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2 - Harlc ve So1 h rı•r 

- 1 apu ve kud ıro 1 lı.:tl 
I lı;ln yeni bir konıı:ı ha 

zırlandı. 

- - Labna vukuatı 

' 4llocü sahifed. 
' ı -Hafı ıÜİi)a -~ lek. 

S üne ı ~ahifcde 
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•••--karrlrls 1.1.--. M:eb'D.•- ltl[Al.~UT 

1 - Eczacı! r ve l:bel r ctlb 
ba odasına ya . ıacaklar 
dır. 

2 fkıl}e. 
~ l fi ·nan. 

M . 'A"' d "' ~=~~!~~.ın.:~:.~:;: grı ag 
İılıı:aıır!'~~in cereyanında manbk ve ısa. t-

hareki ı bugün •• mu aslıyor. 
N .i:n bahsedebilir miyiz?. Artık kimse 

~ ~flf·n meshul değil ki, politika memlvzu· 
b . ıncfbu ar, 

Jr sıJ ına karı a~ u .tern1% klamaktan 
ır nevi rıyakarbğı sa ••k 

Bu te"' · . ka bır şeye yaramıy_or. 1 •. 
".ERi 1 hiçte yanlıf değildir. 

1
. Mes~i a~ 

·· k .. Macariıtanın ha 1• san. ugun u . tih a edıyor 
lct ve mantık ile 11 b:keme ede~ 

·ren, duyan ~e ";,~in mağlübu 
r ınsan, umumı ha il millete re 
acaristana acıyor: bu as rmanc bu
görulen alrıbetı pek za ı 

yor!. . · utuklarda he· 
Gazetelerde, ııyası n . 

d . ·ıahların terkinden, tcs· 
en aım;ı .81

. milletlerin tev-
atın tahdıdınden, S . • 1 

d'-den dem vuruluyor. amımı o • 
.. , Jitlka mülahazalank ol•un, 
'ı pobir politikaya taraftar olanla-

y e · ı · d r· l isıwat ettık en tez şu u IC:s-'111!'" _ "Beync•~;ıeı müna~ebetlerde. 
gun aç ve zalimane bır husıımet 
küm 6 r v~r. Her millet b~~a

e olan mC. sebetlcr"nJ~ ?" ıp-
b'r 1 tı r. yenin tesırı altı~· 

ı ı . bütli mı! .JQ t n a ulunuyor H lbulıi n : 
. ddetı tkr arasında sıkı lıir teşrik! me~• 
mezlc apmak, memleketi iktısadı bu. -
r ,r nlara gotı: e, teslihat Y:'nşına. n!- Bagiln, yarın kıtaatımızın ı•kllerden lemlzltytcegl BiJyülr. Ağrının dalma karlı tepesi 
ıye . k b\ltiın millctlerı sı- Ş k h bl I I I d 
mua) yet vcr.mk ·d. sahalarda birleştir- - ar mu a r m ~ n resimlerin en -dld ası ve ı uu ı . . 

,:zznı0:.f.::: ~~~~~~~~,.mu:~~~ei~~~e~~ ~~?~:Cenuptan 500 atlı hududumu-
usu ısljudaki husumet ve intikam ateo;lcrını 
nak~ ı ıondürmek lazımdır. Bu 

30 
p :~,·;;;den evvel. manevi tahdidi za gı·rmeğe teşebbüs ettı·ıer lih ttan •--•lamak doğru olur!,,. 5 a ..... 'd' ki bu Hayatrn n'! carip cil'ICSl ır ... 

li daha cünkiı galiplerden ışıtı-
~~ Hıılbuki sulh edebiyatında •: 

~ı derecede tıelagat ya~n uı;:unn 
b. galipkti, uyuşmaga ve ay
ın dilen milletleri ta' • a•ıı:ıai!a davet c .. 

• . • 1 orlarl Bilhaasa gun 
in ıçın ne yap Y • ı· intikam 

·k blarda genış ıyen 
d. t eçtı çc ru •. . . d" dirınek için 

Ağrıdağ civarından cenuba kuvvetleriınizi 
çekmeg·e matuf bu teşebbüs akim bırakıldı 

IS e husumet hırJ~rını ın 

l\fİ e dıişünüyorlar?.. b" k e •. Macaristan• gıren her ecne ı, I< ok 
~ ltkla hisıed.r ki, kadın ve er c 

n Y M ın kalbı beynelmilel adtlete 
er acar ti · Ha:n kin ve n fret ile trıyor. -

.ı\ğrıdağındaki eşkıyaya karşı tenkil 
bugün başllyacağı Bayazıtta kuvvetle 

harekatının 
söyleniyor. 

i ':acarla konuısanız, oize bu mem- Bayazıt; 25 (Şark muhabiri- ye heyeti dün akşam buraya mu 
k te yapılan haksızlıktan, haksız<>- mizden) - 1 Musul ıruntaka • vasaliit etmişlerdir. 

e c 1 haricinde b akı-· • A" h 
rak hudut annmkt r -kibet smda otur Harzan şeyhıne gn aregitına yann (bu-

be• milyon rr a ının e ım a - S k d 1ı 21 22 .. ) b 1 t1 • • . 
n d • bahseder Toprağın üçte i- mensup 00 a ar at - gun aı an atagı nvayetıne 

l)isirınnJ 
0

ı:'aybeden Macarista-ı. Rn e, temmuz gecesi Hakarinin Ora- bakılırsa Çaldıran mınt kasın. 
rdu nun kolunu saL:.ya '"11lıya Peı- tan nahiyesine tecavüz etm ler da hudut lataatımız takviye e

e girişinı bu eski " asil belde, ve hudut kıtaatnnınn mukabe- dildikt n •onra müfrezelerimiz 
a ve cana yapılan taarruzları bir lesi üzerine ilerliyemiyerek za- den kısmı küllisi şimale Ağn 

rlü :-ıut •ıybor danm mılll yiatla piıskürtülmıislerdir. Bu istikametine tahrik edilmiş ve 
Peştenın ır mey - .. · O ' d k k l bu suretle Ağndaki kuvveti ri - f ac yi hatır! t bir abide vadr_: m

1 
a t~cavuzun bymakmı a ı uvvet e 

,. mcti ola k y rıya ın ırı - ·- nn11zı .. enu a e ege ve oya mız daha ziyade takviye olun 
ş bır Macar bayrağı alt.ında, Ma· Jamağa matuf bulundugu anlaşı muıtur. 

:ar milletıni temsıl ede l bır kad.ı~ lıyor a da oradaki müfrezeleri- Şiil'diye kadar Ağn dagına 
tımsalin yeniden yukselmesı ıçın mız takviye edilmiş ve eoılmek karşı umumi bir hareket ve tedi 
varması · sa . te olduğ ndan bu teşebbüs Ag bat yapılmamı tır. Orada bu 
Macarist ıı kı.ı ttuluş mc • . k d l 1 

·ı envaı rı harekau11a tesır yapamıyacak ane a ar a ınmılş o an tertıbat a % naz r sahada, unu v 
iresınde kalmıyor Her gun Ye;:' tır. dağdaki şakilerin civar ki:ıyleri 

eni mesafeler alıyor. Şurası. muha • z - Çaldıran mıntakasmda- mıze tecavüzlerini men için 
k ki Macaıların yuksek hır kültıı· ki tertibattan sonra kuvvetleri- mühim geçitlerle belli başlı 

··nıı var. Çok çalışkan .~acar mı!-· miz Elegan daği arma çıkmış yolların sunufu muhtelife,~n 
uGB ti herkesın ıempatlaını kazanma· .. kk k li f 

la 'başladı. Artık her insaflı onun ve tam hudut hattını tutmuşlar l mu re ep uvvet mü rezeleri
kkını teslim ediyor. Başvekıl dır. Oradan Bayazıta hareket e miz tarafından tutulmasından 
ont Betlcn ile Hariciy.e na~mnın den Salih Paşa ve erkanı harbi (Mabadi 4 üncü sah.fede) 

1 ki ettlkltri alaka 11yasetı :'"ye-
. od~ Macaristanın bu hakkı, bır za· 

nlar ona haksızlığı reva goren ga 
p devlct.l~rin bazıJarı tarafından 
sdik cdıhyor .. 

Macaristanda, her vatandaşın. yu 
•• d h kin var hem de umıt ... 

rcgmki e ~~ t sı'yaıi safhada olu nveumı, 

ugu kadar iktısadi sahada da ka· 
nıla yem yeni muvafakıy~tler ve 
usbet net celerl her gün. bı~az da· 

a kuvvctlenıyor Buratlakı bır Ma-
c r do a rdum 

_ (Kurt he fine hangı yol-
a:> gıdecek > Ne gibi bir frrsat 

bcklıyorsun" • ?) 
Eana verdigi ccv. b hulasası şu-

dur. 
(Muv tfaıcıyetin Y?lunu ve va

talan~ şımdiden tesbıt etmek ka· 
hı! degildir. Fakat daima uyanık. b.u
lunuyoruz Hakkımızdan emın~z. 
asımlarımııdan başka onu ~~shm 

ctmıyen kalmadı. Dünya pohtıkası 
naııl bir cereyan takip ede~ck, ... onu 
bıı n yokt • Her halde sıya~ı. kom 
binezonlardan ıstifade ctmeıını bı-
1 ccihz Bizi lu hale sokanlar,. b~ 

b •• •kisini elımız· gun topragımııın uçte ı . 
n çalanlar bizden daha zıyadc 

uvvetli olduktan için dej;il, başka· 
] rmdan siyasi ve askeri müzahe .. • 

.... d 1 ret gördükleri için muvafak ol ~ar. 
!bette talih, bir ı:ün bize de gule· 
detir!). 

Kambiyo krizinin sebebi 

Bankalar konsorsiyomu 
mühim bir rapor verdi .. 

Gecen seneki kriz düyunu umumiye, 
faizlerinin tediyesinden ileri geJdi. l 

Son gunlerde Avrupa gaı.tclerin
Macar kıralrğından, müteveffa B11ngerler konsor.dyonııına dahli zevattan bir grup 

Gazi Hz. 
Türk-Iran müna e
h tı hakkınd çok 
mühim beyanatta 

bulundular .. 
••• 

Gazi Hz. Ankaraya hanket et
mezden evvel Y alovaya giderek 
kendi! r;n · ziyaret eden yenl Tab 
ran sefirimiz Hüırev Beye Tür· 
kiye - lran münaıebalı hakkın· 
da atideki mıibim irıadat ve be
yanatta bulunmu~lardır: 

- Bugünkü Türkiye Cümhu
riyeti ricali mazinin manaıız kör 
dö"üt1erini 'bilir, onu hiç bir ıe
bep ve ıureUe, asla, tekrar etmek 
iıteme;ı. 

Bugünkü Türk Cümhuriyeti 
müdirleri bilakiı hem ırk olduğu
na, bilha;ııa yeıü tarihi vcıikalar
la kani olduğu lranlıların munta
zam mazbut kuvvetli bir devlet 

' ' olmaıını temenn.ı eder. 
Bugün lran devletinin ba,ında 

bulunan Rıza Han Hz. nin bu ha
kikati bilenlerin de batında bu
lunduğuna kaniim; mütterek hu· 
dutlar üzerinde tezahür eden hii
diıeler beni Rıza Han hakkında 
a&la fÜpheye düıürecek mahiyel
t< deı:ildir. Zira, hatırlarım ki, 
Pehlevi Hz. bu gib; mes clerin 
müıtertk faaliyetimizle bertaraf 
edilmesinde kuvvetleriınizi tqrik 
edebileceğimizi de kabul eden sa
mimi fikirlerle bize hakiki dost
luk eserleri mahiyetinde ıözler 
ıôylemittir. 

Bunn nazarnn T hran ınen1uri. 
yeti.Uz Türk ve lran doıtluğu. 
nun, zaten m vcut olan yükıek 
ve kavi temelleri Üıtrinde 8Ji bir 
karabet binası kuracaktır, 

Zatiiıliniz de, be.Um ilk inkıl.p 
ve müıkülôt arlaıda,ım olmak iti. 
barile, bu nazik vazifenizi muvaf. 
fakiyctle ifa edecekıiniz; buna em 
niyetim \-"ardır. 7..ati3.liniz lranın 
muhtt:r m ve benim phıuna mu
hip olduğunu yakin n bilruğim 1-
ran Şahı Rıza Pehlevi Hı:. ne ya
zılacak olan itimatnamenizde ıizi 
bu ııfatJannızla zikredeceğitn,0 

ıra! Şarl'ın oğlu Oto'nun Mac~r Haber aldığımıza göre, Ka'?·jbi, hük~met~n. ~.eçen s~ııe bo'.ç- Avrupayo gJdf 
htına getirileceğinden habsedıldı. bı'yo konsorsiyon.u geçen gun la. rın fa_ı.z.lennı odeme_ sınden ı_le u YOr tacarıstanda kıraliyet taraftarlarılfın l _ 

Maliye VekHJmiz 

v çoktur Hatta naib.i hüku~et akdettiği bir içtimada faaliy~_tc rı g~ dıgı bey.an edilmekte~ı;; --
ki (Benım d - d n ben· gor- Vazıyet bu şekılde devam ettıgı M 1. k'J' S ı Hortı diyormuş : basla ıgı zaman a h ld h"k. . hari • d . a ıye ve ı ı araçoğlu Şük 

a ıleın Macaristan kıratlı- dü·g· Ü işler hakkında bir rapor f 3: le'. ? tud~etın cı. u~un rü B. pazar günü Ankaradan 
t ht sogutmamak, onu dai- . k aız erını e ıye etmesıne ım- h 

b -ıı ·::ınaktır!). Ancak hazırlamı tır. ~ambıyo onsor- kan olmadığı ilave edilmekte- arekct ederek; pazartesi günü 
y!e bir karar ve tcşcb- siyomunu teşkıl eden 14 ban_ka- dir. İstanbulda bulunacaktır. Vekil 
hs değıldır. Macaris • nın mümessili en tarafından ım- Konsorsiyom heyetinin bu ra B. Pendikte trenden çıkarak Ga 

1 sıy .e iht ut d 1 k z' H 1 · 
Kuç<: İIL r devlet za edılen bu rapor a mem e e- poru borçların faizlerini tediye ı azrct enne a~ı tazimat et 

y t •~'k decck tin mali vaziyeti tetkik ediliyor hususundaki noktai nazarımızı 1 ınek tizere Yalovaya gidecek 
ha .ı.-ı de' · k • · esbabı izah tamamile takvive eder mahh·et ve perşembe günü de Avnıpaya B ti ve kamb: o rızının , ., 1 

eni 'tfn,dge) ·ı edlivo~ R, roda huhanı11 ~ 0be •edir. hareket edecektir. c ı.ı :ı ~ı e e 

ismet Pş. Hz. 
Yarın mühim bir 
nutuk söyliyecek 

Başvekil lsnıet P1- Hz. 

salı günü Yalov\lya gıdecekler 
ve Gazı Hz. ni ziyaret edecek • ı 
lerdir 

Başvekil Paşa H ·. Yalovada 
hazırlanmı olan hususi köşkle ı 

i rinde on gün kadar kaldıktan 
sonra İstanbulun bir sayfiycsin 
de yirmi gün i~tirahat edece< 
ve Ankaraya döneceklerdır 

Başvekılimizin hu yirmi gıin 
lük istirahat müddetini Pendik 
teki kö klerinde geçirmesi rnuh 
temeldir. 

-···· -
Mühim bir 

teberru 
Fahri Bertin konso

losu ve 
refikası Ankarada 

Ankara; 25 (Telefonla) -
Bir kaç gündenberi hususi işleri 
ni gönnek've hükumet erkanı 
ile temas etmek iızere Ankara
da bulunan Berlin fahri konso
losu M. Şnour Hilfüi Ahmere 
5 bın lira tebcrriı etıni ; Mada
mı da Himayei Etfale 5 bin lira 
tcherrü etmiştir. Kendilerini 1 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
B. bugün ogle yemeğine Ba 1 

vekil de saat 4 de caya davet j 
etıni ·lerdir M. nour ve refika/ 
sı akşam tnni ile İstanhula ha 
reket etmi terdir Oradan Yalo 
vaya giderek Gazi Hazretlerine 

1 
(Mabadı dördüncü sahifede) 

Sultan 
Hamit 

Hususi hayatı ve 
Padişahlığı .• 

Mabeyin başkatibi 
Tahtıln Paşanın ha
tıralarını Milliyet 
neşredecektlr. 

DUnkii futbol nı11('tnd1111 bir lntlbn 

Bulgarlar: 4 - takımımız: 3 

Gençler takımı yenildi 
ilkin gayret gösteren 

mız sonradan 
oyuncuları

gevsediler 
Yama şampiyonu Şipçcnski 

ilk maçını genç taknnla-ı dün 
Taksim stadyomunda yaptı ... 
Maçta malfun merasim yapılır
ken Varnanm en güzel kızı Mi 
mi Geno\a takımnnıza zarif bir 
buket verdi. 

Gençler takımı : 

Teni tıırnuııamız, fok 
heyeca11lı idi 

Rıza 
Adnan Ziya 

Hailln Şekip Velit 
Muhteşem Niyazi Muzaffer Fik 

ret Salahaddin 
Varna şampiyonu mavi ve ya 

kası kol kapakları beyaz fanila; 
(Mabdı ikinr.i sahifede) 

Diilıhü Aloda kayılı 
yarıılnrında ... -· ... ~·-... .._ ........... -.. .. -... --. .._·---·--... -···· 

Haydar Rifat Bey dün 
de tevkif edilmedi .. 

