 

Dün hararet en çok 19 en az rak ve alaka ile okunan bir ki- ret. · · Onun için mesela bu ev- ısmını tercume 
1 

e ~ mecmu- Kilçük kız buna alrşıktı. Şim Birdenbire öbür odada bir çığ muzun beynelmilel hukuki! 
"M h" ıı · " . . ı· b" safa malik olan bir devlet ada- anın son temmuz nushasında l k ld F k b - k" d"? 21 derece idi. Bugün havı açık tap ta ac ıave ı tsım ı ır t · · ti M.. · r diye kadar kaç gece böyle ana- ı o u. a at agıran ım ı. ·· vele zıt teşkil edeıı 

olacak ve rUzglr poyraz esecektir. eser olmuştur. Şeytanlrktan, iki n:_ıının diğ~r ~abahatleri, hatta :1~1: t~~:şv:kuf::~rc~~s;::;~ sile babasının kavgalarını din- l\.nnesi mii babası mı? .. Galiba bizce hasmane telakki o 
L. ____ ...:,.....;;....;.. _____ :ı yüzlülükten bahsederken Mak- cınayetlen hıç mevzuu bahsol- b .. ·ı y k K d · B !emiş, onlarm gürültüsüne uyan ikisi birden bağırıyordu. Kızca- bilecek' hareketi maIUmd't 

Yave! Sı·yasetı· derı" z Kendı"sı·n- maz. Misa:ıa Türlü türlü rezalet . u te_r_ cu1mesı .e . _a bup a nd · - k k ·1 t - · " · . . . ·. 1 -
1 

h 1 ın guze eserını ısa et ve sa a· mıştr !. · , gız or u 1 e gene ya agının ı- ramızdaki normal münas 
den bu tarzda bahsettıren, ısnu ve cınayet en e meş ur 0 an pa k 1 1 T r · l"kl Çocuk korkacak bir şey olma çinde doğruldu. Bağırmak iste- sarsacak olan bu hareke 
ni böyle hatırlatan adam, yani pa Caesar Borgia'dan bahseder -~t 6 ~f ız tsanının 1~~\ t dığına emniyet getirmekle bera di. Fakat ne diye · haykıracak- resmi İran hükmetinin ~ 

Adı lazım değili 
Machiavelli biliikis kendi halin ken Machiavelli şöyle demekte rı e na etme e m~va . _ 0 

- ber bı"r tu·· r1u·· uyuyamadı. tı?.. - • li · dır 
. . .. . . .. f k" b" b · ·· ·· . "Ak il f muştur. Yalnız eserın dıger kı- gır mes u yetı var . •-" 

ae hır muelhf bır mute ek ır- ır eıs gormuyor · ı ı ve :ı. ı d ·· dT ·· Yatağının içinde oradan ora- - Anne!.. diyemedi, yoksa: Memlekete hariçten suil'"f 
di • ziletli bir adam,,. s~d ar.~ ka tde~bc~~e eh ı ı~~e gl u- ya döndü rtfl 

· _ .. 
1 

zı e tur e ı ının u guze e- · - Baba! . . diyemi haykıracak lar yağdırmaktan geri du ' 
Üsküdarda tramvay Şirketi- 1469 da dogu_p __ 152_7 ?e o en Machiavelli için zulüm ve a- serinin İngilizce tam bir tercü Fakat bir türlü uyuyamıyor- tr? .. Bağırmak, annesini, yahut yan bu fesat unsurları 

le otobusçüler arasında "birah- İtalra'nın bu buyu_k fıkı~ ":darı_ıı dalet gibi mefhumlar nisbidir. mesi vücude gelmiş olacaktır. du. Böyle ne kadar geçti bilin- babasını çağırmak bunlardan bi duttaki gayritabii vaziyett~..li 
mine" bir rakabet var. Bu raka- hakıkatte devlet sıyasetının bır Devletin selameti mevzuu hah- . . . . . mez. Bir müddet sonra dışarda rini tercih etmekti. . Haykır- tifade etmektedirler. AraOJOJ 
bet, tramvay ücretleri artmadan üstadıdır. solunca hakir veya haksız ol- Gandhmın fıkırlerı ki büyük saatin ikiyi vurduğu- mağa cesaret edemedi. halkın refah ve umran yolıJl"' 
evvel otobüsler için daha ziyade "İl Principe" yani hükümdar mak düşünülmez. Hindistan deyince Gandhi nu işitti. Sonra bir, bir daha iki el silah hiç bir endişeye maruz kabl'! 
gayrimüsait idi. Fakat Haziran u?vani.~e bır_a~tr~.1 e~er kendis~- MachiaveUi hakikatte bir v~- isminin hatıra gelmemesi kabil Öbür odada kavga devam e- atıldı. Kızcağız artık haykıra- ması için hudutlarımızı he! 
danberi artan ücretler otobüsle- mn şohretını olmıyecek bır · tanperverdı. İtalya'nın birliğı- olmuyor. Gandhi'nin fikir ve e- diyordu. Annesi babasına şöy- madı. Korku onu dondurmuş- lü tehlikelerden emin bit 
re yardım etti.Şimdi otobüs ve mertebeye çıkarmıştır. . ni ve hürriyetini istiyordu. melleri hakkında neşredilen bir le diyordu: tu, dili tutulı:nuştu. Neden son- le getirmek lazımdır. • .,J 
tramvay ayni parayı alıyor. Şu Bundan başka eserlerı de Bu gayeye vasıl olmak için eser İngilterede ehemmiyetle - Bu hayat çekilmez artık ... ra kendine gelir gibi oldu. Ba- Henüz efkarı umurni>:ı, 
farkla ki otobüs tramvaydan da- vardır. . .. . . onca her şey mesrudur. karşılanmıştır. "Mahatına Gan- Buna nihayet vermeli.. . ğırmak istedi. gözü önünden silinmiyen vP· 
ha çabuk va daha uzag- a gidi- İta_l~anın maruf hır m_uellıfı dhi's İdeas,, ismile Mr. And- Babası da şu cevabı verı"yor- t l T"" k 1 · h d d ıı 

u F " · · d ı ·ı· 1 Fakat ne diyecekti_?.. k_i e_I a.r . ur - _ran_ . u u unu., 
Yor. Bu vazı·yet kan::rsmda·. olan sınyor Ettore Jannı tara- ılıstm e ngı ız er rew tarafından neşredilen bu ki du' h hi ~• .,. ' siliih elbette boşa gıtmemıştı. ı zaruretını ıspat euw, 

- Efendimi Tramvay bizim 1 fından ya.~ılan v~ ahir~~ İngi~iz Filistin meselesi etrafında tap müellifin Hintli millici ile - Bunu bana söylemek cür'- Ya annesi, ya babası vurulmuş- Bu mesele bizim için hayati 
malrmızdır hamiyeti olan otobü ceye tercume edılen Machıa- son zamanlarda neşredilen mü- olan dostluğunun bir eseridir. etinde bulunan sen misin?.. tu. derecededir. 
se binmez" . . d B him bir eser evvelce Kudüste Müellif Hindistanda İsliim fütu Bu sözlerde bir yenilik yok- Annesı· vuruldu ise bıınu ya- Şayet İran hükUmeti 

yarım saat ıntızar an sonra. u olan M. hatından bahsederken bu fütu 
Tarzında "felsefi,, nagm- e- ""dd rf d b .. le ·k· Felemenk konsolosu tu. Kızcağız anasile babası ara- pan babası olmuştu demek. . düşüncelerimize iştirak e ;;J.! mu et za ın a oto us r ı ı f ha tın şimalden cenuba dog- ru d" 

leri kimsenin dinlediği yok. Bu defa sefer yaptılar. Eğer bilet- Kann tara mdan yazılmıştır. inerken Hindistan itikat ve a- sında böyle kavgaları çok ınle Babasını nasıl çağırabilirdi ki manasız hülyalara kapıl ·~-"' 
nun içinclir ki her otobüs iş . . b"l "Some Observations On The mişti. onu annesın· den ebediyen ayır- devam ederse meşru müclY - çi bizden gırer gırmez ı et pa- datında büyük bir tasfiye yap- ' 
!iyen yerde tramvay boş' 1 1 d b k Policy Of The Mandatory Go- Bazı geceler gene böyle kav- mış oluyordu. haklarımızı tatbikte bir an · ra arını a masay ı ara a ço - tığını zikrediyor . 

.. ~.' .. __ buna bir çare !az~·: J tan boşalacaktı. ' vernement Of Palestine,, gibi İslam tevhit esasına müste- galar olurken annesi gelir, yata Ölen babası ise annesini nasıl reddüt etmiyeceğiz. 1' 
Duşunuluyor taşınılryor ve ıyı S . b h ld "k k b uzun bir isim taşıyan bu kitap ğındaki kızını öperek: çag- ırabı"Jı"rdı· kı· onu babasından Hesapsız fedakarlık!~ • ervıs u a e ı en. re a et nit olduğu için Hindistanın bir rır: 
bir tedbir olarak otobüslere , , Filistin mandasını idare eden - Ah, derdi, sen olmasay- bu··sbu··tu··n ayıran bu kadına·. sonra kurdug-umuz CümhU. " . . .. .. • etmesinler diye 'resmı kuvvet- 1 çok mabutlarını ortadan kaldır-
Beledıye,, kuvvetıle muşkülat !er den istifade ederek otobüs- hükumetin yani ngilterenin si- F 1 1s k H" 1.1 . dm!.. _Anneciğim!.. Demekle ha ve inkılap rejimini, millet 

Çıkarmak akla geliyor ~· .d ki .. b - yaseti hakkında bazı mülahaza- mıştır. az ~. 0 ~ra ınt 1 ~nıı Bazı kere de içeri babası gi- basının katı" lı"nı· mı· çog- ıracak- miz prensiplerini s "" . . . . ·· . lenn nereye gı ece ennı agır temas etmeg gün h dd tt kl .,.. 
B d-h f k t tb katı lı:rı ihtiva ediyor. Müellifin bi- . ı a a e ı. e rer, kızın yatağına yaklaşarak , cür'et edenler kllrşılarında;j,11 u a ıyane ı nn a ı malama imkan vermemek tesir- f b db htl d 1 1- tı. · · 

b ı b .. ı · tarafhğı meselesini burada tet- rı sıı:ıı e .. a ar a . s am bir müddet durur, düşünür, gi- ma vatanın kahhar mil 
aş ıyor, oto us en tramvay siz, gülünç fakat ufak tefek bir kik edecek değiliz. İngilizler ' s~yesı?de rhusavata er'.11ış~e~- derdi. Kızcağız kendi kendine kor- kuvvetlerini bulacaklardır. ·" 

duraklarında durdurmuyorlar, haksızlıktır. Zulüm demiyoruz!. Filistinde bir Yahudi yurdu te dı'.: ~akat bunlar !fıtı~lın~n K d . .. ld" K ku içinde: Son sözü Türkün muka~IY 
Her arabadan her ay köprü zam Bu kabil hareketlerin halka Musl ma karşı d b k a ın gençtı, guze ı. oca- - Ben, dedi, ikisini de sevi-

ald k1 d ı sisini vadettiler Fakat orada u na erın ır ın . sı da genç, yakışıklr bir adamdı. varlığına tecavüze yeltene ,,. ~ ı. an hal e yolcu arın zarar verdiği ve Şirkete kar et- mu·· hım· bı"r Arap. ekseriyeti var· ve husume!i~i celbetmiş.tir. Bu B · b" ·ı ·d· B k yorum, ikisini de... ıJv 
bıletlenne de 1 kuruş zam yap- medig- i muhakkak .. Üçüncü bir husumet h-- ı - ..,evam d u zengın ır aı e ı ı. u arı Biraz sonra kapı açıldı.Karan hakkında kendisinden be ,a 

1r G dı. Bu ekseriyetin de menafii- . a a u 
1 

~ ıyo~. _ kocanın saadetini tamamlamak len şiddet ve hassasiyeti s·.1 tı~~ ~or ... ~-ne rekabet devam et tesiri de yapanlara "Antipatik, nı· mulıafaza etmek şartı.le Fı·- . _Gandh_ı, m.em_ e_k_ etın ıstıkla_- . . b" d .. 1 k 1 d Irkta içeriye gireni görmüyor- teren h"'-"metı"mı"zı"n realı"st ı• 
•ıgını gorunce bu sefer oto "di B" halk ıçın ır e guze ız an var ı. du. Fakat ı"çerı"ye gı" renı· bu··sbü- =u 
. .. . . . -_- bir çehre vermesı r. ır listine Yahudi muhaceretini na lını temın gıbı muşterek hır O halde neden geçinemiyorlar-
l>uslenn nereye gıd_ eceklennı müessesesi her şeyden evvel hal 1 k d bu a 1 ğ k 1 tün görmemiş olmak için kızca- isine bırakalım. : 
b - ı d ı B srl temin etmek lazımdı?.. gaye arşısın a yrı ı ın a niçin kavga ediyorlardı' Kız ·b· " ... anlaşılması lazınıdı!.., 
agrrma arını mene ıyor ar .. e- km muhabbetini kazanmağa . . . " • mıyacağı fikrindedir.Müslüman d. d ·d· K .. ·· .:k· ğız gözlerini kapadı. Uyur gı ı ,. 

