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ğrı dağlarının toprağımız dahilindeki 1 Şükran Hm. inhisar kalkmalı mı? 

ısını da tamamile asilerden temizlendi 
Şark Umumi Müfettişi Ibrahiın Tali Beyle Kumandan 

Salih Paşa' harekatı mufassalan izah. ediyorlar .. 

Ailesi Şükran H.mı 
evlatlıktan ret etti 

Hanım kız evlathk 
hukukundan da 

iskat edilmiştir •. 
Aktör Muammer Bey ile Şükran 

Liman komisyonu a 
lakadarların şikaye 
tini dinlemiyor mu 

haH cümhurlyete karşı büyük 
beraber tenkil harekatına istirak 
istirak için gönüllü yazılmak 

bir sadakat göstermiş, askerle 
etmistlr. Ağrı dağı harekatına 

istiyen binlerce vatandas var .. 

::ı;.mn tekrar birleştikleri. yaz • Vapurcular bfrll-
km!u ı~~~·g~~~- ğl Liman Jnhisarı-
tcleri şu malı1matı 
veriyorlar: nın mazarratın

dan ve işleri azalt 
tığından bahsede 
rek fesih için ve-

; rciş telgraf memuru tellerin kesilmesine rağmen yüksek bir vatanperverlik ve kahraman
hk göstererek kıtaatımız yetişinciye kadaı· asilerin k!lsabaya girmelerine mani oldu .. 

Malum oldugu 
Uzre Şilktan H un 
Mılammer Beyle 
İstanbula kaçmış 
ve o zaman bu çıl· 
gm hareketine 
mani olmak ve 
kendisine vesayada 
bulunmak üzre biz
zat Şükran Hanı
mın validesi Hanım 

k d Şarkta tenkil harekatını ya-

~ 
S er olmıyan yer e kından takip ve Milliyet karile 

ıı halk cümhuriyeti rine günü gününe bildirmek i
b müdafaa etmiştir.. çin o havaliye gönderdiğimiz 

Dündenberi gazetelerdeki hususi muhabirimiz Zeyliin de-

kalete müracaat 
• edecektir. 

rkta başlığı kıymetini kaybet resinde sıkıştırılan asilerin ne 
51 Hudut ötesinden gelen kuv- suretle tenkil edildiği, ve Erci- .,,_...,. 

3. tli çeteler tenkil taburlarmıı - şin müdafaasında telgraf me-
be · · d h ı muru Baha B. in gösterdiği bü-

lstanbula gitmiş T tk'k k ' R h 
ve kızını alarak tz. Atkının galip e 1 omısyonu 1 
mire dönmiıştü. veya mağlubu tim şirketinin rıhtım-

Kızm pederi vali .Şükran Hm. ( çem ri ıçın e ma vo mu9-
rdır. Tenkil müddetinin kısalı yük fedakarlık ve yararlık hak-
' Zeyliin hareketinin ehemmi· ~da bir Ç<_>~ m~im ve: §ayani 
t . h kk d belki 1 h"· dıkkat tafsılat gonderdı. Bu 

1 a ın a yan ıt u - ı f .1• - ·· 
1 venneğe sebep olabilir.Doğ!~ s~~~ d a~~aşıl~gına gore 
ıııu fdur ki, bu seferki teıebbüı Een. u k d ag aknnl bia~l aşar~lf 

h S "t · d d h .. rcışe a ar so u a en eşkı-Y aı tayanın an a a mu - d • . . 
"d' E k" t kild k rt ya an topragımız dahilınde tek 
ı ı. ı ı en en u U· f t k 1 B 1 . 

nlar hudut ötesinde fesat o - her d~ m_amıştır. un ar ya ım-
kl k 1 

• a e ılmış veyahut hayyen ya
' arı urmuş ar ve en aşagı kalanmışt r 
:irt senede en iyi f ıraat için ha- Ag" rı ru:g-·da ta has d 

c 1 k .. kt "d'I s·ı-hl sun e en r ı gorme e ı 1 er. .1 a 1 ve eşkiyaya gelince, bu dağ evvel-
ala~lık ~eteler devletin en n.· ce de yazdığımız gibi Türk • 
f gunlcrınde An~dolu ıarkı - Rus - İran hududu üzerinde bu

en fazla askersız sarp ve a- lunduğu cihetle, kıtaatımız da
landır.ılmaaı en k~lay mınta ğın kendi !oprağımız üzerinde 
ına, ~.ırecı:kler, bır kaç.~: bulunan ekseri ak amını şakiler 
da munferıt ~uvvetlenmızı den temizlemiş dağın eteğinde 

ahv~ecekler, bır kaç kasaba kain olup eşkiyanın gözcü ve 
e tehır zaptedecekler hudut iaşeci vazifesini - k.. ı · 
l si ıle irtibatlarını keamiye _ goren oy erı 
k İsyan atctini üç taraftan bü 
~n memlekete aardıracaklardı. 

ı ~rti'? iyi idi, zaman ve fırıat 
ı bir şey söylenmez; çünkü 
ümhuriyetin zayıf günü biç bir 

an ve hiç kimse için bulun
acaktır. 

lıyan ve tenkil hareketinin 

Kazım Pap ve diger aile erkim Sız yerlerden Ücret 
Şükran Hanımın bu taşkın aşk ma- 1 d ;ıo:. 
ccrasını affederek kendisine tekrar a masını 05ru ve 
ailenin samimi kucagmı açmışlardı. kanuni bulmuyor. 

Ne çare ki aradan üç ay geçmiş 
ve bu müddet zarfında ateşin k!illen- lstanbulun ıktısadi vaziyeti
diği zannolunduğu bir aırada Şükran nı tetkik etmekle meşgul veka
Hanımm aile Y:ı'vasıru bırak~r.ak tek Jetler müdüranmdan mürekkep 
ra: macera peşınde .ko,mak ıçın kaç· komisyon vaziyeti o kadar ka-
tıgı tahakkuk eylemıştır. k b 1 d ki b" .. .. . . . . 

Yaptıgımız tahkikata ve aldığı rışı u u u ır turlu ışın ıçın 
mız mevsuk mal<lmata nazaran, Şük· den çıkamıyor!. 
ran Hanımı.Jcaçrrmak ve iğfal etmek Milli vapurcular birliği de bu 

1 
üzere 1stan~uldan .sırf ha iş içın bazı komisyona müracaat ederek Ji
zevat _gtlmış ve Şukran H nımı kan mandaki müşkilat hakkında ten 
dırmaga muvaffak olmuşlardır. . . . . 

ı Vaziyetin içyüzü ve Şükran Ha- vır etm~k ıstem~ş~r. . . . 
nımm kaçmasına yardım edenlerin Komısyon reısı Faık B. hırlı 
hüviyetleri ailece sarahaten tesbit e
dilmiştir. Ayni zamanda Şükr.ın Ha
mmm &on bili bariz bir taşkınlık ve 
ailesinin şereTile gayri mütenasip gö 
rUldilğü için kızın pederile vahdesi 

darkt• asileri tenkil eden kahraman kıtaatımı:z.ın kanunu medeni mucibince kendisini 
faallgetlerlnden: Bir makineli ili/ek biJllJfl/JnQn evlatlıktan ret ve iskaıa karar ver· 

hareket S•ha8lna 11ertşl.. ve askeri nakliyat mişlerdir. 
-Şark mııharririmiıin resim/erinden- Şükran Hanım hakkında ailece 

verilen bu karar kanuni m<rasimle 
oldukları tahmin edildiğini tas- yeyi müdalaaya çalı11rken yara ikmal edilecek ve bu aureıle Şükran 
rih etmektedir. Aldığım tafsi- !anıyorlar, karye halkı kendile- Hanım ailesinin ıere!ll unvanından 
lata göre şakiler topraklanmıza rini ve karyelerini eşkıyaya ve her türlü miras ve evl&tlık hakla
ilk taarruzu 23 haziranda Erçİ§ karşı büyük bir celadetle müda- nnda? mahrum bırakılacaktır. 
mmtakasında 110 atlı ile İran- faaya teşebbüs etmişlerdir. Asi- . _Ş.ukran Htı. anımhm lsdtanbuıldand bku 
d T 

. . ... . ış ıçın sure ma ıuaa a ge en o .. 
an ve endürii~ ~agı cenubun- ler bir taraftan da telgraf tel- tor Memduh Bey namında birisile 

1 
da Zey!An deresını geçmek eu- !erini kesmisler fakat bu sırada Nuilli"ye kaçtığı ıayidir. Doktor 
retile yapmışlardır. Bu akında taarruzlara karşı havalinin mü- Memduh Bey, Muammer Ruıen Be

•thca hususiyetleri tunlar ol· , 
ıuştur: 

Uman Şırkrti Umum At!JdlirO 

Hamdi bey 
ğe cevaben, liman işlerile alilk 
dar olmadığı için bu yolda iza
hat almağa lüzum görürmediği 
ni bildirmiştir. 

Bunun üzerine Birlik doğru • 
dan doğruya hükO.mete bir fh· 

por göndererek Liman inhisa 
şirketinin memleket iktisadiya
tına yaptığı fenalıklardan ha 
hisle her şeyden evvel inhisar 

(Mabadı beşinci sahifede) 

Her tüfek vazifeelni yaptı. 
tef içindeki halk Cümhuriye-

ı şerefini ıuur ile korudu. A
le dışındaki halk harekete ku

nda ediyormuş gibi o ka -
r emin ve o kadar soğuk 

l da hudut taburumuz zayiat ver- dafaaSJz kaldığını gören Er\İt yin arhda,ıdır. 
• miş ve müsademe neticesinde posta telgraf müdürü buldugu ---------
1 şakiler iki kola ayrılmışlardır. kesilmemiş bir telle bütün viUi- Tiir k -1 s nn n ya 
Bir kısmı Erc;iş üzerine diğeri yetleri haberdar ederek imdat 1 ~ 

Tenis turnuvamız başlıyor 
Dedeli nahiye ve Patnos nahi- talep etmiştir. Baha Beyin bu 
yelerine dogru ilerilediler. Er- hareketi tayyarelerin yetişmesi Uzlaşma ve hakem anlı işin sonunu bekledi. 

Memleketin en benam tenisçileri turnu
vamıza iştirak ediyor. 

iltesmi tebliğ kasaba içindeki bir 
ç askerle birlctip baskın ya

ıan çeteyi sokaklarda boğuşa· 
ak geri atan Ercitlilerin kahra 
nanlığını zikretmektedir. Res
ini tebliğin fU cümlesini unuta
•ayız : " Kıt'alar bulunmı -
ran yerlerde bizzat halk 
:Ümhuriyeti müdafaa etmiştir,, 
li'!' zaman vazifesini yapan u 
enn yanında kendiliğinden va
"feaini yapan halk Cümhuriye
in İstinat köklerine kadar derin 

Asileri tenkil ııe bir be- cişte kaymakam vekili ile jan- ve Baha Beyin halka dağıttığı muahedesinin 
ynnname neşreden 9unen darma kumandanı binbaşi kar- (Mabadı beıinci sahifede) b "k iştir.ah için mllrncaatler bugiJn -4,30 a kadar 

K. O. K. Salih Paşa tat 1 ına başlanıyor kabul olunacaklar •• 

eıtiğini gösterir. 
Tenkil müddetinin kıaahğı, 

akil erin akil ve cür' etlerini ka
rbettiklerine değil, Cümhuriye
etin bütün kuvvetlerinin aake
. n ve halkın şuur ve terbiye se 
·yesin in ne kadar yükse im it ol 
Juğuna delildir. Bir memleketin 

niyet şartları için en sarsıl • 
az inzibat budur. Herkesin ne 
aptığını ve ne yapacağını bil. 
esidir ve tehlike günlerinde 
endiğiliğinden vazife alması -

- Miralaylığı Vt Fırka Tevıı· k Kamı·ı 8. An- Türk-İspanya uzlasma, adli . 18 temmuz cuma sa.bahı Te- muu üçü dördü geçmiyen te• 
kumandanlı"ı •snasında tesviye ve hakem muahadesi nıs turnuva T k T · .1 . b . 6 • •• • mız a sım avn nısçı en ugiın bıribirine göz 
alınmış bir resmidir - dün vilayete bildirilmiştir. Mu- klupte başlıyor .. Saat tam onda açtırmıyacak derecede mühi 

td' tm. d. trf d. karaya nı•çı•n gı•ttı• 'l ahadeyegöre:Akitleryekdiğeri başlayacakolanbu musabal:a-biryekfınabalig"olankıymetlı" e ıp e ış, ag e a m a ıcap•,., • ne karşı bir tecavüz vukuu tak-
eden tertibatı almışur. !ar altıya kadar devam edecek oyuncular taklı> etmektedir. 

Her halde kıtaaUmız Ağn dirinde bitaraf kalacaklar ve biri bu suretle tertip edilen maçlar Maçların ehemmiyetini gös 
dağa tarama suretile çıkmakta H ' ti hh birleri aleyhine tecavüzkar bir bir hafta sürecektir. Müsabaka- terecek olan müsabıkların esa-
olduğuna göre buradaki şakile- ey e mura a- itilafa dahil olmıyacaklardır. !ara iştirak etmek arzusunda mı listesini ve bwıların en ile • 

de pek müessir bir de . samız G T k Hukuki ihtilaf çıkar ise! uz- olanların, buP.:Ün saat 4,30 aka- gidenlerini neşrediyoruz. 
re - . .. rs verı- • ra ya !aşma komisyonuna ven"lecek - • 
lecegıne şuphe yoktur. Şark mu •• dar Zeki Rıza ticarethanesi ve Suat, Sedat, Şiriyan, Cafre-
habirimizden aldıgımız telgraf. turklerini mÜf8Ca tir. Uzlaşma komisyonu reis ve Tavn klüpte Mustafa Kibar Be- di, Davit, Zeki, Galip Sait, Şod 
lan sırasile neşrediyoruz. aza olarak be zattan mürekkep ye müracaat etmeleri lazımdır. var, Bins, Lavraf, Ratyani, 

Şark muhabirimizin ate davet ediyor. tir. Son senelerin en fazla rağbet Senk, İbrahim Cimcoz Smit 
telgrafları Bir aza Türk. bir aza İspan - bulan oyunlarından biri de hiç Sayt, Kelekyan, Bovma~ Linci 

ERZURUM, 14 (Milliyet)- Başmurahhasımız iki yol olacaktır. Üç aza başka dev şü_p?e yok_ ki Te.ni_stir. Gazete- berge, gibi en benam oyuncula-
• . . .. !etler tabaasından intihap edile ~ı~ın t_eı:np. ettı.gı turnuvaya ra memlekette büyük bir mgbe 

Ağn hadısesı namile yadedilen UÇ güne kadar Anka- cektir. ıstırak ıçın şımdıye kadar yapı- kazanan en kıymetli tenis kita· 
hadise hakikatte Erciş hadisesi d d d k Bu komisyon hukuki ihtiiafı ı ·· ı b b .. "'k b 
olarak muvaffakiyetli birnetı"ce ra an av et e ece .. . an. m.uracat ar un.a ~n uyu. . mı hediye eden Tevfik Bey dt 

halledemez ıse, itilafın halli i- delıldu Her sene gıttıkçe artan •tt" k d kt 
ile tarihe geçmiştir, fakat hu- Muhtelit mübadele komisyo- · L~v be 1 ·ı 1 hak • 1~ ra e ece ır. Çın •ml yne mı e em bu alaka dolayısile oyunlar ca- Tumu h ·· k"' tı dutta emniyet bununla temin nu Türk heye., murahhasası . .. • . . . . . .. • vanın er gun u ne -
edilmiş addedilmiyor. Bi;tün reisi Tevfik Kamil Bey evvelki n_ıahkemesıne mura;:at edılecek lı~ı .dıkkat. hır tekamule dogru celerini muntazaman neşredece 
bir sene üzeri karla örtülü ve gün Ankaraya gitmiş ve yeni tır. yuruyor. Bır kaç sene evvel mec ğiz. Ö. Besim. 
kesif bir sise burulu Ağn dağı teşkıil ~dilecek olan ekiplerin '-lllllllll llllllllllllUlllll llU llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllUllllllllllll 

r. muayyen bir teşkilatla çalışan kadrosunu götürmüştür. 
Cümhuriyet Türkiye halkının aşilerin karargahı halindedir. Bu kadro üzerinden komis- § 
alr olmuıtur. inkılap Türkiye Erçiş hiitlisesi ve bu tarafta ya- y~n ~esa~f~den hükumetimi- -== 

in bütün amıflan tarafından pılan temizlenme ameliyesinirt zın hissesıne ısahet edecek olan 
. nimsenmiıtir. En betbahtlar şimdi Ağrı dağa intikaline inti- tahsisatı alacak ve bir iki güne 
ıle Cümhuriyet kayaıma çar - zar olunabilir. Bu gün Zeylan kadar avdet edecektir. 

n kafalann ancak parçalanma tarafından gelenlerZeyliin dere Gerek heyeti mlll'ahhasala
mahkUın olduğunu bu seferki sinin asilerin yüzlerce cesedile ıın ve gerek komisyon bürola

...,~,ru-·b'eden sonra büsbütün öğ- örtülü olduğunu söylryorlar. rının ihzari faaliyetleri devam 
ış olacaktır. Cümhuriyet Hatta İbrahim Tali Bey şark etmekte, büro içtimalan yapıl- Tet•fih Kamil Bey 5 

urloycde .as ya kalabalıklannın vilayetlerimizde çıkan gazete- maktadır. 'menkuJlerine 1 81 929 tarihin- = 
rçıvesı ıçınde dı.itünülemez.Bu !erde neşrolunmak üzre gönder- Dün Türk heyeti murahha- den itibaren tasarruf edenTürk := 
sus takı psikoloji ve t ktiken., digi beyannam~sinde ce::ıetler sası tarafından bir tebliğ ncş- vat. ndaşların en kısa zaman = 

ata teık ıt ıları bile gafletle- 'ıııeyaıı.1ıda ganp kıyafetli şahıs redilmiştir. Bu tebliğde bilhas · Llrfmda oir istida ile müracaat = 
inin kar rgı nde bo ar !ar gorülı:lüğünü ve bunların t- sa Garbi Trakyadaki dahil oldu· etmeleri bildirilmektedir. Heye := 

Falih RIF ·ı ran a :ıirine mensu 1 · Mabadı ikind 11 • 

nı •• 

Pek yakında ''Milliyet,, 
sütunlarında neşredilecektir. 

ııııııımııııııı 11111 ıııı 
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"Mllli11et,,in tarilıi tefrikası: 38 
1 1 --Mehme_.. 
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Moskof ceneralı geldi ... 
tlanbuldan aonr• da M1111ra hareket etti. 
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1 
ı (ade ilerlemesini muvafık gör kereyi kabul etmemek için in-
' Jyordu. Fakat Rusl'.a bu vazi- gilterenin yardımını istemiş, fa 

J t k~rı,ı~~da ~~ha zırad; bek- kat İngilterenin Mehmet Aliye 
1 ' ı ~ege l~ gormedı. ~anun_u karşı hiç bir fili ve askeri yar
ı ~ın .22 ~ınde fevkalaile bır dımda bulunamıyacağı cevabını 

1 ~ 1 ' zıfe ıle Istanbula gelen Mos- almıştı. 
l ! ( f ;eneralı Muravyef padişaha İngiliz hükumetinin bu cevap 
ı l t' teklifatta bulunuyordu. Sultan Mahmudun kararını 

1 
• t I r padişaha ~ile.n yar~ım ~~e tesri ettirdi. Padişah l.;ondra

:' ~ ~ 1.arar vermıştı .. Ası hıdıve dan hiç bir ümit kalmadığını gö 
· l c rııı. C?smanlı padışahma yar- rünce Moskof Çarının yardımın 
. t [ 17 ıçın Moskof çan ordusunu dan ümide düştü. 

1 
•? · ~ ,1 ~ermeğe hazır olduğunu ile- 1833 senesi 1 Kanumısanisin-
,: , s ınnekte tereddüt etmiyor- de Londradan İstanbula gelen 

t · bir İngiliz memuru bu menfi ce 
M<ısko~ ~eneralı ile B_abıali vahı getiriyordu. Bunu öğrenen 

ı, , ısındakı ılk temas 23 kanunu Sultan Mahmut kararını verdi. 
ı 1 11elde başlamıştır. Moskof ce- Kan~nusaninin 2 inci günü Pa
~ r_:ılı çar namın~ bu ~ili ve as- dişah serasker Hurşit Paşanın 

MilLIYtr s .... u 1 .ı Tt":\r\ITZ 

ici A E LE •• 
ransa ile Italya uzlaşıyor mu? 

