
------•ISl1J!l331 .... r<llll _______ , 

ÇAHŞA \IBA -
6 AGUSTOS 1930 -

5 inci rene, ıco 1602 -
f\USHASI 6 KURUŞTUR ............... =· ..... ......-. u • • u u """' .. _,.., ....,.,, .. 

UT 
j 

ı------~B~U~G~Ü~ı~------·--·~ 
z in:I sa'ıi e~c ' 3 14 cen1l)elfn umuınl k4~ 

ıtpttrl dt!lştlrlldl 1 Tarl 1. ıet lk ı Al P . ' 4 
ı - Harlcl ve "7on rler '- l.; .ta11ur lı.;ln lhtUaller 

3 uncJ •a.ıllcde 

ı- Tetkik heyeıl Hıııyadao -
a•det ettl I 

Z Kambiyo buhranının önD · 
ne nasıl ccçlldl ? -

yapılacak 

4üncü sahifede 
1 1 Clf'k 
2 • Hlkftye 
3 Romnn 

... 
• 

An-~~~m~~~.,ük~k 1Hududumuza Suriyeden taarruz ettiler. 
vasıflarından biri de şudur ki, 
içinde bulunduğu şerait neka- \ -' ~ 
dar ağır, çetin ve sarp _olursa 
e-nerji ve faaliyeti de o nısbette 
artar; bir tarafta askeri ~areket: 

Siırt 
o ı Kenan B.' 

ler varmış öbür tarafta ıkusa~ı 1 '\ 

ve mali mes'eleler dolaşık bır .-~ ................ ., 
safhaya girmiş diye mesela, b!r M~ı"!> 1 !'. 
umumi sıhhat işini veya bır 

llr rJ • 
• • 
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Inaz mutlaka bir yandan onları 
da başarrnağa çalışır. Çünkü 
herhangi bir muntazam ve mo
lern idare makinasında her kıs
cnın öbür kısmı tuttuğunu; ve 
oütün teferruatın bir kül teşkil A.~i/e,- Jrall ı•e Suriye Jı11dutlnr11111za yeni taarruzlar yaptılar 
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Vekaletin daveti .. . 
uzerıne 

Ankaraya gitti. 

Müddeiumumi cu -
martesl isi an bula 

dönecektir. 
ettiğini makinenin şu tarafı iş- • ı b • ı • k s 
!~~ır:::~:c:i~n~a~=f~~~~y~:~~~~ Haç o' avene s 1 e 1 r ı ~ e u ri ye İstanbul miıddeiumumisi Ke 
nıi hareketin aksamağa başlı- d d • d • • ğ• nan B.dün Adliye Vekaletinden 
Yacağını bilir. hu u um za gı ı ve ge{'tı 1 vakidavetüzerineAnkarayaha 

Onun icindir ki, Ankara Hü- Y reket etmiştir. 
kUmeti so"n günlerde bir sürü 1 d ı i t il • • k t• Kenan B. Ankarada lstan-
Çetın mes'ele1erin halli ile uğ- yer er e te gra e erını es ı. bul adliyesine ait miistacel işle-
raşuğı şu esnada ortaya bir fiil ri ve bu meyanda hapisane ile 
mes'elesi atmaktan ve bunu hal diğer adliye dairelerine ait ihti-
letmeğe kalkı~maktan çekinmi- h' . .. d } yaçlan Vekalet nezdinde takip 
yor. Bu güzel ve asil cehti al- Aramad rıa ıyesıne teca vuz e en şaki er edecek ve cumartesi günü şehri-
kıslamamak mümkün değildir. mize avdet edecektir. 

Ortaya bir dil mes'elesi at- çember içine alınmışlardır. Iraktan taarruz Kenan B., komünistlik mese 
mak dedik. Halbuki çok zaman- lesinden dolayı şehrimizde bazı 
dan beri bu memlekette halle- d } b d H h dilmesi Jiiırmgelen bir dil mes'- e en erin aşın a arzan şey i var.. tevkifat yapıldığına dair vaki 
elesi vardır. Harf inkılabmr- neşriyatın doğru olmadığını söy 
miiteakıp bu mes'ele had dava- j !emiştir. 
!ardan biri haline girdi. Dil En- Hoçonun üzerine kafi kuvvet sevkedilmlştir. Asiler, nanE:~~~t~:p:~:~:ıı~~n~:ı ı~-
cümeni bu dava ile uğraşa dur- k" " • 1 k sun bütün türkce hocaları gra- Ağrı hare atına muessır o ma istiyorlar mal edildikten sonra İstanbul 

k 
" daki hapisane ilga edilerek a.ı:-.r 

mersizlikten şikayet etme ~e ANKARA, 5 (Telefonla) - Ağrı lınmıs.lardır. 6
' · · d D l hapis cezasına mahkOm eşhas 

yeni Türk gramerını ke d.1 dağı meselesi ile meşgul olduğumuz şu Bugünlerde tedip hareketine baş- Eskişehire nakledilecektir. Ha-
fımeninden bekleme te ır- sırada Garp ve Cenup hududumuzuıı !anacaktır. f"f · Gerçi türk milletine .latin ı hapis mahkumları ise tevkı-

harflerinden çıkarılmış bır al- başka noktalarında bizi meşgul etmek Bunlar için dahi Zeylan deresinde fanede tefrik olunacak dairede 
fabe verdikten ve bu alfabeye ve dolayısile Ağrı harekatını teehhüre imha edilen asilerin akibeti muhakkak- • mahkumiyet müddetlerini geçi-
gore türkçenin i~lasmı tesbit uğratmak gayesile hareket eden asiler tır. receklerdir. 
ettikten sonra, yenı esaslar-•da- sistematik taarruzlarına devam etmek- Haçonun üzerine derhal kuvvet sev· Eskişehirden maada Konya, 

b
. d t l"f et k d'lm Sivas ve Diyarbekirde de birer 

iresinde ır e gramer e 1 - tedirler. Bir hafta evvel İrak hududun- e ı iştir. Hariçte hazırlanıp toprak-mek Dil Encümeninin vezaifi umumi hapisane tesis edilecek 
cümlesindendir. dan Hakkari vilayetinin Oramar nahi- larımıza saldıran bu asiler, karşıların- • ve bu müesseseler ıazımgeı n 

Nitekim bu enciimende bir yeııine tecavüz eden Harzan Şeyhine da mukavemet gösteren ve Cümhuri- • asri bütün şeraiti haiz buluna· 
yandan Büyük Türkçe lfıgatini mensup şakilerin tediblle meşgul olun· yeti müdafaa eden yalnız bir ordu de- caklardır. 
hazırlarken öbür yandan mufas- duğu şu sırada Haso, avenesile birlikte gil, ayni zamanda şuurlu bir halk küt-
sal bir gramer meydana getiril- Suriye hududumuzdan dahil olmuş lesi görmektedirler. 
nıektedir. P~ojesi _iht'.mal ~i ve geçtiği yerlerde telgraf direk ve tel- Haço ayni zamanda bir beyanname 
Ankara Maarıf Vekaletınde dıl }erini tahrip etmiştir. Oramar nahiye- neşrederek müstekil Kürdiatan için ug~ _ 
işi etrafında cereyan edecek o- .. d k "I be · · 
lan müzakerelerin esasını da bu sine tecavuz e en şa ı er çem r ıçıne a- ' raştığını beyan etmiştir. 
proje teşkil edecektir gazetele- • • • 

~i:_~~b~~ı;r;~;ı!!~~~;~~~~:; V,,taatımzz Iran arazisi dahilinde ıştırak edıyor. Hıç şuphe~ız ~ı 1',~ 
sırf nazari ve ilmi kıymetı haız b •ı • • l • tt • ? 
f~:::ı gr~:c~~6:ı~r~sin~e~~i~~~:~ azı mevzı erı ışga mı e l • 
nıüstenit müşahede ve m_ütale- 4 Ağustos tarihli Temps muhtelif mevzii işgal etmiştir. , üzerine yiirüyen asilerin bu ha 
alan aynca ameli bir kıymette (Tan) gazetesi yazıyor: Ne gaflet 'reketinden ve bu hareketle ir 
verecektir. "İstanbuldan Londra gazete . . . . . ı tibatı olan diğer bazr hareket-

Yakup Kadri lerine bildirildiğine göre 30.000 Pol.ıt~ka rcfıkımıze Ankara !erden zamanında haberdar ol

~us Sefiri M. Surlç 
ı .. nkaraya gitti .. 

Rus sefiri M. Suriç dün ak 
am Ankaraya gitmiştir. , . 

Bu seyahat, sefaret başkati
binin ölümü ile neticelenen ka
za ile alakadar görülmektedir. _ ........ 
Yavuzun ahş talimleri 

filme alınacak 
Tayyare cemiyeti Y~v.uz_drit 

'lotunun top talimlerım fılme 
;ekmek için Milli Müdafaa Ve
kaletinden müsaade almıştır. 
Yıavuzun atış ve talimne alına
cak filmi memleketin her tara· 
fında sinemalarda gösterilecek
tir. 

Adliye ve Maarif Vekileri 

ANKARA, 5 (Telefonla) -
Adliye Vekili cumartesi gü

nü İzmire hareket edecektir. 
Maarif Vekili de gelecek hafta 
icinde Avrupaya tedaviye gide
cektir. 

1 Mektepliler 1 

nıiisabakası --
r. ... incı hafta başladı 

65 ine hafta başlamıştır. 
Gazelt zde çıkan haberler 
den en mUhlmminl seçip cu
n urtesi ııksmtla kadar mü
sabaka mcmu•"uğunn gönde· 
rlnlı. Neticeler pazar günü l ne_şredllecel tir. _ 

neferlik bir Türk kuvveti Ağrı- ~uhab~.rı ta_r:ıfınd~1: bildirildi- duğu ve bu istihbaratım hü
dağmdaki asileri muhas~ra et-. gıne gore hır te kıla tın mühim kilmete bildirmek üzere idare 
miş bulunmaktadır. Bı~ _-rurk rı.ikı.inlerinden bir zatın hudu- memurlarımızdan birine tahri-
fırkası İran toprağı dahıl.nde dumuzu geçip Erciş ve Patnos (Mabdı ikinci sahifede) .. , ................................................................................................................. ..... 

Mübadele heyeti umumi
yesi dün toplandı. 

Fedakar bir 
şehit .. 

Resmini yukarıya dercettigı
miz zat, şakilerin ilk günlenl-: 
Ercişe akınlan 

esnasında fe 
bir surette ehı 

ettikleri Ere' 
Müddeiumumis 
Mustafa Han-. 
Beydir. Mustaf 
Hami Bey 4 
yaşındadır, evlı 
dir, hir çocu 
vardır. Şaki! 
derisini yüzme 
etlerini parça 
parça etmek su 
retile zavallı re-
fikasının gözleri Musca!tı du .... 
önünde Mustafa B. merhum 
Hami B. i şehit etmişlerdir. 

Kenar• R~y 

Adliye Vekili Mahmut Esat 
B. cumartesi günü lzmire hare· 
ket ederek teftişatına ba lıva
caktır. 

Vekil B .• İımiri müteakıp 
İstanbul ve Trakya adliyeleri
ni de teftiş edecek ve tesriniev
'elde Ankaraya avdet edecek
tir. ---·------

Emniyeti umumiye 
Müdürü 

ANKARA, 5 (Telefonla) -
Emniyetı umumiye müdı.irü 

Tevfik Hadi B. geldi, yeni va
zifesine ba !adı. __ ..... ..._ __ 
Sultan Hamit 

Ağustosta 

Millivetsütunlarında 

Çok kıymetli lntıbalar: 
Yukarıya dercettiğiıniz "Milliyet" in hususi resimleri Büyilk 

R_eisimiz <?a~i Hazretlerini de~izde ve Faris Büyük elçimiz Fet
hı Beyle bırlıkte sofrada, motor de ve otomobilde göstermekte
dir. 

lbrahim Tali Bey Urfa tari
kıle cumartesiye gidiyor. 
Is~~hAattedbirl~rinden çok iyi neticeler alınıyor. 
Hukumet halk ıle meşgu[, eski zirai usul değişti 

Şehrimizde bulunmakta olan 
birinci umumi müfettiş İbrahim 
Tali B. dün öğleden sonra vi
layette kendisine tahsis olunan 
daireye gelerek geç vakte kadar 
mıntakasına ait mesai! ile meş
gul olmuştur. Hakkı Şinasi Pa
ş~ dün akşa?1 _İbrahim Tali B. i J 

7.ıyaret etmıştır. 

İbrahim Tali B. bir muhar
ririmiıe demi5tir ki: 

- "Cumartesi günü Urfa ta
rikile Sarka hareket ederek mm 
takama gidecegim. Mmtakam
da, hadisenin cereyan ettiği J 
yerden baska, her tarafta vaıd. 
yet normal el ır. 

Islahat tedbirlerinden ok iyi 
neticeler alınmaktadır. Sarkta 
sıhhi teşkiiat günden güne tevsi 
edilerek hiç teşkilatı olmıyan 
yerlere de tesmili cihetine gidil 
ıni tir. 

İbrahim 1 ali Bey 

Hükumet halk ile me guldür !er bu yeni vesaitten bilistifade 
Macaristandan getirttiğimiz :zi- bütiin mahsulatına ait harman 
raat mütehassı ı sekiz vilayeti i !erini yapabileceklerdir,. Ara. 
gezerek raporunu verdi. Bu ınü- z~ ~ahiplerinin c:oğu, ziraat işle
tehassısın istirakile aktedilen nnı tekemmül ettirmeğe çalı 1 
kongrede arazi sahipleri, köylü- yorlar. 
ler ve mıntakamn bütün teşkila Eskiden Şarkta ziraat ipti· 
tına dahil memurlar bulundular. dai usullerle arpa, darı ve huğ 
Kongre, Şarkta yeni ziraat u. daya miinhasır kalmakta idi. 
sullerinin taamnıiimü icin co•· Bunların yetismedigi seneler de 
faideli kararlar ittihaz ctmi tir. halk ac: kalırdı Halbuki şimdi 

Mütehassısın raporu yakın- az yağmurla yetışecek bir çok is 
da Vekalete takdim ve nesrcdi tihsaıat ta nazarı dikkate alma 
lecektir. k ı · · ra mu 1teht zıraat yapmak 

Diyarbeki rde, niimune ciftli- fikrinin halka telkin edilmesı e
ğinde t'ski ve yeni ziraat u.ııl- sas ittihaz olunmu tur. At
leri tecrübeleri mukayeseli su- lnrm, sığırların bozulmasına se 
rette yapılarak köylülere y ni hep olan eskı besleme tarzının 
u~ullerin fai<leleri anl~tılmı.-. ":' da ıslahına calı. ılıyor, Yol in
b~~h~~sa harma~ ma~ınele~ını , şaatı faaliyeti de pek ciddivetlr 
koyl~!er 5ok begenmışlerdır. 

1 

ilerliyor 
• Çunku mebz~l ma~sul oldu-' Son dört beş sene zarfıncl• 
gu senelerde eskı vesaıtle t~m~- şimdiye kadar yapılmamı ve h~ 
men ha..,...,an vıınannyan çıftrı- fM bd "k" · h"f d ) . , a r ı ıncı sa ı e e 
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HARİCİ HA ERLER •• 
Siz, sulh ve 

bir şey 

Çin de 

sükundan- başka Komünistler 
istemeyiz.. lngilizlerden 50 bin 

Fransa tek Mehmet Ali ile ' 
münasebatı dostane bir şekilde • dolar istiyorlar 1 
idi. Mısırda bir çok Fransız mü PEKİN, 5 (A. A.) - İstih 
tehassısları çalışmakta devam e 1 bar edildiğine göre, şakiler 18 
diyordu. Fransızların bu vaziye temmuzdanberi esaretleri altm-
ti Mısırda kendilerine bir mevki da bulunan iki İngiliz misyoner 
temin etmiş oluyordu. Bu mev- kadından birinin bir parmağını 
kii İngilizler çekemiyordu. keserek hükilmet memurlarına 

Mehmet Alinin paraya ihtiya göndermişler ve bu kadının 
cı çoktu. Avrupadan bir çok sar serbest bırakılması için 50.000 
raflar kendisine para ikraz et - dolar fidyei necat istemişlerdir. 
mek için tekliflerde bulunuyor- Fidyei necat verilmediği takdir-
lardı. de komünist şakilerin kadmca-

Bilhassa Fransızlar borç ver ğızın diğer parmaklarını da bi-
mek istiyorlardı. Fakat Avrupa rer birer kesecekleri zannedili-
lı sarafların ileri sürdükleri bir ·or. 
şart vardı: Mehmet Aliye vere- Tayfun! 
cekleri para için evvela padişa AMSTERDAM, S (A. A. )-
hin muvaffakat etmesini istiyor Dün bu mıntakada şiddetli bir 
!ardı. Mehmet Ali bunu kabul tayfun olmuş ve mahsulatı kıs-
etmiyordu. Hünkar İskelesi muahedesini men tahrip eylemiştir. 

