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Milli para 

Avrupanın bazı mernleketl~
rinde para bolluğu var. Bazı b1;1-
yük bankalar mevduata faız 
vemıiyecekle;ini bile ilan et
mişlerd i r. 

Yeni Elçimiz süratle Ta rana idiyo 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~ 

• 

Her tarafta ipiıılik v~ _fazl: 
istihsal buhranı olduğu ıçın b 
ııemıayelere emin bir plas~a~ 
bulmak müşkül oluy~~· _B~ ·~: 
barla ziraatini, samıyıını 1~ 
ıaf ettirmek kararında 0 

Türkiye, bu başı boş aermayey~ 
çok müsait bir faaliyet zemını 
olabilir. Fakat sermar~da.ı:~X:ın 
Türkiye mevzuunda ıkı muhim 
§artları ve endişeleri var. Bwıu 
her vesile ve fırsatla tekrar e
derler; · . t, 

ı _ Asayiş ve kanwıi emnıye 
_ Milli paranın istikrarı. 
Birinci şart, esas~dan ?'1lle

dilmiı sayılabilir.. FıI?a.kika ~: 
sayişsizlik, ernnıyetsızlık yu 
zünden Türkiyede ecne~ ser
mayedarlarının müteessır v_e 
mutazarrır olması artık_ v'.1rıt 
d ··1d· cu··mhuriyet Turkıye-
egı ır. , 

si esasen asayiş ve. ka~lll1;1 em
niyeti. kendisine ıdarı hır şıar 
olarak almıştır. Fili vaziyet, .bu 
noktai nazardan dahil ve ~arıce 
her türlü emniyeti verebılecek 
kadar mükemmeldir. 

Mılli paranın jstikrarma ge~ 
l ince: Hükfımet, bu ı:-ıes.eleyı 
de devletin her işinden ustun tu 

e bunun da kat'i olarak 
tuyor v d" . bu 
halledilmesini gaye e ınmış . 

l Şurası muhakkak ki, unuyor. . b 
bir memleket harı~te ği~yr~İ 
ğına nasıl hürmet ettırn:1~ mı 
li bir vazife ve şeref ?1~Y~::; 
milli parasına da aynı hu d 
·temin etmeği ayni derece e 

b
üksek bir vazife bilmek rnec-

. Milli paramıza 
ııriyetindedır. . . . 

. . emniyet ve hUrmetını 
.arıcın ·· ·· . irin onu istikrara gotur-

. emın ~ ktu 
mekten ba ka çare yo .r. 

Paranın istıkrarı, bıraz da 
devletin istikrarile a lfiltadardrr. 
Onun içindir ki, İsmet Paşa ~~ 
kilmetinin bu meseleye verdıgı 
ehemmiyet ve bunda m~vaffa_k 
olmak için iltizam ettiğı .tedbir 
ve siyaset çok yerinde bır şey-

dir. · · .. cud\l li-
Paramızın istikrarı ıçın vu 

zım olan şartlar bu meı_nle~~t:e :~: 
cut mudur? En fena bır go~~ş tkik 

• · yetiınızı te yesinden umumı vazı . .. kii· 
. b · ıe biç !ur muı 

edenler bıle, u '·' B'lb ısa Türk 
lat görmemekt~dırler. ı ~vvetleri 
milletinin ablak ve ru~i kabiliyetli
her zorluğu karşılamaga illi 
d. B" k evvel borsada. m 
ır. ır a~ ay. . ·nde hasıl olan 

paranın kıymeti ~··ı:;, ikaz darbesi 
buhran. bizim ıç ın 

oldu. . tle kaydede-
" memnunıye . 
,.urasını .. . b'"' • tikrar vazıye· r ki b ünku nı• 1 ıs ğ un • ug b .. k(lmetin aldı ı 

tınin husulünde u d vatandaş-

Vaziyetin nezaket kespet- 1 

mesi üzerine Hüsrev Bey 
hareket emrini almıştır. 

Gümrükler 
Bütün kanunları 
sa mil bir talln1at
name hazırlığı .. 

Yeni harekata başlamak bir 
gün, hatta saat meselesi oldu 

istatistik müdürlüğü 
Ankaraya gitmiyor 

lrandan sarih ve 
buhranı hallede
cek, nlhat safha-
sına götürecek 
cevap istiyoruz 

ırak hududundangelen 
çetelerin tenkili veyerli 
milislerin fedakarlığı .. 

Geçenlerd Ankaraya giden 
Rüsumat istatistik müdürü Mus 
tafa Nuri B. dün şehrimize av· 
det etmıştir. Aldığımız malilma 
ta göre, bu &eY.ahat, blitiln güm 
rük mevzuatını bir araya topla
ma ve ıtlı ~lif kanunların su 
reti tatbıkfllt göstermek üzere 
hazırlanmakta olan nizamname 
{ıe alakadardır. 

Nif a_mname ikmal edildikten 
sonra Şfırayı Devlet ve Heyeti 
Vekileden geçecek ve Riyaseti 
Cumhur makamının tasdikini 

1 mütealup tatbikine ha lanacak-
Ankara, 4 (Telefonla) - -

· e tır. 
ran hUkumetinın notamıza ver Bu nizamname meri ete gir. 
celi cevaba her an .~tizar e~il- dikten sonra . imdiki emirler, 
mektedir. Ôğrendığıme ııore kararlar ve talimatnarneler ilga 
vaziyetin iktiaap ettiği nezaket Hil.•rev Bey edilmi olacaktır. İstatistik mli 
üzerine yeni elçimiz Hüsrev B. a·· · · · A k kledil 
Tahrana varıncaya kadar Mem receği cevap çok muhtemeldir ~rıyetıı:ıın n araya na -
duh Şevket B. yerini terketm&- ki, ortada mevcut buhranı nihai mıyeceğı anlaşılmıs~--
yecektir. lranın cevabı da Mem aafhaıına sokacak ve yahut ta- l -- k/ 
dub Şevket. B: ~asıta•'.le Hükıl- 1 bir me~b~le lllfkil edecektir. Hü 1 Aza olaca ar 
metimize bıldırıleeektır. Muha- , kametımız notumda hudut ve-
filin kanaatine göre lranm ve- kayiini genit bir kayit dahilin 1 rr:c t d 1 azası 

de tahlil ve tasvir etmı,, aıilerin .1 ,, are o 88 
lran topraklarında her zaman ve esnaf cemlgetlerl 

Y•lovad•n gelen ve geni 
beyanatla bulunan 
Jbrahim Tali Bey 

melce bulduklarını ileriye süre- İ d · d 
rek memleketin dahili asayiıini stanbul Ticaret o ası 1 are 
muhafaza için her çareye bat heyetinin dUnkli .içtim.amd~ he 

·· aid t · en tacırler vurmak zaruretinde olduğunu nuz a mı vermıy . 
i ret etmiıti mevzuubahsolmuş ve akı olan 
ıa H d I r • • d şikayetler nazari dikklıte alına 

u ut armıı~ ıçın e rak Odaya tıiccar sılaole kayd 
yeni vazıyet olunan büyük bakkaliye gibi ev 

. Bayazıt 4 (Şark muhab~- velce esnaflıkla atakadar bulu
mızden) - Şarkta sUkOnet hii- nanların esnaf cemiıyetlerine 
kllın sürmekte berdevamdır. k d" lazımgelmediği kararlaş
Salih Pş. erkanı harbiyesile ge- trrılmay 1 

t 
1. ilnd'' 1·· k ~h d IŞ ır. ce ı g uz u ararg.. ın a ç'.1- İdare heyetinin bu mıitaleası 

lışıy<>r. Ağrıdai!;ı harekatı.na ış- b ı svip vekAlete arzolun-
tirak edecek kıtaatımız içın Er- eray ta 
zurumdan talep edilen ve dağ- m0uşdtur. .. e odaya tüccar srla 
1 k . 1 1 aya gor , 
ara tırmanma ıç n gayet e ve 11 . nl esnaf dahi olsa es 

rişli olan çarıklarla eldivenler t ef gıre. eri rın· e kaydedilmele 
na cemıyet e 

(Mabdı ikinci sahifede) ri ihtiyari olmak laz~dır... . 
-------------:-------- Henüz odaya kayıt ucretı 

T iı.k Ka"' mil Bey dün vermiyenlere son defa olarak ev ağustos nihayetine kad~r milh-

An karadan geldi•.. !et verilmiştir. Ma~afı~ bunla 

Bitarafların tebliğinden çıkan ihtilaf bir 
sui tefehhüm neticcsid r. 

nn miktarı ehemmıyetlı adde
dilmemektedir. Oda varidatını 
teşkil eden ( ı 65,000) liranın 
{125,000) lirası tahsil edilıTıi~-
tir. 

ciddi tedbirlen~ ya~~~e:i sükOn ve 
ların ahvali r.uhı~esı di nefsine ve 
emniyetin, mılletıı; _kendmın çok te
kabiliyetine olan ı'.ımb~ · t'ıkrar mev-
. . ş·mdı ır ıs • • • t" d 

sırı olmuştu . .. '. Fakat bunu ebe- Bugünkü heyetı umumıye iÇ ımaın a 
cuttur, diyebılırı~ · d b" ile dahi-

Güzel! .. -----
dileştirmek, tekn;k tc ~c~rk bir şek- hangi meseleler görüşülecek ? 
le ve harice emnıyet ver et büt-
lc koymak llzımdır. Bu zar~raz~nesi . Muhtelit mübadele komisyo-

. · tediye muv · · 1 hasası re çe muvazeneşı. . . d'ı vaıiyeu T .. rk heyetı mura ı 
elhasıl memkketın iktısa . . r nu u · B d ·· A k a 
· . kk ı icap eturıyo · isi Tevfik Kamı! · . u~ Mn ar 
üzeBrınde ~!ev; u u Harretleri, bu iş dan şehrimize g_ e_lmış.~ır: uma 
. aşvekı ~-şa . tn iliz lira- rl ı en mu 
ıçUı her sene uç mılyon g bur ol- ileyh dün ken ı~ı e. goki~ 
hk bir tasarruf yapmağak m;~ lü buh harririmize demıştır : 
du • umuzu söylüyor ... BaJ. a d:ğildir. "- Ankaraya tahsisat almak 
ranı durdurmak mum u~ k3nsızhk 
Bahsettiğimiz zar~rrt v~o~ar mese· . • gitmiştim Tahsisatı al -
karıısında ise tabıatılc . ıç· de kalı- ıdçın ve geldim: Ben burada yok 
l . d s mecburıye ın ım bl". esme e tema b ··tebassıslar ken tahaddüs eden te ıg mese-y r ecnc 1 mu ı~ yoruz. er ı ve bütün tetkikler lesi hakkında etraflı ma ıımata 
tarafından yapılan k blliyetine ve malik değilim. Yalnız ~nlaşıldı 
gösteriyor ki, tedıye a aziyctin bü- _ go""re arada bır suı tefeh-
içinde bulunduğumuz v t alınmak uına d"ld" 
tün icapları nazarı dık~a e akul bir hüm vardır. Tebli~in. ~e re 1 1

• 

Şartile borçlar meselesıne ~ . di'· g·ı· gu··n cuma oldugu ıçın delege• . ·1 d'kçc vazıyetın 
şeklı bal verı ıne ı · tikra a • . murahhaslarımızı bula-
zelmcsine. yani paramızın ıs mızı ve ..... · • h 
gitmesine imkan yokt.ur. d d'kkatli rak tebliğin neşredilecegını a-

t,te harici borçlar ışln e .1 
. bu b vermek kabil olamamıştır. 

ve ha .. as oluşumuzun bikmetını ~ Heerr nedense ertesi güne kadar 
d d Bu dikkat v-

ra a aramak lazım ır. b r kl ·1 mistir Yarın sa· 
hassasiyette haklı olduğumuzu e da be em me · . . ,. 

d bak "bu sabah,. heyetı umumı-insaf sahi'>• itiraf e er. . 1evflk KAmll Bag 
Bazı taraflardan bize diyorlar ~': e içtimaı yapılacaktır . ., 

1 el.ı.nde muvakkat bır ıtı Y k · komis•>ona da 11 Tiirk, 11 Yu-'Borç ar mes . . k Muhtelit mübadele omısyo. J 
ıaı ile halin zaruretlerını karşılama h nanh memur tayini. 

1 nunda bugün yapılacak ey~tı 
r-umkün olabilir ... ·JI" ihti- mesın 3 - Takdiri kıymet ekipleri. 

Böyle bir t•. klil elbett~'Mmıemı lcke ı umumiye içtirnaının ruzna 
d z nin ilgası, ~ ımızı t atmın e eme · . bu de: 

f ttıkçe borç artar, sıste·m · bl"gatı 4- İkinci "takdiri kıymet bil 
' ket e ı· sı ı" kbalde serbest '" .. kışa! 1 - Riyasetın te ı • rosıi., ve dordüncü "tabiyet ve 

1'aklc t nımamaktır . ., Bu sozl~r'. 
2 

_ Altıncı tali komisyona. 
k b kü t " nı· n kanaatını 9 talı (Mabdı ikinci sahifede) 

bugun t u me resı v!::·~:.~·-~Y~u~n:,an:_:l:_:ı~~t;;ın;;c~u:::-7':'.~::=:r.::::::-ı::::::"':i ade edı~ Hakiki devlet ~~aml~rı ~em en uç ' 
ulatın ı venmek ıçın agır , k bclKi mcınkket dahilin· bukümetin bu yoldakı faaliyetine mü 
ecek nesıllere bırakmazlar. k -uyac;. bank la d döviz halinde zaheret etmek her vatandaşın bor-

M~ 1 ~ i r nnkt d sudur tlc ecn• ı , de -Turk pa- cııdur. 

Ticareti hariciye mii 
dürii ticaret 

işlerini bilmiyor mu? 
İktısat vekil.Jeti ticaı eti harici 

ye müdürü Avni B. dün ehrimi 
ze gelmi tir. 
Öğleden so~ra. Ticaret müdü

rü Muhsin B. ı zıyaret ederek 
bazı ihracat işleri hakkında gö
rüsen Avni B. bir muharririmi 
ze , demiştir ki: 

" -İstanbula mezunen gel
dim. On beş gün kadar istira -
hat ettikten sonra Ankaraya av 
det edeceğim. 

İstanbula gelişim tamamen 
hususi mahiyette olduğundan 
hiç bir resmi i le metğul deği 
lim. 

Rusyaya ihracat meseleai 
hakkında söz söyliyeeeli vazi -
yette değilim.,, 

Avni B bu ihracat etrafında 
vaki olan şikayetlerden ve umu 
miyetle ihracat işlerinden de 
a"demi ma!Omat beyan etmiş -
tir. 

ı=-. . h"f . d 2 ıncı sa ı emız e 
Ruşen Eşref Beyin 

A!e,balıkları 

'Ankara Yunan sefir; 

Sultan 
Hamit 

Mabeyin J3aşkatibi 
Tahsin Paşanın 

hatıraları 

illiyet 
Pek yakındl bu hatırahn 
neşrine başlıyoruz. Bu ha
bratta bulacağınız esaslar· 
dan bazıları şunlardır : 

Sultanın hayatı - Yıl· 
• 

dız sarayının içyüzü· 
Memleket idaresi-Ha· 
rici siy sef - İ tibdat.. 

Bir istatistik 
Ithallitıuıız ihraca

tımızdan 
2 milyon lira fazla 

Rüsumat idaresi tarafından 
hazırlanan aon istatistiklere gö 
re, geçen haziran ayı zarfında ih 
racatımızın kıymeti 8.843 340 
liraya baliğ olmuştur. 

Buna mukabil ayni zamanda 
ithalatımızın 10,721,764 lira 
kıxymetinde olduğu tesbit edil
miştir. 

Son aylar ic;in de ihracat is 
tihsalattan fazla oldduğu halde 
haziranda vaziyetin değişmesi 
ithalatın ihracattan iki milyon 

Atinaya çağırıldı 
Bu davet etabli vesikalarının tarzı tevzii 

meselesi ile alakadar imiş .. 

Türk-Yunan itilAfnamesinin tatbikı esnasında 
müşkilat mı çıkacak ? 

ATİNA, 4 (Apo.) - Yunan 
seffri M. Polihroniyadis etabli 
vesikaları hakkında izahat ver
mek için buraya davet etmeğe 
karar vermiştir. Bugün Yunan 
sefirine davetiyenin gönderil
mesi muhtemeldic. 

Yunan hükilmetl uzun mu
amelelere tevessiil edilmeksizin 
etabli vesikalarının bir an evvel 
tevzii taraftarıdır. 

M. Polihr-oniyadise etabli ve
sikalarının tarzı tevzii hakkın· 
daki türk teklifa tını da berabe
rinde getirmesi bildirilecektir. 
Ankara Yunan sefirinin buraya 
daveti muhalif gazetelerin neş
riyatile de alakadar olsa gerek
tir. Hatta bazı gazeteler etabli 
vesikalarının tevzii esnasında 

Ankara l u11an Sefiri 
M. Po/ihroniyadl• 

da müskilat çıkacağını yazıyor nüz talimat gelmediğin, taıı. 
lar. mat gelir gelmez Pire konsoloı 

hanesine ona göre emir veri lect 
ATİNA, 4 - Hariciye nazı- ğini beyan etmiştir. 

n Türk sefiri Enis Bey ile gö-
rüşmüştür. Bu mülakatta, son ATİ~A'. ~ (~?ek.)_.- Lon-. 
itilafname mucibince a!le ı:eis· dradan bıldınldıgıne gore Deylı 
!eri İstanbulda bulunarak avdet telgraf gazetesinin siyasi muha 
etmek hakkını haiz olan bazı biri Türk-Yunan itilafını müsait 
ailelerinin avdetleri için Pirede bir surette t~fsi~ fakat tatbikat 
ki Türk konsoloshanesi tarafın- esnasında muşkulat çıkacağını 
dan pasaportlarının vize edilme tahmin eylemektedir. . . 
mesi mevzuu bahsolmuştur ATİNA, 5 (Anek.) - Turk-

Yunan ticaret muahedesi müza 
Ems Bey bunun bir sui tefelı 'ıkeratına memur Yunan murah-

hümden ileri geldiğini ve hasla:rı ağustos sonlarına doğ· 
Ankaradnn bu hususta he - ru Ankaraya gideceklerdir 

Konsorsiyom raporu 
bugün neşrediliyor 

Geçen seneki krizin kupon tedlya
tından ileri geldiği söyleniyor 

Bankalar konaorsıyomu heyeti U· 

mum!yesi dün akşam toplanmı.tır 
Bu içtimada. konsorıiyom icra 

komitesinin vcrdigi izahat tasvip edil 
miştir. 

Bu mtlnascbetle, konaoraıyomun 
ıon içtimaında tanzim edilen ge en 
seneki mali vaziyete müteallik rapo· 
run neşri hakkında vaki olan teklif 

kabul edilmit ve ııeç vakit rapor ttk· 
ıir edilerek bugün gazetelere tevzü 
takarrür etmiıtir. 4 büyük aabilcdeq 
mürekkep olan bu raporda, llCStn ıe· 
neki kambiyo buhranın eebepleri ı. 
zab edilerek bilba11a Düyunu umu. 
miye işinde bulunan auretl tesviye 
ile Dayinlere külJiyetll miktarda kanı 
biyo verilmesinin krizde en mühim 
Amil olduğu beyan edilmektedir. 

lira kadar fazla olması mevsim ---------------~----.,.llllll"""'!!!!!!!!!!!'!!""!'! 
itibarile ihracatta durgunluk hu 
sule gelme inden ınütevelit ol
duğu anlasılmıştır. 

-·····----
Emniyeti umumiye 

müdürü 
ANKARA, 4 (Telefonla)

Tevfik Hamdi B. yarln gelerek 
yeni vazifesine başlıyacaktır. 

• 
Denizlide sıcak 

DENİZLİ, 3 A.A. - Şehri
mizde hararet bir kaç günden 
beri gölgede 38 dereceyi bul
maktadır. 

İrak aefiri Almanyaya 
gitti 

1rak sefiri Rauf Bey dil .kti 
ekspresle mezunen Almanyaya 
gitmiştir, bir iki ay sonra avdet 
edecektir. 

Seyriııefain heyeti 
Felemenk'ten alman yeni va

puru muayene için Felemenge 
gi~n Seyrisefain heyetinden 
kaptan Cemal B. şehrimize dön 
mlilftilr. Heyetin mütebakı aza
sı bugün şehrimize gelecektir. 

• 
Yavuzun top tecrübesi 

Dün yavuz a ık denizde top 
tecrübe len yapmıştır. Bu tecriı 
bel erde 1 srnet Paşa H azretleJi. 

(Kocasını Ada vapurunda met-, 
resile beraber yakalıyan bir 
hanım, kocasınlJan beş bin llra 
~akkı sükQt almış •. Gazetelerden) 

- ileri[ fıliyle geç ı•akll eı•e geinıeğe ut11ıımıyor, 

m11sıın ? 

k lnız e ~n J at duran &e r V • 
fl..'rk pan: . ,.. tı ran ya ... tahv surc: t c- f"cl hyet geç 
•ere: vesıne em:u yct vtrcrek cerr' rası~a h ' 1r lttı r Onun •rın 

Siirt Meh'uıu 
MAHMUT 1

, nin de bulunmalan muhtemel-
L---~'--~~..._.-~~ dl 

- Sus 11alıu 1 ı oksa ııen de ,'J,000 lira mı lı>llye
<:.:lrsln ? 

lckı:ıı:. e:•lm sini kolavlastırma kla meoıne "" -
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HARfC( HABERLER •• Vaziyetin nezaket kesbe 
mesi üzerine Hüsrev Be) 
hareket emrini almıştır. 

Pertev Paşa sürüldü 
lstanbulda her iki tarafın hesabına 

çahsanlar var .. 

Yahudi gençleri kongresi 
J ... 

Filistin meselesi gene tazeleni
yor; serbest inkişaf istiyorlar! 

Dört gün Tecavüz Nutuk 
Uzun uzadıya 
konuşacaklar 

Komünistlerin 
marifeti .. 

Bütün Fransızlar 
birleşmeli .. 

(Birıııci sahifeden mabat) 
gelmiş, kıtaata tevzi edilmiştir. ret ettim. Üç dört güne ~ 
Bütün hazırlıklar bitmiş gibi- Diyarbekire avdet edeceg_illl 
dir. Ağrıdaki şakiler artık hiç Paris İran sefaretinıJI 
bir faaliyet gösteremiyorlar. bir tebliği 
Tayyarelerimiz her gü_ı:1 saba~- Türkiye-İran münasebatlJıl 
tan aJ:şama ~ada_r mutemadı- kında Paristeki İran sef,,
yen. Agr~~ uzerın~e uçarak tarafından bir tebliğ ne~ 
sakılere goz açtırmıyorlar ve miştir. Bu tebliğde deniyOı* 
koğuklardan kımıldamalarına "İki memleketin münasetıall 
im~~n bıra~miyorlar. A~nda bil olup Türk matbuatın~ 
katı harekata başl~~ak, gun ve detli (?)neşriyatından rruJı' 
hatta saat ~esel~s~dır. . Öyle sir olmamıştır. 
zan ve tahmın edılıyor kı hare- İran hükumeti İran J{iirtl' 

Yahudi yurdu meselesi gene BERLİN, 3 A.A. - Milliyet . PARİS, 3 A. A. - Belfor'da k~ta başlamak için İranın cev~- nin Türkiyedeki Kürtlere~ 
tazelendi. Filistin işleri o-iiinün çi sosyalistlerın yemek yemek- 1 söylediği bir nutukta M. Tar- b t A k d 1 ~ .. - ı no a~ına. ve. n ar:ı. an emır teveccühlerini izhar etme ~ .. hühim davalarından olmakta te oldukları bir lokantaya dün dieu, Alsas'lılar lm t edıl ,,., ge esme ıı:ı: ız~r ıyor. mani olacak surette mürııP' 
devam ediyor. Geçen sene ağus gece komünistler zorla girmiş· namına gelen Hududun otesınden gelen ha- lan tedabiri almıştır 
tosta vukubulan kanlı vek.ayi ler ve lokantayı kısmen tahrip murahhas heye- berlere inanmak caiz ise İran İran hükumeti hUsnii ııi1' 
birdenWe nazarı dikkati F"ilis- etmişlerdir. İki taraf arasında te hitap ederek makamatı şa~ilerc ~üzaheret- ne parlak bir misal de Kurtıf 
tine cdbetmi«ti. Şu sora bU ~- şiddetli bir arbede olmuş, bu es istirdat edilen c- ' t geçm benzıyor Fakat İ . .11 ,.. -- en vaz ışe · si Simko'nun ran krtaatı fil" 
ne-drnbai ise oradaki Arap ek- nada birçok silah atılmış ve beş yaletlerde siyasi ' hudutta aldığımız tedabir ve fından takibi ve öldürültn~ 
seı iyetini tatmin edecek bir fC'" kişi yaralanmıştır. 10 kadar kim ufku muvakka- ter~ibat o kadar sık~ ve kat'idir Simko kendisine vaki ihtarııı' 
kil tesbit edilemedi. Huliııa bu- se tevkif olunmuştur. ten karartmış O· k" ı ı t 1 de ı ~ 

ı ran memur arı ıs ese er rağmen İran Kürtlerini aJ"' 
gün ilci taraf ta- Arap ve Ya.- • -·····-. - - lan müşkülat bu foyalarını ~paçık meydana vur- !andırmak iatcmi"tir." 
hu-'' '-'-'ı.ırile anlaşamıyor. " Çınde vazıyet lutlarının şimdi- d k ı d d b ı "' ı, tı1 

w.-uu= n- ma an şa ı ere yar ım a u U· Bağdatta çıkan "Eliar"' ,. 
hiren Cemiyetıi Akvam namma ŞANGHAY, 4 A.A. - Han-, ye kadar dağıl namaz!~'.· . . zetesi yazıyor: ... 
bir heyet Filistinde dolaştı Ku- keau'da örfi idare ilan edilmiş- mamışsa pek Y· Ongun_ e_vv~~ Mu~u~ ~ıhetın-ı Süleymaniye, Erbil gibi V 
düsteki "Ag-lama duvarı" mese tir. kında tamamer d H kk. ı t Ora ·~ en a . arı _vı aye ımız_ın . ~ memleketlerinde vaziyet ef" 
lesini tetkik etti. Bu duvar A- zail olacağı k-, h t ı r nı . .-

