
,nm~mmıı=-ı-•-=---=------
Cl ~lt\ 

25 TEMMUZ f930 

5 inci ftne, "io 1599 

NlJSHASI 5 l<URUŞTUft 

, ...... -. ... B-C-<;~ü·---lln'llı ... -~ 

1 
l 

2 inci •aht:~1e · 
rıırl'u ı frlk4tm • Ah fl!j 
Harl:f ve So~ lınber~er 
3 üneJ • r~de 
Yenı aza şeh r m llı.":1l" 
na d se,_.t.ecek 

1 fu:ıu S6)·1üvorl. 
' lfcaret oda ı ıÇl 1 :naındn 

nt•ltr c6rUşüldiıı 
; 4UneU snhlfede 
~ 1 m,--~, h:maı, 

lk.Aye. 4-- Homan 
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f:ıntcm~ Mellme k ndl
ı~ 1fn bir r ., adamı oldu· ~ 1- Sınemılill'm 

'ar~~ p~litikas• 'Asil er 
Roma ya &eyahatim memlekctın 

ıcyecanl milstesna bır ~am~nına .. te
adüf etti: Yeni kral, mılleule ade-

t< balayı halinde. . ikinci Karo!, ba
a gecirece:fi tacın, nefsine ve_rec~-

. · · · e .,mdı-i gurur ve azametın tesırın r , 

d '.l kendisini kaptırmıŞ. Her vesıle 
e milletine kur yapıyor, halk~ı ve a
. görünmek istiyor. Romanyay~ av
tindenberi şehrin mer~czınd~ki sa

l }'l kendine yurt edin~~':: ~.uJ:'.a bu 
vf ı reketı ile milletin ı:ozu onunde, 

ı Jk arasında ya amak fikrinde oldu
l!unu anlatmak istiyor. Ha~ırlard~d~r 
jıl<i, sarayda olup biten itlenn mes ul'.
_Mctini sarayın duvarJanna veya 0 du· 
V' arların arasında sıkışan havaya atfc

nler için yeni kıralın oradan uzak-
a masını zaruri görenler olmuştu. Fa 

bilmiyorum, saray nereye giderse 
f~ıt ın, havayı mahsusunu da ~erabcr 

oturccz mı ;ı, • Unutmamalı ki sara} 
varLlrının kahnlıgı ne olı:rsa olsun 

em heı: dır, her perde ay< • 
. ş muha kak ki, yanın 

t;: f a "li t irler a~ netı-
n hu etırır T i1' .ıdısele 
cerey u hukum .n hari_ç lu-

1 r mı B z Tiırk r &<ıray polıtık -
ı, sa v m nsııplarının mıll~ ~akl~r 

Iraktan da mı 

crindekı tegallupkrını çok .ıırı ~~
. Bu bilg•, bize yakın tarıhımızın 
a tesiri altında bulunduğumuz fa
lardan gelmiştir. En nihayet sa.~a-

ın ihtirastan, cehaletten, tahakkum 
esinden dogan keyfi hareketleri 

özümilzü açtı. İlahi bir hamle ile o 
bustan kurtulduk. Şimdi Tlirkiye
ırullet sarayında yalnız milleti~ 

lt natı hiıkum sürüyor. Ba tarihı 
alOkati, hali o ~ölge ve mevhum 
dretli tacıdarlara ve sarayına kar · 

Ağrı'da tahaşşilt eden kahraman plgademl:ze ali lntlbal11rdan 
- Şark muhabirimizin reılmlerlnden 

1 evı s mpati duyan memleketler
bagırmak bir Türk için ne btiyük 

~vk, ne yüksek bir §tref olurorl 1~
edeyim ki, b•zı ıuurlu mıll~tl.erın 

ray ve tacıdarlık muesseselerını .ta· 
ihi bir abide halinde, tcşrıfat vaııfe
ıni gördürmek için sak1ama~.a~, nl 

Cephanenin asilere l~an tarikile 
Iraktan geldiği sabit oldu ! 

un1arrn, n,. d,. tar:ıdarhk usulunun le 
tinde bir hiıküm ifade edemez. 

Iran toprağına geçmeğe lüzum kalınadan 
Ağ·rıdağı harekatını bitirebileceğiz .. 

Tayyarecilerimlz 
asilerin dağdaki 
vaziyetlerini te-

Romenler: monarşık olmakla if~i· 
ar etiklerını söylerler. Bu gurur hıs· 
1 her halde kcndılcrine pahalıya ma-
0 ı:nuyor Mesela 1926 &ene ınde ken 
!isine .adakat ye~ ettıklerı kıra! 

uçük Mihaılı b tun çocukların ku'?' ffiHffiefi tespit et• 
kule r apar it oynadıkları bır ı 

ı deı
1

• ~e salıanatınkcrdisinetah mı"şlerdir Ercı·ş 
il ettı ı " fclerr nıasanı:nre l!llY· • 
ı ıf ed< K Romen milleti onn h J" • h "f I • 
tta hıç b r m ra "'e talu tutmadan 8 a ısı şe 1 e rı-
nun ırı" c ı k edıvcrdi! Küı;.ilk • • • h • b • d 

ıl k•n 1 ınin k t mucip ola- mız ıçın ır a 1 e 
h c t mı bL: ~~uştıı? İ ki 

bakardı< hıik: lunaJilır ki, ye-
1 

yap JfaCa 8f •• 
ır.ı1 ... yemın ı1 t zahUratın drre ......._. 

ı r• olurs ol un, at\ için katı Liir 
. um vermek, tıı n şüpl?c etme 

kabı! de ıl 

Kıralların çoban kızl.ırma iltıf t ct
ri fe( 1 v f nevi dcvır ge tı 

yorıar Bu n t d Rom~nyam.n 
• e ine kavdcd • ı< bı: hadısedır 

a burad Lur prenses, prcn~es Elenil 
nasu: huv.yetı biJınmiycn'. başıboş 

ır adama k,übini vr"rdı ! UJuvvu ce
bm dereccsın bakınız ki, bu ı;eı; · 

damın böyle olmasına ve mazısının 
ayli yuklü oldugu da anlaşılmasına 
ğmen prense•ın aşkına halel gelmc

j Bu uitıvvu cenaba hayret eden· 

BAYAZIT, 24 (Hu~usı mı:
habicimizden) - Agndagı (A. 
raratdağı) haret.atına başlıya
bilmek için her türlü tertibata
lınmış bulunuyor. Tayyareleri
miz vasıtasile asilerin dağdaki 
vaziyetleri tamamen tesbit edil 
miştir. 

Yarısı bizinı hududa dahil bu 
lunan "Serdarbulak .• daki İran 
aşiretleri buradaki Kiirt aşiret
lerine muavenet etmektedirler. 

I 

Asileri bombardıoıanlarile tt!fhiş eden ve biiyük zayiata 
uğratan hava kuı•vetlerlml:zden ayni /leyill 

biHüğü karakö.~e'de •• 
Şark muhabirimizin resimlerinden 

r ona &kanda! diyenltr ,ardır. An- Ordumu7.un hududumuzu te- lan rivayetler a ıhızdır. Hudut tahdit edilmediğı için buralarrn 
k bunıar duşünmiıyorlar ki prenses cavüz ederek lran toprak/arma karakollarımızrn bulunduk/an ilerde bize veya lrana ait o/a-
lena, her eyden evve~ kalp ve ruhı· dahil oldugu hakkrnda çıkarı- mahallerde ise henüz hudut (Mabadi altıncı sahifede) 
hır Ulah prensesıdır. . .,. ............................................. ......,.. ...................... ...._ • ..._ ................ .... 
Bir zat diyordu ki: Mütemadıyen 1 ··n·-n··· ~1ı·· t B 
gilizcc konuşan bir adam: ergcç 1n- 1 • l 8 e Y 

ilızlere benzıyecek. . Galı\Ja İngıhz 
nındaltı t u hasiyet Romanyanın 

bı havasına int.ltel etmiş· - Valdc 
!, 9L ve ı ede Prusyalı oı~, 

c.:. sin, h tt kıl ve s1 aca ta· 
:nen Romen nmuzrcı oJdugur: 

yluyorlar. 
'ckız dokuz yaşındaki kliçuk kıra· 

da Romenk çok seviyorl~rdr .. o
u hır ac.. d.1 -Masumiyct tıms.ılı
ı. Bu yavru hukumıların ha!'i bana 
, a, da ziyade Romenlerin farlı 

ı;.:alıb ıı den gclaıiş ol~ca~' O~lar 
timsali a umiyct- gorduklerı bu 
uğun politika ile bir giden fena· 

klara, hayat ve diınya işltrıne .karı~: 
asını istemediler. Onl;ır ıstedıler kı 
çük Mihal hic olmana mua.yyen 

r zamana kadar masumiyetin tımsa· 
olarak kalsın. Çu:"kÜ Bükreşin her 
kıt böyle bir timsale ıhtiyacı olacak 
un içindir ki, ben bu hal ve ıskat 
dıse ·- Jıaksrz ve he psız bulma· 
mi 
Y· nı kır ' balayr.ıdan bahsctmiş

N• kudar ya, k ki, balayı. mL 
kkat bı d•vre ifade eder Daha 1 
dıden ulu ta bir iki bulut, -tabi.ı 
bulutu gil. >az bulutları- be-

Bugiln Bıı/qHr l1111ınıırıa kanır ognıyacak o/ad kıymetli 
geııçlerlmlzdnı halccl Hı::a, mulıaclm Mıızaffer 

ı•t fikre/ Beyle 

Sporla dolu bir gün ·-Gençlertakımı bugün Bul-
gar takımile karşılaşacak 

- -·----
Tevkifi /fiil zabıtaya 

tebligat yapıldı .• -Malı/ııim nı•ullat bugü11 
lınplsa11rdPlll 

1 

yerine atmacalllır ..• 

Haydar Rifat ~-. hakkında 
Temyiz mahkcmesının 9 ay • 
güne im!irilc 
rek tasdik ccl 

1 
len mahkiımı 
yet kararım b· 
diren ilam, dil 
öğled .. n onn 
Ankara Müdde 
umumiliginin 

bir derkenarilc 
İstanbul Müd 
deiumuıniliginr 
tebliğ edilmı 0 

tir. Müddeıu
mumilik, ila 

yardım görüyor ar? 
Türk-Yunan 
İtilafı evelki gün me

rasim le teati edildi 
M. · lihalakopulosla 
Enis B. in nutııl lara 

•+ -

Atina, 23 - Türk - Yunan 
itilafnamesi dün saat- 13 te ha-ı 
riciye nezaretınde merasimi 
mahsusa ile teati edilmiştır. 

Musaddak nüshayı evveıa se
fir Enis B. Yun n Hariciye na
zmna verırke maziye bir niha 
yet veren ve iki hükfur et mü
nasebatmda yeni bir devrin ha 
!angıcı o'an bu itilafa ait o 
r imen n de ikmalinden dola
yı bey· r ı memnuniyet etmiş-

tir M:. Mihalakopulos verdiği ce- 1ezahürnllan sonra talebe konferans .~alon11ndan çıknrh 1 

Lozan sulhünün ye
dinci yıl dönümü .. 

Dün darülfünunda hararet 
li tezahüratla tes'it edildi 

Dün Lozan sulhünün yedin
ci yıl dönümü, her sene olduğu 
gibi, bu sene de Darülfünun 

M. Mihalokopcılos Enis B. konferans salonunda hukuk fa 
vapta bu samimi hissiyata Yu- kültesi talebesi tarafından par
nan milletinin de iştirak ettiği- lak bir surette tesit edilmiştir. 
ni söylemiş itilafın ehemmiyeti- Merasimde yüzlerce münev
ni tekrar etmiş ve tatbikatta ver Türk genci, Darülfünun ta
müşkülat çıkmıyacağı ümidini lebesi hazır bulunuyordu. Salo.n 
izhar etmi tir. Müteakiben E- bayraklarl3: ~onatılmı ~ı. ehır 
nis B. tıcaret ve konsolosluk bandosu mıllı ve vatanı parça-
mukavelelerinin :ıkti için Anka lar çalıyo~du. • 
raya bir Yunan hey'etinin iza· Tahır B. ın nutku 
mını teklif etmiş, M. Mihalako 

1 
Saat üçte istiklal mar ı çalı-

pulos bu daveti mcmnunıyetlel narak merasime ba lanmıştır. 
kabul ettigini ve müzakc~ta B_unu müt~ak.~p fakülte reisi Ta
bir an evvel ba 1 nacag nı soy- hır Be-y kursuye gelerek mera-
lemiştir. simi açMı , ezcümle demiştir 

Atin~, 2~ (Anek? - Türk - kı'._ Muht rem Hanım ve Be -
Yunan ıtılafna~e~ı teatı edılır- efendiler, Bugun Lozan un~-
ken Yunan harıcıye nazırı M. g 
Mihalakopulos Türk sefirine hi T1thlr B~y nutkunu 

ok11rken tap ederek bu iti15.fnamenin her 
iki millet için faiclebahş olacak 
olan yeni ve dostane bir te riki 
mesainin ba !angıcı olacağıııı 
söyledikten sonra bu meselele
rin halli ve tesadüf edilen mÜs· 
külatın iktiham edilmesi için 
Gazi Mustafa Kemal Hz. nin <la 
hiyane ilhamları altında İsmet 
Pş. Hz. ile Tevfik Rüştü B. in 
itilafın husulünde sebkeclen mü 
essir gayret ve himmetlerini 
kayıt ve tizkar etmiştir. Enıs 

• 1 dan 7 sene evvel Lozanda im-
. 1 zalanan muahede ile tescil ve 

(Mabadi 6 ıncı sahifededir) 

Sultan 
Hamit 

Hususi hayatı ve 
Padişahlığı .. 

Mabeyin başkatibi 
Tahsin Paşanın ha
tıralarını Milllget 
neşredet•ektir. 

)' A K 1 ı r f) A 

tevsik edilmişti. Esasen hakkı
mız olan bu neticelerin en mu
azzamı, üphesiz ki milletimizin 
istiklal kanununu cihane tanrt
tınnış olmasıdır. Tahir Bey si).. 
züne devamla demi tir ki: 

- Kapitulasyonların ilgasını 
llfuan,mer Rnşll Bey ilan eden Lozan muahedesi glİ· 

kilrsilde nü hukukçular için bir bayram 
mln yedinci yıl dönümiınü id· günüdür. 
rak ediyoruz. Büyük Reisimizin Beş senelik bir müddet için 
dahiyane idaresi altında, asil bir kaç ecnebi mu~ahassısını ı 
milletimizin azmüiradesi ve kah alınacagı hakkındakı kaydı da 
raman.ordumuzun hamasetile ı izzeti nefislenni tatmin için k • 
kazanı! n zaferın neticeleri bun~ (Mabadi altıncı sahifede) 

Şehrem"nlnin binlerce verem· 
liye hıızırladığı sürpriz (50) 
ya aklı bir hastane imiş 1 

(Gazeteler ı 

d• bıl k.uçuk kıra! hükum sürer 

Tenis turnuvamızın final nıaçı ve lVloda 
kayık yarışları bugün yapılar.ak 

- ıabıı küçük kıralın hükiım s"r- 25 temmuz İstanbııl için baş mın tcnfizi için o·- .. --·---...... -- ..... - .. 
kü maçta nasıl lıir netice alacak derhal ilamat H. Rifat Hey' 

(M, h 

n hiıkm!dir. - Genç am- tan başa sporla geçen bir gün o. 
saçlı, sakallı iki lala- lacaktır. Moda kayık yarışlan, 
savctı altında idi. Ha· 

1 ı:ın vasiligin ve na- Tavn klüpte tenıs turnuvası ve 
lahıyctleri muhrü s::· Taksim stadyomunda Gençler 
t haşvckılde idi. Muhtelıtile Varna şampiyonu 

t ne olacak? tıı. ş· inski takımı arasındaki mac 
. - başlı olan ıpç .. . eli k . 

e, btiytik Jıe. hep bugun ıcra c lece ·tır. 
dam lüp j KU\vetleri hakkı!'da mal~-

lal .. , · mata malik o!rr.-iı ız ıçın 

n~ıı sah fede) Biılgar akırrı•n•n bu ü, 

!arını kestirmek mumkün degil- dairesine havale etıni tir.H. Ri
dir. Fakat bilhassa muhacim fat Beye müba ir vasıtasile teb 
hattı cidden kıymetli oyuncular liğat yapılmamıştır. Hakkında 
dan mürekkep olan Gençler dogrudan dogruya tevkif mü· 
M uhtelitimizin Macar muhteli- zekkereEi kesilerek zabıtaya teb 
tine kar ı aldığı iyi ~eticc naza- lig:at yapılmıştır. Haydar Rifat 
rı itibara alınırs Bulgar takı· B. diin akşam geç vakte kadar 
mmı yenmekliğimiz liizm1 ,el r. 1 ha İsare e se\lkedilmi degıldi. 
rakat ınevsirnh hayli ilerile=ş Bug·; t vkif edılmr i c;ok 

<Malı· c i altıncı sah•fede) mümk• dür 

1.';andallar 

Güzide edip Ruşen 
Eşref Beyin enfes bir! 
yazısı: Sandallar .• 

1Jugii11 2 ln<'l snhl/e- f 
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l.i'Mehme~~~ - ~ 
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Mehmet Aliye gittiler •• 
O; devlet tar11/ından yollanan elçiler 

Kat'i teşebbüste bulunuyorlar .. 

. .., 25 1930 
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'HARİCİ BERLE •• 
Gandhiile müzakereye girişildi 
Hindistandaki milli mukavemeti gevşet
mek için yeni bir çareye baş vuruluyor 
Müzakere 

Dört saat sürmüş 
Hindistanda yeni bir hadise: 

Gandhi ile müzakere cereyan e
diyor. Bu biraz garip görünür. 
Fakat İngiliz valii umumısı 
Lord İrwin kanuna muhalif ha
rekatta bulunduğu behanesile 

Amerika da 

Tahdidi 
teslihat •. ! 

lngilterede 

izahat 

Mısırdaki hadi-
sel er esnasında Yeni bir gemi 

yapılacak 
WASCHİNGTON, 23 A.A. LONDRA, 23 A.A. -Avam 

. . .. .. hapse atılan milli reis Gandhi 
Moskof cenerali Muraviyef ~ehmet Alının ne kadar bu~uk ile müzakereye girişiyor. Gand 

Boğaziçinin Anadolu sahilinde- bır kuvvet kazanmış olacagını l hi aylıırıianberi hapisanededir. 

Bahri muahedenin imzasını mü- kamarasında irat edilen bir sü
teakip bahriye nezaretinin mü- ale cevap veren hariciye nazırı 
tehassrs şubeleri 6 seneye ait bu M. Henderson, Kahire, Portsait 
lunan ve takriben bir milyar ve Süveyşte vukua gelen karı
'olar masraf ihtiyarini istilzam ş~k.lıklarm tenki.li ~snasınd~ İn'<i Hünkar iskelesi mevkiini as- hesap eden Avrup::ı bunu da ken l 

kerin ihrac için muvafık gördü. di menfaatlerine muvafik bul- 1 
Moskof ceneralnin burasını in- muyorlardı. 
tihapta iki maksadı vardı: Bir İşte bir taraftan Rus tehlike
kere kendi emrine verilmiş olan sinin önüne geçmek, diğer taraf 
bu 5,000 Moskof askeri şehir- tan Mehmet Alinin kuvvetinin 
den uzak bir yerde bulunacak- artmasına mani olmak için İn
lardı. Bu suretle herhangi bir giltere, Fransa ve Avusturya 
hadisenin cıkmasına ihtimal ve- birleşmiş, müştereken teşebbü
rilmiyordU: Diğer taraftan da sata geçmiş bulunuyorlardı. 
Moskof askerinin Anadolu ya- İngiliz hey'eti Miralay Cam
kasına çıkarılmış olduğunu İb- pbel'in riyaseti altında idi. A
rahirn haber alınca bu kendisi vusturya hey'eti Prokesch -
üzerinde daha müessir bir kor- Osten'in, Fransız hey'eti de 
ku olacaktı. . . Boislecomte'in iryaseti altmda-

Rusların İstanbula gelmesini !ardı. Nisan iptidasında bu fev
haber almakta İbrahim gecik- kalade elçiler İskenderiyede bu 
mcdi. Kütahyada bulunan amet lunuyorlardı. Bunlar aynca Mt
çi Reşit Beyle Fransız diploma sırda tetkikatta bulunmağa da 
tı da bu haberi almışlardı. Fran memur edilmişlerdi. Bunlar son 
sız diplomatı Varenne bunu du- derece mahir diplomatlardı. İfa 
yunca İbrahim üzerinde bir kat edecekleri vazifenin nezaketine 

'ı d k bulunan teferruatlı prag· gılız kıtaatının ıstıhdam edilme ece . ld - b . . 
~~ .. u~ı ramın tetkikine başlamışlardır. mış 0 ugunu eyan ~tı:'ıştır. 

Şayet yapılacak tecrübeler . . B_u ~arışıkl.ıklar~ h~çbır yerde 

1 

memnuniyetbahş bir netice vere 1 cı~d~ hır mahıyet ıktısap etme
cek olursa bahri kanun layihaq- mıştır. 

· nın altı kademlik toplaria mü- LONDRA, ?3 !:-.A. - Lort-
cehhez ve 7 5 tayyare nakledebi lar kamar~sı kom ur. ~adenlen. 
lecek kabiliyette yeni bir gemi- hakkınd~kı kanun layıhasım bu 
nin inşasını derpiş edeC'eği iht;- ayın 21 ınde Avam k.a:rıarası ~a 
mal dahilnde göriilmektedir. rafından 7apılan tadilatlı şekil

de kabul etmiştir. Bu proje, kı
ra! tarafından kabul ve imza e
dildikten sonra kanun mahiyeti 
ni iktisap edecektir. 

Finlandiyada zehir 
Helsingfors, 24 (A.A) - Ko 

münizm aleyhtarları fırkasının 
reisi M. Kassala zehirlenmiştir. 

Fransa da 

Fahri doktor 

ltalyadn 

Şiddetli zelzele 

daha israr ederek bir an evvel göre intihap edilmişlerdi. Gandhi 
A d 1 hı . · · (B' t d') PARİS, 23 A. A. - Paris na o uyu ta ıye etmesını ve 1 me 1 Milli mukavemet hareketini ha-
s ·ı ik 'f d'lm · · k Darülfünunu meclisi Belçika kı-

Roma, 23. A.A. - Napoli
den Popolo d'İtalia gazetesine 
bildirildiğine göre geçen akşam 
ki zelzele gayet şiddetli olmuş
tur. Şimdiye kadar bu kadar şid 

ı detli zelzelenin vukuunu hiç 
uriye ı e tı a e ı esını te - zırlıyan Gandhi şimdi hapisane 

rar ediyordu. Bu mühim bir ha- Rağbet pek fazla deki höcresinde Hindistan'ın ralını fahri dok-
dise idi: Osmahlı payitahtına istiklalini bekliyor... tor tayin etmiş 
b. R k t' · · R d y l l • tir.Akademinin ır us uvve ı gımıış, us o- a ova ote lerı ta- Sakin mukavemet hareketi 

B - · · d h'l l bu intihabı ale-
nanması ogazıçıne a 1 0 

- mamen doldu İngilizler için öyle büyük' bir 
h 1 • R ı O lı la de bir cemile muş, u asa us ar sman tehlike teşkil etmemiştir. Çün-

irnparatorluğu dahilinde yerleş- Yalova, kaplıcaları, pliijı, la- kü Hindistandaki milyonlarca olmayıp, kıral 
k f t b h · · bul Albeı't'in ilmi me ırsa ve e anesını - tif manzaraları, güzel havasile halkın milyonlarcasıGandiye a-

muşlardı!. · · c;ok az bir zamanda sade Türk- leyhtardır. Fikirlerde, emeller- meziyetlerini 
Buna Avrupa devletleri la- lerin değil, ecnebilerin bile rağ- de büyük bir ayrılık vardır. Fa- tansiri etmeğ 

kimse tahattur etmemektedir. 

