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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Ba.ıpm-harrirlı Sllr• 19.:e -·- ıtw:...-..Dıtw:VT 

z. k 
Avrupa Birliğinin ve Avrupa uv-

etle-rinin bir tarafa karşı kalkan, 
. - b•ska bir tarafa karşı taarruz 
ıgcr ... . ·· 
i13hr oJa~rak kulJanan bı~ muess~ıe 
kdcdilmeeinin tehlikesinı a ~ ık soy
emelidir. 

Man.~urede mlllicller/n yaptıkları nllmagişl<r esnaaında •• 
Nahas Paşa g(Jrlllmıktedtr. 

( x) ışsretll reatmd• 

Bütün mahalli anlaşmalar, ancak 
ütün insanların anlaşması, ycryü- -
ünde bunun teeyyüt etmeıine yar- -
ım etmediği takdirde çok müşkül
ür. 

Mısırda vaziyet çok ciddi 
ve mühim bir mahiyette 

Paralar isteniyor 

Sabık Bahriye, lktısat 
v "'killerinin borçları Avrupa devletlerinin bir ç?ğu ve~

ikleri cevapla bu tehlikeyı sezmış 
lduklarını anlatmak istemişlerdir. 
Tcmps'ın ilham aldığı basit Fra_n

ız mu.hit1crinin düsünüşü Akdenız
c en çok menfcati olan Türkiyeyi 
e Avrupalılıktan çıkarır n~ d.e 
vrupadaki alakalarının hassasıyctı

e tesir etmekt n hali kalamaz. 

lngilizler İskenderiyeye i'<I 
gemisi gönderdiler .. 

harp 

Ancak hem coğrafya ve tarih için 
u kadar Avrupalı olan, hem de Garp 
cdcniyctinin dtı~man ve dtlşmanhk 

arını bertaraf ederek Avrupalılık 'e
dine lm k;ıd>r hizmet eden Türk'/' 
e i&in inil.assa agır hükümler yürüt
ek yani • olduğu kadar da kabadır. 

Jskenderiyede yapılan müsademelerde 
a.ıaliden 2~ maktül, 200 mecruh var. 

Polisin zayiatı daha fazla .. 

FALiH RIFKI 

Paris sefirimiz 
22 Temmuzda şehrimize ge

cek olan Teofil Gotye vapuru 
e Paris sefirimiz Fethı Byein 
elmesi de muhtemeldir. 

Mısır muhtelif yerlerinde 
cıkan karışıklıklardan hemen 
her gün bahsediliyor. Bilhassa 
1skenderiyede vukubulan nüma 
yişler, bu esnada kıra! aleyhin
de yükselen serler pek calibi 
dikkat olmuştur. Yaı<ın bu sıcak 
günlerinde Mısrr milli efkarı 
gergin, asabi bulunuyo!'. Bunun 
nereye kadar \'aracağını kestic
mek müşkıldir. Fakat harpten 
sonra, u son on senedenberi 

~- Mısırda milli cereyan gittik ·e 
A~~nulla.h Han bu- almış yürünıi.lştür.Bugünkü hiı

gun gelıyor mu? disatın nereye varacağını tah
Sabık Efgan kıralı Amanul- ı mine çal~şırken bu ciheti unut

h Hanın bugün bahren şehri. mamak laz~mdır. • 
ize gelmesi muhtemeldir, Şeh L.ONDRA~ l~ !"·~.:. - İ~_ken~ 
miz Efgan mehafiline sabık 1 <lerıy.e'den bıldır~l~ı~ıne gore • 
ıralın geleceğine dair hiç bir ı İ;'1gilı.z harp gem ısının _lsken~e
alı'.imat gelmemiş olmasına ra rıye .lımanı;'1a ı:":'-:vasalatı e.fkan 
men t.~lar da istikbal hazırlı- ı teskın etmı · gorunmektedır. 
1 yapmışlardır. Mü.,ademeler nasJ/ old.u? 
S b k k 1 b · )' d - Dün İzmir vapuril• 1 kcnderıyeden 

a ı ıra ugı:~ ge ırse og şehrimize gelen yol.Jler, fskenderi-
ca TarMJYava gıLecek ve ken <de vulıubul• Jıanlı ruidiseler hak

. sine '.ahsis edilen köşke yer - ~ında çok müheyyiç ve şay~ı Jlk
şecektir. l-.l\t taf~·lii• v•rmelıtr-lir. Yolculara-

rasında bulunan Denizli meb'usu 
Mazhar Müfit B. bu hadis ·!eri \Ok 
yakından takıp etmiş ve hatta bazı 
mücadele. sahndc~inin fotograflarını Ali C I e //ı.\8ll B I 
bıle tesbıt etmitıır. Yolcular<'•n Is- eıınn V ey er 
k_enderiyc hadiseleri hakkında şuma- ANKAitA 19 (Telefonla) • 
lumatı aldık: ' 
"- Geçen salı gunü Mansuredeki Sabık Bahriye vekilı 1hsan, • 

hadis~lerdc; vurulan ve ölenler için Büyük Millet Meclisi sabık veı 
bır numayış. yap~ak_ uzre Vdd fır- nedarı Hacı Memet, Murakıp E 
kasının emrile dukkanlar saat ondan . B l l k d l .. 
on ikiye kadar kapanmış ve bir çok ~n ey er e ~r, a aş arının hu-
halk Mehmet Ali heykeli meydanın- kumete olan bılunıum borçları. 
da toplanmışlardır. Slah olarak kul- nın icraen tahsili için İcra riya 
lanmak ·uz re binlerce şiıelere halk şetine müracaatte bulunulmuş
tarafından kum dol~~rulmuş, asf.lt tur. İhsan Beyin İstanbuldaki 
şoset,. kazılarak aokulerek taşlar çı- . . •. 
karılmış, içtimaa m~ni olmak İstiyen e~valınden borcunun tahsılı. ı
polıslere bunlarla hucum edilmiştir. çın İstanbula yaztmıştır. Dı- • 
_ Şiş~ _ve_ taşları atmak suretile si- ğer taraftaPI İhsan Bey yeni te 

lah gıbı ıstımal edenler arasında 12 kaüt kaunundan istifade için • 
yaşında çocuklar da vardı ·· · d b · 

Bunu .. · 1• :1.h - . muracaat etmışse e azı tahkı-n uzerıne po ıs sı a ıstıma~ k 1.. .. .. .. 
line mecbur olmuştur. Bir çok zabr- - ~t yapılmasına uzum goruldu 
ta memurları mecruh düşmüı. Iıotıa .eunden evrakı Defterdarlığa ha 
lskenderiye polis müdürü de ta la vale olunmuştur. 
ağır ıurette yaralanmıştır. • 

Çok kanlı bir boguşma halinde Sabık Vekıl Ali Cenani 
bütün gün devam tlen çarpışmalar Beyin hükumete olan borcu için 
neticesinde ahaliden (22) kiti ölmüt satılığa çıkarılan mallarına da 
ve (200) kişi mecruh olmuştur. Gazi Ayıntapta talip çıkmamı 

(Mabadi 6 ıncı sahifederlir\ tır. 

Filomuz gitti 
Bir kaç gündenberi limanı

mızda bulunan Donanmamız 
dün sabah İzmite hareket et-
miştir._ ·····---Mektepliler 
nıüsabakası 

62 inci h11jlanın 
birln<:l//k/erl 

62 inci haftanın birincilikle
rini kazananları kaydediyoruz: 

1 - Galatasaray'dan 1198 E
krem Hayri B . . . 

2 - Darüşşalaka'dan 14 Na-
zım B ... 

3-Amerikan kız kolejin'den 
. Zehra H. . . . • 
4- lstanbul erkek lisesinden 

975 Ali Haydar B. . 
5 - lst. Erkek lisesinden 219 

Halit Vasd B. 
Yukarda isimleri yazılı Bey 

ve Hanımlar bugünden itibaren 
gazetemiz idaresine müracaatla 
kazandıkları ikramiyeleri aldı
rabilirler. 

63 üncü hafta başladı 
63 üncü hafta başlamı tır. 

Önümüzdeki perşembe günü 
akşamına kadar gazetemizde 
çıkacak haberlerden en mühi
mini seçip cumartesi akşamına 
kadar müsabaka memurluğuna 
gönderiniz. 

a kati b I Tah in P ın h tıratı akında Mıl 

2 ine! 'nhifede · 
' 4 

Yeni telefon hatı~rı tı;.ı!UI 

1 TarlhT'ietrlk"illrui': All P )llpıla ıki 

' 2 Harici ve So~ h abe-rler .ı oncO • 'ıı'e1e · 

' ! Tenl n1Usaba\:alarrmız 1 telek, 'l, ... lJtı b hfslcrl 
3 Uncu sahifede 

' 
l Ilı Ayc 

1 Mübecctl ti. dün 1tltll 3 Roman 
2 Tütilnltrimfz ne oluyor? ' 5 inci sahifede 
a llallç .. ·apuru ta'll 1 tl}or ' 1 • ıtaık ve t:snaf 

e 

Muhadenet misakı pro 
jesi kat'i tasdikınııza 
arzedilmek üzere sefi-

lamet Paşa ffH:ır.'i/ı'rln/fı 
rimize verilmiştir. yeni bir resmi 
ATİNA, 19 (Anek.) - Yunan hükfımetine Tevfik Hüstt 

B. ile İsmet paşanın Yunanistana yapacağı mukabil zi;:aretıc 
hakkında Ankaradan malfımt gelmiştir. Yunan hükumeti r· 
Venizelosla Hariciye nazırı M. Mihalakopulosa Ankarayı zıı" 
ret etmeleri hakkında vuku bulan davete mukabeleten 1sm 
Paşa ile Tevfik Rüştü B. i Atinayı ziyarete davet etmişti. D ı 
bu davet teklifleri hakkında Ankaradan gelen telgrafta b-.ı d 
vetlerin memnuniyetle kabul edildiği ve evvela Tevfik Rü tli H 
in müteakıben İsmet Paşa Atinadan Yunan ricalinin ziya•etlr. 
ı ini iade edecekleri bilclirilmi tir. 

Bu cevap Türk - Yunan münasebııtındaki samimiyete b ı 
delil addedilmektedir. 

ATlNA, 18 A.A. - Hariciye Nazırı M. Mihalakopulo•, 
Türk-Yunan muhadenet misakı projesini Türkiye hükfımetin• 
kat'i tasdikine arzeclilmek üzre Enis Beye tevdi etmi tir. 

Rumlara etabli vesikası 
ve·rilmeğe başlanıyor 

Kasırga geçen seferkine nazaran 
daha fazla devamlı oldu .. 

Dün sabahtan akııama kadar ı.. 1 "-Kasırga gece saat 21 i 40 ,e 
tanbul gen~ sıcaktan yandı kavrul- çe başlamıştır,'rüzgar, bu esnada , 
du: He~e bır aralık hararet t~ham- temadiyen seyrini değiştirerek garı 
mu! edılmıyecek bır dereccyı bul- karayel ve şimal istikametlerind 
mu§tu. mektedir. Rüzgarın bir saniyelik 

Gec~ saat .10 a '!_oğru bogucu !ıa- ratı bir aralık 23 metreye kadar ç : 
r~ret bır~enbıre duşerek oldukça mıştır. Aıgari ıürat 16 metredır. t. a 
ı;tddetlı bır kasırga bat göstermiştir. amafih, sağanak gittikçe hafifleı -
Kasırga, geçen seferkine nazaran ha4 cektir " 
fif, fakat ondan daha devamlı ldi. Kasırga yüzünden bazı cvlerJı 

Gece rasathantyc sorduk. Fatin kiremit düşmesi gibi ufak tdck v ~ 
Beyın verdıgi malumat şudur. alar olmuştur. 

- Beyekndi, merhamet buyurun, tam üç gündür ağzıma bl 
lokma ekmek koymadım, 

• 
- Durma koş. Poliı~ka gazetesi yeni bir imaret açmış, h •n 

vemek bol, he111 dı§ kirası. _ . .. , • 
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Fransız Elçisinin rolü 

MILLlYET .,. PAZAR 20 TE:\1MTZ 

HA E •• 
lngllterede . Franaada 

işsizlik 
1 

Almanyada 

Müşkilat 
--·---

MARSİL YA, 18 A.A. - De
nizden bir valiz çıkarılmıştır. 
Bu valizin içir 
de bir takır 

çamasırlar35 frc 
ngı muhtevi bi 
cüzdan,bir erke 
fotografı ve "in 
tihar ediyoruff 

Avrupa birliği 

PARİS, 18 A.A. - Macaris
tan'la Lüksemburg'un Briand 
muhtırasına vermiş oldukları 
cevaplar bu sabah tevdi edilmiş 
tir. Arnavutluğun cevabı akşa
ma tevdi edilecektir. 

LVJaliye V eki1inin seyah 
ANKARA, 19 (A. A.) -

;Maliye Vekili Saracoğ!u Şükrü 
Beyin seyahate çıkması yaklaş 
mıştrr.Devlet Bankasının ihzari 

·r komisyonunun teşlo 1 

avdetinden sonra y r 
nnolunuyor. 

Fransız Ticaret n3:zırının ziyare 
ANKARA, 19 (Telefonla) -
Esbak Fransız ticaret nazırı 

M. Peldiye ve Fransız - Türk ti 
caret Odası reisi olup memle
ketimizde bazı maden imtiyaz-

Mahkemelerde tatil 
ANKARA, 19 (Telefonla) -

Ankara Ağır ceza ve hukuk ve 
hukuk mahkemeleri bu akşam

. dan itibaren yaz tatili yaptılar. 

N. Esat Bey 
ANKARA, 19 (Telefonla) -

Nurullah Esat Bey bu akşam İs 
tanbula hareket etti. 

larına talip olan M. po 
evvel iktısat Vekili Ş 
ziyaret ederek iki saat 

rüşmüşlerdir. 

Ankara il118 
komisyoıtll 

ANKARA, 19 (Telıl 
İmar komisyol}U b;..ıı 

saat altıda toplandı. \' ı 
imarın yapacağı bir ~· 
him ihale hakkında g 

Radyo sergisi ıı 
LONDRA, 19 A. p,. 

Londra şehremini bir cJıl 
basarak Londradan 18 · 
metre uzakta bulunaıt 

ANKARA, 19 (Telefonla) -
1
ne Radyo sergisindelı1 

Ankara vilayetinde kullanıl I elektrik lambasını ya'tfP 
mak üzere Fransadan satın ah- retile serginin küşat 
nan damızlık aygırlar bir iki gü yapmıştır. 
11e kadar şehrimize gelecektir. Bahrimuhitte bir (İ 
:Bunlar, Polatlı, Çubuk, Hayma tutuştu 
pa, Beypazarı ve Ankara civar LONDRA 19 A.A.-" 
istasyonlarına tevzi edilecek- kadarı Bremen limanın' 

Diyarbekirde su j te olan Targis namııt 
DİY ARBEKİR 18 A.A. _ t bin tonluk Alman va ~ 

Diyarbekir'in kuruİuşundan be- l:ıntik ~rtasında birden 
ri büyük bir derdi olan Hamra- kaç yen!1~~n tutu~ara: 
vat suyunun bugün demir boru- tı_r. 42 kışılık ı:ıu.ret 1ı ı 
larla şehre getirilmesi merasi- , bırkaç yolcusu bır Ingt 
mi yapıldı. Merasime Umumi ru tarafından k~~arıt.cı 
müfettiş İbrahim Tali Beyle ! Tayyarecının de e 
veli ve askeri mülki erkan, bele seyahatı 
diye ve bütün cemiyet mümes- ' LONDRA, 19 A. 
silleri ve binlerce halk iştirak sen kadar tayyareci bire 
etmişlerdir. Bu münasebetle tayyare ile Avrupa de~ 
halk samimi tezahüratta bulun- bakası için dün Berlin'O 
muştur. ket etmişlerdir. 

··" •11111111111-1111111111fUllllllllllllllllllllllt11111 llHt llllllllll llllttllll ltıı l llfl ... 1 
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·stanbul-Burs3 ve · Izmir-Ankara arasında telef '1n hattı .. 
-laliç tarifesi Tesbit edildi 

h 
ti 3ugün komisyonda 

tetkik edilecek 
Bar, lokantaların 
sınıf ve dereceleri 

----
Komisyon tarafından 

M•hhemelerde 

Beraet etti 

H. Fahri - E. Muhsin 
Beyler davası - .. 

~irket henüz zam ta
rerıebinde bulunmadı tesbit edildi E. Muhsin Beyin bera-
0 Liman tarife komisyonu bu 

'n içtimaım yapacaktır. 
Bar, lokanta, pastane ve sa- etile neticelendi 

şı · aını yapacaktır. . . 
ire gibi yerlerin sınıflarını tcs- Şair Halit Fahri Beyin sa-
bit için vilayet, emanet, defter natkar Ertuğrul Muhsin B. a
darlık ve polise mensup memur leyhine açtığı hakaret ve darp 
Jardan mürekkep bir komisyon davasına Sultanahmet sulh ceza 
teskil edilmiştir. Komisyon bu mahkemesinde dün devam e- -
hu.sustaki cetveli alakadar de- dildi. Halit Fahri B., bizzat 
vaire göndermiştir. mahkemeye gelmişti. Ertuğrul 

1 Bu içtimada, Haliç şirketın~n 
:sabatı tetkik olunacaktır. Şır 
.tin zam talebinde bulunac~ğı 

8'1kkıdn bir şayia .va~ada Tıca 
t i bahriye müdinyetıne b~ hu 

il ısta hiç bir müracaat vakı ol
ıe!amıştır. 

