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Edebiyat dersi Mesele hUkQmetiml in istediği şekilde halledildi. 1 

l 

Maarif Vekaleti, milli irfan sa 
hasında, çok esaslı işlerle uğra-
ı;or. Bunlardan biri Lisan ve 

Bdebiyat tedri satına verilme.si 
lazun ı•· len yeni istikametın 
tesbiti meselesidir. 
Aleliımum İrfan hayatında 

~debi kültür hemen bütün ted
risatın temelini teşkil eder. 
Çünkü, zekayı "lormer,, ·eden 
şey bilgiler, hünerler .vey~ n:ı:a
rifetler değildir, edebı kultur
dür. İnsan, ancak bunun say~
sinde bildiklerini söylemek, fı-
kirlerini ifade etmek, hülasa bü Bitaraf aza: M. Holıtat, M. nıı- aı 
tün müktesebatını kıymetleş-

ti~:k~;r1~~=e,b~::bi~:·kim.e, ı l s tan bul da 90, 000 ru 
bir kimyakere edebıyatın ne lu- k 
zumu var demeyiniz. Edebi t~r- ı• ka verı•ıece 
biyeden mahrum bir mühendı~, m a ve s 
bir hekim bir lcimyaker yagı 

~~~~:::~::~~;te~ ~:~ T Kamil B bugün hükumet-
başka bir elin gelip ken~ı~ ı~- • ' 

!etmesini bekler. Onun ıc;ındı~ t ld ğ t ı· t et'rı' Qf 
ki her ilmin bir edebiyatı, yan~ en a 1 1 a ıma 1 g 1 y . 
bir sentez'i vardır, ve, sentezı 
olmıyan bilgiler hederdir. Biz- T.. k kt j 
de, şimdiye kadar, mu~tel~f bil Bitaraflar ur DO a nazarının 
gi şubelerinde, Avrupaı manas~ ) hf h re ket ettiler mi? 
ile büyük alimler yetişeme~esı a ey ne a 
nin yegane sebebini: b~z, .. ırfan etabli vesikası alan Rumların 
hayatımızdaki edebı kultur nok 27,500 olduğu anlaşılmıştır. 
sanına hamlediyoru~. . ı Komisyonun tebliği ile etab-

Gerçi, öteden ben,. muhtelıf 'i vesikası almağa davet edilen 
dereceli mektep pr?gra~ların- Ortodoks Rumların isimlerini 
da edebiyat dersi dıye hır şey muhtevi listeler her mıntakada 
mevcuttur. Fakat bu ders 0 ka- polis merkezleri tarafmdan ha. 
dar fena ve o kadar eski usuller zırlanarak tali mübadele komis-
le okutulmakta idi ki, bun~an, yonuna tevdi edilecektir. 
fayda yerine ancak za~ar hasıl Komisyonun bu husustaki 
oluyordu. Bu tarz edebıyat ted- karan polis merkezlerine viUl.-
risi müsbet zekalı çocuklara e- yet marifetile bildirilerek istih-
debiyattan nefreti, ve hayall k~ zarata ba lanması emredilmiş -
lalara da bir nevi yavan ve adı tir. 
teşaıir hevesi vermekten başka Mübadele komisyonu, bir t a-
bir şeye ya~ı~ordu. .Osman- kım çok masraflı fuzuli ekip-
lı edebiyat tanhın~en bı.r tak_ım let teşkili yerine mahalli polis 
kötü misa!ler, ~yıde bır yıgm teşkilatının u i e meş u ol -
retorik ka ıdeleru, şuradan bura- masmı tasvip etmekle Türk he 
dan alınmış manasız b~ı e.st~- lklncl murahhasımız yeti murahhasasırun noktai na 
tik düsturları ve muallımlenn Nebil Bey zarını kabul etmiş olduğundan 
şahsi zevkleri. · • İşt~, sanırım~ ayrıca ehemmiyetli teşkilat ya-
şimdiye kadar edebıyat d~~sı T- b ld b 1 T"' k t _ ptlmıyacağı tahakkuk etmiştir. 
namına Türk çocuğunun, Turk uıtan u. a u unan ur a 

. . . _ • dığımıı biiyetindeki Ortodoks Rumlara, 
gencının dıma~ına ~ıg ·wafname mucibince etabli 
Şeyler bundan ıbarettı. son 1 

.. • " M h li 
. . . bi kültür- vesikası tevzıı ıçın u te t 

Halbukı, b~ım, ed; b" b"· mübadele tali komisyonu tara
~~ anlıyacagımız manaz ~~ u fından neşrettirilen tebliğden 
tün başka olmalıdır . . . e aya, . . de edecek rumlarmmiktarı 
terkip ve tahlil kudretını vere~ ıstıfa b' kadardır Evvelce 
bilgilerin hepsine birden edebı altmış ın . 

Nasıl yapılacak? 

Yalnız polis merkezlerinin 
göndereceği listeleri süratle tet 
kik ve etabli vesika&ı tevziine 
şimdiki tali mübadele komisyo-

( Mabadi beşinci sayfada) 

~l~~~~~~~~~~~~-ı~~~~~~~~~~~~-:-l1:!:.::::.::.:.:ı:::::r.:.::=::=::=::=:::c::::::::::::::::::::~=·:=~-=·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::~:ı 

Dayak.. 1ı,ı· Son vazıyet nedır? ~ı,=· 
İşkence yapan polis-
ler mahkum oldular il Hudutlarımız dahilinde hiç bir ~ 

ü hadise kalmamıstır.. il 
Ağırcezada şayanı ll h 
dikkat bir celse.. !i Emniyetimizin temini için icap eden bütün P. 

Aksaray polis merkezinin !i tedbirler alınmıştır .. Cevap bekliyoruz.. ~1 
H aseki mevkiinde Mehmet Ağa ı ANKARA, 3 (Milliyet) - Şark hudutlarımız dahilin· :: 
isminde birine i§kence yapmak de en küçük bir hiidiıe bile kalmadığı resmen teyit edil· ~l 
la maznun polı s Ahmet, Mu - mektedir. Şark vilayetlerimizde tam ve mutlak bir sükUn i_ı·. 
harrem, ve Mahir Ef. !erin dün vardır. il 
Ağırceza mahkemesinde muha- ~· Ağrıdağı meselesine, hududun gayritabii vaziyetine ve cm- 'ıı! 
kemeleri intaç edilmiştir. niyetin bilikaydu,art tahakkuku keyfiyetine gelince;bu bu-

Üç maznun polis müdafaala- auata İran hükmetine tevdi edilen notanın cevabı beklen. : 
rmı yapmışlar Sultan Hamit !i mektedir. Alınan huauai malGmata göre İran hükUmeti no 
dır. Heyeti hl i! tamızı tetkik etmit ve cevabını hazırlamağa ba,lamqtrr. 
kime bir müddet • Milliyet pek yakında çok !! Bu cevabın bugün yann hükUmetim!ze tevdii beklenmekte-
müzakereden so 'ı· mühim ve tarihi kıymeti ha- !i dir. Cevabın arzumuz dahilinde ve noktai nazarımıza itti-
nra maznun po- iz bir eserin neşrine başlıya- i! rak hmahhiyeti.nbd'e olmuı b'~uhtt~eldir. ektAlui vazkiyket 

1
eacaka-

lislerin Mehmet • ·rı acn er angı ır surette ızı ta mın etm en uza a a 
ağayl. 12 gün ı caktır. Bu eıer. : ve binnetic:e emniyetimizin temini ve metru müdafaa hak-
müddetle işine • n ! larımızın istimali için icap eden tedbirlere tevessül ııarure. 
mani olacak SU• Tahsın raşa ıı ti hidiı olacaktır. Bu itibarla da İran hükiimetinin te-
rette vazife es- • i! menniyat ve teklifatımız üzerinde daha temkinli bir hattı 
nasında dövdük- nın hatıralarıdır. Tahııın pa- f! hareketi takip cdec:eji ümit edilmektedir. 
leri sabit oldu - o.a Sultan Hamı.dm' Bao.ka~ - 1·i .................................. - •••.•. - ....... ı···· .. ·--·-.. ı::ıı1:111r.~--::mım:•ıır 

~ '"t ......... uı ........................................ _ ..... -·--... - .. _ •• - -

ğundan hareket- tibi idi ve mabeyinde bu va-
lerine temas e- b • 
den 243 üncü zifeyi 15 aene devamlı ır 
maddeye tevfi. . .1 surette .. y~ptı. ,Şi~.~i .. paş~ ~: 
kan 3 er ay müd Aı:ırceza reıaı rada butun gordugu, gunu 
detle hapislerine Hasan Liitfi B gününe kayddettiği hatıra
ve altışar ay müddetle memuri- larını tasnif etmiş ve "Milli
yetten maJ:ırurn bırakılmalarına yet" için yazmıştır. 
karar verdı . 

Bir şehit 
Kıymetli bir zabiti
miz şarkta şehit düştü 

Reis Hasan Lütfi B. mah- Sultan Hamit Murat tepenin ismi 
kıimlara karan tebliğ ederken şu··•rü Bey tepesi oldu 
şu şayanı dikkat sözleri ilave et- Tahsin pa§anın hatıralarını "' 

ı d • k d S J H Şarktakı harek5t esnasında 
ti: lop a ıgı a ar U tan a- §ebıt düşen kıymetl i zabitlerimizden 

- H adi oğlum bu size ibret midin bütün hayatını ve sal olup .. Bu günün zabiti" isminde bir 
olsun. Cümhuriyet devrinde bu tanatı za~anındaki başlıca cs~r vücude c.~tir-
gibi eskı usuller cari olamaz. vekayii kaydedecektir •• Sul-. ;:~no~~kta~r~ 

Dayak memnudur. İdam tanın çoeukluğu gençliği ı reldt esnasında 

1 
ınahkCmun ;. uıle d<tyak tamu p d. hl ~ b.!t.. 1 şehit düştüğü tc-
sınız , ancak nasihat etmekle n ışa ıgı ve u un sara-: cısUrle haber abn-

yın iç yüzü bu hatıralarda lllIJlır. Silkrü Be· 
mükellefsiniz.,,. ki d·ı k • · p· d na e ı ece tır • yın ıya e mcı:ınu-

Yalova balosu Sultan Hamit 
aıında da makale· 
lcri intitar ctmit· 
.ir. Bu kıymetli za 
bitimi• Murat tepe 

Gazi Hz. nln huzurlle 
baloyu şere/iendirmB/•rl 

muhtemeldir. 

"Milliyet" okuyucularının denilen mevkide 
k k r k h ' Şükni Bey .ailere kartı tiddet-

zev , mera • a a a ve eye li bir hareketi idare eanaaında bölü-
canla okuyacakları bir eıer ğünil hücuma tetvilr ederken lralbin
olduğu kadar Osmanlı ta- den aldıtı yara ile ıehit düımllftllr. 

· · • • d d k .. Bu tepeye Şllkrü Bey tapeıi ismi ve-Seyrisefain i~esı 7 agustos rıhı noktasın an a ço mu rilmiıtir. 
perşembe günü Yalova kaplıca- him olacak; Sultan Hamit - Merhum zcvceeile üç evlidı· 
larındaki gazinonun b~yük sa- ve Onun sarayı için ilk de- nı necip Tilrk milletine emanet bıralr 
l lonlannda mu"kellef hır balo f ı·b· b. mı9tır. --------a en sa a ıyettar ır ıuret-

M·. Rist 
Maliyeden yeni 
malumat istedi. 

M. Rist henüz rapo
runu vermedi 

• 

il. Biat 

kültür namını vennek ve dcı:s 
Programlarında buna göre tadı
lit yapmak lazım gelir. 

Bu tadilat, her şeyden evvel 
l' unan ve Latin edebiyatları ta 
rihinin mufassal bir s~r~tte ~
ltutturuımasını icap ettırı.r. ~
nün birinde bazı liselerımızın 
Bon iki sen~lik tedrisatıııa La
tiııce ve Yunanca dersleri i~~as 
edilinciyc kadar, hiç . degılse 
llummanite zevkini tanh y~l~n 
dan Türk gençlerine vere.ı:nı.ır
sek medeniyete doğru muhım 

ANKARA, 3 (Telefonla)

F elemen kten ahnan Maliye mütehaB1111ı Ritt, hazıı· 

verecektir. Balonun hazırlıkla- k al~ 
'k 1 dil . tı' r te ortaya onmuş m umat yeni vapur 

1 rıımae mı· .. 
B · · ·n g" ıı'de ve muşahedeler olacaktır. 

bir adım atını oluruz. 

YAKUPKADRI 

Türk - Yunan 
donanmaları 

ATİNA 2 (Hususi) - Bura 
Qaki salahi~ettar mahafil Türk 
- Yunan donanmaları arasın?a. 
müsavatın temini rivayetlerını 
ınevsimsiz buluyorlar. 

Yunan mahafili bahriyesinin 
hafif sefainin ne dereceye ka
dar buyük harp gemilerin~ ye~ 
cini tutacağını tetkik ettıklerı 
söylenmekle beraber itilaf esas 
ları müzakerat esnasında müte
hassıslar tarafından tesbit olu
nacaktır. 

IMektepliler ] 
miisaballası I 

65 inci hatta başladı 
65 inci hafta başlamıştır. 

G•zl Hz. KAuaı 11e lamel Paşalar Hz. ile blrllkt• 
kiJşka nakleden mUhendlıln izahatını dinlerken 

Gazi Hz. nin köşkleri 
~~~~~~~"".""'-::-~ 

~ı\h~ap kısmın da bir kaç giine 
kadar naklir1e ba~lana('» kt1r 

Gazi Hz. nin Yalovad~ki 
köşklerınin beton kısmı s~hı le 
doğru s metre ileriye çek~.IU:'> 
si fen aleminde oldukça muhm 
bir hadise teşkil etmekte_dı'.: 
Köşkün ahşap kısmı da onu 
müzdeki perseınbeye kadar nah. 
Jedilecektır. 

Emanet fen heyeti bu müna
sebetle Yalovaya bir tenezzüh 
tertip ederek ş,chrimizde ~ulu
nan bütün mühendis ve mımar- ' 
!arı iştirake davet etnıi tir. 

aloya şehrımızı u 
ail.ele~i bir ~ok m~b'uslar. davet PEK YAKINDA ... 
edılmışlerdır. Gazı Hz. nı!l' hu
zurlari le baloyu şereflendınne
leri de muhtemel görülmekte
dir. 

lraı1 tahtı 

Hasan Han ısrar 
ediyor .. 

Sabık lr•n phmın . biradcri Me~-. 
met Haaan Han Parıste nc~rettıgı 

yeni bir bcyanna· 
mede demektedir 
ki : 
"- İlk beyanna 

mcmı tekzıp eden 
ve giıya aalihiyat 
tar bir membıa at 
!edilerek temmuz 
23 tc ne rediltn 
muhtrranın hakiki 
mahiyeti tasrih e
dilmelidir 

Kaçar hancda· 
nını iskat eden 31 Hasan Han 
tcırinicvvcl 925 meclis kararını ver· 

Asılsız l1aberler 

Hakkı Şinasi Paşa 
tekzip ediyor -

Dünkü akşam gazetelerinden 
biri Pendikte belediye intihabı 
yapılarak 12 kişi intihap edildi
ğini ve bunlar meyanında iki de 
Hanım bulundugunu haber ver 
ın"ekte idi. Dün fırka müfettişi 
Hakkı Şinasi Paşa bir muharri
rimize şu izahatı vermiştir: 

- Böyle bir şeyin aslı yok 
\tur. Daha intihaba çok zaman 
vardır. Ancak Eylülde defterler 
asılacak ve belki Te rinievvel 
bidayetinde de intihap başlrya
caktır. Ne intihap yapılmıştır, 
ne de tesbit edilmiş namzet var 
dır. 

mek hususunda İran meb'uılarının Tevfik Hlldi Bey 
sıfatları yoktu. 

Z . · .. h' ANKARA, 3 (Telefonla)-
ıra bu heyet, t~m ma ıyette E . . · "d" 1 ..... vazife görmek için intihap edilmişti. mnıyetı umumıye mu ur ugu-

A . d k . ne tayin olunan Mardin valisi 
ynı zaman a anunu caaaı mu· . Hd' B b 

cibince meşrutiyet ve Kaçar haneda· Tevfık . ı · yarın uraya 
nına aadakat yemini otmİJ olan meb' gelecektır. 
ualar bu kararlarını ıüngü kuvveti al- -------------,. 
tında vermi terdir. Yarınki nushamızda 

Esasen bu tarzı hareket, reyler 
verilmeden evvel bir mcb'us grupu Ruşen Eşref 

vapur ğeliyor lamakta olduğu rapor hakkındı 
. . . . . vckiletten bazı ıeyler sonnuı 

Seyrısefaın ıdaruının Felemenk'· . . -
ten aldıgı vapurun memleketimize ve kendıaınc vcktlctçe lt&nnge 
müteveccihen yola çıkarıldığını ya.- len cevaplar verilmiştir.M. Rah 
mı,tık. Vapur hakkında idareye mii- Hcısüz apo önd · 
temmim malumat gclmiıtir. Haber . r runu g cnııernıt-
verildiğine göre yeni vapur, lıtanbul tır. 

Yol kongresi 
- lskenderiye hatt ı için çok elveri li· 
dir. Çünkü sıcak denizlerde seyrüıe· 
ltr yapabilmek i~in itabeden bau e- ANL\RA, 3 - Birinci tepinlrı 

altısında, Va~ingtonda açılacak yol Cava 
r aiti haizdir. • 

İzmir '1aputu gibi bu da 
hattı i(in ınşa edilmiştir. kongresine davet edildilr. Kongrede, 

!İın<liye kaılu yilpılan umumi tecrtl 
Sadullah Bey 

. . . beler gÖriİfillccektir. Nafia umuD 
Seynsefaın umum mudürü S.dul- . .. .. . . . 

l•h B., diJn ak9am Yalovaya gitmiş - yollar muduruniln gıtme1t muhte-
tir. dir. 
•••l-llllHt•lfllllıtl-llMH-1 .. _111_1 ____________ _ 

Amerikada Zaro Ai)aya bin • 
lerce dolar tekllt edllmektedlr 

(Gazetelcrdeıı) 

' • 

Gazetemizde çıkan haberler 
den en mOlıimmlnf eçip cu· 
nıartesl a kşmına kadar mil· 
aabalıa ıncmurıuıı;una g!inde
rlnlz. Neticeler pazar gunu 
oc,redllecektir. 

Yalovaya per-embe günü __ gi 
dilecek ve ayni gun içinde ko~
l<i.ın nakil ameli_tesi davetli mü
hendisler huzurwı.da icra edil-:-

tarafından protesto edilmiş ve bu Beyin gaz tahaHlıl•rln-
1 ırup meclisi tcrkctmiştir. 

ı 
den nefl.~ bir gazı . .,: 

:; İşte, bu osbapıan dolayı lran tahtı 
üzerindeki hulıukumda iuar ~diyo- Ateş balık/arı 

Nl'li/ed'lırelı olan kiJşk.. _rum." J """'------------..Jı cektir. Na~I gitti? • halde dlJneo.k ? 
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Fırat nehrinde vapur! 
Uzak bir yerdeki ·nti abat iki dost millet gazetec 

ingilizlerin bir asır evvelki mühirr 
lnglliz lmperatorluğunu şiddetle alakadar ediyor. Varnada g:azetecilerimiz şerefine zi. 

ler verildi, kaaşılıklı nutuklar söv 
bir projeleri .. 

