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Hitaraf gözü ile .. -- Blllıreş 

Zaman, Romanyanın um~ıni v~~i~e 
. bitaraf bir nazarla tesbıte ıııusaıt 
. 1930 senesinin haziranında Ro: 
nya için yeni bir aaltan~t _devrı 
••adı Çünkü ikinci Karolun culfı~~ 
"" • · · üh" bir do· emleketin tarihınde m ım 

1 lm noktasıdır. Romanyarun umumk 
,ıziyeti şudur: Kesif ş~urı1;1 ve ço 

b•~Jvvetli bir Macar ekallıyetı. "ıia Ü 
1 ; Soyumuzdan ve kanımızdan Y z 

~a n Türk. yahudiler ve ufak tefek ce 

ra/ _.aatlar .. İşte bunlar istiıı1'a . edıl!rse 
ot'.ı memlekette mütcca11is ~~r mıll~t 

• rrdır, denilebilir. Hemen soylem,elı
gı ım ki, başka bir tabır bula~adrgım 

. •• .. t nı·s kdimeııını kullan-
ın mu eca .• 

dıil6>· Çünkü bu mevzuda temas edece: 
"h"ıın nokta memlekettekı 

~m en mu ' 
• J tecanüsiın, bu in:;;: ~ın nok~anın 

ytilan ba•ka bir şey d~ ıldır. Mcsla: Ro 
·1' en mili• ti t•k bır lı an konuşu~. -Ro 
u kılisesirıe t bi olmaktan ııyadc 

SU. n.n ş h. ıa tabı olan cemaat ha-
bırakıl rsa -~u memlekette dm de 

r Mıl•ı ., h.vlıca inkişaf et-
tı • Öyl oldugr halde Romen mıl 

ti mı..tead<lit kollara ayrılmıştır· 
krallık dahilindekı Romenler 

a zıyade rrensı harsı ıJe hüyü
u , ckserıyctı itibarile kdyJü ve r~nç 
r ve .karekteriatik bir t:ıkım ~azıt.et 

k. !arla muttasıf bır kavımdır. 
al ı;ıa ısa ·ıh k 

eleAvrusturya-Macarista~dan ı a 
ti' fanan erazideki Romenlcrı, krallık 
P omenlerindcn ayıran şeyler, her hal 

1' birleştiren avamilden daha _ç~ktur. 
ir kere bu Nemse Roıncnlcrının ta
bi ötekilerin tarihinden büsbütün 

,pska yollar takip etmiştir. Bunlar 
-Jendilerini Alman har~ine .ver~işl.er 

bu harste daha cok ilen gıtmı~-

d. Bu zümreden olan Romenler, 
,.ı ' ır. ki 
1,, aırlarca Habisburgların sa n ve 

f t baası olarak yaıamışlar ve 
1ena e .... tb bh .., k d" ""lalenin butun e aaya a · 

ı• a ım su . .k 
• • . • tı' azlardan genış mı tar-' ..,.tıgı un y . M la 

ıı.- -. 'f d etmi<lerdır. ae:H" rın 
a ıstı a e • 'dd" 1 .L. ziyade tazyik yaptıkları ı ıa o u 

IJI" d b'J ıın· parator ve Aan zamanlar a 1 e 
eı?iyanadaki hiikümetin nazarı~da 

• nlar bir has evHittan başka vazıyet 
ırl.'.' bul~nmuyorlardı. Şimdi.bunl~r har 
{J faikiyetJcrine kani, vaktı1e .d~nya~ 

en mütcmcddin bir dcvlctının ha 
~iyeti altında yaıamıı olmasının 

ururunu da ıuurlarmda veya tahtı 
'2!°rlannda taşımaktadırlar. Şunu da 
~ve edelim ki, bUtiin iddialara rağ
o n bu Romenler eski kırallığa ilti
ıakfannı '"b:r kurtuluş,. olarak telak

lci etmemektedir! r ~a·~~abya kıt_"ası 
vazıyet ve hususıyeu ıse malum

ur Burası tamamen eski Moskof 
~ ar~ının nüfuz ve ttsiri altı~da kal: 

) tt. Bu memleketi jeogr_afı noktaı 
nazarından bir Rus topragı saymak 

!ıarur!dir. Diğer taraftan Basarabya 
Ç'b;,diki Romanyanın merkezine_ çok 

zak olması itibarile de bır nevı do
-JOinyon manzara61 arzetmektcdır. 
f' İki aeneye yakm bir za~andanbe

it batında, iktidar mevkimde bulu 
Başvekil Mr. Manyo, Rom~ı:ıy_a: 

bu üç muhtelif unsurunu bırıbırı 
/it yalı:lattırmağa çalışıyor .. Bunları 

j(Mribirile kaynaşmağa •.evkedıyor. Bu 
lı: k. e faal bir polıtıkacı olan bu 

%etV ·-·· ttC vlet adamının takip ettıgı sıyase 
JQ h lisnli niyet var. Ne çare a var, .

1 d. htdiaelerin cereyanı bu temenn~ e
"C ve hüanll niyetlere uy~uyor. Eger 
ID senelik bir tecrübe bı~ .k~na~t hu 

iline kifi gelirse, diyebılınz _kı kay 
-..,mak için Jazım olan ~~r~ceı hara
jet henüz bulunmuş deg~dır. Yakın 
P,ir atide de bunun husulu beklene

ez. Filhakika Başvekilin kabinede 
:opladrğr eıki kırallığa mensup adam 
lar Tranıilvanyalılar ve Basarabya.lı 

r' arasında tam bir imtizaç hı~ ?ır 
man hüküm sürmedi. Onun ~çın

ir ki, Romanyanın milli :'"ahdetı. 1-tı.1 
gün resmi formüle göre ~ır hakıka'. 
masına rağmen bunun bır emrı vakı 
iması için her halde u~un ve arıza
z bir zamanın geçmesı ıazımdır. 
Vakıa Romanyada u!un sen~ler

enberi parlamenter bir ıdar~ tesıs ~
ilmiş bulunuyor. Fakat .. bu ıdarenı? 
üesses bulunduğunu aoyleme~, zı-
yat bir realite olduğunu ıddıa et
ek değildir. Burada intihabat, B_~ı
nik diyebileceğimiz ba~ı a~az gos· 
rnıektedir. Bunun netıcesı olarak 
. cude gelen hey' eti t~şriiyeler d.e. 
teşrii hey'etlerin dogurduğu hu-
etler de bu arazdan masun kal
aktadırlar. Bugünkü halile Ro

nyadaki idare, tegallüp_ eden. slya-
bir fırkanın koruyup, dığer bır fır
nın tegallübü anına kadar kendi le
e ldameye çalıştığı bir rejimden 
şka bir şey değildir. 
Romenlerde bir haleti ruhiye var, 

nlar kendilerini olduklarından faz
gôrürler. yüksek bir ııururu mil
taşırlar. Bu, onların lehine kaydc

ilecek bir şeydir. Fakot bazı sert re 
litelerin karşıBJnda bu manasız gu

' ne kadar sıntıyorl Bükreşte bir 
garp 'JIÜcsscsderi ve adetleri ya 

da garbıı kabul edemiyeceği ne
" • Romenler garp ile kafi derc

mas ettıklerıne nazaran bu 
k nla garplıla manın henüz teki 
uı e m dlğine atfetm<k doğru de-

il E da bır çok va•ıflarını sita
ı le yadttnıek laz-ımg t·n Romen 
avmınin ciyesinin bJr rP] oynadığı· 

lıuk:r.eımel< daha doğru olur! Her 
ld muhtelif istılalar, bu kavmin 
bıat ve bünyesi üzerinde menfı bir 

(Ma!Y.lı ikinci sahifede) 

--~ .. --
• 

Kara harekAlına baılamalt için bütan Jıazırlılıları biten Alrıdağında her gUn 
şakileri cehennemi bir at•ı 11af'lmuruna maruz bulunduran 

t111111arecllMrlmlz ağrı tepelerinde ••• 
- Hususi muhabiTlmi:ı:in rtslmiu/ndtn 

Ağrıdağında ve şark hudutları-
mızda son vaziyet nedir?. 

Iran - Rus hu
dudundadabir 
hareket oldu 
ve Rus kıtaatı 
hududu 

/ 
~ 

• 

Etabli .. Müzakere var mı? 

Bugün Reisler 
içtimaı yapılıyor 

ltilafnamenin tatbikı 

Hariciye V ekiliıniz T. Rüştü 
Beyle R11s ve İran sefirleri 

için hazırlıklar bitiyor. arasında müzakere şayıası 
Muhtelit mübadele komisyo 

nu Türk heyeti murahhasası lran Maslahatgüzarı Mehmet Stti1 
reisi Tevfik Kamil Bey dün sa-ı H . 
bahtan akşama kadar ko~isyo~ anın gıızetemıze izahatı •. 
da meşgul olmu ve tc kıl edı- Dün HaricJye vekili Tevfik 
lecek ekiplere tayin olunacak 1 Rügtü B. ile Rus sefiri M. Su
Türk memurların tesbitine baş riç ve İran sefareti maslahatgü 
lamıştır. zarı Mehmet Sait Hanın ehri-

Tahsisat meı;elesi henüz hal- mizde siyasi bazı temas ve mü 
!edilmiş değildir. Mevcut 180 zakerelerde bulunacakları şayi 
bin lira tahsisat teşkil edilecek olmuştu. 

- - Hatta bu maksatla, Yalova-

M. Holşl•t 
ekiplerin mesaffni ihtiva etme
diği için yeniden istenecek tah
sısatın miktarıda tesbitedilecek 
tir. DUn İstanbul ve Garbi Tra
kiyada etabli vesikası tevzii. i~i 
ile meşgul bulunan ve tali ko
misyonların fcvkınde olan üçün 
cü büro ile tabiiyet ve tasarruf 
meseleleri ile meşgul olan dör
d!lncU buro içtima etmiı ve iti -
lafnamenin teatisini müteakıp 
başhyacak olan faaliyeti tesbit 
etmi~lerdir. 

ya giden Hariciye vekiline mü
llli olmak üzre, İran maslAhat 
güzarile Rus sefirinin Yalovaya 
hareket ettikleri de aöyleniyor
du. ı 

Mehmet Sait Hıın dün ken
diaile görüşen bir muharririmi 
ze bu şayiaların doğru olmadığı 
nı söylemiş V'C unları ilave et
ınİ§tİr: 

Mrhmet Salt Han 
İstanbula hareket etmekten bil' 
istifade yolda da kendilerile hu 
tıusi musahabelerde bulundum. 

Fakat Ankara haricinde mit 
zakere yapmaklığımız bittabı 
mevzu bahsolamaz. · 

Çünkü resmi temaslar ancak 
Ankara'da olabilir 

Tevfik Rüştü Beyle trendek: 
musahabelerimizde isyan me 
lesine hiytemas bile edi 

Ağrı dağından baş 
ka her tarafta 

temizlik bitmiştir. 

Bugün komisyonda reisler 
içtimaı yapılacaktır. İçtimam 
ruznamesi yapılmamı§tır.Fakat 
içtima sabah ve akş~m ~evaı:n 1 

edeceği için ehemmıyetlı bahıs 
ler konuşulacağı tahmin edil
mektedir. 

Meşhur şaki Si mika da ttilafnamelerin teatisinin de 

1 Tevfik Rü§tÜ Beyefendi P n 
1 dikte trenden inerek Yalovay 
gittiler ve ondan sonra kendile 
rile yeni bir mulllkat vukubul
madı. 

Ankara haricinde resmi bir 
sıfatım yoktur ki bir müzakert 
vakı olabilsin! 

Rus sefirinin isyan mesele-
M. Surtı sile meşgul olduğundan maliı-

akibetine kavuştu.. bugün komiııyona tebliğine ih-
Zeg/An harekAlını gfJhsrk bir tep•den la/tip eden timal verilmektedir. 

Bayazıt, 21 (Hususi muhabiri k' Gazi Hz. ine arzi tazimat 
mizden) - Bayazit, sokakla _ Kolordu kumandanı S9llh Paıa (1) ve •r nı 
rında çoğalan zabitler ko;ordu Harbiye Relıl Ekrem Hegle(2) k•rargAh tırlı'"' Gayri mübadiller cemiyeti 

ılan • --------,ı tarafından Gazi Hazretlerine bayrağını taşıyan otomobiller, at yangın bombalan asilere · ·-" " .. 
semasında uçan çifte kanatlı ha devamlı zayiat verdirmekte, rü· T bl •ğ gönderilmesi takarrür eden ar-
va ejderleri ile bugün tam bir esanm kanlan ve akrabaları bi- e 1 zı tazimat hey'eti dün Yalovaya 
askeri merkez halini almış bu - rer birer maktul ve mecruh düş gitmiştir. 

• Heyet birinci reis Hüseyin Junuyor. Vilayetin bu eski mer mektedir. Ç ld t • 
b İ a ırana eCu- Beyle ikinci reis CeHU Beyden kezinden her sa ah henüz sis ran hükumeti tarafından / 

k müteıekkildir. Mumaileyhimin bürünmüş esrarengiz Ağn dağı takviye edildiği iddia olunan İ- f VÜZ eden eŞ IY 8 dün Gazi Hz.leri tarafından ka
nın karlı tepesi vazih bir suret- ran hudut karakolu kendi ifade-

( dildi bul edilmit bulunmaları ve bu-
te görülüyor.. leri gibi bin kişilik bir kuvvete ten ki e g!in avdet etmeleri muhtemel-

Eskişehir, Diyarbekirden ge- iblağ edilmiş deg-il, belki de eski , _ 1 p H 1 · · M 
• dir. smet ata z. en ıle a-

len hava kuvvetle~mizle takvi- sine nispetle tenezzüle uğramış- Müfrezelerimiz hu- liye vekili Saraçoğlu Şükrü Be-
ye edilen ta~yar~ ~ıl~lan_mız Ağ tır. Filvaki hudut boyunda tay . d t ye de teşekkür telgraftan çekil-
rmın feci akıbetını şımdıden te-lyarelerden görülen manzara bu dut üzerın e op-

. miştir. 
min etmektedır.. 'ralarda bir kaç çarhr hulunma- raklarımızdadır -------

Her gün gayn muntazam za ' sından ibarettir. 
manlarda Karaköseden ve bura 1 Son gelen haberlere göre Rus 
dan uçarak azami sür'atle Ağn ve İran budunda da mühim ha
üzerine varan tayyarelerimiz a- diseler cereyan ettiği merkezin 
~ilerin merkez kurdukları bu dedir. Rus topraklarına tecavüz 
yerde büyük muvaffakiyetler eden bazı aşiretlerin hu hareket 
gösterM Jktedi~ler. Kar.~k<>ı:e - !eri İranm ihmalkarlığı ve ya
den tayyarelenn dağın uzenne butta hususi maksadile tavsif 
gelmesi kırk dakikadan fazla ve teşhis eden Rus hudut tabur 
sürmüyor. Asilerin çadırlarına lan İran arazisine girerek Hu • 

Karakösede 11Uzbaşı Avni Be11ln lag1111re blJllltJDnll• 
kahraman ve /rdakArları .. 

- Sark ml'lıabi•lm/:ı/r 'r,•lm/nlnt<Mı -

ı 

ANKARA, 21 A. A. - Reonof 

dir: 
Irandan Ç~ldırıın mıntıdııa11na 

tecavüz eden ıakiler müfrezeleri· 
mjz tarafından ıınrtlara kadar ta .. 

• kip ve tenkil edilmiıtir. Müfreze
! lerimiz hudut üzerinde ve toprak
J 1anmızdadır. 

Anadolu Ajansının notu: "Aı
kerlerimizin hudutlanmız ileriıin
deki harekatı hakkında huıuol 
membalara matuf neıriyatın haki
kate muvafık olmadıi"' anlqılı-
yor .. " 

dut karakol kumandanını esir 
etmiş ve kendi toprağına getire 
rek kendisine lazımgelen dersi 
vererek salıvermiştir? 

Sultan 
Ağrı eteklerinden itibaren Er -

ciı,ı ve havaliıine kadar Zeylan 
isyanına sahne teşkil eden ma
hallerde umumi temizıtk ameli
yesi ikmal edilmii bulunuyor. 

(Mabdı ikinci aahifede) 

Hamit 
B1ışlıl1tip Tahaln 
Paş11nın hafıra
larını yakında 

isyan nasıl başladı, nasıl. bitti?. Bütün tafsil Atı 
bugün resimleri 

Mlllgette 
okugacakıını:z. 

Sultan 
Hamit ile beraber 4-5 inai sahif elerimizdP okuyunuz •. 

-Yalovaya henüz gitmedim. matım yoktur. 
Fakat belki yarın (bugün) gi- Türk-İran tahdidi hudut ko
der, bu güzel sayfiyeden istifa- misyonu bugünlerde i=te başlı· 
de etmek üzre bir gün kalırım. yacaktır. 
İstanbul seyahatim tamamen Hudut boyunda lazımgelaı 
hususi mahiyetttedir. serhat işaret ve llaimi vaz ı:di· 

İki üç gün sonra Ankaraya lecektir ki gelecek seneye ka
avdet edeceğim. Esasen Türki dar bunların ikmal edilı.ıesı 
yenin şark tarafındaki isyan hfi muhtemeldir. . . 
disesinden dolayı Türkiye ile Şark hud_ud.unun tashıhl mev 
İran hükumetleri arasında hu- zubahs değıldır. 
sule gelen sui tefehhümler zail Komisyon, evvelce tesbit o-
olmuştur. lunan ve tamamen mutabık kalı 

Bu hususta Ankara'da Ha- nan esaslar dahilinde çalışarak 
rlciye vekili Tevfik Rüştü Be- tetkikatta b~lunacak. ve icap e
yefendi ile çok dostane surette de~. yerlere ışaretlen koyacak· 
görüşerek icap eden izahatı ver tır. 
miştim. Tesadüfen ayni trenle (Mabadi beşinci sahifede) 

Iktısat Vekaleti sivil kap
tan mektebini büyültüyor .. 

Mektebin tahsisatı 40 bin liraya ibl§ğ 
edildi ve mektep !eyliye tahvil edildi 

' 

' 

OrtaklJ11d• 111Jkı•k kaptan mrlıtebl 
lktısat vekaleti ticareti bahri mektebi Alist,, ne vekaletçe 25 

yemizin inkaşafı ve terakkisine bin lira tahsisat verilmiş ve mek 
fevkalade ehemmiyet vermekte tebin 20 bin liralık bütçesi 4(ı 
dir. Bu inkişaf ve terakkinin te bin liraya iblağ edilmiştir Şin 
mini için ı!e "Ticareti bahriye diye .. adar nehari olan n>ekter 
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"'11illiyet"in tarihi tefrikası: 45 

Mısırdan gelen cevap 
Ametçi Reşit Beyin getirdiği cevap bir ülti

matomdan başka bir şey değildi r 
r ~-

1 " 
1 
ı 

.ı 
ı 

H •• 
Almanlar Sar havzasını istiyor 
Mareşa.I Hindenburg nutkunda buna da 
işaret etmekten kendini alamamıştır ... 

Hatıra! Felaket 
Streseman'ın batı 

rasını tebcil .. 
Alman reisicumhuru mare

~al Hindenburg Rende Fransız 
ı~galinden kurtulan erazide ya
pılan şenliklere iştirak etti. Re
isicumhurun iştiraki bir mesele 
olmuştu. Bundan dün bahset
miştik, Mareşal Hindenburg 
Sar erazisinin de artık Alman
yaya iadesinden bahsetmiştir. 
Sar erazisi bir kömür merkezi
dir. Fransızlar buradaki kömür 
leri çıkarıyorlar. Sulh muahede
si mucibince 935 senesine ka
dar bu kömür kuyuları Fransız 

Mısır sokaklarında .. 

