
CUl\'1ARTESt 
19 TEMMUZ 1930 

5 inci ftnc, No 15\13 

~ USHASI 6 KURUŞTUR 

üzidelerin rolü ----
r vatandaşın cemiyet ic;in

·r rolü olduğuna şüphe yok 
Cemiyet hayatını teşkil e
muhtelif faaliyet şubeleri-
hemmiyetine göre bu rolle 
ıymet ve ehemmiyeti deği
ıpkı bir makineyi teşkil e-

parçaların her birinin, ma
in işlemesinde oynadı~lan 
ibi, vatanda lar da vazıyet 
e, kudretlerine göre devl~t 
illet hayatının devam ve ın 
md., -yni suretle faal ve 
sirdirlcr. Rollerin hiç biri 

a etmek mümkün olma -
I bA bt'r, tesir ve ehemmi 
· t b rilA bazılarına diğerle
en f 1, dikkat ve ihtima!T' 

rmek bu hayatın tabii ce
için çok lazım bir hare 

r. Onun icin teşkılatı ve ha 
m..ınta m bir cemiyet va
a !anıt mevki ve ehemmiye 
cvn<> lı' !arı rohi tesir ve e

ivet;r, e göre tesbit etmeği 
azife olarak telfıkkieder. 
emiyet icinde herhangi bir 
r~'l ve yanlı telakkiler do
i!e rollerin tobii tevziinde, 
unlara atfedilen ehemmi-

n takd:rinde isabetsizlik 
o•rn,,~ı umumi hayatı der
ü•eesrir eder ve va nn -

nn ic:•imai adalet hislerini 
de etmek surctile cemiye

ahenk e m vazenesini bo
Böyle bozuk olarak işliyen 

mak;nc• in yalnr günilttisii 
)"r. Rar 1 man• yoktur Her 
:ısı J·enc1• kuvvetine göre, 