İngilizlerin Mehmet Aliye hiç şüp~' ; " istikbale matuf as 
.:arşı git gide faal bir rol oyna keri bir tıhn' eme!ler takip et
nağa başlamaları ve Mısır iş- mekti. 

Hangisi? .. 
Londra Hükumetine 

yeni müşkilat 
Canada (Kanada) da umumi 

intihap yapıldı. 926 danberi ik
tidar mevkiinde bulunan ahrar 
fırkası mağlfıp oldu. Muhafaza· 
karlar büyük bir ekseriyet ka -
zandılas-. Canadıı bize 02aktır. 
Oradaki intihabatın neticesi şu 
veya bu olmasında bizim için 
ne ehemmiyet var?.. Bu böyle 
olmakla bet"aıber İngiliz impera
torluğunun umum:f siyasetine 
nasıl lakayt kalınamazsa bugün 
Canada intihabatının bu siyaset 
üzerindeki tesiri de hesaba ka -
tılmak icap eder. 

İngiliz imperatorluğu büyük 
bir iktisadi mesele ile meşgul
dür. İngilterede olduğu gibi, Ca 
nada'da da mücadele himaye ve 
serbestii mübadele etrafında ce-

erine bundan sonra da görüle- Meh•r. • Alı bunu kabul etme 
;eği üzere son derece alaka ile di. Ken<.i..<>'niıı Babıaliye mer
carışmaları Mehmet Aliniiı her but olduğunu söyliyerek oraya 
teşebüsünde İngilizlere danış- müracaat edilmesi lazım geldi-
mak itiyadında olmasından ile- ğ; cevabını verdi. reyan etmektedir. 
ri geliyordu. Eskidenberi İngi- İngilizler bunun için Babrali
lizlerin himayesini istiyen, fa. den bir ferman almışlardı. Fa
kat bunu elde edemiyen Meh- kaat ferman bu imtiyaz ve müsa 
met Ali nihayet bunların her i- adenin İngilizlere verilmesi mu 
şe karışmalarına yol açacak bir vafık olup olmıyacağını tayin 
vaziyet ihdas etmiş oluyordu. etmenin Mısır ve Bağdat Paşa-

Bundan evvelki ahrar fırka · 
sı himaye usulüne gitmek mec 
buriyetinde kalmıştı. Yerine ge 
len muhafazakarlar da himaye 
yo!•ma gitmekten başka bir ~ey 

Mehmet Ali İn.giliz himaye- larına ait olduğunu da kayde
si peşinde koşmaktan hiç bir za diyordu. İbrahim babasına ya.l
man geri kalmamıştır. Hatta or dığı bir mektupta bundan bah
dusunu İngiltereııin emri altı- sederken İngilizler bu suret le 1 
na koymak teklifinde bile b\ll~ Firat ne~i ü_zerinde t:;ıhki:nat 1 
muştur. Fakat İngiltere eskı- yapmak ımkanını elde ederler- \ 
denberi Mehmet Alinin kuvve- se kendisinin ve babasının kork 
tini arttı~ak ~-eğ~~· .?ilakis za- tuğu şeyl~ri. yapını~ ?~acakları- ı 
manı gelınce busbutun ezmek nı, bunun ıçın Babıalı ıle anlaş- 1 
·stediği için böyle bir teklife mağa gelince geçen harbin iki 
de nezaketle bir cevabı ret ver- taraf arasında aÇtığı uçurum 
mekle iktifa etmiştir. çok büyük olduğu için bu itil5.-

. . . . Ticari menafi fın imkansızlığını söyltiyordu. 
Londranın siyasetini iyice an Maamafih İngilizlerin bu te-

1 
lamak için İngilizlerin ticari şebbüsleri karşısınd~ . müştere- 1 menfaatlerini pek çok hesap et ken hareket etmek ıçın mahal
tiklerini hatırdan çıkarmamak !indeki Türk ve Mısır memur-! 
icap ediyor. İngiltere Mısırın !a.r~ ara~ında kendiliğinde~ bir 1 
ticari ve iktısadi sahalarda da ıtılaf hasıl olmuş demektı. İn-ı 
inkişafını istemiyordu. Mehmet gilızlere Firat nehri üzerinde 
Aliye karşı Babıaliyi himayede vapur işletmek müsaadesi veri
İngilizlerin ticari ve iktısadi lınce bu vapurları himaye ve 1 

menfaatleri az kuvvetli deği 1- muhafaza için silahlı kuvvet bu v 1 B kil ••. Benrıett · ı · · · · · 1 d ima . b ı en aşııe ,,,, dı. ngılız tıcaretı Şarkta, yanı un uru sı ve netıceten u 
Padişahın emri ve nüfuzu altın 1 ku\'vetlerin İngiliz olmasına da yapamıyacaktır deniyor. Çünkü 
da bulunan yerlerde büyük mü- ıı:ıüsaade edilmesi icap edecek- başka memleketlerde Canada 
saadele~e .~azhar ~l:"uştu. O tL. mallarına karşı ağır gümrük ta
kadar kı dunyanın dıger ~?raf. Fakat İngnliz teşebbüsü suya rifeleri tatbik edilirken Canada 
larında bulamadıkları musaa- düştü. İngilizler de bundan vaz 

d l d himaye usulünden başka ne ça-deleri buralar a bulmuş ar ı. geçmiş görünerek taleplerini . . .. 
Diğer taraftan İngiliz şubesi- tekrar etmediler. re bulabılır?. Bu boyle olunca 

ne de imtiyazlar verilmişti. İn- F k b İ .1. 1 1 M h şimdiki ahrar hükumeti daha zi-
.1. b İ .1. . a at u ngı ız ere e - . . . . 

gı ız te aasmm, ngı ız tıcare- met Alinin arasını bir kat da- yade hımaye sıyasetı takıp ede· 
tinin mazhar olduğu bu ı;ı:ıüsaa- ha açmaktan geri kalmamıştır. f cek değil başka memleketlere 
~el_er dururken Londra ~~k~me İngiltere ile Mehmet Ali ara hatta İngiltereye kar_şı da bun
tının kol?y ko~~y Babıalıyı fe- sında şiddetli bir carpışına ola- dan vazgeçemiyecektır. Şu hal
da ~?e~ıyecegı an.laşılıyordu. caktı. Bu içtinabı kabil olmıyan de önümüzdeki ay Londrada 
_ Çunku Osm~~ ım~aratorl~- bir şeydi. 1 toplanacak İmperatorluk konfe 
gu Mehmet Almm ehne geçtı- İ h k d' "l d _ , ransında muhafazakar Canada 
- · kd' d b'' b · ·· k · ran şa ı, en ı ecı e yaz ıo ı İ 
gı ta ır e us utun uvvetı ar b' k b M h Al' .? ı murahhasları ngilterede ser-
tacak olan Mısır Paşasının İn· dır me _ tu u b e met! Mıyehmgon bestii mübadele taraftarlarına 

·ı· · · d k ermege ve u surete e et . . 
gı ız ımtıyazatına o unmıya- Ar .1 d luk . • k karşı ınetın blf cephe alacaklar 
cağını kim temin edebilirdi?.. 1 1 e c;ıst. F tkesısTethmeged k~ dır. Bunlar kendi menfeatlerini 

S. • . • f'. h rar vermıştı. a at a ran a ı İ 
ıyası ve tıcar; mer>a ıı esap İ T f . b d ıa d.. ngilterenin menfeatlerine feda 

eden İngilizler tstanbulda Rus n.?'1 ıbz sedırı un an te .ş3: ulş I etmiyecelderdir. Londra hükfı-
.. f k ld ak muş, un an vaz geçmesını şal . . . . . 

}M·anhmın nu Aul~uı_ a ı~ vke tan talep etmiştir. İran Şahının 'ı m~tı ~~~ bu yemden bır takım 
e et ıye ~.arşı muştere k b d k d' . . " h , muşkülata yol açacaktır. 

bir siyaset takip etmek için Ba me t~ ~n a en ısı~ı~ ~a. - · 
b;ali ile anlaşıp birleşmeğe ka- rem fı~ır ve e~ellerını bıldır- Tehlike var mı? 

Franaada Hindistanda 

Maltvaziyet Mecrııhlar 
Yeniden 276 kişi Nazır ço~ nikbin 

görünüyor 

VARNA, 3 A. A. -Türk,nildi. Nazır nutkunda 
gazetecileri heyeti dün gece sa- Gazi Hz. nin Bulgar 
atlO da Varnaya geldiler. He- ı hakkındaki beyanatın 
yet seyahati esnasında yol üze netle bahsetmiştir. 

yaralanmıştır rindeki kasabalarda halk tara· ~ulgar gazetecil~Ô 
fından samimi tezahürlerle J,ehıstan matbuatı ıle 

EPİNAL, 2 (A. A.) - Vos BOMBAY, 2 (A. A.) - M .. k l b k ti t kd'm tesanu··t ve teşriki mesai 
· d f d d'' p 1 ·1 di" b' k li d . arşı anmış ve u e er a ı ges zıraat o ası tara ın an un ate ı e ger ır aç e rın 1 t derek üç memleket rrı 

akşam verilen bir ziyafette Ma 1 bu sabah tevkif edilmesi üzeri- 0 unmuş ur. nın müşterek menfea 
lıye nazın M. ~~ yüzlerce kimseden mürek - Heyet şerefine gece, Ziraat daha muntazam ve de~· 
Paul Reynaud. kep bir kafile polis memurları- nazırİnın da hazır bulunduğu rette müdafaasına çal 
bir nutuk söyle· nı hırpalamak istemiş•ir. Çarça- hususi bir ziyafet verilmiştir. temin edecek birer tesek 
miştir. M. Rey buk gönderilen takviye müfreze Bugün de öğleyin Gazeteciler cude getirmek tasavW 
naud hazinenin !eri nümayişçilerin üzerine doğ- federasyonu tarafından resmi lar. 
vaziyetinden b; I ru. yürümüştür. 276 kişi yaralan bir ziyafet verilmiştir. Bu ziya- Program salı gününe 
hsettiği sırad mıştır · fette federasyon reisi, Hakkı burada kalınarak çarşa 
muhalefetin ffiF • • • Tank Bey ve Bulgar Ziraat na- bahı Sofyaya varılacak S 

busan meclisin zın tarafından nutuklar söyle - tertip edilmiştir. 
de bazı liiyıhala. Türkiyenin ticareti 
hakkında yap• / Londradan yazılıyor: Anka-
lan müzakereleı rada bulunan İngiliz sefareti ti-
esnasında aldıf' caret memuru tarafından yazı-
vaziyetin ittirat- 1 b' d T.. . . . 
tan mahrum ol- an ır rapor a urkıyenın tı-
duğunu kaydet _ caret müvazenesinin mahsulün 

Facia ite biten bir u 

Sovyet sef~reti Başkatibi gölde 
avlanırken boğuldu 

ör 
miş, borsaya ait l'Vı. J{eynaud 1 fenalığı hasebi!..: bozulduğu bil
meselelere de temas ederek Pa- dirilmektedir. Geçen sene ihra-

ı ANKARA, 3 (Telefonla) - ğin ardından soyunarak ris .. borsas.ınd. a muamele gören 1cat155 milyon Türk lirası, itha- Sovyet sefarethanesi başkatibi girdiği ve gölün derin 
mut_e~avvıl ıratlı ~shan:ı kıy_--, lat 255 milyon Türk lirası idi. M. Jüst bir arkadasile beraber dolayısile bir daha göld 
mb et1ının.k

1. 926. s1.enesındekıne .. n1ıs- Raporda hu''ku'metçe Tu''rk para- d"" t 'k'd A k al mıyarak b - ld - anla et e 1 1 mıs 1 arttığını soy e. d"' . • . 
1 

k . un gece saa ı ı e n aray y ogu ugu . 
· f sının uşmesıne manı o ma ı- km Gökbaşı mevkiine avlanmak tir.Hadiseye zabıta ve ın 

mışBır. d. h . çin alınan tedbirlerin müessir için gitmişler ve gölün etrafına 1 mumilik vaziyet etmiştir. 
un an sonra nazır, azme 1 - . . . • .. yayılmışlar. Sabahleyin av ma- yet jandarma kumandan 

mevcudünün8milyar raddesinde 0 dugu zıkredılmekte tı~ar'. '.:"tı· halline gelen arkadaşları Jüst'ü vini Kemal ve müddei 
eksilmesinin mali vaziyeti zafa 1 nasebatm karışık oldugu ılave N' B k'a 

bulamamışlardır. Derhal tahar
1 

asir . ler mahalli va 
uğratmayıp bilakis kuvvetlen - edilmektedir. riyat yapılmış ve görülen izler- , derek tahkikat yapmış! 
dirdiğini çünkü bu paradan 4 den, Jüst'ün, vurduğu bir örde- Jüst'ün cesedi bulunma 
milyarlık bir kısmınFransız bor 
çlarının itfasına ve geri kalan 4 
milyarın da demiryolları, posta 
telgraf ve telefon bütçelerine 
tahsis olunduğunu beyan etmiş 
tir. M. Reynaud, Fransaya bir 
senebenberi yapılan altın ithala 
tının Fr<111sız bankasının 36 mil 
yardan ibaret olan altın mevcu-

ekseriyet memleketin menfeat
larını fırka menfeatlanndan üs
tün tuttuğu müddetçe bütçe 
mü.vazenesini bozma kiçin yapı 
laca khücumlar kolaylıkla ber
taraf edilecek ve Fransız mali -
yesinin emniyeti muhafaza kı
lınacaktır..,. 

dünü 45 milyara c}karmış oldu- F:ransa - Lehistan 
ğunu dahi ehemmiyetle zikret- PARİS, 3 (A. A. ) _ Lehis 
miştir. M. Reynaud, Fransa tan ile Fransa arasında ha. 
hükumetinin memt~ et.e ~cnebl , va seferleri hakkında yapılan 
eshamı kabul etmemesının Fı-ı mukavele imza edilmistir . Bu 
ransız tasarruf erbabını muhak mukavele bir Fransız ' ve bir 
kak zararlara uğramaktan koru Leh sirketi tarafından tesis e- -
mak maksadından ileri geldiğini dilmi~ olan hava hatlarının mü. 
söyledikten .sor_ıra ~üyük ?iY3:~a tekabiliyet esasına riayet edil 
!ar arsınd_a ıktısadı te~.aı:ut l~ - ı mesine ve postanakliyatında ba 
zum':1nu ıl.k olara~ huknmetın zı teshilat gösterilmesine dair 
takdır etmış oldugunu, Fransız ahkamı havi bulunmaktadır. 
piyasasının vaziyetinin düzelip 
iyileşmesini diğer piyasaların fe Grev aleyhinde 
na bir vaziyete düşmesinden LİLLE; 2 (A. A. ) - Rou-

-
Sıvas pulları Tayyare bayra[Jll 

ANKARA, 3 - Sıvas demiyolla- 1 
nnın açılması münasebeti ile bir ha- ANKARA, 3 (Telefo!l 
tıra olmak üzre sürşajh pullar çıka- Tayyare cemiyeti 30 ağ 
rılmasına karar verilmiştir. bayramı için hazırlığına 

Pullnın üstüne sürşarj olarak 30 dı . 
ağustos tarihi ile Sıvas kelimesi yazı· ı 
lacaktır. j 

Yeni pullar 30 ağustosta tedavüle 
konulacaktır. 

Pulların nefasetine ve kolleksiyon 
album rağbetine mazhar olması için 
bilhaCJsa itina edilmiştir. 

Komünist beyannameleri 
İzmir 2 - Mahallelerde, evlerin 

duvarlarında komünist beyannamele
ri yapıştırılmıştır. Bunlar "Türkiye 
komünist fırkası merkez heyeti'' im
zasını taşımaktadır. Posta ile mües
seselere gönderilmiştir. Şimdiye ka
dar 5 tevkif vardır. Tüccardan Ka
zım su kumpanyası k3.tiplerindcn 

Koyun hastalığına k 
tedbir 

ANKARA, 3 (Telefonll 
Koyunlarımızda büyük 
verdiren Gene hastalığınill 
la bulaşıklık y~pmasma . 
olmak için baytar mektelı1 

derrislerinden bakteriyel~~ 
reyya B. bugünlerde tetk• 
bulunmak üzre Karacabe>' 
sına gidecektir. 

Nusret garson İsmail tevkif edilenler Harici ticaret büroııl 
arasındadır. ) 

Müddei umumi muavini polis mü- ANKARA, 3 (Telefonl3 
dürü mevkufların ifadrlerini almıştır.

1 
İktısat vekaletince tesis eJ 

Mehmet Ziya ifadesinde duvarlara k h · • t' t b'' su tB . ce arıcı ıcare uro 
yapıştırılan beyannamelen kaptan . . si r 
Ahmet,'Beyden aldığını iddia etmis· ı len a>'. sonuna kadar ıkrtl 
tir. Tahkikata d~vam edilmektedir. lecektır. 

beklemek doğru bir siyaset o- . baix ye Tourcong'daki serbest 
la~ıyac3:ğı~~ t~srih ~dere~ de_- i sendikaları kabul ettikleri bir 
mıştır kı; ınfırat sıyasetı daı karar suretinde umumi grev a
ma meş'um neticeler doğurur. leyhinde bulunmuşlar ve azalan !!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!rtf!I' 

Her türlü tefevvuk iddiası teh- nı çalışmağa davet etmişlerdir. 
likeli addolunabilir. Medeniyeti G.. d ·ı ıJt 
korumak için milletlerin biribiri on erı en ın 
ne yardım etmeleri lazımdır. LONDRA, 3 (A. A. ) - Fi· 
Şüphesiz yolumuzun üstünde nansial Taymis gazetesi İngil
bir takım müşkülatla karşıla - tereden Fransaya 800 milyon 
şacağız. Fakat,. vereceği karar- frank kıymetinde altın gönderil 
!arla bize müzaheret edecek bir miş olduğunu yazıyor. 2 

r 
ı 
• 

• 

Yunan emvali -Sahiplerine 
Yunan 

veril ecel< 
emlaki 

lstanbıılda vazıyet edilen eınlti~ 
12CıO parça kadar var.. , 

Yakında sahiplerine iade e-ı paranın azlığı nazarı dikk.~ 
dilecek olan İstanbuldaki vazi- lınarak arazi sahiplerine 1 

0 
yet edilmiş Yunan emlaki 1200 tevziatın,birinciye :ıispetle 1 . 1 d' mek., uzere Mırza Cafer Hanın rar vcrmış er ı. .. d .1d. _. ! . 