Bu cetvele göre 112 müesse- Muhsin B. namına vekili hazır 
senin sınıfı tesbit olunmuştur. bulunuyordu. Dinlenen şahit- -

Bunlar Beyoğlu İstanbul, Kadı- ~~~~~ÜG~~e~i B~;,·a~~:;;s~ir;~~ U Haliç şirketinin zam talebi 
tçd,yiası, Haliç yolcuları 

mda hayretle karşılanmakta
,/'.Hali hazırdaki tarife bile yü 
a k bulunmaktadr. Eğer şirket 

icareti bahriyeye böyle bir ta· 

''<öy ve Üsküdar mıntakalann nasında orada bulunduğunu an 
dadır. 33 tanesi birinci 36 tane cak safahatına dikkat edeme -
si de ikinci 43 tanesi de üı;üncü diğini, kimseye dayak atıldığın 
sınıf itibar edilmiştir. Cetvel ha- 1 dan malumatı olmadığını söyle 

ılilpte bulunursa hesabatı gö
'lecek ve icap eden muamele 

· · d k ı yerler dördüncü di. Diğer şahit heykeltraş Ne-
nem e a an · B d d Lutf B d 
sınıf olarak bırakılmıştır ki Jb~t . 1 e ~~ ~~~ . f kı eby eni 

f ptlacaktır. • .. f 1 d ır şey er ışıttıgını, a at un a 
bunların yekunu az a ır. rı iyice hatırlıyamadığını söy-

_.. !celi. Aktör Galip Bey ise ken-
8edelleri tesviye edilmiş Poliste tebeddül ı disile Ert.ıı~ruı llvfuhsin B. ara-

kupon1ar • 
" Vil§yet nüfus müdürü Hilmi 
,. . d'l . k . • 1 

Bedelleri tesvıye e ı mış. ?- Bey nüfus miidüriyetı umumı-
onlarla iptal edilmiş tahvıl;ıt yesi ücüncii şpbe müdüriyetine 
F sairenin tesell~mü hakkında tayin t"<lilmişti. Münhal bulu -
ukaddema teş.kı.I .olunan Ro- , nan Vilayet nüfus miidiri •etine 
ini yon vezifesını ı.kmal ederek j rle Polis 3 üncü şube miidUrll 
elfisul devrü teslıı;ı ı;nazbata-. Hilmi B.tayin edilmiş ve emri 
rını teati için .şehnmıze gelen diin Dahiliye Vel<-Uetlnden vl-

1 aliye vekalet.ı m.untazaı;ı:ı bor- 1 !ayete bili dirilmiş, Hllma Beye 
!ar müdürli Hılm.ıfB~y d!-1hyunutl.de tebliğ olunmuştur. 

. deki vazı esı nı ave . 
mıımıye b ün Ankara ya ha-. Polis müdiriyeti birinci şube 
ulmuşdve ~ghaberi alınmıştır. İ sabık müdürü Kerim Beyin de 
eket e ecegı i üçüncü şube müdüriyetine ta------l - da 1 'İn edildi~i haber alınmıştrr. 

Sadullah B. Ya ?v"' .. d - .. Halbuki Kerim Bey, vilayet ta
Seyrisefain umumı 1?1u u~tu • rafından ikinci şube mUdiriyeti 

d .. Yalova ya gı -ı . . . 
dullah B. un ne inha edılmıştı. 
mişt'.~::.·------------------:--=-

M ü be C Ce l Hanım dün 
Parise ha re ket etti .. 

ünya güzellik 
müsabakasında 

uvaffak olaca
ğını söylüyor 

Pederi Naınık Bey : 
"Feriha Tevfik H.ın 
Parise nesıfatlagitti-
ğini anlayamıyo

rum,, dedi 

1930 gtizellik kıralıçesi Mil
i Namık H. dün ekspreslr. ece . . 

arise hareket etmışt~r. ok 
Ekspresin hareketın~en Ç Mübr<·ı·ef il. f.,tBslyonda 

S. k · arı Mubeccel \ . . vvel ır ecı g . k - Memleketımın bana tah-
anımı teş}ıe gelen hır i0 m:- mil ettiği vazifeyi hüsnu suretle 

aklılarla dolmağa baş ~m~ş ı. 1 ifaya calısacağım, dedi. 
aat üçe doğru Mübecce a- ı Müb~cc~l Hanım gazete foto 
ık H. ailesi ile birlikte 1?ar~ muhabirinin objekitifinden kaç-

. . G" zellik kıra ıcesı . d 
elmıştır. u .. .. .. .. ..• or mak istıyor u. 
ok şen ve multetı.t gorunuy _Pederi Namık Bey: 
u. Selim Sım B. ın ~~zları t~~ _Mübeccel, bir dakika .. di-
afından yaptırılan .rmnad" satı ve gazeteciierin ricasını kabul 

.. 1 H nımm vucu un e , . . ubecce a _ 1 ettırdı: 
üsnü tesir yaptıgı, kıra ı~ayt- · Namık Bey muharririmize de 
ayıflattığı görülüyordt~ vi 1 mistir ki: 

Mübeccel H. ın basın a;.~r· _Kızımla yalnız gidiyorum. 
ekli bir şapka vardr. u k~ Cok memnun, annesinden kar

esenli, emprime. uzuknl eted 
1 

de !erinden, ayrıldığından dola 
. 1 'ymis aya arın a . . d' ş· di ır tuva et. gı " yı çok miıteessır ır. ım ye 
'le iskarpın v~rdr. .. 

1 
H kadar evinden, annesinden ayrı 

Muharririmız Mubecce · on günlük bir seyahate katlana-
e konuşmuştur · mazdı. 

E. Muhsin H. Fahri Btyltr 

smda geçen bir seciyesiz sözü
n!i Halit Fahri Beyin !izerine 
alarak E. Muhsin Beye doğru 
yüdilğünü söyledi. 

Hakim, neticede şahitlerin 
ifadelerine nazaran cilnnü sabit 
görmiyerek E. Muhsin Beyin 
beraetine karar verdi. 

Müddeiumuminin nusip 
iki kararı 

İstanbul Müddeiumumisi Ke 
nan Beyin çok isabetli bir em
rile, dünden itibaren Adliye ko 
ridorlarında şunun bunun işini 
takip etmek bahanesile dolaşan 
kimselerin faaliyetlerine niha -
yet verilmiştir. 

Bu karann ittihazına. sebep 
bazı safdillerin islerini takip et
tirirken tavcılığa maruz kaldık
larının anla~ılmasıdır. 

Miiddeiumumilik. bundan 
maada Adliye dairesinin kapısı 
önünde sergi kuran seyvar esna 
frn da kaldırılması için Sehrema 

1 

netine ve zabıtaya mü~acaatte 
bulunmuştur. 

Diin hu müracaat Ü7erine 
zabıtai belediye ve nolis memur 
!arı: yolu kapayarak geleni ge
çenı rahatsız eden bu satıcıla
ra kat'i tebliğat yaparak vol üs 
tünde <lurmaları memnu olduı!;u 
ııu bilclirmislerdir. Bıı meyanda 
vol üstiinde ve bina müsteme
Jatında arwhalcilik edenler de 
oralardan kaldmlmıslardır. 

Adliye dairesinin emniyeti 
namma alınan bu tedbirler, iş 
güç sahiplerinin memnuniyetini 
mucip olmuştur. 

Mahkemelerde vaz tatili 
bugün başladı 

Bugünden itibaren mahl.eme 
!er vaz tatiline baslamışlıırdır. 

Nöbetci kalacak olan ÜC'ün
cü ceza. AP.ırceza. Birinci Ti -
caret Vt' Dördüncü Hukuk ınah 
kemelt>ridir. Bunlar müstacel 
davalan rüyet deceklerdir. 

Yeni telef on 

Ankara-İzmir, Bursa· 
İstanbul telefonları 

Posta idaresince teıis 
edilecek .. 

Bundan bir müddet evvel 
Türkiye'nin büyük şehirleri a
rasında telefon hatları temdit 
etmek için bir Fransız grupu ile 
posta ve telgraf müdiriycti u
mumi yesi arasında müzakerata 
başlanmıştı. Bu müzakerat gru
pun teklifleri muvafık olmama
sından akim kalmıştır. 

Aldığımız malumata naza
ran Posta m!idiriyeti umumiye 
sinin bu işi kendi bütçesile yap
ması takarrür etmiştir. 

Şimdilik İzmir-Ankara-Bur
sa - İstanbul arasında bir şebe
ke yapılacaktır. Bu hatlara bu 
senenin bütçesinden yakında 
başlanacakır. 

Radyo 
Bu geceden itibaren 
neşrigata başlı11or. 

itlı ko11&tJr al11turka olacalı 
' İltanbul Radyosu uzun bir 
tatili faaliyetten sonra bu ak· 
şam tekrar konserlerine batla
yacaktır. 

ı Bu akşam saat yirmide Mes' 
ut Cemil Beyin idaresindeki a
laturka heyeti ilk konserini ve
recektir. 

Radyo şimdilik saat 22 ye 
kadar konser verecek ve bir haf· 
ta sonra kabll olursa bu müd
det temdit edilecek ve program 
genişletilecektir. 

rrüt Ün bayiliği .. 

Amerika, İngiltere ve 
Mısırda kimlere 

verildi?. 

Tütün işleri 
---------

.ı..\merikada sigara 
fabrikaları açıyoruz 

Behçet Beyin mühim 
beyanatı 

Bursa ve Y alovada ttitii ig 
terini tetkik eden TUtUn inhi
sarı umumi müdürü Behçet B. 
dün şehrimize avdet etti. Beh
çet B. bir muharririmize demiş 
tir ki: 

- Bursa ve Yalovada ma
mulatımızın satışlarını tetkik 
ettim. Yalovanınkiler çok iyi- • 
dir. Yalnız Bursada satışı bira% 
düşük bulduğum için telifi etm 
ek üzre lazım gelen tedabiri it
tihaz ettik. Karton fazrikası işi 
nin intaci kuvvei karibeye gel
miştir. Şimali ve cenubi Ameri 
ka ile Mısır ve Suriyede sigara 
atölyeleri açmak istiyoruz. Çü
nkü bu yerlerde, gümrük resmi 
nin fazlalığından dolayı mamu 
Jatnnın satmak icap ediyor, bu 
ise işlerin inkişafına mani olu
yor. Bir kilo sigara da (10) lira 
resim aldıkları halde yaprak tü 

, 
• 

• 

' i 
lzmir vapuru Jskenderiye
den 50 yolcu ile döndü .. 

Zengin Mısırlı yolcular, vapuruınuzun 
intizam ve konforundan bahsetnıektedirler 

•••••• 
lzmir vapuru Iskenderiyede pek parlak 

tezahüratla karşılanm şhr. 
Bir hafta evvel lskenderiye-ı Seyrisefainin bımdaıı •;oııra-

r~ ilk sı:!erini yapa~ Seyrisefa- ki İ~keııderiye seferleıiııuı cl:ı _ 
ının İzmır vapuru dun sabah sa 1 h. a zıyac!e ra*bet bulacağı aııla-
at on bir buçukta, .tam vaktin- sılmıştır. · 
de limanımıza geldi. yolcularda p s· . 

M d k . T" ki · n renses ınn 
ısır a ı ur er ve lsken- Hanımefend' b' 1 • ·. • d · . ı ır mu ıarrırırnı-e 

enye konsolosumuz Kemal B. demiştir ki: 
tarafından çok parlak tezahü- - Se b t' · k · 

1 ratla karşılanmış olan ve çok i- muştur tya ~ ınıtz çok '}r, 0 .-
. bl · b k T" · zmır vapunı on or 1 yı r tesır ıra an urk san- tibarile "k J<l' r ş· d' - h~ ·ı b .. 1 . mu emme ı.. ım ıye 

cagını amı u guze gemı, ge kadar nıiiteadd't <l ' J 1 
Ç b gti Ü H 'd' . ı e.a ar stan 

çen ar~am a n • 1 ıvıye bula uelmı'şt'nı F k t · • k . "" ı . ;ı a eı1 ı vı se 
umpanyasr vapurund~~.bır sa- yahatimi İzmir va purile vapnıış 

at sonra hareket ettıgı halde oldum Evoe] . t k d -. . d 
Jd H'd' · · • • ce s en crne en 

yo a . ' ıvıye vapunınu geçe- bindiğimiz vapurla r Pireden ve 
rek gerıde bırakmıştır. cerdı' Halh k' İ · t . · u ı zmı r varyunı 

; stanbuldan gıd~rken altı İzmir şehrine de uğradığı için 
yolcu almış o.~an !z~ır v;ıpuru bu ı;ok güzel yeri gör<lnm ve 
avdette, henuz kafı reklam ve j cok begendim. 
~ropaga~da yapılmam.asma ve. İstanbulda iki buçuk av kal
ılk se~erı ~.ıma.~ın~ ragmen eli'. ~ dıktan sonra gene Scvri~cf~'n'" 
yok~ ıle ?onmuştur. f'..aı~~-~~ , vapurilc Mısıra dönecegİ'11 iç n 

Behçet Beg Seynsefaın vapurunun go~dugu 1 biletimi gidip gelme ald ım Ve 
tünler resmi bir iki liradan iba· bu rağbete mukabil Hidivıye va hundan cok memmınıım 
rettir. Binaenaleyh ecnebi mem puru İstanbul için yalnız bir Gemi~in süvarisi Lf:ti; B .. 
leketler meyanında reji olan ye Y?lcu temin eder:k adeta boş j lskencleriye seferiııin, adeta v<ı 
rlere mamulAtunızı göndermek hır halde kalkmaga mecbur ol kın limanlardan birini' ~i<li!-1 
inhisar olmıyan yerlerde 1- muştur. ği gibi cok kolav ve sakin olc'u 
,e fabrika açmak zaruridir ve Dün "İzmir., le limanımıza ğunu, maamafih hütôiıı Türk 

. . bu hususta kuvvetli ta- gelen yolcular, Türk vapurun- kaptan lannın böyle: sefcrl r !i 
Tütün inhısarı A~C:':1ka, !n- tipler de vardır. Ccnu- - daki intizam ve konfordan mem muvaffakıyetle Y<ıpabilecekJ,.ri 

giltere ve Mısır ba~li~ ~anca bi ve Şimall Amerika ile Mı- nuniyetle bahsetmekte ve deniz kanaatinde oldııitnııu sövlen•is-
zade Şakir Beye ~.enlmıştı .. Ha- ·sırda atölye açmak üzere talip seyahatinin gayet iyi geçtiğini tir. Cuma günü İslcenıl;riveve 
her aldığımıza go~e, ~akır B. terle hazırlanan mukaveleler 

1 

ve daima Seyrisefain vapurlari- ikinci seferini ynpacak olan tz_ 
taahhüt edi~e~ tan~te ış.e baş: imza edilmek üzeredir. Suriye- le seyahat etmekle memnnn O- mir vapuru iı;in d~ 11a im ir' 
lıyamadığı ıçın Inh~a.r ıdaresı de fabrika vücude getinnek ü- lacaklarmı söylemektedir. bir çok volcular ıniiracaat e• ı"liş 
bayiliği istirdat euı:ı§tır. H~t~ zere de bir çok talipler mevcut 

1 
Hatta bunlar arasında., şim- terdir. 

depozito olarak venlen. 60 bın lı olmakla beraber orada bir fab- diye kadar seyahatlerini ecnebi Sadullah B. kısaca: 
raya da vazıye~ e~lemı tir. ~a- rika açmak için biitçemizde tah vapurlarile yapan Mısırlı Pren- - Yaptığımız ilk tesebl ırü 
kir B.in,tütün ı.?hısarı aleyhı~~ sisat vardır. Japonya ile müza- ses Şirin Hanımt>fendi ile Ro- müzün muvaffakıyetle nt'tİCe
mahkemeye muracaat edecegı kere halindeyiz. İngiltere için ınanyanın İskenderiye fahri ko- lenmiş olmasından cok ınemnu
ıhaber alınmıştır. . . . mevcut talip te mahallen tet- : nsolosu Abdullah Arslan Bey nuz. Bu:-ıdan sonra da vokula

Diğer taraft~ ~?~ısar ıdare- kikat yapmakla meşguldür. Ni · ve Mrnırın yüksek bazı aileleri rımızı <laima memnun etmek İ
si, Amerika bayılıgını Babanza- hayet bir ay sonra bu işe başlı- de bulunmaktadır. çin mümkün olanı yapmakta te 
de Fuat Beye, Mısı: ve Avrupa yabiliriz. İzmir vapuru limanımıza gi- re<lnüt etıniyeceğiz., .. demistir. 
bayiliğini de uCemıl Beye ver- Almanyadaki fabrikamızın rince Seyrisefain umumi mü- Üc gün kadar devam eden fs 
mi tir. faaliyete getirilmesi için Alman dürü Sadullah B. gemiyi ziyaret kenderiye yolculuğunıın daha 

Suiistimal -----
Duvunu umumiye
den: çalınan paralar .. ---
Müfettiş Nedim Bey 
tahkikatla meşgul .. 

Maliye nezareti nezdincleki mü etmi ve İskenderiye seyahati neşeli geçmesi için gemiye caz 
racaatimize cevap bekliyoruır.. ne istirak eden Denizli mebusu hant ta ilave olunacaktır. 

İnhisar idaresinin bilamüd- Mazhar Müfit ve Seyrisefain hmir vapurundan evvel ts-
det temdidini ihtiva eden yeni isletme müdürü Biirhaneddin kenderiyeden k;ılkar "Hidiviye 
tütün kanunu çıkalı henüz bir Beylerden seyahat etrafında ma vapurunun ancak h11viioı lim~nı 
ay oldugu halde Fransada ma li\mat almı , vaziyeti memnııni mıza mtıvasalat ellebileceği ın 
mulatımızı emin bir surette tev yeti mucip görmüştiir. laşılmıstır. 
zi için bir mukavele akt ve im- İzmir vapurile limanımıza 
ıa edilmi . tir. zin meıunlanndan heş efendi-.' gelen bir yol.cuva .. İs1<e?<lcriye.-

Fransaya bu mukavele muci nin gönderilmesi için hükumet den tayyare ~le gonrlcrılen hır 
hince senede (8) milyon kadar tarafından emir verilmistir.Bun mektup, t?mır vapuru İstanhu-
sigara gönderilecektir. lar Almanya, Lehistan, Avuıt- la gelir ge_lme.z v_aıııı.rd.aki yol. 