Mısırda 

Ölenler, yarala
nanlar hesapsız! 

Tokyo, 21 (A.A)- Japonya 
nm şarkında ve cenubu şarkisin 
de hüküm süren Tayfun esna -
sında7-0 kişi ölmüş700kişi yara 
lanmış 100 kadar kimse orta -
dan kaıybolmuştur. Binlerce ev 
yıkılmış harap olmuştur. 

100 kadar gemi ile bunların 
içinde bulunan 500 gemicinin a
kibeti meçhuldür. Bu tayfun Ko 
rada da ehemmiyetli tahribat 
yapmıştır. 

irtişa tahkikatı 
Evrak hey'eti vekile kararında 

mahkemeye intikal edece 
Ankara, 21 (Telefonla ) - kalet mes'ul olanla 

İrtişa tahkikatı hakkında Mali- man istihtam etmi 
ye müsteşarı ile görüştüm. de
did ki: 

" - Bu meselenin evrakı he 
nüz heyeti vekileden çıkmadı. L 
simler üzerinde bir şey söyliye
mem. Yalnız bilinmelidir ki, ve 

Recep Hey 
Dün Sivasa hareket 

etti 
Ankara, 21 (Telefonla ) -

Nafia vekili Recep B. bugün sa 
at 19 da hususi trenle Sivasa 
gitmiştir. Recep Beye devlet de 
miryolları umum müdürü Ha -
şim ve inşaat reisi İzzet Beyler 
refakat etmektedirler. Tren ya 
rın saat 14,30 da Sıvasa vasıl 

olacak, çarşamba günü akşamı 
Ankaraya avdet etıniş buluna
caktır. 

zetelerin isimler ü 
riyatı yalnış ve n 
Heyeti vekile ne k 

tir, mahkemeye · 
tir henüz meçhuld' 

.ı\tlnayı zi 
İsmet Pş. Hz. 
ziyareti tahak 

ANKARA, 21 
İsnıet paşa ile Ha 
nin M. V enizelos v 
riciye vekilinin Tü 
ku bulacak ziyareti 
çin Atinaya gidece 
kuk ediyor. 

Türk-Yunan d 

l 
lar tarafından işletilecektir. Fa 
kat bu, harp esnasında Alman 
lar tarafından Fransız kömi'-

Galeyan 
-·-

Yeniden vuku 
at oldu .• 

Korada 400 kişinin ölmüş ve 
5000 kimsenin yaralanmış oldu 
ğu ve 20,000 evin yıkıldığı ha
ber veriliyor. _.._ ....... ___ _ 

Çekirge mücadelesi 

ANKARA, 21 
malilmata göre T' 
dostluk ve hakem 
müzakeratı müsait 

Ankara, 21 (Telefonla ) - girmiştir. Müzakere 
Cenup ve Şark vilayetlerimize bitecektir. 

Mehmet Ali İstanbul üzerine elde etmek ..• 
yürümek, Osmanlı imparatorlu İşte bundan sonraki vekayü, 
ğu dahilinde Padişah aleyhine Mehmet Alinin bu haleti ruhiye 
büyük bir kıyam hazırlamak, de bulunduğunu göz önünden 
kendisini bir halaskar gibi kar- kaçırmıyarak tetkik etmek la
sılatmak hususundaki eski ta- zım .. 
sa.-vurlarını artık h.> 1-U.,at ;;a:ıa- • lstanbula gelen cevap . 
sına çıkarmak istiyordu. Onun Mehmet Ali tarafından Rous 
için Padişahın yolladığı Halil sin'e gönderilen cevap 23 mart-
Pa~aya böyle kat'i bir lisanla ta İstanbula geliyor. Sefir ge
beyanatta bulunarak İstanbula len cevaptan Babıaliyi haberdar 
bir ültimatom, oğluna da o tali ediyor. 
matı yollarken muvaffakiyetten Çok geçmeden Ametçi Reşit 
emin rrörünüyordu. Mehmet Ali Bey de İstanbula gelerek Meh
İbrahim ilerlerken Anadoluda met Alinin ültimatomunu geti
da halkın kıyam ederek Mısır riyor. Bu ültimatom İstanbulda 
ordusu ile beraber İstanbul üze lakaydane bir surette karşılana
rine yürüyeceğine o kadar kani cak gibi değildi. Çünkü asi Hi
bulunuyordu ki böyle bir vazi- div kısaça diyor ki: 
yet karsısında Avrupanın da bir "Artık aldandığını~ kafidir. 
emri vaki karşısında kalacağını Bundan sonra Se~ketlu PaıJ!
hesap ederek cesaretini arttırı- ş~h k~arını İbrahtm Paşaya btl 
yordu. Hülasa Mehmet Alinin dtrebıhr!..,, 1 
maksadı şu idi: Padişcıh ne yapacak? . . 
Şimdiye kadar kaçırdığı fırsat Mehmet Alinin "l:ıu ültimato

ları ne bahasına olursa olsun mu nasd•lakaydane karşılanabi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' lirdi ki İbrahime karşı koymak 
bütçesinin 40 bin liraya iblağı için kuvvet namına hiç bir şey 
üzerine leyli tedrisat y~pmağa yoktu.Moskoflardan istenenyar 
ka,ıe_r vermiştir. . dım henüz gelmemişti. Yalnız 

'ônümtizdeki ders senesinden donanma boğazdan girmiş, Fa
itib~ren mektep ~ey~i te~risat kat Moskof askeri yoktu. 
~apacak t~lebe~eı:m.~~~te.' ı~şe, Bu vekayi cereyan ederken 
ılbas ve saıre gıbı butun ıhtıy~ç İstanbulda mühim bir rol oynr
lart mektep tarafından tedank yan biri. vardr: Serasker Hüsrev 
ve"deruhte edilecektir. j Paşa ... 

Mektebin halen yanmış olan H" p .1 M h Al' 
kısmı tamir ve itaveler inşası su · usrev . aşa 1 e e met. .' 

·1 "k l b' h 1 'f arasındakı husumet eskıydı. 
redtıl e mk~ ·emme ır a e ı rag Husrev Paşa vaktile Mısırda Hi 
c ı ece tır. d' l'k f ·1 · · f k y · 1 k · t t k ıv ı ermanı e gıtmış, a at 

enı yapı aca ınşaa ya a - ı Mehmet Ali tarafından geri çev 
hane, lokanta, matbah, çamaşır .1 · · 1k' ak' p .. 

'b' b' k rı mıştı. ı r ıp aşanın nu-
!:ıane, kayıkhane gı ı ına ısım . f M · d d 

d uh 'f · uzu ora ısyanı evam e er-
!arından maa a m telı atelye k b'l b' 'b' il t . h en ı e ırı ır e çarpışmış ı. 

!er, tesvıvhane, boya a~e, t~r: Mehmet Ali kendi kuvvetine 
nahane, kayıkhane ve saıre gıbı 1 k · .. .. .. d y d -, . . . ço emın gorunuyor u. az ıgı 

f~nnı tesısatı da ıhtıva edecek - ı bir mektupta diyor ki: 
tır. ı 

Mektep iki5i ali, ikisi tali ol- "Eğer hiç vakit kaybe.tmeden 
mak üzere dört sınıftır. Ali sı- İstanbulu muhasara edıversey
nıflar:ı lise mezunları tali sınıf din Babıaliyi bizimle sulh akti
lara da liselerin Ol'\UIJ~U ve on ne icbar eder, hiç bir devletin 
birinci sınıfları talebesi alınmak de müdahalesi olmazdı. Hatta 
tadır. böyle bir sul~ün şeraiti ne olur 

Tir:areti bahriye mektebi ta- sa olsun .bel~ı dev~etl~r tarafın
lebeleri askerliklerini Darülfü _ dan tasvıp bıle edılmış olması 
nun mezıın ve müdavimlerinin 1 muhtemeldi. 
tabi oldukları şerait -Oahilinde i- Hülasa Mehmet Alinin yukar 
fa •deceklerdir. da kaydedildiği gibi, geçmiş fır 

Eskiden bu mektepten çıkan satları şimdi tekrar ele geçi:·
lar "Mi;Jazim kaptan ve carkçı mek istediği anlaşılıyordu. 
kanunu"nun birinci maddesi mu İstanbulda Mehmet Alinin 
cibince t;-caret efinelcrinde mü- keskin bir düşmanı olan seras
!iizim kaptan. ve çarkcılık vao _ ker Hüsrev Paşa bittabi Meh
makta. bu miiddet sitai miidde met Ali aleyhine çalışıyordu. 
ti telakki -0lunmakta idi. Mülii- Bitmedi 
zim rarkci w• kapta"11ar sitaj 
müd'1eti zarfında 30 lira maaş 
alm~kta idiler. 

AmaoulJah Han 
Yalovada Gazi Hz. ne 
arzı tazimat edecek 

Hind/standa 
Yeni kargaşalık 

hücum etmiş olan Sudan çekir ATİNA, 20 - B 
gelerinin imhası için yapılmak cut ma!Umata nez 
ta olan mücadele bir çok yerler Yunan dostluk mis 

Kahire, 21 (.A.A) - Kahire Bombay, 21 (A.A) - Jubbul de ikmal edilmiştir. sı diğer itiliifnamel 
de yeniden bir takım hadiseler poreda çıkan kargaşılık esnasını Gelen ma!Umata göre Mar _ zamanına tesadüf e 
olmuştur. Caddeler ve büyük so da ahaliden 60 kişi yaralanmış din, Urfa, Mraaş, Gazi Ayin- Ticat'Ct muahedesi 
kaklar.zabıta t~rafından ;nuhafa ıtır. ~Zbitru:ım zayiatı 12 polis-

1 
tap, aMlatay, Siirt Diyarbekir, pek yakında başlıya 

za edilmektedır. Padament.o ten ıbarettır. Elaziz, Muş, Hakari, Adana ve İsmet Pş. Hz. g 
binasının etraf ve civarı çelık Cebeliberekette çekirgelerin yu 
miğferli askerler tarafından ku rikatlar yapmış. havagazı boru- murta bıraktıkları saha ANKADA, 21 
şatılmıştır. Elzahar bahçesinde larını tahrip etmiş ve çıkan ga- 2,890,000 dönüm miktarında _ İsmet paşa Hz. teın 
ve meydanında tertip edilen nü ze ateş vermistir. Zabıta, ahali dır. nunda İstanbula gi 
mayiş alayları zabıta tarafından yi dağıtmış ve biraz sonra vazi Mücadele neticesinde bir kı- Donanmamız 
carcabuk dağıtılmıştır. Nüma- yete hakim olmuştur. sım yumurtalar araziyi sürmek • d k 
yişciler, bahçelerdeki lamba di- Bir takım hadiselere sahne o- suretile, diğer kısımlarda sürfe gı ece 
reklerini devirmişler, lambaları lan Portasaitte zabıta ahaliye mücadelesi yapılarak, imha e- ATİNA, 20 - T" 
kırmışlar ve bir kaç ağaçı kökün ates etmistir. dilmiştir. İmha edilen süfe mik masının Maltayı ziy 
den çıkarmışlardır. Kahirede vaziyet gergiııliği- tarı 40 milyon kilodur. Mücade sebetile Türk ve Yu 

İngiliz fevkalade komiserliği ni ~uhafaza etmek~edir'. 1V1Yl!- le için çekilen çinko duvarlar malan arasında bir 
dairesinin civarında da bir nü - yetcıler, kırala verdıklerı bır ıs 2181 kilometredir. tisi pek muvafık ola 
mayi~ ya~ıfmak istenmistir. A- tidada parI.an;-entonun fevk~la- Naki B. geliyor edilmekte ve bu hus 

Müt. v 'f/11 Streseman hali müdahale etmek istiyen po d.e ~~rette_ ıctı~aa davet edılme ANKARA, 21 (Telefonla) - niyat ızhar edilmekt 
lis kuvvetlerini taşa tutmuş - 511;11 ıstemıslerdır. . 1 Ziraat umum müdürü Naki B . ..,....,. 

madenlerinin tahribine karşı tur. Bunun üı>:erine zabıta hava Mısırlıların emelı bu akşam (dün akşam) İstan- B~lgar o-azet 
yapılmış bir tedbirdi. Lakin he k b L d 21 ( A) Be el 
sap edildig-ine göre Fransız va silah atmak suretile mu a e . on ra: .. >. - yn bula harefe~ etmistir. Naki B. Matbuat cemi\' 

lede _~lı.ınmuş. ve J:ıinanın etra - mılel pF1rlamcn_.tolar k?~feran : 1stanbuİda bir hafta kalacak, • , • • 
!arın şimdiye kadar Sardan çı· d M h ku t t l b h t d kardıkları kömür intizarın fev- fına to~nan halkı dağıtmış- sın a ısır U m~ mı e~SL tetkikat yapacak, bilahare av- J r ey e l a 

tır. . . n , eden murahhas parlomantarızm det edecektir. 
kinde görülecek kadar çoktur. !" .. b" b"" " d - · t' 'l Zabıta, Veft fırkasının umu- u_su un.u ... us utun eg-ış ın m.e.- Naki Bey 2 ag"ustosta Gazi 
935 de halkın reyine müracaat - • b 1 k tl d 

Matbuat Cemiyeti, 
tan gazeteciliği fede 
mma Sofya gazeteci! 
ti tarafından bir dave 

edilecektir. Bunun neticesi Al mi' merkezi civarında yerden sıne utun. mem. e e e. r e m. u- çı'ftlı'g-ı'nde yapılacak trakto"r 
taş toplamak için biriken ahali- manaat edılmesıne daır verılen müsabakasında hazır buluna-

manyaya iltihak olacağı şüphe- nin bu tesebbüsünü de neticesiz takrir tetkik edilmek üzere .hu- caktır. 
sizdir. Fakat o vakta kadar bek · h 1 d ı mıştır. 

bırakmıstır. Dahiliye nezareti sus! bir komıteye ava e e 1 - Ziraat tahsil eden lemeden şimdiden Saı·'ın Alma . . 
r; .. arn'rla toplanan bir çok genç mı.,tır. talebemı"z Cemiyetimizden bi 

ğustos bidayetinde BU 
ziyarete ve kendilerin' 
olmağa çağırılmaktad 

nyaya iadesi istenmektedir. k · · \ h !er, polis tarafından ateşle kar Bu ta nn veren mura 1 as, 
Müteveffa Streseman Renin sılanmıstır. Bu gençlerden biri Makram Ahit, Mısırlıların ka - ANKARA, 21 (Telefonla) -

tahliyesini temin için çok çalış- 1 nunu esası" ı'le mu"eyvet hakları- Ziraat umum müdürlüğü Alma 
ba<'ağından yara anmıştır. d h "ld b ı 32 · 

mıştı. Şimdi onun için hatıra~r Kahire 21 (A.A) _ Bu sa- nı hasin ve mutlak bir hakimive nya a ta SL e u unan zıra- Bulgar gazetecileri 
manda Lehli gazeteci! 
vet etmişlerdir. 

tebcil ediliyor. d h te karsı mı'ı'-'afaa etmekte olduk atçıdan 21 ini celbetmektedir, bahki hadiseler esnasın a a a- n · d 
A A R · · · 1 .. k" · d ları~ı ,,.0 .. vJ•mı'ştı'r. Bu sene Almanyaya yenı en 26 Mayence, 20 . . - eısı- !iden bir kisi ö muş, 87 ısı e " 0 ' b ı d 

H . b B 1 d . . Konferansa, ı'stı'rak edon bu··- Efendi gönderilecek, un ar an Ağustosun ikisinde 
buluşulacaktır. Bulgııf 
!eri bir haftalık bir p 
tip etmişlerdir. 

cümhur mareşal ınden urg, varalanmıstır. un ar an 27 ısı ' b · ·1· h ·ı d k · 
1 P 1. tu··n mı'lletlen'n bas murahhasla- iri pırinççt ık ta sı e ece tır. bir nutuk irat ederek Ren eyale ·hastaneye kaldın mışttr. o ıs- · Ed b" 11" l 

