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BUGÜ~ 
2 inci sahifede : ~ 1 Jıtanbul radyosu anlattı. 

1 - Tarihi tolrlkamız: Ati Pt- ~ 
4- OarilJfunun fılaha muh 4 

2- Hartcr •e Son llaberler 
~ 

taç detll mi? 
fi \'alancının mı.mu. -

& inci 1eae, l'lo 1608 

NUSHASI & ICURUŞTUlt 
-

S Dncil sahifede 

~ 
4Uncü sahifede 

J- Puolar Yalo•aya da 1 f~lelt 

r•çlyor. 2- Hllı:Aye 

%· Mallara etiket konacak. 3 Roman 

- ~-~ -----

Şimendifer 
siyasetimiz 

• 
ın 

baslandı •• 
1Suriye hududumuz taarruz edenle 

de tedip ve tenkillerine Deıni.ryolları, Anadolunun yarısını 
kapladı. Memleketin yolsuzluk yll

'Eiindcn şimdiye kadar uira~ğı .. fc;li· 
ketleri hatırlıyanlar, bu netıce oniin· 
de pek derin bir memnunixet duyar· 
lar. Bundan bet altı yıl evvel idi; 
lnuhtercm İsmet PJ. ve on.un. ~Ukft· 
nıeti _Jimendifer ıiyaıetiınİ% ıçın ıu 
hedefleri teıbit etmişti: 

1 - Anlmra'yı Sıvas'a ~ğJ~k. 
2 - Karadeniz'! Akdenıze bagla· 

inak. 
3 - Kömür havzasmı memleketin 

ıxıerkezine akıtmak. d 
4 - Ergani'nin kı}'.?'etli ma en 

~rvetinl bir iskeleye gotUrmek. 

Bütün bu hareketleri 
hariçten bir elin idare 

ettiği anlaşılıyor. 

Yuııan filosu 
Alaşenavalların tı
tlrakilt! manevralar 

yaptı 

Jıa/ıat •taı~navıılımı:ıın 

bulunm•11 istenmedi 

ATİNA, 6 (Apo.) - Dün 
Yunan filosu Saros körfezin

Milli hakimiyet 
Bupn Milli hakimiyetin sevııi· 

li vatanımızda ilk defa teıiı edil
diği, ıaltanatın ilga edildili tari
hin yıl döniimüdür. J tetriniıani 
922 de Büyilk Millet Mecliıinin 
tarihi ceheıinde verilen bu karar 
Rebiülevel ayının on ikinci ıeccıi· 
ne, yani Vilideti Peygamberiye 
tesadüf ediyordu. Milli hakimi· 
yet bayramını buıün bu suretle 
teait ediyoruz. 

"Milliyet" okuyucularına bu 
milli lwıyramı tebrik eder. 

Maliye Mütehassısı M. 
· Şaht'ın raporu .. 

Tedavül Bankasının teşkilinden evvel bazı 
mali ve iktısadi tedbirler alınmalıdır. 

M. Şaht'ın, paramızın lstlkran temin husu
sundaki fikir ve mütaleaları nedir? 

o vakittenberi cümhuriyet idare9i 
bu hedeflere varmak için hürmete l~ 
")lik bir fikir takip ile muntazaman yl1 
fllyor. Ne zaman zaman be~en mad· 
dl ıııUıkUlat, ne d'l bu politıkaya ta· 
rıftar olmıyan yerli ve yabancı baz~ 
zevattan gelen itirazat bu harek~~ 
'durduramadı. Bugün aldığıınız I?u~ 
, bet netice önünde bir iftihar hıssı 

Haço dağıttığı beyanna
melerde: ''Türkleri kesin 
ve intikam alın,, diyor! 

de yaz.manevra-" 
sının ikinci kıs
mını yapmıştır 

Harp gemilerin 
den, tahtelbahir. 
!erden başka ta
yıyareler de işti
rak etmiş ve mü 
ştereken Avero
fa hücum edil

Hakimiyeti Milliye bayramı 
münaacbetile buııün re•mi devalr 
tatil edilecektir. 

Paramızın iı~rını temin İçin M. Şahtm hükfunete ••dili rapon 
aynen neıre batbyoruz. M. Şaht bu raporunda panumzın iıtiknrına teıobo 

"-------------' 1 büı etmeden evvel bazı tedbirlere teveuül edilmesini tavıiye ediyor. 

duymamak kabil değildir. 1 b b Ü 1 f h Hatırlardadır ki cumhuriyet kurul ran CeVa 1010 Ug D ge meS mU • 
duğu &Unden daha evvel başlanmış, AX- h d f 
A.nkaradan Yahşıhana uzıran _birdekdo temeldir, &rJnJn tamamen U Uf 8• 
'il vardı Bu hat ne vuıyetı, ne e 
~ayesi itibarile bir kıymet. ifade e~- rımız içine alınmasını, huduttaki 
'yordu. Aııl tabii hat, yenı baştan n • 
kara'nın-cephelere.o~d'!1"r ~e zafer mütecavizi erin tedlbınl istiyoruz. 
!er gönderdiği- tarihı ıstaoıyonu?
daıt batlandı. 600 küsur ldlometre~k 
)"ol döşendi. İşte ilk hedefe, Sivasa Iran Kabinesi notamıza verilecek cevabın 
\Parmıt bulunuyoruz. . •• k i • • k 1 tt• İkinci hedefe varmak için~ bir muza eres Dl 1 P'& e 1 
•an:ıan ve mesaiye muhtacız. Filha· ANKARA 6 (S hah 
kika bugiln saınsun'dan Musa köyil· , a a 
ne kadar itliyen demiryolu (Yıldız) kartı telefonla almmıttır) -
da Ankara - $1\•a• hattına, (Ulu_kış- Suriye hududumuzda ave-
la) dan yukarı çıkan yol da (Bogaz· • • likt akl 

'kö ··) d Ankara - Siı1as hat nesde bır e topr arımı· 
pru c gene K d bil ld y d"' b•l tına ulaştığı gün AkdeııU, a.r~ e: za da o ugunu un ı -

niz'e bağlanmış ve bu suretle ıkıncı dirdiğim Haçonun maiye-
hedefe varılmış olacaktır. . • 1 b J k 

Kömüre ve bakıra varmak için ıse tınde 60 at ı U unma ta-
1934 senesini bekliyoruz. Bunun!~ be dir. Haço, kendi '.töyü olan 

. raber Ergani'ye giden hat, gelecc ee "H b h• k • 
n · · d M 1 t a'nın miinbit ve mah a at,, na ıye mer ezı· 

e ıçın e a a Y 1 a • • } • t• HAi• 
•uldar ovasını memlek~t ~~ar arın Dl ışga etrnış ır. a a 
b - - k"t ilk feyızlerını de ver- d dı "H b h• a~iadıgı va ı ora a r. a at, na ıye 
ınege başlıyacaktır. • ' • 

Kütahya'dan Balıkesir'• giden hat merkezı hududun bıraz ge· 
'ı.. ıur'atle yürüyor. Kömür .attmın risinde iken son hudut tashi 
l.ktısadi ehemmiyeti U%erinde ısrar •· hind d .. 
d k değiliz Htlliisa gimendifer ol- en sonra tam hu ut U· 

:y:~:tlmiz; cv~elce tesb~t cdil°;'1t he· zerine İsabet etmiş bulun
deflere doğru yüksek .b!rd baı;et ve maktadır. Haço toprakları 
nıuvaffakıyct havası ıçın e urma- • • hi b • ka 

miştir. Manevra 4 

larda Bahriye ııazınndan baş 
ka erkaru askeri ye btittiıı dev
letlerin ataşe navallan hazır bu 
lunmuı ve manevralar muvaf
fakıyetle neticelenmiştir. 

Muhalif "Varadini., gazete
sine g!lre Türk ataşenavalmdan 
dünkil manevrada hazır bulun· 
maması rica edilmiştir. Yunan 
gazetesinin bu haberi henilz tek 
zip edilmemiştir. 

Milli müdafaa müste· 
şarı değişiyor mu? 

ANKARA, 6 - Ha11rlan- -
m.ışolan askeri terfi liste ;ile Mü 
dafaai Milli yede bazı tc eddilla 
ta intizar ediliyor. Ezciı. ıle Mü 
dafaai Milliye müsteşarı Naci 
Paşanın Eskişehir kolordusuna 
gideceği ve yerine Aşir Paşanın 
geleceği söyleniyor. 

dan ilerliyor. Ü 1 mıza gırın~~ ç ~r • muz· -
İş ve politika hayatında en g ze vemet gormemıştir. ıra Tayyareci kız 

\re en faydalı teşebbüslerin de mu~rız son vakalrı müteaıp huı !arı oluyor. Türkiye'nin şimendifer d .. • d ki kü ilk k 840 senesi 5-80 anca gOna LONDRA, 6 (A. A. ) 
•lyasetine de muarız olanla~. vardır. ut uzerm e • ç . a~a· Haçonun Mardlnde çekil- Mis Amy Johnson, bugün fev
lıiziın samimi kanaatimize gorc, Garp kollarımız genye çekihnit- mlı bir reıml. Baçonun kalade hararetli tezahürat ile 
cephesi kumandanlığında, Loz~ kon tir. • • • elinde tuttu(/u ha11vanı o Strand oteline götürülmüştür. 
feransında bu memlekete yaptıgı em kit t l d 
aaJsiz hizmetler bir tarafa bırakılsa ANKARA, 6 (Sabaha va 11 garıı arın a Daily Mail gazetesinin vadetmiş 
bite rt ttığı günden itibaren l f l abnmı tır) blrl•ol gelmtıllr olduğu 10 bin İngiliz liralık mü 
aö~~~;:i: ateş ve azim ile takip kattı the ebon a §1 - Mllllyı•tıı:•ını husoıl rulm ktfata ait çek burada kendisine 
•ttiğı' ·=· endı"fer sı'yaseti, ve onun. yu Gelen a ere nazaran. ran Jı;o • • yoaıarıadan kak b • ı k verilmittir. Bütün so lar u 
itardanberi anlattığıınız n:!fı~ı~- kabinesi notamıza verilece Suriye ciheinden Haço na- cesur tayyareciyi göımeğe ve 
nız başına İsmet Papyı ....,_ t e bm muz·· akeresini ikmal mındaki bir sergerdenin maiye- alkışlamağa gelen binlerce se
lllizde ebedileştirecek bir _, _e v ceva lllalıiycti haizdir. Bu mUtalea, :::ıun etmiıtir. ( Mabadi befinci sayfada) yirci ile dolu bir halde idi. 

llrncndifer politikaaına muaru: u- • • • ' ' o. '.' '' ''' '"'' '' .. ' ' ' '' • ''' '' ''....... • '', ''. '''' '' ... 
bili. F ''''''''' ''''' nan!arın kanaatlerine uymxya r. a 

kat; hakikat denilen ıey de, . esasen _ _,,.,.---
hiitün insanlar tarafından daıına ka· 
buJ ve hürmet edilmlt delildir· 

Türkiye şimendifer!erinin, lktı;s&· 
dt gayelere göre değil, aııker~ ~ül8.
lıa2aıara nazaran yapıldı~ ıddıa e
denler var. Yazık ki, en ziyade ha· 
tiçten memlekete akan hu fikir cere
:Yanına, bilerek veya biimlyerek ba~ı 
vatandaşlarımızın da kapıldı~ go
rtlyoruz. Şunu il§ve edelim ki, bu fi: 
kirde bulunanların mutlaka hüsnü nı 
l"•tinden ıüpheye hakktmıZ yo~u~. 
Çlinkü bunların içinde memleketıını· 
~n hususi vaziyet ve _ihtiyaçJanru 
biJn:ıeksizin, yalnız nazanyelcre ve fa 
•aziyelcre istinat edenler var. . 

M uanzlarımıza soruyoruz : TUrki· 
1•'de iktısadi hatlar nerelerden, han 
gi vilayetlerden geçmeli idi?. . San
ki ortada daha evvel bir çok lktıııadl 
hatlar mevcut imiş te son ya~ılan hat 
!ara da askeri ve sevkulcenı bir ma· 
hiyet a'tfolunuyor. . . . 

;. . 

Yavuz Kızk11leıl açıklarında 

Yavuz zırhlısı dün 
Istanbula geldi 

Komünistler 
İzmirdeki tahkikat 
ne neticeler verdi? Yoksa Cümhuriyet ıdarcsının ~~· 

tıpla oaltanat idaresinin yaptığı gıbı, 
fiınendifer politiiııasında malfiın olan İsmirm bası yerlerine beyanname 

Balıkçılar 

Dün Ticaret oda
sında toplandılar 

Mütehassıs M. W eber
man )'ahkçılandinledi 

M. Weberman 

Ticaret Odasında dün balık
çılar bir içtima yapmışlardır.Bu 
içtimaa balıkçılık mütehassısı 
M. Webennan da iştirak etmiş
tir. 

Bu içtima yeni mütehassısla 
yakından temas edebilmek içiİı 
balıkçılar tarafından vaki talep 
üzerine yapılmıştır. 

İçtimada M. Webennan ta
kip edilecek sistem hakkında i
zahat vermiştir. Bundan sonra 
balıkçıların fikir ve dertleri din 
lenmiş ve M. Webennan notlar 
almıştır . Balıkçılar başka bir 
içtima daha yapacaklardır. 

Osmanlı borçları ----
Düyunu umumiye 

meclisinde 
Pariaten yazılıyor: - Osman 

1ı Dayinler meclisi önümüzdeki 
teşrinisaninin 18 inde buradaki 
merkezinde toplanacaktır. 

Heyeti umumiıye içtimaı olan 
bu toplanışta tetkik edilecek 
mesail şunlardır: Vaziyetin mü
zakeresi, kuponların tam suret
te tediyesi için alınacak tedbir
ler. Fransız hamillerin menafi. 
ini ihlaline karşı alınacak vazi
yet. 

Aynarozda 
Bir Kadın! 

mücrimane kayitslzliği mi gösterme- Hafif seyir ile Kavaklara ka"ar git- )er atmakla maznun komünist Giritli ıU isteniliyor? Çok ciddi igler mütalea U Caziın ile arkadaşı Nusret ve garson 
edilirken, böyle çürük mantık ölçü- M d •• d Ü Mehmet Ziya hak- Genç bir erkek kıyafetin-
ıil kullanılmamalıdır. Eğer Türkiye'· tikten SOnra 81 maraya Oll kında.ki hazırlık de Aynaro~ Ketithane.ine 
nin gimendifer siyasetine muarız olan tahkikat evrakı İz- girmele muvaffak olan Fı-
lar arasında bitaraf ecnebi mütchas· Marmarada manevralar ya- seyretmişler ve alkqlamı§lar- mir Poliı mUdilrl!i ramu: kadın ııazetecİIİ Ma-
aısları da bulunuyorsa, onları bu ka· YaVUZ dritnotu dün saat dır. ğünden adliyeye Ch • • • h n·kul"d 
naate götüren şey, politikamızın !sa- pan limanımıza gelmiş ve ha ıönderilmittir . l'f• oısy mn a a e 
bctsizliği degı··ı: meseleyi ve vazi.ye.ti 1,15 te k K Yavuz saat 15 te Bofazdan macerası 

ı d f'f b. olla Boğaza geçere a Ma.znunlardan ın:icerret olarak mütalea etme en ır. ı ır Y . . t. Halk fevç dönerek Adalara doğru gitmig- l - Aynaroza nasıl girdimi' 
Halbuki bir memleketin ıinıendifer vaklara gıtmı§ ır. • Cazim; herşeyi in 
siyasetini mütalea etmek ve ona bir fevç sahillere yığılarak zırhlıyı tir. idr ettiği halde so: Z - Papazlar arasında ilk 
istikamet vermek için o memleketini ~~~;;;~~~!!!!!!!!!!~=7,~=:=~=:::=~:ı=~:: istiçvap esnasında llecam! 

Hlilrumet altı aydanberi bu meıele ile meıııul olmakta ve eaaılı tedbir· 
ler alımı bulunmaktadır. HükUmet ııraıile mali ve iktıHdi vadyetimizi tet• 
~ <;d~k rapor vermiı olan M. Fişerinı, Müller, ~t ve kont Volpin'in 
biribınnden farklı mütalealarını g~z önünde tu-ak hakiki vaziyeti bulma• 
ğa çalıımııtır. • 

. Şunu da hatırlamak lizıın ki, hükumet iktııadi ve mali vaziyetimizin 
tetkikinde asi!" nikbin davnınmıt deiildir. Borçlar ıneıeleııi münaıebetile 
ıuek Bat".ekil papının ve ıerek Maliye vekilinin muhtelif beyanatı da bıı 
nu ıılSaterdı. Çünkü buııünlrü idaremİ2İn ııan, hakikatı olduju ıılbl ortaya' 
ko~ ve ondan korkmamaktır. Tutulan yol budur. 

Libumıuz yere ufukları karanlık ııöıtermekte hiç bir faide yoktur.} 
M. Şahtm raponı bervechl itidir: 

Türkiye CUmhuriyeti Maliye Ve· 
kili laracotlu ŞllkrU Beyefendiye 

Vekil Beyefendi Hazretleri; 
Ereiburıda Reichıbanlı dlrelıtöril 

Dr. Kari MUllerin Türkiyedc nakit 
lıtikran ve bir Merkezi Tedavtll Ban 
ka11 te•i•i hakkında tansim ettiği ra
poru yllkıek huzurunuza arsederken 
TUrldycdc taıavvur olunan ıılahatı 
rıaktiye münasebetile tefriki mehi· 
nin inzimamı hususundaki ıerofll da· 
vetinize tekrar te§ekkür etmek iıte
rim . 

Kendi memleketimizin çok ehem
miyetli meseleleri ile mcıgul bulun
maklı~m bilha&sa"Young p!Anı" hak 
kındaki Parla konferansına ve ~ynel 
milel teaviyei Düyun Bankasının teg
kilatı eııasiye komitesine dahil olarak 
Baden şehrinde mUnakit konferan&B 
lttirakimizi derhatır ettirmeliğime 
müsaadenizi rica cdtrim.Dizzat Anka 
raya gelmekliğime mini olmuştur. 

Beni temsil etmek üzre Dr. Mü!· 
)eri Türkiyeye izam ederken kendi
sinin evvelce de memleketimizde ika
meti dolayısile TUrkyenin iktisadi ve 
mali gartlarını tanıdığını ve bundan 
başka benimle birlikte mühim teşlri· 
IAt itlerinde teşriki me1&i etmiş ol· 
maaını nazarı itibara aldım. Bu iki va 
sıf, Dr. Miillerin deruhte ettiği ve 
bUyük bir ciddiyet ve vukuf ile haıın 
faaliyet ettiği vazifeyi maktada ha
dim surette bitirmesine yardım et
miştir. 

Dr. Müller bu tekik:atı bir rapor 
halinde ve serbeıtçe teıbitlnin zatı l· 
lilerince talep edildiğini blldlrmttir. 
Raporda, §ayanı 1Ukran olan bu tale 
binizc tamamen mutavaat edilml§ iae 
bu, behemehal memleketinizin mena
fü lehine olınugtur. Zira, :ıati Alilerin 
ce de takdir buyurulmuı olduğu veç 
hile, nakıt meselesi gibi müıkül ve 
nazik meselelerde ancak vUzuh ve ıe
niyet hfikim olduğu takdirdedlr .ki 
i•abetli hattı hareketler tebellür ede
billlr. 

Raporun erkama müstenit tafaiUI 
tının vasıl olduğu netice, Türk mali
yesinin ve Türk iktıııadiyatının hali 
hazın, mütemmim diğer ba.zı iktıaadl 
~e. mali teda?ir ittihaz edilmedikçe, 
ıstıkrari naktıye ve manayi hakikisi· 
le bir merkezi tedavül Bankası tcoi
si mevsimsiz addedilmektedir. 