Fersude evrakı nakdiyenin S · d k' .. d d d ı b l 
u_;ıy~ e es ı re~ı zama?ın ~ urya, Amerika ve Belçika fab- cuya tev ı e ı e ı mıştır. 

yenilerile tebdili esnasında Dü- senevı hır buçuk mılyon kılo tu rikaların<la sitaj göreceklerdir. 
yunu umumiyede yapılan suii&- tün sarfedilirmiş . Bugün orada i Avrupa ve Aınerikada tütün Bağlarda haatahk 
timale ait tahkikatın ikinci saf- .. <ld' f b 'k ı l 

mutea ıt .. a rı a ar açı acagı • 1 Jerimizi işletmek üzere açılacak Şehrimize gelen mallımata 
hası da ikmal edilmiştir. Suiis nı nazarı ıtıbara alarak bu sar-' fabrika ve atölyelere de Türk nazaran Trakya, bilhassa Acla
timal miktarı 1 

O milyondan faz fiya~m ü.~te ~~ri ... ta;arın.11zdan: harmaııcıları gönderilecektir. na bağlarında "Milrliyü" deni-
ladır. temın edılecegını .. u~ıt ecl.ıvor~ız J Eksper mektebi bu sene ey- len bir asma kütüğü hastalığı 

Malive müfettişi Nedim Bey Almanyada tutun ıslenle Julde son defa olmak üzere açı- çıkmıştır. 
para mübadele komisyonun- mesgul büyiik bir grupun .nü- lacak ve 20 kadar talebe alrna- Bu hastalık baglarda 

Muharririmizin suallerine ce Bütün seyahatin üç ay kadar 
ap vererek demiştir ki: devam edeceğini tahmin ediyo-

- Görüyorsununz ki epeyce mm. Bir Ağustosta Paristen 
yıfladım. Fakat bu .. kta üze 1 hareket ederek cenubi Amerika 

n<le fazla durarak eski dedıko ya gideceğiz. Riyo dö Janeyro 
u!ara avdet etmek istemem. da 20 gün kalınacağını zanne -

da memur olup ta İstanbulda messili olan M. Şinor tütün ve caktır.... tahribat yapmaktadır. 
. bulunanların ifadelerine müra- sigara imalatı hakkında ve çok Tütiin zeriyatinin tahdidi 

t\.dliye tayinleri caat etıni~tir. En son Düyunu istifademizi mucip olacak teda için Yunanistanın Sanayi ve maadin bankası 
Müddeiumumi muavinlerin - umumi yenin vezncdan olan bir biri görü ·mek üzere bizi ey!Ol- t hb.. .. müdürü • 

Ka kilo düştüğümü söyliye diyoru?'1 . . . 
çy 1 halimden çok me Ferıha Tevfık Hamının Pan 

cm. a nız, se gittiğini biz de duyduk. Ora-
nunum. · b' · f t haddüs 
- Riyo dö Janeyrodaki mü- da gan.p. ~.r ~azı ye ı~ . a 

baka ~ akkında fikriniz?.. edeceğını umıt eın:e .• ı~t;nı_em; 
_ Muvafak olacağımdan e- Onun ne sıfatla gıttıp.nı ~ılmı 

in olarak gidivonım. l yorum. Es~sen bu bı~ı. alaka-
Bu estada M~b4.:~el Hanı- j d~r. etmez, hız hak sahıbı olarak 

m pe ri ve valıdesı: . gıclıvoruz .... 
• Tabii. tabii. . diye k:zla Kıraliça tren uzaklaşıncıya 

w • tasdik diyorlardı. kadar mendil sallıyarak veda e-
Mübecc.c Han m: diyorrl•• 

ıd~n Fikrket B.ey, mahkeme aza- Fransızın ifadesi alınmıştır. ele Berline davet etti. Vekalet y h~'ske' u~uB lk U Bir haft evvel Ankaraya gi-
ıgına na ledılmis ve birinci hu Bu zat suiistimalin kabil ol- muvafık ~örlirse Almanvaya gi k' u~a": u umdetı .. a .. an_h -, de -:ınayi ve Maadin Bankası 

kuk. azasın~an Rı~lv~~. Bey, mü duğunu söyltmiş. fakat kendi derek M. Sinorla göriişeceğim. ~n~et e;ı d~~~~ı~ a tutun zıra- ttll" ı müdürü Sadeddin BeY, 
ddeıumumtı ı:ıu~vınlıgıne nakle sinin bundan habernar olmadı- ! Tiirkivede 4 fabrika ve 5 a- a~ı~ın ~a ~ 1 ı ıcın teşebbüsata avdet etmi tiri 
d_ilmistir. kıncı Cez~ mahkeı;ne ğını , komisyonda mülga Mali- tölyemi7 vardır ki ihtiyaca ka- gırışmıştır Sadeddin Rcv bu seyahati 
sı _aza.~mda~ _H_ayrettın ~:: nıza ve nezaretinin de bir memuru fidir. Bu mesele hakkında Ticaret hakkında dün t r mtıharrir i mi-
mı ~uddetını 1.kmal .ettıgınden ı bulunduğunu ilave etmiştir. Buseneki tütün mahstıJatı- odası ticaret raportörü Hakkı ze <lemıştir kı: 
tekaude sevkedılmlstır. - Suiistimal harbi umumide mız geçen seneyi' nisbetle yilz - Nezihi Bey bir raporla riyaset "- Ankaraya l - nkaya ait 

• • ı·u • ' ve mütareke senesinde olmak ü de on beq kadar fazladır vt" tii . divanının nazarı dikkatini cel- hazı isler i in gitm tim. Şeker 
Derviş paşa zere iki defa yapılmıştır. tiinlerimizin hepsinin satılaca- betmiş ve divan hafi bir ictima- irketiııiıı teskili hakkındaki ka 

Bir kac giinde.ıbeıi şehrimiz Evrakı nakdiye komisyonun ğı ümidi kuvvetlidir. Daha şim dan sonra Hakkı Nezihi Beyi rarnaıne yeni telıJ'g edildi He-
de bulunmakta olan birinci or- daki Türk ~za ölmüştür. Avnı· diden bunların emareleri görül bu hususta tetkikat yapmai;a niiz bu hususta tcstbbiı. ata gi-
du kumandanı Derviş Paşa dün pada bulunan Rum ve Emıeııi- meğe başlamıştır. Avrupa fab- memur etmi tir. 1 rişilmedi. 
kü tr•nle Afyona harektt etmiş ı ler ist" mükellef sayfiyelerde ya rikalarıııda hannanci olarak ı:a- Tütiinciiler böyle bir ani·~· Saııavic tahsis edilen iİ 
ti,. :samaktadırl.:ır hsmak iizere ek~nrr mektehimi ma~a hi taraftar deı:iJrlirler. on lira\ ı hcnuz alma<lık. 
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»lilliyct -
ttsrın umdesi "Milliyet" tir 

20 TEM~IU Z 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

No: 100 Telırraf adresi: Milliyet, ls· 
tan bul. 

Telefon numaralı: 
lstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 
3 aylığı 400 kuruş 800 kuruş 
6 ,. 750 ,, 1400 n 

12 .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kuruş 

tur. Gazete ve matbaaya ajt işler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların mes'uliyetini 
k•bul etmez. 

'K==========================ıı 
' BUGÜNKÜ HAVA 

1 tn hum en 'ok 27 ın az 
17 (ırcce !el. l'vgiln rüzgtr 
poyra!. tan aç•k olıcakrır. 

1 

t 1 
l.fm:L1:KW 

1 1 

1 
f 
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Boş laflar .. 
- Merhaba! 
- Ne var ne yok?. 
- Sıcaklarla nasılsın?. 
- Daha daha! 
tıaahiri bir takım !allar var

dır ki dinlemesi bir ezeyet ce. 
vap vermesi ikinci eziyet. Ce. 
vap vermezseniz kızarlar, üçün-
cü mesele. İnandırayım ki bazı 
insanlar arasıra böyle manasız 
lafetmeğe bir "Fizyolojik,, ihti 
yaç, sevkile mecburdurlar, süın 

1 kürür. . . gibi. Bu ifrazata tesa 
1 düf etmek hoş bir şey değildir. 

Yetmez mi?. 
Geçende bir kunduracı dük 

•1 kanına girdim, ayağıma yazlık 
bir papuç, uydurmak istedim. 

1 Dil işleri: iV 1 
lekla~!iler ıünhaiuı 

İtalyanın cevabı 
"Q,, meselesi etrafında 62 inci haftanın 1 inciliğini 

Harflerimiz hakkında ileriye sürü- ye yeniden bu harfin ilavesi zahme- Galatasaray lisesinden 1198 
len teklifler arasında en ziyade göze tine değer mi? Ekrem Hayri B. kazanmıştır. 
çarpan ve az çok hakiki ve elle temas Bu noktayı vazıhan halledebilmek Yazısı şudur: 
edilebilir bir ihtiyaca tercüman olan için meseleyi daha geniş bir sahada Bu haftanın An mühim ha-_ 

Bü\ iik fır . 
fforek.t lı wile pek 

mol 10 beygir kuvvetinde 
den ıdareli bir Rıno oto 
lık:ır. lstanbul 3770.,1771 
ıelefone ediniı_ 

Bir t:ıvzih teklif, 'k,. sadası~~n ya i~cesini vey_a yeniden gözden geçirmeğe ihtiyaç \ l l · l l i l . f• beri M. Brinad'ın Avrupa Bir-
kalını eda etmek uzere bır "q" harfı- vardır. 1 a<. ıııcege eıı cgra l'"' ht İ 1 lt hl hh .. d. 
nin de alfabeye ilavesi teklifidir. Ha-' İlk alfabenin tespiti esnasında : ııp mu _ırasına ta yanın ver- • an u aı nt mu 
kikaten, Arap ve Acem dillerindon «Q» har1i alfabeye alınmış olsaydı, . -Fransızcadan- mış oldugu cevaptır. Muteber gazeteni,in 17 ' ı 1 rihli nilshastnrn 3 üncü alınma yüzlerce kelime var ki bunlar «J~ den daha az yabancı olarak ka- Evvelii Avrupa ittihadının 3 üncü sütununda Tifo var 
da "ka, ku, ak, uk,, hecelerindeki ek• bul olunurdu. Fakat bugün yerleş· 'Cenç adam mesut ve genç ol- Karı koca filhakika ya;: için şimdiki ihzari safhasını bı'l_a·ha-

1 
lıkh boııdigörüldü bu yazı 

ter ince; «ek, ik, ke, ki» hec_elerindeki miş alfabeY.e yenid~n har! ~lavesi lü- manın verdiği hafiflikle merdi- para ayırıyorlardı. Teşrinievvel re teşekkül ettiği takdirde tev- yıs ve Haziran aylarında S 
«k» ler kalındır. İnceltme ışaretı yal zumuna hukınedebilmek ıçın bundan venleri hızlı adımlarla çıktı. Yu den Nisana kadar takip ettikle-j lit d b"J "" t · · · h sen~si ayni aylarda 45 Tıf 
nız eki» ve ckü» hecelerinde işe ya- batka hiç bir çare kalmadığına kana- ı karda h' m tç' . .. .. e. . 'kt t . d . d 

1
.e e 1 ecegı ne ayıcı ıza e- gösterilm~ktedir. Keyfiyet. 

rıyor. Fakat cak» ve «uk» hecelerini at etmek lazımdır. . ız e ıyı gorunc · n .1. _ısa say~sın e yaz mcvsı-

1 
e ım: 

göstermedig"i gibi, ince sadah harf ile İleride imla hakkında izahat verir - Madam burada mı? .. diye mı. ıçın.sarfedılecek epey. . para te 1 - Siya•et hayatının müm lunarak 929 mayıs ve ha 
d 1 d L·ı rında 53 ve 930 senesi a~ 

kalınlaşmayı da göstermiyor. ken arzedeceğimiz veçhile bir çok sordu. mın e ıyor ar ı. a cm ıktısat e 1 taz ve faal simalarınd;ın biri o- 31 T" k' ld • a 
B d b k I< "k •ın k ı• J d 1 h f' •• kı b' d'l b d bi k 110 Va ası 0 UgU • un an aş a, mese.., atı e ı- uzatma arı sa a ı ar ı mutea p ır H H .. k ı en u para an r ısmınr sar 1 lan M. Briand'm Avrupa hüku tav~ih b 1 mesi cöldünne» manasına olduğu gi- «C» ilavesile ifade edebiliriz. Bu hal- - ayır. · enuz yo · · fetmek liizım e imi ti l . . .. uyru ması. 

bi cöldüren• manasına gelen ve ca» de ckatil-kağtilıo, "kaaır - kağaa'', Genç adam içeri girdi. Bura-, g ş · met erı. ara~ında~ı munaseb.at~- . 
sı uzun söylenen kelime de ayni yazıl «kabil - kağbib, •kasım • kağsım•l~ı süslenmiş bir daire idi. Genç adam bunu kansına aa-' nr takvıyesı ve hır Avrupa ıttı- 1 d~vletler arasındaki e 
mak lazım geliyor. Çünkü burada çift şekilleri, yukarda gösterdiğimi• B' . k S b' d !atmak, bilhassa onu ikna ede- hadı vücude getirilmesi husus- mm edecek yegane se 
ckatillt yazsak «a», "k,, yi inceltmit yazısı bir. te!Affuzu ayrı kelimelere ır sıgara ya tı. onra ır e bilmek için müşkülat çekiyor- sundaki teşebbüsü devletler a _ İtalya hükumetinin 
sayılabilecek. İnce «k• ile «kiitib di- ilaç olabilir. gazete çıkarıp açtı. Fakat oku- du. Kadın iki de bir· rasında büyük bir aliika ile kar zariyes· F nki 
ye bir kelime yoktur, diyelim. Bundan başka şurası da hatırdan muyordu. Genç adam bu akşam . ş l , K d'l . h l hı r/~nsanı ne 

Fakat ckötk• ve «kısaltma» mana- çıkarılmamaldır ki , alfabemizden bir şey düşünüyordu. Ve mutla- - Sen bu paradan bir kısmı- ı .. anm._ en ı erme mu tıra e. mu a ı tır. Fransa 
!arına gelen ckasır• ile ciılerinden «q, x w• harfleri büsbütün hariç k b k - k nr alıp sarf ederken bana sordun gonden len devletler teker teker hasd olmadan tahdidi t 

' 1 1nu " il . d "'ld" o·ı E .. . f d a u a şanı yapmaga arar ver ce ı " b l clıl .. k .. mes" o yan• veya e . yetmiyen,, e.,. ır. ı ncumenı tara ın an . . mu? .. Diyordu. . vap.annı vermege aş a ar. mum un olamıyacaii;ı 
manalarına olan .. •k~srro v_e •k?'ıc:ı,, neıredilmiş ~lan alf~be raporu. saraha mıştı. . . . .. Kadınların inadı tuttuğu za- Gönderilen cevaplarda bir ta- İtalya ise tahdidi tesli 
manasma olan ki.111',, kelimelrı de ten [1] bu liç harfın- cecnebı aahn- Yenı evlenmışlerdı. Genç, gu- ·k tın k k ·· k''J kım şerait dermiyan edilmekle madan · t h• ıl 

dı Ş h ld kı " 1 ka d '-- dil dil' · d hil ld • . .. . man ı na e e ço muş u - emnıye as o var r. u a e sa •,, ı • ıı:r• an• .. y e- ımıze a o ugu- zel bır karısı vardı. Boyle bır .. . her b b 'fk · · l " · · 
la uzun •a, 1ı ckuır• ı hiç ayırt ede- nu gö•terir Şüphesiz «J• nin de böy k ld kt , 1 dur. Kocasının tasarruf edılen a er, u ı rın umumıyet e cagr kanaatindedır. }{er 
mlyoru~. "i.-eı manaaına «kalib, olduğ~ o ;aman tahattur edileme- arısı ? u an sonra mesut 0 paradan bir kısmını sarfetmek tasvip edildiğini goruyoruz. bu ihtilafın hallolunmaJI 
ve c'!'ümkün• ~nasına uzun ·~· ile miş olacaktır. Dile y~~ncı olma~ mamaga sebep yoktu. mecburiyetinde kaldığını bir Şimdiye kadar en şayani d~k3:t ğin teessüsü için çok f~ 
~ka~• ".e Ef&"~•ta~ merkezı olan Franaız, Alman, İngilız.: v.s. ~elırne Ne kendisi,_ ne de zevcesi zen türlü anlamıyordu. Belki de an cevap İtalya tarafından venldı. zrm olan esaslarından ~ 
Kabil,, ıslmlen de böyledir. Bunlara !erile Arap ve Acem kelımelerı ayrı gıin değild4. lamak istemi ordu Her kad Roma hükilmeti cevabında baş 2 A . . •. 'J. 