· · h ı· k" 1 .. ff · h .. .. • rı btı sabah Buckı'nbham sara - e ıyat mua ım erı tının a as arı o an muteve a !erin verdiı?;i zayıat enuz og-
M. Stresemann'ın hatırasını teb renilemcmistir. Ahali, Abidin yında kıra! tarafından kabul e- kongresi 

~~~ ~~~~:e Sb~{ı!:;:~s~~a h~~~ ~.~.:~~--~·i·~.~~~~- sok~~~~;.~~-~~~ ... ~!.~~~~~.~-~~~:.:................................ 2 ~~~!!r;;ç~l~~;ke~~~~n~Jrk-
zanın da yakın bir zamanda ana Tenı· s turnuvaınız çe ve edebiyat muallimleri kon 

--t-·--
F ethi B. bug-ürı 

vatan ile birleşeceği ümidini iz gresine iştirak edecek olan mu-
har eylemiştir. allimler peyderpey Ankaraya 

Paris sefirimiz Fc: 
bu sabah saat 6 da gel 
Teofil Gotye vapuru 1 

mıza gelmesi muhteıt1 

Ağrı dağında 

(Birinciden mabat) 

Buralarda asilerin ne banncak -
lan bir köy, ne de iaşelerini te
min edebilecek her hangi bir 
Kürt teşekkülü kalmaıştır.Bu te 
mizlik ameliyatı sırasında Zeyla 
ndan kaçarak buralara saklanmı 
ya muvaffak olmuş bazı asiler, 
arkadaşlarının uğradıkları aki
bete maruz kalmışlardır. 

Ağrı dağı harekatına kara -
r'an da başlamak için alınmakta 
o1an tc.rtibat ikmal edilmek üze 
redir. Heyeti vekilenin harekata 
başlanmaEı için vereceği karara 
intizar olunmaktadır. M. S. 

Şimiko öldürül1ü 

PARİS, 21 A.A. - Havas 
Ajansının Tahran muhabiri ta
rafından gönderilen bir telgra
fa göre, bi'1Çok senelerdenberi 

Millivet tenis turnuvası devam edi 
yor~ Bugünl(ii ve diinl(ü maçlar? 

Tenis turnuvamızın gittikçe, 
ehemmiyet kesp eden maçları
na dün de devam edildi. Finale 
aoğru hemen karşı karşıya top 
!anan kuvvetli oynayanların lıu 
maçları büyük bir dikkatle ta
kip edilmektedir. Şirinyan, Da
vit çifti ile Bins, Elyat maçı 
birçok güzel vuruş ve top yaka
layışlarile geçmi~, bütün gay
retlerine rağmen Bins, Elyat 6 
-1-G•l gibi mağlubiyetten kur 
t-ulamamışlardı(. 

Dünkü maçların neticeleri 

gelmeğe başlamışlardır. 

Bitaraf gözü ile .. 
( Başmakaleden mabad ) 

Teofil Gotye ile 
65 Amerikalı seyyah 
tir. 

Sükran H, Muaf11 tesir yapmış. ortodoks mezhebi bu 
halkı kuvvetli bir cehdü ikdam yapa Aktör Muammer se 
mıyacak bir hale getirmiştir. ran Hanım henüz ev1' 

Son asırda birinci Karol gibi kuv- resine müracaatla nilıS 
vetli bir Hohcnzolem prensin, mahi- tirmei!:e teşEbbüs etı11 
rane bir siyaseti Almanya ve Avu3~ ~ dt 

ı turyanın kırk seneden fazla devam dir. Yalnız her ikisi 
eden müzahereti olmasaydı. . . Yine mışlar, ara \arın da ve 
Almanya .,e Avusturya sermayeleri· zurunda bir de muı<ıı' 

. nin. yaratıcı kudreti bu memleketin etmi~lerdir. .ı 
umran ve inkişafına yardım etme- ş·-k H la I" . . u ran anım , seydı, Cerman ırkının kudretı ve hat B Ç d d >tlş 

ı ta el emeği yetişmeseydi, elhasıl birin, ey am lıca a a} 

1 

ci ve ikinci Balkan harpleri gibi Ro- de oturmaktadırlar. 
manya için emsali tarihte görülmi- R d ki h-.,.•et 

§Udur: 
Siriyan, Davit-Elyat, Binse 

'yen kolay fırsatlar (ıkmaaaydı Ro- usya a e, 
1 menler anlatmak istediğimiz evsaf Bundan bir ay ev' el 
1 •e seciyelerile bugünkü tekamül de- k' hh' .. p 5etc 

karŞı 6-1-6-1 galip; 
Co{fedi - A. Ferite 6-l-6-l 16- 1. Cimcoz - Suat 

galip. 17 - Şodvar - Elliott. 
;Elyati-Savrofa 6-1 6-0 ga- 17 _ Ratyani - Davit 

recelerini elbette bulamazlardı! 1 sı 1 ye muessR. 
5

,-90 
kik etmek üzere u 

Siirt Meb'usu Sıhhiye vekaleti ıtll1~~ 
MAHMUT maiye u. 'Um müdiirtl 

•1••-••-••-••-••-••-1 •••04••ı04•~•04•~ı1<1e~ı1<1e~ı1<1eH<ır emrazı intamiye ~ 
Bu sene mülii.~imler için veni 

bir l·anun yapılmıs ve vek_alete 
verilmiştir. 

Bu kanuncfa si ta i müddeti iki 
seneve indiri1mis, alınacak ma
as mitarı d" 50-55 lirava iblağ 
edilmiştir. İktı~at vekaleti ka
nunu tatbika başlamıştır. 

Şehrimizde bulunan sabık Af 1 hudut ha valisinde bir takım ci
gan kıraı Amanullah han dün nayetler yapmakta olan maruf 
Tarabyada kendisine tahsis etli Kürt eşkiyasından Simiko, İran 
len köşkte kalmış ve beyani kıtaatı tarafından öldürülmüş
hoş amediye gelen dostlarını ka tür. 

lip. 1 18 - Zeki - Cofredi - Lav-
Mis •Vtal-Mis Acemyana 6 f D b ff . ro re ugo . 

1-6-2 galip; . 18 - Mis Paçikaki Şiriyan 
Ratyan Şadvar-A. Fent, D. M' A 't G r - . ıs rmı ag . 

Huknen ga ıp; 18 - Ziya - Necmi Serdar 
M. Fan Hemstra-M. Rade-

lyaya 4-6 6-4-6-4 galip. Kayık yarışları 

dilecektir. 4 temmuz eBykoz ya Server Kamil etfal ~ 
nşlarını hemen takip eden bu baş hekimi Rifat BeY' 
müsabakalar hiç şüphe yok ki daki ~ihhi müesşesel' 
ilkinden daha cazip olacaktır. ederek dün şehrirrıiıC 
Yarışlar 4 tommuz programını dir. ~'-' 
aynen ihtiva etmekte olup tam --- tvı 
11 de başlayacaktır. Bir çifte- Tapu tefti§ Mektebin bu inkişafı karşısın 

da rağbet fazlalaşmıs, bir çok 
lise mezunları kaydedilmeleri i-

bul etmiştir. 
Amanullah Hanın bugün ve 

ya yarın Y alovaya giderek bü-.. . . 
23 temmuz giinü 

İdi milliye tesadüf eden çar-
Bugünkü maçlar İstanbul Denizcilik heyeti 

16 - Şiriyan - Çofredy. 1930 mevsiminin ikinci te vik 
ler 1,200, iki çifteler 2,000, üç Tap~ ve kad~stro tıl 
ifte arı ları · 



iskan işi 
!'Of 

Bundan sonra işler 
nasıl görülecek? 

Vilayet dispanseri 
ne alemde? 

Maarifi~ 

Yeni talebe 

Lise talebe&inden 
kimler avrupaya 
gönderilecekler? 

l\tlLdf!T 2'.l 

Çini kız 

Velf at Mihribanı 
nasıl kaçıracaktı?. 

----
Dün ağırceza bunların 
muhakemesine bsşladı 

Niçin 
ölClürdü? 

Üsküdar da feci bir 
cinayet 

---

1930 

Em•nett• 

Vereme çare 

Emanet 50 yatak 
tahsis ediyor 

Dahili ,.e Vekaleti yeni iskan E b · er , "ld Taşra .·ık mektep mu Bundan bir müddet evvel, sra ... ın çıldırttığı ır 
teşkilatında işlerin ne şekı e -
nörüleceai hakkında dün Vila- allı·mlerı· lstanbula Şehzade başında, Mihriban is- adam ve cinavet 

Cerrahpaşa hastanesi
nin yeni pavyonlarında 

"' " ·· minde bir kızı kaçırmak teşeb- J Cerrahpaşa hastanesinde ya-
.ı vete yeni bir talimatname gon- 1 k . . 1 t f 1 . ti 1 . p ~!ermiştir. ge rne ıstı yor ar hüsünde buluna. fakat, muvaf- a Si a pı an yem pavyonun verem has 

fak olamıyan vek nd·s·n· t k"f D Ü b ı tanesine tahsis edilmesine k:: -Yem te~kiı e.dilen iskan mm- · e 1 1 1 ev 1 iin sküdarda ara acı ar -
~ . Bu sene !~se m.ezunlarından I etmek istiyen zabıta memurları meydanında Acem Mehmet A- rar verildiğini yazmıştık. Bu hu 

takaları muhacir v mübadılle- Avrupa ya gonc\~rılecek talebe na sı·ıa· h endallt eden Vedat t ah · rın kesafeti nazarı dikkate ala- k ··d·· · 
1 

· f ı linin kahvesi önürıde bir cina- sus a yaptıgnnız t kıkata göre 
me tep mu urıyet erı tara ın- dün ağırcezada muhakeme edil · · d 100 yataklık olan bu pavyonun 

rak muhtelif vilayetleri iştigal elan namzetlikleri konurken ik- di. yet olmu~ ve Süleyman ısının e yarısı verem hastanesine tahsis 
~ahasına almaktadır. ı· 1 1 b d h" b h k bir boyacı Hüsnü isminöc biri ma ı o an ta e e a ı u a tan Maznun cıplak kafalı bir genç t f d k 1. • · edilmiş oldug·undan verem has 

Her mıntaka müdür ve me- · ' f d d b"I k · · ara ın an atlec ılmıştır. 
mu !arı iskanı adi ve teffiz mu- ıstı a e e e 1 ece tır. Mihriban. allı basmalar giymis.. , . . . tanesi elli yataklık olacaktır. Bu 
amelelerıni takip edeceklerdir. Ahiren vekaletten gelen teb cıtı pıtı bir kız. i . v.ak a mahalınde_ yaptıgırnıı kısmın bütün kullanış tertibatı 

lig· de muvaffakiyeti ümit edi- Hii1·im kıza sordu; tahkıkata nazaran cınayet sa- ayrı yapılmıs, diğer kısımb ali\ 

' f 

Buhran geçiyor mu 
Vilayet ve kazalarda teffiz . f' b h 7 ı · d 1 t b ı ı k . l . I devam ede len, ikmale kalan talebenın de - Kızım adın ne? a saat radde enn e yapı - ka&ı bırakılmamıstır. Hastane stan • b • h 

o;ısy~nk arı .•ş.~retmiş ve ede~ Avrupa musabaka imtihanına - Mihriban. mıştır. Hüsnü ve akrabası esrar a·y başında açılacaktır. U lffianına lfaZ are 
~:k ~~ane t;~;~u:meliitını tet dahil ettirilmesi bildirilmiştir. - Yaşın kaç. keş S_üle:yman. ~ustafa ve M~h-ı Diğer taraftan alakadarların k t 1 • • b • 1 
k

. d' k . Bu sene Avrupaya gönderi- - On yedi. mut ıs~ınd~ ıkı kardeş.le ote- söylediktrine göre, havası nıu- e g·e )f gı 1 Ü uyor .. 
ık, tas ık edece tır. _Ne ,·ş yaparsın?... denberı_ ge._çı_n, emezlermı · cu- tedil, şimale kapalr ve gu'"nesı· 
Mıntaka müdürleri teffiz ko lecek talebe riyazıye, fizik kim 1 • • "'" • ı 

misyonunun tabii azasıdır. ya, tarih coğrafya tahsiline gi- - Tüfekciyim .. Hani nişan ;art_esı ~unu ak~amı bar~ar;~ mebzul olduğundan bu sene dok Son günlerde lstanbul 1ı·manına 
Muamelesi en fazla yerler deceklerdir. atarlar .. İşte o dükkanlarda çalı a yıne avga çı m~_ş u av torlar hastalarını hep Gö~tepe 

icin mesai kuvvetleri o yerde şırım.. yatıştırılmışsa da dun sab~h ve Erenköy cihetine göndermii biraz gemi gelm ğ b 1 d 
t~ksif edilecektir. Maarif eminleri kongresi - Vak'a nasıl oldu anlat.. k~hvede karşılaşmışlar ve Hus- Adalara yollamamışlardır. e e 8Ş 8 1 •• 

Komisyonlar teffiz ve iskanı Ankarada toplanan Maarif - Efendim ben Şehzade ba- ~u t~.ban~asmı çeker~k .Mahmu Oktruva talimatnamesi Son üç ay zarfında İstanbul bir iki musevi taciri Marsilya 
adi dosyaları mutlaka kat'i ka- eminleri kongresi bir hafta da- şında dolaşıyordum .. Nah şur- c un uzerıne ateş et~ıştı~." .. Cemiyeti bdediye yarın top. limanı hakikaten bir kriz geçir tevkif edilmiştir. Marsilya 
rarlara bağlanarak tapuya sevk ha devam edecektir. da oturan Vedat karşıma çıktı.. Mahmut kahvenın onunde !anarak muaddel oktunıva tari- me~te idi. Halbuki bu ay bida tevkif eidlen Salamon Efend 
olunacaktır. Mıntaka müdürle- Kongreye iştirak eden !staıı Onunla eskidenberi tanışırdık .. bulunan bır arabayı siper al~ış fesinin müzakeresine başlıyacak yetınden beri liman faaliyeti ge nin buradaki yazihanesinde 
ri k~dr~ların~aki !11.emur~~ı, bul Maarif emini Muzaffer Bey Birdenbire koluma sarıldı .. "Se ta~~cadan çıkan. kurşun ~us· r ~ı: Fa~at yari~ iydi milli olması ne yavaş, yavaş eski vaziyetini zabıta tarafından taharri yat 
Vekaletın mu~aadesı ıle, dıger cumartesi günü şehrimize av- ni kaçıracağım!,. diye bağırdı .. nunun arkadşı Suleymana ısa- ıtıbarıle devaır kapalı bulundu almağa başlamıştır. pılmış bir miktar kaçak morfi 
kazalarda ~alı~tırarak iş.leri bir d_et.edecektir. Muzaffer Bey şelı Ürktüm Can havlile "Yeti- bet etmi§ ve Süleyman yere yı· ğundan içtima pazar gününe te Son günlerde liman eski bom bulunmuştur. 
an evvel gordureceklerdır. rımız maarifi hakkında kongre- şin,, diye bastım feryadı... :ılm~ştı~. ~ahmut ~le. Mustaf~ hir edilmiştir. baş vaziyetine nazaran dolu bir 50 ıene evvel de bir buhr 

Agah Bey ye arzettiği raporları tetkik e- Derken efendim polisler ye- ~ndılerı~.' vurmak ıst~yen ı:us Dün tebligat yapıldı manzara arzetmektedir. lı: 
Moskova sefareti müsteşarı dildikten sonra vekaletten ala- tişti .. Vedat nata taban .. Vedat nuye hucum ederek elındekı ta Kadınların şehir meclisine in Elde kat'i bir istatistik bulun Bundan °50.:~~~u evvelı.. 

Agah Bey, dün Vali .m~avini cağı.yeni talimatla avdet ede- kaçar, ötekiler kovalar, habire eancayı almışlar ve sustalı ça- tihap edileceği hakkındaki Da- mamasına rağmen alakadar ze- ticaret gazetesine nazaran. l!s 
Fazlı Beyi ziyaret etmış~r. cektır. • kovalar.,, ıs~ı kırm.ışlard~r: Bu esnada biliye vekaletinin tamimi diin vat bu ay limana gelen, giden se .. nesin_ de de İstanbulda ge 

Vilay•t dispanıerı . Emır bekliyorlar Vak'a mahalline yetişen iki polıs gelmış katılı yakala~ış· Şehremanetine resmen tt'bliğ o- vapurlarla liman faaliyetinin buk bır buhran bilhassa tifti 
İstanbul vilfıyet disjanserine Gelecek hafta Ankarada top polis efendi şahit olarak dinlen tı~. Arkad~şlarını~. anlattıgına lunmustur. geçen ve evelki senelerin ayni ve afyon ticareti üzerinde ç 

nı·sanda 1318kı'sı· müracaaat et- !anacak olan Edebiyat muallim di. Bunların ifadelerine naza - gore: Katıl Husnu ve maktul T k · d aylarına nisbetle cok fazladır. f • . • k s··ı . b" çok a sım mey anı S b" .k. 1 f . . ena tesır!er yapmıştı. 
miş bunlardan 44 yeni veremli len . o?gresine iştirak edecek ran, Vedadm kızı kaçırmak is- u eyman esrar ıçen ve ır T k . b"cl . f d k" on ır ı ı ıa ta ıçınrle limanı Ticaret Boraaaında 
6 

ı i eski veremli diğer kısnnları şehrı~ız edebiyat muallimlerin 

1 

tediği, zabitaya karşı hamil ol- kimselerle hiç yoktan kavga e- a sım a ı esı etra ın a ·ı mıza gekn ecnebi vapurlarının 
emrazı adiye ve müşahede altın den hır kısmı harcırahlarını al- duğu tabancayı müteaddit defa den iki külhan Beydir. Ve her bahçenin ara yollar ın~z~yik.?la ekserisini Holanda bandıralı va Ticaret borsası idare mec 
da bulunanlardır. dıktan sonra bugünlerde hara- ı !ar ateşlediği anlaşılıyordu. Atı kes onların şerrinden sakınırmış rak yapılmakta olup ıkı gune purlar teşkil etmektedir. Bunla sinde mubayaacılardan yaln 

Mayısta 1306 hasta müraca- ket edeceklerdir. Vekaletten te lan kur.:unlardan biri de vak'a Bunlar bir çok vak'alar yapmış kdadar ıkm~l o~uı:ıac~ktır. Mey- nn ekserisi gaz vapurudur. Bu bir aıa bulunmaktadır. 
" !ar fak"t her nedense polı"sten anın tesvıyesı uzerıne çıkarı- h ft · · d R Bundan başka idare mecli 

at 30 veremli 65 eski veremli diye emri beklenilmektedir. mahallinde bulunan mahalle .. ı 500 "k'b a a ıçın e omanyaya muhte 
d

. - . d" .. bek . . . b ki daima yakalarını kurtarmışlar- an metre mı a ındaki trıp lif bandıralara mensup 27 gaz azalan hep satıcılardan ibare 
ıgerlerı emrazı a ıye ve muşa "A" çısının aca arını sıyırmış .. dır. rak yığınının da nakline !'laşlan- tir. idare meclisinde bir tek 

hede altında bulunanlardır. kursu Polislerden sonra bekcinin şaha m t vapuru gitmiştir. ı 
Haziranda 1344 hasta m~a- Muallim mektebinde açılan deti dinlenildi. Üsküdar Müddeiumumiliği ış ır. Bw: çoğalıyor Adana sanayi birliği ç1;~ ~ı~:ı:::ı~~~Ji:e?e~~~ ıi~ 

caat etmiş 60 şı yeni veremlı 58 "A" muallim kursu kayit ve ka - Adın ne? tahkikata başlamış ve şahitle- . . • Adana Sanayi birliği İstanbul hapta idare meclı"sı"nde mu· ba 
1
. d• • 1 . d b 1 '"dd M f . .f d 1 . d" 1 . t" Buz fabrıkasına ılaveten ya. Sanay· b' ı· -. d'' t 1 fi eski verem ı ıo-er erı e emra- u mu eti hitam bulmu•tur. - usta a rın ı a e en ın enmış ır. . . . ı ır ıgıne un e gra a ı d " ,, pılan kısmın ınşaatı bı tmıs ve ı mürac t ed k Ad . acı ar an da bir kaç annırı b 