Mumaileyh, derdesti için evinde 
polise intizar etti~lnl beyan ediyor 

H11yRI ı•tı 

YA Kl Temyız mahkemesi tarafm • mm tenfi2i için miıddei umumi 
dan mahkumiyet mıiddeti 9 ay !ık bir derdest müzekkercsı i -
5 güne indirilen avukat Hay • tar ederek polise tevdi etmiş • 

clar Rifat 8. haklmıdı>ki ilii- 1 (Mab:ıdı rlördüncıi sahifede) 
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MiLLiYi: 1 CT.\l.'IRTESI ı t<:'.\li\rr;, 

"ı'Williyet,,!n iariiıi lefrikıısı: 49 

HARİCİ HABERLER .. 
Bahri tahdidi teslihat mes' el esi 

Yakında 

Tasdik edilece~i 
zannediliyor 

Londrada aktedilen bahri 
tahdidi teslihat muahedesi bir 
çok müşklilattan sonra Amerika 
da tastik edildi. Bahri tahdidi 

Miralay Campel gelir gelmez tin değiştiğini göstermeğe kafi teslihat için üç devlet- Japon _ 
Mehmet Alinin tercümanı, kati idi. Yeni tevcihat sırasında Os- ya; Amerika ve İngiltere- ara
bi ve adeta Hariciye nazırı gibi manlı Paşalarının isimleri zik- sındaki bu muahede İngiltere; 
bir şey olan Boğos ile ilk müla redilirken Mehmet Ali Mısır hi Japonyada ve Amerikada pek 
l:~ında İngilterenin bu vaziyet- divi ve Halep ve Şam ile bir- haretli münakaşa ve itirazları 
te ne düşündüğünü, ne yapılma likte Suriyenin ve sonra GiriHe celbetti. Bu memleketlerin her 
sı istendiğini kat'i bir lisanla Kandiyenin Paşası olarak, oğ- biri kendisini zararlı çıkmış ad 
söyled~. Londra h~kı'.'imeti, Os- lu İbrahim de Habeşistan ve dediyordu. Amerikada ileri sü
manlı ımperatorlugunun tama- Cidde Paşası olarak kaydedili- rülen itrazlar az şiddetli olma
ıniyet~ııi istiyordu. İ~gilterenin yorlardı. Bu unvanlar arasında mıştır. İnglterede muahedenin 
ı1ıo_'.<ta ı nazarıdn.ca ~uAımperator1- Mehmet Alinin Adana Paşalığı tastiklni istemiyenler de az de-
ııgun mevcu ıyetı vrupa su - · h' b' k Ad ··ıa· 

1 
.. . . ..h. . . na daır ıç ır şey yo tu. a- gı ır. 

m ıçın en mu ur. muvazenevı . . F k J d ·ı · ·· ·· 
teşkil ediyordu. · ?a kendisi~e ter_kedil~em1ış mı 1 

a ahtalafpotnyak a _ıdedrı 1~uru1 -
P k h O M h t A ıdi- .. Ametçı Reşıt Beyın bra- en mu e e pe şı et ı o -

ro ese - sten e me . . t H ·· k k ·· b il 
!. f d k b ı a·ı k b himle imzaladıg" ı kag· rt ne ıdı? .. muş ur. atta yu se rut e 
ı tara ın an a u e ı ere u · 

mülakat esnasında onun tara- - Babıali Reşit Beyin salahiye r 
fınr!an kendisine ne söylenmiş ti haricinde olarak böyle bir ka 
olduğunu anlatıyor. Mehmet A ğıdr imzaladığını, yoksa Adana 
li Avusturya diplomatına şöyle nın Mehmet Aliye terkedilme- l 
demlşt~r: .. .. . diğini ilan etti. Reşit Beyin böy 

- Sıze _en buy~k te.mınatı v.e le saliihyei haricinde bir mad
.rerek temın ed7_rım. kı_ ne padı- deyi kabul etmesi alenen tak-'
şahııı ~ahtıı:ıa. goz dıktım, ne de bih edildi. 

JJ.Jr. Snovvden 
İngilterede Mac Donald hükı'.'i 

meti parlamentodaki muhalif -
lerin hücumundan sonbahra ka 
dar kurtuluyor demektir. Son 
haftalarda kabine bilhassa mu
hafazakarların hayli şiddetli hü 
cumlarma uğradı. Yalnız mu -
hafazkarlar yahut liberaller de
ğil, amele fırkasının müfrit aza 
sı tarafından da hücumlara uğ 
ramıştıı'. onun iılkesını parçalamak he

vesi içime ge!.di. Halimi tetkik 
ediniz: dediğimin hilafında bir 
şey yapmamışımdır. Hakiki 
Müslümanlarla nüfuz sahibi a
damlar tarafından İstanbula ça

İbrahim tahliyeyi tehir etti. 
Adananın terkedildiğini kat'i 
surette anlamadıkça askeri geri 
çekmemeğe karar verdi. 

· Onun için şimdi parlamento-

gırıldığım halde gitmedim. Pa- İstanbulda, Kütahyada vazi 
dişah devleti yıkıyor. Etrafın-_ yet böyle iken Mehmet Ali de 
daki memleketi ~atıyor. Böyle Mısırda toplar attırıyor, şenlik 
olduğu halde ben muzaffor olJ _ !er yaptırıyor. Artık sulh oldu
duktan sonra da padişahın sa- ğunu ilan ediyordu. Fakat A
tlık bir adamı olarak kaldım.· danayi istemekten vazgeçmiş 
Şunu da söyliyeyim ki Avrupa değildi. Böyle şenliklerle sulhü 
clevletl.erirıin ne diy«:eklerini teşit ettirmesi Mısırda git gide 
de düşünüyorum. Ben bu mu - gergin bir hal alan efkarı oya
harebeye istemiyerek girmişim lamak içindi. Üç devlet tarafın 
dir. Artık bir kere kazandıktan dan siyasi memurlar gönderile-

• sonra şimdi_ ni_haye~e kadar se- rek Mehmet Ali sulhe icbar e- 1 
bat etmek fıknndeyım. Bu dev- dilirken bittabi bunun neticesi 
!etin yıkılmasına karşı ben bir 
ıniinia koymak istiyorum. 

ne olacağını Mısırda herkes bi
ribirine soruyordu. Mehmet Ali 
işte bu suretle hem ecnebi diplo 
matlarmı, hem de Mısır halkını 
oyalamakta bir fayda göımüş
tü. 

Japon İmperatoru 
bir bahriye zabiti bu muahedeyi 
vatanının aleyhinde gördüğü 
için karınını yarak intihar et -
miştir. 

nun yaz tauli yapmak üzere iki 
üç ay dağılmış olması Mac 
Donald hükfunetitıe biraz geniş 
nefes aldıracaktır. Kabinenin 
bugün en ·ileri gelen faal bir aza 
sı varsa o da ihtiyarlığına rağ -
men mücadeleci bir adam olan 
Mr Snowd,ndir. 

Maliycı i~M. Snc;ıwd,en na 
mına söz scyliyen bir nazırdır. 
P~Iament<>JWn ne vak\t dağılıı 
cağını da' ö:f lüyor. 

,Londra, 24 (A.A) - Avam 
kamarasmcfu M. Snowden parla 
mentonun öu devresinin önü -
müzdeki hafta nihayetinde tatil 
edileceğini ve önümüzdeki dev 
resinin 28 T. evvelde açılacağı 
nı beyan etmiştir. 

ltalyat!f! 

Zelzele yüzünden 

Mehmet Alinin Avusturyalı 
diplomata söylediği bu sözler 
kendisinin bir taraftan asıl mak 
sadını gizlemeğe nasıl çalıştığı 

m, diğer taraftan da emellerin 
tlen vazgeçmiy ,;eğini gösteri
~ ordu. Bu beyanat az çok ma
hiranedir. Fakat Mehmet Ali
nin kendi kuvvetine çok gü
vendiği bu vesile ile bir kere da 
ha anlaşılıyor. Çünkü Avustur
ya diplomatile görüşürken da
ha ileri giderek diyor ki :1 

Şimdi Japonyadan gelen ha
berler İmperatorun muahedeyi 

(Bitmedi) tetkik ettirip eylUlde tasdik etli Roma, 24 A.A) - Gazetelere 
-------- leceği bildirilmektedir. nazaran, yalnız Avellino nahiye 

Trakyadan kavun ve Tokyo, 24 A.A) _ İmpera- sindeki telefatın miktarı 600ü 
zahire gelıneğe başladı torun bir emri üzerine Londra geçmektedir. Potenza ve Malfi

bahri muahedanamesi tetkik e- de bir cok kasabalar tamamen 
Trakyadan şehrimize günde harap ~lmuştur. Ahalinin korku 

10 - 11 vagon kadar kavun, kar dilmek üz~re.h~susi bir meclise dan kaçmış oldukları Napoli 
puz gelmeğe başlamıştır. Bir hav~le edılmıştır. Muahe~ena : şehrinde yavaş yavaş sükı'.'in te 
kaçgün sonra bu miktar artacak menın eylı'.'ilden evvel tasdik edı essüs etmektedir. 

Kaç aydanberi hapisanede bu 
!tınan Gandhi ile İngilizler ara 
sında- gene Hintliler vasıtasile 
başlıyan müzakerat acaba nasıl 
bir safhadadır? .. 

Saatlerce süren müzakerat -
tan bahsediliyor. Bu müzakere
lerden maksat tamaınile milli 
mukavemet hareketinden milli 
cileri vazgeçirmek için gene 
Gandhi'nin nüfuzundan istifade 
etmektedir. Milli reisin bir yar
dımcısı olan ve kaç aydanberi 
hapisanede ayn ayn yerlerde 
bulunan Motiliil ve Javaharlal 
Nehru'ya hitaben Gandhi'nin 
birer mektup yolladığı haber 
veriliyor. 

Acaba bu mektuplarda sakin 

Javaharlal Nehril 
mukavemet hareketine nihayet 
verilmesini ıni bildirildi. Hinı;lis 
tan millicilerinin bu müzakere 
safhasında alacakları vaziyet 
hayli şayanı dikkattir. 

Poona 24 (A.A) - Mutedil 
Hint liderlerinden 2 zat bugün 
hapisanede Gandi ile 4 saat gö
rüşmüşlerdir. Liderler Röyter 
ajansı muhabirine malı'.'imları 
olan bütün hadiseleri Gandiye 
anlatmış ve izah etmiş oldukla
rını söylemişlerdir. Gandi, ken 
dilerine bizzat Motilal ile Jawa 
harlal'e tevdi edilmek üzere 
mektup vermiştir. 

Lozan muahedesini imzala • 
drğınız büyük günün şerefli ha 
tırasmı tebcil, bundan duydu -
ğum iftiharlarımı takdim eder 
ve muhapetle gözlerinizden ö -
perım. 

Başvekilimizin cevabı telgraf 
nameleri: 

Reisicümhur Hazretlerinin 
yüksek 'huzurlarına. 

Lozan sulbü büyük reisin ye 
ni Türkiye siyasetinde tayin et 
tiği esas hattın bariz ve 
vazih bir tezahürü oldu -. _...... E 

İtalya felaketi ve Fransızl ı 
Fransız gazeteleri bu feliiketteti\ 

teessürle bahsediyorlar ıe 
Paris, 25 (A.A) - M. Doumergue, Napoli feliiketi d el 

İtalya kıralına bir taziyet telgrafı çekmiştir. .hı 
Gazeteler, son zamanlarda iki memleket arasında '

miş olan ihtilaflara ve müşküllere rağmen Fransız efkarı 
miyesinin İtalyan milletinin duçar olduğu musibetten d 
kalade müteessir olduğuna İtalya'yı temine çalışan bir t 
kaleler neşretmektedirler. 

R-oma, 25 (A.A) - Zelzele yüzünden vukua gelen haS 
olarak tesbit edilen son miktar şudur: 1778 telef, 4267 
5945 ev de yıkılmış ve hasara uğramıştır. 

Roma, 25 (A.A) - Treviz mıntakasında zuhilr eden 
bir tayfun 20 kişinin ölümüne ve bir çok kimsenin yaral 
na sebebiyet vermiştir. 

Hindistanda milli mul<avemet gevşiY 
1 ;yı: . 

nombay, 25 (A.A) - Nasyonaliıst liderlerinden iki 
hdi arasında vıikua gelen yeni mülakat dolayısile i ahs 
sizlik mücadelesine bir nihayet vermek maksadile yakın 
kerat icrası imkanı artmıştır. 

Bolgarlar: 4 - takıınırnız: 3 
(Birinciden mabat) ı güldürdü .. Oyunlarına bit 

bizim takım beyaz kırmızı fani ça daha gayret ilave ed 
le giymişlerdi 5,50 de başlıyan garlar ilk sayıların soJaÇ 
oyunun M. Şerafettin Bey ida- yaptılar. Ortalığı bir ~ 
re etti. istilii etmek üzere iken ı 

Oyuna Bulgar takımı başla - bitti. 10 dakikalık istir 
dı. Daha bidayette sahanın her tiği zaman Bulgarlarda 
köşesinde koşmağa başlıyanBul artmış biz de şahsi oyı111 

tır. leceği zannedilmektedir. 
- Moskofların bana karşı Roma 24 ( A.A ) - Kıra! 

yürüyebilmeleri için daha altı Yeni mahsul zahire bna~lbiya- Iranda zelzeleden musap olan eyaletleri 

gar oyununa bizim takım da !aşmıştı. Sağa ve sola k 
sür'atli bir oyunla mukabelede yer değiştirenler oyun?' 
bulundu. Top zaman zaman her ve zevk bırakmamış bır 
iki tarafın kalesini karıştırıyor ortalığı hayli karıştırdı! 
henüz hiç bir tarafa fırsat vermi bu andan itibaren ga!İP 
yordu. Oyunun ilk anlari bizim ten beraberliğe biraz 5 

takımın lehine ceryan alı~ı. Ni- mağlı'.'ibiyete düşerek 
Casusluk mu? tekim yirminci dakikada ilk sa takıma mağlı'.'ip oldµk · 

Paris, 24 (A.A) - Emniyeti yıyı Muzaffer güzel bir vuruşla bahçenin bu işten zafer~ ede 
umumiyenin telsiz servisi dev- temin edince ümitler artmıştı sı kuvvetle muhtemeldiı d 1, d H lb k" b b tına da bir kaç günden erı aş- zı'yaret etmek üzere hareket et 

ay azım ır. a u 
1 

en u lanmıştır. Tüccarın ve ticaret Siroko öldürüldü mı'ştı'r. Bu eyaletler 8 tane olup müddet zarfında 100,000 kişilik 
bir ordu toplayıp sevkedebili- odasının istediği oluk ve saire İranda meşhur şaki Simko'- şunlardır: Avallino, Beneventi, 

letin menfaatlerine son derece Artık gayret gayret üstüne bir takım sonlara doğru Y a 
muzir bir radyo işi keşfetmiş- hal almıştı ki; ikinci sayımız gol ile 4-3 mağlı'.'ip o~U.12 _ 

rim. Bütün müslümanlar be- - gibi tesisat ikmal edilmiştir. nun katledildiği telgraf haberi Peggia, Potenza, Napoli, Saler 
nimledir. Donanmam Moskofla Yeni mahsulden iki günde an olarak bildirilmişti. Tahrandan ne, Bari ve Campodasso dur. 
rdan hiç korkmaz. Bir kere cak 13 vagon gelmiştir. Bu dur- 21 tarihile "Times,, gazetesine Bir çok evler yıkılmış olduğun-

tir. herkesin yüzünü h<?klı olarak · di 
Bir soygunculuk f · 

boğazdan içeri girince ne padi- gunluğun sebeplerinden biri de şu haber verilmektedir:' dan ölülere en ziyade kırlarda Londra, 25 (A.A) - Posta i-
şah, ne de onun hanedanı ka- piyasada zahil'C fiat1erinin pek "İ h b' . f tesadüf edilmektedir. Villanova darehanesinin kamyonu soyul-
lır. '··· Fransanın tehditleri haki fazla düşük olmasıdır. h dran ~r. ısy·e nkezaretı m,'.ll~ D 11 . 'da "T'l . 'kta muştur. Yol kesiciler, bir takım 

Borsada buğday 6, arpa 4,5 ay ut reısı ım onun mag up e attısta 0 u enn mı rı evrakı ihtiva eden çantayı yağ-
kat olduğunu zannetmiyorum. kuruşa satılmaktadır. Alpullu etlilere~ öldürüldüğünü bildir- 500 e ve Aquilonyada bu mik- ma ettikleri gibi bin İngiliz lira 
Bu husustaki mahrem talimatı şeker fabrika.?.mn yeni şeker me~tedır. .. . tar 350 ye baliğ bulunmaktadır. sı kıymetinde tahmin olunan 
biliyorum.,,. . . nakliyatına da yakında başlana Sımko İran Kurdıstarıında l ld mücevherleri de almışlardır. 