me 

1 ayyarelerlmfz mı1lemadlyen Ağrıdağındahl şakileri bombardıman ediyorlar 

Salih Paşa bugün karargahı ı 
Bayazıta naklederek harekatı 

oradan idare edecektir. 
r:~~~t:. ~

1

~~~n·ı:ı~~~~~~~!i Çaldıranla Van ha valisi eşkıya dökün-
ır. F. er hu hal umumi ha-

Hlra~ am"ncviccphel . tül erinden tamaınile tathir edı•ı )• ve de "!' ssir bı.•lı.:nan guzi 

a - ela hac' ~ olursa bo- ta a a ı · . .. b . t . 
krl ·vade h·seclilir,, r fil ame ıyesı un 1 ı .. 

-L,.,.,,;· et lı atı • ım hu- Şark muhabırimızden aldı ı m o•adan idare edecektir. Agn ı kurtiılmckt d r. Hatta Agrı da 
c1 'd t ebb · H' gavret- m. malumata gore Çaldıran daı;ma karşı kat'i harekata ba_ş gı zirvelerine çckılen şakileri 
ıi.,ferit ve ııet"cesiz kalır. la Van havalısi arasında ötede la na; dan evvel Çaldıran havalı- dıin tekrar borma dıman eden 

evlet hayatı idare sekli ne beride sıgışmış olan eşkiya dô- sının eşkiya döküntülerinden I t 
1 

· 1 ,, da 
ı "d d 1 1 · .. .. . . . . . ayyare enmızc -ran topra.,ı , 

a o •ıır. ı are e en ere, ı- untulennden tenkılı ıcın ya. tathiri zaruri ıdi Şimdi bu te- h·ı· t • 
1 

· ı 
d ·ı 1 ı ı kl ·· · ı · · d · · ı Illl en mıtara yozateşı aç• mış c • en r~. n •.ars.ı ı. ı mu_n~ pılan temız me melıyes_ı e m leme amelıycsi de hittigi ci -

ç ı 1 he" ctı ff k eti t ı A tır. Bı:ı h;,dise pek ziyede naza-t :e _aa ı •e;ı erım~ ' . m.ıva ~ ıy : ne ıcc, enmı g j ııtt!e bütün kuvetlcrimizAğrıda · 
mıves•nden ıbarcttır. ~erııı- rıdagı z~rvele~ndc ta.ıassun .. e- gı etrafında teksif edilebilecek ri dikkati celbetmiş ve lranlıla 
'e devlet havatı gıbı gun den şakıler mustesna olmak uze 've sakiler etrafında gerilm"s rın asileri muhafza maksadilc 
il-re daha mııglfık bir ~ek'.1 re toprağımız dahilinde .tek a- lan çember daha ziyade ~a~~l~ tayyarelerimize ate .. ~çtık~a~ı 
faal vı- eyyal hır uzviyetı. ki l:almamıs ve bu havalıniıı cm caktır. anla§ılmıstır. İran hukumetının 

cepresi,den iyi idare etmek .1ivet ve sayişi t nıamile temin' . . . . ! hu hareketi tekerrür ederse icap 
hes:z güç ve bir çok ıınsurla edilmiştir. Bu temi leme aıne- Vazı~et bu şekılde ınkışaf e . eden tedbirlerin alınacagına şüp 
muavenetine rruhtaç bir_ i:- liyesini bizzat i<lare etmis. olan derk~n Iran topr:gından bazı çe 'he oktuı-. Dıin ark muhabiri-
Bu l!Üc is her millette f!UZI ı olordu komandanı Salıh Pş. telenn hudut karakollarımıza te . Y _ 

1 
f1 

re dilsen. bir v"zifcdir. Gıizi bııgıin karargahını Be>'azrt'ta cavüzleri devam etmekte, fa _ mız.den aldıgımız tc gra arı neş 
r bu r>n him vazifeyi görebi kuraı:ak ve Agrı dagındaki şaki kat bu teşebbüsler mütecavizle- redıyoruz. 
t kuc1reti lıaiz olarak yetiş- Jerin tenkil ve im -sı harekatı- re agır zayiat verdirilerek püs- (Mabadi dörduncü sahifede) 

lirse krn, tileri ic~n muvaffa- ................. .._ ..... •••••••••••••••••• ... ••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••• 
et w.- rılİ'kt iç"r de refah ve M .. b c c e 1 H 
det m k:ıdderrl;r Bunun icin U e • 
millet kendr mukadderatın . -·- · 

hiikim ve faal b.r rol O\ uya
ınevkic cçme<Yc nam•et c
arın ycti~tirilmesine husu

bir dikkat \"C ehe':llmİ yet le ca 
akta bulunmuştur. 
iizideler nası! yetişir ve ye

. rilir? Bu her milletin bün. 
ine ve hayat sekline göre hal 
ilmesi lazım gelen mühim bir 
eledir. Herhangi bir tohu
toprağa atıvernıekle bile ek 

k istihsali kolay degilken, 
deli, manevi bin bir türlü ha

t şartının tesiıi altında yetis 
k mecbt riyctınd~ kalan gü
eler sınıfı kendi kendine hic 
işemez. İsti1•sa11erin en mü

nev'ini trskil eden bu işi de 
ntazam bir plan ve proıı;ram 

·resinde devletin görmesi Ja
gelir. Avrupa memleketle· 

de bu hususta ne gibi tedbir 
alınmaktadır) Bizde ne yapıl 
k Iazımdır.? Buıılan ayrıca 

kik ederiz. 
ZEKi MESUT 

uuıı"111mııı11:111Htt1ıııoııMt11"11"""'''''"'"'uuıııın 

aliye vekili nezan1an 
gel iyor? 

aliye vekıli Saraç oğlu Şük 
Bey bir hafta sonra şehrimi
~elecektir. __ 

Dün başfıy11n teni.~ f11rn ıll'anıızd1t11 iki en.~lantanf' 

''Milliyet,, tenis turnuvası 
Dün ilk maç yapıld ı ve bir kısım 

neticel r a la n d ı 

l~ug-Lin ck~pcesle 

~ari"c g·idi yor 

Gazi Hz. _ .. , 
Maarif balosunu teş
rif ve sabah Yalova

ya avdet ettiler. 
Maarif cemiyeti tarafından ev

velki gece Büyükadada Yat klÜp· 
tc verilen balo çok parlak ol ut ve 
klüp aalonlnrını dolduran davetli. 
lcrio takdirlerini cclb miıtir. Ba· 
loda bir çcık meb'uılar, ,ehrimizin 
maruf aileleri ve b"r çok zevat ha· 
21r bulunmu9tur. Saat bire doğru 
balodakileri ıevindıren bir hadise 
olmuı ve Gazi Hz. Erıuğrul Yatile 
Ynlovadan gelerek klübıi tctrif et
mitlerdir. 

Gui H. dort buçuga kadar Yat 
klüpte kalmıılar ve bir kaç defa 
dansetmi~lerdir. 

Bilahare Ertuğrul yatı ile Yalo
vaya avdet buyurmu11ardır .. 

Balo ıabaha kadar büyük bir 
net'e ile devam etmiıtir. 

Kazım Pş. Hz. 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Kazim Paşa Hz. dün Yalova 
ya teşrif etmişlerdir. 

Misak 
---·-·-

Yunanlılar p ojeınizi 
kabul ettller 

-·--·--
,\tisakın tanzin1 ve tah 

ririne haşlanıyor 

Yıınau ııarlC'İ!J~ ıwurı 

M. ltllhalo!ıop11lo.~ 

2 inci ~ahifede • 
Tarihf tcfılknm'li: All 1-' • 

2 - HarJcJ ve Son tıabcr er 

3 üncü sahifede 
ı .. İki aerleiik m.af Atacak 

Kızlar. 
2 !kmtk aarbı kaç kurui& 

• 

inecek 
3 Onrlp bir atk maceraı.ı 

• üncü sahifede : 

1 lfaltanın yaıııu: ~elek 
z Hikaye 
9 Roman 

Malul gazilere müjde 

Bankaya me\1du parala
rın tevzi emri geldi .. 

Mütekait nuılfıllere mütebaki yüzde on iki 
buçukların tevziine başlanmıştır. 

----···------
Mabeyin Başkatibi Talısin 

Paşanın hatıratı 
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"Milliyet,,in tarihi tefrikası: 42 

Osı anlı Padisahı ile Çar .• 

Denize düşen yılana sarılır; derler... Sultan 
Mahm•lt ta Moskof Çarından imd~t umuyordu 

HARİCi E •• 
Hindistanda Gandhi ile müzakere .. 

V alil umumt haplsanedeki Gar.dhiye adam gönderiyor 

Müzakere Fran!fada Kaza geçirdi 
Hint "asi,, lerile c e V 8 P ispanya KıralınJn 
konuşacaklar .. otomobili .• 

Hindistanda son altı aydan- Avrupa Birliği Londra, 17 (A.A)-İspanya 
beri devam eden gayri tabii va- etrafında.. kıralı 13 üncü Alfonsun rakip ol 
ziyet bundan sonra yeni bir vazi duğu otomobil bu sabah Bukin 
yete mi giriyor?.. Londra, 17 (A.A) _Avrupa gam sarayına doğru gitmekte 

Altı aydanberi Hint millicile- federasyonu hakkında M. Bri- iken Haydparkta bir kadın tara 
ri muti ve sessiz bir mukavemet and tarafından serdedilen tekli- fmdan idare edilmekte olan bir 
ilan etmiş bulunuyorlar. Bun- fe İngiltere tarafından verilmiş otomobille müsademe etmiştir. 
l~r. ~ndistanm istikl~ elde e- olan cevapta Fransanm Avrupa Şoförün oturduğu yerin arkasın 
dılıncıye kadar İngılizlere bu milletleri arasında daha sıkı bir daki camlar parçalanmıştcr. Kı
su~etle muı;ca:ve~e~ten vaz geç- surette teşriki mesai edilmesine ral, hemen ot;n?bilden fırlıya -
m1y~eklennı soylüyorlar. . ve harbe karşı ittihazı icap eden rak kadının elim sı~ış ~e rara 
Diğer tar.~ftan ~a mutedil de ihtiyat tedbirlerin takviyesine !anıp yaralanmadıgmı ıstıfsar 

İbrahimin hülyası büyük bir bi, bu son derece tehlikeli va- nen .. taraf ~yl~. bır mukaveın_e- matuf bulunan bu fikri büyük ı 
Mısır devleti tesis etmek ve ziyette kendini Moskof Çarının te !uzum gormuy<?rlar ve .İngı~- bir alaka ve teveccühle karşıla -
böyle büyük bir yer ~çitı lazım kolları arasına atmıştı. Osmanlı t~reden ayrılmak ıstemcdiklen- maktadır. Mezkfir cevapname -
olan bütün hayat ve kuvvet padişahı ile an'anevi düşmanı , nı saklamıyorlar. de Fransız teşebbüsünün daha 
membalarını da ele geçinnekti. arasında vekayiin icap ettiği birı · • vasi mikyasta bir mütekabil 
Fakat Mehmet A.li için Babıali-' anlaşma hasıl olmuştu. Sultan emniyet muhiti ihdas edeceği 
ile sulh müzakeratında müessir Mahmut, hiç şüphesiz İbrahi- - ve izale eyliycccği ümidi izhar 
olacak en büyük amil, İbrahi- min tasavvurlarından, Mehmet edilmektedir. Maamafih, her 
min ileri sürdüğü bu hayaller- - Alinin haris oğlu İstanbula ka- memleketin istiklali ve hukuku 
den ziyade Avrupa devletleri- dar gelirse nelet" yapma- hükümranisi ve ayni zamanda 
nin alacağı vaziyetti. İbrahim yi düşündüğünden haberdar muhtelif millet grupları arasın-
<laha Konyaya gitmeden evvel idi. İbrahimin Suriye ve Ana- da mevclıt bulunan rabıtalar 
Fransa ona bu mücadelede ne doluda yaptığı propaganda bu- mahfuz kalmak icap eder. 
gibi gayeler takip ettiğini kat'i nu anlatmağa kafi değil mi idi? Büyük Britanya, siyasi ve ik-

lngiliz-Jrak ınuatıe 
Yeni muahede Irak hiikuı 

neler temin ediyor? 
Londra, 18 (A.A) - İngliz

İrak ittifak muahedesinin metni 
neşrolunmuştur. Muahede İra
kın Cemiyeti Akvama girdiği an 
dan itibaren meriyete ~eçecek 
gene bu andan itibaren İngilte
renin İrak üzerindeki mandası 
bitecektir. 

İki memleketin müşterek men 
faatlerine temas eden bilcümle 
harici meselede Londra ile Bağ 
dat arasında sıkı bir istişare ya 
pılacaktır, bitaraf bir harbe ka
rışmış bulunacağı zaman diğer 
taraf ona müttefik sıfatile yar
dım edcektir. Bu cümleden ola
!'ak İngiltere İrakın şehirlerin-

den, limanlarınd 
rından, nakil vası 
yare karargahlar 
edecektir. İrak h .. 
civarında ve İrakı 
yare karargahla 
İngiltereye bir k 
ralıyacaktır.Bunla 
tar İngiliz askeri 
lunduru!acaktı. M 
!iz kuvvetleri bur! 

kalacaktır.Irak içi 
şari bir asker? hey 
laştırıldığı zaman 

müracaat olunacak 
nin müddeti yirmi 

Avam Kamarasında gürüıt· 
' 

•Bir amele meb'us Hindistanda 5,000 
kadın ve erkek mahpus bulunduğun 

Londra, 17 (A.A) - Avam 1 mekten imtina etm 
kamarasında amele fırkası sol · Brockwayın duym 

surette tesbit etmesini, hedefi İbrahim İslam ümmetini kurta-
1 

tısadi bir cemiyet ihdası fikrini 
ne olduğunu tayin etmesini is- racağından bahsediy~rdu. kabul etmektedir. İngiliz ceva-
temişti. Mehmet Ali bu ısrar 31 Kanunusanide Ibrahimin 1 hında meselenin ariz ve amiktet 

~ ı 1 j 

cenahına mensup M. Brockway, 
M. Macdanoldın Hint işlerine 
dair sorulan suallere vermiş ol 
duğu cevaplardan sonra otur -
maktan imtina ettiğinden ifayi 
vazifeden menedilmiştir. Bunun 
üzerine yine sol cenaha mensup 
meb'uslardan M. Beckett: 

memnuniyetsizlikti 
kway, Hindistanda 
vehametine mükerr 
etmiştir. Mumaile 
fazla kadın ve erk 
tanda mahpus bul 
Hint meselesinin h 
ümidin de mahvo 
nu söylemiştir. M. 
nıumaileyhi bu bey 
lu esasta~ ;ı_, olduğ 
ği son hsmını şidd 
etmiştir. 

1. 
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karşısında kendisi için gaye şu- ileri harekata geçtiğini haber a 1 kiki neticesinde beynelmilel 

1 1 
nlardan ibaret olduğunu söyle- lınca Sultan Mahmut ta an'a- - müstakil yeni bir takım müesse 
mek mecburiyetinde kalmıştı. nevi düşmanının kolları arasına seler ihdasının zaruri ve ya şa-

1 
f 
f 

l -Adanayi ele geçirmek, bu atılmakta tereddüt etmedi. Ü- yani arzu olup olmadığını gös-
adaki ormanlar son derece la· mitsizlik içinde başka yapıla ·- tereceğinin muhakkak olmadığı 
mdı; yalnız Karaman havali- cak bir şey yoktu. Padişah, 2 ilave edilmektedir. 

s ini tahliye etmeği kabul ede- şubatta Moskof Çarından harp Yugoslavyanm cevabı 
cekti; 2 - Bütün Suriyenin i- - sefaini ile beraber 25,~00 kişilik Paris, l7.- (A.A.) Yugoslavya 
daresi Babıaliye senevi bir para te bir ordu istiyordu. Ibrahimin nın Briand muhtırasına vermiş 
mukabilinde kendisine verilme Kütahyada bulunduğu haberi olduğu cevapta, Avrupa ittihadı 
li; 3 - Babıali ile münasebatın İstanbula gelmişti. LORU İRWİN projesi tasvip edilmekte ve Ce-
da evvelce Cezair Dayısının va- Mehmet Ali görüşmeğe gi- Önümüzdeki sonbaharda Lon nevre içtimaına iştirak vadinde 
ziyetine benzer bir vaziyet ile den Moskof cenera.lı Muravyef drada bir konferans toplanarak bulunmaktadı,r. Mezkfir cevap-
iktifa edecekti. şubatın 6 ncı günü lstanbula av Hindistanın idaresi mevzu bah namede yapılacak teşkilatın Ce etmiştir. Her iki arabanın rakip 

Mehmet Ali bu suretle Babı3.li det etmiştir. Moskof ceneralı, solacaktır. miyeti akvamın himayesi altın- !eri sağ ve salimdir. 

KIRAL ALPONS 

ıle münasebatmda, harekatında Mehmet Aliden padişaha karşı Hi.'1distandaki bir takım fırka da konulması teklif edilmekte Londra, 18 (A.A) - İspanya 
. ı serbest kalmak istediğini anla- tamamile muti ve sadık oldu- l l ve hususı· bı"r ka'tı"bı' umumı'lı'k d f 1 • k ka ,. · 1 ve zümre ere menımp o an mu- kıralı bu sabah Lon radan mii a 

lr tıyordu. ğuna daır pe t 1 temınat a ~ rahhasların toplanacağı bu kon ihdası zarure inden bahscdil- rakat etmiştir. Kendisini İngil 
r' Nihayet lngiltece!. <lığını.' Mehmet Alinin.oğlu ı- feranstan ne çıkacak?.. mektedir. tere kıralı ve kraliçesi namına 

.ı Uzun zamandanberi lakayt İb•a?ı~e artık bulun~':1~ yer_- b duc de Gloucest istasivonda se 
1 

• • • .. .. İ ·ıt den ı1erıye geçmemesı ıçın emır İhtilaf yalnız Hint millicileri Belçikanm ceva ı , 
oır vazıyette gorunen ngı ere d'"' · ·· ı d ' F'lh k'k le İngilizler değil Hindistanda Paris, 17 (A.A) - Belçika'- lamlamıştır. Kıra!, Arlanza na 
nihayet bu vaziyeti terkederek vMerhıgını Al~doy e ~·! 1 