Fransa Mehmet Aliye borç bir an evvel yırtmak istiyen İn
olarak çok para vermek istiyor- gilizler için bundan daha kes
du. Fakat buna mukabil kuvet ti.nne bir yol yoktu. 
ti bir takım menafi elde etmek Ponsonby 11 eylftl 835 te yaz 

Afganlstaııda 

Yeni vaziyet 
emelinde idi. dığı bir mütaleada şöyle diyor: 

Fakat Fransanın Mehmet A- "Ben Osmanlı İmparatorlu- Afganistandaki son 
li ile ~ü.~a~ebatı .~~. k~~ar dos- ğunun y~kıla~ağım zannediyo- hadiselerin mahiyeti 
tane gorunurse gorwısun İn - rum. Meger kı padişah Mehmet S Ef k .. hakkınd 
giltereyi kuşkulandıracak ka- 1 Aliye karşı taarruza geçsin... on gan ve ayıı a 
dar bu dostlug-un kuvvetli ol _ Hatta bu m h b d d' sabık krral Amanullah Hanın u are e e pa ışa- .1 . ka d b. d . 
madığı meydanda idi. Bilakis hın orduları hezimete uğrasa a.ı es~ .er nm an ır zat emış-
Fransa da Rus tehlikesinden bile bu, Mehmet Alinin mevcut tır kı. . 
çok korktuğu içinRusyayı İstan vaziyetten istifadesi karşısın- 1 Bu v~k"Jıe ~azla kıymet 
buldan uzaklaştırmak maksadi da Babıali ye pek o kadar zarar- ven emez .. _ a ır an munta- -
le Babraliye karşı çok dost gö- lı olmıyacaktır. zam as~edıge fazla kıymet ver 
runmeği tercih ediyordu. İstan Maamafih Paris Hükfımeti mektedı: .. 
bulda mühim roller oynamış o- İstanbuldaki sefirine vadiği ta 1 Ahalıı:ıı: bazı. çapulcular ta
lan Roussin Mehmet Alinin düş limatta sulhün ihial edilmeme-ı r~fından ~~ı~e b~r~e rahatsız e
manı idi. Bu Fransız, Rusyaya sini tebliğ edıyordu.Fransız Hü dılmeme~~ ıçın sı.~a~lar.~ top:an 
karşı Babıaliyi kuvvetlendirmek kumeti Babıali ile Mehmet Ali-. masına luzum gorulmuş, sıl~_hı 
istiyordu. nin arasında bir dostluk vücu- toplar:_ırken ~eçe Sek~~~~ yuz 

İstanbuldaki İngiliz ve Fran- de gelmesi için çalrşmağı ken- buldugu muhıt olan G~lus~an
sız diplomatları bir proje ha- di hesabına daha karlı bulmağa d~n .. Beçe Sekanın kabılesı ve 
zırlamışlardı. Bu projeye göre başladı. koY1:1. halkı.. .. ayakl~nmışlardır. 
İngiltere ve Fransa sefirleri Fakat Babıali ile Mehmet A- T~bıı bu kuçuk vak a daha çık
Mehmet Aliyi şimdiye kadar li arasında dostluk tesisi siya- tıgı and~ b~stırılmıştı_r. Halk 
ele geçirdiği yerler tahliye e- seti tngilterenin işine hiç gel-/ ta esasen ın~.ızama ve nız~a ta 
derek yalnız Mısır ve Aka ile miyordu. Fransanın bu teşeb-• raftardır. B?yl~ ser~eşlıklere 
fktifaya mecbur etmek istiyor- büsleri karşısında Babıalinin meyda~ verı~~cektır. ,.. 
tardı. verdiği cevap şu oluyordu: 1 İsviçre de cevap verdi 

Bundan anlaşılabilirdi ki -. Biz su~h ve sü~undan bas-. CENEVRE, 5 (A. A.) _ ts 
Mehmet Aliye karşı Babıalinin ka. b~r ş~y ıste.meyız'. M~hm;!t vic;re hükumeti Avrupa federas
aça~ağı muharı;_b~de Fransa ile Alı aılesıne selam~.t dılerız. Fa- yonu hakkındaki Briand notası 
İngıltere ~abıalıye muzaheret kat o_nlar uzun. mud~et d~vam na karşı hazırlamış o!ciıığu ce
edeceklerdı. ede:nıy~c~klerdı_r. M.e_ger kı Mı- vabı Fransız sefirine tevdi et-

İstanbuldaki İngiliz elçisi sır ile ıktıfa edıp dıger yerler- · · _ mıstır. 
böyle bir muharebenin bir an den vazgeçeler ... -------"-
eve! olmasını istiyordu. Çünkü (Bitmedi) Şark hududumuzda 

Haliç sınai bir Amanullah Hanen oğlu (Birinci sayfadan mabat) 
k 1 Parise gidiyor ren bildirdiği halde, bu ihbara-

m ı nta a 0 Uyur Sabık Efgan kıralı Amanul-. tın mezkur memur tarafından la 

Frantsada 

Grev! 
Frnnsada grev 

büyüyor 
PARİS, 5 (A. A.) - Sendi

kalar tarafından v.erilen emre 
rağmen şimal havalisintleki me
nsucat amelesi grevi kısmi kal
mıştır. Sendikalar dahil 100 bin 
ameleden greve iştirak eden
lerin miktarı 37 .000 dir. 

LİLLE, 5 (A. A.) - Belçi
kalı grevciler Rube ve Turktı-· -
van'da çalışmak istiyen Belçika 
lı amelenin hududu geçmeleri
ne mani olmuşlardır, Yeniden 
20.000 işsiz vardır . Amele ile 
grevciler arasında bir takım 
mücadeleler zuhur ettiği Rube' 
den bildiriliyor. 

Paris - Tokyo 
Le Bourjet, 5 (A. A.) - Pa 

ris - Tokyo arasında büyük mer 
halelerle seyahat icrasına teşeb 
büs etmiş olan Japon tayyare
cisi Azuma, saat 10. 15 te hare
ket etmiştir. İlk merhalesi Ber
lin olacaktır. 

İtalya-Fransa 
CEZAYİR, 5 ( A. A. ) - Ce

zayir - Trablusgarp hududunda 
ki Fransız ve İtalyan zabitleri 
hudut meseleleri hakkında sa- -
mimi surette müzakeratta bu
lunmuşlardır. 

Sinemada yangın 
NEVYORK, 4 (A. A. ) -

Saopolo sinemalarından birinde 
bir filim yığınının ~arında kü
çük bir çocuğun kibritle oyna
ması yüzünden çıkan yangın es 
nasında 25 çocuk vücutlerinin 
muhtelif yerlerinden yaralan
mışlardır. 

f 

Bulgaristan da 

Heyetimiz 
Bulgarlar her yerde 
tezahürat yapıyorlar 

lbrahim Tali ey· 
U. Müfettiş, vaziyeti tenvir için gelıni 

Gazi Hz. Tali Beye isabet ve muvaffa• 
kıyetlerinden dolayı teşekkür ettiler V ARNA, 4 (A. A. ) - He

yetimiz dün akşam üstü deniz 
den Peynircik mevkiine götürül um Y A!--OY A, ~ A_.A. --: Birin~i rine arzı tazimat etmiş ~ 
dü ve orada ziyafet verildi. Ge umı n:ufettış Ibrahım Talı yet hakkında malfımat a 
ce bir musiki müsameresinde ~eyefen?ı askeri müşaviri Kad- miştir. Reisicümhur tta 
geçirildi. Öğleden evvel gaze- rı Paşa. ıle beraber hükumet geçen icraat ve alınan t 

teciler memleketler arasında da merkezıne gelerek geçen hadi- re dair ariz ve amik tafs' 
ha sıkı bir matbuat tesanüdü sat ve icraat ile vaziyet hakkın- larak İbrahim Tali BeY 
vücude getirmek esası üzerine d~ ı:ı:ıaıo.mat vermeği arzu et- k • .. · · Kadri 

mlştlr V ·1 .. d .. ve as en muşavırı k ı B ·· .. -ı · bel · e ven en musaa e uze · . ..t onuştu ar. ugun og eyın e- · lm' . .. .. . Hazretlerine muvaffakı1·· 
diyenin resmi mükellef ziyafeti rıne ge ıştır. Muşanmıleyh . . ki 

·1di B 1 d' · · T" ki Ankarada ait olduğu makamat ısabetlerınden dolayı ta ven . e e ıye reısı, ur er .1 .. .. "k kk" 
1 

· · jf 
hakkında fevkalade dostane bir ı e goruştu. t.eı:ı: sonra Yalovayalteşe ur ennı beyan ve 
lisanla nutuk söyledi. Necmet- gelerek Reısıcumhur Hazretle- yurmuşlardır. 
tin Sadık B . Fransızca cevap 
verdi. Türk - Bulgar dostluğ·u

nun en hissi tezahürleri görül
dü, şiddetle alkışland.L Akşam 
Alaca manastırına ve krralın 
buradaki saray bahçesine gidile
rek yemek Sen Konstantin'de 
yenildi. 

Yeni bir kürsü 

LYON, 4 (A. A.) - M. 
Herriot, beledi ye meclisine ver 
diği bir layihada hukuk fakül
tesinde sulh teşkilatına ait bir 
kürsü tesisini stemştir. 

Boykot ediyorlar 
LONDRA, 5 (A. A. ) 

Nasyonalist kongresinin Delhi 
mürosu, teşrii meclis intihabatı 
na boykot etmeğe karar vermiş 
tir. 
VARŞOVA, 5 (A. A. )

Fransa hava kuvvetleri nazın 

M. Evnac, hareket etme- -
den evvel uzun uzadıya mareşal 
pilsudeski ile görüşmüştür. 

Türk gazetecileri Sofya 
Bulgarlstanın her tarafında gazetr. 
cilerlmiz hararetle karsılanıyor 

VARNA, 5 (A. A. ) - Bu-1 yesinde gazetecileri kabııl 
gün Başvekil M. Liyapc;ef Türk rek uzun müddet görü 
gazetecileri heyetini kabul ede- Türk Bulgar milletleriııill 
rek uzun müddet görüşmüştür birlerini pek iyi tanıd 
ve ezcümle ziraat memleketle- bundan dolayı yekdige 
rinin buhranından bahsederek karşı mütekabil hürmet tf.J 
bu sene Bulgaristan köylüleri- mat beslediklerini beyaıt ,,,. 
nin çok mahsul elde ettiklerini, tir. Varna civarında Seıı 1'. 
fakat fiatlar düşkün olduğu için tanten manastırı mesiresilll". 
ihracat yapılamadığını Fransa ce ziyafeti verilmiş ve ziY 
gibi bazı memleketlerin mahsu ce yarısına kadar devam 
lü fena gitmiş ise de bu mevsim- tir. Bugün gündüz Çeşıtı, 
de bulunması lazımgelenden bir yaft çekilmiş, Varnadal<i 
misli fazla olan Karıada ve A- - gençliği tarafından da ı;ğ 
merika stoku fiat düşkünlüğünü sonra bir çay ziyafeti ve 
tuttuğunu söyledi ve dedi ki : hasbihal edilmiştir. Heye' 

"Bugün sulh istemiyen hiç akşam sekiz trenile Sof 
bir devlet yoktur. Fakat sulh reket etmiştir. 
istikrarı olmak için bilhassa SOFYA, 4 A.A. - Till'. 
Bulgarlarla Macarlar komşula- Lehli gazeteciler heyeti <ılı 
rile anlaşma suretile tatmin e- ya muvasallıt etmişler, ve '."I 
dilmelidirler.,,. retle karşılanmışlardır. Ş't 

Başvekil Gazi Hz. nin eserin rine verilen ziyafette Zir8' 
den büyük bir hayranlıkla balı zırı V:ı-ssilef ve münakalii~ . 
sederek Büyük Petronun eseri n Staınof hazır bul~m~Ş ı 
Gazi Hz. nin eseri yanında kü- Sof~a m~t~uat ceınıyetı . 
çük kaldığını ve Türk inkılabını meb us ~ılı~nof hararetli. 
la tin harflerinin kabulü tetviç tu~la mısafırlere h~ş gel. 
ettiğini, büyük Petronun buna n:ış ve bu nutka Türk m~ 
cesaret edemediğini söylemiştir rı namına H:ık~ı Tarık ~ 
Ve sözlerine şunu iiave etti: Leh gazetecılerı namına ";J 

" · anpre mukabelede bulunııl"' 
Mustafa Kemal gibi bir re- dır. 

is bulmak Türk milletinin en Bundan sonra söz alıll 
büyük kalliliyetidir.,,. at nazırı Vassilef beyne;i! 

İstanbulun Haliç kısmı ted- !ah Han dün Perapalasa giderek kaydi ile karşılanarak ehemmi
ricen bir sanayi mıntakası hali· bir kaç güne .. kadar !taly~ya gi-

1 
yet verilmediği anlaşılmıştır. 

ne gelmektedir. decek o1an buy·uk oglu Hıdaye- 1 Filvaki asilerin harekat pla-
Son zamanlarda bu mıntaka- tullah Hanın yol hazırlıkları ile nmdan zamanında haberdar o

da yeniden 4 fabrika tesisi için bizzat meşgul olmuştur. J lan bu zat bütün bu hadiseleri 
hükumete müracaatlar ~aki. ~l- ~aris ~arü!fünununııı:ı fen şu 

1 
raporunda birer birer zilfretmiş 

muştur. Bu meyanda bır kagıt besıne mudavım olan Hıdaye- - asilerin Ercişi hükumet merke
fabrikası tesisi de mevzubahsol I tullah Han İtalvadan doğruca 1 zi yapmak istediklerini ve İhsan 

Viliiyet verem dlıpaııserl 

VARNA, 5 (A,. A.) -Türk teşriki mesainin her sall 
gazetecileri dün Kıratın vama faydalarını ehemmiyetle -:1-. 
civardaki yazlık sarayını gez- detmiştir. Lehliler kırat l'ıii 
mişlerdir. Bu esnada başkatip las Varnenien'in mezarıll~ 
Kıralın programdan o sabah çelenk koymuşlardır. Bıı fi 
geç haberdar edildiğini ve hazır ilk konferans aktolunmUŞ 'I, 
bulunamadığını ve Kıralın beya lanof üç memleketin her~ 
ru hoşamedi ettiğini söylemiştir da tekarrtibü için bu me'((I;/ 
Akşam üzeri Hariciye nazırı M. , ler matbuatı arasındaki 
Burof Vama civarındaki sayfi- lan zikretmiştir. Veremle ne yapacağız? .-

maktadır. Bu i~le meşgul olan Parise gidecektir. 

1 

Nurinin Ercis düşürüldükten 
Fransız ve Belçıka sermayedar- S · h t"l l kt "k sonra harekatı Pay köyünden i-

Temmuzda yalnız dispansere 1258 
hasta müracaat etti.. 

Boğulduğu anlaşıldı .. 
Rus sefareti baskatibinin cenaı; 

d .. , f b · ergı eye ı e e e rı 
tarın an murekkep grup a n- • ke . d . •1• f • dare etmek istediğini zamanın 
kayı ~üratle tc;:is i~in f_:ıali?'~tc şır . h arasın ~ ~~tı a 

1 
da öğrenmeğe muvaffak olmuş 

geçmış ve kagıt ımalatı ıçın Y erlı mallar sergısı ıle Elek tur. İdare memurunun bu is-
lüzumu olan külliyetli miktarda trik şirketi arasında bir ihtitaf- 1 tihbara ehemmiyet vermemis ol 

Veremle mücadele vesaitimiz gayri kafidir; 
ne yapacaksak bir an evvel yapalım ' 

merasimle gömüldü -~ 
ANKAKA, 5 (Telefonla) - arasında noksan görütrxı~~ 
Gölde avlanmak üzere giden Cenazesi yarın saat 10 dı ~ 

ve boğulan Rus sefareti başkati simle hastaneden kald ";/ 
bi Jüst'ün naşinin bugün nümu- merkadi mahsusuna defıı 
ne has~anesinde otopsisi yapıl- cektir. Vj 
mıştır. Merasimde Hariciye ~ 

suyun temini için artezyen l:u- zuhu: etmiştir. . . . . ·ı' masının sebepleri tahkik edil-
yulan açılmasna teşebbüs olun- Şırketten sergının elektrık mektedic. 
muştur. sarfiyatını gösterecek bir saatin Asilerin ilk hazırladıkları 

Grup şimdilik Alman yadan mektebin saa~i >:aı:ına konul- - ! ptana göre hududumuzun 9 mu 
hamur halinde kağıt getirterek ması. talep edılmıştır. 1 ayyen yerinden taarruza gecme 
buradaki fabrikada lazangelen Şırket her nedense .b':1n~. r~.zı l ğe karar verdikleri aniasılmış- -
şekilleri te~in edecek ve kağı- olmam;kt~ v~ scrgı>:_ı buY1;'k tır. • Fakat Zeylan hadisesi mu 
dın doğrudan doğruya memle- mb asrkal ar ıhtıyar etmege mec- vaffakıyetle neticc;lenmevince 
ketimizde imali için istihzaratta ur ı l'l?a:ktad~. . . . planın mütebaki kı~mının 
bulunacaktır. Ser~ı heyetı şır~~tın bılha_s- tatbikına imkan bulamamışlar-

. . . sa yerlı mallar sergısıne karşı ıh dır. Ancak Çaldıran vak'ası pla 

İstanbul vilayeti Veremle ı 
mücadee cen:ıiY~ti tarafından 
açılan verem dişpanserinde son 
bir ay zarfında hasta adedi çok 
fazla artmıştır., Son temmuz 
ayı içinde yalnız şehrimiz dahi
linde 1258 hasta müracaat et- -
miştir. Bunlarm ekserisi müz
minleşmiştir. Hastaların ekse
risini kadınlar teşkil etmekte
dir. 