tediyenin menedeceği bin bir bakmalıdır. ~r .. K~nn Fılıstınde ~ell~h, . ile Hintlinin bir çok müşterek he kı yaş~b a ı ı. uçucu h 7ıu- yaptı. Gelen biraz sonra çıktı. meşru müdafaa vaziyetind~ 

ı?z~rülteud· nvarb ... kBunltardaı:ı ~~kı Af!. yalnmı çı~~ıes:~haın;~f Yaohlmudadıleg_::ı ıztırabı olduğu içın bu umumi d=m~;:r~u.u ~~:c:;:r: k:n~i . ~udkimdi?h .. tKbızcbağızdya kannde-ı· ~::~~nçu;ki~:!>:g~:ı::e~ 
aç e ır aç anesını ..ıu Arkadaşlardan M. S. Politi- ?e . esı . · ı. dertlerin karşısında eski husu- yaşında bir arkadaşı vardı. Ak- s~n en, _ya u a asın .. an e~ 

sütunlarda yazdık, lakin arka- katla "At,, hakkında kısa bir hü ı~dıa edıyor. Fakat ~a_h1:1dıle- metlerin susacağı kanaatinde- _ şam üstleri ikisi oyun oynarken nı e?edıdyen1 ayıranı gormek ıs- yanlış bir hesaptır . .,. 
mrzda tramvay şirketi olmadığı 1• B iki" t .. t rın muhaceret hareketı ıçın ze- d" kız ona sorardı·. temıyor u ... 
ldrı_ aldıran olmadı da, Üskü- asa yapmış. e a "a mu e- · h ı d b. k ır. Vatandaş 

allik şeyleri toplamakta devam mYınh da.zır a'.11da.kaln ı:ır~ya kı: ço . Tarihte lran Sen anneni mi, babanı mı da- -------------
darda umumi nakil vasıtası olan d d.. .. .1 k di . b" ı a u ı getır ı ennı ten ıt e- 'f E Ş E K K Ü R 
otobüslerin nereye gittiğini ba - e er uşuncesı e en sıne ır d" r Bu suretle bir çok Ya İngilterede Sir Arnold Wil- ha çok seversin?.· Paramızın yilhselme.•l,,I. 
- al d"ld" beyit ithaf edeceğim, bunu bize hıyd~ :.1 ·· k t k r~ son tarafından İrana dair vü- Tcmınuwn :ıı inci perşembe gll· 
gırm arı mene ı ı. cinasa misal olarak okuttular- urfı d0• 1m~şt,. pe e ço pa Hayatın ucıızlamasırıı 1 

Şimdi nereye gittiğini sordu dı. . sa e ı mış ır. cude getirilen bir eser de tari- ce eserler çıkmaktadır. nü gece eaot <l ürı r<1 ddclerinde ça· MemlekeUn zengf/I 
g- unuz zaman, gülerek: · . . d M. Karın tarafından nazarı hi tetkikat merakında olanla Bir İngiliz zabiti olan Sir Ar l ı nmı ", ulaıı mu· ··cvhcrat ,.e mebalı"•ı "Hikipayt! bir rikip i hdaaı nac;ız ısc e ... "" Fı / / I tı 

- Adı lazım değil, oraya! 

1 

ltme red ker atı ver ya aı bagrşla bir dikkate vazedilen mühim bir rın büyük bir alakasını celbet nold Wilson İran hakkında ya- sekiı saat zarfında failini bulmak ve Omasını S erse 
diyorlar. kula nokta var: miştir. . z!lmrş bütün eserlerin bir liste emvali mcsrukayı tam u men zahire y I" 1 

İki gün evvel akşam üstü Mı'laAa karı'lerı'mı'zden irfan" Bir gün Araplarla Yahudiler İngiliz müellifi Iranın hayra sini yapmış ve bu suretle vü- er 1 ma 1 1 
f t · "A B"bl" ihraç etmek suretll s Bakırkö y zabıta· B vapurile Üsküdara geçtim ve arasında itilaf hasıl olur da Fi- nıdır. Garp müte ekkirleri - cude getırdiği kitaba ı ı- kulla .. 

Beye 1. · d ·· k "k" f k d · J'k d \ h Of p · d · t" <ının g<i;terdikleri yüksek di rayet ve 1 • 8, 15 te tramvaya bindim. Bindi ıstın e muştere , ı ı tara ı me- rana arşı aıma a a a ar o - - ograp y ersıa,, emış ır. J 
ğimi.z araba saat kaçta hareket Mektuplarınızı alıyorum. mnun eden bir idare tesis e- muşlardır. Her sene Avrupa ve İran için tetkikat yapacak v1ılfepervedl~inden naşı mumailey- ~ifil lklişat ııe tasarf 
etti dersiniz? .. Yorulmayın, bu- Teşekkür ve selam.. dilirse ne olacak? .. Burayi ve- Amerikada bu memleketin ta- olanların müracaat edecekleri hlmc alenen arzı teşckktır olunur enıiyeli. 
lamazsınrz: tam 8,45 te, yani FELEK sayet altında tutan İngiltere- rihi, mazisi hakkında nice, ni- mühim bir eser addediliyor. efendim. 

"Milliyle,, in edebi ıomanı : 97 -," ma insanlardan zannediyorsun. 
Bu, pek iltifat değil. 

- Ben, hergün, her zaman 
ııöyle yere vurulmağa razıyım. 

- Müdahin! 
- Bu da mevki meselesi .. . 
- Neseli zamanlarında ne gü 

zel konuşuyorsun! 
- Çünkü başkalarını düşün

mek imkanını buluyorum. 
- Sen, zaten gamlı adam de 

ğilsindir. 

- Basitliğimi yüzüme vur
ma! 

Nevres Vacit, kardeşine mah 
r:ıın mahzun bakıyordu: 

- Hayır, Hürrem, hayır. .. 
;ıcn, bol ahenk adamların coğu 
basittir . Bu dogru. .. Onlar, ha
yatı, gördükleri şekilde kabul 

. Nevres Vacit, sükunetle ce-

ı 
vap verdi :1 

- Bu asırda meziyettir. Be
l nim, en büyük kabahatim şehir 
ı den çrkmamaklrşımdır. Seya-
1 hat, rüyet ufkunu genişletir . . . 
, Bana nisbetle, senin, hayati 
bilgilerin daha kuvvetli ve daha 

11-tallmut Yesari 1 müsbet. · · 
_ . . Hürrem Hakkı, mahcup bir 

etmege mecb~rdurlar. Zır~ ıs- ta vur aldı, ellerini oğuşturdu: 
yan kudretlen yoktur. Felaket _ Rica ederim kafi .. . Artık 
le saadet ayni ibre. üze:iı;ı~e on utanıyorum. ' 
!arın hayatın~ ve hısle~ını ıdare 

1 
_ Maalesef böyle! 

e~erO ... Hlalbukı seln, dza~ıre~bi~ebn·ı - Ne demek istiyorsun? 
sın. ye zanno un ugu gı a l ç·· k"" k k 
· d ~ -ı · M"" d' h - un u rs anıyorum. sıt egı sın. utema ı seya at N 1 1 

lerin, senin ruhunu, asabını öy-j - e ya an·· _ 
le işlemiş ki hazan seninle ko-

1 
- Yal:ı-nlar~ çogu, ~ahakkuk 

nuşmağa korkuyorum. edememış ha~ıkatl~r~ır .. , 
- Ne diyorsun? - Temennıler gıbı mı. 
- İnanmadın mı? - Bravo ... 
- Alay etme! 1 - Dem~k ki ri~a. ile temenni 
- Hayır, katiyyen alay et- arasmdakı farkı bıhyorum. 

ıniyorum. Seyahat, insanları 1 
- Bütün ihtiyarlar bilirler! 

terbiye eder. ı Hürrem Hakkı, yüzünü buruş 
Hürrem Hakı, kenclini tuta- turdu: 

matlı , kardeşine itiraz etti: ı - Hiç janti değilsin... . 
- Beni. müktesep, yani yap- - Bu hususta ben de senuı 

kadar hastayım! benziyen insanlar, biribirlerini mıŞti. Cigarası ağzında ,ellerini Avrupalrda Şarkı istihfaf,~~ 
- O halde hatırlatma! nedense çekemezler. arkasında bağladı, sinirli sinirli nevi bir zaftır. Buraya gelici 
- Neye bu kadar hassassın? Hürrem Hakkı, eli çenesinde dolaşmağa başladı: değişiverecek.. EdalaJ\11 

- Hakkım yok mu? · kardeşine baka kaldı: - Sus .. Düşündükçe deh- her şeye omuz silkecek ... ";,!, 
-Nevres Vacit, boynunu bük - Ciddi mi söylüyorsun?. şeti gözümde büyüyor. patlan, ipsiz zibidi bir ah~1• ~ 

tü: - Düşünülecek meseledir, . - Mühim bir nokta daha seyis, getirt te bak .. Henf, ';/ 
- Başka şeyler konuşalım! Hürrem! Bilhassa kadınlar!... var. Jülyayı buraya davet ede- ! leketinde açtır, çıplaktil"ıı' 

D - H · ı ı İkisi de kendisinde daha hususi riz. Fakat bakalım Belma, ge- 1 rada yer beğenmez, yerrıek - ogru. . . azın şey er.. . . , sa 
- Jülya, gelecek mi dersin? bir güzellik bulacak .. Ve her- lir mi?. Gelmek ister mi?. 1 ğenmez .. Artık artisti ta ~ 
- Bırak, fazla hayal, isnanr kes tarafından bunun tasdikini - Belma, açık fikirli kızdır. 

1 
et. . Barlardaki dörtlük a 

harap ediyor. istiyecek .. Kadınlar, her ne için, Jülya da kaldırım sürtüğü değil leri görmez misin?. E 
- Bunu Belmaya söyliyelim her ne şekilde olursa olsun, bir dir. yabancı, cahil ve soysuz k: 

mi? digerinin üstünlüğüne taham- - O cihetten söylemedim. dır. Gel gör ki aleme ka 11 

- Şimdi olmaz. Tahakkuk mü! edemezler. İşin nezaketini Jülya tabiatile şık bir artist. . tarlar. 
anlıyor musun?.. - Harikulade şık, zarif.. Hürrem Hakkı, kolu·~de(I' etsin bir kere .. 

- Mektubu yazmışsın ya? .. 
- Yazmaktan ne çıkar?. Ce-

vabı gelmeli .. 
Hürrem Hakkı, masanın ü

zerinde duran geniş cam kutu -
dan bir cigara alrp yaktı: 

- Cevap gelmeli, Nevres .. 
Hele cevap gelsin. 

Nevres Vacit, ani bir düşün
ce ile sarsılmış gibiydi: 

- Sen, bunda bir tehlike 
görmüyor musun? .. 

- Ne tehlikesi?. 
- Jülya ile Belma, memnun 

olacaklar mı acaba?. Biribirin" 

- Bunu bana, neye evvelce - Hatta biraz da mübalagali vurdu, yarı esef, yarı bt 
söylemedin?.. diyebiliriz. içini çekti: 1 

Nevres Vacit, gülmekten ken Hürrem Hakkı, başını iğdi: - Bunda da haklıs~ .. i~ 
dini alamadı: - Eh biraz. . - Belmayı kırmak. ~n; ft 

- Bana danıştın mı ki?.. - So:ıra, Avrupalı artist ' ist~r ;i~~~? ... ~st~ m~ı~~ 
S · · di · ' H gururu da var yır· egı mı··· ay ·~.J"~ - evınç mı, yeyım.. e- · hüsnü niyetle hareket etSl''f,f 

yecan mı, diyeyim? .. Garip bir - Yok, yok .. Gayet sade ve ya da samimi olsun. Gene 
şaşkınlık içinde idim. Mektubu kibirsiz, göniilsüzdür. 
okur okumaz sersemledim. Faz- Nevres Vacit, elile susması- dasız. · becl 
1 · d .. ·· - ı·· ·· · t ttı' - Neye?. Sen de pek a ınce uşunmege uzum gor - m ışare e : d"" .. .. 

di O d V . d R nane uşunuyorsun. 1 me m. - ra a, ıyana a, oma- F 1 d . utJ1111 
- Aklımdan geçenleri sana da, Milan'da, Berlinde yani H .. er 1~ ~l:ı un ııesinı 

birer birer anlatsam, izah ede- kendi memleketinde, kendi mu- I :r~~ ad 1
' çe 

bilsem büsbiitün sersemleşirsin ! hitinde öyle. . Lakin buraya I şıyar a ıvor u: (Bitll1ecl1 

HUrrem Hakkının canı sıkıl. ırelince?. Buranm adı Sark .. Her 
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HAL 
lJskuoarda büyük umran faaliyeti var .. 

1 Pos aned';!n şikayat 
Eyipsultan postanesi hava

le ve K.olipostal memuru vazife 
başında bulunmuyor. Yalnız sa
bahla:ı 10 ile 12 arasında geli
yor. Öğleden akşama kadar gi
şe kapalı, memuru da yoktur. 
Saat 9,5 tan 12 ye, 13,5 tan 16,Sa 
itadar vazifede bulunmaları i
cap ettiği halde keyfi olarak is
tedikleri zaman gişeyi açıyor
lıır, istedikleri zaman vazifeyi 
terkederek gidiyorlar. 