İngilfzler Mısır ve Mehmet g;on e~ı. ıgı yazılıyordu. ngı- LONDRA, 3 (A. A.) - M.- ' 
Al. · l'n · 1 1 · lız sefırı Cafer Hanın gönderil- Herriot, Referee gaztesinde ne~ 
ınm e 1 e geçmış o an yer en . ~ . . " 

kadardır. te bir nispetinde yapılaıas• 
Gayri mübadiller tevziat ko- ruri görülmüştür. rl 

hakkında ne dü~ündüklerini mesme manı olamadı. Hıç ol- rettiği bir makalede pance~a 
pek güzel göstere~ bir takım ıı:ıa.zsa mektupta bu "mahrem nizm'İn -sulh davası için bir teh 
metalipte bulunnıııkla işe bas- fıkır ve. e!°el~er., sözlerini kal- like teşkil ettiğini bildirmekte 
!adılar denebilir. · dırmak ıçın ugraştı. ve Alman demokratlarının mua-

İngilizler Antakyadan itiba- İn_gilizler için bu da az telaşı venetini celbe çalışmaktadır. 
ren Halepten Firat nehrine .ka- mucıp olmamıştır. ,~, __ ,_, ____ ,_ 

dar bir araba yolu yapılmasım Firat üzerinde Deir mevkiini nin kuvvetini iade etmek isti
\ e Firat nehri üzerinde müna- tahkim için Mehmet Ali tarafm yordu. 
sip görülecek. yerlerde İngiliz- dan emir verilmesi de İngilizle . . . , . 
!erin havuz inşa etmelerine mü ri kızdırmıştır. Çünkü burası ~u Ruslar İngılızlenn Babıalı 
Saade edilmesini istiyorlardı.İn riye hududu haricinde mühim' nezdindeki faaliyetinden kuşku 
gi.lizler Hi?distan yolu itib3:rile bir noktan~ Me~;t Al~ tara-1 l?myorlardı. Onun.için .Ru~ ~efi 
Fırat nehrıne çok ehemmıyet fından tahkım ettırılmesıne la-, rı Sultan Mahn:ut un ~arıc~ye 
erıyorlardı. Süveyiş kanalı he- kayt kalamamıştır. , Naz~rında.n, Reıs Efendı~en ıza 

nüz açılmamıştı. Firat nehrin- Hülasa İngilizler artık her. hat ıstemış, Reıs Efendı de şu 
de iki vapur işleterek Antakya vesile ile Mehmet Ali aleylıin- .tarzda bir cevap vermi§ti: 
ve Halepten Firata kadar l:'apı- de faaliyetten ~eri kalmıy~rlar _ Mehmet Ali bizim endişe
i3Ca le kara yolunda naklı_Yatı dı. Mehme~ Alı ye. olan k;~ :re 

1 
!erimiz ~ arttıracak hiç bir şey-

aparak ondan sonra da Fırat- husumetlerı hasebıle Babıalı ıle den geri kalmamaktadır. Onun 
aki vapurlarla Basra k?rf~zine anlaşınakt? geci~medil~r. için bizde Mehmet Aliye karşı 
llIT'ek vı;_ b~ ~ııre!le !fındıstan ~ .rvı:aamafıh İngılterenın B?~t· İngilizlerin yardımından istifa
munakalatı .çın Ümıt burnun- alıyı ~usyadan ayırmak ıçın deyi düsünüyoruz. Fakat Babıa 
<lan dolaş~<.:~k yer ı,_ m:sa r !Vi sar~ettığ gayret ve f~aliy~t bit- li ile Ru'sya devleti arasındaki 
.ızaltl' 'u: ıstıyorlardı. l ınt Ü· tabı Çarın nazarı dıkkatınden ittifakı zerre kadar ihliil edecek 
zer~~1~·! •,;rm ~ş~~'.<'<:ck olanlar uz~k kalmamı~tı~. H~nk.ar İske her hangi bir muahede akti asla 
! ngı.ız <ı:t.:ı t ler· al.. les~ ~uahedesının gıt gıde kuv mevzuu bahis değildir. 

Mak::.'!. ticari münakalatı ko- vetını kaybettiğini görülüyordu. · 
laylaşt .. · a:-: pcrdr·si altında Çar bir taraftan da bu muahede !Bitmedi) 

misyonu emrinde bulunan bu 301 den 350 inci n~J!13 jjlı' 
emlakin ancak 960 parçasından kadar arazi sahibi gayrı rfl ,~ 
istifade edilebildiği ve şimdiye dillere ~erşembe günü b~ı.! 11' 
kadar bunlardan bedeli icar ola- de tevzıat yapı~aca~. v_e ~e~ 
rak temin edilen paranın 300 taya kadar bu ış bıtırıle ııı' 
bin küsur liradan ibaret olduğu sonra tahsil olunacak p_ar8 ııı 
ve tahsiline teşebbüs olunan t?r~na ı::?re evvel~ araz_ı. 5~511 
müterakim kira paralarının 150 rının mutebakı dortte ilÇ (11 
bin liraya baliğ olduğu anlaşıl- kaklar~ verilece~ ve para ;ııı 
mıştır. sa yemden tevzıat yapıla. 13 

. . Tevziyat komisyonu e~. 
tistad ftehloıin cenazesi musalla taşında , Y?zıyet ~dılmış Y~nan em- iadesi hak ·mda henüz tı· v 

S ' k A f h • d b !akının tevzıat komısyonuna t b' . 1 old . an at ar e 1 m Ün e e- devrine 1928 sen.esi temf"UZUn· d:~ e~r~~~:~İ~t:;~!ıiflf t:I 
da başla_?mış v~ ılk partı olarak işliyecek ola'1 bede 1 ic r diyete tevdi edildi 347 emlak teslım olunmustu. t~hsil edecektır. 

. . . 1 Komisy?na kısım kısı:n peyj Komisyon mıitera ·irt' 
Üstat Fehimin cenazesi dün yanına defnedılmıştır. Üstat derpey teslım olunan emlak me-, Ji icarların sür'atıe tahsı 

A ksaraydaki evinde t~planan Fehimin tabutunu ebedi istiraht yanında 60 parca gayri kabili, tesebbüsatta bul~~ıı 
merhumun talebesi olan san'at gahına kadar teşyi edenler ara- istifade kalmış arsa ile 40 ka-, ıa; iade tarihind...n -"""'•' 

11 karların omuzları ustünde kal- sında: Darülbedayi san'atkarla dar ev harabesi de vardır. ı mıs olduöundan emlak sıı 
drrılmıştır. Cenaze namazı kı- rı ve Rasit, Rıza Beyin tarafın- ~i1_11diye .ka~_ar musakkaf~t rini alak~dar edemı~ece& e 
Jrruktan sonra islemeli bir atla- dan bazı artistler üstadın eski sahıbı gayrı mubadıllere 70 bın t komisyona teslimi Iazıf'lg 
~a sarılan san'atkarın tabutu li- ' lira tevzi edilmiştir ı 1 t - sahne arkadaşlarından birkac . . . · . . . an aşı mış ıı;. Jllll 
man şirketinin bir motörile , tk" d D ··ıb d . - Arazı sahıplenne ıkı tevzıat Bu emlakten esasen d"d' 
B .. k d ...... 1 .. .. A sana ar var ı. aru e ayı, h .. b' .. 1 . b' . . b' . . d'l ~e '".., üyu a aya goturu muştur. • .. , . . •. .. enuz ıtırı memış ve ırıncı ır ıstıfade elde e ı e"· ·ııev 
dada toplanan mütavazi fakat Guzel San :tler Bırlıgı ustadın tevziatta 150,000 lira dağıtıl· çin iade ile gayri m.übad; dÔ 
samimi bir kalabaliğin ellerin- mezarına bırer buket koymuş- mıştır. vaziyetinde .esaslı bır te 
<le merhum muvahhidin kabri !ardır. Son vaziyet üzerine eldeki olmıyaca_kwr• 
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Maluller Vergi Ekonomi 

-------
Cunıartesi tevziat 

başlıyacaktır 
Adalarda bazı 
vergi bakayası 
meydana çıktı 

Sergi .. 1 
intiharlar Maarifte 

Gençlik 
Bu salgınla mücadele 1 

edilecek.. Eminler kongresinde 
-~-

Komisyon dün toplan· 
dı ve son kararı verdi. 

Malul gazilere tevz~at ko- -
misyonu dün ikinci içtımaını ak 

detmiştir. . . 
Tevziat için kur'a çekılmış ve 

tahsilatın birinci hafta Aksa- -
ray şubesine mensup oııı:uıa~ -
dan baslanması tesbit edılmış-

> 
tir. 

Tevziata 9 ağustos cumarte
si günü başlanacaktır. 

İstanbulda tevzi edilecek pa 
raııın miktarı 93 bin lirad~r.ve 
alacaklılarm adedi de 800 kişı- -

<lir. h 
Komisyon tarafından itti az 

o'unaıı mukarrerat! aynen ya~ 
d"kk tlı uvoruz. Alakadarların 1 a 

o'~ularını tavsiye ederiz: 

TEVZHN ŞEKLİ . 
1 _ Malul gazilerle yetımle 

rine ve sclıit yetimlerin~ l~ara 
tevzii ne· 9 ağustos 930 tarıhi~e 

.. ı·. u~art~-..i o-ününden ı -musac 11 c u·. '" :-... 

tıbareıı başlanaçaktır. 

2 _ 1{,ır'a sırastle birinci 

lıafta (Aksara}) ikinci h~fta 
(Eyip) iiçüncü hafta (F~tıh) 
d')rdün..:li hafta (Süleymanıye) 
be incı hafta ( Kocaınustapaşa) 
altıncı hafta (Sult3nahmet) as 
kedik suheleridir. P.u su~eleı
,1~ rncıkayyec b·I ~n'.1''1 ;naluller. -
le malul yetimlerınm . •e şeı::ıt 
yetimlerinin haftası ı<:ınde m~
racaat etmeleri lazımdır. _Ha -
tası ıcinde müracaat etmıyen
ler en ~ona bırakılacaktır. 

3 _ Bu şubelerde muka~y~t 
malıillerle (Maltil _yetımlennı~ 

h . • · nl •rı'nın yalnız aı-\'e sc ıt ye.ıı ~ 

le reisleri) maı.ış cüzrla_n _ve s~. -

J. n"ı ve sair vesaıkı ve uç 
ıte ı re~ı .. . 

•• 
Tahsilatta ihmalleri 

görülenler takip 
edileceklerdir 

1930 senesi vergi tahsilatına 
devam edilmektedir. Kaz~ç 
vergisinin ikinci kısan taksıtle
ri de kısmen tahsil olunmuş-

tur. 
Defterdar Şefik }ley Ada

larda vergi işleri hakkmd~ tef
tişat yapmış ve bazı vergı ba- · 
kayası meydana çıkarmıştır. 

Tahsilatta ihmali görülen
ler hakkında da tahkikat yapıl
maktadır. 

Beyaz Rus emlaki 
Hükiırnete intikal ed~n B~

yaz Ruslara ait emlak lıstesı 
tanzim olunmuştur. 

Aşı tecrübeleri 

İkt•sat vekileti baytar mlipviri 
1 ail Hakkı Bey protoplazma aşısı 
t:;,';übeleri yapılmak. için Karacabey 
harasına gideceklerdır. 

Yeni aygırlar 
Yarı. ve ıslalı1 hayvanat encüme

ni vasıtasilc miıbayaa edilen aygırl.a~ 
dan bir kt.;mı gelmiş ve ~nka~a vıla 
yet depos- .na ycrlcştirilmı~lerdır. 

At yarışları 
İkinci yazlık at yaşla~ 8 a-. 

ğustos cuma günü Velıefendı 
çayırında yapılaca~~ır .. 

Bu yarışların bınncı yarışlar 
dan daha mükemmel olacağı tah 
min edilmektedir. 

Bir içtima 

Bil yük hazırlıklar 
görülüyoı 

T. Odasındaki heyet
ler neler yapıyorlar? 

il ağustos ikinci yerli mallar ser
gisi hazırlıklarına devam edilm~kte
dir. Serginin 22 salonunun hepsınde 
ihzarat vardır. 

Sergi nihayet 7 agustos . a_kl"mı 
tamam olacak ve o günden ıtıbaren 
sergiye hiç eşya kabul edilmeyecek
tir. 

İzmir fabrikaları da sergiye iştirak 
etmektedir. İzmir 'lark senayi fahri· 
kalan müdürü umumisi Saip Bey de 
dün şehrimize gelmiştir. 

Sergide bir kısım fabrikalar da de
korasyonunu başkalarına göste~me
mek için son günü beklemektedırler. 
Bir dekor için 500 liraya kadar sar
fedenler vardır. 

Sergide telefon şirketi de umumi 
santrallar tesis etmektedir. 

Tütüncüler ne istiyorlar? 
Aldtğımız malümata nazaran !Ü

tün encümeni içtimaında tlıtün ~d'fa
at ve ihracatını mahdut bir sabadan 
mutalea etmemiş bütün tütün ziraat 
ve ihracatını gözden geçirmiştir. 

Mısır'a son günlerde tütün ihraca· 
tımızın azalmasının sebepleri ve Mı
sırla Yunanistan arasında vukubulan 
anlaşmanın şekli tetkik edilmiştir. 

Bundan sonra Çekoslavakya'ya 
bu se-ne yapılacak tiltün ihracatımız 
üzerinde görüşülmüştür. 

Yunanlıların teklif etti~i tutun 
7.İraatinin her iki hükUmetçe de tah
didi meselesi üzerinJc iki &aat kadar 
müzakerat cereyan etmiş ve İ\tima 
akşam geç vakit haska bir güne bıra
kılmıştır. 

Yumurtacılar 
Ticarrt odası yumurtacılar ihti

sas komisyonu dün Odada bir içtima 
yapmıştır. 

Bu içtimada yumurta ticaret ve 
ihracatında ne gibi tedbirlerin alınma 
sı lazımgeldiğini tespite başlamıştır. 
Komisyon içtimalarına devamedecek 
tir. 

Vekaletten soruldu 

----
''Akıl hıfzıssıhhası .. 

nelere karar verildi? 

Mekteplerde vasi spor 
teşkilatı yapılacak 

cemiyeti neler 
hazırlıyor? 

Şu son sıralarda intiharların bir Ankara maarif eminleri kongreain 
salgın halini aldığı görülüyor. 1nti- de lise ve orta mekteplerin spor ve 
barlarla ciddi surett,: mücadele et- izci teşkilitı mevzubahs olmu~ ve bu 

"Ak 1 hususta mühim kararlar verilmiıtir. mek maksadile teşekkül eden . ı 
Hıfzıhsıhhası" cemiyeti. yakın bır Haber aldığımıza göre her liıe ve 
zamanda faaliyete geçmeğe karar ver orta mektep için bir apor aahaaı .~ü
mittir. cude getirilecek. asıl binanın mu~· 

Cemiyet, bir de nizamname hazır temil3tından olacaktır. Bütçe müsaıt 
Iamışhr. Bu nizamnamenin birinci olursa her leyli lise ve n1uallim mek
maddesinde cemiyetin, Akıl hılzısıh- tehi kendi sarfiyatından olmalı: üır< 
hası namilc teessüs etmi1 ilmi ve ter tasarruf ettiği mclıliğ ile jimnastik 
biyevi bir cemiyet olduğu tasrih edil alati tedarik edecektir. Kabatat lise
miştir. Cemiyet Türk aençliğinin fi. si yanındaki halen kömür deposu o
k • h ı hh b k ilmi lan yer satın alınarak bir terbiyeyi 
rı ı zıssı asına yarayaca . ' h .. d t" ·ı k 

mesaide bulunacak, C"ençlık ruhiyatı b_edenıye •a ası vucu e ge ırı ece · 
ile meşgul olarak hayatın muhtelif tır. . . 
d · ı · d d' . ". ·· masını İzcihge c:;o!c chemmıyct venlecek. 
evır erın c ıma~ın neşvuı\U 

1 
• d·ı kf 

tehlikeye koyacak amilleri tetkik e- yazın seyahat er te.rtıp e ~ ece ır. 
derek onlora karşı tedbirler araştıra- Anadolunun. muhtelıf yerlerıne tet
cak, çocuklukta ve gençlikte görülen kık •.eyahatıne çıkılacaktır. 
muhtelif buhranların amillerini araş· Lıs~lerde .sporub~ldaha .muntazab~ 
!ıra k b b h ı · ı ·1 ı·çın· •a bir şekılde yuruye ı mesı ıçın ecne ı ra u u ran arın ıza es ~ . . . 
1 Ş k 1 k · · d k zeka· mütehassıslar g<tırılmesı kararla~tı· 
ı aca , mem e ctımız e 1i<>CU 1 · · ·· 1 b 
mikyasını hazırlıyacak, normal çocuk rı_lmıttır. "~~rı5~ekı kL~plered ~~/de 
lar üzerinde ruhi tetkikler yaparak gıdemıyecegı ıçın me ep a ı ın. e 
nesriyatta bulunacaktır Cemiyet hu 1 talebe her türlli sporla meşgul olabı
va;ileleri salahiyettar .;.ütehassıslar- lecek vasaiti bula~aktır. M•.~tcpLe~de 
dan mürekkep bir he eti ilmiye vası- spora çok ehemr:ruyet .. ver! e~e ı5 
tasile ifa edecek ve t~tkikatını vasr- bir t~~ebenin s~ır _kulupl~rc gırmesı
tai neşri efkar1 olacak mecmuası ve ne musaade cdllmıyecektır. 
risalelerle yapacaktır. Diğer memle- Mektepler ne zaman 
ke~lerdeki ~kıl hıfzıssıhhası cemiyet- açılacak? 
!enle. d~ munasebctte bulunacak, ~y Maarif vekaletinden gelen bir ta· 
nelm.ılel .kongı clere iştirak ed~ccktır. mimde bildirildiğine göre bu sene Jı. 
Ce~ıyetu~ asli, yardrmcı, fa~rı namı- se ve orta mektep ikmal imtihanları 
le uç ncvı a~ası v~rdır. Aslı azanı~: cyICıtün birinci haftasında bitirilmiş 
emrazı asa~ıye mutehassıs1arı, ru_hı- ·olacaktır. Mekteplerin açılması teth .. 
Y:'t ve. t~rbı~e mütehassısl~rı, terbıye hur etmiyecek, ı tcşrinievvelde d<rs
cıler, ıçtımaıyatçılar, tabibı adlıler, Jere baslanacaktır. 
mektep doktorlarından olmaları şart · M ff B 
tır. uza er • 

Yeni şeyler çıkıyor 
LSleli apartımanları arkasında hir 

müddettenberi taharriyat yapılmakta 
dır. 

Bu ve diğer asarıatika taharriyatı 
hakkında müzeler müdür muavini A
rif Bey demiştir ki. 

Ankara maarif eminleri kongre•in 
den avdot eden şehrimiz maarif emi
ni Muzaffer B. bugün makamına ge· 
lerek vazifesine başlayacaktır. 

Darülfünun ısl.!hah 

1. t' vesika fotografını hamılen 
"1 :ı k 
her gün sab:ıhlan saat 9 buçu -

tan 12 ye kadar vila~et me~tup 
rııltı;;umla müteşekkıl komısyo
~'.l 1;iiracaat etmelidirler. 

Vali muavini Fazlı, polis müdüriı 
Ali Rıza. polis üçüncü şube müdürü 
Kerim Beyler dün sabah ş~h~eman~
tine gel~rek vali ve şehremım ~uhıd 
din Beyle uzun mi.ıddct goruşmuşlcr
dir. 

- Yapılan talıarıiyat neticesinde 
Muamele vergisinin muafiyetler yanan Balaban ai;a ı;amiinin işgal :!

faslında arpa mısır, darı prinç ... v.s. tiği arsada daire ıeklinde bir bina lıu· 
hububat muamı.:le vergisinden hini lundu. 

Aldığımız malümata nazaran Da .. 
rüJfünunda barem kanunu teırinicv· 
velde tatbika başlanacak! r. Eminlik 
intihablni müteakip divan azaları a
rasında da dogişiklikler olacaktır. Da 
rülfilnun i'leri hakkında alikadarlar 
bUyük bir ketumiyet muhafaza etmek 
tedirler. 