Teessür telgrafı 

Paris, 24. (A.A) - İtalyada 
vukubulan zelzeleden dolayı M. 

-Doumergue İtalya kıralına bir 
teesür telgrafı göndermiştir. 

Yıkılan yerler 
kayt kalamıyacaklardı. Fakat betini kazanmıştır. kat böyle olduğu halde bugün de istihdaf et-
Avı:up.a devl~tlerinin_;yalnız İb: Dün idareye gelen bir telgraf Hindistanda gayri tabii bir va- mektedir. Dip- Roma, 24 (A.A) - Elde edi-
rahımın nezdınde degıl babası y 1 il · d k b' lomartırt itas. 1 len resmi maliimata göre, dün-. . .. . • ta a ova ote erın e te ır ya ziyet vardır. Mill1ciler oradaki 
Mehmet Alının uzerınde de te merasimi önü- ~ıral Albert kü zelzele esnasında 3188 ev ta-- tak bile boş kalmadığı bildiri!- hükumete ellerinde geldig· i ka-
şebbüs ve tesirlerini göstermele · · müzdeki Teşrinisani ayında Sor mamen, 2757 ev de kısmen ha-
. • . · mıştır. dar mü~kilat çıkarmaktan geri 

n lazım gelıyordu İd .. ·ı b "b banda icra edilecektir. rap olmuştur. . · . . , are, gosterı en u rag et kalmıyorlar. Şimdi İn~ilizler Ö-

i?~~l=-~ 
Hinlerin muhakeme 

ANKARA 24 (Telefonla)
Şarktan Ankaraya nakledilen 
Salahaddinin davasile alakadar 
Talha oğlu Sadi ve dört arkada 

şı geldi!'!r. Müddeiul11 
fından tevkifhaneye 
ler. 31 temmuzda he 
hakemesi yapılacakttl'· 

Başvekil Pş. ge liyO 
ANKARA 24 (Telefonla)-İsmet Paşanın yakındJI 

la gelmesi muhtemeldir. 

Ilarici)re 'r ekili Aııkaradtı 
ANKARA 24 (Telefonla)-Hariciye Vekili Tevfit 

Başmurahhas Tevfik Kamil Beylerle, Ali Sait pş. bur 
ler. 

Nafıa Vekili Sıvastan dönd 
ANKARA 24 (Telefonl;ı)- !er heyetine giderek t 

Nafıa Vekili bugün saat 1 5 te şaya ve heyeti vekile 
Sıvastan geldi. Saat 1 7 te vekil rına izahat verdi. d 

Hitıtlere ait eserler btıluıı 
ANKARA 24 (Telefonla)-

Ali Şar Hüyük köyünde asarı a-

mühim bir kale ve eıJ 
resimli bir kapı b~'.u~ 
kara etnografya muz 

tıka taharrisinde Hititlere ait dlmiştir. 

Y eııi trak1.örlcrjıı tecrübe 
ANKARA 24 (Telefonla)

Gazi çiftliğinde mazot traktör
leri tecrübe musabaka hazırlık
ları bitmiştir. Tecriibe mahalli 
hazırlarmış, simdiye kadar beş 

Maliye Vekilinin 
seyahati 

ANKARA 24 (Telefonla)
Yakında Avrupaya gidecek o
lan Maliye vekilinin önümüzde
ki hafta !stanbula gelmesi söy
leniyor. 
Tevzi edilecek asma 

çubukları 
ANKARA 24 (Telefonla)

Tevzi edilecek Amerika asma 
çubuğu fidanlığının tesisine baş 
lanmıştır. 

Baytar kongresi 

lnuhte' if firma müracı' 
tir. 

Daha bir çoklarınııı 
atı muhtemeldir _,,; 

İsmet Pş. Bı 
teşekkür~ 

ANKARA, 24 AA 
vekil İsmet Paşa Haz~ 
zan muahedesinin Y 
münasebetile kendile~ 
tupla ve telgrafla teb.~ 
lunan zevata teşekklll' 
lağa Anadolu AjansııJl 
buyurmuşlardır. 

··························"" 

murahhasları I 
ANKARA 24 (Telefonla)

Londrada beynelmilel baytari ' 
kongreye iş tire ı~ edecek olan 
murahasımrz N:ıki Cevat Bey 
hareket etmiştir. 

H. Rifat Bey 
Mühlete hacet yok .. 
/liimın tebliğini 

bellliyorum diyor .. 
Va~ıyet çok gerg~dı. O ,~a- üzerine yeni yeni oteller inşası- nümüzdeki sonbaharda toplana Roma, 24 (A.A) - Napoli'de 

~ar k~ bu .. buh~anın bır a~ ev ·l nın elzem olduğu kanaatini ha- cak konferansa millicilerin de Semplon ekspresi ve havalisinde vukubulan zel- Haydar Rifat Beye geç vakte 
ızalesı mumkun olamadıgı tak- sıl etmiştir. istirakini temine og" ras.ıyorlar. • • •1ct• zele esnasında 1778 kişi ölmüş, kadar mahkfuniyet ilamı tebliğ 
dfrde umumi sulhün bozulması • nıçın gecı 1 4000 den fazla kimse yaralan- edilmiş değiı ,ı;. Gece geç vakit 
tehlikesi baş gösterecekti. Belçıkalıları.? "?: alova Gandhi acaba bunu kabul ede- Dün Semplon ekspres şehri- mıştır. kendisini te· ıla aradık. Bize 

Jlfehmet Ali nezdinde . , tenezzuhu cek mi?... mize 1,5 saat teahhurla gelebil- şunları söyledı: 
hey'etler. . . 1 Öğrendiğimize göre şehrimiz Macar sanayi talebesi miş ve Sirkeciye ancak saat 3,5 Hamit B. sehrimizcle - İlamın tebliğ edilmesini 

Bunu nazarı dikkate alan Av- de bulunan Belçikalılar, istikliil . . ta vasıl olmuştur. Ekspresle ge- • bekliyorum. Teb\i~ edilir edil-
rupa devletleri faaliyete geçti- !erinin 100 üncü senei devriyesi . M.ac,a: sanayı mekte?ı talebe len yolcuların anlattiklarına gö İş Bankası katibi umumisi mez, ü~ gün miihleti beklemiye 
ler .. Mart ve Nisan ayları zar- münasebetile Pazar günü Yalo- 81• dun ."ır M~car mebusunun re t~viçrede büyük dağlar ara- rek doifruca dog"ruca hapisane-

t d T t d 
1 

Hamit B. di.i.n Ankaradan şeh- ,., 
frnda Avrupadan İskenderiyeye va'da bir şenlik yapacaklardır. rıvase ın e ıcare 0 ası.nı ve smda bir göl, eriyen karların su 'd _. " D f d f b k rimize gelmiştir. ye gı ecegım.:.. 
üç. ~ühim sefaret hey'eti gel-il Yalovada tahlisiye e te.r ar ~ensu~t a. n .asını larila taşmış ve bütün etrafını Maar:f Emı ....... -nı-.-y-a_r_m 

t 
1 
g.ezmı~lerd. ır. Bugun Cıbalı .fab- sular basmıştır. Tren yolu sel- Balıkçılık mütehassısı • 

mış ır. . . tertibab d A ka · li Londra, Parıs ve Vıyanadan . . . . • nkasını ~ıyaret e eceklerd~r. !erle kapanmış ve sahildeki bir n raya gıtti ge yor 
gelen bu hey'etlerin vazifesi . Tahlısıye ı~aresı .Y.alova J?la- Malullere para tevzı çok büyük sayfiyeler mutazar- Balıkçılık mütemassısı M. Ankara Maarif eminleri kon 
Mehmet Aliye bir an evvel Ba- Jında yapa:agı tahlısıye tesısa- edecek komisyon nr olmuştur. Veberman dün Ankara'ya git- gresine istirak eden Maarif em. 
brali ile banşmağa icbar etmek- tını yapmaga yakında başlıya- Malil.llere ve yetimlerine tev- Tren, bu vaziyet karşısında miştir. M. Veberman Ankarada ni Muzaffer Bey cumartesi gü- Vana giderken ZeY18' 
ti. caktır; • . zi olunacak paraların cetvelleri- yolunu değistirmeğe mecbur ol ·tetkikat ve mesaisi hakkında ve nü şehrimize dönecektir. kasında asilerin el!'!', 

Sultan Mahmut Suriyeyi Meh Bır kitap tabedılecek ni tanzim edecek olan komis- muş ve gölün arka tarafından kfilete izahat verecektir. Haber aldığımıza göre Mu- şen ve şehit . edildiC' e 
met Aliye bırakıyordu. Devlet- Seyrisefain idaresi, Yalova yonun yarın toplanacağını yaz- dolaşarak yoluna devam edebil- İdare hey' eti zaffer Bey kongreden sonra yük tahmin olunan genç~ 1 
ler Mehmet Aliden bununla ik- pliij ve kaplıcalarını tanıtmak mıştık. rniştir. Bu yüzden ekspres şeh- Vilayet i~lare hey'eti dün Va- sek te~risat müdürü .umumisi li doktor. yüzb~sı fsl 
tifa etmesini istiyorlardı. Eğer maksadile mufassal bir kitap Bu içtimada komisyonun ça- rimize bir buçuk saat geç gel- li Muavini Fazlı Beyin riyase- ile birlikte berayı tetkık Avro- Tıbbıyed~ ıken .8 

Adana ı da muhafaza ederse tabettirmektedir. lışma tarzı tanzim edilecektir. mistir. tinde toplanmıştır. paya 'decektir. bır resmı 
......... . .. 444 ...... 4 A ••• 4 4 A A 44 A 4 4 .,;- 1 adeta C•m kav•noz berraklığında idi., tür; kimi Şileplere, mOtÖrJenmiŞ taka,aydınlıkJanru, ta diplerine kadir g~-,~ fada~ gelen o karanlık -odan!n pen~ı O eski. '?aSr~f kapıs~, ·:~ 
~ ~ s d [/ ~ R e • Bir çeğanozun bezı küçük balıklara !ara bin eziyetle sokulup kulaç ku- züken ışık kazıklan gibi uzaklara doğ ceresı al~ s?kulurdu. Lamba!~- ruklı, ıçı az ıns•n •lı~ '1 jl; I • an 8 ar Euş fn ıı. doğru n?Sıl yan gittiği bile belli olu- !aç ip atar, türlü perdeden dil döker, ru uzatır ... Bir yandan da karşı sa- rın aydın~ıgı ile kafcsl,:rde, ~~ı- varlıklı ve gururlu bır 1:.1 

şre "' yordu. İki sandalda iki sandalcı su- kendini ona taktırmağa çalışır. San- hildeki sesleri bu sütunlara nazire gi- sonra kayı!J'?' kapınca dogru yanrun hisarında gibi olan kaY'?ı •••••••••••••••• • ••••••rl ya oltalarını atmışlar; kıl teli teraze- dalcıların kuvvet sarfı muva.?enesi bi yayar ... O zaman bu duygulu ka- rıhtımına bır keMrdan yanaşırdı, 1 tün yerini bile tuttu. 1t ,_,. 
Sandallar, balığın tahtadan taklidi ı run üstündeki .,.nd•I bu deniz uşak- !iyen parmakları da bir h~ber dinler ile otomobillerin benzin harcaması a- rartının şurasında burasında gah be- gündüzden işareti konmuş bir pen-ı değiştikçe masrafı dah3 g 

samla~_ıu yüzü binekleridir. San-lıarınm beşiğ~, i~c_e .ince su fışdtılar~ gibi_ te~ikte idi. O sırada biri ötekine rasrnda _bir münasebet vardır: Yo- lirip gfilı. ~aybolan ateş böçcği parıl- cereye veya .bir manolya altı~a mek- şı daha kolay, iı;inde ytf') d 
dalının ıçınde sandalcı, -kolları uzaj da onl.rın nınnısıdır. Ancak bır ıkı dedı kı: kuş aşagı fren, yokuş yukarı benzin; tılan s~zılır: Bunlor sandallardır. Bu tubunu atıbilmek heyecanı ılc kayı-ı sandallar ön aldı. Kayı~ p 
dıkça taht~l~şmış; ayakları yeri~_e .. o iple karaya ba~h duran bu ya.ı_ı yav- - B?lık tutma'<, para tutmaktır. akıntı aşağı yelken dümen, akıntı yu- heybeti! durgunluğun içinden ara sı- ğmı paslı bir h~l~aya. şöyl~ce iliş_~irip zaklannda eski sefa ~t";f ti 
eşaslı eller.ı ile: fakat arka a~ka yuru- r~ları, sahıplerın!n yorgun vucutle- Ötek~. de ?na: karı ya kürek, ya yedek. ra bır şılep geç_e~~k olsa, hışıltılarının ayak ucu _ıle yururd~'.. Gerı donun~• J ameli olan eni rakıpl•;;; 
yen- garıp bır su Santor una ben- rını, odalarındaki haşaratın cımbızla- - Goksu dan duman kalkıyor, ha- Müşteriyi yıldıran bu güçlükleri önünden bu kuçuk ışıklar kenarlara bakardı kı uysal gorunen sular bır j .. .. y .. .. .. Ol 

, zer. . rından kurtarır!a~. Ve sandalcılar_ bir va iyi ı. Müjdesini ".e~di. . sandalcılar hiçe sayarlar. Bu ak kö- kaçışırlar. tıpkı .u!ak balıklar yunus- oyun etmişler. Bineği göz~p uzakla- 1 da gore gore c;u~u;I;'l:o>-' 
Yalılarm en tabii ve en lilzuınhı Temmuz gecesının sonunda muez- Hakıkaten Kandıllı ile Anadoluhı- püklü sesler onlara denizin kahkaha- !ardan kaçışır gıbı... ra açmışlar... Çılgın delıkanlı, du-, san~allann da a _t ıeıi 

gezintisi vasıtası sandallardır. Sade ı zinden önce uyandıkları vakit görür- sarı tepelerinin ağzından ince bir bu- 81 gibi gelir. Onların en göze aldır- * * * varlardan can pahasına atlı yarak köy maga başlıyor,. do~em•. 
yalılann mı? Boğaziçinde herkesin !er ki yıdızlı kubbenin bir teviye la- ğu, bir marpuç ucundan çıkar gibi dıkları cesaret, altlarındaki bu küçü- içine düşer. bir kira kayığı ile ken- sandalcıların gıydıklerı ıfi 
h · h k ı · ı· · · b' k d k ı· d Görülüyor ki Boğaz m su caddesi- - k d il z k bo d•~· er an en ışe yarar ar.e et vasıtası cıvert ığını ır enar an koyu koyu yü se ıyor u. cük teknelerle Karadeniz'e balık avı- disininkini avlamaga çı ar ı. n e; · · ev . yuna ti 

nl y ı d ka 1 b -1 · 1 · - b 1 f kta B k .. .. d k ne geceli gündüzlü işlek bir yol can- bil kah ı ı ya 
o ar. u arın an a sıya ara ag ı 1 tırşe eş~ırm~ge .aş ıyan u. ~ . g~ - ey oz ustun en aya landı mı, na çıkmalarıdır. G<;<;Jer şehre inip lılıg· ı ve""n varlıklar sandallardır. Kimi de mehtaplı gecelerde, donanı sa ve erı nası ~·"' 
merke~l'.'.r ada seyran!arında ne hız- 1 neş yerme ınce~ık .~ır ay .?ilımı dog: kulak asma. . . Hem martılara bak, müşteriler seyreldikten sonra bu san Bunların arasında eski kayıklardan mış bir pazar kayığına sazendeler o- radyolu bahçeler ?l :ı 
met goruyorlarsa, ıpı_nden rıhtıma 

1

. m.ada.dır. Sankı g_ un.eş, .once, ken_d_ ı nası11 toplaşıyorlar; demek ki balık dallar, Kilyos açıklarından trva önle- turtarak, kendi de ardmd•n giderdi. 1 paytonlar nasıl taksı 
bağlı d Jla d B - f ı d d b h f f i k bir tane bile görülmez oldu. Bir va- c .san. a .. r_ a ogaz se a a.nn a cısmın e_n u. a ı çızg·yı· ay.ırıp gon ço ·.· .. ,. ·~ . .. .. rine kadar Boğazın ag"zını su ku•u Sahı'llere çarpan manalı gazel sesleri- dallarda da yava• yav•> 

if D h M h d k ık b k b B 1 ld . _ • kitler b~ kıyılarda yeni doğma hi- ı • -~• 
o vaz eyı goruyor. a a.~' v_ar. e erere ı ır ışı te.cru ~s~ yapma- .. oy ece y~ . a agır aı::ır_ yuru>'.erek sürüleri gibi kaplarlar. Bir gözleri ne yalı pencerelerinden esmer ve ve sandalcı motör ol,.,.. 
tapta seyya~ sa_zende koşku onlar, dadır. Bu ağartı fecrın mıdı r, yoksa sohbet eden ıkı ahbap gıbı bu ıki san çaparilerinde ise bir gözleri de ufuk- lıiller gibi süzülüp geçmiş 0 narin ya- k 1 b 1 ka k - 1 Hız ve kolaylık eskite 
saz dinleyicilerın mevkibi onlar; ye- bu solgun belirtinin midir, şüpheye dal, müşteriler uyanmadan önce ken- tadır Çilnkü Karadeniz fırtınası an- pılar rüyanın ve aşkın salıncakları umra k~~~ sa~ r,. ~ıgr~~ .. •t ı-, . kıla veri1o! 
rine göre matrabazların balık derosu düşerler Fakat gittikçe seçilen efla- dilerini sabah akıntılarına vermişler, sızın. patlar Suların uzaktan kabar idi. Hilali gömleklerinin geniş yenle- ~an n;•v ı_ yatı~~· ~~tt ~e b u!uyçen ~ r p manzı;::ası eni ra 
onlar ;sebze dükkanı.dondurmacı dük 1 tun suy~n üstünde ilk küre'·Ierini suların keyfince usul usul Hisar'lara dıg-ınr hom.urtusunun bog" uk bog" uk ri meltemlerde işaret mendili gibi U· buklse .ad çıgıG .. ::;:ı ôyk edn e _ege, u 1 beilp ıb~etı;ıcın,il ı: Yı.çirıe ô 
k . nl ·· "k · · ~ ' d - · · la d ' çuşan •k poturlu güzel hamlacılar bu u u an ouuya a ar agır, naz- e u una esını . 

1 
anı o lıar; yduru manav sergısı on· -adeta geriniyor gibi- çekmeğe ogru ınıyor r ı. gelmeğe başladığıı sezer sezmez he- ğu yaşmaklı dilberleri, kehrübadan, lı iner çıkar heyheyleri korudan ko-1 rüttüğü bu makinelcşııı•:, 

ar; tat su amacanalarmın ambarı baslarlar Biraz ilerledikçe ta e · • * • men yelken kürek Fe e 'l · k t ' 1 ıt1~ 
1 k 1 h d . 1 · · · · n Y rı n r erın uy u bag"adan yapılma sanılacak pu"rtu"klu" ruya defalarca aksettiren körfez ön- eski yolda•larının yan 

on ar; ıyı arm asta se yesı on ar... bel - d · ·ı ı ki b - ı ı B 1 • t•tİ B' k .. d "b" h'I 1 - pem eşmege, enız erguvanı eşme- Fakat Boğaz m suları h<r vakit u anna arınmaga ça ışır ar. ıı nakış süslerinden çerçeveler irinde, !erinde durarak cuşacuş gazeller din- !arı havada geçiyor. " 
ır oy en ° ur sa 1 mezar rgma ğe; gündüzün bir hizada gibi görü- b" ı "kı k d "ld' G' b fırtına kuşlarından dalga saldın•ları ' · 1 al• 

.:enaze götürdükleri bile oluyor Di- 1 f k b. _ oy e n .. egı ır. ıineş eş on .. .. d" . 1 . .. •.. renk renk atbs minderler üstünde ler, çekingen fısıltılarla konuşur, sev kürek, kayık azmanı , 
bT · k. A d 1 1 · nen sıra tepe er, -u a ır bugu te- minare boyu yükselince akıntılar di- onune uşemıyen erın kanadı kopuk- adeta nazla uyutur gibi süzgün ge- dalı kayıkları ucuca sürünür kay ktan 1 ba k k kik1' 

ye ı mm ı, -~a .. o u yaz asının en- sirile- kimi daha berrak, kimi daha rilir çırpıntılar uyanır Sandallar !erin altında kırılır kalır, içindekiler k - k hk h 1 . r w' ı t a anca spor 
gın topkarakl~ı ustunde kagnı, ~alla- uçuk bir halde biribirinden ayırt ol- yuk~rdan yelken açıp . k;lebek gibl' kulübelerine bir daha dönmezler. çirirlerdi. Zarif beyler, sayvanları su dayıVga ad'k a a adr'ıı ıç_ '. ab'Jar . uçar- ca . . şi 
mızın ç ışıne yarıyorsa, Bogaz'ın ma - .. t t S d 1 ıl b . . lara değen iki çifte piyadelerde bun- ı. ene ı gon o erını ı e ımren- Bununla beraber i' 
Ju ovasında da sandallar bize 0 ka- k:: Y~ u ar. ~n ~ c a';,ı u can uçarlar; ıyı. . . Lakın sandalcılar a- * * * larm ardına düşerdi. Sularda göste- direcek o kayık alemlerinin bir kıs- caddenin en sık kaJaba1~ 
dar is görüyor. 0 .t rkr~l'.aykıı seyrtle e. e ed, ~ arı. ın- kmtı yukarı çıkarken buram buram Geceleyin, son şirket postaları, rişli yarışlar olurdu. Bunlardan ki- ınına gerçi sandallar da yetiştL O va-

1 
dallardır· i• adamların••.!, 

cı me sızın sme enne ogru gıder t d"k ı H k tı h · k .. ı · · h ' ' ,.,,: Bir güzelliMeri d h . S d il ler. er 0 er_ er. er a ın ~ uyu~a, proıe tor erırun ortum gibi püskürt mi, yalıların örtük kafesleri ardında kit o kehruba renkli hilallerin arasına !ilerini, balık meraklı" 
' a a · an a ar, daha dogrusu huysuzluguna gore tüğli ışıkları yalı ve koru yüzlerinde hayal ararlardı; göz koduğu ile söy- tenteli türlü nakışlı içi aynalı Jarı ecikenleri b<f ıst 

Y,~~arı fu:ara yal1ıla.rıbdır.1 San.d~cdı- Bazan sandaldan sandala resim gi- kendilerini bin zahmete sokarlar. Ki- gezdirip çekildikten sonra Boğaz de- !eşmeden, bir bakışta anlaşırdı . Gece dümen' ipleri vi ne .. ;ü ü i e 'ı ' g · ' · arll 
an Ç05U, gece erı un arın ıçın e bi bir Tür~çe il" konuştukları duyu- mi sandalını yedekte, zorlu bir su bo- niz' rtı dur" · 

[I 



Cl"\IA TE!\L\ll7: 

Fantoma Mehmet beş sene ağır hapse mahkQm oldu 
T. Odası Ahırlar Yeni vapur Yeni intihap iskan 

Dünkü içtimaında 
ne kararlar verdi 

Oda meclisinde fab
rikatörlerin 8 

müınessili bulunacak 
Dün Ticaret odası mccli.si, 

T . t ve Zahıre toplanarak ıcare . . . 
borsası yeni idare mecl'.s'.nı ~~ 
tik etmi~ ve borsa meclıs~ne 
da namına Habip zade Zıy.a ye 
Hamdi Beyleri intihap etmış~ı~. 

