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0 
Lozan günündenberi tam bir 

'~ tar hlik zaman geçti. Eskisin

den bambaşka bir devlet meka

nızması kurduk. Müesseseleri

miz idare ve sıyaset sistemle-

eşkıya sUrUleri ile 
~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-! 

eınası •• 

J1 

' 
ri, düşünüşümüz. duyuşumuz, 

ve görüşümüz ta yaznnıza ka

dar her şey değişti. Hiç bir 

ıllet bu kadar radikal inkılap 

yarmıaınıştır, ve muvaffak ol-

duk. Garp medeniyetini· Asya 

hudutlarımızın sonı.ı:a kadar 

otürılük Kendi milletimize ve 

~ tıin milletlere verdiğimiz sö

u tuttuk. T urkiye yakın şark 

e Akder z l'mr.ı1~t nın en sağ 

n !este' le!"n<len biri o!d.ı. 

raua, h \ada, ve denizde 

ıuz sul'ı • in ve ınkişaf için 

T. Rüştü Bey 
Dün akşam Anka 

raya gitti 
--··--

Ingiliz ve Aınerika 
sefirlerinin ziyaret

lerini kabul etti 
Haricıye Vekili Tevfik Rüş

tü B. dün Tarıibyada Tokatlı
yan otelinde, Ameirka ve İngi
liz sefirlerinin ziyaretlerini ka
bul etmi tir. 

Tevfik Rü tıi Bey öğledeıı 
sonra Mesarbumt•na giderek 
Paris lıüyül-- el • i Fethi Beyi 

1 arihi rt•simlerden : İ.wııel Pş. Hz. muahedeyi /mzalıyo 

lstiklalimizi cihana tastik etti 
ren muahede bug·ün imzaland 

Lozan sulhunün 7 inci yıldönümü. 
Bugün Lozan sulhunün yçdınci ı3 1 • \ vetlendik. Dcnıiryolları u- -

~I~ fak büyük kasabalar . ve koca 
1 bir şehir, yepyeni bir ıktısat ve 

A(jrıdafiı yamaçlarını tırmanan kahraman topçularımızdan bir grup 

1 
ziyaret et'l'· , saat 2 <len son
ra da Amerika ve lııgiliz sefirle 
rine iadei ziyaret etmi~tir. 

Hariciye Vekilimiz dün ak
sam ekspresle Ankaraya git-. 
miştir. 

yıldönümünii tes'it ediyoruz Yedi yıl 
evvel, bugün, Lozanda, çetin müza
kerelerden, aylarca süren şiddetli mü 
nakaşalardan sonra, Türklerin vt 
Türkiycnin, hakkı mevcudiyetini, ka .. 
yitsiz ve şartsız istikJ;ilini tanıyan 
sulh muahedesini, Garp devletlerine 
imzalattırdık. Lozan muahedesi, Tür 
kiyenin, Garp ve bütün dünya ile 
münasebatında, yeni bir dönüm nok
tasr, yeni bir devrin başlangıcını 
teşkil eder. Yedi yıl evveline kadar 
devletler, bize siyasi münasebetle
rinde, konferans müzakerelerinde 
daima madün, ha•ta parçalanmağa 
mahküm bir devlet muamelesi yapar 
1ar, her müzakerenin, her konferao 
sın sonunda dvlct ve millet sıfatik 
hakkı istiklalimizi, hakkı mevcudiyeti 
biraz daha baltalayıp kırparlardı Hal 
buki Lozanda böyle olmadı. Dtvltt
lcr orada bize madun bir devlet ,e 
millet muamelesi yapmadılar. Türk 
milletinin o zamana kadar inkar edil• 
miş, çiğnenmiş bütün haklarını, ka-

- Şark muhablrlmlzln reslmlerlnden • 
maliye yaptık. Kimse bize yar

drın etmedi. Kim kendisinden 
hir sey istediğimizi zannetti i

ti sc bı7e yalnız azmimizi kırmak 
ııl içın düsturlar verdi. Bir nesil, 

nesillerin vazifesini gördü, yor-

Eşkıyaya yataklık eden bir kaç 
köy daha tedip edilmiştir. 

d ~:r~~u;::a:ın ::s~:::~na~;~~: Şaki l er müsademeden içtinap etmekte 
yoktu. Türkiyeninyaşıyacağı- ve kaçmag'"' a çabalamaktadırlar.,. 

Mumaileyhi istasyonda vilii 
yet ve emanet erkanı ile diğer 
zevat tarafından teşyi edilmiş 
tir. Tevfik Riiştü Beyle bera
ber Muhtelit mübadele Türk he 
yeti murahhasası reisi Tevfik 
Kamil Bey de Ankaraya git- -
miştir. 

:ıa herkesi artık inandırdık. 
BEY AZIT, 23 (Milliyet) .-

Hcp~ini bir tek şarta, Lozan- Ağrı dağını ihta eden kuvvetle 
da tanıttığımız tam istiklal şar- rimiz dağ kovuklarında perişan 
tına borçluvuz. Hu Anadolu ~~r halde sığındıklarını b!ldirdi 

ki d vnmıze kadar ne l gım akı terle teması temın et-
topra an. ~ki 

1 
b k d mislerdir. Sakiler kıtaatımızdan 

k d r ıstı • a ne u a ar - , bu a a • ve tayyarelerimizden fena halde 
e iyet gormuştıir. Her şeyi j yılmış ol_du_klan cih~tle müsa
kı kelime toplıyalım: Devlet demeden ıç~ınap ermekte ve 

kacma~a calı maktadırlar. Fa
kat sakilenıı mukadder akıbet
ten kurtu'ır :ılan imkan : alm.ı 
mıstır. Şakilere ~·ataklık eden 

- r ık. Le ı T rk" e•ini y ... p 

ol.:ı'll:l'.rı tanh unutm }acak 

FALİH RIFKI I ve onlara erzak veren bir kıç 
-·-·· - 1 köy tedip edilmiştir. 

Türk- Yunan iti
lafının teatisi 

ATİNA, 23 (Apo.) - Türk-
1' Yunan itilafının musaddak 
ı nüshası Ankaradan geldiğinden 

bugün öğleyin harici~e ı:eza- -
retinde itiliifname teatı edılecek 
ti r. 

Yeni Rökor 
Berlinden Madrite 
yapılan devir 

LONDRA, 23 A.A. - Av
rupa devrini yapmak üzre Ber
Jinden hareket eden seksen tay 
~areden bir İngiliz tayyarecisi 
rakiplerinden bir. saat evvel 
M adrid'e varmıştır. Bunu . iki 
Fransız takip etmekte ve buı:
ların arkasından diğer bir İngı
liz tayyaresi gelmektedir. Da
ha arkadan dört Alman tayya-

resi uçmakt::a:;rl;;ır~·---

Ali Sait Pş. 
Ordu müfetti~i Ali Sait paşa 

dün Ankara;a hareket etmiştir. - - -
Amanullah Han 

Sabık Efgan kıralı A~anul
lah Han dün Tarabyada ıkame 
tine tahsis edilen koşkte Efgan 
lı dostlarının ziyaretini kabul 
etmiştir. 

Sabık kırat R omadan otomo 
bilini getirtmiştir. İstanbulda 
kalacağı müddet zarfında avla
nacak ve otomobil t enezzühü 
yapacaktı. 

MektiJ,liler1 
mllsabakaıı --

ô3 üncü hafta bitti 
63 Unca hafta bitmiştir • 

Gazetemizde çıkan haberler· 
den en mUhhnmlnl seçip cu- 1 
martesl k~mı.ıa kadar mu • 1 
aabaka mcmuı luguna gönde- 1 
rlnlz. Neılccler pazar günü l 
Defrcdllecel.tır. 1 ·----.. ·~~··--·-·-· 

Zeylarıcla şddlerin imhasın
dan sonra Salih Paşanın neza
reti altında başlıyarak muvaffa 
kıyetle ikmal edilen tarama 
ve temizleme ameliyesi hakkın
da yeni tafsilat aldım. Salih Pş. 
tenkili takip eden bu tathir a
meliyesini Çubukludan idare et- Şehit tayyareci S• llihatttn B. 

Tahran sefiri değişti 

Tahran Elçiliğine Husrev 
Bey tayin edilmiştir .. 

Husrev Bey · dün akşam An karaya g itti, bir 
iki güne kadar mah~lli memuriyetine gidecek 

LAhılt vtl sabık ıeflrler : Ruırev ve M. Şeı•ket neyler 
ANKARA, 23 ( Milliyet ) - bir muharririmizc yeni memuriyeti 

Tahran sefiri Memduh Şevlcet ve Türk-Bulgar münasebatı hakkın-

B 
· · 5 fy efi • H da beyanatta bulunmuştur: 

eyın yenne o a ı n uı-

rev Bey t ayin edilmittir. Hüı- - Tahran sefirliğine tayinim ha-
k 1 beri doğrudur. Sof ya sefaretine kimin 

rev Bey bugün Ana a raya ge e- tayin edileceğini bilmiyorum. 
cek ve bir kaç güne kadar da Dün Yalova 'ya giderek Gazi H,. 
mahalli memuriyetine g idecek- rine tazimatta bulundum. Bugün Tev 
tir. fik Rüştü Beyle brraber Ankara'ya 1 

Sofya &efiri Husren Bey dün ak- gideceğim. Ankara'da bir kaç gün 
şamki ekspresle Hariciye vekilimiz. kadar kaldıktan sonra lstanbul'a av- 1 
Tevfik Rüştü B. ile beraber Ankara det edeceğim. Husrev B. bundan son 
ya gitmiştir. Aldığımız malumata na- ra Türk-Bulgar münascbatı her za
zaran Hıısrtv Bey vaki olan davet Ü- nıankinden daha sıkı ve daha sami
zuine şehrimize gelmiştir. Husrev midir. Yalnız iki hükumet arasında 
Bey Tahran sefiri Memduh Şevket bir cmllk meselesi vardır. Bulgar hü
Beyln yerine Tahran sefaretine tayin kfımeti bu husustaki cevabını henuz 
edilmiştir. BJ tayinde son hadisat vermemiştir. Bu nokta da hal ediliıı
·~ildir et ıki hükamet beyinde püre lii hiç 

Husrev B. •ün kendisile görü~<n bir 'lOkta lcalrr va•ak"'· 

ıniştir. Tarama esnasında Mu
ra?iyeden şarka dogru ilerle- -
mış olan kuvvetli müfrezeleri- -
miz Saray, Hoşa! ve Çaldıran 
havalisini tarayarak o havaliyi 
şaki döküntülerinden temizle -
mi tir. Mütemadiyen hududa 
kaçmak istiyen ve ciddi bir mu
kavemet gösteretyıiyen şakiler 
arklarını a ım a ı al ip eden 
tayyare, süvari, topçu ve piyade 
kuvvetlerimiz•n irılm atesleri a 
rasıncla 'ıir çok yaralı ve ölii bı-
rakmıslarclır. ı 

Eşkıyanın gözii çok yılmış
tır. Tayyareye "vir vir,, makine 
li tüfeğe de "gir gir,, diyorlar. 
"Gir gir geliyor,,. "Vir vir gel
di,, rliyip çil yavrusu gibi dağı
lıyorlar. 

Erzurum, Karaköse, Van yo 

(Mabadi beşinci sahifede) 

Fethi Bey 

Parfs sefiri dün 
Y alovaya gitti. 

Paris sefiri Fethi B. Gazi 
Hazretlerine an:ı tazimat et- -
mek üzere dün akşam Yalovaya 
gitmiştir. Fethi B. Yalovadan 
avdet ettikten sonra Ankaraya 
gidecektir. 

Sultan Hamit 
Mabeyin Başkati
bi Tahsin Paşanın 

hatıraları .. 

Milliyette neşredile
cektir. Hazırlanıyor 

Sultan Hamit 

23 Temmuz 
Hurriyet bayramı 
diln tesit edildi. 

••• 
Ha/ha Himayel Et/al 
rozellerl dağıtıldı .. 

Dün 10-23 temmuz bayramı idı. 
22 sene evvel memleket diln kısmi 
hürriyetine kavuşmuıtu. 

Her sene olduğu gibi dün de bu 
mill1 bayram şehrimizde tesit edil
miştir. Bütün caddeler Türk bayrak. 
larile donatılmış, dükkanlar ve evler 
süslenmişti. Bcyo~lu İstiklal caddesi 
baştan ba • Türk bayraklarilc dona
tılmıştı. 

Dün bütün davair bankalar ve bii
yük müe~scsc1cr kapah bulunduğu ci 
betle erkekler kadınlar, çocuklar kır· 
hıra gitmışJc:r. lievinç: içinde bayramı 
tesit etmişler<lir. Hürriyeti ebediye le 

pesi, Gülhanc parkı gezmcğe çıkan 
halkla dolmuştu. Çocuklar akın akın 
Gülhane parkına gider<k çocuk bah
çesinde cglcnmişlerdir. 

Yalnız çocuk bah\esinin bazı •k· 
samı cl'an ikmaledilmemit bir vaziyet 
tedir. Küçüklerin oynamalarına mah 
sus oyuncakların ekserisi kabili isti· 
mal bir halde değildir. 

Dün bir kısım halk vapurla Boğaz 
içine Adalara gitmişlerdir, 

Dün ayni zamanda Himayei Etfal 
günü olduğundan cemiyeti tarafından 
rozet tevziati yapılmıştır. Yüzlerce 

bul ve tasdikte, muzdarkaldılar. ..~met fş. H:z. lmz1Jy1 müte· 
Bu büyük zaferin istihsali kolay akıp laı•içre Relsicll 11h11ru 

olmadı. Daha gözlerimiz önünde ı•e Fransa Başnıurılıhası 
canlı duran ycdı sene evvelki mazi- ile beraber 
y başımı ı ç virccck olursak istik- • •'. 
l lunırı, hakimiv t n •c c ımekı t re,1 daby;ın~ ~ehberlığuıc. l~m • 

1 
c.mkıi g !ip dcvlctlerıc miısavı raıt Pa a Hazretlerının msalsız kıy 
altında bir sulh ımzalamak ıç re \' dır~yctın~ ~rç11:1~· . 
fevkalbeşer mczahım ve müşkUla•ı ık Mılletc ıst,klalını temin ıçın g • 
tih m cttit.imi:i, ne c t 1 ımti anlar J za ve şeref yo1Jarınd3 canlar~. seve 
gcı.,.irdiğimizi hatırları .l.oza-ı.d:ı sulh seve .. feda ede ... nuazzcz gchıtl rımı
mı.! akt:ratt 21, Tcşrını evvelde 192~1 &..:ı !uY,~~ut hatrral.ar~, ~n~nd~ 1: .... 
de haşlamış ve 4 şubat ta inkıtaa Ui; .. metle ıgılm k, hepımız >çın bır vecı 
ramıştı. Üç aylık bir inkıtadan sonra 1 bedır 
başta ismet Paşa Hazretleri bulun- 1 . 1:fer sene olduğu gıbi buı:ün de D. 
duğu halde, . murahhaslarımız, tck-1 rulfunu?' ~onfcrans _s~~onu~d.a ~dt 
rar Lozana gıttiler. 24 Temmuz ı 923 15 te buyuk Lozan gunu tes ıt cdılc 
te sulh muahedesini imzaladılar, ve 1 cektir. 
saltanat hükümetinln imzalamış oldu . Salonun her tarafı Türk bayrakları 
ğu o mahut Sevr muahedesini Türk ılc donatılmıştır. Merasimde konfc. 
istiklaline, Türk mcvcudiycti~e. ka- rans sal.o~unun me~halind~ehir ban
til darbetrr indiren o hicap aver mu- dosu mıJh ve vatanı parçalar çalacak. 
ıhedeyi, Garp devletlerine yırttırdı- tır. 
!ar. Evvela Hukuk fakülteıi reisi Ta· 

bir B. merasimi küşat edecek, bun- ~ 
.. J3,uglin. Tür~lerin, yıldönümünii dan sonra Fakülteden bir talebe ile 

bu~uk _bır se~ınçle tesıt. ve tebc!l müderris Muammer Ra,it B. Lozan 
ettırmelı bu sıyasi zafcrı, bu hakı4 muahedesi ve neticeleri hakkında nu 
kati hüccet ve istiklali büyilk Ga- tuklar ıöyliyeeekierdir. 
zının. karanlık yolları nurlandıran, Bugiinkü merasime bütün Türk· 
ve mıllete necat ve halas yolunu göı lük davetlidir. 