4 _Yalnız berhayat malillle 
. elemirde Beyazıtta müte 

nnew h 
sekkil eski kayıtları ayırın~ . ~
yeti riyasetine müracaatla ~lışı_k 
leri olup olmadıklarına daır bır 
vesika aldıktan sonra müracaat 

etmeleri lazımdır. 

Tü1üı1 inhisarı 

Behçet Bey izahat 
veriyor 

ihracında muaftir denilmektedir. Ti- Bu bin.ı Bizans devrinro aittir ve 
caret bors;ası bu h~bubatın ne gibi bu d~vrin bir çok asarını ihtiva etmek 
mcvat olduğunu Tıcaret odasın.dan tedir. Bulduğumuz asarın mühim bir 
sorı:nuş~ur. Odada yaptığı tetkıkat kısmı 14 ncü asra aittir. Fakat as(l 
n~tıcesınde .hu .suale cevap ver.eme- 1 binanın hangi tarihte inşa edildiği he 
mıt ve keyfıyetı İktrsa.t vekiletındcn niiı:: anlaşılmamıştır. 
sonnu~tur. O civarda böyle bir mabedin mev 

BiTim duydugumuza gore maarif 
vekaletinin bir müddet .için tehi.r t't
tiği Darülfünun islahat projesini ye~ 
ni divan baştan tetkik edecek ve ye
ni bir proje ,..sası haıırlıyacaktır, 

Faaliyetin hulasası cut olup olmadığını anlamak için ye-
Konya nakil 

Tokattaki osk-. ı lise. bu ders se
nesi başlangıcınd.ı Konyaya nakledi· 
lecektir. 

Tütün inhisar 
müdürü Behçet B. 
idareye ait muhte· 
lif meseleler hak
kında şu izahatta 
bulunmuştur: 

Konsorsiyom heyeti umumiyesi niden tetkikat yapılacaktır. Bu bina-

5 _ Keza malillinden v~ ma
IU! yetimlerile ve şehit yetımle
rinden olup ta 1 O senelik maaş
larını a'ınış olanlar da !~:.:~bul 
Zat maasları muhasebe~.' ıgın -
den bir -.·~sika alarak muracaat 

~tm:lcri muktazidir. 

' 

bugiln bir içtima yapacak ve icra ko- dan çık•rtlan asar kıyn1et itibarile de 
mitcsinin 1 S günlük muamel.ltını tet mühimdir." -· -• kik edecektir. Konsorsiyom son altı inhisarda Bir mektep kapatıldı 

--·-
Epey teklif vbr,Alman 
V'! Italvan grupları da 

ınürtıcaat etti 
Te-ıs• t-ı'·~rrür eden sanayı 

J • k"k t hay b:ınk-ı'.·ı etraıı.ıdaki tet 1 a 
li ilerlt.::«;tir. .. 

Banka~m tesisi için mutehas 
sı~ların fik;rleri alınmıştı:· 

Mütehassıslar böyle bır ~a?-
kanm çok iyi iş yapabilece!'ını, 
fakat k~n•Jtacak olan bir m~yon 
lira serm:ıyenin az oldugunu 

söylemişlerdir. 
Diğer taraftan bankaya ser-

• l"p olan Fran-maye koymaga ta 1 

sız grupundan başka bir.Alma~ 
ve muhtelif teşekküllen temsı 
eden bir İtalyan grup~ ~aban
kaya sermaye koymak ıçın te- -
şebbüsatta.. bulunmaktadırlar. 
Aldığımız malilmata göre bu ~y 
içinde bu iş üzerinde teşebbu
satta bulunrr.ak üzere Avrupaya 
ridecektir. 
~ 

İdare meclisi te 
avün sandrğıni lag 
vctmedi. Esasen hı• 
iş umum müdürlüJ. 
salahiyeti haricir 
dedir. Vekalett 
sorduk. Ben, şah 
sen serm;:ıyesi 1 
200 ooo lirayı bu· 
ıan 'sandığın 1.iğvı
na taraftar degilim. Behçet Bey 

Cünkü. her memura bir i~I Y.Üz 
l' düsecektir. Maamafih vek etın 
ıra 1·•tbik olunacaktır. Memurlar 
kararı . ~ ı 
i in alın"" vı: geri verılen. yag a.r:n 
ç da faizile beraber ıade edıle-
parası · ld k' . Ala· kadarlar borçlu o u .>rı 
cektır. 
, . vade almıslardır. 
ıçın · ... 

Alım işini v~srta ile yapmıy.Ctruz. 

Ü 
akın zamandanbcrı ken-ç seneye Y 

di eksperlerimizle yapıyoruz. 
HPlbuki bu i~e başla.ma~an evv~l, 

.. 1 .1 •ekilde 700 bın !ıra komıssoy enı en"'" 
yon verilmiş. _ . 

Liyej sergisinde pavyon hış.ı et~afın 
da dönen dedikoduların ma ıyetı ~u-

dur: İ ·ı M" t k "- Ömer Liıtfü, smaı u~ a , 
Afif Beyler bu işi taahhüt etmışbı, 

"derek pavyonu yaptırmışlar· oraya gı .
1 

h 
dı. Biz de buradan 1,50 ~· yon mu . 
telif cins sigara göndermıştık. . 

aylık faaliyeti murakaba heyetinin te 
siri, ithalat v~ ihracat vaziyetimiz 
hakkında bu içtima nihayetinde mat
buata izahat verilecektir. 

Niçin azaldı? 
Ticarf't od~sınca hazırlanan bir ra 

. porda m~mlek,.timizin ithalit ve ihra 

1 

rat va~iyet!ne tcm~s ed.ilmektedir. İlk 
uç ay ıhracatımız ıthalata nazaran bir 
az farklı olmuıtur. Bunu takip eden 
avlarda ihrar:at aza11'Utftrr. Umumiyet 
ıtibarilt gerek ithalat ve gerekse ih
racat gecen seneye nazaran azdır. 

:ııracat azlığı bu ıene pamuk, tif
tik. afyon, r-v drrileri g-ibi bazı mad
delerin ~z nüktard:ı ihraç edilmesin
den ilt"ri elmi~tir. 

Tütünlerimiz 
Atina Tirarct ocJRsı İstanbul Ti

caret od~sın<l. Balkanlarda bir iktrsa. 
di anlaşmayı terviç eder yollu bir 
mektup göndermiştir. 

Şimdilik itilifın tuttln ticareti üze 
rinde yapılması t•klif edılmektedir. 

İst-"'nbul tir.1trct odası Atina tİCi\· 
ret odasının bu teklifi ür,crinc mese ... 
leyi tetkik etmege başlamııtır. 

Dün ticaret od~s1nda ti.ıtüncüler 
encümeni toplanmış bu meseleyi mü~ 
7&lı:ere etmiştir. İlk içtimada hiç bir 
buata izahat verecektir. 

Sünnet çocukları 
Himayeyi Etlal cemıyeti heyeti 

merlı:eziyeai bugün saat 14,5 da top
lanacaktır. 

Sünnet edilecek 38çocuğun hi
tan cemiyeti hakkında ıtörüttilecek
tir. 

Müteahhitlı:-rimizin, Banka.dan .•s
tedikleri sandıkların açılarak_ ıstedık· 
lcri sigaraların verilmesinı ıatcdilcr. 
B nka kabul etmedi. Bundan maada Müessif bir irtihal d"~ r bazı meseleler çıktı, müteahhit 

1;;~öndüler, mukaveleyi feshettık. Müskirat inhisarı umum mü-
Y edek muallimler Ya tıkları paviyonu satın aldık... . dürü Ason Beyefendinin hare 

Yarın Cibali fabrikası muduru gı-
Maarif Pminleri kongresinde mü- d" r İdare namına satışa başlıya- mi Rana Hanımefendi müp-

lıim bir karar verilmiştir. .. ıykot r. Esasen teşhır işi başlamı~trr. tela olduğu hastalıktan kurtu-
1\faarı' teşkilatında m~n~al ler ca ~~ridat hesabını Millet Meclisi lamıyarak pek genç yaşında ir-

ı z mın yedek mual ım erke.n d'k H r sene "h l . . C . b 
'ıı " { başına davet edilece tır. bütçe encümenine ver ı · e tı a etmıştır. enazesı ugün 
R r .,, t , , bır mu•llim ha_stalı~ artma

1 
ktadır. 

1 
h'"k. tte 17 mil- saat 11 de Asun B. in Çırçırda-

h n i sebepten vazılesıne bır ki sene evve u um 22 b ki hanesinden kaldırılarak Fa. 
' , 1 kte idik. Geçen sene • ,. . . . 

ezse gene yedek mua_- yon verme. d"k Gelecrk o•ne tıh cauııınde cenaze namazı kı-
·ı vazı sene 24 mılyon ver ı . kb . li~ r ı ' k et suretı e 0 • •• Bundan maada 2 milyon lmdıktan sonra ma ereı mah-r 25 vereccgız. , . 

•v < :~ır. "hJ r lık borç ödedık. Gümruk fazlası susasma defnedıleccktır. 
'e ıllı nlı~I r ı asının se· ıra .. d d"r Masraf B f d" b"" .. f 

h"'" , 1 l· g olsun sek· da bu rakamın harıcın. e ' • . .d Asım ey en ıye ve utun e 1

1 maı~t ·:ç cihetine gelınce. eı!;e_r böyled.bl;rı ba~el radı ailesine taziyetlerimizi be-
t o ra -n:ı 1 d asrafla ıdare e ı ırse ... n • 

Bu n• başıı dan it • .ıaren yedek bu~ an az m ırım van eyler~ 
nı:ı. llim wtdıd .,:ı bJşlar'lcaktrr de ıntlırmıve haz 

Ak:tarayda bulunan Turan orta 
Tütün inhisarının Eksper kursun.. mektebi şeraiti 18.zımeyi haiı rnualliın 