Buna dair olarak cem ve tclfik c
dilıniı olan müteaddit erkAmı ıUbu-

M. Şahi 

t!yo, beni de bu nokta! nazara iştira· 
ke ıevketmektedir. 

Türkiye lktıaadiyatı ve Türk Dev
leti politikaaı senelerce mlihim gay
retler oarfetmigtir. Y onl devletin ltıt
rulu9u, mükemmel bir ordunun yeni 
den tedıizi, Adli sahada, Maarifte va 
mUnakaledc yeni teıkilit ve bilha&aa 
nüfua milbadeleal gibi mühim meııail, 
pek ima bir zamana aığdmlmıı ol· 
mak itibarile, Türk lktıoadiyatının 
bUnycıini zarra düçar etınigtir. 

Rapor bunların netayicini hrahat 
le göıtermcktcdir. Bu nctayiçten ol· 
mak llsrc bilhassa ihracatın umumi 
ıurette aulması suretinde tecelli e· 
den m•mleketin iıtihoal aiaaınm da
ralmaıı ve bütçenin uzun müddetlere 
pmil olmak üzre mUte.zayit mlkyaı
Jarda döviz taahhUdatmı taşıması 18-
yanı dikkat &örillmektedir. 

Döviz varidatının ihtiyaca teka
bill eden mikyasta tezayüdü imkinı 
mevcut olmadıkça, İatlkrarı naktiniı 
devamı ve Merkezi Tedavül Banka
sının fllhal muvaffak bir surette fa. 
aliyete geçebilme•i için matlup esa· 
sat elde edilmiş olmıyacaktır. 

İalahatı Hizmıenin tamamen temin 
ve intacından evvel başlanan iıtikrar 
tcıebbilslerinin Belçikadaki ve Lchlı 
tandaki akibctleri, istkrar tC§ebbUıU 

(LQtf~n çeviriniz) 

Sultan Hamit 
............................... ....;. 

Tahsin Pş.nın 
hatıraları 

Mllllget 11 at1astos
l•n itibaren Mabe
gln Baıkiltlbl Tah
sin Pş.nın hatırala· 
rını neıre başlıyor. 

Bu hatır•larda Sultan H•
mldln çocuklu(/undan iti
baren bDtiln hayatı ve Yıl· 
dızın lçgUzll oku1111calltır. hususi vaziyetıni ve bir çok maddi!! • ..

1
.hazalarla- yaptıra- fer politikası, memleket için büyük itirafatta bulun- 3 - Hayatla ölüm arasında. 

ve manevi ihtiyaç ve §milleri de göz sırf asken mu a Jll%WD ve ehem- bir kuvvet oldu. Bu politika yl1zün muı,. lıendllerlnııı 
O
··n .. d b 

1 
d k 

1
• d cagı· demiryollarının d dahili h · 1 e ı· e••-ız· ar ha"'" teıkilAta da 4 - Biraz da tarih veya..... 11 O f 

un e u un urma azını ır. . . . di hatlardan daha az mı en ve arıc mn y ~.. • . ...... • a us 08 x. t 
.. Bundan başka şu mtilfilıazayı da mıyeti, il<tısa tıyor. Unutmamalı ki, dahilde asayl§, bil bulundugunu masal/ U a& US 0Stft 

i:oz Cinünde bulundurrnağ:' me~bu- dır?__ k ki. bu ün iktısadi ve ida harice kat§t hudut emniyeti olmazsa ve heyannamekr 5 - Yaşasın tembelllk! beklevlnlz b l 
ruz: Hudutları mutlak bır emnıyet ~u~heyo evJıe aptırdığnnız bir memlekette ne idari ne de iktı- na~ıl tedarık ett . .C~~ V · V • 1 1 aş lyOr altında bulunmıyan, -içinde yaşadı- rı ıh.tıyaçlarm s .. .. : birinde la- saıli bir politikanın yürütülmesine im lerıni anla~ı§~r. e saıre. · · e saıre.' • 
tıınız ıu anla,da olduğu gibi- kom- demıryollarıru, -g_unu vkulce i ih kii yoktur. Bunun uzcrıne \..az.1 , ~•ya, Bugünkü POLiTiKA ga- s it H tuJarın tahrikStile memleket dahilin· zım olursa-. a.sk~~ı ~~l~aencağız.yş n Siirt Meb'us~ İzmir poliı müdür- Nuuet Ef.ler zetesinde takibe ba§layınız! u an a m •. , 
~~.kıyam ve laya~ ~~rcke~lerin.'.'_~:~I t y.:'ı-ç!:rım~eıl~':net Pa§anın gı'_m_e_n_d_i· ________ _:::·~=:::H:.M_u_T ___ <_M_a_b_a_d_i_be_ş_i_n_c~i _s_a_y_fa_d_a_)_..;.. ________ .;.;_ _ _;:.._:·,....,.-· .:.:· :._ ________________ _::=_:_:_:~_:'.__ __ J.11 
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0 yen ihtilaf ar 

• Yaş yetmişi bulmuştu .. 
Lehlstan-Litvanya ve Almanya arasında ne oluyor? 

m 
ca k m alzeme 

Kendisine taç ve taht temin etmek 
sevdasında ... Ziyaret 

Fransa nazırları 
Varsovada 

PARİS, 6 (A. A. ) - Pctit 
Parisicn gaztcsinin verdiği bir 
habere göre Avrupa itihadı hak 
kında fikirleri sorulan hükfunet 
!erin cevaplan Hariciye nezare
tine gelmiş ve beklenecek başka 
bir cevap kalmamış olduğundan 
meselenin heyeti umumiyesi ha 
kkmda hariciye nezareti yakın
da bir nota gönderecektir. 

Bir taraftan Avrupa Birliği 
tarafında hazırlıklar yapılırken 
diğer taraftan da A vıupada si 
yasi konuşmalar oluyor. 

İki Fransız nazın Lehistana 
gitti. Lehistan ile lt'ransanın 

Fakat Babıllinin asıl maksa- lüru:eye kadar oğlu İbrahime münascbatındaki dostluk ma- · 
dı gizli tutuluyordu. Fransız el- kalacaktı. lfundur. Almanya ile Rusyanm 
ı;isinden gizli tutulaft bu hedef, Metımet Ali buna mukabil arasında bulunan Lehistan coğ
[ngiliz sefirinn meçhulü değil- f(iyle diyordu: rafya itibarile ve siyaseten mer
di. Buna göre Babıali Mehmet - Benim kılıctınla kazandı- ·kezi Avrupada mi;him bir mev
Aliden Suriyeyi almak istiyor, ğım şeyi benden ve oğlumdan a ki sahibidir. 

111 
fakat eier bunda tamamile mu- lamaz. Benim haleflerim muk- Lehistanm Litvanya ile mü-
vaffak olamazsa Aki ile Sayda- tedir olabildikleri kadar hakla- nasebatı bir türlü tabii hale gel
yı ona bırakmağa muvafakate rını müdafaa edeceklerdir. memiştir. Şimdiye kadar Lit-
hazırlamyordu. Fransızlar Mehmet Alinin 
Diğer taraftan padişah Meh- kendi sülalesine böyle bir salta

met Aliyi okpmak!.. siyaseti- nat temin etmesini istiyorla~dı. 
ni takip etmeğe başlamıştı. Me- Mehmet Ali Sarım Efend1ye 
ıela Mehmet Atinin eski düş- ne donanmatıını ne ordusunu a
manı olan Hlilrev Paşa Babıa- zaltamıyacağmı ve eHne geçir
liden uzaklqttrıldı. diği memleketlerden bir köyü 
Sarım Efen.di Mehmet Ali ile Padişaha iade edcmiyeceğini 

konUfmak için Mısıra gönderil- tekrar ediyordu. _ 
di. Sarım Efendinin Mısı:ra gön Mehmet Ali daha ileri gld&
derilmeıılndoo. maksat, Mehmet rek oğlunun Anadoluda iken 
Alinin halııikatte ne istediğini 80,000 kişi topladığını ve bu 
öğrenmektL Yoksa onunla mü- mikdann 200,000 kişiye baliğ o
zakereye sal!hiycti yoktu. Ma- labileceğini iddia ediyordu. 
amafih aralarında münakaşalar Mehmet Ali Fransa ile mtina 
olmamı§ deflldi~ Bu münakaşa- sebatını sıklaştırmak ve Paris 
lar c-snamıda Sarım Efendinin hükilmctinin tam bir müzaheret 
Me~et Aliye Mısırdan b~~ka tini temin ctınek istiyordu. 
padışabm Akiyı da kendısınc Mehmet A!i fazla olarak İngil-

l,e evlldma bırakmağa muvafa- terenin bir gün Mıım ve sonra M. Zelaılıl 
r,:at edeceğini ihsas eylediğ~ an- da Suriyeyi ele geçinnek istiye ~a~yada ya~.zam~nlar~. ?~a~ 
laşılıyor fakat Mehmet Alı bu- ccğini, o zaman Fransanın Af- ıktıdar mevkıınde ıstedigı gıbı 

razı: olmuyordu. Mısır ile rikada Cezayir ile iktifa edemiye hüküm süren ve nihayet son 
iğe~ eline geçirdiği yerleri de ceğini söylüyordu. Onun için gUnlerde sürgüne gönderilen 
cndıne ve sülalesine hasret- Fransanın kendisine müzaheret sabık diktatör Valdemaras Lc-

k istiyordu. etmesi menfaati icabındandı. histana karşı daima muhasım 
Mehmet Ali endişe içinde iki (Bitmedi) bir vaziyet almış bulunuyordu. 
yden ıiklyct ediyordu: Şimdi onun iş başından uzaklaş-
Evvell Mısırda emin bir va- Ç k dQ Q tırılması iki memleket arasında-

iyettc olmadığını söylüyordu. OC~l Ş r- ki münascbatın yeni bir safhaya 
onra kendi öltince çocukları- mek mi?. girmesine yol açalak deniyor. 
~ hiç klmscden himaye gör- Diğer taraftan son günlerde Al-
ıyerek aokak ortasında kala- manya ve Litüanya arasında da 
aklarından korkuyordu. Fakat Dr. Horhorgan E/. bir hadise olmuştur. 
adişah ona Akayı da veriyor- nasıl anlatıyor? Mcmel denilen bir yer var ki 
u. Aka müstahkem bir mevki halkı Alman olmasına rağmen 
lduğu için Mehmet Ali icabın- Üsküdarda Pazarbaşı mahal Litüanyaya verilmiştir. Geçcn-
a oraya kaçıp kendini muhafa- lesinde 50 numaralı evde oturan terde oradaki muhtariyet taraf

edebilirdi. Mehmet Ali öl- ateşçi Burhanın metresi Leman tarı Almanlarla Litüanya hükfi-
ilkten sonra Aka paşalığı ö- namı diğerMchpamenin çocuğu meti arasındaki hadise bura hal 

111--!!ll!-lll!!!!ll!ll!!!!!!ll! ____ I nu düşünerek evin arkaşındaki kının bir an evvel Alman yaya il 
• _takaddüm etme!i i~p eden teda-

1 

arsaya gömdü- tihakı istediklerini yeniden göa-
. ne ";adarld ~ hır ·~:edatte ta,~- ğü polise haber terdi. 

sanıcı o u.-.u ve ne .... r m.... · ıd · ·· d Ü ·• f · · · d· - · im fedakirbldardan vikaye edebile.! ven ıgın en s Dıger tara tan ıddıa edıl ıgı-
eiinl aarahatle lapat eden birer delü küdar müstanti- ne göre Lehistana karşı Litüan-
ir. ki Cemal, Tıbbı yanın husumetini tahrik etmeyi 

Bir merked tedavül Bankasmm adliden Rahmi de istiyorlar. Hülasa Avrupa-
dece tealalle malt ve iktıaadi 11laha ve Çinili polis nın derdi biter tükenir gibi dc-

bilmıdaıı urfı nazar edilebile merkezi koınisc ğil ... Almanyanm Lehistana 
zahlp olmak ta tedavili Ban ri Muzaffer B. kartı Litüvan ya ile birleşeceği 
mahiyeti baklanda yanlıt bir 

lU:kjajn maJıaulU olurdu. Esasen ler tarafından sözleri karşısında Lehiatan Ha-
mevcut olmıyan iktıııadl ve mali esas 1 çocuk gömülü riciye nazın M. Zaleski de bit-
lar hiç bir pldlde temin edilmit ola- olduğu yerden tabi çalışıyor . . 
maz. Dr. Horhoryan Ef. çıkarılarak - --•---

Bu Bııabam lktıaadl fevaidi ki- Morga nakledilmiştir. 
fil bir mu._ olmakun ziyade za- Leman H. la, bu kadına ilaç 
rarlı bir enflliayon vaaıtaaı olnıaaı gi-
bi §imdiye kadar içtinap edilmit bir veren Horhoryan isminde bir 
tehlikenin yaklatması demek olurdu. doktor polisçe nezaret altına a 

M. Jiist 

Fran•ıula 

Grev 
Hala devam 

ediyor .. 
LİLLE, 5 (A. A. ) - Betçi 

ka hududunda otobüs nakliyatı 
tamamilc durmuıtur. Hududun 
iki tarafında külliyetli mikta~ 
da polis kuvvetleri toplanmış
tır. Grevcilerin miktan pek zi
yade artmıştır. 
SAİNT-QUENTİN, SA. A, 

Grev şiddetini kaybediyor 
gibi görünmektedir. İki günden 
beri 1500 işçi vazifeleri başına 
gelmişlerdir. Maden sanayii iş 
çileri tarafından yapılan grev 
bitmiştir. Mensucat sanayiinde 
çalışanlardan grev ıyapanlann a 
dedi 3855 i bulmuştur. Patron
lar imalathanelerin yarın açı
lacağını haber vermişlerdir. 
Grevciler, bu vaziyetten bıkmış 
olduklanndan iş başına dönecek 
!erin günden güne artacağı zan 
nolunuyor. 

Romanya - Fransa 
PAR1S, 5 (A. A.) - Ro- -

manya tarafından tanzim edilen 
yeni gümrilk tarifesinin tatbik 
mevkime konması üzerine Fran 
sa ile Romanya arasında akti
ne lüzum görülen ticaret muka 
veleeine ait müzakereler netice
lenmek Uzerdir. Murahhas he
yetlerin reisleri hilkfunetlcri
nin tasvibine arzedilecek tesvi
ye sureti hakkında itilaf hasıl et 
mişlerdir. Binaenaleyh, muka
velenin pek yakında imzası 
milmklln addedilmektedir. 

Iranda 

. Felemenk le 

Çalışma .. 
!,\Iukavele dün l Ta ft a \ 1 ek ili Be 
f müınessiller tarafn1daı1 İnıza edi 

Danzig şehrinin 1 
1934 te malzeme hükumetimize ta 

vaziyeti · men teslim edilmiş olacaktır. 
j ANKARA, 6 A.A. - Nafia Ve- hak)mıda hükumete aalilıiyel 

LAHEY, 5 (A. A.) -Bey- kfiletinden tebliğ olunmuıtur: mektuplar taati edilmittir. 
nelmilel daimi adalet divanı Alman Sanayi mümcuillerile Na- S - Bu mukavelename ile 
Dant:ı:ik'in beynelmilel mesai bü fia Vekaleti arasmda kredi ile Demir Deıniryolları inpatına ait mali 

k bul" l · · t t- l yolları malzemesi tedariki esasına is· rama kargılığı olmıyan ve 931 
r?s~na a u m~se. esının e .. ı tinat eden mukavele bugün imzalan- mali mukarrer olan Kayııeri· 
kikına d~vam ctınıştır: Profcsor 1 mrştır. Mukavelenin ana hatları ıun· hattının rayları tediyesi ileri 
Rundsteın Leh noktai nazarı !ardır:. re ait kredi ile temin edilmit 
hakkında verdiği izahatı bitir- 1 - Muhtelif Alman sanayi fir. 6 - Bu mukavelename ile 
ıniştir. Müteakiben söz alan maları mukavele tarihinden itibaren cut !nJaat proğramma naza 
M. Albert Thomas bu ihtilafla şimdiki inşa proğramına göre 934 se te bıtec~k olan İrma~ Filyoı 

• • ' nesine kadar inşaları mukarrer bil· ve Fevzı Paşa Erganı bakır 
dogrudan dognıya a~akadar bu- tün hatlara lazım olan ray, maba nın yol malzemeleri yakın 
lunmadığını kaydcttıkten sonra. takımı, devvar köprüler baıkill köp- biltçealne yük tqkil etme · 
Brezilyanın Akvam Cemiyetin- rüler, demir köprüler alimantasyon kilr hatlann 933 senesinden 
den ayrıldıktan sonra da beyncl ı ve bütün küçük malzemeyi lizım ola i~ edilmelerini mümkün . 
milel mesai bUrosuna dahil bu- cak_ları zaı;ıanlarda hükfımete teslim hır ~n zarfında )ıül_ciime_till 

. • . . · eyliyecektır. geçmıı olacaktır. İnp tırkeb 
lunmakta devam ettıgını hatır- 1 H .. d" vcç ""'PU ile bu hatların bir 
ı b

.. • ki ı 2 - er sene mu tema ıyen arta 1 bi•;: . . 
~tmış . ve u.ronun esası ~eş . - 1 rak mevcut inp proğramrna göre ;;" tirilıneaı için epey za 

la tına aıt nızamnamelcrın bır l 934 senesi sonuna kadar yekilnu .!•pılan t_emaılann da bu . 
devletin büroya kabul edilmcsi- j 3669 kilometreye baliğ olacak Dev- ":ıusbet. ne~ceye varmaaı ve . . 
ne bir mini teşkil etmemesi 11- . ıet Demiryollarmın işletmesi için i- e ~:::;::etı ylllaek olan .bu ılıi 
zım geldiğini sözlerine ilave ct- ı' cap eden miktarlarda lokomotiflerle ~l~ ~ pr~~an hır ~ 

· · muhtelif aınıf yolcu ve yük vagonla- ., ege a,...-11 muhakka 
mıştır . lunur · rı ve makıne yedek parçaları, 934 ıc- · 

LAHEY, 5 (A. A.) - Bey-1 nesine kadar ve lüzum gösterilen ta- 1 - Bu muameleye ead 
nclmilel Adalet Pivanmda ser- rihlerde hükumete teslim olunacak· kredi faizi yüzde altıdır. '/ 
best Dantzig şehri meselesi hak tır. . bu ınalzemcnfn takriben 
kında yapılan müzakere esnasın 3 - Devlet Demıryolları eşya ve nm bedeli olan miktar j..:n 
d M Albe Th D · muhtelif katarlarının ktmllen otoma- rikalarda f . y-
alı . . . rt • omkia.~~ ·anı tbezıg ti1ı: frenlerle teçhizi için icap eden 'fi tke tıb~ .ve muaycııl 

şe nne aıt esası teş ıat ı e Y malzeme, 931 ve 932 aenclerinde bil- san ı mu a ılı olamk 
nelmllcl mesai teşkilatı arasın- ı kfunete teılim olacaktır. Siparit me- yüzde yetmiş beş santim 
da bir ahenk vücude getirilmesi j y:ınında ayrıca tamirhane malzeme- yon ita ve olunacaktır. 
mümkün olmadığını izah etmiş " ve yedek edevatı da vardır. 8 - Türkiyeye sevk 
tir. 1 4 - Bütün bu malzemenin tutarı her malın konşimcntola 