Bundan yirmi beş gün evvel 
J:ıjr paket teslimi için iki gün gi
dip geldiğim halde paketimi tes
lime muvaffak olamadun. İster 
istemez Fatih merkezine kadar 
gittim. Dün ve bugün iki defa 
sabah ve akşam gitmek şartile 
havalemi teslim edemedim. Be
nim gibi her gelen eshabı masa
lih geri dönmektedir. Merkezin 
intizamı kaybolmuştur. 

Eyip karilerinizden 

l<ı30 

AF 
Çinicilik1 gittikçe terakki ediyor. 

Üsküdar şu son bir sene zar- '· MÜMTAZ Çok eski Türk san'atlerinden ı çi kızlar bu kurumuş toprakla' Fabrika mamulatı her taraf 
fında oldukça mühim wnran fa- * * * w••i olan Çinicilik İ~ta~b~lda :ın üzerine. mahirane nakışlar ta beğnilmiştir. Kas;mpaşadakl 

yetlerine sahne oldu. Yapı- Halimiz ne olacak? az zamanda pek serı ınkışaflışıemektedır. Sessiz sedasız ça- Peyale · · d hT k 
n beledi işler sayılamıyacak !ara mazhar olmuştur. Bir kaç 1 b .. .. camsının a 

1 ı a samı 
.dar çoktur. Karilerimizden Aziz imzasile sene evvel Nuruosmaniye avlu- '.şan u çalışkan ~ur~ muesse~e bu ~inilerle tezyin edilmek üze-
Üsküdarlı karilf'rimizden bi- gönderilen mektubu neşrediyo- sundaki medresede «Bayraktar ~ın~e 20-25 kadar ışçı va:.dır.B.ır redır. Avrupadaki emsalile mu-

-i, bize bu faaliyet hakkında tuz: zade Hacı Bekir B.» tarafından ışçı .300 kuru~a kadar g~ndclık kayese edilmiyccek kadar güzel 
:likkate layık izahat veriyor. Sul~anahmet Nakılbent ma- açılan çini fabrikası, bu güzel alabılmektedır. Bu fabrıkadan zarif ve sağlam olan bu çinilerin 

Bu kariimizin yazdığına gö- hallesı Şeftali çeşmesi sokağın- tezyini türk san'atine çok kıy- ç~ka.n çiniler, n~faset itib~rile bi dahilde de sarf edilmesi ve ya-
re Ü sküdarda ehemmiyetli bir d~ oturuyorum .. Dökeceğim der metli bir istikbal vaat eylemekte rıncı derecededır. Çınılerı çeken pılan büyük binaların antrelerin 
yol faaliyeti vardır. . hdı 1Y1aln~z benim değil ~ü~n ma- dir. Bu fabrikada Ünye ve Kü- Mısırla Amerikadır. Diğer de yerli çinilerin tercihan kul-

1 _ Doğancılar parkı.ı_ı.daki a emız halkının hıssıyatına t h h r . d lb dil 1 k 1 d d 

Yollar' Yeni
.den kumla do«en- tercu··ma 1 k d. a ya avil ısın en ce e en mem e et er en e siparişler !anılması lazundır. 

v n o ara arze ıyorum. ktil t k T h h r 
rniştir. • Sokağımızda yeni yapılan ve ya çe .opr~ ezı ıp am~r a ı vukubulmaktadır. Çini imalinde Fabrika sahibi Bekir Beyin 

2 _ Doğancılardan Salacıga pılmakta olan Kanalizasyonun n~ g.e~ırdıldıfkten sonra bır kl aç kullanılan toprağın okkası fabri verdiği izahata göre fabrika da-
giden yol üzerindeki harap ~u- artmış topraklarını taşıyan ara- gun ıçın e ırınlanarak boya arı kaya ~6? kuruşa mal olmakta-, ha ince, daha zarif işler çıkara 
ru çeşme yıktırılarak Y?.l g~ış· baların açmış oldukları yolları nakışları y~pılarak n~zarl~~ dır. Çınıden duvar tezyinatı, ta-' bilmek üzere her fedakarlığı gö 
letilmiş ve ayni cad~e. uzerınde da kapadı. MGcavir semtlerle okşayan saglam ve zarıf çını baklar vazolar, nargileler, hatta ze almış, fakat lür;umu kadar 
ki Nabi kütüphanesının yıkık değil yanımızdaki mahallelerle parçaları halinde dışarı çıkıyor. rakı kadehleri bile yapılmakta teşvik görqıemiştir. 
duvarlarından çıkan taş ve top- bile irtibatımız kesildi. Mahsur Bir tarafta büyük bir ocak, altı- dır. Mısırda Mehmet Ali B. is- Bu teşviki esirgcmedlıli tak-
raklarından istifade edilerek çı çıkan bir yol vardır. Senelerden Bu sokağın deniz kısmında vaziyette kaldık. Değil komşu- na ııtılan çam kütüklerile geceli minde bit Prens yaptırdığı cami dirde fabrika bu günkünden çok 
kan taşlar, diğer yolların tami- beri tamir yüzü görmiyen bu mevcut yarlara çam ve akasya lar, kapımızın qn~den geçmek gündilz.lü yanara~ hanı toprıı:k- yi tezyin için fabrikaya binlerce daha iyi eserler meydana çıkara 
rinde kullanıl~ıştır. . sokak ta vesaiti nakliyenin geç nevinden bir çok ağaçlar dikil- te olan satıcılar bıle bu yolsuz- ları pişırmekte, dığer tarafta ış- liralık çini ısmarlamıştır. bilecektir. 

2 - Salacıl: ıskelesınden Do- mesine müsait bir hale gelmi11 miş ve bir de güzel bekç.i kulü- luktan artık semtimize uğra-
ğancılara gidecek olan basamak tir. besi yapılmıştır. Toprak sokağı maz oldu. Yolumuz yok, elektrl 
1ı yolun meyli azaltılarak b- -_:ı: S 

1
• A b d nı Doğancılara rapt için yeni ğimiz yok, toz toprak ve zulmet 

1 a t 7 - e amsız - cı a em . . . >f maklar kaldın mış ve ves ı ı k .1 d" . . bır yol açılmaktadır. ıçınde bo6 uluyoruz .. . 
naklı'yenin gidip gelmesi temin yolu par e 1 e oşenmıştır. 13 senedir devam eden bu a-13- Selimi~·e kışlasından Ka 
cdilmı'ştı·r. 8-- Bağlarbaşında umumi bir · k 1 cıklı vaziyetimiz acaba daha ne vak ıs e elerine inen yol yapıl- d 

3 _ tmrahorla Salacık iske- hela yapılmıştır. Buraya diki- maktadır. vakte kadar devam e ecck? Şeh 
lesi arasındaki yolda otomobil- len ağaçlara ve helaya su temin rin en ücra köşelerindeki halkın 
ler muntazaman .•. gidip gele- için yedi metre derinliğinde bu- 14 - Üsküdardan Doğancıla bile müstefit ol~uğ~ elektrik ve 
bilmektedir. lunan bir kuyu ağzına tulumba ra giden yol üzerinde Yeniçeş- yol gibi medenıyetm en tabiini 

yolun üzerine tesadüf ed~ koymak suretile su teırün edil- me meydanında evvelce mevcut metlerinden b~z ?ahtı karalıı_:ı: a· 
harap Sultan çeşmesi yıkıldıgı mistir. olan cami kaldırılmış ve yerin- caba ne vakit ıstıfade edecegız? 
takdirde bu yol daha muntazam ; _ Nuhkuyusu caddesinde d.e bir bahçe vücude getirilmiş- Guya şehrin ta göbeğinde otu
hale girecektir. . .. .. kuru bir çeşme haznesi su depo tır. ruyoruz. Biraz geç kalsak evi-

4 - Salacık iskelesı. onun~e su ittihaz edilmiştir. 15 - Bundan maada Selam- ~ize gitmek i~i1?'. zulmet içinde 
Abdurrahman B. ismın~e b~'. 10 _Nezafeti fenniye ahırla- sı,;da, Fıstık sokağında, Yeni bır kaç defa duşup kalkmadan 
zat, güzel bir bahçe ve bır plaı rı sehir içinde idi. Bunla~ da rı:ıahallede, dibek, fıstık, kahve evimizin .l'.o~unu b.ula.mıyoruz . 
.Yaptırmaktadır. Burada yaz ge- Nı.İhkuyusunda yeni inşa edıleıı, cıbaşı, bostan sokaklarında bir . Şehr7mını ~~hıddın B.eyefo.n 
celeri sinema gösterile~ek, d~s ahırlara nakledilmiştir. j çok yollar tanı;r edilmiştir. dıden rıca ve. ı~tırham edıyoruz. 
ve sair eğlenceler tertıp edıle- 11 _ Karacaahmette duvar Bu yollar tamir edilirken bir Allah :ıza~ı ı~ın ~ek acıklı ol~ 
cekti. Bilaassapara kısım çok tlibi denilen yerde ufak bir park taraftan da kanalizasyon ame- bu vazıyet.ımız.e bır an evv7l nı
güzeldir. vücude getirilmiş ve halkın isti liyatı yapılmaktadır. h_ayet versıı:ı.Bız de b~ ş~hnı:ı e.v 

5 - imrahor cad~esi.le Uncu rahati için kanapeler konmuş-' Üsküdarlı kari imiz, mektubu ;atla~ıyız.~~~ d:kl~~~:e~~e::z- -
lar s~kağ~ tamir edıl~ış. ve:: tur. 1 nun sonunda a~ zamanda bu ka ;r?,~k~~dı~:s~zluk ve k?ranlı~ 
sokagın bır kısmı parKe ıle 12 _ İhsaniy~de toprak soka dar buyuk faalıyet eseri göste- - h y .. 1.. u··ı kalmadı 
Ş . . • d'I 1 Ü k'.d b 1 d' . . ga ta ammu um . · 
enımıştır. . k , da bozuk yoJlar tamır e ı - ren s u ar e e ıye reısı Se-

Açıkgözler çoğa dı, dikkat ister 
t; - Horhor çeşmesı ve me - ıo:ınkted'r dat Beye te ·ekkür etmektedir * "' • 

tep sokağından Paşalimanına ıne ı · · Alacağımıalamıyorurn 

- v sı.zın sıcağı varsa da ... Artvinde bir zattan alacağım 
var. Bir müddettir icra marife

' tile muntazaman aldım. Sonra 
tediyatın arkası kesildi. Bunun 
üzerine 2019 '928 de Adliye Ve
kaletine, Adliye başmüfettişli
ğine, İstanbul Müddeiumumili
ğine istida ile müracaat ettim. 
Bu istidalar icra dairesine hava 
le edilmişse de hiç bir netice 
çıkmamıştır. 

Artvinden gelen cevapta ise 
paranın ıcra vasıtasile gönderil 
diği bildiriliyor. 

Üç aydanberi on para alama 
dım. Pek sıkıntıdayım. Nazarı 

d.ikkatı celp etmenizi rica ede
rım. 

Askeri ınütekaitlerinden 
Necip 

........................................ 
gibi pişmediğimıze şaşılır. An· 
cak bu sıcak günler, biribirini 
takip ederken şimdiden kıtı dü
şünerek tedarikli bulunmak ge
rektir. Bir kere havalar soğu
yup ta ateş aranmağa başladığı 

1 d Yo
r ıcı g.ıııeş altında do-1 laşırken nasıl olup ta 

kadar s - ı ca { gı ı 

gibi odunla kömür de ateş paha Bir kaç gimdenberi 25 yaşla 
sına çıkmakta geçikmez. Bunu 45 ya§ arasındaki kızların ıki 
bilenler, vakit geçirmeden kış- ·senelik maasları verilerek dev
lık odunlarını tedarik etmeğe !et hazinesıle alakaları kc ili-

yunıurta 
1 
çalışıyorlar yor. İki senelik maaşlarını alan 

a. 

lar bu parayı korkarız ki uraya 
buray dağıtacak, yahut ta bir ta 
kım fırsat düşkiinlerine kaptıra
cak elleri lıö;ürlerinde kalacak
lardır. 