Haydar Rif•t Bey rıhtımda gaz•tecllrrl~ giJri11ürkt1 • 

Hayda~ Rifat Bey dün 
F ethiyed en geldi .. 

genç mektepli Hanım ve Beyler ro- M • . 
zet kutularını dolastırıyor, halk (23 umaıleyh fır ar etmek istemediğini. mahkuml 
temmuz ydim çocuklar günü) yazılı t• • t d 'k d h . d ğ ., . 
beyaz ccrccveli kırmızı rozetlere rağ ye ının as 1 ın an aberı olma 1 ını soyledı istibdat tarihi of 

aydınlatacak 
A yegane eser 

bet ediyordu. .?n gü_n evvel tagayyüp ve firarı . H~ydar Rifat Beyi yalnız biradc 
Mini mini mektepliler vazifelerini cttıgı şayı olan avukat H. Rifat Bey rıl katıbı karşılamıştır. Haydar Rifat 

9chrin her tarafında büylik bir ist k- dün akşam Adnan vapurilc Fethiye- B .. hakkındaki mahkümiyct kararınuı 
le yapıyorlardı. den şehrimize geldi. Temyiz mahkcme&İ tarafından tasdik 

IZMIR 23 AA B Adnan vapuıundan ilk çıkan yol- edilmesini sukiınetlc karşıladığını ve 
• · · - ugün intişar neş sini muhafaza etti•ini, maamafıh 

<dem ı:aut lcr. l O temmuz gününü cu Haydar Rifat B. olmuş ve sa~dal hu hükmün kat'iyet kosbetti~inden 
tcsit eden makaleler ile doludur. Rcs .. ile yolcu salonuna ugr~\m.adan 'fopa· 1 Uz " 

ne r hı mlna Ç k t ıcıı · resmen habcrd r olmadıınr.ı. 
mi ve hususi c-makın, bütün kara ve ı ı ı rnı tr Iirnr rttiği ş y .Jtarr:'.'tn yazılm:~ını 

1 
deniz nakliye n·ıtaları bayraklarla Rıhtımda heldiy nlcr arasında bir 
donat.laııştır. kaç sivil memur da bulunuyordu. (Mabadı be§inci sahifede) 

olacaktır. 
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~ Malüllere para dağıtacak komisyon öbürgün toplanacak .. 
[_.., ara tevzii -M-:-e---:k::-t_e_p-=--1 e-r--:---.::B=-a-=-11-ç---::ıl:--:ık:----:-=Ç:-o-=-k-m-u-s-:-i p---:--=T=-.-B-o-rs_a_s_ı __ R_e_k_a_b_e_t ___ D_e_li-1 e-r-
r .. - ---

İntihabat bugün 
ıcra edilecek ... 

Tevzi komisyonu 
,ad• teşkil ediliyor 
yaf \o misyon cumartesi 

'Ica Jll 1 A il 'ilaYe~ ma u ere para 
k koıl' tevziine başlıyor 

• eli Harp malfillerine ve yetim-
edıl . M 1A • • 01rıJnne a ul gazıler pazarmm 

b ~sfiyesi ile tütün bey'iyelerin

ihsislıl·n verilecek para için vilayet 

!1ecetctil bir komisyon teşkili hakkın
husO~ emir gelmiştir. 
l1 bul 

omisyon mektupçu, muhase- -

t) müdürü ve ciheti askeriye 

t
te~~iımessillerinden mürekkep o

rinill ak ve Cumartesi gününden 

ve . ..ıı baren ise baslıyacaktır. 
tıı:ııı·. 

ni tt~ Komısyon tevziatı tanzim ve 

!erini tesbit edecetir. 

Yol parası 

Kayıt için tehacüm 
başladı .. 

Maarif emaneti ted
birler alıyor 

Mekteplerin açılması yaklaşması 
hasebile daha şimdiden bir çok tale
be liselere girmek için müracaat et
mektedirler. Bilhassa bu sene Niııan
taşı orta mektebine girecek talebe 
çoktur. Mektep kadrosu.?.ütün tale
beyi istiaba kafi gelmedıgınden ~ale
benin hepsi kabul edilememektedır. 

Beşiktaş tarafında başka kız orta 
mektebi olmadığından, maarıf ema
neti bu müracaatları isaf için tedbir 
alacaktır. Bu cihette münasip bir bi
na bulunduğu takdirde yeni bir kız 
orta mektebi açılması zaruri görül
mektedir. Bu imk3.nsız olursa Gazi 
Osman paşa orta mektebi senei der
siye bidayetinde muhtelit olacaktır. 
Ve şubeler iliive edilerek bu suretle 
açıkta talebe kalmaması temin edile 
cektir. 

Bu sene liselere leyli meccani 
kabul olunmak için de maarif emane
tine birçok müracaatlar vaki olmak
tadır. Halbuki meccani leylilik için 
müsabaka imtihanlarına dahil olmak 
lıizım geldiğinden emanetçc yapıla
cak hiç bir muamele yoktur. Bu ka
bil istida sahiplerine doğrudan doğru 
ya girmek istedikleri mektep müdiri
yetlerine müracaat etmeleri l.lzımgele 
ceği bildirilmektedir. 

~ bıl Geçen seneden yol vergisini 

e ve · emiş olanlar polis vasıta

e<li!ıe şubelere celbolunarak para 

f.zaen tahsil olunmaktadır. 

nua ~ Birlik te karışıklık! 
heli" 

alit Fahri Bey Bir-
~:ı1ikten niçin çekildi? 
ıldı ~aykuş muharri-
enıe11 h 1: "Hayatımı, ay 
sa ~iyetimi tehlikede 
:e~gördüğ'üm için 

ve ıJ irlikten çekil-
u • d d 0 

tı. 1' dım,, e ı .. 
d:z1 ôtfi Bey, Ertuğrul 
ıu~ uhsin - Hali t F ahri 

eyler ve bu karışık
lık için ne diyor? 

.~ Şair Halit Fahri B. in, aktör Er
i ğrul Muhsin B. aleyhine açtığı d~-

• Ayı kaylıtttiği gürıüı; fc~dasında ?ı_r 
~~ edebiyat şubesi katıbı umumılı

ebı !,ınden istifa ettigini yazmıştık. 
JjPI Ağızdan ağ12a dönen şayıa~ardan 

aJcsl irin, birlik müdürü Lutfü B. .ın. mah 
dıf.me huzurunda, gördüğü hadis~yı 
el' zl mesine sinirlendiğini ve bu y~· 
fn birlikle alakasını kestiğini anlıyc 

~t.,, ız. Dün Birlik müdürü Lütfü Beyi. Halit f;ılıri Bey 
sı fi ııaır Haht Fahrı Beyı ayrı ayrı go- 1 cak ve bu suretle aramız bulu-r k · ı 1 ... k . o una 

~ şayıa arı? asını ogrenme ıs- nacaktı. Muhsin B. in tarziyeye hiç 
~dık. H. Fahn B. heyecan la: d - o"ru··nce mahkemeye 

H · . . f' . h yanaşma ıgmı g 
A - aysıyetımın, şere ımın, atta .. t tf Fakat birlik müdürü 

r:r:.-yatımtn tehlikede bulunduğu bir muracaa c ım. ' . ~ k 
' lf'iıesscscde daha fazla nasıl durabili- Lutfi B. in şayanı hayret hır sog~ 
tfll . > dedikten sonra· 1 kanlılıkla mahkeme huzurun~a v_ak ~-

o • yı gördüğü ve bildiği haldı! ınkarı u
zcrine maalesef davayı kaybettim. 
Bundan hiç müteessir değilim ... Ey
lUl'dc temyiz edeceğim ... Canımı sı
kan şey, birlik mü<lU.rü bulunan za
tın g~rdUğünU inkitr etmesidir. Artık 
h~y.etı u~umiye aıahğından olduğu 
gıbı Ed~b~yat şubesinden de istifa e
derek bırlıklc tam.ımen al.ikamı kes
tim. Canından korkmıyan fcdayi var 
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sa buyursun, gül.c güle çalışsın .. :' 
Diğer taraftan birlik müdürü Lut

fi B. de diyor kı · 
' '- Halit Fahri B. in istifasının 

sebebini bilmiyorum. Muhakeme es
nasında bildiklerin1i Vl' gördüklerimi 

j aynen söylediğim için ~·ahri B. i!l 

Mütehassı M. W e
berman ne diyor? 
Balık ihracahnı nasıl 

tezyit edebiliriz? 
Balıkcılık mütahassısı H. V eber

man dün sabah gazetecilere mesaisi, 
ve takip edecefi sistem hakkında şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- Bir balıkçılık miitehassısının 
hükUınet hizmetine alınmış olduğu 
hakkında İstanbul matbuatında muh
telif fikirler ve yazılar intişar etti. 
Bunları balıkçılık hakkında büyük bir 
alaka olarak te!akki ederim. 

Türkiye balıkçılığının inkişafı i
çin iktısadi proje çok sağlam. ve kuv 
vetli esaslar ihtiva etmektedır. İşte 
bu sebepledir ki, Türkiye hü~Uıneti 
milli iktısadiyatının pek muhım olan 

llt. Weberma11 
bu şubesine ait teşkiliit işlerini idare 
zımnında birkaç sene çalışmağa ve 
bütün bilgilerimi bu uğurda kullan
mağa razı oldum. 

Müteaddit göller ve nehirler ihti
va eden ve balıklarile zengin dcnizle
rile muhat Türkiye gibi bir hükumet 
için balıkçılık milli iktısadiyatın bü-
yük ve çok mühim bir şubesini teşkil 
eder. 

Türkiyede hali hazır balıkçılığı in 
kişaf ve tekiimüle muhtaç bir vaziyer 

1 tedir. Binaenaleyh huktlmetin iktısa
di projesi bu işleri de nazarı itibara 
alan hususi bir program ihtiva eder. 

Memleketin, dahili piyasada daha 
iyi ve bol balığa, ihracatı tezyide, it
halatı mümkün mertebe azaltmağa ih 
tiyacı vardır. 

Dahili piyasada daima balık bu
lunduruJabilrnesinin temini ve ihraca
tın tezyidi için tedbirler alınacaktır. 

Yukarıda umumi bir tekilde mev
zu bahs olan bütün bu tedbirJerin ba
şarılabilmesi için balıkçılıkta ameli ve 
kuvvetli bilgileri olan mütcadclit mü
tehassısların yardımına ihtiyaç var
dır. Bunlardan bazıları bir kaç sene 
için ecnebi memleketlerden davet edi
lebilir: fakat bu tarzı hareket mese
lenin tamamen halline hadim olamaz. 
Memleketin öz evlcltlarından yetişe
cek mütchassıslara ihtiyacı vardır. İs
tikbalin mütehassrsları ve balıkçılığın 
her şubesi için elzem olan idare amir
leri, mümkün olduğu kadar az bir za
manda ve ne.fsi memlekette yetiştiril 
miş olmalıdır. 

Binaenal yh ecnebi mUtchassısla
rın t~lim ve trrbiycsi altrnda ve he
men, tahsilleri yüksek türk gençleri
nin, müstakbel (spesyalist) olarak 
yetiştirilınesinc karar verilmi~tir. -------

Em1tnt'lfe 

Temizlik işleri 

Amelenin istifasından 
yolunda gitmiyor 
Şeb remaneti son g~nl~rde 

nezafet işlerinin tıınzımı~rle 
müşkülate tesadüf etmektedır. 
Buna da sebep maaşlarının azl~ 
ğından bir çok nezafet amelesı 
nin islerini bırakmış olmalarıdır 
Ayda 21 lira ücretle müstah
dem olan bu amelenin bir kıs-
mı bugünlerde daha yüksek ı 
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bana kırılacağına hiç ihtimal ver
mem .•• I-l;ı,lit Fahri ve Muhsin, benin1 
kendilerine karşı hürmet duyduğum 
iki aziz arkada,ımdır. Jki arkadaş a. 
rasında vuku3 gelen h.J.disc ancak bir 
sinir anın<la karşrlıkh olan münakaşa 
dır. !zam edilmemelidir. Halit Fahri 
B. in istifasını kabul etmiycccğiz." 

Ercümen t Behzat B. in 
İstifası 

Ertugru/ Muhsi n Bey Dün, DarüH~dayi san'atkSrların
- Düşünün ki şimdi, bana karşı dan Ercüment Bchzat B. in istifasmr 
ki ol~n bir taarruzu görmediğini yazmıştık. Darülbedayi rejisörü Er
yliycn kimselerin. yarın ayni çatı 1 tuğrul Muhsin B. den dün bu istifa
ında. kasden göğsüme atılan bir nın sebebini sorduk. Muhsin B. bu 
mruk vc'}~a tekme, sebebi !'Tlevtim haberi hayretle karşıladı: 

yevmiye ile yol insaatına geç
miş, ve bir kı<mı da memle- - \ 
ketlerine gitmistir. Bu itibarla 
sokakların geceleri temizlenme
si hakkındaki emir layikile tat
bik edilememektedir. Çünkü ev 
velce bir kaç amele tarafından 
temizlenen bir saha simdi bir 
kişi tarafından temizl~nmekte 
dir. Emanet amele adedini ih
•iyaca kafi dereced e tezyit et
m ek üzere t edbir almıştır. 

Verem hastanesi 
dt:gu zaman. "sektei kalpten öldü - Tuhaf şey! .. iSzden işitiyorum. 
vllı ı"' deyip işin içinden kolayca çı dedi. Kendisine, Ercüment Behzat 
vermeleri ihtimali h'ç te uzak değil B. in mektubundaki cümleyi tekrar Şehremin i Muhiddin Bey. emane-
r_.,. ettik. Bunun üzerine gülerek dedi ki: te gelir gelmez sıhhiye müdürü Ne-

Il n, birlik heyeti umumiyesinden - Madem ki san'atı sevdiği için şet Osman, Cerrah paşa hastahanesi 
1 ,tıfa etmiş değilim ... Bundan müesseseden ayrılıyor ... Her iyi düşü sertabibi Rüştü Beyleri davet etmiş 

evvel, vak'ayı müteakip birlik nen insan gibi ~n de onun bu hare- ve yakın<l• açılma resmi yapılacak o-
rc heyetine bir takrir vere ketini takdirlerle karşılarım... lan Cerrahpaşa hastanesindeki reni 

n tehlike içinde bulundu Muhsin B. e sorduk: pavyonun verem hastanesi yapılma-
muesseseden ayrılmak - Diğer artistlerin de birer birer sını görüşmüştur. Cerrahpaşadaki ve 

ind kaldıgımı anlattım. ayrıbcakJarı şayiası var. • rem hastanesin aebrimü:ın maruf 
dım Derh umumi heye- - Olabilir ... Herkes çalışıp çalış- mütehassı larındm lıir ıloktor getiri-

d ı;ı n Ü' Ofe Nihal mamakta ıcrbestır. lecektir. Bu zat yaln~ hastaların tc-
M hır vr birıik umu - San'atkirlar birer ikişer ayrdrr 
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davisi ite me§gul olacak idarı işlere 

t ıh ı Sadi B. !erin •a Darülbedayiin hali ne olur} : genC" Cerrah pDş:ı sertabibı Ruştü B. 
h51. m heyeti t şkil olun - Onu ke•t'remem ... Maamafih ·ı bakacaktJT. Ilu hastaneye nçı.c verem J 

M 1- B ta iyeye dav<t hatırın12a gelen doğrudur].. liler L-•bul edil:rrktir. 