110 milyon 138 bin dolardır. Bunun diini müteakip yalnız 0 nJJI 

Sabık Hldl•V 1 ~ç milyon 17? binini euıen hilkilme diinin kredi kısmı i · 
tın 934 senesıne kadar mevcut olan .. Ç1n • 
Demiryol inşaatı mali proğramma ~yıı namına bonolar verı 

1n 
dahil olduğundan bu para muhtelif tir. 

giltereye taraftar taksitlerle 930 931, 932 ve 933 sene 9 - Mukavelenamenin. 
!erinde Alınan aanayil mUcasesine te- sı tarihinden itibaren 15 g' 

üldultunU Söylüyor diye 0!unacaktır. Geri kalan 6 milyon fında hükilmetc 500 hin ' 
961. hın dolar 934 935 ve 936 sene- t ml .1 kt' 

Avrupada bulunan sabık Hi- !erine faizlerle beraber amorti edile- e nat ven ece ır. 
div Abbas Hilmi Pş. bir İngiliz cektir. Şukadar ki bu son üç sene 10 - Bu mukaveleden d 

tebliğ gazetesine vaki olan beyanatın- zarfında hUk!lmetin yapacağı tcdi- cak ihtilaflan iki tarafça in 
da demiştir ki: yat yekununun Uçt~ birinin i_tfaaı 6 olunacak hakemler halled Neşredilen 

Tahrandan Avrupa gazete- E- M halk . lay evvel haber verılmek prtıle 939 tir. Uçüncti hakemin ·n 
lerine bildiriliyor: - ger ısrr ı ısterııc senesi sonuna kadar üç sene tehir o- • ı 

"İran Harbiye veziri tarafın tekrar bu memleketin mukadde lunabilccektir. Bu ıuretle uzak tak- kayit ve şartsız olarak · 

d · ratmı elime almağa hazırım.İn- aitlerin yapacağı tediye yekilnunun temyiz mahkemesi birinci 
dan neşredilen bir tebliğ e ası ı 'ttl 
Kürtlerin Türk hududunda he- giltcre ile bu hususta teşriki me hem mali v~ he~ de ~öviz noktasın ne aı r. 

saiye muvaffak olursam kendi- ı dan haflfletilmesı derpış olunmu,tur. 11 - Konsorsiyom A 
zimcte uğradıktan ve 921 de ba . bahti dd d ğ' Ş k Bundan bqb tarafeyn arasında hü- sanayi müesseseleri için ı · 
zı misyonerleri esir etmek sure- mı yar a e ece ım. ar kümetçe umumi tedbir olarak IW:um 1 sulhU irin İngı'lterc ve Mısır a- ! görüllir•e 931 932 ve 933 do""vız· tedı'- o an .krom. , vem. anganezin tile nazarı dikkati cclbetıniş o- " ı k 
lan Simko'nun Türk askerlerine rasında dostluk rabıtalan tesis 1 ycai taksitlerinin hafifletilmesi için e etımızın istihsali tından 

edilmesi lazımdır. . i mukavelenameye bu taksitlerden her rikine ait tcşebbüsatta bul 
karşı mücadele esnasında telef Abbas Hilmi Pş. eg· er Mtsır birinin üçte birinin birer sene tecili yi taahhüt etmiştir. 
olduğu bilidirilmektcdir. 

İran.da şimendifer tahtına çıkarsa Sudanda İngi- R B t ft• M ' b 1 
!izlere bazı müsaadatta buluna- ! ecep ey e iŞ Se• at uat )P"\.Te 

Bendergazdan Aliabada ka- i • "'# r 
dar otan şimali tran şimendife- bilcceğfni söylemiştir. 1 J a atıne çıkıyor Bulgar ga; e elerirı 
rini ikmal irin Alman grupu ile Bu beyanatın İnğiliz matbu- ANKA A 

r ı atında intişan üzerine Avrupa- . ~. • 6 (Telefonla) -+ 8amimi neşriyatı 
mukavele imzalanmıştır. nşaat daki Mısır sefaretleri tarafın- ' ~afıa Vekılı Recep B. yarın tef 
için 183,000 İngiliz lirası mas- dan gazetelere birer tebliğ gön-j tışe _çı~ıyor. .zon~.ul~ak ve E- SOFYA, 5 (A. A.) -
raf kabul edilmiştir. reğlı lımanlanle komur havza- buat, misafir gazeteciler 

.-.. ~..... . 1 sından başlıyacak olan bu tef- kında sitayişkarane mak 
Kanh vukuat 

KARAŞİ, 6 (A. A. ) - Diin 
Sukkur'da müslümanlar ile mc
cusiler arasında çıkan bir arbe
dedede 16 kişi ölmüş, 150 kişi 
yaralanmıştır. Zabıta ahali üze 
rine iki defa ateş etıneğe mec
bur kalmıştır. Kargaşalık çıka 
ranlardan 200 kişi tevkif edil- -
miştir. Sokaklarda polis ve as
ker müfrezeleri dolaşmaktadır. 
Bir çok mağaza ve dükkinlar 
yağma edilmiştir. Sukkur'da 
vaziyet vahim bir şekil aJ.rruotır. 
Sind komiseri ile müstakil Sind 
livası kumandanı dün Sukkur'a 
gitmişlerdir. Mahalll hükQmct 
sokaklarda 5 kişiden fazla kim
senin toplanmasını menetmiştir. 

""'"""'·.... · 1 tişi müteakip Filiyos - Irmak a- neşretmektcdir. NimrcsnÜ 
rasındaki dcmiryolu fnşaatını Bulgari gazetesi diyor ki: 

ı ~örecek ve Kayseriye gidecek- nelmilel fikir sahasında f 
tır. iade müsmir inkişaflara 

Burada Kayseri _ Ulukışla olabilecek bir hava ihdas 
demiryoluile Fevzipaşa - Malat bu nevi ziyaretlerin ehe 
ya dcmiryolu inşaatının Fırata ti üzerinde ne kadar ısrar 
kadar olan kısmını nazan teftit sa azdır. Cihan kard 
ten geçirecektir. istilzam eden bu son devir 
Avdctte Mersine Adana demir milletler arasında temastatl 

yolu ve nafia işlerini ve biliha- ğaltmak ihtiyacı müttefi~ 
re Kütahya ile Balıkesir arasın bul edilmiştir. Gazeteciterill 
daki demiryoluna ve Balı- lü daima ileri gitmek ve 
kesir _Balya, Çanakkale yol- yeni yollar açmaktır. Bul 

1 
larile ve Bursa civarındaki Ni tanla Türkiye ve Lchistanı 

l 
lufcri tetkik ederek Sivas istas diğerine takrip için hiç bir 

mevcut değildir. Ecnebi • 
yonunun açılma merasiminde bu lekta•larımızm ziyaretler' 

· lunacaktır. ~ memleketler arasındaki ın 
ANKARA 6 A.A. - Nafia be l • • t rı 

V ı · bl' • t en tarsın ve temas a • 
eka etınden tc ıg olunmuş- . - · · "hd f l·-e 

Türkiye ilrtıaadiyatı için ehemmi- lmmışlardır. 
vcti haiz vurtalann iarafmı ve gerek Bu hususta Dr. Horhoryan 
memlekette, gerek hariçte izalesi 

Z A
x,. tur· yıt etmegı ıstı a ey ~·· 

ANKARA,~ (Telef~n.laJ - arO ~a ..4bba11 Hilmi Pa,. S~vas istasyonunun işletilme Bulgaristan kendi hissesine 
Rus sefaretı başkatıbı M. LONDRA, 6 A.A. - Hel- . . . . ğe açılması için 30 ağustosta yola hiç bir şey ihmal 

Cenaze merasimi sade 
ve samimi oldu 

_gayri kabil bir itimatsızlığın doğma- Ef. kendisile görüşen bir muhar 
'lll:ıı menetmek dikkat ve itin.anın İs· ririmize demiştir ki: 
ıtilzam ettlli bir zarurettir. 23 Temmuz günü bir hasta 

Raporun, mutasevver olan teda- geldi. Kamında bir şişkinlik 
'<fiil Bankasının tesisinin henüz mcv olduğunu söyledi. 
ısimsiz olacağına dair, görüşünü be-
ııimsemekliğim, bu mesele hakkında Muayene ettim ve lazım ge-
niha~ auret.te beyanı mutalea etmiş len hafif iliiçlan verdim, pansı
oldugumu ıfade etmez. Bilakis bende man yapılmasını söyledim. Ye
~lerhal mcmlebtin mali ve iktısadi di sekiz gün sonra dehşetli bir 
l:uvvetlerinln. tediye muvazanesinin sancı tutmuş. 
cvazününü ve otomatik olarak ta 

"de facto" istikrarın teminini ve te- Sonradan anladım ki kadın 
davül Bankaaının tesisi için matlup hamile imiş ve onun için san

satın vücut bulmasını istihdaf e- cısı tutmuş. Hamile olduğu ev 
der tarzda inkipfına matuf tedbirler velcc belli olmuyordu.,,. 
slmak fikir ve kanatindeyim. Türkiye 
.:umhuriyeti hük<lmetinin raporla 
teklif edilen ıslahat programının ak
B&mından addelilebilecek münferit 
bazı ıslah.at tedbirlerinin tatbilana 
ba~lamış olduğu ifatie edilmiJtir. 

.(Sonu varın) 

Yeni telgraf makineleri 
Posta idaresi Avrupa'dan 50 

hük makinesi daha getirtmek 
için bir fabrika ile temasa giriş
ınistir . 

Jüst'.ü~ cenaze merasimi sade ve yostan Deily Mail'e bildiriliyor denlmıştır. Bu ~eb~ğde sarah!l j yapılması mukarrer olan mera- cektiS'orf.,y'a Matbuat cemiyeti 
samımı olmuştur. Cenaze Ce- Her türlü reklamdan mütc- ten Mıaır scfaretı dtl'.e bahsc~l sime iştirak arzusunda bulunan 
beciye ~e~nolu~~~; Ru~ sefir~ neffir olan Edison kendisinin memekle ~ra~.r bu ıhsas ~li- birçok zevattan bu arzularının si meb'us Silyianof Slovo 
M. Suru; ırat ettıgı hıtabeyı oturmakta olduğu Restoralde ıyor. Teblıg~ g?re Abbas Hilmi temini için birçok teklifler alı tesinde neşrettiği bir rna 
"Arkadaş Jüst seni ı;ok sevdiğin kendisini teşhir etmekte olan Pş. 914 te Turkıyc ve Almanya maktadır. n ecnebi misafirleri hararetle 
Türkl~_ri~. !anında ~ır~kıyo- ve çok para kazanan 156 yaşın- ile birleşmiştir. • . . • . Merasim için tahriki müm- lamlamakta ve V~~ rnıtı 
ruz,, sozu ıle ıkmal etmıştır. "V_e I daki Zaro ağayı kabulden imti- ~ısır, umumı harbıı_ı ı~inile kün olan trenler ancak meclisi, lannın Bulgar.- ı:urk :. e · 
Karahandan sefarete gelen bır na eylemiştir. Diğer taraftan İngıltcre tarafına gcçmıştır. 18 hükUıneti resmi ve mali mües nascbatının ınkışafı ~ı. · i" 
telgrafı okudu. Tabut mezara ! meşhur muhtcriin kansı guya Kanunusanide Abbas Hilmi Pş. seseleri t~msil edecek zevatı müessir olması ~em~~nısı~f ~ 
indirilmeden evvel kabrin başın , Zaro ağanın şerefine bir garden, ~ ~ısır.ta~tıı_ıda hakkı ?~adı 1 istiap edebileceğinden diğer ze- har. ey~emektedır. ~ılıY_=rı ~ 
da bulunan Madam Jüst tabu- parti verdiğine dair mahalli ga- ' ğı ılan edılmiştır. Bu tebligın so 1 vatın bu hususta vekaleti ma- v~s~le ıl_e Bulg~.r mılletı td~ 
tun üzerine kapanarak dakika- zetelerde yanlış_ bir haberin çık n~n~a Mısırlılann k"'.'~ Fuad~. 1 zur görm~leri rica olunur. hını .scvınç ve şukranla dgı. '-
larca kaldı. Ve bıı matemli man- masından pek zıyade canı sıkıl- hukumdar tanıdıktan ılave edilı Milli bır eser olan hattın gu·· Gazı Mustafa Kemal 

1• "fk' ·· 1 · • h t rtat zara merasime istirak edenlerin mıştır. Muhteriin kansı milyon . yor. zergahını görmek ve bu müna- ııtu ar soz erını a 1 

gözlerini yaşarttı . p arca gazetelerde resmi çıkan E ki h b. sebetle Sıvası ziyaret etmek ar dır. Be}' 
M. Jüst senclerdcnberi Tür-. ve yüzbinlerce kadın tarafından r nı ar ıye reiıi zusunda bulunanlara kolaylık Mahmut Esat ) 

ki ye sefaretinde çalısan, kendisi 1 öpülen bir adam şerefine her- Washigton, 5 (A. A.) - olmak için ey!Ulün başindan iti ANKARA, 6 (Telefoıı1B 
ne bir muhit temin eden ve dost hangi bir şenlik yapmak niye- Ccncral Douglas Mac Arthur, baren on gün müddetle yüzde Adliye Vekili Mahı'!ut 
kazanan, Türkiyeyi tanıvan ve 1 t inde asla olmadığını sövemiş Amerikan ordusu erk!niharbiyc 60 tenzilath gidip gelme yolcu B. gecen sene gitmediği 
seven kıvrr,. .. " bir memurdu. tir. reiııliii.nr. tavin ~..tilmiatir. tarifesi tatbik olunacaktır. rı- tefti edecektir. 
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arbi Trakyada 14 ağustosta faaliyet · başlıyacaktır .. 
ereın aşısı Anlaştılar Pasolar Mala etiket Hesabı kat't 

e 

iste toplanan kon Radyo ~~lips şi~keti- ~ev~~sefai°:in sevahi
enin müzakeresi le ıtılaf ettı. 1ı mutecavıre pasosu 

Esnaf behemehal 
etiket yapacak -

1928 senesi kat'i 
hesabı bitirildi 

. Ihsan Sami B. in Filips ~irketi radyoya Yalova· seferleri için Mallara etiket koymı- 1927ve1929 hesapları 
yardım edecek de muteberdir yanlar ceza görecek da hazırlanıyor 

izahata 
ün şehrimize gelen Doktor 
eriyolog İhsan Sami B .. s.e
ti hakkında bir muharnn
şunlan söylemiştir: 
Pariste mikrobiyoloji kon 

i henüz birinci defa olarak 
n milletlerin iştirakile '21 
uzda açıldı. Kongrede 600 

vardı. Bunların 300 kişisi 
an fen alemine mensup dok 
rdı. Kongrede gerek ra
okumak ve gerek muhtelif 
zular üzerinde münakaşada 
a bu üç yüz Alman biribir-

le rekabet ediyorlardı. 
Kongreyi M . Roux açtı._Fa
biraz sonr:\ hastalandrgm
dan yerin.:: ikinci reis Cal-
geçti. 
ongreye fahri aza da kayde 
iştir. Bunların arası_nda 

· ste kendisini çok sevdıren 
rimiz Fethi Bey de var~'. · 
grede yalnız bakteriyoloıı 
elelerile meşgul olunmamış 
tari zirai kısımlarla da meş 

• 
olunmuştur. 
En çok kızıl, difteri, verem 
arile mesgul olundu. 

Vrem aşısı olan B . C. G .. hak
da M. Calmet 2,5 ı:aat ıza- -
verdi. Bu ası simdı~e ka~ar 
binlerce çocuğa tatbık edıl-

ve hepsinde vereme karşı 
afiyet görülmüstür. Bu aşı 

·teverrim aileden veya verem 
uhitte bulunarak doğan ço-

lara dogduktan . az~mi lO 
içinde içirilir. Şımdı bu a

ı Parise yakın olan yerl~re 
grafla haber verildiği takdır
gönderi!ınektedir: _~şınm ta
olması taznngeldıı?;ınden u- -

yerlerd husus~ laboratuar-
da hazırlamak laznndır. Fa- -

serum mutlak M . Calmet'in 
unduii;u enstitü Pastörden a-

ak lazrmdır. . 
Son defa Lühektc bır dokto

n hatası vüziinden yanl~ş 
cahilane ihz3r edilen aşıyı ı

rek ölen yüzlerce çocuğun e
akibeti karşısında Ca!met de 
teessürlerini kongreye arzet 

"ştir. Bu hadise de ispat e~-. 
iştir ki B. C. G. aşısının tesın 
t'idir. Ancak onu ihzar eden 

lerin bihakkin miitefennin ol-
sı lazrmdır. . 
~undan sonra yeni keşfedı-

'1 difteri aşıs ı hakkında M. 
atno izahat vemıiş bundan son 
kızılda serom tatbiki h~k~ın
müzakere cereyan etınıştır. __ ... __ _ 
Aşk yüzünden 

Filips Helyos şirketile Rad- İsta11bul viliyetine ilhakı i- Yiyeceğe ait mallar üzerine Divanı muhasebat hazinenin 
yo şirketi arasında devam eden le ~alova'nın da sevahili müte- etiket konması lazım iken kon 1928 senesin~ ait hesabı kat'i ra 
müzakerat dün neticelenmiş ve ca."ırl"den sayılması ve Seyrise- madığı ve bir çok esnafın mağ- porunu. meclıs~. t~vdi etmi~tir: 
Şirket meclisi id.ıresile Filips faın pasolarının bu hatta da mu ı;uş bir malı müşteriye halis ye- Eskı usul yuzunden hala bı
murahhaslan arasında mukave- teber ol~ası ~azııng~lmekte idi. rine sattığı halde nümune alan tiri!~memiş ola~ (1927? hesabı 
le saat 

14
,
5 

ta imza ve teati edil Halbukı ılk oncelerı pasoların zabıtai belediye memurlarına kat ı ~aporu da ıkmal edılmek il-
miştir. • bu. hatta. ~uteber olması kabul malın mah!Ut olduğunu söyliye zeredır. K~rısını. öldüren balıkçı 

hıkmetın muhakemesi .. 
Yeni mukavele Filips şirketi- edilm~mış~·-· . .. . rek takibatın imkanı kalmadığı 1920 hesabı kat'isinin de ha-

nin Radyo şirketinin mali vazi- Ögrendıgımız gore Seynse- görülmektedir. zırlanmasına başlanmıştır. 
yetini ıslah için nakti yardımda fain idaresi, şimdi pasoların Ya Binaenaleyh her esnafın bü- . 1927 ve 929 raporları teşri
bulunması esası üzerine yapıl- !ova seferlerinded mutber ol- tün mallar üzerine 0 maim malı nıevvele kadar bitirilerek beyan 
rruştır. mas~nı karar.l~ştı'.:11ıştır: Seyri· I?t vı;ya halis olduğunu göste- n_amele~le birl!kte B.: M. M~cli

Buna mukabil Filips şirketi- sefam sevah~lı mutecavıre pa- nr etıketler koyması hususu- sıne venlecektır. Dun şehnmi
ne makine ithalinde bazı imti- s?ların_a sahıp bulunanlar, elle- nun temini ve buna riayet etmi- ze gelen Divanı muhasebat a 1_ 

yazlar verilmiştir. . .. r:ndekı pas.oyla Yalova'ya gide yenler hakkında takibat yapıl_ zasından Refik Besim B. in 

Katil ko~~ ~arı~ını yabancı erkekle gördü
ğu ıçın oldürdüğünü söyledi 

Yeni mukavele cumartesı hu bıleceklerdır. ması alakadarlara şiddetle teb- izahatına göre, şimdiye kadar 
kOmetin tastikine arzedilecek- Vilayette liğ olunmuştur. yapılan tetkikatta hiç bir pürüz 

• • •••• • • • 

Muhakeme maktul kadının randevü evlerine 

Ç l 
1ü noktaya ve yolsuzluğa tesa-

tir.Yeni anlaşma ile Radyonun Tu_· rk - Bulgar a ınan para düf edilmemiş ve hazine hesabı 
neşriyat programı tevsi edilecek Dil umumisinin muntazam olduğu 
programa alafranga ilave oluna gunu umumiye anlaşılmıştır. Bundan bir ay evvel Gedik- !u olduğunu, kana kan istedi-

gittiğini söyliyen şahitlerin celbiiçin talikedildl 

cak ve haftada bir defa tiyatro Jadei mücrimin muka- /da resi aıes 'u/diJr Resa.hı kat'i _için .ka~~l olu- paşada, bir gece bıçakla karı- ğ~ni söytı;di .. Müteakiben Ayşe 
temsilleri verilecektir. velesi meriy&te girdi nan yenı usulle ışlenn sur'atle sıni öldüren balıkçı Hikmetin nın hemşıresı Muzaffer H. din. 