Neticede mumaileyhin bo- bizzat bulunacağı gibi aef Pı! 
ğularak öldüğü anlaşılmıştır. erkanı da iştirak edece1'ı t1' 

M. Jüst'ün göl kenarında bı- ve jandarma ll\Üfrezeleri 
raktığı elbişeleri ve. sair eşyası nacaktır. 

Türkçe muallimletinin tazim teigr,., 
ANKARA, 5 A.A. - Türkçe ı dum. Pek yüksek ve vatsP'ı1, Memleketımızden ehemmı- d · -· b .. k"t• . . . . as ettıgı u muş u attan tees- nın ihtiva ettiği harekat meya-

yetlı kambıyo gıtmesıne sebep sürle bahsetmektedir d d 
Dispanserin bütçesi bütün 

hastaları tahti tedaviye almağa 
müsait değildir. olan civata imatatının dahilde · nın a ır. 

temini için gene Haliç mıntaka. Otomobilli iki seyyah ----~ ---
sında bir fabrika vücude getiril Şehrimize Marten Piyer ve İbrahim Tali Bey 

Dispanser sertabibi M. Taiat 

miştir. Berten Antuvan isminde iki 
Bir cam ve şişe fabrikası te- Fransız otomobilli seyyahı gel

~isi için de teşebbüsler vardır. miştir. Bu seyyahlar otomobil 
Mühim bir Fransız grupu ta triptiğinden Türkiyede ilk isti

rafından yaptırılmakta olan 4 fade eden seyyahlardır. 
bin tezgahlı büyük mensucat 
fabrikası da memleketimizin e- Tıp talebe yurduna 
hemmiyetli bir ihtiyacına teka- almcak talebe 
bül edecektir. -----

Hil3.liahmer tenezzühü 
Hilaliahmer Fatih şubesi ta

rafından tertip olunan tenezzüh 
bugün yapılacakdır. Vapur saat 
19 da köprüden hareket edecek
tir. 

Mikrobiyoloji kongresi 
Pariste toplanan beynelmilel 

mikrobiyoloji kongresine işti
rak eden müderris İhsan Sami 
Bey gelmi;ti.r. 

Bu sene leyli Tıp talebe · yur 
duna alınacak talebenin adedi 
80 değil 120 dir. Ancak tam dev 
reli lise mezunları kabul edil- -
mekte olmasından talipler hiç 
imtihansız olarak alınmaktadır 
lar. 

Sekteden vefat 
Kuleli Lisesi muamelat mü

dürü Faik Bey dün İstiklal cad
desinden geçerken üzerine fena 
lık gelmiş ve kalp sektesinden 
vefat etmiştir, 

B. dün bu hususta bir muharri
rimize demiştir ki: 

(Birinci sayfadan mabat) - Avrupada her 10.000 nü-
tıra gelmemiş olan işler yapıl- fus için bir verem dispanseri 
mış, en lüzumlu yollar açılmış mevcuttur. Buna rağmen Fran 
tır. Maarif işlerine de çok ehem sada her altı dakikada 1 kişi ve
miyet ve!"İyoruz. remden ölmektedir. Halbuki biz 

Diyarbekirdeki muhtelit orta de Ankara, İstanbul, İzmirde 
mektep ihtiyaca kafi gelmedi- olmak üzere ancak üç dispanser 
ğinden ayrıca müstakil bir kız vardır. Memleketimizde hakiki 
mektebi bu sene açılacaktır. istatistikler olmamakla beraber 

Diyarbekirdeki San'at mekte veremden ölenlerin miktarı bu 
bi mmtaka dahilindeki bütün vi rakkamdan çok fazladrr. Bu has 
!ayetlerin ihtiyacını tatmin ede talık bilhassa fakir muhitlerde 
cek surette tensik edilmiştir. bir afet halindedir. 

Vanda bir orta mektep binası, Dispanserin senelik ilaç büt-
yapmak için tahsisat alınmıstrr. çesi 500 liradır. Bu, şüphesiz ka 
Beş vilayet merkezinde açtığı- fi gelmiyor. Her gün yüzlerce 
mız leyli kız mektepleri iki sene hasta tedavisizlik, gıdasızlıktan 
zarfında çok rağbet gördü. Bu mahvolup gidiyor. 
sene üçüncü sınıfları açılacak- Hilaliahmer ayda ancak 10 
m_ kişiyi dcıyııruyor. Günde yüz 

muallimlerinin tazim telgrafla- zifelerinde muvaffakiyet t 
1 rına gelen cevaplar bugün Ma- ni ederim, Efendim. . 11.-
1 arif Vekili Cemal Hüsnü Bey Reisiciil11 ';ıf: 
tarafından kendilerine okun- Gazi Mustafa f{~JJ 
muştur. Muallimler bu pek de- Maarif Vekili Cemal fi"" 

dirhem et ve 2 yumurta vermek ğerli yüksek iltifatlar karşısın- Beyefendiye· • 
suretile. . da :ni~et ve şü~ran . hislerini Türkçe m~allimleriıJIİZI: I 

Sür'atle verem hastaneleci cuşışle .ızhar etmı~lerd.ır: .. .. habbetli hissiyatına ve .ıı;~I 
yaptırılmaz, hastalar dispanser '!~kıl ~ey bu hıslerını bul'.'u~ !etlerinin yüksek nezaket ";J! 
den sonra tecrit edilmezse neti- lerımıze bızza~ ar~edecek~erını teşekkürlerimi takdiın edl' 
ce çok vahimdir. Bu iş bütçe işi ve bu. çok .de.g~rlı .. t~şvıkle~e Efendim. BaŞ"~t 
değil, himmet işidir. ~uallimlerımızın, buyuk Dahı- /s(ll _. 

En büyük noksan ali tahsil nın telgrafında sarahaten beyan . . . 1 J-lii9"' 
görmüş ziyaretçi he~şireler ol- buyurulduğu üzre yüksek ve va Maanf Vekılı Ceı_na 

t ' 'f ı · d ffak l Beyefendıye J• mamasıdır. Bunlar adi hasta anı vazı e erın e muva 0 • . . • ırrııt.ı>"f1 
bakıcılar değildir. İstanbul nıın mağa azmetmekle cevap vere- .. Ha_d ve dıl ı~ılab kte .JI 

takalara ayrılıp, bu hemsireler cekle.ri ~anaatinde olduğunu sö yuk hızmetler ~-fa etrne1181Jirı:, 
b. b" ı · ı· · h ' vlemıstır orta mektep Turkçe ın ·" ur ırer ırer ev en gezme ı ~ı hı J • • • • • • • ··1c5cı- ·~ 

· ' fi ı · b rının ızhar ettıklen yıı e ,.. vesayada bulunmalı, ıkaz etıne- Telgra arın suret en erveç 
1 

kk'. 
1 

der il "" 
l'd' z· · h · ı h" • 'd' gu ara teşe ur er e tefl" ı ır. ıyaretçı emşıre er ye- ı atı ır: d 

1 1 
. d h··rrrıet 

tiştirmek için derhal bir mektep Maarif Vekili Cemal Hüsnü ev et erı~e d~ u .fi 

açmak en mü.brem ihtiyaçlar- - Beyefendiye:· sunarım e en ım. . et 1'("7 
dandır. Halkı veremden kırrtar- Ankarada toplanan türkçı Büvük Mıll ~ 
mak, memleketi kurtarmak- - muallimlerimizin iblağ buyru· 1,p.ıl tır.. lan hislerindeıı mütehassis ol 
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14 esnaf cemiyetinin umumi katipleri değiştirilmiştir. 
emiyetler ihracat 

. v 1 Kadro re bütçeler 

Giden heyet 
Maarif heyetimiz 

Rusyadan avdet etti 

Ressamlar Kambiyo buhranının 
Sergiler nizamname
sinin tadilini istediler 

önü nasıl alındı ? 
a· tezaman bildirilecek 
r 
e 4 cemiyetin umumi 
r~ katipleri değişti 

FevkalAde bir tenzllAt
la tarife yapıldı 

iktisat Vekaletince 
ref'i takarrür etti 

Heyetin Rusya maarifi 
hakkındaki ihtisasları 

Fakat içtimaa icabet 
etmediler 

l(onsorsiyomun Maliye Vekale,tlne 
verdiği raporun metni .. 

•• 1111 •• 

z~ Cemiyetlerin kadro ve bütçe 
e<l. ıri cemiyetler murakaba heyeti 

iL11lrafmdan hazırlanmıştır. Bu 
~dro ve bütçeler cumartesi. gü
. J'lii cemiyetlere bildirilecektir. 
eı Yeni kadrolara nazaran bu
dif ·: İstanbul'da bulu~an 4~ ce
ı!Cnı~etten 34 tanesi halı faaliyet: 

' edır. Bu 34 cemiyetin 15 tanesı 
ıin katibi umumisi tebdil edil-

d 
iştir. Yalnız bakkallar ceıniye 

· .. lı;atibi umumisini~ v~iyeti he 
ıuz takarrür eımcmıştır · 

tt, . Faaliyetlerini tema~! e~re
ıyen cemiyetler de Iagvedıle

llcelı;tir. 
ı 1 Leblebiciler cemiyeti . 

Bir müddet evvel kuru ycmış 
İler cemiyetine ilhak edi_l~n l~b 
biciler cemiyeti leblebıcılenn 
eşebbüsü üzerine müstakil bir 
erniyet haline konulmuştur. 

Mahkemelerde 
Zıya Beyin evrakı 

ağırcezaya veriliyor 
Tevkifane müdürü Ziya B. 

haiı;kında lüzumu muhakeme ka 
ran verildiği yazılm!ştır • ~~ya 
B. in evrakı Müddeıumumılik-. 
Çc Ağırceza mahkemesine tevdı 
edilmek üzeredir. • • 

Ziya B., vazifei m~munye~
ni suiistimal etmekle ıtham edıl 
ınektedir. 

Krzlarını bozan mimarın 
evrala 

İki kızından şeni bir şekilde 
istifadeye kalkışmakl.a m~~nun 
Civaninin evrakı tzmıre gonde
tilmiştir. Kendisi orada muha-
1.:em~ edilecektir. 

Emniyet sandığındaki 
dolandırıccbk 

Emniyet sandığından mühim 
rnilı;tarda para dolandıran Aye
tullah ve arkadaşlarının muha
kemeleri bugün Ağırceza mah
lı;cmesi huzurunda yapılacak- -
tır. 

Karısını öldüren balıkçı 
Hikmetin davası 

Balıkçı Hikmet i~i~de biri 
kendisinden ayrılmak ıstt>·en ~ 
rısc Ayşe Hanımı kıskançlık yu 
zünden öldürmüştü. 

Balıkçı Hikmetin muhakeme 
sine bugün Ağın.eza mahkeme
ainde başlanacaktıt". 

l\ıtahkfun avukat memnun 
.. d · · umumi MahkQmiyet mud etını d 

hapisanede geçirmekte olan H~y b~r 
Rifat B. in vaziyeti hakkında hıç r 
tikiyette bulunmadığı anlaştlınıttır. 
Mahkilm avukat hapisane hayatından 
memnun görünmektedir. 

Villiyette 
Yunaı1 emlaki 
Bilfiil iade edilmiş 

demektir 

İktisat Vekaletile Liman şir
keti arasında Haydarpaşa ve Sir 
keci rıhtımlarından mernaliki 
ecnebiyeye sevkedilmek .üzeı:e 
herhangi bir vapura tahmıl edi
lecek hububat için tenzilatlı fev 
k.ı~ade bir tarife tatbik edile
cektir. Bunun için esaslar tes
bit edilmiştir. 

Bu tarifeye göre evvelce 25 
tonluk bir mavnanın beher tonu 
için vermekte olduğu 68 ~ruş 
tahmil ve tahliye ücreti yem e
sasa göre iki günlük bekle~e 
dahil olmak üzre 45 kuruşa ın
dirilmiştir. Bundan sonraki 
günler için de bekleme ücreti o
larak bir giin için 20 kuruş alı
nacaktır. Mavnada fazla kalır
sa giinlük bekleme bedeli ton ha 
şma 12,5 kuruştur. 50 tonluk 
mavnada ton başına 54 kuruş a
lınırken, bu ücret iki günlük 
beklemede 30 kuruş ve bit" gün 
için ı S kuruşa ve ~üt.e~~ ~ 
ler için ıo kuruşa ındırılmıştır. 

8 tonluk mavnadan 41 kuruş 
alınırken bu ücret 25 kuruşa 
indirilmiş, bir giin için 12,5 ku
ruş ve müteakıp günler için de 
ton başına 7 ,5 kuruş tesbit edil-
miştir. . 

Bu fiatlerde mavna, bekçı, 
muşamba ve su masrafları dahil 

dir. 
Tacir, hububatın muhafa-

zası için, yalnız ihraç malları
na ait olmak üzere, kendi hzsa 
bına şilep isticar ve bunları rıh 
tunlara yanaştırarak tahmil a
meliyatını icra ederse ve oradan 
da doğrudan doğruya vapurlara 
naklederse . Liman şirketi ta
cirlerin bu harekatına müdahale 
etnıiyecektir. Bu şileplerin ta
hmil ve tahliyesinde ameleye ih 
tiyaç olursa, şirket bunların 
tedarikini taahhüt etmiştir.Ame 
le ücreti asgari tarife üzerinden 
cibayet olunacaktır. 

Bundan başka Liman şirke
ti buğday muhafaz.~sı i~i~ d~po 
vazifesini görmek uzre ıkı şılep 
tedarik edecek ve bunları tüc
carın emrine amade tutacaktır. 
Ton başına muhafaza ücreti ay 
da 100 kuruş olacakt?": 

Eğer buğday partı81 500 ton 
dan fazla olursa ücret 80 kuruşa 
tenzil olunacaktır. Ancak 100 
tondan aşağı partileri bu depo
lara kabulde şirket muhta:dır. 

Berayi ihraç mavnalara ~o
nulan mallar memal~ e~n:_bı>:e 
ye sevkedilmeyip te ıstıhlak ı
çin şehir dahili1!e çı~arılır~ bu
nun için umumı tanfe tatbık o
lunacaktır. Hububatın havalan
dırılması ve sairesı tüccar tara
fmdan temin edilecektir. 

Üstatlar 
Her sene hatıraları 

taziz edilecek 
Defterdar Sefik Bey, dün 

muhtelit mübadele komisyonu- 19 ağustosta T. Fikret 
na giderek Heyeti m~rahh~s~- ihtifali yapılacak 
mız reisi Tevfik Kamı! Beyı zı- Güzel san'atler birlıği Ed~bi-
yaret etmştir. . . yat şubesi, ufUI eden edebıya.t 

Yunan emlakinin ıadesı hak- .. tatlarının vefatlarının seneı 
kındaki Heyeti V ~kile. ~~~ar~ ~:vri eisintle ihtifal yapılması-
Defterdarlığa teblığ edıldıgı cı- kary r vermiştir İlk ihtifal 
h tl b · ı kk da görüşü!- na 8 

· · · ~- e u ış ıa m 19 ağustos'ta Tevfik Fıkret ı-
muştur. . lacaktır Bu hususta ha-

Yunan emlaki bilfiil iade e- çın yapı b 1 · lmıştır O gün 
dilmiş demektir. zırlıklara aş a~ı • ... 

K ki 1
. V 

1
. . Edebiyat şubesı azaları Guzel 

ır are ı a 111 • r · · d ı acak 
Dahiliye Vekaleti Heyeti tef san'atleb~ bır_ıgın eet~:C~ekle; 

. d K kl 1. !ar ve ır musamer 
tişiye riyaset•? en. ır are 1 

• ' •• amerede Tevfik Fikre-
Valiliğine tayın edılen Mustafa dır. Mus · h l' söylenilecek 

A k dan şehrimize tin tercemeı a ' ' 
Arif Bey n ara . · . . edeb"ı hayatı anlatılacak ve onu 

lm" D.. Valı muavını ge ış ve un . . yakından tanıyanlar hatıraları-
Fazlı Beyi ziya.ret ~tmıştır. ru nakledecektir. 

Şeker ınhısarı 
Şeker inhisarınm demirbaş 

eşyası Defterdarlık tarafından 
teslim alınmıştır. - .. ---

Hilaliahmer de iştirak 
edecek 

il agustosta Galatasarayı li
csinde küşadı m ıkarrer yerli -. 

60 boğa geldi 
Viliiyet muhasebi Hususiye

since köylülere tevzi e~ilmek 
üzre Bulgaristandan mubayaa 
edilen 60 damızlık boğa dün ba
ytar ıniidiriyetine teslim edil~ 

· · Booa!ar köylülere tevzı 

Geçenlerde Ankaraya giden 
Hayvan borsası katibi umumisi 
Kemaleddin B., dün şehrimize 
gelmiştir. Kemaleddin B., şu 
malfunatı vermiştir: 

- Ankarada bilhassa hay
van satışını ve ihracatını işkal 
eden baytari takyidat tetkik 
ve alAkadar devairle temas edi
lerek sıhhi muayenenin satış ve 
ihracatı güçleştirmiyectk bir 
tarzda yapılması takarrür et
miştir. Bu hususta ittihazı mu 
vafık görülen tedabir bugünler
de borsaya tebliğ olunarak müş 
külitın önüne geçilecektir.,.. 

Kemaleddin B. borsaya ı:it 
diğer işler için de Vekaletten 
talimat almıştır. 

Buğday fiatl düşüyor 
Buğday fiatleri son giinlerde 

gene düşmeğe başlamıştır. 
Dün neşredilen Ticaret ve za 

hire borsası bülteni buğday fi_ 
atlerinin tasavvurun fevkinde 
ve şimdiye kadar görülmemiş 
bir dereceye düştüğünü göster
mektedir. 

Mühim miktarda yumuşak 
buğday 7,75 kuruştan muamele 
görmüştür. 

Sert buğday 8.50, kızılca 
8.75 kuruştur. AlelOmum buğ
day fiatleri azami 10 kuruşu 
geçmemektedir. Alikadarlar bu 
fiatlerin ekmek fiatlerini düşü
receğini ve bu tenezzülün epey
ce mühim olacağını söylemekte 
dirler. 