Yerli musikişinasları 
koruma yurdu 
Nasıl iş görecek ve 
gayesi ne olacak? 

Fırka şikayetleri 
muhik bulmadı 

Son zamanlarda memleketimize Ticaret ve zahire borsası meclisi 
ecnebi memleketlerinden bir çok mu- idare intihabı bugün yapılacaktı. Fa· 
sikişinas gelmektedir. Bunlar san'atın kat evvelki akşam içtima eden borsa 
gayesinden ziyade, para kazanmak intihap heyeti intihabatın icrasını bı· 
için dolaşan bir takım üçüncü sınıf lômüddet tehir etmiş fakat dün sa
bar ve bahçe çalgıcılarıdır. Halbuki hah toplanan intihap heyeti intihabın 
şehrimizde it bulamıyan bir ,ok Türk gene bugün yapılmasına karar ver
san'atk3rlar varken ecnebi müessese- miştir. Aldığlmız malümata nazaran 
ler, Romanyadan, Macaristandan ge· borsa intihabının böyle istihaleler ge
len kimseleri tercih etmektedir. Mil· çirmesine bir kaç sebep vardır: Bun
h musikişinaslarımız bundan dolayı, lardan birincisi sınıf farklarıdır. Bor
haklı olarak, teessür hissetmekte, ken sa intihap heyeti borsada 44 abone 
di topraklarımızda para kazanabilen ile altı mübayaacının intihap edilml'k 
bu san'atla alakası olmıyan tufeyli- ve 109 abone ile 31 mübaraacının da 
!ere karşı bir cephe almak mecburiye ralnız intihap etmek hakkını haiz ol-
tini duymaktadırlar. duğunu teslıit etmiştir. 

Güzel San'atlar Birliği musiki şu· Bu tasnif umumi bir şikiyet uyan 
besi fevkalade bir içtima yaparak bu dırmış, bir çok kimseler intihap ct
meselc müzakere cdilmiıt ve hararet· mek veya edilmek hakkını haiz olduk 
1i surette Türk aan"atkcirlarını hima· larını dair müracaalarda bulunmu~
ye için tedbir alınması kararlaştırıl- !ardır. 
mıştır. Diger taraftan da fırka i i tahki-

Birlik müdürü Lütfi Bey bu hu- kebaşlamıştır. 
susta bir muharririmize d miştir ki: Neticede bu şikayetler yerinde 

- Memleket çocukları, onlardan görülmemiş ve intihabın bugün icra
daha çok bu işin ehli oldukları hald~, sı kararlaştırılmıştır. 
birçok bar ve bahçelerde kendi mev- Memleket Sanayi Bankası 
kilerinin ecnebi san'atkSrlarına veril- Sanayi Bankası tesisi yolundaki 
diğini teessürle görüyorlar. Türk hazırlıklar hayli ilerlemiştir. Memle
san'atkarlarının himayesi için hüki\- ketin bir çok yerlerinden Bankaya iş 
mete müracaata karar verilmiştir. tirak için miıracaatlar vaki olmakta
Bundan başka birliğin musiki şubesi- dır. Banka meml•ket sanayi bankası 
nin bu yoldaki faaliyetine inzimamen olacaktır. 
ayr:ca ~eyoğlunda bir (Türk musiki Bankanın teşkili i in ecnebi müta 
sanatkarlarını hımaye burosu) tesı5 1 hassısların fikrine müracaat edilccek
edilecektir. Büronun faaliyet progra- tir. 
mı tesbit edilmiştir. Ticaret serbest ı • • • •• • ı 
olmakla beraber evvela milli san'at- Şirketi hayriye t a r i f e s i 
kirlarımızın kat'i surette, her yerde , • 
tercih edilebilmesi temin edilecektir. kabul edıldı 
Çoluk çocuk sahibi bir çok Türkler Deniz ticaret müdiriyctinde top-
bugün iş bulamamaktadirlar. Bu va- !anan tarife komisyonu Şirketi Hay
ziyet elimdir. Büronun mesaisi yalnız riye'nin tarifesini tanzim etmiştir. 
Birliğe dahil azayı ve yüksek san'at- Yeni tarife geçen seferki tarifeden 
karları korumakla ihtifa etmiyecek, farksızdır. 
bilhassa üçüncü sınıf bahçe ve barlar Aldığımız malumata göre komis
da icrayı san'at eden fakir Türk san· yon azası tarifeyi yaparken ihtilifa 
atkarlarını istihdaf edecektir. düşmüşlerdir. 

Biz bu faaliyetimizle, memleketi- Azalardan bir zat Beşiktaşla Üs-
mizc girecek beynelmilel yüksek söh- küdar arasındaki seferlerin daha u
retlerin aleyhinde olm•dıgımııı da cuz bir ücrrtle yapılmasını teklif et
anlatacağız. Bu cihet bilhassa yanlı1 miştir. Bu teklif kabul edilmemiştir. 
anlaşılmamalıdır. Yalnız bu sl"[erki tarircde amele 

Büroyu Viyana konservatuarın- biletleri daha ucuz yapılmıştır. Şirke
dan mezun genç ve kıym tli san'at- ti Havriyc Be•iktaşla Üsküdar arasın 
kıirlarımız idare e"deceklerdir." J ,. 

- - -- .. da· 5 kuru~luk amele Licrctleri ihdas 
Ticaret odasının etmiştir. • 
neşredeceği broşür Japon tiearet sergısı 

Ticaret odası tarafından neşrı ınu Geçen sene Galata"da koprü başın 
karrer istihsal vr ihraç eşyamız hak· da açılan Japon ticaret sergısi hu se· 
kındaki broşürün hazırlıklarına biı- ne d•'" açtk kalacaktır. 
yük bir ehemmiyet verilmtktcdir. O· Sergi, geçen seneden bu güne ka .. 
danın bütün şubeleri bu broşür içi.~ dar mülıir.ı fa.lliy~t göstermiş ve rnüs 
maliimat toplarnaktadır. Bütün hu 

1 
mir n ~;l"'tler rlJe cdilmistir. Sergi i

mallımat Oda Ti"arct raportörü tlak- le aHl!~cıdlr lıir ;:,tın söyledigine gö
kı Nezihi Beye gönderilmektedir. lh- re. ticaret sergisi 120 tür.carın sipari· 
zarat t;ımam olunca 1-lakkt Nezihi şinc tavassut etmiştir. Bu siparişler 
Bey iki lisan üzcrindrn neşredilecek ciaha ziyade oyuncak, 13stik spor a
olan bu bro~ürü yazmağa ba layac3k, yakkabısı. kumaş, diş ili e müteal 
tır. lik n1;1lze:ne gibı şeylerdir 

Otobüsler tramvaya 
rekabet edivor 

Halkı Kısıklıya daha 
ucuz naklediyor 

Üsküdar - Kısıklı Tramvay 
şirketi ile Üsküdar otobüs sa
hipleri arasında rekabet başla
mıştır. Şirket son zamanlarda 
ücretlerini tezyit etmiştir. Köp 
rü parası kalktıktan sonra ale
li\mum vesaiti nakliyeye zam
molunan 30 paraya mukabil Üs 
küdar tramvayları iki kuruş on 
para gibi bir zam yapmıştır. 
Şimdi Üsküdardan Kısıkhya 
tarmvay ücerti 15 kurustur. 

Halbuki Üsküdar otobüs sa
hipleri hir yolcuyu Kısıkhya 
10 kurusa götürmektedirler.Bu 
vaziyet tabiatile rel·abet seklini 
aldıgınuan şirketin zararınadır. 
Çamlıcada otuam halk, oto- -
büsleri tercih ederek tramvaya 
binmemektedirler. 

Diğer taraftan Kadıköy ci
hetinde müşteri bekli yen oto- -
büsleri. zabıtai belediye memur 
]arının, Haydarpaşa tramvayla
rının müşterisini aldıklarından 
dolayı menetmekte oldkları söy 
!eniyor. 

Esasen yeni hattın il5.vesine 
rağmen araba adedi tezyit edil
mediğinden tramvaylar çok a
ğır gitmektedirler. Yaz münase 
betile ise Çamlıcaya giden halk 
fazlalaşmıştır. 

Evkaf alacağını icra 

marife tile İstiyor 
İstanbul Evkaf müdürlüğünün E

manetten Üsküdar - Kısıklı tramva
yının tesisat bedelini istediği, fakat 
Emanetin para yerine hisse senedi 
teklif ettiği, Evkafın da bu teklifi ka
bul etmiyerek adli teşebbüsat yapa
cağı yazılmıştı. 

Evkaf birkaç gün evvel icraya mü 
racaat etmi§ ve icra vas1tasi1c Emane 
te tebligat yaptırmıştır. Emanet he
nüz icraya cevap vermiş değildir. Teb 
Jigat umuru hukukiye müdürlüğüne 
havale edilmiştir. F.manetin bu işi ne 
suretle halledrcegi mahim de~ildir. 
Borcu ·irketin senelik hasıltıtı da ö~ 
deycmiyecektir. ı-:vkafın alacağınr ha 
ciz yoluile temin edeceği tahmin edil 
mektedir. 

Radyo neşriyatı 
İstanbul radyosu bC§ gündcnbcri 

ne~riyatına devam ediyor. Aldığımız 
malumata nazaran Radyo şirketinin 
ecnebi gruplarla olan müzakeratt ha· 
yli ilerlemiştir. 

Radyonun programı yakında tev
si edilecektir. 

FORD KAMYONLARININ 
Memleket dahilinde seyahati 

Bugün Ti"rk san ıyi.nln inkişafında miihim lir ı:evrenin mebdei sayılabilir. 
Dört kamı' d ıı mürekkep bir ken an memleket dahilinde bir ceve'.an yapmak üzre 

lstnnbul'dan 1 areket ettiler. Toph,.nede'ki Ford fabrikasııın Türk işçileri tarafından vücude 

getirilen bu kamyonlar, T;jrk toprağında Türk işçiliğile memzuç F ord mnınuliıtının memle
ketimiz yollannda neler yapabileceklerinin 1· ahir bir nümu,esid ir. 

Yaz mevsiminde 
delilik artı vor mu? 
İki asabiye mütehas. 

sısının biribiriae 
zıt beyanatı 

• 

Mazhar Osman v• /t•h
reddln H.erlm Beyler 

Son zamanlarda delilerin çoğal 
masında sıcakların tesirinden bahs 
dilmektedir. Bu hususta asabiye mü 
tehas~ılarımlzın fikrini sorduk. F 
reddin Kerim B. dedi ki: 
"- Eskidcnberi gerek memleketi 

mizde ve gerekse Avrupada yapılaa 
istatistiklerde bazı ruhi hastalıklarıııı 
inkişaf ve zuhurunda ahvali cevviye. 
nin ve bu meyanda sıcakların tesiri 
olduğu anlaşılmıttır. 

Bilhassa nevrasteni malihillya, 
ni gibi hastalıkların ve intihar veka 
yiinin sıcakların şiddetli bulundu ıı:ı 
aylarda ziyadeleştiği görülmüştür 
Meşhur asabiyecilerden'll'eck namın 
daki zat yüz bin intihar vak'asınd: 
tetkikat yapmıştır. Fransızların meg· 
hur Garniersi cinnetin haziran ayın
da çoğaldığını iddia etmektedir. Memc 
lcketimizde görülen cinnet vukuat 
kabili sifa cinstendir. Umumiyetle sı 
cakların cümlei asabiye üzerindeki 
tesiri durgunluk suretinde görülmek 
tedir. 

Mazhar Osman B. de diyor ki: 
- Delilik vukuatı ilk ve son bah&r 

!arda fazlalaşır. Son zamanlarda lam 
deliJik vukuatı görülmesini de Maa 
har Osman Bey şuna hamlediyor: 

Yaz dolayısile delilerden bıkar 
kimseler hastalarını kendileri raha 
kalmak için timarhaneyc sevk cdj,, 
yor. Delilerin çok görülmesi bund 
ileri geliyor. 

Timarhanede yer olup olmadııı: 
siialine karşı Mazhar Osman Bey: 

- Bakırköy timarhanca.ı csaser:-
ihtiyaca gayri kafidir ve her zaır.ar. 
yer bulmak için müskülat vardır uc 
miştir. 

Katibi umumiler listesi 

hazırlandı 
Cemiyetler mürakaba heyeti ce

miyetlerin yeni k.itibi umumilcri lis .. 
tesinin hazırlığını bitirmiştir. Liste 
b.ugünlcrde Ankaraya gönderilecek
tır. 

İktisat vekaleti bu liste ü2crinde:ı 
k.itibi umumilerin tayinini yapacalt 
tır. 

ilk namzet 
isçi Ismail Hakkı Ef. 

müstakil narnzetli 
ğin i koymuştur. 

~s~üdarda, Atpazarında 
Valıdeıatik mahı> ıı.--: • ' 

S eyahat e çıkan F o r d kamyonları 

R eka betin hakim olduğu bu zaman lard a kamyon, o tomobil g i bi zevk için yapılnıış bir 

va sıtai n a kil olmayıp hayatı kazanmanın en mühim vasıtalarınd?n b iri s1yılıyor. 
Ford l. unı panyasının şia ı um umiyetle b iitün ha lk içiıı u cu z vesaiti n:ıkliyenin t esisi 

olmuştur. Bu k a myonlar şüphesiz h em e n iyi he m d e e n ucuz nJkil vasıtalarıdır. 

Nakl iyatın ik tisadiyattaki ehemm:yetiıı i bilen ler ve T ür k İşçileri ta rafından vücuda f
ıilcıı Ford mamul.a tına a 1akad a r o lan'.ar T i:r .. iyenin başlıca şehir ve kasabalarında, e ge ~ 
olan bu kamyonlar grupunu görm esi lazımdır. Kayıt olu.m•sı !azımge'en bir nokta~ ç~ce _ 

var.ın sırf (Pratls) benzini ile (S ocony) motör yağını kulla .aclg" ıdı• Ford arab d a er_ 
•• asın an azamı 

neticeleri elde etmek isteyenler için b u, ıhma! edilmiyecek nir noktadır. 

Bir k amyonu İştira etmeden eve! bu gruµu görünuz. Huzurunuzda bir tecrübe 

sını isteyil'iz. Her halde Ford kamyonu11u dünyanın en mükemm.ü 0ıduğunı kani 

••nı F. Bunu bızzat kendin:z kendi yollarınızda tecrübe ed;0 :z. 

yapılm~

olac k-

ran işçi İsmail 
Hakkı Ef. yeni 
teşkil edilecek 
şehir meclisiıı,k 
:ıza intihap edil 
mek üzere müs 
takillen namzet 
liğini koymuş 
tur. 

Mumaileyh' 
ze yazdığı mek 
tupta demekt 
dir ki: 

-Makat 
gayem meml 
ket işçilerinin lım ı ı ı<. t.. 
ve halkının refah ve saa<letı ı
çin mecliste calı maktır 
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4 ~1ILLIYET PERŞEMBE 24 TEM:'vlCZ 1930 
-~.-..-.----------~----~ıııı-------~!"'!!!!!!"!!!!!!'ll!l!!!!!!ıl!!!"" .. lm'!'!'!"" .............. !l!!l' ............................................ İİİİİıi .................. """"!~ ~---

F i k i r , Ecl~biy« tt, 
..... u n • ...,, -== ...... ~~~-...... .......... ~..-. u u-. ...... o . ,...,, .... 
asrın umdesi "Milliyet" tir 

24 TE_ f~il Z 1930 
iDAREHANE - Ankara cadde.•i 

No: 100 TelgTaf adresi: Milliyet, Is. 
tan bul. 

Telefon numaralı: 
İ•tanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 
G 
3 aylığı 
6 .. 

