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1 - Tarihi tefrlkam.z. Ali P,. 
2 Harlclve Son tınberler 

3 Oncll ahlı •de 

1- Zater bayramı pı..rlak u 
rette tc•'lt edilecek 

Hutday Oatltr Ddf! lh1ık 
Vapılyor mu l 
Nlbbm antrepo undukı 
ahlp iz e )f:I ne o u ur 

4Unc0 1&hlfede 
tcı k 
lllkAyt. 
Roman 

Avrupa birliği 1 

Bern ) 

lı. b. 1 .. · fikri halk tar• fın-vrupa ır ıgı , . 

Şakiler her tarafla çember içinde 1 
1 her memleketin rfkarı u~~~y~ 
afından öylegazetelerde gor~l~u 

gibi hararetle ~ar~ılanm•~ dcgıl-. 
· ı · nihayet Cemi _ Vilson prensıp en, ·"·-

. Ak miaakı üzerine kur..,... 
vam · ' tu ha-"t"lıa . t mi miJletlerı au~u 1 sıs e . dilinden 

uğrattı. Diplomatla~ • müsa 
iyen. içtimai adal~t •. 81~8'.'.\ mef 

emniyet ve sulh gıbi buı" 

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

Cenup şakileri de ihata edildi. ı 
Bntnn geçit yolları tutuldu. 

Hep zam 
Tünel - Haliç zam 

istiyorlar .. 
rın tatbikatta bıç biri. olnıuyo~. 

k halk hele maı:l3m millctlcr_ 1t

cdebiy' attan ürküyorlar._'!•• aıya 
· d nu~un ar

muhtıranın, her SJY:...ı. aleyhinde 
d_a gizli, fa~atB~ ~eti ruhiye, 

auıkaat anyo · fmda topla _ 

Bu haydutlar da Zeylandaki heınpaları gibi 
muhakkak surette imha edileceklerdir .. 

Boğaziçi halkı da 
zamdan müşteki 

Liman vasaiti nakliye ücret 
tleri bir nokta etra 

mü küUiıtını bir kat daha art-
Atrıdağa karşı harekAtı Salih Paşa Bayazıttan 

değil, daha yakın bir yerden idare edecek.. 

tarifesini tesbit edecek komiı
yon bu sabah içtima edeeektir. 

or!. 
M. Briand'ı yenı bir Avrupa mcc· 

yııratmaia sevkeden sehepl~r 
r. Fransa hariciye nazı~ bug':':" 

sulh ve statoko esası üzerıne mus 
"r devamlı hr Avrupa ittihadı kur 

lstiyor, Fransız muhtıı:a~ında bu 

Şark muhabirimizden altlığı- dır istediği ve harekat sahasın-

Bu günkü içtimada Haliç ve 
liman şirketleri ücret tarifeleri 
tetkik edilecektir. Bu ilıi 9irket 

bbüsün esbabı mucibesı ızah edıl 

mız ve dünkü nüshamızda neş- da ordugahını kurmak için Ba-
rettiğimiz telgraflar teı_ıki~ -~a~ yazıttan hareket etmek üzere 
rekatının son safhaya gırdıgıı_ıı bulunduğu nazarı itibara almır-
o-österiyor. Gerek Ağrıda demır sa, dağdaki şakilerin son saati 

tir. ~ember içine alınmı.ş o~~ şaki: hulill ettiği ve harekatın baş-Şüphe yok ki, her menıl~ket. Avru len·n Kabaktepedekı mufrezemı lamak Üzere oldug"u muhakkak b .. kıi siyasi vazıyetınden. 

d• ugul~t.kasından müştekidir. ze yapmak istedikleri baskın addolunabilir, 
sa 

1 
po 

11 
• • "kt d C h d ) d · · · bu kıt'anın aıyası ve 1 ı- hareketi ve gerek Çal ıran mm enup ay ut arı ernır un ıçın . al' İ 

t gidişini adalet. hurrıyet ~e •- takasının esnayı tathirinde ra çember içinde 
plık esaslarına istinat ettırmek na kaçabilmiş eşlciyadan bir kıs Bayazn, 27 (Şark muhabiri-m umumi temayüllere çok uygun -

'yor. Anlaşmayı itkil eden şey, mının tekrar hududu geçmege mizden) - Musul cihetinden 
memlekette adalet, hürriyet ve teşebüsleri ve gerek Musul h~- hududu geçerek Hallkiri vila-
naplık mehfumlar~ ayrı ayn dudu üzerinden Kör Hüseyın yetinin Oramar nahiyesine teca 

nalarda alınmaaıdır. Zıra her fe~, Pa""nın kör bir aleti olan Bar- vüz ettiklerini bildirdigim Bar-• 1 fh nı1 kendi teliikki•ı ,,.. 
ı;uze ~e ~ ·~· d 1 tkik edi . zan şeyhine mensup 500 atlının zan şeyhine mensup haydutla-
-nlaatı zav yeaın en • hududumuz dahiline girmesi rın tenkil ve imha11 için yapıl-
. . . .. .. d. Şarktaki şekavet ve ifsadat oca makta olan çevirme harekatı . d' fıkrıne gore vucu c . 

M. Brıan ·~ kk .. I uahedele- ğının son sekeratı mevtı addo- muvaffakıyetle inlciı:ı:ıf ediyor. · · ecek yenı te e u ' m . · · · D "d k" k' I d :r-
teabit ettiği bugünkıi vazıyet• dke- l~abilır.b ~g .a. ı şa ıb~rl ek- Haydutları demir bir kıskaç 
'recek değildir. Yani yenı ıeşe · mır ~em enmızı yara ı me içine almak için çevrilen çem-
e her nevi arazi ve hukuk statoko vehmıle Kabak tepeye baskın her, anbean daralmakta ve ka-
.,;..5 olacaktır. Bu prensip ba~ı dt yaparken, Çaldıran mm takasın- Afjrıdağ harthatım ld11r11 panmak tizere bulunmaktadır. I 
!erin hoşuna gidebilir. Mesela] : : dan ve Musul cihetinden hudu- l"ln Bagazıttan hareket Şakilerin bu cemberden kurtu 'b" Romanya gibi Yugos avy k" .. 1 . • > 
tan gı '· 'b' ' !eri bugün dumuza va ı tecavuz erın yega ~imek üzere bulunan lamıyac:aklarını ve Ercişe teca-çekoslovakya gı 1 caye . k 1 . . 

• 1 • · 'dameden ibaret adde ııehedef ve gayesı uvvet enmı S•llh n 11,.,. vüze kalkışmış olan şakiler gibi razıyet erını ı . . f . . k 1 d ,,-, ..-
devletler, böyle bir teklıfı can.• zi ınuhtelı ıstı amet ere agı- imha edileceklerini saliihiyet-

net bılmrkt~dirlcr Bu memnu~- tarak zafa ugratmak ve bu su- nahiyesine tecavıiz eden hay- tar zevat temin etmektedir. 
Jeri verdıkle_n cevapta vazdı a~ ~e~ retle Agndaki eski yayı bekli- dutların akıbet', Zeylii.n dere- Musul hududuna müntehi bü 1 
or Halbukı Avrupanın ıge . . k • . k 1 k • h d'l 

Gençler diln lntika 
almışlardır .. 

Takımımız, Varna şampiyo 
nuna 2-5 galig geldi 

()yun, zaman zaman çıtırından 
çıkar gibi göründü ise de ..•. 

Dün Vama şarnpyonu Gen- Rüzgarı lehine alan Genç 
çle~ takımile revanş maçını yap kım daha bidayette seri ve 
tı, Bulgar takımı ayni oyuncula sirli hücumlarla Bulgar kale 
rile Gene takım ise Kadri ve önünde müessir akınlarla oyu 
Aliiettin gibi en maruf oyuncu- da hakimiyeti temin etti. Y 
larla takviye edilerek şu şekli yana yer alan Fikret ve Muz 
almıştı... fer çok gayreli ve tehlikeli s 

Rıza rliş ve kaçışlar yapıyor. Sa 
Kadri Zıya haddinin ayni derecedeki ugr 

Hasan Şekip Nurı ması akınların sühuletle tutu 
Niyazi Alaettin Salahaddin masmı kolaylaştrnyordu. Ü 

Y : b. lik fikrirun esasını t svir ven akıbetın onune geçme ·tır. sınde sı ışurı ara ım a e ı en tun gecitler, yollar tutulmu -ı 
:'a';;d~retmekle bcrab r, cev apların Fakat butün bu teşebbusler ku hempalarınınkinden hiç te fark tur. l 
ihtizari hır çok kayıtler ı..vedcn gc manda hey'etimizin her ihtima lı olmıyacak ve bunlar da Türk Şakiler şaşkı. !.., ıalde 

..kalmamışlardır. Hem n kayd~~e - li gö.z önünde bulundurarak al- süngüsünün kahhar kuvvet ve bulunuyor j ıuRarda 
1

Dnel Şlrk~ll MD-
ki, cevaplarında ihtirazi v~ ın~İ dığı rnusip askeri tedabir ve ter kudretini pek yakından hissede Ağrıdagına karşı henüz hare diirD M. Hanuns. aıagıda bazı k~~datı koyan devl~tu~;~ris: tibatla kahraman Mehmetcikle cektir. K •• B. 

Muzaffer, Fikret. (Mabadı beşinci sahifede) 

Tophane cinayeti tafsilatı 

Piç Ali, Şakirle Muhiddin 
niçin vurdu? 

nya, _gıbı, M~charrıpsttaenn ':ag'lüp çık· rin fedakarlığı evvelden tertip Ağrıdagı harekatının henüz rekata başlanmamıştır. atı Hallr Şirk~ll MO. /',inin 
gıbı um11mı a , . b' 1• d . . d h b 1 1 b d - harekat için son tertibat alın- . d b h" 

1 la d !dır Galip zümrenin en edılmış ır p an aıresın e a- aş amamı o ması u ag etra maktadır. Kolordu kumandanı de ziyan ettiklenn en a ıs e 
:., "r~anı~dan olan İtalya ve fo reket etmek istiyen şakilerin fında alınan çevirme tertibatı- ücretlerine zam istemi !erdir. 

tere ~le Briyand muhtıras~ı~a~ı bütün hesaplarını ve pliinlarım nın gayet esaslı olmasından ile- Salih Paşa Bayazıtta bulunu- Halbuki komisyon geçen se-
llı noktalarda Fransa ile aynı _fıkidr altüst etti. ri gelmektedir. Maamafih Salih yor. neki tarifeyi pek az tadilatla 1 d ıfa e Dün Erzurumdan çadır iste-olmadıklarını cevap ann a Bu münasebetle şunu da kay Pş. nın Agrıdag harekatını Ba- kabul etmiştir. Tünel şirketi de 
· erdir. . dedelim ki, Musul cihetinden yazıttan değil fakat daha yakın miştir. Harekatı daha yakından fiatlere zam istemişse de talebi 

Denilebilir ki, her devletin sıyaai Hakkari vilayetimizin Oramar dan idare için Erzurumdan ça- (Mabadı befinci 1ahifede) kabul edilmemiştir. ileri Birand muhtırasına 
ye ve eme • bili p kazı ••••••••••••••••••o<•o<•0<•0<•0<•><•><•><•..,•·••..,••••••••••••••••••••••0><•0><•0<•0<•><•><•><•,..• .. , .... ,,,, ... -.,,,,,,,,,,, ''''''' •••••• ••••• diği cevabında okuna r. e . 

·:·ee::r:;~v~; v~.,,r:~·;:;~; 930 senesi Emanet bütçesi'lO sene hapis Türk-Yunan 
i tasavvur olunan ıatıkameh 

nıah' tindedir Vüıa mevcut • • b k d • kt • ! 
1r ~i'~~u·~~ .. .fr~z; nıçın U a ar gecı 1 Laleli cinayeti dava~ı Dost!uğu hakkında 
· • · ı.. plıld• fedalrA•bldarl• dıı - b · · E t' n makalesı· 

1r ~ ıı ... rıne ~n.ıımıyan Ecnebi domuzlardan ahnan zephiye itmıştır.. 5 ıya ın 
mOeaaeaenin etrafına, butun mil - ---~--

: t::.:~a~ra:ı~:u.=m.~~~: resmi 13 kuruşa çıkarıJdı. Basri Bey on sene Son teklifimiz hakkın-
yaıperesıik olur. Almanya ve bıl - ld da Yunan noktainazarı 
ua İtalyanın cevabı. ~u m~s~ıe~e hapse mahkôm O U 
'p olunacak istikametı çok ıyı cos 

riyor. 
Bir isvıçre gaeztesi diyor ki: ( Za -

.. ,elrilleri ne kadar parlak olursa 
lsun, M. Brıand, muhtırasına aldıgı 

aplann arzusunu ta~mınden çok 
ak oldugunu gorecektır. Bu devlet 
aınırun yapcagı şey, meyus olmak 
iil hilkis Strategıque sevkulcey· 
bi; ric 'atle bu hareketi dah~ ~akill 
cnsip ve esaslar uzerınde yurutmek 

imalıdır!) 

Muhtıraya verilen cevapların Fran 
da iyi telakki olunmadıgını goste· 
n bir çok neşriyat oldu. T~n ga~ete 

• b"I k zoraki bir nıkbınlikle ı e. anca 
1 

. . 
mevzua haırettigi maka ıane IDY 

(B .. -k meselele nihayet verıyor: uyu . 
tetkikinde daima böyledır: Her

es kendi noktayı nazarmda ısrar. c
er, kendi menfaatlerınin icapları u_ze 

de durur a daha başlangıçta bıl_: 
çok muşkülatla karşılaşmak tabu 

E .. anet bütreslnln niçin 
gecllttiğlnl lzalı eden mu

hasebeci Nuri &11 

Ecnebi domuzl•rdan fazla 
zephiye alınma11na itiraz 

eden R•ıll &g 

Cemiyeti belediye dün ikinci 1 varidat, gerek masraf kısmında 
eıs vekili Tevfik B. in riyase- mühim tadilat icrasını istilzam 
~inde toplandı. Birinci reis ~e- etti,?11iş, ~u itibarla geçikmiş. 
kili- Sadeddin Ferit B. e talebıne tır. Dedı. Bundan sonra Kara 
bınaen 40 gün mezuniyet veril- ağaç müessesatı mıirakıbi Rah-

Bir defa Cenevre temasları ba~la - mesi kabul olundu. Şehre- m· B. in müddeti bittigi için va-
ın o vakıt fıkirlere daha buyülı; bır maneti ve Darülacezenin Agus zifes_ inin 1500 lira sen_ e.vi ücret-

uh gelecektir, Bugun için muhım k 1 b d h d d 
lan şey AvruRi bırligi fikrinın mev tos ayı için bir aylık m~vak at e .ır ~ene_ ? a teıı:ı ı ı?e .k?r?r 
d. ı·d· Bu fikir mevcuttur,bu fı b 'tceleri lıiıtçe encümenıne ha. venldı. Mıllı sanayı bırlıgının 

u ıye ı ır . . u İ · G · · · 
ır etraf nd munakaşa edılıyor.Bu fı vale edileli. Bu sırada smaıl Sıt ala_t~~rayda açacagı _ık_ıncı 

dur adan yuruyor. ~emıyctı _Ak- kı B söz alarak: sergı ıçın muavenet talebim ha-
m, t>gunkil vaziyetıne gelebilme · "Umumi bütcenin Eylı'.il- vi tezkeresi biıtçe encümenine 

J b ki mek ve çalış - 1 - · ·· d 'J ı· Do k f 
· ·h dı fikr ı 'tıbaren tatbik edilecegı an- gon en c ı muz esen esna '" ' ""''"'"· A rupa ıttı a ı <en ı · · b 1 d' ·· 

ı ın de senelerce . alış- : !asılıyor. Halbuki arada az za- cemıyetı .e e ıJ eye muracaat e 
k .lizımgelccek. Er, man kaldı. Bütçe ne dereceye derek harıçten gelen domuzlar 
ı sa rrrı aklı selı .. kadar ha ırdır ve neden gec kal dkabeha ~cmkuz~ maı1 olddugundba_n1d~e-ı rın .u~r ve , Bu hususta büt<e encü- a t ı anı o ma ıgını ı ır-

1 k melıdır ') rrustır · · " k d 1 • 'h · 
· menimiz b' raz izahat versın. mı ~e 

1 
en ı er n e~ ı _u

1
s ap 

Dedi.Emanet mu ıaı;cbecü;i N u- r:smı a mma.ma ını ıst~_mış ~r-
a şa aı;ız 

_ürt meb'uıu 
1'.fAHMUT 

. B ap verdi. dı. Bu talep ıdare encumenıne 
n . cev h 1 1 E .. • 

_ "Butçe evvelce hazırlan- ava e o urun~ tu. ?cumenın 
ıstı Fakat veni kanun ı:rrek fMahdı ıkın ı s"h•fede) 

Basri B. isimde biri bundan 
bir müddet evvel Laleli de kıs
kandık yüzünden boksor Ad
nan ·B. ismjl\de birini tabanca i
le öldürmüştür. 