Son günlerde Roma ile Paris arasında 
söylenen sözler pek çok ümit ''eriyor. 

ihtilatı Muhtariyet Milli bayram 

Maarif ~minJeri içti 

Yarın Ankarada kongre · açılacaktır, 
görüşülecek neler var? 

ANKARA 14 (Telefonla) - ve ailenin tesiri meselesi, 
Maa~if e~inleri içtimaı yarın teplerdeki fakir çocuklara. 
kız lisesınde başlıyacaktır. dmu, muallimlerin mesleki 

. Eminler kamilen gelmişler- lumatlarmm takviyesi,ka.ı& 

Esaslı noktalarda Müstakil amele Bir çok mahkum d_ır. ~~amede Maarif müfet- hiye ve köylerde mecmua.~ 
H 

tışlerının tetkikat neticelerinin ve gazete satışı temini o 
ayrılık var.. indistan dostu affedildi. ~sbiti, h~su~~ idare_ bütçeleri- odalan açılması, taleb; P" 

Fransa - İtalya münasebatı LONDRA, 14 A.A. _ Müs- PARİS, 13 A.A. _ ı Tem- ?ın Maanf bütçe_lenn~ ;ahsısi! yonlarmmı tevsii, yüzde~ 
yeni bir safhaya giriyor: Bu takil amele fırkası milli meclisi muz milli bayr<- ılk mektep muallımlenmn nakil nn vilayetlerden tamamen' 
safhaya mı giriyor .. ? Her halde ne Hint milletinin tam bir ida- M. Doumergı :i:~:~~: ~e~:; il~ t: sili, köylerde maarifin ta 
~?ma ile Paris arasında son ri muhtarıyete hakkı olduğuna bir takım man ~ f ı habı, mektep ki::;::ıanel:Xr/~!~- ç:ırelcri, münhal muaııiıtıli 
gunlerde geçen sözler sulhün dair bir karar sureti teklif edil-! kumların ceza '/ ' sisi, mektep bütçelerine ihtiyat nn kapatılması çareleri gıbl 
tehlikeye düşeceğinden korkan miştir. Meclis, bu takriri kabul !arını af ve biı muallim tıahsisati ilivec: ders him meseleler vardır. BuııJI 
lann endişelerini izale edecek etmiştir. kısmının cezala ..., ~ 
mahiyettedir. M. Briand geçen rını tahfif etmi< saatlerinden azami istifade ça- hepsi müzakere ve tetkike"' 
gün pek kat'i bir lisanla Avru- Belçikada tir. "' releri, terbiye işlerinde mektep cektlr. · 

pada hiç bir harp tehlikesi mev ı i p FARİS, 14 A 
cut olmadıgını söylüyordu. İta- venç rens A. - 14 Tem- Beynelmilel baytari 1 Emanet ve mualli~ 
!ya-Fransa ıhtililfının bir neti- Ott • 'h I muz milli hayra kongre • 
ceye bağlanacağı hakkındaki ii- O ımtı anı nası mı münasebetilc, ANKARA, 14 (Telefonla)- ler baremi 
mitler Roma "e Faris arasında kazandı ? bir geçit resrn Beynelmllel baytari kongreye ANKARA 14 (Telefoııl3) 
söylenen <;Özi('rle kuvvet bu'u- yapılmıştır. Re' """' .ııl vekilet hayvanat sari hastalık- İst'.'-11bul Şehremanetinin ~ 
yor. Ölen sabık Avusturya impe- sicümhur ile hü· lan şubesi müdürü Naki Cela- tal~matnam~s!nin Maliye v 

Avrupa Birliği davetin~ lta- ratoru ve Macaristan kıralı mü kfunet erkim, M. ıJoumergue !ettin Bey de iştirak edecektir. letınce ~etkıkine ba~lanıtıl t 
lya esas ititıa· :ıe muvafaka~ et- tevaffa Karlın oğlu Ottonun birçok_ Fransız ve ecnebi rical Mumaileyh aym 20 sinde hare- • Aynı_ zaman~a b~Iwnuııı ri 

şimdi Macar tahtına geçmesi bu resımde hazır bulunmuşlar- ket edecektir. Iayetlenn hususı ıdareıeıı, 
mevzuu bahsoluyor. Genç prens dır E · d mualimlerinin ve İstanbul 
bir kaç ay sonra sinni rüşte va- · rzıncan.~~~U:. ~~posu allimlerinin barem esasla# 
sil olacaktır .. Bu rivayetler üze Düten tayyareci mudurlugu da maliyece tetkikine başlaıll 
rine prens Ottonun ismi sık sık RANGOO İ ANKARA, 14 (Telefonla)- ştir. 1 

mevzuu bahsoluyor. Şimdi Bel .
1 

.
1 

A N, 14 A.A. - n- Erzincan baytar müdürü Zühtü Bunlarla diğer devlet ı:rı~ 
çikada bulunan genç prens ora- gı tere ı e vusturalya arasın- Bey Erzurumda İlica mevkiin- lan arasında teadül tesisi ça 
da darülfünunda felsefe imtihan da hava tarikile bir ceveliin yap de tezyit edilecek olan aygır de- leri düşünülmektedir. 

1 

lanm muvaffakiyetle venniştir. makta iken yere düşen ve Bir- pos~ müdürlüğüne tayin edile- Türk pedagoji heyeti...; 
Bu suretle prens Otto gene manyalı köylüler tarafından bu cektır. Bu dep9 100 mevcutlu Moskova, 13 (A.A) - V 

kendisinden bahsettinniş olu_ lunan tayyareci Nattews, Tem- olacaktır. pedagoji heyeti Leningarıt' 
yor. m~~ ~n fkinci günü Prome'a İhsan Abidin Bey hareketinden evvel Tas ajaıı:ıi 

getınlınıştır. Arkadaşı Hook'un ANKARA, 14 (Telefonla)- na beyanatında demiştir t 
Almanyanm cevabı akibeti hakkında henüz malu- Ziraat müsteşarı İhsan Abidin "Mekteplerinizde nazari di 

BERLİN, 14 A.A. - Briand mat alınamamıştır. Köylüler ile Bey L<>ndra Tavuk kongresine timizi celbeden şey tale 
~uhtırasına ~lman hükumeti- birkaç polis ve bir doktor kay- iştirak etmek üzre bugün eks- mektep hayatına mühim ro

1 
1 

n~n hazırladıgı cevap yarın tev- belan tayyareciyi aramaktadır- presle İstanbula hareket etti. 4 naması ve tedris usulleriniıt 
dı olunacaktır. !ar. ağustosta kongreye iştirak ede- kiki işire vasi mikyasta işti 

cektir. etmesidir. Asri Türk melde!" 

1

. Büyiik ikramiye de de talebenin müstakil f~ 
.
1 

ı ı n yardırtıı teklıf ettı. Fakat konağına gelmiş, vükelayı da 
< • 1 ıravyef İstanbulda çok kal- oraya çağırmıştı. Müfti ile daha . 

ı ı - yacaktı. bir çok ileri gelen adamlar bu M. Bruı.uı 

ANKARA 14 (Telefonla) - yet ve teşebbiis hassasına 
1200 bin liralık ikramiyenin bir .olmasına büyük ehemmiyet 

1 
parçası otomobil edevatı ve ben rilınektedir. Türk mektebi 
zin ticareti ile meşgul Kamil Sovyet mektebi kadar seti' 

1 Efendiye, 50 bin liralık ikrami- şaflar göstermektedir. Rus~ 1 
· . ;ar Mke~ı:ıetb Aliye meram

1 
içtimaa çağrıldı. Sulh ve harp ti. R~~a hükumetinin buııa daır 

ı , .atma ıçın u ceneralın s- meselesi bu içtimada uzun uza- verdigı cevaptan bahsetmiştik. 
• ! ' ·. ı?uldan sonra hemen İsken- dıya hararetli bir surette müna- İtalya hükumeünin cevabı Fr:.ın 
~ . · J "iyeye gitmesini emretmişti. kaşa edildi. sız matbuatınca bir hayli itıraz-
, 1. ı'Aoskof ceneral Kanunusani- lngiltereden yardım t. 'ebine lar uyandırdı. Bilhassa Rnına 
l

11
1 · İstanbuldan_ ayrıldı .. Fak~t karşı müsait bir cevap g :eceği h~ikun:etinin t'm~~yet ve tahcli· 

. • ,
1
1 "i'erke~ İbrahıme de bır zabıt o kadar bekleniyordu ki Meclis di teslıhat ınesaılı hakkındaki 

.~, : el ıder~ı. Mehmet Ali nezdinde te nihayet lngilterenin bu tale noktai nazarı Fıansanm fikrine 
ı J ıacagı teşebüsattan asi Hidi bi reddettiğini bildirince karar hiç uymuyor. Roma hükumeti 

,ı, ı • oğl~u ~~ ~~berdar etmeğe vermekte gecikmedi. bu ~-~susta e~kidenberi mfü!afaa 
ı ı: um gonnuştu. Bundan mak- Mecliste sulh taraftarları dev ettıgı noktaı nazarı cevahını:.ı 

.ı. I· ·, Mehmet Ali ile cereyan ede !etin kuvvet membalan tÜken- bir tarafına i'.ilve etmeği ihmal 
.~ : mülakatların neticesi anla- 1 diğıni ileri sürüyorlar, sonra da etmemiştir. 
r ,1 it nadan evvel İbrahimin ken-! Rusyanın teklifini kabul etmek Emniyet ve tahdidi teslihat 
ı • it başına her hangi bir hareketi mümkün olmadığını söylüyor- bahsinde Fransa ile İtalyayı a
~ ı i bulunmamasını hatırlatmak-ı1 lardı. yıran mühim fark malfimdur. 

i 0 :ı Bunların fikrince Moskofla- Fransa şu fikirde ısrar ediyor: 
ıiİ 

1 
1 Babıaliye dost!.. . . rın yardrmını kabul etmek hissi Devletlerin sil1ihlarını tah-

1 ,' ı VIoskof Çarı Nikola Babıali- yatı rencide eden bir sey olacak dit etmesi için evvela bunlara
,ı. 1. karşı açıktan açığa dost bir tı. Sonra da İngiliz ~e Fransız rasında kat'i bir emniyetin tesi-
ı 1 • ıy;t aI?ı~ını ~ös~ermekle müdahalesi baş gösterecekti. si icap eder. ~vvelii emniyet, Güzeller Amerlkaya gitti 
~ sıyasetının vazıh bır hattı (Bitmedi) sonra tahdıdı teslihat .. ı. 

: . ı , eket takip ettiğini anlatmış -·· Roma hükumetinin noktai Bu ay nihayetinde Cenubi güzelleri ahiren Pariste toplan-
• 

1 

ı u. Rus siyaseti uzun uzadıya nazarı büsbütün başkadır. Fa- Amerikada Rio de Janeiro da mışlar sonra Amerikaya hare _ 
ı ,. ,ı;ddüde lüzum görmı:_den bu T vfi Kamil B. sist İtalya diyor ki: beynelmilel güzellik müsabaka ket etmişlerdir. Resimde görü-

l 

, t ıyet karşısında alacagı hattı _ DevI,tier arasında emniyet"ı sı yapılacaktır. Fakat böyle bü- 1 

k 
··k b" ba d ş· . en muhtelif Avrupalı giizeller 

. ,ı ·e etitayin etmişti. Mehmet! (Birir.ci sahifeden mabat) tesis için evvela silahlan tahdit yu ır müsa ka a ımalı A-
. ', ,\ nin oğlu Konyaya kadar gel . . •. etmeli. Yoksa bir taraftan her- merikada Galveston şehrinde arasında (ayakta duranlardan 
' ıı· ten sonra Rusyanın sarih tı ~~rahhasamızın neşrettıgı kes istediği gibi silahlanırsa bu yapılacaktır. Bu müsabakaya iş soldan itibaren üçüncüsü) Feri-

yenin bir parçası da Devlet De- ki tetkikatımız neticesinde 
miryolarında Halil Rifat Beye usullerden bizim için nygui1 
isabet etmiştir. !anlan alacağız.,, 1 

Sadullah 8. Bursada Sihhi ve baytari kongrt. 5 
BURSA, 14 (Milliyet)-Se- Moskova, 13 (A.A) - S1~pi 

yrisefain müdürü Sadullah B. ve baytar! mesaili ve zir33 e 
geldi. Mimar Nedim Beyle Ulu 'muzir hayvanata karşı müc' r. 
dağ otelini gezdiler. Bu seyya- le esaslanru tetkik edecek 0.a 
hatın otelin tefriş ve işledilme- Türk-Sovyet konferansı bıW~ 
sinin Seyrisefaince yapılacağı, açılmıştır. 
Yalova merkez olmak üzre İne- handa ;,:clzele 
göldeki Oylat kaplicasının da 

1 
Tahran. 13 (A.A) - Sa 

i.şlettirilmesile alakadar olduğu· Buşır ve Hoyda şiddetli ze 
söylenmektedir. 1 ler olmuştur. 

Yeni aııketimiz 

Yeni harflerle en kolay nası I okuva
bileceğinizi düşünüyor sunuz~ İT 

. '. ·, ttefiki_ Babıali ye dost olmak teblıg şud~r: .. . aradaki emniyetsizliği arttır- tirak etmek için gidecek 1930 ha Tevfik Hannn da vardır. 
· ,· : Çar Nıkola da bunda tered- M~htelıt mu~adele komısyo- maktan ve harp tehlikesini yak =======================~==! 
ı ı,. etmedi. n_u Tur~ ~eyetıbl""mu~~hh~s~sı laştıımaktan başka bir işe yara Fransızların milli bayramı Darülmuallimin 

En çok okuduğunuz yazılar ve üslup· 
)arını sevdiğiniz muharrirler hangileri· 

dir, nasıl mündericat istiyorsunuz? 

1 
. 11 /akat? .. Burada bir nokta nGyas~tır~.bend.tlel_kı~dd': ?1

1 
şıtır: maz. Onun için herkes silahlan D" F ı~ ·ıı· b li 

1 

. : Rusyanın teklif ettiği bu. a1yrı ~ub ad ı1 ı ık ıa.sı e muh maktan vazgeçmeli. Emniyet un
1
d ~an~ı~...,Frın mı ı fay- ta matnamesi 

' ;,t1uk Babıali tarıı,fından der-, te.~t mu a e e o~syonuna tabiatile gelecektir .. ! r:unı o. ugu ıç~n ransa se are- 1331 tarihli' darülmuallimin 
ı . kabul edilebilir mi idi, muracaat edenlerden ıcap eden Bu iki nokta" . da tınde bır resmı kabul yapılmış- ve darülmuallimat nizamname-

.·· "k" h ·· "b d" ı nazar arasın _ . 
' J'' syanın Osmanlı imparatorlu vesaı. ı enuz ı. raz ye t~v ı et- ki ayrılık çok mühimdir. Fakat tır. si_nin fesih ve ilgası hakkındaki 
; I' ıa karşı düşmanlığı yeni de- memış._olanlar ıle, şımd~ye ka- bugün burada bu bahsi daha zi- Şehrimizdeki fransız müesse n~zamname heyeti vekilece tas
i' 

1 
. :li. An'anevi bir düşmanlık dar muracaa~. eyle~e~ış bu~u~ yade uzatmıyalım. Bugün İta- satı bu münasebetle bayraklarla dık edilmiştir. 

' tarafı pek uzun zamanlardan nanlann bugunden ıtıbaren ıkı lya Fransa arasında l donanmış Jıeceleyı"nde tenvirat Y 
1 - • • • • • f d H eı· hh - an aşmıya ' eni tallın t l I': 1 oırıbınnden ayırıyordu. ay z~ ın a ey 1 mura a.s~- doğnı bir adım atılmak isteni- yapılmış, ny<>n fransezde ge- a name er 

ı ı , sya _her fırsat zuhfırunda Os r~ m1urac.aatl~ ~~ame~elerı~ı yor. Bu sene Fransanın yeni bir ce bir müsamere tertip edilmiş- Dahili istihlak vergisi ile ara 
· · ı nlı ımparatorluğunun üzeri- ı a ettırme en aznn ır. u harp gemisi yaptırmam tir zi tahrir ve tecru"'be kanunu hak 

·· ·· .. ·· - . - .. dd · h · d k · ası, sene · 
: 

1 
, yummuştu. Uzaga gıtmege m~ etınl ıtamın ~ "b sonra! 1 nihayetine kadar da İtalya ile 150 Fransız seyyah geliyor kındaki talimatnameler hazır-

ı :et var mı idi? .. Daha Mora muracaat er nazarı ıtı ara a ın- bahri bir itilafa vasıl olunması . !anmaktadır. 

1 
,anı devam ederken Moskof mıyaca~tır. . bekleniyor. M. Briand bunu 22 _temmuzda Teofıl G~ty_e 
, -ı Osmanlı imparatorluğuna ._ Garbı Traky~da ~ahı! oldu- teklif ediyor. vapurıle Fransadan ~ehnmı- Sivil polis 

. ·, şı harp açmamış ve nihayet gu halde Yunanıstan da. muta- ROMA, 13 A. A. _ Pop<ılo ze 150 seyyah ~elece~tır. Bu kadrosu 

. ,1 naıı asilerini himaye etme- sarı_:ıf bulun_du~ları_ gayrı mı:~- di Roma gazetesine göre, İta- seyyahlar Kuduse gıdecekler tevsi edilecek 
:. imi idi?.· ~ulatı kendılenn,: ıade edilip lya hükumeti Fransanın 7 Tem- ve Hacı olacaklardır. İstanbul polisinin bilhassa 
;uıtan Mahmut bütün bu dü- ı~b~ mallara l agustos 1929 ta- muz tarihli teklifine cevaben Ayın 23 ünde de Piyer Loti taharri memurlarının adedi ih-

1 1 ıceler_le şimdi Rusyanın ~ost rıhı~de_ filen ta~~rruf ve onlar- mukabil bir teklifte bulunmuş- vapurile Kudusten 120 seyyah tiyaca gayri kafi gelmektedir. 
teklıfı karşısında ne dıye- dan ıntıfa eden t~_rk vatandaş!~- tur. Messagero gazetesi M. Bri- gelecektir. Vilayet bu hususu nazarı dikka 

t .• ~mi şaşırmıştı. Bunun altın- nnın evvelce murac~at etmış and'm beyanatının bir hüsnü ni Bu seyyahlarda Kudüse erit- te alarak, bazı tedabir ittihazını 
ı ne çıkacaktı' olsun, olmasın Heyetı murahha - ld • "' • , ·- ·· . b" . 'd . . yet esen o ugunu ve bunu na- miş hacı olmuş ve avdet etmek düşünmektedir Vı"la'yetle Em 

il 'akat dıger taraftan vazıyet saya ır ıstı aname ıle senan zan itı"bare almamanın gayr·ı t b• ı ı F ı d ..._. a-
t İ ·· t tm ı · ı· d e u unmuş o an •ransız ar ır netin tevhidi halı"nde zabıtaı" be 

adar elimdi, brahimin stan muracaa e e en azım ır. mu'"mkü"n oldug-u k . . 
M h 1

. ··b d ı k · nu yazma ta- s hl ı k t" · d lediye memurları da tamamile 
. üzerine yürüyerek Padişaha u te ıt mu a e e omısyo dır eyya ar mem e e ımız e 

l · ~r istemez babasının şartlan- nunun bitaraf katibi umumisi · ancak bir gün kalabileceklerdir. polise devredilecek, polis kadro 
tabu! ettirmesi o kadar yakın M. Vülf Beyn mezunen memle Parlamento kapandı Bu bir gün de Milli bayramımı- s~ kabaı;n_akla b~raber, .gene ih 
iınüyordu ki Sultan Mahmut ketine gitmişti. Mumaileyhin İSKENDERİYE, 14 A.A. _ za tesadüf ettiği için müzeler tıya~a kafı gelmıyecektır. 1 
ayet karar vermek mecburi- mezuniyeti dün bitmiştir. M. Parliimentonun birinci içtima k~palı b~l~n.acak ve -:~eyy~hlar . Eınaenaleyh ka~ronun ~~~,Yi-ı' 
ini gördü. Vülf Beyn bugün şehrimize ge- devresi kıralın bir emirnamesi- muzelenmızı r;c7~ ecel.ler· ılıne behemehal luzum gorul-

, >adisah, asi }.{:niv ile cnüza- lecektir. le kapanmıstır. ı dir. mektedir 

Yeni harfieri kabul edeU 
lld sene oldu, herkes okuma
ğa, yazı<ıağa alıştı. Mecmua 
ve kitap henllz eski revaçta 
!değil ise de gQndellt gıu:e· 
teıer aşağı yukan eski satış· 
arını buldular. 