12 " 

Tiırkiye için Hariç içın 
400 kuruş 800 kuruş 
750 ,, 1400 o 

1400 .. 2700 .. ---Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kurut 

•ur. Gazete ve matbaaya ai t itler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlann mes'uliyetini 
kabul etmez. 

l&ttıplıler ınıabakası irtihal 
Avrupa birliği istanbulun en benam tücca-

62 nci haftanın 5 inciliğini ranından iken bir kaç seneden
İstanbul Erkek lisesinden 219 beri hasta olan ve iki buçuk ay 
Hali Vasıf B. kazanmıştır.Ya- eve! tekrar yatağa düşen Ma

nizade hacı İbrahim Efendi dün zısı şudur: 
Bu haftanın en mühim haberi gece Cibalide Muhiddini Koca-

vi mahallesindeki hanesinde \ .. k Avrupa birliğinin tesisi olduğu-
.ı.' J tizi'· i p·o 1 ll l l le ... na süphe etmiyorum. irtihali darın naim eylemiştir. 

~ Bıiand muhtırasına İtalya ve Son_ der:ce. sahi, mükrim, m .. üt_e_ -
-Fransızcadan- .. 1 ı d 

Yunanistanın verdiği cevapta ~~ı ve a ıcenaı: o an ve g?r. u-
Gıizel bir yaz günü. İkisi de - Keşki seninle evlenmesey- Türkiye ve Rus yanın da bu bir-' gu 7:arar ve fe~aketlere .. a~ılane 

kırda gezinirken genc. erkek ya- dim keşki ilk kocamdan ayni- liO'e iştirakinin temin edilmesi ve dındarane bır tevekkul ıle ta
rımdaki genç ve güzel kadına: mas

0

aydım ... Der6e?.. 1 talep ediliyor. Bu ,komşularımı ~ammül g?steren b1;1 ~emiz ~~l~ 
- Ne güzel hava, diyor, ne Kadın da kocası için böyle dü zın bizekarşı takip ettikleri şaya lı zatın zıyaı ~bedı~ı k_~ndısım 

"Milliyet" in 
123456789 

.. 1 şünüyordu: nı memnuniyet siyasetin bir ne- tanıyanları gankı huznu tees-
guze . . K k" "lk ··ı d" . .d. B h b b"lh y sür eylemistir bilmecemiz 
Kadın da ayni tasdik ceva- - eş ı ı zevcem o sey ı .. . tıce_sı ır. u a er ı as~a u · • · _ ." SOLDAN SA~: 

eğlence!eri 

Dllnkll bilmecenıl 

halled llmiş şel<Iİ 
YUKARDAN AŞA 

hını veriyor. Sonra genç kadını ı Ah, onunla ne kadar mesuttum nanı~taı:ıia başlıyan dostlugumu Naşı mağfıretnakşı dünkü 1 _ Cet (3 ) . Bir meyva (J). 
bir müddet t etkik eden erkek : ben diyemez mi idi. . zun ınkışafına delil olmak it iba Çarşamba günü öğle namazını 3 _ Culp (3). Bir e•ki Türk ha- 1 - Matem (3). 

Kadın kocasını mes'ut edeme rile büyük bir memnuniyet tev- mi.iteakıp civan Hazreti Halitte kanı (5). 2 - Nota <2 >· k ~ 
-Hakikaten beni seviyor di ğinden korkuyor, kocası da ' !it etmiştir. Bize tevcih edilen peder ve valdesinin yanına defn 4 - Ziiğürlerinki delik olur (3). 3 - Top atan <5>· Yo · 111 

iı==============ıı musun?.. b l ' k . d b 1 . . . h' . f k 1 ufuk (3) 5 - (S) ile başlıyan bır Is 
B ·- kii" h zevcesını. . . u a a a aynı zaman a eyne - ıle vedıaı akı g u ran ı mmış · (6 ) ugun ava Genç kadın ilk kocasından ay · 6- Namus (2). Yutulan Jey (3). · ,_.. 

Fakat bunu biribirlerine soyli milel mevkıimizin yüksekliğini tır. 7 _ A•k (5). 7 _ Giinq (6). Beyti< ı~· 'v 
Uün hararet en çok 28 on az rılmıştr. Erkekte ilk zevcesi- · 1 d d ·· te · "tb ı d "k ' 

. .T . . . . 
1 

b k ' k 
1 

yemıyor ar ı. e gos rmesı ı ar e şayanı 1 • Rahmetullahi aleyhi rahme- 8 - Kalın kumaş (3). 8 - Nota (2). , g 
18 derece idi. Bugün hava açık nı~ 0 umu ı e e ar . a mırı. Aradan günler geçti. Nihayet kattir. ten viisia. 9 - Bir erkek ismi (5). 9 - Merkezi hiikumeıirı>" ve 
olacak ve rüzgir poıraz esecektir. !'l'ı~yet bunlar evlendıle~ . .. 1~ bıınu itiraf ettiler. İtalya ve Yunanistan hüku- .11111111111111111111111111111111111~ ~1111111111111111111111111••::: b' 

Yedi tane 
Diyorlardı ki limanda ya- -

vaş yavaş hareket başlamış. 
Dün vapurla Köprüye gelirken 
baktım, hakikaten limanda l 5-
ZO vapur vardı, fakat işin akla 
dokunacak tarafı bu vapurlarm 
yedi tanesi Yunan bandıarq idi. 

İnanmak ffizımdır ki Yunan
lılar deniz ticaretlerini iyi hi
maye ediyorlar. 

Keskin zeki!. 
Üsküdar tramvaylarının Ha 

ziran başından beri ücretleri 
artmıştır. Lakin ücretler artar 
artmaz yolcu ve hasılat azal- -
mış. . İdarede endişe başla- -
"Ilış, muhasebeci müdüre işi a
ı;arak ücretlerin tekrar tenzili
ni teklif eder. . Halbuki böyle 
bir hareket ne kadar doğru olur 
sa olsun pek acele bir rücudur. 
Daha iki ay geçmeden böyle şe
ye teşebbüs etmek gülünç olur .. 
Hem meclisi idare ne der?. 

Şirketin zeki bl.r müdürü 
vardır, hemen cevap verir: 

- Yok canın ne münasebet? 
Öyle iki günde bir tarife deği-. ., 
şırmı . . 

- Nasıl edelim?!. 
- Ben ona bir çare bulurum. 
Ertesi günden sonra birinci 

"Ilevki kmnızı arabalardan bir 
kısmı ikinci mevki rengi olan 
fıstikiye bayonır .. Şimdi halk 
10 kuruşluk yere 7 kuruş 10 pa 
ra ile gittiği için müşteri art- -
mış .. O'cret tarifesi değişmediği 
halde!. 

Bu zeka oyununu takdir et
meliyiz!. 

FELEK 

fL AN 
Osmanı Banka<ı Glata mer-

kezi l ıl arcl mrafındaan temmu
zun 30 n ı çarşamba )!'ü nün
den itibaren her çar~mba saat 
10 dan 12 ye ve 14 ten 16 ya 
kadar, fer:m dc e vrakı nakdi yc
nln tebdUi muamelesinin ila 
edil,.ce~ ilan olunur. 

ızdıvaç, hayatı b~nl~rm ıkıs~ı O mektuplan çıkarıp tekrar metleri Türkiye ve Rusyanın iş İstanbul Yedinci İcra Memurlu- ::1
"

11111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111 

d~ n:~s _ut e~emışt~ Acaba ş_ıı;ı okudular. Sonra biribirlerine: tirak etmediği böyle bir birliğin ğundan: SE ANADOLU B 
dı bırıbırle_n~ı mesut ede?ılı- - Bizim kadar hiç kimse se- ne fena neticeler veerceğini pek Bir deyni mahkfunünbihin temini SS ~~ 
yorlar ı:nı . ıdı_?. · Erke~ ~el~ı ~e vişemez . .. Dediler. İkisinin de haklı olarak hissetmişlerdir. istifası için mahcuz Trabzon malı gün :: 
bu sualı ~ılmıyerek, gızlı bır hıs gözleri yaşlı idi. Bu artık mazi- Güzide eller tarafından idare e- görme~ nevinden 151 denk tütün şeb 55 SJGORTA ŞiRKET { 
le zevcesıne soruyordu: yi gömmek oldu. . . dilen memleketimizin günden ri halin otuzuncu Çarşamba günü sa- E5 

- Beni seviyor musun?. . ....., .. güne kuvvetlenmesi ve terak- at on b~çuktan on ikiye kadar. fs~ !5 I tır m 
Genç kadın şen bir vaziyet a- Yi•nl nHrigal kiye doğru büyük hamleler yap- bul Yenıl".'."~e -~rkasmda ~·~ Reıı 55 Türkiye f Bankaaı tarafından teşkil edllmlf J' · 

!arak tekrara etti: "'n °:::!!'. ması herkes tarafından örül hanında dorduncu katta Se~ Ban :: Yancı• - Hayat - Nallllye - Kaza - Otomobil - mee• ııJIY Şi 
. . _ . . g ~ kasının deposunda alenen bilmlizaye- :: maliye Sigortalarını kabul eder. 

- Seviyorum, seviyorum, se- '4 İLERİ,, METODU rek Avrupa birl~~n ~vve~~ de satılacağından talip olanların ma- 5i Adres: 4 UııcO Vakıf lıan lstaııbul 
viyorum. ımsurlanndan hırı olabılecegı- halli mezkürda hazır bulunacak me- e= 

Sonra biribirlerinin elini tut- ilk mekteblerin mzi onlara anlatmıştır. muruna müracaatları ilin olunur. ·= Telefon: l•taııbul - 531 Tel&raf: lmtty•'..ı_ . 
1111111111111111111111111111 U1 Ull llıııı.. ~111111111111111111111111 lllliJi 

tular. Genç adam kendini mes- dil serisi • 1111111111111111111111111111
""""' ""11111111111111111111111111111 m· 

;:~~~i~~:~:~k ~~nie~~~fa!~ :ıi~~~~~ç~~rlaF~:ük::~{~~~ lstan~ol Limanı Sa~il ~ı~~iJe Merkezi Ankara Encunıeni ~ainıisin~en : ~~ 
Fakat daha bir müddet gezip niflar irin gramer. B t ~ ~ t' ~ ' te ev !erine avdet ettikleri <.a- Muharrirleri : Celil Nuri Bey ve g' g g e ın en• Viltycı idırci husus iyesi beıablnı 70 - 78 kilo •ikleıindc 6 nu 

man ikisinin de kalbinde bir kor rüfekası, naıici "iLERİ" Kiitiipbane- U U 6 • çift tekerlekli 150, ve 40 - .J.2 kilo sikleti nde ıek ıekc rl ck li çift koli~~~ 
kulaklı 50 adeı pulluk milbay ıa olunacakıır 1 

ku vardı . .. Neden korkuyorlar- si. Maarif Vekaleti tarafından kabul Merkezimiz ihtiyacı için 200 ton çamlı maden kömürü aleni münakasa e 
dı?.. . Fakat bunu biribirlerirn: ve ön~üzde~ tedris senesi prog~- 1 - Çift tekerlekli pulluklann iki şer adet \'e döner kulaklı pU 

.. . . . . mına ıthal edilen bu sen, memleketı- ile mübayaa edilecekıir. Münakasa (Ünü 4 Ağust05 930 tarihine müsadlf ikişer çift yedek üç demiri, birer adet anahtan bulunacakur. nn 
soylıy~m~dıleI', Zaten hıç bır za mizin büyük bir ihtiyacını tatmin edi- pazıne•i olarak teshir edilmiştir. 2 llıale: Ağustosun 28 inci Perşembe ~ünü saat l.'i te tol 
man soylıyemıyorlardı. Korku yor. Tatbik olunan yeni bir metot, Talip olanlu kömdre ait şannameyl almak üzere her gün Galıtada Kara Vi!Ayette Encümeni daimi tıırahndın y apılacıkıır. ler 
mes'ut olamamak mes'ut edeme ·'lLERl" metodu sayesinde Türkçe ,\l ustafapafı sokağında merkezimiz lev a zım ,. , mübayaa memurluğuna ve 'I 1 

k d 1 · k 1 1 3 - ·' ünakasaya işıirık edceklerın ", 7,S dipozito akÇ<!si r e) Sal 
mek korkusu .. O gece bu korku öğrenm~ gayet sa e eşmış. 0 ay aş mrinakuaya girmek için de münakasa günü saat 14 te komsiyonumuzda 
ile geçti . Devrisi gün genç ka- tırılınıştır. * * * bulunmalan illn olunur. melttabu ".ermesi lbımdır. Şe 

4 Alln ziralyenin ihaleyi müta• kip on beş gün Larfınd• ~d 
dın, kocası işine gittikten sonra meşruttur. 
onunmasasmm bir gözünü aç- TÜRK SPOR Jandarma imalathanesi müdüriyetinden: 5 Şannameyl gôrmck ve fazla mslumaı almak i• ıiye nlerio lin 
tı. Burada ölen kadının mek- Tü ~ı · k k b ziraat müdürldk:lerine mürıcuılan. içi · r .. yenın ço o unan u 3555 eıpuş ve aynı mikıardı çift dolak pazarlıkla dlkıirilecektir. Pazar-
tupları vardL biricik spor mecmuasının buıı:Un Jık 2tı temmo7. 930 cumıneıl 1&at 14 ıe Gedikpaşa da jandarma imalttha-

Bu mektuplar birer aşk mek- ç.kan 43 Uncu sayısında dünya 
tubu idi ki yazılışı çok kuvvet- kupası maçlarının tafsilatı iz
li, çok derindi. Eğer bunlar iyi mir şampiyonu Sakarya likma
yazılmamış olsaydı, o zaman ka çında K. s. il'. ya n&Sll matlup 
dm sevinecekti. oldu? Koca Yusufun meoaldbl 
Fakat bunların ifade ettiği de- yüzerken nasıl nefes almalı 
rin mana karşısında ölen kadı- "yeni usuller, istanbuldalı:.i te· 
ru kıskandı. Kocasının buna da- nis ve bisiklet mOsabalı:.aian . 

ima merbut kalabileceğini düşü Eşref Şefik Beyin nefis bir 
nerek titredi. yazısı dilfmanını içinde ı;aklıyao 

Ayni şeye bir müddet sonra adam. 
kocası da maruz kaldı. 

O da zevcesinin eski mektup 
larını buldu, okudu. Zevcesinin 
eski kocasından vaktile gelmiş 
olan mektuplar •.. Bunlardan bi 
risi vardı ki derin bir nedamet 
ifade ediyordu. Zevcesine yap
tığı fenalıklardan dolayı af ta
lep eden, yalvaran bir mektup 
ki bunu okuyan genç adam kal

Beşiktaş •unnet düğünü 
Dünkü 23 temmüz bayramı müna 

sebetile Hilaliahmer cemiyeti Beşik -
ta§ şubesi bir sunnet düğünü tertip 
etmiş . Beşiktaş parkında 120 kadar 
çocuk sünnetci Emin Bey tarafından 
sünnet edilmiştir. Gece ve günd'.iz e
ylcnceler yapiliıuf. Kolordu muzika 
ve ince saz heyeti sabaha kadar icra~ 
yiahenk etmiştir. 

binden sanki bir damarın kop- -------------
lst. 3 Üncü Hukuk Mahkemeıin-

tuğunu duyuyordu. den: 
Kendi kendine : A ne Hanımın kocası ikametgahı 
-Ah, dedi, keşki bu nedamet meçhul Ali Efendinin aleyhine ikame 

satırları olmasaydı. . . Ke~ki eylediği trscili ta!iil< davasının icrayi 
zevcem bu adamı daima nefret t ahkikat ı 21-9-930 Pazar günü sa
edilecek bir mahlfik diye tanı- at ona tayin kılınmış olmakla yevmi 

mezlriirda bizzat ve bilvekfilet iıbati 
saydı. · · Bir gün. · · vücut etmediği takdirde lıalı:kında gı 

Evet bir gün gelir de genç ka yaben tahkikat icra olunacafı ilan o-
dın ona: Junur. 

ne&lnde yapılacaktır, 

Emvali metruke müdürlüf;tünden: 

Satılık muhtelifülcins 
Çini 

Calaıadı Kaldıt yerinde Csttbücüler cadduinde J.J numaralı dtllı:
k ~nd• mevcut olup 180-58 adet ınikdarındı ııhmın olunan 522 lira kıymeti 

mukaddereli muhıel i !ıilcin s çininin 28·8-930 tarihine müsadif Pızanesi günü 
s.uı 14 de pazarlık ,ureıi le icrayı müzayedesi mulıarcrdir. Taliplerin •ı, 7,liO 

tem inaı makbuzlarilc lnanbul Milli EmlAk Müdürlüjtüne müracaat eylemeler~ 

lstanbııl rricaret ve Sanayi 

Borsası infi~a~atı 
lnli~np Beyelin~en: 

ls tanbul Ticaret ve Zalıire Borsası 1 leye ti idaresinin intihabı 

24 temuz 930 per~cmbc gunli icra ol un acaktı r. 