- -- Maliye Vellllfetl Parlse yapılması temin olunmu~tur. muhakemesine du .. n Ag- ırcezada 1 d. M { 

d 
, en ı. uzaf er, resimlerdeki 

I ı uH min mukavelenamesi'nin mev- D k"l't k 1 d - d M hk 1 er e en tanıdığını, aile dostu G.. 
'rpo J.ya 8 Türk - Bulgar iadei mucri· bir tezkere yazacak Ancak bunun için bütün teş- öğleden sonra başlandı. k ki · 

k
.. b.k . d·-.· d .. v · ı· üyunu umumiyedeki para ı a mer eze top an ıgın an a eme sa onu illdürülen olduklarını söyledi. Halbuki 
ıı t.a_t ı e gır ıgı un ı ayete suiistimaıı·ne aı· t tahkı" kat evra- Ankaradaki bina ihtiyaca kafi Ayşeyi tanıyanlar tarafından ıJo · 

Milbadele Jıomlsgo
nu 14 ağustosta 
işe başlıyacalı 

Muhtelit mübadele komisyo
nunda dün dördüncü büro içti
ma etmiş ve 10 ağustostan iti
baren yapılacak faaliyeti"n şek
lini t esbit etrni tir. Garbi Tra
kyadaki 9 uncu tali komisyon 
reisi M. Golter bitaraf rüesa ile 
temas etmek üzre dün şehrimi
ze gelmiştir. M. Golter sehri
mizde bir kaç gün kalacak, son
ra tekrar Gümülcüneye g iderek 
9 uncu komisyonunun 14 ağus
tosta faaliyete başlamasını te
min edecektir. 

Bugün Hakimiyeti milliye ba
yramı münasebetile komisyon 

b

l 
1 

annesı aksini iddia ediyordu. A-
te ıg o unmuştur. kı Maliye v k"l . .. d ·ı gelmemiş ve blnayi tevsi et- - !durulmuştu. Müşteki mevkiin- k ı · · · M k 

1 
· 

1 
dd e a etme gon en - n~. ı: )lnbırlerine bakıştılar. 

u ave enın esası ma ele miştir Haber aldıg" ımıza göre mek üzere bir pUin yapılmış- - de Ayşenin annesi oturuyordu. muşku.ı mevkide kalmı•lardı. 
ri şunlardır. r · ··r · . . · tır. Bu plan mucibince vücude Hikmet iki ı·andarma refakatin- A ~ 

Kendi tebaaları ... .,, .u··stesna ol- ma ıye mu ett.ı ş. le.rı, verdıkle~ yşenın kız kardeşi Muzaffer rapord b d - getirilecek inşaatın keşfi200000 de salona getirildi. Hikmet za- dedi ki : 
mak üzre yekdiğeri devairi adli dan doag_ruuyasuDıı.~tımalden o~ru liradır. Yeni inşaatın ihalesi 14 yıf, mütereddit bir genrti . · k. uyunu umumıye· " - Hikmet, ablamı öldürecc-
yesınce ta ıp olunan veya mah · • ı ag- ustosta yapılacaktır. Reisin ilk sualine, 26 ya ın- -· • ı 
k

• d"I . , . . yı mes u tutmaktadırlar gını 1er yerde sintler dururmu" 
um e ı en veya dıgerının ara- · d ld • -J ~ Rapora kı k A k t 1 f a o ugunu, 4 sene evvel Ay O gec bl k. ·ı 

zisi üzerinde bulunan eşhası mü . . .. nazaran evra na - n ara e e onu . e a am ımse ı e gitme. 
tekabilen iade edeceklerdir tıyenın mubadelesi ve ihtiyatla- Dün Ankara telefon hatların e ile evlendiğini, dul aldığını dı. yalnızdı . İftira ediyor. 

Bu c.. ı h ·k· · 
1 

rnun muhafazası işi Düyµnu u- dan birisi bozulmuş ve tek hat- karısının bir çocuğu olduğunu Muhakeme, Hikmete karısı· 
urum er er ı ı mem e- mumiyeye me d b" • t" B. 1 h b . d·ı b"lm. söyledi. O sırada samiin sırala- nm randevu·· evlen"nde d 1 tııo< . 

ket kanunlarına göre en aşagı v u ır ış ı. ına a. mu a ere temm e ı e ı ış o aş 6
1 cnaleyh mem k. 

1 
l tır. rında bağıran Hikmetin babası nı söı·li yenlen"n şahadetı" ı"rı"n n. 

bir sene hapis veya daha ağır .. u.r ım o ursa o - , ,, _ olacaktır. su.~ , bu suııstımalden mes'ul Felemenge giden heyet saloRn~an dıkşarıl çı~arıldı. . h" ğustosun 13 üne bırakıldı. 
Ş 1 d 

Düyunu umumiyedir S . f . "d . . F 1 cıs ma tu enın annesıne ı - Zarar iddia ed 
u a wal e iadei mücrimin . · eyrıse aın ı aresının e e- d k h .. · f · d en 

talebi kabul edilmez Malıye müfettişlerinin rapo menkten aldıgı vapuru muaye- Ştaph c e;e. d uvıyde ~nı 50~ u.. Yunanlıların daval..-1 
· runu Ankarada h kuki . . . e reınının e otur ugunu, ısmı B k . .,.. 

Siyasi suçlar ve onlara mür- .. .. .. . umuru u - ne ıçın Felemenge gıden heye- . F ld • .. 1 d azı mseler yemden muhte 
tabit fii ller. Yalnız Devlet Rei- ye.muduru ıle m~liye müsteş~n tin mütebaki azası da dün gel- nınR atma S

0 
. . ulgbunku !soy ed ıd. !it Türk-Yunan mahkemesine 

Alı Rıza B tetkık et ekted r . . y . b" h f eıs - oy e a a ım, e '· .. d h.. • sinin şahsına ailesi azasına ve- . · m 1 - mıştır. enı çapur, ır a ta b d • · 1 ? muracaat e erek ukumetimiz 
ı .. k. t ' · · k k. ler. İstıhbaratımıza göre neti- sonra limanımıza gelmi bulu- u a aHn:kmsenınbneymdo ur d.. aleyhine dava armışlardır. Bun 

ya 1u ume reısıne arsı va ı p . b k - ı et enım ama ım- 1 d M A ~ 
olan suikast, katil ve buna te- ce ~rıste ~!~nan . Düyunu ~- naca tır. d B d d .. 1 ar an m. tına Samsund• 
şebbüsü iştiraki mutazaınmın ~u~ı.ye meclısıne hır .tezkere ıle Vapurcuların İçtimaı 

1 
ırd .. 1 un Gan ~rt. sene ev~e . ev- terkeylediği eşyasının bedeli O· 

cürümler siyası sayılmaz ve bu b.ıldınl __ ec~k ve cev.ap ıstenecek· V l . .. .. en ı er. ece erı eve ge mıyor Iarak 30 bi it d h . D. H _ b d apurcu ar cumartesı guııu ara etinnivor huysuzluk ya . . n a m ra mı, t· 

Sal
.rJer gezintisi gibiler iade olunur. tır. ukumet u ışte oğrudan Ticaret odasında bir içtima ya P g Kız• 'birçok iftiralar mı~ı n~mında biri B!iyükdere-

doğruya Diiyunu umumiyeyi ki d pıyor. · . . dekı evmde bıraktığ İstanbul meb'usu Ahmet Ra- Yumurta ticareti tanımaktadır. paca ar ır. attı Nihay c gene bır gece bız b d r 1 
1 

eşyaamrıı 
. . f d Ş . . " Geçenlerde ·ıçt "ıma eden yu- Y - • • uıı • Bu içtimada hususi vapur den. beraber rıktılar, kendi ev- e e ı o a~ak ~,800, Asiınakiı 

kapalıdır. 
___ ..... __ _ 

sim Beyın nyase ın e aın a- J kumpanyaları arasında rekabe- 1 • .d. ;!ardı Gidiş 0 gi namında hır dığer İzmirdek 
zam Abdiilhak Hamit Beyin ve murtacılar yumurta ticaretinin 8 8nClnln mumu tin kaldırılması için tedbirler d~nneEgı 1

J.'.
0 

•••• k zrn öld!i d7 Kaba kum fabrikasındaki alit 
tanınmış şairlerimizin istirakile terakkisi için ne gibi tedbirler "• "• tesbit edilecektir. ış... rtesı gunu. ı. ı- ve edevat bedeli olarak 14 800 
Galata rıhtımından lO da hare- lizım olduğuna dair bir rapor Kendisinin yerine Am- Şirketi Hayriye müdü- ye ba~a ha~r getırdıle~. . altnı türk lirası. İzmirli Niko' 
ket edilmek üzre bu cuma günü hazırlamaktadırlar. l h .. •. be t Reıs, Hıkmete ne soylıyece- laki namında bir diğeri d .. 

b
ir tenezzüh tertip edilmiştir. Borsa fiatleri casının oğ unu apse r~un. rllJlll: ı ğini sordu. Hikmet dedi ki: sadere edilen sab bed el.mlu. _ - - - k UŞI Şirketı Hayrıye ıdarcsı bllet üc- . . un e 1 O B• 

b
. · Dün borsada İngi liz lirası oym ·• retlerine bir miktar zam yapması ba· - Karımı çok sevıyordum. rak 365 hın drahmi tazminat İS· 

L
eh aJ·ansı muha ın k B d 6 ı· k d b" t k • . . 1034 uruşta açılmış ve bir ara- Hapisanede bir sahtekirlık zı_,ıkiyetlere aef>;p olmu,tu.r .• Şirket uı:ı .an ay evve ıne a .ar .. ır eme t~dirler. Mahkeme anca' 

Leh resmı a1ansı muha~rı .~· !ık 1035 kuruşa kadar rıktıktan olmus biris"ı mahkum olan am- muduru Yuaur Z~ya Bey şıkayetler şeyını duymadım. Fakat bır gun eylfil nıhayetinde toplanaca 

P
·1·b· · k" vvclkı gun ~ ·' • h kk d d o k · · gı Roman. ı ı ını~ ı. e .

1 
sonra 1034 kuruşta kapanmış· casının yerine mahpus olmuş- a ınTa ·r'Yd r '· d - ;ı b kıskançlık yüzünden kavga et- ıçin bu davalara ancak 0 zamaa 

hr
. lm ştır Mumaı e- - arı e e zam eg aıı ten- "k F "h lh ah . bak 1 kt şe ımıze ge 1 • d tır. tur. İbrahim Yemişte kabzı- - z·lit var Mcsell Üsküdarda lstaıı· tı · atı su m emesıne 1 

aca ır. 
yh yarın ~ofyaya: Oradan a Altın 920, liret 8,98 kuruştan maldır. Biraderinin oğlu Hasan b~la ine~ bir yolcu eılrir.inen nazaran ayrılmak için beni dava etti. Emniyet aandığmm 16 
fulyaya gıdecektır. muamele görmüştür. evvelce sabıkası olan bir adam. ıoo para daha eksik üçrct vt:riyor. Gününü bilmiyordum. G:tme· - bin liraamı dolandıranlar 

Alpulludan 40 çuval dır. İbı·ahı·m bı·r sebepten d~ Tarlfelerd< lıtanbuldan Boğaziçin• dim. Gene bir gün hakkında Emn" d -~- · "d h lk · · b·ı ·· · ıyet san ıgı memurlana 

teker geldi
• layı mahk"-- oluyor ve Hasana ı:~zmcge gı en a ıçın 1 et ucretı şüpheli bazı "eyler işittim. Bi- d A ili · . wıı hır parça artmıttır. Fakat yapılan ., an. yetu h Efendının aaht&o 

Alpullu şeker fabrikası bu kendi yerine hapisanede yatma- zam ehemmiyetıizdir. Ayda yılda bir ca~~a ~.araladım, kızgınlık bu. : karlıkla 16 bin lirayı zimmetin 
ay başında yeni sene istihsalatı sını söylüyor. iki dtfa Boğaziçine ı:iden bir adamın Üçuncu cezada muhakeme netı- geçirdiği para davasına dün ' Darülfünun 

Islaha muhtaç mı, na başlamıştı. . Polis memurları fbrahimi tev geçen seneye naz~r~n altmış par~ ka: cesinde 50 gün hapse mahkfun ğır cezada devam edildi. a 
Dün fabrikanın ilk istihsal kif için yemişe geldikleri vakit ~=~!:;la vennesının ne ehemnuyetı oldum. Kefalete rapten serbest Bonoları mühürlemek için 

k değı·ı ffil. '? tı··· k l d 40 ı t Ha bırakıldım saht ··h·· Dün saat 17 de Kuzguncu ta e ıgı şe er er en çuva s- san: Geçen sene bu aylarda dah çok , · . . e ~u ur yapan V anyel iti· 
cadiye caddesinde bir cerh va- • K I C tanbula gelmiş. Bundan sonra - İbrahim. benim, diyor. yolcu taşımıştık. Bu haziran. tem· Vak a gecesı onların evmden raf edıyordu. Sahtekirlıfı ter· 
:a~ı olmuş "Je bir genç kız tü- Müderrıs ema e.nap Alpullu fabrikası her gün piya- Ve hapse gidiyor. Fakat birse, muz ay~arı ge en sentlci kadar sıcak kendi evimize gelecektik. Ayşe tip eden 5 kişilik kumpanyanın 

Dün bir genç sevdiği 
kızı vurdu!. 

ncü Hayri Efendinin 18 }_'.a- Beyin makalesı sayMa .şekercç~karıl;ı.c;ı.ktır. n~den fazlaya mah~fim olan i- ~l;,;:~f·~e!."~c~u~~~~yatının azalma· bana: "Sen git, ben gel~.rim,, de 16 bin ~ira ~le .Avrupaya, Mısır• 
ınd .

1 
z fından agır ımar ıvanınm evrakı çın bir vasi tayini lazım geldi- dı. Ben çıktım, fakat şuphelen- gezmege gıttıkleri tebeyyün ~ 

a og u iya tara .. f.. un Tıp fakültesi - . . . -·- - ~· urette yaralanmıştır. Darul un .. 
0 

K 
1 

İzmirde kızlarının bihrini ı- gınden. bittabi Hasan ıçın de Yalova balosu pek miştim. Bir köşe başında bekle diyordu. Emniyeti sandıf~ 
Ziya henüz ismi anlaşılamı- fizyoloji müd~.rnsı .r. . em~ zale etmekle maznun İtalyan bu mecburi tutuluyor. O vakit dim, baktım karım yanında bir iki memur da vazifelerini hiianij 

~n kızı uzun müddettenberi sc Cenap B. fakültede.ki ~ızyolo~ı tebaasından Civaninin İstanbul Hasan her şeyi itiraf ederek a- muhteşem olacak adamla gi~iyoı:. Önlerine ıtCf· if~etmemekle maznun olarakga 
ı :;ıormuş. . müessesesinin faalıyetıne daır 5 inci istintak dairesi tarafın- sıl mahkum amcası İbrahim ol- Seyrisefain, bu akşam, Yalo- tim. evvela karıma: "Bu kim?., yn mevkuf muhakeme edildi· 

Dün kızı İcadiye caddesınde bir risale neşretmiştir. . . dan tahkikatı ikmal edilerek ev duj!-unu söylüyor. va kaplıcalarında mükellef bir dedim. "Sen karışma .. dedi. ler. ~etmeyen diğer şahitleri!\ 
. klemiş ve önünü kese~ek ken Kemal Cen~p B. vesaıtm rakı İzmire gönderilmiştir. Şimdi İbrahim hapisaneye balo verecektir. Balonun çok "Ben senin neyinim,, dedim, celbıne karar verildi. Muhake-
ısinin olmasını söylemış. Kı- noksan olmasın. Civaninin tekrar İzmire g<in gönderilmiş ve Hasan tahliye göze! olmasını temin için günler "Pezevengimsin,, cevabını ver· me 13 ağustos\ çarşamba gün~ 
ın buna ret cevabı vennesi ü- rağmen yapıla. ierilmesi için İzmir müstantik- edilmiştir. denberi hazırlıklarda bulunulu. di . Çok kızdım, deli gibi idim, ne bırakıldı. 
erine Ziya çileden çıkmış ve ilmitetkik!erde liğinden tahkikat neticesi bek- İbrahim ile Hasanın 7 nci yordu. Balo kaplıcaların en gü- ondan sonra ne yaptım, bilmiyo -------
crhal çektiği bıçağile kızı tam alınan netıceler crunektedir. miistantiklik ~araFmdan tekrar zel bir yerinde, B!iyük gazino rom. Hariciye müsteşarınııt 
!binin üzerinden ağır surette den bahsederel Ticaret odaıında intihap ifadeleri lıom~ktadır. İbrahim nun geniş salonlarında verile- Hikmet evvelki ifadesinde bi Avrupa seyahati 

aralanmıştır. bu hususta m; Ticaret odası meclisine ;ki hüviyetini ketmetfr"inden rn;ıl - cektir. c kladığını söylüyordu, iki ifa- Şeh 
h b

• f k k ct·ı k b" d rimizde mezunen bulun. 
Zıya yakalanmıştır. Kız as ruf ecne ı pro t aza intihabı için teşekkül eden emeve sev e ı ece , ır yeni Seyrisefain idaresi bu gece i- de arasında tezat var ı . 

neye kaldırılmıştır. sörleri tarafın· intihap komisyonu dün sabah ceza daha ala ktır. çin şehrin en mükemcl orkestra Katil aleti olan biçak göste- makta olan Hariciye müsteşar 
· d dil Od 'd · -·--·· - · muavini Lfıtfullah B. d!in An· 

.. .. dan ser e en a a ıçtima etmiş ve intiha- Mimar ve mühendisler" sını kiralamıştır. Baloya bir çok rildi, katil tanımadığını söyle- k 
D a rulfunun taburu kampı takdirkar müta· bın salı günü yapılması takar- Yal abat m tanınmış, zevat,ıneb'uslar davet di. Ayşenin çantası gösterildi, araya hareket etmiştir. 
Dru·· ıfun·· un talim taburuna lealan da zikret- rür etmiştir. ova ıey . . 1 lidı·rler. • • d b" k • l k Lü~full.ah B. in izahatına gô · K Cena 8 y li U • · Emanet fen heyetmın Yalo- R · · ümh M f K ıc;ın e ır Çf' resım er, me tup- re, sıyası temaslarda bulun-

ukayyet efendiler Paşabahçe- mektedır. . · P .. ·., er ma ar ıergııı va t rt" · - · b.. .. . eısıc ur usta a e- lar çıktı. Annesi bu resimleri liı k 1• 
:nde Sultaniye çayırında kamp . Risaleıun sonund~ Darülfu- Yerli mallar sergisi için bir mayr~ el ıp.~httıgdı"vle .utudn mı1-. mal Hz. huzurlarile baloyu zının yanındaki yabancı erkek- ma ve azım gelen ınukavele-
u 