~ehm.e~. ~-lı Avus~ur?'a _?ıplo caktır. 922 de büyük karışıklık . çıkar- . Zelze e 0 u Bundan sonra kamyonu bıraka-
rı:atıle goruş~ken ıstıkl~lden · Meyvada yapılan ihtikar mış, ondan sonra ~ürdıstanm Vellıngton, 25 (A.A~.- Ka- rak kaçmışlardır. 
hıç bahsetmıyor. Halbukı asıl B b 1 ld • h 1 Türkiye ve İrakta kı kısımla- ramya mıntakasında kam Vest r .. k'l b" Mı d u sene meyva o o ugu a . . r'd b' lz 1 lm b' Amele grevi 
e
1 

m.e ~ bmusta ı ~r h''ks~'. dev- de çok pahalıya satılıyor. Mese 

1 

rında çapulcu!~ etmıştır. pdok'ka dır ze e e ? . uş Zve
1 

ır 
etının aşma geçıp u um ar la ft r A -lt • 40 k Simko genç bır adamdı. .;l a ı a evam etmıştır. e ze- Lile, 25 (A.A) - Maden ame 
olmaktı. Bilakis padişaha sa- ldşe_ ahı ldsma. m"'1

3 
d 6urku~ Evvela' 921 Teşrı'nı·evvelı'nde le, Vellingtonda da hafif suret- 1 · · · 1 dk b' d ld • k 0 ugu a e manav ar a z u h' d"lm' . H k esının grevı, mensucat ame e-

1 klır ha ka~k' 0 ug
11

llll:u .te kra
1

r ruştur,. Beyoğlunda lOO kuruş- İranda Suç Bulakta Amerika te ısse ı ıştır. asar yo tur. sine de sirayet etmiştir .. Gre~e 
eıme e a 1 1 eme erını sa a tan aşağı değildir. misyonerlerine f.ena muamele Meksikada zelzele iştirak em:ıiş olan am~l~n~n mık 
mak istiyordu. Kıbrıs, olmazsa, Dün fabrikaya cereyan veril- ~t~~k ve İra.ı_ ıandarmalarını Nevyork, 25 (A.A) - Meksi darı ~ahn;ıınen ~oo.o .ki~~~ır. A.~-
Girit, Suriye, Adana bu müsta- miştir Muhavvaile merkezinin oldurmekle şohret kazanmıştır. k 'd b"ld' 'ld'.. .. O k 1 mantı yer den bıldırıldıgıne go-

• kil Mısır devletine ait olacak- · · ·· · • 0 an ı ırı ıgıne gore, a b' ı · dd 1 d d 
de yeri hazırlanmağa başlamış Urmıye ~zerınde bulundugu saka eyaleti dahilinde kain Pi- re ın erce greve~ ca. e .e~. e o 

tı. olup makineler on güne kadar yer 922 Agustosunda. İr~ k~ta notepa'da dün akşam bir takım laşmışlarsa da hıç bır ha' ıse ol 
· · Kütahyada ne oluyor?.. yerlerine konacaktır. atı tarafr~d:u1 zapte~ı~mış Sım zelııeleler olmuştur. Zelzeleler- mamış;;,:;: ""'' «uueı- _, gw,., 

İbrahimin nezdine giden A- ko ~a Trukıye arazısıne kaç- den ev~el yeraltmdan bir ta-
metçi Reşit Bey Mehmet Alinin Küstah bir sahcı maga muvaffak olmuştu. kını gürültüler i§itilmiş şiddet- Cemil Paşa parkı 
oğlu ile bir muahede imzaladı. • ı · H 
Bu vesika mucibince Suriyeden Dün saat on birde Beyoğlun Alınan tayyarecileri li yagmur ar yagmıştır. alk Kadıköyünde Çifte cevizler-

A M hm A d B lık k • d . paniğe tutularak evlerini terket de Cemil Paşanın parkı Kadı -
b-ışka dana da e et !iye a a pazarı so agm a sey Londra, 25 (A.A) - Hafıf mişlerdir. Telefat yoktur. 
vı~rilmiş oluyordu. Bunun üze- yar yeınişçi Ahmet caddeyi iş - bir tayyare ile Berlin _ Şikago • • . köy fıkara perver cemiyeti 
r;ııe Fransız diplomatının ısrarı gal eylediğinden men'ine gelen seyahatini icraya teşebüs etmiş Y enı ıntıhabat menfaatına olmak üzere dünden 
ile ordusuna Kütahyadan geri zabıtaı belediye memuru Mlirn- olan iki Alman tayyarecisi bu Aviedo, (İspanya 25 (A.A)- itibaren açılmıştır. 
çekilmek için emir VP.rmeğe ha taz Efendi ile kavga etmiştir. sabah Kale'den Kreydon tayya Maliye r.azırı gazetecilere beya Kadıköyünden parka kadar 
zırlanıyordu. Küstah satıcı kızarak elindeki re karargahına gelmişlerdir. natta bulunarak intihabat tari- otöbüsler teınin edilıniş ve te-

Lakin bu sırada vaziyet gene terazile memurun başından cerh Tayyareciler, İzlanda ve Groen hinin kat'i surette 12 T. Evvel berrü makbuzları mukabilinde 
değişti. Babıali tarafından neş etmiştir. Bu husust~ tahkikat land tarikile yollarına devam e olarak tesbit edilmiş olduğunu! küçüklerden. 5 büyüklerden 10 
redilen yeni "Tevcihat,, vaziye- y3pılma~tadır. decekle_rdir. söylemişti!'. 1<uruş duhuliye alınacaktır. 

Tenis turnuvamızın SOll ına a.:ı 

Tenis turnuvamızın üçüncü serisi Da".'it çiftinin :-- Ş~d.var ;. t d~ 
muvaffakıyetle hitam buldlu. Bu se- çıftıne galebesıle bıttı. ·. ·. se~ 

·· d'" ğümüz alaka ilerde ki sene- sonunda Federasyon reısı ne gor u .. kf 1 . . el< aya 
1 . in çok ümit verici bir haldedir .. mu at arı tevzı ettı, g k er ıç . . b.. ··k t il e Jı te F" 1 açları bugün fevkalade heye- ıçın uyu emenn er v # 

ınla mlar ya""mı• ayni zamanda terdiği alakaya da teşekk _,. can ı an .--· ,. M"ll. T k n.>tl"! 
T . . bütün inceliklerile ba•tan ba- ı ıyet urnuvasını ay-; e 
enısın • D .. k'' tıC 

şa zevkli geçmiştir. Bilhassa Suat - un u maçın ne 
Şirinyan maçı cidden görülecek dere Küçükler - Kiritikos ./ 
cede heyecanlı ve mükemmeldi. . Sua 6--1-9-7 mikst - M· 
din Amatörce ser~es: oyun~ karşısın ve Şirinyan çifti ~alip. d•8 
da Şirinyan azamı dıkkatını toplıya- M. Gorodetskı - ŞO 
rak ve en ufak falsodan kaçınarak sa- -6-0 galip. d' 
yı toplamağa cehtü gayret ediyordu Singl - Şirinyan - su• 
ki Suadin açık ve serbest oyununa G-3-6-4 galip. 
mukabil Şirinyanınki kimseyi tatmin Mis Vhittall - Mis 1/a 
rtmiyen titrek ve yavandı ... Oyunda 6--2-7-5 galip. \111 
ciddi bir mücadele sayıların yekdiğe- Dabl - Şirinyan - P 3 

rine yakınlığındandır. ni - Şodvara 6/ 1-6-4 
Turnuvanrn son maçı - Şirinyan lip. 

Moda yartşların1n netİct>lef1 

ı Çifte - G. s. - ız.~O ~ 
2 Çifte - G. S. - t ı.3 

İkinci teşvik yarışları Moda koyun 
da ayni intizam ve gayretle icra edil-
di. .. 

1000 metreden yukarı olan mesafe 
üzerinde bir kaç müsabıkın yarışı ter 
ketmesi bizde mesafelerin mümkün 
mertebe tenzilini kat'iyyen zaruri ktl 
maktadrr .. Bu suretle hem seyirciler 
hem de müsabıklar o nisbette zevk 
ve heyecan duyacaklardır. 

1 Çifte - G. S. - 9. 21 1/ 5 A. O. 
2 Çifte G. S. - 10.45 A. O. 

.3 Çifte =9· S. -::-_!3. 54 'LJ_F. Ş. 

kalifiye 1 
1 Hanımlar - B. B. _... 

B.K. 71 
3 Çifte - B. B - J6.l B· 
1 Çifte kıdemsiz - B. 

o. o o 
2 Çifte Hanımlar A. ;i1 ~ 
2 Çifte - G. S. - il· il· 
3 Çifte - A. O. - B· S· 
2 Çifte - B. K. - Q. ı6 
;ı Çifte - G. S. - t6-
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czac lar ve ebel r asına yaz 
_..,I 

~ 1 Eczacılar 
Etıbba Odasına 

di kaydedilecekler 
yit muamelesi 15 

e günde bitecektir. 
d hhiye vekaleti; Eczacıların 

~ ba odasına girmeleri. la~ım 
iğini Eczacılar cemıyetıne 

a . 'rmiştir. 
1 ;-emiyete dahil ( 400) k?dar 
a r._cı 15 gün zarfında Etıoba 
•::tıarma kaytedilmiş buluna -
etl"'.Jardır. . 
eti'Cendilerinden onar lira kayıt 
'~ti alınacaktır. 
~Eczacılar cemiyeti heyeti 

iyesi bu ay nihayetinde 
·~ aylık kongresin! akte~ece~ 

d•'bu içtimada cemıyete aıt bu 
iJ1. işler tetkik edilecektir. . 

ııl zanın bir kısmı aynca bır 
afi acılar barosu teşkiline 

• ~.ıı.ftardır. 
~ lı':-ieyeti idare ise henüz böyle 
" takil teşkilat yapmak za -
nı gelmediği için şimdilik 
bba odasına iltihak edilme
i zaruri görmektedir. Oda 
ısiyet divanında bir eczacı 
il5.ve edilecektir. 
Ebeler de etibba odasına 

l~ kaydedilecek 
'\Idığımız ınalfunata göre ta
fıet kanunun?a ebelerin ~şçi 

ele icrayı san at maddesınde 
'1İ hakları haiz olduklarından 
lerin etıbba odasına kayde -

oıfmeleri için lazımgelen ihzarat 
ılmaktadır. 

o liste 
15 yaıında bir çocuk 

denize düıtü 
.. n saat on dörtte Haydarpa 

~n hareket eden Kadıköy va 
Selimiye açıklarından geç 

kte iken bir motörden gden 
ptan dur!" sesleri yolcular 
ında büyük bir telaşı mucip 
uştur. 

u sesler üzerine vapurun ar 
tarafına toplanan yolcular 
· zde 15 yaşlarında bir çocu 

n çabalamakta olduğunu ve 
ndisinden biraz uzakta bulu-
n motöre yetişmeğe uğraştığı 
görmüşlerdir. Motör~.en ~e

l istimdat avazları uzerıne 
ur durdurulmuş ve çocuğun 
unduğu istikamete üç can 
aran simidi atılmıştır. 
akat bunlara hacet kalma
vecaketsiz olarak yüzmekte 

çocuk motöre yetişerek 
tarılmıştır. 

Çocuk motöre alındıktan. son 
vapur yoluna devam e~mı.~ ve 
dakika teehhürle kopruye 
ebilmiştir. . . . . 
Çocuğun zannedildiğı gıbı ın 

r maksadile denize atılma. -
ı eve kazaen düştüğü tesbıt 

ilmiştir. 
Dünkü sirkatler 

ı _ Sabıkalı İbrahim Ta~ta 
ede Erzurumlu Hehme<µn 
danını çalarken yakalanmış-

Z _ Tüccardan Abdull.ah ~-
ndi dün sabah 300 lirasıle bır 
.atini caldırmıştır. 
3_ Nurettin Efendi isminde 
· Balrkpazarından gcr:erken 
danını çarptırmıştır: . 

4 _ Siirtli Adil ismınde bı
ayazıt havuzu kenarı·'--la gez 
kte olan Hanife Hanımın ço 
~unun ziynet altınını çalmış
. Adil kaçarken yakalanmış-

S - Adapazarına gitmek üze 
olan Fatma Hanım isminde 
kadının köprü üzerinde ~eç 

1 bir hırsız tarafından 1 O !ıra 
aşırılmqtır. Hırsız aranmak
dır. 
6 - Dün saat on birde Bey
lunda Kumbaracı yokuşunda 
6 numaralı Şakir Pş. apartı -
nına ikinci dairede kimse bu 
mamasından bilistifade nteç 

1 1 r hırsız girerek dört ta -

ı Tapu işleri Mısır seferi 1 iki intihar lstanbul cuma günleri nasıl ejtleniyor? .. 

Yeni kanun Şurayı 
Devlette ... 

Brezilya konsolosu
nun beyanatı 

Bir mektepli denizde 
intihar etti 1 

Bentlere doğru bir gezinti 
----

Bostancıbaşı arazisi 
ihtilali halledildi 

IMahsulatımız için Bre- Öbürü de kalbine 
zilyayeni birınahreçtir kurşun sıktı. 

Brezilya Hükumeti, Şark ve Türki· E 
Tapu ve kadastro işlerinin ye ile ticaret münasebatına pek ziya- 1- velki gece Ada vapurun 

sür'atle ifasını temin etmek Ü- de ehemmiyet vermiş ve bu maksat- dan intihar ettiğini yazdığımız 
zere hazırlanan yeni teşkilat ka la lstanbulda bir konsolosluk tesis İstanbul lisesi talebesinin hüvi
nunu Şurayı devlete tevdi edil- ederek, Kont de Debane Cenaplarını yeti tesbit edilebilmiş; isminin 

d. bu memuriyete tayin etmiştir. Seyfi Ef. oldug-u anlaşılmış _ 
mek Üzere ır. Brezilyanın, ilk Türkiye konsolo-

Meclisin önümüzdeki içtima su olan Kont de Debone, memleke- tır. 
devresine yetiştirilecek olan bu tinde yüksek mevkilor işgal etmiş ma . ~üntehirin ailesi çocuğun 
kanun tapu idarelerine müra - ruf bir şahsiyettir. ıntıhar etmesi için hiç bir sebep 
caat eden halkın işlerinin sürün Brezilya Konsolosu, şehrimize, Mı olmadığını söylemektedirler . 

d k 1 . 'hd f t sır tarikilP gelmiştir. Ceset ela'n b 1 T ceme e a mamasını ıstı a e Diın Kont Dobane bir muharriri- . u u?amaını tır. a 
mektedir. mizin muhtelif suallerine cevaben şu hamyat ve tahkıkat devam et -

Yeni kanunda kaza ve nahiye beyanatta bulunmuştur: ' mektedir. 
teşkil5.tına nazaran tapu memur "- lstanbu!a, bir kere daha, tam Seyfi Efendi Ada vapurunun 
ve muavinlerinin ihtiyaç nispe- otuz sene evvel gelmişve iki ay kal- arka tarafından kendini denize a 
tl'nde tezyı'dı' ,· tasarrufa taallilk mıştım. Bu sefer, bu guzel memleke- tarken orada bul na d"rt rum tc tekrar kavuştum. İstanbul her hu- , . u n o 
eden hususatın muamelat müdü vak aya şahıt oldukları halde 

Otomobille Boğaziçinde mesireye 
gitmenin niçin zevkı olmuyor? 

Bentler gene o bentler amma ... -Deve <1 eğilya bu .. -Bari ağaçlardan 
ibret alsak ... - Ah öküz arabası neredesin ? 

! ' ı ' 

riyeti namile teşkil edilecek bir 1 hiç istiflerini bozmamı lar ve Bir zamanlar, gidilip gelmesi 1 Anladınız ya, herife cevap ye ı Sorsa mverecekleri cevabı bili-
daireden doğrudan doğruya çı- içmekte olduk lan rakıya devam saatlere muhtaç olan mesireler tiştirilir gibi değil. . . yorum: 
karılması derpiş edilmiştir. etmişlerdir. Ada vap•ırun.un ar- artık bizi yormuyorlar. Pupa yelken, dolu dizgin, u- - Ne iniz, ne ciniz, biz de se 

Uzun müddetten beri müte- ka tarafı her akşam son seferle Göz açıp kapayıncaya kadar çar gibi, yokuş yukan gidiyo- nin gibi beniademiz! diyecek 
addit alakadarlar arasında mü - rinde bir meyhane halini almak kendimizi kilometrelerce uzak- ruz. ler. 
nazaa ve ihtilaflara sebep olan tadır. ta buluyoruz. Büyük Kemeri geçtikten son Aman yarabbi ne de cana ya 
Bostancı başı namındaki say - Seyrisefain idaresinin bunu Otomobil, mesafe denen mii- ra bozulmuş çilek tarlaları ara- kın, ne de insana alışkın şeyleı 
fiyeye ait tasarruf karışıklıkla- nazarı dikkate alacağını ümit niayı çoktan söküp attı. Fakat, sında uzayıp giden bu iki tarafı miş .. 
rı ahiren halledilmiştir. ederiz. ?~ dersin.iz, mesafe azaldı _am?, çınarlı Y?l• ~~ güz~!.. ve hele Hemen benimle ahbap olu-

Tapu müdürü umumisi Atıf Nitekim evvelki gece de mün ışın zevkı de kaçtı. Mesela, bır bundan ılensınde gıttfaçe ren- verdiler. Beraberce ormanın de-
ve kada.stro fen heyeti müdürü tehir talebe bu yüzden kurtarıla otomobile biniyorsunuz, Şişli- gi koyulaşan gürbüz ağaçların rinliklerine do~ru tırtlı bir seyaı 
Halit Zıya Beylerle diğer müte mamış ve bir musevinin istim - Maslak - Hacıosman bayın .. bibirine öyle bir sarılıp dolanı- hat yapmak işten değil.. Ama~ 
hassıs zevat tarafından yapılan dadı ile vapur ancak S dakika derneğe kalmadan bir de bakı- şı, kayınla, dişbudağın, kestane ne yaparsın ki bu cıvıl cıvıl ö-
tetkikat neticesinde bu arazinin sonra durdurulabilmiştir. yorsunuz ki Bentlerin önünde- ile ıhlamurun öyle biribiri içine ten kuşlar pek ötüşlerine alda~ 
bir nihayeti denize kadar; diğer 2 - Yeşilköyde istasyon cad sınız. kaynaşması var ki, bakmakla nılacak şeyler değil.. 
müntehası Suadiye camisi cihe desinde kömürcii Osman Efen- Bir zamanlar öyle mi idi ya ... doyulmaz .. İnsanlar, şu ağaçlar İçlerinde Yeniköyün meşhu-
tindeki yol ile kavuşturulmak Brezilya Konıolosu «ont dinin oğlu Ahmet Efendi bir Bentlere gidileceği zaman daha d.a~ ols.un ıbret alsa~a~dı d~ bi- relerinden birisi bile var. 
suretile bu karışık işin içinden Deb1tne filinta ile kalbine ateş ederek in bir kaç gün evvelinden hazırlık rıbır.le~ıle ~a'..d~~ gıbı geçınse- Ellerine düşmedense iti tatl• 
çıkılmıştır. suata tam bir seyyah şehridir. Gerek tlhar etmiştir. yapılır, arifaneye (erfane) işti- lerdı d.ıye duşunuyorum. . . . tarafında bırakıp sıvışmağı ter-

Bu arazide sür'atle kadastro tarihi abidatr, ıerek tabü manazırı, 18 yaşında; F~yziatı lisesi ta r~k edecekler aralarında görü- . ~ynı tarafta, yan yana bınbı- cih ettim. Şoför de beni bekli· 
kanununun tatbikı takarrür et- gerek latif iklimi vemutena mevkii bu lebesinden olan Ahmet Efendi- şup anlaşır, arabalar tutulur, rını yadırgamadan ne sakın, ne yormuş "rUn d d' kij 
miştir. şehri, her zaman tehirlerin incisi ad- nin niçin kendini öldürdüğü dolmalar doldurulur, mevsimi- müsterih, ne gamsız, bir ömür .' go ~ e 1 