İntihap listeleri yeniden Ot'a \ e Borsa"da talik edilmiştir. 1 lakkı 
reyi haiz olan zevat ve nı üL ssesatın yevmi mezktlrda saat J ı den 
bire kadar Borsa Heyeti ida re salonuna gelerek reylerini istimal 
etmeleri ilin olunur. 

157 la~ını el~ise ve 1~7 ~if t potin i 
Tiitün inhisarı ltmuıııi ınüd1 

lüğünden: 
Kumaşı idare tarafından verilmek ve gösterilecek ııJ,So 

nümunesinden yapılmak şartile müstahdemin için 157 r.,r 
elbise ve mevcut nümune veçhile 167 çift potin pazaı:~~~ 
tırılacağından taliplerin her gün gelip ni.imuneleri go · 
Ve elbiselerin pazarlığı için 30-7-930 Çarşamba ~~ 
10,30 da yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile O r 
mübayaat komisyonunda bulunmaları. kar 

* * * 

2,000· a~et ~ıralı ta~ta ınü~ayaa~ı :;~ 
Tiitün inhisarı umıınıi ıniith,ın. 

lüğündeıı: ~: 
u'ira 

İdaremiz için ( '400X28X8) ebadında 2,000 adet Çıra 
pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin yüzde yed· a t 

teıninatı muvakkatelerile 28--7-930 Pazartesi günü saJ •~a 
da G~latada mübayaat komisyon~da ~~lunmaları. {~~e 

125 kuruşa K lJ Ş T Uy U y ı\ S 'f l'>en· 
yilzlle beraber " ' ta 

Çakmakçı lar'da çeşme sokağın da kuşıüy u fabri k aouıda kilosu ı 25 dil 
başlar. Kuştüyle ri haıır y astık, şilte, yorgan, 51[on )l<llk l arı hulııO nal 

tüylerine mahsus kumaşlarımız 'ardır. 'J'plefon lstanhul .ıo~ · 

>en 

"Milliyet,, in edebi romanı : 27 lmitetmiyorum. Ölüler, diril-ı -Nedenmi? - - ıgunsordu: 
mezler. Lakin kalbimde, bir gül Ywnruklarını sıktı: - Nasıl, korkmakta haksız 

=-Maalesef gençsin! Hürrem?. ~e 
Hürrem Hakkı, kaşlarını oy Bu, açık bir hücuın. Jı in 

ni dakikada, hayata beni bağlı
yan birçok teıakki ve itiyat bağ 
larnun gevşediğini, sonra kop
tuğunu, daha sonra da parça
landığını acı acı duydun1. Acı 

acı, diyorum, Hurrem. Çünki 
y eni itiyatlara, yeni telakkile
re, yeni kanaatlere bağlanacak 
ve alışacak kadar önümüzde va 
kit, zaman yok ... 

açtı ve ben bu gülün kokusunu - Evvelce kendim yazardım. mı imişim? 
doya doya koklamak ve koklı- Dimağımla. yazdığım satırlar - Bir kere tecrübe etmeden 
ya koklıya ölmek istiyorum! arasında bir vasıta bir rabıta o- teessüre kapılma ... 

- Ölümü batırma getirme, lan kalemimin ucunu gözlerim - İhtiyarlıkta, tecrübelere 
daha uzak... görür, her tarafı, her kelimeyi, girişilir mi? Bunu kaç defa tek-

Nevres Vacit, güldü: hr- cümleyi tenkit. muhakeme rar edeyim sana? 
- Ölüm, en yakın zannetifi- ederek takip ederdi. Halbuki Hürrem Hakkı, şakaya vur-

miz zaman uzak, en uzak talı- şimdi. . . mak istedi : 
Mahmut Yesari min etti~imiz vakit yakındır. Sesi, burkulmuş, yumruklan - Tekrar etmek te ihtiyar-

Çabuk ·· 1m k . . .. . . lık ar "ılir ·· ı ·· ı ··-·· .. b"I b"l r· k o e ıstemıyonım, çun gevşenuştı: ametı . f u 
1 
u~~ ugunu 1 e 1 e ro u a- kü romanımı bitirecetim- .. Bu - Halbuki şimdi, dimağım- - Daha bunamadım. 

u e ıyorum. çocuğa vadettim bir kere. .. daki hayalleri kağıda nasıl tes- - Pardon. bunu söylemek 
Hurrem Hakkı, Nevres Va- B 1 k. b" · Y· · d b"ld'Y • · ·· istemedim. .t,. b. . .. hl"k · - - aşa artı . . ıt ettıgımı, e e ı ıgımı gore-

~1 ~ 
1 
u~.n t~ _ı ~sı~ ragmen _ Kısmen başladım Hür- miyeceğim. O hayaller, benim - Ben de onu iddia etme-

umıt en ırme ı:'tıyo u :. . rem . .. Lakin, bu roman:mın, o- l için, yine hayal olarak kala- dim ki.· 
- Belma, s~ru s~vemez mı~ na vadettiğim gibi çok orijinal cak!.. - Gücendin mi bana?. 
Nevres Vacıt, şıddetle do«- olmasını istiyorum. Dimağımın,\ Hürrem Hakkı, o dakikada Nevres Vacii, gözlerlnin i-

ruldu : sinirlerimin ııon kuvvetlerini de j kardeşinin gözlerinin görmedi- yi gördüğü zamanlardan kal- -
- Ben, onun, beni sevmesini seferber edecefim. Eskisinden ğine sevinir ıibi olmuştu. Çün- mış bir itiyatla gülümser gibi 

nattı, yeni yaktığı cıgarasıru tehditti. Hürrem Haııl''.il"r 
balkondan aşağıya attı : deleden vaz geçti,. J{aJt;;~~ 

- Ne dedin?. bu hususta çok kuvve ru 
Nevres Vacit, daha mütehak ğunu tasdik ediyordıl· ., ıdır. 

kim bir sesle: Vacit, kararlarında sıı~ dı 
- Maalesef gençsin! dedi. !erinde sabit, kanaati. am 
- Anlamadnn. bit, telakkilerinde sab11' -anı 
- Anlaman lazımdı. Anla- mez bir adamdı. ıtl1 a 

manr isterdim. Anlamanı bek- Hürrem Hakkı, b<l~~ım. 
!erdim. Ve anlaman zaruri idi. - Ben ısrar etmi>'0 ~ • 

Hürreı;n Hakkı, bu isrann ne Nevres Vacit, müst' '
1 

ye delalet ettiğini, bir netice mi lümsedi: 
yoksa bir başlangıç ıru olduğu- - Yani, hürmetefl ~n t 
nu kestiremiyordu. Kardeşinin ediyorsun! Evet. h~ ra 
"Paradoksal,, konuştuğunu bil- kiyat ediyorsun. Çünk~ 
diği için manaların kıyaslar, etmiş şiddetlere, 0 ı<· 
ihtimaller, mantıklar ölçlihnesi karşı her hangi bir ıS~#. 
rn.zmıgeldiğini biliyor ve kendi mahiyetindedir. tJalııi 
izzeti nefshıi korumak, kurtar- le itirazlar, muhik d<ı dt 

istemiyorum! dimağunı fazla yormaktan ve ' kü Nevres Vacit, Hürrem Hak- baktı. Bu bakıfta; nasıl benimle 
Nevres Vacit, başını kardeşi- - Anlamadım! boşalmaktan korkardım. Fakat ; kı'run gözlerinden yuvarlanan alay eder misin?, Ben bu 31-y-

ne doğru uzatmıştı : - Neden anlamıyorsun? Ne- timdi hiç korkum yok ... Dima iki iri damlayı görecek ve ancak lan yutar mıyım? gibi zeki tık 

mak kaygısını da ihmal etml- makcs bulamazlar Jdıı' 
yordu. : Makes bulamıyan ha < 

- Bir msaıun her .. yi anla- tari~te bil~. yeri ~oktıJ(ı~ 
- Bir genç kız için roman ye anlamıyorsun? Onu, yannn- frmı, 11.ııabımı tembih için her kulaklarından kalbine sızan te- parıltı vardı. Hlirrem Hakla 

yazıyorum. Lakin bu romana, da istiyorum. Gözlerim büsbü- vasıtaya müracaat edeceğim. • . sellilerin ne bot, ne vahi oldu- bu parıltıyı gözlerile değil kal-
kendi kalbimi, kendi mevcudi- tün kapanıncıya kadar onu gl). - O halde korkun neden? ğunu anlıyacak, yanacaktı. bi ile sezmişti: 
yetimi , başka kalrplar içinde, reyim, onun kokuaunu duyarak - Neden mi? Hürrem Hakkı, dudaklarını - Tabii ki gücenme:ıain. 
maskeler altında gizliyorum. öleyim. . . Kalbimin, vücudü- Nevres Vacit'in başı göj!süne j ısırmış, sessiz sessiz bakıyor- Çünkü ben, senden ihtiyarını. 
Çünki benim rolüm, gülürıç ... ve mün harikalar yaratacağını ü- düşm\istü: du. Nevfı:s Vaı:i.t, vor.ıoııı vor- NevrC" V~ bıunurdardı: 

JJllllil prt değildir. yanı tebellur etmış ·di 
- Şarttır. tarihi hakikatler, ha ıı1 
- Hayır... 1 Kanaatlerin içtihatlar 
Nevres Vadt, ellerini ufu•- sidir. • . pıı 

turuyordu: - İlmı konuşu} o ıı· 
- H ı1n.a:imiz T.Srar ediyoruz, l 
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t Bulg_·ar takımı geldi Poliste Ihsan Ziya B. in Bakım evleri 
Venedik sokağında katli tahkikatı Istanbulun hangi 

-' llkmaç yll.1'1'1 geOC")ef IDUhtelİfİ,İkİDCİ kanlı bir arbede Urla hakimi İhsan Ziya Beyi öl-- ( • .r T dürmekle mazmın lımirde muha· semt erınde açılacak? 

aç Pazar gu··nu .. Fenerle yapılacak Beyoglunda Venediksokağındaşu- kemelerine .:Jevam edilmekte ola=> Yeni tesis olunacak bakım 
för Ali Rıza, Fehmi ve biraderi S~»· Zcynelzadc Hu"s yın '-' ·ı De•ı·rm 11 

.- c 0 • 1 e 6 evleri hakkındaSıhhiye mudu''rü 
hi ile Mustafa Osman. Zeki arasında ci Mchm~\ Arif ve Muharrcmın 
münazaa çıkmış bunlardan Ali Rıza aleyhinde şahitlik yapacak olan- Ali Rıza B. dün bir muharriri
Suphi tarafından soför Fehmi de Ali !ara bin lira rüşvet tevzii ne teşcii mize ŞU izahatı vermiştir; 
Rıza tarafından hı akla yaralanmış- büs etmekle ve uncu Ferhat Efendi - Bakım evleri Üsküdar ı 

i !ardır. Ali Rıza, ile Suphi yakalanmış yerle tesi~ yapmiya kalkışarak intiha Beşiktaş, 1stanbulda olmak ü-
trr. rına sebebıyct vermekle maznun Urla zere üç bakım evi 1 kt 
Tabancayı karıştırırken Halk fırkası mutemedi Hüseyin Avni, B 1 • ı · ıtcı aca ır. 

• Beyin tevkif edildigi ınaliımdur. j u ev erın ey u e açılmast-
Beyoglunda Tozkoparanda Akarca Hüse in Avı.i B . k"f dildik· na çalışılıyor. Be iktastaki er 

caddesınde 30 numaralı hanede sakın Y .. ey• tev 1 C . . . . . ~ 
Yunan tebaasından 19 yaşında Jozef terı beş_ gun ~e_çt.ikte'l ~o.nr~ Urla ıı;ın ıskele cıvarında bır bına 
tabancasile oynarken tabanca kazaen Muddeıumu_mılı.ğı_ne_ verd!gı bır ıstı· bulduk. lstanbuldaki bakım 
ateş almış Jozef bacağından yaralan I ~b.ıle ddtahdlilıye_sını Hıs_wnış. fAaka~ Bta· evinin Fatih - Karagümrük 

t M h h ki d .1 ı re e mıstır. useyın vnl ; I • d 1 · · 
mış ır. ecru astancye na e ı - birinci tal b" d. 'k' . b" . semt enn e o ması tercıh edile 
miştir . . . e ~n en sonra ı ınrı ır ıs~ . . 

tıda ıl~ yemden müracaat ederek tah -::ektır. Çocuk bakım evlen ya-
Fırddak sokağında bir liyesini istemiş ve usul üzere tah- taklı değildir. Bu evlerin çocuk 

tecavüz kıkat cvrakile birlikte istidası İzmir mütehassısı tabibi müvellidi 
.. .. • Muddeıumumiliği vasıtasile asliye ·· k \ k' b ·· h ' 

E ~adı~~~u~e ~ı.nldak ~o~ag;?t ceza mahkemesine tevdi edilmis ~?z, b~ba ' h uruı:ı mlu~e ~ssıskt 
il u~ an~. ı~ ~n ı~evce~ el:'. a ... ve evr~k mahkeme reisi Ramazan B. ış ta ı ve emşıre ert o aca 

d
e d alr ıroksutn 'kzı Nrmo H"J" o?un- tarafından tetkik olunmuıtur. tır. 
e o aşma a ı en acı, usnu ve Ra B" 'k' · R' ·ı · d h d -Hüseyin isminde ·· c d b 1 t . mazan. ı.; maznunun bu ı ıncı amı enın a a ogurma-

k arruz etmek isterr::şı:rd~; H~:~\,: ! :~ldıydeeı·utamı~ubı~i.~cd.detmi1 _ve_ __ ev~akı dan ahvali sıhhiyesi takibe lıaş 
~ DDn ş11hrlnılze gelen Varna şampiyon ta ımı lara bıçak çekmış ve firar etmiştir.' Urla M "dd mılıge ~,~~~ edıldıgı gkıilbdı· !anacak, çocuk doğuncağ hat-
" d G ı ht ı·t· s nı kaparken Türkiyeye atlc D"" "t · ı d d · · u eıumumı ıgıne de o şe , b · ·-· k" . ., Şehrimiz e ene er mu e ı ı ve yona ı · leırgdeı_rr mu ecavız er er est edılmış- cevaİp verilmiştir. tha m. ekkte. e g

1 
ıtıgı vka ıt bıle sıh-

.fstanbul şampiyonu Fenerbahçe ile tizm sahasında beynelmilel bir yer 
d. H "da ı 38 · "f d hat · hsan Ziya Beyi öldürmekle maz atı ta ıp o unaca tır. 