~ar_m~. ~yesıne ecavuz e ,1 şeyi mucip bir şekil al.JT!lll' 
raplara ait vakıf erazi üzerinde Muayene cüzdanları naatinde bulun- bildırdıgım Barzan şeyhıne Şayi olduğuna göre Süle~ 

1 
dir. Yahudiler de bu duvarın es- Yeni esnaf muayene cüzdan- augunu söyle- 500 ti d l1ud dumuz .:.ı 

me~s~p . a ı an. . ~ ye Kürtleri, İrak hükful1et1"' 
ki Yahudi saltanatını hatırla- !arı tabedilerek cemiyetlere gön miştir. M. Tar- M. Tardieu dahılınde bır tek kışı bıle kal- karşı üç sene isyan halinde 
tan bir yadig· ar diye iddia ettik derildig- i için esnafın bir an ev- dieu, bütün Fransızları araların t ,.., _ mamıs ır. mış olan Şeyh Mahmudun il" 
!eri için ihtilaf kolay halledile- vel muayenelerine başlanarak daki siyasi fikir ayrılıklarını B k"l fi ·h t u şa ı er etra arına ı a a deşi Şeyh Kadiri nakşiben .:.r 
ceğe benzemiyor. cüzdanların tevziine başlanması gözetmeksizin memleketin men çemberi çevirildiğini ve Zeylan riyaseti altında hükümet dıı'"; 

R · Ef di · f R ı Ak.f Ef d' · alakadarlara teblig" olunmuştur. faati namına ittihada davet et- 1 ı eıs en · bır tara tan us zırı o an ı en ı tazmınat Mesele yalnız bir duvarın ai- deresinde sıkıştın an hempa a- si önünde büyük bir nüma>' 
,..arın himayesinde elde edilecek meselesini halleden itilaf imza· diyeti meselesinden ibaret de- ~ ......_ mişir. Hudut haricine rının akıbetine uğrayacaklarını bulıınmu !ardır. 
menafii feda etmek istemiyor, !andıktan sonra İngilizleri kıs- Tevfik Kamil B. hissedince kafi bir müsademe Bu sırada nümayişçile 
diğer taraftan da İngilizlerle kandırarak bunda da azami is- Valenciennes, 4 A.A. - Lil- den içtinap etmişler, tabana memleketleri için "ademi 
Bahıalıinin arası iyi olduğunu tifade yolunu tutmuştur. Akif Birincı s:ıh i[cdcn mabat lede yapılacak nümayişe giden kuvvet vermişler ve suvari kıta kcziyet" istedikleri söyleni} 
anlatarak Rusları endi"eye dü- Efendi İngiliz sefiri Ponsonby' • b.. ı ı ler arasına karısan 9 ecnebi ma atımızla tayyarelerimizin mües Dig-er bır· habere göre,•• ,.. tasarrur ,, uro arının rapor a- d . . . b • f d t • 
Şi.ırmekten kendini alamıyordu. nin tercümanına şöyle diyor: k"k" 1 ı · d en lŞÇısı za ıta tara ın an ev sir takipleri arasında bir çok bil" Ku'"rtleri de, bu talepte 'ıJ nnın tet ı ı, mese e en var ır. k' f d'l · · B 1 h' ·ı 

Diğer_ taraftan Ruslar M_ eh- - Babıalinin Rusyadan gör- Al d k ı· k 1 e 1 mıstır. un arın amı maktul vererek ve mecruhlannı leymaniye" Kürtlerine iltı 
Ali k d f 11 . tamcı ve o. uzuncu_ ta 1• 0 ' oldukları ~vrakın usulüne göre - k" met ye arşı . a_ gayrı aa düg-ü alicenaplık hakikaten şa- d dil bile beraber götürmege va ıt etmişlerdir. 

k 1 lm k 1 mısyonlara ye_n_ ı en tayın e .. e- 1 tanzim edilmemi« olmasından · b" h ld ·a "llIŞ o ama ıçın onun a an şılacak derecededir. Dostumuz T d ,.. bulamıyarak perışan ır a e 
1
• stıY 

!aşma yoluı:ıu .t~~muşlardı. ~a: Lort Ponsonby'ye söyleyiniz ki cek o~an 14 urk memuru un dolayı bugün hudut haricine çr- hududun öte tarafına kaçmışlar Ademi merkeziyet 1·-:..11 
kat böyle bır ıtılaf ne sam1mı Babıali eski düşmanı olan Rus- heyetı murahhasamız tarafın - karılmaları takarrür etmiştir. dır. Bu seri ve müessir hareket ler Bagdatta bulunan ~ 

ı olmuş, ne de iki tarafın menafi- yadan böyle iylikler görürse el dan t~sbit edi_lmiştir .. Bu!?ün h.e Bunlardan yedisi Leh, biri Al- cenup hududundaki şakiler için komiserine ve Cemiyeti 
ı.·n.e muva_ ~ık _göriinmüştiı.'. Onun. bette dostu olan İngiltereden heyetı umumıyeye lıstesı ven- man ve biri Romanyalıdır. pek acı bir ders yerine geçmiş- ma müracaat etmişlerdir. f" 

. lecektir. Yunan heyeti murah- Mal"mattar olan meha ı ıçın zahırı bır şeyden ıbarettı. pek çok qeyler beklemeg· e hak- tir. Bilhassa cenuptaki şakile- u . ..ı. 
,.. hasasının da kendi listelerini G b ·· 1 d" - · .. b h reı> .. Buna rağmen Mehmet Ali ile lıdırl.. rev ÜyÜyor rin tenkilinde yerli ahaliden teş soy en ıgıne gore, u a ...ı 

R d b. · 'l'f · hazırlad*1~n ümit edilmekte - · İrakla birleşmeği istiyen J{IP· us_ya .. ar .. asm a ır ıtı a rı_va- Bu suretle İngiliz ve Rus si- LİLLE 4 A A t ti • kil edilen milis kuvvetlerinın 
A d d B dir. • · · - ç maı ·· ·· d k efkarı umumiyesini temsil yetı uonup uruyor u. u nva- yaseti arasında Babı&li kendi sigortalar münasbetile ücret _ buyuk yardımları o unmuş ve . 
kt kt t T 1 rin Llğven. i}.ecek olan.ve ilgalan k c·· h · h··ı-~ · ınektcdır ' yet çı ı an sonra ngı ız e menafiini temin edepiliyordu... lerin artırılmasr meselesi hak- hal ın um urıyet. u""~etı~e . . . . ',llİ' 

1 Mehmet Aliye kar ı husumeti l . · na bugünlcü içtin:ıada karar ve- k d k "ht" l'f .... d sadakat ve merbutıyetlerı bır Bu mahafıl, bu gıbı ha~tP-. 
kı taralm adamlarr y, h dl 7 kil"t R ı I ·ı · · d t kdiri' k m a çı an ı ı a yuzun en · . . 1• İ ak 1 bir kat daha artmıştır. Fakat · · · 8 u t>Ş a ının e ' rı mesı ıçı.ıp e en a ıy - §İmal mıntakasındaki mens\1- defa daha tebarüz etmiştır. Şar tın şıma ı r ta- ro oyn iİ 

Ruslar Osmanlı imparatorlu- Rus ve İngiliz nüfuzları İs- M. Welş~man met ekipleri 4 tanedir. Bu ekip cat sanayi sendikalarr umumi kta ve Cenupta ahali büyük bir itiyat eden ecnebilerin de~., 
~ ğunda Mehmet Aliyi kendileri- tanbuldlakçarpışıyordu. _İki tahr~f ğildir. İki tarafın pek hayati ilerin ilgaı;;ı ile 16 memur açık- grev ilan etmeğe karar vemıiş- emniyet ve süktln içinde alı§ ve neticesi olduğunu beyan edır 

ne rakip uörüyor_lardı. Onun i- ta mut a surette vazıyete a- . ta kalacaktrr. Heyeti murahha - lerdı'r. rişlerine başlam1ştır. Iar. 
• k" ı ' · · · · davaları vardrr. Son on sene · · · ..ı ı 

! çin arada ciddi bir itilaf hasıl ım o magı ıstedıklerınden hlÇ samız işleri.n .icap ettırmesı .,o a İ A ı ld - ·· bu 
; olamamıştır. bir gayret ve fedakarlıktan ge- zarfında Filistine yapılan Yahu yısile İskeçede de bir tali ko - Umumi -grev brahim Tali B. İn n aşı_ ıg~na gore, zır" 

d . h et· rı· · h Ik M.. beyanatı • yet vükela reısi ile bazı na 
1 Ruslar tekrar Babra'lı' ı'Je mu··- ri kalmıyorlardı. Onun için Ba- 1 mu acer 1 ye 1 a 1 us- · "hd I" .. k L RA A N l"' 

1.. h · A ı · mısyon ı asına uzum gorme OND , 4 A .. - asyo- rın ahvali hazırayı ve vaz '-" 
i zakçrata girişerek harp tazmi- bıalinin ve Padişahın adamları uman ve ırıstıyan ralJ arı tedir. nalist liderlerinin tevkifi üzeri- Birinci umumi müfettiş İb- tetk;ik etmek üzre şimale ıı:, 

d R 1 h t İ r,ok kuşkulandırıyor. Ekseriye- h. T ı· B d. . v·1· t o~ natı meselesini Babıali lehine arasın a us arın ve ya u n- Yalnız bu komisyonun teşki ne Hindistanda 24 saatlik bir ra ım a ı ey un 1 aye ege metlerini-tacil edecektir. tel' 
·ı· 1 · h b lı 1 ti teşkil eden Araplar bugün şi- . . . . k h · d"l l d b" 

hallettiler. Babıali 85 milyon gı ız erın esa ına ça şan ar kayetçidir. Yahudiler de Filis- li_ ı~ıı:ı de yemden 11 memu~ ~- umumi grev ilanına karar ver- !ere ta sıs e ı en sa on a ır bu maksatla dahiliye nezıı. 

' 
kuru" vererek borçtan kurtula- vardr. İngiliz sefiri Lort Pon- nı p etmekte bunun ıçın miştir. müddet meşgul olmuştur. müsteşarı Su"leymaniyeye "'il' "' İ tin..ıe serbest bir inkişaf istiyor yı ıca • 1 .,. 
cak, Silistire de Ruslar tarafın- sanby Hünkar skelesi Muahe- .., Karı"ıklık mı?, Bir gazete hrahim Tali Bey kf ' d · · kd d k' R f Iar. Bu doğrudan doğruya İngil, de ehemmiyetli masraflara kat- ,. . b 1 ce ır. (lan tahliye edl.lecektı·. esını a e en es ı us tara · , 1 ı"çı·n bazı neşrıyatta u unmuş- H·· B d" y lo· 

tere ile halledilecek bir davadır. !anmak zarureti hası olmakta- uırev • UR a 
Halbuki harp tazminatı ola- tarlarını iktidar mevkiinden u- 1 TORİNO, 4 A.A. - Vali, tu. Dün kendisini ziyaret eden vadan aYdet etti ..4 

rak Rusyanın Babıaliden istedi zaklaştırmağa muvaffak olmujj CENEVRE 4 A.A. - Yahu dır. Garbt Trakyadaki saha pek Torino'da milis kuvvetlerile fa- gazetecilere İbrahim Tali Bey 9J" 
ği mikdar evvelce tam 170 mil- tu. Bu meyanda Hüsrev Paııa di gençleri um~i birlıginin ü- b~yük olduğu içi.n burada~i ko şişst aleyhtarı amele arasında şu beyanatta bulunmuştur: Tahran büyük elçisi Hii ıJf 
yon kuruştu. Bu suretle Çar, da faaliyet;. sahası haricinde ka- çüncü kongresi açılmıştır. Bir- mısyon seyyar bır halde ıfayı bir takım nizalar zuhur etmiş - Bahsedilen yazıyı okuma- Bey dtin Yalovadan şehriııt 
90 milyon kuruştan Padişah le- lıyordu. Husrev Paşanın ve Rus lik reisi, Yahudi gençleri teşki- vazife edecektir. İstanbulda iş - olduğuna dair Alman gaıııetele- dım. Arkadaşlarımdan işittim. avdet etmiştir. 
hine vaz geçmiş oluyordu. ların düşmanı diye maruf olan latının programı ve bilhassa Ya Ier daha sabuk biteceği için 6m rinde intişar etmiş olan haberi Esasen okumağa da lüzum gör 
• ikisi arasında. . . . . Pertev Paşa Padişahın emrile hudi milletinin yeni hayat ale- cı komisyonun memurlarından kat'i surette tekzip etmektedir. medim. Benim verilecek ceva-

__/'. 

Mektepli/et ı Babıalinin vaziyeti bu sıralar Edirneye sürüldü, sonra rivaye- mine kabulü hakkında bazı iza- bir kısmı ayrılarak garbi Trak- Vali, bu haberin temamile asıl- bım yoktur. Çünkü vazifeme 
'da, yani 1836 da pek parlak de- te göre zehirlenmek suretile o- hat vermiştir. Bundan sonra si- yaya gönderilecek ve İskeçe ko sız olduğunu, çünkü memleket- hücum ediliyor. Eğer cevap ver 
ğilse bile her l\lllde teselli ve- rada öldü. Pertev Paşa Babra- yonist teşkilatının Akvam Ce- misyonu 0 zaman teşkil edilecek te asayişin mutlak surette hü- mek lazımgelirse bunu hüku-
recek gibi idi. Çunkii Ruslar bir linin en ileri gelen ricalinden miyeti nezdindeki murahhası ti küm sürmekte bulunduğunu ve met verir. 

müsabHlıBSI 

65 inci hafta başladı 
'ıtaraftan İngilizledn arzettiği bir diplomat olduğu için bu su- söz alarak Filistin'de vücuda ge rGümülcünedeki tali komisyo bütün vatandaşlar arasında tam Şarktan on gün evvel ayrıl-
dostluk, diğer taraftan Rusla- ~etle fe.da edilm~si .. ada~ k~.t~~~ tirile~ Yahudi . yu_rdunun ser- nun seyyar bir halde ve halka bir vifak mevcut olduğunu ila- mışttın. Geldiğim vait vaziyet 

6!> inci hafta başlaınıtll'' 
Gazetemizde çıkan baberlot 
den en ınllhlmmlnl seçip er 
martısı akşmına kadar ııı" 
ıabaka memuluğuna r;6nd~ 
rlnlz. Neticeler pazar ıfG• I 
Dlfrtdllecektfr. _.) 

rın gösterdiği kolaylık Babıali gınm şıddetle hukum surdugu best bır surette ınkışafı sahasın- ve eylemektedir. hakkında izahatta bulunmuş-
için aı; bir kuvvet teşkil etmi- o senelerde az ellm olmamıştır. da karşılaşılan vahim müşkili- sühulet göstermesi için de ko- tum. Bende yeni bir şey yoktur. 

.17ordu. Sultan Mahmut Hünk&r İngilizler, Ruslar İstanbulda tın yakın bir zamanda kat'i su- misyon muhtelif ekipler halin- Cenubi Amerikada Yalova'da Gazi Hazretlerine ar-
[skeleıi Muahedesinden azami faal bir r-01 oynarlarken Fransrz rette izale edileceği ümidinde de ifayı vazife edecektir. Ko - LONDRA, 4 A.A. - Gazete zı tazimatta bulundum ve şark 
:ıstifadeyi düşündüğü için bu lar boş dannak istememişler - bulunduğunu beyan etmiştir. misyonun kadrosuna 22 kişilik ler, Şili'de siyasi bir fesat terti meseleleri hakkında tevcih edi 
muahededen vaz geçemezdt dir. . . Kongre miiz:ıkeratı '\ gün de- meur, bunun için ilave edilmek- batr meydana çıkarılmış oldu- len suallere arzı malil.mat et-
Su 1 n Mahmut'un Harici e Na (Bıtmedı) vam edecektır. tedir. ğunu a7tilaktadırlar. ti , ·Başvekil Hazretlerini zi a i" 

• ,- farının arasında hulyatl""bir sarhoşlu- kulduiu duyuldu. KaYlkt~kiler biri- rekler, bu ayni hareketleri taklit edi- rehmenkılıklı bir adam, bu dört--..=-rına: ..::.."Haydin )>akalım çocukll~~ 

Ata, balıkları J 1 ğun •srarıoı salı:lıyan o afyon çiçek- birlerine.:_ Yunuslar! yunu,larl diye yordu .... Bu saldırqın kuru aıkı şid- yakh iskatçılann gilya değnekcisi... dedi. Bahk,ılacdan kimi o iJp~rt•r,. 
Ruffln Eşref !eri gibi bu ateş çiçek te aldatan ve haykırıŞiılar, Meşalenin aydınlığında detinden ürken çanavar safi• bozuldu. Bir avın etrafında kaç türlü hıra başlarına aldı, kimi de ellrt!"'g:r' 

kendine çeken bir ölüm zehri mi ta- boğuşma gittikçe şiddetleniyordu: ı Yunuslar, cüsselerinden hiç umulmaz .. 't .. ·· d ki F kat bunların sına ... Ve aydınlığında, eskı :ıır 

Bu sahneyi Hasan Cemil'le bera-
ber gördük. , 

Geceden daha koyu dağların, -
yer yer lenerİerle aydınlık-değirmi 
kar nlığı ortasında Bebek denizi, al
tın ı;ırlantlı bir siy<1h . Ç<j"ifl/e için
deki aynaya benziyordu: loşJuğu, 

1 1 • " \ .. • ' 
durkun cılası üstünde ·parlaklaŞtıran 
bir yna. . 'ı 

ı Sfodalda idik.. Önümüz sıra açı
• ;ı-ı-bıri süpürğe çalısı. biri de pa
lık a ı ywdü-iki kayıgın izlerini a· 
l;'o duk. Onların beyaz kaburgaları, 
varı şeffaflıkta, zaman zaman, han
•er ll•onirleri gibi korkunç görünüp 
&ene hızla karanlığa ııaplanıyordu .... 

1 
.ir~kl<"ri- okadar duyulmuyordu ki! .. 

Uiciv rt cilanın jjstündc kayıyorlar 
1 ibi ii ... Yalnız ara sıra, koyun durl un! •una pi~tov akis! ri yayan sert 
't kı ru bir şey işitiyordult· tak .... 
! de .... 

Görme.ek te biliyorduk ki bu vu
, t.ı sonrıt bir adam, mayi' ka<an· 

rğın varına eğiliyor. dipte bir ta
i<mi nan1ttlar arastırıyor: ucu demir 
i 'Sop 1 r ta~l;lr~ indirili tı e İıasıl İcı
·~lar çıkarırsa, bakıyor ki blı fa-

d 1 1 kl k 
. _ ba 

1 
d ve umı goruyor u . a . . ta 

1 
d ,_, ..,.,1 ... 

, , , şıyordu? Balıklar ondan dökülen kı- göz iktiğini mutlaka e e geçirmek bir ödek i e açı,maga § a ılar. en çoğu gene balıkçılarda idi. Onlar ıçı 1 ,es . mb!' ~mlı 3ıuhmabeı:ı•l•1f •A.hi•r 
kırtılar da suyun kıirartısına öyle ya· zıl yemlere mi koşlll!acaklardı? hırsından k<vranan yunuslarla avcun- 1 Boğuşma meyda,mnın üstilnluğünü .~ı.·· d ki - lukl t tır atan ır ya nın ey ı goı5 t'. 
kamozlar u;sın ! Bunlar görül!lrse a· • bcd 1 kryp · b kt 1 .Ş k su r -un e yorgun arını unu · d • k k t bJakir!ılfl ı • Bu görünüşü ile şeffaf tenli bir da tuttuğunu. her neye e olurııa ra lerıne ıra ı ar. uurun uv- muşlar, kulaç kulaç ağları elden geçi b?gruü üsıdrüal sıraA. onka 11

1 
• de fll'f' 

ranan orada• demektir~ zira muayyen deniz ejderini andıran kayık, o alev olsun. kaptırmalll'\k telişındaki ba· ' veti hayvarun kuV\>etini yenmişti.- riyorlar, şurasına burasına yapışmış 
1 

ı Y ı' d ek. Y: k sc~ı:•t ldtl· 
bir tabaka içinde usnl ve .'~.h~~ yüren kuyrıığu savrul.• snvrula su meyda- lıkçılar ar~sında müthiş bir çekişme j Kaçaklar, yalnlZ su yüzündeki küçük balıkların eyilerini yerde kayık tabak ama ar a aran ı ta ay o t 
;ıtço. balıkları bu Iuı~u g~tultul_erden nında artık hızlı hızlı dönmeğe baş- başladı. P•niz canavarları suları . ~it ölüleı:-i, et artığı yağma eden köpekler lar gibi sıra sıra dizili duran örme Artıli koyda, şu elektrik ç•~ııı 
u.r.kup k'çışıyorlar, ızlerı bellı ~lu- ·Jaı:lı. Bu panltı kaynağı, kızıla bürün· üst ede!\ knba fakat g~yet atik sıçra- ~ gibi yuta yut<1 boş v.e gülünç bir ça- şevalelere ayırıyorlar ;başları kop_ukla içindeki bahçelerden gelen 111~1,yori Emın hayata can .atanla.~ın, ışte JIIÜŞ sihirbaz gibi bit adamın attığı yışlarla kayıkların ta yanına soluk so lım atıyorlardı. rı sepetlere dolduruyorlar. eziklerinl e 1 rinden başka hiç bir dır.'"' ~ 
o zaman, htr yanına e'cel ağını gere· y.:ni. demetle~le beslenip y~ki'ıeldikçe l~ğa ~aruı~ıyo_rlar, kemdilennin addet , Bütün bu sahneyi aydınlatan me- de bacaklarının arasından,' muşamba ~.~;adı. Onun, denizde na lak•"~ pı 
cekler. irarşımtzda bır kayık hayalı daha. be· tıklerı avı, olum pahasına da olsa, ra şalenın son alev pıhtıları da sulara önlüklerinin ucundan gayet sinsf ve f da b"tü hızın gördiii!ill"O" 

Fakat tahta katılrğı bağlamış sa- li iyordl,J. Onda da insan fıayaletleri _kıyplerinin elinden ınuhakkak alma· / düşecek orada ben.ak duman izleri I gayet tetikte sıvışarak nafaka aşır- ra ~n nnem~ r;stan ~aberi yokttl°· 
nılaca_k gcce~in bagrına bu ses!er bir göcüyor~_k- • ğa ç~lışiyorlardı. Ba\ıkçılar da emek- bıraktıktan sonra galipler de şephun mağa bakan hayvanlara fırlatıyorlar, ~:'n~n bu •nağmeleri Baküs'ün "etf 
a&<1 agırlıgı tle b~sa basa, ep~yı uzun ~ An_sı~n b_ııskma ugramış korsan !erinın kaı'anc:nr olanc~ çabuklukluı '.11eJ::danın?an ayrıldrlar Mu~amha onları biribirlerile -çelrişmeğe tutuş- sinden tadan nemfoslarla satirler' 
muddet, koyu bır boydan ~nr boya. "telaşı.ıçındıı1ri bu hayaletler, suların ıle, akla gelme' fedakarlıklarla duş- onluklerı tle, ellerınde kanca mızrak- turup kendileri işlerine rahatça de- saatlerde Eros'~n ezvakı11• Jı'° 
boşuna dola.ştı. Olacak şeyın m~rakı k?~~n!ığıı:ıda !üz'iinü henüz seçe~e: mantarını~ dişinden haykıra inley_e ları ve şevale kalkanla~ı ile~ . s~hile va,rp ediyorlardı. İçlerinden biri, taze ;

1
:tyordu. 

ruhlarımızda heyecan halıne gelıyor- dıgımız bir duşmanla boğuşur gıbı kurtarmaga çabalayorlardı ! ... İncecık gece baskını eden eskı gladıatorler ölü balığı merhametten ziyade zevkle 
11

111'" 
du. • Çetiı:ı hateketler yap.ıyorlardı. Saldı- ağın bitı bir düğümlü hapsi içinde' gibi, birer birer kalyonlarından dışa- oksayarak: - Bütün şu gördü umüz ~ i~ 

Nihayet, bir cisim, suyun sıyah l'an 1ey. kayıklarının küpe~tesine •· can çeki~en küçük mahluklar, bu ' rı atladılar. Ganimetlerinin külçesini · K .b. İb h" 
1 

H d rı, durgun yüzlü Boğaz gecc51~ fa~ 
bilhirunu kırdı. Bir an sonra, kayıkla sıliniş, onu su ile bir hizaya getirmit- kavgaya sebep o kabahatsiz ganimet' de bir fenerin dibine koydular. - kt ~~~ l~_ı... ra ım em e çinde bile maddi, manevi bir ·,,afi 
rın h.rindrn. fener ışığına banılmış ti._ Bu 1cızı1 hayaletleri batırmak is· külçesi, \ki saltan hangisine nasip o·ı Fakat burada da definelerine göz bol g. : ". e ~-.. 