ba .. ı la kı' mı. lyonlarca hal,kı te~kil eden B · d h · mındaki cenubi Amerika vapu -. k - k · e met ı en og una oy e ~ nm nan mu tırasına vermış 
r ışe arışmaga arar verıyor. b. · ld' - · k d · j tabakalar arasında da derin u- oldug" u cevapta Cemiyeti Ak- ru ile Santandr're gidecektir. ' H ı·1 p M h Ar ·1 ır emır ge ıgı yu ar a geçtı. 

a ı aşanın e met 11 e B' d' çurumlar vardır. vam kadrosu dahilinde evvelce !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. k ıd· - . l d ıtme ı 
ı, mu~a ere~e ge ıgı sıra ar a 1 Şimdi meydanda yeni bir ha- başlanılmış olan Avrupa teşriki ver olan misak Cemiyeti Ak-

!ngıl~~~enın Mısıra yollamak <lise var. İngiliz valii umumisi mesaisine daha sıkı bir surette vam mukavelenamesi ahkamı-
ıstedıgı .. m;mw;u mahsus ~am- k Lord İrwin Gandhi ile mahpus ve daha usuli bir tarzda devam na tabi olacaktır. Belçika daimi 
pheıı huk~etınden .aıd:X ta- Türk musi i diğer millici reislerle müzake- edecek otan federasyon fikri e-,bir siyasi teşkilat vücuae geti-
ıı~at mucıbı.ı_ıce Halıl. İaş~l'.a san'afkarlarl ı·eyi kabul ediyor. Halbuki bu ' sas itibarile tamamen tasvip e- rilmesinin zaruri olmadığına 
muzaheret gosterecektı. nıplız reisler kanuna karşı gelmekle dilmektedir. Binneticc mutasav kanidir. 
mcmurukm

2 
ahsusu İsk~ ... ı.~n.re- Türk musiki san'atk§.rlarının 1 mahkUm edilen "asi,, lerdir!.. ...T ............... k ...... 

1 
..... '" ..... 

1 
........... 

8 
............ 

1 
................. -.

1 
.............. b ... --;, ..... ;-

Y.e anca 6 martta ge e 1 .mış- Beyoğlunda bazı eğlence yerle . · u•• r er e \) gar ar ırı-
tı.r. Bununla ber.aber İngıltere rine kabul edilmiyerek buna mu Sımla, 17 (A .. A) -. .Bır takım ' 

1 nın hattı hareketı artık sarahat k b'l b' kım b. 1 mektuplar teatı edıldıkten son- • • d • 
J kesbetmisti. a ı ı~ ta - ecne ı ç? gıcı:_ ra Hindistan valii umumisi mu b ı• r ı• n ı• n ffi u•• t e ffi ffi l ffi J 1 r 

, r. • .d .. İ ·ı lann çagnldıgı haber venlen ha tedil fırkaya mensup iki Hintli ••• 
Bu sıy~set şu 1 

1
1

• _ ngı terek, diselerden ve vaki olan şikayet nin sulhün acilen tesisi lüzumu 
r Osmanlı ımperator ugunun ta • 1 d 1 ı 'f" k • 
ı .. d ··1 bi b'l er en an aşı ıyor. ur san at- na ikna etmek üzere gerek Gan 

sımını egı • r parçasının ı e k" 1 h k t .h d.l 
f k d ar arının er ese ercı e ı - dhi ve gerek di g" er ikimahpus re 

dagılmasına muva a at e e- · r ıd· - · · .. 1 -
. 1 mesı .azımge ıgını soy emege isle görüşmeleri hususunu ka-

iki Bulgar nazırının iktısaditeşriki 
mesai hakkında mühim beyanatı .. 

me0z ·:: "l " d k. A d hacet yoktur. Esasen memleke- bul etmiş oldug" unu beyan etmiş 
1 ' ,• oru uyor u ı vrupa ev- : , b b h k k . b • 1. . 1 h' tın san at er a mm u u unu . V 1.. • h .. k. . 

letlerı artık Ba ıa ının e ıne h f . . h 1 b. d 1 tır. a ıı ıımumı, u umetın Yeni ticaret muahedesinin faydaları .. Bulgar
lar bize pancar vermek istiyorlar. 

ıı 

ve Mehmet Alinin aleyhine ola ~u a a~.a ~~ın azırdana~ ı~ e Hintlilere kendi idarelerini kon 
rak birleşmeğe hazırlanıyorlar- anuMn . 1a1 yı Ması 1~a.r dır. uık a- trol etmek hakkını bahşeyle-
dı. Rusya ne vazıyet aldıgını 

1 
. b' b .b. h"d. 

1 
·d me ·arzusuna aır olan temma-. • ntın ı et ec ısın en c ınca 1 k d . . 

.. k .k . . C ııtta ı u gı ı a ıse ere e ma k · t. M .1 h gosterme tc gecı memıştı. e-
1 

h 1 k im k F k l"k tı te rar etmış ır. umaı ey 
. . 1 . F · . B a a ıyaca tır. a at a a a b d 1 h 1. h 

zaın e e geçıren ransa ıse a- d 1 . d 'd b . ı eyanatına evam a a ı azır-
bıali ile kendi arasında bu me- 'ı arı a~ını~şım ı 

1
en kunad.nayet et' da bir takım muvakkat tedbirle 

. . d' . A me en a.zımge me te ır. . · 'h • ld • ·ı~ seleyı unutturmayı ye ıger v rın ıttı azı zarurı o ugunu ı a 
rupa devletlerinin gitmeğe ha- • ve eylemiştir. 
zırıa9dığı 'yoldan hariç kalma- Maaşları kesıJecekler 
mayi menafiine muvafık gördü- Evvelce hey'eti mahsusa tarafın
ğü cihetle Osmanlı imperatorlu dan hal:larmda verilen karar 31i ka
ğunun dağılmasına muvahkat rar hey'etince de tasdik edilenlerin 
edem;~·eceğini göstermekte ge memuriyet ve tekaüt ile alakalan ke-
c ikıniyordu. silecektir. 

Hele İngilterenin hattı ha- Ali karar hey'etince haklarındaki 
reketi ne olacağı artık belli ol- kararlar tasdik ~dil . •n 70 kişilik liste 
duktan sonra Fransa için te- _ zat işleri muhasibi rnes'ullüğünden 

tebliğ edilmiştir. 
rcddüde sebep kalmamıştı. Yal-
nız Fransa, Mehmet Aliye kar Kanun n.ucibince bu listede isim· 

lcri mukayyet bulunanlar şu muame
sı aleyhtar görünebilecek bir va ı-.ye tabi tutulacaklardır. Bunların 
zi:ı- et almağı da muvafık bı !mu ~imdiye hdar maaş ve muhassesat· 
yordu. 1 iarmdan terkettikleri tekaüt aidatı 

Huliisa Paris hükumeti hem yekcınu hesap edilecek, bu yekuna ya 
İstanbula, he·n de Mısıra karşı rı bir mikt~r daha ilave edilece!' , şa· 
do.t olduğu ve aradaki ihtilafın yet şimdiye kadar aldıkları tekaüt 
l•alli için dostane tavassutta bu maaşı, t<rkettikleri tekaüt aidatından 
l undufu hissini verecek bir si- ! az ise . aradaki fa rk kendilerine "'.eri-' 

k' d · d lecektır. Borçlu çıktıkları takdirde 
•astet ~:ı ıp e. ıy1or u. . borçlarım en kısa bir müddet zarfın· 

ngılterenın stanbuldakı se t.Ia ödemeğe mecbur olacaklardır. Bu 
firi artık faaliyete geçmişti. 1n- scretle bunların tekaüt hakkı tasfiye 
.iltere, Osmanlı imperatorluğu edilecektir. 
ııun tamamiyctini müdafaa ro- Muhassesatt zatiye muhasibi mes' 
1,.hü deruhte e<liyordu. !. ullüğü bu listede ismi olanların tiçer 

D i!ni:&C' dii.~iince .. 
Sultan M'!hmut, deni2e dü

,,en adamın yılana sarılması ~i 

2 ylık maaşlarını vcrn1emiş, kendileri 
ni tasfiye muamelatına tabi tutmu§
tur. İkinci bir listenin daha telıliğı 
bekleni yar. 

---··----
Mısırda 

İskenderiye hadisesi 
İskenderiyeden gelen bir ha

berde deniyor ki: 
15 Temmuzda Mehmet Ali 

meydanında b;r kısım halk top
lanmış, gayri müsellalı polisler 
tarafından dağıtılmıştır. Sükfın 
tesis edilmiştir. Mısır askeri de 
müdahale etmiş, sükun avdete
derek hükumet vaziyete hakim 
olmuştur. Bir ecneb; ölmüs, iki 
ecnebi d'! yaralan'.nıştır. Kral 
aleyhinde haykıran olm:nmştır. 

Bir vapur yandı 

Londra, 18 (A.A) - Rangi
tata namındaki İngiliz vapuru 
gönderilmiş olduğu bir telsizde 
Okyanos atlasının ortasında 
yanmakta ve batmak üzere bu
lunan Rargis namındaki Alman 
vapurunun bütün yolcu ve tayfa 
:ıını t<\hlis etmiş olduğıııı.u bil
dirmiştir 

Bulgaristan Ticaret Nazırı M. Mi 
s:ıykof Türkiye ile Bulgaristan ara· 
~ında aktedilen ticaret muahedesinin 
iki memlekete temin edeceği fayda
lar hakkında atideki beyanatta bulun 
muştur: , 

- Bu muahede, iki tarafın tasdiki 
ne bağlıdır. Şüphem yoktur ki lıu tas 
dik keyfiyeti teehhür etmiyecek ve 
muahede yakmda mevkii tatbika ko
nacaktır. Çünkü bu Türk ve Bulgar 
millet~ erinin iktısadi menfaatleri bu
nu icaJ ettirir. Bulgaristan bu mu~ 
ahcdeY<! nazaran 929 senesindeki ser 
Lest gümrük tarife~indeki iki nevi 
emtia gümrük tenzilatından istifade 
<decektir. Bunlar da kaşkaval ve o
dıın kömürüdür. Hakikaten bu sı!ne 
Mayıs nihayetine kadar hükmü cari 
olan eski muahedeye merbut eski 
t;iimrük tarifesine nazaran mukave
lenamede yalnı.ı zikrolunan)ardan 
b.ışka isimleri t ' dat olunmıyan eşya
n:n da gü,,,rüklcri ehemmiyetli mik

Bulgar 1 fcar~t Nazırı 
M. Mlşayhof 

darda artmıştır. Bu hal, Bulgarista- yüktür. Bu mukavele mucibince 'a
nın istikb•ldr Türkiyeye vukubula- 1 mana göre en ziyade şayanı memnu
cak ihracatının inkifjafı için gayri mü 'ı niyet bir surette ve yakın mazide fev 
sait bir vaziyet ise de kabili inkar de kalade ilerde bulunan Türk - Bul
gildir ki başhca ihracat emtiamız o- gar ticari münasebatı tanzim oluna
Ian kaşkaval ve odun kömürünün caktır, 
Türkiyeye ithali hususunda şimdiki Bulgaristan'da ve Türkiyede Türk 
mukavelenamede ehemmiyetli sübu- ve Bulgar ticaret odalarının açılması 
Jet gösterilmiştir. Şüphe yoktur ki son derece şayanı 

Türkiyenin bu muahededen edece- arzudur. Çünkü bu odalar, mütekabil 
ği istifadeye gelinc e : Bizim serbest t icari rabıtalarırHn inkişafında büyük 
~ümrük tarifesindPn tuzlu bahk t1e hir rol oynıyacak iki memleket pazar 
J;alrntı.mu hususunda tenziliittan isti- tarının iki taraf tüccar ve müstahsil
iade edecektir. Bu tenzil3.t eski tica- 1e:ri tarafından öğrenilmeEi için çok 
r ... t nıuahedcsinin aynidir. l 'aydah olacaktır. 

Hü!.5s \, bu ticaret mu~ıhede~inin Bu şayanı t~kdir ve arzu teşebbüs, 
iki n1e::.1!eket için chemmiveti oek 1'ü 

1 
'rürkiyc tar:ıfından burada vPva Tür 

"- Bu ayıptır diye bağırmış 
tır.,, 

Mumaileyh, kamaranın bir 
kaç altın armasını alarak omu
zuna koymuş ve bu suretle git
meğe hazırlanmış ise de bu ar
malar zorla elinden almıştır. 
Bunun üzerine M. Macdonald, 
M. Beckettin de ifayi vazifeden 
menedilmeslni teklif etmiştir. 
Başvekilin her iki meb'us hak
kındaki teklifleri büyük bir ekse 
riyetle kabul edilmiştir. Bunu 
müteakip, her iki meb'us kama
rayı terketmişlerd'r. 

Bu sahnenin sebebi, M. Mac 
donaldın Hindistandaki vaziye
tin müzakeresine vakit tahsis et 

Bu devre niha 
kadar mı 

Londra, 18 (A.A) 
kamarasındaki dünk 
sebebiyet vermiş ol 
M.Brckett hakkında 
olan ifayi vazifeden 
kararının bu içtima 
hitamına kadar tem 
si beş muhafazakar 
rafından meclise bir t 
edilmek sureti 1 e talc 
tir. 

Jskenderiye sokakları 
ateş teati ediliyor! 

İskenderiye, 17 (A.A) - Sa
at 19 a doğru bir takım nümayiş 
çiler bağıra çağıra sokakları do 
!aşmışlardır. Arap mahallesinin 

methalinde bir iki 

edilmiş bir kişi hafifç 

mıştır. Sükiln iade ol 

Türk-Alman muahedesinin tas 
Berlin, 18 (A.A) - Rayiştag ı ma~ ti~aert muahedes' 

üçüncü okunuşunda Türk-Al - etmıştır. 

Mahkemeler yarın 
tatil eritecekler 

Mahkemelerde yaz tatili ya
rından itibaren başlıyacak ve 6 
eyliH cumartesi sabahına kadar 
devam edecektir. 

Ağır ceza mahkemesi bu sene 
tatil yapmıyacağı için kendi da 
valarına bakacağı gibi, tatil ya 
pan birinci ve ikinci ceza mahke 
melerindeki hırsızlık da davala
rına bakacaktır. 

Müstacelen rüyeti icabeden 
ticaret ve hukuk davalarına bi -
rinci ticaret ve dördüncü hukuk 
mahkemeleri bakacaktır. 

Amerikalı tale 
Siti Of Paris vapur 

sabah Amerikadan ş 
250 talebe gelmiştir. 
profesörleri nezaret et 
Talebeler şehrimizde 
mışlar, bu müddet zar 
hl abidelerimizi ve ese 
mişlerdir. 

Bu ziyaretler esnas 
ları tarafından talebele 
verilmiş, tercümanlar 
vermekten menetmi~le 

Talebeler al·şam saa 
ti Of Paris vapuru ile 
dir. 

ki yede yapılırsa Bulgar hükumeti bu j Lıbrikalarile mıizakerey.:: 
odalara karşı en saUJ,imi surette hare pancar müstahsilleri nam; 
ket etmeğe ve onun muvaffakiycti her türhi teminatı vermege 
için mümkün olan her şeyi yapmağa yim. 
hazırdır . ., Türkiyede bizi pek saıni 

Bulgar Ziraat Nazırı M. Vasilef'in kabul ettiler ve bize çok 
geçenlerde Trakyada bir tetkik seya safirperverlik gösterdiler. 
bati yaptığını yazmıştık. M. Vasilef !arımın bu hareketini ilelt 
bu seyahatinin neticesi hakkında Sof mıyacağım . Edirneye kaJar 
ya gazetelerine şu izahatı vermiştir: - 1 

_ Trakya. nümune çlftli~ni, Vila seyahatin bende bıraktıgı ıcl 
Bulgaristanın, yeni Tiir 

yet dairesini ziyaret ettik. ki hükil- tısadi, zirai sahada teşriki 
met arasında miihim iktısadi mesaili si kabil olduğuna kail olda 
görüşmek üzere Vali vekili, umuru Türk ve Bulgar milletlerİtlill 
muhtelife müdürü Beyler ve saireden 
bir hey'et teşkil olunarak evvela Al· biribirine yakın ve müst 

yaşamaları, bu iki mi11ctitl pullu ve Uşşak şeker fabrikalarına '{f 
Bulgaristandan pancar ve ham şeker manevi biribirine merbut 
verilmesi mevzuu bahsoldu bizden a- rinin mütemmimi olduğutl~ 
Iınacak pancar ve ham şeker bu fab- delildir. Bu iki millet, maddi 
rikalarda tasfiye edilerek şeker istih· kir sahalarında istikbalde 
sal edilecektir. İki tarafın iktısadi, zi ni itmam ve yekdiğerine 
rai sahalarda teşriki mesaisi hakkında olacaklardır. İki milletiO bil 
ki bu teklifin prensip itibarile Türki- teşriki n.esai etmeleri içitl 
ye hükumetince k•bul olunduğu tak· vetimi sarfedeceğim. f,dirtl 
dirde her iki taraf bundan çok isti- tüğümüz mesai! hakkında~ 
fade edecek, ben bu hususta derhal kiımetten cevap bekliyo 
icap eden teşebüsatı yapmağa ve me vap gelir gelmez iki millet. 
seleyi bütün teferrüatile halletmeğe rette iktısadi münasebetleri 
hazırım. Ayni zamanda bu pancar ve yacak, hakiki dostluk ufu1' 
ham şeker meselesinde Türk seker caktır ... 



anete göre ekmek narhı kaç kuruşa kadar inecek 
2 senelikler Ekmeknarhı macera .A. 

Ayin mi? lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? .. 

tin 1e süren muaşa
adan sonra 

Şeyh Esat Ef. 
kimdir'? 

Zat işlerinden numa
ra alan kızlar 

11 kuruştan aşağı 
düşemez mi'? 

"Esrarengiz,. denilen 
2 

ıabık şeyh izahat ve 
cevap veriyor 

senelikleri verilerek 
nlab.aları kesildi .. 

Emanet mehafili bu 
iddiada bulunuyor 

'o liste 

e denaetf 
ngın yerinde şeni 
bir tecavüz .. 

.gah, hemşiresine 
tasallut etmiş 1 

hremininde Kara gümrükte 
Agah isminde bir genç, 

iresine taarruzda bulunma 
ararlaştırmış ve bl! şeni dü 
e ile kardeşi Sabnye Hanı 
anma alarak gilya kiralık 