bir de -ancak el• üzerine İ§aret ko- mıkyaalara neden tabi olıun? .. Gerek . . Y . , . : ın 1 I l d . d" •• - vrupa bırligı 
yarak farkedilebllen- "kabil,. keli- garplı ve gerek ıarklı dillerden ha- Fakat kendisinin kazancı iyi ~ı~ o da dedıg.~nı .. yap~ırma~ ıca şu şa.~t 3:rı ermıyan e ıyor ettiği takdirde en şürnu 
meoi de ilave olunabilir. cHıdırelle:u kikaten dilimize alıp benimsediğimiz idi. Bir genç erkeğin kazancı ıçın kocasını muşkul bır emrı 1 - Tu~kı.ye ve Rusyanın be ceyi Avrupa _ Amerika 
iz:. aksi olan ek.atan• :• ctakıim edi- kelimeleri k~ndi ";"~tiyatmıza uydur- yolunda olduktan ve güzel bir ~a~i karşısında bulun~urmak hemehal bırliğe çağırılması. . batında aramak lazım ge 
cı,, demek olan uzun a,, 1ı «kasan• malıyız. Ödünç gıbı alıp kullandığı - de zevcesi bulunduktan sonra ıstıyordu. Kadın ısrar edıyordu. 2 - Devletler arasında bır A .k .. dd c 
kelimeleri de yazıda ayrılamıyor. mız ecnebi tasavvutlu kelimelerde b ht' lm n ma . Kocası· ı müsavat tesisi men a uzun mu e 

Hulasa, «k• harfine yükletilen va- ise icabına göre cj, q, .,, w» gibi ecne a ıyar 0 asma e nı var · 
3 

E . · f t . . . . • ve bilhassa iktisadi pre 
zifeyi çok ağır bulmakta bir çok •e- bi asıllı harfleri de kullanabiliriz. dlr?. · ... - M~tlak3: gitmek istiyot'Sun 1 • - mnı"'.e .ın emını ıçın sı dahilinde Garp medeni}' 
vat müttefik ve hem efkar görünü- Bunu müeyyit delillerden biri de Genç adam kendisini az balı oyle mı, dedı, fakat parayı ne- !ahların tahdıdı. en m·· t k'' ·n 

1 

T .. ki R b' li" um az mev ıı teını yor. Geçen defaki anketimize gelen gene alfabe raporunun en sonunda tiyar addetmiyordu. Fakat zev rede bulacağız. . ur ye ve usyanın ır ge lıştı Avrupa d l ti ri 
cevapların bir çoğunda bu mesele ile- [ 2] dizilen alfabe de - harfe bitişik ol cesile halledilecek bir meselesi B 1 .. d · iştiraki lüzumunu bildirmekte · ev e e 
riye sürlilmüştür. Hatta Tahir Bey mıyan işaretleri havi •Ö, ü, i• harfle- vardı. - orç a_ ırsın, sonra 0 erız ... İtalya hükfunetini haklı gör-_ daki Anlaşamamazlıktan. 
n.ar~un~a bir zat aynen cka~» kelime ri sayıl_m.adığı halde bile - «q, z,w• - .8?rç mu .. Seyahate çık- mc.k lazım ~elir. Bu iki devletin ~arbi1?:in kendisi lehine d 
sını mısal alarak bu meseleyı mevzuu harflerının sayılmış olmasıdır. Biraz sonra merdivenden a- mak ıçın borçlanmak!.. Bu na- B'rl'" , 1m b" gu nıustesna fırsatlard 
bahsetmiş, eski cepçet,, sırasındaki Acaba bu kayıttan nasıl ve ne de- yak sesleri geldi.ğini duydu. 1 1 p 1 · 1 ıge çagırı amasrnın ır su d · ş· d' d ..... 
"karaıet,, in aynen latin alfabesinde- receye kadar istifade edebiliriz. Bura- sı 0 ur. · arası 0 an ınsan se- izan tevlit edeceği şüphesiz ki e ett'.. ım ı e goru} 
ki cq r ı t» sırasına uyduğunu da ha sırucimla• bahsini halletmeden izah Genç ve güzel zevcesi şen, ha- ya~~te çıkar. Yoksa borçlanan muhik bir düşüncedir. Amenkanm bu arzusu 
tırlatarak kalın •k• sesi için "q,, nün mümkün olamaz. Onun için bu nok- fif bir halde merdivenleri çıkı- degıl. · · Devletler arasındaki farkın kuk etmiş bulunuyor. 
k_abulü lüzumunu dermiyan eylemiş- tanın hallini «imla• bahsinin sonuna yordu. Kadın ısrar etti. Kocası bu- ortadan kaldırılarak bir müsa _ Avrupa devletleri arala 

ı Elime ne mal olduğunu bilme
diğim bir kundura verdiler, a
yağıma giymek istedim ve yaş
lı, bitap, ileze, mariz bir adam 

tir bırakıyoruz Neşeli neşelı· gu"lerek · · k' l - · b t l ·h ·ı·rı d . "Q" h f' b'd 1f be . ' • nun ım ansız ıgını ıs a a ça ış- vat tesisi meselesine gelince. ı tı <ı ar an sıyrılıp ta 
ar ınn ı ayette a a ye l. Necmi · d' N'h k d k 1 ' • 

ithal edilmemesi için ileriye sürülen . - Seni beklettım mi, de ı, tı. ı a:yet a ın. oc~sını ya an beynelmilel teşkilatta en evvel hat vücude getirdikten • 
sebepler başlıca iki esasa istinat et- fl] Alfabe raporu: Sahıfe: XXVI biraz geç kaldım. Fakat mek- cılıkla ıtham ettl. Nıhayet bu nazarı itibara alınması icap e- de Amerikan hakimiyeti 
tirilmişti: ve XI. . . , tep arkadaşıma gittiğimi'söy- suretle kavga çıkmış oluyordu. den şeylerden biri de budur. vammdan ~üphe etmek 

1. Asıl Türkçe kelimelerde "K,, [ 2] Alfabe raporu· Sahıfe : XLI. lemiştim Fakat erkek sor. dereceye kadar S'l'hl k l 1i ı olan satıcıya sordum: 
11 - Çekecek var mı?. 

- Vallaha Beyefendi, roma 
tizma, sinir, mide, karaciğer, 
akciğer bütün hastalıkları çek
tim, çekecek bir şey kalmadı. 

Ben gülerken arkadaşı Sa
matya lehçesile cevap verdi: 

- Daha dur bakalım, car -
tavi cekmedin !. 

Hoş bir müşahede 
İki gün evvel Üsküdar iske-

lesinde tramvaydan vapura 
1 gidecektim. Hemen önümde 

biribirile dövüşen iki küfeci ço
cuk göziime ilişti. Biribirlerne 
eziyetten ziyade üstünü başını 
yırtarak zarar veren bu iki kü
çük çapkını onlar gibi bir üçün
cüsü ayırmağa çalışıyordu. 
Bu esnada oraların daimi seke-
nesinden bir polis geldi ve ben 
ise müdahale edecek diye bek
lerken o yalnız araya gireni 
çekti ve: 

- Bıraksana! Ne karışıyor
sun? dedi. 

Çocuk cevap verdi: 
- Arkadaşımı dövüyor da 

ayırıyorum. 

- Ne vazifen senin! Bırak 
'bakalım kim kimi dövecek! 

Ve bir horoz dövüşü zevkile 
. -~-

• • IUUllUlllUlllllJllllllHIP4fUUllHU1111UUllHllllllfflUlllllHllfUIU • • • , , , 1 a anma tan vazgeçme { ge r • 
sesı daıma kalın sadah harflerle ka- D . Beni bi türlü bırakmadı. Bir ıtıdalını muhafaza edıyordu. 11111111u11111•mıı1111, •• , •1111111111111 ... , , ı 111•111111111111 '" 11uı11111•11nıı111111ıu11111111111111ıuuuıu11"'" 

~:~!~~·T~:~al\~~~[~·:~e i~~~icin~:~ onanma pıyan~o.su de muhim bir teklif karşısında Genç kadın hırçın, hırçın: "Milliyet" in eg" lenceleri 
yabancı kelime teliiffuzları Türkçe l5/ temmuz.'.~3? ~arıhınd~ kaldım. Arkadaşm kocasile be- - Amcan zengindir, dedi, o-
alfabeıinde yer tutamaz. Donanma Tahvılının icra edı- raber yaz tatilini geçirmek üze na bir telgraf çek. . Para i.ste. . . 7 8 g 

2. Türkçede bütün lahikalarda a- len 43 üncü keşidesinde ikrami- re seyahate çıkıyorlar. Bizim de 4 5 _G-.--.-r"-..... 
h k ka b h.. d · · be d T h - İstedim, cevap gelmedi. --en nununa te aan teza ur e en ye ve amortı ısa t e en a - beraber gitmemizi söyledi. Dü-
kalmlB§ma - inceleıme karşılığı vilatın tertip ve sıra numarala- şiln sahil bir yerde bir köşk bu- Demek ki reddetti ... 
• mek - mak» , •rek - rak• , c dik - ·· t · l' t K k d k' ·· 
d k k cak 'b' K 1 rını gos erır ıs e: Iacaklar. Bizim de beraber ol- arı oca arasın a ı muna-

ı •• «CE - .... v.s. gı 1 « • ı T h ·1· . k 'h k h l' . 
lahikalarda da bozulmamak lazım - a vı atın tertıp numaraları mamızı tekli.f ediyorlar. Masraf aşa nı ayet avga a ıne gır-
dır. 180, 5308, 5511, 8037, 8919 müşterek olduktan sonra niçin dikten sor.?ra genç ka~ın koca-

İleriye sürülen bu iki sebebin 9186, 9225, 9929. kabul etmiyelim.. sına a~~ lakırdı~ar .soylemekte 
fenni kıymetleri inkar edilemez. An- İkramiye isabet eden numa- Fakat kocası dalgın görünü- tereddut _etm. e_dı. N_ ıhayet: _ 
cak hiç bir Türkçe kelimede yeri ol- ralar B h f d k" l k 
mıyan «J» harfinin alfabeye ithali İ · . yordu. Kansını dinledikten son - enım ıçın ıç e a ar ı 
birinci esasa mübayin olduğu gibi, kr. mıkt. T. L. Tert. N. Sıra N. ra: etmiyen bir koca ile geçine-
« dir, di, den, de ci, cik ceı..;..» ... v s. 3000 9929 \100 mem. dedi: 
gibi lahikalarda sedalı harflerden ba• 100 5308 89 - Bunun imkanı yoktur.·· • D d" Bu son sözdü. Kadın ayrılma-
ka "d·t'' ve cc-ç• tebadüllerinin, ka- 50 8919 52 e ı. ğa karar vermiştıi. Fakat 0 sıra-
bulü de ikinci noktanın kıymetini a- 10 8037 52 - Niçin Iİ.mkanı yok? .. 
zaltmaktadır. 

10 
,,
929 30 

Ç .. .
1
. da hizmetçi bir telgraf getirdi. 

" - ünku, sevgı ım, paramız B d l' d "B 
Yazılarımızı takip liltfunda bulu- u amca an ge ıyor u: ura-

nanlar hatırlarlar ki, biz vaktile bu 10 8919 10 yok.·· da yoktum. Cevap geç kaldı. İs 
sütunlarda teklif ettiğimiz alfabeye 10 180 1 - Tatil mevsimi için biriktir tediğin parayı yolladım.,, 
«K• ve "Q" harflerini almış, hatta 10 180 70 diğimiz para ne oldu. . Bu bize 
bunların tek bir harfle temsili hakkın 5 5511 ı 70 Karı koca biribirlerine bakış-çok bir masrafı mucip olmıya- 1 da ileriye sürü~e~ bazı mütalealara 5 9929 174 k k' tı ar.· 
da cevap vermıştık. ca ı. · · Kadın mahçup, güldü: 

Ancak, bugün yerleşmiş bir alfabe 5 9225 1 75 
5 5511 71 

seyrettikten sonra etrafta be
~im gibi münasebetsizlern ço
ğaldığını görünce : 

- Haydi ayrılın yeter artık! 
diye bu temaşaya nihayet ver
di. 

FELEK 

5 9225 92 
5 9186 7 
5 9186 40 
5 8037 42 
5 9929 51 
5 -·· 5308 88 

Baladaki tertiplerin hi.,ala-
- ~ 

rında gösterilen numaralardan 
mütebaki sıra ve tertip numara 
!arına kamilen amorti isabet et
mişti. İkramiye ve amorti bede
li 22 temmuz 1930 tarihinden i
tibaren tediye edilmeye başla
nacaktır. Amorti bedeli beher 
tahvil için bir lira on kuruştur. 

- Sana karşı haksızlık ettim, 
dedi, fakat ben seni çok seviyo-
rum. 
Kocası düşünceli şu cevabı 

verdi: 
- Evet, sevdiğine eminim. 

Amcamdan telgraf tam vaktin
de geldi sevgilim!.. 

DllnkQ bil 'IlCCemfzl• 

halledilmiş şekil 

SOLDAN SACA: r YUKARDAN AŞA 
1 - Dört tarafı su (3). Mı-

1 
1 - Valde (3). Çabulı 

sırın mukaddes öküzü ( 4) nan odun ( 4). 
2 - Su (2). 2 - Ördeğin Ağa babS'lı~ 
3 - İstifham (2). Fistan (6) 3 - Nota (2). Topr,-
4 - Aletler (4). ru (4). 
5 - Bir (1) koy kül olur (2) 4 - Keder (4). 

Dudak (3). 5 - Zaman (2). Mey~ 
6 - Portföy (5). 6 - Budala (5). 
7 - Maşanın arkadaşı (6). 7 - Minarenin ucundatıl 

Nota (2). Nota (2). 
8 - Şart edatı (2). 8 - Allah (3). 
9 - Mümkün değil (4). A- 9 - Yükselen (4). J{• 
ta (3). tan haber vermek (3) 

" !Jlliil11et,, in edebi romanı : 23 rüm. Bugün biraz fazla açılmı
şım, yoruldum. 

Hizmetçi de alışmış o da geç -gibi sahilde bir aşağı bir yukarı' - Rasih Bei yüzmek öğre- birden hissedememiş ti; 
kalkıyor ... Bahçıvan da öyle ... dolaşmam, gar~p. gülünç olmaz' nir sayenizde... Hürrem Hakkı Beyin telı: 

Pasih Nevres pencereden çe 
kilıncc Belma, Ferhundenin ko 
!unu tuttu, dudaklarını, manalı, 
kinayeli ısırdı: 

- Hakkın varmış, Feriş. !Bir 
çok kusurlarını affedebilirsin. 

Ferhunde gururla göğsünü 
kabartımstı: 

- Biraz anlayışım vardır, 
zannederim! 

iki gene kız taflan ağacının 
altındaki koltuklara oturmuş- -
!ardı. Biraz sonra Hürrem Hak

cfı: ı't,'1 bastonuna dayana da· 
kı ı:SeY•·~··;oı5iff.ır geldiğini gördü
yana aı~ır '", ·· ı.'1e Belma, bir a-

Ferhunue ' I . \er. kırıştr ar. 
ı; 1zdıın ha~ B~•·efercli ! 
.., B nı·<r " - o 

Malımut Yesari 

- Nereye gittiniz?. 
- Ben isimlerini pek bil-

mem. . Bağlar arasından yürü
yüvermiştim. Bir ara yolu da şa 
şırdım. 

Etrafına bakındı: 
- Rasih nerde? .. 
Belma güldü: 
- Biz uyandırdık! 
- İftira etmeyiniz Belma 

Bonjur Belma Hanım! Hanım .. Siz gelmezden tam bir 
Bonjur Ferhunde hanım!.. çeyrek saat evvel kendiliğim- -

Ferhunde yer gösterdi. Hür- den uyanmıştım. 
rem Hakkı Beyin geldiğine çok Rasih Nevres durmuş, sitem 
memnun olmuştu. Belma Hür- le bakıyordu. 
rem Hakkı Beyle konuşurken, Hürrem Hakkı, yeğenine işa 
kendisi de Rasih N evresle konu ret etti: 
şabilmek imkanını bulurdu. - Gel, otur. . Beybaban ne-

Hürrem Hakkı Bey, pantalo rede?. 
ııunun dizlerini çekerek yorgun - Daha uyuyor .. 
bir tavurla oturdu, derin bir ne- Hürrem Hakkı Bey, kolları-
fes aldı: nı havaya kaldırdı: 

- Hayli yorulmuşum!. - Öğleye kadar uyunur mu? 
- Sabah gezmesi mi Beye- Genç kızlara ayrı ayrı baktı: 

fendi?. - Buraya geldiğimdenberi, 
- Evet Ferhunde Hanım... sabahları can sıkıntısından çrl

Doktorun tavsiyesi ile her sa- dıracak gibi oluyorum. Karşına 
hah bir bir buçuk saat yol yürü alıp konuşacak bir adam yok ... 