1 
k hırsı ile, - balıkçılarm m~511<' 

bir degnek ucu belirdi. Bu yakıcı !is tediı,:i sanılacak meçhul ağırlık biraz lacaktı? Yunualann kudurmuş ens- koyanlarla karşılasmıslardı: ıslak taş oz ~·~~e u.~~n s~çi~ın~. olu lcvin, ve raksedenlcrin alevi; l>İ'ı 
ke çalı yığınına değer degmez kıp sonra eyice görünmeğe başladı: Pas· ten (instlnct) ine mi, balıkçıların ina· !arda bir doyum k°ok.;su sezinıqiş cı· nun tersı 1 e gen ıtere ra ım: nin-aydınlığında oynatan ; fi ı 
kızıl bir yarantn, denize, ateş· kanı h zincir örgüleri halinde a lar, ki şu· tlı zekasina mı? Çalkantılı kargaşalı- l lız kediler, böğrü çokük köpekler, - Nesi çok? Sarhoşa bir meze kanununun derinliği. beni.in &~ :ıııı 
yayıldı. Loşluğun içinde gittik\e iri· rasında burasında uzun uzun sedef gın şu kararsız anında burası henüz 1 sindikleri gölgelerden biribirlerini em bile olmaz be!" diye ellerini belinde· de gök yüzü kadar llzak ve e~ tıi • 
!eşen bir a lev çiçeği açtlıyorau: Her pul akisleri ayırt ediliyor. belli de!i!di 1.- ı niyetsizlik içinde. fakat hep birden a· ki yün ku'!ağa sildi... gelmedi mi, azi zim? O rıJıtı".' u~~~ 
yanından katmer katmer pembe •ı.ı· Fakat o esnada, kürek seslerin· Kı~gıı;ılık o raddeyi buldu ki niha- yni şeyi müthiş bir iştahla gözlüyor- Reisleri, benim nafakamı da him-

1 
birimizle vedalaşırken ~kim,iıın rlı ıı' 

man _köpü!<J<,'1 f'.tşkırar~~ suya kıvıl- d~n .çcı~ daha başka ve çok daha kuv yet bal~kçılardan ikisi kendini denize j 1ardı.Baş~a~ında da. (!nları sağa sola met et ağam.!" diyen b_üreh_7'en kılık . ?•. da bu muammaıı:n m~lalı >0 

cı.~ ıbrışı"'!lcrı, kıvılpm damlaları ~~t,lı. bır, ~akım hışıl\ıların, bu çıkan attı. Suyu şamarlaya tekm_eleye kulaç koğmak ıçın takuny:ı}arını ,yere vıı· lı adamın çamçagına uç dort avuç ıdı? Rf:f' 
yagdıran bır <ılev haşhaşı ..• Yaprak· şeye doğru büyük bır atıl.,anlıkla SO· atmağa ba !adılar. Bir vandan da kil·' ran uzun kır saçlı .Ye'kır salalh bü· dolusu balık a ı t a f 1 · RU EN E!l 
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Yeni mektep Zaro Ağa Yeni teşkilat Yumurta .. --------
İstanbulda bir orta Usküdar tramvayla
mektep daha açılıyor rının müşterisi azmış 

-~-

Ailesi büyük bir en
dişe içindedir 

Zaro Ağadan gideli
denberi haber 
alınmamış 

Esnaf cemiyetlerinin 
bütçeleri ve katipleri 

İhracatımız niçin 
azalıyor? 

~ir kısım u~umi ka- Ticareto«i;sında top
tıplere 150 lıra maaş la nan komisvon vazi- r 

-·-Eminler kongresinde 
nelere karar verildi? 

Şirket müdürlerinden 
birinin izahatı 

verilecek.. yeti nasıl ğörü yorl 
Ankara Maarif eminleri kon 

geresine i;tirak eden İstanbul 
Maarif e~ini Muzaffer B. Anka 
radan gelerek vazifesine başla 

Son zamanlarda Üsküdar ile 
Haydarpaşa arasında işlemeğe 
başlıyan otöbüsl erin Üsküdar 
tramvaylarının müşterilerini ek 
silttiği anlaşılıyor. 

Asırdide Zaro ağanın, bazı açık gözler tarafından, bir çok Esı:ıaf cemiyetlerinin yeni büt İstanbul Ticaret odası, mem-
para vaat edilerek Amerikaya çelen ~azırlanmıştır. leketimize senede 6 milyon lira 
gotürülclüğü malfimdur. 

1 

, _Bul?iunlerde cemi,yetlere teb - lık kambiyo gimıesini temin e-
Zaro ağa bu seyahatinde de lıg edılecek olan bu bütçelere den yumurta ihracatının hile _ 

mıştır. 

Aldığımız malUmata ~ö~e 
kongre 18 gün devam et~~ş~ır: 

Tramvay şirketi müdiranın
clan birinin söylediğine naza -
ran sebep şudur: 

iğfal edilmiştir. nazaran, bütün esnafın kayde karlık ve yolsuzluk yüzünden 
Gittiğinden beri kendisinden me~bur tutulmaları dolayısile azlmakta olduğunu nazari itiba 

hiç bir haber alamıyan karısı, varıdat ehemiyetli surette art - ra alarak bu işi esasından düzelt 
torunları büyük bir endişe için- mış olmakla beraber masraf hu mek üzre takibat icrasını karar 
dedir. Dün bir muharririmiz, susunda tasarruf nazar• dikkate laştırmıştır. 

Kongreye 12 Maarif emını ıştı 
rak etmiştir. 

Kongrede memleket maari.!i 
ni alakadar eden meseleler go
rüşülmü:ş ve yeni tedbirler alın
ması kararlaştırılmıştır. 

Tramvay hattı Haydarpaşa 
daki tren geçidine kadardır.Hal 
buki otobüsler tren hattını geç
tiğinden Haydarpaşa ve. Kadıkö 
yüne gitmek istiyenler iki vası
tai nakliye değiştirmek isteme
diklerinden otobüse binmekte
dirler. Fakat 14 ağustosta mü
nakasası yapılacak ve tren hat
tının altından geçecek olan tü 
nel yapıldıktan sonra bu malı -
zur ortadan kalkacaktır. Otobüs 
!erin müşterileri pek azdır ve 
şirkete tesiri dokunmamıştır. 14 
ağustosta münakasaya konulan 
hatlar arasında Kızıl toprak 
tramvayı da vardır. Fakat der -
hal inşası laznn gelen hat Kadı 
köy hattıdır ki, bunun inşasına 
ihale edilir edilmez başlanacak-

asırdide ihtiyarın ailesile temas alınmış ve cemiyetlerin kadrola Bu maksatla odaya davet olu 
ederek, bir haber alıp alınma- r~an ve maaşlarda mühim ten n~n :>'.umurt?' tacirlerinin iştira 
dıklarım sormuştur. zılat yapılmıştır. Maamafih bu kı.le bır koınısyon toplanarak c;ü 

Zaro ağanın karısı diyor ki: s~ne bütçelerin tatbikatı ve va- ruk :>'.u~urtaların sevkini menet 
"- Zavallı ihtiyarı gene ton• zıy.etin. inkişafı esas tutularak i- ı mek ıçm kon~~oı, yapılmasıı:ı ve 

gaya bastırdılar .. Ne diyelim, lende .ıcap eden tadilat icra edi bu hususta hukumet nezdınde 
onun garip tecellisi bu. Musa lecektır. teşebbu_~ata __ bu.~unulma&nu mu _ 

Vekil Cemal Hüsnü B. irat 
ettiği nutkunda muallim ı:ıa~ş
ları hakkında izahat vermıştır .. 

Şimdiye kadar memleketin u
zak yerlerinde bazı zaruretler 
dolayısile maaşlarını zamanın
da alamıyanlar badema munta
zam olarak alacaklardır. 

oğullarından biri var. ~ahtane- Memurin maaşları bütün ce- vafık go;ınuştur. 
de oturur. Zengince bir adam. ı1?iyetlerde bir olmayıp mail va .Şayanı dikkat olan cihet ko-

zıyetlerine göre tespit edilmiş- mısyonda kontrol mevzuu bahıs 
tir. olunca bazı tacirlerin itiraz e-

Kongrenin esas . mihv~riı:'i 
köy mektepleri teşkıl etmıştır. 
Her Maarif emini mıntakası da 
hilinde bulunan ilk ve köy mek 
tepleri hakkında izahat vermiş

Katibi umum1 maaşları aza- derek uzun münakaşalara se
mi 150 , asgari 40 lira, diğer ka bcbiyet vermeleridir. Bunlar ev
tiplerin maaşları 30-60 lira ola vela kontrol teklifini kabul et _ 
rak tespit edildiği anlaşılmış _ meğe yanaşmak istememişler, 
tır. fakat neticede kabule mecbur 

Cemiyetlerin tahsildarlarına , olmuşlardır. 

tir. 
topladıkları paranın yüzde on, Komisyon şu mukarreratı itti 
on beşi nisbetinde ücret verile haz etmiştir: Köy mekteplerinin kolaylık

la tesisi ve bu mekteplere hoca tır. cektir. 1 - Yumurtaların ihraç şe-

ve vesaiti dersive temini için ye Zamgoçyan aleyhine 
ni ve çok şumullü bir plan yapıl takibattan vazgeçildi 
maktadır. . Diş doktorları cemiyetine ve ı· 

Bu nisbetin tayini hususunda raitini ıslah için lazım gelen mu 
en az maaş 40 lira olması naza ayene için eksperlerden mürek
rı itibara alınmıştır. kep bir heyet teşkil edilecek, bu 

Cemiyetlerin kadroları yen; heyet yumurtaları tetkik ederek 
bütçelere göre kat'iyet kespet- sağlam sandıklara marka koy
mek Ü.zeredir. Katibi umumilik- mak suretile ihraç müsaadesi 
!er kadrosu bu hafta içinde ve- vererek ve çürük yumurta çıkan 
kalete inha olunacaktır. sandıkların sevkine meydan ver 

Türkiyede bu mek~ebe ay~ı rilen bir takıir üzerine dişçi 
ehemmiyet veri!ecektır. ;ah~ıl Zamgoçyan hakkında takibat 
başlangıcı olan ılk ınektefhp er u yapılması ve muhakemeye mü-

h · ti birinci sa asına 1 · . e emmıye n .. b' racaat edılmesı kararlaştırmış-
sahne olacaktır. Her koy ır tı. 
mektep binası yaptırmak mecbu 
ri yeti hakkındaki kan~nu bu se 
neden itibaren ehemmıyetle tat 
bi k edilecektir. 

Kongrede mekteplerin sp?r 
teşkilatı görüşülmüş ve her lıse 
ve orta mektebe beden terbiyesi 
salonu açılması kararlaştırılmış 

Yaptığımız tahkikata naza- zaro Ağa Cemiyetlere kayit ve kabul miyecektir. 
ran Zamgoçyan Ef. hakkındaki Bir buçuk ay evveldi bir gün gel muamelatının henüz arkası alr- 2 - Yumurta nakli vatının 
takibattan vazgeçilmiştir. Zam di, ağaya dedi ki: "Gel benim _ namamış ve daha binlerce esna- hususi vagonlarla ve sarsıntı -
goçyanın gazetelere verdiği be-

1 
S fın cemiletlere girmedikleri an- sız yapılarak bozu imasının önü 

yanatta dişçileri tahkir yollu ;···. eni ~ek~kya götüreyim .. !aşılmıştır. Vakıa kanunen bü- ne geçmelidir. 
d' - · · b eşın peşın 1 1 bin lira veriri - tün esnafın alakadar oldukları 

hiç bir şey söyleme ıgın1 eyan rim. Kazancında yarısı senin.,, cem;.,etlere gı·rmelen' mccbuı·ı'- Nakliyatın seri olması temin 
etmesi üzerine, bu umumi tarzi- A - f d 1 H ., edilmelidir. Yumurtaların açık 

1 k b l d
.
1 

. • ga, sa a amc ır. emen ra ,ı: .. n .... ı.. .. .,. ır ..... "'"' .... A~ r••n:,,·., .. •-
yc o an•k a u c • m•§t•r. zı oldu Kendisine kaç defa de - .,._ aiinl'ctA hm•lr1l"r"'k kııhı~\<a tır. d · - kayit edilmek için müracaat et- tavuku altında kalmış gıbı oır 

Hariçte hiç bir kulübe t~le~ Gü:zel san'atler birliğin e dim: Efendi, bu adamı benim miyenler hakkında yapılacak hale gelmesinin öni:ne geçilme 
ııin intisabına meydan verılmı- bugünkü içtima gözüm tutmadı. muamele tasrih edilmiş olmadı Jidir. 
yecektir, Bugün ressamlar güzel 'San' Her ceferinde güldü: ğından henüz bunlar aleyhinde 3 - Bu tetbirler kafi olmadı 

Konuşulan en ?1ühin_1 m~sele atler birliğinde bir kongre akte Ben de fazla üstüne varma - takibata başlanamamıştır. ğı için istihsal şeraitinin ıslahı 
talebenin içtimai vazıyetı ve deceklerdir. Toplantının hara- dım. Nihayet bir gav~r bandra- Cemiyetlere girmemek evami zaruridir. Bunun için de tavuk 
mekteple aile arasın~a münase retli olacağı söylenmektedir. lr vaı;u;ıa se!a~etledık. Anı - ri hükumeteı ademi riayet ma- cinsinin ve yemlerinin düzeltil 

H l 
mektep Bir kısım ressamlar tarafın- ma gı?ış 0 gı.d~ş .. ?o.nr_ada.n duy hiyetinde bir cürüm sayılmakla mesi lazımdır., 

het tesisidir. er ve 1 d k k k d k b ı idaresi ile her av temas edecek dan verilen bir takrirde nizam- ~ .. 1
.'. c~ ı.sın~. 1 ı ın ıranın 

1 
beraber bu gibiler hakkındaki Bu karalr• orla meclisinden 

ve iki taraflı tedbir alınacaktır. namenin sergi maddesinin tadi- yuzunu bıle. gostermc.mişl~r .. takibatı vilayet mi, emanet mi, geçtikten ve hükumetçe tas -
ti istenmektedir. Bugün bu hu- ~ade, .~u~a ogu llarından blrı e- İ cemiyetler mi, yoksa murakip- dik edildikten sonra bir nizam -

Tesis edilecek okuma odalan su;; müzakere ve munakaşa edi- ime :,:uz lıra. sıkıştırdı; harçlık i Jik mi yapcağı malfim değildir. h · 

ılakkında bu Se
ne bidayetinde edersın ! dedı. ; ·1ı . k .. k name alınde tatbikı cihetine gi 

Jecektir. 
0 

.. , : Bu cı etı açı ça gosterme dilecektir. 
hazırlıklara başanacaktır. Bu. Ankara tapu müdürlüğü gun bug_lın hala bir hab~r ve takibatın tarzı ifasını tespit Kontrol heyetinde, ecnebi 
odalarda her lisanla, iJm1, fennı a~am.adık. Sag mı hasta mı hıç etmek üzere yeni bir talimatna-

b 1 Caktır 1stanbula tayin edilen Lutfii bılmıyorıız.. k d y d memleketlerde olduğu gibi mus 

Ve edeb·ı eserler u una k · h I t k d Beyden inhilal eden An~~ra :a- T c f .. .. me azır anma a ır. a ın a : tahsil tücar ve ticaret odası mü 
Emanet mülhakatında a .0 u - f tt k' orut 111~ 1 • a le~ g~ç.end gu'.1 h~- bu da intaç edilecektir. mcssiİlerinin bulundurulması 

d 1 
tesis edilecektır. pu müdürJüğüne tapu mu ~ ı~- ume e gı tı şın ıçın e bır su- T 1 ·ı t hl" e · t ı 1 ma o a arı . 

1 
'nden Niyazi Bey ve Nıyazı rü fırıldak! 1 .. d" - ·· .. a 1mı ve a '.Y • ınşa;ı •ta ı muvafık görülmektedir. 

. k allımler kanu- erı rf" F B ar c on ugunu. zaval fa ve ustlan manıfaturacılar ve 1 y · · . Yenı çı an mu. 
1 

Beyin yerine de te ıan uat · Jı ihtivarın gurbc.tte eller elinde f" 1 ·. ti . . "d . h umurta ışınde en kuvvetlı 
t "katına aıt bazı mese e .

1 
. . k' b'I' • şo or er cemıye erının ı aı e e rakibimiz olan B Jg · t d 

nun ta mı . .. 1 tayin edı mıştır. ını,,ı ~r neler çektiğini anlattı. ı etleri intihabatı gelecek hafta u .• a;ıs .an a e-
ler g-örü~Ulm~şt~rt.'kballeri ta - 1 Yeni pul müsabakası Ve bız babamızı isteriz d er ı· y saslr kontrol teşkılatıle ıhraca-Muallımlerın ıs ı . . H'"k' C " c 

1
• yapılacaktır. tın tanzim ed"ld"' 1 J 

. edı"Jmı'ş ı..uJun - Posta ve telgraf ıdaresı tara u umet afere bir eyilik etti C . 1 't .... l"' . ı ıgı an aşı mış -t m n "' • • emıyet ere aı puruz u ve t B 1 · t .. .. 1 nı2men e ı . mu . il n resimleri aganın ardından yetişmek i<-in 1 . 't t hk'k 'k ır. u gans anın tutunc en son 
Maktadır Vazifesinı yapan fından yenı pu arı . . . . d" ~ yo suz ışlere aı a ı at tamı ra en mühim ihrac t dd . · el ter ı .. abakaya ıştırak ızın ver ı amma para ırok k'ı . d' K h .1 · a ma esı ·lJim la ık oldnğ'u derece e için açı an mus . .. .. . .,, edılmekte ır. a vecı er cemı - umurtadır 
fi VP 'tali;f edilecektir. . 'etmek üzre şimdıye kadar 6 res - Butun bu semt halkı, Zaro yeti eski idare heyeti mahkeme y ·--- --

İ b 1 Maarif emanetı sam müracaat etmiştir. Bunlar aganın bu suretle kandırılarak ye verilmiştir. Tahmil ve tabii- Liman tarifesi 
starı u ak bir arasında bir de Alman re_ssarrıı_ memlek .. etten. uzaklaştırılmasın ye, hamallar ve garsonlar ce - Bugün Liman tarife komisyo 

nu Ticareti bahriye müdürünün 
riyaseti altında toplanacaktır. 
Bugiinkü içtimada Liman şirke 
tinin hesabatı tetkif olunacak· 
tır. Soylenildiğine göre Liman 
şirketi bugün komisyondan zam 
talebinde bulunacaktır. 

.mntakasında bu sene anc d 
1

rta mektep açrlacaktır. Başka da vardır. ~iiraca~t mlıddetı an mutees~ır ·~ . . miyetlerine müteallik tahkikat 
oktur 20 ey!Ulde bıteceknr. . . M~~a .. llenın la_z. kahvetısı bu bitmiştir. Bakkalar cemiyetine 

ı;oe acmak tasavvuru. Y • · h t b b 1 
l
>u·· tre. ve bı'na meselesı oldugun Gazi Hz. nin portresını mu eess':'run se e ını an atnken di ait yeni bazı meseleler meyda -

~ ··· ·· bk yorkı· 'an "imdilik fstanbulda başka tevı pul resmı !çın mus~ a ~yı .. · . . . na ~ıkarıldığından tahkikat uza 
rrıekte[J açılmıyac.ak, mevcutlar kazanana 500 !ıra, _harf :1'1kıl~~ı - __ Bır ~aç zıpır hızı onun maktadır. Cemiyetlerin çok 
la idare edilecektır. mızı ve memleketıı: ~ır~a~ı~ı tatlı s~hbetıdnden Vt'hsırasına gö ciddi surette murakebesi için e-

- ~- temsil eden pul re~ım en. ıçın re yar ımın an ma ruın etti. saslı tedabir alınmıştır. 
ele biner lira ikramıye verılecek Onu nasıl aramıyalım ki, başı- ·-- --
. mız darda kalınca ona ko•ar _ Yeni telıiz İstasyonları VllA111>ffe 

'lcnıurlara ihtar 
tır. ' 

Dünkü sıcak dık.,, - -· kuruluyor 
Müetııif İrtihal Ankara, İstanbul, Diyarbe _ 

Müessif bir irtihal 

----- ou··n, günün bazı saatlerinde k. Ed'rrtede tesı's d'I k • t t'h 1· · t ·· 1 d - ır ve ı e ı ece 

ln71
.bat komısyonun- d ces·ı fa:ılala"mıştır r ı a ını eessur e yaz ıgı- k 1.. 1. 1 . . hararet ere ,. · M" k" . h' ısa tu u mevce ı te sız ıstasy-

1 1 K d ·ıı· sathanesinin teııbit mız us ırat ın ısarı umumi 1 t · 'd . 

dan l
"ht .. r a an ar an_.ı ı .r.a . ..d .... A B . f" on arının mon aıına ı areı umu 

u dereceı hararet mu uru sım eyın re ıkası . "h d' 1 · f 
. cttigıne gore Rana Hanımın cenazesi du"n on rnıye mu en ıs e_rı tara ı.ndan 

İstanbul Posta ve 
nakliyat müdürü Hacı 
evvelki gün v. 
zife başında ge 
len bir kalp sek Memurin inzibat komıBsyo'.1-u ı dün azami 27 asgari 20 derece b' d h . de k ld 1 burada devam edılmektedır. Bu 

dün vali muavini Fazlı eyın ı . d" ır e anesın n a ırı mış ve . 'k r . .. . · · Muh 1 1• Fatih ~amiinde namazı kılınmr" mt 0
1 
~t<ıJı~hı md~ 1

1
111

• dmute~kıp tesi neticesinde i• 
rıyasetınde toplanmıştır. - B t d · temizlenİy<lr ,.. e sız mu en ıs erın en muna- t'h 1 . . 
telif dairelerden devamsızlıklar ar ın ereaı tır. · b' · · 1 · · k . . ı a etmıştır. 

N k 1 d k 
sıp ırısı te sızı urmak ıçın Dı-

hakkında gelen evrak tetkik e- Bartın deresinin temizlenme am~z ı ın ı tan s?nra ce- yarıbekire hareket edecektir. Krrk beş sene te 
dilmiıı ve ihtar, tenbih cezalan ve açılması müteahhit mimar naze Edımekapı kabnstanına .. ..ki d . miz ve lekes· ı verilmiştir. Yahya Ahmet B. ve ort~kl~rı~a götlirülmÜ§ ve ihı:ar edilen Gwnruk ker1 en kırtaııı- vam d hız c 

Bakım evleri 
90 000 

liraya ihale edılmıştır. makberi mahsusasına defnedil- yecili a dırılacak e en ayat 
ı b k Ü~ defada tesviye edilc;_cek o- mi§tir. Umum gümrükler müdürüımemuriyetinde 

Açılacak olan çocu < • a_ ım lan go,OOO lı'ralık umumı masra- Cc.nazede. Da_yinler .. v .. ekili. İhsan Rifat B .. gümrük işleri! I. herke. se kendini 
n !erinin kadroları gelmıştır. • h h d k k d -······ · fa kar ılık olmak üzre eşya ve Zek!'ı ~ey, ~n ısa.~ .. mu~urlerı 1akkın a ~et ı a~. y~pmakta- , sev ır~?' mer. 

telgraf 
Rıza R 

H~mdi B. bug:in geliyor .
1 
ş d bo" az resmi adile mali muessesat mudurlerı, a- cıır. Mumaıleyh gumruk müfet ı hum, dun kenclıf 

u gemı er en g ait talimatna- vukatlar ve diğer birçok zevat tişlerini nezdine davet ederek ni sevenlerin a~. ı · 
Geçenlerde Ankaraya gide? alın~ca;yarayııeclisi umumisi bulunmu,, mall:bel'Cye mütead- btr komisyon teşkil etmiştir.Bu şu hürmetinde Merkezefe11dide 

Lima.ı şirketi müdürü Hamdı meyı vı ~ye:e ~u hususta tan- dit çelen~ler va.~e?ilmiştir. k_omisyon g~~rü~lerde muame k.i kabrine ?efne~ilmiştir. Aile-
B. bugiin şehrimize gelecek v~ h~zırlam ş "f de İcra vekil- Kederı çok buyuk olan Asım !atın daha suratlı surette te- sıne vr eskı, temız bir memuru 

· k k dd t zım olunan tarı e ·ı · b · d'l · · · k b d P scyahatınm şır et mu a era ı . tince tasdik olunmuş- Beye ve efradı aı eıııne eyanr mın e ı mesı ıcın tetkikata ba'l nıı ay e en osta ve telgraf i-
le alakadar olup olm~clıfrr anla· lerı heye t;ı7-ıvet ederi:ıı l=>'111sl:ır<lır. r1 ~r""ill(· h~van• taziyet ederiz. 

:şıl acaktır, , tur. 

lzmirde komünist taslak
ları nasıl tevkif edileli? 