Meselenin sür'atle intacı dettirmeğe kadirdir. meçhuldür. ne göre kuzular pişer, ve kafile, sürüyorlar. - Bıraz ~akıt geç~ ama za. 
hem halk; hem de hazine için Hükt1metinizin t•siı etmiş oldu- tıpkı uzun bir sefere çıkar, ya- Bentlerin önünde otomobil- rar yok.· Surer geçen~ .. 
faideli oldluğu beyan edilmek- ~~~ü:;.i:l~caıa::ı~~;r s~~~~·v!·~~:: un n ak 1 İ hut bir yerden bir yere göç eder den indim. Çimenler, az evvel - ~a~ıl sUrer.;7nz. •. . 
tedir. retçi akınını teshil edeceklerdir. Şu gibi, daha şafak sökmeden kal- sulanmış gibi, Belli ki sabahın .- . Y e ya. · o. umuz uuı ..• 

Yeni kanun ile tapu memurla §Oftla ki, burada yalnız lüks değil, kılır, ve hele mutlaka ilk vapu- nemini henüz içmemişler. Uzak Vıtesı blr açtım mı ... 
rınm salahiyeti ve mes'uliyet- ikinci sınıf temiz otellere de ihtiyaç Tenzilatlı tarifeden ra yetişilirdi. tan, yanık sesli bir bülbülün kc- O vitesi açmadan benim göz-
lerinin ehemmiyetile mütena - vardır. t'Stt'fade edı'Jecek Arabalar Büyükdere iskelesi- sik hıçkırığı geliyor. Çeşmenin !erim açıldı: Bu münascbctJe size İstanbul - J 
sip bir hale getirilmesi de dü - İakenderiye seferlerinden de bahse- nin önünde sıralanıp bek erler- üstündeki kameriye yıkıntısın- - Eee? •. 
şünülmütşür. deyim: di. da oturdum. - On dakkaya vamıu Bil· 

Tapu muamelatı; vilayetlerin Beıı lskenderiyeden buraya gel- Yeni tarife bugünden Herkes vapurdan çıkınca pey Hep bekliyorum ki beni meş ylikderedeyiz .. 
yekdiğerlerile münasebetleri na mek için Romanya vapurunu intihap k dil. !ediği arabaya güle oynıya bi- gul edecek bir şeyler göreyim. Artık burada ağzımı açtun: 
zarı itibara alınarak on sekiz etmiştim. Son dakikada bir Türk va- iti haren tatbi e ıyor ner ve gıcır gıcır yollara revan Hiç olmazsa küçük bir kahka- - Senin bana ka;tın var an 

puru bulunduğunu --onu da hatta te 1 d h h ta b' N 1 l mıntakaya ayrılmıştır. Bu mm- sadüfen- haber aldım ve derhal ter- Devlet Demiryollarında ~akledile- o unur u. . . . .. .. a, şu ve .~e .. ır ~es. .. e ı;e- aşı .~n ... 
takaların Başmüdürleri bilu - cih ederek geminize naklettim. cek zahire ve un için tenzilatlı nakli Arabalar eksenyetle ıkı okuz zer .. Hatta kuçuk bır hışıltı bı le Gulerek: 
mum tapu muameiatının mu _ Seyrisefain ida,.sinin İzmir vapu- ye tarifesinin tatbikine bugünden iti koşulmuş etrafı tenteli köylü a- yok ... Biraz yürüyeyim bari ... İ- - Korkma beyim .. Kuş olsak 
rakabe emin ve tanzimile meş- runda gördüğUm temizlik, rahatlık haren başlanacaktır. rabalan idi. Bir sürü yastıklar, !erde, Topuzlu bendin önüne ka on dakkada uçamayız ... 

k ·ı· '"d" 1 · ve nezahet b<oni fevkalade mütehas- Bu tenzilat gerek sathıntlalınan ~·şilteler konduğu için bu araba· dar geldim. Ne göreyim! Çaresiz bindik. Fakat yolu ğul olaca ve vı ayet mu ur en- sı's ettı· Hayat m den'leb"J' k' "t gerek devletçe yapılan a ar uzerın 1 ld k 1 1 d' Ok Ü h .. 
le muhabere ederek işlerin mer . · ı 1

• 
1 ır 1 mu e- d k' b"'t" · t · nlardan Haydar- ar o u çara 1 at şey er ı. a ç tane asna, mustesna kız .. biraz ilerisinde şoför cenapları 

· d'h m~d'. ••1yahkatlerlelı:eçtı. Tamb ameTn. ska pea•a' Dueruı.nncıes atszımyoı·r Mersin ve Sam dar aheste bir yürüyüşleri var- Ag-açların arasında salıncakla- bir gayrete geldi ki sormayın kezlerde tecemmün ve ız ı a - mımı o ara soy uyorum. u ur • ' , • . . . 'd' k 
mına meydan vermiyeceklerdir. gemisini, en temiz, rahat v• lüks ge- sun .li~nlarına yapılacak naklıyatı dı ~ı ınsan gı .ıyor mu, yo sa ol rım kurmuş, sa.llanır.orl~r. Or- Yayında~ frrXm;uş ok gibi gid~r 

Yeni kanunun en mühim mad miler ayarında muntazam ve mükem şamildır. dugu yerde mı duruyor, pek far manm kuytu bır koşesı.nde bu ken kendı kendıme: 
desi "kanun: talimatname ve nıel buld!n. Bu sebepledir ki dün bir Bu tarifeye nazaran Aon~~~lu - kında olmazdı. nazeninleri görünce insan gayri - Ah diyorum ökilz arabasr 

katibimi .eyrisefain Umum Müdürü Bağdat hattı üzerind•b. 1?0t . 1 omdet- Büyükdereden kalktıktan ihtiyari -in misiniz? Cin mi nerdesin? ' 
ni,,amnamelerin sarahiyetine Sadullah eyefendiye göndererek İd re mesafede bulunan ır ıs •••yon an d" d" b k B 1 . • . • . 
rağmen halkın isini tehir ve ta- reyi bu muvaffakiyetinden dolayı te~ Haydarpaşaya scvkedilccck za~i;e. ort, ort uçu saatte ent e- sınız? dıye soracagı gelıyor. M. S. 
lik edeıı memurların maaslan rik ettim. e•ki tarifeye göre yüzde 36 tenzılata re varılırdı. 
kesilecek ve tekarrür ederse İstanbul daha çok terakki edecek. t?b~ tutulacaktır. Bu. tcn~i1~tın .nls~e . A:aba be?tlere giremediği i-

tir. Ankaranın m.rkeı olması bu te- tı şımdıye kadar sekız mıslı tuıfenı~ çın ılerde bır yerde durur, hay
memuriyetten de mahrum edile rakkiyi tehir edeceği zannolunamaz. c~ri olduğu Sıvas hattında ytizde ellı vanlar çözülüp dinlendirilirdi. 
cektir. .... •u• • Madrıt İspanyanın merkezidir, fakat yı b_uım.aktadır. . . 1 O zaman orman içinde Mah. 

Barselon büyük bir ticaret şehridir Şımdıye kadar zabırey~ nısbct e . . . . . • 
Kadın Birlig-inde Nevyorkla va" t d · yüksekçe bir tarifeye tabı olan un mut bendı ılerısındekı çeşme-

şıng on arasın a da · d " "b · 
lisan dersleri böyle bir mukayese yapılalıilir nakliyatındaki bu fark .kaldırılmış v~ nın başın a obek o ek meclıs-

. Fındık, badem, incir, elma 've bı·ı- bundan başka un nak.lıyatr da yenı !er kurulur, şimdiki gibi gramo Kadın iBrlığinde bu ay ba~ın b t 1 t 
İ hassa Türk. iyeden başka yerde yeti'- tenziliith tarifeye ta. 1 tu ~ ~uş ur. fonlar olmadıg· ı, yeni çıkan fo-dan itibaren Fransızca ve ngi- · • p k kli t mıl'.e~ çekırdek.siz üzüm için Brezil- a et na ya ı ıçın noğraflar da umumileşmedig" i 

lizce derslerine başlanacaktır. }'a ıyı bır talıptır Mesela Kal'f · y · 'f 
İ . ·. . . 1 or~ıya enı tarı e için canlı gramofonlar taganni. Almanca ve talyanca dersleri elmalarının on ıkı tanı·lık bır dızi;i d k t k 
· .. sizin paranızla ik' b k ı· d Devlet Demiryolların • pa e na · ye agaz ederlerdi. için henüz kımse mu~acaat et- 1 uçu ıraya ır. 1 t .. d .. artmaktadır Su-

medl'g"ı'nden bu derslerın açılma Bu elmalar, büyüklüğü itibarile iyi ıya ı. ç-unDen,gunDe . olları h.alkın Her dalında neş'eli bin bir 
ise de fa · · A nun ıçın ev •t emıry b"lb"I" · · · 'l b b k" 

SJ bl·r ınu"ddet daha tehir edile- , r3'a sızın masya elmasının bu "ht' d h kolaylıkla ve daha u u un sesı ışıtı en u a ır kokusu yoktur ı ıyacını a a . . . . .. . 
Cektı·r. N f" ru·· .. 1 • . . h §Umullü bir surette tcmın ıçın yem ormanın her koşesı şarkı gazel e ıs tun erınız akkında da tet . . B · 'f l · d 1 h 

Fehmi B. Çatalcada kikatım vardır fnh' 'd .. - bır tarıf• yapmıştır, u yenı tarı e ses erı, me et er, a tar, oflarla 
. • ·. ısar. ı artnızın bugün mer'i tarife yerine Ağustos ··t d" 

Şehrimize gelen Nafia veka- Brezılyada bır sıga~a fabrıkası açma- 930 b'd . d . 'haren tatbik edi- çın çın o er ı ... 
• "d" sı şa. Y.•nı trm•nnid. ır. Ben tütün tir- 1 k 1• ayetın en ıtı Bentler, gene o bentler .. yol. Ieti Nafıa işleri umumı mu u- ki tce tır 

rü Fehmi Bey Çatalcaya gitmiş y~ sı. ol~uğum içın şunu da söyliye Bu y~ni tarife bütün Devlet Demir eskisinden daha düz, daha ınun 
yilım dkıh, sıg~rkalarınızlı,bnefaseti itiha- yolları iatasiyonlarile ona merbut di- tazam .. Fakat, bentlere gidiş, 

tir. Mumaileyh orada bazı işleri r e a a mu emme uluyorum . 1 ( k" h ki" 'd' 
1 

b 
tetkl'k edecektir. Kont Deha Ce 1 A "' ğer §irket hatları istasıyon arı tran- o es ı a en ı gı ış ere enze-

Acemce konu~e ktnaadp arBı, 'kr~plça ve sit) olarak bütiın hatlara şamildir. m'fıor 
Ed. 'mendı'fer hattı :ıma ır. u 1 1 ısana y ı · k 1 · • k • ırne şı sahip olduğu i ·in Türk-e i d h k a. n.ız tran~ıt pa et rnn azamı 11 ·- kide bir zınk diye kalkıp o-
y razl.sı'nden geçmeden ı 1 ki .. • ' . l'. a a 0 - letının 50 kılo olması lazımdır. . • unan a ayı a ogreneceğı kanaatındedir. turnıaktan, bır agaca çarpmak 

Edimeye gitmek için inşa edile Ne~afet ~elesinin Üc- Fersude paraların korkusundan etrafıruzı bile sey-
cek hat hakkında hükumetle retin d'ld' tebdili redemiyorsunuz. Bari dönemeç-
Şark demir yolları şirketi ara- Tem' l"ke.z1an:ımde kı 11

1 

1 
Ziraat Bankasında fersude ev !erde yavaş gitsek. Ne gezer. 

Sında müzakerata devam edil- ız ı ış enn e u anı an . . bd'I' f" f d' · d .... 
anı 1 k d .. 1 rakı nakdıyenın te ı ıne de- liO or e en ı ına ına suruyor. 

ektedı·r e e a rosu son gun erde a- . . B' ı k d d' ki; m · z ı l - d f . 1 . vam edılmektedır. ır ara ı e ım ., 
Müzakeratın yakında intaç e- ': \~~~~ an~. 1~~~? ~t ış ennde Her Çarşamba günü saat on- - Böyle gidecek olursan, dö-

dileceği ve hattın inşasına baş- gAmuç ulu ç~ 1d. ıgınkı cl.;--.;.7mış~ık. dan on ikiye, on dörtten on altı nelim.. . 
1 g·ı haber alınmıştır e eye şım ıye a ::.r verılen k d .. 0 . 
anaca · 21 r .. f 30 r 'bl' ya a ar olmak uzere sman- Yzüıne bıle bakmadan: 

Şişli asri mezarlığı • ır: ucre ın .
1 

. :\"~ya 1B a- h Bankasının Galata merkezi _ Beyim dedi, deve değil 
Şehremanetince _Şişlide yaptı gdına arar 'hv.erı mışkt;rf: un- gişelerine fersude evrakı nak· ya bu . adı Üstünde otomobil. .. 

• 1 k h k an sonra ı tıyaca a ı amele d" . . . 1 · · -· rılacak olan asrı mezar ı a - b 1 k k b'I 1 k ıyenın tebdılı muame esme de Hakkı var .. deve ayagıle kaç 
k b. . · u ma a ı o aca tır. d'I k d' · f ı · kındaki tetki at ıtmıştır. Tal b • k .. vam e ı me te ır. konak tutar? dıye ınesa e erı 

Yeni paıı ·iyon verem 
hastanesi olmıyacak 

Cerrahpaşa hastanesine na -
veten yapılan paviyonun yalnız 
verem hastanesi itihaz edileceği 
hakkındaki haberler asılsızdır. 
Bu paviyon cilt; tifo; verem ve 
saire gibi sari hastalıklar koğuş 
!arını ihtiva eden ahşap ve ha
rap barakaların yıkılması için 
yapılmıştır. Buradaki sari em -
raz ınüsabini yeni paviyona 
nakledilecektir. Bu meyanda ve 
rem koğuşu da vardır. Yeni 
paviyonun verem hastanesi İtti
haz edileceği' şayia lan bundan 
galattır. Paviyona diğer hir ser 
tabip tayin edileceği de yalan
drr. 

Ocak balosu 
31 temmuz da verilecek olan 

Türkocağı balosu için hazırlık 
!ar devam etmektedir. Yat ku
lüpte verilecek balonun fevka
lade olabilmesini temin için ça 
lışılmaktadır. 

Ocağın balo davetlilerine bir 
sürpriz hazırlamakta olduğu 
haber alınmıştır. 

Malul efradın zammı 
nasıl verilecek 

Tekaüt kanunu mucibince 
maliil zabitan ve mensubin as
keriye yüzde 25 zam ile maaşlıı 
rı verildiği halde kanunda efraı 
kaydı bulunmamasından dola . 
yı efrada yüzde 5 zam ile veri 
mesi takarrür etmiştir. 

Osman Zati Pı. 
Fabrikalar müdliril umumis 

Osman Zati Paşa dün Anka~ ı 
ya hareket etmiştir. 

Fabrikalarda çalıf&D 
amelenin sihhati 

Fabrika imalitane gibi sa. 
nayi yerlerinde çalışan amele • 
nin sıhhi şartlara t3.bi tutulup 
tutulmadıklarının tetkiki ka -
nun iktizasındandır. Bu kabi. 
yerlerde çalışan amelenin vazi
yetleri beledi yeler tarafından 
tetkik edilecektir. 

Tünel başında mektep 
Tünel Beyoğlu cihetindeki ef 

ki Mevlevihane binası ile etra 
fmdaki arsanın bulunduğu yere 
İstanbul viiayetince büyük bir 
mektep inşa ettiıilecektir. 

Kartalda elektrik 
Kartalda yapılan elektrik tc 

sisatınm tecrübeleri yapılınıs -
tır. , ım çalarak kaçmıştır. 

ı " ~'lnma lıtadır. 
7 - K ı i 'lazarda Hoca Gı 

Mezarlık tesisine lüzum olan e e.nın. s~r luple- 1'rbr1ilde en ziyade yanık pa- ölçtüğümüz devir geçti. Sür'at 
yerin, Emanete tahsisi için Ma- rıne ıntısabı ralar nazarı dikkate çarpmakta- devrindeyiz: 
!iye Vekiiletine müracat olun- Spor kulüplrrimle aza bul~- d.ır. En ziyade bir liralıklar üze- _Peki, dedim, senin dediğin 

Resim şubesinin İçtimaı 
Güzel san'atler Birliği resim 

şubesi 5 ağustosta fevkalade 
bir içtima yapacaktır. Bu içti
mada resim şubesi nizamname 
sinin "sergi" maddesi tadil e
dilecektir. 

Münhalata kimse tayin 
edilmiyecek 

1; leli 'a11es;nde Mehm~t 
muştur. nan mekteplıler hakkında Ma - rıııde muamele yapılnıaktadrr. gilıi olsun .• Yalnız, bir kata cı-

1 ıy 
! l 

an•nda 1 n•ıınaralı 
'cp esnafından 

ıe ı:n ~ca 

) ile JOO li 

Vekaletle anla ıldığı takdir- ari' vckaletil'in gnôder"mis oldu Müzeler varidatı ·oğaldı karına da ... 
de 00 dönüm ka !ar hir arazi ğu tamimin tatbikına haslan - Bıı sene müzeler varidatı ge- Derli ki: 
satıı. a'ınacaktır. mı~tır. Bu tamime münafi ha - çen seneye nishetle 30 hin lira -Kaza çıkarmak isterıniyim 

' ı i ve 1 
ı, ı ı1 tır. 1 

Bu .u için ıJır de proje hazır rekette bulunan talebeler teczi fazladır. Varıdatın mühim bir hen? .. Altımdaki araba beylik 
"lmnkta' -. ye edilecelerdir kısmı Topkanı miizesiıır. aittir.• değil ki.. benim kendi malım ... 