da bir kaç güne kadar tedrisata bat- ler istihdam etmediginden hükümet-
lanılacalrtır. çe k.apatılmııtır. 

~~~~~~~----~~__;,,.~~~~ 

Bir kantar nıo<la<:;ıdır gidiyor 
anıına sorıu ııe olacak ( 

Ne ortada kimse var, ne şikllyet 
edecek makam I 

Son zamanlarda vapur ve ti-
ren iskele ve istasyonlarında 

rekleri yananlar vapur iskelesi 
kişe memurluğuna baş vurara~ 
şikayetle paralarını almak iste
mişlerdir. Fakat memurluk bu 
kantarların idareye ait olmadı· 
ğını ve bir Alman tarafından 
konuldugunu ve kendilerile hiç 
bir alakas olmadığını tabii ola
rak söylemiştir. 

ve muhtelif yerlerde 5 kuruşa 
tartan otomatik teraziler görü
yoruz. Fakat bunların doğru 
tartmadıklarından ve hatta atı
lan çeyreklere mukabil ekseriya 
ne çeyreği iade ettiği ve ne de 
vezin karnesi vermediğinden şi 
kayet edilmektedir. Nitekim ge 
çen cuma akşamı Haydarpa a Bu vaziyet karsısında söy. 
vapur iskelesindeki kantar hir lenecek söz şudur; bu makinalar 
çok çeyregi aldığ}. h3Jde kart ia. iç~n hangi makam müsaade ver
de etmemiş ve çeyrekleri kasa mı~ ve vukarda yazdıgımız ha 

sına indinni tir. dise karşısında paraları yanan-

Bu vanvet karşısında cev 1 ıar nerı•ye müracaat ~tm~lidir?. 

Adamı nasıl kesip başını 
gövdesinden ayırdılar? 

Kesik baş vak'asını yapanların dün muha
keme~ine başlandı.. Katiller ne diyorlar? 
Bakırköyüne tahi Osmaniye koyünj yak yediğinden şikayet ediyordu. 

de çimento fabrıkasınııı toprak kı•· Müddeiumumi Bürhaneddın B 
mında kırmızı n1endilc sarılı kesik Sulh h.ikiminin yanu1da ifade veren 
lıir ba~ bulunmuştu. Gazettlerde gün maznunun oraya ayakla gidip gıtme· 
!erce dedikodusu devam eden bu ke- diğini sordurdu. Yaya gittiği cevabı· 
sik başın çok geçmeden sahibi mey- nı alınca: 

dana çıkmıt v< Ömer isminde birine - D•yak yeycn bir adam ııa ıJ 
ait olduğu anla~ılmıftı. . olur da Sulh hAkiminin yanına P· 

Ömerin katli hadiscsı etrafında yan olarak gidebilir ve hele katil Kii· 
tahkikat yapan jandarma, dört kişiyi çük Ömeri sırtına alarak Adliye dai· 
Ömerin katili olarak itham altına a- resine nasıl g<tirir> dedi. 

inkar 
!arak tevkif etmi~ti. Bunlar Kü\ük 
Ömer, Sınan, Ahmet ve Şaban ismin 
deki şahıslardır. Küçük Ömerin jan
darma tarafından cinayetini itiraf et· 
tirmek maksadile atılan dayak neti· 
cesinde vefat ettiği anlaşılarak işken
ce yaptıkları iddia edilen jandarma 
Kürt Hüseyin ve Pehlivan Hasarun 
mevkufen muhakemelerine liızum gö
rülerek her iki davaya ait evrak tcv
hiden Ağırceza mahkemesine tevdi 
edilmişti. Dün Agıre<za mahkemesi 
Ömerin katili Kü((iık Ömerin arka .. 
daşları Sinan, Şaban ve Ahmedin mu 
hakemelerine başl•mıştır. 

Maznunlardan Ahmet te ötckılcr 1 

gibi her ~eyi inkar ediyor, gö•çiılıik r 
etmcdigini, e~.ısen vak"a gec;esi o:-.ı.rlı r 
bulunmadığını soylüyordu. 1 

1 

Celse açılırken 
Celse, Hasan Lıitlü B. in riyaseti 

altında açıldı, ve maznunların istiçva 
hına haşlandı. İlk isticvap edilen Si
nandi. 

17 ya~ında oldugunu. Kesri yede 
dogduğunu, hahçivanlık ettigini söy
ledi. 

Diğeri Şaban. Manastırlı oldugu
nu Osmaniyede oturdutunu, bekar 
olduğunu. Ahmet ise Pürende doğdu 
ğunu, 40 yaşında 3 çocuk babası oldu 
ğunu sOylcdi.. 

tık tahkikat 
Bundan &onra maznunlar hakkın

da ilk tahkikatı yapan 7 inci istintak 
hllldmliğinin kararnamesi okundu. 

Burada Küçük Ömer, Sinan Ah
met ve Şabanın aralarında anlaşa+ 
rak 20 lira alacak yılzünden Ömer 
ağayı öldürdüklerinden lüzumu mu
hakemelerine karar verlldiği zikredi
liyordu. 

Evrak okunduktan sonra Reiı Si
nana: 

- Anlat bakalım .•. dedi. 
Sinan, yaşından umulmiyacalı: bir 

soğuk lı:anlılılı:la şunları anlattı: 
- Ömer ağa yatağında yatıyordu. 

VA.1cit gece yarısını geçmifti. Küçük 
Ömer _geldi. heni uyandırdı. Elinde 
bir balta vardı. Ben korktum. "Sus. 
sesini çıkarma .. ben Ömeri öldürece
ğim" dedi. Sonra, elindeki baltayı 
Ömeriıı kalasına indirdi. Üç dört de
fa vurduktan sonra başını göğdesin
den ayırdı. 

Bana; "çukur kaz. Başı gömece
ğiz"' dedi. Korkumdan sesimi çıkara
madım. Çukuru kazdım. Buraya vıı
cudunu ve üzerinden çıkan kanlı ça~ 
maşırlarını gömdük. Başını götürüp 
ilerdo tarlaya attık. Küçük Ömer be
ni tehdit etti. Bu iti başkasına söyler
sem boni de Küçük Ömere benzete
ceğini söyledi ... 

Sinan, Ahmetlc Şabanın gözcüliik 
ettiklerini zabıtaya verdifi ifadesinde 
itiraf ettigi haJde mahkemede burası
nı ink~r ediyordu. Reiı, bu iki ifadr 
arasındaki tenakuza işaret rdince: 

- Şaşırmışım, böyle şey başıma 
gelmemış ki bileyim. dedi: Müddeiu
mumi Sina.na erteıi gün vak.ayı niçin 
gidip habec vermedigini sordurdu. 

Maznunun cevabı 
Maznun buna bir cevap bulup ve

remedi. 
Sinan mazbut ıladcsindc Küçük 

Ömerin. Ömer aganın kalasını balta 
ile koparıp kestikten sonra cebindeki 
10 lirasını, aaat ve tabanca ını aldıgı
nı, kafasını .-;:imento fabrikası yanın .. 
daki lındalığa bıraktıklarını söylüyor 
du, ve hole daha mühimmi olarak 
"~u işi hep birlikte aralarında dü~ü
n~p taşrnarak yaptıklarını" itiraf c
dı;ordu. 

Şabanın sözleri 
Bu ifadede Şabanın da birlik oldu· 

ğu iddiasına Şaban: 
- Ben de şaşmışım, hepsi iftira ... 

tarzında kf'ndini müdafaa etti· 
- Brn köyde yatarım, Ömcrin 

lı:ulübesindo yatmam'" dedi. Fakat 
mazbut iladesınde, 

- Ömeri, Küçiık Ömer ôldilrdü 
ben de parasını tabancasını aldım, 
Küçük Ömere verdim, diyordu. 

Şaban ikide bir iandarınıdan da 

Halbuki mazlıut ifadesine nasıl k • 
tasına balta ile vurulup kesildıgıni, 
ertesi günü mendile konarak fabrika 
civarında bir yere bırakıldığını tabi
latile anlatıyordu. 

Şabanın vekili, müvekkilinin göz
cülük otmcğe caason ıihhati müwt 
olm•dığını iddia ederek muayenosini 
talep etti. 

Maznun Sinana aleti katil olan 
kazma ve çapa gösterildi. Sinan hun
ları teııhis etti. 

MUtoakıben jandarma tahkikat 
evrakı ve zabıt varakaları okundu. 
Bundan sonra da şahit olarak çağın. 
lan jandarma onb"-i'"' Emin ve Bu
lCısi Ef. !er dinlenildL 

Hulüsi .f. udördünun aralarında 
anla~ıp Ömeri öldürdilkleri"' bnaa · 
tinde olduğunu söyledi. Reis bu ka
naatın krndisine nerden 1:eldiğini sor 
du: 

- Sinan her şeyi anlattr .. ccvabrnı 
verdi. 

Bundan sonra daha bir iki jandar ... 
ma isticvap cdil<li. Bildiklerini ııiıyle- , 
diler. 

Müddeiumumi bunun üzerine tah 
lı:ikatın tevsii için dayaktan ölen katıl 
Ömerin hapiaanedelı:i itirafatını dııı
leyen Kamil Ef. nin ve Bakirköy hu· 
kilmet tabibi Saim ve İrfan Beylerin 
ifadelerine müracaat edilmok üıre 
celplerini istedi. Mahkeme. bu takhı 
kabul etti ancak gözünde uzağı gör 
men1ck hauaıı mevcut olan Ahn1e .. 
din tibben muayenesine de lüzum 
gördü ve iddia makamınm talep etli· 
ği şahitlerin celbi için muhakemeyi 
24 ağustosa talik etti. 

* *' * 
İşkence yapılmiş mı? f 
Bakırköy kesik baş cinayetinin 1 

başlıca faili olan Küçük Ömer tovki· 
ianeye getirildigi aırada Müddeiumıı 
miliğe müracaatla Bakırköy jandar· 
ma karakolunda kendiıine i'kence t· 
dildiğindon babsederelı: tahkikat ıc
raıını istemişti. Aradan çok geçı:ı. · 
den Küçük Ömer. hapiaane hastane 
sinde ölmüıtü. Bunun üzerine cesedi 
morga nakledilerek yapılan tefrih ne 
ticeıinde işkence neticesinde öldü~ü 
anlaşılarak i~kcnce: yapmak iddi.asile 
jandarma Hasanla Pehlivan Hiıseyi
nin mevkufen muhakemrlcrine lüzum 
görülmüştü. 

Dün, Ağırceza mahkemeıi huzu-1 
runda im Hasanla Pehli ... n Hüseyi. 
nin muhakemelerine ba•lanmıştır, 

Okunan Tıbbı adli raporlarına n•
zaran'. Küçük Ömerin duçar oldugu 
şedıt ışlı:encelerin tesirile öldü!iU an· 
!atılıyordu . 

Mahkemede Ömerin vefatından 
evvel vordiği istida okundu. 

Hüseyin bu iddiaya ne diyecegi 
hakkında reisin orduğu suale ceva
ben şunları şöyledi: 

- Kesik baş vak'aaı olmu~tu. Ben 
de merak ettim. GOmıeğc gittin1. 
Sonra failler de yakalandılar. Beııira 
başka bir şeyd , haberim yoktur. 

Bundan sonra pehlivan ifa n dın 
lendi. Bu da dedi ki: 

- Kimseye dayak atmadım. Ke 
ttik baş cinayetinin f:ıihnı meyrl a 
çıkarmagd çal•f',_ h'= ,a... 8u ._ 
tirayı garez h.ığlıyarak yaptılar. 

Bunun üzrrın maz:nunlJrrn ifa 
delf'ri raporlar ve keıif cvr."kı okun 
du. 

Marnunlar vekıli Nuri B., henu 
kendilerine tebligat yapılaııyaıı a 
bıtlerın bızzat c lhedi'erek ifade! rı 
nin alınm~sını talep etti ve hu takp 
kaimi •dil•rck şahıtlerin cellıı içın mu 
hakeme 24- agusto tarıhinc htr 
k•lrlı 
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Mak.tlpliler Mllıahakau M lJ N A K A S A eğleııce!er; 

,.. 
AGL:STOS 1930 

iDAREHANE - Ankara caddesi 
'o: 100 Telıraf adresi: Milliyet, ı .. 

:anbul. 
Telefon numaralı: 

latanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 
G 
3 aylığı 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 
750 .. 1400 .. " .. .. 1400 .. 2700 .. 

----~-

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

ur. Gazete e mali.aya ait itler için 
nüdüriyete müracaat edilir. 

Gll2etemiz ilinların meı'u)iyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
ilün harar<ı en ÇOK 2'1 eıı az 

,terece idL Bugün hı' a açık 

ol:rc:ık 'c rıizgAr po raz tsccekrir. 

Eh! Allah kimde varsa bağış 
asm, bizim güzellik kıralıçarmz 
fa Amerikava varmış. Oradan 

lsı11et Paşa Hz.nin 
nutku 

64 üncü haftanın 2 nciliğini 
1 Darüşsafaka lisesinden 76 M. 
1 -

1 

Hayri B. kazanmıştır. Yazısı 
şudur: 

Sigortacı! Bu haftanın en mühim habe 
-.--r·-·-_, ... - .. ri İsmet Paşa Hazretlerinin An 

Bu Amerikalılar yaman şey- - Ama şey ... Bak yanlış söy kara hukuk mektebinde söyle-
ler vesselam!.. Alimallah şey- ledim. Havana kutusu değil, a- dikleri çok mühim nutuktur. 
tana pabucunu ters giydirirler. sıl içindekiler yandı. . . Top başında olduğu kadar ye 
Bakın şu Parker keratasının ba - Bu garip doğrusu .. _ Buna şil masa başında da diplomasi 
na anlattığı hikayeye! Herif ı şaştım kaldım. . . aleminde bütün cihanı hayrette 
ne yapmış biliyor musunuz, en - Ya dostum şaş şaş ta kal!. bırakan İsmet Paşa, memleket 
aziz arkadaşını bile bir iş için Garip değil ağrep ! Boru değil meselelerini çelik gibi sarsıl
faka bastırmış. Bir gün bu Par- elli havana bu, dile kolay, valla maz düsturlar halinde dosta ve 
kerle oturmuş sigortacılığa da- hi evlat acısı gibi içime çöktü. düşmana telkıin etti. 
ir konuşuyorduk. Benim sigor- - Tuhaf şey ... Fakat nasıl Şark hadisesi münasebetile 
tacı olduğumu bildiği için dedi çıktı bu yangın?.. söylediği şu kuvvetli cümle çok 
ki: - Onu sorma, söylesem hay- bariz olarak mes'ulle gayri mes 

- Bak, azizam benim başım- retten parmağın ağzında kalır. ulü tefrik edebilir: 
dan da bir sigortacılık vak' ası Bak anlatayım da dinle: Ben "Dostluk mebd-ei hudutlar ü
geçti; hiç böyle şeye tesadüf her gün yemeklerden sonra bu zerinde emniyet ve yekdiğeri
ettin mi?.. . kutudan bir tane havana alıp nin asayi~ine suikasttan çekin-

Benim Mortimer isminde bir dudaklarımın arasına sıkıştın- mektir . ., 
sigorta komisyoncusu ahbabnn yordum. Her şeyde olduğu gibi millet, 
vardı. Bir gün bununla bir lo- Eh havanaları boyuna bir ku devlet otoritesine aksülameller 
kantada karşı karşıya oturur- tunun içinde mahbus bırakmak karşısında çok hassastır. Hayal 
ken şeytan dürttü ve dedim ki: doğru değildi. Bunlara sıra ile perest siyaset madrabazları ve 

- Kuzum Allahını seversen hava aldırayım diyordum. Fa- cahil baldırı çıplaklar hükilme
sen her zaman her şeyi sigorta kat aksiye bak ki, ne zaman bir tin kat'i kararı en büyük devlet 
ederim diye övünüp durursun. havanayı ağzıma alsam Willi- adamının ağzından bir kere 
Hadi bakalım şu benim havana am, benim oda hizmetçim he- daha öğrensinler ... 
paketimi de yangına karşı si- men geliyor ve sigarın diğer 
gorta edebilir misin? ucuna yanmış bir kibrit tutuyor 

- Hay hay!. . Derhal! Dedi. du ... 
- Bu kutu da 50 havana var. - Hayret!. . Hakikaten şaya 

Hepsi altmış dolar. Taksit ola- m hayret!. . Sonra ... E. E. Da-
rak ne vereceğiz!. . ha sonra ... 

- Senede 10 dolar... - Sonra, sigar nefis bir du-
- Üüüüi.lh. __ Amma pahalı!. mania yanmağa başlıyordu. 

Yeni neşriyat 

REFİK SPOR 
Nafıa Vekili Recep Beyefen

dinin spor işlerimiz hakkındaki 
beyanatile ve spor haberlerile 
intişar etmiştir. 

- Pahalı ama tehlikesi çok - Ve sen de bu dumanı tenef -------------
büyük!.. His ediyordun öyle mi?.. irtihal 

Kana)izas\·on inşaatına muktezi 

ve dahili memlekette kabili imal 
aksamı hadidiyenln !mal 'e itası 

kapalı zarf usul!le mevkii münaka
saya vaı'olunmuştur. Teklifleri havi 
zarflar tı-9-9.10 uncu cumarıesi günU 
saat 12 de küşat edilecektir. Talip
ler olbapdaki şerait ve şartnameyi 

Is mı bulda Sirkecide SirkeclPalasHanının 
3 üncü katında kAin (\-ayss ve f'rey
tag) A ::;. tinden ahzcdcbilirlcr. Tek
lifnamcleı ~alilüzzikir tarihte keza 
Sirkeci Pııla>'ta dördüncü kaııa kaın 

)ehrt:ınaneri celile:-;i mccrai şubesi 

müdtiriyetıne tevdi edilecektir. 

He~ikt.'.lŞ sulh icra mcınurlu~lıtıdan: 

Borçt.n dolayı h•<:it. cdikrck 
sarılma"ı mııkarrer hultınan bir adec 
arka~ı ~arılı knryoht hir <lu\"ar ~cc· 

cadesi, lı i r adcr beyaz piFinç seına

' l ' • bir orta masası. l>ir hal\ır kazan 
kapaklı, iki tencere. hakır süzgeç ve 
bakır ibrik 10 .l\p,u,ıos 1930 pazar 
saat 1 1 de Ka'1mpa~ad• Bir pa7.anndı 
uı,ıacağından ıolip olanların yevmi 
rnc1.kOrda hazır hulunaı:ak ınemuruna 
mUracaaıları il~n olunur. 

Beyo~lıı ikinci icra memıırluğ"ıından: 

Bir borcun temini zımnınd3. 

ü~üncü ,ahıs Doyçe Oıyant banka
sında mevcut olup haczolıınan 1911 
tertibi 2 adet Mısır Kredi Fonsiye 
ve l 88tı tertibi J adrt ve 190.J 
tertibi bir adet ~lı<ır Kredi ~·onsiye 

tıh\ iltltı ,5 Ağusto' 9.10 tarihine 
mıi-adif salı ~ün ti saat ı 5te lsıınbul 

esham \'C ıahvil~t bor,a>ında bilmü
ıayedc paraya ~evrileceğinden talip
lerin ye\ mi mezklır ve saatı muay

Yeninde hazır hulunacalc memuruna 
müracaatları Hfın olunur. 

Dr. A. KUTiEL 
~\uayenehaoe ve tedavi! elekt 

Bu11:ünkll yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA: 
1 - Çalıı (3). Ba~ (3). 
2 - Şeref (3). 
3 - Sersem (5). 
4 - Genişlik (2). Kavga (3). No-

ta (2). 
S - Kadın (3). Vücut teri (3). 
6 - lıkence (4). Derece madeni 

(4). 
7 - Garaj (3). ihtiyar (3). 
8 - Erkek (2). Etajer (3). Nota 

(2). 

Dünkü bllmecemlzln 
halledllmlt •ekli 

YUKARDAN AŞAGI 

1 - lnçelik (7). 
2 - Beygir (2). Adamak (6l 
3 - Ekmek (3). 
4 - Hükümdar (3). Nota (2)· 
5 - Derya kuzusu (5). Trabı<" 

hı (3). 
6 - Bir meyva (3). Not• (2)• 
7 - Karekter (3). 
8 - Erkek (2). Hastahane (61· 

9 - Aksi (5). 9 - Acılık (7) 

•
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~~ ANADOLU ~ :: :: 

~~ SiGORTA ŞiRKETi ~ 
55 TOrklye f, Bankası tarafından teşkil edllmlftlr ~ 
~~ Vaagın - Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobil - moı'ullyetl 1: 
-- maliye Sigortalarını lı:abal eder. f: :: . 
:: Adres: 4 Unca Vakıf han lstanbul ~ 

i:S: Telefoa: lıtanbul - !131 Telgraf: lmttya• !: 
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1 
2 

Cin~i 

Rkmek 

Azami Asgar! 
Kilo Kilo 

100000 90000 
!0000 8000 

lıapılı ~lllla 

alent munakıt111 

: :enubi Am~rikaya geçecek ve 
~iyö dö Janeyrodaki intihaba 
,öğüs gerecek .. Diğer taraftan 
29 güzellik kıralu;amız Feriha 
'evfik Hanını da 929 güzellik 
lÜsabakası için Amerikaya git
i ve bu tedahüle kalmış olan 
1üsı:baka dün Galveston şehrin 
e icra edildi. Neticenin ne ol
uğunu bilmiyoruz. İşin tuhafı 
izim Zaro ağa da güzelleri se
ecek hakem heyetine dahil i -
liş. Fena değil amma biraz da 
a genç hakem bulunabilirdi, de 
il mi?. 