İzmir polisi tertib:ıt almış, 1 omünistleri 
beyannameleri yapıştırırken yakalamış .. 

ir zabıtası, bir müddet- tüccar Giritli Rasih Deyin oğ
teııoerı İzmirde dolaşan ve faa- lııdıır. Arkadaşı İsmet ise su 
liyete geçen bazı komünistleri hımpanyasında 70 lira maasl:'t 
yakalamağa muvaffak olm\lŞ· çah$ma .;tadır. 
tur. Yakalanan komünistler Cazim ve İsmet; beyanname 
Mehmet, Ziya, Giritli Cazim ve lerin atılması meseles'le alf11,a 
Giritli İsmet namlarındadır. dar olmadıklarını söy tt nıisler-

Giritli Cazim Efendi suçu- dir. · · 
nun meydana çıktığını anlayın :8eyannameler teksi n!akiaı 
ca tir tir titriyerek af dilemiş ve sile yazılmıştır. 
Türkiye Cümhuriyeti kanunla- Bu beyannameler İzmirdeki 
rının masumiyetini meydana çı gazete idarehanelerile lnzı n-ü 
~aracağını söylemiştir: Muhte- esse~elerede posta ile gönde;il 
hf membalardan yaptıgımız tah mıştır. Bir kısmı da aeııe post· 
kikat netic~sinde komünistlerin ile olmak üzre Anka~<l an gel 
yaptıkları ışlerle nasıl yakalan miştir. 
dıkları hakkında .elde ettiğimiz Ne diyorlar? 
malumatı aşağıya yazıyoruz: G M arsan ehmet Zıya; bevaı 

lzmirde tertibat nameleri Giritli Caz:m"deıı "aı 
Perşembe günü; Rusya'da dığını söylemiş, fakat Cazim İL 

bolşevikliğin ilk ilan edildiği kar e~miştir. Pol.is Müdürlüğüı 
gündü. Polis müdürlüğü komii de muvaceheleri yapılmıştır. 
nist taslaklarının faaliyete geç Mehmet Zıya; İsmet gazino 
meleri ihtimalini nazarı dikka· sunda çalışırken Cazim'in ü 
te alarak tertibat almış ve kıs- defa gazinoya giderek keııdisil• 
mı siyasiye mensup memurlar görüştüğünü ve beyannameler 
bütün gece şehrin her tarafında perşembe akşamı hükumet ön
dolaşmtş ve müteyakkız bulun- ü~de kendisine vermek üzn 
muşlardır. s~z.leştiklerini, akşam üzeri keı 

İlk şüpheler ~ı.sıne 30 beyanname verdiğin. 
Birinci Kordonda vazife ifa ıtıraf etmiş, muvacehe esnasın 

eden sivil memurlardan Halit d_a Girit'li Cazim fevkalade te 
ve Salahaddin efendiler gece ya l~şa düşmüş ve ne söyliyeceği 
rısından sonra saat 2,20 de Fran n.ı şaşırmış, inkarda ısrar etmi 
sız konsolashanesi civarında ar tır. 
salann etrafını çeviren tahta ha . _G~rson Mehmet Zıya; ken 
valelerin önünde duran bir şah- dı.sı.n;ı: komünist olmadığın 
stan şüphe ederek yanına doğru Gırıt lı Cazım tarafından beyan 
ilerlemeğe başlamışlardır. Ora- nameler için kendisine birer Jı 
da işiyor gibi vaziyet alan bu ra verilmek üzre pazarlık ettih 
şahis; bir müddet sonra tahta !erini söylemistir. 
havalenin yanından ayrılmış ve Komünistl~rin tahrikatı ya 
polis memurları oraya beyaz nız bu üç kişinin hareketindcr 
bir ~ağıdın asıldığını görmüş- ibaret değildir, bunların arlcc 
lerdır. Memur bu kağıdın üze- daşları ela bulunduğu da şüpht 
dnde kırmızı renkte (Orak ve sizdir. 
Çekiç) damgası bulunduğunu Zabıtaca daha bir iki kişi za 
nnr~ .. ~ h h' h altına alınmıştır. 
me oıdui1

~nJ
1

a;;fıya'!ak ,.r3.Ptr;e .. ··-- ~ · ··~ 
ile tutturulmuş olan kağıdı bu- Beyannamelerin İstanbulda 
lunduğu yerden sökmüş, meç- getir.ildiği ve Adnan vapuru k 
hu! şahsı yakalamak için arka- marotlanndan Ahmet efen< 
smdan koşmuştur. isminde birisinin bunları getiı 

Polisle ko§uyor rek Giritli Caz;me verdiği sab 
İki polis te ellerinde tabanca olmuştur. 

lan olduğu halde koşarken meç Giritli Cazimin Alsancakı 
h_uı şahsın Sakarya ve Tayyare M~kaddes mezar sokağındak 
sıııemaları arasmdaki sokaktan evınde taharriyat yapılmış ve . 
ikinci kordona saptığını görmüş ki Yul\an mavzeri ile 3 tabanı i 
ve: 365 fişenk bulunmuştur. Beyaı' 

- Dur! name ve sair muzir evrak bult 
Diye bağırmışlardır. Bu sıra- mamıştır. Maamafih faaliy 

da meçhul şahıs kaçmağa başla merkezleri polisçe keşfedilme 
mış, polisler: üzredir. 

- Dur ı Giritli Cazim; komünistfü 
Diye {ekrar bağırmışlardır. tf'n dolayı Ankara İstiklal ım 

Meçhul şahıs yakalanıyor ~metince üç sene hapse malı 
Meçhul şahıs durmuş ve elin klııı- edilmiş ve ınalıkumiyı 

de buruşturduğu bir kağıdı ye- müddetini ikmal ederek hapi 
re atmıştır. Polisler yeti~erek neden çıkmış bir sabıkalıdır. 

y ............ . 

kendisini yakalamış ve avucun- Tayyareci kadın 
~a buruşturarak yere attıgı ka-
gıdı da aldıktan sonra kendisini şerefine çay ziyafeti 
karakola görürmüşlerdir. Şehrimizde misafir buluna 

Bahribaba parkında İsmet Fransız tayyarecisi Mlle Ma 
gazinosunda garson olarak ça- Marven şerefıne dün Kadın B 
lıştığını söyliyen bu ıiahıs; Melı liğinde bir çay ziyafet~ veri in 
met Zıya ismindedir. Bundan tir. Ziyafet çok samimi geçm 
bir miiddet evvel vapurlarda muhtelif mevzular üzerinde h 
kamarot olarak çalışmı:;ı ve da· bühalda bulunulmuştur. Ml : 
h~ evvel Rusyaya gitmiş, orada Mari Marven birliktek: tema~ 
bır müddet kalmıştır. dan memnun olduğunu, yalı 

K ·· · b ge<-en akşam Ocakta verdi I omumst eyannamelerini ., 
:>'.apıştırırken cürmümeşhut ha- konferansa çok az kadın iştir, 
imde yakalanmış o'.an Mehmet ettiğine müteessir buluııduğ 
Zıya; bunların kendisine Girit- nu söylemekte ve fakat konf 
lı' C · · · d rans saatinin ger ·intihaıı eci" 

azım ısının e birisi tarafm- ~ 
dan verildiğini söylemiş ve 

0
_ mesinin buna sebep teşkil et 

tuzdan fazla olan bu beyanna- ğini ilave etmektedir. 
meleri şehrin muhtelif yerleri- Hapishane cinayeti 
ne, duvarlara yapıştırdığım, ya- tahkikat tamik ediliyor 
pıştırılac;ık daha bir beyanna- Cuma günü hapisaneı un.u 
me. ~aldığı sırada yakalandığı- de katil mahkumlardan Abd 
nı ıtıraf etmiştir. lah ile Mehmet Fikri arasını 

Ayni gece Şehitlerde fabri-ı bir yatak verme meselesincl 
kala~ın bulunduğu mahalde baş kavga çıkı ıış ve neticede /ı ' 

'ı ka bır vak'.a olmuştur. Bu ma- dullah Fikriyı öldürmüştür. 
halele devrıye gezen memurlar; Bu hususta yapılan takib 

1 

;1ere atılmış 30 kadar komünist tamik edilmektedir. Alıdullat 
beyannamesi bulmuşlardır. Be aleti katil olarak kullandığı ı 
yannamelerin bulunduğu sırada kasın ne suretle ve kimin ta 
oradan geçen iki şüpheli şahıs fından hapisaneye sokuldu• 
görülmüş ve ikisi de yakalan- araştırılmaktadır. ' 
ınıştır. Bunlar Giritli Cazım vr Bu iz iizerinde bazı enuır 
arkadaşı İsmet isminde iki re tesadüf edilmis makası m· 
genç idi. . . . kfıına vermekle ı~aznun b; 

lkı kışı daha kimS'Clcrin ifackleri alınn,ak 
Cazim, Piyal oglıı hanınc1 8 dır. 1 
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' - -· "''' "' r-Han:.;;;~---~-- ~~;~~::::~erinin lft.iJliyıet ~\ Maliye Vekili Sara~oğlu Şük edilmiyen bazı kinayeli beya-

Vatandaş 
Paramızın yUkseltnt'Jltit 
Hayatın ucuzlamasılll' 

Memltıket/11 zeng/11 
olmasını istersen 

asrın umdesi "Milliyet" tir -;) AGUSTOS 1930 
iDAREHANE - Ankara caddMi 

No: 100 Telsnıf adreıi: Milliyet, lı. 
tanbuL 

Telefon numaralı: 
latanbul 3911, 3911, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 

G 
3 aylığı 
6 .. 

\2 " 

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

1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti geçen nuıhelar 10 kurut 
har. Gazete ve matbaaya ait itler İçin 
ıniidilriyete miiracaat edilir. 

Gueteımiz ilıinların m•'uliyetia.i 
kahul etmez. 

Bugünkü hava 
Oün hararet en çok 'li en az 

20 derece idi. Bugiln bava bulutlu 
olacak ve rüzgAr poyraz esecektir. 

Rahmetli Fehim .. 
İçimizde Fehimi yakından ta 

'. uyarılarımız elbette vardır am 
· na ekseriyet bu san'at aşıkmı 
' yi tanımaz. Ben onu yirmi se
. ıe evvel yakından gördüm ve 
nandım ki, az bulunur "idealis 
e,, lerdendl.. 

· Fehim yanlız aktör değil gü-
1 el san'atlerin her şubesinin de 

erli bir müridi idi. Resim ya
ıar, fotoğraf yapar, fotoğraf 
ıakinesi yapar, eczası yapar, 
amr ve kağıdı yapardı. San'ate 

1 
u kadar bağlı ve aşık olan bu 
damın refah içinde yaşamadı
ı muhakkak idi. Refah içinde 
lmediği gibi. 

. Bize iki tane artist çocuk bı

. akmış olan bu artiste karşı 
ıezanna kadar ~itmek son hiz 

1 ıewıw: oınıasın ısterseK hıç 

'lmazsa her sene onun namına 
, apılan Fehim gecesine de -
un etmeliyiz. 

rü B. E. nin geçen hafta zarfın- nat üzerine Düyunu muva.hhi- beyanatı 
da Avrupaya seyahate çıkma- de tahvilitı geçen haftadan be- 64 üncü haftanın 3 üncülüğü 
sı, mali mehafilde türlü türlü ri be~ puan düştü; son muame- nü Darüşşafaka lisesinden 257 
tefsirlere mahal verdi. le 105 1/ 2 kuruş üzerine vuku· Fethi Sezayı B. kazanmıştır. 

Tekzip edilmesine rağmen, buldu. .. b . Yazısı şudur: Yerli malı 
bu seyahat, bir istikraz akdi ilo Sair esham ve tahvilatta bir Bir ınul1abbet tecru esı kullan 
alakadar göriilmektdedir. tebeddül yoktur. "64,,üncü haftanın en mühim 

. b' -Fransızcadan- haberi, hiç şüphe yok ki, Büyük ..1 
Bu tahmini kuvetlendırcn ır Mısır kredi Fonsiyelerinin Milli lkll•at ve tasa,.,., 

cihet te, Devlet Bankası tesisi fiati berveçhi atidir. Biribirlerini severek evlenmiş di, git gide zarara uğramakta- Gazinin -Bulgar matbuatı ta- " 
l d . F k k l k m İşler fena gı'diyor rafından emsalsiz tezahüratla iilıııiicıiıemiiiilliıieiitıiiliıııl•••••~ için mütaleası alınan mütehas- er ı. a at severe ev enme yı .. · · • 

sıs Müsyü Müllerin, sair husu- 1886 tertibi 162 lira. mutlaka saadet demek değildir. Sonra bir kat daha kederli gö karşılanan- çok mühim beya-
sat meyanında bir de istikraz 1903 tertibi 112 lira. Bunu onlarda anlamışlardı. A- ründü. Zevcesinin endi~eli sual- natıdır. Matbuat erkanımızın, Sahte abone yazanlat 

1911 tertibi 109 lira ı d b' b' · · ı·k ler'ıne · Bulgar matbuatı federasyonu Tu··rk cerrahi mecmuası aktedilmesine lüzum gösterme- ra arın a ıç ır geçımsız ı · 
si, ve buna dair verdiği rapor- - çıkmıyordu. Çok samimi ve a- - Masrafımızı kısmak mec- tarafından Bulgaristana davet D r operatör Burhaneddin . 
dan ancak son günlerde gazete- Yeni neşriyat henkli bir aile teşkil etmişler- buriyetindeyiz, dedi, hiç başka edilmesi münasebetile vukubu- ~:~·~~~~~c~:r n~:,~~~P!:ı,~:·:boııe 
!erde bahsolunmasıdır. di. çare yok ... Aşçıya yol verme- lan bu çok mühim beyanat, iki ydetmek ve ilan toplamakta old, 

Her Tl.l. fk babanlll k li millet münasebatınm ne kadar rıru bildirmektedir. Blirhaned~ 
Mr Müllerin raporu ög' leden Fakat samimiyet aşk deme .G.. k d b h' .t. t 

k ğ . d' ? enç a ın unu ıç ı ıraz e kardeşçe olduğunu gösteren bir bu mektubunda kendi imzasını 
sonra çıkan bir refikimizde in- ÇOCUğuna O utaca 1 mı ır .. · meden kabul etti. Sonra bir ta- vesikadır. olınıyan hiç bir makbuzun da 
tişar etmeğc başlamıştır. Mr. Erkek ve ka<!_ın kalbin~n b~- kım hesaplar yaptılar. Kadının Reisicümhur Hazretleri, bun- ber addedilmemesini kaydetme 
Schahten ve ondan sonra gelen bir kitap zan pek sus;:dıgı aşkı sakın bır kendi masrafı da azalacaktı. Ka dan 17 - 18 sene evvel ataşemi 
Mr Morfun da raporlarının hü- samimiyette bulmak her vakit dm bunu da kabul etti. !iter olarak Sofyada bulunduk- bu beyanatına büyük ve e 
kumet tarafından aynen ve te- Milletin küçük büy~k b h1~r mümkün müdür?.. Bir gün er- Kocası memnundu. Çünkü lan epeymüC:: t zarfında çok ya siz tezahU:ratla mukabelede 
mamen neşrolunması pek ziya- ferdine milli ve medenı en ı- kek kendisinde büyük, mukave 1 kından temas ettı.klerı· Bulgar- lunmuştur: "Bundan sonra 

d 1• k k .. ··k karısını denemişti. tiraz etmi-
de arzu olunur. ğin en ma umat verece uçu met edemiyeceği bir arzu duy- Iarın, kendilerinde kıymetli in- bir şey, Türk - Bulgar mi 

İstanbulda Türk lirası meb- amma d.eğerH bi.r ki·t· ap, bu. gun- du. Zevcesinin kendisine · olan yordu. ·aa l' b. tibalar bırıaktıg' ını, bunda da iki !er.ini ayıramaz ... Bulgari 
ı d ı ş l b b k Sonra haşin, hı et ı ır a-

zul, faiz haddi C:e nisbeten u- er e e ıme geçtı. 0 l:'. e ~r a muhabbetini tecrübe etmek. · · d:ı.m halini aldı. Olmıyacak şe- milletin ayni asıldan gelmiş ol- Mustafa Kemalin bu güzel 
cuzdur· fakat buhran hesabile tını; halka ve çocuk alemıne a- Bu fikir ona pek parlak görü- h"dd 1 · d masının tesiri olduğunu bilhas- lerini kat'iyyen unutmıy 
Sarfedl.'lecek yer yoktur. Kon- çık ibar. e.si, oku.nuşlu temiz l;ıas ye ı et enıyor u. .k B ·ı · .. l 1 sa kayit buyurmuşlardır. Büyiı tır ... ,, u ası ane cum e. 
sorsiyomun >lİmdiye kadar pi ya 1 ıı:ıası ıstıd~t elınden çıkmış re- nüyordu. Kendi kendine: Bir müddet böyle devam et- rni ?idimizin buyurdukları gi- Mustafa Kemal ve onun mı 
saya avans ettiği 250,000 ister- sımlerle hıtap etmekte. - Ne kadar koca vardır ki ti. bi; her ne kadar tarihin muhte- tarafından ne kadar kardeşçe 
linin mukabili olan takriben Kitabın kabında dört nala zevcesinin sadakat ve muhabbc Kadın gene sakin muti görü- lif cereyanları tesirinde iki mil- derin merbutiyet hislerile 
2,600,000 Türk lirası da, banka- kalmış kır bir atın üzerinde gür tini imtihan etmeği düşündüğü nüyordu. Kocasının hiddetli !ette de din ve dil ihtilafları baş şıla.ndığını söylemeğe hacet 
larda, umumiyet itibarile gayri büz bir genç görülüyor. Mede- halde buna cesaret edemez. 8Özlerine, haşin tavurlarına da- göstermişse de, bugün için hu- mtdır? Kan kardeşlerimizin 
müsmir bir halde saklanmakta- niyet meydanına at süren Türk Çünkü korkar.·· ima sükunetle mukabele etti. rafelerden, adi politika cereyan samimi tezahüratı, Türk -
dır. Buna mukabil bu hafta zar-

1 
çocuğu. Uğurlar ola yavrum, İmtihan istediği gibi netice- Bu imtihanda da kadın mu- !arından ibaret bulunan bu a- gar teşriki mesaisinin her 

fında İzmirden fazlaca miktar- diyesim geldi. lenmez diye cesaret edemez. vaffak olmuştu. millere ne Türklerin, ne de Bul man mümkün olduğunu i 
da Türk lirası talep olundu. Kitabın içi dışından daha da Böyle kocalar kendilerini aldat Bunu gören kocası başka bir garların ehemmiyet vermiyece etmiştir. . 

Bu İzmir piyasasının faali ye- alımlı. 9 üç kısım; birincisi, mağı hakikatle karşılaşmağa vaziyet takındı. Karısını kıskan ği pek tabiidir. Sulh idealine doğru koşan • 
te başlamak üzere olduğunu Türk alemini tarihten öte za- tercih ederler. . . dırmak istiyordu. Bazen geç ka Çünkü bu kardeş yakınlığı- kardeş milletin ebedi dost! 
gösterir. manlardan tasvire başlayarak Iıyor, eve döndüğü zaman üze- nm sebep ve manası, bugün da- Balkan ve bilvesile cihan 5 

Kendini kalben ezmek cesa- k k ı h h h k be · h.. ·· k ti" 1 1 Kambiyo talepleri, konsorsi- e. fsaneli mazisinin en parla. k.şi- rinde bir takım levanta o u a- a vuzu ve sara at es tmış- unun en uvve ı e eman 
l retini buluyordu. Fakat bu im- · d B k b. k t. B ı tb t Ga · · dandır 

Yomun müdahalesine hacet kal ır ve kahramanlık renklen ı e rr hıssediliyor u. aş a ır a- ır. . . u gar ma ua ı, zmın · 
b .. 1.. 1 d tihan nasıl olacaktı?.. Düşün- d 1 d b d t .. 1 .. t .. l"" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••• .. ••11••••11••••••11•••••11•M•••n•••••••••••11•••••·-· 

maksızın, Mel'Sin ve İzmirden oyanmış un u, şan ı estanınn ın o say ı, un an ur u ur u " 
dü. Kendisi ameli bir adamdı. d F k k "M·ıı· t • "J 1 • 

gelen. bir de müteferrik suret- anlatıyor. Her yaprakta tarih kavgalar çıkarır ı. a at arı- 1 ıye ID eg ence~efl 
• \ Zekasına itimat ediyordu. Ha- 'd ı · h. b te İstanbul Bankalarına arzolu- sayılabilecek hulasa, büyücek sı sükun ve itı a im ıç ozmu-

nan dövizlerle temin edildi. punto ile basılmış, altına, o za- kikaten çok düşünmeğe hacet yordu. Bunda da zevcesi imti- 1 2 3 ~ 5 Ô 7 g~~ 
kalmadan buldu. r-=T':t'T.:,., 

Bununla beraber İstanbula manı canlandıran bir lavha ko- hanı kazanmıştı. 
muntazaman kambiyo gönde- n~lmuş ve bunun a~tında ef.sane Zevcesine karşı düşünceli, ke Bir akşam eve geldiği zaman 
ren yerler, bazı kere ihtiyaçları vı olan destan tel~ıs. edılı;ıı~bu- derli bir çehre takındı. Zevcesi zevcesini bulamadı. Hizmetçiye 
na binaen İstanbul piyasasın- l~nmaktadır. Bu gı~ış tarıhı_~a- bunun sebebini sorduğu za- sorduğu zaman karısının yatak 
dan kambiyo mübayıaa etmek hıfaları sıradan geçıterek Turk man: odasında bulunduğunu öğrendi. 
mecburiyetinde bulunduklarıJ ün muciz~~s~ son istiklal sava- _Nasıl düşünmiyeyiın, de- ı Oraya gitti ğ; zaman genç ka 
takdirde taleplerinin kambiyo . şı ve kapıtulasyonlar boyundu- - dmı yatağına ULanmış, yatıyor 
-:~--1 _ ,' , .. • • ·..ı. • ..a.1 1 """m ........ ..,. ..... '° ... t ... 3 ....... ' .... . ~ ... -. ı..--·. .. . . buldu: Yataga koştu, karısı-
nıemesinden şikayet etmekte- şışı ıle açılan ışıklı ve kudretlı lına~ak t~remız~ katılmış, genış nın ellerini tuttu. Seslendi. Ka 
<lirler. yeni devrin eşiğin!! dek bizime- lemış v~ ıncelmış .kendıne mah- clında hiç bir hareket yoktı.: . Ka 

Hafta zarfında isterlin gene rak ile getiriyor. !kinci kısım, sus e.rkan ve teşrıfata. ve yene dm sap sarı idi. 
1033 ile 1035 arasında temev- Türkün san'atını ve yaptığı şah kendıne mahsus avam ve tezy- ? .. • . 

1 eserlerin resimlerini göst~riyor. inata malik bir Osmanlı mede- - Ne oldu .. · Gozlerını aç··· 
F kü ki rl vüç etti. . k ld. G .. 1 . ırm re e Bunlara dair lazım gelen malU-, niyeti ve bunu tecelli ettiren B_enım, ~~n ge .. 1• ·: . 07 erı-

BugUnk 1 yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA: 

ou"';;kü bllmeconılzJ.1 
halledilmiş •ekli 

YUKARDAN AŞACI: ' Hep biliriz İstanbul fırınları , Esham ve Tahvilat matı veriyor ve müzehhep bir bir ev içi yaşayışı vardır ki bu- nı aç sevgılım, gozlerını açsa-
' n kürekleri hep yola uzanır Esham ve ta~vilat hus.~su'?-- Kuranı kerim kabının göz oğşa gün izi bile kaybolmaktadır. na!.· 
. gelen geçene mani olur. Ema da .bon;~nın ha.lı ancak .. fecı,, yıcı bezesile· kapanıyor. Nisyandan kurtarmak için bunu ! Ah, bir hekim, bir hekim ... 
}t bu işi menedecek. Çok mu- ı kelımesıle t~,svır olun":bılır. Nihayet üçüncü kısım Türk v~lev ~ısaca anmak ve bir . i~i Kadın yavaş yavaş kımıldan-
fık karar. Lakin Haydarpaşa Muamele Korbey,, ı bomboş medeniyetini anlatıyor. lavha ıle gele~ek.lere yadıgarl mağa başladı. Gözlerini açtı. 

ı 1ki d · ı 'd. · d 1 tur. İf d d · d.. ·· k bın~kmak gerektı K 'I emıryo geçı ını emen- B.. .. . 
1 

D.. h a e aıma uzgun, açı ve · ocası: 

'iğilsc bile kapanmasını tahdit h'd '::un ış .er uyw:u ':uv: - canlıdır. Kitap baştan sonuna Lakin bu kadarcık kusur ka-
1 

_Kendine geldin değil mi? .. 
tiremez mi? Bu da ayni fasil- .,1 efe pozıs,yo.nuko and. ır 

1
aç seve seve okunuyor. Lakin de- dı kızında da bulunur. Hiç bir şeyin yok değil mi? .. e 

b. . d ~ ·ı '? proesyone,, ın en ı araa-. . . .• - 1 - b 
;n ır mama egı mı. d • k"l' gerınce ogmege ça ıştıgım u Türk tarihi bılgisi unvanile Ne oldun? .. Hekim istiyor mu-

rın a yaptıgı '5pe u asyona eseri bir azıcı ta kınayayrrn. Ah k k ·h · il · 
IPoatada sür'at meselesi munhasırdır. Bu işler de esasen muallim Halit kitaphanesinde sun?.· ' or unç 1 tıma erın 
' borsa haricinde yapılıTıaktadır. San'at kısmı pek kısa tutulmuş çıkan (İstanbul Ankara cadde" hiç biri yok değil mi? .. Sen ölür 
!Arasıra Posta idaresile çarp Düyunu umumiye kuponları tur. si) bu eseri Türk duygulu baba-! sen ben de yaşamam!.· 
voruz. Geçenlerde "tek pµl,, hakkında Maliye Vekili B. E. Tahta işleri bilhassa oyma- lara bütün gönülden ıssıca ve Kadın yatağından kalktı. Tat 

, :selesi yüzünden epiyce çekiş ye atfolunan ve fakat tekzip te cılık, demircilik ek~_ik kalmış- sıkıca ısmarlarım. Herkese .ıy- 1: bir tebessümle: 
c. Biz bila sebep idareleri hır 1!!!!!!!!!!111!!!!!!1!!!11!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!! , tır. Osmanlılarm guzel camcılı gun gelecek olan 50 kuruştan i- _ Sen, dedi, şimdiye kadar 
damak niyetinde değiliz. Dü. 0 gün 1stanbula geliyor. Fakat ğı ve dokumacılığı da vardı. U-ı' baret cüz'i fiyati, naşirin kar- hep beni tecrübe ettin... Şim
lmesi lazımgelen bir şey, ya - İstanbuldan Bağlar başına gel- zunca bahsedilen mimarlığın dan ziyade düşkünü olduğu se- di de ben seni imtihan ettim ... 
tt aykırı bir tezat görürsek ya mek için bir gün geçiyor. yene Osmanlı Türkleri elinde zilen çocuk alemine hayırlı bir Anlamak istedim: Beni seviyor 

1'1rız. Nitekim size postalarnnı Viyana- İstanbul- 12 saat aldığı zarif şeklin ana hatları hizmette bulunarak vatani · bir musun? .. Diye düşündüm. Aklı 
Q artması tazım gelen sür'ati İstanbul. Bağlar başı-24 saat meydana çıkarılmak lazımdı ki emel gözetmiş olduğuna maddi ma bu imtihanı yapmak geldi. 
ıtckmda bir misal: Bu mukayeseye pek söz ola - bunu çoğumuz el'an bilmez. bir delildir. Şimdi anlıyorum ki sen beni se-
iViyanadan tayyare posta.-1ile maz değil mi?. Medeniyet kısmında: Bizans Köse Rauf Paşa oğlu viyorsun . . . Benim seni sevdi-
. ğuatosta gönderilen mektup FELEK !ardan, Acem ve Araplardan a- M. Fuat ğim gibi! .. . 

1 - Baş (3). 
l - Güzellik (7). 2 - Ağacın kolu (3). Raci (J)o 
2 - Caka (3). 3 - Kalın kumaş (3). 
3 - Tavur (3). Gizli tutulan ıey 4 - Nota (2). Nota (2). 