Tarabya Sarıyer şosesi 
Tarahyadan Büvük<lere ve 

Snrıyere kadar olan mlıil caclde 
sinin inşası için hazırlıklar ba~
lamıştır. Bu cadde iki ay içinde 
ikmal edilecekt;r. 

Evlfılde tatbikina başlanacal 
olan yeni teşkilata iııtizareı 
münhaliita kimsenin tayin edil 
memesi aiakaılahrlara tebliı 
edilmiştir. Bu meyanda polistr 
ki milııaHa llere de şimdilik kir 
se tayin "dilmiyecektir. 
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~iM 1 n. ~t -Tuhaf şey! Bu kalıpta bir B .. k .. M . Haydar Rifat Bey ~..ılJIJJJIJ.Jl.t.~ Sudi Bey tanımıyorum.. 1 r~, - ugun U aCaflStan 
~ J ' Misafirin bir hali nazarı dik k C\~ -

katimi celbetmekıten hali kalmı Baş makaleden mabat . ttsrın umdesi "Milliyet" tir Birıncı sahifeden mabat rinden b3na bir davtV 
yordu. . Arada bir sağ elini yü- çen haftaki beyanatile bunu teyit 
reğinin üstüne koyup hafif ök- etti. Oto'nun kıralık tahtına getin· tir. Hapisaneye sevkedılı!' 26 TE~l\IUZ 1930 

iDAREHANE - Ankara caddeıi 
No: 100 Telgraf ~dreıi: Milliyet, ls
tanbuL 

sürüyor ve kestiği sözüne de_ leceği hakkındaki rivayetin doğru ol- Müddei umumi Kenan Bey üç gün zarfında iJaııO 
vam ediyordu~ madığıru söyledi. b.u hususta şu malumatı vermiş- ne müracaat etmerı 

Macaristan öyle bir .;pemleket ki, tır: Bu davetiyeyi alır aJıli 
- ... Hayret edilecek şey Be- oradaki en küçük bir hareket, Küçük · ""' 

Telefon numaralı: 
lstanbul 3911, 3912, 3913 

l..: l b 1 " H d tım hapisaneye girw~· yefendi .. Demek Kemal Kamil uül'U llll)' all ll' SUa itilaf devletlerini ayaklandırıyor. - ay ar Rifat Bey hakkın 
Beyi hatırlamadınrz.. Halbuki Nüfusu kırk milyona yakın otan daki ilam Temyizden Ankara fer öyle yapılmadı: 

ABONE ÜCRETLER! 
o muhterem ailenizi de merhum - Fransızcadan _ itilaf devletleri, niçin yedi milyon müddei umumiliğine tebliğ e _ dest ettire~e.kler .. ~ 

d · · · d Ef d" luk Macaristana karşı bu kadar dilmiş,· oradan da ı"kametga'hı konulmak ıcın bv ıkl., .. 
Türkiye için Hariç için 

400 kuruş 800 kuru~ 

pe erınızı e tanıyor. en ım hassas ve dikketli bulunuyorlar?. ı.. h lı • 
b B d Birı'bı'rler· · az ~an 1 d Fı"krı· bu noktaya gel"nce b'r İstanbulda oldug-undan ı"nf •ıer angi birini tat 

1 
G 
3 aylığı 
6 .. 

u zat yazın ostanc a oturur.. mı •'' ıyor ar ı. 1 1 Bunun sebebi basittir: Romanya, Yu . . azı l'h' 1 · . · d 
Hüseyin Paşa köşkünün harem Genç adam kadınlarla meşgul deqbire korktu. Çünkü karşısı- goslavya ve Çekoslovak devletleri ıçın memuriyetimize havale e _ j a. ıyet en dahılın 

750 " 1400 " 
12 tt 1400 .. 2700 .. 

dairesini. . . aldı.. olmayı bilmiyenbir adamdı. O- na şu süal çıkmıştı: komşularının ve bu meyanda Maca- dilmiştir. Biz ilamı ilamat daire evımde oturuyor ve P"" 
- Vallaha hatırlıyamadnn .. nun içıin genç kızla evlenirken - Acaba biz de görünüşteki ristanın zararına olarak bugünkü va- sine havale ettik. yorum. Maamafih b~ 

Acaba emirleri?. kendisile uzun uzadıya meşgul saadetimize rağmen hakikatte ziyet ve muvaffakıyetlerini bulmuş- Orasıda polise bir derdest mu" d~t e .. dilece .. ğimi ütt11
1 

Gelen evrak geri verilmez 1 !ardır. Macaristan lehindeki her han- C k b dıf 
Müddeti geçen nuıbalar 10 kurut - Her halde unutmuş olma- olmağa lüzum görmedi.Kızı is mesut 0 mıyanlardan mıyız? ..... gi bir siyasi hareket ve Macaris- zekkeresi irsal ederek Haydar u_n ~ ugun curna !ıl' 

tur. Gazete ve matbaaya ait iıler için lısınız .. Yoksa bilmediği bir tedi ve izdivaçları oldu. Geçen O, kansından pek memnun- tanın milli emellerine kavuşması de- Rifat Beyin derdest ve hapisa- d~~r~~ı ka~alıdır v~. ılı! 
ınüdüriyete müracaat edilir. zati rahatsız etmeme delalet sonbaharda izdivaç merasimle- / du. Fakat bu kafi mi idi?.. mek bu devletlerin elindeki toprak- neye izamını bildirmiştir. lka- mudur yen;'!de degıl 

Gazetemiz ilinlarm meı'uliyetini etmez .. Şöyle kısaca boylu, kır ri olup bittikten sonra Mısıra - O da benden memnun mu, !arın bir kısmını geri almaktan baş- metgahı İstanbulda olduğu için yarın Çbugun) derd~ 
kabul etmez. .. !" E k'd gittiler. Bal ayını orada geçir- dedi, ben onu mesut edebiliyor ka bir şey değildir. Küçük İtiliif Haydar Rifat Bey mahku'mı'yetı· ve hapısaney~ sevke 1 

mızı yuz U esmer.. S ı en ke- - devletlerinin Hariciye Nazırları sene- k I" 
sik bıyıklan vardı, şimdi traş et diler. muyum?.. de üç, dört defa muntazaman topla- ni İstanbul hapisanesinde geçi- at bu akşam de.'."des~ 

Bugünkü hava ti .. Gözlüklü .. Biz yaşta~ Sonra Parise gelip iyi bir ye Birdenbire bunu zevcesine nırlar. Mühim ve esaslı olarak ko- - recektir. latrnalarr da muste 
_Hayır, hayır, imkanı yok! re yerleştiler.Genç adam için ha sormak istedi:/ nuştukları mesele, Macaristanın .. Bugün. "dün" cuma oldug-u dir."' ------/ Diın hararcı en çok 26 ın az 

16 derece idL Bugün hava açık 

olacak ve rüzglr poyraz esecektir. 

"k' ı· d - Benimle mesut musunuz? .. h tt h k t' b lek te kar ı Tanımıyorum. yatta ı ı meşgu ıyet var ı: a ı are e 1 ve u mem e · ıçın po ısçe derdest edilince ya 
gündüzlerini işinin başında ge- diyecekti. Fakat böyle bir süali şı alınacak müşterek siyasetin mahi- rına kadar nezaret altında bu - Belediye intihİ 

- Aman Beyef"ndi! Nasıl sormak ona gülünç, belki de yetidir. Statükonun muhafazası, Ma- · 
olur .. Zatıaliniz "Milliyet" te çirdikten sonra akşam olup ta caristanı saran ··emberin gevşetil- lunur ve yarın "bugün" hapisa Yeni şehir meclisi 

1 

1 

Haftanın 
yazısı 

d .. ·· b .. ·· k · · tehlikeli göründü. Alacag-ı ce- ' k d'l' ı ı L.ı 
Yazı yazan Felek deg-il misiniz? onunce utun va tını zevce- mesi Küçük İtilaf politikasının ana neye sev e ı ır. Polis nezareti e erde hazırlıklara "" 

.1 · · d M b' vap kendisini ikna etmezse?.. · ki K · ··k aı d b 1 _ Evet!. sı e geç ırıyor u. untazam ır noktasıdır. Onun içindır , iıçu · tın a u unacağı bu bir gün tır. 
- Kendisi her zaman yazıla hayat, karşılıklı bir muhabbet Kendisini kadın kalbini tahlil- İtilafın hami ve halıkı sayılan Fran- de mahkfımiyet müddetine mah İntihabata iştirak ı 

k vardı. de pek aciz buluyordu. İş ada- saya karşı burada derin bir husu- sup edilir." kını haiz vatandaşıatı' 
rınızı o uduğunu söylüyordu. mı, para kazanmasının yollan- met hissediliyor. Bu husumet, her ; 
Hatta bendenize çehrenizi bile Bu tatlı hayat epey bir ınüd nı çok iyi bilir bir adam diye vesile ile izhar edilmekten hali kal- Kenan Beyin verdiği bu mallı bugünden itibaren ht. Neredesin Şerlok 

Holmes '? 
tarif etti. . det devam etti. şöhreti vardı. Her günkü mesa- mıyor. Eskiden Fransızca Macaris- mR~ft ve izahata nazaran Haydar riyeler tarafından testıı 

- Şaşılacak şey! Ne ise ha- Fakat bir gün birdenbire bu tanın yüksek ailelerinde, iş iilemle- ı at B. dün geç vakte kadar cektir 
isi, faaliyeti kendisinin bu şöh- · d • ·· 1 · d d 

İ tırhyamadım .. Emirleri nedir?. hayatın kırıldığı, ik,isini baglı- rın e, umumı m.ues_se•.e.erın e .e.n erdest edilmemiştir. Emı"no··nu·· bekI~.Jl 
Yahu! nsanın başına ne ga rete layık olduğunu ispat etmiş k k ı b d ı di B ~ıv r - ı:;stiifurullah ! Rica edece yan bağların çözülüverdiği gö- ço ~nuşu an ır ı ı · ugun Dün akşam saat 6. 30 da 

rip şeyler geliyor da bir türlü •. L~k· 
1 

b 
1 

. !" d ti.Fakat para kazanmanın ko- mecbunyet olmadıkça Macar vatan- bizz t H d R" B Dün Emin önünde. 
""mahiyetini k«;şfedemiyor. İki gım. · d ın evve eevve şu rıi uyar u. !aylığını bulan bu genç ve faal daşı Fransızca konuşmak istemiyor. ö .~ .. ay ar ırat eyle de leme mahallerinin iııf" 
v vak'aya şahit oldum, hala işin Kemal Karni Beyi tanımamam Samimi surette tanıştıkları adam, bir kadının, kendi kansı- Bu itiyat, memleketin bütün içti- g ruştuk. 'lanmıştır. 
esası nedir halledemedim. Mu- za çok mahçup oldum. Ben bu bir aile vardı. Gene bir çift. Fa- nın kalbini kazanmakta hiç bir mai vazifelerini sarmıştır. Fransızca- Haydar Rifat Bey dedi ki: 
amma! vaziyette zatıalinizden ne istir kat bir gün bu ailenin dağıldı- muvaffakıyet gösterememek- nın yerini, burada Almanca tuttu. " - Hükmün tenfizi için Macar balet Jıl1 

ham. . Aman.. . ğı haber alındı. Genç kadın ko- Alman kültürü Macaristanı s_eri a- derdest edilmekliğim hususun - Macaristan.dan şeııi' 
Pazartesi günleri lstanbula ten korkuyordu.. dımlarla kazanmakta devam edıyor. da pol' . 'lm . k " 

erken erken inmemiştim. Saat Misafir elini tekrar yüreğine Ciisını bırakıp kaçmıştı. İkisi de susuyorlardı. Uzun Macarların bizim hakkımızdaki "d' ıs;.~~ ven esı anu- len Macar artistlerin"' 
bire doğru elimdeki gazetenin götürdü .. Ve gözlerini kapaya-- Bu vak'ayi haber alan koca- bir sükut bu mesut karı koca- hissiyatı çok samimi, çok candan· nı ır. ı v ı geçen seferki kep 7 kişilik balet h~ 
gizli bir yerinde kalmış 'ente- rak: sı akşam olup eve geldiği za- nın kendi saadetleııinden nasıl dır. Bu hissiyat, yalnız tabii bir mahkumiyetimde ilamat daire - trenle Ankaraya gitJJl"' 
resan,, bir yazı ararken haber - Aman fena oluyorum. Ba man işittiğ<ini zevcesine anlattı, şüphe ettiklerini gösterdi.Genç cereyandan, ırk birliğinden gelmi · 

· na bı'raz ·· ı yor. Bu vaziyetlerinde Türk cfk3.rı 
verdıler: · · sonra teessur e ·: adam bir tilrlü cesaret edip re 

Derhal koştum .. Bir bardak N k d d b"l umumiyc>inin kendilerine ne kadar - Sizi bir bey görmek isti- - e a ar acı ım, ı sen, genç zevcesine soramadı: müteveccih olduğunu bildikleri için 
yor! su ile biraz Validol getirdim.... dedi; bu çiftin saadetini takdir e - Beni seviyor musun, ben mütehassis oluyorlar. Hariciye Na-

Bilhassa yazlık bir yerde sa- İlahi Yarabbi.. Sabahleyin diyorduk. Halbuki karısı kı.:a seni mesut edebildim mi?.. zırı Mösyö Valkonun Ankarada gör-
bahleyin sırtınızda pijamanız nereden başıma geldi .. Ya herif sını bırakıp kaçınca... düğü samimi istikb•l ve muhabbet 
yahut eski bir kostümle yaka ölüverirse. Al sana bir iş .. Suyu Fakat kansı buna iştirak e~- C t t .. tezahüratının, derece ve manasını 

getirdim .. Oturdug-umuz salona metli~ enup an ecavuz Peştede çokiyi biliyorlar.BuradaTürk 
paça· açık istirahat ederken . d' M' fi dostluğuna çok büyük bir kıymet ve-
böyle bir "Bey,, in ziyareti hiç gır ım.. ısa r yok.. Dışarı - Ben, dedi, bunu okadar te (Birinciden mabat) riliyor. Çünkü bu dostluğun menfe-
hoşa gitmez .. Fakat raresiz.. çıktım. Diğer odalara baktım. essüfe değer bir şey saymıyo- atten ziyade vefa ve sadakate isti-

,. B h · d y k k ibarettir. - Nerde.? diye sordum. a çeyı ara ım.. o , yo , rum. nat ettiğini anlamıyan yoktur. Maca-
- Salonda,! dediler.. yok!. Kocası yerinden fırlar gibi A - Tdayğyarele~mk izk taraf1ın~an bri.stanıı;ı1 i~1ısabdihvedziye:i~den başka 
Şöyle hafif bir yaka ve kra- Evin içini dışını aradık .. Ne bir hareketle: grı a mm yu se tepe erme ır vesı e ı e a se ecegım. 

vat taktım, sırtıma bir de çeket bir eksiğimiz ne fazlamız var.. _Nasıl, dedi, bir kadının ko çekilen şakilere karşı hemen Siirt meb'usu 
aldım, terlikler ayağımda aşa- O gün "Servet,, hanına gittim .. casını bırakıp evıtden çıkıp git her gün keşif; taciz; ve imha MAHMUT 
ğı indim. Kemal Karni beyi buldum. Hiç mesini sen tabii mi görüyor- ateşleri yapılıyor. Esaslı tara -

Bizi görmeğe gelen misafir tanıdığım adam değil.. Vak'ayi sun?. ma ve temizlik işleri bundan 
.ı üstü başı temiz, 35-40 yaşların- anlattrm. O da hayret etti, ve -Kadım bu harekete sürük- sonra başlıyacaktır. 

da, dürüst, muntazam bir adam kendisinin hiç kimseyi bana !iyen sebepleri hiç düşünme- Süriye matbuatı ne diyor? 
Selamlaştık.. Misafirimiz bi- göndermediğini ve beni tanı - den onu muaheze etmek doğ- . ~arkta tenkil hare~tının ~e -

raz tebessümden sonra söze baş madığı için buna imkan olmadı- ru değildir. r~ hır sur~tte muvaffakıyetle. ın-
ladı: ğını söyledi. . Karısı bunu serin kanla ko kışaf etmış bulunmasını Sunye. 

- Efendim, bendenizi dost Üç dört· gündür bizim evde casının muhakemesini altü;t e- de ki milli Arap matbuatı çok 
larınızdan Kemal Kamil Bey ~a~il-'.'et~ ~eçhul .b~r merak he - decek bir vaziyet alarak söylü müsati ve Türkiye'ye teveccüh 
gönderdi. . p~mı~ın ı~ın kemı~ıy?r.. Acaba yordu. Kocası bu meseleyi mü- kar bir lisanla tefsir etmektedir 

Ben şaşaladım ... Bu isimde kımdı? Nıçn gelmıştı?. Ne- nakaşa etmemeyi daha muvafık ler. 
ne dostum var, ne tanıdığım .. Bi den kayboldu?. buldu. Bu münakaşanın devamı Başta «El'ahrar» « Elkabes» 
raz tereddütten sonra!: FELEK şu neticeye varacaktı: karısı, «Fetelarap» gazeteleri olmak 

- Hatırlıyamadım .. Bu zat .. ----------- daima o kadını mazur göstere- üzere bütün matbuat İran hükfı 

Mühim bir teberru 
Birinci sahifeden mabat 

arzı tazimat edeceklerdir. M. 
Şnour bana ihtisasını şöyle 
anlatmıştır: 

BugUakl yeni 
lıllmeceıal:ı: 

Soldan aaia: 
1 - Damla (5) 
2 - Beygir (2) Çalışan (3) Hay-

ret nidası ( 2) 
3 - Nota (2) Zaman (2) 
4 -Üzüm (4) Beş kıtadan biri(4} 
6 - Ayrılık (7) 
7 - Valde (3) Lezzet (3) 
8 - Ağaç kolu (3) Uzvun cemi 

(3) 
9 - Beygir (2) Bir zait bir (3) 

Su (2) 

eğlenceleri 

DttakU lıllmec,_ı; 
lıalledllmlf .... 