(ılilri maç yapmak üzre davet edilen ver ı. au nn • ırtı am an ra G • • l'l 
Varna şampiyonu dün saat birde Bul ca aşivermesi bu işin a ına.lannca eçımsız ı { yüzünden nun _olanlara yardım etm ~e teşebbüs Hemsi reler evlere de ~iderek 

. .,
3
r vap. urile oehrimize gelmişler rok deg"erli bir yiikseli•tir. Azami zehir içmiş et~'". bulunanl~r Urla Müddeiumu- doğum esnasında ve ınüteakıp 

., , , • mılıgınce tahkikat d edilmek- .. •'-"c sporcularımız tarafından parlak formunu bulan Haydar şu günlerde tedir. a evıım r:unlerde bulunacaklardır. Mak 
li'bir surette istikbal edilmişlerdir. yapacağı her hangi bir müsabakada Karagümrükte Karabaş ma- --- _. _ sat nesli sağlam tutmaktır,,. 

Bulgar futbolcuları otomobillerle daha }ayanı hörmet dereceyi kayıt. halksinde 44 numaralı evde o- T 
Beyoğluna çıkarak Tepebaşında Lo- ettirecek bir kıymettedır. Semih ıoo turan 21 yaşbnncla bakkal Ab- urna ormanında 
nn palas ot !inde misafır edilmişler- metroyu on bir saniyede ıidnci defa clullah Efendi, bir müddettenbe hudut ihtilafı 
dir.Pek kuvvetli bir • kilJo ve adeta kat edivcrmekle bu mesafe iızerinde 1 r: biraderlerilc geçinememekte- . kKar deniz tiirk an. ~im Orman 

s- . dünyanın maruf süratcılarr arasına -:lir. ır et, rnuk~vr]r ile verilen ı·urna 
Bulgar muhtcliti tarzında gelen mı- b l c· d" . ormaı i tının h1Jc1W'°l~ ı hakkında ffi\"' Z 

... rl.rl•r ı"lk ınadarmı yarın gençler sokulmuş u unuyor, ıd ı hır yarış Bu gecimcizlik dolayısile te- k . ·ı ' • 10 4/ 5 "b" 1 k b" d · · -Lir şır te t ı" Bartın orman idaresi 
muhtelitile, ikinci maçlarını pazar . . gı 1 _par 3 ır erecenın ıs- essüre düşen Abdullah Efendi arasmda tahau<lüs eden hudut ihtilô-

-J1Unü Fenerbahçe ile yapacaklardır. tıhsalıne vesıle olacaktır.,.. Lizol içerek intihara teşebbüs fı~ı h_aHctmck üzre iktıaat vekfıleti şuj 
1" ~· G l h ı· · Diski 36 metrodan uzaklara savu- etmistir. be mudurlerinden Sadullah Bey ile 
Şİpçenski- enç er mu te ıh ran N"ı·ı·ı neh're te•bı"t ctm•.kte maruf L' orma " 1 ol .. n d' .. · · · d . . n amc __ nd.Jm. an lıas mi.ıhendis mu· ı 

Maçı yarın yapılacak olan bir hakemin kurbanı oldu. z u ver ıgı evca ıçın e avmı /ibdukadır Beyler memur edil· 
Bulgar maçları tertip Heyetinden: çırpınan Abdullah Efendinin mışlerdır. Yakında mezkur ihtilafı 

Ş B 1 . t 100-yüksek ve disk atışları isti .. feryadına aiksi vetişmic ve za- ı, 11 k Yama ampyonu ve u garıs an na edilırse bin beş yüz de 4,48 4 5 , ' a etme üzre Bartına gıdeceklerdir. 
ı "ncisi Şipçenski Sokol klübile ilk sekiz yüz de 2,13 dört yüzde 57 uzun vallı gencin agzından bumun- .. __ 
müsabakanın Macarlara karşı büyük da 6,30 srrrk da Z,70, ü,· adımda 12,61 dan kan geldiğini görmü ler ve Türk Ocağı balosu 
bir muvaffakiyet göstermiş olan Gen- T"" ı 0 ül ciritte 43 güllede 10.50 gibi derece- Raliit hast;ıncsine kaldırmışlar ur' cağından: 31 Temmuz 930 
çler Mubtelitile icrası muvafık gör·· lcr l 9Z4 Paris Olcmpiyadından ev- dır. ı ı:ıer~embc _gün;.; akşamı Büyük Mil-
müş olduğundan program şu suretle ve! yetişmiş bütün atletler tarafından 1 , Je.t Meclısı Reisi Kazım Pap Hz.nin 
tadil edilmi tir: Baltay t hıma J • d 

25 
Temmuz cuma günü Taksim e!de edilen ve o za_ma". Hn bir kryme I m~ a~rrı~ın d< v Y~ erın c Büyü_kada Yat. klübün 

ıı. 'stadyomunda saat ı 7 ,30 da Şipı;ens· tı olan fakat bugun bır şey ifade et- kafasına ındırmış j . erılcrek belo ıçın Ocaklı.ora rla-
lri Gençler Muhteliti. Hakem Şeref miyen dereceierdir. Atletizm de gö- E . O ~etıyeler. h'.'zırlanmıştır. Baloda bu-

türü hesap nihayet Iafu g·· ft "b yıpte takcılarda Baba unmak ıstıyen ocaklıların Ocak ki-
..n:teydir uza an ı a H d .. k • d tabet .. ıır- · d . ula rettir... ay ar camıı sa agm a 14 mı .. me muracaat ederek davctiyelc-

Esamisi zirde mün crıç oyunc rını J ı maralı evde Hatice vr Leman ama arı ric<t olunur. l-Iususi bir 
saat 16,30 da potin ve beyaz pan· Atletizm bocaaı her Aleksi Abra· vapur sa t 21 d 

~1anlarile sahada ispat: vucut etme- hımın umumı· ı·d-·nlar . . H. lar oturrnaktaılırlar. 1 d k üa .. c köprüden harekete-
w .. ~ . netıcesı bu H 1 k ece •kudar, Haydar Pa'}". Kadı· 
Jeri muktazidir: musabakalarda tahmınen söylediği re anım arın om5uları Ce- köy Adalara. d · · k 1 Niyazi, Muzaffer, Nuri, Fikret, k la d "'k k l . l -ı C ·ı d;, , ' •ve av ette aynı ıs e e-

l Salaheddin, Muhteşem, Lfıtfi, Nazım ·o~ r an yu se _at ama_ hanç diğer ma 'og u emı . ve ıger komşu' lere uğrayarak köprüye gelecektir. 
Şekip, Hasan, Velit, Ziya, Samih, lerıne yanaşmak bıle kabil olmadı. su Etem Efendıler, hep birden' M""h-. -

Müzayede ile salı• 
r frtmUZ ın !5 inci CUllll\ Jtllnü 

S , 31 srıat r nda ~1şli ' .. lc C )~rnan 
Hcvd -\ rka sokak en Rornşın vn 
ap:ırtımanının .l numerolu d'ircsin<le 
bulunan \'t: Bankıl:ır ıılcmindc ga· 
yet maru[ bir ı.uta ait nH.:kt"lırncl 

eş,:alar miJzavcde surctilc satılıktır 

Dokuz parçadan mürekkep asr' ga· 
\'et 7.arff yemek od• takımı. ceviz 

ın~ara Eucunıenf ~ainıisin~eu 
\'ilayct ı,larei lıus s yt i he alıın.ı 70 ~8 kilo -ikl.t.n Jc 6 nu

mara Ye çift tekerlekli 150 \ c 40·42 kilo .iklcti11<.c tek tek.r
lckli çifr kol!(,, dön r kulaklı 50 ackt pulluk muba} Ja oluıı.ı· 
cakt r. 

1 - Çift tekerlekli pullukların ikişer adet , e döı .. r kula' 1 

pullukların iki;cr çift yedek Liç clı·rniri, birer .ıdct anahtarı lıu· 
lıınacaktır. 

2 - lh:ılc: 24 temmuz 9JO pcr~cmbc gunli s:ıat J 5 tc m:ı
bmı \'ildycttc encumcni d•imi tarafında yapılacaktır. 

3 - :\lünak:ısaya i,ıirak edeceklerin % 7,5 dip ız to akçL ı 
veya lıanka mektubu vermesi lazımdır. 

4 ~ l~tı zirai yenin ih.lc\·i mutcakıp on hcş gi. z.ırlı'!.!a 
tLslınıi nlL\rtıttur 

,. 5 - ~artnaıııeyi giırıııck ye fazla malumat almak istcycrlerir 
'ılAyct zıra;ıt mfıddri ıjtlinc rndraca.ıtbrı. 

Mahrukat mü n_a_k __ a_s_a-sı 
Yüks~~ 13.ar,tar mektebinin bir senelik ihtiyacı olan kır 

ton kok komuru, 100 çeki odun, 3000 kilo meşe kömürü 24/ 
!emmuz/930 Perşembe günü saat 14 te ihaleleri icra kılınma 
uzere kap~lı. zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talip olan 
ların şeraıtını anla.mak üzere her gün ve ihale günü saat 14 te 
Defterdarlıkta İktısat muhasebeciliği müba t k · 
müracaatlan. yaa omısyonuna 

I& DEFTERDANRULIKAYILANATI 
~1tılık hfın odası, No 'ı'i, üçüncü kat, büyük 

~·enı_ han: (.aknıakçılar. kıynıeti peşin para 
ıle .ıllO lı_ra, satış .pazarlıkla 11i ağ-u.;tos U3 ı 
cun1artesı 1 'ı,:ll) Oefterdarlıkta (R-~1,u) 
~~coo~,.........., 

~ °KEDEniENM1:· NE~"EN1" ~ 
·~· Şarkısı da vUrut etmiştir. 

COLUMBiA 
Pİ!dklarında okudu~u c<crlcrde pek hiıyuk 

muvaffn~ıyct kazanmı~ olan 

MAKBULE HANIM 
heyamola!! sarhoş!! 
H O R O Z ve H O C A i\I !! 

Adnan. Rıza, Şevket. İdmanlarda kendisi?e ümit veren de bu eve taarruz etmişlerdir ve u .. ı~. bir sirkat 
Biletler maç günleri stadyom gişe r_eceler tabanca yerme el, metro Y•· ı kanıvı omuzlıyarak iceri girmiş Karagumrukte BAhriye mü. 

•~acından mamul diğer vemı·k oda 
ı.kımı, limon kırlamı asrl mUkeın· 

mel yaıak nıfa ıakımı, meşhur lnı:i· 
liz • ~lcypl • markalı mavun n~ı· 
cınJan mamul kut ıphanc, uı:;tu krıs 

t·ılli minbtr asri yrızıh:ınr • rronı.:t .. 

markalı d<iner yazıhane kolıuj!;ıı, 

h.ıkikl marokendeıı Amcriknn h•)· 
vur takımı, \'iyana ınamul:\tı diğer 

kan:ı;Jc caktını, bronz elektrik &\'IZL'• 

lcr. hnyli çini sobJlor, tekmil bir 
np:ırtım:ı.n muş:ımbaları, tahak t.ıkın1· 

!arı, haylı \·azo'ar, nsrl bir portmlln· 
to, mavun para\'an ve.: air cşyat bey· 
ıiyc !lmman markalı son model 
lıliyük boy Alman piyanosu Ana· 
dolu ve ı\l:cın hn:ıları ve sec~ıdc: · 

lcri. Pey sürcnlerlıen ıoo de 25 
t minat ııluur. 

Şarkılarını bllhassa arayınız (~ 
~~()()::),._,.....,.......,..._,...,."V'"""'V"V-..,...,~ · 

· de satılacaktır. Klüp mensupları rı~e ~dım _ve tah~in ı:ihi diinyanın )erdir. tekaidi Hasan Beyin 600 lira ve 
için tenzilat vardır hıç bır ycnnde hukmü olmıyan ölçü· . 1000 r k . ·' .. h . 

· !erle tesbit edildiği i · d" ki d Hatıce ve Leman H. lar üç ıra ıymetııı\le,,rnucev erı 
Galatasaray şampiyo· bizim gibi neticeler kar~:,,~. a:ca~ erkeğin taarruzu kar ısında fer çalınmıştır. , 

.Apartıman dahi kira
lıktır. 

nasmm neticeleri hayret etmiştir. yada haslaınıslarc!ır. ı 

Galata Saray 930 atletizm şampi-, ö. BESİM . Hatce H .. caı:ı acisile eline 0)00000 E'111BBAYA ı'\fAHSUS '-"'~"""'-"-,,.._"-' d bır balta rccırmış ve Cemalin j ı 

aydar Rl·ıat bey/ Şark hadı"sesı· f basına indirmistir_. . Viladi tekamül dersleri 
Basından tehlıkelı surette ı 

( B" . . yaralı bulunan Cem:ıl Efendi 1 A rrustos H30 tarihinden j tibaren Şişli'de 
(Birinciden mabat) ınncıden mabat) tedavi altına alınmış, di~erleri b 'f' 

floğru bulmadığım aö;rlemiş ve gün- \unda ve bütün mmtakada oto de Acili yeye teslim olunmuşlar ~ Dr. Ken~ il evf ik Vilüdi ve cerrahi, nisai 
rdenberi dedikodusu devam eden mobiller muntazam işlemekte- _ dır. Hatce H. hakkında da cerh Jı,,,, . ıe · d, ccihbay• ınalısu · manken üzerinde \ i!Adl tekamıil 
n a' ni seyahati hakkında demiştir d' ·ı k · s· h ı ı · ır, cürmünden takibat yapılmakta d.rsl<ri ,erı ece ctır "eralr ve l''ograın ıı ıı.un< a ıızzat 

_Ayın on üçünde lstanbuldan Şehit tayyareci yüz- dır. () v,yı mektıpla hast:ıhonc l•aş hem>irt • ıc 
~----- ..... --r\lur.:ıcaat ediltnl"İ'",.-, Ar-..,,,..,....,. A"'V' A-v A-v A-v A""' A-v A". 

reket ettim. Avdette vapurumuz başı Salahaddı"n B. Büyükada vapurunda ---- ----------
dosa uğradı. Herke• vapurdan çı- -,-, -•• l -k Ü 1 b. 

brakoradagezdi.Benvapurdançık Ercişmıntakasındaşakilere cerh U\:Sl'' l'lllUll lllC~te l 
ınadım. Eğer kaçmak isteseydim ga- pek alçaktan mitralyöz ateşi a- Büyükada vapurunda bir cerh 
ret kolaydı. çarken tayyaresi bozularak şa- vak'ası olmustur. 

Çünkü Bodrumla halyanla':" ait . 1. V 
itlan İstanköy arası bır saatır ki san- kilenn e ıne düstüğünü ve rası- akayı yapan Büyükada va 

ı ile geçmek mümkün.dil. dı Şe~ef B. ile beraber vahşiya- • p~ır_unun büfecisi Zülkifl efen-
Sonra Kuş adasından Sisarn ada- ne b:r surette sehit edildiğini ıdıdır. 75 :.'1s~ncla hir harem ağa 

una da adi bir kayık ile bir saatta yazdıgımız tayyareci yüzbaşı sı olan 7ıı11'ıfl efendi; kendisi-
pdilebilir. Ve böyle bir niyetim o~a- Salahaddin B. merhumun ter- ni mütemadiyen kızdıran kah- .. Mektebimiz erzak ve le~azm~ı sairesi kapa~ı .za:f usuli!.e 
r;fı bu tarikten pek kolay olarak ıs- cümei halini yazıyoruz; veci İsraile ihtarda bulunmuş, , munakasaya kon_mu tur. 1:alıplerı_n_ şartnameıe:ı?ı gormek u-

rck-
tor) uğ·uııda 11: 

Erza~ ve levazını saire nıüua~asası ,, 

;\luı nifak olacağım, zir·ı Y• ııınıd• 

K O DAK 

• •• • --Jı t .,,. .. 
... 