(3). S - Beş kıtadan biri (6). !'1.,C. 
4 - Allah (3). Büyük (3). (2). 
S - Nota (2). Beyaz (2). 6 - Nota (2). Nota (2). 
6 - Sandal (3). 7 - Geni,lik (3). 
7 - lıtikbal (3). Oat değil (3). 8 - Cins (3). Lecet (3). 
9 - Tazelik (7). 9 - Temiz (3). 

•••••=••=••••=•••eeeeeo: 
TAKSİM BAHÇESİ 

Yarınki \ .rjamba p;ümi 
"A\lPIR DO PARI~. teki meşhur lspanyol dan<iiclcri 

MAROJA Ye MEK~iKAN 
ilk temsillerini vcre~cklcrdir. 

Her akşam B A R B E 1'in 
ve bütün yeni nuıneroların nıuvaffakiy~tlcri. 

•••••••••••••••••••••••• :~ı'!'!!!''~!W"!!"!'i~{-~/~/fl~~,~e~,~,!!.ln!!.!!.!!.E~-tf!!!...~e..!!!b~-i'"!!'I~0!"""111~8-n'""'!İ~.~.~IJ·9'!"!'"._"'!!',..~~f·e•n•d•i.~~-!"''!'-,...'""'!'!'""'""'!!"'"'"""!'~~m--eh•a•r~e~te!!llJ!•şapş~m·-~ış•tı•."""":H~i~z·m•e•t•~~-U~z·ak~l~a-ş~ıy~o~r~du•,~h~iz~m~e~t~ç·i •k•ız~.~~-~-N-e~d~e~nı~.~r?~."'!!!!~-""'""""!",...!"'!~a~t~,~b-u~-k·a·d~a·r~b·a•k~ir•,·t•a•bı~.i-d~e~ğı~'I~ .. 

- Rasih B., sana bir şey söy kız, gözlerini indirmişti: yalvardı~ Bah<;eden çıktıktan sonra ar Toprakta, otlarda, ağaçlard,' 
lcmez mi?.. ~ Yok, beyefendi. . . Si;,den - Sakın benden duyduğunu-, ka bağ yolun tuttu; hizmetçi bile bir yontulmuşhık, bir süıt'1 

- Ben, anladığınız kızlardan para almam... zu söylemeyiniz! · kızın söylediği kcr kahvesini me lik var .. 
değilim, efendim. - Neden? - Hayır, hayır ... Merak et· rak ediyordu. Köye geldiğinden Sağa kıvrılan şösenin bira' 

- Kızma, çocuğum!.. - Ayıptır, efendim. me... beri bağ taraflarında gezme - ilerisinde bir ağaç kümesi gor • 
- Öyle şeyler soruyorsımuz - Ben yabancı mıyım? - Oh! Mersi! diği yer hemen hemen kalma - müştü: 

ki. . . - Yok, estafurullah... Genç krz, yaydan fırlamış ok mış gibi idi. Hatta çok defalar - Burası olacak, dedi. 
-Hepsi de tabii şeyler ... Sor - Rasih, nereye gitti yav. gibi merdivene koşuvennişti. dinlenmek ihtiyacını hissetmiş, Ağaç kümesine yaklaştı~ 

mamım sebcsi var. Bak, ben, Ra rum? · · - . Hürrem Hakkı, arkasından bak susamış, fakat oturacak temiz tahmininde yanılmadığını aıılr' 
Mahmul Yesari ı sih Bey gibi değilim; söylüyo- j . - Kağıtlarını aldı, öyle git- tı. içini çekti: ne bir yere, nede akar, bir çeşme yordu: 

. rum. Bı•gün Rasih B.i görmem tı. · -Bizim birader bey, eminim ye rastgelmişti. -Ben, kaç kerre buradan geÇ 
:nanıar, cnçok. nereye gider?· kadar. sarih söyliyem.ez!... . . laznn ... Gittiği yeri bilirsem, Hürrem Hakkı, genç kızın bir ki;bu kızın ruhunu tahlili düşün Rasih Nevres'in gittiği kah- tim. Nasıl olmuşta farkına va~ 
- İstanbula ıner. Hurrem Hakkı, bır elını hız- belk.i arar bulurum. hareketini gözden kaçırmıyor- memiştir bile .. Halbuki ne ha. mamışım? Sonra da dikkatli 
}{.. H kk k il k · k k ve, Hürrem Hakkı için de mil-

i urrem a ı, o arını a metçı ızın omuzuna oymuş- • Kızın çenesini tuttu, okşadı: du: . zlne yarabbi! Fakat Nevres Va- him bir k~şifti. Sabah geziİ:ıtile geçinirim!. 
•ştardu: 1 tu: ı - Bulabilir miyim, dersin? - Evet... cit B. efendi, tenezzül ederler · ,_ 
• O hald · -- · K be · · d b. rinde bir durak yeri bulmuştu. Geniş, buruşuk. gövdeli bır - e nereye gıttıgı - - ızım, n, ıçı ışı ıra- Hürrem Hakkı, biraz daha so - Eğec arka bağ yolundan

1 
mi? Salon kadını, salon kızı, ki- dl 

ı bil · d a· ? d o·· l ı ı k Hürrem Hakkı, gayet dikkat ğaçın gölgesine serili hasır mıyorum, neye e ın.. ı amnn.. ye ya ancı ı tan kuldu: yürürseniz, biraz ileride bir kır · bar aile kızı, hep kibar insan - er 
H . · k ki h 1 B .. ·· b"ld.kl · · ı le, her adımda etrafını tarassut Rasih Nevres uzanmış, kitap tzmetçı ız, yana arını çu oş anmam. utun ı ı erını - Yoksa Rasih, sana söyle- kahvesi vardır. Küçük beyi ora l lar!.. Biz'ı memlekette hiz -
laşt k h 1 k b ·· ı B d f ' ' d b 1 ederek yürüyordu. Bu dikkati, kuyordu. { ırara , ma çup o ma - ana soy e. en en sana ena- memi, dedi? a u ursunuz. metçi kıza ehemmiyet vermek, ·pat 
1 b. t b ·· 1 ·· ı k ı ı H H tarassiltu, Hürrem Hakkıya o Tatlı, serin bir meltem, çı t ~ mmaz ır e essum e gu- ı ge mez. Kız, cevap vemedi. ürrem akkı, iki elile kızın binnetice onu nikahla almak - "' 
·· d ana kadar görmedigı' · gözüne i- , ag" açlarının yapraklarını çı ... ınsuyor u. Kız, gözlerini kaldırarak, - Neye çekiniyorsun? yüzünü tuttu, hafif hafif tokat- ttr. Hizmetçi kızı, beslemeyi, -ıı 

H .. H kk k lişmiyen bir c,ok şeyleri göster-] çık. ıl oynatarak baygın baY!5'" ı urrem a ı, genç ıza Hürrem Hakkıyı tuhaf tuhaf Hürrem Hakkı, bir beş liralık !ar gibi okşadı: çöpçülere, bekçilere sevdirtir -
· · d d d · 1 M miş tanıtmıştı. Her kesfinde ,;sıyordu. tı, ıçın en: süz ü; gözbebeklerin e gızli bir çıkardı, onu da önlüğünün cebi-

1 
- ersi, çocuğum! !er. şayet pek sevecek olursa, • · J ··11c-

- Vay canına! dedi. Nasıl yangın yanıyordu: 1 ne koydu. Genç kız, kabul etme Ellerinin teması ile genç kı- hizmı:tçi derhal müstesna bir hayretle söyleniyordu: .. ~ü~::m Hak~ı, akşam g~laJ1 
s ta dikkat etmerr •şim?. - Emrediniz, Beyefendi. mek ister gibi irkildi, fakat o'. zın titrediğini hissetmisti, keıı rruıhl(\k olarak tasvir edilir. Ale - Bu ne glizel ağac,! Kac se sının , or,leye nıspeten az '1' 

eta parça!. . Rasihle fazla a- - R asih B. İstanbula niçin şekilde irkilmişti ki ön fügünün · di kendine mırıldandı! 1 lfı.de, basit hizmetçinin yeri yok ne de yetisir .. Bn c;a~dak altı 1 
sönen harereti, ışığı altında tıı 

adar, bu tnuh~ 1<kak. . ıra- - ir er?. İr eliği zaman da ne ya- , kapalı duran cebi açıldı ve beş 1 - Tahsilsiz kadınlar, cinsi-/ tur. mehtapta ;,_e enfes olur!.. ha~i terl~mi '·7ıor~lmuştu~11uıı 
;wm, ervabm111 ren~iıı ·~- - a r?.. lira daha kolaylıkla girdi. 1 yetlerini daha kuvvetle nmh~- Omuzlarını kaldırdı, bahçeye Bazan hatıralara dalıyordu: u senn go ge' yer. ') 
e ~orram, cm· ;ın ki ı kız - Onıı hil.,,ivorı•m. Beve- 1 Hürrerrı l-lakkı, bu iesttcki faza ediyorlar 1 , ı,..;;ru vü ·ürlü: - Avrupa sehirlerintle . tabi (Ritmedi 
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Spor 

Yeniden başlarken .. 
HA 8 ERLERİ 1 Seyahat notları 

M. hk Kesenizi bı 1 yeni ve sinsi Amele postası a emeterde •• 

1 

Poliste 

• 
ŞEHiR 

r4 
Rahat edenler-Deniz mevsirninin Olll çocuk 
latifeleri-Spor ve seyirci - .Kı~afet Meselede bir sulkaıt 

Şirketi Hagrlgenin 
geni bir kararı 

14 yaşında kız yankesıcıden sakınınız!. 

' 
ve idare - (~evap gelmedı ını ?.. olduğu ihbar edildi •. 
B~ş senelik mütemadi bir di-1 matlı. İşi1:1 mühimmi bilenlere M~hmet Ali Efendi tevkif 

dinmeden sonra hem çalıştığım tatbik ettırmekte. · ki edilmiştir. 
müesseseden hem gazeteden Zayif takımlar getırtmekte 
bir ay · · lıır k deniz mevsi - asıl zararımız halkm spor. te.ma Ayasofyada Mehmet Ali Ef. 
minde~z~e ~sti~ade etmek fikri- şası zev~ini . ~~rütmekll~ımız - isminde bir genç, kucağında bir 
le Caddebostanına çekilmiştim. dir. Gyn kabılı ınkSr~r kı, spor çocuk olduğu halde Mevleviha 
Daha başlangıçta hiç bir işle seyircimiz günden gu_ne a.zah - ne kapısındaki Merkezefendi me 
meşgul olmamağı, bilhassa yaz yor. Seyircisiz s!'°r bı~ hulya. - zarhğına gelerek mezarcıya bir 
mamağı kat'i bir istirahat pren dır. Sporcu kendı k~n~ıne ~eka.- mezar açtırmış ve kucağındaki 
3 · · B nla kendi mül etmez onu seyırcı tekamul ölü çocuğu gömdükten sonra çı 
•pı yapmıştım. unu · ' 1 dikk t d' k · · t' H lb k' 
rahatımı temin edip edemedi- ettirir. Bı'. ~t.~ ~te a e ı - ıp gıtmış ır. a u ı gomu -
ğimi tamamile kestiremiyorum, niz: On kı~ı o~u?de koşuşu baş len çocuğun ölümü tabii olmadı 
fak t · · ki bu bir ay kadır beşbın kışı huzurunda ko ğı hakkında zabıtaya bir ihbar 

a şuna emınım ' b" b"t" başkadır Ben bi vaki olduğu gibi meseleden müd 
lık sükutum esnasında serbest şuşu us u un k' · · · . ("n) dei umıımili« te haberdar edil -
nefes alanlar pek çoktur; me5e- le yazarken, on ışı ıçın ~ • 
la: İnhilal etmiş futbol fede- beşbin kişi için (huzur) kelıme miş ve Mehmet Ali Ef. tevkif 
rasyonunun mevcut olduğunu lerini kullanıyorum: . . . . olunduğu gibi, ölü çocuk ta me
iddia edenler, futbolümüzün ta- Futboliin tarakkısını ıs.tıyor- zardan çıkarılarak Morga nak
rakkisini biribirindenzaif takım sak temaslarımızı kuvv.etl~ ta - !edilmiştir. 
kisini birbirinden zaif takım - kımlarla yaparak evvelaSbır se - Mehmet Ali Ef. dün Adliye
la . kt an anlar yek - yirci muhiti yaratalım. onra o ye teslim edilmiş ve hakkındaki 
n:s::~::eı:rle :por s~yahati muhit f.utbolcuyu kolaylıkla ~a tahkikat evrakı ikinci müstan
merakhları Alman federasyo - ratır. Bızde halkın sp.or .tema~a tikliğe verilmiştir. Mustan -
nundan ce;ap bekliyenler, ve sa sına rağbeti yoktur, 1~ı~ndyantlıdş • tiklik tahkikatın tamikine ve bu 
· tır Slavyanın son ge ısın es a , gencin zevcesinin de maluma -
ıre ve saire.. · · .. ı k' ·a ·· ı )" Ha ·atta her şey geçer: bir ay yom dar gelmış, yuz erce ışı e ·tına muracaat o unmasma u -

d h } 'b' eçti !stanbula dışarıda kalmıstı. Bulgarlarla zum görmüştür. Morg, cocuğun 
a er şey gı 1 g · " · t d om "l" .. · b b't d k ilk indiğim gün her tanıdığın yapılan son maçta .ıse ~ ~ Y o umu esoa mı tes ı e ece -

su cümlesile karşılaştım: "Geç- Avru~~ın a.ltmı~ bsını· kı !ık stat tir. 
· !arı gıbı genışledı. avya~ı~ ~n Bir balya kacak tütün 
miş olsun . .,, . ·ı kı bın d d'Jd 

Bu "geçmiş olsun,, !arın. seb~ bin seyircısı e son ~aç1? ı . . müsa ere e ı i 
bini öğrendiğim zaman. Va-Nu seyircisi arasındakı sekız bın kı Eminönü polis merkezinin ge 
n n Türklerin latife ve mizah şilik fark, sadece zevk almak ve ce devriye gezen memurları 
hu " da herkese tefevvuk et- zevk almamak farkıdır · y ?ksa Çakmakçılardaki Valide hanı ci 
·~~u~~kmdaki kanaatına işti - o sckizbin kişi ilk zevk albılece varına geldikleri sırada, büyük 

;.~~ e:er gibi oldum. Anlaştl.~n ! ği fırsa:ta gene st.adyomu da - bir Balyanın hana sokulduğunu 
kö de denize girdiğimi tesadu- raltmaga amadedır: ~. . görmüşler ve nereye götürülece 
fe: gören latifeci bir ~rkad~ş: Seyirciye bekl~?:~ı~ı .ve

1
rmez ğini tarassut etmişlerdir. 

b · b " 1 k u"zere ıken ıki sek ondan bekle ıgımızı a anır- Balya kahveci Mehmet Ali-erum ogu ma ' • h kk t H tt 
F fmdan kurta yacagımtz mu a a ır. a a . d"kk" b k 1 t 

enedi h~nım tara affak ol - tuttug"umuz yanlış yolda devam nın u anına ıra ı mış ır . 
nld - şaaya muv Devriye memurları ansızın hana ıgımı 1

• d b " lmag· 1 yalan edecek olursak üste vermekliği 
muş. Denız e ogu . k h ld' ve oradaki kahveye girmişler 
da olsa hoş bumadım, fakat bu mız de ço ~u ;em~~ ır. ve balyayı getirenle kahveciyi 
Yalanın "Sadun Galip boğulur- . . isticvap ederek, balyada ne bu-
ken iki Fenerli hanım tarafın - Memleketımızt, ~orı;:~yu lunduğunu sormuşlardır. 
dan kurtarıldı, şeklindeki nü~te meydana ç~k~racah: ~e. amut et Kahveci Ali ile balyayı geti
li kuyruğunu cidden beğendım. tirece~ .seyırcıb mu 't~~ ~ar~ - ren İranlı Seyit balyada kaçak 

Latifeye latife ile mukabele e- mak ıçın de, eyne mı e e - yaprak tütün bulunduğunu ve 
deyim: Bulsalar (bir kasık su- maslarun!zı seyahatlarla yap - Gala tada Semeto isminde bir 
d., boğmaları) çok muhtemeli- maktan zıya?e bu temasl~rı İranlıya ait olduğunu söylemls 
!ten iki Fenerli H.ın beni koca memleketımızde yapmag~ f~ı~e lerdir. Memurlar bittabi Sait ve 
bir denizden kurtarmaları ga · li buluyo~m.. ~tletıe:u:ıız~ Mehmet Ali ile tütün baly<ısını 
· b ·m de bu vaziyette lıo - Balkan ° ımpıya ına ıştıra ı polis merkezine getirmişler, di-

'.:'P· enı .1 etmeyı·şı'm acip- münasebetile Eşref Şefiğin son f d s 
gulmayı tercı 1 d k' h ti ğer tara tan a emetoyu ara-
tir Maamafih bu rivayet bir ha yazısın a 1 sp~r ~~)'.~ a aı:ı - mağa başlamışlardır. 

Sabah ve allıam amele 

15 kuruş sirkat itti- 20ncl asırda iki hedef:Mide, eğlence 
hamından beraet etti Bunlar uğruna feda edilmiyen haki 

postaları tııetllecek Dün mahkemelerde 
Şirketi Hayciye Üsküdar - giJrDlen davalar 

kat,çiğnenmiyen kudsiyet kalmamı 
Köprü arasında amele postala- • . . . Hatta ilmin vekar ve necabeti, san' atin asale rı ihdasına karar vermiştir. Her ı yaşında N c d 

., , a ıye ısının e • • ·k· ·d h l t' d sabah saat 6 da Üsküdar'dan bir kız ıs kuruş çalmakla maz- ve nezahetı bıle bu l 1 ej er anın sav e ın e 
bir vapur kalkacak ve İstanbul nun bulunuyor. Bu garip dava- ve kurbanı olmaktan kurtulamıyor!. 
daki fabrikalarda çalışan amele yı anlatalım: 

yi iş başına yeti~tirecektir. A· Kendi iddiasına g<ire, Naci- Liej, (Milliyet) - mtktubumu &'İzli öyle bir teşkilat yapılmııtır 
yni saatte köprüden de bir va- ye çadırcılar içinde Huriye Ha- vatandatlarım i-in bır yardım, bir sizi ta huduttan ılk girdiğiniz gü 
pur tahrik edilerek Üsküdarda nımm evinde otumfaktadır. Ki- rehber olmak üzere yazıyorum. Bu yakalıyacak ve çıkıp gidinceye k 
işi olan amele Üsktidar'a nakle satırlar, görülmüş ve tecrübe edilmiı dar peşinizi bırakmıyacaktır. 
d'I k · B d b h ra ile bir odasını tek başına iş- bazı acı hakikatlerin çok sadık bir Ecnebiyi lehç<sinden mi, sesinde 1 

ece tır. u vapurlar a e er gal etmekte olan ayni evin di- klişesidir. mi, kokusundan mı hülaaa bir tarafı 
amele başına beş kuruş ücret ah ğer katında Sabri Ef. isminde Harbi umumi yer yüzünun bi,imi dan anlıyorlar. O vakit sizin için he 
nacaktır. biri oturmaktadır. Bu iki kom- gibi insanların 1ç yüzünü de değiştir· ~eyde ayrı muamele, her işte ayrı ta· 

Amele postalarına binmek şu günler geçtikten sonra biri- di. Eskiden insanlar daha merhamet· rife vardır. Bir yerlinin ayda ı 50 fra 
istiyen memurlar yahut o saat li, daha vefalı, daha şefkatli, daha in ga tuttug-u yer irin sizden bchemeha • - birlerile münasebete başlıuor· ' t · · d" k' l J J saflı, daha dogru, h;lasa daha fazla 300 frank istiyeceklerdir; bir eczac e ışı uşen ımse er, ame eye !ar. Ve go"ru" •mek ı'çı'n Aksarav h h · b' 

l ~ J "insan .. idiler. Harpten sonraki be- er angı ır yerliye ı 5 franga yap yapı an tenzilattan İstifade ede- yangın yerlerine gidiyorlar.Bir şeriyet ise kışın daglardan ka•abalara tığı ilôcı size mutlaka 50 franga sat 
~e~tir. Akşamları da mütekabil gün gene yangın yer.nele otu- akın ed•n aç kurt sünilerine b<nzi- caktır. İki gün evvel bir Anvcrslini 
ıkı amele postası yapılacaktır. rup görüştükten sonra Sabri ef. yor. tt:ıta karlar altında yiyecek bu- 48 franga kiraladıgı hır otel oda 

1

, ~ . 1 lamadıgı ıçın kasaba kcnannda ılk için iki gün sonra benden 85 rran 
zaa çıkmış, her iki taraf sopa ve ~ebınden .!5 kuru un kayboldu- rast geldigi r.obana veya çoc~ga sa~- istediler. 
bıçaklarla biribirlerine girmiş- gunu goruyor. 11 d~r~n aç kurtun _mazeretı bugun. bı.rı- Ecnebi tüyleri yolunacak bir kazdır. 
ler ve nihayet İs iro ile İslam Ve ne zamandanberi görüş- bırını yemege ugraşan muhterıs ın· Bir buçukluk bir mektup pulu alma 

f . , " P 'f .. ~ .. 14 d k' N · · · sanların mazeretındtn daha kuvvet- altı franklık bir otomobil kirası ver-E endı agır, digerleri hafı çe ya tugu yaşın a .. ı acıye . ıçın lidir. k ,, 
h k d me ... zım gelince otelin kapıcısı hiç ralanmıslardır. mu a emeye muracaat e ıyor. Mide ve eglence: İşte iki hedef, değilıe birincisinden on santim, ikin· 

. Yetişen zabıta memurl~rı Is- Reis kızın yaşını sordu, nü- ik~ mabut!. Bunla.r uğru~a feda edil· cisinden yarım frank bir komisyon 
pıro Rum hastanesine İiil.ım da f k" - d kt B' d h b mıyen hakıkat, çıgnenmıyen kudsı· yazmağı unutmaz. Bir dostun delale-c h ' 1 I US agı 1 yo u. ır a a u yet kalmamı•tır. Hatta ilmin vakar tile ve dost s f t'I e · g'tt' · b' ~r,ra pa. şaya kaldırım~ arı ır . gibi adamlarla yangın yerlerin- ve necabeti, 'san'atı'n asalet ve neza. ı a ı c vıne ı ıgım ır 
D - 1 d h k doktora bir hastamızdan ball!ıetmit-ıger en e.yakalanmıj Vt' a de dolaşmamasınr söyledi. Na- beti bilr bu aç ve muhteris kurt sü· tik. O hiç ağzını açmadı, yalnız biıı 
larında tahkıkat başlanmı~tır. ciye beraet etti. rüsünün kurbanı olmaktan kurtulamı söyledik ve hastalıgın mahiyetini, tar 

Masayı kafasına T . . d yor. zı tedaviyi hikaye ettik. Muhavere-
• d' . atılı UZUV avası Vatanımdan ayrılalı elli gün olu· nin sonunda doktor efendi: 
ın ırmış D" " . yor. Bu elli günün hatıratı hrp bul t · b' d · ki d' 

Ü sküdarda Hayrettin çavu~ . un agır ceza ~a.?ke.mesın-1 kurt sürüsüne aittir. Daha ilk hudut Dr~ek:; :~ti~:·.~~ :. ~a:.ı;,~r~~~ı:· 
mahallesinde oturan Melahat de bır kol davası goruldu. 1· istasiyonunda sadığıma bilmem ne' b,.. T .. k 

1
. k d b~ k ız kn 

İ · · . ' . ı "'ıt ur ırası a ar ır onuşma H. Karaca Ahmet tariki le evine I?.ava şu; . brahım bır gece,' muamelesı yapmak. bahanesıle beş on ücreti istrmeği unutmadı. Bu da ayni 
gitmekte iken bir otomobille iki Üskudarda ıyıce sarhoş olduk- guruşumu çarpan unıformalı ufa·k-~e 1cu t sürüsünün mükellef bir kaşane. 

. . murdan redıngotlu tıp profesorunc d t k · · · · meçhul şahıs gelmiş ve kadını tan sonra Muhsıne Hanım ıs- k d k' . 1 1 
. . d' • o uran ve ço ıemız gıyınen cın· 

• . . . . . . . . a ar ımın e a ış vcrışc gır ımse sinden idi. 
kaçırmak ıstemışlerse de kadı- mınde bırının evıne gınyor. Es- bu aç kurt sürüsünün ulumasını işi. Vatandatl n b tı 

1 
d •-•. 

f d .. · · · k'd b · l k 1 İb · 'b' ld · · a m u sa r ar an ,.. nın . erya ı uzerıne fırar etmış- ~ eı:ı en a~a arı açı o an. r~ tır gı ı o ~m .. ış ve pazarlık içın ~- fi derece ders alabilmişlerdir sanı. 
lerdır. hım ıle aynı evde oturan Nıyazı z~nan hangı eh sıktı~sa av~çların. ı: rım. Eskiden bizim için seyahat biı 

O k k k • · Ef. o gece gene kavgaya tutuşu çınde bu açlık atcşının rutubetını zevk, bir ihtiyaç, bir tedavi idi. Se-
ç tene e aça ıspırto İ . duydum. > ahate Ç>kanlar memleket, iklim mu· 

Beyoğlunda Kömürcü soka- y~rlar~ ':e .. bra?ım sarhoşlukla Fırıncıdan mücevherciye, lokanta hit değiştirerek yorgunluklarını' iza-
ğından geçmekte olan kaçakçı Nıyaz~~·~ uz~rıııe atılarak taşı- garsonundan mu~avelat muhar~irin.c ı ı~, bozulmuş aihhatlcrini iade ederler 
şoför Tevfikin · daresindeki 623 dıgı buyuk bır bıçakla kolunu kadar herkes aynı tek.ketle, aynı ayı·/ dı. Otelciler seyyahlara birer misafir 

1 t 
1
b'I b t kesiyor. Niyazinin bir kolunu 01 yapmakla m şguldur. nazarile bakarlar, yerliler bu yabancı 

numara ı O omo ı za ı a me - . . Midenin ihtiyacı ve eğlencenin sev tara yardım gösterirlerdi. Eskiden ya 
murlan tarafından durduru"! - kaybetmesıle nıhayetlenen bu irile batta ilmin vekar ve necabet·ı ı bl ·ı b' ı k · 

.. . . .. · h k · · · , . . cı r para ı c ır mem e ete gıt· muş ve uç teneke kaçak ıspırto musademenın mu a emesı ıçın san at ı asalet ve nezahetı de bozul- ,niz zaman en müttvazi mağazacı 
müsadere olunmuştur. Tevfi - tıbbı adliden beklenen rapor duğunu s;ıyl~miştim. bııc aize zarar ettirmemek için çare 
ğin arkadaşları Mamok ve Mar gelmediği için 25 ağustosa talik .tıte m.ısalı: Burada ~ir ıergi var.