Müddeiumumi B. tarafından 
taammüden katil fiinin faili ol
mak üzre mucrimiyeti istenen 
Basrinın bu cinayetinde esbabı 
muhaffefe mevcıit oldugundan 
10 sene müddetle hapsine ve 
maktulün veresesine 2(11lO lira 

Baıırl rleg mahkf'mf'nln 
k•r•rım dlnlerhen 

ta minat ıtasına mahkum edil
mistır. 

ATİNA, 27 (Apo.) - Nim 
re mi Estiya gazetesi dünkü 
nüshasında Türk. Yunan müna
sebatı hakkında yazdıgı makale 
de diyor ki: 

Emlak, ve Bankalardaki mev 
ıluatı nakdiye üzerindeki haczin 
refi yeni miınasehatı iki millet 
arasında tesis edecegi emniyet 
muhiti için fe, kalade miıfıt ola
caktır. Dostluk mısakınm aktin 
de mütekabil emnivet ve dost
luk hısleri hakim olacaktır. M. 
Venizelosun ve Yunan Haricıye 

1 nazırınınAnkarayı :ziyaretleri es 

(Maba<lı dordünciı sahifede) 

..... ~-

itan 
Hamit 

Hususi hayatı ve 
Padişahhğı .. 

Mabeyin başlıallbl 
Tahsin Paşanın ha
tıralarını Mllllget 
neşredecek tir. 

YAKINDA 

Şakir dün hastanede öldü, Muhld 
din de atır surette y arahdır. 

Yuk•rda sağda aıalttal Şakir, aold• m•cruh Muhiddin 
atağıd11 clnagrUn vulıubulduğu dUkhtin 

Evvelki gece saat 22 radde
lerinde Tophanede Karabaş ma 
hallesı Tulumba sokağında kah 
veci Piç Alinin ski bir kin yü
zünden deniz amelesinden Şakir 
ve Muhiddini tabanca ile cerh 
ederek fırar ettigıni yazmıştık, 
Bunlardan Şakir gögsünün sağ 
memesi altından Muhiddiq de 
gobeginden yaralanmıştır, Bun
lardan Şakir zukiir hastanesin
de dün 4,30 ta vefat etmi tir. 
Muhiddin de ağır surette yaralı 
olarak İtalyan hastanesinde yat 
maktadır. Piç Ali zabıtaca ta
harri edilmektedir. Bu hususta 
yaptıgımız tahkikata göre kah
vecı Pic Alinin dükkanı kargir 
bir dükkan olup aılesi ile birlık. 
te dukkanmarkasına isahet eden 
hamam sokağında ikamet et 
mektedir. 

Şakir ve Muhiddin Pi Aliye 
eski bir kin yiızünden muğber 
dir. Fakat ailesi ile alakalan 

te kadın pannagı olmadığı soy 
lenmektedir. Kahveci Piç Al 
her ak am sarhoş olmakla her 
her herkese silah çekmekle d 
maruftur.Gerek Şakir vegerekst 
Muhiddin her nedense Piç Al 
ile imtizaç edememişlerdir Bu 
imtizacsızlık evvelki akşamıki 
cinayete sebep olmuştur. Şaki
rin bacanağı Arif diyo ki: 

- Bacanagım Şakır Karaba 
mahallesinde Tulumba sokagır: 
da ve Piç Alinin kahvesının kar 
şısındaki evde ikamet etm kte 
dir. Kendisi Didar H. namında 
ki baldızım ile ni anlı bulunmak 
taydı. Bir iki güne kadar nik·ı. 
lan icra edilecekti. 

Evvelki ak amki vak'a su 
retle olmuştur: 

O gece Şakirin soyledi 
zı sözleri Ali ıizerine alın 
kavgaya ba lamı tır. Ali nıha 
yet tabancayı çekerek Muhiddi 
ni oöe ind 



MILLıYET 1930 

"Milliyet,, in tarihi tefrikası: 51 

HA ict H BERLER •• 

Kavga bitmişti, fakat. .. sonra? 

Mehmet Ali kendini hiç emniyett~ bulmuyor, 
korkulu ruyalar görüyordu ..•. 

Kıral ile millet karşı karşıya 
Mısır millicileri hükumete vergi vermemek istiyorlar! 

Maliye vekili İtalyaya g 

Vekil B. Yalovada Gazi H 
tazimahnı arzedecektir 

Mücadele! 
Gittikçe şiddetlene

ceğe benziyor. 

Atina mektubu 

itilaf 
1 Tahribat· 
Kıral zelzele yerle· 

rini geziyor •• 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Vekil B. Gazi 
Maliye Vekili ekspresle İstan
bul'a hareket etti. Teşyide Ve
l<;iller, meb'uslar, Maliye erka
nı bulundular. 

mat için Yalova 

Perşembe günü 

ket edecektir. 

Gölgede 38, güneste 
Mısırdan gelen haberler hiç 

de memnuniyet verecek gibi de
ğil. Şimdi orada öyle bir vazi
yet bükün sürüyor ki bundan 
iMısır'm dostu olanlar sevine
mez. Bu hal ne vakta kadar de
vam edecek? Her halde gayri 

Teati merasimi 
nasıl oldu? 

ROMA, 27 A. A. - İtalya 
kıralı zelzele olan yerleri gezip 
dolaşmaktadır. 

ROMA, 26 A.A. - İtalyan 

Dün Ankaranın en sıcak günü idi 
doğru bora çıktı 

Atina. 24 (Milliyet) - Türki salibiahmeri zelzele olan yerle- ANKADA ~~ 27 (Telefonla) - sat merkezinden 
ye- Yunan itilafnamesinin mu- ri_n ahalisin_e yar_ dnn etmek i- Bugu··n Ankaranın en sıcak gü- mata nazaran bu 

Fransa Melunet Aliyi Ana- bıali ile Mehmel: Ali nihayet tabii~i~ d~v~ ediy?r: Kan=:u 

saddak nüshalarının teai tisi h l .. .. _ . çın e emmıyet ı muavenet teş- nü idi. Derecei hararet gölge- ki Anadolu mınta 
dun ogleden sonra saat hır de kitatı yapmaktadır. Eşya ve le-! d 38 .. 60 bulm · 

d l d uzakla tırmak · · _ barışmışlardı. Fakat bu banşık Esasının ihlalıne maru olmak ı-o u an ş ıçın ça . . b' ak k tlar k 
!ışıyordu. Nihayet 4 Mayısta, lığın devamını kimse temin et- ,çın _ycnı ır t. un . ay d Voafyd-

hariciye nezaretinde sefirimiz .. kl .. b' k har k 1 e • guneşte . ı__ ~~tur. Kaysen, Konya, 
, . . . vazım yu u ırço tren e et Geçen sene aynı gunde golge- A k ak 
Enıs Beyle Yunan hancıye na- etmek üzeredir. Yıkılan evlerin d Z9 'd' n ara mınt ası 
zırı M. Hihalokopulos arasında enkazı altından her gün birçok eAk ı ı. 

1 
d , b' bi Anadolu da 33, · lskenderiycdeki Fransız elçisi- miyordu. 'rnaga mecburıyet hısse en 

ne gelen haber İskenderiyeye Padişah Mehmet Ali ile Av-
icra edildi. Bu baptaki proto- bo şakın saat aGtıyla hobegrul ır luda ve Marmara 
k 1 · 1 k b' · f ra çı mıştır. e en a r ere 

o ımza anır en ızım se are - bo ba k'' 1 d h 
t . k" ·1 y h · · nazaran ra zı oy er e a-m er anı ı e unan arıcıye 

İngiliz donanmasının gönderil- rupanın kefaleti altında bir 1 
diğini anlatıyordu. P'ransız elçi sulh muahedesi akdetmiş değil • 
si hemen gidip bu haberi Meh- di. Bu Sultan Mahmut tarafm
met Alinin Hariciye Nazırı de- dan Mısır Hidivi Mehmet Ali 
mek olan Boğosa verdi. Bunu Paşaya gönderilmiş bir ferman
öğrenen Mehmet Ali de oğluna dan ibaretti ki birgün ilk fırsat
emir göndererek Mısır ordusu- ta geri alınabilirdi!.. 

· k" b ı la sarat yapmıştır. 

l nezaretı ~r _anı u undu r. An11do'u şehirlerinde ~rat suhunet der 
İmza bıttıkten sonra Yunan -

, hariciye nazın irat ettiği nutuk ANKARA, 27 A. A. - Ra- miştir. 

nun tekrar Toros dağlarını ge- Sulh olmuştu .. Artık Moskof 
<;erek çekilmesini bildirdi. ordu ve donanmasının İstanbul 

Mehmet Ali nezdine gelmiş dan çekilip gitmesinden baska 
olan Avusturya, Fransa ve İn- yapılacak bir şey kalmamıştı. 
giltere fevkalade mümessilleri Fakat Çar, Padişah ile sıkı su
müştereken hareket ediyorlar- rette dostluk teminatı elde et
dı, Hele İngiliz mümessili bu is meden lstanbuldan ordu ve do
rarı tehdit derecesine çıkarmış- nanmasmı geri çekmek mecbu
tr. riyeti karşısında teessüf duy-

Mehmet Ali ise Adananın maktan kendini alamıyordu. 
kendisi için bir kapı demek ol- İstanbuldaki İngiliz <liploma
duğıınu ileri sürerek eğer dev- tı Lord Ponsonby'nin aldığı va
letler, Babıali ile Mısır arasın- ziyet çok şayanı dikkatti: Bu 
da iade cdil~n sulh~ bir _da~ diplomat Babıaliye karşı Meh
bozu~yacagmı temın ettiklerı met Alinin hamisi gibi hareket 
takdlrde, Adanadan feragat e- ediyordu 
deceğini söylüyordu. · 

Fakat Mehmet Alinin vaziye- Sulh aktedilip bittikten so:ıra 
ti zaifti: Nihayet devletlerin is- Lord Fonsonby Babıaliye mü
ı·arı karşısında Adana üzerinde racaatle yeni bir zeminde bir 
ki idiasından vaz geçmeğe mec müzakere kapısı açıyor, hulasa 
bur kaldı. tan şöyle diyor: 

Nalıas Paşa 

t<ı demiştir ki: 
Musaddak nüshalanıu teati et 

tiğimiz ititafname iki milletin 
tarihinde müstesna bir e! emmi 
yeti haizdir, Bugün yakın şark 
ta yeni bir devre başlıyor. 

İki millet arasında müteka - ı 
bil menafi dairesinde bir teşriki ) 
mesai devresi açılıyor. Umumi 
hatlar üzerinde hasıl olan 
itilafların heyeti umumiyesi im 
zalanınca gayri kabil inkar bir 
surette iki millet arasında bir 
ahenk teessüs edecek bu suret j 
le şarki Akdeniz havzasında ve 
bütün yakın şarkta ve diyebili
rim ki, bütün Avrupada sulhün 

İtalya Kıralı 

milli hükfunetinin hazırladığı takviyesine hizmet edecektir.,. 
kanun kıral Fuat tarafından red M, Mihalakopulos bundan 
dedildi. Vafd hükumeti de bu- sonra iki memleket arasında iti 
nım üzerine cekildi. Yerine ge- liifa vasıl olmak için Başvekil 
ı · Srtkı paşa kabinesi parli'ı- İsmet Pş. Hz. ile Hariciye veki kimseler çıkarılmakta ve ölüm
ım:.ıto da hiç bir ekseriyete is- li Tevfik Rüştü Bey ve sefiri - den kurtarılmaktadır, 
tinat etmiyor. Bugün artık par- n:'_iz tarafından Tür~iye R_~isi - Fransa _ İtalya 

Fakat bugünün akşanu, Meh [Bitmedi] rala istin t eden Sıt'? paş~ h~- retlerıle • sarfedıl~n m~saıden Joumal gazetesi İtalyada vuku 
Iamento dağılmıştır. Yalnız kı-rcumh~ru Hazret~erınm mu~ahe PARİS, 27 A.A. _ Petit 

met Aliye gelen malfunat Ba- kümeti memlekette şıddetli bır bahsetntı. :e bu sıyasetın her b 1 1. led d 1 · · 
• ·li · Adana d M hm A · .k. 1 . f'-~ . u an ze ze en o ayı reısı-
uıa nın yı a e et Emanet bütçe 'İ muhalefet karşısındadır Milli ı :ı mem e etın e ":."rı umumıye, cüınhurun İtalya kıralma verdi 
liye terkettiğine, yani Mehmet cereyandan kuvvet a•an halk ta 

1

. sıne mutabık oldugunu kaydet- ! _. .. 1 f . • 
Al. Ad M h ı - · ·tı' 1 gı teessur te gra mm sıyası u-

ıye . ~~- u _assı lığı un- (Birinciden mabat) bakalan :ırasında bu muhalefet rr:ıs r. . sul ve teamüllere uygun resmi 
varu verıldigme daır olan muva mazbata•ı okundu Mazbatada gun·· den güne artmaktadır. M. Mıhalokopulosun nutku- b' ke har k , d 'ba 
fakati haberi geldi. Yukarda gö ~ . f . . E . B taraf ır neza t e etın en ı ret 

yerli domuzlardan ihtisap res- Kabircden yeni gelen bir ha-! nda se_ ırırmz 
1 

nısukeybel d~l - olmakla kalmayıp ayni zaman-
rüldüğü üzere Babıali 3 Mayıs- mi ve sayım vergisi alındığı hal j bere bakılırsa Vafd mı'llı· fırka- ~ ~u- suret e m a e e ı - da Fransızlann cok büyu''k bir 
ta İbrahime bunu bildirmişti. mıştır 
Bu haber 0 zamanki vesaitle an d,e ~ebi domuzl~rdan bu re- j sının reisi Nahas paşa bu hükfı·: ., • . . _. . . . • kısmının duygularını da ifade et 

sımlenn almmadıaı ve 12 lıra . k ·ç·n mil - Teatı ettıgımız ıtılafın tiğini yazmaktaaır 
cak böyle bir fasıla ile Mehmet 60 kuruşa mal ol~ bir ecnebi mi ~te ve~kı vtmennk~e fı ı ı· te- ehemmiyeti hakkında söyledik- ' • ıııı ~ -----
Alinin kulağına kadar gelebi- etı teşvı e e uzre aa ıye 1 · · b' -1• k .. 
liyordu. domuzu derecesindeki yerli do- geçileceğini bildirmiştir. Parla- ker:~~ze F~rhşef·~ a~e ~~~ dr:!.uş Fransada 

Mehmet Ali nezdinde Adana muzun 21 liraya mal olduğu ve mentonun fevkalade bir ictimaa'. 1:1
1

.flaur. ı kad.1 a ~ ~tbı .a ıger 
. . . . . bu vaziyet karşısında hakikaten d . . . ki 1 t 1 b' kı 'ıtı a rın a ıne vası ır yol aç Milyon çalmış! .. 

dan vaz geçmesı •çın ısrar ve nı rekabet imkanı kalmadı- dan avetı ıçın ~a. o an a e ı . - maktadır ki, bunlar milletleri -

Türk - Yunan itilafının ta 
ANKARA, 27 A.A, - 10 ha- dairelere bildirilmı 

ziranda aktedilen mübadele mu cienamenin musadd 
kavelenamesinin bazı ahkamını 23 temmuz 930 da 
alelhusus mezkur mukavelena- ti edildigi cihetle a 
menin Yunan tebaasına ait İs- sinin de mevkii tat 
tanbuldaki emlakin iadesine ve ması zamanı hulul e 
Bankalardaki mevduat üzerine na binaen hariciye 
mevzu haczin refine mütedair kavelenamenin tem 
aksamını teati muamelesini bek kına başlanmasını 
!emeksizin tatbikma başlamak la.kadar makamatta 
hakkında heyeti vekilece müt- \ e bu husustaki tali 
tahaz karar evvelce aüikadar de göndermiştir. 

13ursa yolunda soyğuncu 
BURSA, 27 (Milliyet) - 'lerdir, zabıta failleri 

Kemalpaşadan Bursaya gelen Bunlann Fodra k 
bir kamyon yüzleri örtülü ve Ah t M h t 

.. 1 h h 1 f d me , e me ve muse a sa ıs ar tara ın an tev 
kifle yol~uların (2000) lirayı duğu tahkik edilmi 
müteçaviz parasını gaspetmis- [tevdi olunmuşlardır. 