- Peki kabul ediyorum. - Başka çare var mı idi. .. Ni-
Mortimer derhal kağıda kale hayet efendime söyliyeyim, bu 

me sarıldı ve makbuzu doldur- zavallı elli sigar ihrakı binnar 
du. Sonra başka şeyler konuş- cezasına uğramış gibi yavaş ya
mağa başladık. Ve ben kutuyu vaş bitti ve kül oldu .. Şimdini
açarak bir tane ona ikram ettim çin seni gördüğüme mecbur ol-

Antalya valisi Naziki zade Ahmet rtklye Jabratuvnrı. Karl\klly 
Cemal Bey uzun müddettenberi müp Topçular caddesi 34 

3 
4 
~ 

6 

Rul~ıır 
Pirinç 4000 3500 • " 

tela olduğu kanser hastalığrndan şifa- --------------
Sade 2400 2000 
Fasuha 4000 ~500 

" 

Ben size bir şey söyliyeyim 
Ü? .. V akta tezeyyün ve güzel 
örünmek merakı insanların tab 

ı nda vardır amma: 

- Bakınız ben ne kadar gü
! lim !. 

bir tane de kendim yaktım.. duğumu anladın mı? ... 
Aradan hayli zaman geçmiş- Benim bu havanalarım sigor-

ti bir gün bu zatı şerife bir mü- talı idi. Kumpanya bana altmış 
saınerede rast geldim .. _ doları vermeli!.. 

Mortıimer bir lahza sükunetle - Hah, dedim seni gördüğü-
me öyle sevindim ki ... Bil-iyor düşündü sonra dedi ki: 

yap olamayarak Erenköyünde Sabra
yıceditte köşklerinde vefat eylemiş 
ve Sabrayıcedit kabristamna defnedil 
mi1tir. 

Müteveffaya Allahın rahmetini ve 
k~dcr görmüş ailesine sabırlar dile
riz. 

Beılkıaş sulh icra11ndan: 
Mahcuz Ye satııı mulı:arıu IM8 

numaralı açık liiykı ntomoblli 9 
Atustoı 9JO cumartesi ıünü >Ut 
14de Takıim meydanında .atılaca

gındın talip olınlaı mahailinde ha
J:ır bulunacak. mcmurinf:" ıaörıcıır-

TASF1YE 
Galata'da Voyvoda caddesinde 

.51 ıSS numcroda vaki Volkan ~irketi · 
taıfiye odUecefindcn şirketi mczkQre 
borçlu ve alıcalclılarının 15 Ağustos 
930 tarihine değin lmnbulda Bah
çekapısında 4 Uncü katta 23-25 
numeıoda Avukat lsma!l Ratip Bey 
idaresine müracaatla borç ve alacak
lannı lı:aydcıtirmeltri !Un olunur. 

ZAYl ÇEK 

7 
8 
9 
!O 

Nuh ut 
Mercimek 
Arpa 
Saman 
Ot 

4000 
5000 
CiOOO 
3000 
fı()()() 

;J,')00 

4000 • " 5000 .. 
\!500 • " 3500 

" 
8 i\o lu Bltlls Jandarma melııebi mUduriyetinden: 

Bitlis Jandarma mektebine mahsus ı ukarda yalllı on kalem erzak kapl~ 
zari ve aleni münakasaya konulmuıtur. ihale 19 atusto' 930 pazarıeıl 
günU Bitllate belediye daire<indc&i komisyon mabsusunca yıpılacaknl 
Talipler mezkur komiıyon riyı!ttine mıiracaaı etmeleri lhomdır şartnıırıl 
melcıep müdüriyetinden verilir. 

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

Dercesine kendini aleme gös 
1 :rmek için de insanın beheme 

al kadın olması liiznndır. Bu 
ıeseleye benim erkek aklrm bir 

' irlü ermiyor. 

sun ya bir gün sana bir kutu ha - Ama dostum bizim sigor
vanamı yangına karşı sigorta ta tarifesinin 2 inci maddesinde 
ettirmiştim. Hemen ertesi günü der lııi: "Kim ki sigortada bulu
geldiler benden on doları kırp- nan eşyayı kasten yakarsa, si
tılar. .. Fakat hiç ümit etmez- gorta parasının dört misli bir iarı i!An olııııur Britiıh O•erseıs tizerin• mosyo 
sin Mortiıner'cig"im 0 günden cezayı nakdi verir.., Binaena-l!!l!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!l!I!!!!!!!!!~ _ı. Kopelio•ltch namına çekilmiş 35 

1 h · d. - k · - ı· d lngiliz liralık b403ıi numaralı çek 

Yilayel ~aiıni encoınenin~en 
lnönü ~ehiryıtı mektebi talebesine elbise imal ettirilmek üırt 

muktezi dörtyiiz elli metro kumaş numune ye şartnamesi veçbiJe 
20 ağustos 930 çarşamba günu saat onbire lı:adır miinakasaf' 
komılmuştur. taliplerin encümeni vlll yete mtiracaa:ları. 

sonra öyle bir felakete maruz ey şım ı sen eger wnpanya- yaya tesvıye etmesı azım ır. 

k ıd k- ya 240 dolar tesviye edersen bu Mortimer'in söyledikleri bel- Beyoğlu ile lstanbul araıında zayi 
a ım ı. . . olmu~tur. 

Hesap, kitap! - Deme yahu!.. Vah vah, ne 
· ı . oldu ... 

işten sıyrılırsın!.. ki doğru idi. Fakat ben de kül l',ulan zat için hlç bir kıymeti 
Suratımı buruşturdum. Bitta- yutar takımından değildim'.! 

olmıyın meıkOr çekin lsıanbul Tı!-

Yi1ayet ~aimi encüınenio~en , Bızde ötedenberi şairler zü- B' ld ı Havan 
ı . - ır yangın o u. a urt ve hesapsızdır. Bunun Ah 

bi Mortimer benim kadar aptal - Hey azizim! Diye haykır- tiln Gümrılğilnde 2 numarada Fintzl 
değildi. Fakat ben de onun ka- dım, 24 üncü madde ahkamını Efendiye getlrdili takdirde iyi bir 
dar aptal değildim. Dedim ki: unutuyorsun. Bu madde der ki mükAfatla memnun edilecektir, H • . B Ef .b. . . 1 ı kutusu cayır cayır yandı. j et aşım . .gı ı ıstısna arı 

] ması bahsettiğimiz kaideyi ih" - Geçmiş olsun, sen sağ ol!.. 
• J etmez. Tabii böyle hesapsız : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I! 
ı :!anıların ağzından hesaplı söz ı hosuma gitti. İçimizde bir çokla 

- Ama azizim bu cürümde "Şeriki cürümler cezayı nakdi- --------------
müteaddi ben değilim k'i ... Se- nin nısfmı tediye ederler.,, Bili Dr. Horhoruni 
ni temin ederim ki kabahat Wil yor musun? İlk defa serunle bu 
lima 'da Zavallı adamcağıza bu mukavele}'i akdederken bera
günlerde bir huy geldi. İlle e- ber birer havana tüttürm\jştük. 
linde yanmış bir kibrit olmadan Eğer sen beni bu 240 doları ver 
apartmanda dolaşmıyor. Beni meğe mecbÜr edersen yarısını 
de ağzımda havana ile gördüğü yani 120 dolan da sen uçlanır

lnönü~ehiryııtı mektebi talebe>i için imal ctıirilecek iki yiiz çl1 

dahili ve iki yüz çift harici ayakkabı numune ve ~artname,iny 
te-vfikan 20 aj:tustos 9JO çar~amba p;Linu saat on bire kadar rııU. 
nıkasayn konulmuştur Taliplerin encümeni vilAyete müracaatları 

kmaz. Nitekim ismini bilme -1 rımız hesap tutmak isteriz de 
ğim bir ı;air şöyle dememiş ne yapacağımızı bilmeyiz. Bu 
idir?.. defterler bunun için yeganedir. 

l ıe1ırın n~ ~,.ı .. ,.a, acil.ha ~imü z~rinde?.. !nsan bir ay hatta bir hafta mas 
1 nsan b"aktr h•psini hini ırıiurınd•.. rafını yazsa artık bir daha bu i-

sm ... tiyattan vazgeçemez ve bir iki 
ı Halka böyle telkin verince aylık masrafını gözönünde tuta 
bii ondan iktisat ve tasarrufa bilen adam da nerelere fuzuli 

zaman dayanamıyar, ben farkın
da olmadan yakıyor. .. Bu sefer dostum afallamıştı: 

- Vallahi beni haptettin de
di ... Yarın kumpanyaya uğra, 

paraları al!. . Eğer bir daha ha
vana kutusu sigorta ettirirsem 
görürsün gününu !.. 

ı ıir hareket beklenemezdi. Ll- para sarf ettiğini görerek tasar-
. n bakalım Yhhildicede böyle ruf imkanını elde eder. 

- Demek yedi ihtiyarında 
olmıyan esbap dolayısile ika e
dilmiş bir cürüm. Tarifenin 23 
üncü maddesini tatbik lazım ge 
lir. Zamin William'dır. Kum
panyanın sana vereceği 60 do
ları onun evvelemirde kumpan-, 

ı;ma soz var mıdır?.. Evvelce de yazrrnştım, bizim 
• Onun icindir ki İktısat Cemi için gaye Yahudi gibi kazanıp 
•tinin bastırıp azasına bedava , c;ingene gibi yemek olmalıdır.!. 
ıgıttığı hesap defterleri pek' FELEK 

Nakleden 
MÜMTAZ FAlK 

"Milliyfp,, in edebi romanı : 38 - Oğlunun fikirlerini 
nı dikkat mi buluyorsun? 

- Bir hayli ... 

şaya- Hakl>:r, sırf bir cevap vermiş ol
m:ık için: 

- Ferhundeden buna ne?. 
ı Nevres Vacit, 
erhametle süzdü: 

ağabeysini 

Ferhunde Belmayi kışkırta
ktır. 

- Nasıl olur?. Arkadaşı!. 
- Kafi sebep değil mi? Ka-

nların arkadaşlıkları, dostluk 
n, düşmanlıkları kadar belki 
ıha fazla zehirli, iğnelidir. 
Hürrem Hakkı, boynunu bük 

üstü: 
_:_Öyle .. 
- Şimdi ne yapacaksın?. 
- Feyyaza telgraf çekeyim 

') 
ı .. 

- Ne diye? .. 
lkin~i mektubumn alma-

- Ne itibarla? 
- Rasih, bir ihtiyar gibi dii-

şünüyor. 

-Gücenme ama, bu, biraz da 
senin kabahatin! 

- Evet, dedi. 

* .. * 
Hürrem Hakkı Bey, bahçıva 

na sordu: 
- Rasih Bey, daha gelmedi 

mi? Ne tarafa gitti? 
- Mersi!. .. Bahçıvan, bön bön bakıyor
- Darılma, dedim. Burada, du: 

Malım11t Y~IJBrl I b~ ~~kiln i_nziva ?avası içinde i .. -. Gittiğinin bile farkında de 
d b" . . kt b d • buyuyen bır çocugun genç kala gılım, beyefendi. 

d
aknl ındncı mb_e_ u wnbab.?'az-t- bilmesi kabil mi? ı Hürrem Hakkı kızmıştı. İçin 
ı arım an ınne teşe us e - .. .. • 

1 d' - Fakat ben. onu zorla tut-
1 
den kufur ederek uzaklaştı. Ka 

me. ıye yazarnn. d ki y hl ·· ·· d ·h. · k 
ık. · kt b d a ma ım . . . orgun ru u ya-

1 
pı onun e ızmetçı ıza tesa-

- mcı me u un a ne y - · d 1 H k - d''f · k ra ı mış. . . aya ta arışmaga u ettı < 
zaca sın?.. k korkuyor. Belma, Ferhunde oı_I - Küçük bey odasında mı? 

- Neye karar verirse . . . 
masalar, sokaga bıle çıkmıya- : - Hayır, beyefendi, daha gel 

- Demek ben de düşiinece- cak ! 1 mediler. 

ğim? Hürrem Hakkının dilinin ucu Hürrem Hakkı, saatini çıkar-
- Rasih'e de soracağım, o- na gelmişti: mıştı: 

nun da fikrini alacağım. _İşte bunda yanılıyorsun! - Bu vakitte nerede kalır? 
N_evres Va~_it'in .dudakla~~n- Diyecekti. Lakin Rasih Nev- Giderken gördün mü? 

clakı yan ~ustehzı tebessum res 'in sırrını faşetmiyecekti. Hizmetçi kız, önlüğünün u-
kayboluverdı: ~Yeğenine söz vennişti. Yalmz cunu pannakJarile gizli gizli 

- Fena da etme;,.sin ! ı Rasih Nevres'in sinsiliğini, her' katlayıp açıyordu: 
Hürrem Hakkı, tek gözlüğü- tarafı idare edişteki mehareti- 1 - Gördüm. Bir şey söyleme 

nü çıkardı, sol gözüne taktı: ni takdir etti. diler. 
- Alay etmiyorsun ya? Rasih Nevr~s, meskenetine Hürrem Hakkı Bey, sağ yum 
- 1-~ayır! babasını inan<lırmıştL Hürrem ruğunıı sol :ovucıuıa hidı:l~le 

Beyo~lu :\kktep •okalı: '\o JS 
meyuane sabaht•.ı akşama akad3'. 

Beyoğlu orman idaresinden: 

Müsadereli emvalden ke
merburgaz ve Fındıklıda bulu
nan 1000 adet çıbuk ve 1 7 çeki 
meşe odunu müzayedeten satı
lıktır. Taliplerin Beşiktaş or
man idaresine ve ihale günü 7 / 
8 930 de Beyoğlu Kaymakamlı 
ğında müteşekkil orman rriüza-

1 
yede komisyonuna mliracaatle
n. 

Konya oyası sulama i~aresi ınü~ürlüıuu~eo 
Çurma karyesi cıvarında birinci esas kanalın yt>dek ve harkI•· 

rındakl imalatı sinaiycnin tamiratı 930 senesi Ağustosun 18 irıd 
pazartesi günü saat l fi da ihalesi icra edilmek üzre vahidi fi yada 
aleni qırcııe miinaka<aya yazedilmi<tir. Kıymeti muhammcnc>İ O' 

lan 460? liranın % 7,5 olan .)46 lirayı veya hükfımetçe ınaklıUI 
ve muteber bir bankanın kefalet mektubunu \aktl ihaleden !Tl~ 
kaddcm idare \Cznesi'lc tc,lim ve jcraiti fenniye hakkında ma!ı\(111 

almak istiycnlerin her ıı;lln \akti nıuayyc•ıcdc sulama idarc,,Jle 
mliraeaarltırı., 

- . . --- - - 1 
vurdu: Hizmetçi kız, korkarak ge- - Bilmiyorum efendint .. i)f'. 

- Kızım, hatırın kalmasın riledi: - Peki. . Rasih Bey, bug 
amma, sen çok beceriksizmiş- - Anlıyamadım, Beyefen- - ne renk esvap giymişti. .1 sın. Hakkındaki fikrim değiş- 1 di. - Kunıuni benekli güntiiS1 

' 

ti. Hürrem Hakkı, biraz ileri rini. _. 
Kız, hayretle gözlerini aç- gittiğini hissetmişti; sesi yu- - Ne renk kravat takı:JU§111 

mış, bu ani hiddete bir mana muşadı: - İnce şerabi çizikli barıl 
veremiyerek bakıyordu. Hür- - - Kızım, senin iyiliğin için kıravatını .. 
rem Hakkı, kızın hayretine, dal söylüyorum. Bir hizmetçi kız, Hürrem Hakkı, cebind~ıı_.~1 
ha kızmıştı: bilhassa senin gibi böyle cin ba gözlüğünü çıkardı, sol goııt 

- Ben, seni zeki, uyanık biri krşlı bir kızın dalgınlığı, daha taktı, dik~atle ba~tı: eı 
kız sanıyordum. Yazık, çok ya doğrusu kayıtsızlığı hiç doğru - Pekı, ben, dun ne renk 
nılmışnn !. j değil._ Evin küçükbeyinin ne- vap .giymi~tim?.. _ . et 

Hizmetçi kız, büsbütün alık reye gittiğini na•rl oluyor da, Hızmetçı kız, başını egdı,1'~1 
laşmıştı; bir şey söyliyemiyor- 1 bilmiyorsun?.. vap ':'.e~~di. Hürrem ~aıirı 
du. Hizmetçi bunun, Rasih portfoyunu çıkarmıştı, bır 

Hürrem Hakkı, ayni asabi- Nevresle aralarında bir alaka- uzattı: 
yetle devam etti: mn mevcut olması ihtimali dü- - AL · Hakkettin. cltı' 

- Zannıma göre burada ay- sünülerek sorulduğunu zannet- Kız, tereddiitle duruyor 
!ıkla çalışıyorsun, değil mi? mişti, hemen silkindi: Hürrem Hakkı, ısrar etti: 
Köşke geleli de ancak bir sene - Kendileri söylemezlerse, - Nazlan-w. ~ µ~ 

l D - ~ l b·1· · f d. ~ Fakat kızın hala parrn3 ı< 
o muş sanıyorum,. _ogru mu .. ,nası ı ırıın, e en ım.. rile Önlüi!ünün ucunu katl.~f;1 - Evet, Beyefendı ! Bu hassasiyet, kızın sürati ~ ı • ~ 

açtığım görünce, lirayı ön o,.. 
- Buraya gelmezden evvel 1 intikali ile zekasını gösteriyor-

1
. k d 

tabii başka yerlerde de çalıştın! du, Hürrem Hakkı, güldü: ce~n~e ç~~i~~orsun, yavrtııll 
- Evet, eyefendi ! j - Söylemek mi lazım, yav- M . B f d' 
- Demek ki sen, bu işi mes- rum? .. Onu , sen anlıyacaktın. - ersı, eye en ı. ·ıı1' 

lek yapmışsın. İnsan tuttuğu! Belki de anlamışsındır!. - Şimdi bir sey soraca~clig 
H . k Rasih Bey, bu esvabı ge) ') mesleğin i_nceliklerini bilmez, ızmetçi kız, boynunu bü - d 

öer,.n_I'l'1ez ol•ır mu?.. 1 tü:. (Bitnte 
1 



"' 
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Diş tabipleri 
•• 

Aralarındaki ihtilaf 
ne oldu ? 

Dış tabipleri kongresinde 
verilen bir takrir üezrine dişçi 
!ıii:ıgsç;zL nakkında takibat 
Yapılması kararlaştırılmış ve E
tibba Odasına müracaate karar 
verilmişti. Uzun zaman geçtiği 
halde henüz Odaya müracaat 
vaki olmamıştır. Diş tabip~.eri ~e 
miyeti azasından biri dun bır 
muharririmize demiştir ki: 

_ Zamgoçyan hakkında~i 
rapor idare heyetine havale celi~ 
mişti. Heyeti idarenin meş~ulı 
yeti fazla olduğundan bu ışle 
meşgul olamamıştır. Maama~ih 
Etibba Odasına müracaat edıl
sin, edilmesin, Odanın b~ işi 
tetkik etmesi vezaifi cümlesın- -
dendir. Fakat şunu söyliyeyim 
ki diş abipleri ile permili dişçi
ler arasında bir ikilik mevcut 
değildir.,.. 

Aldığnnız habere .~~~«: E.tib
ba Odası çarşamba gunu ıçtıma 
ederek bu meseleyi görüşecek
tir. Takririn haysiyet divanına 
sevki muhtemeldir. 

İki İranlı arasında 
Trabzon, 30 _ Pazartesi günü 

bir menfaat meselesinden dolayr ts.
lim zade mir İbrahim namrnda bır 
İranh Tahbas haçı Hasan namında 
diğer bir İranlıyr vurmuştur. Mecruh 
ölmemiştir. 

Gelecek intihabat 

LONDRA. 3 (A. A. ) - M. 
Baldwin, Worc ster'de söyle
diği bir nutukta mübade.~ ser
bestisi usulünü tenkit etıniş ve 
gelecek intihabatın neticeleri 
hakkında bazı tahminatta bu
lunmuştur. 

Yeni fırka 

BERLİN, 3 A. A. - Devlet 
fırkası reisi M. Koch halkçıla
rın da fırkaya girmesini kolay
laştırmak maksadile reislikten 
çekilmiştir. 

Umumi nüfus 

OTTAVA, 3 A. A. - İsta
tistik dairesi tarafınd;ın neşl\Cdi 
len bir cetvelde Kanadanm u
mumi nüfusu 9 milyon 934 bin 
500 kişi olarak gösterilmekte

dir. 

•••••• 
y alovada Gazi çifliğinde 
Gazi Hazretlerinin Yalovadaki 

çifliklerinde, o havali daha ziyade ye
mij ve sebze yetiştiren mıntaka o~du
ğu için, büyük bir konserve ~abnka
sı vücude getirmek istediklen. h~ber 
alınmıştır Bu hususta bazı salalııyet
tar zevat .Yalovaya davet edilmişler 
ve kendilerinden fenni izahat alınmış 
trr. 

Yaz tatili ve mahkemeler 

Mahkemelerin yaz tatili münue
betile nöbetci mahkemelerin dava a
dedi mühim bir yekun tutmaktadrr. 

Maarif Cemiyeti -----
I-lakimiyeti milliye 
bayramında rozet 

dağıtacaktır 

Hakimiyeti milliye ilan edil
diği gün hükilmetçe Türk .. m~~ 
arif cemiyetinin rozet tevzıı gu
nü olarak kabul edilmiştir. 

Buna binaen hakimiyeti mil
liye bayramının müs~dif olduğu 
7 18/930 günü Cemıyet İstan
bul vilayeti dahilinde rozet tev
zi edecektir. Zeki ve fakir vatan 
çocuklarının ikmali tahsiline 
yardım gibi çok ali gay~lerle te
essüs etmiş bulunan Turk Ma
arif cemiyetinin dar bütçesi için 
de ne kadar faydalı olmağa ça
lıştığı malfundur. Muhterem hal 
knnızın azami yardımda buluna 
cağı şüphesizdir. 

'~~1eş'uı11 kapı!,, 

Alay köşkündeki 