1 
diı ünürdü, timdi elinizdeki yabancı 

edilmi tir Bütün mılletlcr bu sergıde dırayeı ve banknotu eksiğe bozmak hususunda 
ko yakalanmışlardır. Ş . • . . kabiHyetlerini teshire davet cdilmit· I en genç ı 'antalı vagon kondüktörll 

Kadın yüzünde ncerh İbrahım tatıl uzuv maddesın lerd.ır. Dışın?an bakarsan'.z hep abi-ı bile bors.ı tellaıJarı kadar kurnaz 01• 
.. den maznun bulunmaktadır. dedır, hep hımmet ve san attır. Sey- muıtur. 

Üs~ud.arda sey.r~r d~:mdur~~ • . yahlar kolay gelsin diye husus! tren- Vaktilc lsviçrenin en muhteşem 
ct Salih ıle Fehmı ısmınde ıkı Kel Kazımın muhakemeaı ler hazırlamışlar, halk kolaylıkla yU-

1 

dağ otellerinden birinde hem de pek 
kişi kadın yüzünden kavga et - rüsiln diye yeni yollar açmışlar, va- mutedil bir ücret mukabllinde, üç ha! 
mişler Fehmi bıçakla Salihi bir Zeyrekte oturan Kel Kazım, purlar çabuk sefer yapsın diye ka- ta kalmıştım. Ayrılaca,.ım gün oteli 
k ' . d ralayıp kaçmış- ayni mahallede oturan Aziz, nallar, ~a~mışlar, yor!tunların rahat ihya etmiş bir insan gibi muamele 

k' · d b hakikaten 1 mız hakkındakı duşurıcelerıne Nihayet Semeto da Galatada 
ıkat 0Jsay ı ve en !' h kısmen iştirak ederim , f tirak yakalanmış ve O da getirilmiş -

boğulurken iki Fener~ ~ etmediğim kısımlardan da ayrı tir. Bu 500 kilo kaçak tütünün 
aç yerın en ya Baba Salih ve Bahriyeyi, bir ge· etmesı ıçın parklar vucude getirmiş· gördüm; üç ay sonra da otelci latan 

tır. ce çok rakı içtikten sonra, bira- ler, .naklıyat daha çabuk. olsun .diye b.uld~lri adresime bir kutu dolusu dağ 
Tramvaydan atlarken Jacak meselesinden dolayı ağır yem tramvay hatları teaı~ etmışler. çıçeğı gondermişti. Bugün indiğiniz 

~:i~ai~~~n:e~ü~.~.~t~r sa:Crefk, J. birSyarzımsedyaah~~::!:~e:/ı7:~s~a Semetoya ait olup olmadığı ken 
F d ne ha po disinden de sorulmuş, fakat enerli hanımlar ıçın e 1 k'Iatın idaresi altındaki spor 

Düzceli Haşim B. zevcesi surette ve vücutlarının muhte· saray kadar,muaz~a~ .pavı.y~."lar Y.•P 1 otelin kapıcısıua ve asansördeki ço. 
Fevziye H Taşmektep önünde mışlar,_ de~ı~ san atının butun ihtışa cuğa sık sık bahşiş vermezseniz çok 

· 1 k 1 lif yerlerinden yaralıyor, mını goz onune koymuşlar ... Bunlar zahmet çekersiniz. 

1ı bir vesilei tefahür olurdu. teş 'hatlarına aleyhtar olşumu- Semeto kendisine ait olmadığı 
d bazı seya nı söylemiştir. 

Geçen ay kay e şayan 1 ba irca sebebi, bu seyahat-
d B !garlar mun ş Tütün inhisar idaresi de key 

spor hadiseleri 01 u: ~ .. k' ı nn spor kabiliyetimizi göster fiyetten haberdar edilmis ve tramvaydan at ar en y~ra an- Bu hadisenin muhakemesi hep mükemmel şeyler... Yirminci Parası ok fakat he . 
mış ve Haseki hastanesıne kal dün ağır ceza mahkemesinde ~sıra uzaktan bakan bir göz hunların olan vata~da~larım içinaa:;z~:~: ~: la maç, yüksek atlam~ ur ıyle a kten ziyade idarecilerin seya Balya inhisar idaresince miisa. rek k 1 -1 denız yarışa me . • . ·ı t 0nın~n rrı 1

'1 • hat zevklerim tatmıne v~sı e ~~ dere olunmuştur. dırılmıştır. • • görüldü. Şahitlerinin celbi ve artısında hayretle açılı ka aca~tır: değişiklik yoktur. Hatta vaziyet bu· 

rt Gve saıkre.. 1 rden ve gerek kil etmesidir. Öyl ida~el~ıdler kbılı Y eşilköyde kanlı bir 
ere gazete e . . k · mleket dahı ın e en b d 

İstanbula indikten sonra edın- n.m . ı, me 'f dilen bir spor ha ar e e 
diğim malumata göre son gelen dılen.~~ ~ek~\f e rlar sonra Evvelki gece Yeşilköy park 
Varna takımı ondan evvel ge - kemlıgını ku. et saJ~e y~ ihti- gazinosunda büyük bir arbede 
len Macar takımından da zayif bir ~eya,?adt' n~adye ~al faaliyfte olmuştur. Yeşilköyde oturan 
h. . 1 malı be ır ı mı er b be N'k k · S b ır takım mı• fyi kı bu unma - B " h· tçılar sa- er r ı o, erestecı ava, a 
ı ~· • d geçerler u seya a " 1 k K d . . 1 . ~ ım, görmedim ve yaz~a ım. . ~iniz kadar muayyendir ı çı oç.o ve emırcı spıro 

Öyle ya Macarların zayıf takı yabılec;g . f 'k lan hali ta- park gazınosunda gezmekteler-
.. · b 1 !er Alametı an a • k d b 1 A b 'lllı ile yapılan maçı zevksız u .; ora maddi muavenette- en ora a u un~n zer ~ye~ 

ug-um · · boynuma az kaldı bııde .s~ .. k" ldug~u ka _ . lı mektep talebcsınden Nıyazı, 
ıçın ı · · ıçın mum un ° 1 "lf" 1 b · d M 1 bir (h · · tan) yaftası ası ı- mını " k başında bulu, Daru unun ta e csın en e ı -

Yordu aoınıdav~ daha fena bir ta • j dar az ugraşmaah t' kafilesi irin met Fuat ve İslam Efendilerle 
L • n ,. cakları sey a " b " B k' <1 .. ,.ım hakk nda yazabilecegım sa- na ah . t bulmak seya- aqcrvan e ır arasın ~ nıun:ı-
t 1 

• h kkak ! kolayca t sısa . ' 
~rlardan s~.nra .b.enı ı:nu ~ a _ hat arifesinde takıma bı.r top, at a~.lıyan ~rad~ ~tlıyamaz, ç[in • 

kı, (spor yuzel!ılıklen) m Y 1 ti re bir cirit ve ya dısk alma ı~u ceketıne utu vurul:nuşcur, 
nına. sokarlardı. . . o• • a:Oe yeknasak kıyafet . yaptır - amma bacağına masaj yapılma 
. Aradan epey vakit geçtıgı ı- maktır. Sporcuda te~ı.z ~e yek mıştır. Burada koşan orada ko

>111 artık ( aleyh~e propagand~ nasak kıyafetin en bınn~ı !~~- şamaz, çünkü ku~dura~ınm be 
Yapıyor, klüplerı zarara soku darıyım, ancak o kıyaf~t~n ı~ı~ yanıp boyanmadıgına dıkl:at e
:Yor) teranesine mahal k~lma.- d ki vücude azami kabılıyetını dilmiştir, amma akşam erken ya 
dan bu husustaki d.üş~nduklen- g~stermek imkanını temin et - tıp yatmadığına aldıns edilme
mi yazayım, ta ki. ılen~e . gen~ mek şartile.. miştir. Burada oynıyan nrada 
bu ayarda takımlar getırtılece H lb k' bütün spor seyahat· oynryamaz, çünkü hepisinin ba 
olursa bu kolay itihama mey - a ut ıtk'k ediniz iş yüzde şında biçimli durmasına ehem-
d k 1 !arımızı e ı • . .

1 
. . <l 

an a masın: k b aksidir. Kıyafetler mı yet ven mıştır, amma gı ası 
Futbolü bizden fazla, hatta ?°.. ~'.'-n .deş kırı ·ıksız gelir, ter tanzim edilmemiştir. Seyahat 

bizim kadar anlamaınış olup ta utulu g~der, b ~b yaı gelir• fa bitiip avdet edilince yeknasak 
.. •· f ki f bed • temiz gı er, em e • ' v 

cuz ı te cvvu arını sır em 1 t ne gider sü elb'seler sandıga, sporcular ge-
ve atletik kabilivetlerile kaza - kat sporcdu.~r an .. re 'ti gider ne ümit verici dereceler yapma-
nan takımlar celbinde futbolü - rantrene one~,,.umkl ı de. se' ğa idareciler de yeni bir S«>ya-

d f 'd k ffakıyetsız ı e oner. - • ınüz için zerre ka ar aı e yo · muva : . G"t" "lecekleri bı bata kadar habi istirahata. 
· k b 1 dan f ıt beb' basıttır: 0 uru . · . tur Zıra ma sat un ar 1 1 

· ki · "f'rli Senelerdenberı hep bu deı<:ı ', . . . ... k onla- kınz gitmıyece t'n g.:ı u - . ı;• 
"itin ılmını o.gre.nı_ne se r~ Ötürdüğümüze baknıa}•rz, mı? .. Allah versin de bu sefer 

Zorla para ıstemış sabıkasmın isti lamı için 27 a· ~~kili .~a.klaşınca hemen ° kurt suru 1 gün onların lehindedir Onlar içiıı 
Acem Ali isminde bir sabıka ğustosa talik edildi. :~;a~ı~ı ~~:~o~.~· midelerın ulumaaı · zev

1
ku safa memd bhaları :daha. ~oğal· 

1 K d k" ·· d kahveci Hamdi . .' mı '..reverans a a genıfltmııtır. Pa ı. a .. 
1 ~yun e . Arap Sabri beraet etti .. Bazan ınıı:ın hıddrt edeceği yerde ra cuzdandan gör4nünce en kuvvetli 

nın dukkanrna taarruzla para ıs guleceğı gelıyor: Hükilmetin vergi· kilitler hemen açılıyor en sıkı zanne-
tediğinden polisçeç yakalanmış Muht.elif sabıkaları .ol~n A- ı sinden. kur.tulur~unuz l>elediyenin dilen etekler hemen s'ıyrılıyor. (Ma. 
tır. rap namıle maruf Sabrı bır yan, pençesıne duşersınıı; belediye çavu- tin) baş muharriri (Stefan Lozan) 
Masayı kafasına indirmit kesicilik maddesinden mamun, ·şundan y~kar;ı ~ı~ırırsınız ıi_rketlerin 

1 

ın pek ha·~'.' olarak (haşmetlü) unva 
K d k" " d bir kahveha - dün gene üçüncü ceza mahke· avcuna gırersı.nız, bundan bır parça ~nı. v~rdıgı para yer yüzünde öyle 

a ı oyun e . . . 1 nefes alır glbı ulurken husus! tır- bır ıstıbdat kurmuştur ki (Neron) 
nede Ali isminde bır adam arka mesı huzuruna çıktı. Sabrı 34 tıllara maruz kalırsınız. ot 1 · b ve (Helagu) b k d 

· · · d 1 d _ • c cı ıra- u a arını yapanıımı .. daşı Kazım ıle kavga etmıştır: yaşın a, evve ce kun uracı, ha-, kır magazacı yakalar, mal sahibi sız. !ardı. Bir gün otel direktörlerinden 
Ali önündeki masanın '."eı:me!"' len boşta olduğunu söyledi. ı d.ınr.gar~n yapışır'. kapıcı daha bah. birine sormuılar: 
ni kaldırınca kafasına ın?ınnış Yeni postahane civarında ~'tnı te~~~· yerleştır?'eden b~ca~ ~.a - Odar,a kadın getirilebilir mi! 
başnıdan yaralamıştırı Alı ıaka k · 'l'k k d'l d I . .. .P ç. . uları aç kopek gıbı gozu- Tereddut etmeden: 

yan esıcı ı as t e O aştıgı nuzun ıçıne bakarlar... - Verdiginiz oda kirasına balı:ar lanmıştır b' l d " d · b .. ·· · ·~ · sa tt o ma tgın an reıs erae- Butün bunlar gelip aizi bulacak. Demış ... 
l:ine karar verdi. tır, çünkü ecn<!bisiniz ve hor ecnebi Paruı mahdut. falrat yurek~inde 

la, Galatasarayı kendisile biribi Arap Sabri 5 yaşındaki ÇO· bu şebekenin Uciıiklrriıte bir çok şeyi seyahat a.ıqi çok aL vli olan v•Uanda, 
rine düşüren bir meselesi vardı: cugu" il be b l d kt bırakmaj(a mt'Cburdur. Acık veya larımm bılhaasa nazarı dikkatleriııl 
Galatasaraym llC'yahatını kendi e ra er sa on an çı ı. celbetn;ıek isterim. Bunlar seyahat na 
namına mı, yoksa Fenerbahçe- lzalei bikir davaaı tine geçirmekle maznundu. 1 mı al~mda ~oymak bilmiyen bir agı· 
nin namını istifmar suretile mi . . . . Mahir B. Eminönünde Valde zı~.ı~ı;•· h~~ekar ve hayasız bir pen-

i . Karaderelı Hasan aynı karı- hanında komisyoncu Zek· B çe mkl ı~n~ b~rr arasına çarnaçar gi-tertip ettiği mese esı. d ki H~ . . . d b' • ı ~- rece crmı ıle bıl • seyahate çıkacla 
Alakadarlar biribirile epey ça ~e e ~kr;°. . ~ıc~I ısının e ır yin ütibi olduğunu bu paranın, sa zararları nisb•t•n az olur Tıpk: 

tıstıktan sonra hep beraber Al- ızın 1
.. nı ıza e 1 e maznun o- avans olarak peyderpey alındı- 1 muayyen bir meblJ\:ı kaybedİp ka,lk· 

man Federasyonundan bu hu _ !ara~ dun ağır cezada muhake- ğını ve makbuzunu kaybettiği· malı: ~•.vkile kum-. t:ıasasına oturan. 
susta gelcek cevaba intizar ka- mesıne başlandı. ni iddıa ediyordu lar gıbı. lıu vatandaşl•u da soyulacak 

Muhakeme hafi olarak görül Dava müstaceİ icJerde .. _ !arını bıle.rek menılek~t hududunu rarlaştırdmıştı. d" rk d'Jd' v n go terketmelıdırlcr Yok l . h 
Aradan bir ay geçti. Bu ceva u, ve ~a 1

• e 
1 

• t. rü~~diğinden 11 eyliıle talik kiki zevki, hud~tları ':1~·~~ı~a;:n!; bın geldiğini mevsukan haber Kamıl B. ın evını edildı. 0 •ski safası, her sabah yeni bir ufuk 
aldım. Sabık, reisi bey, bu ceva soyan Ahmet Kaçak rakı k.arşısına çıkmanın o )ıayanaız nefe-
bı, bir kulübümüzün haklı ve ya Kamil Beyin evine sirkat Ahmet isminde biri Topkapı • sı kalma.~ıştır:. ~lineşin . doğdu~unu 
h 1 . d d k' . d . 1· temaşa ıçın hukumete hır v<cgı fC• aksız itham edi mesıne sebe- maksadile giren Ahmed in mu· ııın 8 1 evın e gız ı rakı yap.: lalenin aktığını görmek içın bete'.liye 
biyet veren ilk vesika gibi ne • hakemesi dün üçüncü cezada makla maznun olarak üçüncü: ye ~ir resim, yedlğinız her Jokmacları 
den neşrettirmiyor? tık vesika görüldü. Ahmet hiç bir şeyden cezada muhakeme edildi. Muha, nahıyeye bir bak ödiyerek ı:~zunlU 
"Milliyet,le neşredilmişti, gelen haberi olmadığını söylüyordu. keme 26 teşrinievvek bırakıldı. tahs~ı,~arda, eliniz para çanıaaında. 

ır azt ık hilr ılerını alıp ta ne ~u~ !!' n gıdasını tanzim aksi çıksın. Fakat Allah verece 
nları ıi:g:Jer;rıJen mahrum br- ~ tıgı~ızı t enöre miidahale ği kabiliyeti vermiş, istifadesini 
<>kmak . doğ~u. ne .de. bu e d en_ıey~,ü~~h:le etse kızarız. akit selimimize bırakmış. üst ta 
zıcık ı ı ıden hızım ıstıfa- e enz, h da kı afetimiz elha'c rafına karışmaz kl.. 

b d b k · rln m d Kızları bo 1 J kall>ınız helccanda. aklınız r kam Y< ccva ı a asma ı~ a a e • Tophanede marangozlu~ .ede~. nı zan ta yan hesap peşinde ... Bunun neresi sey•-
ylz. Ahmet Kasaplar caddesının bul mevkuf hat? Bunun neresinde 7'•'<? 

Galatasray hakikaten baska tün esnafını şahit olarak getire, İzmircll! kızlarına tecavüzle Buaç kıırt sürüsiıı.ıin n.illiyeti bu. 

e edem Yl' ni , fi ui yanlış- Fakat sa a Y . 1 * * * 
. 1 k t "stündür p;e\ıt res -

r Yok m t, tun'-ırın hıze ı~r es en u 1 d '. Beyaz Geçen ayın ha<liseleı:ı kinde, 
lan <.iız'ı t ıl.l m viicut mınde pırıl . pırı ız 1 ır. lacivert hatırımda ka1dığma gi:ı P, inlıi-
erj i calı t olı 1aıct<ın i eri kundura, gn ta~t~onkıyaf t _ lal etmiş fe<lerasyon reisinin he 
cldiği:ı; an' k l.ıu c' 1ete de ceket, cakalı eplı u ;•a fut! ol ni Fenerbah e kltibi t n. ıntisi-
h · · t ten sıyrılıp ta at et ve • enım yet < n· t nıın c - · f . . ... ,_ .rni buroıliı ile, Fene..ı -.Jıçeyı Galatasar"' 
~k i"e ı,, ~ , j' tı bıl . .,.. :ıı,., ka' C"" kıt'a et•ne rrır-(ılt'" , ı 

bir kttlübiln namını istimsara te bileceğini söyledi. Bu şahitlerin hikrini izale etmekle maı:nuıı' ~lu~~· bbayr~ğı ~oktur. Renk vt lisan 
nezzül etmiş midir? Bunu öğren celbi için muhakeme 2 teşrini- İtalyalı mimar Civanı hakkın- 'c:~ıi:iz u~3:'~a er> ~rJ.e t1cs.:ıd!H. ede 
meğ· ç k · t ' Eg"er et · ı t'k d'ld' d k' . · ı. rı san atın• c harlı me ı o ıs erım. mışsc evve e ta ı e ı ı. a ı tahkıkat hitam bulmak üz hareı keshctm şıi · ""Jı'"ı· ·l · · 1 ak 1 ğ ' ' f d' b . · .• .-. · c .. Hnızc go .. ı sız 1 nnı ıtıra e ~p u mese İhtilas davası r~dır, İtalyalı mimar halen tev- k rken he~c.n hiç ~issetmr~•lniz; ba 
leden dolayı aleyhlennde hulun kıfhanede mevkuf bulunmakta- ıla henuz ı~e y N L•tlıt r: T.ı:zın 
duğum sabık reis beye tarziye Sabık müskirat inhisarı me- dır. cı ! ·~ kal:a';.. <luyaıı.ı~ : y .. •,, n•ti 
vereceğim. Bekli ·orum ı' murlarınclan Mahir Bey idart' 1 Maznun cürmünü inkar et- mcc.a,ı. "l

1 
k~rnda da, bur"'"" •uyu 
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1 Muhabir mektupları .• 

ütün kaçakçılığı yapılmı 
an )·egane yer: Ayvalık .. 

.\.ili .Ll ı r. r 193Q. 

~-.. MİLLİYET~"' Ekonomi 
Yerli mal sergisi 

11 ağustosta Galatasaray li-

MATBAASI 
sesinde açılacak yerli mallar 
sergisinin tertip heyeti dün top rıı ·· l · 1 · 

lll. ( SJ!!:(.)l'ia Şll' •(.'ll !anarak hazırlıkların tesriini ka v l ~ 
rarlaştırmıştır. Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz. 

Sergiye 7 ağustosa kadar eş- Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 

Ayvalıkta 2 milyon kilo tütün istihsal 
rediliyor, Belediyenin faaliyeti iyidir. 

Avrupadan yeni getirdigi Tahta Hurufatla Büylik duvar 
Afişleri yapar. Her müesseseye elverişlidir. 

senenin Kazanç Deftuleri nefis surette basılmı•tır. 
Telefon lst 3911 - 2.3 Kitap kısmı ' 

ya kabul edilecektir. 
Sergıinin müstahzeratı tıbbi- Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında ı Yeni 

ye, itriyat, çukulata, krepdöşin, Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. -
konserve, mobilye, tuhafiye ve .... ~~~ Trleforı: Boyoğlu 2003 ......... . 
makine kısımlarına ait istihza- ı""V'V"'. ' t Vaziyeti coğrafiye ve ehem

miyeti mevkiiyesi itibarile kü
ük kuyudan Menemene kadar 

vasi sahilleri ihtiva eden bu 
ınıntakanın merkezi bulunma-

rat ~:;~:1::;~~~lar da ikmal e-, _._.........A,J_....,;>...~0 ..... _...H~n 18 
E,D,,,.._,ı ......... v""'

1
.'""""'-''-A..A..."-"c.J 

dilmek üzeredir. R U IJ R 1 
Bulgaristanda zirai 
kooperatiflerin tetkiki 

Ziraat Bankası umumi mü-

ı lay.ıtca muvnllakırcıin es·ı• 
ıa ıı bir 'lhharc maliki re i 
lrı lıir ha1ım olın~ksızın ıaııı 

ndan dolayı tütün inhisar ida 
resi Ayvalıkta birinci sınıf vi
layet teşkilatı olan bir merkez 
fnüdiriyeti teşkil eylemiştir. Bu 

crkezin müdiriyeti geçen Ha
ıirandan itibaren bir sene zarfın 
a mülhakatı bulunan Edremit, 
vonya, Bürhaniye, Havran, Al 
oluk, Bergame, Dikili Kınık 
kozak zürraına fevkaHide tes 

'lat gösterdiği gibi faal müdür 
ri Ali Atıf Beyin gayretile 
idilli adasına yakınlığı yüzün .liyı•alıh 1 ütün J ıhl.~ar 

.Miidüril Ali Alı/ Bey 

dür muavini Salahaddin B_ dün 
Ankara'dan şehrimize gelmiş
tir. 

Salahaddin ·B. in izahatına 
göre, zi~ai kredi kooperatifleri 
hakkında tetkikatta bulunmak 
üzre Bulgaristana 15 muallim 
izamı hususunda Maarif veka
letile Banka mutabık kalmışlar 
dır. 

san'a tld'trla:·ından 

Hazım beyin 
Asri Monoloğlarını 

iA birinci derecede kaçak mm 
µıkası olan bu havalide hemen 
hemen kaçağın önüne geçilmek 
ıizere bulunulmuştur. Devam e

-aen bir say ve ihtimam sayesin 
de tütün işleri iyi gitmekte ol
~uğundan senevi satışı, niza-

rin başlıca ihtiyacatını teşkil e
den sn ve kanalizasyon tertibatı 
henüz yapılamamış ise de 200 
beygir kuvvetinde dizel motör
lerile kuvvetli bir tenvirat vücu 
de getirilmiştir. 

Vekalet tarafından intihap 
edilecek olan bu muallimler 
Bulgaristanda bir ay kalacaklar 
ve sonra memleketimizde çaıı- Pilaklarır.da dinley~iniz. 
şacakları mıntakalarda koopera 

~~ 

tifler iç,in de kendılerinden is- '-"-"-"-"-"-"-"-"'-"'--"'..AJ '-"-"'-" '-"-"-"-"-"-"-"-A.A.A...A.J 

. inen kabul edilmiş olan mikdarı 
tecavüz eylemiştir. 

tifa::~;:;~;~:1~~~~~:i lirası Tur~iJe i~ ~an~asın~an: 
1034 kuruştan açılmış ve 1034 llakinti\Ui \Jiliile h:ıyranıııı:ı m.i,Jdıf" ;' \ıtusıns 030 pcr~embe 

Satış derecesinin İstanbul ve 

Varidatı 89,000 lira raddesin
de olup maaş için 26,000 ve ace
ze için de 2000 lira tahsis olun
muştur. Belediyenin meşkur me 
saisi meyanında, şehir planı i
mar pliinı ve kadastro harita
ları şayanı takdirdir. 

kuruş on parada kapanmıştır. ı:LııHi l<t:ınhul ,." il ·yııglu ~ubdcrinıi/. kapalı b;ılun:ıc:ıktı r. 