zı adiye altında bulunan hasta- Karsta dersleri muallim mekte- - Kaç yaşındasın? Niçin böyle yapını•? b" ·k· .. d b · ·be · aa ere ana sanayı lunması arzu etlı'lmektedı"r. . ır 
1 

d • " ır ı ı gun en en tecru len erbabı f b "k f" 1 . . d 
lar teşkil etmektedir. bı mua ım eri takrir etmekte- -94 te ogmuşum.. Büyükderede Şerifler köşkün yapılmag-a başlamıştı Te ··b VF a rı a or erının e Horsa mütı:ıyı:acılaı ı bıı in 

D . · azami dirler Dersle h ft d ·· ·· - Yaşını so··yıeı.?.. . ·. cnı ~- yeni tesis edilecek Sanayi Ban L ıspansere yevmıye · r a a a uç gun- de bahçevan Tahir ağa ile aile- !er muvaffakıyetle netıcelenmış kas n 1 k .· ı.aiJ nıeseler; hak 1 ·ımla halk f 
70 asgari 35 kişi müracaat et· dür. - Eh elli varım galiba.. si Lamia Hamının ailevi bir me ve ay başına kadar mevcuda illi seda'/ 1sennk~yte d~~J:'n;ab: v~ hıs v..1~.ııa müracaa; etmişlerdir. 

ktedı"r M lliml · .. Ve sonra kısaca vak'ayı an _ la d ·· ·· d 25 f 0 ma ı& e ıgını ıldırmiş T·· k B 1 · me · .. .. ua erın muracaab seleden dolayı ara rın a muna veten g;un ~. ton azla buz çı tir. ur • u gar tıcareti 
Faik olanlara tukruk h?k- Aldıgımız maliimata latu: zea çıkdığı ve işe müdahele e- karılabılecegı anlaşılmıştır. Bi- lh ., ı ni Türk-Bulgar Ticare 

kası ve illiçlar verilald!;t~~ır. ran Taşrada muallı"ml"k naza- "- Böyle böyle dediler, bir den La"mı·a Hanımın biraderi naenaleyh bu kı&ım da bugu··n- tisas komsiyonları ~, .. ·1 1 erl · 'b B ı 
H·ı·r hme cen "'y··etı ıkı ay- ı yapan ah" f" d Ticaret odası ida h · ... esı t'!'lı.ı ını;ı~ u g. 

ı a ıa r ·-.. "k" bir çok ilk mektep muallimleri oğlan Mihribanı kaçırmak iste. Halil vurarak T ır agayı ırar en itibaren faaliyete gerecek re eyetı ihracat eşyasından ka kaval 
da 10 hast3:ya ~er gun 1 ı y~- İstanbul ve civarına naklettir- miş .. Vedadı yakalamak !azim ettiğini yazmıştık. _ . ve piyasaya şimdiye kadar giin dün bir içtima yapmıs ve hu icti yniri, odun kJt"lÜre karşı güı 
murta ".e yuz dırhem et ven - mek için Maarif müdürlüğüne miş .. Polis. efendilerle beraber Bu hususta yaptıgımız tahkı de 75 ton buz çıktığı halde bu- mada odada teşkil edikcek ihti rüklerimizde asgari tarife tatbi 
mektedır. . müracaat etmektedirler. Buka- oğlanı takip ettik. Vedat her - kata göre Tahir ağa. ile ailesi günden sonra 100 ton çıkacak- sas komisyonları meselesi gö - edilecektir. 

? b·ı ı· ı · be d'"k~ d be ı d rüşülmüştür. ~T b ba ı ta ıp erın vaziyetleri tetkik r u anın a tıraş oluyordu.. uzun müddetten rı ar? arın aj tır. Buna karşı Bulgar hükiiıne 
1 ~ e 8 ° edilmektedirler. " Teslimol! .. dedik .. Taban geçimsizlik devam edıyormuş Dün komisyonların bütün <le Bulgaristana gönderilen b 

Oğl11nu köpeklere 
atılan 

zehirle öldürmilş! 
Geçen gün Üsküdarda ayaz-. 

ma camisi imamı Tevfik Efendı 
nin üveyi oğl • 
Behçetin im· 
efendi tarafın 
verilen şekerle 
yi yedikten bir 
müddet sonra c 
müştür. 
Çocuğun bu a: 

ölümünde•! bi 
kut eseri köriil 
mliş ve tahkika' 
başlanmıştı. 

Bilhassa öveyi 
babası i~am Tev 
fik Efendinin ver1m•m T•vhk El. 

diği şekerlemeler tahlil ~t~iril -
miş ve içerisinde istibkının bu 
lunduğu görülmüştür. Bunan 
üzerine imam Tevfik bulunmuş 
tur. Tevfik Efendi istiriknin 
koyduğunu itiraf etmiştir. Bu 
maddeyi imam efen& çöpçüler
den tedal'il· etmiştir. Çünkü son 
zamanlarda çoğalan köpekleri 
zehirlemek ivin çöpçülere istirk 
nin verilmişti. İmam efendi bu 
zehiri Uveyi evladını zehirlemek 
u;in kullanmıştır. İmam bun
dan bir müddet evvel evinde ra 
kı çıkarmak cürmile makheme 
ye verilmişti. Bundan yakayı sı 
yıran i'llJUll efendi hu sefer oğlu 
nu oMunnek cürmilı- adalet hu 
zuruna cıkacaktır. Katil imamın 
mahkew.: ine vakında ba. lana -
caktır. 

• 

Ahiren vekaletten gelen bir ca~ına sarıldı. Üzerimize ateşle ve nihayet evvelki gün öğle vak Tarihi bir sarn'" namzetleri tesbit edil mi tir. Ge hklanmızdan az gümrük resm 
tamimde kendi arzularile nakli di .. ti tekrar kavga etmişler ve La- ,.. lecek carşamba günii komisyon alacaktır. Ayni zamanrla balm 

mı·a Hanım biraderi Halil ag·a- bulundu! lann intihapları yapılacaktır. d B 1 · , 
memuriyet isti yenlere hiç bir - Kaç el ateşledi? R ht .. . I llllı a u garı stan da asgari 

t Ya 'laber go··ndererek eşyalarını A k • ı rm ucretı a rnacak rı"fey t"b. ı k suretle harcırah verilmiyecek _ - yi bilmem ki.. Dörtle beş s erı müzenin altında bulu R e a 1 o aca tır. 
tir. Bu husus ili.kadar istida sa arasında.. tc •yıp kaçmak istediğini söy- nan sarnıcın elektrik tertibatı ıhtım şirketinin rıhtımsız Kambiyo bor.98111 
hiplerine tebliğ edilmiştir. Hakim maznuna sordu: !emiştir. Tahir ağa eşyaları top yakında bitecek ve halka açda yerlerden rıhtım ücreti alması 

Ailevi vaziyeti müsait olmı
yanlar ve evli bulunan muallım 
ler tercihan İstanbul'a nakilleri 
terviç edilmektedir. lstanbula 
gelecek bu kabil muallimler ka
dro nisbetinde, Anadoluya gön 
'1erile-:;ek bekar muallimler; 11 

yerlerine tayin edilecektir. Mül 
hakattaki münhal yerlere bu 
sene "A" kursunu ikmal eden 
muallimler yollanacaktır. 

F eyziati lisesi 

Altı ay evvel Divanyolunda
ki binasının yanması üzerine 
muvakkaten Saraçhanebaşmda 
başka bir binaya taşmı:..ı Feyzi
ati lisesi, Amavutköyde Y"ri 
isticar ettiği, çifte saraylara ta
~ınmıştır. 

Bekir taleı... bir arada 

!atmamak istiyor ve Halil ile caktır. komisyoncular ve tüccarların iti ıwrıın ıoJ4 .sc 1., 1 - Bir diyecegin var mı? -
_ Yok amma efendim.. kavga ederken Halil eniştesini Bu sarnıç Yerebatandaki sar razlarını celbetmektedir. Bir ııoım ıı.•7 o•.o, <ilın 

l>I ·"' 
3 31>.bl 
1 97, ı. 

7q - tt 
- U zatına.. yaralıyor ve hfikr?~ ~diy~r. ~oldis nıçtan daha kadim bir tarihe ma ç~k komisyoncu ve tüccarlar da ~~~'k ı ı "'·"' Mark 

Ö 
ce yapılan ta ı a netıcesın e liktir. Meşgul olan mütehassıs- rı ı~ı~zız yerlere çıkardıkları eş llr.hmı ; ~:~' :;~:., 

t<.de oturan Mihriban bir- Halil yakalanmıştır. Tahir ağa 1 ya ıçın rıhtım ücreti vermemek- •1"'",;,;..,..:.. •• ::,,-:;;:__..,..:.::;:ı::=:..._--'2:::":...·:..:.::·~~·ı 
d b. • f ar, üç kısımdan ibaret olan bu • • • • ·~ 1'omn " "'' _1 en ıre ayaga ırlaclı: hastahaneye nakledilmiştir. tedirler. 

sütunlu sarnıcın çok kıymetli ol 
- Reis Bey .. dedi .. Vedat 1.e Unkapanında yangın duğunu söylemektedirler. Sar- Düne kadar devam eden bu 

za yiyecek mi?.. Un kapanında Yavuzsinan nıcın imparator Jüstiyanüs dev vaziyet dün nihavet bnlmuştur. 
- Neden sordun? mahallesinde Külhan sokağın- rine ait olduğu tahmin edilmek Gümrük baş müdürü Seyfi Bev 
-Şey .. hani artık aramızda ela Şehriban Hanımın ikamet et tedir. dün bir tamamile rıhtım ücret(-

San'atkarlar 
Bir vapur gezintisi 

yapıyorlar bir dargınlık falan kalmadı da.. tiği haneden yangın çıkmış ve Ak , . . nin ~~~i~i .~ibi ?lı~as~ lazım 
Biz barıştık .. Hatta nişanları _ der ha ı söndüriilmüştür. ıaray da hır kitabe geldıgı~.' u~.retı verılmıy~n eş 
dık bile.. K 'd Geçenlerde Aksarayda hir ki yanın gumruk muamelesı ya,,_ Güzel san'atlar birliği edeb 

. asımpaşa a Yangın tabe bulunmuştu pılmamasmı bildirmistir. Y~t şubesi idare heyeti, san'at 
- Nışanlandınız mı? Dün saat 14,5 ta Kasımpaşal Kitabenin 5 inc·ı· ası d .ki . P~tedeki toplantı karlarımızı bir araya toplayı 
Heme !" • d C · k b" h il . d 1 r a, ı ncı bu yaz s ki d 1 ıı e ını uz~ttı: a amıı e ·~ ma a esın e Teodos zamanma ait oldu·u an 4 evliilde Pcştede beynelmi- .. .ıca arın a ıo ça bi 
- İşte ba~ın .r~~~ .?eY.~ diye ı Nalbant s~kagı?da 17 nı:maralı. !aşılmıştır. Bu kitabe Şarfi Ro 

1 

lel ali iktısat mektebi mezunla gun geçırmelerini temin maks 
pa~~gm_dakı yu~ug.~ gosterdi. Etem Beym ~v_ındl ~alu! Sa-1 ma imparatorluğunun ht>ni"z Bi n kongresi toplanacaktır. Bu di!e ~ir vapur gezintisi tertip c 
ka Muddeı .~mumı Burhan Bey, dettin Efendının attıgı cıga.~a- zans şekline inkılap etmerl~·ı ev kon~reye Tiirkive ali İktısat me mıştir. Edebiyat şube,i, kemi 

çırma fiılınden dolayı maz • dan yangın çıkmış derhal son- velki 1 "tt" zunları cemı"yetı· namına k't"b· azasını ve refikalarım r.ag" ırdık be · · b" .. . .. 'h · 1 zaman arına aı ır. a 1 ı 
nunduhn ~!".tındı, zda ıta~a silah dukrülmuş. v~ Fı ~ıkyarHı ya nız bı- Kitabe Rumca ve Latince ol umumi Sami Cemal Bey iştirak tan başka güzel san'atlar biri 
en a t ettıgın en olayı de tec nı an gelını aı a anım der- k ·· "k" 1• d 1 edecekt;r ğinin diğer bütün şubelerine m · · · · d" d . . . ma uzere ı ı ifan a y:uı r.ııs 
zıyesını ıste ı. est edılmıştır. t y 1 h .. k d · Boraa v • t• kayyet azayı ve refikalarını da 

t 
-- ...... ._... - s· b·ı k ır. azı ar enuz o unmuş e a:ıo.:ıve 1 

stanbul Maarif eminli(i muı ır otomo ı azası g"ildir. Maamafih okunab·ı b" Dün borsad t · .1• . vetetmektedir. 
k d k . L ı· ı· 1 bek' K · · 1 h • 1 en ır a ngı ız lırası G · · ·· . ta asın a ı ey ı ıse er ar ongre ı tıma 660 numara ı ususı otomo- yerinde "Vakfettı"rm ·· · ı 033 kurusta acılm 5 b" ezıntı 29 temmuz salı gunı 

· · ·ı· d T b"l B k k'" de Dokto F B " soziı gö- 1 ve ır :ıra- yapıl k S · f · · K ı talebesı, iıç ay yaz tatı ın c ürk Farmakol-0~ Birliği a- ı a ır oy r uat . rülmektedir. lık l-O:ı5 kıını•a .. k ld" aca , eyrıse aının a a -
b. · • t 22 · · · h" · · F t - · vu se ıkten • ı.o ı muntazam ır mesaı programı gu osun ıncı cuma günü sa- ın ızmetçısı a mayı agır su- sonra ıo34 5 1 k mış vapuru san at""'r arımızı a 

altında çalıştırılmak ve bakıl- at on dörtte İstanbul Türkoca- rette yaralamıştır. • ·- tır. · uıruşta apanmış 1 la~ak .. sabehlevin saat <ı, 50 el 
rnak için mezkür liselerin bütün ğı salonunda ilk kongresini ak- T f k R·.:- .. Yeni bir cemiyet Lir~t 8 98 Al Kopruden kalkacak. Kadıkö7-
bekar talebesi Kabataş lisesine tedeceğinden biliimum meslek- ey İ uştu Bey Halk fırkası tarafından Di- tan m·--..,,eı~ .,. .. tın .. 91 ~ kuruş. ne, Heybeliadaya. Büyükadaya 
toplanmıştır. Kabataş lisesi bu daşların teşri. Evevlki gün şehrimize gelen vanyolunda açılan çocuk dispan Af · krmustl'r. uğrryarak adanın arkasından do 
hususta en müsait olup talebe Ruznamei müzakerat şudur: ve Pendikten doğruca Yalovaya sErine yardım mak~adile ve "fa Y.00 

açrrnnfar la arak Dil iskelesi kar ısına gcı 
Çok iyi bir şerait altında yazı 1 - Nizamnamenin tetkik ve giden Hariciye Vekili Tevfik ki ki b 'Bir muıiilet evvel M'•sil\':>da lecektir. 

r çocu ara akım cemiyeti,. kitre sarıdıklarının icinde nı;ı - Burada "ık"ı ada 
gecirmektedirler. Bu talebeme münakaşası Rüştü Bey, dün gece Yalovadan namile bir cemiyet teşkiline te- h" . arasııt • 
vanında memleketimizde mev· 2 - Hey'etlerin intihabı avdet ederek doğruca Tarabya şebbüs edilmişti. Cemiyet tas _ ım m•kt~rda afyon "e morfin da vapurda öğle yemeği yenile 
~.ıt Arganlı talebenin de kısmr 3 - Yardım sandı~ı daki Tokatliy;ın oteline ğıtmiş- dik edilmi~ ve Faaliyete gcçmi• yakGaı1andhıgınb 1 1vazmı~tık. 'ektir. Bilahare Buğaza Altın-
azamı 1.ıulunmalct.:"lrr. ~ - C::erl-Pst l"",.vzıılar Jerdir. • ~ e en a. e: ere ~ore kacakcı kuma :)dilecek, gece köprüye 

......._daa .. uhnmı zdt ticaret ..ıı.aıı.an~dönüle_ı.;cktir. • 
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Pek yakında baflıyacak harekita sahne teşkil edecek olan asilerin karargah kurdukları Ağrıdağın umumi manzarasını gösteren bu şayanı dikkat 
Şarka giden muharririmiz tarafından gönderilmi,tir. (1) Büyük Ağrıdağı (2) Küçük Airıdağdır 

resim Zeylin harekatında fedakarlıkları görülen tayyarecileri 
(X) işaretli muharrlrimiz Mecdi Sadrettln Bey 

Şarka giden muharririmizin ıs yan etrafı 
Zeylan vak'ası 
bu esrarengiz 

asiler tarafından ne maksatla hazırlandı? Ercı,, müRtakb 
dağda nasıl bir hayat geçiriliyor, ıran topr~ğında bulun 

sııır 

. + . .. . ....... + ..... . 
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sürüsünün de barındığı bir ma- , ~ _, ~-.-..-..._,..-._ _ , ~._,_ • .., _ ·~, ı min edilmiş bulunıııyor. 
ğaradır. \ Ağrı dağı harekatı da 

Öyle bir karargah ve öyle • nılerimiıı:in mütemadi 
bir mağara ki arka cephesinden ) dımanlarile bilfiil başıaınıf 
pasaport ve gümrük gibi mua- lunabilir. 
melelere tabi olmadan serbest ' Günün muhtelif saati 
bir geçide malik. Öyle bir mer- dağdaki asilerin çadırla 
kez ki ecnebi bir devletten para lan yangın bombaları 
ve silah yardımı görüyor, İran- karargah kuran melfinla 
dan himaye görüyor ... Öyle bir vei maneviyelerini kınrııŞ. 
teşkiiat ki memleketimizin içe- gün burada bir kac makt 
rilerinde Kürt köylerinde taraf bu kadar da mecmh vere~ 
tarları var, adamları var .. Bun- ler Ôldukça şaşkın ve peri 
!ar vasıtasile sarkta geniş bir hale düşmüşlerdir. Tayya 
istihbar şebekesine malik ve rin sesleri asileri çadırla 
bunlar sayesinde her zaman bu çıkartmakta onları kaya 
ha.valide bir kargaşalık yapmak na ve dağ kovuklarına kaÇ 
imkanını haiz. tadır. Dağda bulunan kÖ 

İşte Zeylan hadisesi bu id- bile tayyare se ;n en kof 
dianın bariz bir misalidir. - ta ve uluyarak bu şa kın 

Anlıyorlar ki hükumet Ağrı Karakösede Salih Patanın karargahı 
. . tin perisan man?.an'!s t 

dağı en kat'i bir temizliğe tabi sunu kırıp halka teslim ediyor l len elemanları halinde faalıyet- . . . . 
) tutacak. Bunun iç.in askeri hare- ve kahraman Ercişliler kaza ka !erine devam ediyorlar. etmektedır. Ası!enn etırıe 
kat var. Hava kuvvetlerimiz o- pılarında asilere göğıis geriyor / Daha dün İrak harbiyesinde/ düş~p. te dagda bir kıt 
ralara tahşit ediliyor. Derhal !ar. okurken mektebini yarı bıraktı geçırdıkten sonra kaçarak 
başka bir noktada isyan çıkart- Baha Beyin imdat telgrafını ııp memleket içine saldırılan na kavuşan neferlerimizin 
mağa teşebbüs ediyorlar. Mem- alıp ta derhal harekete gelen Şeyh Saidin oğlu Sa13.hettin bu dikleri izahat cidden diki<' 
leketimizin saf havası içinde, Bayazıt oluyor. Sabah şefakla geniş teşkilatın içi kinle dolu yandır. Ağrı en müşkül · 

Zeylin harekatıni gösteren harita feyyaz topraklarımızda barınan beraber Ağrıya bombardmana muhteris bir ferdidir. Din namı . şam kt d 
[Şarka giden muharririmiz tuldu ve tedavi çareleri tesbit yüzlerce yılanın bu isyan teşe- giden tayyarecilerimiz Vilayet na çalışan, Kürt istiklalini te- m ya a a ır. 