Edirnede sıcaklar. ho.ra ' ( 

EDİRNE, 26 A.A. - Şehri- telefon muhaberatı 
mizde birkaç gündenberi l}id- muştur. 

detli .ıcaklar hüküm sürmekte Alman haberlere n 
dir. Bugün derecei hararet göl- zunköprü ve Havsa 
gede 40 dereceyi bulmuştur. olmamıştır. · 

EDİRNE, 27 A.A. - Dün 
gece şiddetli bir borayı mütea
kıp fındık büyüklüğünde dolu 
yağmıştır. Selimiye carniinin 
minarelerinin alemleri kırılmış 
ve üç serefeli gibi tarihi cami
lerin minare eri kfunilen yıkıl-

kongresi 

ANKARA, 27 (Tel 

hayet tehdide varan Avrupa gm ral reddetmıştı. Bu, kıralın mıl- . d t b' h k .. FARİS, 26 A. A. - Birkaç 
esnafın mutazarnr olduğu ve 1 •. 1 k h ·1· t · mız arasın a am ıra en vu- -1 f 'ht'l' tın kl mıştır. Nüfusca zayiat yoktur. 

devletlerinin mümessilleri bir . . . . ıcı ere arsı arp ı an e mesın- cude etirerek sulh i in bü ük mı yon rang ı ı as e e e 
gün bitmiştir. 

emri vaki karşısında kalıyorlar fakat ıhtısap rcsmmın kaldın1- den baska bir şey değildir. Sim- . _g . ç. Y maznun Venizeüela ortaelçiliği Hasar çoktur. Birçok evler ve 
masma da imkin olmadıg-ı bina di ·11· ·1 d kırald b . k hır hızmet ıfa edecektır.,. b k .. M v·11 .. • l T l f . 1 b' . f dı • mı ıcı er e an aş a E . B b d k d' sa ı musteşan . ı anueva ağaçlar yıkı mıştır, e gra ve mm ere ır zıya et ve 

0

Sultan Mahmut Adanayı ter- enaleyh ecnebi domuzlardan ki- bir kuvvete istinat etmiyen hü· n~s. he~-•-~~d an sonra ~.n 1
1 nın zabıtaya tesli "1 olduğu hak --.~~--.... ----.~~:"!!"~~~!!!!""!~~!!!!""!~!!!!'!!!!""!~ 

Salı günü Maarif 

_ . . lo başına alman 10 kuruş zebhi- kfun .1• h b d' 1 d mesaısı aKJLilı a nazırın soz e kınd ki habe .. . - ---
ketmegc ıstı:r ı_stemez ı:azı ol: ··er tinin 13 kuru ıkanl ~tel ~ru. ar __ e ıyo_~ ar . e- rine teşekkür etmiş ve demiştir a r teeyyut etmeınış oo·· rt varalı va 
muş, fakat şımdı bu emn vaki makye u e til bi d şa ç icada- 1 mektır. Hadısat oyle gostenyor k'. tir. 
karşısında Avrupa ne yapacağr k be~e e . r. erecafe~~- tar ki milliciler bu mücadeleden ı. Almanyayı ziyaret 

., .. , re a tın temmı muv "" o _ d" . kl dir "-Eğer bu mes'ut ve ati için • 
nı şaşırnu,.~ .• · ~ 'kredilm k 'di R · B onmıyece er · vaitlerle dolu olan netice elde FARİS, 26 A.A. - Nafia na-o- ·· 'T' bu · tin cagı zı e cte ı . aşıt , 

kad uş~':..~ kavazıdary~. dcnne buna itiraz etti: Nahas Pıı. mn beyan- edilmiş ise bu,Gazi Hz.nin delil- zırı refakatinde Fransarun Var 
ar ~ıı~. ne ıçın "U ma1 ı· • letleri ve ismet Fş. Hz. ve Tev şova elçisi bulunduğu halde ya-

çıkılması müşkül olduğu derhal - ~ ge ıyormuş. namesı 

la lır Varsın gelsın. Bunu pahalılaştır fik Rüştü Beyin iki memleketin rın Berline gidecektir. Nazır, 
an şı · ki ek bet · edilm Londra, 27 (A.A) - Nahas ve sulhün menafüni takdir Salı günü Poznan'a ve pcrşem-

Avrupa devletleri bu vaziyet m.a _ a. r a temm ez. p M.ı lıl h't b t 
B •~•.: pahal~ ı aşa sır ara ı a en neşre etmelerinden kuvvet alan bir be gun·· ü V"""'waya vasıl olacak 

te evve"' Osmanlı devletının· · . ı~s ~,.. ucuz atmanın •· · b d d -,,-... imkanını bulmal B b tiği •)tr eyanname e vatan aş- azim ve iradenin sizin ve Baş - t 

Bomonti bahçe 
bir arbede old 

Gece 
önünde 

tamamiyetini muhafaza etmek ı. en una mu lannı vergi vermemeğe davet vekil cenaplarının Yunan R;isi ır. 
Ia.zmı geldiğini takdir ederek hali~.'' Dedi. _Fakat hey'eti etmiştir. cümhuru cenaplarının yu''ksek Tenis müsabakası 
bir taraftan Moskof bir taraf- umumıye ecnebi domuzlardan PARİS 27 A.A. - Davis ku 

' alın bbi fi retı' • 10 ku tasviplerine mazhar olan tam tan da Mehmet Ali tehlikesine an ze ye c nın - pası için yapılan tenis maçında 
karşı koyma:;: istiyorlardı. Sol- ruş~ 13 kuruşa iblağma karar Romanyadaki konferans ::;_,rardımlarından ileri gelmiş Cochet-Drugnon 6/3, 7/5, 1/ 6, 

tan Mahmut Mehmet Ali tara- verdı. Bükreş, 27 (A.A) _ Beyne!- Bımdan sonra Enis Bey ikin 6/ 2 ile Allison - Vanryn'i yen-

Yaralananlar içinde bir de polis 
muru vardır, hadisenin tafsil8 

f~dan indirilmiş o.fa~ darbele- Ekmek 12 kr. 10 para milel ziraat konferansı mesaisi ci dercedeki mesaili halletmek mişlerdi~. Dün gece Bomonti bahçesi 
r. unu~mll!,or, af~etı_nıyordu. Er Nam komisyonu dün toplanarak ini dün bitirmiştir. ve bir ticaret muahedesi aktey- FARiS, 27 A. A. - Davis önünde bir kaç kişinin sopa ile 
geç, hır gwı bu ıntıkamı alma- yeni fiatleri tesbit etmiş ve ekmek 12 lemek üzere Ankaraya bir he _ kupası için yapılan müsabakada yaralanmasını intaç eden bir 
ğı düşünüyordu. kuruş 10 parada. fırancaLa da ıs ku- yet gönderilmesi hakkında ha- Fransa Amerikaya olan tefevvu ak' 

1 Mehmet Ali ise dig-er taraf- ruşta ipb edilmiştir. Almanyada kunu bir sayı fazla ile muhafaza hadise olmuştur. Geç v ıt e -
riciye vekilimizin temennisini d d b'ld·-· t f 'l'ta göre 

tan kendini hiç iyi bir vaziyette Gazi köprüsünün projesi bildirmiştir. etmiştir. e e e 1 ıgım a sı a 
·· ·· d T aff ki tadil Mali kanunlar gece saat 22 ye doğru, Bomon-

gormuyor u. am muv a ye • edildi M. Mihalokopulos bugün ba~ Feci bir kaza 
tın. · lak b' d · d B · 7 (A A) M l. ~ ~ ti bahçesi ile polis noktası ara-

m en par ır evnn e, u- G · k.. ·· - · · h kk d , erim, 2 · - a ı prog vekil ile göru··şerek bu heyeu· ta LİYON, 26 A.A. - Beynel 
d b , b led' - · 'h azı oprusu pro;esı a ın a tet . . . smda üç arkadaş, Beşiktaşlı Ke 

ıun zaman an en es ıgı 1 - kikatta bulunmak üztre Emanet hey ramın tatbik mevkııne konması yin edecektir. milel tayyare devir müsabakası 
tirasatmı tatmin edememiş, ya- etifeniye müdürü Ziya, mütclıas51S hakkındaki kararnameler reisi- ••u • , na iştirak eden Alman tayyare- mal, biraderi Sami ve Enver B, 
ni istiklalini itan edememiştir. Bürbaneddin ve köprüler müdürü Ga ı .. f d . ı ler yürürken yolda kendi köpek 

Şimdi Babıfili le sulh aktedil lip Beylerd:n mtı;ekkep bir k?mis- ı cu~lmr t:ıra ın an ımza ve neş- Cenubi Amerikada terinden biri yere ineceği sırada !erine benzettikleri bir köpek 
mişti. fakat bu sulhün devam- yon teşekkul ctınış ve bu koırusyon redılmıştır. • bir antene takılmıştır. Tayyare görerek almak istiyorlar. Me-
h olabileceğini, Bahta.linin bir bazı .tadiladta kar;ıtr hvermişBti. Khomisd- ı ••••••••ıoıeıeıeıeıeıeıeıeı· Cihan kupası dyoülşmcuüo·~ım' içu'~nştdur,1! .bulunan pilot ile ğer, köpek sahipsiz değilmiş, 

.. . . . yon dZasm an mu e anız ur ane - . Balı İb h' · m' d bi 
~n ınt:~~ ~uharebesı_ne geç- din Bey Parise gitmiştir. Mum ey ye nazaran yapılacak tiyatro ı,ooo ki Montevid~~· 27 (A.A) - Ci- Bulgar cevabı ç~an. ra ım ıs ın e -
m yecegını kımse temın ede- hin bu esyahati tadilat ile alakadar 0 1 şiyi istiap edebilecektir. han kupası ıçın yapılan futbol p . 

27 
(AA) Bul h- rlne aıtmış, İbrahim, köpeğini 

Mezdi. Jup projeyi yapan mühendis M. Piju 1 Yeni tiyatronun sahnesi mütehar- maçmda Arjantin takımı Ame- • an~, . · - gar u tutmak istiyenlere hiddetlene-
Avrupa devletlerinin vaziyeti ile d; gör~şe~ek ve avdetinden sonra rik ~e tamamile Avrupa tiyatroları, rikalıları sıfıra karşı altı ile kilmetı_ Brıand m?,htrrası?a.ha- rek küfür ediyor ve buna da kan 

; 5e daha az calibi dikkat değil- komısyon ıçtıma ~derek bu husu•taki şeklinde olacaktır. . mağlup etmiştir. zırladıgı cevabı gonde~ıştır, ıruyarak silahını çekip iki el a-
d .. B 1 d k b . karar mı verecektır. Alman grupu tarafından ınşası ka- Hayat pahalılıgı t ediyor Bundan sonra iş bli-

1 • un arın arasın a, re a etın rargir olan ııaı binası da Keresteci· Si asi cina et . . A ~~ • • • • 

1 undan sonraki vakayide ne ka Asri tiyatro mukavelesi !erde yapılacaktır. Burası, "hal san- . _Y Y Pans, 2z (A.A) - Hilkiim:t yuyor. İbrahımın oglu ve ya-
dar mühim birer amil olacağı Emanetle Alman grupu arasında tralı.. olacak, Emanet sebzeci ve ye- RIO DÖ JANEİRO 27 A.A. Fransadaki hayat pahalrlrgı nında bulunan arkadaşları, Ke-

cirülecektir. aktedilen son itilifnamenin imza ve mişçi esnafını kamilen buraya top· Brezilya müttehit hükfunetle- hakkında bir anket yapacaktır. mal, Sami ve Enver Beylere so 
. . _ tea~si için şirk~tin ba.şmühendisi şe~ 1 lıyacaktır. Halin önüne mükemmel rinden Frahiba hükumetinin re- Fas sultanı palada hücum ediyorlar. Ke-

1 ntıkam barbıne dogru... rımııe gelmek uzeredır. Emanet hey bır rıhtım ve bu rıhtıma ufak bır de- .. M R ·t J F 'l F · 27 (AA_ F ult 1 Bey' başından ağır ve di-
. . • eti fcnniyesi Alman grupu tanfmdan kovil yapılacak, vinç vagon ve saire ısı . esı. O ?ap essoa 1 e ans, ',. as S ~I ma . • l • • 

Kavga bıtmış degildi. Asıl ya?ıbıc~ .o~ tiyatro bUınının ipti) gibi vesaiti nakliyesi de bulunacak- k_~rd~i Ep~tacıo Fessoa öldü- ı:ransadan bugun hareket etmış ğerlenm muhtelıf yerlerınden 
bundan sonra başlıyacaktı. Ba- da• ıır"lHl"' havr~tı:r. & pr<>ioe- .,,_ rülmuslerdır, tır- ıı~r.f ı:urette varalıvorl.ar. 

Tabii bu esnada po~ 
yor, mütecavizleri ı:nefl 1 

büs ediyor. 
Fakat İbrahim, o . 

dinden geçmiş ki,' poliSI 
lemi yor. 

Ona da saldırıyor. lİ 
ne geçirdiği bir testi ıle 
vurarak yaraladıktan 
rine silah ta atıyor. :B 
tur?uııar, teiaş ve hey 
birden dışarı uğruyorlaf 

Hadise, zabitanm 
mullü bir müdahalesiıt• 
tirecek bir şekil alıyor 
sonra yetişen memıırlll 
cavizleri yakalayıp 

sevkediyorlar. 

Hadise etrafta epic~ 
uyandırmış ve bir ço iJll 
ler, hadisenin mahiyet;Jf 
dikleri için bir haylı 
mişlerdir, 

Zabita, tahkikatı t 
ek 
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~Bu sene Zafer bayramı büyük merasimle tes'it edilecek 
UY Zafer günü Darülfünun Suiistimal ihtikar mı? Liyej için 
ne _____ _ 

.> k dan muha· Kaydükabuleevlülde Sahipsiz eşya gaiple-
:>aş uman k. • 

e;f b . . ldönümü başlanaca re mı karışıyor? ,e esının yı · 

Buğday fiatleri 
kaça düştü '1 

ıyı~Bu ı k Yazılmak istiyenlerin Güınrük idaresi izahat Alım ve satımın nor-1 sene pek par a 

Murahhaslarımız 
Ankaradan geldiler 

Hey'et azasının ver
diği izahat 1 k miktarı çoktur vermektedir mal olduğu söyleniyor Surette tes'it edi ece 

Darülfünunda kaydü kabule Dün sabah rüfekamızdan biri buğ· Liyejde toplanacak beynel-
30 ağustoş Zafer bayramı eylil.lde başlanacaktır. ~u sene. day liatlerinde ihtikar oldugunu milel san'atlar kongresine mem 

çin şimdiden hazırlıklar yapıl- Darülfünuna gireceklenn adedı >'ahire borsasında bir komisyon te•· leketimiz namına i~tirak edecek 
1 ı stır kili ıazım geldiğini yzıyordu. d R . N d' ı.Jlıyo baş anı mı. · · pek çok tahmin ed_ilme~te~ir. Bu hususta al.;kadar bir zat bir mu heyet azasın an eşıt ve a ır 

.,. Bayramda yapılacak .~eras~- Lı'selerde mezuıııyet ımtıhan h · · · · · · BLyler ~ehrimize gelmis,lerdir. . tesbit ıçın Vı- arrırımıze şu ızahatı vcrmı~tır. . " 
nın proaramını )arının bir kısmı eylfıl devresin Bugday 8 kuruşa düşmıi~tür. drnı Dün kendisile görüştüğümüz 
- "Emaı•ct memurlarının Jf ı· B d · •-· k sa rl · · k" ayet ve: k'l d' de ikmal edilecegi için Darü Ü ıyor. ug ay asgarıse"ız uruşa · Nadir Bey eınıstır ı: 
a istir:ıı<ıle bir heyet te~ ı e ı nuna kaç kişinin gireceği rakam tılmıştır. F«kat ayni gün bugdayl2.-> - Bir kac güne kadar hara-. ı kuruşta satılmı~tır ve o giJni.ın \'";lS<ı~ d K l ecektır. olarak s.imdiden bilinmemekte· ket e eı;cgiz. ongreye mem e 

Zafer ha< mında yapılacaJ< ti fiati 11,5 kuruştur. l . 
1 , · d ç· 1 <lir Vasati fiot de gôsterıyor ki en z l:cf'n:z =;;yii hakkıma ıza ıat 

·şlesmi gccit, Tı:ık~ım e um l"- ·En cok raghet hukuk fakül- · yade muaınrle olmuştur. Buı:day lı· vere<:egi . Diınya sanayii terak-
; iyet abidesi öniinde baslıyacal:. tesinedir, Y'üzü mütecaviz tale- tleri yaz :dıgı gibi tehlıkelı teme' kiy:ıt•, g~ irdigi safhaları grirü-

• e Fatihe kadar devam edecek- benin hukuka girecegi haber a- ,·üç er arzetmcmckteılır. Ayın birıncı şulecek, her memleket için se. 
. ..ıtir. - b' lmmıstır. gün~ndc asgari bu~day lıat• 9' 17': mcreli neticeler alınması yolu-
P"' O "U··n Fatı'ıte tayyare a ı- Bu, sene tııJ faku··ıtes"ıne de zamı 12.5 ve vasatı 11,6 kL1ruş ' ı. "d'l k . G l ı· . . 