Oda reis ve katibi umumıs'.· 
nin borsa idare meclisin~ ve bıl 
mukabele borsa reıs ve 
katibi umumisinin de O~~ mec 
lisine tabii aza olmaları ıçın İk
tısat vekaletine müracaata ka
rar verildi. Oda riyaseti od~ 
meclisinden istifa eden İsmaıl 
Hakkı ve Hacı Mehmet B. lerin 
yerine yeni aza intihap edilme· 
si ıazrr,1 geldiğini bildiriyordu: 
Bunun için yeni intihap hey'e.tı 
tefrik edildi. Bundan sonra hır 

Emanet müfettişleri 
teftişatı bitirdiler 

Felemenk vapuru 
matluba muvafık 

Emanet encümeninin Vapura Ege ismi 
ahırlar verilecek .. 

İstanbul • İsk ·nderiye hattı 
hakkında kararı için Seyrisefain idaresinin bir 

Ahır sahiplerine verilen müh vapur almaga karar verdiği, ve 
!et üç gündenberi herkes hakkın istediği evsafı haiz vapuru Fe
da tamam olmuştur. Emanet 1 le~enk'te bularak, f~nni bir he
baytar müfettişleri bu hususta· yet~, .vap~.ru ma~~llınde _muaye 
ki teftişatı ikmal ederek raporla ne ıçın gonderdıgı malumdur. 
rını makamı Emanete vermişler Gelen haberlere nazaran heye
dir. Encümeni Emanetin yeni tin muayenesi neticesinde vapu 
bir kararile ahırlar ikiye ayni- run aranılan evsafı baiz olduğu 
mıştır. Bir kısmı gayri kabili ıs anlaşılmıştır. Felemenk gemisi, 
!ah, diğer kısmı da tadilat ile hem~n hemen dahi_li . teşkilat, 
asri hale i frağı mümkün olan- makıne v'< tekne cıhetınden İz. 
tardır. Gayri kabili ıslah olan a- mir vapuruna benzemektedir. 
hırların derhal kapatılması için Fakat yeni vapurun tonajı İz
belcdiye dairelerine emir veril- mir vapurundan büyüktür. Ye
miştir. Bazı tadiliit ile tal.ima~- ni v_apur 5,200 tonilato hacmin
name ahkamına göre asrı hır dedır. 
hale konması kabil olan ahı~l~r Alınacak vapurun ismi şim
da şayet şimdiye ka?ar tadılat 1 diden takarrür etmiştir.seyri sc 
yapmamışlarsa evvela eczayı ı fain idaresi, yeni vapura halis 
nakdi ile tecziye olunacaklardır. bir Türk ismi koymayı münasip 
Bu cezadan sonra bunlar da ta- görmüştür. 
dihit yapmamakta ısrar ederler
se kapatılacaklardır. 

Hava şehidi 

Bu ad "Ege" dir. Ege, eski 
Türklerin ikamet ettikleri bir 
yaylanın ismidir. 

e takrir okundu. Bunda Oda mec 
!isinde adedi dört kişi olan sana 
yicilerin münhal vukubuldukça 
fazlalaştırılması isteniyordu. 
Bu teklif metr.nuniyetle karşı: 
landı ve oda meclisinde sanayı
cilerin 8 aza ile temsili takarrür 
etti. . 

Bundan sonra Oda'da ycnı T. I ,..1 /ı / bl l 
teşkil edilen ihtisas ko~isyonla .zm rue ec r ag-

Bir iki güne kadar, vapurun 
kazanlarının da muayenesi bi
tecek ve vapur buraya getirile
cektir. nnın müzakeresine geçıldı. 1111re llazası oldu 

Oda idare heyeti komisyon· İzmirde Salı günü bir tayya-
ların idare heyeti tarafından d~ re kazası olmuş ve genç bir tay 
vctlni muvafık buluyor~u .. Ga;ı yarecimiz şehit olmuştur. İzmir 
Bey buna itiraz ettı. etıce. e de münteşir Hizmet rcfikimizde 
idare heyetinin fikri kabul cdıl· okuduğumuza göre kaza, sabah ı 
di. "f leyin yapılan mutat uc;uş esna-

T enzilatlı tarı e yarın sında olmuştur. Yeni kale İstan-
başbyor bul tayyaresi İzmir ufuklarında 

Devlet Demiryollarında na~- tecrübe yaparken bir aralık Kar 

1 d'Jecck zahire ve un için tcnzı· şıyaka. İzmir arasındaki mezba 
e 

1 
• 'b baş h d - b d l'tlı tarife yarından ıtı. arcn aya ogru uçmuş ve u sıra a 

la c.ak tenzilat zahırc ve un makinada bir arıza olmuştur. 
ıya ' . k' 'f 

nakliye ücretlerınde es. ıbta'.'1 de· Motör durmuş ve tayyare deni-
nazaran yüzde 36 nıs etm e ze inmiştir. İçinde bulunan pi

ksik oı J ~aktrr. Bu tenzilatın \otu ikinci sınıf gedikli zabit 
nisbeti Sıvas hattında yüzde 50 Mehmet Ziya Bey de bu elim 
yi bulacaktır. . . . kazaya kurban gitmiş, denizde 

Tenzilat her hangı bir ısta- boğulmuştur. 
siyondan Mcr11ine yapılacak u_n Aziz hava şehidinin cenaze
ve zahire nakliyatına da tcşmıl si bütün arkadaşlannm ve İz. 
edilmiştir. • mirlilerin göz yaşlan arasında 

Girewn fmdık rekolteıı kaldırılarak şehitliğe götürül-
Gelen malumata nazaran b~ müş ve defnedilmiştir. 

Darülbedayi 
Kadroya yedi artist 

ilave edilecek 

E. Behzat B. niçin 
istifasını vermiş? 
Darülbedayi temsil heyetine 

kadın ve erkek daha yedi kişi 
ilave edilmek suretile kadronun 
tevsii takarrür etmiştir. 

Ercüment Bchzat B. in isti
fası san'atkarlar arasında tees
sürle karşılanmıştır. 

sene Giresun fındık rckoltesı 
500 bin kantardır. Bu miktar 
tahminden biraz noksandır. 

Bu istifanın, uzun zamandan 
beri Rejisör Ertuğrul Muhsin 
B. ile E. Bchzat B. arasında de
vam eden ihtilafların beklenen 
bir neticesi olduğu anlaşılmak-

Şarbona kartı yeni tadır. E. Behzat B. Muhsin B. 
bir aşı in artistlere karşı aldığı mute-

Buna sebep yaban domuzla
rının az mikyasta tahribatıdır. 

Et fiati 50 kuruşa 
düşecek 

Şehrimize son gelen malı'.ima 
ta göre, bu sene Erzurum ve 

1. . de koyun çok fazla ol-ava ısın .. 
uğu icin eylıile d<_>g':1 ~uvare· 

d t rtacak ve et fıatı ellı kuru· a a . 
kadar inecektır. . . 
Şimdi az mal gelmesının se-

bebi havaların müsait olması 
dola~ısile Erzurumdan ~rken 
mal gelecegi tahmin edı.lerek 
haymana mallarının vaktınde!1 
evvel elden çıkarılmasıdır. 

Bu seneki Erzurum hayvana 
tı geçen senelere nispetle çok 
ıı;silidir. Evvelki sene 15 okka 
gelen koyunlar şimdi 25 okka
yı bulmaktadır. : -

Bu besili malların. eylu!~ dog 
ru İstanbula gönderılecegı an· 

!aşılmıştır. I I k 
Bu sene karpuz bo 0 aca 

Trakyadan gelen haberlere 
göre, bu sene karpuz, k~vundan 
daha fazladrr. Maamafıh k~r
puzlar henüz kemale gclmemış-
tir. 

1 5 Bovlarına göre karpuz ar 
kuruştan 35 kuruşa kadar satıl 
maktadır. 

Suriyeye hayvan ihracı 
Fransızlar Türkiycden Su· 

riveye hayvan ve hayva~ mad: 
d~leri ithalini yasak ctm!şle~dı. 
Yapılan müzakereler netıcesın
<lr hu yasak kaldırılmıştır.~e~ 
Jeı -:timizden Suriyeye her t~r~u 
hay uaıı ve hayvan maddeten ıh 
r d"I bilecektir. 

Kam blgo bor.fi ası 
ı '\ (K 

ıı - ,7· 
ır; tıt 

İktısat Vekaleti merkez l;'ibo· ı hakkimane vaziyeti san'atle 
ratuvarı m;.işaviri Süreyya Bey 1 gayri kabili telif bulmuş oldu. 
şarbon hastalıklarına karşı bir J ğu için istifasında israr etmekte 
aşı keşfetmiştir. Vekalet bu aşı- ve tekrar Darülbedayie avdeti
yı muayyen mıntakalarda tatbik . ne imkan olmadığını söylemek-

. 1 d' edccektır. tc ır. 

Ticaret borsasında inti
hap dün yapıldı 

r--·ırka na mzetleri hey'e tl idare 
azalıkl ı:trına intihap edildi 

Ticaret ve zahire borsası İ
dare meclisi intihabatı bir çok 
i~tilaflardan sonra nihayet dün 
yapıldı. Dünkü ıntih3:pta C. H. 
F. müfettişi Hakkı Şınası paşa 
ve fırka erkanı da hazır bulun
muşlardır. 

İntihabata 62 kişi iştirak et-
miştir. 

Neticede meclisi idareye C. 
H. F. namzetleri olan şu zevat 

intihap edilmişti; 
Furtun zade Murat, Hasan 

Rıza, Asım zade Nuri, Bürha
neddin, Alemdar zade Şeref, Os 
man Nuri, Abdülkerim B. ler. 
Bu zevatın içinde yalnız Asım 
zade Nuri Bey mübayaacıdır. 
Mübayaacılardan hemen kimse 
intihaba iştirak etmemiştir. Bu
na da sebep meclisin bu şekilde 
teş~kk~lüne J!!.Uarız ol_!tlalarıdır. 

Şehir meclisi 
namzetleri 

A~ustos sonunda illin 
olunacak 

Eylülde başlanacak olan şe
hir meclisi intihabatı için yapıl 
makta olan iptidai hazırlıklar 
bitmek üzredir. Namzetlerin tes 
bitine yakında başlanacaktır. 
Namzetler intihaba çok yakın 
bir zamanda ilan edilecektir. 

Bununla beraber gerek Cemi 
yeti Belediyeye, gerek Meclisi 
Umumiye 8-10 senebenberi mü 
tcmadiyen intihap edilerek bu 
meclislerdeki muamelata hakim 
olmuş bazı zevatın şehir mecli
sine dr namzet gösterilmeleri 
şimdiden mukarrerdir. 

Bu zevat tefrik edildikten ve 
şehir meclisine ithal edilecek ka 
dm aza miktarı taayyün ettik
ten sonra geriye kalacak aza 
adedine göre namzetler hakkın
da tetkikata başlanacaktır. 

Fırkaya aza kaydedilmek üz 
re müracaat eden hanımlar hak 
kında henüz Vilayet idare heye 
tince bir karar verilmemiştir. 

Maamafih şimdiye kadar fır 
ka, ocak merkezlerine müracaat 
ederek mıameleleri vilayet fır
ka merkezine kadar gönderil· 
miş olan hanımların miktarı ol
dukça mühim bir yekuna baliğ 
olmuştur. Bunlar şimdilik elde 
tutulmakta olup hepsi hakkında 
birden karar verilecektir. Bu 
kararın da, ancak ağustos orta
larına doğru verileceği tahmin 
edilmektedir. 

EylUide yapılacak olan bele· 
diye intihabına iştirak edecek 
nüfus miktarı tesbit olunmakta 
dır. Kanuna nazaran nüfusu üç 
bine kadar olan yerlerdeki 
belediye azasının adedi 12, 
beş bine kadar olan yı;r-
lerde 16, on bine kadar 
olan yerlerde 21, yirmi beş bine 
kadar olan yerlerde 26, elli bi
ne kadar olan yerlerde 31, yüz 
bine kadar olan yerlerde 36, ki
şi olacaktrr. Nüfusu 100 binden 
fazla olan şehirlerde de her yir
mi beş bin kişi için bir aza inti
hap olunacaktir. İstanbul şehir 
meclisinin aza adedi miktarr ta
ayyün etmiş gibidir. Şehir mcc 
lisi 64 veya 66 azadan terekküp 
edecektir. 

Poliste 
Laleli yangın yerinde 

·bir cerh 
Galatalı sabıkalı Kadri evvel 

ki gece Laleli yangın yerinde 
Kadırgalı Kirkora tesadüf et· 
ıniş ve ötedenberi aralarında 
bir kadın meselesinden dolayı 
münaferet oldugu için kama İ
le karnından yaralamıştır. Kir· 
korun yarası ağır olup hastane
ye kaldırılmıs, Kadri yakalan
mıMır. 

Yangın başlangıcı 
M ere an hanında oturan tan

zifat amelesinden Hasaı1. Meh· 
met ve l lüseynin ikamet ettik
leri ı 2 numaralı odada~i man
galdan sısrayan kıvılcımla yan
gın ç kmış ve oda kısmen yan· 
dıktan sonra söndürülmüstür. 

Doland rıcılar faaliyette 
ı - Kırsehirli İsmail Hakkı 

Efendinin Emiııönünde meçhul 
bir şahıs tarafından 35 lirası do 
landırılmıştır. 

2- Kasımpaşada oturan Va
hide Hanım, Karadenize git
mek üzre Sirked rıhtımında 
beklediği bir sırada yanına meç 
hul bir adam yaklaşmış ve Or· 
duya ucuz bir bilet alacağından 
bahisle kadıncagızın üç lirasını 
dolandırıp savuşmuştur. 

Açıkta bl-;; i11kin 
memurları 

Mülga iskan umumi müdür
lüğünden açıkta kalan memur
lar tercihen münhalata ve nahi
ye müdürlüklerine tayin edil
mektedir. Bu suretle esk' iskan 
memurlarından mühim bir kıs
mına memuriyet bulunmuştur. 

İskan müdürliıgü memurin 
müdürü Nazım Bey de idarei u
mumiye şube şefliğine tayin e
dilmiştir. 

Yeni talimatname 
tebli~ edildi 
----

Teffiz komisyonları 
faaliyetlerine devam 

edecek 
Aylardanberi beklenmekte o

lan iskan talimatnamesi Dahili
ye vekaletinden vilayata tebliğ 
edilmiştir. Yapılan talimatna
me bütün hak sahiplerinin iska· 
nı adi ve teffiz haklarını muha
faza edecek şekildedir. Eski is
kan idaresi zamanındaki teffiz 
komisyonunun kararlarına iti
raz hakkı mübadillere verilmek 
tedir. İtirazı olanlar birer istida 
ile mıntaka iskan müdürlüğüne 
müracaat etmelidirler. Yeniden 
talep istidaları da kıdıul edile
cektir. Gelen talimat .ameyi tel 
hisen yazıyoruz: 

"İskan umum müdiirlüğü il
ga edilerek iskana ait teşkilat 
bir şube halinde nüfus işleri u
mum müdürlüğüne raptedilmiş 
tir. İskan teşkilatı yarı yarıya 
tenkis edilmiş ve memurin kad
rosunda yarıdan ziyade tasfiye 
yapılmıştır. 

Yeni teşkil edilen iskan mın
takalan muhacir ve mübadille
rin kesafeti nazarı dikkate alına 
rak muhtelif vilayetleri sahai iş 
tigaline almaktadır. Her mınta· 
ka müdirinin iskanı adi ve tcf
fiz muamelelerini muttarit ve 
muntazam bir surette takip ve 
intaç eylemeleri için aşağıda ya
zılan maddelere hareketlerini 
tevfik eylemeleri tensip olun
muştur: 

Kanunusani 340 numaralı 
kararname ile müteşekkil vila
yet ve kaza teffiz komisyonları 
evvelki gibi vazifelerine devam 
edeceklerdir. İskan mevzuat ve 
esasatı dairesinde tekemmül e
decek dosyalar komisyonda tas
dik edilecektir. 

Mıntaka müdür ve memurla 
rr bulundukları mahaller tcffiz 
komisyonlarının tabii' azasından 
dır. 

Mıntaka müdürleri hangi vi
layetlerde bulunurlarsa o vila
yete ait iskan işlerine taalluk e
den muhaberatta o vilayet vali
leri vasıtasile Dahiliye vekale
tile muhabere edeceklerdir. Mü
dürler re'sen vekaletle muhabe
re edemezler. ...... 

Vapurlara buz veril
rniyecek 

Transit suretile geçen vapur 
kumpanyaları Şehremanetine 
müracaat ederek vapurlar için 
külliyetli miktarda buz istemiş
lerdir. Bunlar kendilerine buz 
verildiği takdirde ehirden kül
li miktarda yiyecek ve saire ku
panya tedarik edeceklerini de 
hi ldirmişlerdir. 

Keyfiyet buz fabrikası mec
lisi idarece şehrin ihtiyacı temin 
edilmeden harice buz verilmesi
ni muvafık bulmamı tır. 

Avukatların tenezzühü 
Adalarda oturan avukatlar 

aralarında bir tenezzüh karar· 
laştırarak 29 Temmuz 1930 
Salı günü İcrasını tesbit etmiş
lerdir. 

Tenezzuhe sabah saat dokuz 
buçukta başlanacak, Büyükada
dan kalkacak hususi bir mu la 
Kartala ve oradan otomobiller
le Yakacıkta ayazmaya gidile
cektir. 

Tenezzühe Adalarda mukim 
bulunan hakimler de davet celil 
mişlerdir. 

Göztepede demir bulundu 
Göztepcde, Sahrayı Ceditte 

oldukca zengin bir demir made
ni bulunmuştur. Bu maden şeh
re yakın bir mevkide olduğu i· 
çin azamı dcrecrcle kabili istifa. 
de addolunmaktadır. 

İstanbul 11ervileri 
İstanbul meb'usu Yıusuf Ak

çora Bey bazı alakadar maka. 
mata müracaatle İstanbul ser
vilerinin kesilip mahvcdildiğin
den şikayet etmis ve şehre gü
zellik veren bu ağaçların hüs
nü muhafazası lüzumunu ileri 
sürmü~tür. 

fanlonıa Mekmet kendl.dnl milda/aa ediyor .. 

Böylesi görülınemi 
Fantoma kendisinin bir hırsız olmadığı 
adeta bir fen adan11 olduğunu iddia ediyo 

Kurnaz hırsız 5 sene 10 aya mahkuın edild 

Kasa hırsızı meşhu~ Fanto 1 mim, bu ceza da bana Jayıkt 
ma Mehmetle kardcşı Abdur- Ve hey'eti hakimeyi selamlı 
rahman ve arkadaşı Bulgar As- rak dışarı çıktı. 
pas'ın dün Ağırcczada muhakc- Hikmet B. davadan 
mclerine devam edildi. Geçen va.z geçti 
celsede cağırılmaları takarrür Band rm c hk 
d k • . . . V hb' ı a eza ma eme 

c en omıscr muavını e 1• Reisi Sabık M"' t t"k H.k 
). 'k' . be k . us an ı ı m 

ve po ıs ı ıncı şu ser onutıe· B tarafında g _. ·ı ı · o B 1 1 · 1 d · 1 · n az..,,ecı er a c 
rfı d s1 m~nd .Fer ge mış erb 1

•. : hine ikame edilen davaya d' 
a e erın c~ antornanın u ışı 3 üncü Cezada devam edilmi 
nasıl yaptıgını ve paraları sak- · _ tır. 

ladıgı yeri ne suretle itiraf etti- G 
azeteciler, Hikmet Bey 

ğini, tafsilatile anlattılar. şahsına karşı hürmetkar oldu 
Müddeiumumi, ihtisası dola- larında b h t · l d' H' n a se mış er ır. ı 

yısile bu işin tek başına yapılıp met B. de bunun üzerine dav 
yapılamıyacağmın şahit Os· dan feragat ettiğini bildirmiş 
man B. den sorulmasını talep et dava da bu suretle sukut etmi 
ti. Osman B. dedi ki: . tir. 

- 28 senelik memurum. Bıl-
hassa bu kadar muhkem bir ka
ı.anın yardımcı olmadan kırıldı· 
gına tesadüf et!]ledim. 

Markar Ef. nin kasası Avus
turya kasası idi. Bu kasa tek ba 
şına mümkün değil açılamaz. 

Bunun üzerine Fantoma aya
ğa kalkarak yüksek sesle müda
faada bulundu: 

- Hayır .. Söyledikleri doğ 
ru değildir. Kasayı kıran, para
yı saklıyan, sonra yerini göst 
ren benim. Benden başkaamın 
bu işte hiç bir alakası yoktur. 

Reis, Fantomaya burada: 
- Peki ama, dedi, sen itira

fatta bulunuyorsun ya .. Kafi .. 
Bu adamların vekili misin 

Emniyet sandığını 
dolandıranlar 

A11etullah m ahlt•m•de 
Emniyet sandığından 16, 

sen? liralık sahtekarlıkta bulunmak 
Reis, m~tca.~iben A.spasla a- la maznun Ziya, Ayyetullah 1 

ralarındakı munasebetı araştıra ·ı F ı ..: h k' 
k d d' ki .1 maı , uat ve zze •• n mu a 

raS c 
1 s'ı· "kl' . B 1 melerine dün Ağırce:ıada d 

- en e anı ısın, o u gar d·ı . bazı tk'k . 
N 1 d b.. 1 b. vam e ı mış ve te ı at ı 

yalı.. asıl o uyor a oy e ır · 1 k 
6 

A - k ı 
1 . ? çın mu 1a eme gustosa a • 
cşıyorsunuz m şt r 

- Efendim, aramızda . sami- ı 1 
·---------

miyet vardır. Kendisine niçin \ l d 
para verdiğimi müdafaamda ar- r \ ( a vapurtın a 
>.edecegim. 