ramak bahanesile sokağa 
ıştır.' 
şekilde kardeşini sokak so 

dolaştıran Agah, nihayet 
ralık Şehremini yanı;-ın ye 
getirmiş, ve burda kimse
erlerde ilerlemeğe başla -
rdır. İşte bu aralık Agiih 
nbire, taşıdığı bıçağını çe
hemşiresinin üzerine atıl 

e yere yatırarak bıçağı gırt 
a dayamıştır. 
ih: 
Sabriye 1 Bana teslim ol

an seni öldürürüm! demiş, 
i arzusunu yerine getir-

Evkaf iki davayı 
kazandı 

Evkaf umum müdürlüğü hir 
dava ikame ederek, kanunu me 
deninin mahlfılata ait ahkamı il 
ga etmediğini, binaenaleyh malı 
!ille kalması müteamil olan em 
tak ve arazinin kanunu medeni 
nin intişarından sonra da mahllı 
le kalacağnu, Maliyeye intikal 
etmiyeceğini iddia etmişti Ev
kaf bu davayı kazanmış, fakat 
Defterdarlık temyiz etmi~ti. 

Ahiren temyiz mahkemesi de 
davayı tasdik etmiş ve Evkai 
iddiasında haklı çıkmıştır. 

Fakat bu sefer defterdarlık 
Evkaftan, mahlUle avdet eden 
emlak ve arazi için veraset ver 
gisi istemiş ve Evkafı bila velet 
ve varis vefat edenlerin varisi 
addetmiştir. 

İstenilen bu vergi 1 O biİı li
radan fazladır. Evkaf bunun i
çin de bir dava ikame etmiş ve 
mahlilller için veraset vergisi 
vermiyeceğini, böyle bir vergi
nin istenilmesirun doğru olmadı 
ğı iddia etmiştir. 

Mahkeme Evkafı bu davasın
da da haklı çıkarmış, mahtilller 
için veraset vergisi verilemiyece 
ğınr iddia etmişti. 

Maamafih henilz hüküm kes 
bi katiyet etmiş değildir. Çilnkü 
Defterdarlık bu davayı da tem-

r. . yiz etmiştir. 
vallr kızcağız bıçak ve ö- ~----
korkusu altında çırpınıp du Tramvaydan atlarken 
n o esnada oradan geçmek Üsküdarda Yeniçeşmede o-
n iki mektep talebesi yetiş turan İsmail Ef. nin 11~lu Tev
r ve Agahin elinden zaval fik dün Kısıklıdan O'sküdara 

1 güçlükle alabilmişlerdir. indıekte olan 19 ııumaralı tra'"'.l 
rar eden Agah zabıta tara·jvaya atlamak isterken düşmüş, 
n taharri edilmektedir. ,Y..ar.alanl!l_ıştır 

Dişçiliği tahkir eden dişçi aleyhine dava 
açılarak tazminat istencek 

--

DiJn dişçiler kongrelerini •klederlerlum 

Diş tabipleri ve dişçiler cemi dan bir kısmı nizamnamenin ta 
yetinin altı aylık kongresi dün bı ve teksir edilerek azaya da
toplanmıştır. Kongre açılır açıl ğıtılmasım ve herkes tarafından 
~az .reis .~e katipler intihap e- arız ve amik tetkik edildikten 
dılmış, muteakıben Gazi Hz. ile sonra fikirlerini beyan edilme. 
İsmet Pş.Hz. ne ve Sıhhiye veki sini istemişler, fakat ekseriyet 
li Refik Beye tazim ve teşek- tetkike lüzum görmemiş, muad 
kür telgrafları çekilmesine ka- del nizamname aynen kabul edil 
rar verilmiş Bundan sonra heye miştir. 
ti idarenin 6 aylık mesai raporu Nizamname müzakeresi bitin 
okunmuştur. 

ce heyeti idare için yedek aza-
Raporda heyeti idarenin bil- !ık ve lıesap müfettişliği intiha 

hassa mali sahada çok İyi çalış batı yapılmış. 
tığı takdirle karşılanmış, heyeti 

· Markar Kalfayan, Osman 
~:u;~~~f :~ı;:~i:~~ P~:~~~ Burhaneddin, Karakaç. Bizanti-
kıraatinden ve plançonun kabu yos, RUhi Vamik Bey ve efendi 
!ünden sonra nizamnamenin ta !erle Talat Hamın heyeti idare 
dili meselesi mevzuu bahsol- yedek azalığına, 
muş, heyeti idarenin memleke _ Osman Burhaneddin, Cemil 
tin belli başlı hukukçularile isti Hüseyin Beylerde hesabat mü
sare ederek vücude getirdil-leri fettişliğine itihap edilmişlerdir. 
muaddef nizamname sureti o- Bütün bu işler bittikten sonra 
kunmuştur. Osman Burhaneddin Beyle ar-

Yıeni muaddel nizamnameye kadaşları tarafından 14 imzalı 
cemiyetin maddi ve mır.nevi te- bir takrir verilmiş, Meslekdaşla 
rakkisi, konferanslar tertibi rı gamgoçyan efendinin dişçili
ıruhtacı mÜavenet olanlara ya; ği terziliğe benzetmek suretile 
dım gayesile bir teavün sandığı büti.in Türk Darülfünunu dişc;i
tesisi, mütalealfaneler vücude lik şubesinden mezun olan arka 
getirilmesi, nazari, ameli ders _ daşlara hakaret ettiğini bildir _ 
ler tertibi, mütetabbiplerle mü- mişler ve dava edilmesini cemi 
cadele, iktrsadl faaliyetlerde bu yet namına da zarar ve ziyan ta 
lunulması için heyeti idareye sa lep olunmasını istemişlerdir. 
lahiyetler verilmesi için madde- Takrir müzakere edilmiş, he. 
leri ihtiva etmektedir. İktısadl 

1 
yeti idareye havalesi, heyeti ida 

teşebbüslerden maksat cemiyet renin meseleyi etibba odasına 
menfaatine piyasada diş macu - 've mahkemeye tevdi etmesi, ef
nu ve ampuller çıkarmak gibi ce kari umumiyeyede 7.amgoçyan 
miyete kazanç temin edecek o- Efendinin v~kufsu.zlu~u?u isbat 
lan teşebbüsler olduğu tasrih e- ede.cek rı;ahiyett.~ ılmı ?ır cevap 
dilmiş, bu mesele etrafında ha- verılme~ı tekarrur. e~ı~ ve kon 
rar•tli " ln:.lcas~lar olmnş, na greye. nı~ıayet verılmıştır. 

Taksim bahçesi, Sarayburnu gazinosu 
Herkes l)tl havada seri11liyecek giiz~l })ir y<'r arıyor 

Aman Allah şişmana bak şişmana 1 -Tüyü bozuk geliyor-Aşlama mı 
haşlaına mı? - Sarayburnunda neler gördüm? 

Karşıdan kan ter içine bat -
mış, yüz elliliklerden.aman, yan 
lış anlaşılmasın- yüzelli kiloluk 
bir Madam , yuvarlana yuvarla
na geliyordu. 

Mahallenin muzip çocukları 
fırsat kolluyorlarmış. Hep bir 
ağızdan sarakaya aldılar: 

- Aman Allah, şişmana bak 
şişmana .. 

Ve arada bir tekerlemesi: 
- Yam .. yooorum billaaah .. 

seviyorum vallah .. 
Sıcağın zoru bir taraftan, hay 

!azların bağrışması bir taraf -
tan kadıncağız, neye uğradığını 
bilemedi. Öyle bir kaçıyor ki .. 
Maamafih sıcaklar böyle de -
vam ederse şişmammız zaifi -
miz hoşaflık pestile döneceğiz. 

Dün öğle üzeri, şu bizim An
kara caddesinin yaya kaldırımr 
insanın tabanlarını yakıyordu. 

Otomobille gezenlere siz olun 
da grpta etmeyin.. Tevekkeli, 
zengin arabasını dağdan aşırır 
dememişler. 

Aksi gibi bugun dağ taş oto-

nu bahçesinin metheder durur
lardı. 

Bir gidip görelim dedik. 
Sahiden kalabalık .. İğne at 

san yere düşmiyecek. 
Deniz kenarındaki kö klerin 

birinde alaturuka bir saz, çalıp 
duruyor. Saz yoruldukça tepede 
kocaman bir hoparlör nağmeye 
başlıyor. Yalnız bu kadar kala
balık arasında bir vuran tutanı 
bilmemezlik, bir derbederlik, 
bir karışıklık, bir nasıl anlata _ 
yım bir gelişi güzellik var. Gali 
ba, bu hal, bahçenin müdavim -
leri arasında her sınıf halkın 
rasgele biribirine karışmış olma 
smdan ileri geliyor. Mesela gar 
son denilen zat, anka kuşu gibi 
yalnız, uzaktan sesi duyuluyor. 

Kendisini yakalayıp ta ısmar 

Haydar Rifat B. -
Mumaileyhin Fethiye 

de bulunmadı~ı 
anlaşıldı 

Geçen pazar günü ehrimiz -
mobil kesilmiş. Borularını öttü den hareket eden Haydar Rifat 
rerek sağımdan solumdan yıldı- B. in vapur Radosa ugramadıgı 
rım gibi geçip gidiyorlar. cihetle Fethiyede bulunduğu ha 

Adaaaam .. sen de! ben de gi- her alınmıştır. 
deceğim yere otomobille git - Haydar Rifat B. in namına 
mem de tramvayla gidiveririm. aldığı birinci mevki kamara bile 
Bereket versin ki, bizim gilıi zü-, A f tile na arta vapuruna bindiği 
ğürtleri de düşünen olmııs ta şu tespit edilmi tir. Mumaileyh Ra 
tramvay icat edilmiş.. Yoksa 
bu sıcakta mesela Maçkadan E- dosa <;ıkmadığına göre bir kaç 

güne kadar ayni vapurla şehri 
dirne kapısına kadar <lilimiz iki . . 

mıze avdeti beklenıyor. 
karış dışarı fırlamış, soluk solu M hk · t · · 

:ı emeı emyızce mumaı-
ğa nasıl gider gelirdik? leyh hakkında verilen 9 ay 5 

Neyse uzatmıyalım. Durak gün hapis kararı da henüz müd 
yerinde tram~a~ .b:kliyorum. i dei umumiliğe tebliğ olunma • 
Benden başka ıkı kışı daha gel. mıştır. Maamafih bu kararın 
diler. Onların da gözleri yolda. Haydar Rifat B.in avdetine ka
Tramvay b~kliyorlar. Ben ilk dar müddei umumiliğe tebliğ 
gelen Beyoglu arabasına atlar- ,'edileceği muhtemeldir. 
ken arkamdan bir ses işittim. 

Travmay bekliyenlerden biri: Dokuz yaşındaki Don 
- Geç canım, dedi, bizim tü ljuanın aşk maceraları 

ladığı şeyi getirtebilene aşkol
s~n. M~a~afih, bizim masaya 
d.ırayetlı bır garson isabet etmiı 
tı. Ateş gibi istediklerimizi ge 
tirdi. 

Sarayburnu parkında ucuz o· 
lan yegane şey, biradır. Bunun 
haricinde ne varsa dehşetli paha 
lr. Mesela gazoz, kırk kuruşa" 

İyi amma a kuzum, herkes bi
ra içmez ya .. Meseıa, Allah gü 
nah yazmasın bir şişecik rakı 
içmek te aklından geçebilir. Bir 
kadeh limonata alabilir. 

Gazinonun çok sevilen sahih~ 
bu göze batan şeyleri de bir in. 
ti zaman koyarsa, Sarayburnuna, 
halkın bu akını fazlalaşacağına 
şüphe yoktur. Aman her şeyden 
evvel ucuzluğa dikkat edelim 1 

M. S. 

Nador vapuru 
Müteahhit çıkarılan 

enkaz hakkında 
ne diyor? 

Bir kaç gündenberi gazeteler 
de Fenerbahçede mağruk Nador 
vapuru yüzünden hükumetin o
tuz bin lira zarar ettiği hakkm
da bazı neşriyata tesadüf edil
mektedir. 

Mağruk Nador vapuru bozma 
ve tahmil ve tahliye mütaahhi 
di Kopuz zade Şakir usta imza
sile aldığnnız bir mektupta hü 
laseten deni yor ki: 

" Hakikait hale muhalif olan 
bu mesele hakkında hakikatı 
muteber gazeteniz vasrtasile 
efkari umumiyeye arz etmeyi 
faicleli buluyorum. 

yü bozuk nerdeyse gelir ... 
"Tüyü bozuk, diye ikinci mev 

ki tramvay arabasına diyorlar. 
Bilmiyorsanız öğrenin!. 

Fenerbahçe açıklarında harbi 
umumide gark olan J.000 bin 
tonluk Nador vapuru Avustur
ya bandıralı olup sahibi elyevm 
t stanbuldadır . Denizin dibinde 
bulunan mukilr vapur Mr. Ci

İzmire dokuz yaşında iken 20 ya- vani Silva isminde bir İtalyan 
şında bir delikanlı gibi erkeklik ~14- tarafından h"b' d 
imi gösteren Rıza isminde bir çocuk ı sa 1 .• ın en parça paı 
getirildiğini yazmıştık. j ça çıkarılmak uzere satın alm-

Bu havada güpe gündüz Bey
oğlunda Taksim bahçesinden 
daha hoşa giden yer neresi ola 
bilir? Ben de oraya gittim. Balı 
çenin şöyle denize bakan bir kö 
şesine yerleşip bir gazoz ısmar 
!adım. 

Gazoz, kendini bir hayli arat 
tıktan sonra hele gelebildi. Fa
kat ağzınıza layık, adeta kaplı 
ca suyundan farksızdı. 

Getiren garsona: 
- Ayol, dedim, bu nasıl ga-

zoz böyle? 
Yılışarak sordu: 
-Nesi var ga~ozda? 

- Sıcak.. 
- Yok, sıcak. aşlama .. 
Hakkı vardı. Gazoz tam ma -

nasile "haşlama,, idi. Soğuk bir 
şey içebilmek ümidini kesince 
ağaçlar arasında hava alanlan 
seyretmeğe koyuldum. Bu ara
da minimini bir zenci yavrusu, 
da vardı. Külhani ne de şen ne 
sakrak şeydi ya .. Tek ayak Üs
tünde blakbotom oynar ~ibi hırs 
h hırslı tepindikçe etrafındaki -
!eri kırıp geciıivordıı. 

• • • 
Bizim haritada bugiin iki balı 

c;e safası yapmak yazılı imiş .• 
Ne zamandanberi şıı S«ravbur-

Bu çocuk daha sekiz yaşında iken mış ve resmi muamelesi usulü 
kendisine iki de metres bulmuştur. dairesinde yapılmıştır. 

Küçük Don Juan İzmir memleket 
hastanesinde tedavi görmektedir. ' Vapurun sahibi M. Civani Sil 

Bir gazeteci bu dokuz yaşında iki va tarafından mezkur vapurun 
metresli çocukla görüşmüştür. Gaze- enkazını çıkarmak üzere Ticatc 
teci Rızaya ilk defa kendisine nasıl ti bahriye müdüriyetine ve ge
metres buldugunu sormuştur. Ku- rekse İstanbul vilayetine rea _ 
çük dllikanlı evveli sıkılmı~ sonr• ·· t 1 · 

1
. 

da men ~urac.aa ,~ ey emış, ım n 
- farladan dönüyordum .• ltçile- h~y~!! fennıyesı ve hukuk müşa 

re yemek götürmüştüm .. Komşular- vırlıgı tarafından keyfiyet u
dan birine rastladım. . itte bir iş ol- len tetkik edilerek ihracına mü 
du. saade olunmuştur. 

Cevabını vcrmiıtir. Bundan sonra 
Rıza ile gazeteci araaı~d".ki muhavere İhraç ameliyesi Türk d 
şu tekilde devam etmı,tır: !arı tarafı d r .. -

- Buradaki kızların hanııisi gü- n an ıman ve gümrük 
zel. . . memurları huzurile yapılmaktiı-

- Bilmem. dır ve bunda muhalif usul ve fQ 
- Bilmem olur mu? Madem ıen nun hiç bir cihet bulunmamakta 

artık her ,eyi anlıyorsun. . Hem de d 
ır ... 

buradaki kızlara takılmışsın da. 
- Yalan be. 
- Canım hangisi bunun ıtüzcl Rı· 

za? 
- Biri yavuzca .• 
-Kim? 
- Ha işte şu ka1"11ki. .• 

Kezzap içen kadın 

Nakiye H. belediye aza
lığını kabul edecek mi? 
Kadın birliğinin yeni ıntı p 

ta şehir meclisi azalığına nam
zetliğini ilan edeceği İstanbul 
kız lisesi müdürü Nakiye Ha-

Unkapanında Orta sokakta mm. sıhhi sebeplerden do yı 
oturan lsak'ın zevcesi Meryem vazifesinden istifa etmiştir. Na 
H. kayın biraderile kavga et- kiye Hanım şehir meclisi azalı 
m! sonra da in~iha~a .karar ver ğını kabul edip etmiyeceği suali 
mış ve kezzap ıçmıştır. Balat ne: . 
hastanesine kaldırılarak tedavi; - Sıhhatim müsaade edel"llC .. 
al•ına alınmıştır. ' Cev_!'b~nı vermistir. 
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tan bul. 
Telef- numaralı: 

latanlııul 39ll, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
3 aylıir 

6 " 
12 " 

Türkiye için Hariç için 
400 kuru! 800 kuruı 
750 .. 1400 " 

1400 " 2700 " _,... __ 
Gelen evrak geri verilmez 
Mii.w.ti seçen nuahalar 1 O kurut 

ıur. Gazete 'ff matbaaya ait itler için 
miidiiri1ete ıniiracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların mea'uliyetini 
kabul etmez. 

BUGVNKÜ HAVA 
• ilin .. ıartt en çok 2~ tn az 
~ l 7 lu«o !dL l!uıfin rüzgtr 
_ poyru ilan açık olıe&kur. 

demedim miydi? .. Şimdi evden 
iki tane erkeğin çıktığını alem 
görünce ne der?. lmkanı yok! 
Ortalık kararmadan bir yere 
gidemezsiniz!. 

lki misafirden biri bekar ve 
aylak olduğu için bu teklifi pek 
ala bulmuş amma öteki bir mec 