Uzun müddet arap yazısı· 
ııı kullanmış olanlar için yeni 
Tü:k hlrfleri ile botun keli
meler henüz kılişe haline gel
memiştir. Bıa sınlf kariler. 
önlerine surıuen her yazıyı 
okumuyorlar ve kıraetlerinl 

seçerek yapıyorlar. 
Yazıda husnsl bir ehem

ıniyet ve Uslllpta kolaylık 
arıyorlar. işte bu sınıf karl
ıer!mlzden şu ~uallerl soru -
y(t rıu.: 

t - En Ç(lk ne otuyor-
11unnz? 

2 - Gıu:eteleria derece 
derece hangi kısımlannı ter
cih ediyorsunuz? 

3 - Yeni yazı ile yazan 
hangi ınuharrirlerin üslOplan 

size kolav ıellyor? 
4 - Roman ve hikllYe. 

fıkra, uzun ve kısa makale. 
bütün bu yQ;u neviler!nd1 

nasıl bassalar arıyouuauı? 

5 - Hangi çeşit harlterl 
tercih ediyorsunuz? Ter'1~ 
ettiğiniz harf eri MilliyetfO 
muayyen bir nüshasında ıno· 
ayyen bir yazısını işaret ecıe· 
rek gö :terebllirsinlz. 

Bu suallerlmize verlle'e~ 
cevaplann 20 satırı geçrııe
mesl, ve klğıdıa bir taratıo• 
olrnnaklı olarak yazıınııt'1 

ve • Milliyet anket meaıot• 
luğu ,, adresine gönderildle
sl lazımdır. 

Cevaplar bir ay neşredfl• 
mlyerek toplanacak ve ond•0 

sonra sıraslle neşredilecekılt• 
Bu aııketin neticesi, gaı'' 

temiz, bDtiln karilerlnid ar
zulanna hizmete dah:ı ziyed' 
yardım edeceğinden okııya· 
cıılanmızın ıştıraklnl rfc' 
ederiz. 
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•• un Istanbul bir ateş dalgası içinde yandı. Derece 35 ' 
1 
San' ati er .... , 

• 

~iyej kongresine 
ır, kimler gidecek? 

.,v usuf Zıya Beyin 
kongre hakkınde 

~ izahatı .. 

met P~. Hz. lstanbula 
geliyorlar 

Başvekil İsmet Paşa Hz. on 
pn sonra İstanbula gelecekler. 
tanbulda bir ay kalacaklardır. 
İsmet Paşa Hz. Sıvas hattı-

111 küşat merasiminde bulun
pktan sonra dairei intihabiye

• olan Malatyaya gidecekler 
Adana tarlkile avdet buyura 
klardır. Seyahatlerinin bir ay 

esi muhtemeldir. 

artala elektirk cereyanı 
veriliyor 

Kartalda yapılan elektrik te
aatı tamamıle ikmal edilmiş ol 
"undan ayin yirmi beşinden 

ren cereyan verilmeğe baş
acaktır. Bu havalide yapılan 
·sat 3S bin voltluk olup bu 

'ktar gerek Kartal civarına, 
rek Adalara kifayet edecek -
. Yalnız, ayin yirmi be§inde 

dilik sade fabrikaya cereyan 
'lcccktir. Buna da sebep mu 

vvile merkezine lüzumu olan 
Avrupaya sipariş edilmiş bu 

makinelerin henüz gelme 
'ş olmasıdır. Makineler gelip 
rlerlne konduktan sonra evle 
de cereyan verilecektir. Ada

ra verilecek cereyan içinde 
kavelenamenin tasdiki bek-
mektedir. ---

Nasıl öldü? ! 
----

İmam efendinin Beh-1 
çete verdiği şeker 

Zehirli mi, değil mi 
morg raporile 
anlaşılacak 

Ceht'mıf'm hatlnt! geıt-.• i9tanb11lda nallı p!aj fll•n aram.ıdan 11.,r.•11· 
b11lur.,• ht'mt'n denize atlıyor. Bu rB!laı Tophanede alınnıışlır. 

Sıcaklar artık tahammül edil
migecek derecede bir hal aldı 

Halk işini gücünü te .. ke-
dip denize iniyoı .. 

1 Bir facia Bedi B. davası 
' 

ı 

•• 

Bir kız tren altında 
parçalandı l 

Zavallının deli oldu
ğu tebeyyün 

etmiştir 

Dün sabahki Ankara ekspresi 

r 

Gebze ile Tuzla arasında vuku
bulan feci bir kaza yüzünden 

1 
bir buçuk saat teehhürle Hay • 
darpaşaya gelebilmiştir. 

Ekspresten evvel Gebzeden 
hareket eden posta treni Tuzla 
ya gitmekte iken demiryolun
da dolaşan 12 yaşlarında bir kı 
za çarpmış,tekerleklerin altında 
kalan bu zavallı krz bir an için 
de parça parça olmuştur. 

Bunun üzerine tren durdurul
muş ve Gebze müddei umumisi 
tahkikata vaziyet etmiştir. 
Tahkikatın uzaması, trenlerin 
Gebzede bir saatten fazla kalma 
sını mucip olmuştur. 

Kaza kurbanı olan kızın deli 
olduğu ve tren sür'atle gitmek
te iken birdenbire demoryolu 
üzerine çıkması dolayısile maki 
nistin rvaktinde treni durdur -
mağa muvaffak olamadığı anla 
şılmıştır. 

3 Ağustosa 
edildi 

tehir 

• 

H. Tarık B.in taraveti 
vechiyesi bozuldu mu, 

bozulmadı mı? 

Temyizin nakzettiği, Hakk. 
Tarık, Bedi Beyler davasına 
dün devam olundu. Bedı B. ir 
ağabeyisi ve vekili bulunan Se· 
niyüttin B. müdafaasını yaptı. 

Vekil müdafaasuıda hadisedt 
tahrik olduğundan, vak'anın ol 
sa olsa ancak adiyen cerh olabı 
leceğinden, Bedi B. in mevki ve 
şerefinden bahsederek -cezanın 
tecilini istedi. Seniyüttin B. 
müteakiben Hakkı Tarık B. in 
yüzündeki izin, çehrenin ahen
gi ıen~subiinl\ hm~nn bir i~ hı 
gi tenasülünü bozan bir iz hır~ 
kıp bırakmadığının muhtacı tet 
kik bulunduğunu ve bu cihetin 
Tıbbi adlice tetkiki icahettiğin i 
ilave etti. 

Bilahara Bedi Beye söz veri 
di. Maznun, güç anla§ılabilen 
bir sesle bazı şeyler söyledi. Bt 
di B., davada bazr entrikalar çe\ 
rildiğinden bah~etti ve bir g\iı'. 
Tevkifhaneye bir adamın gele · 
rek "beni müddei umumi gön
derdi. Kendini şu şekilde müda· 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir 

15 TEMMUZ 1930 
1 iDAREHANE - Ankara cadd..i 
/o: 100 Telırraf adresi: Milliyet, 11-
nbul. • 

Telefon numaralı: 
Jstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
3 aylıit 
6 .. 

12 ., 

Tllrkiye için Hariç için 
400 kuru' 800 kurut 
750 .. 1400 " 

1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri ~rilmez 
Müddeti geçen nuılıalar 10 kurut 

ır. Gazete ve matbaaya ait itler için 
ıiidüriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz ilinlarm mes'uliyetini 

kabul etmez. ! ===--====--=====u 

l ~~Gb~~~~ !!~~ız 1 19 crr'ce !dl llugün rilzr;lr 
ı hafif lodos havı açık olacakor. 

.Em:Lm:k\\l 
Sıcaklar l 

Düyunu umumiyeye dair İngilizce bir eser 

"European Financlal Control'in the 
Ottoman Empire,, 

(08manlı lmperatorlutJand11 Avrupa malt kontrolu) • 
Radyo meraklısı hizmetçi ı .. 

61 inci haftanın 3 üncülüğü- piyonu oldu 
nü İstanbul Erkek muallim mek 
tebinden 975 Haydar Mitat B. Güreı heyetinden: 
kazanmıştı. Yazısı şudur: ıı temmuz 930 cuma 
Haftanın en mühim haberi; pılan İstanbul Mıntaka 

şarktaki tecavüz hadisesinin da 

MUalllfl : Donald C. Blal•dall Ph. D. 
NEW YORK 1929 Sahife : 243 

hil olduğu yeni safhasıdır; son güreş birincilik müsa 
haberler bir cümlede toplanıp neticeleri aşağıda yazılı 

, . -Fransızcadan- ifade edilirse denilebilir ki: 56 kilo filiz siklet: Bi 
Mesele tabii seyrini takip et- fik B. askeri sanayi; iki 

Kolombiya Darülfünun muallim gibi tasvir ettiklerini göstermiıtir. Hizmetçi derdi ufak dertler- lup bize din~ettikten sonra ze~- mektedir. Çünkü; Türkiye Cürn fer B. Kumkapı; üçüncü 
!erinden Blaiıdellin doktora tezi ol- Ayni zamanda ağır batlı gazetelerin den değildir. ~em .artık pıy~osunu çalmaga huriyetine tecavüz etmek zihni B. Kumkapı. 
mak üzere yazıp kabul olunan bu ve bazı mühim müelliflerin Tlirklye- d N h t h k k 
eseri pyaıu tetkiktir. Mr. Blaiıde- nin llizumundan fazla istikrazda bu- Bir sene olmadı: Ancak yedi u~e~ııyor u. ı aye .er er .e. yetini güden her hangi bir kuv- 61 kilo en hafif siklet 
u üç sene (1922-1925) e kadar !atan- lunduğunu söylemekten çekinmedik- sekiz ay geçti. Biz dört hizmet- gıbı ben de on~ zevkıne. tabı vet; intihara teşebbüs eden bir ci Abbas Bey Beşiktaş; 
bulda Robert Kolecde hocalık etmİ! lcri de göriilmektedir. çi değiştirdik. Evvelce biri gel- 0!~· Fakat bıı· akşam hızmet camiadır. Şarktaki çapulcu, ser Kemal Bey Kumkapı 
ve Amerikaya avdetinde doktorasuu Müellif Düyunu Umumiye Mecli- di. Bir gümüş takımını almağı çı ıı:ız: seri güruhu da intihannda mu Fuat B. Harbiye. 
hazırlaınağa lıatlayarak eserine mev- sini saniyen emperyalizmin bir aleti unutmıyarak bizi bırakıp gitti. - Bu radyo fena, dedi, siz bu vaffak olacaktır. Bunu şimdiki 27 kilo yarı orta siklet 
zu ittihaz ettiği meselele.r hakkında addetmekte. ve b~~u .misall~r.le . isbat İkinci geldi. Bu kızcağızda çok nu alırk-en iyi bilmiyerek almış can çekişen vaziyetlerinden a- cı' Samı' B. Kumkapı ·, ı'kı' tetebbuatta bulunmak uzere tekrar eylemektedır. Turkıyedeki ımtiyazb .. .. 
İngiltere, Franııa, Almanya ve Türki şirketlerden bir çoğu Düyunu Umu- uşuyordu. Geçen kı~ at-eş yakar- şınız. . çıkça anlamak kehanet sayıl- suf Aslan Bey askeri san 
yede seyahat etmiştir. Kolombiya miye Meclisi azalanın kendi mecliıi ken halıyı yaktı. Bız ondan ay- Bu d - 'd' ç·· k .. bo maz. .-üncü Alaeddin Bey Ku 

.. .. d . . d 'd ı 1 ı k l.likad tik l - b ld k. Z ogru ı ı. un u .n onu "' Darlilfununun a ulumu sıyasıye te - ı are er ne aza a ara a ar et - rı maga mec ur o u evcem h k 'b' 1 d bul d' Meselen. in ehemmiyeti, bu gü 79 kilo orta s'ıklet .· 
· d ı · d ı klıl d b f h' . . 'ha d • er es gı ı sa on a unsun ı rıs e er. erın en esasen a aca arın sa ece u se er ızmetçı ıntı p e er- 1 R ruhu teşkıl eden fertlerle ölçü M f B 

[Blaisdellin eseri Osmanlı İmpara- bir miimesaili olan meclis bilahara ec ken müşkülpesent davranaca- ye a mrştım. adyosuz salon za . ·. - usta a ey Kumkapı. 
t 1 - 1 l•d ı· b' t ·h· d b' ı· h b''t" · k t manımızda pek boş go"ru"lu··yor lecek olursa, derecesını çok kay 87 5 k'l - 'ki or ugunun a e .. e ma ı ır arı ı e ne ı sermaye ı emen u un şır e - - t . tti b d .. k'' , ı o yarı agır sı 
ğil belki Düyunu Umumiye idaresini lerle alakadar olmuş ve bir çok defa- gını eının e · da ondan. . . e er; çun u: rinci Faik Bey Haliç. 
meydana getiren avaınilin ve bu !ar asıl vazifesini tecavüz ederek tica Bir kaç gün bekledik. N iha- . . Bu sergerdeler, her hangi bir H B K k ' 
idarenin geçirdiği safahatın iyi bir ret şirketlerini himaye eylemiştir. yet bir kadın bulundu. Fakat -- Pekı, dedım, ne yapalım?. meseleden müteessir olarak bu ayrı ey um apı 
hülasasıdır iri bilhassa bu noktai na- Hükumet imtiyazlı şirketlerle herhan bunun da bir merakı var· İyi si- - lfaşkasını almalı .. Japon- işe teşebbüs etmiş değildir. On- Ağır siklet: Birinci Ce 
zardan bizce haizi ehemmiyettir. Bu gi bir ihtilif hudusunda Düyunu U- . k O .. • b · yayı bile dinlemek kabildir. İs- lar ancak, yem veren, siyasi bir Haliç. 
eser bir doktora tezi olmakla beraber muınlye Meclisini karşmnda görmüş g.ara ıçme · · · nun ıçı~ enım , 
bir çok tezlerin n:ıalul oldukları has- tür. Dilyunu Umumiye idaresi müel- sıgara kutulanm habenm olma terseniz bunu değiştirelim. . . elin arkasından giderek, budala Bu netayice nazaran K 
talıktan (sadece başka müelliflerin lifin (Earle) den naklen söylediği gi- dan boşalıp duruyor. Zevcem, Kabul ettik. Devrisi sabah ca kandırılmış; ve bu intihara pı kulübü 930 senesi İst 

ı 1 ~ Hani bu sene yaz gelmiyecek efkarını hlilasa etmek hastalığın bi "Osmanlı mali siyasetini elinde tu- kendi bulduğu bu kadını müda- hizmetçi kız ilk iş olarak soka- tekmelenmiş cahil, düz kafalar- Güreş Şampiyonluğunu k 
il l . İşte iki üç gündür İstanbul dan )oldukça masun kalnıııtır. tarak bunu Avrupalı bangcr ve serma faa etmek istedi. Fakat sigarala ğa çıktı. Az sonra bir delikanlı dır. mıştır. 

l 11 ı 

••• 1 ehenneme döndü. Dün bir İ" i- Doktor_Bla~sdell ~ünya ~e bilhassa yedararun menafüne hadim kılmıt- nının eksilmesine ben git gı' de · ı 1 k d .. Hükfunetim!zin aldıg" ı terl ........................ _,,.,, ... "'""-"'" 
• , .. Şarkı karıp sıyasetı nol<taı nazarın- tır... . . 

1 
. d L"k' h . ı e ge ere ra yoyu ona goster- a- , 

~ , n bir bankaya gitmiştim. HeF dan Dllyunuumunılye idaresini tet- Kitapta Düyunu Umuıniyenin Oı sınır enıyor um. a ın ep~~ di. Delikanlı, bize bir çok fenni b~~le yok ediliv~.re:ek .o~an bu f eyziati Lisesi 
, 1 ,rafta dönen fınldaklar insanı kik ederken başka müelliflerin eserile manlı devletine vaki hizmetleri de zik bundan ıbaret olsa tahammulu şeylerden bahsetti. İşitmedig" i- g~h, İran. . ~.ukumetın. ın. de 
' ·k ·f ı kt dı 1h kika d ı k l d' 1i h t kt s Feyziati Liseleri Müd l ~ a18 serinletiyordu, biz ise ne ı ti a etmemiş, asıl membalara müra- ro unma a r. Fi a ev et vari- o ay ıye m. miz kelimeler söyledi. Nihayet muza ere mı .~o:me . e. ımış. _ u 
~ 1 1

• nldak döndürüyoruz ne de caat etmiş ve belki şimdiye kadar datınm hemen dörtte birine yakın Bu kadıncağızın bir merala i'adyoyu aldı, görürdü. Yerine h?lde, İran hukum~t.ının ?~eş- ğünden : 
. 1i E kid b • 1 meçhul bir çok noktalara temas eyle- bir kısmını elinde bulunduran bu ida- kıyaları var kuvvet· ettıg bu Geçen ders senesi esn 

\ ı ( :nn yoruz. s en oy e sı- miştir. Müellif bütUn tetkikatında re menfaatini temin için ittihaz ettiği da kitap. ok1;1111aktı !. •Bu da.iyi .. ha§ kasını getirdi koydu. Üzeri- . . 1 
• .ı . 

c ık günlerde. Düyunu Umumiye idaresinin Avru- tedbirlerle Osmanlı devletinede malt Fakat hır kıtapta hoşuna gıden ne de beşyüz frank aldı. Hizmet h~sr~dan hıssedar ?~nası, va- düçar olduğu büyük yan 
1 • 1 i - Gene cehenneme bir kadı pa Emperiyalizmine nasıl alet olduğu ve iktısadi yardımlarda bulunmu§tur. sahifeleri koparıp saklamasına çi kız, daha doğrusu evimizin zıyetın dev_amı takdı~ınde; mu- laketinden sonra ihtiyar e 

'ı ,, 1 f ttlar .. denirdi. nu göstermekte ve mukaddimesinde 1905 - 1906. senelerindeki Mak;- ne diyeceksiniz?... Artık ta- radyo mütehassısı bundan çok kadd~r netı~ele~dendır:. ği bi'.. ç~k fedakarlıklarla 
. ~ f Dün bir dostum: bana. söylediği gibi "Avrupanın Osmanlı donya meselelennden ~o!'ra Meclis hammül edemedim. O da gitti. _ .. . Mutecavız aşıret guruhuna vutkoyunde tramvay yolu 

ı . B . h İmparatorluğundaki alakasını iktısa- adeta Avrup.a d7vl;tle~ını~ v;ldıı ol- . . menınun olacag~mızı soyledı. gelince, memleketin bir köşesi- nde kain Çiftesaraylara na 
t ı f - ugün gene ce enneme di kontrol noktni nazarından izaha muş ve mahıyetı sıyasıye ıktısap ey- Yerme gelen ufak tefek hır Markayı methettı durdu Ak- "t 'h b h · • 'k · d'lm· 1 k birni • · ~ g t · ttıl rt d' ta · 1 · · .. . . k G . 1. F k ' · ne mu eveccı u ancı mı rop mm e ı ışo anıne te 

, 1 ' .. • ~e ecı a a .. ıye r;,z ç~lışm~adır. Yine mukaddimede emıştır. Muellıf kitabının son kısmı- ız. . . enç, sevım ı. • . a at sam olunca üçümüz de radyo- 1 k tl' h. li d k" b · 1 ta 
1 

• i !ti. Bıçare adam farkında degıl .dıyor kı: Sevr muahedesinin ah!Wnı nı kendisinin (Mali Emperiyalizmin öyle zevcemi endişeye düşüre- i'ı.un başında idik Hizmet i ~nn,. uvve 1 ve ~e ır . te ~- ur sarayı ır a!ı evve 

.