İzmirden sonra üçüncü olması 
ı bura müdiriyetıinin faaliyetine 
. lbüyük bir delil olabilir. İşte Ay 
, rvalıkta müdekkik nazarları üze 
lrine celbedebilecek bir şekilde 

Liret 8,99 dan, Düyunu mu
vahhede 106,50 den, istikrazı 
dahili 98,50 .den ve altın 920 ku 
ruştan muamele görmüştür. 

nıf•truJ(c ıni.ıdiirliiğiiııd~n: 

'tişliyen devlet makineleri içinde 
lfohisar idaresini nazarı şükran 
!ile görememek kabil değildir. 

i Ayvalık tütünü İskeçe tohtımi-

Şehir haricinin yaptırılmı~ O· 

lan 6,000 adet plan tipografiki 
sayesinde köylüler arasındaki 
niza ve ihtilaflar hallü faslolun
muştur. 

Konsorsiyoma göre, vaziyet 
tamamen normal bulunmakta

~atılı~ Hane ve ~a~~e 

;.e yetiştirildiğinden pek nefis. 
1 ,tir. Avonya tütünleri kumpan

;Yalardan ziyade inhisar idare
mizin işine yaramaktadır. Çün-

1 ıkü bu tütünlerin içimi ve gerek 
ıkuvvei ihrakiyesi dolayısile si-

Belediye her ne kadar su mec 
ralarını yaptıramamış ise de la
ğımları tahliye için bir aspira
tör celbeylediğinden 2 dakika 
zarfında hela çukurları bir lira 
mukabilinde boşaltılmaktadır. 

dır. 

Radyonun vaziyeti 
Radyo sirketi, bir grupla ~e 

reyan etmekte olan müzakerat 
neticesiz mutabık kaldığı tak
dirde şirket mµamelatının hükii 
mete devredileceği hakkındaki 
neşriyatı tekzip etmiştir. 

llüyllbd:ıda Çiııar ,.cıkagınd;ı Hirinci katı: lı;r oda, t:ışlık, mut· 
lak, hel~. lkiııö karı iki oda bir sola ve bir sarnıç ile lıir nıikdar 
bahçeyi ınllştcmil 4:\ numaralı hanenin bedeli diirt ıabittc öden
mek üzere f S75 lira bedeli mııhanınıcıı ile [ 4-8 · ı),JO tarihine 
mii~adH per,cmbe ı;ıınii saat f 4 de muzaycdei alcııiyc,i mukarrer· 
dir. Taliplerin %7,50 ıcnıiıınt maklıu1.J:ırilc fstanbul .\!illi l•:ml:\k 
miiduriyeti ~atış komisyonuna miiracaaı eyknıclcri. 

c,garalanmızın harmanlarına cok 
ıelverişli bulunmaktadır. -
1 Maa mülhakat Ayvalıkta se 

. evi 2,000,000 kilo tütün yetişti 
,{~lmekte ~e bu mikdarın mühim 

11)ır kısmı ıdare tarafından mü-
1 Jııasip fiatlerle alınmakta ve kıs 
tm azamı da kumpanyalar tara
tından adeta yağma olunmakta 
!ılır! 

Bu aspiratörler 800 litre isti
abında olup içinde mevaddı iş
tialiye yakılmak suretile hav3. 
sr tahliye olunarak hortum mü 
zchrefatı emmektedir. Bu ma
kine maanakliye 2300 liraya 
malolmuştur. Darısı diğer bele 
diyelerin başına! Maahaza bu 
makinelerin ucuzları d~ vardır. 

1 

Kambiyo borsaf'lı 
istıcrliıı IO.J1 ·J' Lt\'.ı M 8! 
f)ulfır 0,47 f.'iO.f)\_ 1 "illnı.ı:: J ;~;\. l ~ 
l'rJnt ! 1 ı•;-.oı _\Jarl.: 1 IJ;",(M 

l.iıc~ ~ 11'1.(•0 '·'" ~" l U,l 

!Jr.ıhıııl .Hı .2.'i llin.ır :lh _tıl 

Frilnl . ·°'l~nrnn 

HaJ~ar~a,a ~ınrazı istiliiJe~astanesi ~a~ 
ta~a~etin~en; 

2 .ı-1 1$ ,., 
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İntihap cedvelleri 
Yen belediye kanununa göre 

şehir meclisi azası intihabına 
ey!UI başında başlanacaktır. 

l la~·darpa~;ı ı;nırazı i~til:\iye ha,ıan<',.ilc memurin t!Aircsiııc 

yaptırılat:ak olan \c ·kapalı /.arl u,ufil~ ın~·,kii ıniiıı:ık:ı,:ıya konu· 
l:ın kalorifer tc i"ııı ile mLirıakasai alcnivc s.ırcıdc alınacak ec/.ayı 

ııhbiyc nıiinak:ı,alarıııın iş'arı ahire kadar tehir cılildij'ti iloln olunur. 

Belediye ne alemde? 

; Ayvalrk belediyesi genç ve 
1 
;ahsili yüksek bir N:isin idare
.sinde günden güne terakki asa 
{l göstermektedir. Belediyele-

l 
Ekmek aatanfar 

Lağım ve mecralarını henüz 
'Yaptıramamış olan belediyele
rin bu tathir makinelerinden bi 
rer tane edinmeleri halkın sih
hati namına çok elzemdir. 

R. K. 

İntihap edeceklerin isimleri
ni ihtiva edecek olan ccdvcller 
yakında mahallelere dağıtıla -
caktır. 

Bu cetvellere mahalle muh -
tarlan, kendi mahalkleri dahi -

ve! kunıldu. Bütün şikayetler l~nde bulunan k~dın ve erke·k· in 
5-6 ton buz içindi. Evvelce \'a- ltıh?~ hakkını haız ola~larınısını 
purlara da bıız veriyordukŞ4.mdi ler:m kay.dedeceklerdir. Bu ha. 

Eınııivet sandıo·ı • b 

n1üdiirliiğiinclen 
Salim Nuri il. 'e ~:nine 111111 

mın 187 ı 1 ikra1. nuınarnlı dern 
Stnedi mucihince Emnİ)et Scındı

ğın<laıı iıtikr11. t~ lrdikicı i mehlA~ 

mukahilindt" Sandık namına ou.:rhun 
bulunon lleyo~lund.ı KuluAlıı mahal· 
Jc~inde tski a~;ıhıınamı ••e leni 

Bazı yerlerde evsaf itibarile vapurlar dıt buzsuz bırakın 
0

_ zı~ ık eylul başına kadar tamam 
;a. ağı ve mahlfit olarak asker ruz. Hülasa istihHikimiz . ı~·h- !anacak ve cylUlde intihap bir 
tayini büyüklüğünde ekmek salden noksandır ' ıs 1 ayda bitmek üzere icra edilece- rerazi rnk•~ında «ki 4~', 42, <>4 

. atılmakta olduğu görülmüş- .. .. .,, ktir. Bn müddet zarfında fırka numarAı m•:ıh•hçc '" dılkkAıı Hr 
•ttir. Halbuki esasen asker tayı- Kopru dubaları nerede nın da namzetleri ilan edi'miş aparıımanı h11i ag.ıh:mımı nıınile 
J,rıı satmak memnu olduğu gibi 

1 

tamir edilecek? olacaktır. maruf bir hama ,,,., ı 1nı;1ını \ldc.'ı 
.1) kıt' ada ekmek imali de fırın • - ._. •. hitamında bor"uıı o :c 1nıcnıe<i h"e-
,, 

1 
Emanet Balatta bir arsa sa- TeL • ı ·ı ·· <l k ' · · ~ı ar nizamnamesine muhalif KZıp ıo e mu'•)< e'c çı arı.arn• \lrrnı 

•l' lunduğundan bu gibiler hak-! tın almış köprü dubalarını ta- Matbuat U. müdürlüğünden: bir bin be5 'ti, lirJ hcdcl mııkalıi· 
ıiunda şiddetle takibatta bulu- mir için burada bir kızak yaptır «Yarını> gazetesinin 30 tem- liıı<lc mü5teri;i n ıının ı kat"i kamı 

1nulması aiakadarlara tebliğ o- 'mıştır. Geç:n g~n i~.k ~.efa ola- muz 930 nüshasında 193,000 Ji- çckllmiı ,. lıorçlu!Jnıı i,tıkrat. ,,. 
ı "tuu.lnuştur rak bu kızaga hır kopru dubası ralık suiistimal namı altında na<ında ıaıin <) lc<liklrn i'<ameigılh· 

T h
.kik · I getirilerek tamiri"ne başlanmış- neşrolunan fıkra garezkarane ları·ıa ıclı'ijtaı ifa;ı için ~iindcri.cn 

ı a at yapı ıyor tır. ı ve hilafı hakikat görülerek bcr- üç ~ünlük son ih ıarnam• /.altrına 
q Şişli Maslak yolunun tamiri .Kıza. k yeri sahilden 12 met- veçhi ati tekzip ve tavzih olu- mJhılbi heyeti ilıınariYc,ince ,.,. 
!.esnasında bazı yolsuzluklar ol- re ıçerıye kada. r uzanmaktadır. I mır_: ;ılaıı meıruhaııaoı lınrçlııi<ır<l111 Emi· 
-~uğu haber alındıg· ından Ema- ş h B 1 b ı ı ı 1· 1 ·ı. .lh e rem~n7tı a atta. u kızak j Icra ve ki fi eri heyetinin kara ne anımın ıa ı ıvır ı amcıg ıııın 

et müfettisleri tarafından tah- tan başka k k k d 1 meçhul oldulu anlaşılmış '" diğer 
.fkik;ıt yapıl~aktadır. ~ 1 1 ıza ye~ı . a 1a rına müsteniden Rusyada gör-

yaJ?maga karar vermıştır. Bu dükleri zarar üzerine 340 sene- bor~lll S;ılim "\"url Bt1e trbliğaıı 
~ Seyrüa~fer. merkezindeki tesısat elektrikle islctil~c7ktir. ~inde, Hafız İbrahim Etem, ma ltzııne icra editmı, olduıtondnn il~n 
1 ımtıhanlar Emanet bıı kızak yerını yap-ı ni zade Hüseyin ve İbrahim ve ıarihlııden iriburen 6ç güıı zarfın<l• 
'r. Seyrüsefcrce icra edilen im- tmnakla du?~~arm t.amiri için 1 Debreli Fuat Beyler namına' ta- borç ıamaınen iideıımedi,ti takdirde 
' h · s n l l h k mezklır emlJı.in aıü~teri~i naının:ı 
•ıı. anlarda hır suale cevap vere·ı e e.< e. vere ıgı t.a sısattan pe ı ha~kuk ettirilip, kısmen tediye 

,1mıyen namzetler şoför mektep- çok ıstıfacle etmış olacaktır. edılmiş olan mebaliğin müsteni kaı·ı fcnl mn•m••e;inin fer~ kılıııa· 
( . c•gı ilin olul)ur. 

; erme s.evk ;dilmekte idi. A~e- Diğe~ ı;ı~~ssesel.erde z duba-ı dat ve v~saikile, '! !arihte ~ev ;;.::::::==========::::: 
.ı ~ ve ımalathanelerde yettş- 1 nın tamuı ıçın verı len para ile 1 kuf oldugundan bılahare mura· 
·~:ş bazı kıymetli uzuvların na- burada 4 duba tamir edilebil- caatla istihkakını alan diğer ha
',_;ıri h:r sual yüzünden para ve mektedir. (ız Eem kaptanın matliibat ve 
· .amanlarının israfına sebep o- Yeni inşa edilecek olan Gazi vesaikı arasında bir irtibat bu
~ıan bıı usulün ilgası kararlaştı- 1 köprüsünün montaj ameliyesi- lunmadığı, bunların zararları
' ılınıştrr. 1 nin bir kısmı rla burada yapıla- nm başka başka komisyonlar ta 

I, Buz iatihaalatı istihlakten <:aktır. rafından tetkik edildiği cihetle,, 
'; fazla 1 Eğt!r Gazi köprüsüniin müna Hafız İbrahim Etem kapdanın 

K 
- .. 

1 
.. 'kasa v~ ihalesi bir müddet daha Hariciye vekaletinden, diğer-

1 araagaç muessesatı mec ısı · k d · · - Bw' 2 
...... ç .............. 1 •• ................ da~ · · T h' K k B b gecıkecek olursa Unkapanı köp ap ana aıt vesaıkı almaga mu-

t .'ıe r
1
e;M h akkır dev ep. · uz j riisünün dubaları da Balat kızak 1 vaffak olduğu ve Maliye veka-ır • 1~a atı a ın a ı;u ızahati' 

1 
· ı · d · ;...,... ___________ _. 

1. · tı' • - ı· arında tamır olunacaktır. 1 el.'ın e 925 senesınde yapılmış 
-ermış r. b" ·· · : ZAYi: Ankara memurlar ko· 

1 " F b 'k · ,. ·· d Şimdiye kadar Karaköy k" muazzam ır suııstımale vazı-
- a rı amı, şım<ıı gun e op t ı d - M"dd · · · opor;ııil ~irJ..cıinden alınan 61l9 

1 •00 ton buz i5tihsal ediyor. Hal 1rüsünüıı54 dubasıdnan on sekiz ye 0 u~ ugu, u eıu?1umıl!k 
ı ·k· ·· l"k f tanesi tamir edilmiştir çe tahkıkata başlanıldıgı şeklın No. hi-~e senedimiz ;ıayi oldu. 
m 1 gun

1 
u s~r ıyatımı~ 80,135 __ ·~· • deki çirkin neşriyattan dolayı ğunılan hUkmıi yoktur. 

toııılu~. Hh.sal~n fazlalıgı artı- «Yarın»gazetesi aleyhinde muk ! lalim cfeO(li veresi namın:ı Mahir 
'?.r hıle. İkı~cı. bir makine iki Arnavutluğun Sofya sefiri tazi takibata tevessül tabii ve -------------
~nf .. ka.~a.r ışlıyecek o zam~~ Arnavutluğun Sofya sefirı aylardanberi muhtelif makama-

n uk ı. tılısal 125 tona balıg K~n:aı Bey dün şehrimize gel- tı şuursuz bir surette iz'aç ve is 
o!acakt'.r. . . ,. . • mıştır. . . . nadatta bulunmasından dolayı 

, Ar~ı~ lm_7. ı~.tıh~a .ı vı: tenzıla Mı~~aıleyh şehrımızde bir de Hafız Etem kapdanın Müd· 
tına <~a•r. hı: hır ~ıkay~t ~.~tına- kaç gun kalac.:ık, s~mra n:ıezu- deiumumiliğc tevdi edilmiş bu 
m ştı . 1 cnı falırıka 1~ gun ev- ı nen memleketıne gıdccektır. 1 lunclui;ı.ı beyan olunur 

'4} y i 
llrşiktaş a<kerlık şubesinden ıl· 

mış olJugum vesikam ılc lıtrabtrin· 

de de nüfus tczkrrtml z•yl tıt:m. 

\" LTil,'nl çıknrıcıfımdan eskisinin 
hiıJ,,,,.a ..... ı.-.,.,. !'\~)'fcutn 

Maarif vekaletinden: 
Orta mekteplerde resim mıı

al~im~iği için ,bu sene EylUIUn 
8 ıncı günll lsLanbul'da Güzel 
Sanal'ler Akedemislnde imtihan 
yapılRcaktır. Bu imtihanda mu
vafiak olanlar asgari 17,5 lira 
maaşla orta tedrisat mektepleri 
resim muallimliklerine tayin 
edlleceklcrdir. 

İmtihana girebilmek için: 
Türk olmak, yaşı ylrmideıı 

aşağı ve 45 ten yııkan olmam "• 
en az ortıt derecede tahsil ğüı . 
~üğOne dair şehadetname ibraz 
etmek, sıhhati tanı olmak, bir 
cinayet ve) ıı cJnlııı ile mahl<tlnı 
olm.ıdığı v• lıüsnUlıal eslıabından 
bulunma'< lazımdır. 

Bu şartları haiz olanlar ad
re~!erl sarih olarak yazılmış bir 
isıid'a ile doğrudan Maarif 
vekaletine mUracant eım~lidirler. 

Tahsil derecesine ait şeha
delnaın~nin asıl veya suretlerile 
mahalli Maarif idarelerindeki 
nıtmunesine t~vfikan talıip raporu 
ve hUsnllhal şehadetnaınesile, 
nüfus tezkeresi suretini ve 
Maarif müdürlüğünden tasdiki 
'e fötoğraflı ll~i ile Uç adet 
kartonsuz fotoğrafın arzuhale 
raptedilmesi ilhımdır. 

lktısat vekaletinden: 
Ballkesir vilA,etl dahilinde 

Edremit kazasının Avunya na
hivesınde Sarı Çayır karyesinde 
şimalen Koca Ahlat zedifindcn 
Sivri Çal tepesine mQstekim, 
garben Sivri Çal tepesinden 
Patlak çe~nıuine mu8tekfm, ce
nubcn Paılak çeşmesinden Pat
lak tarla nokta! sabitesine ve 
oradan da Tat Yatak hafı nok
tasına hatlı münkcalr 'arken 
Taş Yatak bqından Kuru 
Ardıç:.ıc ve oradan da mebdei 
hudut olan Koca Ahlat ıedljtl 

noktaaına hatlı münkesir ile 
mahdut ve mesahai sathlyesl 
(80) cerlplen ibaret arazide lı· 
mail Hakin Bey ile Ünzile Hanım 
tarafından blttaharri zahire çı
karılan almll kurtun madem! 
99 sene müddetle mumaileyhi
ma uhtealne ihalesi icra oluna
catından maadin nizamname
sinin 36 ve 37 iacl maddeleri 
mucibince bu babta bir ıı:Ona 
itirazı olanların (26-7-930) tari-

hinden itibaren iki ay zarfında 

Anlı:arada lktı&at vekaıetıne v~ 
mahalilnde makamı vilayete ba· 
arzuhal müracaat evlemelerl 
llAn OllHlUS 

1 

bir sıhhat nıuııı ün olmu 

Tehlike ••• 

CARLO ERBA 
n111 Opopeptol 
musrahzı;rını recrlıbc 

etiini1.:. \'emekten ~(ınra 
20 dar.-,Ja. 

yavrunuzun sıhhat.i için ! 
Çocuğ1.1n hayatı müstekreh ha,arat taraf· 
ından tehlikeye ilka edilir. Onlar çocuğun 
nıukavemet kabiliyettnı azaltarak müdafa· 
asız 1tüçük vücuduna hastalık atılarlar. 
Ha~arat tlfully•tın en korkunç afetidir. 
Onları Flit ile öldUrunUz 
Flit sinek, sivri !llnek, pire. güve. karınca, 
hamam böcetı ve tahta kurularını ltlif ve 
yumurtalarını imha eder. Tehlikesizdir. 
Kat'iyen leke yapmaz. 
Flıt ı dljer ha9arat öldürücü mayilerle ka· 
rı,tırmayınız. Sar• tenekeye - sjyah ku· 
şaga dikkat ediniz. · 

-poha -çabuk 
..- --

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul· Gala!a Voyvoda Ha" 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Haydarpa§a - E~kişehir hattı üzerinde Diliskelesi civarıııclf, 
ki ocaktan çıkarılacak 6000 m3 balast ve 6000 m3 blokun kar:,. 
zarfla münakasaıı 25 ağustos pazartesi günü saat 15 tc Ank• 
da yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat terı;:; 
natlarınr ayni günde saat 14,30 a kadar Münakasa komisyon" 
venrleleri Hizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Jı.rı~3• 
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler• 

* * * ~ 
Filyoı be§inci kısım inşaatının kapalı zarfla münakas<:91 jr• 

ağustos 930 cumartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet perı1 
yollan idaresinde yapılacaktır. .,. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ~~
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar mürı3 

komisyonuna vermeleri lazımdır. 
. ~~'. 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilind~ ."{'p. 
rada Maliye ve muhasebe işleri <lairesinden tedarik edebılı..1' 

* * * #r,ı· 
ıc:ızil! 1 ' ·~ 

rı1tf1l 
hıh:ırtll c 

,ıfl' 

ttlilec,.ktir. ,.t:ni ttrifc\c ,..Cire 01~ıol~. tıa,darpa~a<.tın İ''ITiere J!utip 'I .ı1 
I') ' ~ ... . ' ""~" 

1\1211 içme mrnbıını mıh~u~ ~olru ücret tArifclcrinde 

mıştır. tlu yrnl t•nzilltlı tarıfe f.l ~ln'ı''' ı•ı.ıo ı .• rıiıinden 

Ucretlerl nıklb-e ltrgi .. Hc beraber hırinci mt\ki.80, ikin~i ınt'\ı..ı [ıO. u\ 



-~mrukler Mu~alaza MO~ürlu~un~en: .. ..1 
Gü "k M hafaza Müdiriyeti için 59,000 kilo mang~l k~mu 

.. 
2
m
00

ru k' ud mubayaası 20 gün müddetle alenı muna-
ru ve çe ı o unun k' · · h · olan 

M .. kasa kanununda ı seraıtı aız 
kasaya konulmuştur. una · ·, .. d"kten sonra' 
tal. 1 . M"d" . tte bulunan şartnamelerını gor u 

ıp erın u urıye • 30 mbe günü saat 11 de 

nD1~na~asa kgünlü ?llanbi~til!:ı:~~ü;iyeft:r~üteşekkil komisyona 
ıpozı to a çe erı e 

•• ...... ••• ..... •••• 1i ..... •• .......... •• 
müracaatları. .. ... r-,~ı!lff'H!lrıg!l!m:::::ıı:::ıı.ın:ı1 

r
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İktısa th, A.sri 
ve sağlam 

• (S İ M P LE X) 
KALORİFER 
KAZANLARINI 

~j için uzun ve kısa me"ccli harıkulıldc 

q FiLiPS 21 O 2~ 11 
Radyo Makinesi 1 ~"':; 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et
mek Ozere diterlerinden 'l-. 40 
noksan k6mllr sarfeder , 
ve istimali ıon derece suhu
letlidir. Fabrika şubesi olarak 
depomuzda her zamım kifi 1 veya f.11 ı:.e lf ler. 10 ilA ı::ı 

Elektrik cereyan evcell •ta•yonıarı alır. l'!E· 
2400 metre m . . . 1 

Müstesna ve gayrı kabılı .oyas I. 

kuvvei tefrikıve ve safiyet. 

Gramofon . Plak1~rı~n~-~-ı~z,~~- im 
Sesini yiikseltmek için bır tecrübe 1 
BELiO~ 
Müessesatı 
Galkta He
zaran Haı' 

No. t4 

:= 
~··· 1 • :s 

l 
il 
u: 
~I 

i~ 
······ı···r·ır···· :=::~i: ~i:: ;;::::::::::::::.::::: 

- T" . t i•leri lJmuın ınudurluğl~nden: 
ıcaı e v . ı .•. . ı ı hk' . 

l 330 ıaı!bll kanunun mu ga ı mcı ası a .mına te\· 
30 ikinci teşr • k dd " kr aı Si•orta muamelltile iştigal eylemek üzre mu ·a ema {ikan harlk ve ,,a ıy ' . . 

tescil edilmişken sigort• şirkotlerinio teftlı ve milrakabesl hakkındıkı kanunun 

k.. tı-te gtrJi~l tarihten itlb•r~n harlk k11mıııL tatıl ederek yalnız 
ıııev ıı me , • • · ·ı d 1 · ı Al 

kil 1 w .. 1·yıe l•tl••I eylemek üzre yeniden ıescı e t mış o an man 
na yat s go.- ' ..- b k .. 1 kl' . ı bal D çer f oylt Sigorta >irkctl u ere muracaat a na ııa 
ıabllyednl zil oy da f~slıl ve ıufiye>lne karar verdiğini bildirmiş olmağla 
sigorta muame !Anın • k 

k 1 IAkn bulunanlar şirkete ve icabında latanbul mıntı ısı 
mez1ror şlr et e a s 1 

· MUd" lüğüne müracaat eyltmeleri lltn o unur. 

no.lihsal feUi~~~~:, .. ın,,.. ,,,., "b" ""'"''" 
Ankara Zirut mek . . binasile tavuk kümesleri inşaatı 

. k t ukçuluk en,tıt ı~u 
ınşa olunaca av . . ı b. 8• 930 tarihine kadar 21 gün 

1 ~o ihinden ıtlbaı en 
26 7 9,, tar 1.1 munakısaya vazedilmiştir. 

'dd 1 k pıılı zarf usu ı c . 
mu et e v~ 8 ki . lkrısat VekAleti mulıasebesınc 

. tir k edece erın . 
Münakasata ış a b'l' de telsiz cıvarındaki Enstituler ın· 

J' muka ı ın · • .. yatıracakları ıs ıra ·l . yi almalu.1. ve in~aat mahallını 
, f . 'inden ~aı n.ıme 

şaat hey ı:tl ennıye> 1 tarif edi!dl,.; yeçh üzre ihzar 
. k ıu mahsusun, a I'>' . • 

gormckrı ,·e anuı hl'yeti fenniye ve maliyelerını 
P.dilecek teklif mektupları ,:ede 

1 
t ı 5 te lktı,at \'ek.·dlcti Zı-

. . . . illi mez .. ur a saa 
muşır yeı;aıkılc yev . ekkil ihale komisyonuna müracaatları 
•aat Mıisre•arlığında mil~ 
11fük;;r· orınanme~kle-~i--=-Re-;-:-:klö::-;::rıü-:::;-lön.-~en-: --

Erzat. ve lev~~ı~~"'~~i~}l.~!~t~a~,,,, 
Mektebımızln erzak 

1 
. artnamelerinl görmek uzere 

t r Talip erın Ş 
111ünıkasaya ltonıııuş 11 • . • d vml ihale olan 20 ağlı tos 

it •·ılralt ıçın e ye 
ier gün. muna asaya .. gü .. aat ı 5 ıe Defterdarlık bina-

.. dlf çaışımbı nu s ı• 
930 tarihine musa . b t komsiyonuna gelmeleri 1 an 
ıında Müesses&U iktisadiye mil ayaa 

alunur. 
?TIP 

Üzüm 1'!1,~~~~~.~:~1,rn 
Halkalt Ziraat mektebın• b . nu saat ı ~ te ıhal6ı ıcr.ı 

9so çarşam a gu · T 
mahsulü 13 ağustos 1.1• nüzayedeye konulnıu~ur. a· 

k a mrma usu ı c ' . . k . . de 
edilmek üzere ~çı ' . . 1 gün muzayedeye. ı~tıra · ıçın 
tplcrin şeraiti anlamak ıçm ıer d ' ;\li.lc·sesatı iktisadiye muha· 

J) r !arlık binasın a ' > . a 
yevmi ihalede e ter< . i ·adi ·e mübaya:ıt komsiyonun~ ınur 
3checili"lndc mucs;csatı ıkt · } . ~b:_--~~~~~~~...::..'--~-::.::::::·::::::~:::::::--~ t.:.;ıatJarı. 
r--

muhtelif kuvvette kazanlar ve envayı 
cina radiat6r 

Proje ve 
caddesinde 

bulunur. 
keşif için: Bona han ittisalinde, Türl>e 

KIRKOR JAMGOÇY AN mlleuisesinde 

ANTRANIKYAN amüracıat. 
Satış : Fabrika fıyabnadir. -

Nalıa Fen Mekte~ine Tale~e Ka~ulü 
Nafıa Fen Mekte~i Mü~ürlü~ün~en: 

\Iektep meccani leyli ve tahsil miıddetı üç senedir. 