Dün ğece kalkan son 
vapurda bir 

genç intihar etti 

Dün gece saat 20,20 de köp· 
rüden kalkan Ada vapuru, ge. 
ı;,ı feci bir intihar hadisesine 

Bundan sonra Müddeiumumi 
iddianamesini clermiyan ederek 
maznunların hareketlerine te
mas eden 493 üncü maddenin 
muhtelif bentlerine tevfikan 
tecziye ini ve Abclurrahmanla 
Aspasın tayını cürmünde 
sinlerinin nazari dikkate alınma 
sıın talep etti 

Fantoma bundan sonra müda sahne olmuştur. Vapurun arka 
faasım, daha dogrusu arkada~- t~rafında oturan 18 yaşl~rında 
!arının müdafaasını yaptı: l:ıır genç, vapur ~ız ~ulesı açık-

Bana Fantoma Mehmet eler- ların?a. hulundııgu b!r sırada 
!er. Bu tabir, benim san'atimcle kendını ~aldırıp denıze ~ atmış
ki ıneharetime delildir. Bugün tır. Genem denıze atıldıgı~r gi!
fen çok terakki etmiştir. Bura- renler, kaptana haber venp va
cla şahitliğe gelen Efendilerin puru dur<lurtmuşl~rsa ~a yapı
~on sistem kasa hırsızlıgından lan a~a~tırmalar bır netıce ver
habcrleri yoktur. Benim aletle- memıştır. 
rim son sistemdir. Gözcüye de Müntehir, oturduğu sırada 
ihtiyacım yoktur. Her gözcü- bir mektepli apkasile bir mek
den daha iyi görürüm. tup bırakmıştır. Mektupta kısa-

Efendilerdcn biri lipos aletin ca şu kelimeler vardır: 
den bahsetti. Kasa kırmakta "İntı'ha t k ·ı k r e me arıusı e en· 
kullanılan bu alet 0 ,,.-nandan dimı· denı"ze at o " M h 1 

·· k d k d - · · · ry rum. eç u bugune a ar ço · egı mıştır. mu'"ntehı'r" kt b ·· · de · ı · · k B' ın me u u uzenn Benım a etım sessız eser. ır b' ı d h · · 
f el • .d. ır < e a res zu ur etmıştır. tara ı a sıvrı ır. 

Son söz olarak arzcdeyim ki, Adre~ şudu'.:: " ehrcminin-
kabahatli benim ve benden ha~ 1 de, Camı sokagınoa, 1-5 No. 
kası degildir.,, hane." . _ 

Mahkeme heyeti bir müdoet Genem bı~akt~gı şap~adan 
müzakereden sonra salona gele 1~t:ınlml E. lısesı talebcsınden 
rek kararı tebliğ etti. Fantoma hırı oldugu anlaşılm~.k~adı~.Ge
Mehmet Beş sene on a - ce geç vakte kadar huvıyetı tes-

y agır · d"t · d - ·ıd· hapse ve umumi hizmetlerden bıt e ı mış egı ı. 
h ~·-ma rumiyet cezasına mahkum 

edildi. Aspas ve Abdurrahm&ı1 Amanullah Han 
beraet ettiler. Sabık Efgan kıralı Amanul-
Fantomanın bu karardan çok lah Han evvelki gün Perapala· 

memnun olduğu görülüyordu: sa gitmiş. bir müddet oturmuş, 
- Teşekkür ederim, dedi, a· sonra Şişlideki Efganlılar yur

dalet yerini buldu. Ben mücri- dunu ziyaret etmiştir --
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25 TEMMUZ 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, ı .. 
tanbul.. 

Telefon r.umaralı: 
latanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 

G 
:ı aylığı 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuru§ 
7 50 " 14-00 " 6 " 

12 .. 1400 " 2700 •• 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kuruf 

tur. Gazete ve matbaaya ait i§ler için 
n1ürlüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ili.nların mes'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
!Jun hara,et en çok 2tı en az 

J ıı derece idi. Bugün ha\'a açık 

olaclk ve rüzg-;\r poy r1z e .. l'Cl'ktir. 

Yeni bir plaj 
Bizim "Milliyet" deki arka

daşlardan birinin böbreğinde 
kum varmış. O, bu mes'eleyi an 
!atıyordu: 

- Gayet ince kum var, meb
zul miktarda.... derken içeriye 
her şeyden bir kar çıkarmak is
tiyen işgüzarlardan biri girdi 
ve "mebzul ince kum,. sözünü 
işitince: 

- Beyefendi, kum ince ise 
ala plaj olur, seneye kiraya ve
ririz! 

Kum hastalığı olanların na
zarı dikkatine! 

Amma ne komedi 

Bizde tiyatro piyesleri iki 
kısmıdır .... Facia olursa "dram" 
deriz,gülünçlü olursa "komedi,, 
Dün Üsküdar taraflarında bir 
tiyatro ilanı gördüm. Hangi 
meşhur "trup" a ait olduğuna 
dikkat edemedim, amma piesin 
ismi ve cinsi nazarı dikkatimi 
celbetti: 

Katil Etmon ! 

Komedi üc perde 

Tramvay ve sigara 

Dünyada belki çok büyük bir 
tıı:dret vesilesidir. Bizim de en 
büyük ihracat metaımız odur, 
fakat şu tütünün oldum olası a
leyhindeyim. Sihhate olan za
rarından sarfınazar kendi keyfi 
için alemi rahatsız eden bundan 
berbat şey yoktur .. 

Hele en büyük zıddıma giden 
şey içilmesi memnu olan yerler 
de içmektir. Avrupada memur
ların ihtarına vakit bırakmadan 
halk ihtar eder. Bizde tramva
yın içinde tütün içene biletçi ağ 
nnı açmaz, siz müdahale etse
aiz: 

- Rahatsız oluyorsan otomo 
bile bin! Cevabını alırsınız ... 

Garip insanlarız vesselam! 

FELEK 

Brinad'ın Avrupa birliği hak idare, bir buhran geçiriyor. man muhtelif şekillerde mey -
kındaki muhtırasına, İtalya ve Harpten sonraki insanların his dana çıkar. Bu defa da bir Sıtkı 
Almanyadan sonra, İngiltere lerine, emellerine daha uygun Paşa hükumeti şeklinde görü-_ 
de cevap verdi. İngilterenin de bir devlet idaresi şekli icat et- yoruz. 
cevabile başlıca devletler Bri- • ı mek lazımgeliyor. Lehistan Veft fırkasının reisi olan Na-
and'ın istimzacına cevap ve İspanyada geçirdiği safha- has Paşa, bugünkü vaziyete 
vermiş oluyorlar. Şimdiye !ardan bahsedecek değiliz. İta!- mani olmak için bir kanun la-

Bir sui istimal ıııeselesi 
- Fransızcadan -kadar verilen cevaplarda Bri- yadaki akibeti de maliim. Ge- yihasını kırala kabul ettireme-

and'ın projesi esas itibarile ka- çen senenin kanunusanisinde yince, 21 ha~randa ı'stı'fa et- B" .. S 1 y ı · A utun gece uyumamıştı. a- aş ı, agır tavurlu bir ziyaretçi. 
bul edilmekte, fakat bazısı kat' Yugoslavyada büsbütün lağve- miş, yerine İsmaı'l Sıktı Paşa b h 1 1 • d f S" b 1 

İ a o ur o maz yatagın an ır- oze aş ıyarak dedi ki: 
i bir şey ifade etmemekte, ba- dildi. Hafta arası ngiltere gelmişti. Meclis ancak bı'r ay ı · d k d' 'b' · 

lA d b' hAd' 1 amış, zevcesı e en ı g.ı ı uy- - Affedersiniz .. Bu vak'a-zısı, iktısadi sahada teşriki me- par amentosun a ır a ıse o - ta.ti! kalabileceg" inden, kabı' ne- k k 1 s b hl 
· · · ' d d İki b M l' d usuz. a. m.ış.tı.. a a. eym ge- dan dolayı müteesirun· .Fakat a-samın sıyası birliğe takad üm u. me us ec ısten tar e- nın 21 temmuzda meclisin hu- 1 k k k b ki d S 

· lA ld'"" · ·1 · .. d'ld' B' 1 h l' t ece 1 1 ışıyı e 1Y. or u .. a- srl teessürümü celbeden """Y bır" etmesı, azımge ıgıru ı en suur ı ı. ınaena ey par amen o- zuruna çıkarak itimat istemesi b h ld k 1 .. -
k b . ' hd 1 ki . d 11 a o u tan sonra zıyaretçı er maznunun hapisane e göt" "i-

me te, azısı sıyası va etin arın en es sı e sa anıyor. lazımdı. Hükumet buna lüzum daha. ziyade kendilerini be. klet- 1 mesi deg" ildir. Temeynnı· eduerurı'm 
iktısadiyattan evvel geldiğini Fakat en ehemmiyetli bulunan, görmedi ve Meclisi sonbahara d 1 M ı h k 

Alın 1, h f me .1 er. . e.se e er va ıt 0 -.- ki beraet kazansın. Fakat aksı· bildirmekte, bazı devletler de an par amentosunun a ta kadar tatil etmek istedi. Bunun 1 ı d d F k k 
h d 1 · d'J' .. · · d f h' d b k an ış er en ı. a at şu var 1 takdirde düşünülecek bı'r ş mua e e erın ta ı mı ıleri sür- ıçm e es ın e se ep aranma üzerine Nahas Pş. ve taraftar · b b'ld' • · h ld h ey 

k 'd'l 1 ·1· b l' d ınsan unu ı ıgı a e ra at vardır: çocuk. me te ı ı er. ngı ız eeva ı, e- azım ır. !arı hükiimete karşı ı'taatsı'z- k · k' .. uy u uyumasına ım an gore --
sas tibarile de böyle bir teşek- Brüning kabinesini iktidar lik ilan ettiler. Memleketin bir mez. Kendisi büyük işler ya_ 

1 
külün lüzumunu kabul etme- mevkiine getirdiği zaman, Hin- çok yerlerinde, bilhassa, İsken- pan bir müteahhidin muhasebe Sizin tornunuz ne olacak?. 

I mektedir. İngiltere istihdaf e- denburg, bu hükfıınete de müş deriye ve Kahirede arbedeler işlerini görüyordu. Alınacak, ve Bunun ne kabahati var? Asıl dü 
dilen gayelere diyecek yok, di külat çık<.Lrıldığı takdirde, Ka- oldu. Her iki taraftan da ölen- rilecek paralar onun elinden ge- şünülecek odur. Ve ben onu dü 
yor. Bunu hepimiz de arzu e- nunu esasinin kendisine verdi- ler ve yaralananlar çoktur. çiyordu. Fakat günün birinde şündüm. Çocuk mektebe gidi-

Evet, çocuk ... 

deriz. Fakat gidilecek yol sa- ği salahiyeti istimal ederek M 11 b' 'b' 1 ·1 b nasıl oldug"unu kendi de bilmi- yor deo-b" il mi? .. Babası hapse 
kattır. Esasen bir Cemiyeti Ak Meclsi feshedeceğini söylemiş- ısır 1 ar ırı ır erı e oğu-

şurken, İngiltere memlekete yordu, şöyle bir itham karşısın- girmiş bir çocuk mektepteki ar-

Saray politik 
Baş makaleden nıslJıl 

yani başvekilin elinden de 
tulmaktır. Başvekil Mr. :Maıt 
lince: Bu adam öyle kolay . 
eğecek, teslim olacak ma 
değil. . Cidalin neticesi ne o 
diden kestirilemez. Her baldC,,, 
pal ve Asyal bir çok milleti~' 
ğraflar.ın henüz menşcini ta 
dikleri bir ırkı mahsusun t 
den hSsıl olmasına rağmen 
iddiasından bir an hali ka 
memleket daha ziyade bir .~;1 
zon memleketidir. Onun . 1~ 
kıral ve muvafak bir kombiJIP. 
lacaklarını sananların hakkr 
ğildir. 

Ne tuhaf bir tesadüf ki f~ 
bir izdivaçtan ve bir çok rııl". 
dan sonra kıral yine bekardtl'Jr 
bii mücerret değil- sinni -_. 
çen başvekil de ayni vaziye~ 
ki Romanyanın bu iki büyük 
ihtilaflarmın hallini biribirl 
lcndirmekte, baş göz etmekti 
c~kla.~~ır. O~aki.t Romanya.~ 
bır dugun gormtiş olur ... oıı 
likleri ile beraber büyük bit 11 
Roma imparatorları zamanJ!11'1

1
. 

idare düsturu olarak yalnız e 
eğlence formülünü tanıınıŞ 
cemaat için böyle bir neti<e 
tecelli olur: 

vam vardır. Bu teşekkül, Bri- ti. Alman Reisicümhuru, geçen verdiği sudan istiklalin bile da kaldı: kadaşları arasında nedir bilir 
and'm gaye olarak ileri sürdüğü hafta içinde dediğini yaptı; Al- t lif d . •. . misiniz?. Hakarete kurban olan ----------
şeyleri yapabilir. O halde yeni man Millet Meclisini feshetti. e e emıyecegı bır vaziyet - Bir yere verilecek parayi 

aldı; Mısırda ecneblerin hak- v.ermemiş, nereye verdiğinin bir bedbaht .. Böyle bir çocu- -
bir Avrupa devletleri teşekkülü Kanunu Esasinin Hinden- !arının müdafaa vazı''esı'le mu"-_ ğun mektebe yollanması da ay-

l" ? b • d' • · !Ahi 'd' ' hesabını da vermemiş!.. ne ne uzum var... urg a ver ıgı sa a yet şu ı ı: kelef olduğunu Mısır hükume- rıca bir kabahat .• 
İşte İngiliz notasının meali. Memleketin asayiş ve inzibatı i tine bildirdı'. Aynı' zamanda .. Kendisi masum olduğunu sö 

ı !Ak d f k lAd 1 ı k d k k - Çok dogru söylüyorsunuz 
Times gazetesi de ayni şeyleri ; ac~·~ ar ~v. ~ a ~Azaman ar da İskenderiyeye iki büyük ~ ı:;o:, lmar~s~ a 'd~~ası~.n a fakat çocuğu ne yapalım? .. 
daha açık bir lisan ile söyledik- fa h ud ukr .ekı.sı,par amf entoyu zırhlı yolladı. Filhakika İngi - da attı o ha ı6kınıdı bıa ~ ıyor- .i 
ten sonra, böyle bir teşekkül, es e ere , ı ı av zar ında ın- lı'zle Mı 1922 .' d . u. şte u va a an erı gece - Söyliyeceğim: kadınlar, Fatih dairesinde evlendi' 

. · . . r sıra senesın e ıs- k d · lm ~ Cemiyeti Akvamın bir nevi Av tıhabat yaptırır. Yenı Meclıs t'krl · k b d" k uy usun an mahrum kalmıştı. yanı ana o anın ne olduğunu S 
t · t'h b d b' j ı a verır en, unu ort ay- Zevces· d k · takdir eden kadınlar, onu peki- aliha H. ile Zülfi Ef .. 

rupa devletleri grupu mahiye e fındı a. m. an sdonraB ır a~ de tabi tutmuşlardı. Bu kayı't t' k ı e . ocladsll!ınhmaldsumbı~e yen H ·1 KA . Ef 
İ çt ıne ana t O Yı. anlamışlardır. Çocuklarının · 1 e azım ·• ~ tinde olacağını söylüyor ve n zar ın a ı ıma e er. u şeraıt 1 · b' · d b"l . h' a ı ugu a e ır H . İ 

lt d d k .. enn ın e ecne 1 enn ımaye tu"rl" h t k felaAketı"nı' pek ı'yı· hı'ssederler. · ıle sınai! Ef., Esrnıı gilterenin, tarih\ ve coğrafi va- a m a ara a geçece uç ay zar 'd' F k d b . u ra a uy u uyuyamıyor- S"l . 
f d D 1 Cümh. R · · · sı ır. a at 0 zaman an erı d K d' · b 1 k' So"zu"n kısası·. benı'm bır' mekte- u eyman Ef., Zabel H~ ziyetinden bahsederek hem Av- ın a ev et, ur eısı.nın · · ·ı .. dd' .. k u. en ısı aşına ge en va a- Ef M İ 
eınirlnameleri ile idare edilir. gl ırdışı ben mduteMa ıt mh~kaA ere-. yi şöyle anlatıyordu: bim vardır. Ben senelerdenberi ·• u~zez.H. ile 5 • rupalı hem de Avrupa harici er e un an ısır u umetı- y . . Ü talim ve terbiye ug"runda çalı«- ~yşe H. ıle Zıya Ef., N 

bir devlet olduğunu ileri sürü- Bu kaydi Kanunu Esasiye ko- nin mes'ul olacag" ını kabul et-_ - olda gıdı yordum. ,ç a- ,. 1 M hm Ef z 
İ d f d - mış bir adamım. Benim bir mu" 1 e e . et ., e. yneP yor. Yıani ngilizler, "biz Av- yanların, iğtişaş, ısyan, ani mu- . 1 d' B' 1 h İ .

1 
am tara ın an taarruza ugra- - B dr Ef F ..ı 

mış er ı. ınaena ey ngı te- dım p -• l' d k' d essesem vardır. Hep böyle ço- e ettın ., ethiye .D rupa devleti değil, cihan dev- harebe gibi fevk!-ilade zamanları renin şimdi b .. .. d d" . . · ar .... ar e ım e ı çanta a Ef 
letiyiz, dar bir .Avrupa ittihadı- düşündükleri muhakkaktır. Fa- . İ .

1 
Su ksopzun en ~nl ıdı. Çantamı aldılar. Kaçtılar. cukları toplayıp yetiştiriyorum. n ·• • • 

. . C'h .. 1 1 k h"k·~- M ı· 1 mesı smaı ıt ı aşanın hı e Fak t b k' . 1 t k Müessesemin adı serbest mek- Bayazıt daırea na gıremeyız. ı anşumu o an at u wuet, ec ıs e arasın- kını 1 k k' B a u va ayı an a ır en 
C · t' Ak b' · · d k' r bi 'h '!Af d ı canını sı ş 0 aca tır ı, aş- verdiği tafsilattan kendisinin teptir. evlenenler 
.e~ıyedıh vam ıdzım .. vda.zıye- Ka ı ma Eı r ı _tı ha tan do ar, vekil, İngiliz hükfıınetine bir C 'd H ·1 S . ""f 
tımıze a a uyugun ur ıyor- anunu sasırun u ma desın- nota tevdi d k M . hakikaten masum olduğu kana- - Babaları hapisteki çocuk- avı e . · ı e anı r- ~ 
1 d · 'f d • k · e ere • ısırın ıs- - at'nı· telk'n edem· d l · · b t kt T ıJ zeyyen H ıle Rıfkı Ef ar. en ıstı a. c; etmege arar verı- tiklalini hatırlatmaktadır. Bu ı ı ıyor u. ar ıçın ser es me ep.. eza a . · . :• 

Vukuatın garip bir istihza - yor. Meclısın bazı azaları, mey- vaziyette dahilde meşrutiyeti Sabahleyin erken gelenleri diyecek yok... H. ıle İbrahım Ef., Atini 
sıdır ki, Briand, bu Avrupa bir ~andaJevkalade zaman olmadı- bile kabul edilıniyen yeni Mı- bekliyordu. Onun için uyku uyu - Evet .• Hayatın tezatları .Y.o•r•g•i·E-f.------~ 
liğini, Türkiye ve Rusyayı da gını soylüyorlar. Başvekilin bu sır hükumetine İngilizler ha-_ yamamıştı. Zevcesine sarıldı. çoktur. Çocuğunuz benim ser- lscanbul 4 üncü lcnsıııd 
dişarda ~U:~~~c.~k derecede dar na cev~br .enteresandır: . riçten de müşkülat çıkarmış 0 _ ~onra .. ya~ağınd.a .uyuyan ~ocu- best mektebimde azami istifa- Osküdar"da Hacı ııasnı Hat 
yapmayı duşunurken ve İtalya - Şımdı yok anıma, diyor, Juyorlar. Fakat İngilterenin bu gunu optu. O ıkı sabah zıyaret deyi temin edecektir. hallesinin çeşme sokağında 
t~rafı~d~~ Rus:1~nın ve Tür~y~ h~umete d!vleti ~dare için is~e müşkülatı bugünlük yarınlık 0 _ ç~siı_ıin arasında evinden çıktı, Mektep müdürü gitti. Çocu- ve 36 numaralı kıvırcığın 
nın bırlıge dahıl olmaları ılerı dıgı parayı vermıyorsunuz.Bır lan İsmail Sıtkı kabinesinden gıttı... / ğun büyük annesile annesi gi- _ namile ma'ruf mahal 1200 
sürülünce, Fransız gazeteleri müddet sonra, haznede para ziyade, Veft fırkası içindir.İn- O gittikten sonra sanki ev dip mektebi gördüler. Filhaki _ mukabil birinci derece ve bi 
sıkılmadan "onlar yan Asyalı- kalmıyacak, hü~fıınet asayişi gilizler, Kanunu Esasinin nükte boş kalmıştı. Zevcesi ağlıyor - ka burada üç yüz kadar çocuk ile ipotek: sahibi lkametklh• 
d~, A~palrlara mahsus C~- ~u~af~za ed~mıye~ek. Asa- leri etrafında gürültü yapan du. vardı. Hepsi de mahkum ve AbdUlham!t efendiye ve yıne 1 
md.ıyİetc;1gıremezledr,, derkken, şım Y1ışsızlıkk başdgb~s~erbdıkten ~oı:ra milliyetperverlere Mısırın he- Genç kadının anası kızına maznun çocukları.. ~d~ev~~l~~rlu50::ği:f.°d~ . 
d ~ ng~ .tere mey ana çı ıyor ve t- ~nacaA . telm ırı,. ~ asayışsız- nüz İngiliz idaresinde olduğu- kuvvet ve metanet vermeğe bey Onlar da çocuklarını bu ser- numaralı maa köşk arazinin bU!! tı 
ıyor 1

: ıge ma~ı 0 ak ıçın almak el- nu anlatmak istiyorlar. F:ilhaki- hude uğraşıyordu. best mektebe getirip verdil?r, lan ve ikametkAfılan meçhul ır. 
- Mademki bu kadar sıkı bette mureccahtır. ka istiklal olmadıkça, Meclis- Gelen iki adam kanunu tem - Fakat bir iki gün sonra çocuk e Memduh Beylerle Münevver fi ~ 

fıkı Avrupalı olacak, biz de bu .. İşte bu. se?eple. AlJ?an Mec- ten, Kanunu Ssasiden, meşruti sil ediyordu. Onların vazifesi ve geldiği zaman ağlıyordu: mene Hanı.mlara ve bedel! •':.,ı n 
manada Avrupalı değiliz. lısı feshedıldı. Şımdı altmış 1 hükfımetten bahsetmeg" e ne lü- vazifesini suiistimal ederek pa !asına şamil olmılı: üzere h• ·" g 

.. · · d · t'h b ı k 1 - Beni mektepte dövüyor- - "" İ T p · f gun ıçın e ın 1 a at yapı aca · zum var? raları almakla maznun bir ada- eden keza ikametkthı meçhul ~ ı 
ı;ıgı ız ~otasının_ arıste e- Bu intihabattan sonra da 30 · ·· lar.. P•şa nreselerlne, Birine• 111, 

na hır te.sır bıraktıgını Fransız gün içinde yeni meclis toplana A. Ş. mı alıp götürmekti. Bunun Ü- - Kimler dövüyor çocuğum? alacaklı ve hissedar ve hacı• hi 
gazetelerınden anlıyoruz Bazı zerinden bir iki saat geçmiı,ti. 
gazeteler bu cevapla B~iand cak. Bu vaziyette hükfıınet üç - Gene sokak kapısının zili Çalı - Babaları hapiste olan ço- surstile alAkadar olduğumuz ç 

. . . ' b" b" .. ' d" ay rahat rahat iş görebilecek Doktor cuklar diyor ki: nigAr Hanımın emltkl Ferit 4 d proJesının us utun suya uş- d k . Ü lıyordu. B 1 b ,; 
.. • .. .. 1 İ .1. eme tır. ç ay sonra konser B' . lm' V k' _ Senin baban az para çal-_ eye o an orcundan dolayı 1' g 
tııgunu yazıyor ar. ngı 1~ n:o~ gene başlıyacak demektir. HAFIZ CEMAL ır gazetecı ge ış,... a a mış .. Gazeteler artık onu yazını haciz yapılarak• Ilacl J 1 
tası her halde Fransız proJesı ı * * * etrafında gazetelerde her gün llıtun mahallesindeki kıvırcıJl'i l . 