Buğday fiatlerinin düşmesi
ne sebep hariç piyasa ve borsa
larında da devam eden fiat düş
künlüğüdür. Borsa mahafilinde 
bu tenezzülün ne dereceye ka
dar devam edeceği tahmin edile 
memektedir. 

Yerli mal sergisi 
rehberleri 

Sanayi birliği sergisinde ihza 
rata devam edilmektedir. Sergi 
ye nihayet yarın akşama kadar 
eşya kabul edilecek ve yann ge 
ceyarısına kadar serginin terti
bile meşgul olunacaktır. 

11 Ağustosa kadar serginin 
ufak tefek noksanları ikmal edi 
lecek ve 11 Ağustos saat 16 da 
serginin küşat resmi yapılacak
tır. 

Sergiyi ziyaret edenlere tev 
zi edilmek üzere 100,000 sergi 
rehberi tabettirilecektir. Bu a
det bizim tabı tarihimizde bir 
rekor olacaktır. 

Borsada fiatler 
Dün borsada İngiliz lirası 

1034 kuruşta açılmış ve bir ara
lık ı 03 5 kuruşa kadat" yiikseldik 
ten sonra 1034,S kuruşta kapan 
mıstır. 

Liret 8.92.5; altm 920 kuruş 
tan muamele görmüştür. 

Düyunu muvahhide 96,25; 
istikrazı dahill 98,50 kuruşta ka 
panrnıştır. 

Dün borsada tahvilat üze- -
rinde likidasyon yapılmıştır. 

Likidasyonda istikrazı dahi
liden 4 ,000 tane eksikti. Bu ek
sik 180 kuruş depor vererek a
lındı. 

Düyunu mµvahhideden 5000 
tane fazla idi. Bunlar da 4 lira 
repor verilerek satıldı. Rumeli 
şimendiferi tahvilatından eksik 
olan 70 tane 2.5 kuruş reporla 
satın alındı . 

Arslan cimentonun 390 "ksi
ği de 7 ku~ş reporla tall'amlan 
mıştır. 

Kambl,ıo Borıaıı 
.l '. "' -7 

Rusyada bir tetkik seyahati 
yapan maarif heyetimiz avdet 
etmiştir. 

Heyet talim ve terbiye heyeti 
azasından Ali Haydar ,Avni ve 
İzmir lisesi müdürü Hikmet 
Beylerden mürekkeptir. 

Heyetin reisi Avni B. bir mu
harririmize demiştir ki: 

- Rusyada bir ay kadar ka
larak Leningratta maarif ser 
gisile Rusyanın başlıca maarif 
müesseselerini yakından gördük 

Sergi son on senelik Rus ma
arif inkişafını gösteren muvaffa 
kıyetli bir eserdi. Bir maarif 
sergisinin nasıl yapıldığını gör 
mek bizim icin mucibi istifade
dir. Rus yad; bize karşı çok mi
safirperverlik göstermişlerdir. 

Rus Maarif komiseri Buğnof 
bizi kabul ederek Rusyanm ma
arifi hakkmda izahat verdi. 

Mekteplere ve teknik hususa 
tına gelince Rusyada tamamen 
Amerikan usulleri tatbik edildi
ği görüldü. 

Halka umumi malumat ver
mek için gayet ucuz ve mebzul 
neşriyat yapılmaktadır. 

Ruslar bizim harf inkılabı- -
mızdan takdirlerle bahsediyor
lar ve harflerimizi gayet iyi bu 
luyorlar. Rusyadaki Türkler 
bu harfleri kendileri için daha 
muvafık buluyorlar. Leningrat, 
Moskova ve Harkofu ziyaret et
tikten sonra Kırım tarikile dön
dük;. Bu husustaki raporumuzu 
haZLrlamakla meşgulüz. 

Rusyada maarif erkanı ile te 

Güzel san'atlar birliği resim 
şubesinden bazı ressanrl.ar, ser
giler nizamnamesinde tadilat 
yapılmasına lüzum görerek Ve
kilete 15 imzalı bir takrir ver· 
mitlerdi. Nizamnamedeki tadi
latı istiyen ressamlar arasında 
Şehremini muavini Şerif B. de 
bulunmaktadır. 

Dünkü içtimada, verilen tak
rire imza edenlerden ancak iki 
kişi hazır bulunmuştur. Halbuki 
içtimaın akti için 25 azanın işti
raki lazımgelmektedir. Sergi ni 
zaınnamesindeki tadilatla meş
gul olunmak için Ey!Ul içinde 
bir ikinci içtima yapılacaktır. 

Seyyah tercümanlarının 
bir müracaatı 

Seyyah tercümanları Vilayete ve 
Turing kulübe müracaat ederek ce
miyetlerinin dağıtılmasını ve yapıla
cak yeni cemiyetin bir esnaf cemiye
ti değil, ilmi ve mesleki cemiyet ol
masını istemişlerdir. 

Raporda hükumetçe alınan mali ve idari 
tedbirlerin isabeti takdir ediliyor 

!Jankalar konsorsıyomunun, mail vakte kadar kambiyolarını satmaktaı 
vazı".~! hakkında Maliye vekitetine çekinenler dahi bunları artık daha 
verdıgı rapor';' aynen neşrediyoruz: ziyade saklamakta bir sebep ve faidt 
Konaorsıyomun tariçhei olmadığını idrak ettiler. 

faaliyeti Konsorsiyom faaliyeti bqlar bat 
K . . . lamaz; manevre kitleaini istimale 
onsorsıyo_mun bıdayetı. t~şekkü- mecbur kalaca"ı zanedilirken bilaki 

!Un den 30 hazıran 1930 tarihine ka- kamb · " • hb da 
dar olan ilk faaliyet devresi zarfında- müte~~~.· art mzının cat nl b_teta u ttatti~ 
ki · · · -1 b . . eıru a c ı ecavw: e 
b ·ı me:~s~nı tema1mı e. te arils ettıre- ğine şahit oldufu sureti mahııuada 

ı me ıçın, evve emırde bu teşek- zikre ••yandır k ı uh 
kili .. t ·· ·· k dd"" ..- onoon yom m te-un eessusune te a um eden za- rem hükftmetin d d · 
manlarda kambiyo piyasasına hakim dilmesi lüzumunaekaa~ma bsıylanedt e-
oltn bl ·· ·ı · h nı uunufı uş u unan muessır erın usuıi· ihracatçtlann menfa tı ö k 
yetini tahlil ve ~aziyetteki teşevvüşil İngiliz Jiraaınm rayi~U:: l~3~e~':;',. 
derhatır etmek ıcap eder. etrafında takrir ed bilm k · · f 1 T .. k r kı · ı e e ıçın u .. ur ~rası dy~etın n 1929 aene- arfedilen miktarı bel'etmek mevkiı 
sının ~?n rın~ _ogru a~i olduğu k_a- iztirarisinde kalınıttır. Bu türlü alı 
dar muterekki hır mahıyet arzehnıı müdahalelerine teveHUl dilın · 
olan tedennisi, ilk sırada ekonomik saydı İngiliz lirasının b~ ~""'ı,~ 
sebeplerle ve Teşrinisani ayının niha- kuruşa kadar inmesi ih~r k k 
r,etine doğru ise daha ziyade psilı:olo vetli idi. Konsoniyom Mane:: ki~' 
ıık amillerin tesiri ile kabili izahdır. sini ancak 22 mayıatanberf ~ 

Geçen seneki kambiyo ğa batlamııtır. · 
buhranının sebepleri 22.mayt1tan beri. Konsoniyomuı 

Filhakika son senelerin gayri ~ibıyo satıılan, ~·~ taraf!-n İsmi 
müsait ziraat şartlan ve binnetice ik nn stanbul~ ~rz~ttiğı kambıyo ~ 

Kütahyada dolu tısadl kifayetsizliği yüzünden esasen :;"ı~ ~a~"i::! ~tiyaçla~a kaqı İıı:mlr-
Kütahyada bir kasırga ç1kmııtır. mühim bir açık arzeden Türk tediyat ~ ~--e eaı sebebile daralmaaın 
Harmandaki başaklar uçmuş, ıö- bilançosu bilhassa geçen sene bir ta- m;va.ıger taraftan da her aene bı 

güt dalları kopmuştur. Fındık tanesi raftan memleketin beynelmilel piya t 1 ımdbe yapılmakta olan aliYre sa 
"b" d 1 " 1 • ış arın u sene yapılınam d . gı ı o u ya.,mış, yarım saat devam sa ara karşı mutat taahbüdatına za- \eri cim kt . . aam an ı 

ehniştir. Yalnız harmanlarda ziyan mimeten sakit Osmanlı İmparatorlu- kı~ t" ~ ~r kı ~u da Türk lira• 
vardır. ğu borçlarının faislerinin yeniden te- dilen eb~~:r ;,.~•:•:.rsto~~· teebit e 

maslarımızdan çok memnunuz. 
Rusya on senede fevkalade in
kişaf etmiştir. Sistematik suret
te çalışılmaktadır. Ümmilerin o 
kutulması için çok gayret göste
rilmis ve bir çok merkezlerde 
okuyamıyan hemen hemen kal-
mamıştır.,.. 

diyesine başlanması, diğer taraftan meıi ile .h ı ;n e ıatıkr~r keape 
da yeni Gümıük tarifesinin mer'iye- lannı tac:ı r~t~ "';:~ kamb' bıyo satı· 
tc girmesi münasebetile normal ihti .. e e e ıç ır menfaa 
yaçları büyük mikyaata tecavüz ede~ f.ormemekte olmaları ile izah edilebl-

. . h l' ır. 
emtıa ıt a ıne teşebbüs edilmesi ile K · . . . h . r b" . onsonıyom Heyetı Umımı..,..· 
e cmmıyet ı ır tazyıka maruıı: kalmı' 22 Ma t 1930 ihin" '--• oldu r tar den 30 haııiraı 

· · 19 30 tarihine kadar olan birin · d 
Bu vazıyet harici teahhilda~ı olan rei faaliyetine ait ra 

01 ~v 
!arın muaccel olmıyan borçları ıçln bi müttefikan kah 1 tm.ı~run Bankalmaalinı 
le kambiyo .. b · u e 1 ve a . mu ayaasma şıtap etme- nn hissiyatına tercüm 1 Sclin"I 
lerın~e te~elli eden gayri ıuuri bir Bankası murahb M°: 0

• an . 1 

haleti ruhıyede miltebariz pıikoloı·ik in b·ır teklif" ü a~ı . syü Nabmıa, 

İstilısalatta siir'at ve intizaın; 
muvaffakiyetin başlıca amilidir. 

Ü 
• • • • • ı zenne. 

m essırı tevlıt etmıştır. Bu esnada ı _ Maliye v kili B f .. 
ihracat evleri ise kambiyo alıcılarıru bu te•riki mesaı·d e beki eye ktendinır · r d b • en enme e hal 
ıstı a .e en u şaşgınlık karşısında \ı oldukları ve halen ı tih ı edil 
kambıyolar~nı daha yübek bir fiata hayırlı netayiçln tah~ı.ı:. intl~~ 
satmak ıhtıın:ıt ~e emelıle piyasaya ren haklarında esirgemed.itl itima 
arzetmekten ımtına eylemekte bulun ve takdirden mütevellit ükran hlal 

Memleketimizde tesis edilen 
• 

FORD OTOMOBiL ve 
KAMYONLARI 

fabrikası, nümunei imtisal olacak 
bir intizam ve disiplin enmuzicidir. 

muşlardı. · · .. il . ş e . . _ _ nn~n muf3r lileyhe arz ve lblama 
Bu muhtelıf avamlhn dogurdugu Reıslerinden · t ğl . t 1929 n· . . K" nca e me vazıyc , ırıncı anunu baslan 2 _ İcra ko · · ' . 

gıcında, .iti için endifc veren, ve, va- nin inziınaou mı~e~ ilaz~yı faatesı 
him bir akibetle neticelenmeııl mUm- mu kemal ile ~esa 1 e onsoralyo 
kün olan. bir !'•n_iii.e se~ebiye.t verdi? rem HU!dlmet' ır:e;,;;.~n ve muht, 
lıu hususta hır fıkır edıne bılmek i- ki müıebatı dah • d r arasında 
çin mezkur ayın ilk günlerinde Türk den ve samlmil atlrzıya ek takYiye e 
1. b" · ı· k Cf en onaoralvOlrl 
ırasının ır ıater ıne arşunemul Reisinin doğ ··rn b . ' 

olan bir fiata: ı.ııı. _ kuruıa düş· kemali s·tayi "': 'f:b f ve _Ugıalndeı 
düğünü dercetınek ktfidir. 3 _ Kı en},_ein aetmd. eydlı, . 

M l
• '-~( • ...._ e tev ı e len ve.uı 

a ıye VeKa etınce alman fi hüsnü ıuretle fa için tetkilltıru b. 
tedbirler çok mütklllt pahasına lltmale Ye kt,

1 

Bu vaziyeti yakından takip etmek rarna'!'eler ahklmına tevfikan teah
ten hiç bir an hali kalmıyan ve Mil- hüdatı tllc~riyen!" aerf ve dllrilat bi 
it paranın korunmaoıru temine ma- ıurette teınyeıılru teüıil ederek hen 
tul tedabiri derpiş etmekte bulunan ~cmleket menafiinin hem de meaali 
Maliye Vektleti Kambiyo ithanndan hin l~abatını aryanete muvaffak olaı 
mütevettit piyasa darlıft karıısında kambıyo Murakabe Heyetinin ..U..t 
meıru kambiyo ihtiyaçlarını kendi ?-•arını azimk&r oldufu kadar reni 
döviz menabiinden temin etmeğe ka- ıhatası~ı tak~rklr bir lisanla hatırı 
rar Yerdi ve ilk defa 5 Kanunuevvel maf! hır vec1be addettifini Uade et 
1929 tarihinde kambiyo bonasma mü mefı, 
dahele etti. ttifak ile karar altına alıruttır. 

. Müteakiben icap ettikçe devam et B - hk 
mış olan bu müdahelenin ilk hayır- agcı mütehaaaıaı 
k~r t~airi Türk lirası kıymetinin en- Uz~1?1erimizin bağcılığıınum in 
dııeyı davet edecek bir raddeye va- kip.fı ıçın bu seneden itibaren iktıaa 
ran tedcnnisini tevkif ehnek olmut- Y~klle!f tarafından bası tedbirler tat 
tur. bik edilecektir. 
. Muhterem hükumet bu müdahelc Bu tedbirlerin baflıcası bağlan fi 

Milyonlarca lira 11rfı ile Tophan.e zifeyi kemali intizam ile yapıyor ve aıne devam ederken TUrk liraıınm in lokaera ve sair hastalıklardan koru 
de tesis edilen muazzam F~rd fabrı- bu suretle aıra ile tekerlekler, çamur Y?>etlni ta_hldm ve kambiyo itlerinde mak, her cinsten ve her neviden ü 
kasında imal edilen otomobıl ve kam luklar, basamaklar, direksiyon meka- ruza · zilm ye"•tlmıek lb. ı dlr B h. m ve ın~amın ve bununla b"'.a- -s g ı §Cy er . ı 
yontar, cemabiri ~üttt; ıdei ~~erika nizmaaı, akümülatör ve sair parça- herde meıruıyeti temin edecek bir tedbirler, üzüm mıntakalan olan gar 
oın en büyük 9ehırlerınden hırı olan lar da karoseriler birer birer psi ü- teıekkül ihdas ehnek gibi isabetli bir bt A~adolu Ylllyetlerinde tatbik edil· 
Detrua şehrindeki her türlü veııaiti zerine vaz ve techiz edilerek otomo- karar almııtır. cektir. 
fen?iye ve mih_anikiye ile m~cehhez bi! veya kamyon takriben ikmal edil- Konaoraiyomun Bunun içini Franııadan maruf bi 
visı v• omsal•ız Ford fabrıkasmda mış bir halde techizat hattının niha- bafcılık mütehaasısının cetirtilme. 
yapılan otomobıl ve kamyonlarının yetine v~ııl oluyor. le§ekkülü de dütünillüyor. 
aynıdır. , . o. ~nada otomobil nya kamyo- BiUhare konsorıiyoma dahil nlan , Balıkçılık mütehassısı 

Zıra Tophane de Ford fabnkasın- nun ıçınc bir mütehasaıı gırerek bil- n Türk para1tnın maruz kaldı.(ı ~e- Ankaradan geldı' 
da tıltbik edilen usu~ler büyük Det- tün akııamını, mekanizmaları, kllkso- ~ıt ~emevvücatın hayati iktaadiye 
rua fabrikasının takip ettiği en son nu, ön kenarlarını. pencereyi vesaire- uzerınde tevlit edebileceği inikblan B~ı~tlı~ müteha11ısı M. Veber-
terekkiyat mahsuhi usullerdir.Ve bu- yi dakik bir aurette muayene ve kon nazarı dikkatten dur tutnıı: R man ° ra.dan gelmiştir. M. Vebc 

· · d' iri b. k mak" ·· ı ·ı. yan an- man şehrlınude d ı nun ıçın ır ~r ço ı~e mute- tro e.ttı ten sonra harekete getirile- kalarda, vaki olan bir ihsas ve istim- a yan sahipleri y, 

hassıslarımı~. a~akadar _devaır erkim rek bır çok esaslı ve mühim tecrübe :raç ilzerine, kambiyo alım ve satımı- balıkçılarla görüıecektir. 
tarafından buyuk takdırlerle karşılan ler yapılır ve araba Ford'un resmi a- ru tabiiliğe irca edecek tedbirlerin 1 Balık~ılı~ öğrenmek için bazı gen• 
mıştır. • . centalık~arı tarafından satılabilec k tatbikinde tcıriki mesaiye •m•de ol- er Denız ticaret müdüriyetine müra 