" ' llugunku fıatler d asgarı 9 azamı na gı ı ece tır. e c ıgıınız za-
i.r. ıesi önunde de merasim yapıla fazla talebe alınacaktır. Yalnız 12,5 kuruştur. Hugiınku vaziyct.te man kangrc ımıkarreratı haı:kın 
,. f d Jıavava Gümriih .Uildlirll Se11/i /Jey d ı "ak, bir kıta tara ın an · tıp t:ılebe yurduna leyli sivil o-. . . . tc.hlikeh vaziyet hıç m, h ·-. degıl ır. da rapor hazırlayarak vekalete 

i ı-.nc.-ht edilecektir. !arak 80 ki~i alınacaktır. Asken Rıh_tm: şırket'. an~repoların- Bınaenaleyh yeı.ıı tırıleden ıstıfade e takdım edecegiz," 
_ ~---- - ~ b da sahıpsız eşya uzerınde yapı- derek nlıeının fı•tlerı du.ürm" de , . 

ve 'llehari tıbbiye ile bera er a- lan suiistimal ve hırsızlık etra- mevzuu bahis dcgildır 1 Hey et .azasından s.anovı m k 
uri" Yoldaş becayiş tınacak talebe 150 ye yakla~- fında tahkikata devam olunmak 1 Borsa bu gi~ı hail-re karsı tedlıi.r tebi müdüru Yusuf Zıya Bey de 

ıl Y ? maktadır. Tıp talebe yurduna d B t hk'k 1 .. ..ki almıştır. Ernrbı b~"' v ıı:yasal>r.ı demiştir ki: p mi ediyor • girecek talebe müsabaka imti- ta ır. U a 1 ata gumru ıe- daki fiatkr giınü rcu~i.ı·ıc alın r ve 

-

yeti teftişiyesi meşgul olmak- neşredilir. Bu fiatlr~cl;n· yalnız alıcı· -. Hare.ketim iz içi_n h:ırc.·ırah k d gelen bir telgra hanına ta" bı· olup sıhhi muayene d 
Mos ova an tadır. lar değil satır.atar d• haberdır olur. emır beklıyoruz. Gelmce gı ece 

k d k. Sovyet se Jen"ne dahi dikkat edilecektir. ı · B 
a göre An ara a ı . - Sabah gazetelerinden birine Bu t•kdird• burod•ki fiatler ecne" ğiz. Hey'etimize Alı Nadir ey 
'ri Suriç yoldaşın Berh~ _Rus nazaran Rıhtnn şirketi, bu eş- piyasalardaki fiatlrnn t sırı altında· riyaset edecektir. 

Türk Talebe Birliği artık 
faaliyette bulunmuyor .. 
Hukuk Fakültesi 
Etem Akif Beyin 

Umum1 l(atihi 
verd2~i izahat 

Türk talebe birliği bir sene 
var ki faaliyette değildir. 

Sultanahmeteki birlik binası 
kilitli bulunmaktadır. Esasen İ
dare heyeti dağılmış bulunmak
tadır. 

Ayni binayı da işgal etmek 
te olan muallimler birliğinden 
bir zat bir muharririmize demi~ 
tir ki: 

- Burada rahat durmadılar, 
gürültü yaptılar biz de lazırr.":e 
leni söyledik. Ve ~imdi talebe ık:~~~· 
birligi sukut etmi. bulunuyor. 
Kendilerine tahsis etiğimiz oda 
eşyaları ile birlikte kilitlidir." 
Hukuk fakültesi katibi umumi 
si Etem Akif Bey de rlr.mistir 
ki: 

- Talebe birliği ba~\ı hasına 
bir müessesedir. Darülfünunla 
alakası yoktur. Birligiıı hali ha
zırda faaliyette bulunmadığı
nı biliyoruz. Fakat bu lıizi ala. 
kadar etmez. Yeniden idare he
yeti teşekkül edip, talebe birli
ıi,inin canlanması için biz ne fi. 
kir söyleyebiliriz, ne de onlar 

/:lem Akif Bt>JJ 

bize müracaat edebilirler. Esa
sen birlik Darülfiinunda içtima 
edemez. Onlara burada oda talı 
sis edilemez. Talebe birliğinde 
aza talebe yalnız darülfünun ta 
!ebesi değil bütün ali mektepler 
talebesidir." 

efiri M. Kretenskiyi istıhlaf e- ou·· r.ku·· sıcak dır 
ı . yanın gu_ .. mrük idaresinin emri Bugünkü vaziyette l>ugday liatleri Aldıg- ımcz malumata grire Mahkemefe .. de ece~i musırren söy enıyor. ı ı d k •' 

- -- ve rızası e antrepo ar an çı a- ve buğday ~lrm 6,tınu tamamilc nor· Maarif müsteşari Mehmet E-

Abdülhak Hamit B. ve 
refikası 

İstanbul meb'usu şairi a~am 
bd··ıhak Hamit Beyin yemden 
e~~kiye ni;fus sicilline ~a~dı 

lstan bul dün pek sıkın rıldığını iddia ediyormus. Bu mal bir aafhadadır. Bina•n•l•yh !ev- min Bey hey'ete bilahare işti- Va-Nu Beyi vur-
• hususta gümrük baş ;;,üdürü kalade vazi.y~tleri~ icap ettirdiği kon rak edecektir. 

tılı bir gün geçirdı Seyfi Bey bir muharririmize de-ı so~~~omh~ıbı bırlı~e veya muamelatı mak İŞ terken J> t • d ı. 
Dün İstanbul çok sıkıntılı miştir ki: ta ' e z'çht'.' lüzumkyl?ktutr. • - ara evzı e ecen 

bir gün geçirmiştir. Daha sabah - Bir malın beyannamesi ya . a ıre na ıy~ 1 
. Boş çuval Başkasını yaralıyan komisyon toplandı 

Villigette 

Malullere para 

· ··f huvıyet e )\endisine bır nu us 
cüzdanı verilmesi kararlaştırıl-

ıştır. . 
Diger taraftan Lüsıyen Ha

nnnın da türk siciline kaydına 
karar verilmiştir. 

f k ı •d h' d'l" . . . . . Tıcaret odası Trakya dan zahıre 
tan sıcaklar ev a a e ısse ı 1 pılm~dan, sahıbı veya sahıbının nakliyatını kolaylasıırmak icin Şark Şevket Beyin 1485 numaralı kanun mucibuı 
yordu. Öğleye doğru dereceyi komısyoncusu talep etmeden demiryollarından z~hire vagonlarının -·--- - ce ma!UI gazilere malul ve şe· 
hararet artmış 30 dereceye ka- gümrük idaresi nasıl malı çıkar sahil hattına getirilmesini. •ıagon!ara Memleketinıize itha- muhakemesi hit yetimlerine tevzi edilecek 
dar yükselmiştir. tabilir. oluklar yapılmasınıvc Sirk-ci garı et . 

rafındaki barakaların kaldırılması j. lı"ne mu·· saade edı"ldı". - ·- paraların lıstelerini tanzim ede h · d ı Eğer böyle bir şey vaki ise R · d ş ı B k l k · d.. 'lk · · Yeşilköy rasat anesın en a ~in te~ebbüsatta bulunmuştur. emzt paşa za e ev <et . ce o an omısyon un ı ıçtı-
diğımız ma!Umata nazaran sı- Rıhtım şirketi birinin malını di- Şirket bunlord>n ilk ikisini yapnıı§ ~ - -· - in Babıali caddesinde Vala Nu maını akdetmiştir. 
kıntının sebebi bir kaç güne ka- ger bir şahsa vermekle mes'ul- tır. Fakat barakalorı el'an kaldırma- Fak at tathir vesikası re~tin Beye sıktığı kur~unun, o İçtimaa mektupçu Hüdai Bey 
dar şehrimize "iddetli yaa,,,ur dür. mıştır go""stermek şarttır.. esnada araya giren, Akşam ga-1 riyaset. e.tmiştir. h , . "-< b .. _.. Oda bunların kaldırılma ... ı i 1 in tek B d b l d Ra .. it Rıza ey etı yag"acag-ındandır. p 11 f bb.. b zetc~i idare mer:ıuru Şevket u ıçtıma a şu e er en ge· '< o s e rar teşe usatta ulunacaktır. ... -

t T · Beye isabet ederek yaraladıgı len listeler tetkik edilmiştir, emsı ıyesı Marmara havzasına şiddetli Af d t Bilümum ecn•bi m•mleketlerinden 
Rasit Rıza hey'eti dün gel- yağmur dü ·ınektedir. Beklenen Çok feci ID8y8 ave memleketimize ith1l edılmckte bulun malumdur. 1 Ziraat umumi müdürü 
işti;. Raşit Rızanın Darülbe- yağmuru müteakip sehrimizde- •• Darülbedayii temsil nan boş. müst'm~l ç~val~arın tahnı'.l Davanın ilk _celsesinde, ma·zı Ziraat umumi müdürü Nakı 

.ıa\··ı 'ıle b"ırles.mesı mevzu_bahs ki sıcakların hafifleneceği söy- f ıskelelerınde t.<thırlcrı es sı kabul ' - nun Şevket B. ın deh olması ı Bey Bursaya gidiyor Erenkö 
·ı Bombanın in ilakile vermeğe ça)'>.ırdılar dilmiş oıup har<kcı ıimanıarında etu .b .1 d kk · d ·" 'ld' Şı'mdı'lik İzmır ve lenmektedir. ~ · · ·ı ·ti ·d ld ki tı an e ııruşmanın muva a- vündeki üzüm fidanlıg"ını gez egı ır. . J d den geçırılmek sur ıı e ta .ıır. c ı ı T k . .

1 
. . . O , . . · 

Bursa dan vaki olan davete ıca- • - 1 param parça O U Darülbedayi "Atina ve Se- !erine d'ir vr ş lıbcnderlerımızce mu t:.n t~tı me _aıar v_erı mı tı. - mı tır. 
' 1. d Kt saddak vesika ibraz edilmek ve el· çuncu cczo nvasetı hu kararı Vali Vekili bet ed'ılmesi ihtima ı var ır. - K malettı"n Samı· Paşaı Kasım_ paşada Tahta burun Janikte on bes temsil vermek k 

1 
M , . . 

1 
•• • 

d e . yevm veba ile bulaşa o'" ısır ve ıasvıp etmemış, mnun uzerıne y 1 'd b Şln Beyoii.luıııla temsillere e- • • mahallesınde oturan Yunus Ef. u··zre Yunanı'stana davet olun- 1 k · 'th 1 ı· a ova a ulunan Vali Veki - y 1 tt Suriycdcn mem ,. etımıZI' 1 3 « ,. mes'ele birinci ceza mahkemesi-
am edilecektir. a ovaya gı 1 her nasılsa tedarik ettiği bir el muştur. Bu bapta henüz birce- !enlerin balya halinde bulunmamala· ne intikal etmi ti. Birinci ceza- li Muhiddin Bey gelmiştir. 

H da' 1 k 1 · · K bombasını kurcalarken bomba vap' verilmemi· olup tetkikat " kaydi "'rtı altında bıluoıuın ecne- . . . Lalelideki mektep 
Eliza Binemeciyan a~ . Ber'ın Jüyü e çımız ema- patlamış ve vazallı parça par-' yapılmaktadır. Neticeye göre bi limanlarından gclec<k lxı~ ve miı• nm, tatıl olması dolayısı le ı le- L5lelide Pertevniyal vakfın. 

asit Rıza hey'etine iştirak ıçın )ettin Sa:ni paşa dün refakatin- tamcl çuvalların memlek•timızc ııha- rini gören Ağırceza, dün hu da-
. eh.rı'mize e:elm~k üzeredır. de Berlin fahri konsolosumuz ça olarak derhal ölmüstür. bu teklif ya ret veya kabul edi- !in• musıadc edılmiştir. Bu esaslara vaya bakacaktı. Fakat maznu- dan in~a olunan yeni ilk mek-

~ Kaza kurbanı lecektı·r. · d·ı ı · h. t b' t k · · · h ld R · · rıayet e ı memış o "n yanı tat ır ve- 11 n timarhanede olduö u anla•ıl ep masının or a me tep ıttı-Bulgar O'pera he~'etı_ M. Şnur oldug-u a_ e eısıcum E lk" .. B ·ı d E ika s hL- d d'k' · ı · ı " ~ h ı · 
h • tı eylulde l H ne arzı tazımatta bulun . 1 t ı· d b ·ı k mıvan ve Mısır ıl• Suıı\·ed n "alva . ~ } .. 1 v· -_ vve ı gun eyog un a m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s sı v,. . c ucn ... r tas. ı ını 1a1z o .

1 

mı-. sıhlli vazi ·eti lıakkında is- az o unacagını l1aber alan o c 
B 1 Opera ey e mr z. perıya o e ın e ta anca ı e av ya çalınmıştır. , u , ı- d b 1 k 

1 
var ıalkı ılayete mu·· racaat ~ı 

u gar · · · · ı D 1 halinde gelmi• bulunan hos ve müola tı anı a U unma uzre mu ıake ~ temsil \·ermek icin şehrımıze ge mak üzre Yalovaya gıtmış er· zaen kendini yaralıyan Samsun 7 - Pangaltıda og asara mel çuvalları; h hemehal Tahafluza- me 17 ağustosa kalını tır. miştir. 
lectktir. dir. lu tütün taciri Kefeli zade Mu- apartmanından öteberi çalın· nelerimize sevkrdil•.-k tathir ettiril-, D . ku .ı Bunlar binanın mutlaka ilk 

1 
rat B. hastanede ölmüştür. mıstır. mckri laz:mdır. Şıındıye kadar ctü enız rounu soyan- mektep ittihaz olunmasını iste-

Sokak iambaları ne Nüfus daireleri ve Balta ile vurmuş Üç .-erh vak'?sı 
1 
u'.ılunınıyan buı lıınanlarımrTd.1. ku-j ların muhakemesi mektedir. 

k::ı·lar yanacak Eyipte Nişanca caddesinde 1 - Tütün amelesınden Os- kurt gazı ıle ~2 "''t temasta bulundu! Bundan bir müddet evvel 7 randevu evi kapahldı 
Noterlerin teftişi 1 Mehmet le Mustafa arasında man; arkadaşı Yusufu başından rulmak suretılr, yapılmakta olan çu· Al 

1
-.. H d. . . d 

1 ı· b3 Iarının her mev S . b 1 1 ·. r k k·r· ımet, zzet ve anı ı ısmın e Zabıtai ahlakiye memurları 5 gün 
So <OK am İstanbuldaki bilumum nüfus kavga çıkmış, Mustafa balta i- sopa ile yaralamıştır. ehebı d va 1 ' 1 ıırı tarımın muva '. ve '1 1 üc deniz hırsızı Haliçte "Deniz içinde 7 rand•vu evi basmı~tır 5 i 1

sime göre 24 saattekaç sa~t ya · 1 · f · - k le Mehmed'i kolundan yarala- li deg· ildir j ollT'lmasmdan hu t.ırzı tdthırc dev.ını k · 1 "· · ı· 1 • .. • k Türk 2 si hiristiyan olan bu randeve ·· len laznn dairelerıle Noter enn te tışı a- · . . . ğ' u·ıd· .
1 

. urcu ısım ı ıır motore gtrerc 
narak kaç <aat ~onme mıstır. 2 - İranlı Hüseyııı · sabıkalı edılmıyecc 1 1 ırı mıştlr l k 

1 0 
L'vlcrinin sahipleri adliyeye tevdi edi ' • · d'l '"tir Lam- rarlas.mış ve Müddeiumumi mu ·İki k 'k , ıırsızlı · yapmıs ar ı . .,.clecegi tayın e 1 mı, · ' do tor hakkında Hasan tarafından bıça la yara-

1 
-- mistir. 

balar kanunusanide saat(l7,l5) avinlerinden Hayrettin, Ragıp. i:ahkikat lanmı~tır. Sabıkalı Ha~an İran: Umumi maas Dün bunların muhakemesine 
ten Sab.:ıh (6,45) e, şubatta (

17
• Muhlis. Hakkı ve Ahdürrah- lıdan fstedig·i 50 kuruşu alama- • Ag-ırceza mahkemesinde başlan 

( 18 3o) Beyoğlunda Kurtuluşta otu- ı Nafıa Vekili Recep 
Beyin seyahati 

45) ten (6,5) c, martta • mon B. ltr dünden itiberen tef- ran seyyar fıstıkçı Artin'in bir clıgı için bu hadiseyi yapını tır. .um~mi m~a~ Cumartesi gii-ı mıs ve şahitlerin celbi için mu-
ten (5.30) , nisı:nda (l9)dan tı'şatJ. b3~lamışlardir. b k d k' • S 3 - Meçhul bir şahıs Novot-ı nu verılecektır. h3ken!e talik olunmu~tur. 