- - -

Hizmetçi de, bahçıvan da bana mı 1 Hürrem Hakkı Bey, yeğenine ğünü çıkararak yeğenine 
hayli içerlemektedirler. Zaval- Ferhunde, sordu: göz kırptı: tığını görünce kendirui tO 
lıların rahatları kaçtı. . Sabah - Niçin denize girmiyorsu- - Rasih, sen, ne dersin bu-1 Hürrem Hakkı Beyin, tel< 
kalktım mı, odada oturamam. nuz? na? l lüğünü çıkarıp bakması, 
Kahvemi içip aşağıya iniyo- - Kalbime dokunuyor. Rasih Nevres, cevap verme- işareti idi. Tehlike, tasvi_I'• 
rum. Bir pansiyans açıyorum. - Vah, vah ... Siz de gelsey di, gülümsedi. J dir, alaka, tezyif gibi b•' 
Bahçıvanla bir mikdar geveze- diniz, ne eğlenirdik! - Pek hoşuna gitmedi gali- manaları vardı. . 
lik ediyorum. Tabii ne o benim Hürrem Hakkı Bey, kendini ba? J Belma, bir gelincik gib1 

Iakırdılarımdan bir şey anlıyor, tutamadı, gözlerini kapadı, gö- Belma, adeta israr ediyordu: mıştı, dudaklarını ısırdı: 
ne de ben, _bi~ tek kelime an-1

1 

ğüs geçirdi. O, genç kızlardan - .Rasih Bey gibi sihhatli bir lfıbiyeti kabulden başk3 
lıyorum. İkımızde, kar~ı karşı- daha fa;ı:!a yanıyordu. Kaç sa- genem spor yapmaması ayıp! .. · yoktu. 
ya boynumuzu büküp duruyo-1 hah, kıyı da, hasretle bunu dii- Ferhunde, arkadaşının İsra- Ferhunde Rasih Ne 
ıuz. Artık sokağa fırlıyorum. şünmüştü ! rındaki gizli maksadı, niyeti an 1 sükunetindeki kuvveti an 
Nede ölü yer! Sokaklarda kim- Deniz kenarında, güneşin al- !ar gibi olmuştu. Rasih Nevres, dakikada takdır edebilıl1 
seler yok. Rast geldi~lerim d~, tınd~. dolaJ_mak, ayrı bir azap- bir şeyden şüpelenmc:di~i ~~in, gözlerinin ışık dolu tebeS 
erken kalktıklarına lanet edr- tı. Gorecegı enfes manzaraların bunu, Belmanın yem bır hucu- bunu Rasih Nevres'e ilı 
yorlarmış, hep dargın dargın hatırı için bu azaba katlanacak- mu, yeni bir alay vesilesi zan- tıi. 
bakıyorlar. . . tı. Lakin garip bir tereddüt için nedi yordu: 1 Hürrem Hakkı Bey, ıelc 

Belma, kahkahadan kınlıyor- de idi:. - Ben, spor yaparım, Belma lüğünü cebine koymuştu: 
du: - Bır arkadaşım olsa... Hanım... j _Sah· ·· k b'JrrıiYot 
.- A~, .r:e hoşsunuz, Beyefenj . Belma, Rasih Nevres'i göster . -. Evet: .. Biraz küre~ ~.ek~r sun, Ras:h~uç::kk~n, d 

dı! Sahı, oyle, dargın dargın ba dı: sınız ... Bıraz da yol yurursu- g'rerd'n 
karlar. Denize niçin gelmiyor- - İşte, mükemmel bir arka- nüz. i ıRas:h.Ne r mcas 
sun~~? Çok eğlenceli ~l~y?r. daş_ size ... Sabahları erken kalk ~asi~. ~evres: gayet masum, maye eden v ~=lln~ gö 
. Hurrem Hakkı Bey ıçını çek- maga ~a alışır. . .. sakın gulum~edı: anlamamış gibi davraıı..ıı: 

tı: Rasıh Nevres, sakın ve futur- - Herkesın rekor kırma.>r mı y· d d . ir 
- Herkes denizde serin serin suzdu. Ferhunde de, Belmanın lazım, Belma Hanım? j - ıne e enıze g • 

yıkanır, yüzerken. benirP deli, söylediğini munafıl< "ıulrnustıı: Belma, bu cevaptaki iQ-,, 0 v· "li•Tl"edl 
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Köprünün yeni tahsildarları .. 1 lanı karpuzlarL satı\ urlar .. 

l 

, 

Pendik, hele şu mevsimde hakikaten havasına, manzarasına 
duyan birisi geçende: 'h um olmıyan köylerimizden biridir. 1stasiyondan sola doğru Köprü üstü, gunun hemen biyecilerin tanesini kırk paraya 

0'iJıı:mca yolunuz güzel bir çam ve zeytin ormanına çıkar.Zeytin her saatinde küçük ser.y.~r satı- satıkları kurabiye için, gelene 
rfdenilen bu mesire denize kadar uzanan geniş bir sahadır. Şu- cılarla doludur. Bu kuçuk sau- geçene: 

e ta buraya dağılan çadırlar da orada geçenlerde kurulan kam- crlar arasında hele bir kısmı var . .. .. .. . 
f~ çadırldır. dır ki adeta köprünün gedikli- - Efendı, kopruyu ağız tadı-
~ !eridir. Resimde görülen kura- le geç. . . Diye bağırdıklarını 
"tJ. I-Ialkta serinlemek ihtiyacı 

- Bu kurabiycciler, iyi hoş 
ama diyordu, haraç almaktan 
yana köprü tahsildarlarını geç
tilec. Kırk parasını almadan 
adamın yakasını bırakmıyorlar. 

Her sene haziran son l::ınııa doğru karpuz bollanır. Halbuki 
bu sene sıcaklar bir parça geç başladığı için karpuz ve kavun 
~ah~ulü hala bollannıış değildir. Bazı bostan sahipleri para et 
sın dıye ham karpuzları koparıp şehre gönderiyorlar ve bunları 
çoluk çocuk, olgun olup .o~~a?ığına bakmadan kapışıyorlar. Bi
ze sorarsanız karpuzun ıyısını beklemek için daha birkaç gürı 
beklemeli deriz. .-

Uaha süt kuıusu sayılır 

1 

istim boyacılığı nehalde? 
Harbıuınuminin bize öğrettiği 

iktısat kaideleri arasında bir 
elbiseyi birkaç sene giyebll
mek için onu tersine çevirmek 
havı dökülmüş olanları boyayıı 
vermek gibi ince buluşlar da 
vardır. 

Memleketimizde islim boya
cılığı da işte bu ihtiyaçtan doğ
muş ve süratle terakki ede.rek 
bugünkü mütekamil şeklini al
mıştır. 

Bundan onbeş sene evveline 
kadar bu sanat hiç yok değildi. 
Fakat mevcut boyacı mağazala· 
rı kamilen hıristiyanlann elinde 
idi. 

Memleketimizde ilk türk is
lim boya fabrikasını kuran Akif 
Latif Beyin bize verdiği malU
mata göre şehrimizde islim bo-

Sıcaklar arttıkça soğuk içkiler sarfiyatı aa o ııisbette çog-al f 
yacılrğı yapan (5)kadar abrika 

_ Yollard.a, ~dm~ baş.mda bir şerbetçiye tesdilf ediliyor. Halk vardır:. Bu~dan maada.küçük bo 
ınleınek ılıtıyacıle bı.-a, ayran, gazoz, dondurma limonata yacı dukkanların adedı (70-SO)e 
bulursa alıp yuvarlıyor. baliğ olmaktadır. Bunlar, hem 

boyacılık hem de şapka tamirci
liği ile uğraşmaktadır. 

İslim boya usta ve amelesinin 
mikdan ise 250-300 kişi arasın
dadır. 

Çıraklar ayda 25-30 orta işçi
ler 40-50, kalfalar ayda 80-150 
lira kadar para kıızanabiliyorlaı 

Boyacıların bizde oldukça İn• 
kişaf etmekle beraber Avrup;,. 
boyacılarına şimdilik rekabet 
imkanı yoktur. fstanbu!da yapı
lan elbise boyacılığı, bu iş crba 

, bını tamamile terfih etmekten 
1 j i uzaktır. 

Kalıveler(le tavla, iskanı bil ataıılar Reyoglu caddesinden Ga~ata~ar~.ydan Şişliy~ kadar _olan 
esa[ede tek başına kalmış bır muslum~n ınaberlı ol~n. Agaca
isiuzun seneler bakımsızlıktan harap bır hale gel~nıştır. Evkaf 
arAsi bu sirin caminin tamiri lüzumunu naz~rı dı~ka.te alarak 
kılan du,;arlarını ve çatlayan sıvalarını tamır. ettırdı. Camiyi 
r çok seyyah kafileleri gelip zi)' ret etmektedır __ _ 

Çörekçi.. 
Cörek ve boğaça, satıcıları, 
n senelerde pek çoğaldılar. 
le gi;nle•in uzun olduğu bu 

evs.mde simit, kuru boğaça, 
çorckle karın doyumıağı kül 

tsiz ve iktmada uygun bulan
r pek çoktur. 

Maamafilı çôreklerin en iyi 
i bile malı!Ut yağla yapılmak 
dır. Hele bazı fırıncıların çı 
rdıkları dı·ek ve boğaçalar 
tc yenil~cek glbi değildir. A 

b Emanetin fırıncıları tef- -
il. miikellef olan memurları 

rlı•ı gcirınüyorlar mı?. 

. - le, l•al!{ın 8ıhhatine ta
fır- t' nes; itibarile her halde 
emmı)- tle meşgul olmağa ' 
- er m ıi ycttedir. Sı.:ıra bazı 

ı' nr ı eden yapılcl.ğı meç 
l b;ı t kını kurabiyeler çıka
ak lıı.ınlaro ok uc ız fiatlerle 
ır lar lıı li' "ite şayan giı 
m .. ktec!ir. 

Yaz gelip te sıcak!ar başlayın ı cap ediyor. Bu is kokulu, basık! cak kı, bunlar cıa kahvenin için
ca herkes açık havaya koşar. Ü- tavanlı yerler, yaz kış müşteri- den ziyade dışından hoşlaniyor
:;tü kapalı havadan mahrum yer siz kalmazlar. iskambil, tavlaı lar ve kapının önüne birer is
ler birkaç ;ıy için rağbetten dü- domina gırla gider. Maaınafih kemle atıp tavlalanna iskambil-

! şer. Rat ·)ettl'n ·Fi•en bıı üstü ı>on günlerd~ pek boğu~u bir ~ıa! lerine.or~da devam ediyorlar. 
:apıı lı ç -1

.:: Jra:;ımlan yalnız alan sıcaklar kahvelerın daınıı Resnumız Sultanahmetteki sıra 
1 .a~ıvt> ıa'1ei,~rı i•tisna CtlTlek i- nıÜ'\terilcrini bile ürkütmüş ola- kahv~ıcr leıı b;:.·.ıi gösterivnr 

' 

1 
Şu ayı yavrusuna bakın daha süt kuzusu sayılacak çağında 

üç aylık var yok... · 
Bumı her nassılsa ele geçiren adam besleyip büyütecek sanrı. 
yaşı kemale gelince burnuna halka takıp oynadacak desek bun; 
imkan yok. Çünkü s~k?kla'.d~ ayı oynatmak menedileli yılla 
oluyor. Yoksa bu mını mını ayının postuna mı göz diktiler 
dersiniz? 

Artık orasını bizden değil ayıcığı besleyip · uyütenden 
sormalı ... 

Son günlerde sıcaklann art-ı etmiştir. Sokaklarda mendıl r~ 
ması mendil sarıfyatına da tesir tanlar çoğalmıştır. 

13ahşı almıyanlar 
Soıı günleruı dedikodusu ara 

sına bir de garsoı. lıahşışı karış 
tı. 

Garsonlara yüzde on verilsin 
mi, verilmesin mi? Garsonlar 
cemiyeti: "verilmezse lokanta
cılar garsonlara verecekleri ma 
aşın acısını çıkarmak için ye-
ıneklere zam yapacaklar,. di-
yor. Lokantacılar cemiyeti ise: 
"Zaten biz bunu çoktan düşünü
yoruz,. diyor. 

Netice ne olursa olswı gar
sonlara aynca bahşış vermeme· 
nin çaresi yok değildir.Döner ke 
hapçılar, köfteciler ötedcnbcri 
garson bahşişi almazlar. Şu hal 
de yemeklerimizi lokantalarda 
yiyeceğimize köftecilcrde mi 
yiyelim? Artık onun orası sizin 
hilecei!iniz iş ..• , 

""'-'"..-'' 
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Pollıte 

Yedi intihar 
Letafet Hanım 

denizde boğuldu .. 

'JILLl\'ET P:\Z.\R TE?-L\1UZ 1930 

Mısırda vaziyet Şarktaki hadise Maaşlı kızlar 1 Btthkçıllk milte-
. . . . (Birin~i s~hlf~dc~ mabat) - - h8SSISI 8Vdet etti 

Bırıncı sayfadan mabfat 1 d tıldığı bildirildikten sonra Salih 20--15 yaşı11dakllere Balıkçılık mütehassısı M. Polislerin zayiatı daha az a ır. . . . ~ 

Bütün bu harekat §imdiki hükümete }>aşa dıy_or kı. • .. 'f" iki •eneliJr maaşları Weberman Marmarad~ )'.•Pb&ı 
karşı olduğu qikardı. Tenkıl harekatı bugun bıl ı- ili tetkikattan sonra şehrımıııe av-

Alqama kadar mahalle mahalle il bitti, ka.zanılan büyük muvaf- V6r gor det etmiştir. 
her tarafta müaademeler devam et- fakıyetten dolayı kolordunun M. Weberman Marmara ada-
miıtir. Ertesi günü cenazeler kaldı- bililmum efrat ve zabitanmı teb Askeri ve mülki tekaüt kanu larında Marmaradaki balık yu-
rılacaktı. rik ederim" fk b b 1 d n ma vaları, balıkların mahallesi ve Bir genç te a~ır Hükumet bu münasebetle büyük H be · 1 d • .. z nuna tev ı an a a am a .

1
-

~ bir kıyam olmak ihtimalini nazarı i- • ~ _r a. ı~ ıgıı?-a ~ore ey- aş almakta olan yaşları 20 ı e hicretleri, süngerler hakkında 
surette yaralandı tibara alarak tskenderiyeye bir çok lan hadısesının arıfesınde Çal- 45 arasında bulunan kızlara ve tetkikat yapmıştır. Mütehassıs 

. 0 d asker sevketti. dırana hücum ederek telgraf rilecek olan iki senelik maaş bundan sonra balıkçılık mekte-Evvelkı akşam saat 18,3 a Şehrin her köşesind~. meydanluda muhaberatını kesen şakilerle nisbetindeki ikrami elerin tev- bini tetkik etmiş ve talebenin 
Haydarpaşadan hareket eden ve sokak başlarında mufrezeler yer: onlara iltihak eden köyler de .. . . · y ameli talimlerine iştirak etmiş-
Basra vapuru Sarayburnu açık- leştirildi. Vapurumuzun hareket ettı- b .. .. 

1 
.. k h k"tt t zıı ıçın kabul edılen numara usu 

. .. k d · b' hıid. lmadL u son uç gun u are a a a- . 
21 

tir. 
lanna geldiği sırada genç bır gı saata a ar yenı ır ~•e.o k' ·ı . l1a edilmi~Ierdir lü tatbıka başlamış olup tem İktısat veka·ıetı' şube şcflerın· . . . . . Fakat her an çok dehşetlı bır va a mamı e ım ~ . . . .. .. _ 
kı.z kendısını _denıze . a~_ış ve çıkması heyecanla bekleniyordu. Bu sefer İran hududuna ge- muzdan ıtıbaren her gun yuz den İbrahim Bey M. Weberma-
ani olarak bogulup gıtmı~t_''.· Polisler, yolcuların serbestçe do- çerek hayatını kurtarmak isti- elli numaraya tediyat yapılacak na refakata memur edilmiştir. 

Kızın vapurda terk ettıgı eş- !aşmalarına mani olarak: . . . 1 yenler bu emellerine muvaffak ve alakaları kesilecektir. M. Weberman Ticareti bah-
vası meyanında Beşiktaş 19 ur.- "Şu muayyen caddeler bızımdir. 1 1 

d . d I 
, d bilir · · ı d'" nta o amamış ar ır. riye müdürlüğü bınasın a ça r-

---------
~ Harik, ha) t, kua ~e olomobil 
~-Gılıtııcla Ünvon hanında klln ONVO;ll 

Yaptırınu. 

Tilrklyecle bili fasıla icrayı muamele etmeldt 

ÜN YON 

defteri lktısat ve usulıi 
ınuallimi aı aı1ıyor 

Zonguldak Yuk~ek '.\faadin ve Sanayi Mühendisi J1I 

müdürhetlne ıııuracaat edllmesi !lan olunur. Yüksek 
.. ~t'1.unu olmak ~arttır. •••• l\tüdürlycı 

~ ADALARA SU !... 
cu Millet mektebinden alınmış Oralar an geçe sınız · 'f°~ m~. ı Ordumuz dün sabah şakile Birden 150 numaraya kadar şacaktır. İktısat Vekaletinden 
b. h d t b'r de 'llek kalarda tehlike var!" diyor ar ı. a- - 21 temmuz pazartesi yüzelli bir ır şe a e name ve ı - diseler esnasında kıral Fuat İskende- rin hududun öbür tarafında bu- gelen bir emir üzerine bir daire Muhterem .".da halkını hizmet için ıdılırı 
tup bulunmuştur. Fotografı da riyedeki kasrında oturuyordu. lunan tecemmugahları ile katar den üç yüze kadar yirmi iki tem hazırlanmağa başlanmıştır. ıonu ( tıO) kuruşa indlrilmi,dr. 
merbut bulunan şehadetnameye Siyasi mahiyette olan bu hadise- gahlannı tahrip ve bunları bir muz salı ve müteakip günler bu Bu dairenin ihzarı bitince mü En temiz vasıtalarla Y• lt~ıik horıumlarla arzu11 cörc ( • 

Istanbul Lin1an Şirketinen: 

nazaran muntehir kızın 17 ya- lerden sonrada_ umumi telıiş ve heye- daha yabancı topraklarda hazır minval üzere 30 temmuz çar- tehassıs mesaisine burada de- ıt 
Şında olduğu ve isminin de Le- can şehre bakım olmuş, ara sıra so- 1 h d d t .. d şamba günü tediyata nihayet ve vam edecektı'r. veya ( mkoı ) suyu verilir. Galaıı'dı \' aılııpınındı Haydır ~ kaklarda: "geliyor!" avizesini işi- anıp u u umuza ecavuz e e-
tafet oldugu anlaşılı_nıştı~: den halk kaçı§mı,, dükkincılar dUk- miyecek bir hale sokmuştur. rilecektir. l 'u şubesine müracacat 

Genç kızın cesedı hen uz bu- kanlarını kapatarak karışıklıkta tehli Şöyle ki: Herkes bizzat kendi müraca Fındıklar kemale erdi ._. Telefon' 

lunamamıştır. ~~Y~ u~ramamak için gizlenmişler- lran hududu dahilinde 80 ki- at etmek mecburiyetindedir. J~ Giresıından gelen malumata A S L A N 
2- Cibaliye gitmek .üzre Ka- ır Mısırda mühim bir mevki sahibi lometre derinliğindeki sahada nazaran fındık rekoltesi kemale 

t.ımpaşadan sandala bınen ~u- olan ve isminin yazılmamasını rica da bir tek şaki bırakılmamıştır. 82 seyyah gitti gelmiştir. 15 güne kadar mah-
riye hanım oğlunun h_a~talıg!11- c~en bir yoku da şunları söylemiş- Askerlerimiz herhangi bir Birkaç gün evvel Praga \"a- sul idrak edilmiş bulunacaktır. 
dan müteessıren kendını denıze tır: h• d" 1 d · ı . . R k it . 