He.apla ve asrı bır ıurette çalı9- hale ııelır. duklanru ifade ve izhar etın" 1 rd' racaat ettrıiıtir. 
d. · k ve te ' · -· İ 'I c ır. Şimdı"lik 10 m nın ver ıgı zev .mı~ . ett~gı 9te hulisaten zikrettiğimiz bü- Bu tefriki mesai arzusunu imkSn genç alınacaktır. Bı 

semere hakkında ufak hır fıkır edın- tün bu ameliyeleri hız" zat g·· k ve tahakkuk sahasına ı·sal ı'ç· h gençler M, Vebermanın nezaretı" al-
k 

. . h f b "k orece o- ın mu te tında b 1 k me ıçın Top ane a rı asında oto- lursanı< fennin en son terekkiyat rem Hükilmete maıruf olan m . . a ı çılık öğrenecekler ve dev 
mobil ve kamyonların tarzı imallerini mahsulü olarak vücuda g·t·ı il de hiımet edebilmek Ye h .. hcsaısın Jet memuru olacaklardır 
b. ka Uml il hul. d li ' r en mu· . . ını acette T -ı . ır ç e . e e asa. e e m: azzam Tophane fabrikasının müthit ıatımal edilmek üzre bir (Maas d ug a harmanlarında 

İmal edilecek otomolııl ve kamyon faaliyeti ve intizam ve d. · ı· · · Manaeuvre) e malik b ı c e fenn"ı tesı'sat 1 b•·tü al f b .k d h ısıp ınının k u unacak bir 
arın. u n ~r~ arı a rı a a ilin modern çalıımarun ve parlak ve ta· teşe külün tesisi dütüniildü M 1. ş b 

de vücuda getırılen muazzam dep<> yanı hayret netayici hakkında bir fi- Vekili B.efendinin Bankala - a ıre e rimiıdeki tuğla ve kiremit ha, 
~e. dol~pla.r ~erunund~ munt~_zame~ kir edinmiş olacaksınız. ?'ayUlünU hüsnü tellkki b~n _bu te- manlarından çoğunda fenni teşkilat 
ıatıf edılmııttr. Elektrıklı motorle mil Zikre tayan olan b. k ıle konsoraiyom t kk"" rurması yoktur. 

trrlln ıoJ~ 

llolor 0,47 IO.fıı ·1110~ s 33,1 

r'rınk ıı cı6.0< \fut ı Q7.0 

teharrik seyyar bir ilet üzerinde bu- ta da bu m,yanda T~nk esas, tıkr .no - du Konsoni cış·eı ul Clllllf hulun . Encümeni emanet bunu naıar 
lu t bil e a kam 

. . • . r sana -r ve · yom ı en teşekkül ettı"k dıkkatc almıı v• bı·r k 
nan o omo v y yon paılerı ıııçilerinin mesbuk sai ve emekleri ten ııonra halkta Mili• B k .. •h arar vermhtiı 

techl.zat hattı "-erm' de ag· • h b . "b 1 ve . ı paranın kıyme u arara gore er tuı:"la harman· 
· "" ır agır a- u ıtı ar a memleketin ref h tine yeniden •t• mıı 

Ltret 8 Q \,()O Ley 1s qo." 
Drahmi S6 -. ı~ Dinar 26 -.~s 

F'rank t 4! o.1JKoron 15 1111 

k t d
. H b" . a ve sa- ı ımat uyandığına del"I etrafı çevrilecek, imal't ı"çı"n m 

• re. e e ıyor. er ır parça ıatif edil- adeti. umumiıi ile al3kadar olan b olan esaslı bir tahavvül t ır . ı f d • urta. 
39 uygunsuz. kadın mış olduğu dolap veya depodan çıka· teıebbüslin kuvvede fil . 1 u T' ~ 1 • ece ı ettı. ~am ı~ınlaı ve bacalar bulunacaktır 

l d 
rılarak mahalli mahsusuna vaz edili- Ford müess sesinin nme :,t'~ !~den IC~~et a emınde emniyet I u teaısat~ rapmıyan harmanların ç. 

yaka an ı yor. tidir. ş r aa ıye- .Bu ıtımat ıumulllc bütün işler ü- ışmasına ızın verilmiyecektir 
Muhtelif polis merkezleri tarafın· _Bilaha~~ yardım~ı maki~eleri fa- Binaenaleyh TOrk i iliği . zerınde hü.~ü. te•iri~I gösterdi: Ti· Elektrik kablosu. 

do·ı k•ndi mıntakalarında teftışat ya- n_csıle _getırıle_n ~otorler şa•ıler Uze- say ve emeği ile me d~~a T~rk caret .llcmı ıttiha~ ~dıle~ kanuni, Ma- ~rnavutköyü ile Vaniköy araınd 
pılmış, 39 volsuz ~~cim bııl_unara.k n~dekı m vkılerıne rap~ediliyor. Tc Ford m•mulatını terclhen ku~ftlnlen it Ye ıdari Tedabırın eyı semerelerini d~nız ~tına yeni elektrik kablostınuı 
bunlar z .ı,,t,ı ahla!<ıyey gonderıl-1 chız hattı boyunca btklıyen mütch s cınları mübaraa et k an"':'~· gc!r~rek kambiyo muamelatını ancak dun do~enmesine başlanmı§tır. B 

·. •ıs •""ele l<endilerine terettlip eden vJ' mi in inkisar me ı .•erve!l m_ıllı· ~bıl ve derhal tatmini vacip olan ih· kablo Sılll-ıtarağa fabrikasından An 
' ı namır~ lir v~••bedır tıvacat.ı ha ttr•lte buladı • ıtibi ' dolu a:ıhiline cereva' verec 
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MiLLiYET • tı AGUSTOS ı~JO 

Fikir, ' ~i~a.lı, Edebiyat, Saiı9a 
J u ......... ...,.. .... . 

Meklepliler Miuhi111 
Başvekilin nutku 

n.snn ıundesi "Milliyet" tir 64 üncü haftanın 4 üncülü-
ğünü İst. Erkek lisesinden 975 
Haydar Mithat B. kazanmıştır. 5 AGUSTOS 1930 

iDAREHANE - Ankara caddesi 
No: 100 T elııraf aclreıi: Milliyet, la
lan bul 

Telefon numaralı: 
latanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER/ 

Yazısı şudur: 

Ankara Hukuk Mektebi me
zunlarının diplomalarının tev
zii münasebetile İsmet Paşa 
Hz. nin hayata atılan genç 
hukukçularımıza hitaben onla-

Baş beıası buna denir!. 
.. - FransIZcadan -

G 
3 aylılr 
6 .. 

~: ta~}P ~1ecek.~eri siyasi ve Dul bir kadnıdı. Bir köye çe-ı hizmetçisi için daha büyük fe-
TIUkiye için Hariç .,. 1 ısa 1 yo arı go~.te~en nutu~- kilmiş iradi le geçiniyordu. O- laket şu oldu: 

400 kurut 800 lnuut ~~~~ haftanın en muhım havadı- t':11"duğu .Yer kocasnıdan kalmış Bir damla su bile getimiyen 

12 " 
7 50 

" 
1400 

" ı ır. bır yerdı: l"akat rahat değildi. merkep önüne nekadar su ko-
140G .. 2100 .. l D 

ı - smet Paşa Hazretleri ul kadın susuzluktan şikayet nursa hepsini içip bitiriyordu. 

Gelen evrak geri verilmez nutuklarile hukuk mezunlarını eder, su bumak için evinin Zavallı hizmetçi bu hayvanı su
tenvir ederken siyasi ve irticai b~lunduğu yüksek yerden dar suz bırakmamak için güç halle 

Müddeti ıeçea nuıhalar 10 lmnat maksatlar arzeden şark hadise- bır yol üzcrunden inerek köyün getirdiği suyu bu işe yaramıyan 
'ar. Guete ,,. -11ıu,.. ait itler için sine temas buyrarak (kendi ya- kuyusuna kadar gitmek lazım- hayvana içiriyordu. 
nüdüriyete müracaat edilir. şamalarını temin etmek için di- gelirdi ki pek müşkül bir işti. işe yaramıyan hayvana içiriyor-
°"·et-iz i1ia1ann mea'uliyetini ğer memleketlere sahte milli- Çünkü bir kere kuyunun başı du. 

kalıoul - yet, sahte siyasi maksat sok- her ~aat kalabalık o_lur~ ~onra Bu hayvan bu suretle ev için 
-------------::ımak istiyen teşkilat vardır ve da bır kova su tedarık ıçın bu bir felaket oluyordu. Günler r Bugünkü hava daima olacaktır) sözlerile genç kadar eziyete katlanmak zaval- geçti. Hayvan bir türlü yerin-

i Dün h1t1ra« en çok llö en ız cümhuriyetimizin kuvvetini ve lı d~l kadının tahammülünü tü- den kımıldayıp ta kuyu başına 
16 derece idi lluglln lıın ıçık az~meti~i takdir_ ed~miy~n ac~z ketıyordu. götürülemiyordu. Felaketin da-
olacak ve rllzclr poyraz Hecektir. 1~~111• yı_ne. ~endı~rı gı~ı c~htl Nihayet su taşımak için bir ha büyüğü vardı. Hizmetçi ar

k~tlelerı dıge_r ~ılletlenn sıya- merkep tedarik etmekten başka tık su taşımaktan yorulmuş, tü
sı menfaa!lel'l; ugrunda ~mdu~la çare görem~yen yaşlı kadın kenmiş, hastalanarak yatağa 
rı~ı~dan ıçerı sokmak ıstedı~- buna karar verdi. Merkep alı- düşmüştü. 
le~ını ve_ ·~u sur~tl~ memleketı- nacak ... Hayvanın iki tarafına Bir gün bütün köylüler mer
mız dahılınde 1'ır ısran çıkara- yükletilmek için kaplar da alı- kebin yola çıkarıldığını gördü

Kırık kurşun kalemi. rak b~dan da kendı hay~tları- nacaktı. Merkep günde iki defa ler. Fakat sırtında su kapları 
~1 te~~e çalııtıklanru ışaret aşağı indirilecek, su kapları dol yoktu. Hayvan serbest, serbest 

İki iÜJl evvel Kadıköy va- uyur u ar. durularak yukarı eve çıkarıla- yürüyordu.Akibeti çok geçme-
purile Haremin önünden ııeçer Her zaman ve her fırsatta caktı ... Dul kadın ile hizmetçisi jen anlaşıldı. Bu işe yaramıyah 
ken bir dostum, Selimiye ca- cümhuriyetimizin iktidarını an- bundan uzunuzadıya bahsede- hayvan şimdi himayei hayva-
misinin yıkık bir minaresini hyan fakat (önlerine atılan bir rek su sıkıntısndan kurtulacak- nat cemiyetine teslim edilecek-
göstererek: lokma ekme~n aç karınlarmr !arını düşünerek şimdiden sevi- ti. Orada son ve bir daha çıka-

- Şu kınk kurşun kalemi gi- doyurmak için kendilerinde his niyorlardı. mıyacağı istirahate kavuştu!.. 
bi. minareyi neden tamir etmez- settikleri iştibanm müncezip Nihayet merkep alındı. Köy-

kuvveti karşısında) bu kudre- lüler bunu görünce dedikoduya 
!er?. dedi .. Ben de cevap ver- · · · ·· ·· k d" ba 1 d dim. ~ a~etin~ gore gore en ı ş a ılar; 

· -· . olumlerıne gıden çapulcuların - Bu hayvana ne lüzum var 
- O kırık degıldır, budamış- bu hareketleri şayanı hayret dı?.. • 

!ar, gelecek bahara sürer. . bir şeydir. - Kadın zengin olduğu için 
lstanbulun herkesin dilinde Genç cümhuriyetimiz Paşa para sarfetmeğe acımıyor! .. 

Spor 

Acaba hangisi? 
Dün atletizm heyeti reisi 

Bürhanettin Beyden bir mektup 
aldık. Bürhanettin Bey mektu 

• anan 

ıu 1 zg~;:,~F, 

'~ EMLAK ıe EYTAM ' 

BINIASI 
Sermayesi 20,000,000 Tttrk lirası 
lhıiyaı akçeleri 754,000 w • 

EMLAK ve iNŞAAT üzerine 
müsait ferait ve mutedil faizle 

Para ikraz eder 

Bil'umum Banka muamelAtı 

lstanbol şubesi: Bahçekapı 

Telefon lstanbul: 3972 · 

:ıı ı ! ıaıı=ı 111 
u ~ 

bıanbul Dördüncü icra :\lemur· 
luğundan: 

Karabet ~:fendinin, Yu\'an Efen· 
diye olın ·borcundan dolayı mahcuz 
bulunan Babı llatap <uıbunda Ke
pekçi Sinan mehalleslnde Sabunhane 
sokağında atik \'e ccdiı 12 nuınarah 
elyevm kireçhane arsası, otuz ıün 
mUddetle lhılel evveliye müzayede
sine va?. olanmuştur. Derununda 
tulumbalı bir kuyu ve mltsteclre alt 
baraka mevcut olup, Mustafa ağa 
kiracıdır. Meı;ahısı iki yilz seksen 
doku& arşındır. Ilududu bir tarafı 
Ahmet Efend~ bir tanlı bıcı Mlhıl 
ve bazen hacı Hıfız hanui Ti ar
kası 55-58 numaralı gayri meni< 
ile mahduttur. Beher artınının kıy· 
meti mubammen11i dört liradır. Talip 
olanların lrı ymeti muhammencslnin 
ylizde onu nisbetinde pey akçesini 
müaıashlben 8-9-930 tarihinde saat 
on dörnen on ılnyı kadar bizzat 
veyı bllvekAie lmnbul Dördüncü 
icra Memurluğuna müracaat etmeleri 
ve 929-2938 numaralı dosyada mu· 
!assal mal~met me\'CUt bulunduf;u 
i!An olunur. 

Dr. A. KUTIEL destan olan gtizel profilini çizen Hz. nin dedikleri gibi etrafı - Fakat hiç lüzumu olmr
en bariz hatlar camiler ve mina- zamanının en asri teçhizatını yan bir şey iç.in para sarfetmek 

bunda ~öyle diyor: 
"Dünkü Milliyette Sadun Muayenehane ve tedavll elelilt-

rlldye labratuvan. Karıılılly 
relerdir. . haiz, kuvvetleri yüzbinlere ha- iyi bir şey değildir 1 •• 

Camilerin içleri ne haldedir? liğ olan ordularla muhat oldu- Herkes bir şey söyledi. Maa-
Bunu araştırmak istemiyoruz, ğu esnada istiklalini kurtaran mafih dul kadıncağız kendini 
!ikin hiç değilse zevahiri muha Türk milleti, kamı ecnebi un- su derdinden kurtaracak olan 
faza edelim de kırık kurşun ka- surların önlerine attığı bir lok- bu hayvanın eziyet çekmemesi. i 
lem kadar çirkin ve fakir man ma ekmekle doymuş dört tane çin her şeyi aldırdı. Öyle ki 
zara arzeden yıkık külAhlanru çapulcu ile mi başa çıkamıya- ~erkep iki tarafında su kapla-
0 halde bıralanıyalnn. cak? nitekim. hük<imetin kanun rıle y~la_ çıkarılmak sanki .de~ 

lanna muhalıf hareket eden bu debelı bır manzara arzedıyor

Yumurta komisyonu çapulcu güruhu yediği ilk to- du ! Fakat fenalık neredeydi? .• 
kadın acısını unutmamıştır ve Merkep bir türlü yürümek iş

İstanbul Ticaret Oduı bir bıuıun ikincisine meydan ver- temiyordu.Hizmetçi kadın hay
memek için kapana girmiş bir vanı adeta yalvarır gibi bir va-

Galip imzasile intişar eden bir Tonculer cedde· ı 34 
yazıda bazı seyahat kafile! erinin !!!!!!I!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Avrupada fena idare edildiği ya Haliç idman yurdu 
zrlıdır. 928 olempiyat ikinci ka- Haliç İdman klübünun sene-
filesini de bazı arkadaşlarla be- lik kongrası 10/ 8/930 tarihine 
raber ben idare ettim. Acaba i- müsadif pazar günü Şehza
sim tasrih etmeden ima ettiği de başında Letafet apartımanın 
seyahatler içinde benim idare da Cümhuriyet Halk Fırkası 
ettiğim ikinciolempiyat kafilesi Fatih Kaza merkezinde inikat 
var mıdır? .. Bu ciheti tayin et- edeceğinden Divan azalarımı-
meaini spor muharririnizden zın ve azayi mukayyedenin kon 
beklerim.,.. greye iştirakleri rica olunur. 

a n na,. u 

"Milliyet" in 
~,1 2 3 4 5 a 7 s g 

eğlence!e 

l 

!Jllmecemlz 
SOLDAN SACA: -Ti -

• 

Dllnkil bllmec: 
lıalledllmit .... 

YUKARDAN 
1 - Bir alqam s·...eilll'!I 

1 - Bir nevi Balık (7). 2 - Uzak nida11 (2)• 
2 - Kuıun tayyareai (5). 3- Beyaz (2). ilmin 
3 - Hayvanın yemeii (2). Muh. Nota (2). 

terem zat (3). Nota (2). 4 - Trabzonlu (3). • 
5 - Valdem (4). Ddİ! 

4 - Lakırdı (3). Temizle (3). 6 - Parlak deiil (3). 
6 - Ufuk (3). lıtikbal (3). 7 - Bir alaturka çalıı 
7 - Köpek (2). Cilt (3). Kamer lik (3). 