5) t ( 4 - uçu · yaşın a 1 çocug U u- 1 JJ Nafıa Vekili Recep B. bugün An· b;: ,c mayıst1 (19, 4 en • zan'a Dr. Nikolaki ve Sava Ef. ni oteli tercümanı A ımet ıam-ı • . 
1 uzda l ı ı Beraet kararı temyiz karadan Zonguldaga otomobıl e ha .>O) a, haz;ran ve temm · · · · .'. Jer tarafından ameliyat yapıl- di Beyi arkasından ııçar: a ya- Kaldmlan sıhhi muayene ı ıeket edecektir. 

1 d .. d g-us yerli mallar serguı ıçın ıfl · 
(20den yap::ıra : or e a · mış ve ameliyat neticesinde co- ralamış, kaçmıştır. C · · "Ph·ı· ·ıı .. L' e ı memış ! Zo11guldaktan lstanbula gdccck 
tosa (19,30) dan (4,30) a. ey~ hazırlık Otomobil kazası ezaınn 1 ıppevı e 1' · lstanbulda G>zi Hazretlerine arzı ta 

5) t cuk ölmüştür. Tahkikat yapıl- Hı'!·- man·.1 ıle Yun_ :ınist:ını 1 "Pirgos" Beyoğlu 2ioci noteri Abdullah Bey . d k 
30 

t k d G 
lu"lcle (R.20) den (5,1 e eşrı- • 'k' · erli mal l t d Y f sada otııran hakkında hır s.,1rt mcsclcsinJcıı do· zımat 0 err a~us osa • ar arı. 

1 11 agustos 
1 ıncı Y - ma < a ır. usu pa" . _ · , s.elırı muvandatına e;vvclce ko. ve Cenup vilayetlerimizde bir tcftı• n· ld ( 17 45) ten a tıya, · E d d H ugu / d layı verilen her ı•t lnrarının miıdd,·i te1s"r~ınv.1e sa~ided (l7) den (6.30) lar sergisi heyeti tertibiyesı bu- eza e!)Osun a yang-ın m~t anınını coc yaşın al nulm:ış olan muayenei Tıbbiye umumilik tarıfınılaıı t•myiz edildı i •eyahati yapacaktır. 30 ağustosta Sı 

( 7) 1 "Ün saat 13 te Galatasaray li-ı Arapcamiinde Mahmudıyc Alıye Langada 1: 38 ~umaralı tedbirinin kaldın ması tensip kı ni v• tecziyesi tal•p erlildiKini bazı vas hattının küşat merasiminde bulır 
a k"ınunucvvelde de 1 en ., . de ilk ictimaını yapacaktır. caddesinde Kurşunlu handa bul oto~ıobıl çarpara yaı'a ~mıştır. ı lınmıştır. refiklerimiz yazmıştı. nacaktır. •-
(6.~ 5) e !:a !ar yanacaktır. sesın • . . . lunan ve Viktorya sigortasına! Şofor kaçmış._mecru 1 errah- · YaptPmuz t hkikata ııa·aran höy 

• Bu içtimad_a yerle~ın tesı~ı~ı 9500 liraya sigortalı ecza depo- paş~ ha:taııesıı~::.kaldırılm_ış~ır. Am.!rika sefiri geldi le bir takp ~·oktur vr miıddei umu Gemilerin fare İtli.fi 
· t ışı bitirilecektır. Bugunden.ıt_ı- sunda yangın çıkmış söndürül-• Bır hızme_tçı kız kendını Amerika sefiri Mr. Gruv rlün mllik daha ilk muhi1ke- celsesinde ,ehadetnameleri Şe!1itlikleri zıyare 1 ki 1 d t Abdufüh beyin ber 'etini istemiş vo 1 İtl"f f h d 

1 1 14 haren serginin ha. zır ı arı ıçın müştür. .. .. . . _enıze.a m_ ış Eah:ı_h k_i ekspres.le_ Ankaradaıı mahkeme d• 
0 

suretle 1>,~-t kararı . a ı. a.r şe a etname er • Can"l'kaledeki şehitlik er D k k l 6 ""' b d l ~' hummalı bir şekılde çalışılacak un u sır at er Şır ·ctı Hayrıyemn 6 numa şchnmıze gelmıştır. vermiştir. ı raz e ı mı yen gemilerin yeni-
aö u~tosta ziyaret edilecektir. 1 - Enver ve Bahri; Fındık-( ralı vapuru Altınkum İskelesine 

1 
- -· - l den İtlafı fara tabi tutu iması ve 

" · mdi tır. · · d .::kcnce davası · ı • f Bunun için hazırlıklara şı - lıda Erzurumlu Hayd:ır Efendi yanaşırken Emine ısmınde bir M. Hen erson 1 ., ıt a ı far yaptırıncıya kadar pa. 
den başlanmıstır. Bu seneki me Hasta muallimler nin sürüsünden bir koyun çalıp kız kendisini denize atmıştır. Muhtelit mübadele komisyo •.. ~errah~~şada Mehmet ağa tentelerinin verilmi}·erek Sahil 
rasinıin her seneden daha par- gcitürürlerken yakalanmıs.lar- (Berç) isminde bir Ermeni ne- nu bitaraf azasmdan Mösyö ıtımınde bınne_ lşke_nce etmekle sıhhiye idarelerinde alıkonulma 1stanbul'da "1400-1500" - H k ı k 
lak olmasına çalışılacaktır. dır. fer, denize atılarak kızı kurtar- Henderson dün mezunen mem. maznun ase ı po ıs arakolu sı tekarrür etmiş oldugundar. 

Merasim için bu sene Gülce 
mal vapuru tahsis edilecektir. 

Dil encümeninin faaliyeti 

D ncümeni, azadan Ahmet 
Cevat E yin hazırladığı gramer 
Ll.yı"ıasım tetkik etmektedir. 
Tetkikat serin yarısına gelmiş 
t• B• muni\: ebede (B) harfin 
rı .ılunı:ıı lugat faaliyeti bir-
k2 ı• icm bırakılmıştır En-
iımen a alarındm1 bir çoğunun 

İstanbuk•ı:ı bulunmalarına rağ
en diğc- a ·a faaliyete devam 

1rr,chcd·r 

mülhakat hariç - kadar ilk mek- 2 - Borsa katibi Kemal E- mıştır. Jeketine gitmiştir. mür~ttebatından Muharrem, her talep vuku nda itlafı far 
tep muallimi vardrr. Bu mual- fendinin evinden çama•ırları ça Emine, hizmetçilikle hayatı- Mahır ve M~hme.~ efendilerin ~ehadetnamelerini ibraz etmclı 
)imlerden "500" kadarının has- lınmıştır. Hırsızlar tutulmus- m kazanmaktadır. ı·--··· _ ..... -··-·-· -· ·-~·ı ınuhakemesme dun Ağır ceza ri laıımgeldiği tebliğ edilmistir 
ta olduğu ve tedrisat aylarında tur. Hizmetçilik Emineyi son de- ! Mekfepliler n_ıahkemesinde devam edilmiş- Bir tefsir 
sıhhi mezuniyet aldıkları anla- 3 - Tuz inhisarı baş müdürü ıece meyus etmiş, nihayet çalış tı.r. Maznuı~lardan İkisi işkence Rüsumu sıhhiye kanununda 

Hacı Raif Beyin altın kordonİ· tığı rvi terkederek Büyükdere- ı mü.ı;abe1kası nııı yapıldığı gün izinli bulun- son }'apılan tefsir, bir Türk Ji. şılmıştır. ---
Klüplerin vergileri 

Halkın temiz bir şekilde va· 
kit geçirmeleri için açılan klüp
lerden vergi alınmaması, yalnız 
bunların biifelerinden hususi 
istihlak vergısi istenilmesi için 
-rıir verilmiştir. 

le gümüş saati tramvayda çalın de Peştamalciya·1 Efendinin kı-1 -·- duklarmı iddia eykdiklerinden manmdan diğer bir Turk lima-
mıştır. zının evıne hizmet i girmiştir. 1, fi' "ıılCU- ı1 ac.t·ı f l l ?u. cihetin polis müdiriyetinden nına h3reket eden ve hatti seyri 

. 'd P 1 • Ef ı· ·1 • ' 'l 1 ' 11 ' l:t~ :l( 1 t J" · · 4 - Yenıcamı en ge~en ko-ı eştama cıyan em ı aı esıle ! 1 ıs 1 amı ıçın muhakeme talike. üzerindeki ecnebi bir limana ug 
misyoncu Necati Efendinin pa- Altınkuma giderken Emine bir ı: öl Un~D hnııo b.ı, lamıştır • dilmiştir rayan gemilere ·amil oluıı aykı. 

· · f J J k k ı· · · • Gazcıcmızde çıkan haberler rasını calan sabıkalı Nahı ve ırsatını JU ara· eııı 1111 denızc , 
1 1 

rı hir sefer takip ederek sefer 
. . ' den <n mllh mm o seçip cu- Adada sarbon var mı? 

Himmet tutulmuştur. ; :ıtnEu~~ır. k d' . k : ır nrtesl ak•ıtcına kadar mu • hattından uzak ecnebi limanla· 
5 - Yemişte bakkal Mehmet mıııe, en ını urtaranların , b k ' 1 ,.. 0 

Büyiik Adada arhon hasta- ra gitmi olan gemilere bu mü. i ı· d 1 k k • • sa a · n ntcınur u,_ıınn K nde .. 
Efendinin 67 lirası çalınmıştır. , e n en sıyrı ara tc rar deıııze 1 1 N 11 1 lığı olmadıgını ·ıhlıiye müdürii ~a:ıdenin bir taalluku olnuvaca-• 1 1 k · · d f ı r n z. e cc er pazar gUnU , 

6 - Gedikpasada oturan Ka-ı at ama ı temışse e muva fak ı dil k . Ali Rıza Be· bir muharrırimize ~ı alak:ıdarana tamim edilmi~-• neşre ece tır. I " ~ 
mil Efendinin evinden hazı e:s- "laınatl'•o;trr. · •· - --- ---- - , q"•·lel"' tir tir. 



! 
i 
~ 
l 1 

~ 

1 
1 ı 1 

1 1 

1 
• 1 

1 ' 

l 
1 

1 1 

l 

1 

' 1 

.. 

1 
,t 

1 

~ 

' ' 

• 

Fikir, ..M.iz;ı tlı, Ecl~ iyıt~, S« lI •' t 
................. -·· ........ ,~ ............. ._..,,..,,_ ... ...,. .. ,..... ..... ,... .. ~...-:..-:u,..~-.- ·-···--·..,,·=-
ttsrın umdesi "Milliyet" tir 

28 TE,\ll\ILZ 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

fo: 100 Telırraf adresi: Milliyet, ls
anbul. 

T def on r..umarah: 
ı,ıanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
J aylığı 
6 " • 

12 .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kurut 
750 ,, 1400 " 

HOO ., 2700 ., 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ırcç•n nuıhalar 10 kurut 

Jr. G•zete ve mat Naya ait itleT için 
,üdüriyete müracaat edilir. 
Gazetem.iz ilinlann mes'uliyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü hava 
J)lln hararol en çok ~~ en "'· 

'.l.l derece idi. Buıün hl\ ı lıuluılu 
olacak \C: rü1.gir po~·rsı cc;eccktir 

Neşriyat hayatı 

Fransada neşredilen mühim eserler 

Geçen hafta bu sütunlarda İn Thiers büyük roller oynamış 
gilterede son haftalar zarfında bir devlet adamıdır. Hem de 1 

karileri meşgul·: eden mühim Fransanın en buhranlı zaman -
kitaplardan mümkün olabildiği larında .. Bu eserde 871-73 zar -

Meklepliler Mü ıa~a~rn 

Lozan zaferinin 
yıl dönümü 

Türk- Yunan 

Birın.:ı 

nasında orada imza edi)e.:e 
lan misak yalnız muahedat 
sitesini değil fakat şarkın b 
milleti arasında başlı\'an 
hayatı da tahtim t.decektir. 

kadar bahsetmek istemiştik. İn- fında Thtiers'in siyasi hayatın ATİNA, 
26 

_ Garbi 
giliz neşriyat aleminin son gün dan ve Fransa cümhuriyetin - -Fransızcadan- Bu haftanın en mühim habe- kya ve lstanbulda oturan 'J' 

Mektepliler müsabakasınm 

son hafta ikinciligini Darüşşa
fakadan 37 Ali Niyazi Ef. ka
zanmı~tır. Yazısı şudur: 

lerde meydana getirdiği kıy - den bahsediliyor. ri Lozan muahedesinin yıl dönü !erle Rumların etabli vesika 
metli eserlerin hepsinden bah - İhtiyar devi t d b Bu adamın garip fikirleri varı mü benim telkin ettiğim fikrin müdür. 

d h ·1 · · k" ı - e a amının u d B" b" b ı · d k · ·? hakkında Türkiye taraf se e ı menın ım ansız ıgım sener zarfında göğüs gerdiği ı. ılhassa ter ıyc a 1sın e uvvetını ... 
kaydebniştik. Bugün de Fran - müşkülat tarif edilemez: Fran- beslediği fik~.d~r mevcut ~üte- Bu terbiye meraklısı babanın Cihan t~rihine a~_tm .. har~~er- vaki olan teklifin mubtelit 
sız neşriyatının pek bariz bazı sa,Almanyaya karşı mag- !Uptur. hassıslarm duşuncelerıne hıç uy nazariyatını kendine bırakalım. l~ Y.az~ıs: yıne ~z; turkun bo~le badele komisyonunun dahi' 
k .t ı d b h tmek ister d Fakat dedig"i gibi og-ıu hala ev- bır ıstıklal harbı var;haksızlıga, !erinden olmak itibarile me 1 ap arın an a se - En ağır şeraiti kabul mecburi- muyor u:. .. • .. b 
ken ayni ihtirazi kaydi koymak yetindedir. Memleketinin mu _ ?nu gord_ugum z~man. ana lenmemiştir. esarete tahammülü olmıyan a- bahs olmayacağı burada be, 
tan kendimizi alamıyacağız.. kadderatını idare eden bu ihti- daıma kendı nazarıyelerınden. Bu çocuk cemiyetin meşru o- s~l ti.irk yokluk ve Y?ksuz~uk i- edilmektedir. Y11nan hiikfıı11 
Fransanın eski başvekili, eski yar devlet adamı bir taraftan b~h~eder~~- sabırlı sabırlı kendı lan aile rabıtalarına karşı bir çınde yalnız kuvvetlı azmıne ve nin istediği şey komisyonurt 

meclis reisi M. Edokard Herri- Almanlarla çetin müzakerelere . nı dınledıgıme ço~ ~emnun ?"" nefret duyuyordu. Yeni yeti - Yüksek Gazisine güvenerek bu saisini kolaylaştırmak ve f 
ot yalnız siyasiyatta, fırka mü- girişmiştir. Diğer taraft

4
n da l ıur?u. Gene kendı~ıne t~saduf şen bir genç olduğu seneler ka- haksızlığa ve esarete isyan etti. eşkal ve merasime tabi tııl 

cadelelerinde değil, fikir ve ir - dahilde isyan ve ihtilal vardır. ettım. Bana naz?rıyelerını aç- dınlara karşı az ~uha~beti yok Karşısına bir baykuş gibi öten madan etabli vesikalarının 11 
fan aleminde de pek maruf bir Daha şayanr hayret ve dik- ı makta geçikmedı: tu. Fakat bunu hıssettıkçe ba - saltanat ve bilmem ne hakla va- ziini temin ebnektir. İtilafrt3 

GLAl(SO 
simadır. Kendisi yeni bir eser kat olan -belki de bütün genç- _ Ben çok _ç_~cukl_u .bir bab~- 1 bası: . . 