. ı~. t r ·•. g~e.tecilere dünyada olma- u.mu~iye~le , _ınüttef~k , de~l~tle~ tekniği) tesmiye ettiği bir bahse has k · l'l d d - .1 B . . · ç bırle 1fna ve tatbık edılmesı; ve mektebe teslım eyleme 

ı:' ~ ğr gıbı ahrette ve cehennemde rın Turkıyedeki maddı menafıını hı- retmektedir. Bu kısımda vesaika müs ce se~m .'. .~~ e~ egı · · · u -artrk bu tabın kull~akt·a-~ onları bize taşıyan; saldırtan rarını veren Herman Spiref 
1 •. k G 'lik h dd' maye maksadile vazolunmuştu. Fa - teniJen, Avrupa devletlerinin mali kızın gordugu hızmetten çok sıkıhyorum- radyoyu ıstedıgı elin kesilmesi bir gün meselesi essesesine gösterdiği bu et 

·.~ı • r 1 yer yo ·· azetecı . a . 1 kat şurası hemen bütün dünyaca menfaatlerini ~i~aye için ~iya5! vası- memnunduk. gibi elliyor, çeviriyordu. Fakat dir. karane hareketinden dolay! 
1 ı l iti.nde azabı cehennemdır, hır meçhuldür ki Avrupa devlet- talardan r:~sıl ıstüade. ettıklerını sa- Bir kaç gün böyle geçti. Fa- doğrusunu söyliyeyim ki haki- Bu vaziyette onların intihar- mimi teşekkürlerini iblağ 

· ı ahrette mi yanalım.. !erinin (Almanya ve Avus-- ralıaten gostermektedır. k b' k k d ba . . . . . 
i ıİktısat vekaletinde "yanacak turya da dahil olmak üze- Mündericatmın küçük bir huliisa- at ır ~- şam ızı .. ra ~~mu~ katen en .uz.ak Y.erlerde verılen larmrn şeklını de takdır çok ha- mektehın önümüzdeki derS 

~ 
2 

' addeler mufetttişliği,, diye bir r~) menafii maddiyesi senelerden- sını yaptığım bu eser bizim için üç şın~a, dunyanıl} ?o'.t koşesı~ı~e ~onserlerı ~~ze dınle~yo'.du. İki sitleşir: Onlar Yüce ve Ul~ b'.r nesindea. İtıbarcn mezkur 
ı· . \· A b b berı Avrupalılann kontrolu altında noktadan haizi ehemmiyettir ve tarihi verılen konserlerı dınlemek ıçın uç akşam boy le geçtı. Bız menı kayaya başlarını çarparak ıntı- yda tedrısatına devam eylt 

1 ~, 11 •)' •• :mı var.. ca a urasr sı- bulunan bir müessese yani Düyunu U malimize dair yazılan sair eserlerden çevirmekle meşgul görünce ta- nunduk. Fakat bir sabah baktık hara teşebbüs eden bedhahlar- ceğini alakadarlara beyaf. 
,ı ;, ktan <;ayır çayır, yananlan da mumiye idaresi tarafından himaye e- ayrılır: hammülüm kalmadı. ki hizmetçi kızdan eser yok .. dır. ler. 
~ ; . ttiş edecek mi? Yoksa sal3.hi- diliyordu. Blaisdell bu neticeye vasıl (1) Bu eser vakayiin hüliisa:;;ından H" a··· b' el H' t · k F k t b kt .. •••••••11••••••11""'''"''111"'''111••u•1 "''11 ' 111''1 '' 1 " 11 ' 1''1111 " 1 ' 1 '''''"1 •••••••u••••••' .. 
'• q : iti yalnız, ciğeri yanan, cam olmak için şimdiye kadar harice kapa ibaret bir tarih değil belki muhtelif - ıç sevm_e ıgım 1~ şe~ e . ızme çı yo · · a a ıra . ıgı .., } ! • 
1.,\ ·• :nan yüreği yanan parası ya- b olan vesaikı ve Meclisi idare zabıt- safahatın yekdiğerile alaka"ını tahlil radyodur, dedım, buna hır nıha- hır mektup var. Zevceme hıta- eg ence en 
1 Ll ' f · . !nh, • • !arını tetkik eylemiştir. ve bunları Avrupanın Osmanlı impa- yet veriniz... ben hörmetli ~ir lisanla diyor 

11 , J n an te tıse mı, ısar eylı- Ese D'' u · M ı· · · 1 - d 
~ 

1 
• " " r uyunu mumıye ec ısııu r~tor_ uguw a tesisin~ çalıştığı mali ve Fakat 0 hiç so!rin kanlılığını ki: 

, · .ek··· evvela Avrupa kapitalizminin bir ile- sıyası k.on:r~I n?ktaı na~arından izah bozmadı. yerinden de kımılda-
·' 1, 1 • l Radyo ne oldu? ri karakolu olarak tetkik etmektedir. eden, bildıgım, ilk eserdır. "N ezdinizde daha fazla kala-
ı, q,: ,ı . Osmanlı imparatorluğunda istikraz (2) Şimdiye kadar tarihi mali tet matlı: madığıma müteessifim. Fakat 

1 ı ı Arasıra meçhul elektnk mev- akdine sebep olan avamili ve sultan- kibtmda tamamen istifade edilme- - Nasıl olur, dedi, siz bu ka- beni mazur görünüz. 
ı 1 erinin bize kadar getirdiği ların israfatını dikkatle tetkik ettik- miş menabiden istifade suretile vücu daralakasız olabilir misiniz?.... Radyo olmıyan bir yere girel 
E • • l ·arengiz nağmeleri dinlemek ten sonra ayni mesaili bir de Avrupa de getirilmiştir. D - b d 1 b 
; 

1 
•: fı. R d noktai nazarından görmekte ve Avru- (3) Bir Amerikalı tarafından yazıl ogrusu en ra yo 0 mıyan ır ceğim. Açıkça söyliyeyim: Ora-

• ı 1 • ',ls a yoyu açarnn.. . palıların evvela na:;ıl bir hırsı menfa- mış olması bizim için bilhassa haizi yerde oturamam!. · da da bir radyo aldıracağım. Be 
·r ~ ,' ·~.an~~ Radyosu dut yerı:ıış atle yüksek faiz almak için ikrazatta ehemmiyettir. Düyunu Umumiye ile Dikkat ettiniz ya, evvela mil- ni affediniz . 
• d 1 it •bul gıbı h!imuş oldu olalı ılk bulunduklarını ve sonraları devletle- alakadar olmıyan bir memleket va- nakaşa ediyor, radyoyu sevme-
~ 1 

11 te önümüze cıkan istasyon rin nasıl bu ikrazattan siyasi gayeler tanda~ının Türkiyede üç sene kaldık-
1 ~ , • lkreş oluyor ve doğruyu söy- aramağa başladıklarını çok güzel izah tan ve bilhassa tetebbüatta bulunduk diğim içın benim zekamdan, 
.ı • 1 ıek Iazimgelirse henüz tecrü eylen;ıekt~ ve ~u. suretle ~~.Y~.nu. ~- tan sonra }'llzdığı bu eser bitaraf bir zevkimden şüphe ettiğini anla-
' • • 1 d . d b l b . mumıye ıdaresının teşekkulunu bıtir noktai nazardan yazılmış addolunabi- tıyor, sonra da tehdit ediyor! .. 
1jl, e~resın e u uı:an u ıstas mektedir. lir. Radyo olmazsa oturamazmq .. 

Fakat doğrusunu söyliyeyim: 
Girdiğim evlere birer radyo al
dırmakta az çok kanın vardır. 
Sizin radyonun tebdilinde dö-

öugünıdl yem Dllnkil bil necemlzln ı. ı •ı bır çok Avrupa ıstasyonları O zamanlar Avrupa matbuatının Hütasa: Bu kitap maliyecilerimizi Yani bizi bırakıp gidecek!.. nen beş yüz franktan bir az da 
ı. tefevvuk ediyor. Bundan ev- Türkiy~nin .istikbali hakkında derme- ve Düyunu Umumiyenin mahiyetini G . . . d .. d.. H. ben istifade ettim. Lakin temin bilmecemiz halledil .niş şekli 

11 
bizim İstanbul istasyonu da yan .ettıklerı .mütaleat ~ek pyanı dik anlama~ istiyenleri, bilhassa şu sıra- e:ısın genye on um. ız- , ederim ki bu radyodan daima Soldan sağa: . . Yukardan a~ağı: · 

1izliği itibarile en şayaru dik kattir .. ~üellif. bu de.vrın Avr~p_a ga- larda aıa:cadar _edec~k bahisleri muh- metçı kızı radyonun başında bıJ memnun kalacaksınız!.,, ı _ Uzamak (7). ı _ Bir kokulu yaprak (SJ 
k l d b' . 'di B' . zetelermı tetkik et:nış ve tahvılat sa- tevı tetkıka deger bır eserdir. ·raktrm. Zevcem: 2 N t (2) Be · (2) 2 y d 1 (4) 

: ı •. m.e~ ~zer ~n . ın ~ . · . ~zım tışıru Üzerlerine alan bankaların na- Hazim Atıf Nasıl?.. Hizmetçi derdinin - 0 a · ygır · ...... ar ın · 
t 1 ı ımızı oteye enye ışıttinyor sıl Türldyeyi müstakbel bir cennet - Sus, de<lı, bırakıp giderse pek yenisi değil mi? 3 - Genişlik (2). İstifham 3 - Bakir inek (4). pi1 

,j ·1 •Ne yazık ki, sesi kesildi.. O Mülkiy~ ve Robertkolejde muallim höylesini bulamayız!.. (2). 4 - Uzak nidası (2). ( 
. 1 , ı 1 bugündür bugün yann diye şrrn anlatıyor. Çocuğun birine- Fakat hizmetçi kızın evdeki ızıım=m-ZllEEEl!SimmBE~ 4 - Ses (4). Dişi öküz (;4). tarafı su (3). Edatı şart 
., , ı 'hayli rivayet işidiyoruz, li- sormuşlar: radyo istibdadı altında git gide 5 - İsim (2). Nota (2). 5 - Remil (3) . 

. •; ,· 'hala sesi sadası çıktığı yok.. - Dünyanın en kalabalık ye BARBETTE Q
1 

f

1

fj Q
1 

bende ve zevcemcl.? bir merak BARBETTE 111 6 - Yoketmek (4). Bir (m) 6 - Nota (2). Şart (3). 
' • az himmet edilse ne olur? ri neresidir? { { { l'aşlamasm .nı? .. Piyanoyu iyi ilvesi ile son olur (4). Nota (2). 
• 

1 E kal balık 71 - Bizim tramvaylar .. cevabı çai;ın zevcem artık: buna v.:ıklaş 8 - Kamer (2). Sandal (3). 7 - İhtiyar kadın (4). 1 
;; 

1 
' n a yer.· · J ld H' · k k k (2) 8 Ad (4) B' d f dl nı vermış.. maz o u. ızmetçı ·ız en uza ırmızı . - et . ır e a 

;ı .•i:r~c~o:ğ~ra~fif:;;:,::a~m~u~a~ll~inıı;·~·~a~rk;a:d~a~"""! .... """! .. llllll"""!~F~E~L~E~K~ .. !;:==~::;:~::::;::::::::::;::~~y~e~r~le:r~d~e~v!e~ri~le~n~k~o:n~s~e:rı~e;r~i~b~u~-~==:::::::;::=:.;:;:;:::::::~~~9~-;:,~F~i~la~n~ı~n~a~r!k!a~d!a!şı~(S~)~ ... .,.!. .... Y~a:p~{~S~).:,__.,._._.,..,,,,,,,, ı'• 
1 

; ı 'Mliilyet,, in edebi ronıanı: 19 -terüien başka. şeyle.ri.yok ki .... ıkula.ğı~a çalırunağa başla-mıştı. Artık Bebn~y! bilhassa dave -lar, bahçeler ço~tan bozul~uş,ıli bakıyordu. · . . fı 
Nevres Vacıt, sesını çrkarmaı Lakın bunu Hurrem Hakkı, te hacet gormıyecekler, davet kış çoktan gelmış, karlar yagalı' Nevres Vacıt, bır şeyı~. ~ 

mıştı. Hürrem Hakkı, devam et nasıl hissetmişti? Köşke geleli için behaneler aramıyacaklar. yıllar olmuştu! 1 kında değildi. Tatlı tatlı gııl 
ti: daha kaç g;.iıı olmuştu? Köş-ıBelma, mecburen gelecekti. Bu iki aksaçlr ihtiyar, daha, siyordu: ftf 

- Bu biı· telakki meselesidir. kiin komşularından pek azını ta Kısa bir sükuttan sonra, Nev- kış gelecek! Diye korkuyorlar- - Acıdığınız şeye bakın 
Sebepsiz yadırgayışlar vardır, nı<lığı halde, bu nazik vaziyeti res Vacit'in sesi y~~seldi: .. dı. Fakat R~.sih .N.ev~.e~, uzun hunde Hanım! j;1 
alışılınca gider. Şimdi candan nasıl kavramıştı? - Fakat yaz bıtıyor, Hur- ve karakış gunlerının olum kas - Neden· Beyefendi? O . . 

1 sevdiğim nice ahbaplarımdan Köşk komşularile görüşerek, rem! veti, bu iki ihtiyarı daha çöker- dar güzel çiçekler yetistirdı~1 1 
j evvelce nefret ettiğimi hatırla- tanışarak, bu meseleyi ortaya Rasih Nevres, bu sesin hicra teceğini, daha yıkacağını bili- - Ne ehemmiyeti v~r? ~·'~ 
rım da şaşarım... atmak umumun tasvibini kazan nını, kalbinin derinliklerinde yordu. Korkmağa hakları var- monluğa değil, binlerce f~d'~ 

, Mahmut Yesari Rasih Nevres, amcasındaki mak demekti. Bu suretle tek- duydu, ürperdi. dı. lığa bedel, bahçemde bir gul 
' ' : · telkin kuvvetine hayret ediyor- mil dedikodu kapıları kapanını~ Hürrem Hakkı gülüyordu: Hele böyle cıvıltılı bir bahar- tı! ~ 

~ r Çoğu tahammül edilemi- Halecanla amcasının cevabı- du. Hürrem Hakkı, Nevres Va- oluyordu. Çünkü herkes bunu - Kos koca üç ayımız var. dan, güneşli, renk renk ışıklı bir Rasih Nevres babasına ~il 
1 ı' ek kadar soğuk, banal'dir. nı bekledi. Hürrem Hakkı Bey, 1 cit gibi hayali değildi, ameli ze kendi teşviki, kendi tasvibi, ken - Fakat ortada bir şeyler yazdan, ılık, ipek bir son bahar tı Ferhunde ile 'Belma da go;~ · 

'·Rasih Nevres, olduğu yerde homurdanıyordu: jkasıilemaksadınayürümeğihe di eseri addedecekti. Müşterek yok. dan sonra... ri;u kırpıştırarak hayretle ı 
'ı:si darlaşarak dinlemekte i- - Zevahire aldanıyorsun ga define varmağı çok güzel bili- teşebbüslere itiraz az olur; ol- - Süratle işe başlarız. - 8 - . . ruyorlardı Hürrem Hakki ı;e . 

1 · • ı Demek limonluğun. yıkıl-. liba.' Ne.vres .. İnsanları harici 1 yordu. ~elma, ar~adaşl~rı olma sa da ~ui niyet bulunmaz. - Çok. sürer mi? _ . .-. Yemin ederiı_n ki bu fikri tek gözlüğünü takmıştı. fiİÇ ~ 
· ~ı,. kort yapılması hır emn şekı.ller~ne ba~ara''- muhak~m~. [dan_ temse gelmıye.c~ktı .. Onun Rasıh Nev.res, ~mcas~ b~ ~.e . -.O, bıraz d~ tutac~gnnız ış- Hur~.em Beyefendı, bulmuştu~. ri, ne sormağa, ne de bir ~ 

1 1 ııdıt Amcasırun bu kadar etmıyelim. Soguk, banal gordu1 ayagını alıştırmak ıçın, bır mu- rece kuvvetlı ve ısabetlı duşu- çılerın meharetıne baglı. Hurrem Hakkı, Belmanın o- söylemeğe cesaret edemi""r, 
' itle faaliyete geçeceğini hiç ğün çocuklann, belki hususiyet' hit hazırlamak lazımdı. Hürrem nür tahmin etmemişti. Belrna- - Kış geliyor, Hürrem! nünde eğilmişti: Havaya çöken ağır sükutu. r.; 

~, ,namıştı, demek babası biri., l"'ri büsbütün başkadır; ne bili-: Hakkı, bunu temine uğraşıyor- nın, Ferhundenin köşke gelip Rasih Nevres, boynunu bük- - Bu teveccühünüzü her za- res Vacit'in vakur sesi yırt1 

· ~t bekliyormuş?.. yorsun?.. 1 du. gitmeleri hem gayet tabii gö- tü, bahçeye doğru yürüdü. İçi man hatırlıyacağım, Belma Ha- _Neye susuyorsunuz? 
ıı Yalnız kalbi, babasının son Rasih Nevresin damarlarrı Belma ile Ferhunde, hatta bi rülecek, hem de srklaşacaktı. yana yana, acı acı gülüyordu. mm... B __ .. .. - ; ti ıdı'.l 

Jnü, son şikayetini duyunca donmuştu, o anda odaya koşup 1 raz da Rahşan, köşkün gedikli Şimdiki istiğna da kalmıyacak- - Kış geliyor, Hürrem! Ferhunde, Nevres Vacit'in ya . a~:".~ on~~gm.~d· 5ıığ 1 ~ 
hlamıştı. Soğuk, manasız Hürrem Hakkı B. yi yakasın-' mudavimlerinden olmalanna tı. Babasının, bir kalp harabesi nında idi: ~111: yuzune t t 

1 Y'~; di~ine J1 
:·-pelerin ne vesile ile olursa dan tutarak sokağa, bahçeye, !rağmen, korta doğrudan doğru- Amcası, tenis meselesini aç- iniltisini andıran bu şikayeti, ku - Ser'e yazık olacak! /7~ t~~1P0 u arlı. ' 

,l ı m köşke dadanmalannı,Nev gözü kestiği yere atmamak için
1
ya onları davet etmek hatta bu tığı zaman, Rasih Nevres, bu laklarında bir oğultu gibi akse- Rasih Nevres, Ferhunde ile 1 a 1 vııruyorb_~· .. 

1 
~-tı! fi 

Vacit te hoş görmüyordu. kendini güç tuttu. Kalbi sıkıştL meseleyi açmak, konuşmak hay,ince noktalan düşünememiş~i. diyordu. göz göze gelmemek için başını -. Bahçemde !' g~ İ~c8ı: 
Rasih Nevres için, zayıf ta Kendi kendine mınldandı: 1 li manalı düşecekti. Ufak, ima- Vaziyet, gittikçe inkişaf ediyor- - Kış geliyor, Hürrem! çevirmişti. Belma, dudaklarını yem romanımın ısmı 0 dı 

ı, bir ümit ,.1.funetidi. - O 'lahte mahluklann, göst 1ı dedikodular, Rasih 1'1'evr,..q'in, ~·· ÇicPkler coktan solmuş, bağ- ısırdı. Hürrem Hakkı, gizli giz- cr.:•.,,ç 



--
yette Ekonomi 

ukayitleri Liman işi 

MILUYft' SALI ıs TEMMUZ 11130 

Liman komisyonu Şarktaki tenkil harekatı 
(Birinci aahifeden mabat) 

(Birinci •alıifedea mabat) Tenkil hareketi etrafında aldı- gittikçe daralan ateş ve ölüm kaldınlmaaı lizimgcldiği müta-

Yaz tatili 

1 llilihlar sayesinde Ercit piriler ğım mütemmim malfunata na- çemberi içinde şimdiye kadar leasmda bulunmuştur. 
ahi kıymetl~rlnl T. Odası müstace eline düşmiyor. Patnosa giden zaran, tenkil edilen şakiler İran şakilerin reislerinden Emin Pa- ikinci reis ne diyor? 
i t / l / b h } d öteki kol burada Haydaranlı hududundan Zeylin deresine şa oğlu İbrahim, doğru Cini- Birlik ikinci reisi İsmail Hak 

Mahkemeler 20 tem 
muzda tatil edecek .. 

e Dl ş o an ar ir rapor azır a 1 aşireti reisi Kör Hüseyin pap geçen şakilerdir. Bunlardan bir kanlı Tahir; lrşatlı, Gafur, Çu- kı Bey bir muharririmize atide Vekalet talimatname 
l tasfiye edilecek aveneainden muavenet ümit et- tanesi kurtulmamak üzre hepsi buklulu Mustafa, Ahmet, İbra- ki izahatı vermiştir: • b 
u kayıtlarından hukuki Rapor tetkik komi&• mişlerdir. Evvelce otomobilleri imha edilmişlerdir. him, Sait maktullar kör Hüse- "-Bundan beş sene evvel Li Y1 te liğ etti 
!erini kaybetmiş olanla- yon una verilecektir. çevirilecek esir edilen doktor Ağrı dağında bulunan şakile- yin oğlu Nadir yaralılar arasın- man inhisar şirketi idare mecli Adliyenin 20 temmuzdan iti-

k"ld f d"l •· Fatin B. ile bir yüzbaşinın öl- re gelince, bunlann tenkili ayrl dadır. si azalığında iken bu teşkilatın baren başlııyacak olan yaz tati-
şe ı e tas ıye e 