lisin zabıt katibi olduğu ve bü 
tün müzakere evrakı kendisin 
de kitli bulunduğu için etekleri 
tutuşmuş, yalvarmış, yakarmış, 

yerinden olacağını anlatmış, ıa 

Bir kocanın felsefesi 
- FransIZcadan -

kin kadın kapıyı kitlemiş, ve Otuz üç yaşındaydı. Genç bir Siz bir hayvansınız, haydi defo
fikrinden dönmemiş .. Onlar bu adam demekti. Fazla oiıarak lup gidiniz! .. 
mücadeledeler iken saat ilerle- kendisini mesut insanlar sıra- Genç aşık sallanarak yerin~ 
mekte ve onu bulmakta iken sında saymak kabildi. lradı yo- den kalktı: 
ekmekçi gelmiş .. Bizim zabıt lundaydı. Ça!ışmağa mecbur ol - Peki, gidiyorum, dedi, ben 
katibi bilmem kaç kuruşa ek- - madan da gelen iradı ile yaşıya aşk yüzünden kendimi kaybet
mekçiyi ikna ederek küfelerden bilirdi. Fakat kendisi bununla tim. Fakat temenni ederim ki 
birinin içine girmiş, ve yolun iktifa etmiyordu. Büyük bir şir- benden sonra gelecek olan .. 
tenha bir yerinde kendisini in kette ileri gelen bir memurdu. - Sizden sonra gelecek olan 
dirmesini ekmekçiye tembih Buradan aldığı para az değildi. m_ı?. Nereye gelecek olan?. Ka
eylemiş .. Aksilik bir kere baş- Bol bol para sahibi olan bu a- rım yeni bir aşık mı bulacak? .. 
ladı mı, boyuna gider ta Kurba- dam neden mesut sayılmasın?. . - Hayır, hayır ... Tabii ba
lıdereye kadar küfedeki yoku- Kazancı iyi idi. Kendisi genç- na yol vereceksiniz. Benim va
yu indirmeğe fırsat düşmemiş. ti. ·Fazla olarak bekardı. Bekar, zifemi başkasına vereceksiniz ... 
Tam Uı.yon klüp önlerine gel- zengin ve genç bir adam .. Ne- - - Hayır, hayır .. lş başka, 
dikleri zaman ekmekçi inmek den bahtiyar olmasın? .. Küçük hususi meseleler başka .. Ben 

n 1 1 işaretini vermiş. . Ma!Um ya ek bir apartımjlnı vardı. Burada ra sizi buradan koğuyorum. Fakat 
~ Haft8DID mekçi küfesinden inmek araba hat bir hayat takip ediyordu. şirketteki işinize devam edebi-
0 y&ZISI dan inmek kadar kolay değil- Tesadüf bir gün karşısına, lirsiniz ... H~?i defo}unuz! .. 

dir, tam hazırlanıp ta çıkmak i- genç ve güzel bir kadın çı- _ - Teşekkur ederım ... 

Salil1 Pa~a karargahını nakletti 

- Birinci sahifeden mabat -

Temizleme ameliyesi 
bitti 

Karaköse, 17 (Milliyet) 
Gelen son ma!Uumata göre Çal 
dıranda yapılan harekat muvaf
fakiyetle neticelenmiştir. Salih 
Paşa bizzat mahallinde bu te -
mizleme ameliyesini idare etmiş 
tir. 

Zeylan deresinden kurtulan 
bazı şakiler Van hududunda ya 
kalanmış, Van havalisinde ve 
Çaldıranın şimalinde firarileri 
saklamak istiyen köyler cezalan 
dırılmıştır. 

Bu suretle Ağrı dağı müstes 
na olmak üzere bütiin şark hudu 
dumuz mikroplardan ve müfsit 
!erden kurtulmuş bulunuyor. Sa 
lih Paşa cumartesi günü Beya
zıtt giderek ordugahını orada 
kuracak ve Ağrı dağ meselesini 
de halledecektir. 

İran toprağından tayya
lerimize ateş ettiler 

Bundan başka dağın 4000 
metre irtifaındaki mahalleri 
bombardıman edilirken İran top 
ragından tayyarelerimize mitral 
yöz ile ateş açılmıştır. 

Bilhassa bu hadise çok naza
ri dikkati celbetmiştir. Asileri 
muhafaza maksadile bu hareka 
tın yapılmış olduğu sarihtir. 

Dağdaki asilerin civar kaza 
ve köylerimizle her türlü irti -
hatları kesilmiş, esaslı bir zincir 
teessüs etmiştir. 

Zeylan isyam başlamadan ev
vel dağdaki rüesadan Ferzendi
nin, atını Karaköseye gönderip 
nallattığı söylenmektedir. · 

Memleketimizin bu kısmında 
en kat'i emniyeti tesis edecek 
olan Ağrı dağındaki harekat en 
yakın bir zamanda inkişaf göste 
recek, kara ve hava kuvvetleri
miz her çareye baş vurarak bu 
müzrrıin meseleyi halledecek -
tir. 

Şakiler Rus toprağına 
da tecavüz ettiler ~ Q da bir şey mi '/ çin küfenin içinde ayağa kalk- kardı. O zamana kadar hiç bir Bu kadar ucuz kurtulduğuna 

tığı zaman Unyon klüpte futbol kadını çılgıncasına sevmiyen bu memnundu. Bir gün gene ka- - Karaköse, 17 (Milliyet) 
r; Geçen hafta kadınların, er- oynıyan çoçukların topu dışarı genç adam tesadüfün karşılaş- dınla buluşabilirdi. Bu ümidi- Tayyarelerimiz bugün de Ağrı-

Karaköse, 17 (Milliyet) 
Öğrendiğime göre İranlılarla 
Ruslar arasında eşkiya yüzün -
den bir hadise olmuştur: 

tcekleri nasıl dolaba koydukla düşmez mi.? Tabii peşinden beş tırdığı bu kadını sevdi. ni kaybetmemişti. Epeyce za- dağını bombardıman etmişler -

~
' hakkında yazdığım yazıyı o- on da çocuk .. Berikini küfenin . . man işine devam etti. Fakat bu dir. Her zaman dağa sabahları 

içinde görür görmez'··. Şıddetle sevdı. Fazla olarak . d k d" . . b'" "k b' gitmeg-i itiyat edinen tayyarele uyan :ıendust dostlarımdan bi k d f d d "ld" K macera a en ısını uyu ır. 
- - Küfede adam var! dı"ye a ın tara m an a sevı 1• a k h dd · - · · · b' .. rimiz bugün beklenmiyen bir za 
l
.ri bana başından geçen başka d k d H d a raman a ettıgı ıçın ır gun 

hep bı·r ag'ızda ba' rm - b ş ının ocası var 1• em e · · ·-· b' k d b manda go"'ru'"nu"nce çadırlarda o tbir hikiye nakletti.. n gı aga a k' ? B 1 d - . k . .. ıtımat ettıgı ır ar a aşına u -
lamıglar... d~~.: ·· Hu u~k.u~du şır etın mdu·- macera'-·İ anlattı. Ark. adaşı ken turan asiler nasıl kaçıp kayala-

~ Bundan ne kadar evvel ol- uru er ı ısı e uzun uza J Ekmekçi kepazelig' e nihayet ··· ·- d' · · t b "k tt. S · k t nn arasına saklancaklarını bile rduğunu bilmiyorum amma hay bö 1 b' m" b t' t" ısını e rı e ı. onra şır e 
vermek için atı kamçılamış, be yal . Y. ed .. 1

'.. d~nl aseKedın nekı- müdürünün bu felsefesini uzun memişlerdir. Fakat tayyareleri-
1..:i evvelrniş. . Bir gün iki arka- ce erını uşun u er a n 
d K 1 "tm' 1 b lk' d riki tekrar küfenin içine girmiş, k k d '"ld'. Z 1 ın_ 0 uzadıya münakaşa ettiler. Öyle miz dağdaki çadırların vaziye 
aş a_ amışa gı ış e~ . e 1

• e çocuklar bunların peşine düş- - cası .~s anç egı 1• evce sın- a i ba ka h susi mes leler tinde bir tebeddül müşahede et 
oradakı bahçelerden bırınde ıç- .. N'h .. b 1• G den şuphelenmıyordu. Fakat Yb kş ş ' u e miştir 

Huduttaki Rus kumandanı 
Rus hududu dahilinde çapulcu 
luk yaptıktan sonra İrana ka
çan eşkiyayı kuvvetleri ile takip 
ederek İran hududuna dahil ol
muş ve İran hudut kumandanını 
fena halde tahkir ettikten son
ra avdet etmiştir. 

mişler ve yolda gelirken geç mh uş. · . 1 aydet kg~fc; de a. a~- bir gün nasıl oldu bilinmez, ken aş a. · · . . · 
k. b' H d'kk ane cıvarın a u e en ırımış. A adan ç k geçmedı Bır ---M-------,-·---·-----------

,va ıt ır anımın nazarı ı a L .k. h ld . . . d" .. dilerini zaptedemiyen sevgili- - .. r .. .. 0 . . • ~ '4 "]}" t ' • 
~tini celbetmişler. Aralarında -~ :n ne a e ınmış sız uşu- ler, biribirlerine sarılmışlardı. gun ~~dur kendısını çagırttı. l tye lD 
ene gibi nigahlar ve sözler taati nunİ. . İşte bu sırada kapı açılmıs, içe- İlk sozu şu oldu: 
d·ıd··· . b'I . F k t şte kadın kısmı ınsanın ba ' A k "d b·ı· . . s· 1 2 3 4 5 6 7 gı 9 tC ı ıgını ı mıyorum... a a bö 1 1 

. . riye kadının kocası girivermiş- - rtı gı e ı ırsınız.. ıze 
lharumm peşine düşmüş ve o ci- şına Y e şey er getı;ır. ti. Bu zengin, şişman, kalın ses yol veriyorum ... 
,varda bir köşke girmişler. . . ELEK Ii ve biraz da yaşlrca bir adam. Sebebini sormak istedi. Bir 
;Akşamın saat sekizinden sonra ~fotör - Bot Karısını, tanışalr beri çok za- şeyler kekeledi. Fakat öbürü 
ıbaşlıyan bu ziyaret bizim iki Bir '.\loıiir-Hot acele satılıktır. man geçmemiş olan bu yeni dos dinlemiyordu. 
kahraman için bulunmaz nimet Talip olanlar pazardan maada tun kolları arasında görünce: - Size yol verıyorum. Çün
ıolımt§- Hanım e~babı zevkten her ı.:un saat ı o dan ı 3 e ka- - Oh, diye haykırdı, yaptı- kü siz bir alçaksınm .. Üç kişi 
~imiş ... Evi diğer sekeneden de dır mtirncaıla ı:ıfsilat almaları. ğınız işi beğeniyor musunuz? .. arasında kalmas :ıazımgelen 
tnasıl tahliye ettiği malum de- Telefon e. o. :ı 9.l Başka bir yer bulup gidemedi- - bir sırrı başka bir dördüncüye 
ğil.. Yalnız ev sahibesi bu iki niz de burayı mı muvafık buldu de anlatarak alçaklığınızı gös-
ahpaba ziyaretin başlangıcında Cçüncil icra memurhıtundan: nuz ?.. terdiniz. . Fazla lakınlı iste-

• demiş ki ;: Mahcuz ve "'1tılmı<ını karar ve- mem. Defolunuz .. Belki lazım 
' ·ı T k b h · · d N f r lkisi de donmuş, kalmışlar-
ı - Bütün gece kalabilirsiniz, rı tn op a u arıcın • aıi • •n· olur. Size şu nasihati vereyim: 

d. · b h h · d d dı. Kımıldıyamadılar. Fakat 
iliıki~ sabaha kalmayınız. . ıye oıt '• ze a \'«ın • emet Bir c;ok işlerde şekil meselesi e-

hilinde hıılunın arpalar ~ehrihalin şişman tacir devam etti: d h "h' d" B"I · 
J Sof1'alar kurulmuş, mezeler, 1 - Ben karımın benı· aldat- sastan a a mu ım ır. ı mış 

22 ı nci '" ı ~ıinıi saat 8 de mahal-
ıiı;kiler hazırlanmış.· Gramofon llnd• haıır bulunacak memuru ıora- masını tabii bulurum. Hangi olun_u_z_._'·-·---------
.\arkı, cümbüş.· Ver yanım!. hodan >atılacağı ilAn olunur. kadın kocasına karşı ölünciye 
iÖyle bir eylenmişler ki sorma- kadar sadık kalabilmiştir?. Fa-
(VID ! Lakin hic; birisi bu enfes 1 lıllç iskcluindc mazbut 6 adet kat affedemiycceğim bir şey 
ıcecenin geÇmekte olduğunu yu•arlak ıhlamur eşcırı ile ~50 adet varsa 0 da böyle herkesin göre
ıfarkedememişler. İçlerinde sı- fuul a çubuğu, 25 çeki kemne 'e bileceği bir yerde biri birine sa: 
•qan ve kızan olmu~ Arada ge 'oküı odunu. 6 •·eki me•c '° 25 . ~ ... · - • • rılmaktır. Benim yenme hizmet 
..-en bu"tun"' macerayı hı'ka·ye et çeki mahlut odun 24-7-9.10 perşembe "' - çilcrden biri gelip kapıyı açsay 
11nemc karii erimin bu gibi ziya- gtinti ıhale edilmek üzre mtiuıedeı c dı ne olurdu? . Rezalet değil 

ı ırctlerin daha sonra nerelere va- çtkarılmıotır. Talıplerin r•' mü mt1.· 
ıracağım tahmin hususundaki kOrdc <aat üç buçukta d. fıerdarlık 

r geniş karihalan, mahal bırak- - blna11ndaki ihale komiS\ımuna ınura-
lmaz. Yalnız şu kadar söyliye- cutlırı. 
:yim ki emsalsiz bir gece geçir- --------------
emişler ve onun yorgunluğu ile h1ürettiplere iş 
uıabahlamışlar.. Ankarada 1 lariciıe Hkaleti mat· 

baı"'1nda ha~ılacık bazı ri~alelerin 
Uyandıkları zaman güneş bir .•cııtlik ıerıihiıe•i bir muteahhıde 

ıtalihlilerin bahtı gibi gülümser \Crilecekıir. lsıiıenlerin şer.itini an
bir halde tepelerine binmiş i- - lamai: ,. tekliflerini upmai: ü1.ere 
'miş.. Çıkmağa hazırlandıkları (20 tcmmu/. 9.10 pazar Rününe kı
•zaman ev sahibesi hanım: dar htr gun <aaı ondııı on !kile 
1 - Nereye?. Ayol deli misi- kadar l;ıınbul 'ilheıi maıbuaı me· 
1liz?. Ben size sabahlamayın ! murlutuna mlirıı.:ııt ctmel~ri . 

. ? 
mı ... 

Sonra karısma doğru ilerli
yerek: 

- Siz, dedi, ikinci bir emre 
kadar buraya kimseyi kabul e
dip görüşemezsiniz .. Terziye de 
bana sormadan hiç bir sipariş
te bulunamazsınız .. 

Sonra da genç aşıka dönerek: 
- Size gelince, şimdi iste- -

sem sizi tepeliyerek buradan di 
şan fırlatırım. Fakat o zaman 
hadiseyi herkes duymuş olur. 

irtihal .. 
Salihatı nisvandan Manyasi 

zade Refik Bey merhumun ha
remi Hanımefendi dün irtihali 
c!arü beka eylemiştir. 

Cenazesi bugün saat 11 bu
çukta Erenköyünde Mektep so
kağındaki hanesinden kaldırıla 
rak Sahrayi ceditteki makberei 
mahsusasına def nedi lccektir. 
Mevla rahmet eylesin - , ___ _ 

Hayriye mektebi lise 
oldu 

Maarif vekaletinin müsaadesi 
üzerine Hayriye orta mektebi 
bu seneden itibaren tam devreli 
bir lise haline ifra edilmiştir; 
bu münasebetle mektep akşam 
Tepebaşında bir müsamere ver
miştir. 

tt11ıılnı<Q yenı DOnkU ltllmecemlılıı 

'bllıııeccml:ı Jıalledllınlş •elıll 
Soldan ıaia: Yukardan •taiı: 

ı - Hicap (2) İçine çorba koy(3) 1 - Valde (3) Eziyet (4) 
Beyaz (2) 2 - Nota (2) Uzak nidası (2) 

2 - İıtifham (2) İsyan eden (3) 3 - Kış yağmuru (3} Nota (2) 
Uzak nidası (2} 4 - Nida (2) Haykırmak (6) 

4 - Lakırdı (3) Cefa (3) 5 - Sopa (3) 
5 - Nota (2) Nota (2) 6 - Nota (2) Esvap (6) • 
6 - Uhim (2} Nota (2} 7 - Uzvun cemi (3) Yuva (2) 
7 - Nota (2) Çiğne (2) 8 - Beygir (2) Nota (2) • 
8 - Nota (2) Nota (2) 9 - Ördeğin babası (3) Başlık 
9 - Tabaka (3) Ben (J) (4) ........................................................................................ ''''"''''''''''"''''' 

f ttihadı MilJi 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta ınuaınelesi 
eyleriz. Sigortaları halk içirı n1ü5ait 

şeraiti havidir 
.\terkezi İdaresi: Gala tada Ünyoa H'lnındatlı r 
. o\<'n••«l lııılıııınınyaıı ~clılrlcrılıı ftceıı:~ aı• ı ı ·1 ı\' ıh: 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

Spor 
Atleti 

Galatasara 
nası dün 

Dün Taksim 
Galataearay ıam 
edilmi5tir. 

Neticeleri ayn 
ruz. 

100 - Semih 11 
ver. 

200 - Enver 23 
400 - Semih 57 
800 - Ziya 2 13 
1500 - Ziya -
Yüksek atlama 

1, 83 rekor 
Uzun atlama -

Tevfik 
Disk atma - Na 

fan 
Cirit atma - Mü 

Selim. 
Gülle atma - İrf 

rit. 
Sırdı: atlama - S 
Üç adım atlama 

61 Selim. 
4 X 100 Bayrak 

fet, Senih, Enis 47 s 
100 - Küçükler 

12 saniye Hakkı. 
400 - Küçükler 

Hasan. 
200-Kızlar - N 

nıye. 

800 - Kızlar - B 
Müsabakalar intiza 

yan etmiş bu muhteŞ 
yük bir alaka celbet 

ö. 

T. Borsası intih 
rafında dediko 

Yakında Ticaret bo 
habatına başlanacaktı 
münasebetile mübaya 
sında bazı dedikodular 
tır. Bu dedikodular da 
idare meclisi azalarına 
mektedir. Mübayaacıl 