Tavsiye ederiz: paralarını iş
letmek bahanesile tatlı bir ta· 
kını vaatlarda bulunack kimsel6 
rin sözlerine innmasın lar. Son 
pişmanlık fayda vermez ha! .• 
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Istanbulun su ihtiyacı Poliste 
,. Kömürcünün bin IlllkuAmett•n ta .. sltl· Birinci sahifeden mabaat Birinci "'hileden mabaat Emanet Kadıköy ve uskü- ıuı ., .n ., 

dar taraflarını Elmalı ·bentleri- Jir8Slnl raJan(at de isimleri mukayyet olan kim-
i itibarile dig" er mıntakalardan T mal alanlar l · "Et hl"" dd d"l cekle nin tevsii dolayısile su cihetin- se erın a ı a e ı e -
aha müsait vazi•,•ette oldug-u Unkapanında Hı"saraltı soka · b"'d" den zengin addetmekte ve hiç rı ta ıı ır. 
eyan edilmektedir. buh~an olmıyacağını söylemek- ğında oturan kömürcü Mahmut ı Iskonto için yeni bir emir.. 3 - Müracaat edecek kimse-

Emanet Terkosu da hesaba tedı"r. Ef. nin evine hırsız girmiş ve H .k d 
1 1 

""bad"l lerin beraberlerinde pasaport 
atarak vaziyeti tamamen ııüi- b" ı· k kd" · · 1 an ze e er e mu ı • d kı , 

Maamafih Erenköyün iç ta- ın ıra evra ı na ıyesını ça - h . m··ıtecilerden fotografları cesametin e 4 ta 
mmen görmektedir. t ş·· h ·· · h 1 mu acır ve u f k d"l · · ı·afları, bu mes'ut su memleke- mış ır. up e ~ze:ıne ı~sız ar- temlik muamelesi yaparak fotogra !arını ve en ı erının 

Esasen yalnız vasi Terkos tı"nden madut olmamalı ki kum- dan Mahmut kamıl, Nurı ve Rı- 1 aı· t k d 
1 

b"r Türk tabiiyetinde ve Rum-orto 
ölü, fenni: vesait ile çalışıldığı · · d ·· k" · k 1 emv ı me ru e en ° an 1 d ld ki 

Panya ancak gece yarıları biraz zta ısının e uç ışı ya a anmış- malı •yirmi senede ödemek doks mezhebin e o u arını 
akclirde şehrin bütün su ihtiya ır ··b · ·· ·t e k e 

su sevkederek mütebakı zaman · şartı.le alan ve bedelini hüku- _ mu eyyın ve muspı vra v mı, hatta senelerce müddet Ot b'l k ·kı t" 1 · · a 1 ur 
lar suyu kesmektedir. omo ı azası mete borrlanmış olanlarla vesaı ge ırme en ne o un . ağmur yağmasa dahi temine- . k"k t Ş f"· L' ,. . ·a . d k" ~ 4 - Ankara mukavelenanıe-

ecek kudrettedir. Maamafih Emanetın son tet ı a ına o or utnnın ı aresın e ı müzayede ile satılan emvali 
göre, İstanbul heyeti umumiye- otomobil dün Kadıköyünde Pa- metrukeyı· sekiz senede ve sinin 10 uncu maddesinin 2 inci imdiki şirketin iptidai: ve nakil.- 3 ·· ·· f k ı d mevzuu 
si itibarile daha üç ay kadar zaryolundan geçerken Elınas sekı"z taksı"tte 00· emek u""zere ve uncu ı ra arın a vesaitile "Terkos" susuzlu- · b h ı h d h" b f k ı 
Yag"mursuzluk ve kuraklık de- H. namında bir kadına çarparak 1 h""k a s o an eş as a ı u ı ra a-

un remzi haline gelmiş gibi- almış olan ann u mete o- rın atide zikredilen ahkamından 
ir. Terkos ta dahil olduğu hal- varn etsede susuz kalmıyacak- başından yaralamıştır. lan borçlarını defaten verdik ınu··stefit olmak hakkına mallk 

tır. Emanet, altı sene evvel şeh Et f ldı h 1 · kd" d ·· d 6 · b f e İstanbulda nüfus başına isa- ra a sa ran sar oş en ta ır e yuz e nıs e ın- oldul,larını müspit evrak ile bir re devredilmiş olan Evkaf sula- d · k ı - h kk d ' 
et eden su miktarı ancak 30 lit E · t t t .. ·· ı e ıs onto yapı acagı a ın a likte istidalarını ta~i komisyona 

rı varidatını hala Emanete veril yıp e 
0 

uran utun ame e- dün Maliye Vekaletinden şeh tevdı· etmeg"e davet olunur. 
eyi buluyor. mediğinden ve bu yüzden yapı- sinden Hayrettin, sarhoş ola- rimiz emvali metruke müdür-

Halbuki medeni şehirlerde lacak birçok mühim ıslahatın rak elinde bir sustalı c;akı ile .. _ .. . . . 1ın· Bu fıkralar şunlardır: 
eher nüfusa laakal 100 litre i- yüzüstü kaldığından şikayet et- Balatta Salih._ağa~ın kahvesi- l~gune yem hır emır ge ış- - Türk Cümhurıyeti memurla-
abet etınektedir. Hatta Şikago mektedir. Emanetin, bir milyon ne gelerek muştenlere taarruz tır. · rı tarafından evirlmiş pasaport-
a bu da kafi görülmiyerek 500 liradan fazla olduğu tahmin edi ettiğinden yakalanarak tahkika Malum olduğu üzere yüzde 1 Jarıa 
treye çıkarılıyor! İstanbulun len bu paralarla yapmak istedi- ta başlanmıştır. 6 iskonto muamelesi için bazı İstanbuldan müfarakat et-
Jsuz kalmıyacağını temin eden ği işler meyanında terşih ha- Bir genç daha boğuldu noktalarda tereddüt edilmekte nıiş olan gayri mübadil eşhasın 
:manet bilhassa içme suları iti vuzları da vardır. idi. Mahsubu umumi: kanunun Etabli oldukları kabul edilmiş-
arile vaziyetin mucibi memnu d ~ Caddebostanı plajında 18 ı dan evvel satılan ve temlik tir. 
iyet olduğu kanaatindedir. Ankaraya Kayış agı yaşlarında Andira isminde bir 1 muamelesi yapılan emvali met- Kadınlarla gayri reşit erkek 

Günde 1stanbula 1000 ton- suyu gönderilecek çocuk denize girmiştir. Çocuk 
1 
rukenin taksit bakiyeleri defa- ve krz çocuklar ve reşit dahi ol-

an fazla memba suyu sevkedil Ankara memurin kooperatifi yüzme bilmediğinden bcğul- ten verildiği takdirde iskonto sa evlenmemiş kızlar aile reis-
~ektedir. müdürü dün Şehremini Muhid- muştur. yapılması evvelce gelen tali- lerine iltihak etmek hakkma 

Bumm 800 tonu Hamidiye, din Beye müracaat ederek An- Cerh vak'aları matname iktizasındandı. Fakat maliktirler. Reşit oğlunun Etab 
5 tonu taşdelen, 20 tonu Kara- karada meb'uslarla memurların 1 _ yeni camide Abdurrah- mahsubu umumi kanununun ' li olduğu kabul edilmiş olan dul 
ulak, 15 tonu Göztepe, 20 tonu iyisu ihtiyacını temin etmek üz- man isminde biri arkadaşı Be- I neş~nde°: s_onra satrlıraş ve anneler de k~z~ İstanbula avdet 
.ırmakeş 15-20 tonu Keçe suyu re Kayışdağr sularından istifa- driyi bıçakla yaralamıştır. \temlik edılmış olan malların ve hakkına malıktırler. 

Iskonto Jltımlara tebligat 

BuglinkU yeni 
bilmecemiz 

Soldan sağa~ 
1 - Sille (5). 
2 - Eser (2). Tel (3). İstif-[ 

ham (2). 
3 - Parmak yarası (5). 
5 - Çengel (5) 
6 - Eksik değil (3). Geniş 

(3). 
7 - Beraber (3). Rabıt edatı 

(3). 
8 - İlenin muhaffefi (2). 

Meyan (3). Ekmek neden 
yapılır (2). 

9 - Duanın sonu (4). Geriye 
kalan şey (4). 

eğlence!eri 

Dllnkll bilmecemlzln 
halledilmiş •ekli 

yukardan aşağı: 

1 - Garaı (3). Bir Türk B 
kanı (5). 

2 - Dünya (4). 
3 - Bir nevi maden (5) 

t 4 - Otomobil (3). zaman( 
5 - Derviş meşrep (8). 
6 - (a) gelirse marka olU 

(3). Su (2). 
7 - Sinirli (5). 
8 - Su yatağı (4) 

9 - Cilt (3). Aşikar (5). _ 

e 120 tonu Kayışdağı suları- de için teşebbüsatta bulunmuş- 2 _Taksimde Andon sarhoş iskonto. b~~~yei ta_ksitleri defa- 5. - Vesi~al~~ı~ tahrir, kil.yit 

ır. tur. olmuş arkada~ı Feyz'. ile kavg.a 1 ten verıld~g~ takdırde ı:ıahsup . ve ıtası?a. aıt hu tun muamel§t kumpanyasına bir kere uıtramadan sigona yapıırmayınız. --
Emanet Kayışdağı sularını 1 Muhiddin B. esas itibarile bu- ya başlamıştır. Feyzı Andonu muameksının yapılacagı da ta- meccanıdır. --. 7 elefon: Beyoğlu _ 2002 

~adıköye isale ve tevzi için bu- na muvafakat etmiş ve ancak yaralamıştır. . l liman~me iktizasında?dı, fakat • - --

!:1;~:~::1~~~~ı~r:::~ t~!ri1ş~ ~~1~r!~~Y:u~~:i~~~te1;e~m:~ de
3
biri ~::agn~~~~: ~;~:;~~~~: . ~ua~:~~de ~~!~t:;i~~0~:~a:~ An;~::'iarT;:~:f7ıe :~~;:~ Küf a~Ja~a 6. No. J. EF. MP. Mü~ör)OfÜO~eO : 

ün zarfında Mısırlroğlu ve Acı sım hakkında tetkikat icrasr ta- ğeni İdrisi yaralamıştır. ı muhaseb~t. murakıplerı tarafın- lunıata göre bu sene A~adoluda. Azamı mikdar: Erzakın cinsi Mikdari Erzakın cinıl 
adem taraflarında birer çeş- karrür etmiştir. 4 - Ayvaınsaray'da Necati. dan te,tkıkı esnasında mahsup mahsu:. geçen senenin iki buçuk 

1
.
35000 

Ekmek 
1500 

Tuz 
1e yapılacaktır. Ankaraya gönderilecek su isminde biri sandık parası yü- 1 umumı kanununun neşrınden misli fazladır. 

14000 
Sığır eıl 1000 Semiz otu 

Bu ay nihayetine kadar Ka- borularla Feneryolu istasyonu- zünden sandıkçı Hasanla kavga 1 sonr'.11<.i temli~ ve. satış muame- Trakya mahsulü ise bu sene 
500 

Şehriye 500 Ta"" bamya 
ışdağı suyu Altı yol ağzına ge- na getirilecek ve oradan 15 ton- ya tutuşmuştur. Neticede Ha- lelerının taksıtlen• defaten ve- geçen seneye göre 3 misli faz- 3000 Koyun eti 1500 Baılıcan 

, irilerek orada da büyük bir çeş luk sahrinçli su vagonu ile An- san Necatiyi başından yarala- rilirse iskontonun yapılacağı ve Jadır. ıooo Pirinç 3000 Kabak 
1e yapılacağı gibi Gazhane ve karaya gön_der~lecek ~e ucuz mıştır. fakat mütebaki taksitlerin tedi- Edirne ve civarındaki son 500 Bulgur 3000 Taze fasuly• 
ıloda cihetlerine birer kol ayrı olarak tevzı edılecektır. 5 - Samatyada bir kahvede yesi takdirinde iskonto muame- kasırgadan mahsul müteessir ıooo Sade ıooo Domatis 
icaktır. Ancak, Ankaraya gönderile- Yusuf isminde biri ailesile bir- lesinin kabul edilmiyeceği iddi- olmamıştır. Anadolu mahsulü 500 Zeytin yal;ı 3000 Lahna 

Günde 120 ton temin edecek cek suyun, Halkın aldığı saat- Iikte oturan Mehmede laf at- a edilınişti. cins itibarile de pek iyidir. An- 5000 Kuru fasufyı 2000 lspanak 
)an Çamlrca sularının toplan- lerde değil boş bulunduğu gece- mıştır. Mehmet Yusufu başın- Bu mesele hakkında metruk cak Trakya mahsulü Anadolu 5000 Nuhut 3000 Purua 

' 1ası ve isalesi 150,000 liralık lerde tefriki muvafık görülmüş dan yaralamıştır. mallar müdürlüğünün Maliye mahşulünden daha zayıftır. 3000 Mercimek 40 Kırmızı bibeı 
ir masrafa mütevakkıf bir iş tür. Zaten Ankara için gün aşı· Biçağı göğsüne saplamış Vekaletinden vukubulan istiza- Bunun için ekmeklik Trakya 8000 Soğan 200 Sılça 
lduğundan Emanet bütçesinin rı 15 ton su alınacağından Hal- Aksaray'da köfteci Mehmet nına Maliye Vekaletinden cevap ununa Anadolu mahsulü karış- 5000 Patatis 500 Zeytin daneıl 
1üsait olacağı(!) zamana talik kın sarfıyatına bir tesiri olmıya Ef. Millet caddesinde Mitat e- gelmiştir. Bu cevapta yüzde tırmak lil.zımgelecektir. 125 Kuru bamyı 200 Sanmuk 
dilmiştir. cağı anla§ılmıştır. fendinin gazinosunda rakı içer- 6 iskonto muamelesi için hiç bir IOOO Toz şeker 1200 Sabuıı 

' b 1 • b•d 1000 Kuru üıüm Maarif emini geldi Evkafın Edirne kasır· ken Mitat Ef. alacağını alınak suretle tereddüt ediımemesi, Alman tale e erı a ı eye 
1000 

Kesme şektr 200 lllrke 
Maarif Emini Muzaffer B. gaımdaki hasaratr için Mehmet efendiyi sıkışur- mahsubu umumi kanunundan çelenk koydular 