Mecdi Sadrettin Beyden son Jıii edilerek hastalığın tedavisine / büsüne yardım gösterecekleri merkezi "Karaköşe" ye döner mine uğraşan bu türediler ge- Rus toprağına geçenıi 
diseler hakkında aldığımız dik- en kısa yoldan başlandı. Şark muhakk~~- H~dudun en zayıf dönmez cephane alarak derhal çim çarelerini de çapulculuk ve kiler bazı günlerİranda da 
kata şayan tafsilat ve resimleri hududumuzda senenin 12 ayı tarafını ogrenıyor!ar ve İr~ hu "Erciş"' e hareket ediyorlar. Er soygunculukta buluyorlar. Ağrı temin edemeyince sadece . 
bugün neşrediyoruz. Mecdi Be- karlı başile azametli bir manza- dudumuzdan 115 atlıdan murek ciş önlerindeki asiler üzerine dağın eteklerinden itibaren bü- içmekle iktifa etmekte i 
yin müşahede ve intibalarını ra irae eden Ağrıdağı meselesin kep b~r kafile T~ndürk dağı e- tayyarelerimizden açılan ateş tün o havali onlar için bir taian Zeyian hezimeti ve tıı 

j peyderpey neşredeceğiz:] den bahsediyorum. teklerınden Gevrışamyan ve A- asilere birçok zayiat verdiriyor. sahasıdır. hücumu karşısında va · 
, , Mukaddes Türkiye namını Siyasi ;e şahsi !ihtiraslar pe- şigıran mıntakalarından mem- Kuvvei maneviyeleri kırılıyor. Sarp dağları bir keçi kudreti g~~tikçe ~~siz _bir h.aı ııl. 

1 . 

1 1 

alan yekpare vücudün bir tara- şinde koşan malfim bir kaç ser leketimize akın ediyor. Gerilemeğe mecbur kalıyorlar. ile tırmanarak ilerliyen ve civa goren asılenn aı!elerı bu 
fını senelerdenberi kronik bir serinin karargahı haline gelen Huduttaki karakolumuzla Erciş kurtuluyor. Tayyareler- gibi ele avuca sığma_z bir kuv- sizlikle?~ her fır~atta ız~ 
ag"rı halinde istila eden maraz bu dag" ayni zamanda bu muh- kısa devam eden bir müsademe den "Ercis" e cephane verili- mekt ı A karp - vet arzeden bu vahşı ruhlu ser" e ~mış er. . grı .. 
nihayet kat'i bir teşhise tllbi tu- 1 terislere alet olan bir çapulcu Vazife başında bir kaç şehit ve yor. Her hangi ani bir taarruza gerdeler bir gün Karaköşe yol- ~ın erkanı harbıye reısı ~-:1 

~!!!'!"''!'.c __ 

ı.e~ la ı tenkilinde kurtarılan Kürt kadınlannrtan ikisi 

asiler içerilere doğru ileriliyor- karşı gelmek için kuvvet yeti- Harekatta kahramanlık göıte- laıında diğer bir gün Erzurum ınde bul~~an İhsan Nu~r~' 
!ar. Geçtikler köylerde endişe şinciye kadar Erciş'in kendisi- ren Hava Kıtaatı Kumandanı sırtlarında gelip geçen kamyon r~sı hergun kocasına du 
ve korku değil neş'e ve memnu ni müdafaa edebilmesi temine- z k D 8 ve mekkareleri soymakta ve ü- lısanla: 
niyet tezahürleri göstel'iliyor. diliyor. e i oğan ey 

Kuzular çevriliyor. Asilere En seri vasıtalarla bu hava- münselip edebilecek vak'alar ih zerlerinde. fazla para çık~~ya_n - Nedir bu çektirdiği~ 
her türlü ikramlar yapılıyor ve !iye getirtilen ve işe vazıyet e- das etmekten bir gün geri dur- yolculara ışkence etmegı hır kfunete karşı neden geld; 
her köyden birçok atlılar kendi- den kıtaatımız asilerin taarruz madılar. Din perdesi altında si- meslek edinmişlerdir. zi böyle perişan ettin. 
!erine iltihak ediyor .. Zeyian edebilerekleri bütün mıntakala- ya.si maksatlar takip eden bu a- Bugün artık Zeylan hadisesi din kardeşimiz. Niçin b 
mıntakasına geldikleri vakit ra dağıtılıyor. Ve hudut cephe· siler "Din için çalışıyoruz" der ne sahne teşkil eden mıntaka böyle yapıyorsun? Deme, 
115 atlı üç bin atlıdan fazla bir si de dahil olmak üzre asiler ge kım merkezi «Halep" te olan Ağrı dağına kadar tamamen te nunla kavga etmekte iırıır 
kuvvet halini almış oluyordu. niş bir çember içine alınıyorlar. Huybon cemiyetinin en güveni- mizlenmiş, asayiş ve huzur te - Ağrı dağında asilerin 
İaşede sıkıntı çekilmiyor. Her Dedeli ve Patnosa doğru akın 
köy onlar için haftalarca idare- eden asiler ise buralardaki kuv
ye kafi birer garnizon halinde. vetlerimizle aleyhlerine netice 
Cephane ise huduttan kolaylık veren müsademelere girişiyor-
la getiııilebiliyor. !ar. 

Devamlı bir nakliyatla mu- Askerlerimizin çember altı-
ayyen köylerde cephane mer- na aldığı geniş mıntakada sarı- 1 
kezleri ittihaz olunuyor. lan asiler kendilerine iltihak eti 

Asilerin hedefleri muayyen. miyen köyleri de kandırmak 1 . 

Haritaya müracaat ve keşif koi- maksadile oralara haber gönde 
!arı saldırmaya lüzum yok. Her rivorlar: 
biri bu havalinin dağlarını, tepe · "Erciş alındı. Burası müsta
lerini, sularını karış karış bili- kil Kürdüstan hükumetinin mer 
yor.. kezi itan edildi. Bitlis ve Diyar

Zeyian mıntakasında ikiye bekir düşmek üzre .. " 
ayrılan şakilerden Seyit Resul Fakat bu asılsız propaganda 
kumandasındaki kısım Ercişe .!ar tesir göstermeden boğulu
kadar geliyor ve orada ev."\ !ce yor. Hakiki vaziyet halka be
bildirdiğim gibi halkın sert mii yanamelerle ilan ediliyor. 
dafaasına maruz kalıyor. Kaza- Nasıl başladığını ve ne mak 
nın başlıca memurları yaratanı- satla başladığını tafsilen izah 

1 yorlar. Fakat Baha B. gibi teş- ettiğim Zeyian vak'ası Ağrıda
kiiatçı ve fedakar bir posta, tel ğı meselesini halletmek zama
graf müdürü vaziyeti soğuk kan nının hu!Ul ettiğine en kat'i bir 
lılıkla idareye muvaffak oluyor. delildir. 
Bir taraftan asiler tarafından Şeyh Sait isyanındanberi a
tahrip edilmiyen bir telle etra- iman bütün tedbirlere rağmen 
fa vaziyeti bildiı:ıiyor, her vila- Şark hududumuzda elan kana 
yetten, imdat istiyor. Diğer ta- susamış bir çok serseriler, meın I 
raftan da silah ve ceohane depo leketimiz asaviş ve huzurunı1 

-
Hükiımetimize sadakat gösteren Klirt klivlüleri 
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Zeylıtn mıotakasında bir süvari müfrezemiz sarp Ye taşlı arazide 
müşkilatla ilerilerken .• 
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Muhasara altına dıoan Büyük Ağrıdağının eteklerinde karikol 
askerlerimiz istirahat halinde ... 

• 

kahraman 

gönderdiği mühim lafsilil ve resimler .. 
ürdlstan hükumetinin merkezi mi ölacaktı? Ağrı dağında kimler var ve 
ybey dağlarını Türk hududu dahiline geçirmek faydalı ve çok elzemdir. 

. ' 

Mecdi Sadrettin 

de insanlarda. Tenkil hareka
tında nümune ittihazına şayan 
secaat ve çok yüksek kabileyet-
ler gösterdiler. Her biri en al • 
çak irtifalardan uçarak asilerin 
üzerine ateş yağdırdılar. · .__..-~ 

Hava ve kara ordularımıımı 
hizmetlerini tarif için kelime 
bulamam . ., . 

Ve aziz kumandanın harekat 
etrafında beni tenvir eden izaha 
tını dinledikten sonra Karaköse 
de tenkil hare'Iatının muhtelif 
safhatını bana anl;ıtanlar oldu .. 

T ayyarecilerimizin 
kahramanlıkları 

Hava kitaatınıızın genç ku -
mandam da, Zeki Dogan Bey 
de harekat esnasmda tehlikeli 
anlar geçirmiş. Zeytan sahasın 
daki kıtaattmıza karargahtan ) 
getirdiği emri vermek · maksa ı 

1 Müzake~e varını? 
(Birinciden mabat) 

Mehmet Sait Han, İranın 
Türk düşmanlığı günün birinde 
Azerbaycaru ellerinden almak 
ihtimalinden ileri geldiğine 
dair vukubulan neşriyatın da a
sılsız olduğunu beyan etmiş ve 
sözüne şöyle devam etmiştir: 

- Bunlar uydurma şeylerdir 
ki iki hükumet arasındaki iyi 
münasebatı ihlal etmek istiyen, 
bizim ve sizin dostluğumuzun 
dtişmanları tarafından ortaya 
çıkarılıyor. 
Tenkil harekatını yapan Ttirk 

askerlerinin İran topraklarına 
geçtiklerine dair neşriyat hak-
kında bize hiç bir ma!Umat gcl-

1 
memiştir. 

Fakat böyle bir hadiseye hiç 
ihtimal vermiyorum. ı c'ile müsait gördüğü bir düzlü 1 

BüyükAğrı dağının (5156) Zaten hükumetimiz eşkiya
metro irtifaındaki karlı tepesi nın İran arazisine iltica etmele 

rine meydan vermemek için te
şun isabet etmiş ve tayyare ye-: dabir aldığına göre, böyle aske 
re inmeğe mecbur kalmışur. ri bir hareket mevzu bahsola-

Fena bir tesadüf neticesin -
de asilerin arasına düşen tayya 
renin pilot ve rasıdına yapılan 
işkence tarif edilemiyecek ka -
dar fecidir. Yüzbaşı Salahaddin 

' ve Şerafettin Beyler asiler 
arasına düşer dtişmez der • 
hal Üzerleri aranmış ve 
çırçrplak soyularak her biri tay 
yarelerdeki telden iplerle atla
rın arkasına bağlanarak sürükle 
tilmek suretile öldürülmüşler • 
dir. 

Tayyare ise yakılmış ve de
mirden bir iskelet halinde isyan 
sahasında bulunmuştur. M. S. 

maz. 
Türk-İran ticaret muahede. 

sinin akti için bir kaç güne ka. 
dar Ankara'da müzakeratta bu 
lunacağız. 

Yakında bu muahedenin ha
zırlanması muhtemeldir. İki 
dost ve kardeş memleket ara
sında bundan başka müzakere 
edilecek muallak bir mesele kal 
mamıştır. Ve münasebatımız ta 
mamen tabii ve dostanedir. 

Hudut boyunda isyan ve şe
kavet hadiselerine meydan ver
memek hususunda iki hükumet 
büyük bir samimiyetle müşte
rektir." 

İran maslahatgüzarı, Pariste 

FUSYA 
Kahra'llan tayyarecilerimiz ı 

Karakö:;~ karargahında Salih ı lıı••••••••••• .. 
Paşayı genı ş masalara serilmiş 
h ·t 1 ·· · K. O. K. Salih Pş. Hz. an a arın uzennde çalışırken 
buldugum zaman genç kuman 
dan beni muvafCakiyetin verdi. 
ği neş'e içinde mütebessim çeh
re ile kabul etti, Masaların etra 
fında toplanan erkani harbiye re 
isi miralay Ekrem Bey (Sabık 
stanbul polis müdürü) ve kıy

metli er kani harp zabitler\ ha

ritalar üzerinde tetkikat yapı. 
yorlardı. 

ğe inmışken birden üzerinf' ateş 
edilmiş .(!.silerin arasında oldu
ğunu anlıyarak. gaza basmak 
suretile tayyaresini sür'atle ha 
valandırmış. Üzerine açılan a
teş ne kendisine, ne de motöre 
tesadüf ettirilememiş. 

Ve yine diğer bir tayyaremiz 
sakatlanıp yere inmeğe mecbur 
olduğu halde rasit pilot kıtaa 
timizin bulun<lugu bir mahale 

• 
/) 

bulunmakta olan sabık İran şa. 
hı Ahmet Kaçar Hanın biraderi 
prens Hasan tarafından kırallılt 
hu~ukundan vaz geçmediğine 
daır neşrolunan beyannamenin 
hiç ?ir kıymeti olmadığını söy
lemış ve bu mevzu Üzerinde de· 
miştir ki: 

- Eski şahı millet tard et· 
miş, memleket haricine çıkar
mıstır. Artık onun ailesine men 
sup bir şahsın şahlık iddiasın· 
da bulunması kıymeti olmıyan 
bir sözden ibarettir. 

Çünkü lrana avdetine im
kan yoktur. 

Şah Pehlevi Hz. bütun mil· 
let tarafından intıhap ve kendı· 
!erine şahlık teffi b olunmu tur 

Asırlardanberi İramla mil· 
!etin itimadını bu derece kazan 
mış ve sevilmiş bir ahsıyet ge' 
memiştir. 

Artık İranda bir taht mese-
lesi yoktur." 

Mehmet Sait Han dün refi
kalarile birlikte Yeniköye git• 
miştir. 

Suriç yoldaş .. 
Rus sefiri M. Suriç ise dün 

Btiyükderedeki sayfiyesinde 
meşgul olmu tur. 

Tevfik Rüştü B. geç vakta 
kadar Yalovada kalmıştır ve go 
ce geç vakit Tarabyada Takatli 
yan oteline gelmiştir. 

Diğer taraftan haber aldığı· 
mıza göre, Mehmet Sait Hannı 
beyanatında mevzu bah&ettiği' 
Türk-İran tahdidi hudut komiı 
yonunun faaliyeti şimdilik dur
durulmuştur. 

HiikQmetimiz, Ağrıdağdakl 
harekatın ikmaline kadar koml 
syonun faaliyete geçmemesiııl 
muvafık görmüştür. -

·-
Salih Paşa beni sağında otu- indirdikten sonra tayyareyi sa· 

ran Bayazit vçalisine vçe sıra ile kathğına ragmen K~raköseye 
diğer karargah ıtrkadaşlarına 

(f#> 
f"'•"' ..... 

takdim ettikten sonra genç bir kadar. ge~~~ebilmiş ve burada ~a 
b. b ğ d b haya ıııdıgı zaman tayyare goç m aşıyı yanına ça ır ı ve a- . .. 
na dönerek: ıntiştur . 

. "- Bınba!jı Zekı•Bey! dedi:I Asilerin köı· bir kurşunu ile 
Bu genç zabite dikkat \'C 'h<'ı.ı; yaralanan tayyare.cimiz yiizbaşı 
miyetlc bakımz. llütün ark.ıda~t Salahaddin Beyin rakıp oldugu 
larıd:ı kendi,ine l'Ş olan ievka.'a ı tayyarenin rnotöıi.ınc de bir l:ur 

• 

Yeni harekAta sahne olacak Aı!"rıdaiı'larını gösteren harita 



1 
1 1 

1 

1 

: l 

,, 
j 

1 

ı 1 

I' 
1 . 

' 1 
1 
f 

1 1 1 

ı 

'ı 

' ı 
t ı . 

1. 

1 1 f 

1 
'l · 

1 ı 
1 

... 
1 

1 lı 
1 ıı· 

1 1 

·' • • 

" 1 . 

f . 

' 

'1 

6 MtLlYET TE\l\ILZ 1930 

: Fikir, Edebiyat, Sı l.I 1 9Cl.t 
... ·-..... ._..,.. o •• 

Jlilliy~t - . 
rtsrın umdesi "Milliyet" tir 

22 TEMMl Z 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

No: 100 Telıı:raf adresi: Milliyet, lı
•ırtnbuL 

Telefon numaralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 
3 aylığı 400 kuruş 800 kuruş 
6 " 7 so ., 1400 " 

12 " 1400 .. 2700 " --
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıı:eçen nuıhalar 10 kuruş 

tur. Gazete ve matbaaya ait iıler için 
mÜdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlann mes'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Dün hararcı en çok 25 en az 

f ~ derece idi. Bugün hava açık 

olacak ve rüzgdr poy raz esecektir. 

IFm:Lli~ 
Yeni kaşifler! 

İstanbulun havasında bir kaç 
ıamanlar kasırga iytiyadı pey
da oldu. Bu iyi alamet değildir. 
Bu gibi ani boralar çoğumuzu 
gafil avlamaktadır. 

İşte size kemaleddin Şükrü 
;ıe Osman Cemalin vak'ası .. Bu 
iki nuenin evvelki akşam Yeni 
kapıdan bir sandala binerek balı 
ğa çıkmak istemişler. Osman 

, Cemal oltası olmadığını ileri 
sürerek gitmek istemişse de Ke 
maleddin Şükrü: 

- Canım benim takımlar var 
anlan şeydersin ! diye israr et
miş .. 

Sandala binmişler, yanlarına 
biraz, çok değil 300 dirhem ka
dar "dem,, de almışlar ve nasıl 
ıiyeceklerine akıl erdiremedi -
iim bir de tavuk, çiy tavuk al
mayı ihmal etmemişler. Kema
leddin Şükrü oltayı atmış bir 
müddet bekledikten sonra ba -
ğırmafa başlamış: 

-Aman, Osman yetiş, galiba 
kılıç tuttum, elime sert bir şey 
geldi.. 

Osman Cemal sokulmuş ve 
Kemaleddin Şükrünün ellediği 
sert şeyin mahiyetini keşfet -
miş: 

- Ulan sersem, sularla ol
tan kürege takılmış onu çekmi
~im ! diye alay etmiş .. 

K emaleddin Şükrü elinde ol
ıa; 

- Yahu azıcık çeksene! der 
ken Cemal de vire rakı çeker 
ye: 

-Çekiyorum ya! dermiş. Bir 
ralık deniz pek kararmış, Os
an Cemal korkmağa başlamış 

Kemaleddin Şükrü cesaret ver
miş: 

- Korkma şimdi ay çıkar .. 
- Ne söylüyorsun be ayın 

bugün yirmi beşi ay çıkar mı?. 
- Aptal gibi laf etme geçen 

hafta da pazartesi akşamı bu 
•al<itler çıktı .. 
İşte tam bu esnada bora pat

ar ve sandalı önüne katar, Ke
ınaleddin Şükrü dümene yapı -
ır. Osman Cemal küreklere .. 

--;:~ı;,;.;-.w;---ı;-~r· ="" .;;~-;;;;;+ •• ;;;;..;.~~ 
Tenkil Birlikte neler BARBETTE İngilterede yeni nesredilen mühim 

eserler .. 
Mektepliler müsabakası 62 } ? 

inci hafta 3 üncülüğünü Ameri- 0 UY 0 f · 
kan Kız Kollejinden Zehra Ha- Yeni katibi umumi 

Avrupa neşriyat aleminde hayat İngiliz centilmeni için bir nım kazanmıştrr. Yazısı şudur: 