idare meclisinde beş s 
ri değişmiyen aza bulıı 
dan şikayet ediyorlar . 

Bundan başka idare 
de hükumet komiseri 
ğu halde Ticaret mü 
umumi kitibin ictimal 
~i de fazla görül~ekt 

Mübayaa memurları 
zamnamesi ve bu işler tı 
ki şikayetlerirıi iktısat 
ne bildireceklerdir. 

--0-

Darü,şafaka kon 
Cemiyeti tedrisiyei i 

heyeti umumiyesi düJ1 
ade bir kongre a 
tir. Bu kongrede cemi} 
nafii umumiyeye hadiı11 
yetler meyanına ithali 
nizamnameye bir madde 
ve bu hususta alakadar 
mat nezdinde teşebbüste 
nulması mevzuu bahsol 
heyeti idarenin bu tekli6 
eden takriri kongre he}' 
miyesince bilii münakaşl 
fakla kabul olunarak Jl'I . 
ye nihayet verilmiştir. 

diğin zamanlar, gayet samimi-, -Gel, Be ima! tan, sanat' tan ne anlar o! Hay-- - o, ne kurt o! Hiç gözün- - - Belma, FerhundeniJ1 
sin, a_çık kalplisiı: ... ~akat giz Belm_a, ~or;ıozu koltuğunda di anlamadığı bir şey değil, den kaçırır mı?. söylediğini farketmişti: 
lemege, saklamaga nıyet ettin odaya gırmıştı: kulp takması. burun kıvırması Fazla üzüldüğüne piııman ol- _ O halde pardon .. 
mi, bir labirent gibisin! Ferhun - A ! Neye şezlongta yatıyor sinir.. muş gibi Ferhunde, kolunu sal- _Ah, mersi canırn! 

"Milliyet,, in edebi romanı : 22 

,. ,, fi', ~ 

AHÇEMDE 
'~ ,,~ 

.... :.;·BiR GUL A 
Nevresin verdiği zarf kağdı ia
<le etti: 

- Vaz geçtim, mektup yaz
mıyacağım. 

Rasih Nevres, zarf kağıdı aldı 
bir kitabın arasına soktu. 

- Peki, Rasih . . . Neye vaz 
geçt:ğimi sormuyorsun? 

M•hmut Yts•rl 
- Tabii sen de inandın. 
- Hak verdim. 
- Tekrar edeceğim, aen, 

hepimizden kuvvetlisin Rasih! 
Hürrem Hakkı, odadan çı

kacağı zaman sinsi sinsi· güldü: 
- Bir de arkadaşlarım tanı

sam!.. 
- Demek sözüme inanmadı-

- Luzum kalmadı, değil mi? nız ! 
Ayağa kalkmıştı: - Çocuğum, ben, senin kar
- Bahana bir şey . söylemi- şında şaşkına dönüyorum. Şim-

•eceğim. di anladığımı zannediyorum, 
- Teşekkür ederim, Amca! bir dakika sonra hiç tannnadığı 
- Ferhundeye neler soracak mı, tanımamış olduğumu görü-

tm? Unuttun mu? yorum. Senin söylemeğe ve ya-
- Bu gece buluşacaktık. Ba hut gizlemeğe karar verdiğin 

şım ağrıyor! D~di. ııevler var. Söylenıeğe karar ver 

de ile gece buluşacağını sakla- sun?.. - Rasih okumuş çocuktur. ladı: Denizden dönüşte, f 
madm. Bu, bana karşı bir tevec Ferhunde perişanlığını arka - Ne okumuş?. - Aman, sen de .. hisseder- elini boru gibi tuttu JU 
cüh eseri! .. Arkadaşlarını söy- daşına hissettirmemek için gön Selma kaşlarının arası buruş se etsin, ne olacak?. resin yattığı oda tarafııı' 
lemiyorsun. Çünkü saklamağa lü ferah, şen göriinmeğe çaba- mu§, dik dik bakıyordu: - Orada gülecektim amma, lendi: 
niyet ettin ... Peki, yavrum, lıyordu. Yalandan uzun uzun es - Kendini öyle satıyor .. Köy kendimi zor tuttum. Rasih, fe- H 11 1 

N 
- e o... J 

söyleme . . . nedi: de, kinıse ile konuşmaz! ecdet na bozuldu. . . . • Pencereden Rasih rı 
_Neden bu kadar merak edi Çok erken uyandım. Oturur Feridun, Hazım, Celil, bir çok . -.İşte asıl onunkı ıdaresız- bat1 ıörünmüştü. Saçı.t' 

yorsunuz? ken uyuyuvermişim. kibar zarif, şık gençler var, biri- lık .. lak~yt d~r~caktı. nrk, CÖ(sü bağrı açık, •ı1 
_ Hiç! . . . - Haydi, çal>uk giyin .. de- le dost, ahbap değil.. . . - Şuphesız ... Necdet olsa ırı.,hmurdu. Belma, bit.,. 
Fakat için için gülüyordu: nize girince açılırsın. - Fakat terbiyesini de in- - ıdı, kıh oynamazdı. ha attı: 
- Onu da öıı;,renirim! Ferhunde yerinden fırlamış- kar edemezsin ya .. Dün, sana - O, kurnazdır. F . 

ı> • B f · - en~. ben sana _ 9 _ . tı. O, giyinirken Belma da yar- cevap vermedi. O da bir şey - elma, key lı keyfli gülü 

Ferhunde, uyanmamıştı; Ra
sih Nevresle buluşmak istemedi 
ğine kızıyordu. 

Sinir başağrısı büsbütün art
mıştı. Sabaha kadar, kah yatak
ta yattı, çırpındı, kah yataktan 
fırladı, Gezindi. 

Sabah, şafak sökerken bitap 
kalmıştı, şezlonga serildi, ken
dini salıverdi. 
Kapıya vuruluyordu. Belına 

ıun sesini duydu: 
- B11 ne ııvkııı;ıı feriş? 

dim mi?. Daha yeni ıı. 
dım ediyordu. Sokağa çıktıklari söyliyebilirdi. yordu: İhtimal biz uyandırdık 
zaman Ferhunde neşeli idi: Ferhundenin müdafaası,Bel- - Hem derhal tamir de e-

- Rasiha da uğrıyalım mı?. mayi büsbütün kızdırmıştı: der. Rasih, miskin.. Rasih Nevres, uykll 
Belma omuz silkti: - Bir kadın, ne kadar ağır Ferhunde, için için Rasih giilümsüyordu: ,1 
- Sabahleyin o erken kal- söylese, gene karşılık verilmez. Nevrese kızmakta idi. Belmaya - Bir dakika mii5' 

kar mı?. Dönüşte uğrarız. Ya, senin kırdığın pot?. hak verdi: niz .. şimdi geliyoruJl'I· 
Ferhunde, başını sallıyarak - Ben, ne pot kırdım?. - Evet, miskin.. Belma pencereden s' 
- Galiba bıraksalar akşama - Sere acıman?. - Peki, bu miskinin neresi- saçları dağınık genç 11' 

kadar uyuyacak.. Ferhunde arkadışının kolu- ni seviyorsun?. 1 katle süzüyordu. Ras•\ 
- Uykudan alıklaşmış!. mı çimdikledi: Ferhunde durdu, Belmaya sin açı~ bağrında dik ııı 

- Sen de pek ileri gidiyor- - - Sus Belma, sus.. baktı, bakışları derinleşmişti; 1 heybeti vardı. Be!ma. ~ 
ıun, Belma ! Dün, Rasihin yü- - Hürrem Hakkı Bey, öyle - Hususiyeti caziptir. Ter-

1 
dar Rasihi bu halde go 

züne karşı ela aı;-..· söyledin. . manalı bir baktı ki. . biyesi ile, nezaketi ile insanı ı- · . 
- Haksız mıyım?. Edebiyat - Demek hissetti?. Jiir ılık sarar. (IJİ 
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M EYVE tozu gayet tatlı tabii mO· 
leyyın, sekersız ve tuzsuz madeni 

mushildir. Eno's "Fruit Salt" tabii hazmı 
teruıo ve barsakları serbest tutar. Bas 
ağrısı, bu:anLI ve lteyıtsiz.lığe • ltarsi 
mııessırdir. 

Sabah " akfo,.. &tr • ""'-"* 
der•ıt•n.d• bir kaJwe ltaf'lr ahntr. 

BILÔl'IU~ ECZANELEaoıı: SATILIR 

.. ,,,...,, 
Saıt" •• 
~ Eno" 

ü•mlıtril4ı 
n iluıU 

fabnkant• 
.u..,.u 

hıriQh:I .... 

ıa --~-SAFİYE HANIM J N

«ADALARDANıı ve cıKEDERDEN MI 

, l,;.U ll.\. 1.,-._,o 

Eyi, Ş "~' 
Ancak, Galatada 

~ ... u .ıaş, ;ı ~ gay~t cyı ci .ıs ve 

~ Kostu" mler Ingiliz biçimi ıc~~a, 
son moda bıçıın 

Kostümler Spor. hi_çimi 
eyı cıos 

Kostu·· mler ço~u~ı~r için spor ve 
saır ıyı kumaştan 

Pantalonlar Kaı;. enm~~:fkoda 
Pantalonlar Beyaz eyi cins gayet 

şık biçim 

kçi fırını 
-Hinde 

ittisalinde 

Büyük elbise 
mağazaların
da kabildir 

l içıru i soıı cer ece kus ursuzdur. 

16 112 . J!r.ıdan 
ıtı 1 aren 

14112 
6 

,, 

" 6 112 " 

7 112 ,, 

Pardesüler 
rinç-kot 

"Mande'berg,, emperme 24 
112 abli:ı:e her renkte " 

teminatlı cins 18 
tık ve hafif " 

aili 'J NEDEN BIL~\EM» Hanımlara mahsus elbise dairesinde : 

üırıtı' 
Mantolar ~~li:ı: biçimi kumaı 15 l/2 

POLIOOR !harita pllğtDI Tu:t, şık ve son moda " 

Oarçı Kapıda 91 numaralı grımofonc11 T • kot Hanımlara mabsuı her 18 

1 nnç- renkte teminatlı cins ,, 

rfaflJ -------·m-lğ·l·ZIS·IO·d·a ·ar·u··ta.l?. __ l_ım:::ml-- ·•smarJama siparişler dahi kabul olunur 
sacı _..,. Tediyatta ieshilit 

- f ' Deniz levazım satınalına toınis1onun~an: 
go,. 

530i 0,000 kilo yeri! ruamul4tt kırıscal şeker; .\lünakasai aleniye ile 
ihıtlesi 19 Temmuz 930 Cumartesi günü saat 14 de 

- 3,560 ,. Sabun münakasa! aleniye ile ihales~ lll Temmuz 930 
Her yerde tercihen kullanılmakta olan 

Cumarteıii günü saat 15 de 
- !ı Deni7. kuvvetleri talebe ve efrat ihtiyacı için yukarda mıkdar· 

ırı yazılı ~eker v.: .-abun hizalarında muharrer gün ve saacında 
estil eni mUnakı.;o ile ihaleleri icra edilecektir. 

Şartnamelerini gi>rmck isteytnlerin her glın ve itasına talip bu· 
nanların da yevmi ihalede muharrer saııtta K:ısımpa~ada den il 
1aıım <atmalma komisyonuna müracaatları 

dan~ul ~uınru~leri Mu~alilZa Mu~urlu~un~en; 
1 _ ~hidüri y eıe m rbut bazı \luhafaz. mevakıinin tamiratı 20 giln 

Jdderle aleni münakasaya konulmuştur. 
:.l Musaddık şnınamc!er komisyon kitabetindın alınacakur. 

6 _ Taliplerin keşilname ve şartnamesine ıtulalı mimar olduklınna 
1111 olunur vesalk!erl gôrıilece!i glbi 0 

07,5 teminat akçelerile. birlikte 
,\~stos OSO ıarilıine ll'ilsadif cumarteii günil uaı 11 de lbalesı yapıla
fmd!a Muhafızı mUdüriyetinde hrnr bulunmı!ın. 

BUY OK 
TllllRE PIJING~ıu 

MEŞHUR 

DUNLOP 
Lastiklerinin 

Başlıca ':a~fı 
n1üıneyyızı : 

Gayet 

dayanıklı 

ve her yola 
g uncu tertip 
11NCİ KEŞİ BE 

~rt •. ~ .... ~",f:t" 
....... 6-..&.--L-~ 

11 Ağustos 1930 da 
son derece 

FORT elverişli 
Keşideler, ~Tila?' et, Şeh~·~
ınaneti. Defterdarlık~ lş, Zı
raat ve Osnıaııli bankaları DUNLOP 

nıurakıpları \'e hali( 
hlt;t,urunda yaıHlır 
BOyOk ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşi 

t el 
. çıkan nu111aralar 
dolaba konnıaz 

Emlak ve eylaın Ban~ası umum _ mü~ürlügüo~en: 

l~ınvali uıctruk.e nıiidiir1Liğlindcıı: 

~atılı~ tö~~ ve ~a~~e lıissesi 
Ye~ilköydc Şeı keti ye mahallesinde Ar,;lan sokağında 1 O No. h: 1 

Hııdrum kınında; lıir kümiırlıık \'C odunluk. Birind katında hir 
so f.ı, ıiç oda, lıir mutlak ve bir he!A. ikinci katında üç odıı, lıir 
>alon, l>ir l•anyo odası, bir he!~. Cçııncii katı çacıar ,ı lıi r lıiıyiik 
oda ile t.ıtlf> metre murabbaı bahçeyi müştcmil kö~kiııı 36 hi '. l' 
icilıarllc lla1.incl'e alt 25 hi:<c,Jnin lıeddi ek i/. <ene ve ıııiıs:ıvi 
tekasit ile ödcn.nıek ıizre 8350 lira Jıed c l! muhaınm n ile 7·8 · <ı,rn 
tarihine miisadif per~cnıhc gıınıı sa3 t ı .ı de pazarlık surf'tilt- ic· 
rayı müzayedc,;i mukarrerdir. Talipicri n ~ • 7,50 teminat makbuz· 
la ı ile lstanlıııl :\!illi enıl :IJ,, müdüriyeti s;Hıj ko mi,yonııııa ııı ti r:ıc:ııat 
eylemeleri. ( "ı l at ·ı<la Kalafat rııahalli ndc J,ıırl çııkr kapısında 

l~tanl>ulda ' '. k 't.ni 1 mustecır tıulundu l(u r h, r ll,2" cııı l :lk ııu . 
efe scn<lıkat ~ır e 

1 1 
··k · ·. · ·' t· k ·· J, 1 ISTANBUL VILAY''TI 1 

maral; depo ve . h~ap antreponun ·'k· au~,ı >C ız 1~~~ ~ "2a'\~ıt c ıc DEFTERDARLIK ı"'L ~N /\ Ti . ı .. · ıe mıiza)·cdeye çı aı ı mı~cır. ıa e uıımuz 
apalı zari 11;'u u 

1 
.. . • • Jrıd · ı Aııkarada B:ı nka idare mcd i<i ' • ' • }JO ızartcsı ı:ııırn ,.ı.ıt ona ' ( ) iiıııııl ______ sa _________ .. ___ llll~-i 

p: '.' ·. · I· .. k tır Teminat akç:ı-ı .l.:iOO uç hin lıc~ ı ı.z l b 
hıızuru 1

1
1
.c1. ı ap1ı ·1'13ar ,\;ık·ıra lsw ntıu ı ve 11.mir ~ubeıeri mizc mu- lstanbul l)efrer<larhğı ve ına ive şua atı 

·ıdır . a ıp o :ın • , ' . <l l ·ı · 1 1 • k l l • l 
'· · 1 . .. J ·Hmamcııı i zi nıurnh\a c c ıı ır er ve mıı7.ayc< eye içın mü na asaya <onulaıı 654 çe \1 oc un ve 

Cafer Fahri Heyin 
eserleri 

Kuruş 
Ta>ııkçuluk 200 
Keçi he,kmek 50 
Solon ve nv kopekler! 50 
Tavııkluı çok yııınuttl•(mı< 10 
için ne yrdirmr'i 

Çiftçi Kütüphanesi 
rac: rnrl :ı mu •1"'1 ş . ı · !ı 11 ! · · J · 
i ·r ~ak için de hu ş:ırtnamcnin imzalı ok ' Jğuı a <_e ıır nu, ıa.,ını -1'2 ton könıiirün nıünakasasın<la verilen bedel 
~ ' k ı ı .. fi• tcıninat ve .teklif mektupl :ı rrı t 1e birlikte taah 
alanı , ap:ı ı zar " ' . .. . <l 1 h <ld' 1· 'k ... l 1·x.· i - l 

tan bul Ankara ce ddesl No 49 

~--------:ıı hıırllı olarak llıınku umum nı üdıırl uJtune ı:ön er er. a ı ayı g->ru ınet ı~ınc en muna ~asa 27-7-

Jsla~~ul Darülhınun Mü~a1aat koınisyonun~an; 
r fakultcsin in !) ıo >enci maliyesine ait lıir ne: elik >'llC, 

~ ıp .• • , s· t ( l " '-'a ı11 et }'as sebzeye ~it tcıdiflerin mu\'afık 
) Jgr t tL:fC\ u~,ı ... J.~'' ' · . . 

' ı· •· n ' ı · ıı (!oh) ı i•ıcaı· cdilnıcnı!ş ve ıhcıyacatı nıezkılrc rorLnıC( lg ı le ' .• .... · ( 'hl 
JO temmuz <ı . ıo ıa rıhi n c nııbad ıf çar~amlıa gıınu sw ~ te ı a e 
d me ıızcre yın c k:ı p:ıh zarf u::u' le tekrar ~una~a>aya . ı axe· 

, !mı ı r T·ı o!Jnlar mevcut ~arm:ınıe ve hstderınc gore bu 
Hpta' nı 'ııııı .. t n:nıak Lzerc her :.:ıı n . ilJi lcden ~o ı'"n muba~aat 
mı H k tJI tmc mıır:.:.,ıt etınclerı \ c kom15yonca tcmınat 

~K c ı 11 c l(ıP, lıın ıcn temin .ı t &rın lıchcıııhnl lk: giı ıı evvel 
nıııha , ne c \ ıtırıııa' arı vca h ııac&k maP u1.un ı~klifnamc· 
!erle '>·rh t •hal' ı~. ıaı ı edilen ıni ıddcıten lıır aat <;HCI 
Kunıın c ı m ı .. ı mJr ı cJ a t v ~ tcı· ,!i ctmelcrı il:\n olunur. 

()30 tarihine temdit ediln1İştir. Taliplerin nıez
kur günde saat on bete kadar Defterdarlık 
nıi.inakasa komsiyonuna lnüracaatları. 

----
llursa rr'ayyarc }Jinası 

Tayyare Cenıiyeti Istanbul şubesinden: 
l:lursa Tayyare şube ·i bina,;ı Temmuzun yirmi birinci pazartesi 

günıi ~aat on l>e<;te Ankara<la umumi merkezimiz tarafından ihale 
ı:,illccektir. Kapalı ıarfl:ı yapılan teklifler haddi l:lyıkın<la görıil · 
mcz veya yckdi~erin c m i ısavi teklifler zuhur cdı:r c ihale o giln 
paıarhlı: sur~ tile hitama erdirilecektir. llıı lıapta•ı şartname ve 
projeleri ~örmek istey<'nlcrin un ı.; ml nıctk c1.iııı i ze veya Ca~alog· 

!undaki şubenıiıe müraraatları ;ı ~ n ııhın ı•r . 

TURKUAZ Bebek 
1 

Her aktım 

DANSLI TAAM 
ller perşembe ıkJamı 

-- GAıJ S~~AH~SI .... ı 
Haliç lskelel ı 'tl!l2buı • 02 

ıd•t kaıın dolnLı . çe~ı meşe 
20 çeki kocs )em!~ "1 nu ,1 ·8·9.lO 
pazar gUnU ihale edllıııck Uzro mi· 
zııvcdeye ~ık•nlmışur, ıaliplcr!n yev· 
mü mczkOrda saat Oç buçukta def· 
ıerdorlık binasındaki ihale komlsyo· 
.,ıına mi1racıarltrJ.. 

TABii MADEN SUYU 
F RANSIZ HOKUMETINE 

i\lt merı:ıbalar 
~~~ ı;ıe~.,.ııp;:] 