1
erlen rok faz-

ı ır - Şimdiki Mısır kabinesi Nahas a ıse o ma an garnızon arına puru ile sehrımize gelen 82 kı- e o e ~~çen seı · ~ atmışsa da kurtarılm şt · paşa hülı:ilmetinde bulunan bawca avdet etmi_şlerdir. şilik seyahat kafilesi heyeti la ve tab_ıı seneler~en fazlad~r. 
3 - Kasıınpaşada Sinan Pş. e~kand~n i~tika~ almak için tazyik Bütün bu hudut harekatı es- dün akşam avdet etmiştir. Bu senenın rekoltesı 700-750 bın 

mahallesinde oturan 17 yaşla- sıyasetı takip ediyor. ı d 1 k · ·ı k ı _ Truva harabelerinde tetkikat kantardan fazladır. . . . . Fakat muvaffak olamıyacaktır. nasın a ran as en ı e as er e . • 
rı_ı:ı?~ . Sabrı kendını _ta~anca ıl~ Çünkü Mısır ahalisinin yüzde dok rimiz arasında müsad1!meyi in- yapan V~lyan Dorfelt de bu he- Borsada fıa~l.er . 
g_~gs~_nd_en c~rhetmış~ır. Sabrı ıan sekizi Nahas paşa fırkasındandır. taç edecek her hangi bir hadise yete dahıl bulunmaktadır. Dün borsada lngılız !ırası 
soz soylıyemıyecek bır halde Ve ergeç zaferi kazanacaktır. vuku bulmamış hart:kat büyük N k H it uhabiri 1034 kw·uşta açılmış ve bir ara-
~eyogl~"h?stanesine kal?ırıldı- ~ı~ır parla?'entos~. (20) haz~an- bir soğuk kanlıİıkla idare edil- evyor era m lık 1035 kuruşa kadar yükseldik 
gın an ıntıbarının sebebı anla- dan ıtıbaren hır ay muddetle tatıl e- k .1 . t d'lmi Dün ekspresle §ehrimize Nev 

103
3 5 kuruşta kapan 

dilmi~ti. Şimdiki kabine meclisi daha me suretı e ın aç e ı Ş ve . . p . ten sonra ,. şılamamıştır. altı ay kapalı bulundur,;,ak istiyor .. j diplomatlar için iş bırakılma- york Heralt gazetesının arıs mıştır. 
4 _ Ferikoyde Baruthane . Halbuki l·faha_s paşa fırk~sı meclı-1 mıştır. muhabiri Mr. Stov gelmis Ati- Liret 8,99, Altın 914 kuru~-

caddesinde 40 numaralı evde o- sın açılmasını ı•tı?"o~. ~nun ıçın 211· S lih a bu .. n Bayazıda . tmiştir tan muamele görmfü;tür. 
M 1 A temmuzda umumı bır ıs yan çıkması a P şa gu ~n:a"y:aııııig~ı~:.:.;;ı~.;.· _____ ...,'!'!'!".;.;;-._,...,_.~ııiiııı--Iİ'!!'~-~ 

tura~ 18_y~şı;'1d~ atmaze. .- muı::emeı görülmektedir. Şayanı dik-nıııreket edecek ve Ağrı~a yapı- -lkı" Senelt"k mttaşat vert"fiyor gavnı ev~n ıkıncı. k~tında~ ıntı- kattir ki şimdiye kadar Mısırdaki bü-I lacak harekatın hazırlıgına baş 
har kasdıle kendını sokaga at- tün hadisata müdahele eden İngiliz- lıvacaktır. İst:ınbul zat nıaaşları nıuha;;;cbecİIİğ-İnden: 
mış ve tehlkeli surette yaralan- ler bu defa resmen karışmıyor ve -A - d " 

1 
k h k t 

mı·tır. hat 1 sea çıkarmıyorlar. K~rışıklık , . grı agına yap aca are _e ı _ ;\ hri \llilki tekaüt· anununııı' nıııqı~<kat m;ıdılc'i ınudbincP, ş olan yerlerde halk kaçmıştır. .çın hazırlık başlamıştır. Buıa- k ·ı. J"k · · 
25 ilA +5 '8~ ara,ında kı/ların Hrikcc ı,;i ><'Jh' ı · m~a~ ıçın Agavninin bir aşk macerası Mısırda umumı bir isyan çıkması daki haydutların kaçmalarına , 

.iolayısile kendini öldürmeğe yalnız Nahas pasanın bir sözüne kal- meydan vermeden tenkil olun- kendilerine lıircr numara ycrilmi,tir :\kzkı1r numaraları takiben 22 

KUVVET ŞARABI, 

'rnavuf"o"yOıde Tramvay caddesinde .... ll 1 kargir Çifte Saraylarda 

n~r::İF eyziati Liselerie 
Ana sınıfı ile ilk kısmı ve ayrı tefkilit dahilinde 

ve erkek umum tali sınıfları muhtevidir 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. Talep vukuunda nıe 
tarifnamesi gönderilir. Telefon İstanbul: 2867 

lstan~ul Oarulfunun Mü~aJaat KonısiJDD 
i . . teşebbüs ettiği söylenmektedir. mıştır. maları arzu edildiğinden her ih- temmuz n.ıo p;liniinden itibaren yeYnıi~e ) uz tlli cyramıııın a:,ı-

Fakat N~has p_aş~ sükiın taraftarı- tim 1 dü ünülerek ona göre Ja. ka>ı kesilmek surctile tc\z".ıt.1 ba~laıı:ıcaktır. 
Tıp fakultesinin 930 >cnel maliye.,inc ait bir ~enelik 6 

gurt, tcrcı agı, sackya~t, et, yaş sebzeye ait tekliflerin J1I 
ı.:•"riılmcdi~iııden dol.ıyı intnç edilmemiş Ye ihtiyacatı J11 
.JO tcnıınıır. •ı.ıo tıırıhinc nıLsadif \'arşamba ırünU saat 15 de 
edilmek ıızrc yene kapalı zarf usuliie tekrar münaka-aya 
mi~tir. Talip olanlar ıne,·cut şartname ve listelerine göre bU 
nıaliımat almak ıızre herglln öğleden .onra milbayaat ko 
kitabetin~ nıiiracaat ltmelerl ve kom~iyonca teminat akçe>l 
nııyacağına binaen temin atların behemh;ıJ bir gün en·el m~ 
wınc.,ine yatırılıııa ı ve alınacak maklıu1.un teklifnımelcr\e 
lhale için tayin edilen müddetten bir saar evvel kom•lyonU 
müracaat ve tevdi etmeleri ilan olunur. 

. 'ı Agavni hastaneye kaldırıl- dır. Ve daıma sukunotın muhafazası a ş . 
lı mıstır. Hayatından ümit yok- için nasihat etmekle meşguldür. zım gelen tedbırlcr alınmakta- ı- ı 50 , 'um.ıraya l;mlar 2 l temmuz t).10 pazartc>i ı:unu ! , . 

Çünkü bir kıyam olduğu takdirde dır. Hazırlık devresi evvelce de 
1 51 

_ ;~oo ,. 22 ,. >alı ,, 
tur. Mısırın alt üst olacağını tahmin edi- bildirdiğim gibi daha bir ır.üd-

2
3 \ar~amlıa 

1 ' 

5 - Üsküdarda köprülü ko- yor. İskendoriyede İngiliz askerleri- det devam edecektir. Kolordu 301- 4:'i0 " " " " "' 
naklar sokağında 6 numaralı ha nin harekete geçtiğini görme.dik. _ . kumandanı Salih paşa hazırlığa 451- 600 " " 24 " pcr~cmlıc 

Fakat vapurumuz yolda ıken ıkı . . • ~!\O 2h ., cuma te'i " nede mukim Top taşı tütün De- İngiliz dritnotunun İskenderiyeyo .1ezaret ıçın ~aı:argahını Baya- 60 l - • · " ., 
posunda amele katibi 60 yaşla- gitmekte olduğunu gördilk. zıda nakletmıştır. 751- •ıOO ,. ,, 27 " pazar ,, 
nnda Ali Rıza Efendi mübtela Anlaşılan lngilzler müdahale için Tenkil edilen şakiler sürü- o- o ,, ., 28 pazartt<'İ • ınli tc\ziat yoktur. 
olduğu göğüs hastalığından mü umumi bir kıyam beklıyorlar." !erle koyun, bir çok silah bırak 901- l O!iO " ,, 29 >alı " " ,, 
teessiren ustura ile damarını mışlardır. Koyunlar 0 kadar faz 

1051
_ 1200 " ,, 30 ~·arfıınlıa ,, ,, ,, 

kesmek suretile intihara teşeb- NapoJeonun ladır ki bunlard.,an bir kısmının 2 - AJAkası kesilecek kızın işbu maaşı hizzat hcndlslne ve 
büs etmiş ise de kurtarılmıştır. <atılması ınuhtemeldir. k · · ı · x.· k. 

f d ~ yahut i~lıu iki senelik ikramiyeyi alma· içın tayın c< eceı;ı ve ·ı-
6 - Galatada Badem soka- men 8810 8 Tayyarelerimiz Ağrıdağına iine \'erilcccğinıleıı şahsı ahar miirncaat cdeımt. 

ğında 7 numaralı hanede muki- - _... bomba yağdırmağa devam edi- .J _ Numara sırası gelmeden islisnacn kim enin maaşı ,crile-
me umumhane sermayelerinden Bir lngiliz kadınının yor. Buradaki şakilerin büyük 
Bursalı Mari bir müddettenberi d' · · d ld ki 1 nıiYeccğinılen beyhude mlırncaat edilmc>in. bı"r asırlık mektubu.. bir en ışe ıçın e 0 u arı ana · ı r ı ı ı \k ı 
ducar olduğa hastaliktan mü-

1 
şılmaktadır. 4 - 21 ila 25 yaş ve 45 yaşım an .ıl a o upta a' ·a arını-

teessiren tedarik ettig-i tentür- N ı St H 1 d kt>mek arzu edenlerin mu;omclesinc i-lıu tc• zi.ıtı" hi:amında ayr.ca apoeon . eenea asına 1 "T" h b" ·n 
diyot içmiş is-: de kurtarılmış- gittikten sonra bir İngiliz kadı-, ımes., mu a ırı e ilan edilmek şartilc Iıaşlaııacıııtından lıtınlarııı ı1a ~irml ik müraca-
tır. m kendisile görüsmeğe muvaf- göre... atlarına mahal yoktlir. 

D . fak oluyor. Mrs. Welland ismin ,, . . . ı ·.::...:.:.:.::ll~k=-k~\l'--hk--.-J-n-.-.===;;;: 
7 - olap Derede, Zıba s_o- dekı' bu kadııı ko··ası"le beraber Tımes .. ın Istanbul muha- <t. lle<lnci ıı ·u . • eme. ın e . 

" nu'•umat müdüriyetinin Gal•ta'da kagında 72 numarada mukim H' d" t el İ ·ıt d" biri gazetesine yolladıg"ı 15 ta-
ın ıs an an ngı ereye o- h••·,·ar h.·nıııda .~fı 'o. da Nikolaki kunduracı Hiristo bir seneden- k · N 1 , rihli telgrafta diyor ki· ·· 

beri devam eden miras davasını " " ner en geını apo eon un men · ~,· ·1·ko. lıldl~ •C Ilı·• Yuni< aleıhine 
· t".. d .. . 1 fası olan adaya U?.ramış, kadın "Erzunımdan gelen telgraf- ikame eyledigi al•c•k dava>ından gaıp et ıgın en, muteessır o a- d b f k - B 
k · 'h k -1 b a u ırsatı açırmamıştır. u lar Kürdistanın ~imali şarkisin dolaı'·ı ilAncıı tebligat lcrosına rağmen ra ıntı ar ·astı e ta ancasını k 1 ld - ~ - hk.k 

- k h . acının o zaman yazmış o ugu de mücadelenin hala devam et- 16 7 9,10 tarihli cclsei ta ı aua agzına Si arak .ayatına nıha- kt 1 · d" d"l· · , d.&. d n naşi hakkı 
k . . . H . me up ar sım ı neşre ı ıvor. tit-_ ini gösteriyor. Kolordu ku- lsbaıı nicut etme ıbın • · yet verme ıstemıştır, ırısto M W 11 - el S H 1 · 15 " d h imiş ve emri · ı s rs. e an t. e ene, mandam Salih Pasa harekatı i- nız a gıynp ararı verı · aAg"ır surhettehyara ?nmış ve! urp Mayıs 1819 tarihile bir kadın! dare etmekte olup kendisinin 12 nıuhakemcnıl fı ıo·o.;o tarihine mu-

gop asta anesıne yatırı mış- ahbabına yazdığı mektubunda bin kişilik bir asker ve jantlar- sadil Pazarte>i ~ünıi saat 14de ıavin 
tır. h··ı· d' k' edilmı• oldu~undan vovm ,. \lkti ~.asa ten. ıyor ı: .. ma kuvvetine malik olduğu zan • 

Sabık ımparatoru yalnız gor ·nedilmektedir. Kiirt kuvvetleri mczki'.ırdc r.t'•k"kot lınk;ılıl huzur ında 
k d - ·1 k d' ·ı " .. k 1 1111.ır buhınmatt hey an \'C aksi t:tk-Müskirat muhafaza memur- me egı • _en ısı e g.oruşme adet itibarile pek daha azdır·, 

Gizli rakı fabrikası 

f d h ıcl ld dirdc huku~ usulü muhakemeleri ka-lan tarafından dün vaki olan _ırsatıı:ıı a 1 e e etın.f ~ u- 'fakat iyi techiz edilmi§e benzi- nuounun ~OO. 401 l:ıci maddeleri 
bir ihbar üzerine Taksimde Me- gu~a ın_anır ~ısını~.· :mın ~-;yor. Van yolunu kesmek teh- mucilıiııce mumaileyhima '\ikolaidi 
şe sokağında şoför Tevfik Ef. derımk kı bu ?ı~ha~.k~t~ır. Bır didinde bulunan Kürtler cekil- ,.. ilya \'tıni. efendiler hakkında 
nin evi taharri olunmuş ve yer çe:r: ... s~_rdiı. en ısı?ı~ umu- meğe mecbur kalmış olup -şimdi gınlıen muamele icra olunacağı tclı
Fltında gizli rakı imalathanesi mı goruşu~d-~ ı-.valımı yo~- Araratın dağlık havalisinde ken lijl; mekamına kaim olmak iizere ilAn 
~ulunmuştur. Evde bulunan bü- mıyar~k ~utun fena ~e -~-~u-~ cı- dilerini müdafaa etmektedir- olunar. 
yük bir kazan, rakı anason mü- hetlerıne ıı:a~d~: <?orun~şu ka !er. Eskiden Türk ordusunda -----------
sadere olunmuştur. Aksaray'da ranlıktı. Hı_ç ıyı bır ıfade.sı Y~~- zabit olan binbaşı Mahmudun 

1 da Mustafa namında birinin e- tu .. 1:ebessum ederken bıle böy Kürt reislerinden biri olarak ha
vinde kaçak rakı yapıldığı anla le ıdı.,, reket ettiği söylenmektedir. Te 
şılarak evi taharri olunmuştur. . Mrs. We!land_ Napoleon'un yit edildiğine göre tarafeynden 

-· sı.masını ta~ıf ettıkten ~e ha~~- hiç biri nihayet vermemiş oldu-
Kadastro müdür vekili katında calıyet olmadıgını soy ğundan mücadele pek siddetli 

ledikten sonra Napoleon'~n k?'" bir mahiyettedir. -
Kadastro mü<Jür vekili Mül- nuşurken muhatabına gore la-

ki Bey burada bulunan bazı ka- kırdı açtığını ilave ediyor. Mebus Falih Rıfkı Bey "Mil-
dastro işlerini teftiş için şehri- Mrs. Welland Napoleon'un liyet,, te yazdığı makalede Kür 
.nize gelmistir. konuşmasında zarafet olmadı- distanda bugünkü karışıklığın 
Tekaüt kanunu izahnamesi ğını, Fransızçada olmıyan bir , 925 Şeyh Sait isyanından mü-

H be ld - ·· . üslupla konuftuğunu yazıyor. him olduğunu söylüyor.,. a r a gımıza gore yenı . . 
1eşr olunan tekaüt kanununun N~pole~ın _Hın~ısta.ı:ıdan ?ahset Muhabir bundan sonra Falih 
bazı maddeleri muğlak olması mış ve ıstıhza ıle şoyle bır sual Rıfkı Beyin mekalesinden bir 
dolayısile Maliye vekaletince sormuş_tur_: . hülasayi ilave ederek telgrafına 
bir izahname ihzar edilmekte Hın~ıst?ı:ıda aldıgımız yer nihayet vermektedir. 
olduğu haber alınmıştır. lerd~ de !ngılız kanunlarını mı 

tatbık edıyonC.:nuz, yoksa yer-
Şüheda abideıi liler için ayrı kanunlar mı?.. Kongre içtimaı 

Çanakkalede yapılacak olan Buna muhatap olan İngiliz: Güzel san'atler birliği kA.tibi 
büyük abidenin şartnamesi tan - Bizim İngiliz kanunlarını umumiliğinden: 
zim olunarak şehitlikleri imar bütün Hindistana teşmil ediyo- 5 ağustos 930 sair günü saat 
cemiyetine verilmiştir. Şartna- ruz. 15te Resim şubesi heyeti umu-

l•tanbul ikinci :crı l\leınurluj!;undan: 

llir borçtan dolaı·ı mahcuz ve pa
raya çe\rllınesi mukarrer bulunan 
eczayı ııbhiyenln 21!· 7-9.10 tarihine 
mtisadır ~ılı günii ~ut on hlrde 
lmnbuldı Bıhçekapı Çiçek pazan 
ecza depoları önünde ikinci ırıtırmı 
suretile müzayede vapılacağındın 

mtzkiıı gnıı ve saatte mahallinde 
hıılunacak memura 930 · 2426 ,'\o. 
dosya ile mürcaıtlırı llln olunur. 