1 ecegvı: Ticaret oda. sın.ca, İstanbul dürüldükleri anlaşılmı,,tır. Asi- harekat ba .. lanmasına vabeste Hususi kıyafet ve alametleri liman işlerinde hem memleket li hakkındaki talimatname Ad. 
olan nizamname .?~ı:1 .. 1 lı"manının İ " " 
gelmiş ve tapu mutlu. rlu- •--d . vazı ye? v~ s.on zaman lerin silahlarını ~an t~~~ağm- görül~yor. . olan maktul.lar ~.r~smda . bul~- ve hem de şirketin müessisleri liye vekaletinden müddei umu-
ebliğ olunmuştur. Nızam uu ababliman faaliyetı!11° azalma dan, İraktan tedar:k e:ttııı .anla- . Sahh Paşa Karaköse fa~~ye- nan 5 cesedın huvıyetlerı tc~bıt için fena bir vaziyet ihdas ede- miliklere gelmiştir. Talimatna
e göre· tapu defterlerin- sı es. 1 ve ?~da liman, rıh- şılmaktadır. Kendılenne bır yar tıne devam etmekte, tenkili ta- olunamamıştır: Kıyafetlennc ceğini bir takrirle bildirmiştim me şudur: 

· b" ·men tım şırketlennın ne dereceye dım eden .. bulunduğu muhak- kip eden vaziyetle meşgul bu- nazaran bunların !randan gel- Mavuna mübayaasile iş görece-

gaayyyn~treoslmaı:ı sıurre gtteaynsatım ka·ıdar ~l olduğu hakkında a- kaktır. Ağrı dağındaki asiler lunmalı:tadır. Bu sabah Karakö- miş bazı yabancı rüesa oldukla g"ini zanneden şirket mu""dürü 1 - Hukuk, Ticaret ve ceza 
b h lanmı"tır · bi · mahkemeleri 20 temmuzdan iti k . a ve cı en ır rapor azır Y • meyanında mıtralyöz za tı or- seye gideceğim. rı zannolunuyor. umumisi Hamdi Beyin fikrini 

mmau,amtaelseılmer' ıZ-am~harm b Aldığ~ız maluma~ n.a~aran dudan matrut Bitlisli İhsan Ağrıdağı eteğindeki 3 - Umumi müfettişlik mın terviç için, o zaman heyeti umu haren yaz tatilinden istifade e-
·~ 1 a etını tet N · d" B b h k" •-- b k fi d deceklerdir. Bu tarihten itiba-etine geçtiği ve . k~unu k~krarr ımaı;un v zıy . - urı ~ar ır. un~ u .are ~t köylülerin tedibi taıw~ın.. aş a tara arın a miyenin değiştirilmesi cihetine 

'nin meriycti tanhıne ka .ı c en komısyona venlecek- ta nafız rol oynadıp ·-~ylenı- Erzurum, 14 (Milliyet) - . tam hır sukunet va~dır. .. gidilmiştir. Halbuki mücssislcr- ren yukarıda ismi geçen mahke 
tır Ağ d - t 1 b 111 4 H !kımızı çle d 1 meler vazife görmiycccklerdi.r . .. sakkafat ve bu lıükilmdc · T d yor... rı ag~ cm:~ ıgı a_,, ar- Ağrı dağındaki asilerin hareki- . - a n ış ve gu - en t Bankası, Bahri muamelat 

bağ ve bahçe . v_eyhut icaret boraaaın a s~ .gunlerce sureccgı tahmın e- tını dört sergerdenin idare etti- n_l_e meşg1;11 ~lmalar~ı ve b.!1 şirketi, Sanayi ve Maadin Ban- 2 - Müteaddit hukuk, tica -
n 15 diğer arazımn 10 intihap hazırlığı dılıyor. , . . ğindcn bahsolunmaktadır. Bun- g~ler~e 1stı.hsal .~d!lecek . te.- kası ve Seyrisefain bir sene zar- ret ve ceza mahkemeleri olan 
atik ~ıfatı ile nizasız ve Ticaret ve zahire borsası in- b"" ~kareb~atta1 tayyarele1nmız lamı tekrar Ercişe akın yapma- dıp netıc1elı;n~e su.kunetl

1
e ~ntı- fında bu işin sonu gelmiyeccği mahallerde hukuk ve ticaret 

iyetle tasarruf altında tihabatı bu ay nihayetinde ya- huru
1 

. ır~,r_o . oynamışğar ve lan ihtimali düşünülerek ona zar ctme
8 
.. erı~ı tavsıy; e e!1 e~. ni görerek şirketten çekilmişler mahkemeleri; hukuk mahkeme 

Ug·u herhangi bir tasar- pılacaktır. aın enn ...,erme ateş ya mur- göre tedbirler al ..+• • . ırmcı umum mu ettış dir. leri usulükanunununtatili muay 
1 'd la d s·· . ınmı,,_. 1 T 1' elesi esasında bir res- İntihap komisyonu mesais~- ~rı yag ırmış r ır. uyarı ve Asilerin mebzul cephane ve · · · · a 1 Esasen mavunacılarm muvaf yen mcvaddmı, ceza mahkeme 

am veya ihtiyar heyetle ni bitirmiştir. Neticede 109 kı- pıyade kıtaalanmız Ercış ~ın-. erzakr olduğu anlaşılıyor. Asi- Iran - Rus hududu fak olmadıkları sistem dahilin- leri, ceza muhakemeleri usulü 
hbar edilir veyahut zilyet şinin intihap etmek ve 50 kişi- takası~a. muvafakıyetle şakılerı lcre erzak temin eden ve civar- "Times" in Tahran muhabiri de şirket halinde fazla masraf_ kanunun 423 üncü maddesinde 
dan bu yolda bir beyan nin de intihap edilmek salihiye halka ıçı~e almış .orad~ ~~kı~.tı- daki vaziyetle harekitımızı bil- gazetesine 9 tarihile gönderdi- la bu işlerin görülmiycceği mu zikredilen mcvaddı rüyet eder-
lursa tapu idaresince ke- ti olduğu tesbit edilmiştir. rıl~n. şakıler ~erçıve ~Uçuld~k- dirmeğc vasıta olan Atrıdağı ği bir telgrafta diyor ki: "Ara- hakkaktır. ler. 
tetkik ve tasdik olunur. Fındık mahsulü pek ~e as~er Zeylan deresıne dogru eteklerindeki köyler imha edil- rat dağı civannd.~ Tür~ler~ ~~- Şirketin mavunalara verdiği Mevaddı müstaceleyi rüyet 
diğerine tedahül eden iyi ; ınmeg~ ~ecb~ olmuşl:ırdır. ~u miştir. kavemet eden Kurtlerın hıç şup paralar sokağa atılmış demek - edecek olan mahkemeler, müna 
ve arazi hudut ihtiiafları Giresun' dan Ticaret odasına 1 h~lka ıçınde un?a .. edılenl~rın İbrahim Tali B. in hesiz İran Kürtlerine karşı mer tir. Şirket, bu paralarla Sirkeci vebe ile vakaletçe tayin olunur. 
halıedl.lcm•zsc hu .. km•n gelen malfimata nazaran buse- ~ı~tarı aLtı yedi yuz tabının e- 2 :~cı" he 1• butiyetleri vardır. Türkler bun- deki sevkiyat iskelesinde ve Bu takdirde tatilden istifade c-

~ ~ dıliyor ~· yannames l b" k h d d t" · · d · k ne fındık mahsulü fcv~alade ~- · • . • · Erzurum 14 (Milli et) _ -~r~ ır ısınının .. u u u geç ı Tophan~de _tesısat yapsaydı li- ~mıy~ce ?~an mahkem:lcr ha 
nelere mahsus bir vazıyettedır. Salih Pş. nın tenkil ş k .1, , . ··r Y . . umu- gmı, bu suretle Turk-İran talı- mana faıdeli olurdu.. kımlenne bılahara kanunı mezu 

h kkmd bli v• ar vı ayetıen mu ettışı d"d• h d k . . ha . T 
Artık maksul her hangi bir a a te gı misi İbrahim Tali B. neşrettiği 1 1 u uı; ~ısy~nu ışe. ş- Şirketin teşekkülünden evvel myct ven ır. 

kaymakamı Vasıf Be- tehlike devresini de atlatmış- Erzurum 14 (Milliyet) - • ikinci beyannamede diyor ki: lar~en ~a.zı~ bı~ vaı:ıyet ıh:s senede 600,000 tonu bulan lima 3 - Ayrı ayrı hukuk ve ceza 
işkezek kaymakamlığı- tır. Tenkil harekatını idare ve mu- Kudretli ordumuz1R1 tenımwı ettıklcnnı ıddi1a ediy.~rlar. . u nm ihrakiye işi şimdi 150,000 hakimi bulunan mahallerde ta-

' b"ld" ı ta hh""t . d b 1 d • . .1 ha nunla beraber ran hukOmetıne t k d d tild ·· be ·ı · "f edildiği Vilayete ı •- Geçen se~e yapı ~ a . u - vaffakıyetle ıntaç eden Kolordu a il! a ıgı tedıp ve tenki - , on a ar rr. .. .. . en munave ı e ıstı ade edi 
ler bu sene ıfa edılebilecektır. kumandanı Salih Paşa vaziyeti reketi büyük muvaffakiyetle bit resmı protesto .. yapılmamıştSrr. Bu suretle komur ıhracatımı- lir. (Bu sene tatilden istifade sı 

Bir ziyaret Bo f . ti • .. . . . . · la , bi Şark hududu muntehasında o- ı ·· ·· d le- rası ceza h'ki ı · · d" ) h rsa ıa en şu tebhg ıle tenvır etmıştır: mıt ve t aatımız muayyen r . laril "lrtil'f zın aza ması yuzun en mem a m erının ır u-
Dün borsada İngiliz lirası "l _ Erciş ve havalisinde noktada toplanmıt ve halktan ~ıye~ m~m~ c 1 aK ~:- ket senede dört buçuk milyon kuk hakimleri ceza ve hukuk da 

~iye V:~~~l~ti ~uhasebei 1032 kuruşta açılmış ve bir ara- kıtaatımızın bulunmadığı yer- ıakilere iltihak gafletini g~t&o ır.lt u~ ~ . aviayı h d ad as lira kaybediyor! Transit işleri valarmı -müstacel- rüyet eder -
ye mudU:U 1'..aı~ .. Bey, !ık 1032 kuruş otuz paraya ka- !erde irticai bir hareket uyandır renler cezalannı bulmuttur. Ay ~u ;-1 crının . r~ u f'tcı ~- 1 yan yanya azalmı tır. ler. Ceza hakimlerinin vazife
at umumı muduru Asım dar yükseldikten sonra 1032,5 mak ve oralarda yapacakları bu ni beyannamediki sarahate göre '.11:1dd<?v~1etberwılaazısıntake g~ç .ı . en- Evvelce limanımızdan malze lerine başlamalanm müteakip 
"yaret etmiş ve inşa edil- k nı ı ıa ı e rı ıp ıçın u- 1 1 .. h. b" hukuk h' k" 1 · · · .

1
. uruşta kapaıunıştır. hareketi tevsi ve sıkışık vaziye- vatan haini bazı haı"nlen"n lran f k b" k .. d . 1 d" me a an vapur arın mu ım ır a ım enne ızın ven ır. olan büyük depo ve yeni L" a ır uvvet gon ermış er ır · 1 k ti d "h · T ıret 8,99. Altın 910 kuruştan te giren Ag" rı e,.kiyasma yardım da tertip ve memleketı'm"ıze aok S '"-" . b h k . : kısmı civar mem e e er e ı ti- ati iden istifa<le sTrası hu -1 baş müdürlüğü binası- 1 .. .. .. ,, ovyet huı<umetı u are etim 

1 
· b 1 ı d k k 

1 
'ki 

ı , h ı · · · n· muamc e gormtiŞtur. etmek maksadı ile hududun Ge- mağa muvaffak olduğu mU.al • hik .. k . . 921 yaç arını temıne aş amış ar ır. u ıa mlerine geldiği zaman 
at ane ennı gezmış r. T Od bul' . mu gosterme ıçın mua- B . 1 d .. d ili 1 h'k" 

· asının aaaı vrişamyan, Aşıgiran mmtakala- li.h haydutların Zeyli.o nahiy&o h d . . 5 6 dd 1 ri u ış er e yuz e e aza mış - ceza a ımleri, hukuk ve ceza 
P. şube 3 müdürü faali.yeti rından memleketimizin dahili- si köylerinden bazılarını·'! ıı:- ~ . 1es~ı~ velı:t 1d~cı mt a he .. ek"= tır. . . davalannın müstacel mevaddrm 

ı K.. H.. · E · d"l · ·ı f nı ı erı sunne e ır. ran u u B 1 başlıca sebeb vakti rüyet ederler. lis müdüriyeti üçüncü şu- Ticaret odasının tesis tari- ~c gc_e~1 or useyın.ve ;ın ı enne ı tihak etirmeğe muva. meti bunu kabul etmemekte ve 
1 

un ann 
1 

ld kl 1 •• ret 
"dürü Hilmi Beyin bir vi- hindenberi hazırlanan raporlar, 

1 
§. ogu . akrı dve av1 cnesı v~ . ~! - fak olmuşlardır. Patnos ve Era bir daha böyle sevki yat yapılma 

1
e mbavu?.acı .armk a 1 ~rf~ uc 4 - Hukuk ve ceza hakimi 

nüfus müdiriyetine tayin yapılan tetkikat, alınan netice- an teş:vı1 .hekend ranz aşa1 •
1rı ı e tin bir çok köyleri ta.kilerin taz ması için teminat talep etmek- e~e 1;1~u1.n şıredi~lt mak~ ı u1m~- bir ise tatilden istifade edemez. 

eği söylenmr.tkte ise de lerin bir hulasası yapılmakta- ussata 1 tı a e en ey an mm yikı altında sadak ti rmı muha d" mıyesı ı ave ere ucret erın Yalnız müstacel mevat rüyete-
bir malilmat gelmemiştir. dır. takası halkından mürekkep eş- faza etmişlerdir a a te ;· · • · rk · • ·· fazlalaşbrılmış olmasıdır. dilir. Bilahara bu gibilere izin 

hulasarun neşredilmesi kiyanın takip ve tenkiline me- Vulan aşi et: d 0 an B ~ 'ti'ası .ge~~~ı .:;~an ~u Liman idare makinesinin bo- verilir. 
vah metruke kontrat "'kri~umevcuttur. Bu eser mcm- mur müfrezemiz 24 haziranda ·m fi r - ın en :~~halla. nadırse a

5 
a metuş 1 ~ . d ıİrma ta- zukluğu da mühim bir zarar a-

11 E . . 11 d z lin d . rarına ragmen •tu.,. ta . ovy erazısın c ran ·ı·di 5 - Yalnız bir asliye ınah-
yapmıyor mu? leket iktısadiyatının tetkiki iti- rcış kşımadn ek.ey ·ı ercsı sadık kalmıttIT. Yuaf Abdalm cirlcrinin maruz kaldıkları ve İ- mı ı. r.. . . .. . kemesi olan mahaller keza tatil 

valıi mctrilke idaresine barilc çok kıy~etli olacaktır. mınt~. asın a eş ıya' c temas mensup olduğu Çaldıran Hay - randa bile muamclittaki müt- Şımd~ ~Jk yap~lacak ış Turki den istifade edemezler. Yalnız 
p kiraya verilen bazı ev Şe.ke~ inhisarı ve musademe~e b~şla~ık daranlılanndan mühim bir kıs- kiiattan dolayı Meclis dün bir .ye arazısınden lımanımıza gele müstacel mevaddı rüyet ederler. 
kanların kontratları ya- Şeker ınhısarının tasfiyesi 

1
2 k B~u~.1uze~~n~ ıl y kıta mı asilere iltihak etmiştir. lıya, kanun kabul etmiştir ki buna cck eşyayı derhal serbest bı - 6 -Teskilitmda ağırceza ve 

ığı anlaşıldığnıdan bun- hitam bulmak üzeredir. Tasfi- 0 ara sev e ı en ı~ a.~1 ~şar ni yapan Zeylin Adamanlılan - göı:e ticari muamelatta mütcka ralanaktır. • . . ... ya asliye mahkemesi olup başka 
belediye daireleri tara- ye gelecek ay ortalarında neti Bey kumandasındakı suvarı ku · ık 1 1 o· bT t Bu serbesti temın cdildigı tak ca hukuk, ceza ve sulh ha'kimı" 

ecektı·r - vvetlerimiz Akşorik dağlan nd~n şAund a om1_19u. 1arıb?I~ ıyAa- 1 Şıyetkehsas 1.1;·.!!t "t" ea" dirde halen 180 kuruş olan ihra kontrat cezası tarholun- celen · k d d .. f . • . ın aman Hane ı umum - ar arelUl ı ve un . olan mahallerde işbu hakimler 
· Fakat Emvali metruke Serginin yarın tertibine ~ınta ·asın a tesa. u ettıgı eş- l d ğ · ti · iliılerile kıt- n· · f "T. " · kiyeyı vermek masrafı 25 kuru tatilden istifade edeceklerdir. 

kıyayı tart ve tenkıl ederek Er- a a aşıre en m ıgcr tara tan ımes ın · kf 
Y1 vermek istemediğin- başlanıyor c· takasına vasıl olmu~tur ,aatımız maiyetinde aadakatlan İstanbul muhabiri gazetesine 9 ışaBın~hc ır. t" A Tatil müddetince bu hakimlere 

manet bu hususta Veka- Gal ta r · b" ış mm ~ · n ·· t · 1 rd"r Erciş miliı' "h"l ·· d d·g·· e tenkil· u ı racat em ıamızın vru ait müstacel işler agı· r ceza veya 
ah sa'.'."Y "kı~es.ı ınl~sının Mürteci şakilerin kamilen 1 ı "gbo~ ':'.kmıkat eh ı .ani k .. t • talı n kı .c .g?nhi~tr ı ı vdan 1 - paya gönderilmesini kolaylaştı-

üracaat etmeğe karar ver- alt katı .'<~gun ! ıncı y~r ı mal- yok edilmeleri ve ocaklarının e~ u~ raın . •. g.?' er- ~ra atının .. amm. evve e racaktır a<liye mahkemeleri tarafından 

liste 

Bir sucu 
il haps~ mahkum 
tğlnden g6ğsii

e kurşun sıktı. 

lar sergısı tertıp heyctıne tes- ·· d .. ··lm · · · ·· tt k mışlerdır Yandan binı muteca. aıt telgrafta şoyle diyor: · rüyet edilecek ve bu mahkeme-
lim edilecektir. Serginin tertip :f uru 2~

8~ ıç.ın mu~ hepd ı- viz miliı. kaycloluıımu9 ve her "Türklerle Kürtler arasında Takyidat kalkarsa mavunacı- lerin hakimlerine bilahare me-
. · arımız azıran sa a ın an h ek d bul ki V ··1·· ·· · 1 ki h !ara verilecek ücret 50 ton içın" zuırlyet ven'lccektı"r. ve tanzımıne yarından itibaren itibaren nizamlanndan hadise an ar ete ama a h unma a an go 1;111un ~~. şar ava- d" b k li d "bar k 

1 başlanacak ve gelecek ayın ye- mahalline sevk ve tahrik olun- tarihi sadakat vehka ~amanl.ık- !isinde şıddetli mucad~le ecre- kiy~ 1ı uçbu 
1 

rakia ~n ı e
1 

tk a
1 
ır 7 - Kaza ve nahiye Sulh hl 

disinde tanzim tem~m olacak- ı k b"lm d h" !arını bir defa da a goatennıt- yan ettiği haber venlmelı:te, , stan u ar P meme et er kimleri tatilden istifade ederler. .. muş ve yorgun u ı e en, ıç . . k I V h · · h" d d h d '"idi 
tır. b" ·d 1 d ld Ierdir Mut viliyetının aza a- Kürtlerin an şe rme mı.inte ı e a a ucuz egı r. Müstacel işleri asliye mahkeme 

ı b ld w f ır manı en yı ma an yı ırım · .... 11 .. h" 1 k - bb.. A dan 1 k ·· ··k 
1 atan u a fotogra gibi asilerin tepesine yetişmi _ rında yüzlerce gcmu u arzı .ız- o.lan ~o u es1?cge teş~ us et- .. vru~a ge ~ce gumru - eri rüyet edeceklerdir. 

fabrikası tir. ş met için müracaat etmektedır- tıklerı zannedılmektedır. lu transıtlere gelmce, vapurla- 8 _ İcra reisi olmıyan yer-
Bir Alman grupu ticaret oda 3 - Zeylin mıntakası d k" ler. Umumi müfetti,liğin her ta Bu mücadeleye girmiş olan rı rıhtımlara yanaştınp miha- lerde vazifeler, tatilde ifayı va· 

sına yazdığı bir mektupta mcm şakiler 2 ye ayrılarak Sey~ ~e~ r~fından ve bilha11a. h_ud~ üz~ Kürt!erin ycrl~ri Su~han dağ~a ni~i ve~aitie. t~liyc çareleri te- zife eden reis ve hakimlere ait-
leketimizde fotograf malzeme- su! kumandasındaki kısım Er- nnde Başka!~ ~ak.kan vılayeti ol~_ugu tahmın .~dılmektedır. mm edılm~lidir. . tir. 