1 

d nunun ıslihı meselesıne de te- k . b" . ar a mu en ıs erın avet ı fl d. 1 · h ld" 1 . d - .. l~ri ~ktetmek üzere Avrupaya 
rmu ar ı. 1 Ce B di om~:r, ı~.m~avı~ ~e 10 ~olis bulunduğu tenezzüh bugün icra şe;; en!~~~~~ mu t~~~ ırk erı tanıma ıgını soyledi: gıtmı§ olan Hariciye Müstcşan 
15 ·in devam eden bu kamp mas eden Kema nap . yor ~~~. ~et B ır .. ara o. teşkıl e- edilecektir. Millet çiftliğindeki .. av~t ı ~n a oya f8o~~~ Hikmet dedi ki: Numan B. Berlindeki mesaisini 

~ "tı a arazi t alimlerile atış- ki: . . larak fı ıştır. l dugukn serlgıyke tele- köşkün ahşap kısmının da bu- ı~~e~.e Autla lşam . skaatl . de b°.P - Bunlar, konuştuktan a- b.itirdikten sonra Prag'a gı"trnı•,. 
r ikmal edılmiştir. "Darülfünunda ıl~ ı.ş o on santra ı a onu aca tır. gün nakl. mu··ka erd· H lb k. runun a ar ıs e esın en ır damlar. Makasçı Raşit, kahve .. 

h ti t h levazı S · · · k.. d 1 rr ı. a u 1 k ld 1 k B 1 C tir . . A kerli zifelerini büyük onun er sure e eç ızı, .. li - .. edrgının rdı:s,mı k~şa ına 1000 tesviyei türabiye ameliyatı ve va~u~ a bırhı asca5 tır.y al o gde- ci emal, ve saire . . Berber Ni- Numan B., bugünlerde Sof. 
ır cvk ve r u ile karşılayan matmın ve gıdasının tı:~nı. - kışı avet e ı ece tır. bu baptaki istihzarat ik 1 cesının sa a ı , • ta a ova an ko var .. O görmüş, randevü d · lfiılfünu nrler müdde- _ zımdır. Bizde Tıp fakultesı ve Bankaların. konso.rai.- dilemedıği irin ameliyatmpaazea-r kalk. arak d.a"etlileri fstanb. ula evleıine gidiyordu, kapatmalık yayı · a zıya~et edecek ve ayın · - ' · "k !"ha mu " kti B lod k onbe ınıie Ankaraya avdet ey-

1.' k ~ o!m ·S na rağmen ken- Darülfünun tensı ve ıs.~ . yomdaki sermayeıı gününe tehir edilmiştir. getırece r. a a, otiyon yapıyordu. liyecektir, 
ı :e ire ~östenlen hizmet talım htaç mıdır?. Bu. ~a.va du~ya 1-. Banka di Roma konsoniyomdaki A · + ·- olarak Yalova kaplıcalarına, Ayşeye yazılmış Cemalin bir N "me:.ınin butİ.lll mevaddını la- tim milesseselerı ı.çın aynı .~1 hissesini iki misli artırmıştır. Diger t yarışları Seyrisefain vapurlarına ve fab- mektubu okundu. Bunda a 1 _ • uman B. in Avrupa -seyahı 
k old ;y chemmı etle tatbik yette bir meseledır. Çilnku ıyı- Bankalarda konsorsiyomdaki hissele- Cuma güı Ü Veli efendideki rikalarına ait resimleri muhte\'İ kane cümleler vardı. tın~en çok mucibi memnuniyet · · · vnı lara '\O l·~vv,. ;-.. cl"I< · ~ı ilm'-er tevzi olunacaktır n~tı•-:elt>r almdıih söylenmekte-
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j ACUSTOS 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

No : 100 T elıtraf adresi: Milliyet, la. 
tanbul. 

Telefon r.umaralı: 
latad>ul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 

G 
3 ayhiı 
6 .. 

12 " 

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

1400 .. 27~0 .. 

Meklepli1er Müıabakaıı 
c . 

Edirnede kasırga 
64 üncü haftanın 5 inciliğini 

Ü sküdar lisesinden 168 İhsan 
Abdullah B. kazanmıştır. Yazı
sı şudnr: 

Bu haftanın en m iih im haberi j 
))okerdc jjk illa (i·h) bİ\r e l Giizel Edirnede vukubulan ka-

L' • sırga felaketidir. 
-Fransızcadan- İzmir zelzelesi, Rize, Sürme

ne, Of felaketi, Ankara yangını 
Genç kadın masa başında ku- maye eder gibi elindeki kağıtla gibi mühim tahribat yapan afet 

mar oymyan kocasına doğru e- ra bakarak çekilirdi. Bu acaba leri teessürle karşılamış ve yar
ğildi. Kocasının elindeki ka- kadının talihi mi idi, yoksa ko- ılıma koşmuş bir daha böyle bir 

eğlence!eri 

ğıtlara baktı. Bu eller çok ma-1 canın mı? .. Muhakkak olan ve tahripçi felaketin ana yurdu- Buı:;UnkU yeni Dllnkil bllmecemlzln 
hir, yeşil örtülü masanın iizerin herkesin az çok kıskandığı bir muzda vuku bulmamasını te- bilmecemiz: halledilmiş •ekli 
de çok büyük bir ustalıkla ha- şey varsa o da her oyunda genç menni etmiştik. Fakat ne ya- SOLDAN SACA: YUKARDAN AŞACI: 

. . reket eden ellerdi. Kadın kağıt- adamın kazandığıdır. zık ki, Edirneden gelen haber- t - Bir fabrikamiz • 
Gelen evrak gen venlmez lan gördükten sonra kıp kırını- F 1 h ·· .. 1 .. k ler gösteriyor ki, bu sefer güzel 2 - Beygir (2). Eski bir Türk ı - Ufuklar (4). isyan eden (3). . . a tat esap goru ur en genç 
Müddeti geçen nuıh~ ~O~ zı oldu. Ken~ı kendme: kadıııın biraz endi ~eli göründü· Edirnemizde mühim bir felaket kahramanı (5). 2 - Uz kayıiı <4>· 

~·~ete n .. -tı....ya. ~t ııler ısı• - Ah, dedı, acaba bunun far- gü doğru idi. Bu endişe nereden ehemmiyetli bir afet atlatmış- 4
3 = Nlraotat (~2)>. ·Dem (3). 4

3 = NZam
0

,_an(2 <)
3
• fuca eden (4). 

mudunyete muracaat edilır. kına vardılar mı?.· geliyordu? . . Kocası Çok kazan- tır. 5 - Kuıun .. eli (5). 5 - 1.ab'im (2). 
Gazetemi:ı: ila..Jann mea'uliyetini Genç kadının bu endişesi bey mt f. tı. Pokrr masasının biitün 45 dakikalık bir kasırga ki, 6 _ ldamet (2). 6 _ Nota (2). Eıki (4). 

kalıul etmeıı.. hude idi. Çünkü masanın başın- par.alarmı toplamıstı. Bu banka 1 yarım milyonluk hasarat yap- 7 - 11...,t (6). 7 - Senem (4). Nota (2). 
...-------------., da toplanan diger kumarbazlar müdür ü için bir ziyan teşkil et- 1

1 
tıktan ~on~a Edimemizi kı 8 - Nota (2). • 8 - (Z) ilveaile lıve olur (2). 

B ·· k"" h o kadar dalgındılar ki onun ko- d . F k 1 nlan camılcnlc manzarası bo 9 - Esp (2). Kiiat l4). 9- Zaman (2). Vakti bilclirlr (4) 
ugun u ava mez ı. a ·at oynıyaıı ar arasın . '. - ......................................... ~···································· casının elinde ne bulunduğunu da bir karı-koca vardı ki yasa· zulmuş, camılerıle, harap evle- •• """"'"'"'"""'"""""""" "'11111111111111111111uı11111111111ı11 ı·: 

Otin hararet en çok .~2 •n ız 1 k · d "' il d' • · k 1 ·1 1 k • o LU an ıyaca vazıyctte egı er ı. - "'ı•ları pek sıkıntı lı idi. Bunu n .n. y t ı ması e, .ağaç. arın ö- :_:_ ANAD ·.: 
18 derece idi. Bu,..Un hı\ ı ıçılc G k d d k'ld. J ~ 1 enç a ın ora an çe ı ı. göstermemek ic;in bu karı koca kun.den yık. ılm. as.ıle bır har_abe : __ : •• 
o1ıcık , " riıı~lr po' raL e~tcektir. S 1 ··b·· d - b - ı·=· a onun o ur ucun a ocagın a oyun masasında kaybettikleri· halıne getınnıştır.. Bu eskı ta- :: : 

-;;:;;:;=====::;~;;~:;;" şında uyuklıyan ihtiyar bir ka- ne karşı lakayt göriinmeğe ça- r~hi ve bir ç.ok ~aha ~ü?im fı;: §§ Ti s:: 
dının yanına geldi. İhtiyar ka- lışmıyorlar değildi. Fakat genç laketler g.eçırm1ş şehrımızde nu ;; SJGQRT A ŞiRKE :: 
dm ailenin en büyük erkanından- kadın pek iyi biliyordu ki bu ge 

1 
fusça zayıat yoksa da ~ku bu- i!E !! 

<lı.Bir biiyük ana. Yanında gelin, ceki oyun onların bütçesinde ye lan kasrr~a esnasınd.a ı~~ z~lzı;- •• Tllrklye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir li 

mıJ~a.hı.:re c;;ızrctftc aç•k mıi .. 
kiraianıcnktıı. Tal.,:ılc·ı n ı 
9.>0 çarşamba gun ü .sal 1 
cumcne ~tlmcleri Jltn r Jun 

•• * o 
te 

fh-,aı ı r dai rc~inC' n: 'fi k• 
hamamı ömlndekı ı:ıc~d.Jll 
ic:ını \'t'tılrce!inden tılip te 

" eli 1 muz n dcy c l,tirak cıııı 
1 l ·8· 9JO paZUlC>I ~ıınu 
daire encümcrı indr hazır 

lan il.in olunur. _.,; dı 
Beyoğlu dördilncü Jll~ 

mıhkrmeoinden; vi 
Be1ol;lundıı Ceviz ıoi< la 

lutru apııınmanındo 9 nuııııt' ~ 
ir<de Anuıat Emınoilidi• ili si 
rozinin ıkıl ha<tılıAın• ıııııf \'C 

' ma5<ndan dolıyı hacıını '' r 

!unda 1 lamılb~ı Dllyt ıı1 
1 

8 numeıolu hanede ,a)lıt 
Emınoilldis Efendinin 
ılnnı konulmasını 15·•·9'1 
hinde Iı:aru verilmiş olmıkl• 

medeninin Sif inci mıddcİ 
blnce keyfiyet ılel'usul ill~ 

lıtanbul 4 üncil icra rrı«"' 
dan: 

da 
vı Ben, eski bir itiyadın tesiri al 
yr ' tuıda olarak, her kandil günü 
h eker ve çörek alır ve büyük-

kızı vardı. Ona sordular: ni bir açık vücude getim:ckten 1 ~~.ve cevız c~samctı . ~u~ukl~- :; Yanrın - Hayat • Nakliye - Kaza - Otomobil - mn'ullyetl ıı 
- Nasıl zevciniz kazanıyor geri kalmamıştı. j gun<le dolu bır kaç kış1yı hafıf :; maliye sıeortal11rını kabul eder. i 

mu?... K .
1 

. ld'k surette yaralamıştır. :: Adres: ( tııcll Valuf hH lıtaabul 
1 . . . ocası e evıne ge ı ten son B d 1 . :: ı: 
htıyar kadın kendını zaptc-1 d d' k . . · u o ulu, zelzelelı çılgın ka- :: Telefon: Jıtanbul _ 531 Tetıı:raf: f1Bıtyaz •: 

Açık artırma ile paraya 
cayri menkulün ne olduğu: 
bul" vapuru nısıf hiıseıi. d' 

Takdir olunan kıymet: t' 
49604 lir ... 

Artırmanın yapıJacağr, rt:. 
saat: İstanbul 4 üncü icra 

n : 
sc 
11'. 
li 

dı 

A 
Öj 
zı 

aı 

ol 
la 
ll 

lerin elini öperim. El öpmenin 
tatbik sahası gençlere kadar in
di ineli buna ses çıkaran yok 
anuna, beni ne zaman elimde si 
mit ve şekerle görseler: 

- Vay! Sen de mi yahu!.Bu 
zamanda şekerli, çörekli kandil 
tes'it edilir mi?. diye alay eder
ler. Bu alay yapanların hepsi 
Avrupada tahsil veya ikamete
derek eski itiyatlarını bizzarur 
deği ştirmiş olanlar değildir .. İç
lerinde hocazade olanlar bile 
var • •• 

Her taraf kendi içtimai ve 
milli an 'anelerine dört elle sarı
Jırken, ben bizim bu tertip an'
aneleri yıkmamıza taraftar de
gilim. 

Böyle kandiller, bayramlar 
hele geçim ve dirlik meseleleri 
~ok güçle tiği bu zamanlarda a

' ile efradı ve dostlar arasında bir 
tasfiyei hissiyat günüdür. 

Şeker ve simide gelince; 
kandil ve bayram günleri de ol
masa milli san'atlarımızdan iki 
en mühimmıni ne zaman teşvik 
ederiz. 

Bir taraftan Noel ve yenisene 
gibi yabancı günleri tes'ide alı-
ırken diğer taraftan kendi 

günlerimizi unutmak istemek 
manasız olur. 

Kara ve kuru 

Bilmem hangi semtte (Kara
dut) isminde ı.;~ sokak vannış .. 
Şüphesiz sok 1nn vaftiz ba
bası Osman B. bıraderimiz tara 
fmdan (Kurudut) a tahvil edil
mıs ... Neden?. Orası malfun 
değil. .. 

E~er bu esas üzerinden yü
rürsek bütün (Kara) lan (ku

ı ru) ya tahvil etmeliyiz .. Şu hal-

d d . ra e ı ı. d .. b'lh . i eme ı: sırga a zarar gorcn ı asa: IJ- ııııııııııııııııııııııııııııııııııııaı... .ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı111 
- İsterdim ki, dedi, oğlum· - Senin oyun oynamanı hiç Sebze bahçeleri olmuştur. . •11111111111111111111111111111111111" ""''"'1111111111111111111 1111111 1111 

~i~~'.~i yensin, hepsin i mahvet- ' ~~~ ~=~~:k~~is~~:ı~~~~m. Bu- di~=~~ii:i~~~~::r!:!:~~~= E~e nıette~ine ka~t ve ka~ul ieraitt 
Oğlu bir banka müdürü idi. - Fakat bu kumar değil ki ... le canı gönülden geçmiş olsun , . . . . . . Y 

E · b k ·1 · 1 Eğlence için toplanan bir kaç demekle beraber memleketimi- - 1 ıp 1-akulte'ı Rıva~etıne i~lida 
vıne an anın ı erı ge en me- . . . . . . . h' b' . d b .. 1 b· - f 2 - Beş cane fotoğraf 

murlarmı toplayıp kumar oynar kışı arasında hır ıkı saatlık po- "!n ıç_ ır .yenn e oy e ır .a .e . . 
dı. İhtiyar kadın buna çok sinir- ker... 1 tın felaketı.n zuh~r etmemesım 1 3 Nuf us tezlr.crc'ı .. 
leniyordu. Fakat menedemiyor - Poker kelimesi kumarın a- de temennı eylerım. 4 - :\lahalleden husnuhal ve ikametgAh llmiıhaheıi l Polisçe 
du. ğırlığını hafifletmek için uydu- musaddak olacak) 

Genç kadının kocası yeniyor, rulmuştur. Madem ki bu gece yeni neşriyat 5 - Aşı ~ehadetnamesl ye sıhhat raporu 
kazanıyordu. Fakat bir miid<let sen herkesin ve bilhassa evvel- 1"' kJ '}k Al 6 - Taliplerin yaşları (20) den aşağı (35) ten yukarı olmı· 
daha oyuna devam edildikten ce sana vaziyetlerinden bahset- ur ere 1 man- yacak. 
sonra ev sahibi ve banka müdü t iğim karı kocanın paralarını al ca kıraat 7 -
rü olan adam : dm, bu bence tam bir kumardan 

Orta mektep mezunları imtihansız kabul olunur. 

_ Yeter yenildigimiz, dedi, , başka bir şey değildir. Alm;ınca öğrenmek istiyenlere en 8 - A lı nacak ralehe adedi (30) dur. Orta m~ktep mezunları 
artık yatmak za. m.anı.da geldi. ; Kocası onu ı' kna etmek ı· rı·n nafi bir Şekilde ihzar edilen "Türk· bu adede hali~ olmaz<a ilk mektep mezunlarından imtihanla sc-
H b 1 1 1 ~ tere ille manca kıraat" kitabı Kaba· çilerclr. t:ıfdıc adcd (30) a çıkarılacaktı r. 

esa ımızı t.e~~ ıye ım. · · . 1 beyhude uğraştı. Genç kadın ni taş lıse mna~ ' :mlerinden Halim Lü· 
Hesap goruluyordu. Mahır l hayet karar vermiş bir vaziyet- der ve "'°";ı ın•ktehi müdürü Proy- 9 l\aytc nıuanıclcsi her gün 10- 14e kadar Haydarpa;a Tıp 

kumarbazın karısı bu sahneyi lI le: ser Ef.lcr tarafından müştereken ter· Fak ulcesı Dtı~ya kaleminde yapılır . 
z~.k!:"~. seyrediy.ordu. Bankam~ _ Ben, dedi, bu paradan hiç tip edilen bu k itebı karilerimize tav- 1 O Ta:rndaıı Yuku bulacak mıira aatlara cevap vcrifebilmek 
durunun zevcesı genç kadına do bir şey almanı bana getirmeni siye ederiz. için adrc>k t ı \ az ılı pullu zarf gönderilmesi lAzımdır. 
nerek dedi ki: istemem. ' Resimli ay çıktı 

- Sizi biraz endişeli göriiyo· 
Kocası karısının meziyetleri-

rum. · · ni çok iyi bilir, takdir ederdi. O 
- Bilakis, hiç bir şeyim yok.. 

nun böyle israrla söylemesi kar 
Fakat ihtiyar kadın, banka 
··d·· .. .. şısında cevap bulamadı. Sıkın-mu urunun anası : . . 