Yukardan.,.;,, 

1 - Yonga (5) Dört~ 
2 - Ufuk (3) Akıili~ 
3 - Kayıptan haber 
4 - Sinirler (4) 1 
S - Uzak nlda11 (2) 
6 - GHnlil auuıu ( 4) 
7 - Cet (3) rJ 
8 - Oktan çıkan (3) 

tehlike (4) 
9 - SevgiJ.i (5) Ta~ 

kimdir?. 1 Hanımefendi, cek sebepler bulmak istiyecek, metinin bu şakavet hadisesinde 
- Garip şey!. Efendim bu za o da buna karşı daha ziyade mü ki mes'uliyetinden bahsederek 

tin "Servet,, hanında yazıhane- lstanhulda. 1 la1 agazı F.fek- teessir olacaktır.Böyle bir müna İranlıları ittiham etmekte ve 

·"- Türkiyeyi 25 senedenberi 
tanıyorum; memleketin son in
kişafını dikkatle takip ettim. 
İfade edilemiyecek kadar mes' -
ut tekamüllerin şahidi oldum. 
Ben şahsen bu kadar kat'i tekii 
mülün bu kadar kısa bir zaman 
da yapılacağını t.1hmin etme -
miştim. 

Tilrkiyeden Almanyaya tü -
tün ihracatı her sene artıyor; 
artmakta devam edecektir." 

=;:~ ittihadı Milli 
si var .. Hatta bana devlethane mk v~ Teşebbüsaıı S111aiye Türk kaşa ya devam etmektense me- şarkın yegane; müstekil mlite -
nizi tavsiye ederken yanında i- seleyi daha derindüşünmek laA - ceddit ·, kuvvetli bir devleti olan Anonim Sirkctl, BE\ AZITTA 
ki zat vardı .. Onlar da sizi tanı- zımgeldiğini anladı, sustu. Ken genç cümhuriyete karşı yapılan 

t B. · · · F:f.EKTRIL' E\"I\. 'DF. >ıı TK\J. yor ar. ırınin ısrnıni hatırlıyo- " di kendine şöyle düşündü: bu tahrikatın affedilmez bir ci-
rum; Süleyman Sudi Bey.. .\ll'Z 19.30 CL'NL\ SAAT - O karı koca çok mesut gö- nayet olduğunu kaydetmekte -

- Ha! tanıdım! Bizim Sudi rünüyorlardı. Demek bu zahiri dir. Bütün efkarı umumiye 15,.JO DA ,·erilecek ameli aşçı· 
Bey .. Eski Laziştan mebusu! saadetıin arkasında hiç kimse- şark hududumuzdaki tenkil ha-

H b · d - ·ı t B !ık der<ınde lütfen ham hulıın• h · - ayır eyım o egı . u nin ta mın edemediği bir ge- rekatının .pek yakında kat'i bir 
zat galiba değirmenci .. Tıknaz, manızı rica ile kc,\,i şeref qler. I çimsizlik, anlaşamamazlık var - muvaffakıyetle biteceğine kani -
kır sakallı.. - d' mış... ır. 

-
"A-lilli11te,, in edebi romanı: 29 

siz hulfıl etti. Kımıldanmak is
tediğim zaman, tekmil hüvi.lft
timde sızılar P.aşlıyor. 

Nevres Vacit, durmuştu, kol
larını açtı: 

- Belma, mevcudiyetimin 
son rasesi, Hürrem! 

• l{olları yanına düşüvermiı
• ti: 

- Evet, son raşesi ... Roma-
nıma bu ismi vermeliydim. 

- Değiştiremez misin? 
- Hayır ... 
- Belma, seni sevemez mi? 
- Sevmemesi lazım. O za-

man iğrenirim ondan ... 
- Haksızsın. 
- Yani Belm~nın b,..,; S"V· 

M• hmut Ycıaarl 

mesini, sevebilmesini tabii mi 
buluyorsun? 

- Gayritabii midir? 
- Her halde marazidir. 
- Her aşk, marazidir. 
- Hayır! 
- Sen, hiç bir zaman sevme-

din ki! 
Nevres Vacit, gözlerini aç

mıştı: 

-İttihaınm çok ağır Hürrem 
- Yoksa, ben, yanlıı mı bili 

yorumıl?. 

- Hayır .. Yalnız nasıl bi
liyorsun? .. Biz, biribirlnin zıddı 
iki kardeşiz. Ayrı mektoplerde 
okuduk ve hayatımız ayn geç
ti ı.cnıcn hem~n bir ara~ ~ç ya 

şamadık gibi. . . - Bu devamda, acaba seni~ 
- Tabiatlarımız uymadığı i- hiç bir dahlin; tesirin yok mu? 

çin... - Kısmen var: şöhretim! 
- Hayret ediyorum, şimdi - Kafi değil mi?. 

anlaşabiliyoruz. - Nevres Vacit, ayağa kalk 
- Çünkü paydos zamanı yak mıştı: 

la§tı. - Seni affetmiyeceğim, Hür 
Hürrem Hakkı, başını sallı- rem! 

yordu: Hürrem Hakkı hayretle 
- Evet Nevresçifim, artık bakıtı: 

paydos .. Gençliğe rafmenl.. - Neden?. 
Nevres Vacit gülüyordu: - Evet,.. seni hiç affetmiye-
- Hayat.. Ne dersin.. cefim. 

Birden doitrulmuftu: - Neden?. Neye?. 
- Demek, beni, Belmanm Nevres Vacit, yumruklarını 

ııevebilmesini mümkün, muhte- sıktı: 
mel görüyorsun?. Çok tuhaf.. - Bana düşmanlık ediyor- -

- Tabii gör, Nevres .. _Tabii sun!. 
gör. - Ne münasebetle.? 

- Züfürt t~sell!si.. - Bana, en büyük fenalığı 
- Değil... ediyorsun. ! 
- Sen istedlğJn kadar ısrar - Anlamıyorum. 

et. - Zihnimi c;eliyorsun !. 
- Peki ne diye her gün köı- * * * 

ke geliyorlar?. Hürrem Hakkı Bey, bahçe-
- Onlar ayni zamanda Ra- ye çıkmı!ltı. Serin gece rüzgarı, 

sihin arkadaşları... sinirlerdeki ateşi söndürüyordu 
- Fakat onunla alay ediyor Elleri arkasında, bahçenin 

lar. sokak tarafında dolaşmağa baş 
- - P&lenceli bir arkadll!hk t !adı. Kart.l"oSiııitı, ı:ikayctlq-iıll, 

Madam Şnour da demiştir 
ki: 

Türk sigortCl şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muart1J 
icra eyleriz. Sigortaları halk için mlı "- Türkiye enteresan bir 

memleket. Gazi Türkiyesini 
çok seviyorum ve İstanbulda 
iki hafta kalacağım. Yalovaya; 
oradan Bursa ya gideceğim; i
pek fabrikalarını göreceğim." 

şeraiti havidir 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanıı1d 
A<'nt" Sİ J:ıılıınmayan ~<'hirlerılo Rccnt~ al'a ' ı n~ 

• Telefon: Beyoi"dıı - 2003 ·~ 

itirafını, unutamıyordu. Nevre;-krrlarcİa dolaşıyorsunuz. Fer
Vaci1: hepsinde haklı idi. hundeye soracakların vardı,sor 

Hürrem Hakkı maalesef.dun mu?. 
gençti! Rasih N e~resteıı bile Demek istiyordu. 
gençti. Nevres Vacit, ümitsiz- Rasih Nevres, amcasının sü-
liğini itiraf ediyordu. Fakat alindeki bütün nükteyi anla
Hürem Hakkı, ümitsizliğe düş mıştı: 
mek şöyle d=.ırsun, kendinde - Hal;'ır'. uı:ıutmadım. 
adeta bir hak görüyordu. Um- - Sem dınlıyorum. 
madan bir saadete konmakla, - Hiç uyumamak niyetinde 
umarak felakete düşmek elbet misiniz?. 
te daha acı idi. Hürrem Hakkı, Rasih Nevre 

- Daha yatmadınız mı, am- sin kinayesinden utandı: 
ca ?.. - Pardon! İnsan, ihtiyarla-

Hürem Hakkı, sıçradd dıkça hodbin oluyor. 
- Sen misin Rasih?. Rasih Nevres, derhal özür di 
- Uykunuz kaçtı galiba.? ledi: 
- Bu saatte nerden geliyor- - Yanlış anladınız, amca. 

sun.? Sizi düşünerek söylüyorum. 
Rasih Nevres, mahçup mah- - Görüyorsun ki uykum yok. 

çup gülümsedi: Fakat benim yüzümden senin 
- Bir arkadaşıma gitmiş- uykusuz kalmanı istemem. 

tim. Hem yorguns.ım da .. 
- Vaadini unuttun mu?.. Bu, tesahüpten ziyade bir i-
Hürem Hakkı, bununla Ra- ma idi. Rasih Nevres, bu, ima 

sih Nevrese: nın bütün ağırlığını hissetmiş-
- Ferhunde ile buluştun de- ti: 

ğil mi? Ser yıkılmağa başlandı, - Benim de uykum yok .. 
sizin de yuvanız bozuldu. :'>imc;l,i Hilrrl!m Hakltt., Rasih N ev-

resin omzunu ÖkşadrJt 
- Ne şarman çoc 

lan bile olsa, mersi!. . 
Kö~k tarafına balcl1 

- İstersen dışarı~ 
- Sesimiz köşl<tefl 

maz. ...ı 

- Kabul.. OturalJY 
• ? • 

mı.. e9 
- Nasıl emreder; Jı' 
Hürrem Hakkı, bıf 

napesi çekti, oturdu: 
- Anlat bakalırtı-., 
Rasih Nevres te bl 

ye oturmuştu: . 
- Belmanın resr1'1 

mm odasında. . ·• 
Hürrem Hakkı, ala 

ruldu: O 
- Sen, gördün fl1 
- Hayır! ~ 
- N erden biJiyo sı1' 

- Beybabam oda 
yor. ıJ~ 

-Mükemmel.. Ze 1 
ederim. Bu, beninı ~ 
geçmemişti. Ben d~ 1 
dim. Çok dikkatiisıfl· 
larm var. 1 gı 
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E ki Bezciler ve ye'.li Sultannıektebı sokagında ~s-

ı•y t and g"' ı m- ki 41 miikerrer ve yeni 12 numaralı yüz altmış ar 
şın arsa üzerinde kagir bes kata on dört oda bir 
salon dört sofa bir fırın sobalı cini Mu.fak 

A k u•• zayedesı· kurnalı çini döşeli hamam ve dört yUz on sekiz 
arşın bahçeyi ha\•i bir hanenin tamamı. ÖmerEf. 

158 18214 J.:dirnekapısında Çakırağa mahallesinde Han 
ilanı çerli kilise sokağında eski 2 ve yeni 28 numaralı 

.. Borçlunun ism j altmış altı ar ın arsa üzerinde mukaddema kagir 
ikraz Merhuna~ın cins ve nev 

1 
iki buçuk katta dört odayı havi iken üst katı yı-

N ile mevki ve muştemilatı . kılmış yalmz iki oda bir bodrum ve harap bir 
b · d Bürhaniye mahallesınde Ra- mutfağı havi bir hanenin tamamı. Nesim Ef. 32 ~eyl~r eyı~a ~ında eski 12 mükerrer ve yeni 290 18258 Çırçırda Hacıhüseyin mahallesinde Haydar cad-

s~f \:~2 !umaralı elli altı arşın arsa üzerin- desinde eski 6, 26 ve yeni 40 numaralı altı yüz ar ! 1 ~ bir buçuk katta iki oda ve doksan altı şın arsa üzerinde kısmen üç ve kısmen ahşap üç 
e a ı,ap üzerinde bir buçuk katta duvar taşın~ buçuk katta selamlık kısmı on yedi oda bir sa-

arsın arsa · Abdülka 
da~ bir fırını havi bir hanenın tamamı. • !on üç sofa bir mermer antre bir malta ve altı iki 

Kat'i karar 

dir Ağa b Abd 11 h A- kömürlük kahve ocağı bir sarnıç harem kısmı on 
B lerbeyinde elyevm Bostancı aşı u a . bir oda camekanla bölünmüş iki salon üç kiler bir 543 
- :ymahallesinde Abdullah Ağa sokağınd~. e~kı taşlık bir tulumba bi.r mutfak bir hamam \"e altı 
~3 ve yeni 39 numaralı doksan ar~ın ~r~a u~~rın- ve bin dokuz yüz arşm bahçeyi havi bir konağın 
de kagir frrıru ve otuz arşın ar~a uze~ın. e ır a- tamamı. İsmail Hakkı, Hacı Mehmet Tev-
hırı ve otuz sekiz arşın bahçeyı havı hır fırının fik B. 1 er 
tamamı. Fatma Makbule H. . • 1100 18260 Erenköyünde eski bostancı ve yeni Kozyatağr 

682 üsküdarda Altunizade maha_llesınde ~elam- mahallesinde eski Köprübaşı ve yeni Arifpaşa so 
sız Topanelioğlu sokağında eskı 55 ve yenı 38 ~~ kağında eski 10, 13, 29, 33 mak!Up ve yeni 27, 27 
maralı yüz altmış arşın arsa üzerind~ a_~ş~p ~~ı numaralı yüz kırk sekiz arşın arsa üzerinde iki 
katta yedi oda bir sofa bir mutfak bır komurlu_k katı ahşap bir katı kagir olmak üzere dokuz oda 1 
bir taslıg-ı ve doksan arşın arsa üzerinde ah~~p bı: iki sofa ve elli arşın arsa üzerinde bir mutfak bir 

h · b' üç yuz ellı katta mutfak ve bir ahırı a~ ve 111 oda ve dokuz yüz seksen dokuz arşın bahçeyi ha 
1 arşın bahçeyi havi bir hanenın tamamı. Malı- vi bir hanenin tamamı. Mehmet Ağa 

• _,,,l) 

.4 l'~~y~~ tl4. 
.... ·-"!~ 

.·--·~ ..... ,.,,. ........... 

daima birinciliği kazanmaktadır 

m~t ve Ziya Beylerle Zekiye H. . 430 19440 Paşabahçesinde Sultaniye sokağında eski 21 ve 
877 Sultanahmet'te Nuriosmaniye Cezr~ Kasımpaşa yeni 28, 2S--l numaralı üç yüz otuz arşın arsa u-

ahallesinde Nuriosmaniye caddesınde eskı 3• 5 zerinde ahşap iki katta on üc oda bir sofa bir ku· 
5040 

FAYDA daha müesssir, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Kokusu lli.tif olup 
kat'iyyen leke yapmaz. İnsanlara, h1yvaıılara ve n:!b:ıtata :.:ararı yo:-tur. FAYDA ismine 
dikkat edi.ıiz'. Dev.i ·i dev:eı, müess~s;.tı milliye ve hususiye, Seyrisefain, Hilalialım~r, 
mektepler, hastane'e·, sihhat yurtları, büyiik otel ve lokantala-, vap;,ır kuınp:ı'.lya arı 
FAYDA istimal ederler. 

S ·~i 50, tenekesi 75, pompası 75 kur.ıı son derece sağlam ve 10 

~ ve yeni 5 numaralı dört yüz otuz arşın __ arsa yu ve yedi yüz elli ar ın bahceyi havi bir harap 
üzerinde kısmen kargir ve kısmen ahşap uç b~ı- hanenin tamamı. Zihni B. 
ukkatta on altı oda dört sofa ve _atıı:nış sekız 907 19777 Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant so-

~rşın arsa üzerinde iki ~utfak ve yırmı ~~b a[ş{f kağında eski 18 ve yeni 8 numaralı doksan ar~m 

Hasan Ecza Deposu • Toptancıl<>ra tenzilat • 

bahçeyi havi bir hanenın ta'?amı. . a · arsa üzerinde kagir bir kattan ibaret müfrez bir I 
1000 1109 Fethiye'de Katip Maslahattın ma~allesınde Ca- dükkanın tamamı. Muharrem B. 

mii şerif sokağında eski 2 ~~ y~nı 4, 6 numar~.lı 930 19779 Fatihte Dülgerzade mahalle~inde Nalbant so-1 

Jü~se~ ~rınan Mckte~i Re~torıu~un~an: 
ltitan IH 1 r Ull ('fl g·iiz(' l Hıa halli n<l e <l İr. ll()ğ·aziçiıı

dc Jlliyükdercdı• 13a lıçe ki)yiindcdir. lst an l)ul 
halkının t<'ı1ezzii]ı ,.e eğlence ıııahalli ve her Liri 
hirer ınİınarl ahidesi olan ıneşhur beııtler )rakı
ııında ve Bclgrat orınaı_ıları civarındadır. 

yüz altmış sekiz arşın arsa uzerınde ~şap llç kağında eski 20 ve yeni 15 numarıılı doksan beş 
katta biri sandık odası olmak üzre sekız o~a uç arşın arsa üzerinde kagir bir katta müfrez bir 

sofa bir salon iki taşlık biri oc~ksız olmak uze~e dükkanın tamamı. Muharrem B 
iki mutfak odun ve kömürlük hır kuyu ve yetmış 8659 19791 Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant s.;-
iki arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Zeh- kağında eski 23, 25, 27, 29 ve veni 15, 15 - 1 
ra H. . 15-2, 17, 19 numaralı üç yüz arşı'n. arııa üzerinde 

1 
36 1162 Hasköy'de Sütlüce'de Ma11:mutağa mahal~esın- kagir iki katta be erden on oda birer sofa birçr I 

de eski kahvecikeleş ve yenı Keleş sokagında mutfak birer sarnıç birer taşlık altında iki dük-. 
eski 17 ve yeni 14 numaralı doksan arşın arsa ü- kan mukaddema yüz yirmi arşın arsa üzerinde 
zerinde yarım katı kargir d~ğ.erleri ahşap ol~~~ salhane ve odalar ve elyevm i'~i yüz elli arşın ar-j 
üzere önden iki ve ~.rkadan ~k~ ?ucuk katta ı~ısı sa üzerinde kagir üç katta altı oda altı sofa ve 
ufak olmak üzere dort oda ıkısı ufak olmak uze- dört yüz sekiz arşın bahçeyi havi iki hanenin ta-

re üç sofa bir mutfak bir kuyu. bir Ç~rı:ento taşl'.k mamı. Muharrem B. ve Fatma TT . 
bir daraça ve elli .:ırşın bahçeyı havıbır hanenın 880 20013 Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant so-