tidar Çukur bakkal soka-ı si fabrikası açaçağından bahse- ciş mıntakasına ve Kör Hüseyin k z~ları bu hadııeyı lefr~t e
1
ka_r !l

1 
ıg.~rdl'.~'.le'..d~ Tur~k~~a~,ının B~ taktırdb~ t~hlıye. masr~fı 9 _ Kalemler mahkemelerin 

oturan seyyar satıcı İr - , diyor. Alman grupu bu teşeb- oğullarile Emin Paşa kumanda- § llldıkl9:rı1nı ;m~.,t~;ıır~İ a:ı.'."ıc:: 1 en e ıgı soy enme e ır. t·4 lirad.~ ~r lıraya mecektı~. tabi olduğu tatilden istifade et· 
ay ağır hapse mahkilm e- ·ı büse türk sermayedarlarında iş sındaki diğer bir kısım <ia De- zab etmıt er ır. ~ a 1 e a İ f . .. ıman şır etı tamamen muzır mezler. Memurlar k~nuni mezu 
inden müteessir olarak in tirak etmesini arzu ediyor. Ti- deli ve Patnosa yürümü~lerd· sı olmıyan ve etkiya ~orkusun aveç se atetı muıteşarı bir teşekküldür ve kaldırılmalı- niyetten istifade ederler. 
karar vermiş ve tabanca caret odası bu Alman grupuna Asilerin tenkili için e~ir ~~ dan k?ylerini tetk. ~tmış ola~lar M. Ko~no.~in dı~. B~un yer~e l~da. muh 
dini göğsünden tehlike - memleketimizde fabrika açmak kumanda uhdesine ver"len kol- yerlenne yerleıtırılmektedır - İsveç_ sef~retı musteşarı M. t~l'.f Tur~ ano~ ~ır~etle:.ın teş ta~~~'.11yiz, tatilini kcndisi-
te yaralamıştır. Fakülte şeraitini bildirmiştir. ordu kumandanı Salih Pş. vazi- ler. . .• • • ~oI:ınodın d~ ~vrupadan şe~- kılı teşvık edilmelidir. ~oylc_ce 

esinde tedavi altına alın- Beş ayda kaç vapur yeti ve kıtaatımızın harckatıııı Paşa kıyafetli asının rımıze gelmış, ıstasyonda sefır hem ucuzluk ve hem de ıyı hiz- 11- İşbu talimatnamenin tat 
gelmiş? Ya~ından Karaköseden, sevk hüvviyeti anl~şrldı _ ile sefaret erkanı tarafından n:ıe~ te~n cdil~bilir .. Liman. işle bikinda tatilden istifade eden 

Bu sene beş ay içinde !ima- ve ıdare etmiştir. Kıtaatımız Bayburt, 13.-d Ak~nkdagınhm karşılanmıştır. ~mhn1.bır ~ld~~d~csı, tabı· mıl .. ve hakimlerin isim ve meınuriyet-acık açıklarında bir 
3 b. 341 vapur gelmı"ş toplanıncaya kadar eşkiya "'ulı- yüksek tepelerın e ı eş ıya c- Di t b" l . k • tıa ıyeyı g~_.tıren po ıs, gum !erile hangi tarihte in fi kak ettik 

nımıza ın - . · . .1 d"l ş a ıp erı ongreıı ··k k ll ı· k · teri ve tatil müddetini no d İntihar tı·r. Lım· anımıza en rok mayıs telıf kuvvette gruplar ha Ende nüz kamı len tenkı c ı _mem.ek- Dı" T Cemı· etı"nden. ru ontro. ~n, ı~~·. arantı- ~re ege 
" M 1 - § Y f ı d b çireceklcri müddeiumumilikler 

hmut Nedim og'lu Meh- ve. nisan aylannda vapur gel- uradiye, Erciş ve Patnosa ta- le beraber~~ arın aşagıy~ m- 18/7/9JO cuma .. ü ~~t 10 na e~er e;ı ı :ıresı gı ı al'.n al'.- tarafından telgrafla vekalete bı"l 
R · · ti Mart şubat k' arruza devam etmişler i•e de melerine manı olacak tedbırlcr , . . gunkt d"l n daırelenn hır elde tevhıt edil 

cfet isminde 322 tevellüt mış gıtn:ıış rl. d ' asatı', la- her üç mıntakadaki asile; kuv- alınmıştır. Bunların da kamilen ~~ umd umı .ıçtıkima a e ~ ccı:- mesi İstanbulun transit işlerini dirilecektir. 
bahriye k ·geçe ı d nunusanı ay arın a v o a• .. 1 ·d· gın en azayı ramm cemıyetı · ed B l" ··d·· · 12 Yen· b" t kil' 1 as erı n er e . b ·· 1 ltı vetlenen kıtaatımız tarafından tenkili bir gun mese esı ır. ·n . . 1 tezyıt er. unu ıman mu un - ı ır eş at yapı -
üddet mezuniyet almış ve rak limanımıd za eş yuzl e. t~ fevkalade çok zayiata maruz Sakilcri idare eden matrut teşn erı rıca o unur. yeti wnumiyesi namile teşkili- madıkça ve vekaletten başkaca 
gelmiştir. yüz arasın a vapur ge mış ır. . - . r d k" b" . . . t tb"k" . bir iş'ar vuk b 1 d 1 b 

G ay limanımıza 748 vapur k~~ışla:! bılhassa tayyareleri- bazı zabıtler a :asın a es ı ın- Kongre ne aıt. p;oıenın a ı ı şayanı te ıı u ma ı cça u ta 
t izin müddetini geçi- e~ştir. mızın mutemadi bombardman- başı Mahmudun ya~yı ele v~r- Osküdar Muallimler Bı.rliği mennıdir. limatname her sene tatbik edile 

efetin vazifesine avdet et- ge 
1 

-o- .ları'.ıdan sersemleş~n eşkiya 5 mesi yakın~ır .. Bt.kıy.a b1;1 herıfe riyaseti'lder.~ 18/7/!130 cuma Liman inhisarını feshetmek celı:tir. 
esi Kadıköy inzibat amir- temmuzdan itibaren, 9 uncu ko- mirliy~ ~lbiııeaı gıydırmııler ve; günü saat 14 te C.H.F: Üskü- söylendiği gibi kanun meselesi j!!!!l!!l!!!!!!!!!I!--------• 
bildirilmiş ve Refet Ef. Kambiyo borsası lordumuz kıtaatı ile komşu 7 in- kcndısını kwnandan yapmışlar- dar merkezi salonunda birliği- değildir. Hükilmet, kendisine lfımat beyan ederek, şiirkctle 

arak, Ali Rıza Ef. ismin- mrlin ıoo~ .sı .... bŞ - ·"' ci kolordumuzdan emrine gön- dır. mizin senelik kongresi yapılaca verilmiş olan bu inhisar hakkın kumet arasında üç senedenberi 
r inzibat memurunun rcfa ooıor o.47 12.0 • Sill•K 3 J<.u derilmiş olan diğer kıtaat tara- Şakiler tayyareden Ç?,k .. kor- ğmdan muallim arkadaşların dan istediği zaman vazgeçebilir cereyan eden müzakere henüz 
de kıtasına teslim edilmek Frıot 11 •ı 7.o Mark 1 91·• fından müştereken kuşatılarak kuyorlar v~ ~yyaı:e gorunce teşrifleri rica olunur. ~inae~leyh arzu edildiği anda neticelenm diğini, ancak bu mü 
Kadıköyüden vapora bindi 0;:~mı a:: ~::~~ ~:., ~ ·~ taarruza başlanıhnış ve netice- yer altına ılkamtıca edıyor~a~. jırketı kaldırmak güç bir iş de- zakerat intar. edildikten sonra 
tir. · de eşkiya sürüleri çok peritan Ercişle yon na yatma çki düşmanı gençler ğildir.,, yeni nhtımlÜm inşası mevzuu 
t 12,55 te hareket eden ve münhezim bir halde Zeylin bugünle~ başlan~c~_ır. Galatasaray, Edime, Bursa, Diğer taraftan rıhtim şirketi- basolacağmr, şirketin aldığı ile 
ış vapuru Salacık açıkla- o· b- k- ve Hacıdiri derelerine sığınmıı Tenkilden .hır gun .eyvvel Kabatafl liseleri beden terbiye- ne ait pürüzlü işlerle de meşgul retlerin mukaveleye mt·vafık ol 

eldiği sırada Mehmet Re- iŞ 8 ım ~Vİ larsa da kıtaatıınızın bu dereler neıredilen teblıg si teşkilAtına mensup içki düş- olan komisyon, rıhtımsız yer_ dıığunu söylemektedir. Nafia ve 
fendi ans zın'kendini deni- Şehrimiz maruf diş tabipleri etrafında tedricen sıkışan çem- 1- Hudutlarımızdan gelerek, mam gençler, dün beden terbi- terden nhtnn ücreti almanın ve kalcti şirketler müdürü Fehmi 

ştır. Vapur derhal dur- tarafından Galata- Yüksek kal- beri içıinden hiç biris kurtulma- Devletin kanunlarına, halkın yesi ıeşkilitı mümessili Şevket İstanbula ayak basan yolcular- B. dün Nazim B. ile uzıın bir mü 
uş ve deıı·zjn ü.?eri aran dırımda bir" Diş baknn evi,, te mak şartile yok edilmiıstir. huzur ve rahatine eluzatmak Beyin refakatında Yeşil Hilil dan bir nevi resim tahsil edilme lakatta bulumırak vaziyeti tet-

. d.a .fehmet Refet Efen- sis edildiği haber alınmıştır. 10 tcmm~. perşembe . günii isti yenlerin iğfallerine kapıla- merkezini ve sıhhi müzeyi ziya- sinin doğru olmadığı neticesine kik etmiştir. 
ız ne tesadüf olunamamış Bu müessise, Avrupadaki em akş~m.dan ıtıbaren tenkıl ha- rak hainlerle birlik olanlara.yar ret etmişlerdir. Yeıil Hiial ki- vararak, şirket nezdindcki hü - Komisyonu.'l nihai karan :va, , 
vallının bo~ulup gittiği an sali gibi halka ve bilhasaa me- reketı nıhayet bulmuıstıJr. dım edenlere kar ı başlıyan te' tibi wnumisi Fahrettin Kerim kumet komiseri Nazım B.in ev kında anlaşılacağı ve şimdiye . 
ıştır. mur ve müstahdemine tedavide Ağrıdağına kartı dip hareketi bütün şiddetile de- Beyle içkiye ve muhtelif mev- velce tanzim ettiği raporu teyit kadar vukubulan ne~:iyatm mil ' 
fet Efend nin naşı henüz bUyjik suhulet ve ehvenivet gös harekit vam ediyor. zulara dair hasbihalde bulun- etn:ıiştir. baligalı olduKu bc}·an cdilmek-

. . 
amT.§tu ,.,,._..ı.tcdir. llraarum. 1' (Jlllliv11~' - 2 - K"hraman ordunıu7.Ull muslardır -· · ı. .. · - · -- . ~· 
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Tayyare plyanıosu 
. .. 

Keşideye dün de davam 
adilmlştlr 

No. L. No. L. 36989 
573 1000 31117 500 22341 
689 200 32016 10000 11173 

1224 2000 32937 6000 1024 
1490 200 33247 500 16888 
1808 200 35378 200 49057 
2855 500 36452 500 18520 
3959 500 36817 200 46792 
4373 200 39967 200 1159 
5107 1000 40476 200 39008 
5987 200 41422 500 31850 
6066 500 41478 200 5868 
6144 200 43978 1000 49487 
6588 200 44903 200 18876 
6829 500 44931 200 16396 
8012 200 45669 200 48224 
9189 1000 48494 200 53648 
9456 1000 48737 2000 12784 
9555 200 49807 500 31157 

15050 200 50390 500 8791 
16670 200 50856 200 48620 
16828 200 51000 '200 7091 
17505 200 51821 200 43232 
19472 200 54561 500 59891 
20113 200 55601 200 40474 
2074G 200 55836 200 46631 
21544 200 56262 200 16261 
2207fi 3000 56329 200 6850 
22553 500 57066 1000 17977 

'24220 200 571'.l9 500 50108 
24531 1000 57561 200 10841 
24728 200 ~8901 201) 22917 
2741!1 200 .:.9476 25000 38507 
28110 200 59805 200 20126 
28187 200 S9854 1000 3856 
29324 200 50623 

100 lira kazananlar 33844 
204 628 725 922 24811 

1300 1470 2289 3448 11868 
4258 5555 6308 6328 43366 
6831 7171 8402 9366 25396 
9422 9517 9520 9677 42649 

10271 11273 13148 14278 9449 
14588 14802 14946 15939 2781 
16189 13148 14278 14588 23335 
14802 14946 15939 16189 30628 
16888 17023 17416 1S287 2443 
18507 19440 20474 21581 2277 
22'915 23452 23740 24626 34488 
26396 26469 27329 27425 17612 
28639 30025 30702 31426 42510 
31727 31786 31813 32801 19499 
33574 33592 33758 34567 53036 
36133 37221 37277 39135 13090 
40579 40875 41297 41315 57846 
42254 42302 42482 43042 39397 
43350 43467 43950 44367 32459 
44632 44708 44954 44982 39688 
46235 47001 47719 47749 50634 
48302 48330 49321 49653 48898 
i9123 51298 54399 55388 16575 
56010 57227 57765 57905 51749 
58057 58477 14181 

80 lira kazan .. lar 44427 
677 2068 2353 2472 42392 

2496 3369 3920 4239 11615 
4736 4862 5035 5340 41981 
5614 5890 6026 6745 28835 
7584 7728 7872 7902 29439 
7966 8070 8429 8844 50965 
9505 9591 9975 11713 14718 

12049 12448 12224 12666 59929 
12765 12822 12824 12233 37722 
14077 14440 14872 14959 45578 
15347 16166 16474 16507 46670 
16605 17256 17980 18453 23715 
18684 18772 18928 19198 26057 
19215 20238 20284 20762 39970 
20847 20862 21227 21297 39532 
21398 22898 22943 23027 57041 
23256 23428 23714 24403 28686 
24725 ?4853 24906 25523 20847 
25806 25945 26008 26545 10030 
28533 28577 29547 30335 9036 
30336 30389 30430 30517 14399 
30730 31152 31413 31560 6558 
32277 32882 33555 33594 39530 
33880 33997 34462 34583 52519 
34852 34857 36228 36475 25249 
37530 38311 38809 39238 11611 
39352 39397 39637 39751 20045 
40076 40093 40363 40538 7241 
43067 43241 43829 44178 1826 
45300 45306 45563 45732 7956 
45761 45911 46231 46612 26177 
46899 47863 47950 48113 22091 
4~423 48471 48963 49722 40358 
49999 50162 50739 50847 47576 
52326 52546 52745 53532 23526 
54124 54146 54445 55644 10225 
55730 56224 56514 56612 43462 
56715 56894 57953 58510 21280 
59139 59514 1343 

60 lira kazananlar 41624 
38044 469.76 44519 24443 5097 
46044 46857 36438 29100 28531 
21470 40312 16452 33189 31937 
25509 25182 28748 13319 47652 
26557 49286 31136 15751 5884 
'ıl047 29476 9145 15649 5236 
24078 31269 40401 3039 12955 
25684 4477 10019 15593 19165 
47183 14431 29438 22920 16231 

34334 
33867 
26828 
44258 

974 
3394 

38886 
21354 

2540 
52306 
24872 
52345 
19808 
53698 

7948 
17648 
8447 

16508 
17434 
11595 
5690 

51386 
35587 
31559 
31301 
11046 
10488 
56814 
35082 

6983 
41250 
14696 
27732 
21118 
59328 
4073 
6633 

37245 
31990 
12769 
35901 
37596 
52238 
2111 

10835 
27887 
36999 
34083 
53779 
11660 
39154 
10764 
59562 
38869 
41318 
52928 
45027 

8327 
19519 

5234 
34581 

8688 
21892 

7920 
15917 
45416 
36303 
53520 
52785 
11519 
30835 
59629 
45641 
54380 
13530 
29989 
46711 

5943 
59820 

6736 
30434 
15695 
8696 

48817 
33127 
12808 

7167 
44620 
26199 
11983 
26738 
19946 
19837 

1340 
55826 
57920 
33861 
18393 
39362 
8406 

31975 
35024 
56762 
38916 
18326 
21190 
26704 
13169 
46335 
10337 
13424 
37384 
21599 

38567 
20785 
29326 
15451 
10730 
50690 

7986 
14098 
37203 

8564 
38861 
37343 
33487 
37293 
39570 
13024 
9460 

51122 
59140 
31325 
18176 
22308 
18731 
48029 
40084 

5541 
17403 
4221 

52640 
14403 
35889 

1631 
40202 
51528 
53455 
23713 
40388 
15701 
8270 

20363 
32346 
46059 
50293 
39548 
59529 
56848 
18583 
58209 
33570 
43713 
34884 
21396 
58374 
9298 

33813 
33486 
24863 
40114 

7619 
13765 
35614 
19035 
4983 

21274 
37988 
40117 
43839 
20406 
51887 
43362 
50921 
6377 

42903 
52962 
35354 
55409 
55619 

5333 
55152 

226 
43666 
18779 
15876 
46289 
44257 

2975 
49526 
4031 
5599 

35550 
21889 
21184 
31408 
25881 
51320 
28511 
18054 
45565 
58647 

7213 
45122 
21416 
47476 
28119 
44590 
17645 
4335!1 
56229 

1619 
57626 
15478 
58134 
32784 

51072 
20666 

4178 
45333 
13737 
38871 
57613 
40118 
6817 

12642 
25088 
50519 
43430 
14927 
37191 
49963 
30241 
26190 
33293 
24.ti39 
38290 
545l5 

8760 
3253 
7121 

32914 
14406 

7908 
57188 
26349 
50791 
1073 

54570 
14819 
16968 

7326 
57467 
33462 
10020 
54915 
36012 
51743 
29205 
50427 
29215 
14782 
18227 

761 
42220 
57250 
17250 
12739 
26682 
20412 
53285 
5578 

33896 
10980 
48804 
27204 
23026 
13221 
10911 
32896 
26536 

9204 
11962 
57595 
43101 
10609 
50357 

9154 
22583 
24351 
44099 
6067~ 

5~501 

46970 
31188 
57727 
17921 
59001 
8763 

41751 
55238 
31749 
27261 
38769 
10531 
49920 
15137 
24192 
51563 
16476 
12287 
25554 
52093 
34275 
36419 
24938 

7766 
31163 
28301 
19682 
44247 
54285 
26942 
41797 
33845 
11916 
49699 

62 
34733 

ltteııbıal dllrdO.ııeö icra aıeıııur
lağundın: 

Kosııki efeııdlnln lkolı Apıpı 
efendiden alıcafl olan ıııebıllg1n 

temini zımnındı mahcuz Korıalda Ba 
fıbUvUk klryealnıt. Çe4me yılı11 
mevkiiııde vırgl 1554-2 numaralı 

kayden alıı mahallen tahminen on 
dönüm mikdannda tarlanın nı~ıf bis
sui 45 gün müddetle müıay de 
olunarak ikiyilz tiradı alıcı uhdesinde 
l!e de mezkı)r bedel haddi llyıkda 

görülmeyerek müzayede bir ay tem
dit edilmiştir. 1 lududu: bir tarafı 
Yorgi lspiro, bir tarafı Yusuf efendi 
bir tarafı Paşa Fabull bir tarafı Abdi 
Ağa torluı ile mahdut tamamının 
kiymetl bin lira ve gavri mezrudur. 
Talip olanlarııı veya fazla malOmat 
isteyenler hi~seye musip k1,·metin 
yüzde onu nisbetlnde pey p~esi ve 
.138-2542 dosys numarası ile daireye 
müracaat etmeleri. 18·8·9.JO tarihinde 
saat 14 den on beş huçuğa kadar 
muzayedeye de'Am olunarok kat'ı 

ihale<inin yapılocağl ilAn olunur 

SATrLIK EVLJı:R 
< )rıaktıv"de Taş merdiven' de 

Fl'ttklı sokağındı 52 numaralı ılç e\· 
mılıkıır. Taliplerin Sirkeci'de Ebus
suut caddesinde $ark oıelinde mba · 
firttcn mukim Alişan Beye müra-
caatları. ı 

KELEPO RSirkeci'dc 
Merkez 

Oteli levazımatı ve iılek bir halde 
serian devren saıılık kiralıkıır, 

Şehzade başı Ferah tiyatro
mnda 17 temmuz perşembe 
akşamı Fahri ve Ce\·det Beyler 
Anastas bale heyeti. 

r tanbul ikinci icra memurluğun· 
<lan; 

Bir borçun dolayi mahcuz n paraya 
çevrilecek aynı, camekan ve >aire 
!7-7·930 tarlhlnc miisadil perşembe 
g-ünU saat (1 i,30) ıa Şişli, Bomonti 
tramvay istasyonu civannda 269 
numerolu boyacı dükkAnında açık 

arttırma sure<lle saıılacağındao talip 
olanların mezkOr zam•nda 930-:185 
dosy1 numaraslle molıallinde hazır 
huJunıcsk memur•~na müracaatl:ırı 

ilAn olunur. 