kapı açılıyor 

Poliste 

Karakol istiyorlar 

Bir karakolun kaldı
rılması hoşa gitmedi 

Bedeli icar karşılığı olmadı 
ğı için bu sene Kadıköyünde 
Kurbalıdere karakolu lağvedil
miş ve bu muhitin idaresi Kuş 
dili karakoluna raptolunrnuştur 
Fakat bu mıntaka ahalisi vila
yet ve fırka müfettişliğine müra 
caat ederek sahanın vasiolduğu 
nu ve asayiş noktai nazarından 
bu karakola ihtiyaç bulunduğu
nu bildirmiş ve tekrar ihdasını 
rica etmişlerdir. 

Hizmetçi mi çaldı? 
Osmanlı bankası direktörle

rinden M. De Sartinin evinden 
bir halı çalınmıştır. Hizmetçisin 
den şüphe edilmekte olup tahki 
kat yapılamktadır. 

Bir şirret hammal 

Haydarpaşa istasyonu hamal 
!arından olup geçenlerde kaydi 
terkin edilen sabıkalı Muhar- -
rem dün Haydarpaşa karakolu
na giderek memurini tahkir 

Alay köşkünün tramvay Y~ 
!una bakan tarihi ve demtr bır etıniş ve camlan kırmış oldu-
kapısı vardır. Bu kapı üç ~sın ğundan hakkında takibat yapıl 
mütecaviz bir zamandanberı a- mak üzere yakalanmıştır. 
çılmarnıştır. Ü~üncü Murat ~u Bir müsademe 
demir kapının ıç tarafında bogu İngiliz sefaretine ait deniz motö-
larak idam edildikten sonra bu rü Boğazdan gelirken akıntı tesirile 
kapı o gündür bugündür kapalı Salıpazarında İngiliz bandıralı Loyt
kalmıştır. - Uzun zamanlar bu bol vapuru üzerine düşmüş ve heri-

l .. .. h kisi de hasara uğramıştır. 
kapı, bir Sultan ö umune sa -
ne olduğu için, meş'um sayılı- Ayasofyada yangın 
yordu. Ayasofyada Hiiseyinaga mahalle-

Güzel San'atlar birliği bu sinin Çilingir sokağmda Marangoz 
kapıyı şimdi açtıracaktır. Birli- Nikonun dükka~1ınd'."' dün gece yan
-.. b'nası bundan sonra bu kapı 1 gın çıkmı ve bır mıktar kereste yan 
gın 1 

• • dıktan sonra itfaiye tarafından sön
olacak demır kapı tamır ve tez d" "I · t" y beb' hkik . '. . . . uru muş ur. angının se ı ta 
yın ettınlecekttr. 1 edilmektedir. 

Güzel san'atlar birliği, tarihi B 
bir bina olan köşk' hakkında aşını yarmış 
bir kitap neşredecektir. Bostancıda oturan aşçr Rrza ve 

Kitapta Alayköşkünde ge- _ bahçevan İsmail kavga etmişler, Rı-
za İsmailin taşla başını yarmrştır. 

çen bir çok tarihi vak'alar ve 
cinayetlerin tarihçesi bulunacak Kurşunları çalarlarken 
tır. Esere bazı resimler de ila- Bayazıtta oturan sabıkalı İbrahim 
ve edilecektir. dün gece Lalelide Ragrppaşa medre

sesi kubbesindeki kurşunları (ahp ka 
çarkCll yakalanmıştır. 

Beşiktaşm Yalova 

tenezzühü 

Beşiktaş Klübü bir deniz tenez
zühü tertip etmiştir. Hakimiyeti Mil
liye bayramında 7 ağustos pertembe 
günü Seyrisefainin Kalamıt vapuru 
ile yapılacak olan bu tenezzüh Yalo
vaya tertip edilmiştir. Vapur sabah 
saat 10 da köprüden kalkacak Beşik
taş, Üsküdar. Kadıköy, Heybeli, ve 
Büyükadaya uğrayarak Yalovaya gi
decektir. Banyo ve plaj gezintilerin
den sonra mehtaptan istifade için sa
at 7 de Yalovadan dönülecek Büyük 
adada bir buçuk saat tevakkuftan 
sonra ayni iskelelere uğrayarak saat 
t 2 de köprüye gelinecektir. 

Vapurda şehir cazband'r, incesaz 
ve temiz bir büfe bulunacak. Tenez
zühe iştirak edenlerden bir buçuk Li
ra iıcret alınacaktır. 

Evlenenler çoğalıyor 

Bayazıt evltnmc m~mu~l~ğunda 
temmuz ayı içinde 57 çıft nıkahlannı 
krydırmr,ıardır. Geçen senenin ayni 
aymda evlenenler 46 çiftti. Demek 
ki bu sene 11 kiıi daha fazlalaşmış

tır. 

Bir eve taarruz 

Tahsin Efendi isminde biri Sama
tyada Ağa hamamında Nebiye Hanr
mın evine taarruz etmiş, rakıcı Ka
dri ve komisyoncu Osman Efendiler 
de Tahsin Efendiye yardım ettikle
rinden polis tarafından yakalanmıs
lardrr. • 

Serseri mi? 

Polis 3 şahsın kalabalık yerlerde 
müteaddit defalar §Üpheli şupheli do
laştıklarını görmü~, esaslı bir işle mei 
gul olmadrklarınr anlıyarak kendile
rini adliyeye göndermittir. 

Bunlar Niğdeli Cemal, Boşnak 
Cemal, sarı İhsan isminde 3 şüpheli 
şahıstır 

E.,anette 
Ekmek fiatleri 

Ağrrctza Mahkeıı:ıesind~ de bakı
lan davalar mühim bır yekun tutmak 
tadrr. Yaz tatilinin başlangıc! olan 
20 t~mmuzdan düne kadar agırceza
da 11 dava bitirilmiş ve kararları ve
rilıııiştir. Ayni mahkeme tatil müd
deti zarfmda 229 davaya hakacaktrr. 

Zehirli kuyu da öldü 

Adanada Azizin kuyusunda 40 
gündenberi temizlik yapılmakta 
ve kuyucu Abdullah ile ortağı 
Mehmet bu temi::lik işine de
vam etmkte imiş. 

Dün Şehremanetinde yeni ek 
mek narhı tesbit edilmiş, ekmek 
10 para tenzil edilerk 12 kuruşa 
ve francala da 20 para tenzil e
dilerek 17 buçuk kuruşa indiril
miştir. 

Emanette maaş 
Şehremaneti dünden itibaren 

ağustos maa$inın tevziinc baş
lamıştır. 

Yeni İnşaat 

90 bin ruma vesika 
( Biri ci sahifeden mahat ) 

nu kafi gelmiyeceği için komis 
yona bir kaç memur ilavesi te
karrür etmiştir. Binaenaleyh 
tali mübadele komisyonu biraz 
tevsi edilmiş olarak bu işlere 
bakacaktır. 

Bu ilave edilecek memurların 
kat'i kadrosu yarın başmurah
hasnnız Tevfik Kamil B. in iş -
tirakile aktedilecek olan heyeti 
umumiye içtimaında tesbit edi
lecektir. 

Tevfik Kamil B. bu bapta 
hükfunetimizin talimatını hami 
len bugün şehrimize gelecektir. 

Etabli işine verilecek tahsi
sat miktarı Tevfik Kamil B. gel 
dikten sonra anlaşılacaktır. 

Tevfik Kimi! B. geliyor 

Tevfik Kamil B. bugün bita 
raflarla görüşerek yarınki heye
ti umumiye içtimaının esasları -
m tesbi t edecektir. 

Komisyonun reisi M. Holş
tad ile Türk ve Yunan heyeti 
murahhasaları dün pazar olması 
na rağmen komisyon dairesinde 
saat on dörde kadar meşgul ol
muşlardır. Etabli vesiklaıı me
selesine ait tebliği Türk heyeti
ni haberdar etmeden neşretınek 
le bir emri vaki yapmak istedik 
'eri söylenen bitaraf deleı;eler 
ortada bir emri vaki veya ihti -
laf olmadığını, esasen tebliğin 
Türk - Yunan itilafnamesinin 
verdiği salahiyete istinaden tat
bikata geçmek icin yapıldığını 
ve işlerin hic hi~ mü ·külat çık· 
madan intac edilec,gini söyle -
mişlerdir. 

Zaten'bitaraflar, çok masrafa 
mütevakkıf olan bir takım ekip 
\er yerine Türk noktai nazarı
na iltihak etmekle meseleyi en 
kestirme tarzda halletmek yolu
na girmiş bulunmaktadır. 

Yalnız işin nezaketi siyasiye 
ile gayri kabili telifgörülen ci
heti formaliteye ait bulunduğu 
ve salı günkü içtimada halledi
lecek olan bu gibi teferrüatın 
bir ihtilaf te~kil edemiyeceği 
beyan edilmektedir. 

Sui tefehhümü mucip olan 
tebliğin t;ırzı neşrindeki şekil 
noksanı ıtilafnameye mugayir 
bir hare1'et addedilmemekte- -
dir. 

Onuncu madde 

kumetimizin haberdar edildiği 
kanaatindedirler. 

90,000 Rum var 
tstanbulda ,evvelce istifade 

edenlerle birlikte, etabli vesika
sı sahibi olacak Ortodoks Rum
ların miktarı 90,000 kişiye b;ı 
liğ olacaktır. Buna mukabil 
Garbi Trakyada 120,000 gayri 
mübadil Türk mevcuttur. Şeh
rimizde bulunan Yunan tabiiye
tindeki Rumlara vesika verilme 
si rnevzubahs değildir. Etabli 
vesikası alacaklar münhasıran 
Türk tabiiyetinde ve İstanbul
da yerleşmiş Ortodoks Rumlar
dır. Bunların tevzi şekli en az 
masraflıdır. 

Esasen bitaraf delegeler bu 
şekil etrafında evvelce Türk ve 
Yunan murahhaslarile temas ve 
istişarede bulundukları için teb
liği kendilerine bildirmeden neş 
retmeyi tabii görmektedir. 

Y•Jnanistanda emvali kalanlar 

İstanbul vilayetinden: 
1 - Yunanistanda kain ola

rak 1.8.929 tarihine kadar sa
hipkrinin yedi tasarruf ve isti
fadesinde kalıp Yunan hükiime 
tince vazıyet edilmemiş olan em 
lak sahiplerinin, 

2 - Ve bir de sahiplerinin 
hakkı tasarrufları nezolunarak 
Yunan hükumetine intikal eden 
Yunanistanda kain emvali gay
rimenkule derununda kalmış o
lan emvali menkule sahiplerinin 
Muhtelit Mübadele komisyonu 
Türk heyeti murahlıasası riya
setine müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 

Kiprit buhranı var mı? 
Bir kaç gün evvel Ankarada 

kibrit buhranı olduğuna dair bir 
telgraf haberi vardr. 

Kibrit inhisarı şirketinden 
aldığımız malumata nazaran An 
karada 250,000 kutuluk bir stok 
vardır. Memleketin her hangi 
bir yerinde buhran muhtemel 
bile değildir •.• 

ZA \'l: Kemah knasından almıı 
olduğum nüfus tezkercmle askeri 
,·c<lkamı ve mührümü cüzdanımla 

ber.ıber ıayi eıtiğlmdcn her kim 
hulmuş ise in~aniyet namını ~u ad~ 

resime göndertl.'ek olursa A)'rıca 

memnun edecejtim. 
lstanbul'da Tahtakale caddesinde 

No. ı Kahveci Ahmtt o~lu MevluL 

Satılık ev ve dükk<'tn, No ~o-ıı; lst=ısvon . -kağı, lınrahor ilyas hey n1ahallesi, )'ediku 
4 oda,.2 sofa, 2 n1atbab, ve sair nıuşten1il 
altında 22-lti nun1aralı bir odalı dül.-:kan he 
sinin tahn1in edilen kıyn1eti 2 seneJeve 2 ta 
sitte verilnıek şartiylt! 4360 lira, satış paz 
lıkla ıı ağusto~ V30 cumartesi günü H-30 <l 
terdarlıkta. <R - 1'l ) 

......... 
Kulekapı Maliye şubesi tahsil tebliğ ınenı 

ru olup tasfiyeye tabi tutulan ve Devlet Ş 
rası nezdinde ikaıne eylediği dava üzeri 
evrak ve dosyası tema men Şura vı l\1üşarü 
ileyhayc:l gönderilen l\1chmet Z~ki efendin 
bu baptaki daYası 24-6-fl30 ta ve 2334-;-,32 

~u~a karanyle reddedildiği ikaınetgah adr 
sının n1eçhul huluıınıasına binaen ilanen rn 
maileyhe tebliğ olunur. 

~N:.E·=e= A""·:--:·-·-=--y~.;:.::.r .... -·-

'·I :• · Halis Hindistan 
ı:f cevizinden . ve l\lilli 
:•ı . _ ~ " maınulattan en ala 
• T••l(Aıt_.f, .... ,... k k 

l•ı' .,. ··~'"" ... ~... o os yağı 
ı• Başlıca bakkaliye maOazalarında aatılır. 
ı• Toptan satıı mah•lll: 
ı•ı 1-ıanbul'da EmlnOnlln'de Valde H.nıoda No. 18 

ı:ı S. AMA R ve ŞER i Ki .... --.--.. -4 ......... -~----··o·------ -----
isiaD~Ül-~liİrÜklftfİ-~ ub8ı~3Müru'r~IUô~ 

1 - Deniz merakıbi muhafaza 
sı ıçın 20 derecede 720-725 
sikleti izafiyede (55) ve 15 
derece, 725 -730 sikleti izafiye
de (10) ki cem'an 65 ton benzin 
20 gün müddetle ve kapalı zarf 
la münakasaya konulmuştur. 

2- Şartname sureti musad-

<lakası, Müdüriyet komisyon 
tabetinden istenecektir. 

3- Taliplerin % 7,5 temi 
akçelerile veya Banka mektu 
rile ihale günü olan20 Ağus 
çarşanba günü saat 14 tc m 
faza müdüriyetinde hazır bu 
malan. 

Ta~lisiJe ~ınuın ınn~urlu~un~en: 
Rumeli tahllıiye mıntakısı merkeıı olan Kum köy Kilyos) meyldln 

müdUrİ\ et hln:a~ı ittisalith.lrki d3ırtnin tecdfden in,a,;ı yirmi gUn mü 
detlo 'e kap•lı zarf ıı-ıılılc mıınaka,aya vazedilmiştir. 

fiedelı kcıli D•>kıız bin küsu~ llr.1dan ibartt olan mezkı'ır hanen 
ihıl•si 10 Agu,to• <)30 Pazar gunıJ <Ut 14 ıe icra kılınacaııından tali 
lerin bu hıptakl şırtn:ame ve prııjt•le:rinl giirmek üzere (;1ıatı"da Rıhu 
cıddesin<ll·ki i<l:ırel ınerkezifcyc müracaıdırı. 

Filhakika itilafnamenin o- -
nuncu maddesinin son fıkrası bi 
taraflara etabli vesikalarını iste
dikleri şekilde tevzi etmek sala
hiyetini biliikaydü şart bahşet
miş oldugundan esas itibarile 
bir mesele yok demektir. 

.ı ıcrke>in tercihen kullandığı 

CappeJJi 
~,....,....,,...lMLA HATASIZ 

Tebliğle vaziyetlerini tesbi
te davet edilen Rumların polis 
merkezlerine müracaat etmeleri 
lüzumu vilayete bildirildiğine 
göre bitaraflar tebliğ ile hadis 
olan vaziyetten vaktinde hii-

Film ve plaklarıdır 

L
MuvalfaklyH ınuhakkalcıır. 

1 Heryerde satılır • 

MATBAASI 
Avrupadan yeni &etirdlti Tahta Hurufatla BllyQk duvar 

Afişleri yapar. Her mllesseseye elveriflidlr. 
Veni senenin Kazanç Defterleri nefis surette baaılmtflır. 

Telefon lsı 3911 • 2-3 Kitap kısmı 

Olarak her hangi bir yazı yazdırmak btiyenlerin 
Şahinpa~a otelı kar~ısıııda Dcvri~ler :;oka~ırıda No 1 S tt: k&in 

( llALK U .. U.'!'ILO llt::RS.\. 1-:_·1 ) ne ınuracaatları 

At 
---=-= 

yarışları 
Bakırköyünde Veli Efendide 

kontrolu 
8 Ağustos cuma ınnıı saat 2-30 da 

Hususi Trenler vardır. Bahsi müşterek ı, bankası 
altında yapılacaktır. •••••••ııl ....................... ~~~ 

~irl~iK ~!Hir~[RiNiN 
Mıarı dikkaııne 

Marşal 
fabrikuının en son icat etti~ 

Beyoğlunda mehterler 
Geçen gün Abdulah gene ku 

yuya inmiş ve orada ölmüştür. 

Son günlerde şehrin her tarafında 
geli:;i giizel inşaat yaprlmaktadrr. 

Emanet erkinından bir zat bu hu
susta diyor ki: - Dlzel Traktörü 

Beyoğlunda bazr bahçelerde. çala~ 
mehterler hakkında İstanbul Vılayetı 
umuru hukukiye müdüriyetinin bir 
teskeresi Uzerine polis müdüri~etin
den kendilerine mehter kıyafetile ne 
sahne de ne de hiç bir yerde buluna
miyacaklarr tebliğ edilmiş ve icrayr 
san'attan menedilmişlerdir. 

Muallim Bedi B. 

Matbuat Cemiyeti Reisi Giresun 
meb'usu Hakkı Tarik Beyi yaralıyan 
Muallim Bedi Beyin dün mu~akem~
sine devam edildi. Hakin Tarık Beyın 
kat•i muayene raporu gelmediğinden 
bunun celhi için muhakeme 14 eylule 
pazara kaldı. 

Vatandaş 
Paranıızm 11ilkselmeJ/nl, 
Hayat111 11c11zlama.çını' 

Memleketi11 zengin 
olmasını l.çtersen 

lki hirsız 

Adanada Boruk köyüne gel
mi§ olan iki hırsız yukan Bo- -
rukta hayvan ve saire bulduğu 
şeyleri sürüp götürmek . ister
ken köylü tarafından takıbe baş 
lanmıştır. 

Nihayet köyden Kadir meç
hul hırsızların kurşununna ma
ruz kalarak yaralanmıştır. 

Hırsızlar yakalanmı tır. 

Mühendialer tenezzühü 
Güzel San'atlar birliği mima 

ri şubesinden: 
7 Ağustos perşembe gunu 

müher/dis ve mimarlar tenezzü
hü tertip edilmi tir. İstirak et
mek istiyenler saat beşten sonra 
Birlik müdiriyetine müracaat 
etmeleri. 

Kandil 
Yerli malı 

kullan! 
İstanbul müftülüğünden: 

27 /7 /930 Rebiülevvel~ ipti
dası olmasına nazaran agusto -
sun altıncı çarşamba günü ak

ı Milli lktlşat ı•e tasarruf 1 şamı (perşembe gecesi) Mevlil-
cemlgetl. ..J dü Nd>o...ı oldutu ilir olunur. 

- İnşaat meselesi ebniye kanunu 
ile halledilecektir. Elde böyle bir ka
nun olmayınca bir şey yapmak im
kanı yoktur. 

Maamafih kanun çıksa da gene 
inşaat sahiplerini inşa edilecek katla
rın adedini tayin etmek kabil olmrya
caktır. 

Seyyar esnaf derdi 
Şehremaneti adedi giınden güne 

artan ıeyyar satıcılar hakkında bir 
aralık Cemil pata tarafından tatbik 
edilmek i•tenilen bir projenin tatbi
kını düşünmektedir. Bnna nazaran 
seyyar esnaf icrayi ticaretten mene .. 
dilecektir. Emanet bunlara yer bul
mak için ehrin muhtelif mahallerin
de ufak kıtada hail r inşa mı da dü
şünmektedir. 

Şehrin merkezi vaziyetinde yapıla 
cak bu hallerden sonra ıeyyar esna
fın sokaklarda dola§ması menedilc
cektir. 

Çeşmeler ve sakalar 
İstanbul tarafında suyun bir az a

zalması munaaeb tile Emanet çeşm 
lerden evvelfi halkın, sonra sakaların 
su almaırna karar vermiştir 

Bazı semtlerde de su yolcularının 
fırsattan istifade ederek sulan kestik 
terinden ve bu suyu batka tarafa ut 
tıldarrndan tikiyet ediyorlar. Ema
net bu huıuıu da ti\hklk~t yapmak-
uıJıc... ı 

Enıhlk ve )iJyianı Bankası lstan-
bul ~ııbesi nelen kiralık eıııl<tk 

Esas No. 

165 

18~ 

l\lcvkli Ye nevi Senelik hl'dcli 
icar 

lle}Oğlııııda Calat.ısarayda :\uupa pa ajında Muhtelir 
'· 'l, .ı, 4, 5, 6, 7, <), 10, 11, 12, f:l, 
1 ~. 1 h, 17, ı 8, 19, 20, 21 numaralı dlik 
k nl . 
(J,l;udard ı Sdi•niycde Kavakçc~nıede 
baraka 
L k dıırda .. " baraka 

31No. 

• 

18 

1 :ı 

Bal~da pzılı l'nıl:ik nıii7.aycde ile ve 
raya ı crileccğin len t.ıliplcri ı 1 ;ı 8 9,10 

altıda ~ .':ıcıniz~ ınuracuatl~·ı. 

birer ·~nı: muclıktlc ki 
\'ar ,:ııuba f:Unu >llat on 

Uarul'acczc mud urluğunden: 

l\lue se,eıc hlr sene için iktiza eden 4000 kıı.ı sade >~it~ 4000 kılo 
olıuı, 7000 kilo ' ulye, 2000 kılo rnercim k, 13000 kilo l'aıates 31 ağus· 

tos 9.Kl pazar gunu aaı lkıdc kapılı ıarf uıulile mOnık aası icra edilec.cktır. 
Taliplerin ı ilzdc ıeJI hu~'Uk teminat akçıleriyle muracutlırL ..... 

MüesseStye bir ıene i~ln iktiza eden 4-000 kilo vejeıallnln 2 eylül 930 
:11lı ıunU •Ut ikide kıpılı zarf usulllc münıka:ıosı icra edilccelulr. Talip 