Makin~ ve f llimlerl vardır 

. fJj 
tı /ı 

K ODAK" 'it » 
'' ade edebilirdim. Saliihaddin B 1330 s . 1 buna rag-men İsra'ıl t • 1 zere her gün, munakasaya ıştırak ıçın de yevmı ıhale olan 241 

Halbuki ortada firar değil, kaçma · enesın- , yap ıgı e e T p b ·· ·· b D f · 
a teşebbüı bile yoktur. Kaçacak bir de Harbiye mektebinden zabit ı ve ağız şakasından vaz geçme. emmuz/930 er .e~ e ~unu ~aat on eşt~ e terdarltk hına- '' 

b. , k k mı·~.tı·r. sında müessesatı ıktısadıye mubayaat komısyonuna gelmeleri. 1 dam Anafarta vapuruna ~ . ın~r.. vekili ol ara çı mıs ve Çanak- ~ 

iletimi alırken Haydar dıye ısmımı, kale cephesinde tekmil muhare Kahvecinin yaptığı bir el ta r.·-ı-. t .. ll-. 10. tevazını nıu~ur··ıu~~un~en ·, . - Kopya VELO. - kaadı 1 
KOD AK 

~z~rdım. !ıt~n~ul pok ~~~ebili' ace;ta batta bulunduktan sonra düş- arruzuna fevkalade sinirlenerek ~~~~~~~~11.ı•••••.ım.;.m..;~;..;.;.;.;. •••• • 
lıcnım hareketımı pe ... a yor u. .. ' . d 1 1 k d" . k bed z·· . 
stanbulda aileme telefonla müracaat' man ruc atın e vara anmıs, te- ' ~n mı ay. en ulkıf! efen-

ilerek hareketim hakkında ademi daviden sonra da Romanvadaki 1 dı: tabancasıle kahveciye ateş 1 - Müstahdimin için imal şartnamenin üçüncü maddesi 
11aliımat cevabı alındığı kat'iyyen kolorduya gitmistir. Sala had-., etmis, lsraili yaralamıştır. İsra- ettirilecek olan 2,500~2, 700 çift mucibince hazırlanacak teklif-. 

nlıştır. din B. i Roman yada da vazifesi il; Baıat hastahanesine yatırı\- potin kapalı zarf usulıle müna- nameleri tevdi için de mezkur 
ıı günlük m_ah. kı'.ımiyett.en sonra başında mecruh olarak o-örüyo- mıştır. kasaya konulmuştur. "h 

b '"' · 1 . tarı e müsadif Çarşamba günü 
>en de herke• gıbı .•er esttı'!' •. gczm_e ruz. Saliibaddin B. oradan son Vapurdan ati k 2 - Me7kur pctın enn 13/ A 
e gittim. Yolculugum çok ıyı geçti, K fk ar en - , 1930 'b" d ·1 1 · saat 14 te İstanbulda Yeni pos-
Inız beni müteessir eden bir nokta ra Kafkas, a .astan sonra da K d k"" gustos tan ın e ı 1a esı 

F·ı· . h 1 d b 1 d a t oy vapu~ r0 1c.u1arm.- icra edıleceg" !nden taliplerin şar tanede mübayaat komisyonuna 
rsa 0 da gt1ya memleketten ca!us ı ıs~ı'.1 ~ep ~. e~.ın .~ U unmuş an 12 yaş nd Al d b 
cıyonnu• gibi bir kaç iskelede sun- ve Fılıstınde ucuncu yaarsını al k ı d a . 

1 ısının e ır ! tname almak üzere şimdiden, müracaatları. . 
, . çocu vapur an ıskeleye atlat-' - . '-----· -

·~uu· njanetdararfmınaldaar;:'ayv~:,.·r~~tl~:.1.n: mıstır. ken denize düşmüş, kurtarılmış .. TlJGL \ VE K 1 R Eı\IJT .l\IAK f 'EL ERİ .. , 
• Salahaddin B. merhumun ı ıdır. Kibar !zmirde buna tesadüf et- · tır. !\1aruf , Ric1,.rJ Raupac!ı f lı'ib•ının m1muliıı ., 

. tayyareciliğe intısabı 1341 sene • 
edım. • d _ sı"ndedı"r. Karanfil Ef. kendini denize ı i 

aman Muğla jandarma kumandaru attı 
Avdette vapur Radosa ugra ıgı 1 

nıma gelerek Radosa çıkmamamı Taksimdeki toprak . Boyacıköyünde oturan ve • Her nevi tuğla Son sistem konı· 
ca etti Zaten çıkacak değilim, de· yıgw mları 1 

Cıhan rakı fabrikası sahibi olan • . 
Mahkı'.ımiyetimin kat'iyet kespet· Taksim caddesine yıgılan toı,rak- Karanfil Ef. evvelki gün akşam YC kıre1nıt ına- ple tuğla ve ki-

si beni hiç müteessır etm.z. !ar çok cirkin bir manzara te kil di- .. . K d k 
Yordu. Dün akşamdan beri tramvay uzen a ı öy vapuruna gir-

Mesele lıastanba a baş nıüddeiu· · S b 1 • si•ket.~in nakliyat arabaları bu top- mış ve vapur aray umu acık-. 
ıımiliği al kadar eder. Hükiım tadi 1 • ı 
n tasdik edilemez. İcabında tashihi _r!!•k!!l!!e!!r-!!!!!!ka!!l!!d!!ır!!ma!!!!!!ğ!!a!!!!!!ba!!!!!!la!!m!!!!!!ı~!!tı!!r!!. !!!!!!!!! arma geldiği sırada intihar : 

takbind bulunacak odur. = maksatile kendini denize at-
• beraber mes le ayni de- ma• .mı. . . . . miştir. Hadise üzerine vapur 

adlıye vekilini alakadar eder Haydar Rıfat B. yeı;ı. mahkumıyel durdurularak Karanfil Ef. kur. 
t Bey bu hükmü tashih t ' ı ~e zaman geçırccegı hakkındakı t 1 b b. h ld 
L suale ise sadece: arı mış ve aygın ır. a e 

m c yetindcdir. H d h - İlam gelmi• ise müddeiumumi-

1
. ay arpaşa .astanesıne yatm\ 

r at E cyahnte çıkar- • M \ 
nt ından yalnız Hay- lik üç gün müsaade vererek hapi•ha- mıştır. umaı ey çok su yut· 
let al ın firar edece· :ıcye davet ,;der. Ben de icabette ku-,~uş olduğu c.i~1.e~I~ h~nüz ken. 

:ı iddia ederek sur etmem. Llıne gelemedıf ı ıçm ıfaclesi a-

""' okpm •~ '""· """ "'J:=~'"· nÜh•rm ubohi n valnız Haydar ismini ydar Rıfate mahkumıyet ıl.imı Mud- . 
ki f t k _, delumummg-e tebliğ edilmemi•tir Bu- de anla tlamamı tır. Maamafıh 

ı ını nu JS ez eremue Y • • • • • 
1 ız bu isun olmasından ileri gel· giın tebligat yapılarak hapisancye da buna saık bır aıle meselesı oldu 
~ıir. Eskiden Rıfat w..uu lnılb.- veti mu!:!temcldlı'. . - zgnecdilmektedir. 

kineleri reınit fabrika-

edilir. !arı tesis edilir. 

• R 1 cır AR D R ı\ u p A c 1 r 
~ J ıJ-.rıka ı ( . "~?w-ı: r .\h clıınen ıhı ık J ( C. Rml•J1ph et ('o. '\lag· 
• debor~ ı. ~c ımclzer, 1a J ır ) r ıl 1 '"' 1 h lıuıı maaıu 

Uııııı dcrııhıe etml • K tal ., fıar \C r ıl it ç1 ı furk,ye u.numı + vekıline nı~rac••t e'11nlz. 

i 
il\ .. FR \"\J;: 'e ·ı RIKI 

l>out• • l lunıholı.!c m•kine ,lrked 
~ Galata \'op·rıJa cauu«I 91 9,ı, lstaııJ,ul ınsta kutusu G,Jaıı 4 

.. Trldoıı il. o. 1-0J8 

BUYÜK 
TIJJIHE PIJING O~~ 

9 uncu tertip 
1 İNCİ KEŞİ BE 
11 Ağustos 1930 da 

Ke~i<lcler \ Tih\yct, ~rhrf'
nıaııetı. J)efterdarlıl·,' Is, Zi
raat ''c ()sınaıılı hankalar1 

3 

nıurakıpları '"<' lıalk 
lıuzuruııda y<1pılır 
Büyük "kra ly 

00 L. • 1 
Her ke~idcde c;ıl-.ın ıuı.naralar 

tel ·r:ı r dola ua kon nırız 
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İstanbul Adliye Levzım Müdürlüğünden 
Adliye Sarayı kalor:ferl için milnakasa suretile mübayaası ve 30 

T'!mmuz 930 tarihinde talibine ihalesi mukarrer IJO ton krlple 
maden kömUr!inc mUteal!lk şartn11mede münderiç müddeti teslf· 
min tarihi ihaleden bir mah sonra temdit edilmesi ve mezk lı r kö· 
mUrlerin a dliye sarayı deposuna kadar masarifi nakliye ve tesli
miycsı muıeahhldine alt ol'llak üzere istasyonda muayen e ve 
vezin ve teslim olunması muame14tta sühuleti ve tenezzül!I bedel 
do l a} i s;ıe menafii hazinc)ı mucip olacağı hasebi lc münakasa 
şarın.ı ·esinin mevadd ı sabıkasına il ave olu nan busu ıı mezkllr 
delres!;.dc ifayı muamele edilmek Uzre ınilddetl mUnaka a bir 
hafta temdi t oJQ narak mUnalrnsanın 28 Temmuz 930 Pazartesi 
gOnU 84at 15 te icra olunacağı illn olunur. 

Vapur sahiplerinin 
nazarı dikkatine: 

• 
'.\1!LL!Y ET PER~fi:\lBE 24 TE:\1~. ıuz 1930 

- - --
mU"tahzırı mide ağrılarını hemen keser. Mide ek 
ve yanmalarını , ,ışklnliklerlni del"hal del'e S OD o· GASTR • 

1 N 
Tnkibindcki ıncvadın safiyeti ve i ' tih ;.arın- d ı b k k '"' ] k • J Şekerli olmakla a l ınması ı:;•ır~t k <ıl ;ı nlı . il L\nıcı " nı.-" 
daki rniikcnım ~liycti do!ayı sile her ilaçtan aııa ça u ve at 1 o ara tesır e er. krdc bulunur. Umu m\ dcp<hll: I~ il ın\:H ·ı • >111'"' 12 '1 

'\1AZO\i ve BOTO\i ceza deposu. 

BaJlar Ta~i~i olınat isleJen lise mezunlarına 1 ~~~~!t~~~~ko~i- : 
b:ısın:l1, Beyı~f1 ı-11ı 11·)~ 1 

•entesı: i\b'ımu llye fhn. a tn:lı 
lmnhul 740 

lSKEt DERİYE 
.. ' sur at postası 

\ ll"Z \Jlt 1 \ 1 

\\l'lıtr. \U 
f... R.\ ıJI: Z 1 

_ \.. 1 \ i. J. • \. ' p, 

v puru PAZ 
27Tem ınuz 

rahlisİye Uffillffi n1ÜdÜrlÜğti11den: 

üksek Baytar mektebine bu sene 40 lise 
mezunu alınacaktır. Mektebin tahsil müd
deti sek iz sömestire olup leyli ve meccanidir. 
Talebeye elbise, çamaşır ve cep harçllğl 
mektep tarafından verilir. 

Hükumetin hayvan islah ve çoğaltılmasına 
fevkalade ehemmiyet vermesindeı1 dolayı 
baytari tababet mesleğinde gençlerin istik
bali temin edilmiştir. 

(lzmir) \apuru 2.'ı temmuz 
cuma l 3de Galata rıhtımından 
kalkarak cıınıart~si sabahı iz 
mire ,.e tkş:ımı lznıirdcn kal
karak pazartesi İskcııderıyc\·~ 

varacak \ e çar~aınha fskrnıle 
riye'dcn kalkar. ık lzıpı•c de 
uğrayarak lscan bula gckcektir. 

• ıunıı akşamı sır~• 
mıodan hareketle (ZO~ 
lncbolıı, Samsun, or4 
sun, Trabzon, SUrrııcnc 
lskılelerlnı azimet 11 

edecektir. Bernyi tathir Havuza alınacak olan Karadeniz Boğazı haricinde 
takriben f .5 mil mesafedeki l'~ner işaret gemisi yerine muvakkıtcn 
'.ıi r \ ;ıpur ikame edileccıtinden Boğaz haricinde işaret vazifesini 
ı:orclıilecck kabiliyecce vapura malik olanların mesaha şahadetna· 
rneicrini hamilen 27 Temmuz 930 pazar akşamına kadar c;aıaıa' 
na r.htım caddesindeki idarci mcrkeziyeye müracaatları. ---- Trabzon ikinci 

). J }~;l ınah:thre'de ( um ı.!şsuyu cadd c!-ı lnôt! G:ızh1nc kar"ı::;ın d :-ıki Kok tı· 

··v·v·vv·v"'KOK İi\1ALATHANESİ~rn 

n·ı la rı nda Zon g•Jlc.l:ık ha' .a ı n ı •ı en iyi kdrn ;rlerı•tden kıX imal cdı l· l 
'·' ı ve fıa ı l arı ı gaıc t eh\Cn olduğu gıuh ı eı enı mti~ıuilcr ilAn olunur 

.~,....,-~ Tcldnn: ıı e,oğlu J • ıod CX:::X:::X::X:: 

Vil.iyederd!.'ft talii) o lan ların yol ına,rnfını mektep tewiyc edecektir. Kabul olunanlar hemen şim-

dıden mektepte kal alı ili rl er. 

Kabul ;arıları : 

A Lise veya m:ı:ıri fçc lise ucrcccsinde musaddak mektepten mezun ohıak. 

B Tıı rkiyc C'uhııri Y c ti tabHt"ındnn bulı..1 m ,k 

postası 
[Karadeniz] vap 'l ru 2-! temmuz 
P~rşembe ak~amı Galata rıhtı· 

ınından kalkıır:ık Zorı,(t.ldak, 

lnelıolu, Sinop, S-ım u ., l nye, 
f'at5a, Ordu, Giresun. Trabzon, 
Rize 1 l opa\•ı idecek ve donu~· 
tc pazar iskdcsi c Rit.c. Of, 
Siirmcne, Trabzon, Pola t ~ Jnc, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sıımsun, 
Sinop, İneholuya uğrayarak 
gelecektir. 

1 

IK TJDA R, KUVVE r ve GENÇLİK 

GLA DOKRATi 

Dikkat: -------
• 

Erkeklerin bütün kudreti şcbabctini 
iade eden yegane de\•adır. Almanya
nın en mc~hur profesörlerinin uzun 
senclerdenberi dakik istihzaratı kim
yeviyc ile tertibatını elde ettikleri işbu 
deva akamete uğramış kudreti seri: n 
iade ve marJzı asabiyetten mütevellit 
kMfel emrazı teskin ve sıhhi ahengi 
tıbblyesine irca eyler. Bir tecrübe id
diamızı ispat eder. l lcr kutu deru
nunda Türkçe sureti istimali vardır . 