· b k b' b G · 1 f · ' yorlar. . Halbuki bizim baba- -çın İ üyü ır dar edir. er- Mısırdaki buhran da bir par- Cuoıadon maada günlerde ôğle- resım er, ta sılat, tahkikat ya- mız hem para çaldı, hem de a- vesinin tamamına 4618 lir• 1• d 
çi ngilterenin, dominyonları lamanter idare buhranı manza- drn sonra saat ( 14- 16 ) da lscan- zılıyordu. Bir gazetecinin gel- - gurlu karyesi Çakal dağ 111e 
dolayısile, bu tasavvura pek mü bul Divanyolunda ( 118 ) numero· mesi, maznunun evinde zevcesi dam öldürdü.· Senin baban hiç soka .. ındaki cedit 59 numara!• 

rasını arzediyorsa da zevahire b · d h 1 bir şey yapmamış 6 ,_, Sait olmadıg"ı ma'"-du. Fakat lu hususi ka inesın e asta arını le go"ru"şerek gidı'p gazetesı'ne .. k" · d•'" uı.111 aldanmamalı. Buradaki cidal, d un maa arazı tamamına 
teşriki mesai edilmiyeceğinin bir taraftan kıra! ve hükumet, kabul e er. yazmasından daha tabii ne ola- İki kadın hayretle bakıştılar. lira kıymet takdir olunmu~ıur 
bu kadar kat'! şekilde bildirile- Telefon: lmnhul '..!398 bilirdi? .. Fakat genç kadın böy Çocuk sonra ilave etti: tırmağa konulacaktır. llu 

dig" er taraftan da parlamento bir d. "' · ld .. h ld• ceg" i tahmin edilmiyordu. ------ le bir mülakata tahammül ede- ıyece6.nız o u6u • 
deg- il, bir taraftan Mısırlılar, O A KUT"EL -Eğer babamın çok kabaha- 1·ı'nd . 'b ,. 

* '-' * öbür taraftan da İngilizlerdir. r • • 1 miyecekti. Annesine:( ti olduğunu, kendisinin iddia et 9;9, 1~9 nı~ı:.~:nıı:lsıa~~~ı 
Harpten evvelki demokrasi Ötedenberi bu sütunlarda izah Muayenehane ve tedavi! elekt- - Rica ederim, dedi, isterse tiği gibi masum olmadığını sö- icra dairesine müracaat etlll 

k · d' • · · · · niz siz kabul edı'niz.. 1 d d h d d" k · k d k b ~• mefhumunun ideal bir şekil ola 1 etme ıste ıgımız gıbı, Mısır- rikiye labratuvarı. Karııköy y emesey m, a a a ovece ·- ıcra ·•nunun a i ih arna.-
rak kabul ettiği parlamanter da İngiliz kuvveti, zaman za- T ,pçular c:ıddesl 34 Gelen adam gazeteci değildi. !erdi. !.. mına kaim olmak üzere ii!Jl 

uMil!i11te,, in edebi romanı : 28 - Niçin devam etmemi iste- din-bu, katı, sert cevabına kız- -
miyorsun?. Çünkü kendinin, madı, tek gözlüğünü cebine koy 
h:ı.lktan olmanı kabul edemiyor <lu: 

rın bir kaç evin konforundan da Hürrem Hakkı, omuz silkti: - Maalesef gençsin. 
ha mükemmelini taşıyor. - Adam sende! O maksatla ihtiyarlıktaki asil teV 

- Ona da maalesef Hürrem 
Biz edipler, muharrirlerin yega
ne kusurları atim olmayışları
dır. Her gün, her fırsatla yüzü
müze bunu vururlar. Alim deği
liz, çünkü halka, kendi sinirleri 
ıı · n ihtizazlarını söyleriz. Bunu 
lnsit bulurlar. Kabahat bizde 
mi? Bir çok meslekdaşlarım 
muğlak yazmakla hem alim, 
hem edip geçiniyorlar. Doğru
.fan <logruya halkın ruhuna, kal 
'•ine, girseler, o gün, alimlik- -
•en sukut ederler. 

- Çok doğru söylüyorsun! 
- Ve gene maalesef doğru 

rovlemiyorum. Çünkü halkın 
ruhu ve kalbi basit değildir. 

sun, öyle mi? .. Çünkü sen, bun- -Anlaşıldı, bugün sen, sinir 
ları biliyo,rsun, bunlara doğuş- li sin. 
tan vakıfsın, tekrarı seni sinir· - Ukalalığın üzerinde de -
lendiriyor! Öyle mi?. sene? .. Hürrem, sana nazaran, 

Hürem Hakkı birdenbire ti- ben burjuvayım. Çünkü senin 
I tizlenmişti: nazarında burjuva denen mana-
1 - Şunu bil ki, ben, burjuva sız, mahlut, cıvık mahlukun, 

._1 h 1 v 1 j değilim. Ve bunu herkesten zi- mürettep bir çerçevesi var .. Se-
"· a mu ı esar d . kd' · I · d b · · . • ya e, senın ta ır etmen ıcap e nın nazarın a, urJuvanın evı 

Zan ve tahmın olundugundan derdi. J vardır, ailesi vardır, çoluğu ço 
çok muğlaktır. Onun bu muğlak Nevres Vacit, bir kahkaha ati cuğu vardır, eşyaları vardır, bir 
kalbinin, ruhunun bir tek nokta tı: çok etiketlere tabidir. Bütün 
sını nasılsa, dikkat ediyor mu- 1 

- O halde ben burjuvayım! j bunlar, bende var, halbuki sen-
sun? Nasılsa, diyorum; keşfede - Ne demek istiyorsun?. de yok .. Maalesef ağabeyci--
bilen I:"' ıharrir, yazıcı, onu, o, Hürrem Hakkı, tek gözlüğü- ğim, sen, benden fazla burju-
keşfet ~ ,; i noktayi, nükteyi, ih- nü takarak ayağa kalkmış ve ' vasın. Çünkü hu, bir ruh mese 
tizaz anını yazabilmek, tam ma- 1 kardeşine yaklaşmıştı: j lesidir. Sen, evlenmediğin, bir 
nasile ifade edebilmek için sade 1 - Evet .. Ne demek istiyor- yuva kurmadığın halinde, dai-
leşmek mecburiyetinde kalıyor. 1 sun~. ma etablisin .. Çünkü konakla
Yani bu muvaffakıyet, gene ken 

1 

Nevres Vacit, hala gülüyor - dığın yer, senin yurdun oluyor. 
disinin değil. . du: Halbuki ben, evime ısınmış de-

Hürrem Hakkı, kardeşinin 

1 

- Kızma, ağabeyciğim, kız- ğilim ! Evim varken, ev gurbeti 
sözünü kesti: ma.. çekiyorum. Hangi evin?. Onu 

- Bırak bunları, neye maale- - Benimle alay mı ediyor- bilsem rahat ederdim. Senin, 
sef gencim?.. sıın?. sevdiğin kadınlara ait kolleksi-

Nevres Vacit, Hürrem Hak- - Ona da maalesef.. yonların var. Muntazam, m~i-
kıva p.._fr,.t ed,..r gihi baktl: Hürrem Hakkı. Nevres V <!Ci-_kem1J1el ~n.t_aların. vjl.J'. C.antala 

Nevres Vacit, durdu:/ söylemedim. Benim meşhur Vi- yüksek zevkini hala ta 
- Devam etmiyeyim, senı yana sigarlarıma alışırsan, baş- şından. İhtiyarlıkta, "' 

gücendiriyorum belki!. katarını beğenmezsin. karşı zaruri bir tevekl.'1J> 
Hürem Hakkı, cebinden ci- Nevres Vacit, tabakadan bir yor. Bazan isyan edece1' 

gara paketini çıkarmıştı: 
1 
sigar almıştı, kokladı: sun. Fakat neye, niçin? 

- Bir cigara içmez misin? .. , - Bunların kokusu hoşuma yan, bu ani hırçl(llaşrrıll 
- Hatta sigar bile! Sen bur gidiyor. Yaktığın zaman da bay bebini, sen de bilmiyor 

juvaların en mükemmelisin 1. ı gın bir koku çıkarıyor. mi yorsun. Kalbi, bir '· 
- Ve yalnız sen, değilsin!.. -Yapraklar, esanslarla terbi kuveriyor. İşte bu zehr1 

- Barıştık. Ben de burjuva-, ye ediliyor da onun için... istiyorsun. Sinirlerin 
yım. Çünkü eserlerim burjuva!. Nevres Vacit, sigarını yak yor. Zaten yorgun, P~ 

Hürrem Hakkı, ellerini çırp- mıştı: kuvvet sarfına taharrııfl 
tı: - Sen, maalesef gençsin Hür Çaresiz boynunu bükİİ 

- Harikulade adamsın! rem! Çünkü ihtiyarlıktan kor- Tevekkülle boynunıı lı 
- Koltuklarımı kabartıyor-

1 
kuyor, kaçıyorsun. Seneleri is- sun. 

sun! tihfaf eden pervasız bir cür'etin Hürrem Hakkı, parıfl 
- Ben, neye maalc:'ef gen- var. Bu, öyle bir savrukluk ki çıtlatıyordu: 

cim? ancak gençler yapabilirler. - Anladım şimdi.·· 
•j!S Nevres Vacit, elini uzatmış- - Fena mı? - Sen, yorgun deg 11 tıi - Hayatından memnun de- rem! Halbuki ben, rıılıe 

- Bana, o, senin meşhur Vi-

1 

ğil misin? Kafi! Fa'zla kurcala- num, hissen yorgunıııtl·' 
Yel yana sigarlarından versen e. . ma. - Hayatın da ga 

Hürrem Hakkı, derhal arka
1 

Hürrem Hakkı, göğüs geçir- geçti, Nevres! J:ıeıı! 
cebinden, büyük deri tabakayı di: - İşte bu sakinlik 

. S"ku t 1111 çıkardı: - Pek memnun sayılmam. ettı ya. . . u ne e, ;ıı? 
- Yavaş yavaş ahşıyorsun. - O halde fena! lıştım. İhtiyarlık, nıh 
- Korkma, sigarlarını bitir- - Ve hazin. •• 

mem. ·-=-Do~ru! 



Gelecek filmler 
\. ı serisinden 
% Yanings ve Chevati~r 1 
U Bu iki ismi tanımıyan . sıne
~ ma meraklısı yoktur. Emı~. ~~-

. . d.. n n en buyuk nıngs ıçın unya 1 .. 

' facia artisti deniyor. Bun~ ı.~~ 
raz eden yok. Yalnız bu b_uyu 
Alman artisti için "muhtelıf rol 

V lerde şahsı yetini muhafaza et-
tiği iddia ediliyor r b. 

Bu artist o kadar kudret 1 ır 
mümessildirki insan onu per~e 

..ı de her gördüğü zaman ayn bır 
ı;,ahısla karşı karşıya bulundu-
ğunu hisseder. . 

Y . ~ " sözlü fılm., ortaya anın0s . . 
çıkınca lngilizce bılmemesın~ 
rağmen Almanyaya avdet ettı 
ve orada • u F A., hesabına: 

«MAVl MELEK» 
lsminde Almanca sözlü _bir fi_~m 
cevirdi. Yanings'in bu ıl~ soz
lü filmi dünyada büyük hır mu-
vaffakıyet kazandı. . . 

"Mavi Melek., filmi vazıfeşı
nas bir mektep hocasının talebe 

~-mi bir kabare şantözünden ko
; umak için oraya gittiği sırada 
o kadına aşık olup hoca_lı~~~~ 
soytarılığa kadar nası! d_uşt_ugu 
nü gösteren çok insanı hır fılm-
clir. . 

Filmin senaryosu 1929 senesı 
N obel müsabak_ası?ı .• ~az~n'?ış 

' olan Alman miıellıfı Heınrıch 
Mann., in "Professeur. Unrat., 
ismindeki maruf eserındeı:. ç_e
kilmiş ve film en meşhur reJısor 
!erden: Erich Pammer ve Jo-

h Vay Stermberg tarafların sep . . . 
elan tertip edılmıştır. 

• • • 
M . Chevalier (Maris Şö 

aurıce G 
va! e) yi hep tanırsın~z·:: .. ~~n 
se:C perde de ilk sözlusunu !;'a 
risli şarkıcı,. ismi altında gor
· ·· ... müz bu maruf Fransız ac

a_ug_u 1928 de Paramunt film şir 
tıstı, · d"lmi 
k ti tarafından angaJe e ı ~ 

e . un vadeli bir kuntratla bag ve uz . d 
1 mıştı. Maurıce o zaman an-
o - k d" eri muttasıl çevırme te ır, 

" arislı şarkıcı., filminden son- · 
ra çevird iği "Aşk geçidi,, ismin 
<' ek i filmi Pariste aylarca ve 
g ınde 8-9 seans .):apan 3000 
1 . l'k Paramunt salonunda 
t şı ı . h Ik b'let 1 
g isterildiği)ıalde, a ~ a 
· ak için daha sabahtan sınemal 
k- pısında sıra tutmaktadırla_r., 
"Aşk geçidi., nden Maurıc"I 

ı da kat eden 1 eonette. Mac J?o
ı ald fevkalade şuh hır artıst-

t;r. ldu 
Filmin esası bir operet o : 

~u için mevzuundaki garabetı 
~azarı dikkate almak doğru de 
gj.ldı'r. Bütür._ · ·P. eretlerde mev
zu daima garıptır. . d. -

• 

• Aşk vulsı,. Jllmi~den 

Yeni filmler arasrnda UFA 
nın Wtlly 1'rltch vtı Ltll•n 

Harveye çevlrttit11 

Aşk valsı 
dir. Film çok şen ve şakraktır. 
Bir otomobil kralının oğlu ile 
hakiki kralların bir kızı arasın
daki aşk, ve münasebetleri gös
teren güzel bir operetin ekr'!-°a 
geçmesinden ibaret olan bu fılm , 
de Willy Fritch §ayaru dikkat 
bir tenor olduğunu isbat etmiş
tir. 

Bu film Berlinde üç aydır gös 
terilmekte ve mütemadiyen 
"komple., salon yapmaktadır. 

"Aşk Valsi mevsimin ilk " . filmlerinden biri olarak şehn-
mizde gösterilecektir. 

* * * 
Diğer taraftan hep tanıdığı-

mız yıldızlardan "Uç Nikah., ı 
oynanmış olan şirin Nansi Ka-
rol'un oynadığı , ,, 

Hayat daJgaları 
ismindeki Paramunt filmi de 
gelecek mevsimin dikkate şa
yan eserlerinden biridir. 

Filmin mevzuu artistlerin 
neş'e maskesi altında sakladık-

ı;llayut rıntıra.'u14 •. fil '''"'~" 

• 

) Bu hafta 
Yeni mevsim yaklaştığı içiıı 

artık sinemalarda hazırlık dev-
ri başladı. 

Nitekim "Melek,, sineması 
dahilen biı takım tad•lJt ya; -
mak ve methaldeki salonu bü
yültmek üzere yeni mevsim ba
sına kadar kapanmrstır. 
, Opera sinemasında ise Üç iıı 
tila ismindeki film gösteriliyor 

Elhamra da Andre Bauge'niıı 
Saadet Yolu ismindeki sesli ve 
sözlü filmi vardır. 

Sinema ve cerrahlık 
Düne kadar cerrahlık saha 'll 

da sinemadan pek az istifade e
diliyordu. 

Cerrahlık öğrenmek istıye ı 
talebeye bilahara yapacakla ı 
ameliyatın başlıcalarını siner, 
da göstermek ne kadıır fayd~I -
dır. Hatta meşhur bir operatÖ· 
riin muvaffakıyetle neticelendir 
diği bir ameliyatın fılmind ıı 
diğer operatörler istifade eder
ler. Operatörü rahatsız etme· 
mek için çok kimseler ameliya· 
tı seyretmi~ler. 

Sinema sayesınde bitmi~ bıı 
ameliyat isteııdikçe tekrar edi 
lir. 

Sinemanın bu faidesini ilk de 
fa, meşhur mide hastalıkları 
mütehassısı Dr. Victor - Pau· 
chet anlamıştır. Tabii ameliyat 
olduğu gibi filme alınmaz .. Böy 
le bir filmden iyi neticeler elde 
edilmemekten başka, sinema
nın icap ettirdiği kuvvetli ay
dınlık ta ameliyata muzirdır. 
Sonra bu film l-,. nna karışık ola 
cağmdaıı hiç bir şey anlaşıl
maz. 

İyi bir netice elde etmek için 
ameliyatı basitleştirerek fılme 
almak liizımdır. 

o~. Victor -·· Pauchet bu işi 
Durpct ye te ~Ji etmişti. Dlll 
pet ise sinemo.larda ~,, .. iıgti· 
müz canlı • ,•s :nleri ya;:ıan M. 
Monnier'ye miiracat et:niştir. 

Dupret n·ıı • sulüne g:J;c amc 
liyattaki :t11'!7ler hiç t>;r c'ı:ı 
yardımı olına~an kendi kendile 
rine :ıareket uiiyorlar. 

Hıilasa bun ;lial bize ·!-.rllı ·-
nın ilıne ,~e :l=-'1 dımı doi: ı1~ l:.J&•ı 
nu gi>$l:-riy.:ır. 

ları zehirli ve mağmum hayatın Kar buna derler! 
tasvirinden ibarettir ve Arthur Bir İngiliz ekonomi mecmu-
Hopkins ile Gerges Maı:ke~ ta- asma nazaran sinema sanayii A-
rafından yazılmış olan hır pıyes merikada azamet itibarile dör-
ten alınmıştır. Bu piyes 1928 düncü gelmektedir. 
N evyorkta sahneye konmu · v.e • Amerikada 22600 sinema mev 
büyük zafer kazanmıştrr. Bu pı- cuttur ve bunların hasılatı se-
yeste 

0 
zaman birinci erkek ro- nede 800 milyon dolara (1 mil-s 1 f 'l "Aşk va/sı .. /ilmindtrı 

Bu filmin en kuvvetlı ıger Köpeğin günü Babil kuleai 
bir ciheti de mu~iki kısmının İn ilizler bir köpeğin 24 saat Brodvay'da yeni bir si~ema 

k güzel ve mahırane olmasın- ı·k hg t a ait bütün tafsiliitı sarayı yapılmaktadır. Yeru sa-
0 · "b ·ıe çok zen ı aya ın 72 k 6000 k" ·1·k · adır. Dekor .ı~ı a~ı .. - havi bir film yapmışlardır. Ri-ı rayın atı ve ışı ı sa-

lünü almış olan Hel cel Y ı m yar 700 milyon türk lirası) na 
de de ayni rolü oynamaktad~~- Fransada Almanca film baliğ olmaktadır. Bu yekunun 

Film figürasyon ve kostum üçte biri film sanayiine üçte iki 
itibarile çok zengindir. Şu günlerde Fransada olduk- kimse anlamıyor ve gelmiyor. si salonlara aittir. 

girı ve tertip ıtıbarıle de ~unya t nazaran film çok entere- !onu olacaktır. 
büyük rejisörlerınden vay~ e. Çinli rlilber un en .. 1 serlerin- san ımış ! 

Lubitsch'in en guze e Görüyorsunuz ki filrı_ıe geç: . Çi_nli arti~t An~a.Ma>:' Wong 
endir. . 1 ek için köpek olmak hır manı hır fılm çevırmek ıçın Vıyanaya . f'l · lecek mevsım m ' · · · 

Filmin musiki kısmı. mevzun ça ciddi bir mes'ele ile uğraşılı Almanca geçirse hamiyetsizlik Amerkanın başlıca dört firma 
ifadesin_i nağmelerle ıkmal et- yor: ve Alman taraftarlığı ile itti- sın~ şu üç senelik safi kar cet-
mektedır. Alzasta hangi lisan~~n ~ilın ham olunuyor. Bu işin bidaye- velıne bakın: . 

ıı ı • ' go··stermeli Herkes bılır kı 48 . d F 1 b' .. t Paramunt 1927 1928 1929 · j tın e cansız ar ıraz mu aas-F t • tleri Amerika- sene Alman hakimiyeti altında 
1 

d f k 8.057.998 8.713.063 15.544.544 D. Bu i~~ ı mı ge 1 teşkil etmiyor. gıtmıştır. 
~<- rec.ceız. ransız ar ıs 1 1 Al t h Ik k sıp davraıımış ar ır, a at son Warner Bros - · 1 ka mış o an zas a a ın e se 

ya gıdıyo~ ~r 1 riyeti Almanca gör.üşür, fran:I günler.d~ gelen _gazetelere bakı- 30.427 2.044.841 14. 514.628 ,. 
Cok sevimli ve ·ırın Fransız sızca bilenler enderdır. Halbukı hrsa fıkırlerde ıtıdal peyda ol- Loew 

'.<trisi Suzy Vernon Warner Alzas şimdi Fransızdır ve res- muştur. Alzasta her iki dil- 6.737.205 8.568.841 11.756.955 ,. 
Bros firmasile yaptıgı bir .. kon-

1 
mi dili fransızcadı.r. Sine~a mü de fil~ göstermek fikri galebe Fox 

tratla üç film çevırm~k uzere dürleri fransızça fılm geçırseler çalma1<tadır. 3.120.557 5.957.218 9.496.050 Amerikaya gitmektedır. 

Maruf Fransı.ı artisti Andri 
Lu<>'net'ten sonra Fransız artist " . !erinden Berley, Tama Fedor, 
Jeanne Helbing, Suzy. Vernon 
Daniel Medai!1e Amerıka tara
fından çekilmiştir. Fransızlar 
için bu bir zıya olduğu gibi Fran 
sız film sanayii için iki ctpheli 
bir zarardır, çünki bir taraftan 
eldeki arti;tler eksilmekte di
ğer taraftan giden artistler A
merikada fransızca film çevire
rek fransız manıulatına Ameri
ka rekabetini hazırlamaktadır
lar. 

Amerikalı aklı 

Son zamanlarda Mary Pick
ford başka bir film şirketini o 
esnada bo alan sahne vazıını is 
ter. Fakat o ş irketin mlidürü 
ıcıldc:der. Sebebini sorunca: 

- O beninı karımı bir kere 
bile evine çağırmadı! demİ§tir. 

- ~· 

Cinayet modası 

Amuikanın son yaptığı film 
lerde <;ok cinayet olduğundan 
şikayet edilmektedir. •·1ıaya/ dııf:ahrı .. jı!:nıııJ.11 
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Lozan sulbü 
- Birinci sahi/en mabat - rından başka bir manzara arz-

fi gördüler. etıniyorlar. Türkiyenin mukad-
Bugünü yaşatan kahraman- deratı mevzu bahs olduğu za

lan hürmetle yadedelim ve ön man Avrupa ricali siyasiyesinin 
erinde minnetle, şükranla eğile tasavvuratı hakim oluyordu. Bu 
· " endişe iledir ki Sevres muaheım. 