Jstanbul liseleri mubayaat komis
ıonuııdaa: 

Galatasaray lisesi pan•iyonundı 
hr mucibi keşif yapunlacak olan 
inşaat ,.e t•dillt 8·8-930 tarihine 
mUsadif pazar günü saat on aludı 
ihalesi icra kılınmak ilıre kapalı 
t.arf usullle münakasaya konulmuş

tur. Tallplerlııin keşlfnameyi görmek 
w tafsilAı ılıııak Uzre Galaıasuay 

ii«sindek! komisyon kitabetine mü 
ıacıtıdırı. 

lstanbul ikinci icra memurlu 
,..unda.o~ 

Bir borçtan dolayi saıılma11 mu
karrer olan alu meıre mlk'ıbı lıürgen 
kereste 19-7-930 llrihlne müsadif 
cumart~si ıünü saat (18) den itiba
ren Tophanede lülecilerdc açfk nrt
ıırma •Ureıile satılarak ikinci arttır · 

ması yapılacağından talip olınların 
\CVm ve •aatı mezkOrda dairemizin 
9~0-2029 dosya numarasını hamilen 
mahallinde bulunacak memuruna 
mllracaaılan ilAn olunur. 

Zayi Tasdikname 
334 mcs:ndc Vefa Sultanisi 

·ckizinci sı-ııfından aldığım ta>

dıkııamcyi kaylıetti~l'lldeıı ve 

ye i-ı alınaca~ından hlıkmii ol• 
m;,.~ı~ı il;\•ı <ılunur. 

~:krem Etem 

5994 39361 25227 54811 
47106 57934 20982 38254 
46465 53395 46458 13562 
55545 33460 55669 5780 
52477 5927 12370 53684 
40765 52209 8174 3422 
16799 26961 29972 52850 
42386 19141 12768 24782 
25445 59119 49438 40904 
28891 59611 29089 17949 
31259 9308 27342 7364 

148 53155 34615 14362 
52601 36849 44749 47990 
50836 33608 53642 19433 
49879 17458 27818 56423 
11030 40833 6155 56057 
26822 30111 49160 4192 
47414 15570 39437 52521 
51595 10310 37146 41592 

6949 22896 44556 45076 
46473 10484 37 36299 

2649 45063 29733 36297 
22675 40376 37467 9640 
54573 54863 13085 43479 
33866 32662 25225 43480 

8085 48518 42948 21188 
20297 3562 21210 22818 

3602 42544 55421 53504 
50964 28482 57432 26756 

7166 2428!1 21975 9064 
28635 17160 5!1410 11415 

9958 22537 22261 30820 

ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Barik ve ha yat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadı 
Aı-tııesl bnlmımayan ıchirlerıle acente aı-aa-ı1·~~{\":l\r 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

Bursa Tayyare binası 
Tayyare Cenıiyeti'Istanbul şubesinden: 
Bursa Tayyare şubesi binası Temmuzun yirmi birinci pazartesi 

günii ~aat on l>cşte Ankarada umumi mcrkezimLr. tarafından ihale 

cdikcektir. Kapalı zarfla yapılan teklifler ha<ldi layıkında görül

mez veya yckdigerinc mıı>ad teklifler zuhur cder;e ihale o gün 

(lıızarhk sıırctile hitama erdirilecektir. Ru baptaki ~artname Ye 

projderi ıı;örmck isteyenlerin umumi nıcrkeziınizc veya Cağaloğ· 

!undaki şubemize mllracaatlan ilan olıın.ır. 

Darüı'aceze müdürlüğünden: 
,\ Jüc&.scse)·e stne\ii 

taze tuzsuz tereyağının 
l(Unü icra edilecckıir. 

müracaatları . 

iktiza eden 1000 kilo pırinı· unu ile Beşyilz kilo 
kapalı zvrf u;ıılile ınünakasrn 1 Eylül <ı O pazart<•i 
Taliplerin vilzde yedi buçuk teminat akçeleri) le 

Evkaf le vazı ın ınünürlütiin~en: 
:Vlikdarı Cinsi 
44000 kilo Jo:kmek 
b5000 

" 
Süt 

Gurabı hutıneslne 1931 gayesine kadar lüT.iımu olan bal!da muharrer 
iki kalem erzakın kapalı zarf usulile icra edilen münakasalarında Ekmeğe 

tallp zuhur etmeJJginden 'e Süt için de verilen Viat haddi IAyikında görUI· 
medi&indcn temmuzun yirmi birinci pazartesi gönü saat onbeşte pazarlıkla 

ihaleleri icra edilecektir. talip olanların şeraiti anlamak üzere her gUn leva
~ım id;creo;:inc \e ihale günü de idare enci.ımcninc mürceatlırı, 

ccoooTENEZZÜH M01,ÖRLER1,....,....,,.'V"V"'< 

8 Tene~~~:~i::·uı~::=:r :.!r::::ı:~::\eraitle kirara verilir. ~ 8 Gılata'da \'ağkapanıııda llaydar Hanında i;letme şubesine muracaaı. f 
CCCX::X:::X:X:: Telefon: Beyoğlu 2606 ~ 

aarii vekaletinden: 
İlk muallim mektepleri için bir hıfzıssıhha kitabı IAzımdır, bu 

kitap aşağıdaki bahisleri havi olacaktır: 
Sıhhat, hıfzıssıhattan maksat-sıhhat ve marazın tarifi. Sebebi 

emrıız, envaı ve vesaiti sirayet, mikrop, bakteri, tufeyl, sureli 
tabıırrisi. 

Su: Kabili şürp suların evsafı, su membaları, mülevves suıann 
muzırrııtı ve tasfiyesi, su ila intikal eden emraz. 

Hava; 'J'enelfüs, havanın terkibi, teneffüs ile terkibi havada 
husule gelen tegayyUrat, havayı mahsur, humuz ve hamızı kar
bonun tehlikeleri ihıinak ve tesemmilm. 

Havayı uesimln tazyiki, tazyiki nesiminin tezaylldll ve tenaku· 
sunun uzviy te tesiri. 

Havayı nesiminln harareti, cUneş ve hararet çaJij>ması. BUru· 
det ve ziyanın mlkroplara tesiri. 

Ha,·anın toz ve mikropları, hava ile sirayeti emraz. 
Melbusat; mensncatı muhtellfenin kıymeti sıhhlyasl, nakliyatı 

harurlyc, elvan, elbise intihabı, ayakkapları. 
Tegaddl; ihtiyacı tegaddi, tayini gıda, ağdiyenln envaı; etler 

ve kıymeti gıdalyelerl, sut, peynir, oaime, ve kışriyeler, yumurta, 
yağ hububat sebzeler ve kıymeti gıdalyelerl, meyveler, baharat, 
konserveler, muhtelif konserve usulleri. Ağdiyenin tağşişi. 

Ağdiye ilı, tesemmnm, etlerde mevcut tufeytat. 
Limona ta, kahve, çay. 
Meşrubatı kOullye, meşrubatı mlltehammlre ve mUtckattire. 
KOulen tesiratı, daUlkClul ve tevesıllüne karşı iltlhazı icap 

eden tcdablr. 
Mesken: Tayini mevki vı teveccüh. Tenvir ve teshin. 
Emrazı sariye hakkında malOmatı umumiye; Emrazı sarlyenlu 

intikali mllı:ropların iştiraki, maraza istidat. Şarbon mikrobu. 
Muafiyet ve aşı, difteri mikrobu, sirayeti, serum ile tedavi. 

Emrazı sariyeden elllürri)c, kolerln, humayı tifoldi, hıımayı 
merzagı ve habise, lekeli humma, veba, darUlcerp, darlllefrenç, 
çiçek, kızıl, kızamık, kazıklı humma, kuduz hakkında malOmat ve 
bunların avamlli marazlyelerl, araz, devri tefrlhi sureti sirayeti, 

Jsıanbul ikinci Ticaret Mah
kemesinden: 

Müflis Yakop Nüfu~i'ye ait 

olan :\fetton vesair yünlü 'e 

pamuklu kumaşların açık arttır

ma suretile saıılması mukarrer 

olduğundan taliplerin 19 temmuz 

cumartesi günü \ c anı muteakıp 

günlerde Çakmakçılarda Softa 

zade hanında 6 No. odaya gel

meleri ilan olunur. 

l<tanbul ikinci icra dairesinden: 
Bir borçun dolayı mahcez ve 

paraya çevrilme•! mukarrer muhte
lif cins ebadda ve renkte Elbise n 
pardesülük ve pantolonluk kumaşlar 
19-~-930 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat (12) de Rcyoğ'ltında Ga-

lata sarayında l laçopolu pa<ajında açık 
artırma •uretile ,atılacağından talip 
olanların 930-:!507 dosya numarasi
le mahallinde haz,r bulunaeık me
muiuna müracaatları il:\n olunur. 

1:-;canhul ikinci ticaret mahlceme~inden: 
:\lukaddema illnı if!A>ına karır 

verilen Yorgi Aldteriyadis efendiye 
ait olan tuha[iye eşyasından ibaret 
emvalinin hıı k~re mahkemece açık 

arttırma surcti?c 19·i-930 cumarrecf 
\C müteakip ı;ünlerde saat onda sa
tılması karargir olduğundan talip 
olanların em\alin bulunduğu Beyoj!;· 
hı lstikl:\I caddesinde müfl!s Kasap 
Zade Emin Rey aparıımanının met
halinde hazır bulunmaları il~~ olunur. 

TURKU AZ Bebek 
ller akfam 

DANSLI TAAM 
1 !er perşembe akıamı 

- GALA S~~ ABESi __. 
OüYl~E LEV Al\T LINIY ·' 
Hamburg, Brem, AnYer3 , 
l':anbul ve Bahri Siyah ara 
nnda azimet Y9 aYdet munta 

zam postası: Hambıırg,Brem, 
Stetin, AnYera Ye Hoterdam 
dan limanımııa mııvaseldtİ 
beklenen varmrlar ; 

lilo' npuru limanımızda 
Angora vapuru 16 temmuza 

dogru. 
Kavala vapuru 1!4 Temmuza 
doğru 

1\lexiı:o vapuru 4 agusto<a doğr. 

llurgaz, Yama, K!lstence, Kala.; 
ve lbrall için limanım,.dan 

hareket edecek vapurlar: 

:>loplia vapuru 1!4-26 temmuz
da tahmilde 

Meıdco vapuru '-6 ağu•tos• 

ıa tahmllde 

Hamburg, Brem, Anvcr,., Roterdam 
ve Dançlg için yakında llmınımır. 

dan hareket edecek vapurlar: 
Gret& vapuru limaııımıı.da 

Tlnos vapuru 17-20 ıemmıızdı 
ıahmilde 

lmbros vapuru 23-25 temmuzda 
tahm!lde 
Milos vapuru 28 - :ıo temmuzda 
ıahmllde. 

Fazla taf•ı At içın Galatada 
Ovakimyan Hanında k!.n 

umumi acenteliğıne müracaat 
Telefon: Beyoğlıı 641 -674 

SEYRIS§! 
~ Merkez .\ccncıı. 'ti 

basında, Beyv~l-ı 
ıcnte.5U M~ mudiye 1 
btınbul 740 

İSKENDEN
1

1 
sür'at po 

( Cumhuriyet) 

temmuz cuma 131 
rıhtımından kalkarV 

tcsi sabahı lzmlrC 

lzmirden kalkanı1' 
1skenderlyc·ye var3 

~amba fskcııderi)e 
rak lzmire de ıiğraı 

hula gelecektir . ./ 

Trabzon i 
posta~1 

(Ankara] vapuru 1 i 

Per~embe :ı1 ş:ıını 

mınd.ın lı ckeıl: 

lnebolu, .;iı;op, Ss"1 f() 

Faua. Ord :, G1 esu 

Rize Hopa· r :ı ~idecı• 

ıe pazar ,. kelesilc 
~·· ,. 1 1 .,urmene, ra )zon. 

C:örele, Gircrnn, ıJ 
S•msun, Sinop, ine 
rayarak gelecekıi~ 

Mersin - s~ 
postası 

(.\lahmutıe' ket ~f 
ru 1 fıTemnıuz çarjll 2 
Galata rıhtımından "J 

}\ 5 Çanakkale lzmir 0 

7 
hiye Finike Ant,ı 1 
l\larsin'e gider 

Anamor Alaiye Anıl' ı 
Fethiye Küllıik 11.ııV 1 

yarak gelir. çanı 

yalnız yu lcu alını~ .. 
Ayvalık sıı r 

postası 
(Mersin) vnuru 15 
salı 17 de ~irkecl r 

kalkarak Gch ıolu 
Klıçukkuyu. l'.d•e 

ye, Ayvalı)fa gıtl 
iskelelerle hirJ!kte ~ 
uğrayarak gelir. (j( ~ 

yal_n!:_Y01:u a'ınır. 5 

Mudanya p o 
( Cuma, alı ) iı 9 

u~rayarak t;eaıll( 
(pazar, Çarşamba)~ 
ya kadar saat il da ~ 
tesi, Pazarıe;i, J'e 

Ere@ vapuru tarafıt 3 

hk postala• .\rrJlU ~ 
u~rayarak .\futlanY'/ 

,;aat ~30 da Toph8 · 

risefain rıhtımındaıı 

tedabiri tehaffuzlyesi. ı 
Usulu takim; Harareti ratıba ve yabise ile takim, etUzlır, alel-

Yelkenci vaP~ 
Karadeniz P11 i' 

Samsun 16 T 

Çar .. a111l ~ 
akşamı Slrkeclr rıb ıl 
hareketle ( Zon~ıı!I ~ 
bolu, Sam un, OrıW dl 

Trabzon, :ıırmenc, ' 

azimet ve avdet ed 

Omum muzadı tcaffün mahluU\t hakkında malOmat . 
Evride ve şerayin hakkında ma!Omııtı mufassaht. 
Yaraların ıurcti tedavisi, yaradan akaa kanı durdurmak, 
Yaş pansuman kuru pansuman usulleri. 
Yanıklar hakkında izahat, yanıkların, envaı, hafif, vasat ve 

olduğuna göre tedavi ve tedabir. 
• Çıkıklara ve burgulmalara kartı yapılacak tedabir. Teeemmüm 
fedlt edenlere yapılacak tcdabir ve tednvi. 

Semdar gazlar ile ihtlnak edenlere yapılacak tedablr. 
Suya dlllilP alllmi ihtlnak henüz ba11ıamak Uzere olanllra veya 

bayılanlara yapılacak tcdablrl acile. 
Yılan, kOpek ve emsali hayvanlar tarafından ıeırılanlara ya

pılacak tedabir. 
lncimat edenlere tatWk edilecek usulü tedılvi. Teneffüsü aunaı 

hakkında malOmatı mufRasala. 
Çiçek, kolera, bummayı tlfoldl, atılarının sureti tatbiki. 
Kitap iki yıız sahifeyi ceçmemclldlr. 
Bahlılcr gayet açık ve vazıh bir lisanla teni edilecek, ve met· 

nl tenvir için münasip rcılm ve şelı:lller bulunacaktır. 
IUtap muı.lllm mekteplerlnlıı dOrdUncü sınıf talebesine bitap 

edeceğinden programdaki bahlılırln bu sınıf Hviyesloe före bir 
ııım vermeyi istihdaf etmesi vı pedagojik 'artlara uygun olması 

ıazımdır. 
Her bahslıı sonuna talebeye tellı:lnkar teelrler yapacak, onları 

sıhhat mHelelerl Qzerlndc dU,UndOrecek uıul ve m111leler konul
ması çok faydalı olur. 

l(ltabıa telifine bir numune olmak üzere Amerikan mektepleri-
nin en yeni hıfzıssıhha kitaplarının gözden reçlrllmetıi tavılyeye 

\\Ayandır. 
Bu kitabın yazılması uç ay müddetle mUıabakaya konulmuştur. 

Müsabakanın nihayet gllnU 31 Ağustoı 11130 dur. 
Maarif Vekaleti bu müddet nihayetinde tevdi edilecek milsved

delcrl ııallhiyattar bir heyete tetkik ettirerek on iyi yazılmış olan
ların birinci vı lklncııı muallim mekteplerine dara olarak kabul 
edilecek ve blı1ııcl telif halı:.kı Veklletçe satın alınmak suretlle 
bastırılacak, llı:tnclsi alnıx klta llııtcslıı"' ithal ohlDarak milel 

" L 1 O N ;i~k~ati 
1 den 20 numeroya kadar 

çikolata kartlanaı ibra;ı: eden· 
tere şirketimiz zengin hedi
yeler vermcjte devam etmek
le beraber, bu defa muhterem 
mttşterilerlne birer adet LION 
albumu takdim etmejte bllf
lamıştır. ftbıı album 1 den 70 
numeroya kadar LION çiko
lata rckllm kartlarıle ikmal 
edenlere defaten birer bD
yUk ikramiye verllecekdr. 

Bu kartlar LfON mamu
lltından her hanı! cins çiko
lata aıınıara11na ait oluna 
olsun, muteberdir. Verllecek 
olan ikramiye imza ve mU
hürUmUz tahtında kartlar 

TafsllAt için Sirk~ 
el hanında Hln ace 

rıcaat TeL lstanbııl 

Osmanlı Bankası~J 
cami ve Bey.:ığlu de' ~İ 
münasbcdle tcmmuJ~ 
çarf&mba ııü k.pıb .d 

• 11". 
Şehrenıanetı 

Rcyoğlıı Belediye ,. 
Karaköy me)danınıP 11,t 
lı:ademelcrfnin ıaınirf de 
rlnden yirmi gün muJ ıJf 
urf uıulile munık• , 
muştur. Talip olan~rı~ 
vı urınamesinl gorııı d 
7,~ depozito ıkçe iftl 
ne yatırdıktan son; 
olan 10-8-930 salı ~· 
dnl•e enetim nı < ııı 

Uzinere ezıhdır. : __ --·- - ./ 
IJ!!!l!!!!!!l!!!!!!!!'l!'i!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l_o~l~u n ~ ~ 

Diş Bakım Evi . 
1 

Avrupada halka ve btlhas<a memurin , e mıı>t hdı 
!arına en ehven şeraiı ile hizmet eden dı pan•c;, 
memleketimizde de yeni açılnıı~ yegane m ,. e r 

(.;alaıa Yiik, ek kal dırı Ol 



ft'. Yün ve panıuk ipliği ve akmişe ve saire 
;6halir~.: nıah<>us Türk Anonim şirketinden: 
~ •' YI• llJJU uriilinde sureti fe,k-ııldecle olar_ak ~;ulü dairesin~• 
' 'J r. / ıı .1 niss. 1 ·an heyeti ıımumivoıınde şLk<'ın k.rk . beş bın 

il J< ı .'it. vcrahu· elli hin elli Türk lirasından ıbaret _olan 'er~aye
ıır• ı »irmi ı·edi bin 1JçyU7. loglllz lirası ve yahut otuz •ıın ot~z fürk 
_.-!ın . tenki~ine karar verilmiş olmakla Ticaret kanununun 396 ıncı 

Ellldc ıne tevfikan ashabı matlup, alacaklarını kıyı ettirmek il~re tr~e-
1 l'fıtanbul\b Yeni po tane arkasında Hanımeli sokağında kim_ st an 
~d 1 !anının ikinci kaunda 3-4 numorolu merkezi idareılne mura- uta 

JCPct olunurlar. 

~tsek Maa~in ve ~anaF Mu~en~isi Metle~i 
c Leyi! ve meccani olan bu mektep atid~~i şubeleri ~avid!r:, • 

- Yüksek maden muhendıshgı. 
Yüksek sanayi ıııühendisliği. 