. . . . , tı ıçınde olan karı kocanın para 
:.......Sankı zevcınız kaybetmış 1 · d · · bi d" ·· ..i 

·b· 1 d di 1 arını ıa e ıçın r çare uşu ... 
gı ı c uruyorsunuz, e ···· d .. 1 b ld 1 y 1 1 

B ·? Oh be · ' u er ve u u ar. a nız on ar-

Resimli ayın Agustos nüshası 
çıktı.Hapisaneleri boşaltmak la 
zım ".,. Özbeklerin hayatı " .. " 
Bir edebiyat cemiyetinin anketi 
"." Mahmut Sadık Beyin hayatı 
" .. " Bir kayış koptu" .. " İmzasız 
adam gibi yazıları vardır. - en mı.. . . , mm zev 1 k b. d b 

cim hic kaybetmez!. . ' a oynlaanaa.~a . lmır oykun a t~lp~- ____ M_e_v_l_uA_d_u __ ş_e_r_ı'f __ _ 

Ç• k l"hJ ' O k d · ra on r yem e ,. sure ı e ıa 
- o taı ı ... aare- ı d d · ı k' 

mınsınız, eme ·· · N'h B · h · ı · h f s -
. · · d k ı 1 e e ı ece tı . . . Erkaniharp kaymakam• Bursalı 

B k <l d · ı il t eyın ru una ıt ı a tn agus 
- Evet, eminim. Şimdiye ka- u. 0 zamana a ar aıma tos cuma günü saat ı 5 ıe Aksarayda 

dar hiç kaybetmedi. j ~enmış_ ~la!l p~ker kahramının Valde <ami ind' mrrhumun hatırası. 
Söz bu kadar kaldı. Herkes ılk maglubıyetı ol<lu!... na hürmet ı · d•n cc.<tlannın teşrifleri. 

bu karı kocaya gıpta ediyordu. ------------- ni refikası ve oğlu ric r llerler. 
İkisi de genç güzeldi. Kocası 
kumar masasına oturduğu za
man karısı gelir, sanki onu hi-

iRTiHAL TEŞEK ı.. OR 

Divanı ınu~ase~at lstan~ul ınutenıetli~in~en 
Te~isi takarrıı r eden Divanı ~luhaschat biıı :c;ın:ı ve ayrıca yap

tırılm:ı>ına l ıızunı ~ônılcn bir pavyon:ı ait in~:ıat, ihzıır edilen 
plhn ,.e- ~:ırtnaıııd c rinc tevfikan paz:ı•lıkla 'c ayrı ayrı i!ıale edı· 

lecek tir. C\'uk atı atiye taliplerin nazarı di kkatine vaıol unur. 

1 l h~l c 14 .. ğuscos <l.lO tarihi ne nHi>:ulil perşcmhe gı ıü 

s.ı ;,t on \•c <c B.:rnK :'-li 'lct 
0

.\kcJi , i idare heyetine aır salondıı 
\' a pılac~;..tır. 

2 Td• rtcr kapalı zari ı lc ,.c teminat mektuplarını havi ayrı 

zadlarhı \ııriıktc CcHli cJ ilc<:ektir. 
.l 'J';ı lıplcrin k· ıni ve mali iktidarları olup olmadığı 

a r~:tır l:ıca.~ından hı ı h ıM. c:ı IAzımgclcn vesaiki ihzar ve ihraz 
ecmdcrl ı azıııı d ı r 

4 ~artnaınc ve pl:ln ve proıekr "l O,, lira mukabilinde nı. 

\ ı:tıı \Jt,l ı a" ·ba c lla şkicalıcıi ud cn tedarik edilebilir. 

de : 
Karaköy Kuruköy, Kara-

Hanı a qralın dan l\aurude lb· 
rahim E frnd ınin ktrimcsi ,-c ~Ie r ., in 

tüccarlarında n Argirzadc ;\fahmut 
Bevir rrl•ku imet l hnım Hfat 
etti. l ·cn31. .: ı tıJg-un saat o n birde 
Hos ncı'dı , .a:t.tnac- &••k ıı.gın da l .. ;rr.an 

Reı· Z•dc \leh mct ~' im Bn.:ı 
c • ın den kal dırı l arak 1~ · rcn koy k.b· 
ri.stanın d .ı ll mct f en ı mıh~ u!'una def 

Aziz h•yat ark•d•şımın u l ıı hi 

ebedi i m Una clı rı ilc ıı ~rndı!';ım bıi · 
yük feltke ne be rı i tr._Ji ,:e• ,. e ta 

z:Ht muru\'\ ct. Arl ı ~ında 1 ı: !u nmuş 'r j (' (l l'< • ( İ 13a lı l'j \ ' C ID ekte hj el 1 j Sİ 01 U-

deniz - Kurudeniz, Karakö- -
se - Kuruköse, Karasu - Ku
rusu, Karacaahmet - Kuruca
ahmet .. ilah. . olmalı değil mi? 

FELEK n cd ı: c crkr i r. 

<' la 1 ft!i~t nap do tlar ma l' \f' ay rı \·c· 1 

citdşukranı if11• ıaıı., tt<rmı n •m })a\T<l'lt konıİS\'OOtı rİ)'aSt'lİrırlan: 
olnıadı~ından en ~ıım i ırıc l-kurk • c < · , 
ri min ihl~~ın a muhterem c cı ideni- 1 7 l!· QJU l 'er,enıbe j;lınü saat on dotııc hps i ı zor! uoulile mektep 
zin ll\"& "s u t u~u ls ~jrh :ı ın _ t:ylt:rim. hina ~ ! da hı:.-ıde yıpılal·ak tamirat ve udil.1 t mtina.k ı.::: ao,,ının J0 ~ 8-930 pazar 

.\Jü , kır•t inhi arı umum mtidurü Asım gunii saat on dortıc ihale i icra rdilmek tizt rc tehir olunduğ~ IIAn olunur. 

10 eylı11 930 saat 14 ten 16 Y', 
1 - J,bu gayrl ....,.,ı.uıüıı ıl' 

ıartnameai 30/8/930 tanlıio 1 
~en 930-124 No. ile lıtanbu~ 
ıcrumm muayyen a. 

1 
~ herkeain görelıilmeıi ~ 
ilanda yUJlı olanlardan .
mat almak iıtiyenler, itba 
ye ve 930-124 dosya numar 
muriyetimize müracaat e 

2 - Arbrmaya ittirak içi~ İ<' 
da yazılı kıymetin yüzde bet1 

ıtösterilecektir. ,i 
3 - Haldan tapu ıicilile 

nuyan ipotekli alacaklılarla elit 
kadarlann ve irtifak hakla ~ .. 
nin bu haklarını ve huıuailo il' 
masrafa dair olan iddia!arıt" 
ilan tarihinden itibaren 20 ciİ' 
evrakı müıbitelerile bir~ 
muriyetimize bildirmeleri icıl 
akai halde haklan tapu .ıdli1' 
olnuyanlar, aabf bedeliain 
11nda hariç kalırlar. f 

4 - Gösterilen gü.,de arl,,,ıl 
İJtİrak edenler arbnrıa Jarlllll 1 
okumuJ ve lüzumlu malüml'ıı 
bunları tamamen kabul etmitJ. 
itibar olunurlar. Oatünde J 
gayri menkulün bedeli uma~ il' 
rilmezıe gayri menkul ikinCI <' 
brma ile 1atılır ve bedel farkı 
rum kalınan yüzde bet fai• ~ 
zararlar ayrıca bükme h&cct 
ıızın memuriyetimizc;e alıcı~ 
olunur. Bet numaralı fıkrı-'J; 
tahakkuk etmek kaydile ÜÇ I 
ğınldıktan ıonra gayri menJ<U~ 
artıranın üıtünde bu-akılır. . tıl 
hakkuk ebne21e artırma gerı_.ı. 
lap alıcı taahhütlerinden kurt" 
teminat ta kalkar. 

5 - Artırmanın birind .,ef'ı/ 
ci olmasına ve gayri menkule ı/ 
eden kanuni hakka ve ıatııın 
göre diier ıartlar: 

Artırma birincidir. Kıyınell F" 
ği takdirde üstünde bırakılır· il 
tahsil ve tellaliyeden maada b. 
gemiye ait rüsum alcc.ıya aittlr 
cıların türk tabiyctinde oıı:ııal• 
'"mdır. ..il 

Yazılan geminin nısıf hİP'"~ 
kanda gösterilen 1 O eylul 930 
de İstanbul 4 üncü icra ınCJll 
odaliltlda işbu ilan ve gösterile~ 1" 
ma şartnamesi daire :..,de ıa.U 
ilin olunur. 

''Milli11te,, in edebi romanı : 41 Beş lira daha verdim. ile Emine, ne yapacaktır, bili~ · - Pek çok değ.il... Ağır ağır çöken akşam ka - ..::.. Ben dururken, par' 
Rasih Nevres, yerinden sıçra- yor musunuz? İpekli çorap ala- - Pardon, Rasih... ranlığı, gölgeleri dah~ koyu- mek sana düşer mi? 1 mıştı: caktır. Evet, ipekli çorap!.. - Rica ederim, amca! laştınnağa başlamış, güneş fiti- Yolda, Hürrem Hakkı,~ a 

b 
ı a 

f 
r 

~ ~ 
[' ,.. 

" 

-Bir hizmetçiye altı lira bah Hürrem Hakkı, kahkahalar a Hürrem Hakkı, Rasih Nev- li kısılan bir fanus gibi zerre Nevres'in koluna girmişti· 
şış! Ne yapıyorsunuz, amcacı- tıyordu: res'in canının sıkıldığını anla- zerre sönüyordu. - İhtiyarlık!... ~ 
ğmı? Onları fena ahştırıyorsu- - Bravo, Emine be ... Ne jan- mştı; her halde bir tevil bulma- Hürrem Hakkı, düşünüyor- O, geldiği yoldan dönıı1' 
nuz. ti kız! lı idi: gibiydi: tiyordu; Rasih Nevres: 

- Senin bu kadar nekes, cim Rasih Nevres, nazarlarile yal - Beni dinle Rasih ... Bugün - Evet, konuşalım, çocu- - Hayır, dedi. Sizi dafıl' 
ri olduğunu bilmezdim, Rasih! vanyordu: seni görmek, seninle konuş- ğum ama, akşam oluyor ... Ka- dirmeden götüreyim. 

- Nekeslik, cimrilik değil... - Çok rica ederim, amcacı- mak mecburiyetinde idim. E- ranlıklar, ruhuma kasvet verir.. - Fena olmaz. Artrlı 
llahll1ul Y•url Siz, Avruı:ada, bol keseden ba~ ğım, bahşiş .faslı.ru artık. ~apa- minenin .kabaha~i yok.:. Onu, Bilhassa ova, kır akşamlan... öğreteceksin. ıJI 

~ Kendisine sormağa 
>t Demek Emine? .. 

şış vermege alışmışsınız. Belkı yrnız ... Emınenın çenesını ok- çok tazyık, yerınde kım olsa, - O halde kalkalım. Rasih Nevres, amcasıJ1 
utandım. zeki şey!.. orada teamül iktizası bunlara şamak kafi. .. hakikati söylerdi. Nihayet, ek- - Fakat seninle konuşmak çirdiği tereddüde yardırI1 e 

- Zekidir. bir mecburiyet vardır. - Ben, o haltı da ettim!. mek meselesi... Yerinde ol- istiyorum. istedi~ 
- Evet. . . Ondan 

ı,. niz! 
öğrendi-. - Seni mutlak görmekliğim - Şüphesiz... - Çok ala ... Artık Emineden mak, istemez... Emine, senin Rasih Nevres amcasının ka- - Ne söyliyecektiniz? ~ 

icap ettiğini söyledim~ Bin de- - Fakat Emine, yahut Fat- iş beklememeli. 10ırnnı satmadı. Onu, ben he- rarsızlığına kızmıyor, sinirlen- Hürrem Hakkı, içini çe 
~ Hiirrem Hakkı, kollarını ac;-
t 

tı: 

' - Ben, çok ahlaksız bir ada-

reden su getirdim. Bir lira hah- ma, o, sizin otel koridorlarında, - Bilakis.: . men hemen zorla satın aldım. mi yordu, gayet sakin bir ses- ti: ··Jlll' 
şış verdim. pansiyonlarda çenelerini okşadı - Öyle mı sanıyorsunuz? E- Buna da en:in ol ki, ben, baş- le~ - jülya, Viyana ya do 

Rasih Nevres, boynunu çar- ğıruz subret'lerden değildir. O, II?ine, bir kere ~hşişe ve neva- kalarının sırrını b.rak, en açık - Emrinize tabiiml Dedi. - Çok iyi!.. . . 11 
pıtmış, bıyık altından gülüyor- subretler, aldıkları bahşışlarla zışe alıştı mı daıma bekliyecek, işlerini bile öğrenmeğe, biline- Hürrem Hakkı, çenesini kaşı - Fazla memnun gortl nını! .. Sırra ihanet ediyorum. 

l<:vet, Emine söyledi. 
Rasih N evres'in tekrar 

\ıuru~mu tu: 

du: kendilerine çehiz düzerler. anyacaktır. Sonra, sır satniağı ğe heves eder bir adam deği- yor gözlerini kapryor, kaşlarını din. 
alnı - Bir lira, verdiniz ha! Fazla -Tabii! da öğrendi. Arkası çorap sökü- limdir. Kendime ait bir iş için oynatıyor, yüzünün çizgileri - Bir alakam yok ki~· IB 

şımartıyorsunuz! - Fakat burada tabii değil .•• ğü gibi gider. seni arıyordum. mütemadiyen değişiyor, şekil- - - Doğru, B~Jma fle ıı 
' 
l 

l 

- Nasıl söylettiniz? 
- Ona, fazla emniyetin ol-

luğunu gördüm. 
- Ağzı sıkıdır da ..• 
- Nihayet, kadın! .. 
- Öyle! 

- Fakat çok uğraştırdı. Ne 

Hürrem Hakkı, hayretini giz- - Neye evladım? Hürrem Hakkı, cıgarasını fır- - Ve buldunuz! den şekle giriyordu: dar olmuyorsun. , 
liyemedi: Rasih Nevres, kollarım yanı- !atıp atmıştı: - Evet, buldum. Artık ev- - Bir kere kalkalım, yolda Rasih Nevres, bu imaY" 

- Sen hasis değilsin ama ••• na sarkıttı, gözlerini kapadı: - Desene, ben kızın ahlakını velki vak'ayı, tafsilatı unuta- da konuşuruz. dü: ~ 
Neye çok gördün? - Emine, yahut Fatma, Ay- bozdun:ı?.. hm, asıl konuşacağımız, konuş - Siz bilirı;iniz. - Fakat bu mü ·ahi 11'~1 .1 

- Fazla... şc, her hangi bir besleme, bir - Bır parçacık! marruz elzem olan şeyi konuşa Rasih Nevres, kahveciyi ça- sesine alakada.r olnıuyort g 

- Doğrusunu söyliyeyim mi? mzmetçi kız, o sizin subretlere - Gali!:ıiJ, sana da zararım do hm! ğırmışti, hesabı görmek istedi, - Jülyayı Ista.,bula 
Bununla da kanaat etmedim. benzemez. Si,.deD aldıiı pa~a kundu -Konuşalım! • F.ijr:-em Hakkı, ayıpladı· yım mı? 

ı • 



\JILLIYET 7 

PoU.-,te Komünistler 

ı •D• ı 

.\Cl'STO . 1 Q,)(J 

En 
En 

zengin ticaret tekllflerl 
nafi m Una ebntı ticariye 

SADIKZADr: BIRADEI' U .R • 

\ .\PL'R.L \RI 
SEYRISEF AIN 

B·r t 
1 

l cı hı .fi 1 \ u c ese Bıi·• cı hileden de\ ıım 
kiler.e cem·p hududu- 1~~':' tarafından İstanbul polis müdür , L • 

t
: ı·ıa ' tecavüz eu,gini, r,eçtiği Sıilevmanın çuru. ı':'gune telgraf çekilmiş. komüru•tı•- 81pz1· • .J rı.n İstanbL' ld son tcıki!Atı ve tcş-

1.t 
j er i ·nde KARA uı:N 1 Z '\IU J'.\. 

ZAM VE Ll ı i p ı:->i A 

~ ' ı Ac nu, Gı a:ı k oıorı 
b <ın 'l. lleı • ı 23ôl Şa'H 
oen• " \'ı m !iye il ıı alt , ı 
J ı;ta,, u· i ) 

... -~ •er e < .. Ki t~lgraf teller ini kesti d. b ] d killi.ta mensup eıhas ile orada ı ağus 
in <lı;n Ani.ara muhabirimiz- m üş cese ı u un u t?S gecesi beyannameleri atanlann i-
en aldıgımız telgrafa atfen yaz Dün Unkapam civarında te- &ımlcri bildirilmiştir. 
1 

tık. Musul cihetinden Bar fessuh etmiş bir ceset bulunmuş 1 bEvlvclaclki gece geç v.aktc kadar la-z~ h "b" k"l · k" · · · an u yapılan tevkıfat baklanda 
,.n !j!"V ıne ta ı sa ı enn a ım tur. Yapılan tahkıkat netıcesm İzmir polis m"' d ·· !Uğ " ı ·al ·· bb"" ·· d · · k d I u ur u atanbuldan an tecavuz teşe usun .en de cesedu~ bır ay a. a~ evve tclgra~la. malilmat beklemiştir. Girit" 

* onra sergerde Haçonun da JU memleketınden şehrımıze ge- lı c.azım in mensup olduğu İstanbul 
n: ~I teşebblısü hiç şüphe yok ki pek len ve kasap çıraklığı yapan 17 d~t~ kom~ni~t .tcş~il.atı hakkında 
erJjn ısa bir zaman zarfında kahr ve yaşlarında kadar Süleyman is- P . . mtudurluğu bır ıpucu elde ct-t d • · · z k . . . · . .. mıttı• stanbulda mühim tcvkifat tıl p ': mır edılel.ektır. aten sev e- mınde bırıne aıttır. 15 gun ev- pılmaaı beklcnmckt ah 'k ya dı 1 ı l . . d h 1 1 d . . d, - . .. k . c ve t ki atın cıııı en ,uvvet enmız er .a ma- ve enıze gır ıgı ve yuzme yem ve mühim bir safhaya dahil 1_ ' :>ıi halli vak'aya yetişmişler ve bu bilmediği için boğulduğu anla- duğu t~min olunmaktadır. 

0 

·zır haydutları tenkile başlamışlar- şılmıştır. . İzmırdc yakalanmıı olan komü-dır. Kumkapıda bir tecavüz nıskt maznunl~r; İatanbul'da yapıla-
ııılb C . b . . . ca olan tcvkifata intizarc dl' d 

enuptan vaki olan u teca- Kumkapıda sand•l gczıntısındcn mevkuf bulu n a ıyc c 
" 1 • • h"d" il · d" C al S h' B nuyor. \~uz enn Şarktaki a ısat e a- son~ ~vınc o?.•?. em_ a ır ey; • 

5
o<•JI" lakadar olduğuna şüphe yoktur. s lci1ının ~·~avuzunc u~ramı,~ır. . Acaba Ahmet kim? 

.J H .•. b ı Bu 5 kişı Cemal Sabır Bcyın clın- Ad 
nulll"" aso.~~ n.eş~e~tıgt ey~ame de bulunan gramofonu, p11k kutusu- . ana vapurile İstanbuldan 

1600 emtia! ticariye ıurupu, 2~ muh- 1) 1 
tehi memleketten gelen 9600 lab 1 oıor um u pınar 
ve toptan muamele yapan tUccarlar v apuıu p ~u~il 
bundan başka ecnebi alıcılar Verband~ IOAğusıos azaf aqamı 
sbllro vasıtaslle tesisi mllnasebat ede- Slrlı.ec! rıhtımın dan hareketle 
blleceklerl mllltemmel ıeşkl!Atı haiz bir (Zonguldnk,lnebolu, Samsun, 
çok ihracat ticarethaneleri bulabilecek· Ordu, Glreson, Trabzon, Sür-
: "dlr mene ve Rize)iskelelerlne azl-
30AA zlmet ve avdet edecektir. 