son günlerde neşredilen muhte- oyun sahası idi. Bugün ise ihti- Şarktaki tenkil harekatının kim olacak? 
lif mevzudaki eserlerin sayısı - sas adamının mücadele sahnesi birinci safhasının bitmesi ve i- Ertoğrul Muhsin Bey aleyhi-
m söylemenin imkansızlığını olmuştur. Eseri yazan buna çok kinci safhasına da başlanmak ne açtığı davayı kaybeden şair 
takdir edersiniz. acıyor. üzere olması haftanın en mü- Halit Fahri B. Güzel san'atler 

Bu eserlerden değil okuyama Troçkinin hatıratı him haberidir. birliği edebiyat şubesi katibi u-
dığımız, ismilerini bile duyma - Avrupa neşriyat aleminin ye- Şakilerin kısmı küllisinin mumiliğinden istifa etmiştir. 
dıgımız niceleri var ki, bittabi ni bir hadisesi de sabık Sovyet Zey lan deresinde sıkıştırılarak Halit Fahri B. temyize de mü 
bunlann kıymetli muhteviyatın Rusya harbiye komiseri Troç- imha edilmesi üzerine tenkil ha racaat edeceğini söylemiştir. E
dan da haberdar olamıyoruz.Fa kinin "Hayatım,, unvanlı hatıra rekatının birinci safhası hitam debiyat şubesi idare heyeti bu
kat buna rağmen ümitsizliğe ka tının neşri olmuştur. Bütün ma bulmuştur. İk nci safhasına da gün öğleden evvel içtima ede -
pılarak Avrupa neşriyat alemin ceralarla dolu olan bir hayatın yakında başlanacaktır. Bu sefer rek bu hususta konuşulacaktır. 
deki faaliyetten hiç bahsetme - üsli'ıp kuvveti ve istihzalı tarzda Ağrıdağmda tahassun eden şa- Yeni katibi umumi yakında da 
meğe de gönül razı almıyor. tafsilatı, eski bir ihtilalcinin mü kiler tenkil edilecektir. Tayya- vet edilecek olan heyet umumi-

Onun için eksik de olsa bun- şahedeleri .. Çarın Siberyaya sü- relerimiz şimdiden -dağda vah ye içtimaında intihap edilecek-
dan biraz bahsedeceğiz: rüldüğü, Troçki bir gün geliyor şi hayvanlar gibi yaşıyan- ha- tir. 

Mesela İngilterede son za - ki Rusya namına -tabii Çarlık inleri bombardımana başlamış- Resim sergisi 
manlarda aliika ile okunan eser yıkıldıktan sonra- Türkiye, Al- !ardır. Hainler bilhassa hava Güzel san'atlar birliği resim 

Şehrimize geldi ve 23 Temn1uz Çarşa t11~ 

TAKSiM BAH~ESiNDE 
lcrayi lubiyata başlayacaktır. ..ı 

····················~~~~~ • ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta mua 111el~ 
İcra eyleriz. Sigortaları halk için ınüP 1 

· şeraiti havidir 
~lerkezi İdaresi: Galatada Ünyon Han111dı1~ 
\rııı n~ i hııhınnıayan şı>hirlcr tle acente a ı·a ı n ı'< ' 1 

.... Telefon: Beyoıtlu - 2003 -ıılll=: !erden biri Kari Silex isminde manya, Avusturya ile Brest- Li kahramanlanmızdan son dere- şubesi çarşamba günü içtima e
eski bir gazeteci olan bir Al - towsk sulhünü akdediyor. ce yrlmışlardır. Tayyarelerimi- derek €.ylUlde Galatasarayda acı 
man tarafından neşredilen "Jo- Troçki hatıratında Stalin a zin muvaffakiyeti, hükumetimi- !acak resim sergisine konulacak' ı!!'lll _______ lll!l!!!S!!!T!!IA~N!l!BlllU~Llll!IV!l!ll!IL•A•Y!l!ıll!E!l!Tllll-----~ 
hn Bull zu Hause,, ismindeki leyhinde hiç bir şeyi kaydetme- zin havacılığa verd iği ehemmi- eserler hakkında müzakerat ce- DEFTERDARLIK iLAN A1! 
kitaptır. John Bull İngilizlerin ği unutmuyor... ye.tin ~~a. gitmediğini v_". g it- reyan edecektir. ~ 
umumi bir lakabı olduğuna gö- Mısırda lngil tere . . m~ye_cegını sarahaten goster- Birliğe dahil olmıyan san'at 
re bu kitabın ismi "John Bull r ·1 . f b" . mıstır. 1 k ' 1 l . d . d K.RALIK M \)'..AZA N M h t ngı terenın maru ır sıyaset · _ _ . . . . . ar arın eser en e sergıye a- ı tt\.J , o. 4-'I, e me · , 
kendi evinde,, gibi bir şey olu- ve tarih adamı olan Sir James b. Agrı~agda_kı_ şakılenn tenkılı hil olabilecektir. Bunlar, ancak Paşa hanında, karaköy senelik ki;-ası, 240 I ~ 
yor.Kitabı yazan, İngilizleri bir Headlam-Morley İngiltere ha- ı ır emdrı va_kı~ır. ~akat bundan jüri heyetinin nazari tetkikin - ..4 
çok hususiyetile tetkik ediyor. riciye nezaretinde umumi harp sdonrBa ad mİuhım bır mesele var- den gececektir. kiralamak açık arttırma 6 -Agustos - 930 'ı' 
Netice şudur: · d"l · • ·· ır. 11 a ran komşumuzla ara T 1 t 1 b. ı·kt şaınba 14-5 DefıtarJıkta, ( H - ')91 ) 

t ten sonra tesıs e ı en tanhı mu d k" h d d .. 1 .d. u ua cı ar ır ı en -
Umumi harpten sonra ngi - şav.irliğini geçen seneye kadar mıBz ahı d u u un ıçı~ı ~ehsı Ilır. çıkarıldılar 

!iz de, yeni tesirat altında az ht · d h f d" d u u ut mese esını a et-
1 u esın e mu a aza e ıyor u. . k d 1 ld . Aldığımız mali'ımata nazaran 

çok değişmiştir. Eski ngiliz U • h d l . . menın ne a ar e zem o ugu-
mumı arp esnasın a ngılız b"lh b k' .. Güzel san'atlar birlig- i tiyatro 

maceraperesttı· h · · . b • . nu ı assa u son va a goster · 
· ancıye nezaretı u alımden · t" şubesinde mukayyet bulunan tu 

Onun için her tarafa gider, k · "f d · h b" "k mış ır. 
1 

ço ıstı a e etmış, arp ıttı - H d d · d.k. · · luatçı san'atkarlar birlikten çı-
yayılırdı. Şimdiki ngiliz, de bu t d h" . d u u un şım ı ı vazıvetı, 

.. h "T" E k" d en son~a :1' on~n ız~etı.. e- maişeti şekavete bağlı olinlar karılmışlardır. Birlikten şu ma-
serguzeşt ru u o uyar. s 1 en vam etsın dıye böyle bır muşa - . . .. . . .. . lumatı aldık· 

· ı · k ·h d·ı · . F . ıçın en musaıt yerdır. Boy le bır . 
Derken korkudan tavuk dirilir, 
ötmeğe başlar .. 

Osman Cemal semt ve mek
tep münasebetile bildiği surele 
ri cehren okumağa başlar, Ke
maleddin Şükrü de "Amin!,, di
ye dua eder, bir aralık Osman 
Cemal: 

-Ulan sen de okusana! der 
öteki cevap verir. 

- Aptesim yok!. 
Uzatmıyalım saatlerce deniz

le cedelleştikten sonra sabaha 
karşı bir karaya vanrlar. Osman 
Cemal şöyle etrafına baktıktan 
sonra: 

- Yahu burası hiç gördü -
ğümüz yer değil görünürde in
sana benzer kimse yok! Galiba 
yeni bir memleket keşfettik! ... 

- Muhakkak! Ulan Osman 
zengin oluruz! Haydı karaya çı 
krp şurayı Türkiye cümhuriye
ti namına zaptedelim. 

- Dur, telaş etme! Evvela 
bir isim bulalım. Aklıma geldi. 
Benim adıma izafet ederek Ce
malezya ! diyelim!. 

- Vay beyim neden Kema
lezya olmuyor da Cemalezya o
luyor? .. 

Tam bu sırada sahilde bir ba 
lıkçı peyda olur. Bizim iki kişi 
bu adama sorarlar: 

- Baksana hemşeri ! Burası ., 
neresı .. 

- Kınalı ada yavrum! 
O zaman iki kaşifin akılları 

başına gelir, sandalı polise ema 
net bırakıp vapurla İstanbula 
avdet ederler.. Lakin o günden 
beri Yenikapıya gittikkri yok-
muş .. 

Sandalı sorarlar dive !.. 
FELEK 

vır ı ı tas e ı mıştır. akat Sır · t. d ! "- Tuluatçılar esasen birlig-e 
M 1 

.. .. . vazıye ın evamını ne ranın 

or ey geçen sene oldu. Sı- d T"" k. · t · · himaye ve ıslah inn alınmışlar • . . . ne e ur ıyenın ecvız etmesı .,. -
yası tanh tetkıkatının mahsu- ·· k"" d -·ıd· B" 1 h dı. Halbuki görüldü ki bunlar 
1.. 1 "S d" . D" 1 . mum un egı ır. ınaena ey , 
u o an tu ıes·ın ıp omatıc t k"ld 1 k ·ık · ıslaha hiç yanaşmamaktadırlar 

H
. . . . . en ı en sonra yapı aca ı ış · 
ıs~~ry,, vasıyetı mucıbınce neş bu hududun tashihi olmalıdır. Bir takım Iiyakatsrz kimseler ar 

redı~ıyor. Bu es~rde h~pten ev- . 1 tist ünvamnı alıyorlar. San'atla 
velkı ve sonrakı mesaıl mevzu delım kı, .. müstakıl,, Mısır ıle kat'1 merbutiyetleri olmıyan bu 
b~hsolu?'or. Faka~ bilh":ss": İ~ - ~al1a bu muahede aktedilmemiş kabil adamların, birliğin ismini 
g~ltere~~n._Mısır sıya?C~ı -kışını tır ... taşıyan hüviyet varakalarına sa 
~ de ~unun n:ıesel~sıdır-ne ta_h Lord Carnock. . hip olmaları müessesemizi kü-
sıs ~dılen :ıahıfel~rı şayanı_ dık İngiliz siyasetinden bahse ve çük düşürmektedir.,, 
kattır. İngıltererun Mısır sıya- sile teşkil eden diğ<',r bir şaya- s·· - d .. -;;-.. --
seti geçen ondokzuncu asrın ba ni dikkat eser de maruf İngi- unnet uğunu 
şmda şu idi; İngiliz imperator - !iz diplomatlarından oğlu Ha- Hiliili Ahmer Beşiktaş kazası 
luğunun aksamı arıı-sındaki yol rold Nicolson tarafından İngil- heyeti tarafından idi milliye m li 
!arı muhafaza etmek ve gerek terenin pek meşhur sefirlerin - sadif olan 23 temmuz çarşamba 
Fransanın, gerek başka bir dev den Arthur Nicolson (Lord Car günü fakir ve bikes çocuklara 
!etin oraya yerleşmesine mani nock) hakkında neşredilen ki - muazzam bir sünnet düğünü ter 
olmak - Bu eserin İngiliz nok- taptır. tip edilmiştir. 
tai nazarından müihem olduğu- 1892 de İstanbula gelmiıı :ı - Düğün Beşiktaş parkında ola 
nu söylemeğe hacet yoktur. Za lan bu İngiliz sefiri daha evvel cak ve gündüz beşten sabaha ka 
ten o itibarla ehemmiyetlidir. ve daha sonra bir çok yerlere dar devam edec'-ktir. Bu düğün 

Müellifin vardığı netice ve gitmiştir. Bu sefirin Abdülha - de memleketimizde tanınmış 
ileri sürdüğü iddia şu oluyor; mit zamanında İstanbula ge lişi müntahap saz heyetlerile mü-

" Bizim Mısırda bulunmamız o zaman Anadoluda İngilizlere kemmcl bir cezbant bulunacak 
sadece İngiliz arazisini · ve İn- verilen bir şimendifer imtiyazi- ve a:yrıca kargöz, hokkabaz ve 
giliz kudretini arttırmak için le alakadar olmuştur. Lord Car ateşbaz oyunları da oynanıla -
değildir.,, nok 906 da, yani Rus- Japon har caktır. · 

Sir Morley'in yazdığı bu sahi binden sonra Rusyaya nakledil - · · · - · ·-
felerden bir kere daha anlaşılı- miştir. O zaman Rusya ile İn- Hırsızlığa karşı 
yor ki, İngiliz noktai nazarı şim giltere arasında İran, Tibet ve Polis müdüriyeti hırsızlığın 
di şu suretle hülasa edilebilir: Afganistan mesaili vardı. Art - öni;.ne geçmek için şu tedbiri it
Sudan alındıktan ve diğer dev - hur Nicolson yirmi beş sene ha tihaz etmiştir. 
!etlerin Afrikada takip ettikleri riçte ifayı vazife ettikten sonra Bütün polis merkezleri kendi 
emeller anlaşıldıktan sonra Mı- 910 da hariciye müsteşarı ola - mmtakalarında bulunan mağa -
sır İngilizlerce sırf imperatorlu rak Londraya avdet etmiştir. zalarda yatan kimse olup olma
ğun menafii ve askeri ehemmi- 1870 de siyasi hayata giren dığım tesbit etmektedir. İçinde 
yeti itibarile nazarı dikkate alın Arthur Nicolson 1900 senesine adam yatan mağazalarda kimle
mrştır. Bunun için umumi harp kadar hep İngilterenin Muhte- rin vattığı polis merkezlerine bil 
basında, 914 de, İngiltere Mısı- şem infirat siyasetine kanaat ge dirilecı:k ve bunların merkezler
rm himayesini iliin etmiştir. Fa tirmiş, fakat ondan sonra Al - d€. birer fotoğrafları bulunacak
kat sonra İngiliz menafiinin manyanm bir tehlike teşkil etti tır. Bu suretle mağazalardaki 
'"müstakil,, Mısır ile muahede 1 ğini düşünmeğe başlıyarak İn - bekçilerin ahvali polisçe tesbit 
aktile temin edilebileceğini an- gilterenin faaliyetini arttırması olunacağı gibi, içinde bekçi bu 
!ayınca Londra hükumeti bu yo kanaatini beslemeğe başlamış - lunmıyan yerler de d.aha sıkı bir 
la gitmiştir. Maamafih ilave e- tır. - takayyütle tabi tutulacaktır. 

* * * 
KiRALIK ODALAR. No. 12 - 13 - 14 Bü. 

Yıldız hanının alt katı, Mahn1ut paşa caddl 
üç oda, senelik kirası 500 lira kiralamak pas' 
lık suretiyle 7- Agustos - n30 Perşembe t• ' 
Deftarlıkta, ( R - 196 ) 

* * • 
SATILIK ARSA, No. 14, Cami soka~ı. ~ 

seyin ağa Mahallesi, Koca mustafa paşa ( 
tmatya şün1endüfer ve tran1vay istasyofl.
yakındır > 4 dönüm mikdarında, '* sene ve 
taksitte verilmek şartile tahmin edilen tJJ 
6500 lira, satış kapalı zarf usuliyle taliplerio~ 
liralık ten1inat para veya mektuplariyle t~ 
namelerini 2 - Agustos 930 Cumartesi günıl 

da Defterdarlıktaki komisyona vermeleri. R 
• • • 

KlRALIK ODA VE SAMANLIK 
No t7 Kavak çeş•esl ıokıl;ı, Selimlye mahalleri ÜıkUdar Senelik 

36 lira, kirılamık açık ırtttrmı 6 aıustoı 930 çarşamba 14· ~ l)efı 
i kta ( !\.1 - '.184 ) 

* • * 
SATILIK BARAKA 

Silihdar .\kıd•, Vil köprüsti yımndı daıırmen yanındalıJ barak• • 
müddetle kirayı ,-erilecektir. S_cnelik kirası:.. f;JO liradır. kiralamak açık •~ 

31 temmuz 9.10 perşembe gunu saat 14· ~ Defterdarlıkta yıpılıc.umr:;:,; 

Emlak Ye e~aın Bankası lstan~ol su~esint 
Satılıl( arazi 

E-as No. .\levki re nevi 
178 Csküdar ~lıunizade Küçuk .;amhca c, ki 44 

yeni 92 ;\o. lu ma mekan 41 dönüm tarla 
179 Ü,;l-.ıidarda Altunil.ad~ Nişaııta~ı mcı kii c•ki 

7 yeni f ı No. lı 94 dön um tarla 
7 ı Csküdarda mukaddema Alnıni zadc chcvm 

0$maniyc mahallesi Ko~u yol~ı L11üdc'1 atik 
13 cedit 31 No. ıı ~O döniım tarla 

Tcmiıı31 

ı .J.'i 

1 <)il 

ıs 221 ttal-.ırköy Karlaltepe Eskiba~lar sokagı 1-3 
:"o. lı 400 arşun karakol arsası 

Hal~da muharrer arazi peşin para ile bilmüza\•cde satılacağ1~ 
taliplerin ihaleye müsadif 28 7·930 pazartesi gün ü saat on ~ 
şubemize müracaat eylemeleri. 

''Milliyet,, in edebi romanı : 25 ne aldırmadı, alaya vurdu, ete- baktı: nu olaca.ğinı tahmin ediyordtı. yin icadı. . . GenÇ kız, anlayıŞsıziıld' 
ğini iki yand :- n parmaklarının - Enfes! .. Enfes!.. Fakat bu kadar çabuk patlak - Yalan mı? Fotografileri ham ettiği adamın, ke!l~ 
ucile tuttu, kaş göz oynatıp du- Ferhunde, Rasih Nevres'i bul vereceğini ümit etmemişti; sen de gördün, Ferhunde! meramını, arzusunu, kt ~ 
dak kıvırarak Peverans yaptı: muştu; birden yüzü kınştı, a- - Peki, ne istiyorsun? - O ndan evvel karar veril- söyleyivermesine hiddetle 

- Ben, mondenim ! yaklarını hırçın hırçın yere vur Ferhundenin gözleri parlayıp mişti. . . ti; dudaklarını büzdü, tB~ 
Be ima da kendini tutamadı, du; sönüyor, parlayıp sönüyordu; Rasih Nevres, Ferhundenin baktı: 1 

güldü: - İstemiyorum, Rasih! - Ne mi istiyorum? kat'i bir azimle konuştuğunu :m - Ne demek istiyorsll~ 

1 

- Ah, sevsinler! Rasih Nevres, genç kız deni- Dişlerini gıcırdattı~ !ayınca titredi. T ehlikenin deh- - Hiç ! Sadece sonıyo ı 
Ferhunde, tenezzül etmiyor- len arzusu meçhul, hevesi meç- - Daha anlamadın, değil mi? şeti, çaresizliğin, imkansızlığın - San ki anlamadın rrı 1 • 

muş gibi omuzlarını titreterek hu!, kararsız, dönek mahh'.'ıkun, Nevmit nevmit baktı : büyüklüğünde idi. Sıyrılıp kur- - Anladım , Ferhunde· ·· 
Malım ut Yesari I sola döndü, başını yan çevirip bütün manasızlıklarını biliyor- - Belma için roman yazılma tulmak ihtima li yoktu. Verecek kat ... 

burun kıvırdı: du; hayret etmedi; smı istemiyorum. cevap bulamadı. - Fakat? 
fo'erhunde, etrafına farkettir- <ie, Ferhunde Hamın. Küçü - - Ne zannediyorsunuz, ma- - Neyi istemiyorsun, Fer- -Yavrum, Belma için roman Ferhunde, kollarını kavuştur- Rasih Nevres, kollarırı' · 

meden yavaş yavaş Rasih Nev cük bir demet te benim için top şeri? hunde? yazıldığı yok ki. . . muş, kirpiklerini oynatarak du- na sarkıtmıştı: 