50 
Çay 2000 Xömur 

miştir. evvel ve sonra yapılan satış ve 
160000 

Odun 15000 Aıpa 
lnkara Maarif eminleri kongre- Son kasırgada Edimede vu- Mehmet bundan müteessir temlik muamelelerinin hepsinin Şehrimizde bulunan Alman 6000 Sıman 
inden şehrimize avdet etmiştir. kua gelen tahribatın Evkaf ida- olmuı, bıçağmı çekerek göğsü- de iskontosunun kabul edilme- profesör ve talebelerinden mü- ıooo ~{.::c baklı 1000 Makunı 

Muzaffer B. şehrimiz maarif resine ait olan kısmı tesbit edil- nün sag" tarafına saplamıştır. sı· bedelin tamamı veya bakiyei rekkep seyyah kafilesi, bu sa- ıooo 1' 
· · 1 · · k bbc saı' re gı· Ku""tahya 6 Numaralı Jındarmı mektebinin bir ıenellk kırk bir kal' . , 1ıntakasma aıt yenı esas ar ve mış, mınare, u ve - Mehmet Cerrahpaşa hastanesi- taksiti noktasından tereddüt o- bah Zafer abidesine bir çelenk ııı · ı· h 

0

ld" b" kıl 1 · fotog" rafları Erzak Yem mahnıkaıından Et ile Ekmek kopalı zorfla diğerlerinin ıl• a ımatı amı ır. 1 yı an yer enn ne kaldırılmıştı. Junmaması bı"ldı".rilmiştir. koymuşlardır. b<I 1 b l E k f ""d""r m'nakas.ısı 930 senesi A•·ustosun 21 inci perşembe günU saat 15 ıe KUtı '. Kadın tayyareci konfe- alınarak stan u v a mu u - " • ~ 
1 .. • ·· ·· d "imi tı" Yapılan Btl~dlye dairesinde · müteşekkil komisyonda icra edileceğinden tıllpfer•. 1 ransmı verdi ugune gon en ş r. Liman •İrketi hakkında ı " 
keşfe nazaran Evkafa taalluk e- " Yeni neşriyat Şehrenıaneti i lanatı yevmi mezkOrde 0/ 07,5 teminatı muvakkaıe makbuzlarlyle komisyona ıer 

Dün akşam Türk Ocağında den zarar miktarı yüz bin lira yeni bir rapor nftıııcyi almak ve öğrenmek üzere Mektep müdürlıijl;üne milracaaıları 
rransa Tayyare cemiyeti resmi raddesindedir. Deniz ticareti miidiriyeti li- Türk temaŞa!'l Saltipsiz bir erkek keçi bulun· 
~urahhası tayyareci Mile. Ma- Kiralı binalar manm umumi vaziyeti hakkın- muştur. Sekiz gün içinde mUrocut 
ie Marven tarafından tayyare- · · kı da bir rapor hazırlamıştır. Bu Selim Nüzhet Bey son aylar- •dilmezse satılacaktır. ilik hakkında bir konferans ve- Bazı rf.smi dairelerın hır - , 
ilmiştir. 

sım şubeleri icarla oturmakta- raporda Liman şirketinin de va- ila hazırladığı "Türk temaşası,, 
dır. Bu gibi daireler icarlı ol- ziye6;e temas edilmektedir. 1 eserini bastırıp neşriyat sahası
mıyan emlaki milliyeye ait bi- Deniz ticareti müdiriyetinin na çıkardı. Bu eser Karagöze, 
nalara nakli düşünülmüştü. Bu raporu liman işlerinden şimdi- Orta oyunu ve meddaha dair 
suretle emlil.ki milliyeye ait bu- ye kadar yazılandan daha bet- bizde ciddi tetkike müstenit o
lunan Beyazıttaki Leblebiciler binane bahsediyor. !arak şimdiye kadar ilk neşredi-

Üslcüdarda 6 ıncı icra memurlu-
kızlara maa§ 

Babadan maaş alan kızların 
Kİ senelik maaşlarının tediyesi 
arşamba günü nihayet bulmuş 

ğundın: 

'u. 
Bu gibi kızlardan daha bir 

:ısınının maaşları tediye edile
nediğinden maaş tediyesi bir 
ıafta daha temdit edilmiştir. 

caddcsindeki binayi Gedikpaşa Liman şirketi 930 senesi için len eserdir diyebiliriz. 
polis mevkii işgal ve naklederek de hep zarar etmiştir. Raporda- Türk temaşasında Karagöz
bu binada vazifeye başlamıştır. ki kaytlara göre yalnız bu sene- ün ne büyük bir mevkii oldu<Yu 

Beyoğlunda Sarı Uııli mahalle· 
sinde Yemenici soka~ında (5) nu· 
nı:1r . h arartımand<t sakin iken elrevm 
ihmcıg:\hı meçhul 17.idor Krepen 

efendiye 

Hukuk mezunları nin ilk üç ayındaki zararın ye- nu söylemeğe hacet görmüyo~ -
kunu 80 bin liraya baliğ olmak- Ser Nüzhet Bey bundan 

Fuat 13t:ve olan deyninizden do
layı mahçı z bulunan meıkilr gayri 
menkuldeki 90) hisse itibuilc ~ [ 1) 
hissenize ı 2~8 930 tarihine n1üşad;[ 

salı günü 5aat S,JOda takdiri k1\·met 

ye mahallen hacir, 'ıızcdilecc~i icra 
\"e i!IAs k•nunııııun t.69) uncu mad
desi ıhk:\mııı:ı tevfikan il:luen tebliğ 

Romen sefiri Bu sene Hukuktan çıkan ta
lebenin, münhal yer bulunma-

Romanya sefiri M. Kart bu- ·ı d" - · · b" 
<lığından, tayin edı me ıgını ır :ün Ankaraya gidecek, bir iki 
refikimiz yazıyordu. 

,·u··n sonra avdet edecektir. . .. 
Yaptığımız tahkıkata gore 

Hilaliahmer balosu bu haber asılsızdır. Avukatlık 
Hilaliahemr cemiyeti 21 a- yapmak için staj müddeti olan 

~ustos perşembe günü saat 21,5 iki sene Adliye Vekaletinde tav
a Büyükadada Yatklübünde ve zif olunmak kafidir. Hakimlik 
ilecek Hilaliahmer balosunun yapmak şart değildir. 
ertibatını ikmal etmektedir. Esasen bu sene Darülfünun 

Balo için bir propaganda he- Hukuk fakültesinden mezun ta
ı·eti intihap edilmiş bu heyetin !ebeden bir kısmı stajlarına bir 
ızaları matbuat erkanındandır. kaç av evvel başlamışlardı.. 
fertip heyeti cuma günü bir iç- Refikimizin yazdığı gibi staj 
na daha yapacaktır. yaptırmak için münhal yer yok 

Heyeti merkeziye içtima değildir. Vekalet bütün tale
Hilil.liahmer 5 ağustos salı beyi yerieştirecektir. Şu kadar 

günü saat 15,30 da heyeti mer- ki arzu etmiyen stajini yapmıya 
kezi ye içtimaı vardır. bilirse de avukatlık yapmak hak 

Dişçiler ihtilafı kını istimal edemez. 

Dişçiler ile mektepten mezun Verem hastanesi levazımatı 
diş tabipleri arasında hasıl olan Cerrahpaşa hastanesindeki 
ikilik hakkında diş tabipleri ce- paviyonda açılacak olan verem 
mi yeti tarafından şimdiye kadar hastanesi levazımatınm ikmali
ne mahkemeye ve ne de Etibba ne çalışlmaktadır. Karyolalar 
Odasına müracaat etmediği ha hastaneye getirilmiş ve nakilleri 
her alınmıştır. esnasında bozulmamaları için 

30 bin ahsap travers oldukları yerde boyanmaların 
Anadolu demiryollarına veri- başlanmıştır. Diğer nevakıs ta 

lecek olan elli bin meşe travers- tedarik edilmekte ve peyderpey 
ten birinci parti olarak 30 bin yerlerine konmaktadır. Maama
travers, Biganın Ahıdağı or- fih bu işler zamana ihtiyaç gös
manlarında imal edilerek Derin terdiğinden verem haştanesinin 
ceye sevkedilmek üzere Haydar açılması bir müddet daha teeh-
pasava nakledilmişt.ir. • hii~ ~<tec•lctir. 

d D . _ 1 ·ık .. ruz. ım 

ta ır. ıger ay ~r ı u~ aya na-! evvel Türk matbaacılığının ta-
zaran daha hafı{ geçmıştır. 1 ·h· · d O mandanb · , rı ını yaz L za en 

Bu rapoı· alakadar makama- K .. · · t tk"k t yap ·· .. . . . aragoz ıçın e ı a an mu 
ta gonderılmıştır. ı ellif son aylarda da eserinin ha 
Debagat fabrikaları yardını. sılmasile meşguldü. Kitabı gör olunur. 

İstiyorlar ı dükten sonra Selim Beyin emek -~ls-ta-n"7b-u71 --:B"'i""'ri-nc..,.·i Ticaret /ll•hke· 

.. • . . leri boşa çıkmadığına kani ol- me>inden: 
Turk Dabaglar cemıyetı son, d k ç·· k .. k" kl" . Felemenk Bahrisdit Bankasın• 

d f b "k l k u . un u ıtap ren ı resım-
zamanlar a a n a arını apat 1 1 .. 1 b" k"ld b 1 m erhun olup &atılması karargir olan 
mag" a mecbur kalacak derecede 1 er e guze ır şe 1 • e ası - -

90 
"bil 

· - b 1 d ki d , mıştır. Bundan sarfedılen eme- 10 adet 191 l ve l adet l 3 tarı 
zbıyh~nletmege aşt a lı b~rın. ~n ğin derecesi anlaşılabilir. Mısır Kredi C<"onsiye 'e ı ı •det Şork 

a ıs e muavene ta e ı ıçın demir yolları tıhvilaıı 7-8·930 cari· 
hükumete müracaate kaarr ver- Selim Beyin tetkik mahsulü hine müsadil per,embe günü suı 
mişlerdir. Fabrikatörler serma- olan bu eserinin diğer kısımları ı 4ıe lstanbul Eshım ve ıahvilAt 
yelerinin kısmı azamını son sis orta oyunu, meddah kısımlarını borsrnnda satılacağı il1n olunur. 
tem tesisata sarfettiklerinden, ihtiva ediyor. , 

· Yatih Sulh !eratından: Bir borcun 
mevaddı iptidaiye tedariki için Bizde meşhur hayalcilerin, ödenmesi için haczedilip .atılmasını 
yüksek faizle para almak mec-, meddahların ve orta oyunu san karar verilen bir radyo makin esile 
buriyetinde kaldıklarını beyan atkarlarının muhtelif resimleri masa ve ıeferruaıı ve bir hılı, ortı 
etmektedirl~r. kitapta vardır. Türk temaşası mas11ı mu örtü. iki ıigarılık >ehri 

Bir tashih hakkında pek ciddi bir tetkikin halin 4 üncü pazartesi günü saat 
Gazetenizin 30 Temmuz 930 

tarih ve 1604 numaralı nüsha
sının üçüncü sahifesinin altıncı 
sütununun nihayetinde (yeni 
muavin) serlavhası altındaki fı
krada tapu müdüriyeti umumi
yesi tapu müdür muavini Maz
har Beyin tekaüde sevk ed"1ece 
ğinden bahs olunmaktadır. Hal 
buki mumaileyh sıhhi mazere
tinden naşi tekaütlüğünü bizzat 
talep etmiş olduğundan keyfi
yetin ayııi sütunda tavzihan 
tashih buyrulmasını rica ede
rirrı cı'-n<11m. 

mahsulü olan bu eseri okuyucu 14 de Sandal bedesıanında arttırma 
~ımıza tavsiye ederiz. sureıile saıılacajl;ı ilin olunur. 

IST AN BUL VILA YETi 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Satılık kagir ev, No. 17-5 S!deris sokağı, 

imrahor ilyas bey 1nahallesi, Yedikule, alt ka
tında bir oda, bir n1atbah, bir hela, birinci 

katta 2 oda, bir sofa, parası peşin veriln1ek 

şartile 700 lira, satış .ıçık arttırn1a 5 Ağustos 
a~n salı j?"ÜnÜ t4,:l0 Deft,.ı·da rlılıtn (F-?!ol8' 

Karaca~eJ ~a1ına~aın1tıın~an: 
Kazamızda inşa edilmekte hıılıınan hükl'ımet konap;ının bakıyYt"'. 

sinden 1 1054 lira 82 kurus on lıir bin elli dür lira seksen iki J(lırO 
' • 30 b ·· · .,aı miktarı. kısmının iıı;aatı 211 "p;ııstos 9 çarşam a gıınıı '' • 

16 da talihine ihale edilmek iizrc müııakcsay<I çıkarılmıştır. fa· 
!iplerin kcşifnamcyi µ;iirıııck için her ı;lin ve raahh_lit ermek ~;ce~ 
yenlcrinde mezkôr giiııtk 'e kanıımla yazılı tarılat daıresıııd 
Karacabey kayınakanılıil;ıııa ııılira~atları iUn olunur. 

Manisa vilayetinden: 
\"ilh<t ilk mektepleri için 1910 lira kıymeti muhammeneıiude 13 kafeJll 

t\ rakı. ınatl.>u.a mün;:ık.asaya konulmuştur. . -· ·dır. 
,\luııaknsa müddetı ,\ğustosuıı 16 ıncı cuınaatesı gunıl saat IO a kadaı 

1 J·:, rakı nı.ıtbua nüınuııclerini görmek ve münakasa şeraitini anfanıl 
j .. th·cn (;ıliplerin :\)aari[ ınüdüriyctinc ınüracııtları ila.n olunur.' 