.ustosla baflıyacak olan 111111 
• Taleııaı ıçın sırı.ecld• M•y· 

L E 1 p z 1 G Sonbahar Sergı·sı·nden lmeneı han• aııında acenıaııtına mllracaat. Telelon:lataabııl 213
1
41 

lsıi!ıdc ediniz. ı• 
Ayni zamanda htr nevi kUrk 66 •pA • ve IY derileri ıe,hl dildi"' 1 B.eynelmllcl acrgisi Vllll MUTFAK 

r c &" ' ' nı ziyaret edlnı'z T•KIML n ARINI TEMiZLER 

Blltiln talsllAt: BH •••ı taoetore. ıaıa •• lr:as&a 

La LEIPZ{GER MESSAMT, ;t.,• b~· .::: ... k·~:. .. ::.=:.~·~ 
L!'.']PZ.JG.. tarafıodan veyahut J;ılstınbul fahrı' YIM ,., .. ,.k .. m•••••octk .. ,.,. 1 b •aaaola flJlC• oıa.layuuı tıekr-lft 

mümesıı i ulunan Golata'da A pyan Ilının w 1&0.,..ıo tıa1 tıoıar " ..... ,, 
da Muhendis H. ZF.CKSER taralındall veril • " lıaııulanııu ı.r .. mu -ı.v 
melctcdir. Y.1• IM<aklan. .. neı.o .... ,., 
Posta kutusu Galata 76 ''"' du..,r" dot•m•lon ı.muı.mtk "1.a. •atı.t mbtıılt ıW vı11·m d~ 

l Sl\E~l)ER iYE · 
. . ' 

sur at postası 
( !1.mir ) 'apuru 8 a U>tO 

cumı l 3de Galata rıhtımmdan 
kalkarak cumartesi lzmlre 
ve akşamı lzmirde'.ı kal· 
karak pazartesi l•kenderi ye"ye 
varacak ve çıır~amba lskendc· 
riye'dcn kalkarak lzmirc: 
uğrayarak !-tan bula geleceiı:tir. 

Trabzon ikinci 
postası 

Udi• ııı d.e. ~ur~ ıstıklalınden baJ;ı~e~e- nu ve sırtından ceketini alıp aavuf· İzmıre beyannameleri götüren 
Of sı ıkı hadise arasındakı ırtıbat muştur. Aktörün bağırması lizcrinc kamarot Ahmedin tevkifi lsta ııı 

1 
ve münasebeti ı:ıek bariz bir su- etraftan yetişmişler, yüzü gözil çü- bula yazılmıştı fzm'ıre .1 n "k ... _ · · d k la c ı s h' · ven en 

ı '' rette meydana vunnaktadır,. ru ve ""re ıçın c a n cma a ır cevapta Adan .. .., M . .. .. bb" Beye yardım etmişkrdir 1 . . . a vapurunda böy-ı Y 

1 

aamafıh butu;ı bu teşe us _e ı~ım.d~ k~msenin bulunmadı-
sailll er al<amete mahkumdur sa, medni Avrupaya sadecece- g.ı b.ı~~ırılmış, müstear nam ve- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

n ti ANKARA, 6 (Telefonla) - nup ve garp hudutlarımızı gös rıldıgı anlaşılmıştır. - 1 
BU YÜK 

haduta r•rdt v11lık •• leke uıa 
tıhau 

ll•"ı .. ıa4ı lilf' dıil'IM tt•ll&h. 

ffıt• v .... .,,.,..., .,., .... 

[Karadeniz] vapuru 7 aıtustos 
Pertc:mbe akşamı Galata ıılıtı· 
mından kalkarak Zonguldalı:, 

lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
~atsa, Ordu, Giresun, Trabzon. 
Rıze H0pı'ya gidecek ve donüşte 
pazar lskelesile Rize,. Of, Sar
mene • Trabzon , Polathane 
Giresun, Ordu, Fatsa, Saınsu~ 
Sinop, lneboluya utrırarılı: 
~lecckdr. 

"' Suriye hududundan toprakları- tcrir ve oralarda bize komşu- -
-7-9"' mıza avenesile dahil olan Haso- luk eden devletlere hudut bo?-

Cemil paşa parkı 
Kadıköy Hililiahmeriodeo: ıkl• nun neşrettiği beyanname hak- yunda emniyet ve asayişi temin 

ddtti kında mütemmim malUınat al- için teminat alınmasını tavsiye 
ilAP 1 dım. Haso bu beyannamesinde etmeği, bu vicdansız ve duygu 

t!lfll asilerin hareketlerini gazeteleri suz matbuata beliğ bir cevap te-
m mizin halka bir irtica hareketi 19.kki ederiz. 

a ~ olaralt göstenneğe çalıştıkları· 
na iş:ıret e ~erek kat'i bir lisanla 

:. ,,ti Kürt istikWinin temini için 
uğraştıklarını ilan etmekte vebu 
dava uğrunda c;alışmağa devam 
olunacağını zikreylemektedir. 

Bundan başka Haço Türkle
rin ırkdaşlarını katlettikl~rini 
tasrih ederek, intikam alması
nı tavsiye etmektedir. 

"Şarkta katliam var,, dıyerek 
Cemiyeti Akvamı harekete da
vet eden bazı ecnebi gazeteleri, 
anlaşılıyor ki hudutlarımız ha
ricinde hazırlanan bu isyan ha
reketinin en sadık birer mürev
vici efkandırlar. 

Hududumuzdan toprakları
mıza taarruz ederek kardeşleri
mizi vazife başında en feci bir 
şekilde ve deni bir tarzda öldü
ren, aziz Türkiyenin bünyesini 
manen ve maddeten zarara so
kan serseri güruhuna karşı mem 
leketi müdafaa için alman meş
ru tertibat ve asilerin kirli a
lmlarıİıa saplanan Türk süngü
leri şayet katliam namım alacak 

tRANIN CEVABI 
BUGÜN BEKLENlYOR 
ANKARA, 6 (Telefonla) -

İran hüklımtinin nihayet yarın 
akşama kadar notamıza cevap 
vermesine intizar olunuyor. Öğ 
rendiğimize göre notada hükfi
metimiz !randan iki esaslı talep 
te bulunmuştur. Bunlardan bi
ri hudut boyunda asileri tedip i
çin müşterek harekete geçmek. 

İkincisi de hududumuzun 
müstakbel emnivetini temin 
maksadile Türk : İran hududu
nun tashihidir. Hududun tas
hihi demek elan yansı İran top 
rağ'ında bulunmakta olan Kü -
çük Ağndağmm hudutlarımız 
dahiline geçmesidir. 

İran hükumeti -vereceği c
vapta tekliflerimizi kabul etti
ğini bildirecek olursa derhal mü 
zakereye geçilecektir. 

Ankara mehafilinde edindi
ğim kanaate göre hududun tas
hihi artık en kat'l bir lüzum ve 
ihtiyaç haline ginni<; bulunuyor. 

~ıbbat ve i~tiınai muavenet Vetaletin~en: 
Bu sene İstanbulda Ebe talebe yurduna Orta mektep şeha

detnamesini haiz olanlar tecihan kabul edilecek ve bunların a
dedi kaydı matlup bulunan mikt~a baliğ o~adığı surette işbu 
ıniktarı doldurmak üzre orta tahsıl derecesıne tevafuk edecek 
şekilde icra edilecek imtihanda muvaffak olmak şartile diğer 
~!ipler de alınacaktır. Taliple.rin ~e~di el y~ılari.le m.uharrer I 
ıstidalarını muvazzah adreslenle bırlıkte aşagıdakı vesaıka rap
ten nihay.et ıs eylfil taı:_ihi~e ka~ar doğrud~ ~oğruyaSıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletıne gondermelerı lazımdır. 

Çiftehavuzlarda Cemilpaşa 
~arkının Hilaliahmer menfea
tıne olarak her cwna saat 15 
ten 19 a kadar gezilmesine mü
saade edilmiştir. 

Silme seyyar 10 Jandarma alay 
kumandanlığından: 

1 l 4000 il! 228000 kilo arpı 
Alayımızdak! hıyvınıtın Mıvls 

931 gayesine kadar l"tihlı:akı 0ın;,1ı: 
Uzre yukarda mikdari yazılı ırpı 

kapılı zuf münakaı• ile satın alına· 
caktır Munakasa 17 a~usto• 930 
paur gilnU saat 14 te Shrtıc Al1y 
merkezinde )apılacık t" Şa rtnameyi 
görmek ve al k · . m1 ı sıq er talıpler 

I.tanbuldı Jındarma lmalAtbanesı 
Mudıiriyctlne m cıracut etsinler. 

Gire und1 iki numa'"lı Jındorma 
efrat, mektebi müduriyctinden: 

(,Jres.,ndı bulanan iki numarslı 

Jandarma efrat mektebinin 9JO 
eylulunden i ~ ibır:n oniki aylık ihtl · 
yıcı olan "148000, vtiz kırk sekiz 
bin kile. ekmek kapalı zarf U>UIJ!e 

mUnıkasaya konulmu~ıur. lbılesl 27 
a~uste ; 9.'IQ çarıambo gUnü sut on 
dortıe Gırc nn Jandormı mektebin 
de yıpıla ıkıır. ,\!Unıkuaya l~tirak 
cdrceklcıln ı,•kllf mektup:orın ı ve 
muvakkat temin3ıJırını •)·ni giınde 

sut on içe kadar mektepteki müna· 
kası komlsı ı>nuna ver;nclerl !hım . 

d.". Şarınımcyi gütmek isteyen her 
giln mektep müdilriyctlne il 
edebilirler m racaat 

Piyango müdüriyetinden: 
Numuneleri veçblle 300 000 

adet evlenme evrakı tab ct;lri
leceğlnden taba talip olncakla
rın pey akça~a·ile birlikte 9_8-
930 cumartesi gl n 1 6 aat 
beşte piyango mlldllrlüğllo:: 
mUttş~kkil mubayaaı komsl o-
nunA mllracaatıarı. y 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu natık hü-
viyet cüzdanı, . IK 8 inci icrasından: 

2 - Mezun bulunduğu mektep şehadetnamesı, B 3 - Ehli iffetten bulunduğuna ve hiç evlenmemiş olduğuna ir deynln temini hıiluı zımnın· 
dair mahall"ı hu"ku"meti tarafından musaddak hü<;nühal ilmüha- dı mahcuz bulunan Sltreno mark ı kapalı binek ve mükemmel ıı · • 

1 

berei, . . ır vı-f zıycttckı Otomobilin şehri halın 1 lci 

4 - 4 S x 6 Eb'dmda üç adet fotogra • pazam<I gLınil saat IS'/. dı unda! 
s _' Bervechi zir tayin ve tasrih edilen hastaneler heyeti bedesıenınde ıNk • 'l · b" krt' hhat raporu, " artırma surctilc sıhhiyesinden istihsal edı mtŞ ır a sı _ uıılacafı ilin olunur 
Bu rapor bir zarf içerisine kona~ak. ve z.arfın ~~p~tıldı~.ı ~.er ------------ --

tnühür mumu ile ve hastane baştabıplıklennın muhrile muhur- MDzayade ile -ı 
lenerek taliplere teslim edilecek ve bunlar diğer evraklarile bir- A&u ·to 81 . lf 

1

. ki d' B h staneler A k ~ ' un n~ı cuma ı;ıınu s ıkte bunu da Vekalete gönderece er ır. u a. n ara, bah saat 10 da Şljolld f •Sıvas, Erzurum, Diyarıbekir nümune hastanelen, İstanbul çocuk ne;I kopm karşısın~• ·'~~ğıh:sıa· 
hastanesi, tzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun m~l~ket hasta caddesinde Yervını Kalfa apı~:.:~ 
nelerinden ibaret olup buralarda muayene olunmak ıçın mezklir nının 2 numerolu dairc•ın· d b 1 

V
. • 1 · S hh t İ t" • e u unın 

hastanelerin mensup oldukları ılayet erın ı a ve Ç ımaı ve maruf bir aıleyc ait m"k · · l b" ·· t li ki u emme! 
muavenet Müdürlüklenne talip er ızzat muracaa. ey yece er- ef1alu müuyedc urcıile saal k 
dir. Bu raporlar müdürliikle~ gönderilen matbu numuneye mün Zarif ıalon takımı, ud m~~ tır: 
deriç ve ınusaddak resimli olacaktır. . . . . . , mel mahon yemek oda rakımı, :~ . 

6 _Sureti aşag"ıda yazılı Noterden tasdıklı velılerı ve velısı seyyen yaıılt oda takımı salon . . . 1 b. k t' h • • ılı olmıyanların kendılen tarafından tanzım kı mmış ır ı a taa eşyalar, aynılar, kadife kanıp 
hüt senedı," kolıııklor, aandalycler biblo!-- • ve - 30 d uk • ~. porı-

Alrnacak taliplerin yaşlarının 20 den aşagı ve an Y arı manto, gilmlltlU maden ıaılı ol~an:ıası ve muayeneleri n~ti~eııinde ~hsill~ni e ileride mec- yemiş takımlın, kadeh takımı, ao!~ 
bun nızmetlerini ifaya minı bır ~stalıp .ve anzası bulunmam~- ıa!tunlan, lı:ruıof tcps!ler, çini ve 
sı meşruttur. Bu veçhile göndenlecek ıstıda ve evrakın alındıgı ulımındr sobalar, elcktrllı: ıviz 1• 
gösterilecek olan adrese Vekaletçe derhal bildirilecek ve milıa- lıolonlor, tıblolor, dlvar ııbalı:~ er. 
caat müddetinin hitamında tahsil derecelerine göre olunacak •taJ•rltr, ıl~ı lı:Ubllı: mualu ;ıı, 
muamele kendilerine ayrıca tebliğ edilecektir. laplar, muşambalar, perdeler, 'aaı:: 

T hh 
.. ' gramofonu, 2 adet bronz k 

aa utname suretı emaye lı:aryo!a vesıir CfYal be~~: 
Roıenkrınz markalı konser piyanosu, 
Anadolu ve Acem halı!·~ ve ~• SCC• 

cıdelerl, pey ıilrenlerden 100 de 25 
ıemlnat alınır. 

Darülfünun Tıp Fakültesine merbut (Ebe) mektebinde ted
ri si meşrut dersleri takip ve ikmal ederek neş'et ettikten sonra 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin irae eyliteceği herhan-
g bir m ahalde Ebeliğe azimetle üç sene müddetle tayin olundu- z . _ ğu (olunduğum) vazifede ifayı hüsnü hizmet etmediği (etmedi- ayı cuzdan 
ğım) veya tahsil esnasında her hangi bir sebeple yurttan ihraç • Emnlyıt Sandığından aldığım 
edildiği (edildiğim) yahut yurdu terkeylediği (terkeylediğim) 28·7-930 " 68944 o la cüzdanı 
t kdirde . ..... kerimesi ..••... Hanıma hüklımetçe yapılan ma- zoyl ettim Yenisini ılacagımdın 
&arifin faizi nizamisile beraber itirazsız ret ve iadesini mütaah· bölı:mtı olmıdıtı- Alı:urıy'da Gurabı 
ıı·t , zamin ve kefil bulunduğumu natık işbu senedim tanzim ve HUıeylıııga mıhallctl Mehmet Efeo-
müşarünileyb Vekilete takdun kılındı. dl aokık 11!·14 No Omcr Nall. 

Tl11lBE PlllNG~S~ 
9 uncu tertip 
11NCİ KE 1DE 
11 Ağustos 1930 da 

Keşideler, Vilayet, Şehre
ınaneti~ Defterdarlık, iş, Zi
raat ve Osınanlı bankaları 

murakıpları ve halk 
huzuruı1da yapılır 
Büyük ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan numaralar 

tekrar dolaba konmaz 

S..- l....,&11 Ll-.ıtd. P•t lılMltt. 1.,1,._, 

lt"W .......... ' 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) vapuru 9 Ağus. 
tot cumartesi l 7de idare nb· 
tımındın kalkarak Gelibolu 
Lapseltl Çanakkale lmroz Bozcı 
ıdıyı gidecek ve dönüıte 

d.!,ı1tanbul 4 üncü icra memurluğun Çanakkale Lapselıl Gellboluya 

Açık art.ınııa ile paraya çevrilecek l l"~u:-ğr_a:._7"7ar_ı-:k~g::.e_le_ce~k.:tl::.r. ___ _ 

ır~yri menı.uıun ne oıdutu= Albnda Antalya Postası 
diikkhı .bulunan nimkargir hane. 

Cayn menkulün bulundufumevki (Ana!arta) npuru 10 A~tos 

T 
•• maha~le~i. ookaiı_. numaram 1 pazar 1 1 de Galata nbnmından 

Utu
•• Ek k Buyukada. Çınar çikan a. 15 17 n sper ursu No. Takdir olunan kıymet: 1108 L. kalkarak lzmlr KUllilk Bodrum 

Artırman~n :ı::•!'ıl cai• yer, gün Rıdos Fethiye Finike Aıııal•ıyı rr " •• • ı • l&lltı İıt. 4 URCU ıcra claircainde 11/ I utuıı Jll ıısarı U. Müdiirlüiründen 9/930 T.ıani 14 ila 16 ya kadar. r;lder Ti dön~ı· mezkQr u l - İşbu gayri menkulün artırma iskelelerle birlikte, Andlflı 
?ı;taköy'de Feriyedeki Tütün Eksper kursuna kabul edilmek prtnamesi 28/ 8/ 930 tarihinden itiba Kalkan Dalyan Marmaru Kn•· ıçın: rcı:ı 9~<>:"-265 No. ile 1st, 4 Uncil İcra d Ç ...., T im k daı~caı~n m_uayyen nurnaraımda her 

1 3 1 
.anakkale Gelibolu'ya 

:u~~~~ o a ve (1912-1905) (1328 - 1321) doğumlu bu- kesın gorc bılmcıi için açıktır. İllnda u~rayarak gelecekıir. 
yazılı. olanlardan fazla malumat al- y 1 

2- En az orta tahsili eksiksiz bitirmiş olmak· mak ••t~rılcr, i9bu tartnameyc ve 9 ov a 
3 - Tam sıhhatli ve bünyesi tütünle iştigale :nüsait b 1 k 93.0-265.dosya numarnailc memuriyeti U 
ve ağır cezalan müstelzim cürümlerden ve muhilli ~:ı:ı~ mızc muracaat etmelidir. 
kabahatlerden dolayı mahklım olmamak lazıındır· y y t 

2 
- Artırmaya ittirak için yukar- Plaj ve İ . l 1 b. . • da ya.~ılı ~ıymetin yüzde yedi tcmi-steklı o an ar ır ıstida ile Galata'da Tütün inhis nat goatcrı!cccktır Kaplıcalıırı için müdürliiğüne müracaat ve; an umum 3 - .Hakları tapu sicililc sabit ol- Cuma postaları 

1 - Nüfus cüzdanı veya tezkeresi; mayan ıpotekli alacaklılarla diğer all K •• •• d 
2 - Mektep şahadetnamesi; k~darlann ve irtifak hakkı sahipleri- OpfU en: 
3 - Nihayet bir senelik çirek aşısı şahadetnamesı'. nın bu baklannı ve hususile faiz ve ' O s D S ~ ~aorafa . ~air ol~n iddialannı itbu ı ' · '' · ' D. S, D 

4 - .Mah~lle veya köyü ihtiyar heyetin polis vey; jandanna ~~ ıarihındcn ıtibarcn yirmi &ün OO 9 00 ( 18 1 S) 21 80 
daırelennden musaddak hüsnühal şahadetnames·. ıçındc . •vı:a~ milsbitclcrilc birlikte Yal ovadan .• 
5 • Dört tane fotografı; ı, mcmurıyctımızc bildirilıııelcri icap 
hemen tevdi etmelidirler,. ede~" aksi halde baklan tapu ıicililc S, D. S, D. S, D. S, D. 