Birinci Ticaret ilılahkemesinden: 

Mü!lıa !{asim Necdet Efendinin 
!fi As masasının kapaıılms>ını 17· ~ .930 
tarihinde karar verildiği illn olunur. 

l•tanbul ikinci Tlcarıt :\lahke-
mesindtn: 

l me tetkik edilmekte olup yakın Mrs. Welland bu cevabı ve- miyesi fevkalade olarak içtima 
' da bun·ın için bir müsabaka a- renin kendiliğinden böyle bir edeceğinden şubeye mukayyet 
cılacaktır. cömertlik ettiğini kaydediyor. azanın teşrifleri rica olunur. llln olunur. 

(,'içtk Pa~ırındı 16 numcroda 
kımsiye ılcaretile mUştegll iken 
mahkemece iflasını kar"' verilen 
Hacı Abbas Zade Mehmet Kehnc
mul F.fendinin alacaklılın ile ıkdey
ledilf konkordatonun mshkemtce 
mdlk edildiği ve iflAıın kıldırılarAk 
ımvallnl kendi ·ını ••ılim olundtıfu 

Huimsizlilı: 
iolıiba:ı: ve ihtllatatını 

::: KOkUnden keser·=== 
TECRÜBE EDiNiZ. 

Tahlisiye L'mum cıüdürlüj!ündcn : 
Rumeli tahlisiye mıntakrn ıner

keıi olan h'.um köv ( Kilvo•1 mevkıinde 
müdüriyet lılno<ı itıiulindeki daire
nin ıecdiden inşası ) ırml gıin müd
detle ve kapalı ZRrf ıısıılile münaka
saya \'azedilmi•clr. 

f\ıdeli keşli Dokuz bin küsur 
liradan ibaret olan mezkur hanenin 
ihıltsi 10 .~ğusto• 930 Pazar gtinu 
uaı 14 te icra kılınacığındın ıah11 
lerin bu bıptılı:I şaııname ve proje
lerini görmek lirere Gılıtı'dı Rıhnm 
caddesindeki ldırei merkcziyeYC m"
'ıoaaılarL 

, il 

Haşaratı 

FLi-TOK 
111avı11ıııı faidelt>ri şuıılardır: 

• 

ı Fi• T k Tahta kurusu, pire, inek, iJ\'f 
gıi\'C, hamam lıöcep;i llth. Ha - 1- o skarşı tesiratı yüzde yut. temJnatl 

2-Fli-T okskat'iyen leke yapma?, 

3-Fli-Toks 
4-Fli-Toks 

Ti·:. ·~:FFÜS CIJ IAZLARI 1 
sıhhi ve gtizel bir koku nfl 
den ycgAnc hir maıidir. 

\Jııkcnımel bir halde "ıpıl 
çok kun etli YC &}nt zaml 
idarelidir. fJ()i\11) \] ,,,\]{[ 

.. . cf}ı "" '""Fli-Tok 
'l v: Daima Fli-Tok 

y ~]1111. Fli-Tok 
. . 

ı tf'yıııız. 

Cmuml acentaları 
EHRENŞTEIN ve TOLED0 

lstanbul Altı Parmak Han t inci kat 

• . - . .....~ 1 

Kadıköyünde Kiralık 
GÜZEL BİR EV 

Kadıköyünde Mısı~lr Oğlunda Ç~şn:ıe sok~ğında ız ~ 
ralı, yeni, havadar, yedı odalı, bahçelı bır ev kıralıktır. 'l' 
istiyenler, Kadıköyünde Altıyol Ail:zını-':ı. Çilek sokaf-ıııd.ı 
maralı _eve mürat:aat etmelidirler. 

A 

f 
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kteJ 
eklam fikrini beslemeden 

STANDARD OİL 
MAMULATINDAN 

Mayiini bir kere tecrübe ediniz, 
daima onu kullanacaksınız. Her 
yerde satılır. , 

Toptan muaınele i~·in Istanhulda Reji Ha· --c~ 
ı11nda 2-3 nuınel'oya ınüracaat olunn1ası. 

ı _ Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
a tan ve makinist yetiştirmektir. . . . 

p ı _ Mektep Leyli olduğundan talebenin ıaşe, ıb~t~ ve ılba-
k b "tt" Bı"kes talebeye aynca muavenet edılır. Taşra-ı me te e aı ır. . 

ı ·· aat edeceklerin yol masrafları temın olunur. . . 

3m~r~~se mezunları i~ti.h~nsız iıl_i birinci sınıfa kabul edılır. 
ılı · 3unlar i in müddeti tahsıl ıkı sen~dır. . . 

lik. eden ibaret olan talı sınıflara da ltselerın Onun-
4 - I ı sen h ·1 ·· 

..ı. b"rı"nci sınıflarından naklen veyahut derece ta sı gor-eır:u ve on ı 

·· ğü alelusul tasdik edilmiş talebe alın?".. . 
H 5 _Mektep mezunları için mecbun bır hı~et yoktur: Yal-

ız mektep tahsilini ikmal eylemek şart old~g~?dan ter~ .tah
il edenlerin iaşe ve ilbas masraf~annı m~ faız odemelerı. lazım 

:e taliplerin mektebe girerken bır teahhutname vermelerı mec-

Juridir. h'" · ·· 
6 _ Mektebe girmek arzusunda bulw:anlarm uvıyyet cuz 

ahadetnamesini mektep tasdıkname veya şahadet-
anını aşı ş • 1 · · d .. 

l • · · l' usaddak hüsnühal ilmühaber erını ve ort ame ennı, po ısce m T · · ı· b" 
d "k 1 k f t ~rafını istidalarma repten eşrmıevve ın ı
et vesı a ı o og - · · l" d k' · 1 · · ·· ·· kadar Ortaköyde Çıragan Sarayı ıttısa ın e aın _.,ncı gunune 

•"'.nektep müdürlüğüne müracaatları. 
,~ 

BUYÜK 

TlYYlBE PIYlNG ~~ 
9 uncu tertip 
Iİ Ci KEŞlBE 

mııı:l<traa ıe muhtelif 
cins radiatör 

Proje ve 
caddesinde 

bulunur. 
keşif için: 

Tercih ediniz 
Aynı harareti temin et

meküzere diğerlerinden ~o 40 
noksan kömür sar- feder, 
ve istimali son derece sullu· 
! ellidir. Fabrika şubesi olarak 

depo- muzda her zam•n kafi 
kuvvette ka;ı:anlar ve envayı 

Borsa ban ittisalinde, Türbe 

KIRKOR sesinde Kalorifer mühendisi JAM KOÇY AN müessi

ANTRANIK y AN a müracaat. 

Satış: Fabrika fiyatınadir. 

• ••• • 
TUZ A iÇMELERi 

'~ : ~"·' -~~ ·"·.- . 

•abahl . ı 8 den ırtbarcn 

11 Ag·ustos 1930 da 
Keşidclcr, ~rilc\y<,!t, ~elı~·~
nıaneti. J)cfterdarlık, Is, Zı
raat ve Osıııaıılı l)ankalarL 

Üıklldar ıapu müdürlyetind<n: Sı.kit 
hanedan zasınd '" SdAlıattın cfend 
uhde<lnde bulunan kadı koıııede 

merdiven köy caddesinde kurhalı dere 
mevki inde .ıtik Cl numaralı tarla \ e 
yine Kadıkoı iı 1 la 1n !'aşa malı 'le
sinin ka n tıı caJde inde k rlıal 

dere caddeslrde A : 1 ~ nu,naraı 
ıarlo Bıcı Hasan ckndl vc•eselerinı 
olar. borcundan del11• ı u ker e 
4 üncü ıcra mc'.llurluğu ı.rafındar 

bilrıüza~cdc satılmış iscde haciz 
h,ftdnin .bancl m.1hsu un ·~ (J():l 
haciz m<1 cut oldtı~u ış r t cdilmş 
,.e meıkiır hıciıin nıevrıtdu dahi 
malum olrnadı~ındar mczkılr tarlalar 

Eınlat ve e~anı ~an~ası lstan~nl ~u~esin~en ı 

nıurakıpları ve halk 
huzurunda yapılır 
Büyük ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan nun1aralar 

tekrar dolaba konmaz 

da hacız 'c •aıre hır guıı ı a);\kalm 
olanlann vesaiki müsbitdcrlle birlikte 
bir ay ıarfınd& idareye milracanıları 
aksi takdirde htikmıi olınaıacojtı il:ln 
olunur. 

lisas ... ·o. 
~o 

t .... r. 

Kiralık konak 
l\lcv; i rn nevi Sabık icarı 

Nlş;ı, taşında Teşv kiyt' cadde inde • aıt paşn il,000 lira 

keınJgı ı•tl :'inılc 144 f·Hı num,ırnlı konak ( 1':l}'e\m 
mektep ) 

r.uharrcr konuk craitl atiye ile muzaycdeyc konulmuş· 

1 - .\hıza) ~de kaı nlı zarf ıt>ulill'<lir-

2 T~liplcr 0 o 5 nisbctiııdc <lcpozıto nkça l vereceklerdir. 
3 - \luddt"ti iı.;.:ır bir cntılir 
.j. 

cd.tir. 
BcJdi her tiç ;ıylığı pc~iııcn dört rnk itte te•\ iyl' ulile· 

S - ihale ;30 7-9,JO Çıı•,;ıınha ~tıılli ;ı;ıt on ~ltıda kr.ı edile· 

Cl'ktir 

Tallolcı in 'c ',tzl:ı tafsil:\t isteycııll'rin şulıcmize mıirııcaat eyle· 

1 Ş h · · ı ' 1 mclcri 
e ren1aı1etı ı <.1nc1tı · ----.. --. ·---... -- .. ------... • .;:~~~ .................... ~ ........ ~~ ...... ~11.1..-:....~~~~~~~~~~...1. ~.~·.-.-.~ ••••••• o •••••••••••• 

:ı Karaköy'de paz,ırlıkla ı:;-• .. J ...... ---· .. ·····-·····-- ---·--··--;----·ı· 

Devlet Demiryolları kaldırın1 yapılacak ı:ıN E B A J 1 N ı:f 
Şehremmeıln Jen: Karakoy cadde· ı. 1•f • • ı - t sinin kiıprü ile Tünele giden kısmı I• le ,idaresi 1 ana 1 arası ve salıık llorsı '•nı on(i Tu- 1 , • Halis Hindistan ı. 

259 kalem tıbbi '"'" ve sair malzemenin kapalı zarfla milnakasası 4 

A 930 Pazartesi günü saat 16 da Ankara Devlet Oeınlryolları idare· gusıos · 
,inde yapılacakar. 

, 1. k ı·t1rak edeceklerin teklif mektuplannı ''e muvakkat teminat· ·' üna asaya ~ . . 
. d t 15 30 kadar milnokua komısyonu kAtlplığlne ,·erme-larını ayni goa e ua • 

lerl lhımdır. k b·ı· d 
. k <armamelerlni Beş Ura mu ı ı ın e Ankarıda, ve Talıpler mUna asa ' . . 1 

H d . da idare veznelerinden tedank edebllır er. 
ay arpa~• * * * 

3 dilmenin kapalı zarfla münakaMsı ı 1 Ağustos 247 m çam . 
l ·· ·· ut 15 te Ankarada Oc\"let demıryolları ı 930 pazartes gunu 5 

idaresinde yapılacaktır. 
· · k dcceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat Munakasaya ıştıra e .. k . 

·· d saat (l.J. 30 a) kadar muna ·asa koııııs-
temlnatlarını aynı gun e • 
yon kAtlpliğine vermeleri ltzıınd•r. . . . 

. • . . k tnamelerini iiç lir mııkahılınde Ankarada 
l nııpler mtlne asa şar . tedarik cdchılirlcr, 

ve llavdarpasada ıdare veznelerındcn 
J ' • • * 

\ ~CZ3JI lı~~İJH ~azarlı~ı 
Haydarpaşa mağazası mü

dürlüğünden: 
2.u kalem eczayi tıbbiye pazarlık!• sann alınıcapndan 26 • <_· 9.311 

( ım ıesl unu sa ıc dok"•• kadır muracaatlı ıeklıfatca bulunulm•,ı .. ve 
ecı ı ıııuı cd:ıt li•tclerinln şimılıdeo milbayu kısmından alınıbılrccğı ıl!n 