Bu şubelerin tahsil muddeti 4 senedir. :\Tezunlar ıtaj için Av
~ya gönderilir. Münhasıran ilse mezunları kabul olunur. 

i.--::5- Maden meslek şubesi. 
Si Bu şube madenlere jeometir ve başçavu~ yetiştirir. Tahsil müd· 

ı i 2 senedir. Orta mektep me-tunları imtlhansız, ilk mektep 
GJ,zunları imtihanla kabul olunur. Asgart yaş 18 dlr 
.t()rıa mektep mezunlanrun kat'! müracaatlan için 25 Temmuz 

"' tarihine kadar muhlet verilmi~ur. 
ıı. Dühul imtihanı yapılmasına lüzum görüldıigti takdirde mahal 

ce~ zamanı icra gazetelerle ilin edilir. 
c ' Tedrisata 1 teşrinievelde başlanacaktır. Şimdiden kayıt mua• 

lesi bnşlamıştır. İstidayı melfuf 6 foto ile vesaik ve sıhhat 
()ılıorunun Zonguldak'ta mektep müdüriyetine irsali. Müdüriyet 

l~ Deaiz leraznn sahnalma koınisJonun~an: 
S~oo adet yerli yün fanile: Kapalı zarfla ihalesi 80·7·980 çar-
sı şamba günü saat 14 de. 

..ı.JJOO metro beyaz tire şerit 1 
r··ııoo " "yaka için şerit 
r4, ,;_000 h . ., siya yün şerıt 
o Soo adet sarı kaput diığmesl alenl münakasa ile ihalesi S0-7 
]\ 00 ,. .. ceht duğmes·1 ·980 çarşamba saat 15,5 

,,11'700 ,, .. şapka duğmes· 
IOO ., pantolun tokası 

;,:,eniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı yün fanile kapalı 
rııil fla ve dikiş malzemeşi aleni münakaıa ile hizalarında muharrer 
'IJ\ ve saatlarda münakasaya konulmuştur. Şartnamelerini görmek 

8 enlerin her gün ve vermek isteyenlerin yevmi lhale günü 
r. a;ıtbrında Kasımp,ada Deniz levazım satınalmıı komisyonuna 

siilracaat_ıa_r_ı·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sı :n1lak ve Eytam Bankası Is tan -
5 ııl şubesinden: 
ç Kiralık Emlak 

,, 

o. i.\levkl ve nevi 
Beyoğlu Zinclrlikuyuda ahır, anbar ve saireyi 
m~temll 78 dönüm arazi 
Dolmabahçede Kok kömürü lmalathanC3l arsası 
Tophanede Bugazksende Kışla altında 4 No. lı 
dükkAn 

Senelik !can 
800 

901 
240 

Nisantaşı Teşvlkiyede 14 No. lı maa kııltibe arsa 180 
Csküdar Altuni zade Nişantaşt sokağı 7-11 No. lı 160 
tarla 

Üsküdarda Bulgurlu mahallesi Küçükçamlıca cad- 120 
d . 1 
esı 91 11 numaralı setler kahvesi 

60 Ü küdar selimi ye Ka vakçeşmesl 31 No. lı maa 
bahçe baraka 

~ l'sküdar Selimiye Kavakçeşmesi 28 No. lı bostan 50 

ı " " ,. 2 ,, ,, bO 
;,flJlada muharrer em!Ak b!lmuzayede birer sene müddetle kiraya 

ı'~.eğinden taliplerin 21}7/930 Pazartes saat on altıda ,ube
e müracaat evlcmelerl. 

~ lstanbul rnıntakası sanayi mü
~ ijrlüğ·ünde11: 
~1. Tcşvikı Sanayi kanunundan btlfade Men sınai müesseseler eshabına; 
VTcşviki Sanayi k&ncnnndan istifade eden sınai müesseselerin 929 sene! 

iyası zarfındaki imalatının ıesblti için l!ı:tisat VeU.letl Celileslnden gön· 
'jlmekte olan ımaUt beyannaııelerinl almamış bulunan muesıese sahip
! beyannameleri almalı: üzere derhal idareye müracaat ederek beyanname 

lan ve bu beyannameleri Temmuz 930 nihayetinden evıl doldurarak 
dl eylemeleri teblig makamına kaim olmak üzere ilin olunur. 

elı 

Hafız Sadettin Efendinin 

Columbia 
laklarında okuduğu 

tin•Esselatpıik• 

• Halis Hindistan •! 
cevizinden ye Milli :ı 
nıafntılattan en ala t·: 

kokos yağı ı:ı 
mağazalarında satılır. ı.ı 

1 optan ar., mab. ı: ı.ı 
n EminOnUn'de Valde Hıınında No. 18 ı.l 

R ve Ş ER i K 1 !:f 
-·,; fD ... - ••• #.\, ~.-.-.-.-.-.--.... -.-.··.-.,,.. 
---.,._ ... wo -- '-il'•-------·------

.,, 
MiLLiYET S/\LI r 5 TE'.\l\IUZ 1930 

Mühin1 ilan 
"Şirket" V ani köyü ile Kar -

tal arasında yüksek tevettürlü 
bir havai hattın tesis edilmiş ol
duğunu muhterem ahaliye arz 
eyler': 

"Mezkur hava\ hatta her ne 
suretle olursa olsun temas et
mekte ölüm tehlikesi mevcut ol
duğundan halkın direklere trr

manınak, tellere uçurtma tak
mak ve taş ve saire ile tellerin 
merbut bulunduğu izolatörleri 
(fincanları) kırmaktan sakın

maları icap eder. Hatta yere düş 
müş bile olsa her hangi bir tele 
dokunmak dahi ölümle neticele 
nen bir kazayı mucip olabilece
ğinden yine tehlikelidir. 

Bu günlerde hatta sureti kat' 

iıye e olarak cereyan verilecek 
olup bu araltlc tecrübeler icrası 
icap ettiğinden bugünden itiba
ren tellerde daim\ surette cere
yanın mevcut farz edilmesi ik

tıza eyler. Binaenaleyh, hattı 

hasara uğratacak ve cereyan i
tasını sektedar edecek her güna 
hareketin hukuku umwniyoyi 
ihlal eyleyen bir cürüm teşkil e
deceği muhterem ahaliye ilan o
lunur." 

letanbul, 1 temmuz 930 

Dr. A. KUTIEL 

İktısatlı, Asri ve 
sağlaın 

(Simplex) 
KALORiFER 
KAZA~LARINI 

tercih ediniz. 
Aynı h:ırareti temin 

etmek üzere diğerlerinden 
%40 noksan kömür sar
feder, ve istimali son de 
rece suhuletlidir. Fa

brika şubesi olarak depo
muzda he· zaman kafi 
miktarda ve muhtelif kuv· 
vette kazanlar ve envayi 
cins radiatör bulunur. 

Proje ve keşif için: 
Borsa han ittisalinde, 
Türbe caddesinde 

KIRKOR JAM-

.. " ., 
• •ı Y. EN i l,_ 

VE DAHA UCUZ 

BUOOll dat.. ucuz ,.nı bir siiıdoı.
••r arabaıuw 18kdhn edlıoru.ı • 

f......,. lO boyglrlı\ bir hnoU urfedOll 
ıi o111"4irU moıaro, 2, 92 motrotu\ ko~ 
dısl, oHrt to\ırlell Gzortndı duo · _. • 
trena.14. doutM deprnalon lu ,-stıl. ..U• 
•""- Wr ftat mukabilinde alçak •• ıartf 
ftullllhl n •Yftl umanda bG,.Ok bir o~ 
t.-. lwn.tl •• konforunu temın ed......,. 
S-\erln 19 11neN\ ~ tecrOboll 
!Hıklnma ..... reıım.n bu ftıta ... -
mGkfmmoj bir ... ııa,. ...... wocvdo ue
Urtlllııl MJ...U. gllrecıl14nlZ ıı. ,... 
Stıidıh\w otomoblUN ı.uooı. oGrl"°'- • 
E--. dlklıat ıcknla O... ıouObo •
Ull _. !M• ''"'""'.., ubtl Ntl*ı 

,........ .... 
& t l IHEll LTI. 

_ ...... ın 
llTAUUL i 

S T U D .. E B AK E R 

Küçük elvrisinokler yalnız başlarına bütün 
vah~i hayvanattan daha büyük mnzarrat ya
parlar. Her geçtlklerl yerde ısıtma ve sair 
öldürücü hastalıkların tohumlarını saçar
lar. Onları aziz efradı alinizden uzaklaftırı· 
nız ve bunun için Flit 1 istimal ediniz. 
Flit sinek, sivri .sinek, pire, güve, karınca, 
hamam böceği, tahta kuruları öldürür ve 
yumurtalarını imha eder, Tehlikesizdir, 
Kat 'iyen leke yapmaz. Flit 1 haşarat öldü rU· 
cü dl~er mayllerle karıştırmayınız. Sarı te. 
nekeye efyah kuşaıia dlk~at ediniz. 

..,-:Daha _..-çeibuk _6ldürüt 
ı• 

Umumi Deposu: J. BERT 'e Ş0REKASI . lstanbul ·Galata \'oyvoda H~ 

KOÇY AN mllessi

sesinde Kalorifer mü

hendisi ANTRANIK 
YAN a müracaat • 

• S.tq, Fob,;la Hyob-;:J i 1 

G ~ t G E D E 3~ D E 8 E ~ E l ! I 
El4stıki" 

Kemerle· 
rin 'nheserl 

.. MTt~c huıuıl bır trikodan ma. 
- ., .. s 
mu~ gayet tık Rouutl ktnırrı lı h 
haıu-~nıodası"'nıucibinct ıııe mats' 
1 .... - ... , 
up IC'nasftbü,kalçanııa ltlafet "' 

zarafet, vücuJunuza"<y.umuıakhk .. 
~- '-~ .,_ve t'evvalıye~ .. vtrdı~ı gibi doıru 
durmanızı da h·mfn eder, Mag:1ııa'!' 
larıttuıı zl)'8ret ve t1ıuıavvtr ka· 

ti .;+;.; ,, ... -• otumuıu taltP,\·tdın~ 
Yegine; ntış ~ahalli: 

,~,j~ 

ı,ıa~b_0.., .. ım 
Bty,;-~;"'i 

T&ael 11t()'i9~;"' No '"l 
•• f,tiUıll codd lııdc No ~ 

fuıh 6 lıradan'ıhb rc:o 

• 

f lNTltlT~B~ 
HER ERDE ABAJINIZ 

7 

Liınon çiçeklerinden mus
tahzar oo derecedir 

Dünyada mevcut lıütün mÜtcmeddin memleketlerin ıtriyat md· 
tehassısları Ila>an kolonya51nın enfes ve rulınuvaz kokusu kar~ı· 
~ında 141 ve hayran kalmışlar ve bu nefis ~ark mi1>tahzaratından 

kıilliyetli sipariş etmektedirler. Memleketimizin YC ecnebılerin en 
kibar zevatın Hasan kolanyası istim~! etmekte olup <l.ıima ~ahi
bini tebrik etmektedirler. Hastalara hayat ve şifa verir. Jlay~nlık 
sinir, heyecan, ha$ ajtrısı, çarpıntı zam.ınlarında bir hayat arkada
şıdır. Flatlarda müthl~ tenzil!t yapılmışur. 35, 60, 110. 200 ku· 
ruşluk şişelerde satılır. 1 !asan ecza deposudur. 

lslan~ul Sı~~i müesseseler ınü~aJ aal 
komisyonu riyas~tinden: 

Şişli'de Çocuk hastanesinde 1 dilmek üzre münakasaya konul ' 
yaptırılacak 16324 lira 61 kuruş muştur. Bu baptaki şartname 
bedeli keşifli tamirat ve inşaa- k 'f 1 · -- k 
tı t ·m d'l lba tak" k ve eşı name en gonne ve n anzı eıeno p ı e- . . . . 
şifname ve şartnameleri veçhile fazla ızahat almak ıstıyenlerın 
29 temmuz 1930 salı günü saat mezkUr komisyona müracaatla· 
15 te kapalı zarf usulile ihale e- n ilin olunur. 

Ticaret işleri Umum müdürlüğ6nden: 
30 ikinci teşri• 330 tarihli kanunun millır;a ikinci faslı ahklmını ıev• 

flkan harllc ve Nakliyat Sigorta muamelltile l~tigal eylemek üzre mukaddema 
tescil edilmişken sigorta şirketlerinin tefı~ ve mürakabesl hakkındaki kanunun 
mevkii meriyete girdiği tarihten itibaren hırlk kısmını totll ederek yalnız 

nakliyat sil!'ortısiyle iftlgal eylemek llzre yeniden tescil ed!lmiş olan Alman 
tabiiyetln.I haiz Doyçor Loyit Sigorta şirketi hu kere müracaatla nakliyat 
aigortı muamelAtının da feshi ve tısliyeslne karar verdiğini bildirmiş olmıP;la 
nıezlcör şirketle a!Akası bulunanlar şirkete ve icabında lstanbul mıntaka ı 
Ticaret Müdilrlil~üne m\lracaat eylemeleri llln olunur. 

BUYÜK 

TllllHE PlYlNG~~~ 
9 uncu tertip 
lİNCt KEŞlBE 

11 Ağustos 1930 da 
Keşideler, \rila)'et, Şehre
maneti~ Defterdarlık:, I~, Zi
raat ve Osınanlı bankaları 

ınurakıpları ve halk 
huzuru·nda yapılır 
Büyük ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan nun1aralar 

tekrar dolaba konn1az 

Yüksek mühendis mek 
tebi mübayaat komis
yonu riyasetinden: 

Mektebin m\lnakasası il!ıı edilen senei hafiye zarfındakı ekm k ihtıya•a
tına tnlip çıkmadığındln temmuzun 26 ıncı cumartesi günü SaJt 1 ı ıe 
pazarlıklı ihale edileceği illn olunur. 

P. T. T. U. M. Levazım 
müdürlüğünden; 
ı- !darı: ihtiyacının temini i~in mubayaası IAlımgclc, ,ltJO~'lOO 

metre sahra kablosu ile 30,000 metre dahili tel!!,rn[ ve tdefo., 
re.isatma malısu:; tek ve çi!t raki i la,~ikll ve kalnvlı lıaktr t.I 
li.:ıpalı zarf u. ulile miınııka<:ıya konulmaştur. 

2- l\lcvadı mczkôrcnln 16 Eylıll 930 tarihinde i Jlesi icra 
kılınacağından taliplerin şartname n'mak iç.n şimdid n, ~artn:ımenin 
üçiıııcu maddesine göre ihzar edecekleri tckli!name ve teminatla
rını ihtiva e,iecek memhur 1.nrfları tevdı için de '!le.:kılr ta:-ihc 
mü53dif salı gunü saat 14 de I-tanlıulda Yeni po,tanedc rıJbavaat 
kom;iyonuna ınüracııatları. 

'I1icareti bahriye ın ·ktehintie 
inşaat münakasası 

l\lcktep binası dahlllnde yapılacak tamirat ve tadilat ile kayık
hane inşası 7-8-930 perşembe günU saat on dörtte ihalesi icrıl 

edilmek üzere kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya Yaz olıın

mu~tur. Taliplerin şeraiti ,ınlanıık üzere Ortaköyde kAiı1 mekt-p 
müdürlüğüne ve munakasayıı 4tlrak edccekk:in ek kımıımı ınııh

susunda tarif edilen sckilde ihzar edilmiş teklif mel.tı:pl~·ını 'e 
ehliyeti fenniye ve ıııııliyclcriru mtiş'fr vcsail.:İ ve IS'1 b ıl il.:ıs:ıdi 
müL'Sseselcr muhasebeciliği.ne tevdı edecekleri temi~aıı mın kkaı.· 
makbu:ı:uı•u hamilen yevm ve saati mezkürda wcktcııte mtlıeşckkıl 

1-.lmisyonu mahsusuna mürac:ıatlarL. 
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Ma atyada Dört 
Mucize 

ilindir i r 
Addedilecek 

Ç amyonu e nen 
akBiye · işleri Y apmışhr 

a ika 
• 

Doç kamyonları Anadolunun bir çok köy
lerinde efsanevi bir mevcudiyet geçiriyorlar. 
Fennin, aklın kabul etmiyeceği şeyler yapı
yorlar. Mucize devrinde n1İyiz, Doçlar muci
ze mi yapıyorlar? Elbette hayır .. Fakat hir 
Doç kamyonunda n1evcut sağlan1lık, motö- · 
rünün temin ettiği fazla kuvvet, en bozuk 
yollarda o kadar müşkül nakliye vazifelerinin 
~fasını mün1kün kılıyor ki insan adeta bir 

,J'llucize hissi duyuyor. 

Malatyaya parça parça iki yol silindiri 
nakledilecek. Resimleriınizden birinde görüldüğü veç
'1ile bir yol silindiri bir kamyondan çok cüsseli ve 
kat kat ağır bir şeydir. 

Bunu kim nakledecek, dasıl nakledilecek; yollar 
'x>zuk, dik rampalar var, iki tonluk kamyonlar bile 
silindirin varçalarını nakil vazifesini göze alamıvodaı:, 

Dört silindirli bir buçuk tonluk bir Doçun sahibi 
bulunan Abdüsselam efendi " Ben bu işi yaparım,, 
diyor. Abdüsselam efendiye gelen bu itimat boş de
ğildir, kuvvetli bir membaı ve istinatgahı vardır. 
Doçun böyle ağır işlerin altından kalktığı daima gö
rülmüş ve işidilmiştir. Abdüsselam efendinin Naci 
efendi isminde mahir ve cüretkar bir şoforü var ki o 
da kamyonun sahibinin 'fikrine tan1amile İştirak 
ediyor . 

1.Joç kamyonu iki buçuk tonluk bir tek silindir 
}asısının akletn1ek surctile i:e başlıyor. Bu havadis 
Malatyada duyulunca herkes Abdüsselam efendive 

... , 

, 

acıyor. Kamyonun parça 
parça olacağına J.: · m ~'nin 
süphesi yok. ı 

• 
Halbuki Doç kamyonu 

kuvvetli ve sağlaınlığı sa· 
yesinde iki buçuk ton yü
kü en bozuk vollardan, en 

• 
dik rampalardan zahmet· 
sizce çıkarıyor. Kocaman 
silindir, küçük kamyo
TlUP sırtında dorl parcada 

, 

Malatyaya geliyor. tlu muvattakiyeti 
teren şoför Naci efendiye idarei hususiy 
yüz lira ikramiye veriliyor. Neşredilen d 
ı·csiın, nakledilen, silindirlerle nakledilen 
kaınyonunu, J\falatya Döç acentası Güzel 
zade Abdullah beyi, Doç sahibi Ab<lü el 
ve şoför Naci efendileri, ve muavaff:ıkıye 
elıenı nıiyetini tal ·dir eden ı\1a1atyalı otoın 
ıneslek erbabını gösteriyor. 

Men1leketiınizde bu sene iktisadi bir b 
ran var. Doçun fiatında sağlamlık ve kuv 

ınukabi]i olarak az çok bir l'aı-k vardır. Böyle oldıt 
halde men1leketteki umun1i kan1yon satışında 
]arın nisbeti günden güne artıyor. Sehebi basittir. 

Herkes goruyor. Ve anlıyor kı Doç almak, da 
çok n1iktarda eşyayı, daha uzun müddet naklede 
mek demektir . 

Doç aJnıak; kamyonunu şerait dairesinde müs 
,ş]er göreceğine emin olmak demektir. 

Doç almak asgari miktarda yedek masrafı et . 
ısletme n1asrafını asg-ari dereceye indirmek demekt 

Doç kamyonlarının dört ve altı silindirli v.arıın 1 

dört tonluk nevileri vardır. 

• 
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ürkiye için umumi vekili: 

alil, Me -met Rif at ve Sürel<Ası 
. --Türkiye Otomobil, Lastik ve Traktör Komandit Şirketi 

Beyoğlu istiklal caddesi 168. Telefon: Beyoğlu 742 Telgraf: Istanbul Tatko 

Taşra acentelikleri: · 

Ankara ı Zabıtçı Zade ve şeriki 
~ir ı S· Roppoport ve Şşi. 
Kayseri : Muhaddis Zade Alim bey 
Adana : Muharrem Hilmi bey 
Gaziayıntap: Güzel bey Zade Hasan bey 
Trabzon : Kalaycı zade Hacı Abbas ve mahtumları bevler 
rnvarhekir , Pirinci zade Sıtkı Nt>.dirn ve Edil' beyler 

Bursa ı Nasuhi; Esat bey 
Kastamoni : Hacı Yirmibeş Mnstafa Rıfkı be.v 
Samsun ı Esat efendi zade Seit BilAI bey/ 
Giresan : lsmail zade Vahit ve şürekAsı 
Isparta : intibah ticaret şirketi 
Malatya : Güzel bey zade Abbtullah 

, 

• 

1 

ı 