Ancak yukardaki şartları haiz olup ta bu vesı'kal , aabıt olmıyanlır satıı bedelinin pay- 5 15 18 00 19 00 19 •5 
• 

1 

an ve saı !aşmasında hariç kalırlar. y ~~yı .~23 Ağust~s 1930~ · saat on yediye kadar tevdi edenler adc: . 4 - Gösterilen &ilndc artırmaya it olcuların bllbaın P!Ajlar-ı murettepten az a ta ıp zuhurunda yapılacak olan .. b k tırak edenler artırma ""'ftnamca· . t dan azamt surette istifade umuş ve üzumlu maUlmatı almıt sini temin için ıut (18, 15) imtihanına girebilirler. musa a a ok 1 .,.. mı 
Müsabaka ~tihanı (25 Ağusto · 1930) da ba lı k b~nları tamamen kabul ctmi.J ad ve de bir posta yapılmı,•tır Bu 

orta tahsil derecesınde Türkçe, Hesap Hendes F ' ~k yac~ ve ıtıba~ olunurlar. Üıtilndc bırakılan t b'" tt p ı k .. ' e, ızı , Ktmya g.ayrı menkulün bedeli urnanmda ve posta köprüden hareketle 
ve a Tuylabe~ ya lı ha_ca v.e uç .. dört gün devam edecektı'r, rılmezsc ga . 1c ··ı . . d ...,, _ . yrımcn u ıkınci bir artır- Oı;•w yılova"ya (15,25) de 

a e nın sı ı ı vazıyetı ıdarc hekimleri taraf d . ma ıle satılır ve bedel farkı ve mah-edilir. ın an tesbıt rum kalının yüıdc bet faiz ve difcr varır Yalova'dan ( 19,45 ) 

.• 

1 

Kdabul edih 'll~fn .tale1~ nazari ders günlerinden maada zararlar ayrıca bükme hacet kalmak- de kalkarak köprüye (
2 

l,SS) 
g~~ er e mu te ı ıma .. thaneler ve depolar ve fabrik d olan s~zın mcmuriycttimiıce abcıdan tah- de gelir. gıbı çalışır. a a amele ail olunur. Bet numaralı fıkradaki -:-:::--:--:---------

Talebeye hic; bir ücret ven'lmez. prt tahakkuk etmek kaydllc Uç defa 
9

·
10 Aıustos 930 Kadınlara bağnldıktan sonra gayrı menkul en 11 A 

T T ~ 
çok arttıranın üstünde birakdrr. Şart ğıııtoı 930 Erkeklere 

P M 
'ezazıın ınlldürl w d tahakkuk etmezse arttırma geri bira- Turldyc Seyrisefain ldaresı 

ı 
1 

, ı .' 
1 

~ U u~unuen; :'.:!::~~;.ta:!1'ı!!'.crindcn kurtulur ve \.lütekaldin,Eytam ve Erımillnln 
l - t::ıerlcrıne ıeldam vnz"ı hakkı talibine ait ol k .. 5 - Artırmanın birinci veya ikinci Temmuz 930 l\lı~lan balA· 

X b
• d d ı ma ur.ere olmaaına · <!a m h 9 ı • e a ın ı te gral zarfı yaptırılacaktır. ve gayrı menkule tcallılk U arrer gunlerde verile 

2 - lhtıyact enevt }·cdl rullvorı tahmin edili h d f eden ka_nuni hakka ve aat11ın tarzın~ cektir. , p er e l!llnda gorc dıgcr prtlar. lmlliıııiiİİİlll••••••••~ 
ayrı reklam konulmak surctile bu ihtiyacın ceste ceste yani 'ki . . M~terakim vergi, Bel diye vakıf 
elll:jer bin adet temini caizdir. 

1 
yuz ıcarcaı mütteriye &ittir T b ı- k 3-Yapılacalı: zarfların eşkAlinl öğrenmek ve fnzl 1 d Y~.ılanrilmaa dükk~n bane yuka-ı ra 7.0n U S po tası 

1s. 
1 

. h .. · a ma umat almak rı a goıtc en 11/ 91930 ta "h' d S vapu m~~:::;1~de;~ir~un Yeni po tanede levazım miıbayaat şubt• ine !;~· 4.l~ncü İc~ mc~~rluğu o;:.::d: \, ulh1 Atu:::ısPerşemb 
• u ı !'n ':e goıtenlen arttırma tart 

4 - En iyi kAğıttan imal ve en çok adette Ycrm ği d h namesı daıreainde satılacağı ilan 1 • güniı saat 20de lrkeci rıhnmın 
edene ihale edilecek olan bu işin görU me 

1 
e cru te nur. 

0 

u- dan harekeıle (Zongulda', "ı 
" 'h ~ ve uz aşma günü ı ı . ----a"'ustos 930 tarı ine milsadi! pazartesi guıiı olduıt l.lselermııbayaaı komi yonundın·. bolu, Gerze, amsun, od 

1
, 

118n olunur. ı;U alakadaranı Komisyonumu,. merbut mekteplerin Giresun, Görele, Trabzon, Rıze, 

At yarı 1 rı 
Bakırköyünde Veli Efendide 

8 Ağustos cuma glnll aat 2 30 do 

1-H-us•u•ı•t•T•r•eo•l•eıİıır•v rdır. lJ lısl mU~terek il' banka ı kontroln 
alltndll yauılarAktır-

ve pınsiyonlsnn b'r senelik ihtiyacı llnzar, 1 lope ) ye azimet Vt' 

olun pirinç. ağııçkllmtlril . gu, ben ayni 1 kelelerk urmcnc, \ akfı-
zln, vakum, mazur )a!';lırı 17 8 ·Q30 kebir, Fatsa ,. Onyeye ugrnya 
tarihine mllsadi! puar günü sut rnk avdet cdcccktır. 
16 ıh ihalesi 1 :nı kılınmak ilzerc 
kapılı zarfla mUnakasıyı knnulınuş · 

tur. ::;e rılıi ınlam•k isteyen tıllplcrin 
Galatı uay lls . ilndclı:.i lom 
'· , IS)'OO 
.tt.h•~ .,..n• ..,ur• aıtl.an 

Yuk ve ) otcu için maha a 
mura~a.ıt. Sırkcci sa'onu k•r . 
sınd~ l\lizan Oğlu J la!! , , ~ 

'l'debn htıınbul SSJ. 
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BlN SÖZ 
BİR RESİM 

'
1 ı tılndfıtanda aıllıademo olmıyan a:Dn 7ok a:fbl. Bir vak'a oluyor, ytızlercı kl\llnln yaralandığı haber 

1 vorlllyor, RHlmler, ıeçın hafta Bomllayda Yııka bulan gllrllltll\er eanaıında ahnmıstır. 
,ıı.,_ ......................................................... I 
il. 
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Yüksek mühendis mektebi 
rektörlüğünden: 

Vüksek mühendis mektebi kay-
· :: dü kabul muamelesine Ağustosun 

ı 

,~~ on beşinden itibaren pazar ve per _ 
.~~ şembeden maada her gün sabah 
t: saat ondan akşam on yediye ka-
ı I 

'1 
ı • dar devam edilecektir. Bu hususa 

lı 1 
1 J 

ait şeraiti arzu edenler mektepten 
: bizzat alabilecekleri gibi mektup

la da isteyebilirler. 

1 
1 

j' 

ı, 

1 1 

.. 
Bursa Pazarı !~::::-

Bursa'da lrgandi'dekl LALE KREP DÔŞIN fabrlkHı mamulatı 

Yerli mallar ser~isin~e te~~ir etliliyor. 
ı ı Atustos 930 da Sanayi blrllğl tarafından Galatasaray salonunda 

açılacalr. olan YERLi MALLAR sergisinde teşblr edilmek Uzere aured 
nahsıısada imal edilen ipekli kam atlar mevkii furulıta vazedllerek yalnız sera:! müddetince gayet ucıız 
flatJarla satılacaktır. Muhterem halkımızın sorelyl ziyaretleri ve bu mUaasebetlı istifade etmeleri 
ıavılye olunur. 

Zayi 9ehadatname 

Beyoğlu 21 inci mektebinden 

ıld•&ım febadeınameml zayi ettim. 

Yenlslııl alıcaaımden eskisinin htikmU 

11n::xz:ı. Arnavut köyünde • 

PERŞEMBE 
7 AGUSTOS 930 

Mısırda ıon haftalar zarfında bir çok gilrUltillll hadiseler oldu. Eball ile pollıler araaında mUıadımeler vuku balda. Bu resi 
den biri lskenderlye sokaklannda elleri sopalı pollslerfn nllıl ketlrdlklerlnl, dlğerr de · polls merkezi llnUnde nUma1l\lçUerlll 

kamyonıı nasıl devirdiklerini a:Gstermektedir. 

laraca~eJ kaJınakaınlı~ın~an: 
Kazamızda inşa edilmekte bulunan hükfımet konağının bakıyye· 

sinden 11054 lira 82 kuruş on bir bin elli dör lira seksen iki kuruş 
miktarı kısmının inşaaa 20 Ağustos !130 çarşamba günü saat 
ı 6 talibine ihale edilmek üzre münakesaya çıkarılmıştır. Ta
liplerin keşlfnameyi görmek için her gün ve taahhüt etmek iste
yenlerinde mezk1lr günde ve kanunda yazılı tarifat dairesinde 
Karacabey kaymakamlığına müracatları i!An olunur. 

• Deniz banyolanna giderken 

KODAK 

leyli F • t• L• ı • kız 
neh:ri eyzıa 1 ıse erıerkeek 
A tk•• •• d Tramvay caddesinde 

rnaVU oyun e kargir Çifte Saraylarda 

Ana sınıfı ile ilk kısmı ve ayrı teşkilat dahilinde ;.!kız 
ve erkek umum tali ımıfları muhtevidir 

Kayıt muamelesine başlanmı11tır. Talep vukuunda mektep 

tarifnamesi gönderilir. Telefon İstanbul: 2867 
-

Evkaf tevazını Mndurıuıunden: 
Tı, delen ıuyunun menbaında yapılacak lmal&t (7·8·930) tuthlııden 

itibaren kapalı zarf uıulile mllnalı:11ayı vız'edilmifdr. Taliplerin teraltlnl 
anlamalı: ve projesini görmek üzere her gün sut on dönten ıonra hey'etl 
fennlyeye Ye ihale ·günü olan 30-8-930 tarihine mnsadlf cumarteıl gUnü 
ıaaı on beşte lstanbul Evkaf Müdüriyetinde idare Encümenine mUracuıları. 

inkara Encnmeni daiınisin~en : 
1 - Ankara Vtllyetl ldarei huıuaiyeslnce Ağustosun Onuncu pazar gtlnll 

11at onbefte tapalı ıarf uınUle !lOO adet sap arbası möbıyaa olunacaktır 
i - Mttbayaa olunacak arabalar dört tekorlekll olacak icabında uzanır 

kısılır bir vaziyette bulunacaktır. 
8 - Arabalar demir dingilli, demir şınalı olacaktır. 
f - Şınalar llpitlere dört yerden demir çankla merbut olacaktır. 

IS - Arabanın tekerlekler üıtlerl yekpare ve glicgenden olup parmak ve 
bı,lıklan kuru m~e ve ya kara ağa~an ve ak11mı 111t.,ı lıe gar 
genden lml4 olunacaknr. 

ti - Arabaların arzı bir dingil ucundan diger dingil ucuna bir ba~uk 

metro ıull ise dört metroya kadar uzayabilecek bir vazlyene yıpılmıf 
olıcaknr. 

7 - Arabalar undıklı olmayıp anglçll olacak ve taban tahtasını havi 
bulunacalı:nr. Anglçler dört ve boş metro uzunluğunda ve altmış ıandm 
lrı!faında olup yirmişer ıandm mesafe ile parmaklıklı olacalı: ve 
parmaklar ınglçlıı Uıt agacıru ılvrl bir şelı:llde ıecavilz etmiş bulunacaktır. 

8 - Snventerl dingile raptedecek olan payaugalar dımlr olacaktır. 
9 - Arabalar makasıız olup çatal ok olacak ve okları boyunduruk merbu.t 

hulunacaknr. 
ı O - Arabalar demir flrenll olacaktır. 
ı ı - Arabalar hini lhaledon ıtl "' ıonra Ankarada ıeıllml evveli icra edilecek 

ve tarihi ıullmden on gUn aonra da IJd defa boyanarak buna mUtealdp 
mlliln kat'ı ıuredle ıeıllmi tat'lııl icra edllecelı:tlr. 

lt - Arabanın poyraları 0-10 ve toplan 21·22 santim eb'adındıı olacaktır. 

18 - Teallmatı katlyeyl müteakip eımını idare! huıuslye vezn.,Jnden def aten 
ıuvlye edilecektir. 

14 - Müzayedeye iştirak edecekler bedeli ihalenin yüzde yedi buç•ltıı 

nlıbetlnde ya naklen ve ya muteber bir Banka mektubu nrmek 
ıuretlle depozito ıkçeılnl ıeminek11rdlr.•do• 

DAR AMERİKAN KIZ 
Mektep EylUIUu 18 inci Pertembe rtınU açılacaktır. Kaylt 
ve kllbul 1 in A uatoa ı 9 

Devlet Demiryolla 
idaresi ilanatı , 

Tuzla içme menbaına mah5us yolcu ücret tarifelerinde ıenzilll 

ımşbr. Bu yeni ıenzJIAılı tarife 13 Ağustos 1930 tarihinden itibaren 

edllıcektlr. Yeni tarifeye göre meelA. Hıydarpaşadan içmeye gidip 

llcreılcrl aalı:llye vcrglsUe beraber birinci mevlı:I 86, ikinci mevki 59. 

mtvkl 39 kuruştur, 

• • • 
Samsun • Sına hattı gUzergAhıada Zile lstasiyonundan itibaren l!O 

Silis, Ulusu TC Kunduz lstaslyonlın ı 1 Aııusıos tarihinden itibaren 
ve eşya mUnıka!Aıına açılacaktır. 

Bu kıoım üzerinde şimdilik haftada 8 defa cumartesi, pazarresi ve 
famba günleri ıeyrUsefer edecek mııhtellt yolcu treninin vakti bareJı:et 
lan berveçhi aıldlr. 

Zile Here ket : 7,45 
Boztepe: 111ovıİalat: 8,16 

Hareket : 8.17 

Silis ı Muvasalat: 8,54 
Hareket : 9,03 

Ulusu Movasolat: 9,51 
Hareket : 9,5f 

Kundoı Hareket : 

Ulusu ı Muvasalat: 
Hareket : 

Slliı ı Mu va ula ı: 
Hareket : 

Boztepe Muvasalat: 
Hareket . 

Kunduz : Muvasalat: 10,44 Zile Muvasalat: 
Daha fazla malUmat almak için btulyonlırımızı müracaat edilı:n<ıl 

olunur. 

Ziraat ıno~en~isi olmat isteyen 
Lise mezunlarına 
l~fısal Yetalelin~en: 

Ankara'da tesis edilen Ytiklek Ziraat Mektebi 1931 senei ~ 
ılyesi bidayetinde tedrisata b&Jjlayacak ve bu ıene staj için ıııo• 
alınacaktır. Kııyt ve kabul edilecek efendiler. 

1 - Lise mezunu olacaklardır . 

2 - Bir sene VekAletce tayin olunacak çiftliklerde staj ~ 
ceklerdir. Bu efendilerin ikametler! çiftliklerde temin edllecegl..ıl 
hl ayrıca staj müddetince kendilerine ayda 50 lira ücret #'"'. 

cektir. Stajı müteakip mektepte tedr!ıat başlayacaktır. ..A 
Mektep leyli ve meccanidlr. Tahsil devresi 3 senedir. ~ 

olanlar Ziraat Mühendisi sıfatını alırlar. i/I 
Bu şeraiti haiz olup Türk tabasından olan ve sinleri 11 J 

qajtı ve 22 den yukarı olmayan ve vücudu zıraate mllteb•111 

bulunan lise mezunu efendller!n 4 adet fotograf rapteder~~-*' 
istida ile Ağustos nihayetine kadar Ziraat Umum MüdüriilF 

veya VllAyet Ziraat Müdürlüklerine müracaatlan / 

lslanhul ~umrukleri muhafaza mu~urlu~onl 
ı - Gümrük muhafaza yıldırım nam motörün teknesine 

ceddet makine vaz'iyesi alent münakasaya konulmuştur. ·r/i! 
2 - Şartname ıureti musaddııbsı komisyon kitabeti 

alınacaktır. 

8 - Bu işi yapabileceklerine itimadı mütazammın vesaiki 

milen ve % 7 ,5 pey akçesi veya Banka kefaletile ihale g 
olan 27 Ağustos '980 Çarşamba gUnü saat 14 te Muhafaza 

düriyednde hazır bulunmalarL ~ 

'AZOJEK MOTIR~ 15 beygir Darül'aceze müdürl&r 
O kuvvetinde günden: 

mangal kömürü ile lşl"r depo- Mtiesseıeye senevi ~ ~ 
muzd hazır gayet ucuz ve te- 4000 kilo benzin ile 1 ıııJI 

kadar valvalln ve valruın yaP~ 
dlyatta kolaylık. eylı'ıl 930 perşembe gUnU ,;;l'; 

HİLMİ NAİLİ zarf uıullle mtinakas111 i~~ ııo 
cektlr. Tallplerlıı yüzde Y~.ııl1- / 

Sirkeci Nur hım No. 21 ~emlnaı akçelerile mllraca~ 
lsunbul lldncl icra mcınurlu 

00
,, 

Zayi: Harbiye Uı! EminönU ara· 
ımdald meufede derununda lran 
kon1<>loıhanıalııdın aldığım pua
ponumu havi ellzdanımı zayi enim. 
Bulan satın mdıkl adresime getlr
mw ... aksi tılıdlrde yeni p11aport 
çıkaracağımdan eskisinin bUlı:mü ol
mayıcağlnı llln eylerim. 

lsıanbul'da Çakmakçılar'da Valide 

Bir dıynl mahkı'ımublhten ıef 
lsıanbul ıandal bede9teninde ,.,. 
edllmlf mahcuz ve turuhtU ~ 
ıer. 6 adet maroken k01' 

0 kanıpe, ikJ adet orıa balı. 0 ~ 
undalye ve saire, 9-8·93~ sıJI 
cumartesi günü ıaaı 13,30 ğl~ 
bedesteninde furuht edil ct910 
talip olaııların işbu ikin.el ol 
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CUNIA -
8 AGUSTOS 1930 -

5 inci ttne, No 1613 -
f\ USHASI 6 KURUŞTUR 

r 
1 Şehir ınecllsl 
Aza/ılı için 800 klıl 

milrecast etaılı 

BUGÜ; 
2 inci sahifede : ~ 

1 - T&fılıı ıeİrikıiıiiıu Ali Pt- ~ 
2- Harici n Son ~aberler , 

3 llncıı Eahllede • 
1- Bodla MavehMI Hanım ~ 

dan açtı ~ 
2- lbıan 2rya Beyi vuranlar ' 
J- Yerli matı oerrJıl açıldı -

4- At yarıtl•rı burun 
4Uocil snbliede 

1 telek 
2 Hlktyo 
3 Rc:naa 
4- Slyaılyaı 

5 inci ~•hilede : 
1- Sinema Al mi 

• 1 • 
- . . . ~'.ılı. . 

Y11ııuıds11 lhl kıymetli intiba: GOverlede Sancak Çekilme mcr11S1ml 
ve •ndsht t•crDbelerl e naaında 

Donanmamız 10 ağustotsa 
manevra ara baş ıyor 

M. Şaht hükumete verdiği 
raporda ne tavsiye ediyor 

1 an Hamıt 
Tahsin Pş.nın 
hatıraları 

Milliyet 11 a1Jasto11-
tan itibaren Mabe
yin Başkll lbl Tah
sin Pş.nın hatırala
rını ne.~re başlıyor • 

• 
Bu h•fıralarda ııltan Ha-
midin rocııhluğıından 1tı
b11re11 biltıi11 Jınyatı ııe Yıl
dızın tryilzii olmnncaktır. 

n 

ağustost 
başlıyor 

• 1 