\erin y~de yedi buçu1' teminat ıkçetll'" ıai4ıCNılan. 

1 

mınyeco, IAmbı ve benıin,ız :;oğuktan mazot ilı yol verilir. 
Fazlı ıafsll~ı için (,alm'dı Küçük Millet l lanında 16 no da 

.. TAKAR Efendiye müracaat edilir ~M 

DEUTSCHE LUFT HAN A 
Tayyare postası vasııaslle . eri bir surette emtia nakliyatı 

istanlıul ile Avrııp:ınııı hutıın KARA M~:l\11.~:KETU:Rt 
ura ·ınds ( Pazar mü<tı:sna otın.ık 111.rc ) yevmı munakalat: 

Şaaı 1~ de kadar ı·vJl olıının kolılcr erle ı günü sevkGlu ı 
\'!YANA • YE~ll.Kiı\ veya •ksl istikam• tc •eyabat müddeti ıo ;::t:ı~ 

AL'\t \NYA iÇiN llı\ VA PO. TASI: 

'.\lektJplar hütun po. ta merkezleri tarafındın fı:alıul olunur. Adı 
mektuplar için munzam ıicret ~l) kuruştur. Zarf arın ilzerıno TAYYARE 
VASITASil.E - l.UFHANSA iıaretınln vaz'ı mukıa .-lır. 1 ler ı~rl J 

ınaluınat ı t.ıhsdı !çın zı deki ıcantara muracaat etnıck ıkuza c fer. 

Memleketler ara ında 
N,kh ıt \C l\luv11:Jlat Turk ı\norı n Şırk ti 
c:abıa, ~ ınıı, il tını !un:, Tek ın il jCğlu l.i'I~ 1 '9 

Ev~al levazım nıü~ürlü~ün~en 
Kandilli cnmti şerifinin muccddcı.lcn inşa ı (27 Temmuz 930) 

tarihinden itibaren (2ıl \ıt .;to, Q,10) tari ıinc nıu3adif ç:ır,aınlı 
glinil ihale edilmek iızr~ k:ıpalı zarf u,ıılilc ınunuka>.ıya \JZcdıl 
ıni 1tirt Tııliplcrin prıııc ve cvr.ıkı kc1flyeyi gıırmck l<iİn her ı:-ıın 
saat on ikiden sonra lnanhııl •:vkaf hcycu lcnnı}c>ine ve ih:ılc 
ıı:i'nu idar,. cnr.ümenlne ıntir;ıca•t etmeleri. 



• 

l
lDevlet Demiryolları 

idaresi ilanatı 
Haydarpaşa - Eskişehir hattı üzerinde Dilıskelesi civarmcla

Qca,ktan ~qık 6000 m3 balast ve 6000 m3 blokun kapalı 
•arna mttnabsası: 25 ağustos pazartesi günü saat 15 te Ankara
la yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi
ıatlarmı ayni günde saat 14,30 a kadar Münakasa komisyonuna 
ı ermeleri lazımdır. 

Talipler münaK<ısa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Anka
ada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
Filyos beşinci kısım inşaatının kapalı zarfla münakasası 23 

:ığustos 930 cumartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet Demir
yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa 
~omisyonuna vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde Anka
rada Maliye ve muhasebe işleri dairesinden tedarik edebilirler. 

ı Ticareti bahriye mekte
oi alisi müdürlüğünden 

1 - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
~aptan ve makinist ye~iştirmektir. 

2 ·- Mektep Leyli olduğur.dan talebenin iaşe, ibate ve ilba
;ı mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet edilir. Taşra
lan müracaat edeceklerin yol masraftan temin olunur. 

3 - Lise mezunları imtihansız fili birinci sınıfa kabul edilir. 
Hunlar için müddeti tahsil iki senedir. 

· 4 - Iki seneden ibaret olan tali sınıflara da liselerin Onun
. cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derece tahsil 
;;ördüğü ale!Qsul tasdik edilmiş talebe alınır. 

5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur. Yal-
uz mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan terki tah

: sil edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemeleri lazım 
< ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri mec
. ouridir. 

CI - Mektebe girmek arzusunda bulunanların hüviyyet cüz 
· anını, aşı şahadetnamesini, mektep tasdikname veya şahadet-

aamelerinl, pollsce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve dört 
i ıdet vesikalık fotoğrafını istidalarına repten Teşrinievvelin bi
• cinci gününe kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalinde kain 

1 ~ep müdlirlüğüne müracaatlan. 

Pendik Labiratovarı miidürlü
• ğünden: 

lrpa -laman - ~t ve Dana ınnnakasası 
Kilo 

180,000 
J 70,000 

l!SO 

60,000 
60,000 
20,000 

Saman 
Arpa 

Baş Dana 

Saman 
Arpa 
Ot 

Serom darülisthzan 

Bakteriyolojihanei Baytar! 

Pendik Serom darülistihzarı ve Bakteriyolojihanei Raytarlslne 
lüzumu olup kapalı zarf usulile münakasaya vazolunan baldda 
mıkdarlan muharrer arpa, saman, ot ve danayı itaya talip olan· 
lann şeraitini anlamak için her gün defterdarlık binası dahilinde 

ı müessesau ikusadiye muhasebesine ve itaya talip olanların 20 A
~ ğustos 930 tarihine müsadil çarşamba günü saat 14 te mezkQr 

! bina dahilinde mıite~ekkil müessesan lktısadlye milbayaat komi-
syonuna müracaat eylemeleri 

·--~~~~~~~~~~~~~ 

lntara Encnmeni daiınisinden : 
Ankara Villyeti idarti bus iyesince Apstosun Onuncu pazu ılinll 

1, saat onlıetıc kapalı zarf uıulUe 200 adet sıp ubası milboyaı olunacıkar 
2 - Mubayaa olwııcalı arabılu dört tcktrlekll olacak icabında uzanır 

kısalır bir vaziyette bulunacaktır. 
3 - A.rabalu demlr dingili~ demir şınalı olıcaktır. 
4 - Şınalar iıpiılere dört yerden demir çankla merbut olacaktır. 

'ı 5 - Arıh.nın telı:erlekler üstleri yekpare ve gürgenden olup parmak ve 
başlıkları kuru meşe ve ya karı ığıçıan ve aksamı saireıi ise gUrl 
genden JmlA olunacıkar. 

.., - Arıbılann aızı bir dingil ucundln diğer dlngll ucuna bir buçuk 
m ıro tull ise dört metroya kldar uzayabilecek bir vaziyette yapılr:ııış 

olıcıkar. 
1 7 - Arabalar sandıklı olmıyıp anglçlı olacık ve tabın tahtasını havi 

bulunacaktır. Aoglçler dön ve beş metro uzunlutunda ve ılımış sandm 
inilaındl olup yirmiter sandm mesafe lle parmaklıklı olacak ve 
ııarmaklar angiçin üst agacını sivri bir şrkilde tecavüz etmiş oolunacıkar. 
Snvenleri dingile rıpıtdecek olan pıyaugalar demir olıcaktır. 8 

.~ıl t.T 4 J\l.;C~TOS 

SODO GASTR 
1930 

i N mU,.tahzırı mide ağrılarını hemen keser. ide ekşll 
ve yanmalarını , şişkinliklerini derhal def'ede 

Terkibındckl mevadın safiyeti ve istihzarın
daki mükemmeliyeti dolayısile her ilaçtan d ı b k k '" 1 k · . J '-kcr1l ı 1 ıakl~ <ı •ımn ı g;ı) t k· a d.r. il. 'ırr ım ıc a ıa ça u ve at 1 o ara tesır euer. rJc hulunur. \.: urni d r j iş fü·1·n.ı uf 

M \.ZON ve BOTU.' ecza depo>u . 
..:____:...:__~~~~~~~~~~~~~...,...-~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~ 

............. - ...... Eı::ıl ........... I 
Yüksek mühendis mektebi 

ı afia \ ekaleıiııdPıı: 

lsf altlı ~ose in~aatı 
rektörlüğünd·en: Ankara civarında 96 5~0 kilometreı tul ındc asfaltlı 

67 000 kiloıııctro tulunJc makadam şose in~aatilc t. nlar< 
senelik mutemadi tamiratı kapalı zarf usıılil munakasa) a konın 
'inşaatın muhammen lıcddi 3',19000 lıra; beş enelik rnut~ 

tamiratın muhammen bedclı 802000 liradır. 
Yüksekmühendis mektebikay

dü kabul muamelesine Ağustosun 
on beşind.en itibaren pazar ve per-
i şembeden maada her gün sabah 
saat ondan akşa.m on yediye ka
dar devam edilecektir. Bu hususa 
ait şeraiti arzu edenler mektepten 
bizzat alabilecekleri gibi mektup
la da isteyebilirler .. 

Münakasa 15 eyliıl 930 pazartesi günu Ankarada nafia \ 
!etinde yapıhıcaktır . .\lünakasaya i~tirak edeceklerin, tddil 
tuplarını ayni günde saat "15,, e kadar nafia vekaleti muste 
ğına vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakasa şartnamelerini Ankarada yollar umuın 
diirlüğünden, ];tanbul ve lzmirde viJAyet nalia Başmühendi' 
rindcn tedarik etmeleri i!An olunur 

BUYÜK 

TllllHE rlJlN~~~~ 
9 uncu tertip 
11NC1 KEŞİDE 
11 Ağustos 1930 da 

------~~~~==-========-~==========~ Yelkenci vapurları SEYRiSEFAiN 

Keşideler, Vilayet, ~ehrc
ınaneti~ Defterdarlık, Iş, Zi
raat ve Osınanlı bankaları 

lngiliz mamulatı 

"N!~YONAL,, MOTÖR~ 
:\!azot ve mangal kömüril ile 
mıiteharrik gayet sade, iktisadi 
ve fiaıı h.:r turlü rekabetten 
aridir. Tcdiyatta tcshilat llcr 
zaman teslime amadedir. Taf-il<lt 
için Galatada Per9eıııbc pazarında 
Arsfan 1 lanın.da 1 ·5 numaralarda 

IZAKINO ARDITTI 

~ D!!S"t:ilQQW 
MEY VA 

TOZU 

Karadeniz postası 

V t vapuru a an 6 Alustos 

Çarşamba 
akşamı Slrkeclr rıhtımından 

hareketle (Zonguldak ine· 
bolu, Samsun, Ordu Gireson, 
Trabzon, Sur mene., ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

TafsllAt için Sirkecide yelken 
el hanında k!ln acentasıııa m-ti 
aracat Tel. lstanbul 15 l 5 

.......... mıı .... mll!~=-

Bartın -lnebolu Postası 
HiLAL 

vapuru 4 Paz"rt si 
Ağustos ,u 

R\inü ak9amı Sirkeci rıhtımından 

hareketle Ereğli , Zongulchk , 
Bartın, Cide, lneholu, EHL·ngene 
llişı iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. Yük ve yolcu için 
Sirkecide yeni handa 1 num· 
rolu acentasına müracaat Tele· 
fonu lstanbul 3 ı OS 

Merkez Acenıa; Gabıı köprii 
ba~ındıı, Beyoğlu 2362 Şubo 

aentesıı MahmuJiye 1 lanı alıındt 

l<tanbul 740 

Mudanya postası 
Cuma, Salı, Wudanya'ya 

uğrı)arak Gemliğ'e kadar 
pazar, Çarşamba, Mudanya'
ya kadar saat 9 da Cuınar· 

tesi , Pazartesi , Perşembe 

Ereğli vapuru tarafından ara
lık postalar Armutlu"ya da 
uğrayarak .\1utlanya'ya kadar 
. aat 8,30 da Tophanede Scy
risdain rıhtımından kalkarlar. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Mersin) vapuru 5 Ağustos 
ıalı 17 de Slrkecl rıhtımından 

kalkarak Gelibolu Çanakkale 
KUçilkkuyu, Edremit, Burhani
ye, AyvalıJfa gldecek ve dö
nüşte mezkQr iskelelerle birlikte 
Altunoluğ'a uğrayarak gele-

murakıpları ve halk 
htızuruı1da yapılu· 
Büyük ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan numaralar 

tekrar dolaba konn1az 

lstan~nl it~alat Gnınru~u ınu~urln~un~eo: 
Adet Nevi Marka Kilo Cin eıı• 

ı Sandık SPP 133 1 ımuklu la•ıt 1 mens a 
9 • LK 1014 C ıli Mekıep haritası 

4 • BS 1204 Pamuk mensucAt 
l • VD ıoı Suni ipek ıpli~i 

4 • JTB 915 Demir çivi 
1 Balya ıc 113 Pamuk mensucat 
1 • Adres 126 Amerikan bezi 

Sandık Kakıvo 

1 Çuval Pirinç 

••----------•• cektlr. Gelibolu için yalnız 2 • Kabuklu ceviz 
SADIKZADE BiRADERLER yolcu alınır yük alınmaz. ı • EZ • 29 Kabakçeklrdeği 

2 • Fıstık 

VAPURL:\RI Mersin sür'at 1 Sandık 18 Meyva ezme!I 
KARA DENiZ MUNT A- 2 Adet Köhne balıkçı kayıtı 

ZAM VE LOK~ POSTA~I postası t4 • • Köhne harıp sandal 
31 Parça Mubtelil cins eşıayi zıııff 

Sadık zade ( KONYA ) vapuru 6 3 Adet ipek şarpa 
Ağ"astm ça~ba 1 1 de ı • o,ı so ipek atkl 

vapııru S } giiılll "·- ., 9 p 5 Agustos a 1 akşamı 1 -.. ... amale aen<acat 
81.rlı.ecl . nlıtuıııadaıi Jıarckctle Çan•klı:e!e hmi:r Küllük Fct· 8 Çuval 6!1 Kanrlı pamuk ipllgi ~ 
(Zoağuldalı:,lnebolu, Samsun, hiye Fıııilı:e Antalya Al ~ andık llC 875 Hurda paslı dokme ııbanca d 
Ordu, Glroson, Trabzon, Sür- Mersin'e gidecek ve dönilşte 26 Sandık KC 813 Çuknl•ta "Tranıiı. ~ 
mene ve Rlze)lslı:elelerlne azl- Ballda muharrer 22 kalem eşya 2-8-930 tarihinden itibaren lıı 

Taşucu Anamor Alüye Antal· d b ı nlıınu'· ~ zlmet ve avdet edecektir. lı'111 \ı Cii'T!rü~ü sarış komısyonun a ı müzayede satılacağı il~~. 
Tafalllt için Sirkecide Mıy- ya Finike Fethiye Küllük Ek k 

menet banı altında aceatalıtıaa lzmir'e uğrayarak gelecektir. 1 u· t u·. n s p er ursu 
ı müracaat. Telofon:lıtanbul 21J Çanakkale"de yalnız y91cu 

lsıınbul Blrlnci Ticaret .'\1ahh· ._v;.,;e_ri_li_r..;:y_o_Jc_u_a_Iı_nı_r. _____ rrütün- inhisarı U. Müdürlüi!ürıdt'~ 
mesinden: İSKENDERİYE L.I ~ 

iş BankasınıÖ Rumeli Hisannda Ortaköy'de Feriyedeki Tütün Eksper kursuna kabul edi 
Hacı Kemalettin rnahallcslnde T!lrbe sür' at pOStaSl için: 11"' 
soka•ında 29 numaralı sabilhanedı ) 1 - Türk olmak ve (1912-1905) (1328 - 1321) doğumlu 

6 ( lzmir vapuru 8 ağustos 
Doktor Mukim Paşa zimmetinde ala· cuma 13de Galata rıhtımından lunmak; 
cağı olın yüz yetmiş beş lira ıirmi 2 - En az orta tahsili eksiksiz bitirmiş olmak; _,1 

9 kalkarak cumartesi lzmlrc · · 1 J111l'"~ beş kurnşun temini istifası için mer· 3 • Tam sıhhatıli ve bünyesı tütünle ıştigale müsait bu il . .j. 
hun bulunan 14 adet Rumeli Şumen- ve akşamı lımirden kal- ve ağır cezaları müstelzim cürümlerden ve muhilli haY61 

Arabalar maka<sız olup çatıl olr olacak ve oklara boyunduruk merbut ------------
hulunacakıır. 

o Arabalar demir llrenli olacaktır. 
- Arabalar hlnl ihaleden iki ay sonra tlnkuada tesllm! evveli icra edilecek 

ve tarihı ıasllmden on giln sonra da iki defa boyanarak bunu müteakip 
malin kat"i uretlle ıe,limi kaı'isi icra edilecektir. 

2 - Arabanın poyralacı ' ·10 \e topları 21-22 santim eb'adında olacaktı. 
3 - Teslimatı kati veyi muıcakip esmanı idarei husu~iye veznesinden def aıcn 

tesviye edilecektir. 
4 - Müzayedeye iştirak edecekler bedeli lholenln yüzde yedi buç•ğu 

nisbelinde ya nakteıı ve ya muteber bir Bankı mekıobu ,-ermek 
sureıile depozııo akçesini ıcmlneklerdir.OdJ• 

-r. T. T. ~. ınu~ur levazım ve ıne~ani IDU-
1 ~urlu~un~en 

Ankara telsiz istasyonları ih
.iyacı için 200 tÖn gazoil kapalı 
<arf usulile münakasaya vazo
unmuştur. Münakasa 19 ağus
.os 930 tarihine müsadif salı 
~nü saat 14 te icra olunacağın 
lan taliplerin şartname almak 
cin simrliden ve münakasaya is 

tirak etmek için de prtıuımenin 
üçüncü maddesindeki sarahat 
dairesinde ihzar edecekleri mem 
mur zarflan tevdi için yevmi 
mezkfirda muayyen olan saate 
kadar yeni postanede müteşek-1 
kil miibayaat komisyonuruı mü 
r:ır:ıatl ·· 

Bundan daha nefis rakı 

yapılımıyacağına kani olmak rçın 

pazarte>l günleri saaı 14' Ih 
aramıda bizzat fabı ikamızı gelip 

döler ıahvilltının satılması hakkın- karak pazartesi lskenderlye'ye kabahatlerden dolayı mahkQm olmamak lazımdır; ~ 
daki talep berayi rebliğ rahine gön· 

1 
varacak ve çarşamba fskende- İstekli olanlar bir istida ile Galata' da 

0

Tütün inhisarı uJ1I 
derlldiğl halde Diyarı Bekirde bulu· riye"den kalkarak Jzmirt müdürlüğüne müracaat ve; 
nup hali hazır ikameıgağının m. • I b 1 ... Nüfus cüzdaru veya tezkeresi/ 

1 ujtrayarak. stan ula ıı:elecektir. ,. 
hul bulunduğu şerhi e bilA tcblığ 2 _ Mektep şahadetnamesi; 

iade kllınmı,ıır. 3 - Nihayet bir senelik çiçek aşısı §anademaı..eın, J·and"rfl' 
:\ılürtchin vekilinın talebi veçhlle SADIK ZADE ARSLAN 4 • Mahalle veya köyü ihtiyar heyetin polis veya ~ 

kanunu _ıicaretln 677 inci maddesi KAPLAN V APURULARI dairelerinden musaddak hüsnühal şahadetnamesi; 
mucibince ıcbligatın ilfo suretlle 5 _ Dört tane fotoğrafı; 
tcra•ına kırar \'erilmiı oldugundın Kaı a ~enı'z su"r'al nosf ıası . talebi mezkiırn üç gün zarfında itir.ız .· ll I' U hemen tevdi etmelidirler,. ve şll' 
, eı lüw nunu ıniıl e in kara·- Ancak yukardaki şartları haiz olup ta bu vesikaları 9d 
name k me içtin l a , n ı muntazam ;uks kamaraları reyi (23 Ağustos 1930) saat on yediye kadar tevdi eden.'.er !." 

havi ve 12 mil siir'ati haiz di mu··rettepten fazla talip zuhurunda yapılacak olan n1Usıı talik ; n ı , gibi keyfi ı et .; ete· 
hrle de IIAn olunur. Kl7MAL vapuru 4 Ağuı· imtihanına girebilirler. al> 

ı.:., ıoı pızarıoıl Müsabaka imtiharu (25 Ağustos 1930) da başlı.Vll~ 
Piyango müdüriyeti:ıdcn: 
Piyango müdüriyeti içb 1931 

senesine alt l 0,000 adet takvim 
tah tlılrlleccğinden taba talip 
olacakluın pey akçaları ile bir· 
likte 4 sı 930 pazarcrtcsi saat 
15 tc mtidürhikte mutc~ckkil 

mubayaat komisyonuna nıura-

akşamı 19 da Sirkeci rıhtı· orta tahsil derecesinde Türkçe, llesap, Hendese, 'r.f!!lf,. 
mından hareketle (Zonguldak ve tabiiyattan yapılacak ve üç dört gün devam edecektıf· e5b ı 

Talebenin sıhhi vaziyeti idare hekimleri tarafından t ne bolu, Ayancık, Samsun, Ordu 
Gire un, Görele , Trabzon , edilir. ol8 

Kabul edilen talebe nazari ders günlerinden maada ııı 1 

Rize)ye azimet ve avdet ede- günlerde muhtelif imalathaneler ve depolar ve fabrikada a 
cektlr. Acantalığı : Sirkeci: gibi çalışır. 
Alaiye han birinci kat Tele· Talebe e hi bir ·· cret verilmez. 