Bunu muteakip Tahir Bey desi kaleme alınmış bulunuyor
<Ürsüden inmiş ve hukuk tale- du. 
'esi namına Şükrü Saip Bey a- Fakat ne olursa olsun, harbi 
:eşli bir nutuk okuyarak demiş- 1 umumideki, alelhusus Çanakka 
:ir ki: ledeki Türk celadetini, iyi ku-

- Vatanımızın halas ve taa- mandanlar elinde harikalar yap 
isi yolunda atılan her adım, i- mak kudretini ispat etmiştir. 
işilen her merhale Türk genç- Hele o kumandan Mustafa Ke
.iği için tesit edilmeğe seza bay- mal olursa ... Muammer Raşıt 
·anılardır. Bey bilahare milli harakata nak 

Fakat Türkün Ruhundan li kelam ederek demiştir ki: 
Ioğan, taşan bu akının hedefi, -Milli hareket Sevres muahe 
~ayesi yalnız vatan topraklarını <lesini parçalamış ve Türkü sulh 
lüşman ayakları altından kur- masasına bir galip vaziyetinde 
tarmak değil ayni zamanda oturtmuştur. Zaferden sonra 
fürke cihanda şerefile mütena- top başından kalkıp yeşil masa 
ıip necip ve asil ruhunu tatınin başına geçen İsmet Pş. mn bü
!decek bir mevki kazandırmak tün bir alemi susturan siyase
ıe onu hür ve her türlü maddi ti ve elde edilen netice Türkün 
ıe manevi müdahalelerden aza- diplomasideki kudretini ispata 
ie şerefli bir devlet olarak dü!) kafidir." 
nanlara tanıttırmaktı. Muammer Raşit Bey sözünü 

Şükrü Bey hitabesini şu söz Darülfünun gençliğine intikal 
erle bitirmiştir; ettirmiş, Türk gençliğinin bu 
-Bu zaferi hazırlıyan büyük berat ve necata verdiği ehemmi 

Gazimize ve İsmet Pş. Hz. me yetten dolayı takdir etmiş ve 
ierin hürmet ve teşekkürlerimi bunu ebediyen muhafaza edece 
ıi iblağ ederiz." ğinden emin olduğunu söyleye-

M uammer Raşit 8. İn rektebrik etıniştir. 
nutku Muammer Raşit Bey sözünü 

Müteakiben kürsiye müder- bitirirken demiştir ki: 
is Muammer Raşit Bey gelerek - Bütün tarih, Türk kuvveti 
ıöze başlamış ve evvela 17 inci nin ne olduğunu anlatmak için 
ısır inhitat devri hakkında ta- yazılmıştır." 
ihi bir hulasa yapmış, kapitüla Muammer Raşit Bey şiddet 
;yanların geçirdiği safahatı i- li alkişlar arasında kürsiden in
<ah ettikten sonra tanzimatın miştir. 
1ukuki cihetlerini teşrih etmiş- Sonra bir talebe Büyük Gazi
:ir. Bilhassa şark meselesine te- ye, Kazım ve İsmet Pş.lar ha
nas etmiş, f,. _.,yanın Osmanlı zeratına tazimat telgrafları çe
mparatorluğu siyasetinde oyna kilmesini teklif etıniş ve şiddet
lığı rolü hatırlatmıştır. Sonra li alkişlar arasında kabul edil-
1arbi umumiye geçerek demi~- miştir. 
:ir ki: Hazır bulunanlara limonata 

- Şurada, burada kurulan ikram edilerek izaz edilmiş, me
rulh meclisleri akvaım mağlu- rasime samimi bir surette niha
:ıenin karşısında sırtlan alayla- yet verilmiştir. 

Türk - Yunan itilafnamesi teati edildi 

:vllLLlYET CCMA TEMMUI:. 1930 

Asilere yardım Hmlllll!ll!!!IW'::mum1111nıorunilill111Um1111111Ullllllllliliımmımı, 
(B-in-.n-c.-id .... e~~at) • Evvelı\ SA YFIYENl7. sonra ~VlNİZ !iH 

cığJ::c:!İ~:ı;::~a~~~~~~~- ıFçiıı u~ulnve ·p kısa mSevceıı 2ha~rıkt011ııd2c 1 
dut komisyonu azalarımız Ağrı 1 1 !.i.i.ı.! 
harekatının ikmaline intizaren ;:: vazifeye başlamıyacaklardır. 1 :: 

Cephanenin asilere İran tari- i Radyo Makinesi 1 
kile Iraktan geldiği sabit olmuş i· Elektrlk cereyanı veya pll ile itler. 10 116 l!!j~ 
tu~eylan mıntakasındaki ceset 2400 metre mevcell istasyonları alır. 
!erin ceplerinde bulunan vesika Müstesna ve gayri kabili kıyas kuvvei · 
!ar ve diğer evrak cem ve tesbit i:.i elektrikiye ve safiyet. Hff 
edilmiş bulunuyor. Ayni mınta i! :!i! 
kada harekatın devamı müdde- 1: Gramofon Plaklarınızın iiii 
tince maktul düşüp te asiler ta i!:! f ... =:.:. 
rafından derhal defnedilen ce- mi se~ini yıiksc!tmck için l·ir tecrübe yapılmasını isteyiniz. m: 
setler de meydana çıkarılmış ve ü!i mı 
bunların ceplerinde mühim ve- !!il j~i 

sika_l~ra _tesadüf. edi.~miş~ir._ m! HELı• ~ ~ lfü 
Bırınc: umumı mufettış Ibra- ::!! m: 

him Tali Bey tarafından isyan ifü lif! 
sahasına civar köylere tevzi c- aıı .. :.'!.=i 
dilen beyannamelerin bir çok ! · Muessesat gfl 
l!Üshalarının kendilerine taraf- İ Galata He !!!! 
tar olan köylüler tarafından a- • H :::: 
silere verildiği harekat sahasın : zaran a 11 1: 

da bn beyannamelerin bulunma • No. 14 
sı ile sabit olmuştur. i ~! po<t,ı kutusu 

Zeylan harekatında şehit dü-, Galata 400 
şen ve yaralanan kahraman ve,, ı:.!lı:::·········-.ı.ı:ı:n:······m .. ·ıııu:ıu::ı:=-·wn···;er-... """"'""1'"1'111'!::: 
ı d k • d ı ı.-ı:ıria-ı!i!::::::::s:ı:s::=:::::.-ı:ıı:. :n: :muu:nalzarllll;;;;;;U::C.!i!i :::::::::::;.=!i : ::::: e a ar or umuz mensup arı • ·--··- .:_ ...... -. -- ·-· ........... · ••• ..... . 
tesbit edilmiştir. Hava kuvvet- ::: " ' ' ' ::. ' ' ::. ::. ::. (XX) ~~ 
lerimizden altı şehidimiz var- ) 'f ürkiyede Maden taharri ruhsatnamesini 
dır. Kara ordumuzdan verdiği >• haiz zevatın nazarı dil<katine 
miz şehit miktarı üç dört zabit •• 

· f l{urtun Antlmuan Bakır !{urum, l{aolen. Boksit, l{UkUrt, ve yirmıye yakın ne erdir. Yara •. ' ' ' 
ı f ı · · · B h •· Amyant, Volfram, PritdOfer, Nikel, l{atay, Zırnık 
ı ne er erımız ıse ayazıt as- •• Balldaki madenlerden işlenmiş olanlannı Türkiye limanlarında 

tanesinde tedavi altındadırlar. >• satın alıvoruz ve nıh.<aınamesi olupca sermayesizlikten işlenmemiş 
Hepsinin sıhhatleri iyidir. >• madenl•r içinde işletilmek ilzere sermaye veriyoruz, 
Bu son harekatta yararlığı ile >• Yukuda zikredllen madenler"'ı sahipleri madenlerinin ( Tahlil ) 

temayüz edenErciş ahalisi şehit >· Raporile <enevi kaç tOn lsıihsa!Aıta bulunabileceğini tahriren \'eya 
!erimiz için kaza merkezinde , , şifahen zirdeki adrese müracaat edebilirler, 

1'ahıı·ı raporu ı oksa Ucreti maden sahiplerine aiı olmak üzre tahlil bir abide yaptırmak niyetinde- • .. yaptırırız müracaat edec•k zev•t madenlerinden (BEŞ) kilo nilmune 
dir. > getirmesi \e bil~ vasıta müracaat etm<'i şarttır. Komisyoncu vasıtasile 

Bugün salahiyettar bir zatla ,, gelecek teklifler kabul edilm.,_ ITergün saat t 5 ten 17 ye kadar 
görüştüm. Kendisine İran top- ,. yazıhanemiz bu işle meşguldür. 
rağına geçmeden Ağndağ hare >· Galata: Merkez Rıhtım Han 5 inci kat 8 9 i\lüreııip Zade \1. 
katının idare edilebilip edilemi • .l\T:F IIA~L, Galata: posta kuıusu 546, 1'eigraf adresi: MAHA -
yeceğini sordum. Bana dedi ki; ' ~ ı " ' ı IHanbul, Tclefon: Beyoğlu 1666 ~ 

- "Bu çareye tevessül etme- 1 f'' V J A 1 · d 
den Ağrıdağı harekatını muvaf Na ıa e {3 etın en: 

::~:;;.:::ru:';:~':. ::·''"- lslalllı ,ose in;aab 
Beyannamesi Ankara ciı·arında 96 ;;~o kilometro tullinde asfaltlı so>e ve 

BAY AZ/T, 14 (Milliyet) - 67 + 000 kilo metro tulıınde makadam ~ose in~aatile bunların beş 
Umumi müfettiş 1. Tali B. ta

(Birinciden mabat) 
3. Yunan hariciye nazırının 

ıutkuna cevap vererek demiş
:ir ki; 

rafından neşred:Idiğini birinci senelik mütemadi tamiratı kapalı zarf usıılil mlinakasaya konmu~tur. 
Muahedenin bu husustaki telgrafımda bildirdiğim beyan- inşaatın muhammen bedeli 3.539000 lira; hq 'cnclik miitcmadi 

mevadının tabikı Mübadele ko- namenin metni şudud tamiratın muhammen bedeli 802000 liradır. 

-Bu dakikada itilafnamenin 
nusaddak metnini tevdi etti
timden ve hükfunetimin kom
;u devlet hakkındaki hissiyatı
ın tercüman olduğumdan dola
'1 pek bahtiyarım. 

Pek güzel söylediğiniz veçhi 
e bu itilafname yalnız mübade 
eden mütevellit meseleleri hal
etmekle kalmıyor fakat hey'e
j mecmuaları Ankara ile Atina 
ım bu kadar samimiyetle arzu 
~ttikleri sulh davasına yaraya
cak olan diğer itilafnamelerin 
ıktine kapı açıyor. 

Enis B. bu itilafnamenin ak
mde Yunan Reisicümhuru ile 
\ol. Venizelosun himmetlerini 
le tizkar etmiştir. 

tilafnameni teatisi komisyona 
tebliğ edildi 

Muhtelit mübadele komisyo
ıu dün mühim bir faaliyet yap-

misyonuna mevdu ise de hey'eti Vatandaşlar! Münakasa 15 eyliil 930 pazartesi günü .~ııkarada nafia vcU-
murahhasarmz büsbütün yeni Bazı ecnebil_er vatan kaçkını Jetinde yapılacaktır. \Tünaka•aya iştirak edeceklerin, teklif m~k-
bir formül bulmuştur. bir kaç kişiyi ele alarak memle- tuplarını ayni günde saat "ı ~" e kadar nafia , eUlcti müste~arlı-

Bu formüle nazaran komis- kete fesat sokarak sizi aidatına 
af d 1 d "ına vermeleri lAzımdır. yon tar ın an geçen er e ten- ğa çalıştıklarını öğrendim. Bu ı; 

sip edilen İstanbul'da 4, Garbi müşevviklerden ikisi tutuldu, Taliplerin mıınaka>a şartnamelerin\ Ankarada yollar umum mü-
Trakya'da 6 ekip teşkilinden cezalarını çekeceklerdir. dllrlüğündcn, btanbul ve 11.ıııirde Yilayet nafia Başmlihendisliklc-
sarfı nazar olunarak etabli vesi- Vatandaşlar! rinden tedarik etmeleri ilan olunur. 

kalan ile 300 bin İngiliz liralık Devlet sizin takdir edemedi- . -•• -.... B. 1 ·ıeler, sa~-e-t-le~ini- ..... -.- •• 
tazminatı alacak Alakadarla- ğiniz derecede kuvvetlidir. Ka- ....- ırço <: aı i 
rın tesbiti mahalli polis merkez nuna karşı gelenleri kimsenin ı ~:mınönünde Valide hn•tntırakapGısı iniis·alşindce4 nsümtirodna e leri tarafından ifa edilmek sure kurtaramadığını ve sizi fenalı- ~ 
tile komisyonca yapılacak ipti- ğa teşvik edenlerin hemen hu- f Kader " 
dai muamelenin polisçe yapıl- dut haricine kaçarak ecnebi hi- e i 
ması teklif edilmiştir. Haber al- mayesine sığındıklarını üç dört 
dığımıza göre Hariciye Vekili sene evvel gördünüz. ~. medyundurlar. Zira; bu gi>•den taıyarc hileti alanlar daima 
Tevfik Rüştü Bey tarafından ~am~~lu vatandaşlar! •• ka/.anmaktadırlar. . _ . 
salı günü kendisini ziyaret ettik lşlerınıze bakır:ız, topraktan •• ı ı Ağusto>ıaki kcşıde ıçın bayilerin size getirccej!;i bileılcrin m~ılak:ı ı 
!eri esnada bu hususta bitaraf çok mahsul almaga, hayvanları ••• KADi':R ( Venıura \ gişesi mühürünii :aşınıt,ına dikkat edınız. "4 
Reis, aza vr Yunan delegeleri- nızı çoğaltınağa çalışınız, sizi ------:-:-----:----------,--------
ne izahat verilmiştir. aldatmağa uğraşan şeytan fe- M Ü H İ M İ L A N 

İstihbaratımıza nazaran bi- satcılara uymayımz. Sonra ka-
taraflar, itilafnamenin tatbikı 

1 

nundan yakanızı kurtaramazsı- Türkiyedc çalışan hillımum >igorta şirketlerini temsil erien Türkiye sigor-
k · · l k b ta"ılar Dairei merkezh_·e~i htr türlü mahzurl<.1n izele ecmck m:lksadile, muh· omısyona aıt oma la bera er nız. -
suhulet noktasından itiraz et- il Birinci Umumi Müfettiş terem sigortacıların, sigorta primlerini, "goıt:ının akdi masında bcrveçhi 

· k · · b /RRAH/M TAJ i 1, .. ,- ı· ,, odemd ri lft1.1nı •eldi•1'ini ar1.eyleme~i ,·azifcdcn addeder. mıyece lerını eyan etmişlerdir. , c - • ~ n • 
namıştır. Jlu mccburiıeıc ademi ria\et, bir kaza nıkuunda >igonalılar için ciddi 

ttı'la'fnameru·n teatı' edı'ldig"ı' Yalnız Yunan hey'eti muralıha- . 1 d ki l maç arın ı: z~v ı oyun arını se mahzurlar te\'lit edebilir. 

-· . Tahtakurusu, pire, sinek, si'vrı 
sinek, güve, örümcek, hama 
böceği ve sair haşeratı yumur 

talarile beraber katiyen 
imha eden 

l-IASEQAT , 

IJaima birinciliği 
kazanmaktadır 

FA YDA naha müessir, daha mükemmel ve yarı yarıY' 
ucuzdur. Kokusu litif olup katiyen leke yapmaz. lnsaıı· 
lara, hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA İS ' 
mine dikkat ediniz.D evairi devlet, müessesatı milliye ~c 
hususiye, Seyrisefain, Hilaliahmer, mektepler, hastanele' 
sihhat yurtları, büyük otel ve lokantalar, vapur kuııı' 
panyaları FAYDA istimal ederler. 

Şişesi 50, tenekesi 75, son dere.:e sağlam ve 10 seP1 

teminatlı pompası 75 kuruş. Hasan Ecza Depos,. 
Toptancılara tenzilat. -· 

lktısat ve u8ultı defteri 
ınualliıni aı anı)rOr 

Zonguldak Yiiksek '.\Jaadin ve 'anaı i :\luhendisi 
mlidıiriyetine miiracaat edilmesi llAn olıınur. Yüksek mekt' 

M mezunu olıııal< şarttır. •••• Müdiiriyct • 

Manisa vilayetindel1 
Nev·i 

Kırkağaç - Gelenbe yolunda 
mu temel şose inşası 

Akhisar - ~larmar )"Olunda 
kırma için ham taş ihzarı 

\lanisa - Akhisar yolunda 

Bedeli 
Lira 

10727 

6688 

kt~fl 
Ku. 
97 

o 

l\lünak8'a müddeti 

9 Akustos saat 9 lıı 

9 • .., 9,5 t 

ham taş ihzm ı ~920 O 9 • ,. 10 j 
Münakasa miiddetleri yukarda yazılı yol ameliyatı hakkında fazla rı~ 

almak isteyrnlerin \'i!~yet Nalla baş mühendisli~ine müracaatları il~n ~ 

tiseler ınu~a1aat koınisJonun~an 
lsranbul Erkek muallim mektebinde, olb<ıpraki k~ifnaıııi 

o; 
mucibince yaptırılarnk olan muhtelif inşaat ve tamirat 17-8· 
tarihine miisadif pazar gliııli saat r 6 da ihalesi icra kılınmak 
kapalı 1.arf usulilc mııııakasaya konulmuştur. Şeraiti anlama~ 
kt>~ifııameleri ı;örmck istiyeıı taliplerin Galata>aray li;esindcki ~ 
~yon kitalıctinc müracaatları. _J 

lün Yunan hariciye nazırı M. sası ~es.'_el:nin . ehemmiyetine yrettiğimiz tenisçilerin en kuv- Esa•en, aldıkları bütün 
\olihalakopulos tarafından ceki- mebnı hukumetıne arzederek a- vetlisi olan Suat ve Şirinyan bu şırketine t•r~eden si~orta 
en bir telgrafla bitaraf Rei~ M. I lac~ğ~ talimata g~re_ cevap vere- abün single finali yapacaklar.Bir ,- .. ıindeJıler · ı k ı 

- b ' " Viyanalı tüccarlar cemiyetine aıt t carcı me tep eri yani: H:olşta'ta ve Yunan baş murah cegın~ ~yank et~ıştı~-. A . , kac senedir birinciliği elinden ---------------..---------·-- \\'i ener llandel sakademı Wien ı, Akademi estrasse 12, 

işlerin yarısını Milli Reassünns Türk Anonim 
şirketleri de primlerini peşinen tediye mecburi- -- I Ecnebi memleketlerde ticaret tahellln feval 

ıası M. Fokasa bildirilmiş, tat . o as. ~y 1?e~ı tına ya bırakmyan Şirinyan Suadın kar ,~ı,· Tı'carel nıe~le"ı'oden.· "(;remi alhanedel sakademie, wien llJ, Esıepiaız 2, Jikında müşkülata tesadüf edil- · telgrafla ~ıldınnıştır. şısında hayli ug" raşacaktır. Ra- l U U ı ı d ı k d · · VllI H ı· ı s 6 
y t d f k "'\eue wi ner an e sı a emıe. wıen , amer ıngp atz , _ ' 

nemesi ve işlerin bir an evvel 

1 

un_anıs ~~ t ~uva 1 
f ce- tyani Şodvar, çifti-Şirinyan Scrbc>t daktilo kursları 2 ağustos 930 Cumartesi glinü açılacak "\\'i ener llandel sakdemie für Madchen,wien Ylll.. Sohonborng•'" 

Jitirilınesi temenni olunmuştur. vap venrse e ıp er en sar ı _na- Davit için umulduğu kadar zor d '· 1 •·ıekteplerinln talebeleri me"anında bir çok ecnebiler mevcuttur. 
za olunacakt r B t kd d ve der'e ba,,lanacaktır. Derslere entm etme.. isteyen erin o gtine " ' İtilafnamenin tatbikine an- r 

1 
• u a ır e lu bir çift sayılamaz. Bu mekteplerde ,e bıkılore iyi alan talebelere mahsus bir senelık 

T k · h masraftan da tasarruf yapılacak S S d d' ld k h ',·ı,l·•r m~kreı> miidıirliı"lınc mıiracaatla kayıt olun malan i!An olunur. :ak ür heyetı murah asası • . . uat - e a ı o u ça ra at ~ • " Kurslar ticaret için tir.em bütün malumatı öğretirler. 
Reisi Tevfik Kamil Bey Anka- tır. Lakin Yu?anısı_an muva_fık yenen Şirinyan Davit dahi da > - :-A-.M ad en Ko·· mu·· rü,.....,..., Dresler münhasıran birinci sınıf profössörler tarafından ~erilmektedir:,ı 
radan avdet ettikten sonra baş- cevap vermez ı~e ekıpler faalıye kolaylıkla işi bitirecek bir çift ' '._~..,; ~ \'iyana'da tahsillerini ifa eden gençler umumi kill!Urün bütün ,,;ıt 
lanacakır. te g:_çecekl,e!'di~ie • sayılabilir. Hulasa tenis maçları malik biiyilk ecnebi bir şehrin hayatına alışmış olurlar · ,,ı 
Tevfik Kamil B.Ankaradan ge j Sporla d } b' mızın son oyunları ümidin fev- > Fabrika, matbah. soba, kalorlfer vesaireye mahıuı yıkan- Orada yapılan tahsil ge«k iş sahasında gerekse hayena muHflak ~1 

lir gelmez reisler komitesi içti- ı O U lf gıın kinde heyecanlı olmağa değer : ıııış zero diz, fındık, kriple, blok, ıuvenan halis kaadllll lnğlllz kat'iyen temin eder. / 
ma ederek bu meseleyi hallede- ı . . . . bir kıymettedir. > aatransiti ve kalburdan geçmiş yerli kok. Uzımgelen prospektüsler yukarda sayılan mektepler idarelerinden ~ ~ 
cek ve derhal tatbikata geçile-ı Bırıncı ~ahıfeden mabat Moda kayık yarışları 1 edilebilir. ~ 

b 1 G 1 · b" d > Rekabt t kal>L I etmez derecede ehven bir liatlc toptan ve perakende ı ı ... •••--ı••••••••••••••••~ cektir. Tatbikat için icap eden u unması ene; enn ır ay an- İstanbul Deniz heyeti bugün • ı • 
be · 1 t k t · l i • 11nlmaktadır. Toptan ılınacak kömüre hususi şerait yapılır. Belçika lstikl:llinin yiil (i•·uııcü 'Li'Ci dcvri.,esi vesaik ve etablilere tevzi edile- n maç an er e mış 0 ma arı, ikinci Deniz teşvik müsabakası- ' ' 

cek etabli vesikaları hazırdır. onlarda bir nevi idmansızlık tev nı Moda koyunda icra edecek- : A. SARtADlS ve M. CELAL MEMDUH Va 1 ova kapl ıcal arırı8 
Muhtelit komisyon tatbikat lit etmiş olınasr, futbol mevsi- tir. İlk müsabakalardan bazı se 
b 1 b l d -· b' mı'nde muhakkak galebemı'zle d k k 1 :".O Galata, çinili Rıhtım ilan ~lü. 8-21, Tel. 491,Depo: Kuru Çeşme ~ _, aş ar aş amaz neşre ecegı ır bepler olayısile uza a an - - - h 
tebliğleaiakadarlarınkomisyon neticelenebilecek olan bu maçın Beykozkürekçileride Galatasa- ______ .....,.... h S l h k''I yapılacak tenezzu•• . . . .. h l' .. k r '!'. '!'. "!: y v T • ' Sı ha tini evtn er a . ı.. '-"'""'""'""'""'""'J...., Jara ve bunlara merbut ekiplere netıcesını şup e 1 gosterme te- ray - Altınordu rekabetine da - o s 
müracaatları ilan edilecektir. dir. Maamafih gençlerimizden hil olunca yarışlar çok dahaca- ~ ~ OL i M p Gazozu 