1 nur. 
~~~~~~~~~~-

-t ~ul ~arülf unun Mu~a1aat KonısiJonun~an: 
Jlt ,in n YJI ı !enPI malıye,ıne aiı bir senelik ve lbtc<i~de _mu." 
ecı>ı ııhtııyen n ı.ı ağu•toS 930 Çlfşamba gilnu sa.ac ı~ıe ıh~le 

e kap ı zaıf usul 'c munakaıap konu~'.'1uştur. fa_l!p .olanıar 
v ı ıe i ore "" b~pıı malum•k almak uıere ht< gün oğleden 

1 harbi e lua ıııda vaki komsiyon kitabetiue milncaaı etmeleri 
k ıe ı~~•t ok •c ı alınm8' ~na binaen teminatların behtmhııl bir 

.cl a ebe veznesine yatııılmAJı ve alınac1k makbuzun teklifnımclerle 
lı:-lıkte ıha! ıçı tavın t dilen muddeıtcn bir su: ev.el komslyonumu.u 
mıuııc r ve tev 1 ermckrl illn olunJr. 

raıuvarlanc'1n Asfftlt tamiri miinaka· , ı• . . . , lel 
saya konuıarak ıo a~ustos 9,10 salı ı• cevızındcn ve Mıllı ı.ı 
gUnU ihale edil~ce~i 1~-7 9.10 tarihli ı: mamuJattan en, ah\ l·' 
Milliyet ve Polıııka Razctclerıle ll:ln 1 •* 
edil mi~ ise de işin müstaceliy<ti do· ı• kokos yağı *•* 
layuile bu kaldırım pazarlıkla ihale ,. sa,ııca mağazalarında satılır. ·* 
edileccjtinden talip olanların 21 tem· ı• Toptan satış mahnlll: •* 
muz pazam 1 gü~U ~••t on beşe ı: f•tanbul'da EminOnUn'de Valde Hıtnında No. ıs •I 
kadar lleyop;lu daıruı encümenine 1 ş E R • K 

1 
• 

mQr;::~,'~=~n:tlnd.en ,. ~---~::.::..~.~-~-.~ :~ •-• .. •:·-·-• •• .-.-. • ~ 
larl.ı s:lı~l·nb• sulan k•paiı hp· lntara Encunıeni ~aiınisin~en : 

\! llilyük kapların n~zınd• su• 
yun ismini .e l. Ş. horflcrini havi 
dom~-. ile damgalanmış kurşun ve 

şişelerde bandrol vardır. 

3 - Kurşun mühürleri muayene 
ettikten .;onra fıçı veya li ımaciılnayı 
açtırınız. 

4 - Kurşun ıııuhu.rl rl bir <l>ha 
kullanılmaya inık,\n l'ır•knı.un.ık !çın 

imha edin11. 
S Kuçuk flı c'~rı g<>zünuzün 

öni.ındc çtırır.~' --- -
lsıanbul s.k•ı!n(·ı hukuk daıresinden; 
l.ıanbulda halık paınnnd• yağcı 

;okağında .\111 riJI hanında .l num~rılı 
yazhıoncdc ecza tüccarı Torna ma\ 
romati efendi ·c. 
Cümrıikler umum müdurlu~unün 

aleyhinize lstanbul asliye 'uçnncil 
ceza daire ·inden i<ılhsal eylemiş ı 

olduğu ~.J K~nun C\ v•1 929 tarih 
ve ~.118 numaralı ilft.m üzerine şah•I· , 
nııa teblilt cılilmek üz re lftnzlm 

1 

edilen odcme e'llrine ikımetgAhın zın 
meçbullyetino dair erh verilmi, ol· 
doğundan ilin tarıhlnden itibaren 
bir ay ıaıfında hlr1• ve bunu takip 
eden sekiz giln zarfında borcunuzu 
ödemediğiniz takdirde hakkınııd,ı 

mukıazı muamele! kanunivenln ifa 
cdil~tği ödeme emri makamına kaim 
olmak üzere ilan ılunur. 

Vi!Ayeı idareı hususiycsi hesablna 70 · 78 kilo sikleıinde 6 numara ve 
çifı tekerlekli 150, ve -l-0 • 41? kilo <ikleıinde tek tekerlekli çllt kollu, döner 
kulaklı 50 adet pulluk mubayaa olunacaktır. 

ı - (,'ift tekerlekli pullukların ikişer adet ve döner kulaklı pullukların 
ikişer çift yedek üç demin, hircr adet anahtarı lıulunac•kar. 

2 - lh:1lc : .\guscn:.un 28 inci Pcr~eınbe gilnü saBr J 5 tc ınakamı 
Vı!Avette Encümenı d.ıimı tarolından vapılac•ktır. 

:i ,\lunakas.ıa ~tirak edeeklerin •,, 7,.5 dipozito nkçe 1 veya b•nka 
ruekrubu >ernıe 1 IAzımdır. 

4 \!Atı lraiıehin lhaleyı mfitaakip on lıeş giin zarfınd• teslimi 
meş,.uttur. 

5 Şartnam., 1 gormek ve fazla malum t almak lıtl}enlerın \'ılAyet 
ziraat ınUdiırldklerine milracaaıları. 

Emülslyonu daima sabit 

maz 

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

KARON Alman Kitaphanesi 
BevoP;lu Tünel meydanında 523 

Yoku lıi!etl vapurda da 
verilir. 

Adres. Ycmi,rc 'f":ıvllznJt 

lıirndcrlcr telefon f,tanlıul 2~ 10 
1 

Limanımıza ınm·.ı al:ıtı bek~ nen 
rapurlnr 

(ST~:LL.~ DiT \L\' \) vapuru 

20 temmuz pazar ( IWl) a ve 
Yıınnni tan) dan 

(A BAZ!\) 'ııpuru 2.1 ll'm· 
muz çur~amba (ltıılva ve Yunn
ni,tan) dan 

Yakında llmanımızdan hareket 
edecek vapurlar 

(STELL.\ DITALYA) vapuru 
24 temmuz perşembe sabah 

tıım ı O da (Lloyd Ekspres) ola
rak (Pire, Brendlzi, Venedik ve 
Trleste) ye. 

(.\BAZ1A) vapuru 2.ı tem

muz perşembe (Burgaı, Kiisten

ce, Sullna, Kalas ve llıraile) ye. 

(MERANO) npuru 2.J. tem· 
muz perşembe (Şel:lnlk, Volos, 

Pire, Patras, Breııdizi, Ankona. 
Fiume, Venedik ve 'I rieste) ye 

[COSUl.ICH Llne] kuınpan· 
yasının lüks ,·apurlarına akıarma 
edilerek Şlmsll ve Cenubi Aıııe· 
lkn limanlarına gitmek lçtn ıen 
zilAlı doğru bilet verilir. 

1 ler neı·I ıaMldt için c;nlatada 
mumhane ( Lloyd Triesılno ') 
ser ftcıtnr<sıne. Telefon ll<}Oğlu 
2 l 27 vaya Galat~ sarayında 
sabık Se!Anlk bonmnr~ası bina· 
•ımlakı nııhnnelcrine. Telefon 
Rcyop;lu: \ı.ı.tııı ve yahut Sirkcdıle 
Kırıade hanındaki yazıhan sinu 
mtıracaat rdllmesı. Telefon 
hnnhul: 235. 

THEO l{EPPEN 
Vapur accnta ı 

Elcyevm limanımızda bulunan 
Norveçya bandralı llRlrr .\1.\ 
RIE vapuru hJnıulc ini aldıkıan 
sonra llulgnristana ve Romanyıı· 
ya gidecektir. Daha fnıla nıa. 
lOmat İçin Galaıa'da eski 1.oiıl 
hanında TllEO REPPE, ve 
ştırckclsı Yapur kumpanyasına 
müracaat olun~a ı. Telefon B. 
(1 29~~ 

Mudanya postası 
(Cuma, Salı) :\ludıınya ya 

ujtrayarnk C:emliğ'c kadar 
(pazar, Çnrşaıııba) :\ludanya' 

ya kadar saat O da ( 'uıııar
tc ı, Pazartc ı, Pc~~nılıc ) 
Ercgli vapuru ıarnlınd 1 ıırq. 
lık postalar Armutlu'ya da 
ultfayar.ık Jud nya·ya btlar 

at Q,;JO da l'ır~.ıılldc '"'' 
ri ef0 n rı"tım ~el 1 kalkarı" 

AY''alık sür'at 
postası 

(l\lers'~) vapuru 22 Temmuz 

salı 17 de Sirkeci rıhnmındnn 

kalkarak Gelibolu Çanakkale 

Küçıikkuyu, Edremit llu•hanl 

ye, :\yvalııfa ı::idecek ve do· 
uşte nıcıkılr 1 kelelcrle blrlikk 
\ltunolJğ"a Lğ•ayarak gele

cektir. Gelibdu lı,fo yal~ız 

yolcu alınır yuk alının 1.. 

Mersin sür'at 
postası 

( KON\'.\ ) \am·ru 2J 
Temmuz ç rpmlıa 11 J< 
Galata rıhtımından kail.ıra 

Ç'qnakkale lzmir Kulluk Fet 
hi)c Finike Antaııa \laiye 

:\kro;in'c gidecek h <lön~te 

·ra~ucu \namor Alıli)e \~tal· 

ıa !';~ ke l'ethiye K•ılluk 

lzınir'c uğra\ Jrak gclcl:ckıır. 

Çannk .ılc de Flnız ) ulcu 

nrilir \"oku " nmaz 

X \l\I \',\Pl RL \RI 

Izmir Postası 
Seri, Lüks vo 

ADNAN 
muntazam 

\ ıpuru 
'l't!ınmuzur 

20 inci pazar 
giınU ı6 da Galatı rıhtımından na 
rekeıle ( lzmlre ) ve Salı rüni? 
lzmirden htanbulı tı..rcket eder 

Dikkat: \'apur, baderna ıehrimlz 
den pıxartcsi yerine pazar 'c lımır 
den çarşamba ·,rtne ,ılı gunleri 
hareket edecektir. 

Galata gumrilk kar,ısındı Sııe 
Fransez hanında 12num•rıda Umu· 
mi ıcantalığına ınilracoat Telefon 
·~eyoğlu: 1041 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz Postası 

Vata vapuru 
ll 2J T,mmuz 

(~ar:-;ı~ttııha 
~ . 

akşamı Slrkeclr rıhtımından 
hnrekctle ( z, :-guldak ine· 
bolu, Sam un, Ordu Glrcson. 

Trıılızorı, Surmc,e, ve il zcl ye 
azimet ve avd t .dccekılr. 

Taf·fl~t için , lrkeclde ye!k,n 

el hanınd& k~ln a~enıasına m11 

:ratat. Tel. lstnnbul ı 5 ı:; 
iiıi ...... mci!lmıamm;ı;;;xa• 

BAR'flN hattı Lük 
Ekspres postası 

jJ~ın ';~:~~:1 razarlesi 
:rkeci'dcn hareketle ~:rcğli, Zon· 

gl'.'dak, Hartın. K• • ca ik 'e er. 
de} eazimct 'c ın dcı cdeccktır 

Tıır llılt için ~irkeci sa'onu 

karşı,ında l\tizan oğlu hen. 'o: ~ 
Telefon lstanbul 354 

~~~~~--~~--=~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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20 1'E~l \1 UZ 930 

Adliye Vekili Mahmut Esııt Bey tarafından Hukuk mektebinden 
bu sono mezun olan gençlerle müderrisler şerefine verilen ziyafet. 

1 ürkocağında Muaril eminleri şe- 11 rellne verilen ziyafetten bir lntıba 
Ankara Hukuk Mektebinden bu sone mezun olanlar, mualllmlerlle 

blrlikto 

C11ınnurlyet bUkameılnln memleketin san'at hayatına yaptığı büyllk himmetlerden yarın koca bir san'at fOhri oımıta namzet 
"l(ırık kale,, den iki lntıba · 

Samatyada istikbal kadınları dikiş ve biçki mektebinden bu sene mezun olan Hanımlar 
Ortada Müdür Aliye Hanım 

,. lükset Orman Mekte~i Hektorİu~undan: '\ 
lstanbul\ın en güzel nıalıalliııdedir. l~oğaziçin

. de Biiyiil(derede 13ahçe l(öviincledir. Istanbt1l 
hall{1n1n tenezziih \'e eğlence malıalli ve her biri 
birer miınarl abidesi oiaıı ıneşlıur bentler yakı
nında ve Belgrat orınanları civarıııdadır. 

Tahsil müddeti üç senedir. Leyli ve mec
canidir. Talebenin her tür·lü ihtiyacı temin 
edilir. Mektebi ikmal edenler <<Orman mü
hendisi» diplomasını alırlar. 

Or111aı1 ııılilıeııdisi olnıak jçjn 
Yüksek Orman ıneldebine girebiln1ek için taliplerin ı Teşrini

evvel 1030 tarihine kadar ls'anbul Büyüdere Bahçe köyünde A-1ek
tep rektorluğuna yahut vilayet orman müdürlüklerine n1üracaat 
ederek evrakını ibraz ile ınuan1elelerini ikmal ettirmeleri !azı ndır. 

Yü~s(' k ()rnıan ı11ektcl)i11İn kayıt ve kal)ttl şartları 
l Taliplerin Tiırkiyc Cümhurlyeti tabasıııdan olmaları ve 

2 Ya~larının l den a~ağı, 25 ckn yukarı olmaması 
3 Tamdcvreli !be mezunu olmak, yahut o derece tah~ilde bulundul(u :\Iaarif Vekale-

tince tasdıkli ve muadili ~ahadetnameyc \ c 
4 -- iyi ahlaklı olduğu ve hiç bir glı~; ccz ı yı musrl'lziın c!'al ve harckıltta bulunmadı 

ğıııı beyan eden ve mahalli zabıtasınca ta<d ikli olan ihtiyar heyeti maılıatasına ve 
·· 5 - l lcr tıırhi ha,talıktan salim ve bilhassa kuvvei scm'iye, basariye ve lisaniy~si tam ve 
• diger nok>an'ardan beri ve gezip yünimcğc, süvarilil(c mütehammil olduğunu mıi~ir tabip raporuna 

malik olmalcrı lazımdır. 

!ı - falıpler Yuk>ek Orman mektchi rcktorlu~una yazdıkları hlr istidaya en ~un mektep 
şahadetnamc>ini, aıhhat raporunu, a~ı ~ahadetnam c ,ini, hli~nıihal mazlıalasını, hüviyet cıızdanını 

raptcdı>rck bizzat mckıehe veya vilayet orman ım . dürlüklerine mtiracaat ederler. 
, 7 - \lektebe kaydolunduktan sonrn mektebe dahil olmak için olbaptaki şartlarına tevfikan 
'" Noterlikten tasdikli kefalet senedi vermek 131.:ımdır. 
r 8 - Ta,radan gelecek talebenin yol ma,arifi kayıt ve kabul olunduktan sonra mektepçe 

tesviye edilc~ck ve derslere başlanıncaya kadar yemek ve yatmaları mektepçe temin edilec~ktir. -· 

Otomobilciler! Şoförleri 

Dikkat!!! 

Valantin 
namındaki sellolozla ma· 

mu) mükemmel boyanın 

şimdi İstanbulda bir depo· 

su vardır. 

Otomobilinizi boyatmak 

isterseniz mutlaka: 

Valantin mamulahnı 
arayınız. Cemahiri Mütte

hidei Amerikada Pakard, 

Marmon, Lenkoln, Krays

ler, Buik, Ford ilah ... Fran· 
sada Sitroen, Reno, Ber

lie, Vunel', Hispano için 

bunu istinıal ederler. 

En mUkemmeı IUks 
ve aynı zamanda dayanıklı 

ve ucuz boyadır. 

Bu mamulatı kullanabi

lecek bir garajınız yoksa 

Galatada büyük Tünel Ha

nında Şark Sanayi ve Ti

caret ıirketine (Telefon 

Beyoğlu 3461 ) müracaat 
ediniz. Orada: 

Valantin mamulahnı 
istimal eden boyacılar 

gösterilecektir. 

Cafer Fahri Beyin 
eserleri 

Kuruş 

Ta> ukçuluk 200 
Keçi beolernek 50 
Salon ve av köpekleri 50 
1:avukları çok yumutılarmak 10 
için ne yedirmeli 

Çiftçi Kütüphanesi 
tan bul Ankara caddesi No 4 

İhtira ilanı 
"Demir duvar serenleri, hakkında 

istihsal olunan 12 Temmuz 1928 
tarih ve 761 numerolu ihtira beratı 

bu kere mevkii File konmak üzre 
ah ere de vrüferağ veya icor edilece
ğinden talip olanların Galata'da Çi
nili Rıhtım Hanında Robert Ferrlye 
müracaatları ilftn olunoır. 

Son günlerde havaların fazla sıcak gltmeıi yüzünden banyo ve plajlara rağbet artmıştır 
dünkll sıcak teslrlle denize kofanlardan bir grup göstermektedir. 

.,....~~--~--~~~--~~--------............ --'~· .................. ~----............ ..,....~-.-~--..-ı 
--· at. 4 üncü cra Meın 

Açık arttırma ile par 

Tahtakurusu, pire, sinek, sivri- ~~:.r;;;~.:~n~~~~n °~i0 

sinek, güve, örümcek, hamam ~~~~I ",;,~·;~; ~·::i m n' 
marası : ErcnkOy hr-, 

böceg" İ Ve Sair haşeratı yum Uf.. dat caddesi 48 49 Ta ' i 
ymet : 2800 L. temaıruna 

t I •ı b b k t• Artırmanın yapılar.:ı a arı e era er a tyen 

1 
saat: i st. 4 üncu ıcr daır 
T. s. 14 ııa 16 ya kadar. • h d l - işbu gayd menk 

ım a e en şartnameıi 14-8-930 tarih 
--==-~~ ı·en 29-25 No, ile !star 

IJaima birinciliği 
kazanmaktadır 

FAYDA claha müessir, daha mükemmel ve yarı yarıya 
ucuzdur. Kok11Su latif olup katiyen leke yapmaz. insan
lara, hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA is
mine dikkat ediniz.Devairi devlet, müessesatı milliye ve 
hususiye, Seyrisefain, Hila!iahmer, mektepler, hastaneler 
sihhat yurtları, biiylik otel ve lokantalar, vapur kum
panya1ari FAYDA iatimal ederler. 

Şişesi 50, tenekesi 7S, son dere.:e saj'lam ve 10 sene 1 
teminatlı pompası 7S kuruş. Hasan Ecza Deposu. 1 
Toptancılara tenzilat. --· DiJar~ekir lil8Jeli ·Daimi encuınenln~en: 

VilAyet numune çiftliği dahilinde yapılacak olan 418S8 lira 36 kuruş 
bedeli keşifli villyet müşterek aygır deposu lnşuıından 1 SOOO liralık mık· 
darı 929 mali şenesi zarfında talibine ihale olunarak yapıınlımftır. 930 se
nesi içinde de civar vilAyetlerinln bdıçelırindeki muaveneıe nazaran 20,000 
mikdarının inşutı 30 gün müddeıle mlinakasıya vazedllerck 30-temmuz-930 
tarihine müsadil çarşamba gUnil saat 12 de kapalı zarfla ve münakasa ka
nunununa ıevfik:an ihalesi icra ltılınacakıır. Proje ke,ıınıme ve şuınameslni 
flörmelo- ısıc••nlerlo vlllv•t daimi encUırı•nlne milraouı e'Vlemelt6 

icra dairesinin muayyen 
da· herkesin P-Örebilmesi 
ilanda yazılı olanlardan 
mat almak iıtiyenler, iş 
ye ve 929-25 dosya numa 
riyetimize müracaat etme 

2 - Artırmaya iştirak 
da yazılı kıymetin yüzde 
nat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicil 
ıruyan ipotekli alacaklıla 
kadarların ve irtifak h~k 
nin bu ha.kJarını ve hu~u 
maırafa dair olan iddialar 
tarihinden itibaren yirmi 
evrakı müsbitelerile 
muriyetimize bildirmeleri 
aksi baltle hakları tapu si 
olmıyanlar, aatıı bedelini 
11nda hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen ııünde 
i9tirak edenler artırma ı 
okumu§ ve lüzumlu mal· 
bunları tamamen kabul 
itibar olunurlar. Ü•tünd 
gayri mPnkulün bedeli za 
rilmezse gayri menkul i 
tırma ile sahlır ve bedel f 
rum kalınan yüzde beş f 
zararlar ayrıca hükme hiı 
1;1zın memuriyetimizce al._ 
olunur. Bet numaralı f 
tahakkuk etmek kaydile · 
ğınldıktan sonra gayri mc 
artıranın üıtünde bırakıl 
hakkul< etmezse artırma 
lıp alıcı t .. ahhütlerinden 
teminat t~ kalkaı". 

5 - Artrrm~nın hirinı;İ 
ci olmasına ve gayrj menlı' 
eden kanuni hakka VP ıa 
göre diğer ıartlar: 
Artırma 1 incidir. Müte 

Belediye icare vakıf rüs 
teri ye aittir. 

Yazılan maa ararazi h 
sesi yukarıda gösterilen Z 
rihinde !st. 4 üncü icra 
odasında işbu ilan ve göst 
ma şartnamesi dairesinde 
ilan olunur. 

Dr. Horhotı 
Beyoğlu 'Vl ktcp ,o~ı 

muayene sabah.tan akş:ı~ 
lsıanbul ikinci icra meın"' 
Bir borçtan dolayı mahc 

ıılması mukorrcr olan ın•s• 
ve ayna Temmuzun 33 n 
Çarşanba günü saat birde Si 
kurtuluş lokantasında 8 

ile sahlacağından ıaliP 
930·2~40 dosya ııuınar,_,ı! 
rlne mllracaat etmeleri il 

U-'w 1 Uildiir: Büt1 