1 
tanın en içeri noktalarına kadar nin ruhu da bunu amirdir. 

daha neşretti:" Sonsl' Olivier,. ı · d .. ·· d.. k 1 "h t yım Elde ettıgım fıkırler da:- ı - Dıkkat et, dıkkat .. Evle- girdig" i halde doymak bilmiyen !!!im•••-•••••- '! en uşun urece o an- cı e · . . 
isimli olan bu kitabın adından şudur: ma çocuklarımın üzerinde yap- nırsın ha!.. . . hortlaklar çıktı. Böyle bir za-
tla anlaşılacağı üzere müellif t•ğım tecrübelerin mahsulüdür. Çocuk evle~mek kelıme~ın .- manda vatanın günden güne e-
zeytin ağacını eski Yunanistan Thiers o zaman hemen he - Onun için ameli kıymeti lıic; den korkar bır hale gelmışt:. ridiğini tehlikeye yörüdüğünü 
için bir timsal olarak tasvir et. men seksen yaşına doğru yol şüphe götürmez. Bütün hoca - Fakat ne oldu? .. Babasının kor büyük bir nüfuzu nazarla Gazi I 
·k k" y an"stan almaktadır. Fakat fevkala"de · · h k ·1 ı kt n efret et tı ten sonra es ı un 1 !ar, sözde terbıye mıite assısı usu 1 e ev enme • e n - gördü. Nihayet büyük mürşidin Tabii sütlerin ta, 
hakkında ona bu yeni seyahatin hadiseler bu ihtiyar adamı genç olan adamlar çocuğun hep ıneğe çalışan bu genç otuz ya- de tahammülü buraya kadardı. 
neler düşündürdüğü.nü anl~tı · ı leştirmi~, ~na demirden bir ira- zeka ve muhakemesine hit~p ~~nda bi_r budala olmuştu. ~u. teı; Aziz hayatını istihkar eden bir haınmüründen, ınik 
yor. M. Herrıot eskı Y':'nanıs - de vermıştır. ı ederek öğretmek ve düşündur- hıye mutehassısı _baban~n ıkıncı kararla kendisini hekliyen tür-

bakalım ! tan vesilcsile demokrasıden bah Fransada 871 hezı"metinden' mek istedikleri şeyleri ileri sii- oglu da şayanı dıkkattır. k"" b b. S"l"hları bu··- roplarla bula~ıııa ' 
· M · b. ·11 1 B • h fi ki h"t un aşma geç · 1 a · · .. .. sedıyor. unevver ır mı ete sonra art k it t k p t _ rerler. Ne kadar yanlış .. Halbu u çocugun tu a ı ·arı ı er .. k b. . d h k b" sından, fena cin~ııı' 

Bir habere gore muzelere bu milleti idare için intihap edi yor Onu' sa. ana .11 t~ · ı h~ ~· ki çocuk muhakeme etmez ço- tükenir gibi değildi. Y~ ır az·'·': ~n k ~ş 
1 
a ır ş~[. 

ğbct çoğalmış ve hasılat art- !enler arasında, vatana karşı o- 1 · · t ... n .ı:erınte ~ıd~lı~ a_ ı- cuk düşünmeVi bilmez ki 'Ni-' Mesela ocakta yanan ateşin °~1ıy~n.yu sheb 1?.~1 er se1vgı 
1 den veya tağşişe-

D k k" k. rag· bet art .f k .. k k mı ye ı uzerıne esıse ı mış cum . ~ _ ·· l l· . 1 reıs erının re er ıgı e, pay aşı- . . d 
ış. eme ı es ıye lan vazı elerde sı ı ve yu se 11 . t r Th" b .. çın bu taze dımagları yormalı? ,arşısına geçer saat erce tema- . 1 dılnılS olnıasın ~lll 
Şu halde eskimeğe çaltşalım bir takım rabıtalar teessüs e - ~ur~y\· ~e ı_yor. ıers k u cuml Halbuki çocuk muhakeme et- ' şaya dalardı. Acaba bu bir zeka lan vatan~ ~urtardılar. Mı~~ete, ., ' 

a mergup ola1 ım. Zaten eskiye der. İşte demokrasi bunu temin 1 1 .urı~.e 1 
d esı~e e~ eme_ ~ar 0 

-
1 

mez. çocuk düşünmeği bilmez estri miydi? .. Babasına göre e- rahatları ıçın yal.nız h~rç yukle-ı ınüteyeJlit bütün teh 
ığ~et olduğu ~aro ağanı.n A- ediyor. =ş ~~a~ ~:;k;;~ '~r~~~~daa~~! ki .. : Niçin bu taze dimağları vet .. Bir gün çocuk ocakta ya. mekten ba~ka fatdelen olmıyan likeleri bertaraf eder• 
ıerıka seyahatınden bellı: Va- .. k.. .1 .. p l"k .1 k yormalı? Halbuki mesela be- nan odunları temaşaya dalmtş- hanedan guruhunu ortadan kal- 1 
• . .. k" gun u nesı ıçın a a a ı e o un · · · · . . dı d 1 B.. ·· k ·· ·d· k ~--•••••••••...., ıa hız de her" gun es ıyon.J. Yeni eserlerden şöhret kaza- - d . b" 1 k nim en büyük og- lum bugu .. n o- ken babası bunun sebebını sor- r ı ar. uyu murşı ın ıy- • • 
• . k" .b. k" . • maga eger ır eser o ara tav , 0 d 1. k d L d k 
a~ın. a~a.kka?ı es ~r ı1b. ı es !-1 nan ve salahıyettar kalemler siye ediliyor. Thiers'in zama - tuz yaşındadır. Küçükken ken-1 cıu. a: .. . d d 1 md ekt.lı a; '.1 aş.ıll ~zkanl a a;şıs.ın Darül'dceze ınüJür· 
<>ımız ıçın kımsenın ıze rag- tarafından takdirle bahsedıleıı d b . k . F disine. ~ Bu odunların uzerın e, e a ı erını; mı etı a ın zıncır-
e~ ettiği yok. Anlaşılıyor kes bir eser de M. Werner Sombrat 1 nkınt b~n crı 1açkset~e geçm1.'~:· ~ _ Ç. g'um sen bu··yu""düöün' di, insanlar var. Ordular, asker !erle bağlıyan bir sürü şartı çöz lügvYÜnden: 

. . h"" d" J "f a ır mem e e ın genç ıgı va ocu • b 1 k" b" "b" 1 ·ı h b d" - b . B"" 1 l"kJ ımek bıle bır uner ır. tarafından yazılan "Les uı set k"t k"t k b k k d. . . a lenemezsin 1 demiş_ · er var ı, ın ır ene ar e ı- mege mec ur ettı. oy e ı e J . . . r b" ı va ı ar asına a ıp en ın zam n ev ... B .... k G . . . \lıie· '"'"" ,cnni ;ktı1.a , 
Haydar Rifat B. meselesi 

Biz her hangi bir mahkumun 
anun tazyiki altında ki nahoş 
aziyetile alay etmeyi ve o gibi
ri teşhir veya tezyif ebneyi 
atıra bile getirenlerden deği
z. Fakat Haydar Rifat Beyin 
ay 5 günlük mahbilsiyeti insa 
n aklına tuhaf bir şey getiri
)r ... Eğer Haydar Rifat B. er
•k olmayıp ta kadın ve evli ol
ıydı .... Hapse girmeden evvel 
:vcile geçireceği "Hürriyete 
eda" gecesinden tam 9 ay S 
ın sonra bir yavrusu olur du. 

Mal bulmuıı mağribi gibi 

l~ vie economıque,. ıs.ım .' ı.r den evvelki neslin ne çektiğine tim .. Bugün otuz yaşındadır. yorlar. Gördüğü.n~z ateş bun- uyu ~zı~ın g~zasınr sıya-
k_ıtap olmuştur. _Ya~udıle.n~ ma bakması lazım değil mi Evlendi mi? .. Hayır .. Gördiiniiz !arın muharebesıdır!.. sette aynı.şaşaa ıle tam.~mladT; 
zıde ve halde- hıç şuphesız ıstık Parlak cevap .. Fakat babası vatan temız, vatandaş bur oldu. 
bakle de- dünyada oynadıklaı bu cevabı aldıktan sonra artık Hasta bilinen türkiyeyi Lozan 
rollerin ne kadar mühim oldu oğlunun zekasına itimadı kalma' muahedesi ve yüksek kahrama-
ğunu söylemeğe hacet yoktur. dı: m İsmet Pa~anın layemut zafe-
lsminden de anlaşıld1ğı üzer.e - Sen tam bir aptalsın!.. de ri böylece diriltti .... 
bu kitapta Yahudilerden ve ık meğe mecbnr oldu. Lakin böy-

,10 top \erli ınaın tar nd:ın 1 ı r• 

~~ııi~1.~ı dt kt'l ık 1 e;: .... .., :ık ı~ 

9.lO pazJrtc ~-"" kapalı , .. 

Jile ınUrakasa\.ı "'' nu ınu~ r 
lerin 'ıizdc 'c .: buç•Jk l< rr-

çele ivle mürac1:ıtlır• 

tısadi hayattan bahsediliyor: le bir hüküm vermekte acele .:t ----- -------------· 
Bugünkü medeniyetin zafer- MATBAASI tiğine pişman olan baba oğlu-

lerinden sayılan bir şey de ka - na: 
gıttan para yapılabilmesidir!.... - Sen, dedi, ya şair ya ro-
Bugünkü dünyanın ticari müna Avrupadan yeni getirdijti Tahta Hurufatla BüyüK ıluvar mancı olacaksın! .. 
sebatında altın, gümüş, hülasa ı· Afişleri yapar. l1cr müesseseye elverişlidir. Babası oğlunun mutlaka ede-
sesli ve madeni akçe yerine ar, Yeni senenin l(azanç Defterleri nefis surette basılmıştır. bi bir şöhret kazanacağını ümit 

Telefon lst 3911 - 2-3 l(itap kı,mı 
tık başka şeyler kullanılıyor. 1 • ebneğe başladı. Bu hayal gittik 
Bir kalem darbesile dünyanın' - çe kuvvetlendi. 

'~Milliyet" in eğlence!eri 

bir ucundan öbür ucuna milyon . Çocuğun şayanı dikkat bir ma 
•1111111111111111111111111111111111111ııııı.. ..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 

Bu tabiri bilirsiniz. Umulmı lar naklediliyor ... Görünür 1111111111111111111111111111111111111" "11111111111111111111111111111111111111 sal anlatmak kabiliyeti vardı. 

-- --!!il bir ~ey elde edince çok sevi- de para olmamak üzere!.. Para :: ANAD LU :i5 Anlatır, söyler.. Babası hayret-
enlere: yerine kıymetli kağıt istimali :: 55 le, takdirle dinlerdi: 

Rumeli taraflarında 1 Yahudilerin icadı addediliyor. ~§ 55 - Ne güzel romancı olacak .. 
- Cakı hulmuş Çingene gı- Fakat kim icat ederse etsin bu- 5: 5S Nihayet bu çocuk genç bir 
! derler .... Okur yazarlar ara- gün bir hakikat var: Dünya yü 55 SJGQRT A ŞIR KET { 55 muharrir oldu!. .. Hikayeler neş 
nda bunun başka tarzda ifa- zünde para nakli zamanımızda :: :: retmeğe başladı. Babasına göre 
•si de: 1 ekseriya kağıt, kalem ve telg- •• Türkiye iş Bankası tarafından teş;cıı edilmiştir :: bu hikayelerin emsali bulunmaz 
- Mal bulmus mağribi gibi .. j r;:;fla oluyor. Müellifin hesabına :: Yangın • Hayat - Nakliye · Kaza • Otomo'.>11 • mes"ullyetl •• derecede güzeldi!.. Fakat şöh-
r. Buna Üskiiclarlılardan biri göre tediyatın yüzde 92 isi A - maliye Slgortal11rını kabul eder. :: ret? .... Ah, işte o gelmiyordu. 

Bugünk~ ycnl 
bilmecemiz 

DUnkU bilmecemizln 

halledllmiş şel-li 

r iicüncüsünü ilave etti. ı merikada çekle yapılıyor. İn - 5: Adr~s: 4 Uncu Vakıf han lstanl> 11 :: Nihayet genç meyus oldu. 
- Tramvay bulmuş Üsküdar gilterede yüzde 85, Fransada :5 Telefon: ıstanbul _ 5,31 Telgra!: imtiyaz §§ Neşredilmek için hazırladığı 

Soldan sağa: 

1 - Lebcn (3)Piyano tası 

3 - İhtiyar (3) Morğ (3) 

Yukardan a~ağı: 
1 - Kulp (3) Takat (3) 4 
2 - Yuva (2) (Z) gelıroe acı c (3) gibi.... FELEK yüzde 60 böyle oluyor. Bir gün 

11
==1111,.,., .. 1111111111, .. ,, 11 .. , .. , 11 .... ...ıııı 11111111111111 ııuıııııııı 11 ıııııll•• "eser,.leri yırttı, yaktı. Gitti ken 

1 gelecek, bu bütün dünyada yüz ıı11uuı11111ııııııııııı111ıuıı1111" "11ııııı11111111ııııııuıı11ııı111uuı dine bir memuriyet buldu. Fa- }ahut lezzeti gelir (2) 

Zayi cüzdan 

l~eri•ındc 100 lirad;n fazla 
\'ra~ı nakdiye ile diler e\ra\c.ı ı..3\İ 

JZl'•t 111nı za\'i euım. Uulup ~rtırl .c 
r-ındeki paradan maada '..'O lıra 

uk:lbı \"erilccekıir. 

c::ılata Kürk\·Li kapıısunda 'o 
eft ~cndikat depo~una mtir:ıc:lac 

de 100 olacaktır. kat aksiliğe bakınız ki, bu me-

Fran~~~:~~~~t~~fe~;; me - lst~nbul rl Ti T. Ba~ ınü~üriJetin~en :~;tu~t~~:;=~ari:ı~ıd~~~=~~~ : = ~:;u~:~n E(k3~rk (

3
) 

rak ve alaka ile okunan bir eser V ki terbiye mütehassısı babası 6 _ Vücut suyu (3) Yazık (3) 
de Robert Dreyfus tarafından kanhul . Cala:a lk wj!;lu ,c Pangaltı ara>ında ınmoslklctli ona lüzumu yok diye hesap öğ 
ne~redilen "La Republique de retmemişti ! .. Zavallıyı bu işten 

tcl•n•f nakliı. acı m•ıııab>a>ının 2 Aitt"l<ı> IJ.10 rnmartL·si ı;ünuııc Monsievr Thiers., ünvanlı eser ,_ çıkardılar. Genç yaşında hasta-

7 - Devir ( 3) Bir kömür nevi ( 3) 

(3) Lcz-9 - Bir ince kayıktır. 

olmu~tur. bırak ldııtt hin olunur nede öldü. zet ( 3) 

3 - ( K) ilave et ba<nu tara 
Bir meyve ( 4) 

4 - Altın (3) 
5 - Şeytanın arkadası ( !) G 

(3) 
6 - Yeni (3) 
7 - Laz kayığı (4) Nıkah A 
8 - Ekmek yap (2) (K) gctır 

kohır (2) 
9 - Kebap demiri ( 3) Tabak;,.; 

"Mil/iyte,, in edebi romanı : 31 
!
Nevres, müdahale etti: idi. Bn sabah biraz erken gelmiş Belma~ sıçrad~ koştu~ - Sesinin titreyisinden, çocu' gayret edeceğim, ded·. 