Hey' eti murahhasamızın gayretli bir oyun oynamalarını zip bir şekil alacaktır. ,. ~ Belçika istiklalinin yüz LlçıincLi senesinin_ tcs_'idi ınün~ 'I' 
f r '"I" ve bu maçı muvaffakiyetle neti- Beykozun, Altınordunun Ga >< içebilmek için şişeleri açtırmadan evvel kapsol ilzerindekl lsıanbul'daki Belçika ticaret odası, lıu ayın yırmı yedıncı . ~e o m u u 1 d' 1 . . ' d JıJ 

İtiiafnamenin tatbiI< edilecek c~ en ırme ennı temennı e e- latasarayın kuvvetli kürekçileri ~ 1 y 1 Firmalarınııza dikkat etmelidirler "'.-v"' günli Yalova kaplıcalarına hir tenezzüh tertip etmiştir. Tor •e 
mühim maddelerinden birini de· nTz. . • ni Fenerbahçe - Beylerbeyi, Üs- Seyrlselain, sal~nıın_da~ sa:ıt l O, l 5te i_çtima cdcı:ejtini da,,ec~,1 Garbi Trakya'daki Türklerin ve enıs turnuvam~.zın fınal küdar, Haliç klüpleri aıyni hızla Aksaray asliye mahkeınesinden: mczkt\r tenezzuhe ışnrakı kabul ctmış olın oda azası ılc 
!stanbul'daki etabli Rumların maçı b u gun takip ederse senenin en güzel ,\ksaray çiftci karda~Jar (KoopraıH) şirketinin teşekkillün li Ak- tebasına bildiririz. 
vaziyetlerini tesbit ederek elle Tenis turnuvamızın son ma- mücadelesini bu Deniz yanşlan saray ticaret mahkemesince tasdıkına karar wrilcrek tescil edildiği ı Iususl "apur, tam saat 10.30 hareket eıkı:ek n: 

1 ~~n~·n:e~v~e~ri~le~c:e~k::v:e~sı:'k~a-1-ar_m_es_'_e .. le~ç:ı~b=u~g~iı:·n~T~ak~si~m~T:.:a~vn~k~l;ü~p=t~~~te-ş_k_i_l _e_d_e .. ce_kti_·_r._:~,!~~~-~t~ic:a~rc~t~k!a~nu~n~u~n~t~ın~(~3~0~0!.)_:u~"ı~ıc:u:,.· :.m:a~d~,~lc::'ı'..'.·a~e'....!:b~·t.:..:in!!a~d!!:e!n~ıl~i\!!n..l/;oluu!!inW;!u!!:r.:... _JWl.X{llt.tı:C-.Illllilll'-"C-.llil:viikaol,u:~ı---"""'""""-"'-ı....-----------L ri teşkil etmektedir. hitecektir. Seçme '\!C..döm.İ ' ö . .BESfM 
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J~K~El M!~Dİ ve ~ Hlf i41 

Mühendisi Mektebi 
L<yll ve meccani olan bu mektep atideki şubeleri hıviilir; 

1- Yüksek Maden 
Mühendislii)I: 

Madenlerle S•noyll ~ladeoiycnin işletmesinde 
mühendis yı":şririr. 

mütebasm 

2- Yüksek Sanayi 
Mühendisliği: 

\lııhtelif Sanayiin tesis ve işletmesi, elektrik ~aklne ve kalor~fr 
· h ı· · . milteahhltli•i, kimya mUhemfüliJı;i, 1 opo~rafya ve lıarıta 

mu en< " 1 
\C • hhl ı·•· 'l · . ·· hh·ııii•i 'imendıfer ınühendi; vo mutea t ı.ı ı ıtı· 

ahzı, ın;-a3t mucı..a b" "' •• ı ı· · 
1 h 1 ... ır tahıll neticesinde Yüksek Sanl\l muh.ı' is ığı 

S.35 arını av u , 
şahadctn .me;i '-erilir. . .. 

Bu şube erin pi;sıi ınüddell 4 senedir. ~Tezunlar staı ıçın Anu· 
paya ı;•rnderilir. '\lunhrnr<n lıso mezunları kabul olur.ur. • 

3. Maden Meslek şubesı 
llu şube ladenle e Jcometr ve haş çarnş yetiştirir. Tahsil nıud· 

Jctı ~ cneJir. ( >rta m•:ktep mezunları imtihan ıı, ılk mektep mezun· 
; ı imtlnanl ı kabul olunur. 

\ ıırf ,aş ı., ! 7 :tm! 25 <lir. .. 
lmııhanlar· .\foke-nmc hesop, mü tevı hendese, fizik ( C1z.,ıe ve 

1 lararet ve Kim\·a ( Şibilı m•adin ) dersknoden, 
Ankara , l\laajin mudüriyetinde " J,ıanbul ( Şchre ııaneti civa'.•1· 

· 'h J' ı • d ) 7..ongulJık ( mektepte), ,\d•n• l lkuıaı da .\IAden ınu en ıs ı6 ın e , . 
· ı ı· .. Je • L'-klşchir (\laden muhen<li>Li~ınde,. lımır l M•.den mile ur u,un ;. ""' · . ( z 

memurlul;ıındı ) Trabzon ( Ziraat mudurlyeunde. ), .\ydın ,ırut 
ı ~ lld& ) ,.,0 Yt: Q f alhıstOSfıt İCCtl ediJt:Cck1tr, m mur lle.U ..... .... ""' 

TcJri>ata ı teşrinevvdde lı•şlnacaktır. :;iimJid ·n J..avıt muamelesi
ne ba,lanmıştır. J.,tid'ap melfuf u foto ile vesaik v~ sıhhat raporunu 
ZongulJak'ı:ı mektep mildı\riyetine irs•IL 

" .. 
~~ 
~.-
"~ N V 
':l .., - ' '-'""""' 

~ınniJef san~ığı eınla~ nıüzaye~esi 

c " "' -8;: 
e·ı:ı 
" .. 

-3 ~. 
;:;;~ 

Kaı·ı karar il~:lnı 

N .. 
~ 

:\ı1er11unatın cins ve ne\'ile 
mc\kİ ,-e mu~tcmil~rı 

Borçlunun 
ismi 

~JILLl\'ET CC\h\ Ti·; L\IL;; 1430 7 
• 

yı havi bir dükiinın tamamı. ~e!ımet Ağa 
145 1360 1949 Karagümrükte Devrişali mahallesinde 

l~t:ınbul l la\ a~:ıti ,.e 1~!.:il.tr 

ve ıeşebb!i •tı •maiye Türk anon. 
şirketinden: ·T-P VE_l. I Tasmektep sokağında eski 9 mtlkerrcr ve 

yeni 8, 10 numaralı elli arşın arsa üzerinde 
kagir iki buçuk katta biri toprak yemek o
dası olmak üzere dört oda bir sofa bir çiçek 
li antre bir merdiven başı bir mutfak ve alt 
mış arşın bahçeyi havi bir hanenin tama
mı. Ahmet Şükrü Ef. 

Bahriyuna ilan 
Şirketimlr. tarafındın ,\nadolu 

sahiline vaı'edllen taht•lhahir elek 
trlk kablolarına ill\'cten Arnavuıköv 
burnunda kablo g•çen ayni 
nokta ile \raniköy h~kclesilc 

PARI~ 

140 546 1958 Mevlevihanekapısında Aydınkahya ma KanJillJ burnunun v:ı~ ttında mün .. 
bedim yalı nhtımındakı bır nokta 
arasında 1?5 ıemmuzdon l O ağustosa 
kadar tahtelbahir clckırik kablolaıı 
dolıa dii~cnccektir. 1 li~<r koblolardı 
oldu~u gıhi işbu hrnııı hid•ycıi 
er İ~inJcn kaldırıl:ıcaP;ı z:un.lna kı· 
dar ıncbdt: \'C rnuatcl1al.1rlrıı r;:ostcr· 
mek ilzere gündüzleri bir s~tün 

üzerine me\.'zu kırmızı l~vhaya mı~ 

kQs siyah admiralıı demiri, gccelcıl 
h;c üzerltrin<le kırmızı sllbit bir 
fener bulunmak iızcre adııurnlıı de· 
miri beyaz clekuık fenerle.ile ten· 
vir edilec ktir. 

FRANSA ÇiÇEKLERi 

KOLONYA SUYU 
hallesinde Keresteci sokağında eski ve ye
ni 3 numaralı yetmiş altı arşın arsa üzerin
de ahşap bir buçuk katta iki ufak oda bir 
mutfak ve yüz dört arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Murat Efendi 

1605 5800 2788 Büyükderede ispanya sokağında eski 2 ve 
yeni 2, 4 numaralı yüz seksen bir arşın arsa 
üzerinde üç katı ahşap bir katı kagir olmak 
üzere dört katta biri büyük ve ikisi orta ol
mak üzere on beş oda dört sofa bir avlu bir 
daraça iki mutfak bir sarnıç bir taşlık ve al
tında garajı ve elli yedi arşın bahçeyi ve e
lektrik tertibatını havi bir hanenin tama· 
mı. Reşit B. Refika H. 

265 695 2815 Üsküdarda Dürbali mahalle~inde eski :\ihayrtleri işou nl:lm ·tlerle go 
terilmlı olan hatun ı rafeyninden 
birer gominc dahılıne lıilılmum me· 
rakihlı. dcmirlcmeınelcri ilAn olunur 

EAU DE COLOGNE 
AUX FLEURS DE FRANCE 

Porfumörı L. T. F iv E R A • ş.. lst~nbul Şuiıtsl 

Şişli Ahmet Bey soka~ No. 56. Tel. BeyolJıu 3044 

1235 

Çıkmaz tekke ve yeni Tekke sokağında es
ki 5 ve yeni 7 N.lı yüz arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta dört oda bir sofa bir mutfak 
bir çatı katı bir kuyu bir sarnıç ve doksan 
arşın bahçeyi havi eski bir hanenin tama-~ 
mı. Fatma Pembe H. [ 

6330 2972 Be iktaşta Te~vikiye mahalle. iııde eski ve 

,\lüdüriycı 

Hanımefendi, 

lstanhuld:ı, 1 l•vagaıı Elek-

ırik "e Tcşehbu otı ~ınni\e Türk 

lstanhııl sı lhi nıüess~seler nui ba vaa l\on1i 
yonu ı·iynsctiıı<lcıı: · 

BRkırköyünde knin akliye ve asabiye hastanesinde yapt 
laca~ 1855.1 !ıra bedeli keşifli su tesisatı olbaptaki keşifname 
l~nzıı:ı .. edıle~ şartnamesı vechile ve verilen fiat haddi li\yik 
~uldugu ~ak~ırde 12.ağust~s 1930 salı günü saat 15 tek 
,arf us:ıtıle ıhale e_dılmek _uzre münakasaya I-<ın ı'rrı • tur. 
baptakı şartnıımeyı ve keşıfleri gönnek istiyen ·kur 
ınısyona haftanın_ pazar, salı, perşembe günleri s<: t 13,30 
18:_30 da ve fa_71a ızahat almak istiyenlerin mezkur müessese 
muracaatlan ılan olunur. 

Körkuyu ve yeni Köycivarı so\ağında eski 
18 ve yeni 4, 4 numaıalı maa baJ1çe hane iki 
yüz altmış üç arşın arsa üzerinde ahsap iki 
buçuk katta sekiz oda iki sofa çatı üzerinde 
bir balkon iki kuyu ve otuz sekiz arşın arsa 

üzerinde harap ahır ve yirmi yedi arşın ar- De ı t D • il 
Sa Üzerinde harap mutfak ve iki oÖnÜm bin 15, ]I) fl.\ \•erilecek ameli R;ÇI v e em 1 ry o ar 
iki yüz yetmiş iki arsın bahc;eyr havi muh-ı hk der, mle ıuıfen h:ım bulun 

ı\ noniın Şirkcıı, llr\ \Zl'l"'l'A 

LLL KTlılK E\'J:\ll~: 21i TF\ 1· 

:\il Z ııı.ıo C:( '(', S.\ \T 

tacı tamir bir hanenin tamamL Aziz Süley· •da • • ı - t 
man B. Naciye H. · monw rica ile ke•lıi şerd eyler. I re S 1 1 a na 1 

1235 2630 2972 Beşiktaşta Teşvikiye mahallesinde eski ve - •-ı::~~~~~~~~..ıi~-~;.;~;.;;.;.;;.;;;.;. __ -J 
yeni Kağıthane caddesinde eski 52, 54, 56 lsıanbul ıklncl icr< d:ıtrcs ;ndcn: Hın _ıo~ ıerlı kuk komurıinun k ıpıh zarfla ıniınakasası 4 ıgu,ıosJO 
ve yeni 76, 78, 78--1, 80 numaralı biri sek- Bir borcun trnıinl için mahcuz P"•rıesı gunu sa:ıı l 5,JOJa Ank rada Dc>lct demirvollan ld>resin 

.. yapılocakıır. · sen arşın arsa uzerinde ahşap iki katta se- bir mıkJar peynir \e zeytinin icra 
kiz oda bir sofa bir mutfak diğeri yüz yirmi kanununun 10.J uncu maddesi mu· . l:ıirsk ed:ccklerin teklif mektuplonnı ve muvakkat tcmlnıtlannı a 

.. . d k. ·ıı· l 1 . . gu. ".de.· SJaı 1 ~e kadar rnUnakasa kAtipli~ine •-ermeler'ı ld·.ımdır. arşı~ arsa uz_enn e ahşap üç katta se ız o- cı ınce >•tı ınaıına k•r ır vcrı nıı,tır, o '· 
da bır sofa bır mutfak bir antre ve altında 28· 7'-CJJO ıarıhine musaJı[ pazartesi 1 alıpler ınünıka.a şarmamelerini hej lıra mukabilınde Anksradı Ye Ilı 

1 <larpaşada İli>rc nz•ıelcrinden ıe<lank edebilirler. bir dükkan ve yedi yüz doksan dört arşın günu S33t ı.ı il:l 14 tle tanbol 
bahçeyi ve derunüne cari nısıf masura ma- llahkp•z1nnda ıaşçılor cıd lesindo * * * 
ilezizi havi 76 numaralı eski ve 78 numara- emaneten mevzu hulıındu~u 14 nume· Aı•~ıda Y.~zılt malıeme pazarlıkla s.ıtm alınacağından ıaliplerın 28·7·9, 
!ısı yeni olmak üzere ı'kı' hanenin tama- rolu dıikkAn onunde açık arttırma su· P zart• 1 gOnu 8331 9 dan 11,5 bdar Lban ,·ucuı ctmcsı ve fiat verme 

ılı\n olunllr 
mı. Halil B. retilc sJıılacaP;ınJan talıp olanlmn 

:ıo top 800 3004 Üsküdarda Dürbali mahallesinde Tekke yevm ve saotı ınu•)ıende 9.10·ll)9.1 265 ~O x 7o ~ ı-~ kiloluk 
• 

805 2000 459 üsküdarda Selmanağa Rum Mehınetpa
şa mahallesinde Karacaahmet ve Şemsi
p:ı a sokağında eski 2, 2 mükerrer ve yeni 
2, 1 numaralı otuz beş arşınarsa üzerinde 
ahşap üstünde bir oda ve altında bir bodru 
mu havi yenice bir dükkanın tamamr. Meh 
met Ali B. Şevket ve Mükerrem ve Mürüv
vet Hanımlar 

çıkmazı soka_ğı~da eski 27 ve yeni 31-1 nu-ı dosp nıınıarısıl~ hozır hıılunacok 
maralı yetmış uç ar ın arsa üzerinde bah-;e ıncnıurıınıı milroc•at eylemeleri : IAn 
cil'etinden üç ve sokak cihetinden ahşap nltın•ır. 
bir katta dört oda bir sofa ocakşız bir mut- --. -. -. - . . 
fak ve iki yüz elli dört arşın b<jhçeyi ha,·i Bcwj);lu be ıncı ıcra daıre ınJen; bir 
eskice bir hanenin tam M t f H''d • ılıor;'lan d,ılaıı m•hcuz hulunan eşıanın amı. us a a u aı . . b . 
B. Ser Namı H. .!! 1 enımuz C).30 per'.·m ~ günu saat 

385 1500 3388 Kanltcada Çubuklu cadclesi'nlı~ eski 103. 10 da llevoğlıında tımonı sakaıtınd• 
1 Kı met apartınanının onun<l J.t•:m.:ı· 

ve yeni 22, 24, 26 numaralı yüı: arşın arsa 51 mubrıer oldağundJn ınıa '" 

20 
(ıl)() metre 

pilur kl•dı 
kuşe kdadı 

ip kit ko"tl»n 
(l2 7(l 41 

<eridi 
n ıJLun lcri mucıbincc 

S at 11 l-2 ılen sonra "' t ~ıbul cdılmez iuhat almak 
pozar g .nı rı mobarna kısmın" murac•a~ ---

• 

için cumme 

Ta~IİSİJH ijnıunı nıü~urlu~un~en: 
Hu meli tahlL ye mıntlkhı merkezi olan K ım koy {Kilı os) mcvbnd 

mudurf•N hlııo ı Ittls.ılınıl ki daırc in t•cılıden inı• ı )lrml glın mud 
dcd · \C klp~lı zıırF usulile ınılnııı.k:ı~aya \azcdilmi~tir. 

440 1600 

580 5440 

17705 59600 

1430 5000 

805 1750 

1575 3000 

1236 Zincirlikuyuda Eftalzade mahallesinde 
ü 'erinde kagir birer katta iki 'l:lükkanı ve . k ı J 

Nişancı caddesinde eski 62, 62 mükern:r 
ve yeni 19, 21 numaralı yüz elli arşın arsa 
üzerinde ahşap üçer katta birinin birinci ka 
tında iki malta taşlık bir oda ikinci ve üçün 
cü katlarında ikişer oda birer sofa ve oda
lardayük ve dolabı diğeri altında ayrı kapı
lı bir bodrum b!ri~ci k;ıtında. bir taşlık bir 
da bir kuyu ikıncı ve uçuncu katlarında bı

rer ~a birer sofa ve ~~r i~i han~ni~. mutfakları 
k da ve ayrıdır ve ıkıncı ve 3 uncu katlarında 

ar ~irer şahniş ve_ yüz elli dokuz arşın _bahçeyı 
havi iki hanenın tamamı. Kemalettın B. 

-423 Hasköyde Kiremitçi Ahmetçelebi mahal
lesinde Tavukçu çıkmazı sokağında eski !, 
141 ve yeni 1, 3, 5, 3-1, 3-2, 133 numaralı 
ahşap dükkan on altı arşın arsa üzerinde di 
<Ter kagir dükkanları yüz otuz üç arşın ar
~a üzerinde kagir dört dükanı ve elli arşın 
arsayı havi beş dükanın tamamı. Natan E
fendi. 

1461 Beyoğlunda Küçü~pang~ltı ı:rıahallesin: 
de eski Cabi ve yenı Bekçı sokagında eskı 
5 7 7 mükerrer ve yeni 46 numaralı üç yüz 
;i~i arşın arsa üzerinde _k~gir altı katta 
demir ve camit kapıda~ gırı~ce m~rm~r an
tre bir koridor altı magaza _bı_r h_el_a hır ay
d nlık üç kapıcı odası zemını çını mutfak 
b:r kapılı çamaşır kurutma ma~alli . bi~i~ci 
kata çıkmak için kadem~. me.rdı.~en.lı bırm· 
ci katta beş ikinci, üçüncu, dordunc.u katlar
da yedişer beşinci katta beş oda bır~r mut;. 
fak birer hela birer sobalı banyolu bırer ko 
ridorlu beş daire beşinci katın arkasında ay 
rıca bir çamaşırhk bir çamaşır kurutma ma
halli birinci ve zemin kat pencereleri de
mir parmaklık apar~an yüzünde üç _Ya1?-ın
da sekiz arkasında dort balkon~ ~e yı,rmı ar 
şın aydınlığı havi mukaddema ıkı kıta ars~ 
elyevm bir apartmanın tamaıııı. Madam Hı 
ropsima vekili Kirko_r Ef... . . 

1786 Hocapaşada Kara_kı Huseyı?çelebı • ma
hallesinde Abbasaga çeşmesı sokagında 
eski 2 ve yeni 9 numaralı seksen beş arşın 
arsa üzerinde kagir üç katta sekiz oda iki 
mutfak üç koridoru havi yeni bir hanenin 
tamamı. (tavanları ve çatı arası ahşaptır.) 
Kezziban H. 

1900 Çubukluda eski Çubuklu ~.addesi ve yen~ 
Çayır sokağında eski 49 mukerrer .. ve renı 
24 numaralı yüz otuz ar<ın arsa uzermde 
bir katı kagir iki katı ahşap olmak üzere üç 
katta yedi oda iki sofa bir mutfak bir antre 

·· · d 'k" k b. . sa:ıtı mrz : r e 111l·n1ur 1Jn.1 nıuracaıı.c 
yuz arşın arsa üzerın ~ ı. ı. a_ua ır oda b r edilme": 
ahır ve samanlığı havı ıkı dukanın tama- -
mı. Mehmet Hayri Ef. 

6255 20300 3562 Beyoğlunda Katip Mustafaçelebi mahal
lesinde Hocazade ve Yeni sokakta yüz dok-

san beş arşın arsa üzerinde kagir olup bodrum 
ve dairelerin kömürlüğü iistünde iki üzeri 
kapalı daraça bir çamaşırlık beş ufak odayı 
havi olup bu katlardan başka beş kat her 
katta bir daireden beş daire vardır, daireler 
be5er oda birer sofa birer mutfaJdı olup cep 
hesi tahta kaplı iki üç dört ve beşinci kat
larda şahniş iki ve ü üncü katlarda pancor 
zemin ve birinci ve beşinci katlarda demir 
parmaklığı ve seksen arsın bahçeyi havi bir 

195 
apartmanın tamamı. Cemal B. 

750 13399 Çakmakçılarda Dayehatun mahallesinde' Cafer Fahri Beyin 
eaerlerl Yeni han sokağında eski ve yeni 6 numaralı 

yirmi sekiz arşın arsa üzerinde Yeni han al-j 
tında kagir bir kattan ibaret yeni bir dük

Kuruş 

105 
kanın tamamı. Mm. okunamamıştır. 