(2). (R) konuna kırıııP2 
8 f·ıa yva olur (2). 

- ı nın arkaclatı (5). 8 _ Not• (J). Uzak 
9 - Tatil (4). Fazla (4). 9 - Bir aatı.h l'azetlllİ 

Harik, hayat, kaza ve otomobil "igortalarınızı 
Galatada Ünyon hanında ktın ONVON SIGORTASINA 

Yaptırınız. 
Türklyede bJli fasıla icrayı muamele etmekte 

ÜN YON 
kampanyasını bir kere u~rımadan sigona yaptırmayınız. 

S. 1 e/efon: Beyogıu - 2002 

Taksim bahçe 
Bu ıqam ' AMPiR DO PARIS • teki 

methur lspanyol dansörleri 

MAHDJA ve MEK~iKIN 
ilk temsillerin! verecektir. Her akşam: BARBET in va b' 

yeal Hmerolann muvaffıkıyetleri. 

lstanbul limanı sa 
sıhhiye merkezi b 
tabipliğinden: 

Kavak tahafftubaneaile Anadolu kavağı ve Büyükd 
li sıhhıye binalarının bazı aksamının tamiri aleni m" 
çıkarılmıştır. Münakasa 18ağuatosl930 tarhine tesadüfe . 

"Yumurta komisyonu,. teşkil 
etmişti. TC§Ckkülündenberi 23 
gün geçtiği için bu komisyo-

farenin etrafında bir delik ara- ziyet alarak ileri sürmek ister- At yarı•ları 
ması gibi genç cümhuriyetirni- ken merkebin de inadı tutmuş y ----.. zartesi günü saat 14 de yapılacağından taliplerin bu işe 

name ile yapılacak tmirata ait listeyi almak üzere her Pli 
ta da Kara Mustafa paşa sokağında kain merkezimiz 
memurluğuna ve münakasaya işitrak etmek üzere mezki'lt 
de ihale komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

nun isminin "civciv komisyonu,, 
~a tahvili takarrür etmiştir. 

zin genç ordusunun ihata çem- kımıldamıyordu!.. Bakırköyünde Veli Efendide 
beri etrafında bir halas kapısı Hizmetçi kadın telaşla hay- 8 Ağustos cuma glnU saat 2-30 da 
aramaktadırlar. kırıyordu.. Hu1Ual Trenler vardır. Bahsi mU11terek 111 bankası kootrolu 

Fazla buzlar ne oluyor?. 2 - Bundan sonra Paşa Hz. - Ah, bu yürümüyor, gitmi- altında yapılacaktır. 

oa:;ıı~::~ta~ı~~:~~::rnz~~ i~E~~~~~~~e~~f ~~= :~f ~~Ja~;!::!~::~::~~::= lilib~anıa Ye ~UDDBI kö~ruJeri DIUUatasası 
~:~zf!:~~h::;:~;:u :~~::-_ :~: ~~i~ıı!!~a~y:la:~~~~i~!:i du_'._ Sen hayvanı sürmeği bil- Yil8Jel daimi encümeninden: 
vorlar. _ Bu zevattan birile gö- mevzubahs buyurdular, ve ez- mi yorsun! .. 

cümle her medeni millette oldu 0 .. k b" .. .. k. . Bedeli keşiı yüz otuz dört bin dokuz yüz iki lira kırk sekiz kuruş· 
~üştüm ve sordum: gun mer e 1 yurutme ıçın tan ibaret Sililhdarağa ve Sünnet köprüleri inşaatı kapalı zarf 

- İstihlAktan fazla kalan is ğu gibi dahili siyasetimizin ye- her çareye baş vuruldu. Fakat usulllc 13 agustus 930 çarşamba gıinü saat on bire kadar nıüna
gane gayesi (tasarruf) olduğu- beyhude ... Çünkü hayvan yürü- ka<aya ı..onulmlh,tur. Ke,,-1·rname ve pı.lAnlan muha;cb~i hus"·ı·ye 

tihsalatı ne yapıyorsunuz? .. bş" b 1 t f .. d z il d ı kad la 0 ~ nu te ır uyruyor ar, asarru muyor u. · ava ı u ın levazım idaresinde satılmaktadır. Münaka;aya ~tırak edecek ıalip-
Giilerek cevap verdi: iktısadiyatımızı yükseltecek ye !erin yollar ba~ mühendisliJtinden ehliyeti fenniye vesikası alması 
- Gazetelere gönderiyoruz, gane amillerden olmakla bera- Olacaktır ve pilj811tızın takip et- ,.e ticaret odasına mukayyet oldukları hakkında vesika ibra<1 ey-

ınlarsmız ya!.. her unutmıyalım ki memleketi- rlği şimendifer siyaseti bunu leıneleri şarttır hu vesaik ile bedeli keşfin yüzde yedi buç\lğu 
mizde gömülü servet membala- gösterir. Kayseri - Sıvas hattı nisbetindekl teminat ve teklif mektubunu yevnıl mczkörda vakti 

tiseler mu~a1aat tomisyonuudan 
lstanbul Erkek muallim mektebinde, olhapraki keşifna 

mucibince yaptırıla~ak olan muhtelif in~at vı: tamirat 1 ~-il' 
tatiblne müsadlf pazar giinü saat 16 da ihalesi icra kılınmak 
kapalı zarf usulile munakasaya konulmuştur. Şeraiti anla 
keşifnamelcri görmek lstiycn taliplerin Galatasaray Ji.;e,iııdeki 
~yon kitabetine müracaatları. 

Bir Türk Hanımı aranıyo 
ltıı.ci yerli mallar ıergillnde Şaılı: Sanıyı şirketinin paviyoouods 

mak üzere bir Tlırlc Hanımına ihtiyaç vardır. Fran51zca bilenler tercih 
Cumartesi gününe kadar 111t 3·5 ara;mda Galaıasaray b(n~ıııcl• Ben hiç üstüme alnunadım. -!J:>.ı\ U!l:>t:>U!zeı.ı :>A ııse>j 'muı.r bu gömülü hazinelerden birinin k d muayyene a ar encümene tevdi eylrmelcri. 

FELEK ne anahtarı vesaiti nakliyemiz anahtarıdır. • komiserli i odwna müracaat olllJllll•fl 

"Mllligte,, in eiielİi romanı : .JO Rasih Nevres'te güldü: . - Enlredenııniz, bey.im.--::~ -Nede pÜfür püfür esiyorı:.h Hürrem Hakkı, bir cıgara' dendir .. Bekardır, kims -.le" 
- Dalmıştım da ... • ; Hürrem Hakk11 Raaih Nev- Rasih Nevres. c;ludak uçların yaktı, kahveSini ağır •iır içi- tur. Kışın; lastik tamir ou 
Kitabını kapadı, ayağa kalk- res'in yiılfir.ıa oturmuştu~ da müstehzi bir tebessümle ha- yordu: · teberi satar, barı bazı 

mak istedi; Hürrem Ha.Ykı ma- - Adama İşte böyle baskın şını sallıyordu~ · - Neye inaıuıuyoı-81111, Ra- de ocakçılık eder. Fakat 

• 
IÜcudünü bir banyo g'llıi di'nle-
tivirecekti. 
, Hürrem Hakkı, Rasih Nev
·es'i pşırtmak için, gayet ya
vaş ve ses çıkarmadan yürüme
~e başlamıştı. Hatta küçük, kı
•ık, bir barakacıkta kahve fil. 
·:anlarını yıkayan kahveci bile 
onun geldiğini duymamıştı. 

Hürrem Hakkı, kahveye şöy 
'e bir göz gezdirdi: Burası, kır 
kahvelerinin belki en fakiri, fa
kat muhakkak ki en serini, en 
sakini idi. Bu devir sekiz on is 
kemle ile üç dört hasırdan baş-
ka bir şeyciği yoktu. 

ni oldu: verirler. - Eser. . . sih? İ§ yoktur. Boş duracaiııılo 
- Yok vok, otur... - Burayı nasıl buldunuz? - Suyu iyi midir? - Madem ki israr ediyorsu- da üç beş kuruş kazanıyol'• 
Sesleri duyan kahveci de işi- - Memr.un olmadm galiba? - İyidir... nm:... veye gelen olmuyor da d 

ni bırakmış, yımlarına gelmişti: - Ne demek, amcacığım? - Hakkı Efendiye söyler mi - Evet... Büabütün işsizlikten iyi 
- Buyursurtlar, beyim! Hürrem Hakkı, sitemle söyle sin? - Buraeı sapa bir yerdir. - Tabii, çocqpml 
Rasih Nevres, işaret etti~ niyordu: - Kahve ile beraber getirir. Müşterisi pek azdır. Hele köy- yırla menfaaa.birlq+i"ı'IJl'l.!'r' 

M•htnul Yesari Hakkı Efendi, iskemle ge- ı - Seni hain, seni ••. Böyle sc - Soğuk tarafından olsun._ de, bilen yok gibidir. Başlıca aulünü bulmupun. )1 
. . • . . . tir... rin, enfes bir yer varmış ta be· - Olanı getirecek... mütterisi ben im .•• Yoldan da mel... • 

Ha~kı, ıçınden yegenını tebrik Hürrem Hakkı, sitemle ba- na haber vermezsin, öyle mi? Hürrem Hakkı, yecenine bak göriilmu. - Peki, siz auı1 kctf 
ettı: . kındı: Bana kastın mı vardı, çocu- tı: - O halde niçin böyle sapa - Tesadüfen, dedidl Y-. 
. -. .B~avo, Rasıh. · · Zevk eh- - Benim için mi? Hayır, ha- fum? Kaç kere, güneşin altın- - Neye &ülüyorsun öyle? bir yere kahve aç11Uflar? Rasih Nevrea'in ~ 

lı 1~.şaın! l~saıılardan kaçmak yır ..• Sen, hiç rahatım bozma. •• da susuzluktan, yorgunluktan - Burayı nasıl keşfettiniz? Rasih Nevres, güldü. sesini mutuı. bir an gözlerin• ..:ı 
ta, ıçuıe çekı~~kte hak~~ v~ Ben de yanında bağdq kurar, bittim, bir damla au bulama- - Tesadüfen... yavaşlattı' - Emine, söyledi, dev 
~ış. Bu sadelıg1, bu .~m.ımı~etı otururum. dun. • • - Çok güzeli.. - Hakkı Efendiye. ben, aç- - Emine mi? • 
kımde, nerede hulabılırsın kt? Rasih Nevres, nezaketle elle Rasih Nevres, amcasını din- Rasih Nevres'in sesinde istih tırttım. - Evet. • • Bizim b 
Ayaklarının ucuna basarak rini oğuşturuyordu. !emiyor gibi idi: za da vardı, kinaye de... Htir- Hürrem Hakkı, bir yeğenine, kız... 1 

yüriidü, Rasih Nevresin uzandı- - Rahatsız olmaz mısınız? - Burasını nasıl buldunuz? rem Hakkı, bunu farketti: bir de barakacığının bir kenarın - İsmi Emine mi .oJ!O: 
ğı hasıra yaklaştı, yerden aldı- - Yooo! .. Beni züppe yeri- Hürrem Hakkı, yeğeninin su - İnanmıyor gibisin! da bir sandaliyeye oturmuş eli - Bilmiyor mu idiJISZ 
ğı kuru bir dal parçaırile Rasih .ne koyma. •• Alaturka oturma- alindeki asıl kastı, minayı an- - Neye inanmıyayun?.. şakağında cıgarasını içen - Nereden bileyim? 

1 Nevres'in okuduğu kitaba vur- sınr bilirim, cannn... larnamış göründü: - Hayır ... İnanmıyorsun. .. kahveci Hakkı Efendiye baktı: Rasih Nevres, hayrete 
du. Rasih ~vres, sıçrayıp doğ- Kahveciye dönmüştii: - Nasıl bulacağım? Enfesi Rasih Nevres, cevap verme- - Demek, patron aensin! lamıştı: 
ruldu. Amcasını görünce:: - Hakkı Efendi, bana az şe- Vallahi enfeıl Bu tatlı rüzgar, di. HüıTem Hakkı, kahvecinin - Hayır •.. Müşteri ·m... 'cin amca.:uonı..;....--

- A ! Dedi. kerli bir kahve yap. . . Sandal- bu tatlı ııölgelik nerede b u- · · - · · 
Hürrem Hakkı, ~ .. 



Emanette 
Ki)Jlrii ()'i~ Pl e ri 

t' ' 
Esnaf Bankosıntt 

ki ral a ndı 
Karaköy köprüsündeki dört 

gİse de Esnaf Bankasına kiraya 
ve~ilmistir. Banka buraları dün 
den itibaren tayyare bileti satış 
mahalli yapmıştır. 

Pastalar bozuk 
Bazı pastahanelerde bayat ve 

bozı..k pasta satıldığı Emanete 
1~ r verilmiş ve tahkikata baş 
lanmıştır. 

Karadut - kurudut 
Fatihteki Karadut ve May

muncu mahallelerinin isimleri 
Kurudut ve Meymenet isimleri 
ne tahvil edilmiştir. Bu civar 
halkı isimlerin eski olduğundan 
aynen ipkası için Emanete miı
racaat etmişlerdir. 

Çanakkale tehitliği 
Şehitlikte yapılacak ab\de~~ 

1931 senesi 11 ağustosunda ku
şat merasimi yapdacaktır. 

Muhtelit mahkemeler 
Türk _ Yunan muhtelit mah

kemesi 30 eylOle kadar y~z t~
tiline ginniştir. Bitaraf reıs dun 
Danimarkaya gitmiştir. 

Şehir meclisinde • ~. 
Seniye H.ın namzetligı. 
Esbak sadraz•m Kadri P,. nın ke-

. . · İ ·ı Hanım eylillde 
rımcsı Scnıye smaı 
yapıl.ıcak şehir mecl_i~! ~ntihabatında 
müstakillen namzetlıgını koymağa 
karar vermiştir. 

Seniye H. bu hususta atideki be-
yanatta bulunmuştur: 

- Evella yolların yapılmasına ta
raf tarım . 

Şehremaneti istediği. ka~ar verem 
dispanseri açadursun, bınbır hastah
ğın mikrobu bu toza karıştıkça ve 
biz de tozu yuttukça verem yakamızı 
bırakmaz . 

Memlekette ağaç kalmamııtır. A_
nadolu ıahili tamamen traş olmut gı-
bidir." 

Hakimiyeti milliye 
bayramı yarın 

Perşembe günü Hakimiyeti 
milliye bayramına müsadif ol
duğu için Gayri müba<liller ce
miyeti tevziat komisyonu kapalı 
bulunacak, arazi sahiplerine İ
kinci taksit tevziatına cumarte
si günü devam edilecektir. Per
~emhe günü de resmi daireler 
kapalı bulunacaktır. --· 

Mesele yok .. 
Artık takibat 
gapılmıyacak 

Mllbt>ccel Hanımın zayıfla
tılması tcr•yı tababet de{jtl 

Selim Sırn Bey ile kızlan 
Selma ve Azade H. lamı güzel
lik kıraliçası Mübeccel Hanımı 
doktor nezareti almaksızın za -
yıflatmağa koyulmalan Etibba 
Odasında mevıubahsolmuş ve 
bu hususta takibatı kanuniye 
icra edilmek için sıhhiye müdiri 
yetine yazılan tezkere Vekalete 

gönderilmişti. 
Bu hususta Sıhhiye Vekale

tinden sıhhiye müdiriyetine ge
len bir emirde Selim Sırrı B. ve 
kızlarının hareketleri icrayi ta
babet mahiyetinde olmayıp be
den terbiyesine müteallik oldu
ğundan haklarında kanuni ta
kibat icrasına mahal olmadığı 
bildirilmiştir. 

PollıtB 
Olur şey değil 

Eminönünde Yeni postane 
karşısında Ankara mebusu Ri
fat Beyin ailesinin kolunda ası
lı olan mantosu bir şahsı meç
hul tarafından çalınmıştır. 

Alman vapurunda kavga 
şamandıraya bağlı Alman 

Trupa vapurunda üç Alma~ tay
fası biribirlerile kavga etmışler
dir. Tayfalardan biri sol gözü
nün altından yaralanmıştır. 

Kadını kaçırırlarken 
yakalandılar . 

Şoför Yaser. muavini Tofil, yemıt 
çi Mustafa, garson Sabri, marangoz 
Ali, Sadiye isminde bir kadını zorla 
otomobile atmı tar. Hürriyet Tepe
sine götürmek istcmi~lerdir. 

Otomobil Yeniçarşında geçerken 
kadın bağırmıştır. Polis bunları yaka 
lamıştır. 

Dünkü sirkatler 
ı _ Maçkada oturan Suat Hanım 

Karaköyden geçerken yankesici Av
rama cüzdanını çaldırmıştır. 

z - Haydarpaşada şeftren Etem 
efendinin evin• kömürlük penceresin 
den hırsız girmiş 3 beşibiryerde al
tınla, ı elmas yüzük çalmıştır. 

3 - Romanya tebaaaından madam 
Rozanın el çantası açılmak suretile 
60 lirası çalınmıştır. 

4 - 2 meçhul mantarci; Balyalı 
Ahmet efendinin 55 lirasını aşırmış
lardır. 