- Size onu yakıştıramam lerdı, fakat Nevres Vacidin bu- - Bonjur Beyefendi ... Bekıgum. Nevres Vacit, zaif parı11~ 
Belma Hanım! na rağmen çıkıp görünmesi la- liyorduk efendim! - Gözünüzden bir şey kaçını !arını gözlerinden geçirdi. fi 

- Neye Rasih Bey? zımdı; Nevres Vacidin yüzü güneşle yor. .. lüğünü çıkardı, Muztarip bI~ 
- Zaten yapamazsınız, tıyne - Bir dakika müsaade eder nivermişi: Nevres Vacit, içini çekti: çekişi boynunu büktü. Ne\ .. 

tiniz müsait değildir. İnsanlar, misiniz? Babama haber vere- - Bonjur çocuğum! - Şimdi her şey kaçıyor... Vacit'in iç çe"iş, boyun Jıı.l ıl'" 
zorla bayağılaşmazlar. yim. Ona, bir bonjur demeden Ferhunde de yerinden kalktı, Rasih Ncvres'e döndü: şünde aciz değil, isyan v3r 

- Dedikoduyu bayağılık mı çıkıp gittiğinizi duyarsa, kırılır. Rasih Nevresi dikdik süzdü, diş - Şimdi gözlerimin bütiin Maddi ve manevi kuvvı:tle~ı~~ 
telakki ediyorsunuz? Fcrhıınde, için için homurda- !eri arasından: kuvveti burnuma ve bilhassa bir daha toplanmamak, gerı 

- Cinsine, şekline ve mahiye nıyordu: - Bu akşam, bana, hesap ve kulaklarıma intikal etti. memek üzere dağılıp gitt•g:r 
tine göre, Belma Hanım... - Misafirlerim var. receksin! Dedi. Belma, Ferhunde, Rasih Ncv hissedenlere mahsus bir Malımul Yesari 

Belma, Rasih Nevresin asil hi Belma, Ferhundeyi belinden - Ne hesabı? res, birbirine bakıştılar. Bu, bir yan... ;11J 
Ferhunde, şaşkınlıktan kur-ı le duyuyordu. mayesindeki kuvvete boyun eğ- tuttu, zorla oturttu: - Anlarsın! ima mı, tesadüf mü idi? Nevres Vacit, kardeşine; 1 ,~ 

ılmuş, kendini toparlamıştı: Ferhunde, gören, dinli yen mişti: - Bilirsin ya, ben, senden - Peki Ferhunde... Raısih Nevres, elile işaret et- yar lığın asil tevekkülündeil.tıle' 
- Peki, ne oluyorsun, Bel- var mı?. korkusu ile etrafına ha - Mersi Rasih Bey... kuvvetliyim. Cebir istimal ede- Ferhunde. Nevres Vacide yak ti: sederken bu sinsi isyanı g'1

1
, 

1a >. kınıyordu: Rasih Nevres, babasının hali rım. laşmıştd - Oturmıyacak mıyız? Eğer mek, bir ayıp gibi saklal11~ıc fi 
- Samimi değilsin!. - Belma, devam ebne ar-; gelmemesini manalı buluyor, Rasih Nevres, Belmanın adali - Bonjur Beyefendi... yorgun olmasaydım, sizi kort'- tiyordu. Çünkü tevekküJ~ı:1'1 
Ferhundenin yüzü solmuş, tık.. kendi kendine: kollarına haktı; genç kızr haklı Nevres Vacit, genç kızın elini un yerine götürürdüm. Bir sa- ragat; bir ihsan, kendiligıil 

udakları titriyordu: - Neye korkuyorsun?. Her - Babam, nerede kaldı diyor buldu. Ferhunde, spordan, gü- sıktı, donuk bakışlı gözlerini kır atten fazladır ayaktayım, dizle bir bahşediş, bir lfıtuftu .. t~., 
- Beni rezil ediyorsun.. kes kendinden mes'uldiir. Kar- du. reşten yana, Belma ile boy ölçü pıştırdı: rim karıncalanıyor... da ise bu feragatin as2Jet1 > ~ 
- Nedtn rica ederim?. Bun şına kim çıkıp ta seni ayıplıya- Amcası evde olsa, iki kardeş şemezdi. Bu, kahir bir hakikatti. - Bonjur yavrum!.. Dizlerine tutunarak oturmuş· tu. İhtiyarlık hırsı denile1'• , 

an tabii ne var?. Cençsin, el- bilir. Bugün kimin flörtü yok? bir münakaşaya tutulmuşlar, Ferhunde, hiddetle haykırdı: Elini Ferhundenin omuzuna tu: yata tırnaklarını takıp sor 
ette bir flörtün olacak.. Kimin olmamıştır ki .. Gizleyin derdi. Halbuki Hürrem Hakkı - Yeter Belma ... Canımı sı- koydu: - Hürrem kort'a nezaret ede kadar didi~ınek, çırpını11al\ 

Rasih Nevres, içinden: cemi fazilet oluyor. Bey, sabahleyin İstanbula in.~ kıyorsun! - Bugün sinirlisin biraz... cegim, dedi. Şimdi savuşuyor, neticesiz, hatta acınac-ak b·~· 
- Hatta bir kaç tane! diyor - Belma, devam etme. • . ·. mişti. Nevres Vacit, yazı oda- Rasih Nevres, seri yıkan ame Nevres Vacit'te, her günkün- yan çiziyor. rardan, ayak ı:lireyişten b 

:ı. 

Belma, asriliği, biraz da yır 
lık sanan kısır, dar beyinli 
!ardan olduğu için, isyanın

a samimi idi. Haat, iftihar bi-

- Dedikodudan korkuyorsun sındaki geniş koltukta, yarı uy- lelerin çalıştığı taraftan, babası den, her zamankinden daha ılık Öbürleri de oturmuşlardı . bir ~_ey değikli. . 
1
r 

değil mi? Hayır, hen, korkmuyo kuda, yarı uyanık, pinekli- nın geldiğini gördü: tatlı bir samimiyet vardı. Fer- Nevres Vacit, oğluna sordu: Hurrem Hakkı ise, ıht•" 
rum çünkü hen de dedikodu çr- yordu. - Münakaşa kafi! Artık bir hunde, hayretle sordu: - Amcan, kaç tirenile döne- ğı üzerine kondurnaınasırt• 
karmasını bilirim! Genç kızların banyodan sonra yere gidemezsiniz. Bey babam - Nereden anladınız Beye- ceğini sana söyledi mi? men, kuvvet;r,in rer~d~ . b 

1 
O zamana kadar sus;ın Rasih kös.lce uir:cıdıkları ~aatmuavvrn E!"elivor. f,.ndi? - Hayır ..• Erken gelmeğe yıp nerede b:tti~ini ~ıl~: 
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--Dünkü maç 
!lirine• sJhifeden mabat 

Osm~anlı bclnkası 
• 

. . Mihalıçık nasıl bir yer? üste devam eden bu hücumlar 
Varna takımını esasen başara
madıkları bu iş karşısında çok 
feci hallere soktu. Topa vura
rruyan, pas verdiği yeri gömıi
yen, hulasa oyunları oyuna ben
zerniyen Varna takunının mağ
Hlbiyeti artık bir an meselesi i
di ki güzel bir pası yerinde ya
kalayan Salahaddin kuvvetli bir 
vuruşla ilk sayıyı yaptı. Artık 
bizim akınlar hızlaşmış, Bulgar 
kalesi esasen bir çorbayı andı
ran oyunla büsbütün gayri tabii 
bir hal alıruştı. Bu anda Muzaf
fer Fikretle güzel anlaşması ne
ticesi mükemmel bir gol yaptı. 

31 i\la rt tarilıindeki ınall \ra1;1yetı 

Evvelce ormanlar arasında iken 
simdi dört çıplak dağ üzerjnde 

kalan bu sehirde bir gün ... 

1\-IEVCUUAT VE MATLCBAT Uf) IINA1~ 

l 
Hisse seneılerlnln ıesvıycsi ıalep edılmemiş 
K35ada ve Bankalarda ıne•·cut nukut 
Kı<.ı \'adeii avanslor n röporlar 
Tahsil olunae1k sen•tler 
Ctizdında n1t:vcut kıvmetler 
Borçlu hesabı caril.r 
Rehin mukabilinde a'an,lar 
Kabul tuikile borçlular 
Gayri m•nkul mallar ve mobilyı 
:lil~ı<rerrik 

olan kısmı 
lsıerlin Slı. P. 
5,000,000 
l.!i5.l,,J6~ s ( l 
l,18,,0,JS 19 9 
;),709,720 
~'. l l O,tı'2b 
8,659,S7.I 
2,tı l 0.841! 
ı.tı~J.Jh~ 

6.' .ı.2":? 
ltı9,S<ıO 

18 
1 .5 ı ı 

4 ı! 

ı .ı 9 
8 5 

15 2 
9 7 

12 2 

Sermaye 
Nizımn•m•i <hhill mucibince ifraz edilen ihıiy•ı akçesi 
Mevkıi tedavülde bulanın banknotlar 
Görüldugünde ödenecek senetler ve vadeli senetler 
Alacaklı heuhı cariler 
Vadeli bonolar ve hesabı cariler 
Kabuller 
Muıelerri~ 

l'\tt:rlın 

l 0.000.0011 
ı.2~0.uuo 

lJO,s.-ıı 

\!:?8,0~ ( 
ı ı,o;s,ıı~ 

2.21~.lO.\. 

1,683, 11>7 
41J'l,40 1 

Slı. I'. 

4 
10 

16 ~ 

8 5 
19 • 

12 2 

Artık oyunu garip bir coşkun- J{uyuda muvafık olduğu ıasdllı: olunur 
luk istila etti ki her hangi bir ar Umumi 11\UdUr 11\ua vi'\i 11\uha~ebc Şefi ve Ilı.inci M.ıldUr Umumi M.tldllr 

sada futbol bu kadar oynanır. A. ff. Rnd E. Horller De Sorl11er De PouqnadıJre~se 
Bul garların nısıf sahasında oy- jtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik';;mi!ijj';;-~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiı 
nanan ovun bu halde devam e- ı D 1 t D • il Yelkenci vapurları SEYRi.SEf AIN 
derken Kadrinin ilerde bulun-1 e e emıryo arı , masını hafif bir falsosı ve onu ı V Karadeniz 11osta:.1 '! 

ı\ l!rİi:e! .\ce1a', \,.Jfıtı k6prJ Bulgarmerkezmııhaciminuzun • • •ı- t S \~JSUN •11p11ru bmndı, ıı.:,o•lı :!.hl Dbı 
l t H lk fırkası binası sürüşten sonra güzel hir golu 1 1 a re s 1 ana 1 ,. ' i .ıo ıemmul IClltesı: \hhmu Uve 11" •I lı 

Mlhalırıkta Cümhur ye 
8 

• takip etti. İki tarafın fazla '!ay- (' \ R ~ \ '" B \ lstınhul ~40 
. . ) Eıkifdıİ li bir belediyesi vardır. Böyle da~_bır reti ilk devreyi değiştirmedi ı ••ıo::::ııı:::wmm••, ----~-~-~-~---~----- '3'' 'il ,n 1 Mihalıççık, (Milliyctk d Sarı· bütçe ile ya.l.!ılacak temizlik ve lagım İk' . d h 1 b.. 750 ton yerli çı.qıentonun kapalı zarfla munakasası 18 18 930 ak~amı Sirkec• T·hıımından hare Mudan\·a pr'S~Lası 

+ı tren ile üç saat şu '"- a :..:t içe- kapanma i~leri hemen hemen y~k ı:ı-1 1 d ıncı evire 
0~~~ '.z al a!i- pazaretsi günü s;ıat ı 5 te Anka rada Devlet Demiryolları bi- ketle Zonguldak, lneholıı, Sam,un ' v .. 

•öy ıstasiyonundan yıne uç .h 1 b'd" Bı'lhassa ça-ı ortasında uzerle a ı, saga so a ge ısı guze ko- l d 1 .ı.t Cum.·. 'ılı \llld"n\·a'\ n 
. · ba ardır- Mı a ıc- ı ır. ·.• · · 1 • • nasın a yapı ac""' Tr. o J Ciro on T al zon, O " ' ,... p ~·de ufak bır kasa v • . ri tahtalar ile zemın __ ka~ uzerıne hına şan arın bu oyunu ını;;ına fikır Münak t'raı· edeceklerin teklif mektuplarını ve mu- r u. • - ' r ı mıe UJtraı·arıık (;~mlıı>'ı• kad.ır 

•,ık. .. ka- dilmiş kahve ve dükkanların kaldı- vermekten çok uzaktı. Zuhurata as~ya ış ı " . .. .. ne \e Rııc) ye '7.iıneı \e av.le: " 
İstasyonu bulunan Sarıkoyde!' e 1 pazar mahallinin daha ge- t"b" b' d k ,, . 1 vakkat temınatlarını aynı gunde saat 14,30 a kadar munakasa cee:ektır. paı:ar, Ç·ır · nı._ıı, luıiınya. 

bo k 1 k tehlikelı yol- rı ması ve . . b a ı ır oyun an atı nctıce a - . • . ··' 
1 

· l'. d 
.,,baya . z.u . taş.' ve . a IJ- niş olan bu sahaya naklı ıle kasa a- • . • 1 -,- ., . lrnmısyon katıplıgıne verme en azım ır, , 'l'nfsilıt ıçin Sirkeeicl' Yclk·1· )d k:ıd:ır sa~t ~ d:ı Cııınır 
!ardan gıttıkçc yukselere: bır J'a ~u- nm pUnmın ikmaline çalışan beledı- maga ımkan ° abı ırmı. Fer?ı Talipler mürı~kasa şartnamelerini (beş) lira mukabilinde hanınd• kilıı acente ine .. ı le ı. Paz:trt l. l'<r cm he 
"a ~ıkıhr. 1400 metre ra mnn ._ ye reisine şimdiden muvaffakıyetler Akınları falsolu vuru~lar takıp A k d M ı· ye nıuhasebe İ"-leri reisli/; inden İstanbulda caat. Tel. lsunhal 15!5 E 1 
, bu kasaba kar§ıdan uzun mı_ . . d k .. .. .. a 1 n ara a a ıye . ~ . . ., • rcg i \ a,ıunı t ır.ıfın hıı :ır.ı lcınan. e bir yamacın sırtına gayrı dılerız. eB elr eni ucurı.cu kbo ıı . yaptık. Haydarpaşa vez.nes;mlen tedarık edebıltrler. ı••••••••••••ıl lık 110 t ılar \rrn •:ıu·_, a d·• rı>resı v d. il' !erile göze rorpar. u gar arın hır a mı ikinci sayı * * * • 

rnuntazam ız 1 
ev r- M 'f f l' t' v millet 1 · · .. · x- ı. \I 

1
·-"olun kasabaya olan beş kilometre- aarı aa ıye ı e arını temın ettı .. ovun cıgınn- 1 . h 1 ut>r~yara.. ı..\1111):1\a ı.adır 

ba d k da 1 .,_,- ~ 3 "rnenın 1 "p·•lı 'Ufla miiaaka•• 1 11 !\1'"<!05 .:"t, P 1'"1'1,'lllt't'ı ı'f•,'ttl,'lli n' f 'j1 h j l» kısmı nisbeten iyi. Fakat kasa Mektepleri an çı tı o ka r ki Bu gar ka- _,., •u çam <u. "" " ~ ~ • ~u - '- ' s:ıat ~,,,o ( a op a; ,e, • 'ic\ 
i·~::e girildiği zaman pek fena, ~de- le<:U:i üthiş h'r çarpışma neti- Jll30 pazarıe i J{iinu sut 15 te .\n' ırttda Dc\·let dcmiryolları riscfıin rıhcımıııd.ın knlkırlar 
r~ dereli te~li bir ba!dedır.Katsam"ızyıı·~ 240 haneden mürekkep kasabanın cesi saha, ortasında t:ırnınırken idare inde ~aıu'Jcakıı-. · zil e beyaz ve e ._ ı 
ılk gırerun g? n 1 Uak mi mektebinde ancak 127 tak ·e ı e genç oyunun devamı esnasında Bul- \lıınak ;ıy,, i tınık eder.eklerin teklif mcktuplannı ve muvakkat 
;'\i ile. aı kt~bı ve duva~:ı:

1

ri~n ıac- ve kıymetli a;ıc:ıdaşlardan murekkepl gar kalesi bir gol chha yemişti. d (l l ) k f ' k 
rıarelı camu çarpar. . . 1 b b' talim hey etı vardır. 

1 

G • . tcnıı:ıatları~ı ·•) nı gun e saat ~ .. U a ·a, ar muna ·a a omı>-
ını azamı çinko ve kiremıtlı o a~ u ırM ıı· 1 memlekette maarifin anp .,. acı hır haksızlık karşı- . "On kAtiplı' ""11c vcrmclc1 i lAzımdır. 

y 'şgal ve ibra- ua ım cır d Bul ak 1 k ' "' 
\irin kasaba 1111":nm 

1 
d ba ka kıymet ve chemmiyeıinı halka iyi a- sın a gar t ımı sa ıayı ter Tnlipler nııinab,.ı artıı:ıınelcrini üç lir mukabilinde \nkarıda kına uğramış ve bır tek ;v k en MiL- şılıyabilmişl<r ve demokrasi c~hu- etti. 

bütün evler yanmıştır. ,; ";.. mem- riyetin okuma yazına sahasındaki um Yanda kalacak ve her halde \'C 1 laydnrpa ada i~.1re \'Cznı>lcrindcn ıcıLırik dchiJi,lcr, 
lıçıklıla~ ı;eçen ·~~eıeı;::rt:;;., imara desini hayzi !ile. çıkarmışlardır. Fa- pek hoş hir tesir yapmayacak 

* * * 

!lede' keş · 1116 lın • O ku uı 
olau Ceırahpa 3 ha tanesı ba~çe.ın 
dekı camı min r<>i pazırHI• )ap
tır,·acııkur. 'J'ıilıllcr., .\O t rnmuı 

QJO çar,-:ırnl).,1 g ın salt 01 he~e 

kadar levazım nıııdurlu~une ,.-ime· 
' "!. 