cese yaklaşmış.tı; ancak işidi- !ar mısınız? ı Hürrem Hakkı, sür'atle tek Ferhunde, daha şiddetle ta- - Daha yazılmağa başlanma ruyordu: - Ne söyliyeyim ? Ne 
lır bir sesle: Ferhunde, ılık ılık güldü: ' gözlüğünü takmıştı; hazzile, ke puklannı yere vurdu: dı mı, demek istiyorsun? - Şimdi ne istediğimi anla- yebilirim ki? 

- Seninle konuşmak istiyo- - Çam dalına geçirerek, de- 1 yfile, biraz arzu, biraz da hasret - İstemiyorum ... İstemiyo - Hayır... Benim bildiğim, dm mı? Bu aci2, Ferhundeyi I< 
•mm, dedi. ğil mi? le gülümsedi: rum... . . Yani babamın kararı, yazılacak - Rasih Nevres, genç kızı tu: .. . . ., 

Rasih Nevres, kaşlarını indi- Nevret Vacit, kollarını açını~ - Ah, siz, ne janti çocuklar- -Neyi ıstemıyorsun, Ferhun romanın kahramanı, Belmaya sevdiğine o anda yanmıştı. E- - Soyle ... Mıskın olı11 
~erek, kabul işareti verdi. tı: sınız ! de? benziyecek, o kadar. ğer sevmemiş olsa idi, bütün temi yorum. . . Miskin ° 

Bdma, Nevres Vacitle Hür- - Liltfedeceksinlz. 
1 

Ferhunde, kırıtır, cilveleşir- Genç kız yumruklarını sıkmış Ferhunde, Rasih Nevres'in hüviyeti, bu kadar sarsılır mı tahammül edemem ... 
.-em Hakkıya, denizciliğinden Belma, lakırdısının kesilme- ken Rasih Nevres, kimseye his- tr: kolunu tuttu, şiddetle çekti: idi? O nun istediğini, istedikleri - Peki, ne yapayırn? 
!ıahsetmeğe başlamıştı. sine kızmıştı, Ferhundeye hid- settirmeden bahçenin limonluk - Ah, bu, senin, geç anlayr- - İşte bunu istemiyorum! ni Rasih te biliyordu. Hem Ra- - Buna mani ol! 

Ferhunde Nevres Vacide rica detle baktı: tarafına yürümüştü. Ferhunde, şın! .. Belmanın bir roman kah- - Fakat bu kız, hakikatte sih, daha fazla istiyordu. Fakat - Neye? ş 
ttti: - Feriş, ah, bu senin tefrişa- Hürrem Hakkı Beye göz süz- ramam olmasını istemiyorum ı Julya.. elden ne gelirdi? - Belma, roman kahr 

Müsaade eder misiniz beye- tın! Bir türlü resmiyeti bıraka- dü, omuzlarını oynata, oynata, Rasih Nev.res, Ferhundeyi ta Genç kız, gözlerini kıstı, başı Ferhundenin, arzusu bununla olmasın .. · ı 
fend i ? '.'asemin tophyacağım. mazsın ! Burada teklif tekellüf edalı edalı, salma salına uzak- nıdığı için sözlerinde ciddi oldu nı Rasih Nevres'e uzattı: bitmiyecekti. Bu, aşikardı; - Nasıl mani olayını·" 

Nevres Vacit, yalvan-r gibi mü var? Her zaman da sorar, !aştı. ğunu anladı. Genç kızm günler- - Karşındaki çocuk mu?. . Rasih Nevres, sordu: Ferhunde, t itreye titre> rı 
"aktı: • müsaade i.stersin... . 1 1 Hürrem Haklu Be~, tek göz- denberi devam eden baş ağrıla- Kimi kandırıyorsµn? Julya dt:- - Roman kahramanı kim ol- .s~h .Nevres'in hoynuna.s' 

- Her "~'"t"" Cl'"lri.rı;:ze :>-na Ferlıunil; .. ~"LWiiılnP .b!\IJ.l$1İ- , lüğü gQ.,;ın..ı~ ]?.ayran havran rınrn. sinir '"löbetlerinin bir so- . iil. Belma! .. Bu,.l:Wnfı"' B-:- sun? - · ··. • ,,ı,l/ıı '.H'M.,... .11101110 nJ1• tıli.:JLt.~c ''" 
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1 i~l~u M~~DİN ve ~ıN~fi 
Mühendis Mektebi 

Leyli ve meccani, olan bu me~tep ıddekt şubeleri havidir; 

1- Yüksek Maden 
Mühendisliği: 

Madenlerle Sanayii ~ladeniyenin iıletmesinde mütehusıe 
mühendis yetiştirir. 

2. Yüksek Sanayi 
Mühendisllği: 

'1 ı ı·r s·anayiin tesis ve işletme'~ elektrik maki"e ve kalorifer 
·' u Ut: 1 • 1 · 

mühendisi ve mliteahhitli~i. kimya milhendisligi, Top<>~rafyı. v~ . ıarıta 

h ·c •hhıt'i-•i •imendifer mühendis ve mutenhhıtlıği ıhtl-a zı, ınş;ı ıt mu .. · .ır,, • v .. . .• 
• ı · ıı·ır tah•il neticesinde Yük<ek Sınıvl muhendıslığı 

-.Jsıarııı. 1aı,·1 · · -
ş::ıh:ıJernaıne.si , .. erilir. , a 

llu >uhclerin taiısıl müddeti 4 senedir. Mezunlar staj için Aıru
paya gc,ndt!rilir. ~1unhasıran lise mezunları kabul olunur. 

3 - Maden Meslek şubesi 
Bu şube i\ladenlere Jeometr ve baş çavuş yetİjtİrir. Tahsil müd· 

deti '.! senedır. Orta mektep mezunları imtihansız, ilk mektep mezun· 

!arı imtihanlı kabul olunur. 

Asgari yaş Hl, azamı 25 dir. . 
lmtihae ar· \lllkemmel hesap, müstevi hende<0, fizik ( Caııhe ve 

Hararet ) ve Kimya ( Şibih maadin ) derslerinde~, . . 
Ankar> ( l\faadin mudüriı·erindc '. lsıanbul ( :;;ehremaneıı cıvaıın· 

Ja AlAdcn munendisli~ınde ), Zon~uldak ( mektepte), Ada.na ( lktl at 

Ü 1 .. • & le ) Fskı•ehit ( 'vhden mühcndi lıjtııde, lznıır ( \!o.den m c. unu~-nL • 4 , , 

1 ılı Trabzon ( Ziraat mLdLirivcı •de , Aydın ( Zıruı 
rııeınur ... ,ı..11 J • J 

memu•' ·ıı; nJa ) '.11) ve 21 a~ustosta icra edilecektir, 

Tcdrıs1t.1 ı tcşrinevvelde başlnacaktır. Şimdiden kayıt muamele<i· 
ne J.nşlanmıştır. f tid'ayı melfuf 6 forn ile vesaik ve Fıhh1ı raporunu 

Zoınp;"' la~·ıı mektep ınüd \rlyrtln ir<ıli. 

L • 

mı!!~ral ;il dı ivct 

En zengin tlearet teklifleri 
En nafi mUnasebatı ticariye 

Sergis·nde 
1600 emtia! ticariye guru:rn, U muh
telif memleketten gelen 9601 fabrikatör 
ve toptan muamele }apan tUccnrlar, 
bundan başka ecnebi alıcılar Verband
sbUro vasılnslle tcsbi ınUnasebat ede
bilecekleri mükemmel teşkilıl ı haiz bir 
çok ihracat tlcarethonelcrl bulabilecek· 
!erdir. 

30Ağustosta baflıyacak olan 

l P Z İ G Sonbahar Sergisinden 
i ı ·ıd< edin z 

A nı t.l'n ı it h:r nevi .ku_r~ 66 İ PA 
•e , ıı ri ıe,Iııı ,.ı;ııtıı;ı • • '·' 

l\cynelmı c• sergısı -
nı zivaret ediniz • 

(ı i<l -
LARI 
TESKıN 

IÇL' 
PEK 

A1Ü
KE~l-

'lELOIR 

BUiun tnlsılılt: 
z ,. 

LEIPZf GER MESSAMT, 
U.ll'ZIC: tarafıoı.hıı vc,·•huı l>ıanhul fahri 
ın 1 müs~ıli ı1ulunan C ::ll:ıt ı\I~ :\ğopy ·il l lanın· 
da \lıihendi< 1 L i'LCl\SER tarafınd•n ıeril· 
rnc redir. 
Posta kutusu Galata 76 

l'.\I' \T\' ı 
1 

I'..~.\ ·.;ı 

E"e~iJat fa~üitesi riJasetinneu; 
ç k ı,•m·akla yuksek mekteplerinde tahs.l İçin göndcrikcck 

~ç t. ~.h.nin LisJn imtihanları ;31 temnııı;ı l IJJO pcr~cml!~ ı:unu 
y:ıpılac:ıl.cır Mc7.kt'tr günılc saat ro ,1;, al:\k:ıtl:ırl:trın l•K!cl>ıpt 

'"·· . --·-----------

Mll.LlYl';T () Tf.\1'1L /.. 14:\0 

İLERİYE DOGRU VEN BiR ADIM DAHA 

Yeni FORD fa•.' ,. ı Bu arabada gmış vı ralıat bıi/11n FORD ofımıobillrn11t ymı 
bir earaftt 'L'trcn fa.çı/a~ı; lı11tut furkrtlılivnr 
Ön camı ıstenildiği vakıt '"ltuf,tle t't' sur'atlt lwldırılıp 
indirilebilir. 
Kapılar ıırııhaıldrp aynalı w /.:nllıı/.:lur çift rrnkli smı'l de, 
r-idt11 )apılınıs tıe eyi doltlurul1n11,fur. 

Yeni F ord' un Yeni Bir Güzelliği 
Yeni 

desi le 
F ord karoserilerinin 

arttirmıştır. 

tatbiki, otomobilin kiymetıni 

Yeni derin radiyatörden arka sipere kadar dalgalanan ahenk
dar hutut ve güzel, mütebessim renklerile, şeklin güzellik ve ince
liğine şikli~ı da munzam olmaktadır. 

Yeni Fordun güzelli~i ve zarafetini takdir eııne..... ;'.';! • •er. crö
banın konforu, sür'ati, ~kselerasyonu, sevk ve idaredeki sühuleti, 
ilka etti~i emniyeti, az masraflı oluşunu ve arabanın kusursuzlu~unu 

[ 

kemali memnuniyetle müfahede edeceksiniz. Seri halinde yapılan 
bu arabanln harici ma

1

nurasında ve mihaniki tarzı imalinde hakim 
olan tek bir vasıf vardir '~ Mükemmeliyet. 

Şayanı kayıt olan mühim bir nokta da, radyatör kapağı, fenerler, 
tekerlek kapakları, arka fener vesair madent aksam için pas tut
maz çeliğin istimal edilmiş olmasıdır. Arabanın bütün hayatı müd
detince bu çelik pas tutmayaca§ı gibi aşınmaz ve daima parlaklı§ı 

muhafaza eder. 

Yeni Ford' un ınşasında esas ittihaz edilen uzun ömürlülük 
vasfı sair mühim nok atta olduğu gibi burada da tezahür eder. 

.. ··-. 

linco/n Fordson 

fORD MOTOR COMP ANY F.XPORTS INC. 

~ >ô=::>=C:<~X>:X>:~·ı~-
Haf ız Bürhan Beyin 

iLAN -Yelkenci vapurları 

~~t~r~Bij 
plAklarınn obmuş olduğu 

;Kederden mi, neden? 
Sarı saçlı .. 
Kadıköylü ... ) 

t GAZl:.LLER ve bundan 1-l'şkn en son o'<uduğu 
vUr.ıt et.ni tir. 

~-<Xı<><:~~><Xxx~•>0=~<><><><:=0<::<>=<~, 

Trabzon P. T. T. B. Mü
dürlüğünden: 

lla!tada uı; dela gidip gcl•nck, yazın otomobil, kı,ın icıı1ıo gore dl~er 
verntlc naklıyıt yapm:ık ıe hrr seferde 600 kilo yük ıışımık şmile 2576 
tır .• lık bcddlı :iahıklı • Trabzon • llayburt arası P"'tuı 1 O ·ı emmu~ q;ıo 
ı.ırhinden it borcn yirmi gün müdJctle mün•kuaya konulmıııtur. Yeni bedel 
haldı l.vık görül tir;~ Tın nuzun JO uncu çırşaml>ı r;ünU 1&11 IS te ihalesi 

Sovyet So~yalist Cumhu· 
riyctlerl İttihadı lstanbul Ce
neral konsoloslugu erbabı 
ınesalihl, Cuma, Pazar ve 
Bayram günlerinden mMda 
her gün saat ı O dan 12 ye 
kadar kabul eder. 

Sıınt !Odan l 6ya kadar B. 
ln93 nıımeroya ve ı, ~aatıeri 

haricinde B. 2GJO nuıncroya 
telefon etmeleri rica 

olunur. 

~ lı"akıp'ıı.çc' ·kubul3n llAn uzcrl ·le 

~ladı:ni t'Ş)'a fabrikası 
Turk \uonım ır etlcıın feshi 

hakkında mOz:ıkcrc ol" ım ;. üzere 
211 Aa1.ir1n 9.JO tarıhinde şirketi 

ıneık.Url' heyeti umuınıye ı iı;ıiına 

cdorck konuncn iktiza eden eks rl · 
ye' hıısulile şirketi mczktlrcnin feshi 
kınırgir ol:rrak tıı [iye memurları 

"ccm~ttin ve murakıbı ahık • t:kip 
llcvlcriu ıntihap etlilmiş •ılduğu alA 
kadar.ının m:ılı\ınu olllUk üzre llAn 
olunur. 

Z~ YI : Sirkeci Gumrüıtundcn 
aldığım 8 Tcşrınevvcl ı ı;ı9 tarihli ve 
50-l numcrolu ve l 106 lirı 116 uruş
luk mıkpuıu zayi ettim. KcyHyed 
usulen ll&n eylerim. 

~I T&htıkale No. 11 

Karadeniz postası 

V t vapuru a an '.!.l Temmuz 

~,:ar.~a 111ha 
akşamı Slrkcclr rıhtımından 

hsrekcclc ( Z ın~uldıık ine· 

bolu, S'am un, Ordu (;lrc on, 
Tiahmn, :;urmcnc, 'c Rtzclye . . . 
nzinıet Ye anlct ,·dccektir. 

TafsilAı için, ·ırkeddc yclkcil 
d lıanında kAlq acenıa.ı na mL 

I :racat. Tel. lstantıuı 15 ı 5 .. 
'f rabzon lüks po .. tası 

Su 1 h:u;.?~~uzPerşem be 
g(inıı saat 20dc Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle (Zonguldak, ine· 

lıolu , Gerze, ~:unsun , Ordu , 

c;irc. un, Gdrclc, Trabzon, Rize, 

~Iap:ıvri, Hope ) ye :tzimct ve 
:ıyni iskelelerle Sllrmcnc, \'aklı· 
k~blr, Görele, ~·at>& ve Ünye· 
ugrayuak avdet ede~ektlr. 

Y tık Te yolc:u için mahalli 

m[ıracaac: Sirkeci salonu kar~ı 

sındıı !'<Uzan Oğlu 1 Tan No: 2 

~lerke: \ ,, , t.a , 1 

h (JO f •, g,. ) ' 1 2 J} 

lti'tcsı: i\l 1rı:.ıl1',·cllıı 
/.tın bul . 1-0 

\lillt B:11Taın:ı tl';.ıdııf .:d ·n 
2.l temmuz çar an lı;ı g"n : 

·\da'lar haıtııııı• l'•t.~r ıt ınl 
rinc ınnlı<us 'll";ı tarifesi t.ı; 
hk olunacaktır. 

---·------· Mersin sür'at 
postası 

( KONYA ) , af)Jru 2J 

Temmuz \dr,anıl.ı:ı 11 dı 
Galata rıhttmından kall.Jra\ 

Çanakkale lzmir Küllük Fet 

hiye Finike Antalya Al.\lye 

:\krsin'c ıtidccck \·e dönü~tı· 

Ta~ucu Anamor AIAiye .ı\ntal· 
ya Finike I?cthiye Kıılluk 

lzmir'c uğrayarak gelecektir 

Çanııkkalc"dc yalnız yuku 

verilir yolcu alınmaz. 

Ayvalık sür'at 
postası 

(!\lersln) vapuru 22 Temmuz 

salı 17 de Slrkccf rıhttmındnn 
kslkarak Gdibolu Çanakka' 

Küçiikk.ıyu, 1-:Jremlt llurhani 

~·c, Ayvalı~'a gidecek ve dv 

ltı~tc mt·zkur 1. kelelcrle blrlikt 

Altıınolug'a tı~rayarak gele 
rckıir. Gelibolu için ynlr·z 

yolcl! alınır yuk nlt maı -
iSK ENIJERİ"\'E 

.. ' sur at postası 
(İz,nir) vapuru ~3 tcmmt 

cum:ı 1 ~de Calat·ı rıhtımırdtr 

k-ılkarak c •nartc i :ıaht \ı 

.,lrL vc nkşnmı lzmirdcn k ' 

brnk pazartesi l<kcnde·iye'ı 
vurac:tk ve çar~aml• lskc:ıdc 
riye'dcn kalkarak 17.mirt' tl 
uJ\ra-yarak btar l ula ıtdecckt · 

Trabzon ikinci 
postası 

[Kar~dcniz] vapuru 2-l tcmm't.ıl 
Per~embe ak~amı Galacs nli!ı 

mından kalkarak 7.ongııldak 

lnebolu, Sinop, S~m un, t'::yQ 
Jlııcsa, Ordu, Giresun, Trabzon 
Rize l lopa'-yıı ıı;klııcek ve cli\ıuı 

te paz:tr iskelcsilc Rize, <ılı 

Sürmene, Trabzon, Polathaıı 
Giresun, Ordu, l'aı-a, s~ın U'l 

Sinop, lncholuya uğrayarak 
gelecektir 

IJCJYÇE LEVAl':T LI.'.\IY 
Hamburg, Brem, AııYer 
lslaıılıul ve Bahri ~iyah aı 
'ında azı met ve RYdot mu t 

7.am postası: Ilambnrg,Urew 
Stetiıı, AnYer~ Te Hoterdan 
dan limanımız:ı ıırnv:ıseloı 
lırkleııen v:ıpurLır ; 

!\avala 
doJ:ru 

.\le.\ico vapuru 4 agusıos3 doğ t 
Troya va?uru 4 ağumısa d r, 

Hurgaz, Vam•, Kdsten~e. K•la 
, .• ibra!! için llmıınımızJ•n 

hnrcket edecek vapurlır: 

:\oplıa '"Jluru 4 • 7 ıj!;u 
<l& tahmi:de 

Mexico vapuru 4·6 
ta ıahmllde 

lfamlıurg, llreın, 

d•n hareket edecek vapurl.ır: 

l~bros vapuru 2.l-<5 ıı:mruıJ 
tahmllde 

Knvala vapuru 2; -28 ıdcmmuz 

uhnıilde 

'\lilos 1apuru 2'l 

ıahınilde. 

" Fazlı ıaf,ilM ~in C::ıl:ıtal! 

ÜYakimyaıı 1 laıııııd ı k:t 
uııııııııl :ıreııı.-·iı:-;ı ıe nılır,ıca/ı 
'l'e:t'fon· Boyo~ln fı4 I -•17 

ZA VI: itibarı \1111! Jlankılsıırd 

nıımerolu senetlerin aslını %3vl e;ı 

ğlmdtn ve yenisi alınıcatınd•n h 

•il ybkıur. 

.Şimendifer Y<zn«lm; 



• 

' 1 1 ' 

1, 

'ı 
ı.' I · ,ı; 

11 
ı I · ,ı 

,ı 1 

ı'i ; 1 ·I 
'• .ı 

1 ıı 

1 
ı:ı 
~li ; 
1 1; 
ı ,, 

~· 
v ' j 1' 

~: . ' 1 

ı l 
ı ' 11 

l 1 

l 1 1 ı' 

) : l. 
( 1 

1 

1 f ı 
l ' ı 1 
\ 1 ! 
l. i ' 
~. 1 t 
' ' 
~· 'ı 

1 
! 1 il 
1' 

11 'ı. 
1 1 ,' 

; . j 

,. : .il 
ı' 
' 

'1 ' i 
1. ı ' il ;ı 

el 1 
; ' ) 

' 1 ., 

,.:. 1' 

1 ~ 
1 ,1 :, 
lı 

'f 1 i 

'I 
ı t r F 

ı 

•' 

.ı 

ı 
1 

1 

! , 
•· . ' 

ı 1 

' ı•I 

'1 

1' 

' ' . 1 

. ~ ' 

... 1 

• J 

. ' 

' 

- 8 

D~e:ni~ ~ayınakaınlığın~an : 
24 18 lira 48 kuruş be del i keş ifli i'ldemiş kazasının Birgi nahiyesi mer· 

zinde i n ~a:ıs ı m tı~:ırre r be~ dershaneli mektep bi n :ıs ı ta ıihi ildndan itibaren 
irmi gün müddcrle ve kapolı zarfla bir kı sım malzeme ve i~çiliği müteahhi
'e ol mak üzere münakasaya konmuştur. 

Pl:in ve kc;ifnameleri Ödem i ş kaymaka mlı.~ında ve lzmir Maarif idare
si ıdc mevcuttur. 

l~hliv e ti fenniye vesikas~ itibari mali mektupiariyie Ağustos 930 onbeşin ci 
!l;liııü saar ondôrde kadar ra liplerin Ödemiş kaymakamlığına müracaatları 
l~n oiun ur. 

* • • 

~~emiş Kayınakaınlıuın~an: 
Kazanın Kaymakçı köyünde üç, Bakır, Sımır, Balabanlı, Kazanb, Yenice 

<öy karyeleride ikişer, gerçekli, Y eniköy, Demircili, Mesçlıli, Serekli, 
::ierekli, Emirli, köylerinde birer dershaneli olmak üzer1 oa iki 

köy mektebinin inşaatı tarihi ilAndan itibaren ve yirmi gün müddetle 
:ııünakısaya konulmuştur. Mektepler maarif p!Anına tevfikan yapılacak ve 
eı!manı köy sandıklarından tesviye edilecektir. Mekteplerin umumu bir milte

:ılılde verileceği gibi münferiden de verilebilecektir. PJAn ve ke~ifnamalerl 
Kaymakamlıkta ve lzmlr maarif idaresinde mevcuttur. 