• 

tamamı. Hasan Aga kağında eski 16 ve yeni 6 numaralı doksan arşın 
2000 9454 Erenköyünde Sahrayıcedi~ Kayısdağı . sokağın arsa üzerinde kagir bir kattan ibaret müfrez bir ı 

da harita 7 mevkiinde eskı 65, 65 ve yenı .. 125._ l25 dükkanın tamamı. Nazım B. ı 

Tahsil müddeti üç senedir. Leyli ve mec
eanidir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin 
edilir. Mektebi il;,n1al edenler « Or·man mü
hendisi)) diplomasını alırlar. 

numaralı iki yüz altmış sekiz arşın arsa uzennde t 710 20014 Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant ve 
ahsap bir katta dört oda bir sofa ve elli ı!ltı arşın Çamaşırcı sokağında eski 14, 22, 5 ve yeni 4, 4-1 
arsa üzerinde bir mutfak ve dört yüz elli arşın ar numaralı doksan beş arşın arsa· 'Üzerinde kagir 
sa üzerinde di<Yer mutfak ve hamam ve arabalık bir buçuk kattan ibaret kotreyi havi bir dükkar.m 
bir dönüm üç ;üz doksan yedi arşın bahçeyi havi tamamı. Nazım B. 
bir köşkün tamamı. Bekir Karni Bey Fatma H. 595 20036 Üsküdarda Rum Mehmetpaşa mahallesinde Un 

280 12218 Eyıpsultanda Kızılmescit mahallesinde Kızı~ cular sokağında eski 57 ve yeni 73, 75 numaralı 
mescit caddesinde eski 86, 86 mükerrer ve yenı biri yüz otuz iki arşınarsa üzerinlle ahşap üç bu-
42, 44, 44-1 numaralı iki yüz on beş arşından iba çuk katta altr oda bir sofa bir ta~lık bir mutfak ı 
ret münhedim hane arsasının tamamı. (Yalnız ve diğeri seksen sekiz arşın arsa üzerinde ahşap/ 

n duvarları mevcuttur.) Fuat Ef. iki katta üç oda bir küçük sofa i?ir mutfak ve üç/ 
13552 i'.:asköyde Keçecipiri ~ahallesinde H~lil Bey yüz arşın bahçeyi havi iki hanenın tamamı. (Mez 20 sokağında eski 11 ve yenı 31 n

1 
ı:mharal_ı el.~ı ahltdı _ar kur altı odalı hane eskicedir.) Şerife Hürrem, Şe j 

şından ibaret ve beş arşın ara ıgı a~ T~n e ım rifeFatma ve Fatma Hazime H. !ar 1 
hane arsasının tamamı. a aı/ El. 950 20437 Kasımpaşada Sahafmuhiddin ı~ahallesinde Ca 

~85 l4064 Kandillide Kapamacıme~~at153 elyevm /s~.1~ miişerif sokağında eski 11 ve yenı 13 numaralı 
caddesinde eski 19 ve .ren~ d • k~umarah 1 ~n yüz kırk beş arşın arsa üzerinde kagir üç katta 1 

·· ltmış arşın arsa uzerın e es ıce a şap uç dokuz oda iki sofa iki mutfak mahallini ha-
ykuzta it oda iki sofa bir mutfak bir taşlık diğeri vi bir hanenin tamamı. (Mezklır hane natamam-at a a ı . . h h 'k' 

.. şm arsa üzerınde tamıre mu taç a şap 1 1 dır.) Hacı Mehmet Ef. yuz ar · f k 'k' .. k k 

()rınan ıniilıendi~i 0Jn1ak için 
Yüksek Orınan lneldebiııe girehilnıek İçin taliplerin i Teşrini

evvel rn:ıo tarihine kadar Istanhul Büyüdere Bahçe köyünde J\Ick
tcp rcl<torluğuna yahut viJ,"ıyt t orn1an ınüdiirlüklcrine ınüracaat 
ederek C\'rııkını ibraz ile ınuaıncklerini ikınal ettirnıeleri lfı.z ı mdı r. 

)r iikbcl{ ()rınaıı nı ekt<·hin İ n ka \rı t ve kahu l ı-ıartlar ı 
• • 

- 'l'uliplcrin Turkiye Cumhuriyeti taba ıııd~ıı olmaları ı e 
2 - Yujlarının 18 den a1aj!;ı, 25 den yuk.ırı olmama" 
J - Tanıdcvrcli lise mezunu olın:ık, yahut o derece tahsi!tle lıulunduıtu laarif \ ckAlc· 

tincc tasdıkli ve muadili ~ah:ıdctn.ımeyc \ c 

.ı - iyi ahlaklı olduıı;u ,,re hiç lıir gôn:ı ecz:ıyı mıı,tl'lzinı cf'al ve harek.~tta bulunmadı· 
ıtını bey:ın eden ve mahalli zabıtasmc;ı tasdıkli olan ihtiyar heyeti mazbatasınl ve 

5 J kr turlü hastalıktan salinı ve lıilha ·sa kuvvei sem'i ye, basariye ve lisaııiyesl tam ve 
.ligcr noksan!arıl:ın beri ve gezip yimııııcj\e, su varili~~ ıntitchammil olduıtunu mu~ır tabip rap mına 
malik olnıalcrı l~zımdır. katta iki oda bir sofa hır muta. ve_ı _ı yuz 1'. Yukarda cins ve nevile semti ve numaraları muharrer emva-

arşın bahçeyi havi harap ve eskıce ıkı hanemn li gayrimenkulenin icra kılınan aleni müzayedeI:ri neticesinde' 6 - 'l'aliplcr Yuksek Ormnn mektchı rektnrlu(\uııa vnzdıkları bir istidaya en s• n mektep 
tamamı. Salih Ef. ve Fatma H. . . hzalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerınde takarrür şah4detnamc.,ini, sıhhat raporunu, a~ı ~ahadetnamc~ini, hiı~~llhal mazlıat t'ını, hııviyct cııztlanını 

.40 l5306 Hasköyde Kiremitçi A?metçelebı. mahallesın- etmiş ise de mezkur bedeller haddi liiyıkında görülemediğin- rnptcd~rck bizzat mektebe veı a vilayet orman m·1<lıırluklcrinc ıııurac:ıat L-<lcrler. 
de Sinago sokağınd_a eskı ~8 v~ yenı 22, 

2
4 ~uma- d~n tekrar Son beş) gün _m~ddet~.e il~n edilmesi~e ~-a~~r v,:ril- 7 - :\lektdı~ knydolunduktan soıwı ıııektclıc dahıl olmak ıçiıı olb.tptaki ~.ırıl.ırıııa tcdıkan 

ralı biri yetmiş yedı arşın uzennde ahşap bır kat- mış ve 9 Agustos 930 tarıhıne musadıf Cumartesı gunu ~atı ka Notcrlıktcn tasdıkli kefalet senetlı ı· ·rmck h\1.ımdır. 
ta iki oda bir korid<:>r~ _ha~i olup cam ve ~~rçe_ve r~rlannın çekil~~i takarrür eylemiş olduğunkd~dn ye_vmı n_ıez- ı g Ta ıradan gelecek lakknın yol m:h ırifi byıt ve kalıul •ılun.bhan sonra mektepçe ı ri sökülmüş diğen ıkı yuz altmış arşın uzerın- kurda saat on dortten on altıya kadar Sandı ı aresıne mura- ı 
de hşap iki katta dokuz oda ve bin iki yüz alt- 1 1 · r ·ı· 1 1 tc>\ivc cdıkc~k ve derskrc haılanıncav.ı kad:ır yem~I. ve }atmıları mektepçe temin edilecektir e a . h . . h .k. h caat ey eme erı uzumu ı an o unur. . . 
mış üç arşın bahçey! a:-;ı tamıre mu taç ı ı a- 1 
nenin tamamL lsmaıl Aga Bursa Bc lP<live r i va.,et i rıd <' n: ~-----ıall-lmll-l!Cllllililı&ll_ISll ___ ll ___ ıcıc:ı _ ___ ... _ 

• \.: ; . •;!.:' ._ .... .· 

700 16274 Atpazarında Mağnisalı_ ~e~7:e:paka - m;hall~: • y •• k k , • h d • k b • 
sindeeski Sarrafveyenı -~ a ~ agın aes·ı 500 adet su saatı• u se mu· en IS me te 1 
2 4 6 ve yen i 2 numaralı _yuz yeb~ış a~şın arsa 
.. ' '. d kagir bir kattan ıbaret ır garaJın tama 

uzer.;; e f Ağa Evvelce ilan edilen ~er;ıit ve cv:;afra 500 adet su sııti pazarJıkla Sltln rekto·· r 1 u·· g"' u·· n den. mı.l u~tla nada Abdüsselam mahallesii::ıde Kum ahnacaktır. Şartn•mc muhteviyatını anlamak için Bur<1 belediye su mühcn- • -1 164"3 Ha ıcıog u . 51 1 haracı sokağında es~i 1 ~3 ve J..enıdl ~-um~r~~ı disliğinc ve 10 aj!;urnıs Q,lll pııır günü un yedide llıım belediye mccli· 
elli yedi arşın arsa uzerınde .. o~~ huvar ~zerı ı- sine mürıcuı edilmelidir y .. k 1 ~ .. h d·ı ekteb. k 
remitsiz adi t ahta ile örtü~muHş ır ~nenın tama- r u SeK mu en s m 1 ay 

Zehra ve Fatma Destıne anım ar :-••••••••••••••••••c:ı:ıı:•••••~ 
mı. ld Kasabakaryesinde Üsküdar caddesin D ı t D • il d k b 1 1 • v t 

!
600 16206 ;:~~;e~~nd:6k:~-ir_~~~:~:~\~~:e~1r:iik~ü~e~ ev e emıryo arı ü a u muame esıne Agus osur 

nın_ta~::~:ıü~~~~b~::~u!ahallesinde Kış- idaresi i lanatı on beşı·ndPn •ıtı·baren pazar veper-685 17141 Eyıpdsud 3: de eski 53 ve yeni 11 numaralı dört -
la ca esın . k 'b 1 
yüz bes arşın arsa üzer~~e ahşap:;- attan ı ~: 247 m 3 çam dilmeııın kapalı z ırfl:ı nıuna1rn .ı ı 1 l Ağu. tos b d d h • • b h 
ret m~loz taşından adı hır ~~ma_ b' ayı ve _ye ı 1930 pazartesi gıinii s.1at 15 te Arıkarııda De\lct dcmiryolları şem e en maa a er gun sa a 

yüz altmış be~ arşın bAa~çeyı avı ır ot magaza- idar.~inde yapılacaktır. 
Sıllın tamamı. Ahmet ga . M k · · k l kl · k 1 d k 
y 'b h de Defterdar Ahmetçelebı mahalle- una asaya ıştıra C< ece crın reklif ıııc ·tııp ·ırıııı ve muvakkat 1 t on an a ş am on yed . k 

f09 17236 _endı aKç·easkercamii sokağında eski 5 ve yeni 7, teminatlarını aynı gundc s:ıat (1 ~.Ju n) !.adar mtinaka<a komis saa ıv, e a-
sın e az ·· · d k~ · b" k't' ı·~· e 1 ı•.. d 
9 ı doksan arşın arsa uzerın e dgır ır yon • ıp ıı;ın verme crı .v.ıın ır. 

ka~~:~~ao~a bir ufak antre ~ir mutfak v~ ilç yüz Tftiipler münakasa ~artnamelerıni üç lır nıııknlıiliııdc Anbrada dar devam edı" le cektı" r. Bu h.us US!..l' 
kırk sekiz arşın bahçeyi havı natamam hır hane- ve llaydurpaşada idare vcznı·lcrindcn tc<brik ctklıLirlcr, ~ 
nin tamamı. Hacer H. . d * * * 

. d B'' h · e mahallesın e Halit- 't • t" d 1 kt t 7672 Beylcrbeyın e ur anıy 750 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası 18 8 930 aı şeraı 1 arzu e en er file ep en 5!ıO 1 
bey elyevm Bayır sokağında eski 2 m~kerrer ve pazaretsi günü saat 15 te Anka1<1da Devlet Dcmiryolla~ı bi-

eni 36_36 _ 1 numaralı yüz a_l~ış sekız ar~ın a~ nasında yapılacaktır. ı b • 1 kl • b • k 
s: üzerinde ahşap iki katta vb~ ıkı 1kısımb d1 

ankuıyubar~t Münakasaya iştirak edeceklerin teklıf mcktuplanıu ve mu- bı" zzat a a 1 ece eri gı 1 me t up-
1 d 'k'ı sofa bir mutfak ır tu um a ı 'e vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a 1.adar munakasa 

a 0t:u~ :r~ın üzerinde bir mutfa~ ve beş ~önüm iki komisyon katipliğine vermeleri lazımdır. 
1 

d . b • 1. 1 
Yuz iki arsın bahçeyi havi hır hanenın tama· Talipler münakasa şartnamelerini (beş) lira mukabilinde a a ısteye 1 lf er. 

Ankarada Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, İstanbulda 

mı. Kadriye H. Haydarpas.a veznesinden tedarik edebilirler. ll•••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••li .$959 18009 Mahmutpaşada Mahmutpap. mahall,.sinde es - -
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• üdü- :\1tıl1ter~ııı nafıa T<·kiJi J{erep tl. J ~. ııin hiıııa) e. iı 
·- TiJr ıye Tkaret gazete<ı tarı tından tertıp d len Yalov z ~u 20· O 1 • •' -

f rabzon P.T.T. 
riyetinden: 

2576 lira bedeli sab.klı T abzon - Bayburt, 150 lira bedeli aabıklı 
rabzon - Tirebolu, J 33 lira bedeli sabıklı Trabzon - Ol, 450 Ura bedell 
abıklı Trabzon • Kayık posta mütaahhitllğl 10 temmuz 930 dan itibaren 
.O giln mDdd tle mı.nakısaya konulmuştur. Taliplerin lsıanbul ve Trabzon 
\;ı~mildiıri\ etlerine müracaatları. 

Devlet demir Jnlları ve Limanları umumi 
idaresinden 

Paket nakliyatının kazandı
ğı rağbeti gören İdaremiz, hal
kın bu ihtiyacını daha kolaylık
la ve daha şumullü bir surette 
temin için bugün mer'i tarife 
yerine ağustos 930 bidayetin
den itibaren tatbik edilmek üz
re D.D-8 numaralı yeni bir tari
fe ihdas eylemiştir. 

SEYRISEf'Aİ 1 1 
istasiyonlarla Devlet Demiryol ı------------·ı 

Şeorenıanetı ilana tı 1 Ecneb1 n1en1leketl 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Trabzon P. T. T. B. Mü
dürlüğünden: • 

l lafıada üç defa gldlp gelmelı:, yızın otomobil, kışın icaba göre dlğcr 

iesaltle nakliyat yapmak ve her seferde 600 kilo yük taşımalı: flnile 2576 
lralılı: bedelll Sabıklı - Trabzon - Bayburt ırası posta11 10 Temmuz 930 
'arihinden itibaren yirmi gün müddetle mUnak11aya konulml)ftur. Yeni bedel 
'ıaddı layık görillUrse Temmuzun 30 uncu çarşamba günü 11at 15 te lhılul 
ıcra kılınacıknr. 

lstan~ul Darullunuo MO~aıaat KonısiJonun~an 
Tıp fakUltesinin 930 sene! maliyesine alt bir senelik süt, yo

ğurt, tereyağı. sadeyağı, et, yaş ıebzey.e alt tekliflerin muvafık 
görülmediğinden dolayı intaç edilmemış ve lhtiyacaıı mezkOre 
30 temmuz 930 tarihine müsadll çarşamba günll saat 1 ıı de ihale 
edilmek üzre yene kapalı zarf usulile tekrar münakasaya vazedil
miştir. Talip olanlar mevcut şartname ve listelerine göre bu bapta 
n:ıa!Omat almak üzre hergün öğleden sonra mübayaat komıılyonu 
kltabetine müracaat etmeleri ve kom. iyonca temınac ukçcsi alın
mıyacağına binaen teminatl.ırın behemhal bir gun evvel muhasebe 
v~znesine )ntırılması ve alınacak makbuzun tekllfnıımelerle birlikte 
ihale için tayin edilen muddetten bir saar evvel komslyonumuza 
muracaat ve tevdi etmeleri ilan olunur. 

l\'Jünakasa ilanı 
Darüş.şafaka Müdüriyetinden: 
Darüşşafaka mektebine sadeyağ, zeytin yağ, pirinç, fasulya 

ıe saire "20" kalem erzak kapalı zarf usulile alınacaktrr. Talip 
Jlanlarm ağustosun beşinci salı günü saat onda Nuruosmaniye
le usuli dairesinde cemiyeti tedrisiyei İslamiye merkezine ve 
na!Omat almak istiyenlerin bu tarihten evvel Darüşşafakaya 
nüracaatlan. 

Posta T. T. U. M. leva
zım müdürlüğünden: 
1=-ı60 tonu Ankara da umum müdürlük binasilc Ankara tel-iz ls
taS)Onlarına ve 65 tonu telgraf fabrikası ve lstanbul tebizlerlne 
alt olmak ıizre mubayaa edilecek olak "225,, ron kok kömürll 
kapalı zarf u,uJ le münaka,aya konulmuştur. 