500 15875 Rumelihisarında Alitorlak mahallesinde 

Ta, ukçuluk 200 
Keçi beslı·mel< 00 
Salon ve av köpekleri 50 
Tavukları çok yumuttlıtm'k 10 
için ne ycdirmrli 

Çiftçi Kütüphanesi 

Çeşme ve Kuyu sokağında eski 52, 4, 4 mü
kerrer 6 ve yeni 32, 32-1, 2, 4, 6 nwnaralr 
altmış arşın arsa üzerinde ahşap iki katta 
üstünde birer odayı havi üç dükkanı ve yet-1 
miş arşın arsa üzerinde iki oda bir avlu ve 

tanbul Ankara caddesi No 4 -
altmış dokuz arşın bahçeyi havi üç dükka- Güzel t' 
nın tamamı. Salih Ağa Lüks il • 

305 3000 17345 Sanyerde Çeşme sokağında eski 14, 14 mü- h b" 
kerrer ve yeni 20, 22 numaralı yüz on arşın ıç . lr 
arsa üzerinde kagir iki katta dört oda iki tthlıkey ! 
sofa bir mutfak ve altıııda bir dükanı ve alt maruz 

• f' ·1 .· 

yıkand1kta 

mış beş arşın bahçeyi havi harici sıvasız bir kalnıazl " 
hanenin tamamı. Ayşe Hanım 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emliik 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 30Tem 
muz 930 tarihine müsadif Çarşamba günü saat ikiden itibaren 
müz?y_edeye_ mübaşı;:et olunarak (muhammen kıymetlerini) 
geçtıgı takdırde katı kararlarının çekilmesi mukarrer bulundu· 
ğundan talip olanların mezklır günde saat dörde kadar Sandık 
idaresine müracaat eylemeleri ve saat lörtten sonra vuku bu· 
lacak müracaatlerin kabul edilmiyeceği ve mezkur emlake evvel 
ce talip olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve 
lıaşka tali~ z~hur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzaye
deden c;ekılmış adclolunacakları lüzumu ilfin olunur. 

Devlet ~eıniryolları ve tioıanları umumi 
i~aresin~en 

En m!ıkcmmd i~k Çtlfaf1, 
al:t'tnke yıkınar-ak oluru, 
hatta ı1k .t~fı'llnda, harap olur 
1-0IC. ılc yıkıyarak onu 
nıulıafJIJI cdlnLı. 
tOK! de ÇO:"lpl:ın yirmi defa 
yık.1yahiJırsinız : renk.Itri ve 
rarl::ıklı)dan a: lı zayınlmu ve 
nnık örgü llmıklcn boıulma&. 
t OK.ot, yak.ım.ıı.Jt ı.,ın en enun 
"·1111.J dır, çDnk;D soıı l1crtce anfur; 
l'ıın luını olmık ıftn ınc"'e pullar
ının beyallıR;ına h:ıkuuı. 

lleJcli keşfi l>okuz lJı ı ku'1ır liraılJn ibaret ofon mezkılr haneni 
iha.l«si Ill \!ttıstos 1130 l'.ızar giıntı <>at 14 te ıcr.ı kılınncai';ından tllip 
Jcrın bu hapt.ıkı şartn:ıınc \C proj.:lcrıni görmek üzere c;alat.a"da Hıhtı 
caddesind ki idart'ı ıııerkeıiyere ınür.1c·ıatlın. ---

Bu tehlike etrafınızda dol1fır 
Uykuları eanaeında hlmayealz kalan ç~ 
uklar, mUhllk hastalıkların tohumlarını 
nakleden slvrlalnekler!n flklrı olurlar. Ce
oe basar basmaz yatatı latl!A ederler. o
nun için yatata girmezden aveı Flit ı ıatı
mal ediniz. 
Flit sinek, sivri sinek, pire, gOve k 
hama b.. · ı • arınca, m ?Ceıı tahta kurusu ve emsali ha-
taratı öldürUr ve yumurtalarını imha eder. 
Tehllkeslz ve kat'iyen leke yap 
Fllt ı ha~arat öldüren dlter ma:ıı~~·le ka• 
riftırmayınız. sarı tenekeye - alyıih k 
ta dikkat ediniz. uşa-

3 ;Daha _:çabuk _:6ldürü~, 
Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI lsıanbul. Galaıa Voyvoda Han 

• 

bir kömürlük bir kuyu ve altmış arşın bah- Umum Devlet Deıniryollaıın 
çeyi havi yeni bir hanenin tamamı.RabiaH. da (Erzurum De'!liryolları ha-

1901 Tahtakale civarında Balkapanında Rüs- riç)yapılacak tanı va_gon hamu 
tempaşa mahallesinde ipçiler Limoncu soka leli zahire ve un naklıyatma tat 
aında eski 49 53 55 ve yeni 26, 26-1 numa·· ı bik edilmek ve 26 temmuz 1930 
;alı otuz beş 'arş~ arsa üzerinde kagir üç tarihinden itibare!"1 mer'i __ olm.ak 
katta üstünde i~i oda bir mutfak bir daraç:ı J üzre bugünk~ ::ırıf~eı uzerın-

den ehemmiyetli nisbetlerde bir 
tarife ihdas edilmiştir. 

Her kilomet•eye ait hazır fü. 
ret cetvellerile beraber bu tari
feden tedarik etmek istiyenlerin' 
istasyon ve ambarlarımıza mü- ı 
racaat etmeleri rica olunur. 

~.ur mC"vaddı mu.urra ile yıQ.. 
y rô. elbiscleı ınıLı tehlikeye ılka 

<tm<y•=; • -AT YARISLARl~j 
.~!._._;~.. 1 .. 

11 1
• ı.~aıl~ıı~~<~~-~·~~~,: '"': e,l.~ıu~t~~1.c1;~T ri . 

, ' .. huı·ııkta ( Alrı hafta\ llufe, 1 lıısu r 'J'rcnler, Oıo!ııı ı r fl•h•i ı 
• ....... m •• il.ıımrmremklııiı(mlmımlli•mnmkmı'mım\İıııılt•mramfm"m'dm•mnmımdmnr~e.•~c~lı~lrmc~ek~t~lrm... • • CI-........... " ...... .. 
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Yun n· tan'da ( KıLSEKT) na

ı altında piyasaya çıkarı

an e Standard Oil mamu-

Bütün rakip marka
lara galip gelmiştir. 

HER YERDE SATILIR 

tatından olan. 
Toptan muamele için Istanbulda Reji Ha

nında 2-3 numeroya müracaat olunması. 

t~tanbul Askeri san'atlar mektebi mü
dürlüğünden: 

Ceçcn >ene mektcbimitdc açılan müsabakada kazanmış olduk
ları halde bazı esbaba binaen kayıt edilemeyen e[endilerdcn bu 
•ene (25) efendi alınacaktır. Ağustos nihayetine kadar mektep 
mııdurlüjtline mıiracaat eylemeleri llAn olunur. 

~~~~~~~~~~~~~~-

Zon~uldak 'ilaJetinden 
Zoııg,uldak \ ırn\ eti için Trakya'rıın Aklınıak Çorumun Kırmızı 

sert lluihla\'·arından 2:15-24.l kiloya kadar tohumluk miıbayaası 
ıı .'\.~u,ıu- •ıJO çar~amha ~ünu sa:ıt 3 te kapalı zarf usulllc ihalei 
k.ıt'ı\'c•i ic•a kılınacağından taliplerin yevmi mczkt'ırda \-ilayet 
L c-ı mc idAimbinc ~artnameyi görmek isteyenlerin l>tanbul /Jraat 
kı di· ,·et ıe muracaatları ilan olunur. 

Ticareti bahriye mekte
, bi aı·si müdürlüğünden 

1 - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tuccar gemilerine 
~aptan ve makinist yetiştirmektir. 

mıktarda ve muhtelif 
cins radiatör bulunur. 

İktısatlı, Asrı 
ve sağlan1 

(S 1 M P LE X) 
KALORİFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et
mek üzere diğerlerinden °o 40 
noksan kömür sarfeder , 
ve istimali son derece suhu
letlidir. Fabrika şubesi olarak 
depomuzda her zaman kafi 

kuvvette kazanlar ve envayi 

Proje ve keşif için: Borsa han ittisalinde, Türbe 
caddesinde 

DEUTSCHE LUFT HAN 
Tayyare postası vasıtaslle seri bir 

emtia nakllyatı 
!sıanbul ile Anupanın bıitüa KARA MEMLEKETLE 

(Pazar müstcsma olmak üzere) yeı mı mun•kalac 
Saat 14 de kadar tevdi olunan koliler erte>! gunü 5C\kohı 

YANA-YEŞlLKÖY vaya ak'1 bti<ameııe seyahat ·•üddc:i JO 
ALMANYA iÇiN HAVA POSTASI; 
!\lcktuplar bütün po;ca m-rkczleri ıara!ıııd3n kabul olunur 

tup1ar için munzam ücret O kuru~tur. Za '1rın uzcd:: T 

VASIT ASILE·LUFT HANSA işaretinin '·''°' IT'uk•ızıdir.ll 
liımat i'1ih>Jli için zirdcki nccnıa~-a müracaat etme fKliZ cd 

MEMLEKETLER ARASI 
'akliyat ve \lu•a<alar Tur!\: \nr-nlm r etı 

<~alaca: C,'inıli Rıht;ın l lıın. Tcldo~ lle)·t~lu 1294- l 

--~·--
İstanbul Adliye Levzım l\rlüdürlü 

2 - Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ibate ve ilba
,ı mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet edilir. Taşra
fan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. 

3 - Lise mezunları imtihansız ali birinci sınıfa kabul edilir. 

KIRKOR JAMGOÇYAN müessisesinde Kalorifer mühendisi 

ANTRANIKY AN a müracaat. 

Adliye Sarayı lrn'oriferl !~in münakasa surctile mDbay 
T:mmu:ı; 930 tarihinde talibin~ lhalosl mukarrer ı O 
maden k!lınll•.!. mııtcal ik şar•nHmede münderiç mUdd 
'llin tarihi lh led~n bir mnh sonra temdit edilmesi ve me 
mllrledn adliye sarA)l deposuna kadar masarifi nakliye 
miyesi müteulıhidine ait olmak Uzere istasyonda m 
vezin ve teslim olunması muamelıltta sllhuletl ve tene 

1 
dolayislle menalii hazineyi mucip olacajl;ı hasebile 
şartnamesinin mevaddı sabıkasına ilave olunan hususu 
dalrealnde ifayı muamele edilmek Dzre müddeti mllna 
hafta temdit olunarak münakasanın 28 Temmuz 930 Bunlar icin müddeti tahsil iki senedir. Satış : Fabrika fiyatınadir. 

4 - İki seneden ibaret olan tali sınıflara da liselerin Onun- - ·-
cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derece tahsil 

~ördüğü alelusul tasdik edilmiş talebe alınır. 111•8----f
1111---•fllll-l!!!--------m:--~, 

5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur. Yal- EYR SEFA N SADIKZADE BiRADERLER 

•uz mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan terki tah- Merkez Acent.,: Gıatı köprl VAPURLARI 
,il edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemeleri lazım buınd•, Beyoğlu 2362 Şubo KARA DEı'IJZ MUNTA-
:e taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri mec- ıentesıı Mahmudiye Hanı ılımdı ZAM VE LÜKS POST ASI 
buridir. 

6 - Mektebe girmek arzusunda bulunanların hüviyyet cüzım--15-11-n_bu_ı_7_40_______ Dumlu Pınar 
ıtanını, aşı şahadetnamesini, mektep tasdikname veya şahadet- Bozcaada postası vapuru PAZAR 
"1an1elerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve dört (GELiBOLU) vapuru 26 Tem- 27Temmu~ 
ddet vesikalık fotoğrafım istidalanna repten Teşrinievvelin bi- muz cumartesi 17de idare rıh- ıanu akfamı Sirkeci nhtı· 
rinci gününe kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalinde kain tımından kalkarak Gelibolu mından barelı:etle (Zonguldak, 
'llektep müdürlüğüne müracaatları. Lapseki Çanakkale lmroz Bozca lnebolu, Samıun, Ordu Gire-

Manisa vilaJetin~en 
Alaşehir - Nazilli, Eşme - ti 2 Ağustos Cumartesi günü sa 

:::iöre, Kula-Salihli, Demirci- at on buçuğa kadardır. Mevad
Jorlu, yollarında istimal olun- dı müşteilenin envaı ve şeraiti 
nak üzere 9110 lira h:ymetinde teslim ve teseı;um bakında faz 
nevaddı müşteile mübayaası la malumat almak istiyenlerin 
·apalı zarf usulile münakasaya vilayet nafıa baş mühendisliği
·onulmustur. Münakasa müdde ne müracaatları ilan olunur. 

--------
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(,.\ r ıl lı ere ,[ b:ılftı'a )• ı' cmlı\1 r ?..ti 1'1<' ı !'. stcr•,cn 
_,, le L ı J 1 ·le ,.ıpılmak uzr~ k ~aya \Crllrrcl.. , l -nıız~)cclt')'C 

çıkarılrıı tı 1. i] .rır fCY ıkçcler,Jc rr.ezl.ı'ır i!: l r k <aıır i'<ıı c ' 
< ı• ilan' am z.ı ıraca.ıtları. ----

~skişehir vilayeti muhasebei 
~1ususiye müdürlüğünderı: 

İd~eı hususiyeye ait asri si- yedeye verilmiştir. Bu baptaki 
emanın ınobdyesile beraber 3 şartname İstanbul muhasebei 

' ene'ik ıcarı kııpalı zarf usulile hususiye müdüriyetinde mevcut 
O 7 930 tarihinden 10 8, 930 olup talip olanların şeraiti anla 
)azar günü saat on yediye ka- mak üzre müdüriyeti mezkure
ı:ır yinıi "İm miıddetle müza- ye müracatlan ilan olunur. 

Vapur sahiplerinin 
nazarı dikkatine: ı 

11alıli.,i) (' ıınıunı ıniidlirliiğiiııdcn: 
il · \ i , 11.ı · ıa nlınarnk ulan Karade'liZ Bcğazı 1-.ırkındc 

i' kr en ı- m. I"< afcdL i ~.ner i~arct 'Crr \Lri mın·al hatcn 
1 ı ' " r ı trPc cdo c• ~ı koı Jloğ2' har Lin le i~ • r va.ıı c ·,i 

ıı ı.: ı-. l tte v.ıpur,ı m tlı' rı Jn!·ı "ın mı.:., ı ı ~J.h. d t 1-

n•<'• ı kn • 7 Tc-nm z <ı,)() ,ıa1... "' ı , • ı.ır G J. ta' 
da rı ~ı ı..3l dı rı~ı:ı..ks iı rcı r:- rkL,, \ C\ e ıı aı,,. 1·1 t n 

sun, Trabzon, SUrmcncve Rize 
adaya gidecek ve Çanakkale lılı:elelerlne azimet ve avdet 
U.psekl Geliboluya uğrayarak edıcelı:tlr. 
~cleccktir Tafıllaı için Sirkecide M•y-

Antalya Postası 
(Anafarta) vapuru 27 Temmu;r, 
pazar 11 da Galua rıhtımından 
kalkarak lzmir Killloik Bodrum 

Rados Fctrıye Finike Antaly11.ya 
gidecek ve dönu~ta mezkur 
iskelelerle blrlllcte, .\m•:f'i 
Kalkan Dalyan :'llarmaris Kuş

:ıdası Çanakkale <Jclibolu'ya 
•ııtraı·arak gelecektir. 

lzmir sür'at ~JJostası 
(Gukcmal) >apııru 28 tem· 
muz pazartesi 14,30 da Gala

ta rıhtımından Kalkarak Salı 

sabahı lzmir'e varır 'e çar 
~amlı:ı 14,30 da lzmir'dcn kal· 
karak pcrşemhc sabahı I,tıın· 

bula ~clir. 
\':ıpurda mükemmel bir 

orkestra ve cazhant mevcut
tur. 

Trabzon birinci 
postası 

REŞITPAŞA) vapuru 28tunrnuz 
l'azartt'i 1 :! de Cal:ıt ı rıhtı· 

mıro 'an 1 ıll..arJk lndıolu, ~am
su~ı. ı;irt5~~. Trabz·ın, RizcyP , 
v,idecek \c tlıırd~tc Sltrn1enc, 

Trılı;. n Ti,ı·hılu, C:irt un , 
O;ı'u, L ı \<, 'an·,un, lrdıolu, 

Zoııı: ld:ı~:ı u~n- .ırak gde
cckılr. ":ırckct p ııııi ı uk k:ı· 

hli · ohın ınaz. 

1-tanbul ikinci ticaret mahktmc· 
.,inden: 

:Vlü!li• \loryo 'era'ya aıt olup 
Takşinı'dc Fiat ( .ara;ındaki bir adtt 
::;ııı modeli Fiaı mur' a'.ı lüks oto· 
mobil •\ık arttıma <ureıilc .ıo tem· 
muz cı.ıo çar;amba giloııl saat on 
buçukta mahallinde satılacjgından 

talip olanların yı.:\ırn \.C vakti mtza 
kılnlJ Fiat g.ırnjında hazır bulunma
ları luı.umu HAn olunnr 

llejtıglu ıkinci icra memurlu~undan: 
\lahkUn1hih bir ho,.c 1n temLıi i'.\ıifı,.;ı 

ic,ın bır a.Jec rrL.en~iranz 1narkHlı 

;ıyah Ktıuuklu •'na 1 mamulau pi 1 a
no :.?8 • :- .l(J l' •• ztır e~ p,iınü 11;.'.lat 
ondan ı a en ~tıklA1 cadd ~ındt:. 

mulcn ruj ıl 1 Ölllıı 

ı. '.li&U]acı ı 1dan 

ua v n gun \' 
t..O~\a Jmar ~ıie 

: 11 itn.ıı .r ı ln o 

açık :ırcır.:ıa 

ıl r fl.ın "'in 
ı'tt •ıJO 2>J8 
~ı.ı allını..;: 11azır 

ıır. 

l
menet hanı altında acentalıjtına 
müracaat. Telılon:lıtanbul 21 

Vapurlarımız her 

1 
pazarı muntazan1an 
hareket ediyorlar. 

• 
SOÇET~\ IT\LYANA j 
Dı SERVıST MARITTIMI 
Bl L<J.\RİA 

vapuru 28 
Temmuz pa
zartesi ( Na
poli, l\larsil
ya ve Ceno

va) ya p;ldecektir. 

!\lfLANO vapuru 5 ağastos 

salı (Sitmar, Lcvant Ekspres) 
olarak (Pire, Napoli, Marsilya 
ve Cenova) ya gidecektir. 

Ul\IBRIA vapuru 7 a~ustos 
perşembe (Sitmar Soria Ek,;· 
prc,) olarak ( Rodos , \kr>in, 
bkendcron, Trablus , llcyrut , 
llayfa. 1-kcııderiyc, Mcoin:ı, Na
poli ve C'cnova) }a gidecektir. 

Tafsili\t için (;alacada merkc;r. 
rı ~tını hanında umumi acantc· 
>i'le nıuracaaı Tel: llcyo~lu 

n ı - ;'7.! , e p llcyoglunda 
l'crnpulas altında ~atta .\"asyo
nal T .. rkiş turi-t accnaiye. 
Tcidon Bcyoıtlu 351)1) ve ya 
Tokatlı yan kar~ısın<la lıcynclmile 
yataklı vagun kumpanyasıua 

Tel: Bcvoğlu 2.J;rn ve yahut 
l,;tanbııld~ ~:minonıindc lzınir 
;ok~gında 8 :\uınarada acente; 
vekiline mllracaat. 

Td. f,tanbul 771) 

Zayı: Ticaret mckıebi Alisinden 
aldığım ıasdiknamc zayi olmuştur. 

1 lükmü nimadığı liiln olunur. 

\lehmct A'.i 

i LAN 
Osmanlı Banka ı Glata mer· 

kezi idarebi tarahndaan ttmmu· 
z , 30 t•ıcu çar~amba günlin· 
de , itil Jre:-ı her çar~am ba saat 
ı (l ti,ın J 2 ye ye 14 tc'l f 6 ya 
hac ar, l •mıc cnakı n:ıkdiye

,ın tel d nıııamclc>illl'l ira 
s-, ,. ı iJ)·· •it ıtır. 

N.\J\I VAPL.RLARI 

Izmir Postası 
Seri. l..Uks ve muntazam 

ADNAN vapuru 
Temmuzun 

27 inci pazar 
Rünil 16 da Galaıa nhtımından ha
reketle ( lzmiro ) ve Salı ıı:ünli 

lzmlrden lstanbulı hareket eder. 
Galata gümrük karşısında Site 

Fr.nsez hanında 12numaradı llmu· 
mi acantalığına müracaat. Telefon 
3eyoğlu: l 041 

İLAN 
:'il. 11. M. elcri nezdinde 

Turkiyc umumi ajanlığından: 

Türk·Fransız ve Türk-Belçika 
.\1. H. :'il. !eri 1 ağustos 1930 
tarihinden 25 eylül 1930 tari
hine kadar yaz tatiline karar 
vermi~tir. Bu müddet zarfında 
evrakı u;uliycnin tevdiinc mli
tcalhk müddetler cereyan etmi· 
yccektir. 

l\kzkur mahkemeler kalemi
nin i;arıuzerinc ilAn olunur. 

gllnll eanı 15 te icra olunacağı ilan olunur. 

11·· ... --..... M~-..-14• .. l-<l~ ... -4" .... ,.._ ...... .__ o·--------
!~!NJ.E~a· AT· .. ·i·. 
ı. . i• Halis Hindi 
ı• cevizinden ve ,• 
'• man1ultıttan en 
1:ı ,. _.."H" ... ~,.. kokos yağı 
'•f Başlıca bakkaıiye mağazalarında sa 
'• Toptan satış mahalli: 
le İ•tanbul'da EminönUn'de Valde Hllnında No. 1 

!:! S. AMA R ve ŞERi ___ ......... --·--~ ..... --.. -... j_ . ...._ .. --------
-~·-~H~ ........ -~ .. ~-·~-... -•_,! .. ~ • > v ··-•-•-!t..•-·-····-·-

1~7 ta~ıın el~ise ve 1~7 ~ift ~o i iın 
rriitiiıı iııhisarı tııı1u111i ı1ıü 

llii!;iiıul<'n: 
Kumaşı idare tarafından verilmek ve gosterılecek 

nümunesinden >apılmak şartile müstahdemin için 157 
elbise ve mevcut nümune veçhile 167 çift potin pazar 
tırılacağmdan taliplerin her gün gelip niimuneleri gö 
Ve elbiselerin pazarlığı için 30-7-930 Çarşamba güıl 
10,30 da yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile O 
mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

"' * "' 
2,~~~ a~et ~ırall ta~ta nın~ayaas 

Tiitüıı inl1isarı unıuıııi ıııüd 
lüğiiııdeıı: 
İdaremiz için ( 400X28X8) ebadında 2,000 adet Çıral 

pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin yüzde yedı 
teminatı muvakkatelerile 28-7-930 Pazartesi günü salı 
da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

BUYÜK 

·r 1111 n ~ r ı ı ı c ~ ~ o 
9 uncu tertip 
1İNCl KEŞlBE 

11 Ağustos 1930 da 
Kcşicleler, \'il[\yet, ~ehrc~· 
ınaneti~ Defterdarlık, 1-;ı, Zı" 
raat ve Osmarılı baııkaJar1 

ınurakıpları ve Iıalk 
l1lızuruııda yaptlı r 
Büyük ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan nun1aralar 

tekrar dolaba konn1az 

"\lles'ul Müdür: Bürlıllıı 