5 - Maliye memurlarından Ali 
Vasıf Bey; Tramvayla Tepebaşına 
gelirken 30 lirasını çaldırmıştır-

AZilı aşık 
Çengelköyilnde bahçıvan Hüseyin 

• sabık rüsumat memurlarından Nazıf 
Muhtelit mübadele komisyo- Beyin köşküne giderek Nazif Beyin 

nu Türk heyeti murahhasasın- manevi km Kadriye Hanımı görmüş, 

Türk mübadele murah

haslarının tezkereleri 

dan gönderilecek tezkerelerin izdivaç tekl~fi eımiş_. .menf.i cevap a-

d 
· 'b lmmasına lınca kama ıle kızı ıkı yerınden vur-

. e~hal nazarı ıtı. ara 3; muştur. Bahçıvan yakanlanmış. 17 
daır olan Heyetı Vekıl~ kar3f:" l yaşında olan ktz Tıp fakültesine yatı
vilayetle alakadar dev. aı.re ve 0 rılmıştır. 
misyona tebliğ edilmiştır. Pek feci bir ölüm 

Liman •irketi heaabatı Elektrik ,irketi memurlarından 
" d · Feridun Bey Beyuıttaki clektri_k .dai-

Liman tarife komisyonu iın resinde temizlik yaparken kendıru ce
Ticareti bahriyede toplanmış ve reyana kaptırmı~. vücudunun m~hte
Liman şirketinin hesabatını tet- lif yerlerinden yanmıştır. Fendun 
kik etmiştir. Bey nakledildiği Cerrahpaşa hasta-

nesinde ölmüştür. 
Yunan sefiri 30 Amerikalı seyyah 

Yunan sefiri M. Po~ih~?_nya- d 
disin Atinaya davet edıldıgı ha- Dün şehrimize Roman.l'.a .an 

30 Amerikalı seyyah gelnuştır. 
beri asılsızdır. 

Enıuiyel san~ı~ euııat ~ozaye~esi 
Kat'! karar ılanı 

.... 5 .!! o 
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Merhunıttn cins ve nev'llt Borçlunun 
mevki ,.. milfttmllla lıml 

Balıt'tl Hamamlmuhtıtln mıhallhlnde Tınbuıacı •o
ka nda eski 19 mükerrer ve yeni 31 numaralı altmış 

ğı Oıerinde klrgfr Uç buçuk kıttı dört 
altı arşın arıa 

d 
.. Mf bir mutfık ve on arşın ıralıtı havi bir 

o 1 "ç ~. 
1 f L'-s••I Mehmet Hallı 8. 

hanen n nııı '"" ~ 
Be il da Hıcımlmi mıhıllulndo Kumbarıcıyo· ku:: a:ğındı eski 40 ııa 5t ve yeni 66 il& 70, 
72, 52 il& 56 numaralı ılıı yüz arşın aru üzerinde 
ktrglr bqer tattan ibaret iki dnkk&n ve altmış arşın 
bahçeyi ha\~ haricen tamire mubtıç iki ıparıııwının 
nısıf hl.seıl Alt Vefik 8. 
Gedlkp•ttd& Olvınıalt mıhıllulnde Gedlkpafı cıd· 
desinde tiki 29 ve yeni 65, 67 numaralı bin yetmiş 

r•ı u""zer!nde cımekln mıhalltnl yedi yüz altm.ş 
ıll'ŞIP 1., . 

"•erinde yıkanma mıhalltnl ikı yUz yirmi 
arşın arıa ~ . 

il inde hun• mıhıllloı iki yUs kırk arşın 
arşın zer 
Uıerinde kUlhan mıhılllnl dokuz yUs ıeben yedi 
arşın oahçeyi havi Gedlkpat• hamamı namUe maruf 
çifte hamamın bin iki yilz dolc1&n altı hl11e itibarile 

üç yilz doksan hissesi 
Fuıl, Mehmet Hallı, Mehmet Akif, Vasıf, Vedat 
Turhan Beylerle Resmiye Su7.an ve Saim• Pırimın 

ve Fatma DUrriiıaf Hanımlar 
Samıtyıdı Sıncıkı&rhıyrettio mıhallu!nde Sımıtyı 
cıddulndt tık! 190, t9i, 194 ve yeni 216, 216-1, 
216·i. 216-3, 21&4- 216·5, 216·0. 216·7, 2111-8, 
1116-9 numaralı bet yilnrtın ar51 il.erinde •otııklulı: 
m&h&llinl ve alnndı dokuz dUkk&nı ve dokuz JİIZ 
, 111 artın ırıı ozerinde ııcaklılı: n IAI buııetl ve kırk 
ırıın ana Uzerlndı kUlbın mabıllinl ve ıkl bin beı 

~! R '.\\IB.\ AGl'STO - 10.10 .i 

yOz on arşın k•dr bahçe h11. (A~abmaını ' 
mıle maruf bır ç"'"' banı itmtn tuz ıkı lı ı !';e İ tl 1 )1,IC 

o yedi his F ı 

~::om .......................... 111111!! ....... ~-=---mı::ı:mııaı:;o:za::::ICZlli;ıı:.ı::ı;;ımm;;:;:mm:c~ · 

ASRI. LiSANLAR 

!189 2S41 1885 

Avtc Şaziye ve emlı1c Hahıer llanırr.larl ı Al' O 
mıo Hayr•Jnn:ıs ve Ali u:cpı? 1 11 !mwnnas B.er 
t:alatıdı BerekeızaJe mahılle inde ski (,'ınar \e 
Pe·tembepızan caddeleri ve ski IS, (l) mnlup '" 
45, 56, 58 ve yeni 14 lll 70 lld 64 ı, 9, 7, 9 nu• 
maralı Uç ylı kırk arşın arsa üzerinde önden dörı 

1 BE 
"I ('• r ~~ ,•...-.:• - - 44 '.ot-~ı;· ~ -...-- -. • . ~-·•,..."' . 

MEKTEPL 
• 
1 

ve arkadan kılrgfr Uç kotta Çınarlı sokaği l e ve Voy· 
\'Oda caddos•ne rapten tizerl kapılı geçit mahallinde 
bir methali vt sahanlıkta bir kömUrlUlt vt hanın 
birinci kıııodı ilç mağaza ve Usılerinde birer çalık 
uvınlı ıalon dükkln feklinde Pcrşembıpızın şoka· 1 
tında ıalonlırdao birinin kapı sını ikinci katta bir 
koridor üzerinde ılıı oda bir hail bir kahve ocıl! 

Tatillere mahsus Jeni ~urslar, Jaz tarifeleri 
Ankara 'faşhan Ista•ıhul - 3:iü Tstiklal caddesi 

IOSI IS9G 

bır mermer yalaklı musluk üçtincU ye d6rdUncil 
katluda r;cna bir koridor Uzerinde altı oda bir hail 
en üatte bir çatı altı blriocl katın ırkı tarafı ve H

lonların ırtıdaki pencereler demir pkrmalı:lıldı Ye 
biltiln pencereleri demir kanıtlı kapılın keli cam•· 
lılndan bafkı demir kapılı odaların ortalarında 
birbirine geçmek için demir , e cımeUnlı tapılan 
ve elli •rl"n bahçeyi havi hır hını~ on hlue itibarile 
iç hisseli Fethi. A '1m ve Salih P,eyler 
Gedikpqada Bosunlall mıhalleslnd : Tülbenıçlbanı 
sotı&ındı eski 2 ve reni 6 numırnlı yuı seksan 
dörı 111'" ar11 Uzerlııdı yanm k&rgir üç buçuk katta 
hanı olaralı: ıııüstamel kısımdı bodrum kınada bır 
mutfak bir methal bir antre bir oJa ikinci kııındı 
iki oda bir koridor üçüncü kıtı dltcr kı ımdan kul· 
lanılır diler aparııman ıırnndı olan kısım i e bod· 
nımda bir harap mutfılc bi r kuvu birinci kıtında iki 
odı bir mermer taılık bir ımıÇ ikinci kıttı llç oda 
bir mutfak bir daire üst kattı bir asını oda uç oda 
bir koridor ayrıca kapılın kapanınca oda halinde 
kullanılır bir koridor zemini ç;nl l<)lıalı bir hıııwıı bir 
muıfılt bir daire avlu çini döşeli elektrik teıtoı 
tertihıtı"1 ve JÜ& ı11ından ibaret ırkadıki ualık ,.. 
önündeki nluyu havi bir hanenin tımımı 

Mm. Munlrva 
J88Ş 11049 itU9 Heybıliıda'da ıeneden Mana ur şoka~ ve el-

vevm ismet paşa cadde inde 59 numaralı yüz yet· 
mlf beş ırfln araa üzerinde Hrg;r dört lı.ıuı biri 
sandık oduı olmalı: üzere on tkı oda b!r aalon 

11------ ======= Fransızca ve Almanca bilenlere 
Türkçe f'ran ·ızca ve Almanca lisanına bi" gkkın a~tn:ı, tcrciı · 

meye muktedir ve daktilo ile korespondu ıı yapabilecek bir 
erkek vcyıı matmazele ihtiyaç vardr. Taliplerin C:ılatada l'nyon 

hanında Yılmaz Ticaret ~:vine murncaatları ------
~ıeq4ı~ U!"'S ıenlcr hakiki 

~ OLiMPOS Gazozu 
lçebllmek için ~işelerl ıçtırmıdın evvel kıpıol üı.erindeltl 

Firmalarımıza dikkat etn1didirler 

fil, ekme~, Ja, se~ze ınünatasası 
İstanbul Nafia Fen mektebi mübayaat ko
misyunundan: 

:\1ektebln mayıs 931 gaye ·ine kadar ihtiyacı olan et, ekmek ve 
yaş sebzesine 27-7.930 T. vaki olan münakasada hiç tlllp çık

madığından bu !terce 1!8-8-930 per~embe günU saat 14 te kapalı 

urf UJullle lhalelerl yapılmak ilzre yeniden münakasaya konul
muıtur. Bu iş hakkındaki şartnameleri görmek isteyenler eumarte;i, 
pazartesi, perşembe ~ünleri mektebe ve mlınakuaya iştirak ede· 

ceklerln de ihale gtinıl teminatı muvakkate makbuzlarile muayyen 
saıtta komisyonumuza gelmel~ri. 

Alman Kitap hanesi 

SEYRISEF AIN 
Merku Acenı:ı; Gılaıı köprJ 

basında, Beyogtu 2.J6l Subo 
ıenreoıı Mıhm·dlye ilanı alnndt 
1 tınbul 740 

İSKENDF.RİYE 
.. ' sur at postası 

( lzmir ) vapuru 8 a~ustos 
cuma l 3de Galata nhtımıııdan 
kalkarak cuıuartc 1 lzınirc 

ve akşamı lzmirden kal· 
k.arak pazartesi bkenderlye'ye 
varacak ve çarşamba İskende 
rlye'den kalk.aralı: lzm.ire 

ujtrayarak lstanbula gelecektir. 

Trabzon ikinci 
postası 

iki kiler bir ltömiJrlUk bir mutlak bir odunlu!< !iti 
antre bir çamaşırhane iki koridur bir banyo iki 
sarnıç bir kuyu ç.11 katında bir ııda ırkı ve on ı 
ıardta üçer hılkıın ve kırk arşın aru üzerinde 
bir kıııı bir oJı bir ıbır bir iımonlufu ve bın 
yıiz elli dorı arşın bıhçeyı h•vi yeni bir hınenın 
tamımı, Teodora H. 

KARON BeyoRlu Tünel meydanında 51!3 

Şehremaneti ilanatı 1 latanbul 4 Üncü icra memurlujiun 
dan: 

Acık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne oldutu: maa bah
çe kayden üç halen biri diğerine 

[Kıradenlı;] vapuru ': ı~usto' 
Pe11embe akşamı Gılıta nbtı· 
mındın kalkarak Zonguldak, 

lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Fataa, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Rize Hopa' ya gidecek ve dönüşte 
pazar iskeleslle Rize, Of, Sür· 
mene , Trabzon , Polathane , 
Glreşuıı, Ordu, Fatsa, Sıaııun, 
Sinop, lneholuya utrıyarak 
ıı;eleeektlr. 

7305 11100 i68i llabıcıleri'de Ahuçelebl mahallesınde eski Tütün 
gümriJltiJ caddesi cedit Limoni kelesi 5ok11tındı eski 
ve yeni 7 numaralı otuz or,ın orsa üzerinde ıam 
klrglr dört buçuk katta iıstilnde üç oda üç ğeıintl 

mıhıllinl bir daraçayı ve alımda mıgaıı ve elel<trik 
tertibatını havi bir hanın ıamamı. Youklm El. 

320 2~10 3123 Kıdıkoyiln'de lleltimlimbo ekagında eski it mU· 

140 

kerrer ve yeni 20 -.?.! numara lı dı> ksan bet ırşın 

ar a üzerinde bir kaıı Uğir bir buçuk katı ah••P 
olmak üzere iki buçuk kııı . beş oda bıri kilçük iki 
ıofa bir taşlık ve çatı k•tın ı ve vetınl j ar~ın ar>• 
O zerindı bir dükkdn ve 'ark''' mutfak ve bıhçdc 
tulumbalı bir kuyu \•e ~;ılkun ve bin dört yüz 
otuı beş arşın bahçeyi havı yeni blı: hanenin 
tamamı . Yus ut Kenan il. Ayşe \lükerrem 11. 

8.~.ı 3 1 -19 Habıc1ferl'd• Ahuçelebi uıah•ll<»indc eski Y umurla · 
cılar cıddesı ve yeni Zındsnbpı ı sokagında <!.<ki 
26'.? ve Teni 28 num.1rı 1ı on be~ a rşın ur:;a üzerindı: 
~• rRfr bir kotta bir dükkAnın ı· edi his·c iıibarile uç 
his sesi. 1 hyrl ye 11 . 

i5~ 1470 .3801 I\• ımpa,•da Bedre ıı n mahall imi Tckkcark ıt.<ı 
sokağındı eıkt 18 ve ) eni 18,'20 numardı yeımlf 
arşın arsa Uzerlndc ahşap Uç katı• birı sofıdan 
böiünmek suretıle olmak uzere beş oda iki ufak 
ıofa bir malta taşlık bir mutfak iki dolap ve on 
dört arşın bahçeyi ve bsh ede bı r kuyuyu h&vt 
hır hanenin tamamı Emine Binnaz 11. 

1!101 10000 R8o+ Kadıkoyuıı'Je O•ın•nağa mahalle inde l lud· ver 
dio~iu sokagındı eski 8 nıukerrer ve ' eni tıl nu · 
m•ralı iki yüz otuz dört ıırşın arşa U2erınde bir hıı 
kargir iki buçuk katı ahşap olm•k üz re iıç buçuk 
kıttı biri yemek odası olm•lc uz"e dnkuz oda iki 
sofa ve çaıı katında bir od> bir kiler 1 mutfak 1 
hamım t ta~lık ve kırk •ı,ın arsı üıcrlnde bir kıt 
ltlrgir odunluk ve komürlu&U ve üç yiız sekıen 
arşın bahçeyi havi yeni t.ir hanenin ıam•nıı 

Ahmet Sami il . . 'ecmiye il. 
805:1 0490 ~fi08 Eyilp1ulıın 'da Bahariye m•halle inee Yalı <uka#;ınd.t 

e ki ve yeni 1 :.! numaralı iki yüz otuz ar ın ar'3 
Uzerinde ahşap bir kati& ıiç oda bir ıofı iki kuyu 
ve harap hamım mıhallıni ve şişe fınnı ve klnks· 
dlm ocılc mıhılllni ve beş bin yedi yllz yeım~ 
ırqın bahçe ve ar3ayı ve derununa carı bir masura 
tatlı suyu bıvt harap bir B&hllhıoenln tamımı . 

Zlnetl H. Tevfik ve Ilıdi B ler 
705 3\!95 19613 Galaıı'dı ~:mctyemez mahallesinde Karımoııla ao· 

S?S 

kığın da eaki O, ı ı vo yenı 7 numaralı ılımıt bcı 

•r•ın arsa ü.ııeriodt klrgir dorı kıttı altı oda lıtr 
muıfak bir taşlık bir dmçı bir komürlüğu havi 
yeni bir hanenin seksen hisse itibarile elit sekiz 
hissesi Mahire EJlbc H. Hasın llulki' Hu-e 
yla Cahlı, Mehmet Remzi B<ylerle ~ıdire ve Hı· 
mide Hanımlar ve lbrahlm ~:krem ve Alı Beyler. 

10007 Unl<ıpmıın'dı Haraççı Karamehmet mıhallelinde 

Fener caddesinde ve Ha•derunu aoh~n~ı 05ırı t 
U& -8. il, 23, 2J mükerrer ve yeol JS, 35, J7, 
19 numarıb Uç yüz ıltm•t arşın arsı Uıerinde ktr. 
cir üç ltatt&n ibıret Osıilnd• yirmi yedJ odayı ye 
altında liç dükkanı havi ( mezkur bir numaralı 
odanın ıım•mı Ye ilci !il 28, 21, 'l3. 28 mUkerrtr 
numaralı Uç c!Ukklnın nısıf hiuesi ) 

Muhterem F.dlp R 
Yukarıda cins n nev'ilc mevki ve mıi~temlIAtı yazılı enıl:l.k 

hlzalanndı gösterilen bedellerle talipleri iızcrlndc olup 20 ağustos 
930 tarihine müsadif çarşamba günü saat ikiden itllıııreıı mu?.ıı · 

yedeye mübaşeret olunarak tmuhammen kıymeti) geçtiği takdirde 
kat'! kararlarının çekilmesi muk.ırrer lıulundıığundan telip olanların 

mezlrör gunde saat d!Srde kadar Sandık idare inr miirac Jt cvle
merl ve saat dörtten sonra \'tıku bulacak muracaat' 1rı . kahul 
edilınlyece~ ve meık\\r rnılAke evvelce talip 'o1• nların k ıı'l kanr 
esnasında hazır bulunmadıkları \ e başka talıp 7. hur eylediği tal _ 

dlrde evvelld ttliplerin mü:ı:ıyededen çekılmi: ıddolunaC11fdarı 

tıııuaıu i\tn olunur. 