2 -- :\le\addı mezkôrenın 31 Temmuz 930 tarıhinde ihaleıi 
kra kılınacağından raliplerin ~artname almak içın şimdiden, ,are
na enın çuncu mad<le•ine göre ihzar edcceklerı teklif mektupları 
ile temınat ınnı tevdi için de mezkOr tarihe musad;f Perşembe 
gL ı sa~t 1-+ de 1 tıın bul' da Yeni posta ede m ıbayaat kom<i\·o-
"Jna rac .!ti " 

P. T, T. ~. M. ~evazını u~urlu~un~en: 
1 - Ambar ihtiyacı olan iki boyda 60 adet sürücü heybesi, 

200 adet iki boyda emanet çantası, 190 adet keza iki boyda mü
vezzi cantası kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 .:__ Mezkur eşyanın 5 ağustos 930 tarihinde ihalesi icra kı
lınacagmdan taliplerin şartname almak için şimdiden, şartna
menin üçüncü maddesindeki tarifat dahilinde ihzar olunacak 
teklif mektubile teminatlarını tevdi için de mezkur tarihe mü
sadif salı günü saat 14 te İstanbulda Yeni Postanede mübayaat 
komisyonuna müracaatları. 

İstanbul Adliye Levzım Müdürlüğünden 
Adllye Sarayı kaloriferi için mUnakaaa suretlle mubayaası ve 30 

Temmuz 930 tarihinde talibine ihalHI mukarrer ı.ıo ton kriple 
maden kOmllrUne mlltealllk şartnıtmede mOnderlç müddeti .-:sll
mln tarihi ihaleden bir mah sonra temdit edilmesi ve mezkur kO
mUrlerln adliye sarayı deposuna kadar masarifi nakliye ve tesll
mlyesi müteahhidine alt olmak üzere istasyonda muayene ve 
vezin ve te,lim olunması muamelıltta sühuleti v~ tenezzutU bedel 
dolaylılle menafii hazineyi mucip olacajtı hasebile mUoakaH 
şartnamesinin mevaddt sabıkasına ilave olunan hususu m zkılr 
dalreılnde ifayı muamele edilmek ilzre müddeti münakasa bir 
hafta temdit olunarak mUnakasanın 28 Temmuz 930 Pazartesi 
gOoU ~nat 1' te icra olunacajtı llln olunur. 

ili Ticaret ınetlebin~en: 

!arma merbut diğer şirket hat- Merkez Acentaı; Goatı köprü 
lan istasiyonlan (transit) ara- bı.,nda, Beyoğlu 236'l Subo 
smdaki nakliyata şamildir. ıenıasıı Mıhmudlye ilanı altındı 

Transit nakliyat hariç olmak ıır:--ıs_11_n~b-ul_74-0 _____ _,.-,---• 
üzre kabul edilecek paketlerin 27 Temmuz pazar !zmit 
azami sikleti 25 kilodan 50 ye postası yapılmıyacaimr. 
çıkarılmıştır. 

Bu tarife bilumum Devlet 
Demiryollan istasiyonlan ve bu 

Malı'.imat ve tafsil!t için ista 
siyonlara müracaat edilmesi 
muhterem halktan rica olunur • 

BUYÜK 
TllllHE rlYINGOIU 

9 uncu tertip 
11NC1 KEŞİDE 

11 Ağustos 1930 da 
Keşideler, Vilayet, ~ehre
maneti~ Defterdarlık, I~, Zi
raat ve Osmaı1lı bankaları 

murakıpları ve halk 
hıızurunda yapılır 
BOyUk ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan numaralar 

tekrar dolaba konmaz 

Kilis Malnıo~urlu~unden : 
15043 lira 72 kuruş bedeli keşifli Kilis hükOmet konağının 

bakiyei inşaatı kapalı zarf U6ulile 18-7-930 tarihinden itiba
ren 21 gün müddetle mevkii münakasaya vazedilmi§tir. 

7 - 8 - 930 tarihinde Kilis Malmüdürlüğünde ihalesi icra 
kılınacağından müzayede, münakasa kanununun ahkamı daire
sinde teminat itası suretile münakasaya iştirak edeceklerin şe
raiti öğrenmek arzu ettikleri takdirde mahalli malmüdürlüğü 

ile G. Antep, Adana, Urfa, ve Maraş Defterdarlıklarına müra
caat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

DEFTERDARULIKAYILANATI 1 
S.A·rıLIK EV: 2:1-220, Fener caddesi, Sitri

koz mahallesi, Cihali, (vapur iskelesi ve dört 
dakika nlesafede) dört kat beş oda, bir matbah 
iki hela üç sofa ve bir <laraı·ayı n1üştemildir. 
Bedeli 4' senede ve 4 taksitte verilmek şartile 
tahmin edilen kıvıneti llSıO lira, satış kapalı 
zarf u-.ulile taliplerin 511 liralık teminat para 
veya mektuplarile teklifnameleri~in 5 A.ğustos 
930 salı günü 14,30 defterdar lıktakı komısyuna 
vermeleri. <R-289) 

F'RANSIZ TABii MADEN SUYU 

VICHV CELESTINS 
Oamla - Şeker hastalı§ı - Alamı mafsaliy(I 

VICHY . ET AT MUST AHZERATI 

Vlcuy ETATTUZUV!chy ...... hOllaası: Ultvl n • IU yapma it lc;:ln tablf tut. 

-·-·-~-
lzmir sür'at postası 
(Giilcemal) 'apuru 28 tem

i muz pazartesi 14,30 da Gala
ta rıhumından Kalkarak Salı 

ıabahı lzmir'e vanr ve çar
şamba 14,30 da lzmir'den kal
karak perşembe sabahı lstıın

bula gelir. 
Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve ca1.hant mevcut-

rabzon bil"incl 
postası 

REŞITPAŞA) vapuru 28temmuz 
Pazartesi 1 ! de _Galata rıhu
mındıın kalkarak lnebolu, Sam
sun, Giresun, Trabzon, Rlzeye 
gidecek ve dömiıtc Sürmen~ 
Trabzon Tire.bolu, Giresun , 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa uğra yarak gele
cektir. hareket günü yük ka

bul olunma:t. 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) vapuru 26 Tem
muz cumartesi 1 7 de idare rıh
uınından kalkarak Gelibolu 
Lapseki Çanakkale lmroz Bozca 
adaya gidecek ve Çanakkale 
LApsekl Gellboluya uğrayarak 
gelecektir. 

Antalya Postası 
(Anafarta) vapuru 27 Temmuz 
pazar l 1 da Galata rıhtımından 
kalkarak lzmir Kllllillt Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyııya 
gidecek n dön(işte mezkOr 
iskelelerle birlikte, Andifli 
Kalkan Dalyan Marmaris Kuş

adası Çanakkale Gelibolu'ya 
up;rnyarak gelecektir. 

Mudanya postası 
Cum·ı, Salı, i\Tudanya'ya 

u~ravarnk Gemllğ'e kadar 
pazar, Çarşamba, Mudanya'
ya kadar saat 9 da Cumar
tesi, Pazıırtesı , Perşembe 
Ereğli vapuru tarafından ara
lık postalar Armutlu'ya da 
uğrayarak Mudanya'ya kadar 
aat 8,30 da Tophanede Sey

riselain rıhtımından kalkarlar. 

SADIKZADE BiRADERLER 1 
VAPURLARI 

KARA DENiZ MUNT A-
ZAM VE LÜKS POSTASI 

Dumlu Pınar 
vapuru PAZAR 

27Temmuz 
a:UnU akfamı Slrkıcl nhb· 

mıııd11n harekıtlı (Zona:uldalr, 
İnebolu, Samsun, Ordu OIH
sun, Trabzon, Sürmeneve Rize 
lskele'.erlnı azimet ve avdıt 
tdecektfr. 

Tafsilat için Sirkecide Mıy-

vı CHY ·ET AT PA STİ ~LER i Vom•~:~:d~:;.·~:~:h~:·d ... 
VICH Y •ET AT KOMPR 1 MELER\ Binal •umed::~.i~:~k ~. 

' Scrbc t daktıl kur<lart 2 ağustos 9.W Cuma•te i g_.nıi aı;ılacak . l d ı..-;::;:;;-ma• rkalardan sakmınu . ı Taklıt er en ve ..,......... · ve der c 1 ~,ıaf' ıcaktır Deıslere devam etmek ısccycnkrı:ı o g-ıınc r
enet hanı altında accntalığıoa 

müracaat. Telefon:lıtıınbul 21 

'"~~;k;~~ flii~~jj"'OITT;i'E~;ı~;;ı;~;~;"' "'"" · · Sıiahdara~a ve Sunnel kö~ru:eri nıııuakasası 
Y ' liia;sl ~aiıni encüıneııin~eıı: Memleket hastanesine muktezi 60 kalem Eczayi tıbbiye ile 

30 kalem edevatı tıbbiye ayn ayrı bir ay müddetle aleni müna
kasaya konulmustur. Alınacak malzemenin listesi ile şeraiti 
münakasayı havi kaimeler İstanbul Sıhhat ve içtimai muave
net müdiriyetinde mevcuttur. Taliplerin mezkur müdiriyete 
müracaatla alacakları izahat üzerine doğrudan Çankırı vilaye
tine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

~~--------~ 

Belçika istiklalinin yüz iiçLin~lİ scnei devriyesi 

Yalova kaplıcalarına 
yapılacak tenezzüh 

Belçika istiklfünin yüz uçilncü senesinin tes'idi münasebetlle 
l<tanlıul'daki Belçika ticaret odası, bu ayın yirmi yedinci pazar 
~unu Yalo\a kJplıcaiarına bir tenezzüh tertip etmiıtir. Tophaııe'de 

~eyrl claif', <alonun da, saat l O, 1 5te içtima cdcceP;ı ni daYetlilcrc ve 
.nezkör ıt czzuhe ı~ ırak! kabul ~tmiı olan oda azası ile Belçika 
ıcl>a•ıııa bıldırır11 

Hu- ''' ı upur, ı m saat 1 o .. 30 hareket edecek 
J\ dette moda \l lluyiıkadayn uğrav-r.aktır. 

ve azı :ııct ile 

Bedeli ke~lt ) /. otuz dört bin dokuz yıiz iki lira kırk sekiz kuruş· 
tan ibaret ~irnlıdar;ıjta 'e Sünnet kciprtilcri inşaatı kapalı zarf 
usulile 13 ag-ustus 930 çar~amba gtinıı saat on l'irc kadar mlina
kasaya konulmu~tur. Kc-ii'ııame ve· pilı\nları mu.ha•ebei hususiye 
levazım idaresinde satılmaktadır. lıinaka<aya ı~tırak edecek talıp
lerin yollar baş mühendislij!:iııden ehliyeti fenniye vesik~sı almau 
ve ticaret odasına mukayyet oldukları hakkında vesıka ~braz ey
lemeleri <arttır bu \ csaik ile bedeli keşfin yüzde yedı buçuğu 
nisbetind~ki teminat ve teklif mektubunu yevmi mezkOrda vakti 
muayyene kadar encümene tevdi eylemeleri. 

Yil3Jel ~aiıni en cüınenin~en: 
Bedeli muhammeni beş yüz liradan ibaret verem dispanserine 

muktezi eczayı tıbbiye mübayaa edilmek üzre 6 ağustos 930 
çarşamba ·ıı;ünü >aat on bire kadar münakasava konulmuştur talip
lerin encumene müracaatları. 

• • * 

Vilayet ~aimi encüınenin~en: · 
Kapalıçar~ıdn Divrik sokağında :23 Nu diıkkAn icarc verilmek 

ıızre fı a~ı.tos 9~0 çar~amba gunü <a,ıt on lıire kadar mlızayede 
J'C k<ınıılmıı;tllr ta~iplerin encilmcnc nıtır.tLaatlan 

Vapurlarıınız her 

1 
pazar muntazan1an 
hareket ediyorlar. 

Cafer Fahri Beyin 
eserler! 

Kuru• 
Ta> ukçuluk 200 
Keçi beslemek 50 
Salon ve av köpekleri 50 
Tavukları çok yumuıılıtmak 10 
için ne yedlrıneli 

Çiftçi Kütüphanesi 
stanbul Ankara caddesi No 49 

Şehırcmanetendeıı: Çukurbostan 
istınat dıvarı ile çukur bostan arı 
sındı ve Edirnekapıda Hatice Suiıan 
mahallesinde takriben 160,00X l ~.00 
eb"ıdında ve cıddeı e gore 5-6 metro 
münhat ve b~stan olarak kullanıla 
bilecek vaziyette bulunan mahal 
pazarlılda kiraya verilecektir. Talip
lerin 29 - Temmuz - 930 Salı gilnti 
saat on beş~ kadar levazım müdür
llgUnc gelmeleri. 

* * * 
Şehreınanetlnden: Abar&} Yan-

gın yerinde Mimar Kemalettin ma
hallesinde 9 zuneu adada 235, 234, 
232 numaralı arsalar arasında 53.36 
metro ı !ıhı arsa pazarlıklı satıla-
calı:tır. 'J erin 29 - Temmuz - 9.10 
Salı günll >•at on beşe kadarlevazım 
IDiidiJrlUğilne gelmeleri. 

* * * Şehremanetinden: itfaiye için IU· 
zumu olan 500 kilo yerli ilstübü açık 
milnakosaya konmuştur. Taliplerin 
şartnameyi görmek için her gtin mü
zayedeye girmek içın ihale güniJ olan 
16 Ağustos 930 Cumartcsı gıinil 
levazım mt~dıirlütıJne gelmeleri. 

• • • 
Şehremanetinden : Temizlik işle

rinde kullanılmaktn olan 17 adet 
merkep 27 Temmuz 930 Pazar gilniı 
Üslı:ildır at pazarında müzayede Jle 
satılacağından talip olınlann yevmi 
mezk1lrda saat dokuzda memuru 
mahsusuna müracaat eylemeleri. 

Dr. Horhoruni 

Ban~s Kommerçiyalı 
ltalyana 

Sermayesi 700,00:l,()(Jl 
(lhtiyat akços! 

580,000,000 T ,ı) 
Travellers (Sey _ 1 

çekleri) satar 
Liret, frank, İngiliı lı 

veya doları frank ol 
>atılan bu çekler <'l · 

nereye gitseni: para:ı · 
mali emniyetle taşır -;a 
zaman istersenh dünY 
her tarafında, şehirJd, 
!erde, vapurlard:ı, treni 
bu çekleri en küçük ıedi 
ıçin nakit makamın·h k 
ylık.la istimal edebilir 
Travellers çeklerı ha 
o;ahibınden başka kiın 
kulnaamayacağı bir şekl 
tertip ve ihlas eclilınisl ı 

Fi orya 
Gazozu 

TlTJZ ve kibar ze 
tın tercih ettikl Beyoğlu M•ktep sokak No 85 

meyaanc S1bahtan akşamı akadır. 
tı 

en sıhhi gazoz~u 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

Satılık nısıf arsa 
Hocapaşada Hobyar mahallesinde Aşir Efendi cad 

Hanımoğlu sokağında 189 arşm 19 pannak miktarında 
ra 8 parmak maa hava mahzen mahallini müştemil a 
mUkerer cedit 51, 53, 2, 4 numaralarla murakkam sırf ııı 
sanın HAZİNEYE AİT nısıf hissesinin bedeli sekiz sene 
savi tekasit ile ödenmek üzere 4000 lira bedeli muhamııır....,,.ı 
9/8/930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 14 te aleni 
yede ile satılacaktır. Taliplerin %7;5 teminat makbuzla. 
tanbul Milli Emlak müdiriyeti satış komisyonuna mürac 
lemeleri. 

...,.. ........ ,,,_,~A ........ ..,..._"-"'....,...AJc;x::x).._... ........ ,,,_,.._,._......,..._"-'} 
TUrk Ocajlı G. 
şehrimizin en mutena ve 
müstesna mahaflllnde v • 
rllen konserlerin en cazi'1 
kısımlarını ta kll eden 

Akşam Garipli~i - Efenin f~ayramı 
SON Dll,EK - ALİ ONBAŞI 

N A M E S E R I. E R I 

COLUMBi 
Rllklarında dlnleJlnlz 

TUrk muslkiılne yeni veche vermek huıuıundıtl ileri 
hareketin On 1 11fındı bulunan 

Bestekar: K A P T A N Z A D E A L 1 R 1 Z A B E '/ 
Kudretini anlımıt olacaksıaız 

>V---"""l"V'V"V"V"'\ cco ,....,,."""',....,,."""'"V""f. 
l!a.n yor 

Hadımköyündeki kıtaat idareleri için zirde cins ve mik d k 

muharrer mevaddı iaşe 26· 7-930 tarihinde kapalı zarf u~ c~ı 
münakasaya .;ıkartlmı;ur. 17-8-930 tarihinde hlzalarında göS1 

rnatlerde ihale i icra kılınacağından taliplerin yevmi ın 
Ticaret Odalarından müsaddak vesikaları !le Hadımköy sn 
ma koni yonun;\ müracaatları ilAn olunur. 

Cin>i Kilo 
Sade ya~ı 12000 
Odun 1016000 
Makarna 
Pirinç 

19000 
24000 

• • • 

1 Saat 14 

1 Saat 16 

Hadımköylindeki kıtaat idarelf'rl için zirde cin~ ve ınt~d 
muharrer mevaddı iaşe 26 Temmuz 9JO tarihinde aleni 
münakasaya çıkarılmıştır. Bizalarında gcisterilen tarihlerde .ı> 
te ihaleleri icra kılınacap;ından o gilnde taliplerin lladınıkll 
Alma komisyonuna müracaatları ilAn olunur. · 

Cinsi Kilo 
Fasulye 16500 
Nohut 14500 
Mercimek 13500 
Bulgur 14000 

118 . 980 "''' ""' 

Zeytin yağı 4500 
Sabun 4500 
Sovan 9000 
Kuru ıızıim 600J 

ı " 8 930 '"'' ""'__'..,; 

inkara Ha,isbane MO~ürlü~nnden : 
Ankara Hapisanei umın:ıisi dahili11;de inşa ediJ~e~~ 

münferit höcrelerin bazı tadılat dolayısıle (11180) Jıra 1 
bedeli keşifli ilavei inşaati kapalı zarf usulile münakasa. 

muştur. vs 
Talip olanların (838) lira 60 kuruşluk teminatı ı;1u 

ınektubile beraber yevmi ihale olan 4 8 930 pazartesı ~ 
on beşte vilayet mektubi odasında müteşekkil komisY~11 c .. . .. .. . . 
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