Tam yarını ve ·ceyrek şıselerde 

Damla • Şeker nastalıöı • Alamı mafsaliye 

VICHY CRA ·GRiLLE :::~:::~::ı~~.~:.~ra 
• VIÇHY HQPIT L Mtctn~o~ıı~ı~~-1< 

-···-
'Vıdry yenne başka marka olmQ)ımz. • 

Menbaımn tayini11de dikkat edi11iz. 

Kadı öyünde Kiralık 
GÜZEL BİR EV 

Kadıköyünde Mısırlı Oğlunda Çeşme sokağında 12 numa
ıalı, yeni, havadar, yedi odalı, bahçeli bir ev kiralıktır. Tutmka 
istiyenler, Kadıköyiinde Altryol Ağzında Çilek sokağında 58 ı 
maralı eve r.ıüracaat etmelidirler. 

lstao~ul tinıanı ~a~il ~ı~~iye Mertezi 
ln~ta~a~etin~en: 

:\ler cıimız i!ıti ~::cı i ~ i n ~lQO ton çııııh maden köıuürü aleni mUoıkası 
ı:c mulıay•a edılc"ekıir. ,\Jıinaka;a KiJnü 4 Ağu to; 9.lO tarihine milsadlf 
p.ızarte.:ti olarak tesbit edilıni~tir. 

TaLp olanlar ki>mürc a ı t şnttııameı· I almak üztrc her giın Galııada Kara 
.\Justafapaş• >Ok•ğımı. nıc rkezimiz levızım ve mubayaa memurlııjl;un1 ve 
ınünıaka":ı'· ı ginnc!\. iı.; t n de ınünaka.:la günü saat t 4- tc kom.siyonumuzd:ı 
bu1unrnal. ı i ~ .in olunur. 

l~nıııiyet sandığı 111iidiirliiğündeı1: 
Jllilu 
yede 
hcdrll 
lira 

lkraı 
No l\!erhunaıın cin• ve n~vı llvrçlunun 

• ismi 

800 3054 Galatada Sultanbe yazıt mahallesinde Hurma so· 
kağında eski 4, 4 mükerrer yeni 24 numaralı bir ha 
nenin tamamı Mahmut Celalettin B. 

410 3183 Be ikta!i'ta Sinanpaşayı atikmahallesinde Fıstıklı 
sokağında 10 numaralı bir hanenin tamamı. 

Emine Hikmet ve Şaheste hanımlar. 
210 3625 Boğaziçi Ortaköy' de atik Küçükayazma cedit ı· 

çeog lu mahallesinde eski 24 nıükeuer ve yeni25ıı 
maralı bir hanenin tamamı Hesna H 

3700 3796 Kasımpaşa'da Kurtçelebi mahalle ve sokağında 
eski 9ve yeni 11 numaralı bir arsanın tamamı. 

Abdülkerim Ef. 
410 3859 Kadirga limanı Şehsüvarbey mahalle ve sokağın· 

da eski 2 mükerrer ve yeni 28 numaralı bir hane
nin tamamı. Fatma H. 

215 4057 Boğaziçi Ortaki,~ mahallesinde Yenimeyhane so-
kağında eski 1. mükerrer yeni 37 numaralı bir ha 
nenin tamamı. Abdürrahman Ef. 

125 4202 Davutpa~ada atik Medrese sokağında eski 16 ye-
ni 24 numaralı bir hanenin tamamı. Ali Riza Ef. 

330 4218 Boğaziçi Kanlıca Mihrabat sokağında eski 22 ye 
ni 62 numaralı kargir hanen,in tamamı Hafıza H. 

1420 4287 Üsküdarda Selmanağa mahallesinde Şehcamiişe· 
rifi sokağında eski 2 mükerrer yeni 4 numaralı 
maabahc;c bir hanenin tamamı. Safiye H. 

375 4317 Fındıklıda Selimehatun mahallesinde Merdiven· 
çıkmazı sokağında eski 4 yeni 4 numaralı maabah
çe bir hanenin tamamı. Halide ve Hidayet H. far 

6100 4460 Beyoğlu Feriköy mahallesinde eski Beyoğlu yeni 
Büyükdere sokağında eski 131 yeai 222 numaralı 
bir hanenin tamamı. lsmail Nusrat B. 

790 4497 Be yoğ !unda Feriköy ikinci kısım mahallesinde 
Çiftecevizler sokağında eski 35 yeni 88 numaralı 
bir kagir hanenin tamamı. Mm. Takohı 

950 4543 Galatada Sultanbeyazıt mahallesinde Topçular 
caddesi eski 127 üç defa 127 mükerrer 37, 39, 41 nu
maralı altında bir dükkan ve dolap şeklinde diğer 
dükkanları ınüştemil hanenin tamamı. Servet H. 

210 4633 Galatada Alacamesçit mahallesinde dogru sokak· 
ta eski 13 yeni 13 numaralı bir hanenin tamamı. 

Mehmet Adnan ve Ziver Beyleı 
3650 4639 Beşiktaşta Meşrutiyet mahallesinde Cabi sokağın 

da eski 10 mükerrer yeni 14 numaralı maabahçe bir 
hanenin tamamı. Ali Rıza Paşa Ferit B. 

305 4656 Bogaziçi Göksu mahallesinde birinci bayır sokagır 
da eski 7 mükerrer yeni 11 numaralı ınaabahçe biı 
hanenin tamamı. Fahire ve Vedaye H.lar 

660 4674 Galatada Arapcaıniişerifi mahallesinde Yelkenci-
ler caddesinde eski 97 yeni 97 numaralı kargir dük 
kan ile zahnnda vaki hale mahalleinin tamamı 

-"'..-1 Ahmet Er. 
150 4720 Anadoluhisarı Göksu mahallesinde Göksu cadde· 

sinde 7 miikerrer 5 numaralı bir hanenin tamamı. 
. Hüseyin Ağa 

770 4721 Beşiktaşta Kaptan lbrahimağa mahallesinde KöT) 
rübaşı sokağında eski 16 ve yeni 40 numaralı ma~· 
bahçe bir hanenin tamamı. Sezayidil l:L 

160 4736 Tophanede. Sefer~ethüda mahallesinde Boğazke-
sen caddesınde atık 141 cedit 127 numaralı maao· 
da bir dükkanın tamamı. Mehmet E!. 

65 4775 Beyoğlunda Pangaltı mahallesinde Katolik kili· 
sesi sokağında eski 11 yeni 87-1, 23 numaralı hane 
ve dükkanın tamamı. lbrahim ve lsmail El. frı 

690 4841 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Kızılcık 
sokağında eski 2 mükerrer yeni 10 numaralı bir ha· 
nenin tamamı. Hafıza H. 

65 12652 Yenibahçede Arpaemini mahallesinde eski Top'· 
pı caddesinde yeni Topkapı yokuşu sokagında < 
ki 36 yeni 44, 46 numaralı maabahce bir hanem 
tamamı. Mehmet Ratip ve Yusuf Ef.1 r 

39 16266 Boğaziçi Kanlıca mahallesinde eski yeni mahalle 
yeni Mihirabat eski 119 yeni 32, 34 numaralı b r 
hanenin tamamı. Ahmet Hamdi B. 