2 - G.rcceklerin yaşı 17-25 olmalıdır 

3 Lbe mezunları imtih:ın,ız kyli ve Orta mektep mezunları 1 lesap, Cebir, :\lusattalı hende · 

seden mu,abaka ile alınır. Ye 1 lı hafta ne harı devam ,·derler. 

4 l\ayt işi Ey!Ol ı ila ı 7-19,JO da yapılır. 

1 ... inci tıcan.:t mahkemesinden : 
l<tanbuldı Tahmis s ıkuğında Mı;ır 

c;arıusıı bpı<ında ticaretle ınüıte~ıl 

iken ill:hlarına kırar v.r !en l layl:n 
l'ılo ... ı>f ve \ron Kohen cfendileı 

zimmetinde a'acaj!;ı '>lup kıvdu 

k•bul için müracaat eden al.1caklılm 
sırn dclteri tanzim edilmiş ve iflA, 
idaresi tarafınlt~n k:al ıne alın:ın 

raporun ın· zaker\!si ıçin alac ıklı l;ırın 
2 incı ictima d•vetlcrl karar~lr ol· 
ınığla icap ı.:dı:n mukarreratın ıttı· 

ha1.1 zımnınd• 26 \ıtusto ıı.ıo 

tarihine rnu'\11dH Sah ~linli saııt l ~ tı: 
2 inci ictimu muzakere i için ala
caklılann mahkemenin illi; odasında 
hazır bulunmaları lüzumu tebliğ ve 

ilAn olunur. 

hı nlıul dördüncü kra Üaircsln
den: Arnavut köyilnde .\kıııtı bur· 
nunda köşk cadde•lnd! ,\ti~ 3 
cedit :; numaralı etler ı,zcrindc 
tatlı suyu hav! ikı bap 1 lan enin 
nısıf his:Jesi mırhuın .\saf h"' v vere· 
seleri zevccıi Gülsüm hanim Ve 
sairenin de)nindcn dolayı lmk beş 
gün muddetle mevkıi nııı,.ycdcye 

\'iZ edılecek bin on lirad.ı talibi uh
desinde olup bedeli müzayede haddi 
IAyıkında giirülmedi~lnden bir ay 
mütdctle rcmdiden muzaviıleve vuı 
olunmoştur. ~lczk~r ~ayri ~enkul 
Arnavut koı ü Camii arkasın ela köşk 
caddesinde etler JZerinde köşk 

caddesi ) ukıııu diğer taralı cami 
imamına ıncşrute hauc \'C bazen bir 
i~iıretli mufrcz kt!!llTI diA:er tarafı 
alıı psrınak arsa>ıle mahdut iki ) üz 
arşun kllsur parmak rerbiırıdc malı· 

fıız bağçcsınde tarlı suyu havi ığ1.1 

sırnıcımsı demir kapaklı kuyu gibi 
kArı kıdım mdızcn olup dağdan 
suyu gelmektedir. llağçeden camlı 

kıpudın girildlkde bir oda held 
denize nızrr bir oda (;iıJsüm hanım 

ikamet etmektedir. llağçeden mer· 
divanla kigir bir oda lk:lnci sote 
methali vardır. Odada alıı lira icarla 
lclll hanım nklndir. Tekrar merdi· 
vınla yirmi ırşun vusatında taş mer~ 
divanlı ılı >ete çıkılır. Altında alımış 

Uç arşun rerblı nde bir kat mUceddtt 
hın• olup taş döşemci! gezinti 
mahalli bir sofa üzerinde nezaretli 
lld oda hell maıbah bodurum bu 
kısımda on boş lira !cırla Sabri bey 
sık!~dir. Haneye karşun borularla su 
gelme kıedir. Kıymeti muhamminesl 
temamı ,)653 lltııdır. MezkOr his~eye 
talip ol•nlar ınütdeti müzıı ide esna
sında kıymeti ınuhaınmincsl yU•de 
owı nisbetinde peY. akçcılle taliplerin 
malumat almak isteyenlerin 38 1:188 
nUIJl1lrayı mUstashiben 6 • 9 • 30 
tarihinde· naat ondörtden ıınıltıy• 
kadar dairıımize gelmeler! ılln olunur. 

l:,t. 8 inci icra~ından: 

llir deynl ınahkılınuhıhten dolaıı 

mahcuz. ve.: furohtu •nukarrcr hulu· 
nın bir <livar aau kıhm ve &:ıirc" 

nin L'nkapanınüa aılamaıı~ı cadde
sinde 1 12 ~; lu. ~iltçil Jukk~nında 
9 8·9,lO Tarihinde saat 9 don !O a 
kad>r m.ıkılr mahalde furoht cdıl -
ce~inden talip olanlar yevmi mez
kılrda memuruna müracaatları ilAn 
olunur. 

Dr. ih•an Sami 

Öksürük şurubu 
ötıUrUk ve nelcİı darlı2'! 

için pek t~slrll tta~ttr., 
· ~nrolu SultapMab ut ıilrbe,i 189 

'1.,icareti bahriye n1ektehinde 
ııı:;aat n1iinakasası 

' 
l\lcktcp bina ı ıta~i'inılc y ıpıl.ıcak t.ımirat v<' tadil!t ile k.ıyık

hanc in,:ı,ı 7 .. q,rn pcr~embe KUnil saat on dörtte ilıale.-i icra 

cdılmek iizcrc kapalı zarf usulılc .ıyrı .ıyrı müNk ı'ava \az olun 

'11u,tur 'l'alıpkrin ~~raitı ;ınhınak uzere Ort.ıkoy.1 k~in nıckt p 

nıtidLirlu~unc , e ınun:ıkııs:ı) ., i,tirak edeceklerin de kanunu ıı1;ıh 
su unda brif cdikn d,ol,k ılw.;ır cılil•ni 1 teklif mektuplarını 'e 

eJıli)'Ctİ [enn;yc \C ımılı)elcrİni nıu~'ir \CSlikİ \C btıınlıul iktt>atli 

mücssc>-ı:ler nn aselıeciliğinc ıevdı edecekleri teminatı muvkkatc 

makbuzunu hamili:n yevm ve saati nıezkurda mektepte mutc~ckkil 

komisyonu ı~tnusu.'.'.:,~rac_a_a_tı_ar_ı_. ------------

lstan~ul ı if~alat Gnınrn~u nıu~urlu~un~en: 
Adet . evi '.\!ark~ Kilo Cınsi cıyıı 

Paflluklu !.,tikli mensucat 
C .ı:ı :\lekıep haritrn 
Poımuk ıncnsucat 

l Sandık 

Q • 
4 • 
1 • 
4 • 

!falya 

• 
S•nJı 
Çuval 

2 
\! 

" 
ı S4ndık 

2 ,\det 

14 
ııı Parça 

a Adet 

1 • 

Sl'P 
LK 
ııs 
\'D 
.rııı 
l(' 

.-\dre~ 

• 

J.l;1 

ıoı,ı. 

ıw.ı, 

101 
l)IJ 

1 ı .ı 
ı·•o 

29 
1 ı! 

Sunı ipeJ. ;plıği 

Demir çivi 
Pamuk ınC'n-.ucat 

.ı'\nu:rıkan b ·zl 
K>kavo 
Piriııı; 

l'ı.ıık 

Kahuklu CL\ll 

K•b•kçeklrJejtı 
!\Tcvn czmesı 
Köhne hılıkçı kwı~ı 

Köhne h.ı:-.1p ,, nhl11 
'luhtollf cin< cşyıvl zırlv< 
ipek şarpa 

O, I .50 ipek atkı 

~ Kap K 9 Pamuk meooucıt 
~ (,'uval b9 Kamlı pamuk ipilti 
! Sandık 1 IC 87.5 1 lurd> pıslı dokme tıbınca demiri 

l6 Sandık KC tıı.ı (,'ukulaıa "Transit, 
llal&dı muharrer 22 kalem eşya \! 8 <ıJO tarihinden iıibıren lsıınlıul 

lthaUt Cümrüğü saıı> komı yonundı bılmüzayıde sııılacağı illn olunur 

Ziraat ıııo~en~isi olmat iste1en 
Lise mezunlarına 
lktısal Yetalelio~ın: 

• 
Ankarada tesis edllen Yuksclt Ziraat Mektebi l 9J ı sene! drr-

slye~ ~iclayetinde tedrisata başlayacak Ye bu sene staj için talebe • 

almııc:ıkttr. Kart tt J<abtı~ <'dilecek c[cndıler 
ı =- Lb~ me~unu olacaklardır . 

I? -;- Rir en Vek&letce tayin olunacak çiftliklerde staı göre 

ceklerclir. Ru t·!endOcrln ikametleri çiftliklerde ıeınin edileceıtl gl· 
hl ayrıca ·tej müddetince kendllerlne ayda 50 lira Uc·eı vertıe 

cekllr. Stajı· ıni:ftealtip mektept tedri,llt başlayacaktır . 

Mektep leyli ve meccanidir. Tahsil devre•! .3 senedır. lczun 

olanlar Ziraat Mllhwıdiıi sıfatını alırlar. 
Bu ~ereiti !ıai/. olup Türk tabasından olan ve sinleri 17 den 

n~a~ , r 22 den yul\arı olmayan ve 'Ucu lu zır.ıate ın(ıteh ımmll 

bulunan lise ınezu~u dcndilcrln .ı nılct fotoRr:ıl raptederek lıir 

istida ile A~ustos nihayetine kadar Ziraat Umum Müdurluğilne 

veya Vi!Ayet Ziraat !\lııdılrhiklerlne müracu tarı. 

\' arıs l 1~nciin1t•ı1inden: 
; 

8 Aguswı cuma g-ifnü üçuııcU 1 lnndikıp ko~u unda rüçhan 66. Corttn 
59, Tınar 5<l, l\lıkhul ~8, Guzel lııııır ~7. Gazal ~7-. Kuwük C.y!An 56 
kılo ve dördlinclı l hrlUikıp ko~u unda .\İıdıonicu• bl, Sttadivarluı tll, 
Drancow· '>7. l\li oiclW ·"' ''•ıtıııallna 5Ô itli" •· ıyıcaklardır. 

·~ J~K~EK M~lD1N ve ~lNlll~•..;; . 

Mühendisi Mektebi 
Leyli vı meccaur olan bu mektep aıldeki şubeleri havidir: 

1- Yüksek Maden 
Mühendisliği: 

Mıdenlerlo Sanoyii .\ladeolyenin işletme ·inde mütehıssu 

mühendis yııişıirlr. 

2 - Yüksek Sanayi 
MOhen d isi iği: 

Muhtelil Sınayiln tesb ve işletmesi, elektrik makine ve kalorlfr 
mühendisi ve miıtcahhltllıti, kimya mühendisli~. Topvjtrıfya ve harita 
ahzı, lnşut müt ·ahhitliği. ~lmendıfer mUhen Jıs ve müıeahhilliği ihti· 
sularını havi bir tahsil neticesinde Ytil«ek Sınıvı ınühendi•liğl 
şahadetnımesi \'erilir. 

Bu şubelerin t lısil müddeti 4 senedir. Mezunlar mj için Avru· 
P ıya ~onderilir. ~unh»ırın lise mezunları kabul olunur. 

3 - Maden Meslek şubesi 
llu şube Madenler! Jcometr ve baş çavuş yetiştirir. Ta1ull mild· 

deti I! senedır. Orta n1'ktcp mezunlın lmtlhın!ll>., ilk mektep mezun· 
lan imtihan! ı kabul olunur. 

Asgarı a l ~. azım! 25 diı. · 

imtihanlar \lükommel h sap, müsıc.ı hendcs•. ftılk ( Cazibe ve 
1 larareı ) ve Kımya C .,'ıhih m .. dın ) derslerinllcn, 

Ankara ( MaıJin müdtiriyetindc ), lstanbul ( Şehremaneti civınn• 

da \lAden mühendisli~ınüe ), i'Aınıı;uldak ( mektepte\ Adına ( lkıisat 
müdürlüğünde ), Eski>ehir C ~laden mühendi·liğınue , lzmlr ( Maden 
memurluğunda ) Trabzon ( Ziraat müdüriyetinde ). Aydın ( Ziraat 
memurluğunda ) 20 'e 21 ağustosta icra edilecektir, 

Tedrisata l teşrinevveldc baflnacakur. Şimdid:n kayıt muamelesi
ne haşlanmışur. 1. tid'aya melruf 6 foto ile ,·esalk ve sıhhat raporunu 
Zonguldak' ta mektep mtillflri rctln. irsali. 

BUYÜK 

TllllRE PIIlN~ S~ 
9 uncu tertip 
1İNC1 KEŞll)E 

11 Ağustos 1930 da 
Kc.; ideler~ \Tilayet, ~ehre
nıanC't ı. J)efterdarlık, l~, Zi
raat ve Osıı1anlı bankaları 

ıııurakıpları ve halk 
l1uzuruııda yaılılır 
Büyük ikramiye 

30.00.0 Liradır 
Her keşiclede çıkan numaralar 

tekrar dolaba konmaz 

*~~~ ...................... . 
Karaciğer, mide lı:ırs:ık, taş \'C kum hastalıkları için 

Tuzla içmeleri 
1 lcr )\Un sabahları 8 den itıbaren 11~ ,Jarp.ı~'yıı giden vapur 
tarın trenleri Ye adalardan snbahl ırı hususi bir istimpot 
..... • içmelere kadar gidip gelirler. • ••••• 

lüKsek Maa~in ve Sanayi Mü~en~isi Mekte~i 
Müdüriyetinden : 
1 - Muhammen bedeli 1570 Ura olan atideki resim edevıu: 

100 Tarama kalem! ve ucu 
ı 000 adet resim kAtıdı 47Xtı0 Escıraıouen !'!o 2~ 26 

24 • Pcrs•I kutusu Vll T Marka. 
SO • tripli desımetre scluloit knarh. 
30 • resim tıhtuı "Jchmınu matkL 
JO • 62X~ Tt ile çift gönye abano• kenarlı. 
ııo " Mın kala 

ı - Bedel! kctli .1600 lira olan mektep dahçclori hudut parmaklıgı "' 
met\ıal kapı inşası ~arınıme, plln ve keııı Şı~remınetl clvarıncb, 
mıoıalı:ı mıdon mUbendlsliıtlndedlr. , , 
Her tkl mUbıyu hakkındaki kapalı zarf &usıoıun 16 ıncı Cıunıı:te ı 
günU saat 16 da Zonguldık,ıı Maden Dalresi~de açılacaktır. ICıp~lı , 
zarfların i'.onguldak,ta mektep i\lüdiıriyeıine lf'ali 

~ Sıhhatini Sevenler hakiki 

~::.,,~,~.~~,~~.~ .. 9:~~,ZU• 
~ Firmalanmıza dikkat etınt lidirler 

P. T. T. O. M. Levazmı ınü~ürlü~üo ~en: 
1 - 1stanbulda yeni posta-! ıos/930 tar>hine müsadif ça~ 

ne k lorlferinde istihlak olun ba günü ihalesi icra kılınacağ'in 
mak üzere mübayaa edilecek o dan taliplerin şartname aln'ı\IK 
lan 300- 350 ton Kandilli vera için şimdiden teminat ve tek 
hut Çamlı ocaklarmm yeni ih namelerini ihtiva edecek kap\lh 
racat maıden kömürü kapalı za~arı tevdi i in de ınezkür l 
zarf uaulile munakasaya kortul rih ve günde saat 14 te yeni pli~ 
ınuştoc. tanede mübayaat komisyonuna 

., -M,,zkur J.;öınürün 20 ağ us- müracaatları. • ' 
• • 
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BİR RESİM flNSiNE: 
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SALI 
5 AGUS'l'<JS 930 

Tatilden istifade 0den mektep talebeıl mualllmltrl refakatında mOzelorl ve aalr yerleri gezmekte
dirler. Retmimlz dan toplu bir baldo mQ:ı:eyl ziyarete rtdon l(ız llu talebeehıl gll•terınekhldlr. 

1 • 
:, caklar ~ .,. 'Ch lsMf ıt.aan IMr&ne lııılr ııt.ıı.t pmoktedlr. RHlmdo C(lrdOtUoQz 
ihtiyar kllfocl :.M UU1Aaın ı do Glfl• ..aca&111m vwdlll rldılt'Ht!o kaldınmlar Oıtuno uunmıt yatıyor. 

lngllterede her sene yapıla.o büyült nl~an taıtmlerlade bu 1ene 
bir kadın birincllltf kazanmıştır. Mln Poster ismindeki bu nlfancı 
kadın esasen lnglltorenln me,bur bir sporcusudur. K.codlslne 
Kırat tarafından da mükafat verllmlttlr, Harpte de bıı kadın 

glloDllü olarak blr çok lfler yapmıştır. 

nesinde cari motosiklet telgraf nakliyatına talip zuhur etmediğin
den mürakasa bir hafta sonraya talik cdilmi~ idi. 

Bu ikınci miinaka~a gunii de talip zuhur etmcdiıtinden pazar
lıkta ibale<lnc karar vertlml~tir. Talip olanların pazarlık m<1ddetl 
zarfında murncaatları ilan olunur. 

Süt veren 
annelere: 

Trabzon lüks postası 

Sulh1 v,::::::,sPerşembe 
günü saat 20de Sirkeci nhtımın
dım hareketle (Zonguldak, lne
boJu , Gerze, Samsun , Ordu , 
• ~lrtsun, Göreli, Trabzon, Rize, 
Baıar, Hope ) ye uılmet ve 
ıynl iskelelerle Stinnene, Vakh
kıtt>lr, Fatu ve Onyeyo ograya
ra avd~ edecektir. 

Y!lk ve yolcu için mahalll 
ınliracaat: Sirkeci &.donu karşı 

sıncl:ı Mizan Oğlu Han No: 2 
Telefon Istanbul 354 

SADIIZADıı; BiRADERLER 

VAPURLARI 

KARA DENIZ MUNr A· 
7AM VE LÜK3 POSfA'.ıl 

Sadık zade 
npuru S 1 gilnU 

~ Ağustos a 1 aktamı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak,lnebolu, Sam&llD, 
Ordu, Glre1on, Trabzon, Sür
mene ve Rizc)lskelelerlne azl
zlmet ve avdet edecektir. · 

Tafslllt için Sirkecide Mey
menet hanı altında r.c ·n ,,lığına 

ı m0roı"rt3t. Tclefo'!:' 0 '> 2t
1
J 

-------
' Le ~qo; ••••••• • · Q.°"lite Exlrd 

ı.ıı ı. ıl. ,ır,ı~ (,ı,:ıt. 

En rnukcmmclin fl'vkiııdcdir. 

' Her yerele satılır. 

Acenta ve depoziter!eri: 
ili Avramoğlu ve Birncleri 

lstanbul Kuru kahveci Hın No. 14 

}·lühiındir: Yalnız .3 
ay !çın 

meşhur "LÖ KOK~ tıraş bıçak· 
!arından IO adetlik bir paket 
satın alana MECCANEN 2 bı
çak hediye edecektir. 

Bayiinlzden musirren isteyiniz. 

1 SA 

Seyrisefain ıevahlli nıUtecavire vapurları her on veya onbeş günde bir def'a dalgıç endlrmek sure
tlle süzgeçleri koatro! edilir. Bu fevkalllde bir 'ey detJldlr. Dün Heybeli ada vHpurunım sUzgeçlori 

muayene edlllyordu, rcsınlmlz vapurdaki balkın merakla bu badfsoyl seyrini tespit etmltllr. 

Alm•oyada Hanover şcbrta® Jlmnutllı 
mekt.111 slt gide şOhretlnl artınyor. Bıı 
mektepte bi · t:ıraftan terblyei !:edHlye, 
bir taraft.ın da dans Oğr _ ·ı ,; . Bu 
restııılerde mektepteki kızı~ . . .: k'41ar 

miltkill vazlyctlerdc spor yaptıktan 
ı;&ratmektedlr. 

-

• 

lstanbnl Baruliunun ınu~aJaat koınsiJonundan: 
Tıp Fakulceslnin 930 senei maliyesine ait bir senelik süt, yo

j!;urt, tere ya~, yaşsebze, sacleyağa alt tekliflerin muvafık görlil
mediglnden dolayı incaç eclllmemiş ve ihtiyacacı mezkdr 27 aıı;us
cos 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat on be~te ihale edil
mek ıizcre yine kapalı zarf usullle tekrar münakasaya vazedil
miştir. Talip olanlar mevcuc şartname ve listelerine göre bu bapta 
maldmat almak iizere her gün öğleden sonra rnübayaat komsiyonu 
kitabetine müracaat ecmeleri ve komsiyonca teminat akçe'i alına
mıyacağından ccminatların behembal bir gün CYvel muhasebe 
veımesine yaurılması ve alınacak makbuzun teklifnamelerlc birlikte 
ihale için tayin edilen mliddetten bir saat evYd komsiynnumuza 

muracaat ~e tevdi etmeleri ilan olunur. 

M 

.. 

.. 

-yelkenci vapurları 
Karadeniz postası 

V t vapuru 
3 an 6 Ağustos 

Çarşamba 

' 1 
1 

aktamı Sirkeclr rıhtımından 

hareketle ( Zon~ldak lne
bolu, Samsun, Ordu Glresoıı, 

Trabzon, Surmene, ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

TafsllAt için Sirkecide yelken 
el hanında kAln acentasına m-ü 
aracat Tel lstanbul J 51 S 

A 1 

il SEYRISEF ~ 
:llerkez Acenra, Gıl cı 

ba.ınd<, BcyoJb 2J62 ,ı,j 
ıentesı: Mı'ımudlye Hanı 
l<tınbul 740 

Mersin sür'; 
postası 

( KONYA ) vapurt 
Ağustos çır~amba 11 
Galata rıhtımından k 
Çanakkale lzmir Küllu: 
hiye Finike Antalya 
Mersin'e gidecek ve död 
Ta,ucu Anamor AlAiye 
ya Finike Fethiye K 
lzmir'e uğrayarak gele 
Çanakkale'de yalnız Y 
verilir olcu alınır. 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Merıln) vapuru 5 A 
talı 1; dı Sirkeci nbnnıııı 
kalkarak Gelibolu Çana 
ICaçuktuyu, Edremit, Bur 
ye, Aynlıfı gidecek Y• 

nl14te mezkdr iskelelerle 
Altunoluğ'a uğrayarak 
cektlr. Gellbolu için 
yolcu alınır yük alınmaı 

lSKENDERİyj 
sür'at postası 
( lzınlr ) vapuru 8 

cuma l Sde Galata rıhtım 
kalkarak · cumuce i lı 
ve akşamı lzmirden 
karak pazartesi 1 kcnde<J 
varacak ve çar~amba l 
riye'den · kalkarak 
uğrayarak lstan bula gelce 

Trabzon ikinel 
postası 

[Karadeniz] vapuru :' 8 

Perteınbe akşamı Galata 
ınındın kalkarak Zon 
lnebolu, Sinop, ıusu n, 
Fatsa, Ordu, Giresun, T~• 

Rize Hopa"ya gidecek \'C Jod 
pazar iskeleslle Rize, t)f, 
mene , Trabzon , Polath ... 
Giresun, Ordu, Fatsa, ~~~ 
Sinop, lneboluya uğr•T' 
gelecektir. • _/ 

Türkiye Seyrisefain id ..l 
sine alt havuzlara gire'"' 

tüccar vapurları Raspa ııı~ 
kasası 7 ağustos 980 cari 
temdit edildi · iJAn olıınııl! 

DOYÇE LEVA~T Lll'l 
Hamburır, Brem, Aıı'ftl' 
Islanbul n Bahrı SiyJI> 
rında azimet Ya 11yde'. rıı,; 

zam postas1; Ham1mrı;.13~. 
Stetin, AnYer3 ve Holel""" 

dan limanımP ıuu~ •" 
beklenen vapur 1r ; ıJıl'. 

Mexico vapuru 4 ağu_ osa ~ 
Troya vapuru 7 ağusıosı dil'_ 
Morea vapuru 18 ığusroi• ~ 
Stetin vapuru 20 ııtu cosa 

Burgaz, Vmı•, Kö<tenco. ı' 
ve lbrall için limanımıtd O 

ı f haroker edocek vapur ' 

Mcxlco vapuru 7·9 •I' 

1 ra tahmilde 
Sıetin vıpı;ru 2ıı 24 ııtıl 
ıahmllde 

Hamburg. Brem, Anver!, rtot ;' 
il '"' vo Dançlg için yakında ın ıııt• 

dan hareket edecek v 1P0
' 

lmbroı vapuru limanıınııd• ;ıol' 
Angora vapuru I0-12 ağU 
tahmil de r' 
'.\.lllo vapuru 14· 15 •P'5~ 
tahmil de 

' f ., . "·ılııl 
I• ~zla ta ~ı At çın '" ~ı 

Uvakimyan llanıııd 1 rıı 
uınuml acente~iğıne ıı111 7~ 
Tc.efoıı= Bevı>~\u 64 1 -

ı{u.ııanınız. ti: 
eczanede satı 

i 