·-----

P. T. T. ~. M. tezaznn mü~ürlu~un~en; 
1 - Czerleriııe reklam ya;ı'ı hakkı ralibine air olmak ıiıcrt 

9X r 4 eh'adınt!a cc!ıı;rar ;ıarfı yaptırılacaktır. . 
1
, 

'2 - ihtiyacı senevi yedi milyon tahmin edilip her dcfa•111' 

ayrı reklam konulmak surerile bu ihtiyacın ceste ceste yaııi iki yıı.1 
clliıer bin adet temini caizdiıı. ffl'ı 

~-Yapılacak zarfların c~k~linl öğrenrdek ve fazla malumu •1. e 
lstiyenkriıı her giin Yeni posranede levazım miibayaat şubesıO 
m(iracaat edebilir. e 

4 - J~n iyi kı\ğıttan imal ve en çok aderre vermeği derıı 111

1 
edene ihale edilecek olan bu i~in ıı;ürüşme ve ıızlaşın;ı ıiiııll ',~ 
ağustos 930 tarihine milsadi! pazartesi ~ümi oltlıığıı ~l:ıJrndıır;ıı 
llAn olunur. __.,,. 

· Manis~ vilayetinde11ı;· 
\"il~yet sıhhı\"csi için ki'_osu oıuz .dokuz. lira .. khmeti m".lmnmene ,~ol 

rindeıı 2<00 liralık kının mubayaa edılecektır. \luııakasa muddttı 1 tı le' 
, 1 k . t .,eo tos 9.10 cun1artc:si ~ünü saat dokuz1 kadardır. ~eraitini an ama ıs c_ 

rin şiındidt!n \'il:\yec ~ ıhhac müdürlüıtüne ınOracaatları ilan elunur. ~ 

Kars Oelter~arh~ıo~an k~ 
"h ! · l · .,,, ı·ı " l. ıncırıık« 30-7-9.JO carı ime ıııuzaycr ı:sı ı an et ı en r,m,a ı . JıJ• 

Karsın Yu,urpaşa m:ılı:ıllesiııdcn G:ızimulıtar paş:ı ~:ıtlılı:·ı~ ftJ 

6000 lira kıY.meti ınııh:ımmcııdi lımıenin mi.i.z:ı\ctlı:>i l1ir h~ 
uıiiddetle ccmılit cdildilli ;ı,ı,, ıılunıır. 



1 · l1~1nni, et s·andığı miidürlliğiinden: 
Mi.ıza 
yede 

d il 

• Borçlonua 
ikraz Meıhun un cins ve ev'I ismi s İ M LE K S 

1 

DevletDemiryolla 
No 

lira 

9882 

807 

2110 

4b0 Be o lu Ferikoy b rincı mahallesinde Simen~ se>-
gd k , 9 mükerrer yeni 23 numaralı hıra-

k ın a es tı 'mamı Şadiye Nasiha Hatıçe ve 
ı;artL n.:ın n " · 
Rabia Hanım/ar d · 

545 Ü da Valc.eıatık m halles nde Ça\IUS ere.sı 
d ki 93 yeqi 115 numaralı bır hanenın 

Jdesın e es Cafer A a 
tamamı. · il dd de 

618 Bakır öy'de Kartıiltepe maha e ve ~a esın 
k 194 yenı 53 numaralı maa bahçe bır hanenın 

es 1 Fa;ma Suada Ha ım 
tamamı. il D d bı" soka-

3303 Üsküdar'da Selimiye maha eve. uvar ~ 
2751 • ,nda 34 numaralı maa b~hçBe bFır hanenH ın tama-

"' Tcvfık . atma anrm · 
3779 ~~lata'da Sultanbayazıt mahallesin~e Marya so- ~··· 

16920 k da eski ı 9 yeni 19 numaralı bır apartıma-
agın Ahmet Cevat B. 

nın tamamı. · d k' Yal 
E . ultan'da Şahsultan mahallesın e es ı ı 

3157 4086 ;~;~alı çıkmazı sokagmda eski 6 yeni 6 numa-
rafı bir sahilhanenin tamamı. Hasa.n ve Kemal B.ler 

Üsküdar'da Mecidiye mahallesınde Atıfb.ey ~o-
1610 4310 k da eski 8 yeni 16 numaralı maaba!i bır koş-

miktarda ve muhtelif 
cins radiatör bulunur. 

Proje ve keşif için: 
caride inde 

İktl atlı, A ri 
ve ağlaın 

(S l M P L E 
KAJ,ORİFER 

1 AZANLAHINI 
Tercih ediniz 

) 

Aynı harareti temin et
mek llzere diğerlerinden % 40 
noksan kömür sarfeder, 
ve istimali son derece auhu
letlidir. Fabrika şubesi olarak 
depomuzda her zam.ın kafi 

kuvvette kazanlar ve envnyi 

Borsa han ittisalinde, 

idar il-n tı 
Haydarpa a E ki ehır t uze ·n e D e ı cı a 

ki ocaktan çık. nl cak 6000 m3 bala t ve 6000 m3 b o ı 
zarfla mun 25 agusto pazarte ün aat 15 te A 
da apılacaıı: r 

İştırak edeceklenn teklif mektup! nnı ve muva kat t 
natlarını ayni günde saat 14,30 a kad r Mlinak a kom syo 
vermeleri laznndır. 

Talipler miınaka a artnamelerini 5 lira r:ıukabilinde A 
rada ve Haydarpa ada idare veznelerinden tedarik edeb.lirl 

• • • 
Filyos be incı kısnn inşaatının kapalı zarfla mun asa 

agustos 930 (.Umartesi gunli saat 15 te Ankarada Devlet De 
yollan idaresinde yapılacaktır. 

Miınaknsaya i tirak edeceklerin teklif mektuplannı ve 
· vakkat tenıinatlannı aynı gund saat 14.30 n kadar mlina 
komisyonuna vermel ri Uizımdır. 

Talipler münaka artnamelerini 40 lira mukabilinde A 
rada Maliye ve muha ebe ı eri daire 'nden tc rik c<l bilir! 

• • * 
KIRKOR 

agın Fethıye H 
kıin tamamı. · d 1 b 1 
Bakırköyünde Cevizlik m_ahallesın e stan u 

mllessise in e Kalorifer muhendisi JAMGOÇYAN 
ANTRANIKYAN amliracaat. 

Ankaro - İzmir - Ankara v Ankara - Haydarpa a - An 
arasında m•ıhtelit katarlarda haftada iki defa i !iyem dog 
takh vagon ervisi ı 'an ahıre kadar haft:ıda bır def<ıva •n 
mi olup berveçhi ati hareket edecektir:ı 

1524 4418 caddesinde eski 13, 54 yenı 42, 44 numara.lı maa 
d .. kk'n bir hanenin tamamı. ismet, Hatıçe 
.~ .. a n Ay<e Behire Hanımlarla Mehmet, 
.,J uzcyye , ~ .. .. 
Mehmet Ihsan ve Husnu B.ler . t 

ı'kta 'ta Cihanniıma mahallesınde ma~ so- 1 
3588 4488 Beş d ş ki 4 yeni 8 numaralı bir hanenın ta- A '.\I \ APCRLARl 

kagın a es Raife Hanrm Mehmet Naim_ El.di Izmir Postası 
4490 ;:;;;glunda eski Hüseyinağa yen~ Kamer~atun Seri, LUks ve muntazıım 

3015 mahallesinde Fıçıcı sokağında eskı ve yenı 4 nu- ADNAN '"P""' 
maralı bir hanenin tamamı. Mm. _Maryam A.P;ustomn 

942 4493 Haydarpaşada Kızlarağası ~e m.~sı sokağı?~: 3 üncü pazar 
Hasanpaşa mahllesinde eskı 2 muk~rrer yenı gtinil 16 da Galatı nhamındın ha· 
numaralı bir hanenin tamaı:ı1• Alı_ RıSzal El .• ·· re keti• ( lzmlre ) ve Salı 2ünti 

4548 Üsküdar İhsaniye mahallesınde _eskı ~ tanı ye lzmirden lstanbula hareket eder. 
900 yeni Mustafapaşa sokağında ~ski 27 . mukerrer Gafaıa gumıük karşısında Site 

1 b hçe bır hanenın tamamı. Fransez hanında 12numarada Omu· 
yeni 46 numara 1 maa a Bedia H. mi acantalığına müracaat Telefon 

St ı ':leyoglu: 1041 
4870 4626 Boğaziçi Beylerbeyinde mukaddema avroz e - -----------llJ! 

yevm Bostancıbaşı mahallesinde_ Stavroz _elyevm SADIKlADE BIRADERU:R 
Bostancıbaşı Abdullahaga sokagmda _eskı 10 ye- • , 

· 8 10 maralı maa bahçe bir hanenın tamamı. \ APCRL.\Rl 
ıı.ı , nu S · H 

Ali El. ve enıye · KAR.\ DENIZ .:\!UNTA· 

2178 
4676 Kadıköy Zühtüpaşa mahallesinde Kördere soka- ZAM \'E LÜKS PUSTASI 

ğında eski 18 yeni 44, 44-1 numaralı maabahçe ve .. .. 
dükkan bir hanenin tamamı ... 1b~~llah Cevdet B. İn onu 

4687 Bakırköy yeni ma?allede uçuncu sokak.ta 50, 52 vapura PAZAR 
231l aralı bir hanenın tamamı. Nesıbe H. · · 3 Agustos 

nüumk .. dar'da Selmarıağa mahalle ve çıkmaz Kar- runa ak.,amı Sirkeci nhtı· 
820 4696 su . ·7 lbih azarif sokağında eskı 5 yenı numara _ı r a- mındaa hareketi• (Zonguldak, 

g · tamamı Hafıza Revan, Hayrıye Ha- lnebolu, Sameua, Ordu Olre-
nenın · 
mm/arla Ali El. . . . sun, Trabzon, SUrmeneve Rize 

4701 Beyoglu Feriköy mahallesınde mukaddema Şı li lıktlelerln• azlmot ve avdet 
5520 Büyükdere elyevm Kır sokağında es~i 143 m?- edıcılı:tlr. 

kerrer yeni 32 numaraıı maa bahçe bır hanenın Sadık zade 
tamamL Emine Meziyyet H. 

h 11 · d E ·k· varuıu S 1 gtinü 7120 4714 Galatada Sultanbayazıt ma a _esın e ı'me~ı ı- s Ağusıo a 1 akşamı 
lisesi Velinardi sokağında eskı l, 4• 6• 8 yenı 1•4• Sirkeci rıhtımından hareketle 
6,8 numaralı iki hanenin tamamı. .. (Zonguldak,lnc!>0lu, Samsun, 
Fatma Sebriz, Ayşe Sıdıka Hanrmlar ve Abdul- Ordu, Glreson, rrabzon, SUr-
kerim Sinai B. · . . mene ve Rize)işk.elelerine azı. 

8 H darpaşada Osmanaga ınahall_esinde Kuşdılı zlmet ve avdet edecektir. 
b807 473 aky _ d eski 8 8 mükerrer yenı 20, 22 numara- Tafsilli için Sirkecide Mey. 

so agın a ' · V d" B bahçe bir hanenın tamamı. e ı . enet hanı altında acentalıR;ına 
lı ma~ 

1 
da Hüseyinağa mahallesinde Misk so- maracaat. Teltlon:lstanbul 21 

24430 4771 Be~ogdun k" ve yeni 22 numaralı seneden hane ••----------•:I 
kagın a es 1 Al" N k B Z · 1.ı· artımanın tamamı. ı amı . avı 
elyevm ırşa~.t Mehınetpaşa mahallesinde Üs· D v IT•ıa·da t'tanbul ı;; inci 

784 4825 Galatada ~ : uıda eski 25 yeni 25 numaralı bir ilk mektebin .15Q numcmsunda 

Limanımıza rnuvnonlatı beklenen 
Vapurlar 

( lEl.LADITA!.YA) Jağus· 
tos pazar (kalya \C \ unani tan) 
dan 

(GA TAY ) upuru J a ıı · 
pazar (lıııly,ı •e Zunani tan )d:ın 

Yakında ltmanımızdan hareket 
edecek upurlar 

(ST~:ı .LA OITAI.YA) 'npurıı 
7 .ıp;u. to · .pcr~emlıc abah tam 
f O d.ı Loyd Ek prc ) olarak 
(Pire, Brc·ntlizi, Vcncdik ve Tri· 
l' tc) ye 
(GAŞTAYN) vapuru 7 nJtu 

tos perşembe (Ko.tcnce, .'ı.Jina, 

Kalas ve lıırailc) ye. 
(ABAZIA) vapuru 7 ağu to 

per~embc (Selılnik, \'olos, Pin:, 
P:ıtras, Brcndizi, \nkuııa, Fiu· 
mc, \'ene ık ye Tricste) ye. 

fCO 'ULICH !.ine] kumpan· 
yasının Hll<ıt vapurlarına aktarma 
cdilerell;;\(ma1f ve Cenubi Ame· 
ika llmanlapoa gtımek için ten 
zil!lı do~~ bilet vtrlllr. 