Yukarda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hi tanımda 
tediyei deyin edilmemesi hasebile (altmış bir) gün müddetle 
satılığa çıkarılacağından talip olanların ve fazla tafsilat almak 
istiyenlerin Sandık ııatıs mirliiine müracaat eylemeleri lüzumu 
;.ı a.n olıuı ı.ır 
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BjN SÖZ 
BtR HESf~f 

CU~1A R'fE"'51 
19 'l'El\l!VJ LZ 9.30 

o~ıatasaray dün senelik kongrealnl aktettl. Kongrede 
bulunanlardan bir grnp 

MEKTEB. 
ilt TESiS 
TRIUHi 

-ı~es 
, 

\'ukarii<i resim İstanbul San'at mektebi 1930 mezunlarlyle beraber heyeti fa1imlyealnl göstermektedir. Bu resim iç dairede atelyc 
~efleri, dı~ dairede heyeti tal!mlye ve bu meyanda Vali ve maarif emini beyleri göstermektedir. Hariçteki murabba çerçeve dabillade
kiler talebelere !\ittir. Bu sene mezun olan bu otuz efendi 7 isi elektrikçi, 6 inşaatçı, 1 dökllmcU motörc!l, 2 demire! motörcll, 

6 tesviyeci motörcD, 2 modelci olmak üzere muhtelli fubelere mensupturlar. 
Galatasaray atletlzlm şampiyonası maçlarından ytıksek atlamada 

birinci geleu Haydar Bey 
------ - --

ıktısat 'ekaleti enstitüleı•i in,aatı lıakkın~a CELiLF KENAN9t-ıA=i~~~~,~·" ke!::f::~~sliyeHukukMah-
.-\.11 karada_ tc1siz_ t_('lµ,,Taf civnrın- ~~COJUmbı•a · ·· le~i!~:~a~~tz~:~~ş~::1c~~:1:c~~ b.~:·.;~"'8~;:;~·.; ~;~; k;:~~ 

SEYRISEF AIN 

' ' · ' 1 Saadet Hanım tarafından, ko- ıentew Mahmudiye Hanı altındı 
1 ' 1 lla} 11 a"tl rrızet"" cası 1stanbulda Sehzade basın-[ a ın~a\ ve] (I l l ş(. (.l t_..,u: - \;: E• ~ ~=:::.:~ claAnkaralıİsm~IEfendiri'.ıed- lsıanhu\ 740 

lt·rlc ılaıı oluı1111ak:ta olan Zıraı ı Pl~1klarında okuduğu '.~~ ±'~~ resesindevalidesi Şükrüye Ha- Mudanya postası 
1 ' l ili mm yanında mukim iken gay- (Cuma, SJlı ) 1\ludanya'ya 

ve l3ayıarı_ enstitii.IP.r_e ai _t lll·ll·(a- uı:ız ve Brodvay bubeteden Faik Efendi aleyhin uıtrayarak Ccmliğ'c kadar 

ı 1 f ,, il de Bergama asliyf hukuk mah- (pazar, Çarşamba) \Judanya·-
ve. ('11Hlllf'I C « S .... Cl'HIİl 111 .-, .. at\.r eı Cll- ı• kemesineikameolunanterkten ' Şarkılarını dinlcınek şaı ttır dolayı bo~anma ve küçük çocuk ya kadar >:ıa t 9 da (Ct~n :ır · ' l l 1 t 1 ı R h. · · fk d tesi, Pazurtc,i, Perşen1 hc ) n l ye \'C _usu ll }.('~a )H 1 ll » }UZl ı • So'1 çıkan l\1AKBULE hanımefendıni•ı ! ~~ha:e~~~tiç~~ g:reka~:~;~~~ ErcP;li yapunı tarafından ara-

ınad(lt'lcr111dt' tadılat \.·apıln1ış \ 7 e IE Çini Kız Kara Kız yevegerekgıyapkararıusulen Jık posrnlar Armucluya da 
' ' ilil.n olunduğa halde müddeia- uğrayarak .\ludunya'ya kadar 

ıniinn knsa llllİ(ldetİ .)( - 7-9.)( ta- 1$ VE leyh ge!mediğinden gıyabında ,aat ı:ı,:10 da Tophanede Scy-
C icra kılınan muhakemede ınüd- 1 risdain rıhtımmdan kalbrlar. 

ri_hlll(.' kadar 1rlll(l .. it olııııınuş_tuı_ .. 4~ M!9ıvl go··zıerı·n deialeyhFaikEfendi müddei lznıir sür'at l)Ostası 
U lil Saadet Hanımın kocası olup(3) ' 

~Jlll(hyc kadar fllllllakasaya t::ıll- , ~ .. . . sene evvel kendisini teri-- etme- (Cıikcmal) ':ıpun; 2! tem-
. 1 ., 1 · l ] l ( J ı ~ Şarkısı vurut etn11şt•r sinden naşi mukaddema ikanı«" m~ız paz:ırtc 'i ı ı,3u ıh c;ıJa-
l'H, ta f' )lfl( C )ti UrlHl'Cl ( lllll {H- .-..- ·"". e O:@c@eeecee@jettiği ayrı~ b~şru:1n:1a ve na~a- 'tı rıh~;m : nJıı K~Ikarak Salı 

1 1 · · l ""~TENFZZÜ~I ~JO'l'O .. .....,Ll'Rİ""~ ka davası uzenne ıkı tarafın ıle · sabahı lzmir·~ Yaracak Ye çar· 
\ C (' \ (' \'3l'lll[ll)l(' Slll'Cl l'l'll}I (l illi~ ~v .ı , \ !, ~'-'lride birleşmeleri ihtimaline bi- ~ şamb:ı 1+,JO dı t~mir\kn ha-

()lfl1llartl1 tadil·~tı o·(}rıııel· UZ('['(' }~) ts.le>nbul Liman şirket.nd;;.o: ~ı·nae.n?~ı:Eene,aynlı~m~a karar: ·rekctkper'i~mh2 ~a\ıahı gdc· 
c c c. '""' ~ • , ~ .1. ,_ . 1 , 1 . 1 k' .1. 1 venldıgı mah .,emcn:n ı K. sanı . .. ,• ktı· -. . 

J 
ı 1 · . I ' ' '} .. - J -- • ene,, ı ç n muı. ro nnwır ', m0·,,; "' ır e ııı teraıt e ır"·" nrı "· 927 tarihli ve 67 numarah hi.ik- "· 
1 t ı ' • fl"I " ·J , r 1 t Vapurda mı:hemmrl bir illa lH 1 ın:-ı .. aH lH ('ll . llSH Vll 1....., - ,, .ı·ı r. , < o~kıp ın ı · ıLl ı ı wdır h nnh i~l •·tm ·' ,ulı ·<ine mü ... caor. ' münden anlasılmıs ve o tarih- ı 

- ; < / ,...~ ·ı· ı r 11 ı ~ · · orkcst•·3 'e caz'•nnt mevcut· " 1 } \ ( L' 1 ~ L " on· eyo(' u ~liOtı ~~ denberi dahi Faik Efendi o-elıp 
llC llllll'HCaat arı aztllH ır. "'apa l ., . ~ --:-·-. .. .. . karısınr aramadığı tahaı<kt~c. et 11-tu_r_._.-----:-:::~-
z '1 l' f' l • t t' l l l ,·Jo .ı e 111 il l ll z 0 :.)( ) l 'l l' 1" 111· l l ( ~ J ~J l ll 111 \ C t Sa il d l O' 1 1 mum~~l.cyı1 Ştıkru_ Ef. ru.n vefat ~iş oldu~u~dan k:m~D: me'. l~rn: !!! 2 1 T. m·m z P ·z :ırt~' i Trah-

" c J l · / J < • •· l:? , eyledıgı ve zevcesı Hamıde Ha-ı run 140 ıncı rnaddesımn bıraıcı l mn Iı i'i nd p<1'tası y~pılmı-

ll} l .. ı . ..::,· tcl ı· f' ça 1·, ... ,' ,'ı ı ıı '-,·1 gt·1· r1 t .. ı (·.>· ,fr l ("fl (, 11 .\ l ii ( l tir 1 ti .i»ii 11 d c n ı n~d~n ba§ka mirasçısı ~lup 01
- fıkrası aeıaıetilc 13s inci mad- ~ ,·a~ .. k·ı " . 

.J , , U L ' , , _,.., m ... dıgı meçhul bulundugu anla . desine ttdikan aralarında n:ıev- ncmz 
·· l k \ ' {' 1. ~'ı ( (' t 

1
• 1 Şükrü Efendinin 1267 ikraz şrlmış ve m~mailel:'h~ H~mide cut evli lig- in bosanmaya tahvi- NA l~l \' A l'L'RLA lU 

soııra saat u,~te ·tısat "' · H t bı t l~ - ı · p '\ numaralı deyn senedi mucibin- d'lan~alde _ıgadı a~tme .. ıcra e- line ve kabahatlı olan kıxamn zmır ostası 

l 1 
. . j E . S d - d . 'k · ı mış o ugun an uç gun zar- b" 1 • k t ziraat i\ l ii s teşa r 1 ğı ( a 1res111 ( c ce nınl ıyı::: anbl:g__ın :L."lk ıbs~ıl· - :1 fında borç ödenmediği takdirde cezacn(9ı5r) s.~n~ ev edndemeııt1esfı~ Seri, Lli sNve mun azam 

< / raz ey ec ıgı me ag mu -a ı ın- 1 , J"!. .. . . 1 ne ve ıncı ma eye ev ı- ADt~A vopuru 

k ·· } j \ k . 1 · ı \ de Sandık' namnıa merhun bulu ınez <~r e,ı;ı t nr:_ muşten~ı . P;a- kan Saadet Hannnın dahi üç Temmuzun 
USat O Ullacağı H C:l - aı:.ıaratla l Hll mm üskiidarda Hacehasnaha- ?1ınad<~1tı ~.r~l~ mu1ameesının vüzgünevlenememesinevebu- 20 inci pazar 

ı , , . . ıcra e ı eceaı ı an o un ur. • · · · Ih ı ı 

ı tun mahallesınde elyevm Ima- " nıın tenkrsı ıçıa su ma 1 'eme. ı:;Jnii Ih da Galan nhtımınd•n ha-
0 ll ll ll f. retçıkrnazı sokağl!lda eski ve ye! -- Stne müracaatta muhtariyetine re ketle fzınire ve Sah KÜnÜ 

ni 4 namaralı iki odayı havi bir 1\cele satılık konak ve küçük çocuk Ruhi içi:ı ayda lınıırdcn l•un':ııh hareket eder. 

Sivas P. T. T. B. müdü
riyetinden: 

\" aıtl ı) rcı;nul· q ıı~ın :r.ıhı \ h:ı~\ınl:ı haftıl1 ;n .. i t1.:k ı h l c· 1 ...:: :vJ..; · 
ı\l.ıtıt\.t :ırı . p . ı l "liruc : ilı ı \..,lJ"tO • tıl iıi cı c ı.: · 11 .Ucii g ti ıı h ... I l 
ı:ıddı L.ı' t: ı.:;.ı ı·li' ~ii.H!,,Ü t i\ ... ;r ! i~ 1 .ilı.: cJılm...:lc iı 1. ı.:re 12. tı.;!n : nnz <).10 tıri ; ıi 

.1Jcn ılıha r ı:: . ı Jınni ~li;1 rn . ı lJc:Jc ın:.i ı Jh :ıs :ı\·: ı \ .z.!.!1 n l~ıi r. 'f:..ı li·•ı..: · ı"l 

Is~, ·hu\ t.: ";;\ ;' hJ~ın icl .. r c ; ıc nıura~.::ı~ . a:f. 

h d ·] · · 1 ı J)ıkk ;ıt: \ Jfnı:-. h:ıd(:m:.t şehrimi7.· a ırın ta.m .• amı va es_ı utammc.ı::ı Bur,a'Ja Ga1.ipa<1 c.ıddesindc lıe- n01faka olarak Y_~c._li lira_ımı Faik 1 "f ~ de :ı p'1Z 1t tt. :> İ yrrinc paz:ır 'c zmir' 
borcun odenmcmesı hasebılc I Jc.li• e lı ,ıiıccsi kar .,,· ısııı.la tl<·";iri J1u·· Efencl;den tahmlııe Saadet J-la- · ı · ı · "" d ı:n ~ar~;unha )t.n ; ıc ..;a ı j:!,Un erı 

müzayeı.leye çıkarılarak beş yüz, k.i "' t" iki ıl:ıkikı mc<afe.k d "' '" mma ,·erilmesine ve rocuğı:n ı · a ,cht edecektir. 
ctuz dört lira bedel mukabilin. 'ı oJ ı , i!.i <0Jon. hamam, d'i bahçe 1 Saadet Hannn nezdinde kalma· t:aı.ııa ~ümrük kar;ısııı<la Site 
de müşterisi namına kat'i kara- ınü~tcı11ihl ı sı:rr. tatlı su ,." elek· sma ve masarifi mulıakem~ il Fr.n'"" han•nJa 1 lnumlnılı L'mu-
rı çekilrDi§ ve isti!:raz esnasında I uık ı:>i»lın ı ınırl.te \i olan t ıhındı (25) lir::ı fa;reti vckfüetiu ,.,.,i:d- ı ~i ttcantalı~ına müracaat. Teldon 
tayin eylediği ikametgahına teb 'i "' 1..l : ı c, i : c hir h:ıp kon ık ı:celc deialeyLden bnskaca alrPması- _ 3e;.ı~lı_ı :_ı_w_ı ----==-==:::--

• ligat ifaq i~in gönderilen üç ' tılıktır. ' na kabili temy;z olmak ıızn. 30 iJr A. KUTiEl 
~ günlük rnn ihbJrname zahrına .\lcz~ıı - ev h .. sı.ı•>e, otel mesken Haziran 930 tarihincle karar ve- Muaye~ehane ve tedavi! ele!tl· 
f mahallesi Hey'cti ihtiyari yesin 1 nlm:ı~ı cllc .ı ,Jid;r. lbıın ı ııı leki1ere rilmiş olmr.Jda tebliğ ve ihbar rikiye ıabratuvarı. Karnköy 
f C" vazılar. l"""Srdı:>ttan borçlu ! nı ıı '" ıat ,;e;ıkamında ilan olunur. T~'ll!lar C!!dd~" 1~ 

Ecnebi men1Jek 

giden tücc;1 
seyyahlarıı 

Bank& Kommar~iJ 
ltalyana 

Sermayesi 700,000 
(lhtİV.11. :ık~.J;:: 

580,oOO,OJ() Lir. 
Travdler; (S ıJ'f 11 

~eklP,rı) ~atı~ . . . , 
l.!ıc1, fı:rn'.> , lıı::ıı t• 

ı eya ıloları fn ı '; 
s ııı:an lııı çııkı .! : ' 1 

nereye g:ı~eııi1, ınr.ı.ı 
ın:ıh <'nıııiyetl ı t:ı~ı.· 
zannıı :>ter,~ ıi ~ ıl.i 1 

h.ı: ıarafı:ı l ı , ~chir.l 
lede. ıa~ım· ı ·, h, ır 

bn çekleri c:ı kıı.;ii'> 
için naki t m ı'n ıı ı i 1 

y:ık; .1 'stiıın ~ 11'ıı 
·rr~veıier; ~ı"k e;·: 
s,ılıibin. !c : ı lı:ı ,kı ~ 11 

k ıı 1 n:ı: ı · ı .:ı v:ı "'l~ l lıi: 
Je;\ ,, ' i l'l · r ıl · ıı 

,1 Şehrcn1aııeti ilı 
J\adıkiiy dai:c lndro: 

iki keçi bcrayı muhal••' 
teslim olunınuşııır. Bir tı• 
sahibi çı kmadı~ı takdirde 
il1n olunur. 

* * * 
Şh ·ı (.l<~ e rcrnanetın( l'n~ 

i\. llisar beledi \C. i 'J'em1' 
~ Jd 

hayvanlarından 1'ir at 
ve bir ester temmuzun 'lÜ 
zar gilnü Üsküd.ır ,\t 
hilmüzayede >atılacağ!PdJ 
rnı pazarda bulunatak 
nı ürac a atları. 

• * * 
Fatih d•irr>i ıdan: f 11' 

dı.: .. inde Sar:tçhane tr:ıın'l.1 
nn1hall 1 (iıti.indt!l..i Larik fs 
here >uretile ve oçı~ . (11~1 
J, ralanocaktır. Tallpıcnn ~ 
~J.jO pazar J!:i.inü saill . 
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men~ gt' lmt·lcri il:ln 01t
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Mes'ul Müdür: Biif
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