Şehremancıindcn : BüyUkAdadıkı 
Gazojen motörıle müteharrik 120 
volt 50 kilovaılkl elektlrik müvellldl 
satılmak için kapalı 1.arflı müzıye 

deye konmusıur. Taliplerin ıırınıme 
ılmak için her gün levazım mUdUr· 

IUğUne gelmeleri. Teklif mektupları 
nı da ihale gunil olan 27 .Ağ'Ustos 

030 çorşımbı gilnil saat on bet• 
kıdar mezkur mitdilrlüğc vermeleri. 
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>IYJJ.11• •!A· ----
Yedinci icra memurlufıınd n: 
Beykoz'dı Kıraca Burun mC\'kl · 

!ndı (12) numerolu h•nedc mukım 

iken billbıre bıanbııl'da Cıgıloğlu'n 
da Yeni sokaktı operıt/lr Tevfik 
Salim pıfının hanesine nıl<lederek 

haU hazırda iklmeı~ı meçhul Ane 
Sıdıka Hanımı: 

Yorgl l'fcndınin lsıınbul 4 ıincil 
hukuk mıhkeınesine lk•mc ve ı tih · 
ıal ctdfl olbıpıaki tasdikı haciz •• 
1914 liranın tıhılllnl havi ll~mı 

mevkii i ~ray• vaı ve birinci ihbar· 
name ilAnen tebliğ" olunmuş vt lıu 
kere Boykoz'da Kmcıbunın cadde· 
~indekı hanenizde bıı:zolun•n e~yı · 

lann paraya çevrllme !ol talep ~
mekte olduğundan tarihi llindın 

itibaren ~ gun .urfındı mezkur pı . 
rayı ıesvıye etmcdlğlniı takdirde 
emvali mahcuzenln bllmüza, ede pa· 
rayı çevrileceJtl •e t lact ihbımınıe 

te\lgt aı&kamına kalnı ol•ık üıre 

makliıp iki bap hane. T b l M p 
Gayri menkulün bulundu&u mevki ra ZOO U e postası 

mahallesi, •okağı, numarası: Hüse· Sulh vapuru Sllrşemb 
yin ağa halen Molla Fenart çıkmazı '" 1 Atustos - ı 
Cami sokaklannde eıki 2, 4 mükerrer g!lnli saat l!Ode Sfrkecl rıhtımın 
yeni 4/ 6, 3, 5, 2. 4/ 3 No. 

Takdir olunan ktymet: Gayri men 
kuliittan Y-4,6 No. maa bahçe hane· 
!erin tama mine 10,000 lira ve Y-3 
Numaralı hanenin temamine 4000 Ji. 
ra kıymeti muhammenelidir. 

Artırmanın yapılacağı, yer, gün 
saat: İstanbul 4 üncü fcra dairesin
den 8/ 9/ 930 tarihinde müsadif pa -
rartesi günü 14 ten 16 ya kadar. 

1 - lşbu gayri menkulün artırma 
prtnamesi 21 / 8/ 930 tarihinden itiba 
ren 930-281 No. ile İıt . 4 üncü İcra 
dairesinin muayyen numarasında her 
kesin göre bilmeai için açıktır. lrnnda 
yazılı olanlardan fazla malılmat al
mak isteyenler, i bu şartnameye ve 
930-28ldosya numarasile mtmuriycti 
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukar
da ya.ılı kıymetin yUzde yedi temi· 
nat gösttrilecektir. 

3 - Hakları tapu aidlile sabit ol
mayan ipotekli alacaklılarla diğer ali 
k~darların ve irtifak hakkı aahipleri
nın bu haklarını ve hususile faiz ve 
~srafa . ~air ol~n iddialarını i•hu 
~J~n tarıhınden ıtibaren yirmi gün 
ıçınde evrakı mıisbitelerile birlikte 
memuriy~timizc bildirilmeleri icap 
eder, aksı halde hakları tapu sicilile 
sabıt olmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasında hariç kalırlar. 
. 4 - Gösterilen gilnde artırmaya iş 
tırak edenler artırma ~artnamcıini 
okumuş ve lüzumlu malilmatı aimrt 
b~nları tamamen kabul etmi.,Ş ad ve 
ıtıbar olunurlar. Üstünde bırakılan 
gayri m nkuJün bedeli zamanında ve 
rilmezse gayrimcnkül ikinci bir artır
ma ile . •tılır ve bedel farkı ve mah
rum kalınan yüzde beş faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hiıkme hacet kalmak
ıızın memUTlyettimizcc alıcıdan tah~ 
sil olunur. Beş numaralı fıkradaki 
şar_t tahakkuk etmek kaydile üç defa 
b.ıgddıktan ııonra gayn menkul en 
çok arttıranrn üıtünde blrakdır. Şart 
tahakkuk etmezse arttırma geri bira
kılıp alıcı taahhütlerinden kurtulur ve 
teminat ta kalkar. 
. Müterakim vergi Belediye Vai<tf 
ıcarclcri müıteriye aittir. Artırma bi· 
rincidir. Tahminolunan kıymeti geç
tiği takdirde en çok artıranın üıtlin
de bırakılır, 

Yazılan gayri menkulit yukarıda 
ı;öaterilen 8/9/930 tarihinde htan
bul 4 üncü İcra memurluğu odasında 
işbu il&n ve goıttrilen arttırma tart 
nam i dairesinde satılacafı ilan olu
nur. 

il O. 2 inci ıulh hukuk hakim· 
llğinden; 

Mu<tafa beyin Cen~n ve Mrliba 
hunımlar aleyhine Arnavut köy ın· 
harlı derede ,16 numarılı .. . arızının 

lza~eı ıuyuu hakkındı ikame erle
<lıgı davadan dolayı mezbureler ·na
mına tısıır kılınan davetiyeler ika· 
metgahlarının meçholiyeıin.Jcn d layı 
bllA tebUlt i•dc edilmiı ve blrı&lep 
kendllcrlne ı· irmi gun mOddeılc llA· 
nen tebllg3t icrasını kırar vl'tflerek 
muhalı:em< 6·9 9:10 saat IS,!'IO n 
talik lulıamıı olduğundan ı evm •e 
s11ıl meiltun!ı bltzaı e hlh ekAle 
hazır bulunnıaılıltlın takdirde muhı 
kemealıı cı abca rUJet olunıcıtı 
tebllt mıkınıını kıiıa olmak üzre 
il•n olunur. 

dan hareketle (Zonguldak, ine 

bolu , Gerze, Samsun , Ordu 
Giresun, Görele, Trabzon, Rize 
Bazar, Hope ) ye azimet vı 

ayni iskelelerle Sürmene, V aldı 
kebir, Fatsa ve Ünyeye ugraya 
rak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için mıhall 

müracaat: Sirkeci salonu kaq 
•ınd~ :\lizan Oğlu Han No: · 
Tdclon lstanbul 354 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz postası 

Vatan vapuru 
b Ağusıos 

(,~arşa nı ba 
akşamı Slrkeclr rıhtımından 

hareketle ( Zongulılak ine· 
bolu, .. amsun, Ordu Gtreson, 

Tra\Jzon, Sürmene, ve Rize) ye 
azim . t ve avdet edecekclr. 

TalstlAt için Sirkecide yelke 
el hanındı kain acenıuına m
aracııt Tel lsıanbul t 515 

1 
TAViL ZADE VAPURLAR 

Muntazam Ayvalık pottu 

Selame1 
ı ııpuru her Pe 
şembe ak~ımı 11 

1 , de irkeclden hareketle Gelib< 
Çanakkale , Küçükkuyu , A 
tınoluk , Edremit , Burbanl 
ve Ayvalığı at.imet ve ıvd 
edecektir. 

Yolcu bUed npurdı da nr 
Cuma akpmı Edrerr. 

yolcuları ueııe yetlftlrillr. 
Adres : Y eınlşte Tıvdza< 

biraderler telefon İstanbul 21! ı 

1 lıliç i<lı:elerlnde mahlut altı ac 
yunrlılı: ıhlamur IJC&n ile 550 ac 
fasulye çubuğu 2~ çeki kestane s ı 
ve 6 çeki mete 25 çeki mıh 
odununa alt mOzıyede milddert ı: 
illndan itibaren 13-8-9.30 çarfım 

lıadar glinOne bir hafı& dıhı ıem 
edllmlştlr, taliplerin ye<mimezlcOı 

111t üç buçukdı delıerdatlık bit 
sandaki ihale komi onunı milra< 
atları. 

>t • • 
Haliç lsktlrlcrinde mır.but ,1 

odeı kayın dolabı ile 17 çeki m< 
20 çeki kocayemlı odunu hıkkındı 
mii..uycde 10 ·8·930 pazar gfloO 
kadar bir hafta dıh• ıemdiı edılm 
tir, ıallplerln ıevmi mczkdrda 
Uç buçukta deftordarlık bioa ınd 
ihale komiıyoııunı mUracutlın 

Dr. Horhorun 
Beyoğlu . l<kıep sokak <> 

mevuone >3habıın ıkı•mı ıhdar. 
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BtN SÖZ 

BiR RESlf\i 

ul flfllltlade traktör tecrObelerl yapılmı,hr. Bu resimlerde 
tecrObeler ile bazır bulunan zevat gllrUnmelı:tedlr 

BUYÜK 

Tllf lR~ rlllNGOI~ 
9 uncu tertip 
1İNC1 KEŞİDE 

11 Ağustos 1930 da 
Keşideler, Vilayet, Şehre
maneti, Defterdarlık, Lş, Zi
raat ve Osmanlı bankaları 

murakıpları ve halk 
htızurunda yapılır 
BQyOk ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan nuınaralar 

tekrar dolaba konmaz 

! Veni posta pulları, re
sim münakasası 

r. T. T. D. mB~O~Olün~en: 
ı - Tabettirilecek posta pul 

armm resimlerini yapmak için 
ir münakasa açılmıştır. 

2 - Resimler posta pulları 
ızerinde bulunması lazım yazı
arla beraber hakkedilebilecek 
:ekilde olacak ve biri Gazi haz
etlerinin portresi ile etrafına 
r dekor olacak, ikincisi harf 

nkilibmıızı ve üçüncüsü de 
lekette ziraati temsil ede

3 - Müsabakanın son günü 
20 Ey!Ul 930 tarihidir. 

4 - Resimlerden Reisicum
hur Hz.nin portresi etrafına de
kor için beş yüz ve diğer ikisin
den kabul edilecek birer eser i
çin biner lira mükafat verilecek 
tir. 

:ektir. 

5 - Tafsilat almak için İstan 
bul'da P. İ. Müdür muavinliği-. 
ne, Ankara'da P. işleri müdürlii 
ğüne müracaat edilmelidir. 

~~~~~~-=-~ 

Gayriınu~a~iller 
Tahsilat-tevziat komisvonundan: 
Hakimiyeti Milliye Bayramına mü·adif 7,'8 930 perşembe günü 

omisyoıumuz kapalı oldujl;undan arazi eshabına perşembe gürrlerl 
yapılmakta olan t!'\ ziacın 9 8-930 cumane-i gıınli icra edileceği 

1 
' 
1 

1 

Valovadalıl Gazi kllflı:UnUn 8metre ileriye çekildiğini lıaydetmlştılı. Resmimiz, 
bu mUblm ameliye icra edllirhn alınmı~tır. 

Ankara şehremanetinden alacak]1 
olanların nazarı dikkatinP 

Ankara ~ehJer11anetinclen: 

31 Mayıs 920 tarihine kadar gerek 
mukavelenameye müstenit ve ge
rekse başka suretleAnkaraşehrema
netinden alacağı tahakkuk etmiş ola 
nların 31Ağustos930tarihine kadar 
bu husustaki evrakı müsbitelerinin 
asıl veya suretlerini bir istidayarap
tederekEmanethesap işlerimüdür
lüğüne müracaat evlemeleri ilan 
olunur 

- -·-·-- --- - -· - --·------·---------

EmniJef landı~ı emlak nınzaJedBsi 
~ararı tat'i ilanı 

Sandıjtın uhde! tasarrufıınd:ı bulunan Şehircmini civarında Oda· 
başında Ma<:uncu mahalk,inde Konıkınahmut çe~mesi sokağında 
eski 1 numaralı üç yıiz dok<an crnkuz metro ve sekiz santimetro 
murabbaından ibaret bir kıt'a ar'anın tamamı. 

lsıanbul ikinci Ticaret Mabke-
meşinden: 

l\lüflis Maryo Seraya ılı olup 
Yıldızda mevcut mütebaki eşyadan 
salon "'ize!eri oda takımlan yazıhane 

portatif dans mahalli vesait kıymetli 

eşya açık arıurma ıuretile Ağusto· 
sun 12 inci salı gUnll sut 10,30 da 
ve ını müteakip gtinlerdı sanlaca

ğından ıalip olan!ann yevm vı ma
halli mezkQrda mahallhıde bızır 
bulunmalan llln olunur. 

Ç/\PŞA lH:\ 
6 A.(;US1\)S 9:3ü 

1l27J· . 

Suı hazimden ve inlıibazdan mdztarıpmisiniz ? 
'4er gtln bir su kadehi derununda bir ·kahfC 

baiğ Eno·s "Fruit Salt .. meyve tozu alınız. 

Altını-. ·enelik ciban~umul ,ohret ve w•ıvaffekiyet' 
\eaui lf.;ıt'i.sinc delildir. 

, 
Bı:t.ÔMOM 

IECZANELERDE 
SATIUR 

istikbaliniz; 

Saadetiniz; 

ikbaliniz; 

Memnuniyetiniz; 

Muvaffakıyetiniz; 

KADER 
KADER 
KADER 
KADER 
KADER 

Ventur.> 
gişes· ııde 

( Ve ıtura 
gi~es:ıı cdı 
(Ve tu a 
gişesndedit 
( Ventura) 
g·şesinded 

Taliiniz: 

( Ventura 1 
gişesi:ıdedif 

KADER ( Ventura ~ 
gişcs'.ndedır 

Velhasıl.. ÜMİDİNİZ 
Türk Tayyare piyangosu 

İıtanbulda Eminönünde Valde Hanı l apıs 

KADER Ventura giş sidi 
11 ağustos keşidesi için KADER (Ventur 
gişesinden alacağınız bir biletle muvaff 
olmak taliine mazhar olacaksınız. Bina 
aleyh dai ma biletinizin KADER ( Ventur 
gişesi mühürünü taşımasına dikkat edini 

Ticareti bahriye m·ekt 
bi alisi müdürlüğünd 

ı - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemil 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ibate ve 
sı mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet edilir. 'f 
dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. 

3 - Lise mezunları imtihansız ali birinci sınıfa kabul 
Bunlar için müddeti tahsil iki senedir. 

4 - lki seneden ibaret olan tfili sınıflara da liselerin 
cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derece 
gördüğü alelusul tasdik edilmiş talebe alınır. 

S - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur: 
nız mektep tahsılini ikmal eylemek şart olduğundan terki 
sil edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemeleri. 
ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vennelerı 
buridir. 

6 - Mektebe girmek arzusunda bulunanların hüviyyel 
danını, aşı şahadetnamesini, mektep tasdikname veya şa 
namelerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve 
adet vesikalık fotoğrafını istidalanna repten Tı;şrinievvelill 
rinci gününe kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalinde 
mektep müdürlüğüne müracaatları. 

IST ANBUL VILA YETi 

DEFTERDARLIK ILANAT 
Bakırköy rnalmüdürlüğünden: 
Floryada denizden dolma ve K:ılitar 

köylülerinin tahtı işgalinde bulunan kuırı. 
mahalli bir sene müddetle icara verilece 
bedeli iki taksitte. Bir taksit ihaleyi müt 
kip ikinci taksit a~ustos nihayetinde. Muha 
men bedeli 300 liradır, icar muamelesi 1 t-Er 

pazartesidir, saat onLeşte Bakırköy maIJllll 
dürlüıtünde yapılacaktır. 

lstan~ul limanı sabil sı~~iye merkezi ~ 
ta~i~lilinden; Boğaziçinde Sultanbayazıt m.ıhallcsindc Tarabya caddesind eski 

11 numaralı iki dönümden iharet bir kıt'a fundalık mahallinin 
tamamı. 

Vesaiti nakliye ihtiyacı irin 34 kalem boya ve levazırrıı Zayi arabacılık thliyetnamesi ~ 

K · k ı · d ire münakasa ile satın alınacaktır. 

Amavutköyünde Çarşı meydanında c,ki 7 ı, 7 3, 7 !! ve yeni 43, 
4!! numaralı mukaddema hir hane clyc\ m bir kıfa arsanın nısıf 

hissesi on beş gün müddetle satılıjta çıkarılarak 30 Ağustos 930 

tarihine müsadil cumartesi günü kat"! kararlarının çekil mcsl mu
karrer bulunmuş oldııgundan talip olanl;ırın yevmi mezkurda saat 
naltı· dr· · 

asımpaşa ıs e csın e 3779 M"" k 21/A- 1930 be ·· .. t 14 te . .. una asa gustos perşem gunu saa .. 
numerolu arabam lçın Seyrusefer pılacaktır. Taliplerin mezkfu- levazıma ait şartnameyi gorrtl 
merkezinden aldığım 528 sicil üzere her gün Galata Karamus tafapaşa sokağında kain ın )1: 

nuıncrolu ara\ıa.:ılık ehllyetna- zimiz levazım memurluğuna ve münakasaya iştirak etıJ'le 
mcmi gaip ettim. Yen;sini ala- mezkur günde komisyona müracaatlan ilan olunur. 
.:ap;ımdan e-ki<inin hükmii ·uk· 