1 ler nevi tdsilılt !~in Galatada 
mumhane ( Lloyd Triestlno ') 
ser acantesıne. Telefon Beyoll;lu 
2127 vava Galat·ı >arapnda 
sabık Se!Anik; bonmar~a<ı bina· 
sıntlakı ya7.ıhanelerine. Teldcıne 

Beyoj(itc \!+•ıQ ve yahut Sirkecld 
Kır11de hanındaki yazıhane ind 
müracaat dllm ıl Telefon 
lstanlıul: l!JS · tupçular so agmı Fatma ve Hüsniye H.lar muk•.~yet Ih ın Lütfi Efendinin 

d .. kk'nın tama · · d mektept n aldı~ı ş.lııd~tnanı zayi 
u ~l 'da Katip Mus,tafaçelebi mahallesın 8 olmuştur hni ı alınacağınd•n tski BAJ>'f JN hattı Liil·s 

10675 4860 B_eyogTuı;graf sokağında eski 8 yeni 8 numaralı ıinln hüiunu ıoktur \. 
dıger e . t mamı Melek H. Ihsan Lfitfi Eksı)res j)Ostası 
bir hanenm a · · N 1 t kke 

.. da Tabaklar mahallesınde ~ çacı e . - .... 1' • • •• • p 1 • 
1280 4864 t.!skukd3:_1" da eski 5 yeni 5 numaralı bır hanenın i e r z 1 i •1"10 ı\pıtuıruto~ azar esı sı so agın Firdevs H. il U 

tamam_~· Osmanağa elyevm Rasimpaşa ma~alle- Muazzez l lanım Sirkcci'tlcn hareketle ı:rcğli, Zon-
6630 4886 Kad,koy . - · Mı ırlıo-ıu sokagıııda . td k 0 ı n Kuruca ·ile ve Ct 

sinde atik Hahtaga ~edıt 5 
1 

bg h ·n ta- ~i~li de U man Bcy'dc Hıı- gu a · narı · ~ · 
.. k yem 9 numara ı ır anem i . deye awnct \e avdet edecektir. 

eski 18 mu errer . B E . e Mebrure Hanım yukdcre caddl' inde Sd;\. 
M .. ·· vettın ey mın i Tafsıl:\t için Sirkeci >alomı 

mamı. urHuv Hesnahatun mahallesinde Yağ hathlin llcy apnrrımaıııııa 
Ü k""dar'da oca . .. karşısında l\1i:wn oğlu han No 2 

5796 4905 5 u p limanı sokagmda eskı 3, 9, 13, 14 mu- nakletmiştir. ...... Telefon l<tanbul 354 
~:1:er ;:i 14, 16 numaralı b1 ir 1hanBenhinttamBeyamı. Pertavnlyal vakfı ndan: ------·------

M .. ı·re Hanım ara e ce B t lı1ebolu Postası Behice, un allesinde Yolcuzade ve Şişli'de !\lefrutiyet . mahallesinde ar lll -

4926 Galatada Yolcuzade mah .. k 2 4 .. k izzet Paşa soka~ndı \alide apartı· HiLAL 12000 Zagferan sokağında eski 2, 4 mu errer ' mu er manında 1, 2, 8, 6 numerolu dört 
rah bir apartımanm tamamı . . 1 k . vapuru 4 Pa t · 

er yeni 2, 4, 8 numa v·· . H daıre kırıya \erime uzere muzaye .zar esı 
r urrıye . d k 1 .1. 1. Alh•stos . y _ eye onu muştur. a ıp olanlann 0ou 

Kadıköy Osınanağa ma~aUes'!1de ogurt~uçayı~ yevmi ihale ve muza yede. olnn ~ehrı gtlnU akşamı Slrlcecl rıhtımından 
518 15847 

0 sokağında harita 2 eskı ~ mukerrer Y;t1 
•
14 n;;. halin 2,1 uncu cumartesi günn saat hareketle Eregll, Zonguldak , 

ralı maabahçe bir hanenın ~mamı. urıye · on bc;e kadar 1 tanbu: ı~,kaf ınüdn· Bartın, Cide, lnebolu, fi:vrcngene 
Ü k .. darda Selimi ye mahallesınde Da reha tun rlyetlnde Pertevniyai vakfı idaresine Uişı iskelelerine •zlmet ve avdet 

1339 15860 s u, d ski 5 yeni 18 20 numaralı bır hane- nyı encümene müracaat eylemelen. 

ıuns?~=::: .. :.: Fahrriye ve Bedia H.larla Abdülka- - SEN JORJ edecekdr Ylik ve yolcu için 
-·-·· sır•,ecide yeni handa ı num· 

dir ve Ali B. !er · d k" ·s···-··tı·· A. k ı u K <l köy Osmanağa mahallesın e _es ı og~ u- vu>turyı me tep rri rotu acentasına m rftcftat. Tele-
2560 19382 a 1 çıkmazı yeni Leylak sokagında eskı 11 Gıılatı"da Çinar soka~nda, lngtliz fonu lstanbul 31 OS 

çeşı;ı;6 numaralı bir hanenin tamamı. konsolosunun karşısında 
yem . Vasfiye Rebia Hanım 1- Erkek li>e•i (Yukselc rul 

ve .Jimna rcal) halk nıektelıl ve 
- . alı azılı emlak vadesi hitamında te- fi 

Y'ukanda ıkraz nu~ar bl'.' (altmış bir) gu"'n müddetle sa- ihzari >ını an havidir. 
d . · d · d"l mesı hase 1te · · 2·3 sınıflı YüksekTk.ar.t mektebi ıyeı eyın e ı me . 1 fazla tafsilat almak ıstı-
tılığa çıkarıldığından talı~ o!~~ arınü~:caat eylemeleri lüzumu 2ihzari .ınıfı dalıavıdir. Kayduka· 
yenlerin Sandık Satış amırlıgıne m lıul muameUtı ımdıllk Pazar. 
ilan olunur. Pazartesi ve Pcr embe 9 dan ı-ıe 

kad.ır ve 16 ı\j!;u ostan ıtıbarcıı 

Manisa f ila~atin~ew, 
11 574 ile ı :l 989 kilomctrolan ara-

ıhli 11 ırlu YOiunun ' . . - . 143 ile 
r • !er uzcrındc cem an 7;. 'e 14 

ııılunan mcnıcz · . 
kilometroları artısında 2500 metre tuluııdc ştı>a ın~aat'. 

16 u43 . ·r .. . 1, 6 ~., lul cumartcsı 
156 1 ra 21 kuruş bcdeh kc~ı uzerıııt en ı 1 ı ı·ı · munakusava •. 1 .ddetle ve k3ııalı zar tt>U ı c , gunu ant ona "acar mu . r b 
çıkıırılmJ$tır. raf ilılt almak ı tcyenlerin şimdiden nltvet na ıa as 

01~ndi.:ü~ne "'ıır•c"'1tluı. 

1 L- her gıin icra edıl ecektir. 

Pi}ango milduri> eti:ıdcn: 
Pi yan '0 rnudııriyeti için l 9J 1 

,encsıne alt ıo,ouo adet takvim 
tab elttrlleceğıntlen taba taJ;p 1 

olacakl~rın pey akç.ıları ile l>ir· 
likte + 8 Q30 .razarerte>i . aat 
f 5 t mıldurluıcte muıc ckkll 
miıbayaat komisyonuna mura· 

<'.utlar~ 

SADIK ZADE AR 'LAN 
KAPLAN \ APURULARI 

ara~eniz sor' at poslası 
muntazam ;uk, kamaraları 

havi ve 1 ! mil siır' ati hafz 

EMA [ vapuru 4 Agu .. 
~ toı pazart<sl 

ıkşamı 19 ita ırk d rıhtı 
mından harırltetlıı 7.oııgulcl.ık. 

lncbolu, Avanctk, ·.ıınsurı, Onlu 
Gırc un. (:örtle , Trabzon , 
Rize) ye aıımet ve ııvdec ede. 
cekıir. A.canıaiııtı ; 'irkect 
A.lliye han bırlnrı kat Tele· 
fon lstanbul 4240 

11 

SEYRiSEf AİN 
erkez Acenb; l"l1tı k pı J 

ha ınd1, fleyo>h 2.J•ı ! ~ .. , 
ıcn e ı: ~lıhonu ltye !lan- alan h 
J tanb ıl ~4-0 

4 .\~t1>tus paz ırtcsı Tralı 
zon biriııd po,c;ı,ı v«pılmı

~acaktır. 

lzn1ir sür'at l)O.,;tası 
( Gukemal vapuru 4 ar;u 

ro pazarte~I 14,JO ~ Gıl.ı· 
t ı rıhtımındaıı Kalkarak .':ılı 

!aha hı lzmir'e v ırır \ e çar 
amba 14,30 da lzmırden kal 

karak pcr,cmbe sııbahı gelir. 
\ apurda mukcmmel b.r 

orkc ıra ve c:ıt.hant mevcut· 
tur. 

Mersin sür'at 
· postası 

( KOı -YA ) ı·apuru 6 
.'.~ı<to · çar~amba 1 ı de 
Galata rıhtımından kalkarak 
Çanakkale lzmir Kulldk Fet· 
hiye Finike Antalya Alaipı 

i\ler,in'e gidecek ve dönuştı' 

Ta~ucu Anaınor Al:\iye Anca!· 
ya finikc Fethi\ e Kiıllıık 

lzmir'c ujtrayarak gelecektir. 
ç ınakk:ılc'dc y:ılııı7. yolcu 
Hrilir ı olcu alınır. 

Ay,·alık sür'at 
po tası 

(Mersin) vapuru 5 Ağusto 
ulı f 7 de Sirkeci rıhtımından 
kalkarak (;(1ibolu Çıınal-.kale 
Kuçukkuı ıı, falremlt, Burhanı· 
ye, Ayvaııg·a gl<lec<'k ve do· 
nuıte mczkılr i kelelerle birliktl' 
.\ltunolug'a uğrayarak gele· 
l"Cktir. Gelibolu için yalnız 

ıolcıı alınır vıık nlıııınaz. 

. -Yelkcncı vapurları 
Karadeniz po-.tası 

V t 'uru a .an , \gu.ıos 
Çar~ar11ba 

ıqamı Slrkeclr rıhtımından 

hareketle ( Zonguldak ine
bolu, Samsun, Ordu Glreson, 
Trabzon, Siırrnene, ve Rize)ye 
aıimet ve avdet edecektir. 
TafsllAt için 'lrkeclde yelken 

el hanında k!ln acenıaıına m-ıı 

arttac. Tel lstanlıul J 5 J 5 

TAVlLZAUE 
Ayvalık • lzmir postası 

,.. v::ı1ı~~~u 
l lt'r Pazartesi saat ı 7 de 

Ankaradan - 1zmire : Pazar 
1zmirden - Ankaraya : Salı 
Ankaradan - Haydarpa aya : Per emoe 
Haydarpa aclan • Ankaraya : Cuma 

• *. 
750 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası 18 8 

pazaretsi günü saat 15 te Ankarada Devlet Demiryollan 
nasında yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
vakkat teminatlarını ayni giinde saat 14,30 a kadar müna 
komisyon katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa artnamelerini (beş) lira mukabili 
Ankarada Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, İstanb 
Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

BUYÜK 

TllllRE rttlNG~~u 
9 uncu tertip 
1İNC1 KEŞiDE 

11 Ağustos 1930 da 
ı"c-; idf'ler, \fih\yct, ~ehre-
111anl'tİ~ l)cfterdarlık, l~, Zi
raat ve ()sınanlı Laı1kaları 

ınurakıpları ve halk 
lıuzuruııda yapılır 
BOyOk ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan numaralar 

tekrar dolaba konmaz 

lttısat lekaletin~en: 
Ankara"da re i. edilen \"uks ·k Ziraat Mektebi 193 ı sencl d 

i}C i bidayetinde teılrnata lıaıl:ıyacak \e hu sene staı için tal 
alınacaktır. Ka; t ve kabul edilecek efendiler. 

1 - Lbe mezunu olacaklardır. 

2 - Bir ne VekAlctce tayin olunacak çiftliklerde ıtaj gö 
ceklerdir. Bu efendilerin ikametleri çiftliklerde temin cdilccegj 
hl ayrıca taı müddetince kendilerine avda 50 lira ücret n 
cckllr. Stajı mııtcakip mektepte tetlri ·at bA-'jlayacaktır. 

:\1ektcp leyli ve meccanidir. Tahsil devresi 3 senedir. Mez 
olanlar Ziraat Mühendisi sıfatını alırlar. 

Bu şeraiti haiz olup Türk tabasından olan ve sinleri J 7 4 
BtHıı 'e 21! den yukarı olmayan ve vucudu zıraatc müt~ham 

bulunan lise mezunu cfendilcrın 4 :ıdct fcıtograf raptederek 
istida ile Ağusto: nihayetine kadar Ziraat l'mum Müdurluğq 

ı C)a Vilayet 7.iraat Mıidürlıiklcrine müracaatları. 

l~·İ .F eyziati Liseleri ~~ 
ı ebın erkelıi 

Arnavutköyünde !ra~v·r caddeaiııde 
_ kargır Çıfte Saraylardı 
Ana sınıfı ile ilk kıımı ve ayrı teşkilat dahilinde IDııt 

ve e.rkek umum tali sınıfları muhtevidir 
Kayıt muamelesine başlanmı,tır. Talep vukuunda mektep 

tarifnamesi gönderilir. Telefon İstanbul: 2867 

KARON Alman Kitaphanesi 
Reyoğlıı Tunel .n ydanında 523 

sırkecıdcn hareketle ceııbo. 111·ıı·s Malnılldnrlununden .· hı, Çanakkale, l~dremlt, Ay 1 U y U 
vatı~, Dikili ve iz mire azimet 15043 lira 72 kuruş bedeli keşifli Kilis hükfunet konağa 
ve anakknleye uğrayarak bakiyei inşaatı kapalı zarf usulile 18-7-930 tarihinden iti 
avdet edecektir. ren 21 gün müddetle mevkii münakasaya vazedilmiştir. 