Malzeme kısmen mahallinde müteahide aynen teslim edilecektir. Taliple· 
·fa ehliyeti fenniye veslkaları ve itibar mektupları ile Ödemiş Kaymakamlı· 
~ına müracaatlnrı ilAn olunur. 

Zon~ol~at VilaJetin~en 
Zonguldak Vfölyeti için Trakya·nın Akbaşak Çorumun Kırmızı 

<ert Buğdaylarından 235-2-J..3 kiloya kadar tohumluk mübayaası 
> Ağustos 930 çarşamba .t; i.inli saat 3 le kapalı zarf usulilc ihalei 
rnt'iyesi icra kılınac,1ğından tali plerin yevmi mczkıl rda Vilayet 
~ncümenidil.imisine şartnameyi görmek isteyenlerin J,rnnbul ziraat 
11ı.idiriyetine muracaatları ilıln olun ur. 

lstan~ul tiınanı ~a~il ~ı~~iJe Mer~ezi 
Ba~ta~a~etin~en: 

40 Adet İtlıl:fıfar torbası 
950 • Saç liğen 
150 • Saç mangal 
ıoo • Saç ayağı 

Yukarda cinsleri ve miktarları yazılı dört kalem ltlUıfar mal
r..emesl aleni münakasa suretile miibayaa edilecektir. 

Münakasa günü 24 Temmuz 930 tarihine müsadif perşembe 

~i.inii saat 14 olarak tesbit edilmiş olduğundan taliplerin merkezi
'llizde mevcut niimunelerini görmek ve buılara ait şartnameyi 

ılmak üzere her gün Galatada Karamustafa paş~ soka!!ında klin 
merkezimiz levazım memurluğuna ve m(lnakasa günii de ihale 
mmisyonuna müracaatları illln olunur. 

f rabzon P.T.T. B.Müdü
riyetinden: 

2576 lira bedeli sabıklı Trabzon - Bayburt, 1 50 lira bedel! s abıklı 

frabzon • Tirebolu, 133 Ura bedeli sabıklı Trabzon - Of, 450 Ura bedel! 
abıklı Trabzon - Kayık posta mütaahhJrliği 10 temmuz 930 dan iribarcn 

O gün mnddetle münakasaya konulmuştur. Taliplerin lstanbul ve Trabzon 
laşmüdiıriyeılerine müracaatl a rı . 

inkara Encuıneni daiınisin~en : 
VilAyet idarei hu•usiyesi heaablna 70 - 78 kilo sikletindc 6 numara ve 

fü tekerlekli 150, ve 40 - 42 kilo sikletinde tek tekerlekll çift kollu, döner 
cıılaklı 50 adet pulluk mubayaa olunacaktır. 

1 - Çift tekerlekil pullukların ikişer adet ve döner kulaklı pulluklarm 
klşer çift yedek Uç demiri, birer •det anahtarı bulun&cakur. 

2 - lbale : Ağustosun 28 inci Perşembe günll sut 15 te mak&mı 

\7iltyette Encümeni daim! tarafından yapılacaktır. 

8 - Milnakas•y• iştirak edcek!erin °10 7,5 dipozito akçesi veya bankı 
nektubu vermesi !Azımdır. 

4 - Allıı ziraiyenln ihaleyi mUtaakip on beş gün zarfında · tesilml 

ncırutııır. 

5 - Şartnameyi görmek ve fazla mıılumar almak lstiyenlerln Vi!Ayeı 
' iraaı müdürlılklerine müracaatları. 

~mvali metruke müdürlüğünden: 

Satılık hane ve bahçe 
hissesi 

Kınalıadada Zeytinlik caddesinde kAin ahşap iki katlı ve boyalı olup 
ı eş oda iki ıofa iki helA, Hamam, kiler, mutlak ve bodrumu ve bahçesi 

'ah!linde aynca ahşap blr oda ile depo, sarnıç ve kuyuyu müştemll 8-25 
umaralı bir bap hanenin bedeli sekiz taksitte ödenmek nzere 6500 lira 

'edeli mehammen ile ve kapalı zarf usulile 10-8-930 tarihine mtisadlf 
,azar günü aaat 14 de icrayi müzayedesi mukarrerdir. Tanplerin yevmi 
nezkOrda saatı muayycnden evvel 0

, " 7.50 teminatı havi teklif mektuplan-
lsıanbul milli emlak müdüriyeti satış komisyonuna revdı eylemeleri 

~rriniyet San(lığı müdiirlüğünden~ 
kra1. No. 

19469 
20309. 

792 

1515 

1561 
1776 

1993 
2071 

2095 
2!73 
'! l 98 

2199 

i\lerhunatın cins ve nev'i Borçlunun ismi 
Dört adet Rumeli tahvili Halise H. 
Bir ,, ,, ,, Ali Ef. 
iki ,, ,, ,, Hüsniye H. 
Üç " ,, ,. Pakize H. 
iki ,, ,, ,, Ayşe Şefika H. 
Bir ,, yüzllik düyunu muvahhitle tahvili Faize H . 
Beş ,, İş Bankasının hisse senedi l\femduha H. 
Yetmiş ., Rumeli tahvili Sadi Nuri B. 
Üç ,, ,, ,, Sadullah B. 
Bir ,, iş Bankası hisse senedi Cenap Tahir B. 
J~ Bankasının üç adet hisse senedi TalAt B. 
On adet % 60 şı tediye edilmiş 

Anadolu obliğasyonu Kadriye H. 
2204 Yirmi sekiz adet Rumeli tahvili Samiye H. 
Yukarda ikraz numara!arile isimleri yazılı zevat tahvilat mnka-

' !inde EmniyetSamlığından istikraz etmiş oldukları mebaliği vadesinde 
1dememelerine mebni hini istikrazda tayin eyledikleri ikametgllh
larına ihbarname gönderilmiş isede bulunamadıklarından tarihi 
ı!Andan itibaren (9 l) giln zarfında tediyei deyn veya tecdidi 
muamele eylemediklerl takdirde merhuo•tı mPzkôrPnin bilmüzaye· 
de satılaca~ı ilan olunur. 

~JLLlYET SALI TE~L\IUZ 1930 

.. .. t • -
cccooTENEZZUH MOTORLER o:::o::Y"" T h k · · k · · · k ·· ·· .. 

~ 
lstanbul Liman tlrketlnden: !~ a ta UfUSU, pıre, Sine , SlVflSine ~ guve, OfU 

T enezzüh Jçin muf, romorkör ve mo;ôrler ucuz şerai tlo kiraya verl!Jr. Cek, hamam böceği Ve Sair haşeratJ yumUf" 
Galata'dı Yağkapanmda Haydar Hanında Jşletme şubes ine müracaar. -J "J b b k t'" • h d coccx:coo Telefon . Bero~h· 2606 ~ ta arı e era er a ıyyen ım a e en 

Deniz levazım sallnahna toınisJonun~an: 
2600 adet yerli yün fanile: Kapılı zarfla ihalesi 30-7-930 çar

~amba günü saat 14 de. 
25000 metro beyaz tire şerit 

20000 ,, ~ yakıı için şerit 
2000 ,, siyah ylin şerit 
2000 adet sarı kaput düğmesi aleni münakasa ile ihalesi 30-7 
J 500 ,, ,, ceket duğmesi -930 çarşamba saat 15,5 

700 ,, ,, şapka düğmes· 

100 " pantolun tokası 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukardıı yazılı yün fanlle kapalı 

zarfla ve dikiş malzemesi aleni miinakasa ile hizalarında muharrer 
gün ve saatlarda münakasaya konulmuştur. Şartnamelerini görmek 
isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin yevmi lhale günii 
ve saatlarında Kasımp~ada Deniz levazım satına\ma komisyonuna 
müracaatları-

HEDENZA 
Ameliyatsız bas ur memelcrJnl kurutur, mahveder, kanı keser. E1nsulslz b ir ilAçtır 

Balıt~ılıt Pratisyenı eri ar ani yor 
IJeniz Ticaret ıniidiirliiğiinderı: 

Derecei tahsili Darlilfünun, Rober Koll ej veya bunlara muadil 
olan ve lngilizce, Almancıı, Fransızca, İtalyanca lisanlarından bi
rini mükemmel surette okuyup yazan gençlerden, Ecnebi müte
hassısların talim ve terbiyesi alımda Balıkçılık mütehassısı olarak 
yetişmek arzusunda bulunanlıırın vAkıf oldukları Ecnebi lisanlle 
yaşlarını, tahsil derecelerini ve en son bulundukları vazifeleri 
ve evrakı müsbitelerinin birer suretlerini ihtiva etmek ilzre aşa

ğıdaki adrese tahriren müracaatları. Pratisyenlere yüz liraya kadar 
ücreti şehriye ve tetkik seferlerine çıktıkça ayrıca harcırah da 
verilecektir. 

Balıkçılık M ütehassıs-M ü~a virliği 
Galata: Deniz ticareti müdürlüğü binasında 

Bir DakliloJa ibliJD~ var~ır 
Deniz Ticaret miidiirlüğünden: 

Ücreti şehriyesi 80 - IOO lira arasındadır. lngilizce, Almanca, 
ltalyanca, Franstzca lisanlarından birini mükemmel bir surette o· 
kuyup yazması ~arttır. 

Talip olanların evrakı lazimelerini hamilen aşağıdaki adrese 
mliracaatları. 

Balıkçılık Mütehassıs- Müşavirliği 
Galata: Deniz Ticareti nıüdürlüği.i binasında 

il' 
BUYÜK 

TlIYlBE rlYlNG~SU 
9 uncu tertip 
1İNC1 KEŞlBE 

11 Ağustos 1930 da 
Keşideler, Vilayet, Şehre
maneti1 Defterdarlık, iş, Zi
raat ve Osmanlı bankaları • 

murakıpları ve halk 
htızurunda yapılır 
Büyük ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan nuinaralar 

tekrar dolaba konınaz 

Evkaf umu_m müdür
lüğünden: 

Ankarada Ahimesut nahiye 
sinde inşa kılınmakta olan yatı 
mektebine ilaveten yapılacak 
bina inşaatı pazarlıkla münaka
saya vazedilmiştir. 

1 - Münakasaya iştirak ede 
cek müteahhitlerin bizzat müte 
hassıs, mühendis mimar olına
ları ve yahut inşaatın her tür
lü mes'uliyeti kanuniye, idare 
ve fenniyesiııi kabul ve ifa eyli
yecek mütehassıs mimar veya 
mühendis ile bilfunum muame
latta müştereken mes'ul olmak 
üzere teşriki mesai etmeleri 
meşruttur. 

2 - Teminati 
•.ı::idif edilen fi · 

buçuğudur. 

3 - Emri münakasa (26/ 7 / 
1930) tarihine müsadif Cumar
tesi günü saat on beşte Ankara 
da Evkaf Müdiriyetf umumiye
sinde icra edilecek ve teklif e
dilen ifati mutedil bulunduğu 
takdirde Müdiriyeti umumiye
nin tasdikina talikan ihale olu
nacaktır. 

Talip olanların tafsilat ve i
zahat istihsal etmek ve şeraiti 
fenniyesini anlamak ve projesi
le teferrüatıru görmek üzere An 
karada Evkaf inşaat ve tamirat 
Müdürlüğüne ve İstanbtılda Ev 
kaf heyetifenniyesine müraca--

daima birinci1iği kazanmaktadır. 
FAYDA daha müesşsir, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Kokusu latif o 

kat'iyyen leke yapmaz. insanlara, hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA is".,. 
dikkat edi.ıiz. Devairi devlet, müessesatı milliye ve hususiye, Seyrisefain, Hilaliahj'' 
mektepler, hastaneler, sihhat yurtları, büyük otel ve lokantalar, vapur kumpanya 
FAYDA istimal ederler. 

Şişesi 50, tenekesi 75, pompası 75 kuruş son derece sağlam ve 10 
- Hasan Ecza Deposu - Toptancılara tenzilat • 

1'icareti bahriye mektebinde 
inşaat münakasası 

Mektep binası dalll!inde yapılacak tamirat ve tadi!At ile kayık· 
hane inşası 7-8-930 perşembe gtlnU saat on dörtte ihalesi icra 
edilmek üzere kapalı zar[ usulile ayrı ayrı münakasaya vaz olun
muştur. T~liplerin şeraiti anlamak üzere Ortaköyde kAin mekt~p 
müdilrlliğüne ve münakasaya iştirak edeceklerin de kanunu mah
susunda tarif edilen sekiidc ihzar edilmiş teklif mektuplarını ve 
ehliyeti fenniye ve maliyekrİni miiş'ir vesaiki ve lstaııbul iktısadl 

müesseseler muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminatı muvkkate 
makbuzunu hıımilen yevm ve saati mezkfirda mektepte müteşekkil 

komisyonu mahsusuna müracaatları. 
·~~~~~-~~~-~-~--~~~ 

Emlak ve e1ıaın Bankası umum nıü~urlüğüo~en: 
İStabulda Galatada Kalafat mahallinde Kürkçüler kapısında 

Neft sendikat şirketinin müstecir bulunduğu 16,18,20 emlak nu
markalı depo ve ahşap antreponun sarışı sekiz senevi taksitle ve 
kapalı zarf usulü ile müzayedeye çıkarılmıştır. ihale 28 Temmuz 
930 pazartesi glinü saat on altıda Ankarada Banka idare meclisi 
huzuıu ile yapılacaktır. Teminat akçası (3.500) üç bin beşyüz 
liradır Talip olanlar Ankara, lstanbul ve lzmir şubelerimize mü-

rncaaatla mufassal şartnamemizi mütalaa edebilirler ve müzayec.leye 
iştirak için de bu şartnamenin imzalı oldıığui halde bir nlishasını 
alarak kapalı zarfla teminat ve tekliI meknıplarrı ile birlikte taah· 
bütlü olarak Banka umum müdürlüğüne gönderler. 

•••• .. Yeni Gişe .... •••• 
Sahibi : G a z 1 Cemal 

Her kefldecle bllyllk ikramiyelerin isabetlle bahtiyar olan 
gişemiz bu defa da muhterem mllşterllerlmlzden ıo,ooo lira 
Varnalı Ahmet efendiye, 4,000 lira da Yatuva efendiye isabet 
edip glt•mlz derhal tediye etmlttlr. 

~ Muhterem mıışterilerimlze ı, 2, 3, 4 ,5 inci kefldelerde 

i 
ikramiye ve amorti isabet ettiği takdirde plAn mucibince 
gecmiş keşldelerln farkı alınmadan devamlı bilet verlllr. 

lataubul Eminönü Bebek tramvayı tevakkuf mahallinde 
Q •• .... Valide Hanı kö~eslndo : 2 nıımarada ........ 

Devlet Demiryolları 
idaresi llanatı 

259 kalem ubb! ceza ve sair malzemenin kapalı zarfla münakasa" 4 
Ağustos 930 pazartesi günü saat !6 da Ankara Devlet Demiryollan idare· 
sinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat
larını ayni günde saat 15,30 kadar münakasa komisyonu katipliğine verme
leri l~zımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini Beş lira mukabilinde Ankarada, ve 
Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik cdehllirler. 

* * * 
247 m 3 çam dilmenin kapalı zarfla münakasası 11 Ağustos 

1930 pazartesi günii saat 15 te Ankarada Devlet demiryolları 

idaresinde ya pıltı caktır. 

Mtınakasaya iştirak e.deceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat (14,30 a) kadar münakasa komis
yon kAtipliğine vermeleri lAzımdır . 

Tnlipler münakasa şartnamelerini üç lir mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edehilirler, 

lstanbul Ticaret Ye Za~ire 
Borsası intihabatı 

Borsa intihap hey'etinden: 
Ticaret ve Zahire borsası hey'cti idaresinin bugün tecdlden 

icrası mukarrer olan intihabının iş·arı ahire kadar tehir edildiği 

i!An olunur. 

lstan~nl Posta ve tel~ral ~a, ınu~OriJetin~en: 
lstanbul - B. Çekmece - Silivri · Çatalca hattı posta Rakliyatı 

otomobil veya kamyonla yapılmak üzre yirmi gün müddetle mii

nakasaJa çıkarılmıştır. Taliplerin şartnamesini görmek üzre isten· 

--
Şehren1aneti 

Fatih dairesinden: Sa~ 
Hacı Hüseyin ağa mahallesiP 
kalpakçılar ve büyük kuleli 
ları arasında yıkılmış kale 

taşları müzayede ile sa11I ~· 
Taliplerin 13 ağunos 930 çı~ 
günü saat I 5 de encümene r 
leri ilAn olunur. 

* * * Şehremanetinden: icra edi 

olan kanalizasyon ameliyaa 
yısile 22 temmuz 9~0 rarl 

' . itibaren Ayazma kapıdan en 1 

köprüsüne kadar Arpacılar 
nin bilciimle vesaiti nakliyeye 
bulunacağı ilan olunur. ....). 

lstanbul asliye birinci 11 
mahkemesinden: 

Hakkı B. tarafından Sulta 
mı civarında Emin B. banın 

No da Banger 1. J. D. l 
aleyhine ikrınıc olunan ipt:ıli 
davasına ait ve müddealeyh 
efendiye irsal kılınan dava ar l 
ne merbut ilmühaber zahrı 

malleyhiıi mczkOr haneden 
Avrupaya gittiği ve mahalli 
meçhul olduğu odabaşı ve ıll 
tarafından verilen ıerhten 

makla blttalep il:\nen tebli#;•' 
ve bu bapraki tahkikatın ı l · 
perşembe gUnü saat 14 de tt 
karar verilmiş olduğundan 

ve daveriyenln birer suret! 
dlvanbanesinc bermucibl tı:arır 
edilmiş olduğundan yevm ve 
mezktırede hazır bulunmadıl' 
bir vekil göndermediği takdirdi 
kikaun gıyaben ruyet olunacaf 
olunur. 

1 LAN 
Osmanlı Bankası Galat8 

kezi idaresi tarafından ıe r 
zun 30 uncu çarşamba , h 
den itibaren her çarşamb~ le 
10 dan 12 ye ve 14 ten 1l~ 
kadar, fersude evrakı nn~ g . r 
nin tebdili muamelesin1° F 
edileceği ilıl.n olunur. _.... k 

Dr. Horhorıt 
• 

Beyoğlu M , ktep sokJ~ g 
meyaune sabahtan akş1m1 :ıcı yı 

Mükemmel bir I 
kasık t>8 

G ) ROUSSEL 
bagı büıün ııP ür 

·- ıı mınce a1ııı· 
1 

lerr m"'zhar o~ 
1ur. Zira arıca 
bB~ ilt enı nii 
rahatı tarrıfflt' 

. edilir. 
, bl~I 
Bağın kusursuz olarak tal 

temin içln 
Yalnız Parlst:elC' 

3·~ 
lstanbul şubeleri. ,,. r 

BeyoB!unda Tünel meydanındl ,., 
•• lstik!AI caddesinde No. 1 

·Mağazalarımızı ziyaret veyatııı 
runuzu bildirmek sOrelile sıP~~ 

posta vasıtasile icra edı .,. 

Fladar' Adi bal; T. L. 1 • Çill ~J 1, 
LQks kun·etli bıl ~ .. ID •. ! ,f 
Ulkı ıbırı lnı'fvetn " 12 • • 

- - · ,1 

Üsküdar Hale tiynır0J:ei 
akşam Gazelhan hafız l 1 ·,ıl 
hafız Ahmet beyler uz h<). 
mik Dumbullu İsmail cf· cıl 

n~~ 
hilesi ) opret varyete • 
he 'eti 