Deposu: lstaııbul Bahçckapı No. 37, 
"ZA:\1A.\',, ecza deposud ur. lla~lıca 
e~zahancleıde ~atılır. 1 

Robert Kolec 
Kuıcc k ,,nı - \ii ınii heııdls kısmı - ' anayi kurhrı 

l 5 cc ~muzdan J" ııı ·en her pcr~e'Tlbc ve c u ııı:ı gwıl cri 

9 Ja ; 2 n kJdJ r mı.iracat k~!Ju l !ı ıı~r·~~~~~ 

-L-llvlet ~emir JOlları ve tiınan arı un 11 1111 

i~aresin~en 
Paket nakliyatının kazandı- istasiyonlarla Devlet Derrİiryol 

~ rağbeti gören İdaremiz, hal- !arına merbut diğer şirket hat
'.un bu ihtiyacını daha kolaylık- lan istasiyonları (transit) ara
la ve daha şumııllü bir surette ı sındaki nakliyata şamildir. 
temin için bugün !!ler'i tarife Transit nakliyat hariç olmak 
yerine ağustos 930 bidayetin- üzre kabul edilecek paketlerin 
den itibaren tatbik edilmek üz- azami sikleti 25 kilodan 50 ye 
re D.D-8 numaralı yeni bir tari- çıkarılmıştır. 
fe ihdas eylemiştir. Malumat ve tafsiliit için ista 

Bu tarife bilfunum Devlet siyonlara müracaat edilmesi 
Demiryollan istasiyonları ve bu muhterem halktan rica olunur. 

lstan~ul Guınru~leri Mu~alaza Mu~urlu~uu~en; 
1 - \lüdüriiete merbut bazı \1uha[aza mevakılnin tamiratı 

m!lddetle aleni münakasaya konulmuştur. 
2 - Mus.ıddak şartnameler komi~yon kitabetinden alınacakhr. 

3 - Ta1iplerin keşifname ve şartnamesine ımlala mimar olduklarına 

itimat olunur re;aik!cri ııörüleceği gibi • 107,5 teminat akçelerile birlikte 
2 J\ğu;tos 9.JO tarihine müsadif cumartesi günü ıaat 11 de ihalesi yapıla
coğı1d•n \luhafoza müdıiriyetinde hozor bulunmaları. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

24
0
7 m .ı çam dilmenin kapalı zarfla ınunak:ı;ası l I Ağustos 

1 l)30 pazartesi ;.:ıinü saat 15 te Ankarada Devlet demiryolları 

idaresinde yapılacaktır. 

'.\1ıinakas3ya i~cirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat ( 14,30 a) kadar münakasa komis
yon k~tiplij\inc vermeleri IAzımdır. 

Tnıiplcr münakasa ~artnamelerlni üç lir mukabilinde Ankarada 
ve 1 laytlarpaşada idare v~znelerinden tedarik edehilirler, 

Ankara Nafıa Baş Mühen
disliğinden: 

C \·a~ ı on s.kizdc ıı ,ı;agı ve yirmi ıc,tc11 yukarı olma mak. 
O - Sırh l alnal i t.ıh,i lc ve a t~ binme;:\~ mtis:ıit ol mak. 
Bu ;.ırtla rı hJiz ol.ınlar tida :11 ına: 
A - Lise ;chadctnamcıcrin i. 

B - l\üfw; tezkerelerini. 
C - Polisten mıısaddak hiisnühal vesikaların ı . 

D - Dört ı1t ' e · kanonsuz vesika fotografla rını , 

bağlıyarak fstanlll ı rJa Sclimiye'de Yiıksek Bııytar mektebi rektörlıiğline, vih\yetlcnle Baytar müdüri
yetlerine müracaat ctmdidirkr. 

Mektebe kabul olunanlar, hizmeti rnecburiyelerıni ifa edeceklerine dair Noterden ınusııddak numune 
veçhile bir taahhtitnaınc vereceklerdir. 

HaJ~ar~a~a emrazı istilaiJe ~astanesi ~a~ta~a~etin~en 
1 - Haydarpaşa Emrazı is- dilecektir. Taliplerin şartname 1 ğııstos/ 1930 tarihine müsadif 

tilaiye hastanesile memurin da- ve planları almak üzere her gün Pazartesi günü saat 14 te Gala
iresine yaptırılacak olan kalori mezkur hastane idare memurlu · tada Karamustafa paşa cadde
fer tesisatı kapalı zarf usulü ile ğuna müracaat etmeleri ve şart sinde İstanbul limanı sahil sıh
mevkii münakasaya konulmuş- namenin maddei mahsusası mu hiye merkezi baştababetindeki 
tur. cibince ihzar edecekleri tek- masraf komisyonuna müracaat 

2 - Kalorifer tesisatı 18/ A- lif mektuplarını . ve teminat il etmeleri ilan olunur. • . 
ğustos 1930 tarihinde ihale e- akçelerini tevdi için de 18 / A--Tahtakurusu, pire, sinek, sivrisinek, güve, örüm-

cek, hamam böceği ve sair haşeratı yumur
taiarile beraber kat'iyyen imha eden 

FAYDA daima birinciliği kazanmıştır. 
FAYDA daha müesssir, daha mükemmel ve yarı ya cıya ucuzdur. Kokusu latif olup 

kat'iyyen leke yapmaz. İnsanlara, hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA ismine 
dikkat edi.ıiz. Devairi devlet, müessesatı milliye ve hususiye, Seyrisefain, Hilaliahmer, 
mektepler, hastaneler, sihhat yurtları, büyük otel ve lokantala•, vapur kumpanyaları 
FAYDA istimal ederler. 

Yalova 
Plaj ve 
Kaplıcaları için 

Cuma postalan 
Köprüden: 

, D. S, O. S, D. S, D. 
8 00 9 00 l \3 15 21 30 

Yalovadan: 
S, D. S, D. S, D. S, D . 
5 15 18 00 1 CJ 00 1 rı 4S 

Yolcuların lıi h :ıssa Plf,lar· 
dan azamı surette h tı fade

slni tcınini içi n saat (l .1, 1.'i) 
de bir posta y1ıpılmı~tı r Bu 
posta k ii'.J rııdcn hare> ele 
do~ru ) :ıl ova ıa ( 1 5,2~) ,le 
varır ve \'alıl\a"la'l (ııı,4.i 

de kalkarak koprııye 12 ı,~;;; 
de gelir. 

Bozcaada postası 
( GELIHOl.lJl vapuru 26 Tem
muz cumartesi 1 :-de idar<! rıh
umından kalkarak Gelibolu 
Lapseki Çanakkale lmroz Bozcıı 
adaya gidecek Ye Çanakkale 
LApsckl Geliboluya uğrayarak 
gelecektir. 

Antalya Postası 
(Anafarta) vapuru 27 Temmıı7. 
pazar 11 da Galatı rıhtımından 
kalkar~k lzrnlr Killlük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyıya 
v;idecek ve dönUştı mezkılr 

iskelelerle birlikte, Andifli 
Kalkan Dalyan Marmaris Kuş· 

adası Çanakkale Gelibolu"ya 
ııjtrayarak gelecektir. 

Mu dan ya postası 
Cuma, Salı, 11.fodanyıı'ya 

uğrayarak (;emliıt'c kadar 
pazar, Çarşamba :'lludany:ı·-

1.tanbul Dördüncü icra Memu,.lu- makbul mazeretleri bulıınmadıko;a katta keza üç oda bir kiler ve bir ta-
.. h h ki d h kal k ·· t ·ıd· \.·a kadar <aat 9 da Cuınar-

Şişesi 50, tenekesi 75, pompası 75 kuruş son derece sağlam ve 10 sene teminatlı. 
Hasan Ecza Deposu - Toptancılara tenzUat • 

- === 

1 
-= 

ğundan : ruç anı a arın an ma rum aca raçayı muş emı ır. 

lst?.nbulda Asmaaltında Camlt ha~ larınr bilmeleri. 3 _Tapuca müseccel ve gayri mü te~i , Prızarrc..;i 9 Pl!r~cn1hc 
nında 7 numarada Yağ ticaretilc müş 4 - İlk içtima 4 Ağustos 930 tari- seccel hak sahipleri tarihi ilandan iti- Ereğli vapuru tarafından ara-
tcğil Faracullah ve İskender Anti bi- hine müsadif Paz~rt~si gü':'ü saat. on baren yirmi gün zarfında evrakı müs- !ık postalar Armutlu'ya da 
raderler kollektif şirketinin ve şerik- dörtte İstanbul dorduncu ıcra daıre- bitelcrile mahkemeye müracaat etme-
leri mumaileyh Faracullah ve İsken- sinde akdedileceğinden alacaklıların leri liizımdır. Aksi takdirde satış be- u)ı;rayarak :'lludanya'ya kadar 
der Anti Efendilerın İstanbul Asliye yevmi ve vakti mezkilrde bilasale ve- delinin paylaşmasından hariç kalır- saat 8,30 tla Tophanede Scy· 
Mahkemesi Birinci Ticaret Dairesin- ya bilvekale hazır bulunmaları ve !ar. risefain rıhtımından kalkarlar. 
ce 10-7-930 tarihinde iflaslarına müflis şirketin ve şerikleri müşterek 4 _Arttırmaya i§tirak edebHmek • i:;ıi.iiiiiiiiılliııiııiiiiııiiiiiıiıiiiııilliııiiııiiıiiiııillmi 
karar ita olunmuş ve iflasın 11-7-930 borç.lan ile ke~ille_rinin v~ ~or~u te- için yüzde yedi buçuk teminat göster 
tarihinde açılıp tasfiyenin adi şekilde keffül eden saır kımselerın . ıçtıma?a mek lazımdır. 
yapılmasına karar verilmiş olduğun- bulunmağa hakları olduğu ıcra ve ıf-

-dan. !as kanununun 214 üncü maddesi mu 5 - Gayrimenkulü mezkur tama 
cibince tebliğ ve ilan olunur. mı tarihi ilandan itibaren bir ay zar-

i - Müflis mezkilr şirketten ve fında yani 26 .!).ğustos 1930 tarihine 
şeriklerinden alacak ve istihkak iddia Beyoğlu ikinci Sulh Hukuk Hakim müsadif Sah günü saat on üçte Be-
edenlerin işbu haklarını tarihi ilandan fiğinden: yoğlu İkinci Sulh Hukuk Hakimli-
iti~ar~n bir .. ay içinde d?rdü~cü icr~ Müddei Matmazel Sultana ile firari ğinde satılacaktır. 
daıresıne muracatla kayıt ettırmclerı Filip namına kaiın emvali metruke ı 930-7 ı 6 u k 

b b ki d 1·11 · n maraya mu ayyet 
ve u apta e ı er~n asıl~arını ve müdiriyetinin şayian ve mÜ§tereken şartname herkesin okuyabileceği su-
ya .musaddak suretlerini tevdı eyleme mütesarrıf bulundukları Beyoğlunda rette açıktır; işbu gayrimenkul kıy
lerı. Kamerhatun mahallesinde Kalyoncu meti muhammenesi üzerinden ve en 

2 - Müflis şirket ve şeriklere bor- kulluğu sokağında atik 84, 86, cedit fazla bedel venn zatın uhtesine bı
cu olanların dahi keza bir ay içinde 25 numaralı hane hükmen izalei şuyu rakıhr. İhaleai üıtilne icra kılınan zat 
kendilerinin bildirmeleri ve borçları zımnında aleni açık artırma suretile bet gün zarfında artırma bedelini ver 
mikdarını yazdırmaları ve hilafına ha satılıjta çıkarılmıttır: meğe mecburdur. Aksi takdirde ihale 
reketin cez~ ~an~nu m~cibince taki- 1 - Ga:yri~enk~lün. krymeti !"u- fesi.h ve müteakip muamele için ma
bat ve mes ulıyetı mucıp olacağını h~mmenesı Dort hın lıradır. Halen sarı{ ve zarar ve ziyan ve faiz ondan 
bilmeleri. hır gOna ipotek ve haczi yoktur. tazmin edilir. Talip olanlann müra-

3 - Müflis şirketin ve şeriklerin 2 - Gayrimenkul Bodrum hariç ol catları iliin olunur. 
mallarını her ne suret V~ sıfatla olur- mak üzere zemin katile beraber dört 
sa olsun ellerinde bulunduranların bu kattır. Zemin katında bir, dükkan bir 
mallar üzerindeki hakları mahfuz kal mutfak, kuyu ve küçük bir bahçe ve 
mak şartile keza bir ay içinde daireye taşlık; Birinci katta sofa üzerinde iki 

Dı-. Horhoruni 
vermeleri ve vermezlerse cezai taki- oda, bir hela; İkinci katta bir sofa 4· Beyoğlu :vı.·ktep sokak ~o JS 

-
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SÜNNET 
AMELİYESi İÇİN 

Dr. M. TALİPB. 
5-6 ııın evvel haber veril· 
mesi Sirkeci'de Nemli Zade 
hanında numara 1 Telefon: 

Tafsilat için Slrfıcı:I 
menet hanı altında acı• 
müracaat. Telefon:ıst• 

Vapurların11ı 
pazar muntnz•1 

hareket edivoı·l 
J 

Cafer Fahri 
eserler! 

Ta>ukçuluk 
Keçi beslemek 
Salon ve av köpekleri 
Tavuktan çok yumucılal 
için ne yedirmeli 

Çiftçi Kütüpflll 
stanbul Anka n ~add 

AiT' n 
asbık fabrık.ıl arınJı ııı 

danvaca mcihur 

.\1 · ı A G 
Her nevi değirmen, ekdl 

~ilohır, çimento, bira ve k 
neleri tesis edilir. 

Talep üzerine meecan•~ ,11 

proje tanzim ve mühcndl'Jtl'. 
rafından ziyaret edilir. F•ıl' 
için Galaııd:ı Perşembe 1 

Asİz~KlNÖm1ARP~i 
Mtteıseselet!ne müracaat olııİ~ 
nmisyonlar, de~rmen 11,ı,ı1 
ipek ve İfbu ticarete oıti , 
bllcümle mevat depomı:ızıl;.,ı 

1 

1 

L İ ON;;( 
1 den 20 numeroiıi1 

çikolata kartlarını lb'' 
lere şirketimiz zenı:I' ,f,a 
yeler vermeğe devafll 1 u 
le beraber, bu defa 111~1 
müşterilerine birer ııdeı 
albumu t.akdim etııı•~ 
lamıştır. işbu albuj0~ nıımeroya kadar ı. e 
lata reklam karttıır11 1r'r 
edenlere dcfaten ~ ~ 
yllk ikramiye verll'' 1 

Bu kartlar LIOl'i ~ı 
19.tından her hangi ' 111 
lata numarasına 11" 1 
olsun, muteberdir· " 
olan ikramiye ııııı• J' 
hür!lmll:ı tabtınd• 

Haliç iskelelerinde oı çl 
adet k•yın dolabile (7 ıı" 
20 çeki koca yemiş od~~ 
pazar günü ihale edll 111 ~1P 
zayedeye çıkanlmışcır, ıab~ 
mü mczkOrda saat nç 
ıcrdarlık hinısındıkl tb• 
nuna müraca.ıtları, __..-:".rt 

Ankara İstaiyonu civarında 
fafıa garajının noksan kalan 
ksamının ikmali, yeniden inşa 
dilecek üç parça hangar, arsa 
uvarları (13488) lira (97) ku
uş bedeli keşifle kapalı zarf u
ulile münakasaya konmuştur. 
hale 3 Ağustos 930 Pazar gü
ü saat on beşte Ankara Encü-
1eni vilayette icra kılınacaktır. 
nsaat tarihi ihaleden üç ay son 

ra ikmal edilmiş bulunacaktır. 
Fazla tafsiliit almak istiyenler 
Ankara ve İstanbul Nafıa Baş 
mühendisliklerinde mevcut olan 
evrakı keşfiye ve şartnamesini 
tetkik ederler. Ehliyeti fenniye
lerini nafıa dairesince tasdik et
tirecek olan talipler kanunen 
muayyen olan teminat mektup
larını hamilen yevmi ihalede 
Ankara Encümeni vilayetinde 
hazrr bulunmaları iliin olunur. l'ı;t ve mes'uliy~t<' u li rıy-:ıcakl.,rın~ ve zerinde üç #\d:ıı ve bir h"lci: ttr.ün~ü OJeyaune sab<ı11htaı alc~ama •kadır. lstanbul 1486 Mes'ul Müdür: _Bıl 