Yol u bllttl vapurda da 7 - 8 - 930 tarihinde Kilis Malınüdürlüğünde ilfalesi i 
verilir. kılınacağından müzayede, münakasa kanununun ahkamı dtll 

sinde teı:nioat itaaı ııuretlle münakasaya ittirak edeceklerin 
Adre1ı Yernifte TIVilzade raiti ötremnek arzu ettikleri takdirde mahalli malınüdürllf 

;.;ı.ra•d•er•l•.r111t.el•e.lfo•n•hiıllltiiiııiınblıiuliilıitii!iliılNOıl l~il;eatO. Antep, Adana, Urfa, ve Marııe Defterdarlıklarına mü 
·~ ~ Jü.mmıı iliıı. olııpıır 



BlN SÖZ 
lllR RESİM 

• 

: llerenin son sencierııe yaptırdıt;ı ( R.. 100 ) 
.. tonu Bahrimuhiti geçerek Kanadaya vasıl 
ldu. Alınan balonunun seyahatinden sonra 
ngillzler için bu bir izzeti nefis meselesi 

PAZAR 
3 AGUSTOS 930 

• 
• "' ... 

k__._ l~ mo.z"!.. çok_ ~Jlııldll!· _ Bllha- BOn lflıılerdo fehrlm!Jlo fuıa ıııılkdarda k&ı'Pld 
_ relmlfttr. Resim bunlardan bir serıt gllstormıktodlr • 

ıtlmu tu. (R. 1()0) nihayet Kanadaya ır:ldereıı.. ,., .. ....._ ___ _,. .. _____ ..._ ___ _._~~~-----~---
OGzelllk kırııtıçaıan Amerlkll' 
gittiler. Kısmı mabsıısunde tal 

allattan luralıçalann nerede ol 

dulı:larına dair telgraflar vard11 

Bu resim lngilterenln (930) ıO 

bu izzeti nefsi tatmin etmı, olci~. 

F. ı. L. M. 
FABRİCA iTALIANA LAMINE • MILANO 

rr ısııet ve menıı munt3bapFerrania Röntgen f ilimlerini 

KULLANINIZ 
Türkiye umumi acentası Umberto Reforzo 

Telefon Beyoğlu 4340. Beyoflu posta kutusu 'lo 295 .......................................... _. t••• ::e::::c::ooo:::::oa .... 
1930 yaz mevsiminin hatırası 

KOD AK 
makine ve filmlerinizle 

muhafaza ediniz. 

Kopya VELOX kaadı .. . 
uzerıne 

- - ~ 
·ı.. ....................... . 

YÜKSEK SICAKLARDA 
Sıcaklarda kalevi bir mablül ile ferahlanmak kadar 
'1hhata nafi leziz bir şey yoktur. 

MAZON Meyva Tozu 
yarım bardak suya llAvc ederek içmekle harareti 
teskin ,.e vilcuda latif bir fecahlılc verir. Mazon Meyva 
Tozu mideyi ve bağırsakları temizler ve kuvvetlen• 
dlrlr. Ve kanı tasfiye eder. Mızon Meyva Tozu 
meşhur eczanelerde bulunur. Mazon ismine dikkat! 
küçük şişesi 80 büyük şifesl 120 kuruştur. 

lzmir'de" Moreno Mırgonato ecza deposunda, 
Adanı Muıtafa Rifıı, Antalya Ahmet selim, Trabzon 

, \ Hacı Zühtü Beylerin eczanelerinde, Deposu: I~ Bankası 
.ı • 12 Mazon Boton ecza deposu. 

'""'".;-o._, .......... .;-o...,"-"-.."-"'""""""-"""""""-"-.:'XXXX) 
DAR AMERİKAN KIZ LİSESİ 

). Mektep EylUIUn 18 inci Pertembe ır:flnU açılacaktır. l(ayit 
ve kabul için Atuıtoı 19 dan Eylül 12 ye kadar Salı ve 

'-''"-""-'"-' Cuma gllnlerl mlldlreyete mllracaat edilmelidir CCX) 

• 

Emniyet ~an~ııı Mn~ormıon~en: • 

Nevıer vo Mecbure Hanıuılann 8611 lkrıE numaralı doya ıenedl mocl· 
blnce Emniyet Sandığından istikraz eyledilı:lerl meblağ mukabl!lade Sandık 
namına meıhun bulunan Çcngelköyilnde Havuzbaşıçakıldnğı sokağıftda eski 
1,2 mükerrer 27,27 numaralı maabıhçe bir köıkiln tamaını ile mubaddet 
bahçe mahallinin zemin ve eşçannın Uç hl51e ltibarlle iki hiS!esl vadesi 
hitamında borcun ödenmemesi hascblle müzayedeye çıkarılarak beş bin bet 
yflz lira bade! mul.;alı ılinde müşterisi namına kat'! kararı çekilmiş ... ~ borç
luluın istikraz e- ı ı-ında tayin eyledikleri ikameıgdhlarıaa tebligat ifası için 
gönderilen !iç günlük son ihbarname zohrıRa mahallesi bey'etl lhtlyariye
ıince yazılan meşruhaııan borçlulardan Nevser Hınımıft hali hazır ikamet• 
glhının meçhul , bulunduğu anlatıl mlf ve difer borçlıl Mecbure Hanımı 
tebligatı ltzime icra edilmiş olduğundan llln tarihinden itibaren öç gün 
zarfında borç tamameıı ödenmediği takdirde mezkur emllldn müşterisi 

namını kıt'! ferağ muamelesinin icra kılınacafı i!An olunur. 

Emvali metruke müdürliiğünden: 

lahllk ~nkkan ve nısıf hane 
Beykozda Yalıköyünde Çayır cadde>inde eski 33 yeni 20 nu

maralı ahşap hanenin nısıf hisscsile i~bu hanenin altındaki bilA 
hava maa mutfak eski 35 yeni 24 numaralı dükkanın tamamı, 

bedeli nakden ve pqinen ödenmek lizre 450 lira bedel muham

men ile 17/8/930 tarihine müsadif pazar günli saat 14 de bilmü
zaycde satılacaktır. Taliplerin % 7,50 teminat makbuzlarile lstan
bul milll emlak miidiiriyeti satış komisyonuna mıiracaat eyleme
leri. 

Bursa !~met Yelik pa~a ~astanesi Ba~ta babetin~en 
930 sentslnde müessesemize iktiza eden tahminen (3,000) lira 

kiymetindc mualecc 20 8}930 çarşamba günü saat 16 da ihale 
edilmek üzere açık munakasaya konulmuştur. Talip ol.ınların mu
ayyen glinde Bursa Vilayet encümeninde hazır bulunmaları 

lftzımdır. 

r. t. t. U. ID. tevazıın IDU~UPIU~UU~en; 
1 - Müstahdimin için imal 

ettirilecek olan 2,500-2, 700 çift 
potin kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Mezkur potinlerin 13/A 
ğustos/ 1930 tarihinde ihalesi 
icra edileceğinden taliplerin şar 
tname almak üzere şimdiden, 

şartnamenin üçüncü maddesi 

mucibince hazırlanacak teklif-· 
nameleri tevdi için de mezkfir 
tarihe müsadif Çarşamba günü 

saat 14 te 1stanbulda Yeni pos

tanede mübayaat komisyonuna 

müracaatları. ,. 

STANDARD OIL 

Bu resim, lnglltere ( 32,000 lnglllz llrası ) kıymetinde olan ve 
eski bir asilzade kadının resmidir. Bu resim ahiren bulunduğu 

yerden çalınmıştır. Bu sırkat lngilterede gflnün meselesi olmuştur. 

Osmanlı Bankası 
30 Nisaıı 1930 tarihindeki 

mali vaziyeti 
MEVCUDAT VE MATLÜBAT 

lsıerlln 
Hls11 ıtnetlerlnln telvİJetl tılıp edllmemlf olan kıımı 5,000,000 
Kuıdı ve Bınlı:elarda mevcut nukut 2.047,lllll 
Kısa Yıdeli ıvanılır ya röporlar l,161,I 10 

Tıbıll olunacak senetler 3,490,407 
Cüzdandı m1Ycut kıymetler 2.199,702 
Borçlu hesabı cariler 8,381,094 
Rehin mukıblllnde avanslar i,413,!l38 
Kabul tarllı:lle borçlular 1,678,899 
Gayri menkul mallar vo mobilya 677,478 

Mllteferrlk 213,989 

117 ,263, l 37 

DÜYUNAT 
!sterlin 

Sermaye 10,000,000 
Nizımnamei dahili mucibince ifraz edilen lhıiyat akçeıl 1,250,000 

Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 427,853 

Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadel; senetler 234,872 

Alacaklı hesahı carlter 10,853,707 

Vadeli bonolar ve hesabı cariler 2,289,685 

Kabuller 1,678,899 

Müteferril< 528,J 17 

27,263,137 

Kuyuda muvafık 
llmumt Mlldilr Muavini 

A. H. Reıd 

olduğu tasdik olunur 
Muhasebe Şefi ve lıı:ınci 

t!,. Hodler 
Umumi MDdür 

ısıı. P. 

17 9 
10 9 
10 o 
19 ıı 

1 7 
5 1 

15 9 
19 5 
12 

J~ 9 

Sb. t>. 

12 9 
16 7 
13 8 
18 o 
ıs 9 
15 6 

12 o 

Mıldllr 

De Sorbıer De Pougnadoresse 

~ankırı lilaJeti Daimi Encnınenin~en: 
Memleket hastanesine muktezi 60 kalem Eczayi tıbbiye ile 

30 kalem edevatı tıbbiye ayrı ayrı bir ay müddetle aleni müna
kasaya konulmuştur. Alınacak malzemenin listesi ile şeraiti 
münakasayı havi kaimeler İstanbul Sıhhat ve içtimai muave
net müdiriyetinde mevcuttur. Taliplerin mezkur müdiriyete 
müracaatla alacakları izahat üzerine doğrudan Çankırı vilaye
tine müracaat eylemeleri illin olunur. 

zelllk kıralıçıısının resınidi 

Janduma imılAıhane müdüriyetinde. 
SOOeger takımı kapalı nr! uS 

ille milnakssayı konulda. MıJnıkaıJ 
1 S ağustos 930 çarşamba gün il 5

311 

14do lııanbulda Gedik pıfıda J• 
darma imalı\thanesindo yapılıc•k" 

'f •. Şartname lmallthaneden verilir. t 

lifnamenin tarzı im!Ası tarmıın•d1 

mUnderiçtir. 

• • • 
Siirıte seyyar jandarma ılır ~u 

mındanhğından: 

114000 llt 228000 kilo Atp• 1 
Alayımızdaki hıyvanınn M•~ 

931 gayesine kadar lsdhlı:ıkı olfllrt" 
Uzero yukarda mlkdan yazılı !> 

1
, 

kapalı zarf mtlnakasa ile Hnn alın ,O 
cılı:ur. Mttnakasa 17 Afustoı 9 , 
pazar günü saat 14 ıe Sürue •1~ 
merkezinde yapılacaktır. Şırtn•ıll~eı 
görmek ve almak isteyen tıllP ~ 
lsıanbuldı jandarma lmıllth•0' 
müdüriyetine müracaat etainle'./ 

!!!il-• Dr. hsan Sami 

Gonokok Aşısı 
Belsoğuk!uğu ve lhti1Atları0' 
karşı pek tesirli ve taze aşıdırt 
Divanyolu Sultan MahıJJ0 

türbesi No 189 

ZAYİ 
1sıanbul Llseıi Profössöril Mil' 1 

Pulnar namına alınmış ve 'feıll~ r 
Ağustos ve Ey itil 930 için mu1~, ,ı 
Frank üzerine ecnebi para el ıır 
ruhsatnamesi zavi olmuştur. )lU u 
için hUkmii olro'ayacağı i!An ~ ,. 

ZA YI: Duununda KAogırı k• 
kertik şubesinden aldığım ah , 
vesikam ile nüfu• tezkeremi ınu \ı 
cüzdarumı zayi ettim. Yenileri çı 
rılacağından hükmu yoktur. od' 

Üskiidar altın zade mahaııeıı • r 
Kiiçiık çamlıca .caddesiado ;.~:s 
~azlum Ber koşknnde lnekÇ1 

315. ~ 
, M .. d.. Bur·· haııedd Mes ul u ur: 

-- -- ---
Aile reislerinin tercihen aradık-
ları en idareli haşarat öldürücü 

mayidir. 
HER YERDE SATILIR. 

ı optan muanıele için Istanbulda Rejı tta-

Mamulatından 
~ok kuvveUi ve ınllte~asil Dında f\U 