• • • 

Ormanları 

le'.<etlerını mum un kat 66 köye malık kazanın yalnız on l b . .. .. . . d d k d 1 k ı ı ı ı 
1 d · d il Ik o an u hareketın onune geçıldı Naklilat sahiıılerl tarafın an te ari c ı ec< ~Jrnıç ı 'ıgon u a pctro. çalışmış ar ır. dört köyünde muallım var ır. a , • ~ehrem3neıinden: K>ralm• l;op 

kadın ve erkek millet mekteplerine Artık devam cdı len oyun tam ma7.lıt, makıııe yagı gıbl ınay1't nakline m h us ol mık üzere bu delı ten· rusunun (' kııd r vapurl.m 
1 

kele 

Evvelce orman içinde olduğu ihtİ· 
arları tarafından bilinen ve söylenen 

:asaba bugün dört çıplak tepe ara
sında kalmıştır. Fakat !Gısabadan yır 

. dakıka fima!. şark ve garbe çıkı
~sa yine saatlerce süren ormanlara 
ı'.ırilir. Eski§Chir vilayetinin _mühim 
, ,,manlanndan olan bu havalıde çam 
·~meşe ağaçları vardır. Mevcut (86) 
bin hektar ormandan ancak (25) bin 
1 elctarı i}Jetilcbilir. 

b .. '"k b" k ve hevesle devam manası"le b' d"-" ten farklı d zilli bir ıar·ırc ı'h.la edilerek l0-8-9.IO tarihinden itıbucn meAkli ıaıbika çok uyu ır ıev ır oguş e- sırıde 21 e ite b2 yrni l'Um5ralı duk· 
etm-ktedir. Bu sene millet mekteple- ğildi. Futbol ve onun nizamatı vızolunmuştur k4n kirava wrllmek ı ie knpılı zarf 
rine. bin dört yüz ka~ar ta_~·~ devam bu işe dünkü rnar. kimseyi tat- !'azla ıaf,iJAt için ı ıasıyon ve ambarlarımıza mıirıcut edilmelidir. la ııııııaıed"'. e konmuı·,,. Talip· etmif ve bunların dortte uçu muvaf- • • - • 
lak olarak §Chadetname almışlardır. mın etmeık. Bu şekıl maçların AT YARISLARI 1 rln ş1ııname alma. ıçın her gun 
Maarifin altı tane de okuma odası devamı futbolun yaklaşan suku !il••• :ı Je,·ızım mudurluğune ~lmderi ıek· 
ve tahsisatı vardrr. Başta layr.ıetli bir tuna vardnn edecek; terakki et- ı lır m kıuplannı da. ihale ~unu olan 
genç olan aıaarif memuru ve baş mu mek şöyle dursun yakında bu Bak rköyü'nde ''eli Efendide ııı a,J ıos ll30 p.11.arıe ı günu aat 
allim Münir Bey olduğa. hald~ .genç günleri arayacağnnıza emin 0_ ı, a 15. 2.l. l,!9 Ağu,to< 'e 5 Eylul Cama gilnleri 

1 

on beşe kadar '.llezkur mudur'.ığe 
muallimler bu sabada vazılelerını yap l bT I B d sut 14 bu~-ukt Alcı hafta lllile, Hususi Trenler, OıobO ler ' ,ermeleri. 

zamanlarım buyük bir f,,ragatle hal-. zaman zaman çığırndan çıkan r . • - ..... 

Mersin sür'at 
postası 

(:\lafımu,~cYketpa, ı) 'npuru 

30 Temmuz \Rr;>amb:ı ı ı de 
Galata rıhtımından kalk ırak 

Çnııakknle l1.11ıir Kulluk Fet

hiye Finike Antalya AIAiye 
J\lcrsin'e gidl'cek ıe dönuşıe 

Tu~ucu .\n;ımo: Alıliye ı\nta 1 -

)ll Finike f'ctlııre Kulluk 
lzmir'e ugraya,ak gc'eccktir. 

Ç.anakka: 'de yalııız yulcu 

verilir yoku alınmaz. 

Ayvalık sür'at 

Ziraat ve hayvanat 

Kaza halkının ekseriyetini çi!tçil~!r 
teşkil etmektedir. Geçen _senelerın 

makta ve dcnten sonraki istirahat a I lr z, azen Oyunu an ıran flahsimü ıcre (iş f\.1nk4<! mfirakaht J alhOJa npılacakıır.. ·ı 

::~1.~nvir ve irşadına vakfetmekte- :r:.ç s-2 galebemizıe hitam bul lstan~ul Tuz in~isarı ~a~ nıü~ürlüğün~en: de ~:::ı1.~zı~ 1~"~;:~:~~;tnd~·~z;:~;.~er 
Ö. B. K:bıınpa~a Tu/. •nbarları derun tında mevcut lıar.ıkanın hedmile ca'.IJcl;ndle 55• 5.~ıcdni.,k.kı~:;J eh kı mltk 

postası 
(Mersin) vapuru 29 Temmuı 
salı 17 de Sirkeci rıhıımıııdan 
kıılkarak Gcliholıı ~-arJJkkalc 
Kıiçlikkuyu, Edr~mlt, llıırhıni 
ye, Ayvalığ'a gidecek ve d ı 

n · te ınezkl\r iskeleler!: blrlikt 

Altunolu,t'a uğrayar ık gel· 
ccktir. Gelibolu için yılnıı 

volcu alını• rıık nlııını;ız, 

zabıta işleri 

ı·erimsizliği buralarr da epıce sar~· Cümlıııt.Y"'t topraklannın her ye-, Şark hududumuzda 
"'1ştır. Jo'akat bu sene orta ana~olu~ rinde oldugu gibi burada da asayiş! 
ki yağmurun bolluğu mezruat uzerın çok mükemmeldir. Kaza muktedir 
<le kendini göstermiş ve geçen sene~ bir ıandarma kumadanına malik ol- llirind ahifodcn m:ıhat 
1 < nisbeten çok iyi mahsul alınac.lı;• makla iftihar edtbilir. Kasaba dahilin . . , .. . 
r.i.ondiden anlaşılmıştır. . de örumcek kalalı ve ııo!ta zihniyetli ıdare etmek ıçın n__ıunasıp bir 
· Kazada yüz bin raddesinde mek, mevcut bir kaç kişiye karşı muhterem I yerde çadırlı ordugah kuracağı 
1 oyun ve keçi vardrr'\. Bilhaıı"" ova Cümhuriyet müddei umumilerinin anlaşılmaktadır. Çaldıran hare
« dag kıjUDllarında hayvanlar çok milteya~z na.ıadan cn~i eye ma- katına iştirak eden kıtaatunız 
iri beslenmektedir. Muhascbei husu· hal vermıyt:cek derccededır. vazifelerini muvaffakiyetle ik-
ıiyenin dağıttığı bo~alar h~men her mal etmişler ve bil cihette kat' 01 
koye verilmiş ve koylu hukılmetın İçtimai teşekküller 
bu yardımından çok memnun kal- emniyet tertibatı almışlardır. 

ınıştrr. İçtimai teşekküllerin h r şube- Erzurum müsameresinde 
si burada mevcuttur. Bilhassa plin 

lktısadi vaziyet ve dahilinde yapılan Cumhuriyet Halk İran konsolosunun nutku 
• t'h lat Fırkası binası çok güzeldir. Radyosu E 27 (Ş k .. 
IS 1 sa bulunan Türkocağı şubesinin tenvir . nrurum, ar muhabırı-

K azı.yeti iktısadiyesi iyi- ve İr•at oahaaında da işe başlaması mtzden) - Bu gece Erzurum 
azanın v ka 1 • . b' 1 f' B . <lir. Be zarı ve Nallıhan ~a- a_n zamanı gelmiştir .K_azanın ahalı tara- ~e _ us ar~ şere. ıne eledı:ı:e da 

latlhaaJ:ın fimendifere _ na_kli ıçın fından çok se~lmış faa~ ~e genç kay ıresınde hır musamere venlmiş 
ıaki edeceği yegane yol uzcn~de ol- mak~~-~bn :S.Cye!e~dı ıle mua~li"?· ve bunda Rus ve İran konsolo-

p ~- ... ti!ade etmektedir. Ka- ler bırlıgı ve Turkocagmdan hila bır I d d h b I 
masmu.ıt.n ıyı u. .., bilbaı . . ta••yan ka.Nbantn milli bir s arı a me uvven azır u un .. d "ft'k afyon ve yapagı ve Rum ısını .- I d M" 
.. a atı 1 

• d. ki köylerde seb- iaiaı)e yadedilmesi için teşebbüsatta muş ~r ır. . usamere esnasın-
•a s:ı~arya kıyıskın eatişmekte ve ipek bulunmaları vatani ve milli bir borç· da gayet samımi nutuklar söy-
•e pmnç, pamu Y ed' 1 · · 
l.Jcekciliği de inkişaf etmekt ır. tur enmıştır. _ _ • 
llundan başka köylerde dokuma tez- Haydar Nutkunda hudut hadısesıne 
ı:llhlan mevcut olduğu gibi kaza ha· nakli kelam eden İran konsolo-
ricine sevkedilen bir neri. yağlı top- su demiştir ki: 

kt .. leı.: er ve destıler yapıl- Güzel san'atler Birli-
ra ~nd çom · Bazı gazeteler şakilerin İran 
ma a ır. ğinin tenezzühü hükumeti tarafından silahlan-

Madenler dırrldığını yazdılar. İran hükı'.ı-
Güzel San'atlar Birliği Ede- · b'l"ki ·ı·hı Memlekette madenciliğe ve made- metı ı a s sı a an toplatı-

k d b"' "k bir arzu vardır. biyat şubesinde~: Güzel S~n'.at yor. Türkiyeye olduğu kadar 1-
ne arşı a uyu kşu! tar Birlig· i Edebıyat şubesı bır 
E:kserisi demir. manganez ve :;'e. 1• rana da zararı olan bu şakilere 
•>l.ırak krom madenleri vars\ ~ .. ış_c- vapur gezintisi tertip etmiş.ti:: hükumet silah verir mi? Haki
<ilememcktedir Yalnız Kada ~!~ Gezinti 29 temmuz salı gunu kati anlamadan yazılan bu ha-
deki krom madeni hükumetçe. yapılacaktır. G.üzel Sa_n'atla.r b ı d ·· · h"'k" 
cdilmı' oldu~undan bu sene faalıyetke er er en rnuteessırcn u ume-

~ ı· d b • oca Bı"rlig"inin Edebıyat , Resım, Mı- t'm "k' telgraf çektı" · k'I geçecektir ·Kaza dahi ın e e, ı e ı t · m ,şa ı ere 
lı bir kil .;,,drni ve bir de kasa.ban~n marhk, Heykeltraşhk, Tiyatro, karşı İran hükumetince de ter
~n kilo metre 'arkında dere ıçın ke Musiki. Tezjİnİ san'atlar şube tihat alınmaktadır. lranın yaşa 
ltarb~nat, kükürt ve. dem;~enk~~~c~ terinin bilumum azası refikala- ması Türkiyeye bağlıdır. 
l:iip ctmicı. meşhur •Yar. ,,.ı., • l'k b '"he dave 

' rile hır ı te u tenezzu ·- Bu gibi eşkıya hadiseler.i kom 
il! vardır. · • d 

Iidirler, kendılerıne avetııarne şu ve hatta kardeş olan iki hü· 
Sihhat işleri !er gönderil~iş_tir. Dave.tname- klımetin çok kuvvetli olan sami 

. d b · d ktor yok !erin kendilerını adreslerınde bu mi yet rabıtasına zarar iras ede· Kal:Jda bır sene en en o h h . b' 
·· d le te•kiliitı <Jldu~u lamaması veya er angı ır su- ınez. tı r Sıtma muca e • • b • • 

ide onun da doktoru başka bır ye-ı retle ellerine varmaması ıhtıma 
•,ımı ur. Halkın bu ihtiyacının 1.e !ine binanen bu ilanın da davet 

bılhassa vali Hak1? Beyefendı- telakki olunmasını rica ediyo-
hı metinc!en beklcrız. . f • 'd · · Mal 

B dı . ·~ ulak ve dar bir eczaha ruz. Seyrıse aın ı aresının .. -
sı ır de d~~.ıe diploması oldu: tep<' vapurıı 29 temmuz ~alı g.~-
lı ı;ere' eski ve gerek !enı nü sabah saat dokuzu ellıde kop 

harfle. "k Jyup yazmasını bılmı- rünün adalar iskelesinden, onu 
ye ve mz sını bile zor atan bir ebe- b t Kaılıköyu"nden, on biri 

d on eş e •. 
sı var ır. beşte Heybeli adadan, on hırı 

Belediye işleri on beşte Büyük adadan hareket 

Memleketin 4000 lira gibi az bütçe edecektir 

l)oktor 

CEMAL H\FIZ 
( unıad;ın ınuJa gunler Je öğle

d<n •onr:ı ası ( ı ı. Ilı ) Jı 1 ıan
bul Divan olunda ( 118 ) nııınero· 
lu hu~u~ kabinesinde hastalarını 

kabul eder. 

T•lefo•' litanbul 2398 

.... . . , o, •1 ı:ıp ına.:ı u an 3ne an· 
m iceddcdcn inşası :tlcn! ·uretlc l S· · -•l-lO tanhındeıı ltılı:ıren kazı hedıın r•kil nı• rafı alı "

1 1 
yirmi gün mııddetlc mcvku muı:ınklS3)'8 vazedılerek ihniL·ı muvak· olmak üzere paıarhk sureııle t, ,. 
karesi .ı-8 <ıJO tuihinc mu,adif pa1.1' ıe i gıınu ır.e\ali saat on cakıır. Al mal 1 tc)enlenn ihale 
beşte l;canlıul'<la Balıkhane bina ının l >t katında tuz inhisarı lı nu olan 30 7.9,,0 Çarı ııba gunu 1 

· kk 1 k el k 1 1 l" 1 saat l 4 d· <bire encümenine miır.ı· müduriyednd<• mut · l omi yon a u:ra ı ırı ıc ı~ı "'an tR ıp c~ 
rin \uzde )Cdl buçuk tcminacı ıııuvn' kııtc nkçe'crile ve ş&rınamc 
ve kırokisini gormek uzrc nıuracaat'ırı. 

ltflsat Ve~aletin~en: 
Ankara Ziraat 11ıck!Phi arazisi dahilinde, çukur anlıar tarla,ında 

inşa olunac.ık tavukçuluk cfötitu~ıı lıinasilc tavuk kumcoleri injllatı 

26 '7 910 tarihinden iıilıııren ı ı .. -ıı.ıo t:lrihinc katlar ~ 1 ı<un ' .. 
müddetle ,·c bptılı , arf o ulilc munak:ısaya v:ızedilmi~tir. 

Miinaka,ata iştlrnk edeceklerin lktısııt \'ekılle ıi ıııuhascbc<itıc 
yatıracakları ıs lir<l mukabilinde telsiz cıvarınd:ıki En<titiıler in · 

:jllat hey'<ti lenniyc 'nden şartnameyi .almaları Ye inşaat mahallini 
görmeleri , e k:ınunu mahsusunda t::rıf edildiği \'eÇh iızrc ihzar 

edilecek tekli! mektupları ve ehliyeti fenni ·c \'e maliyelerini 

mıışir \'c,aikilc yevmi mezkörda saat ı 5 tc lkcı-at rcidlcti Zi· 

raat MtMc;;ıırlığında mutc~kkil ihale kıımioyonuna müracaatları 

ilAn olunur. 

Siirtte seyyar 10 ]aııdarıııa alay 
k:u 11uı ıı<la n lığındau: 

11 ~000 il: '.!"2 ~uoo kilo arpa 
AlayıoıııJaki hayvanaan Mayis 1 J1 gaycsint kadır istihkakı olmılc üzre 

yukarJa mlkıan )1 ılı \rpa kopalı zarr mtinalasası ile saan alınacaktır, 
Miınakası 1 i :ığostııs 9JO pazar ~unü s .. ı 14 tc Silme alıv merkezinde 
vapılacaktır Sarrnameıi gurmck -. almak 1 tcyen llllpler 1 tanbıılda ,lan· 
darma imal~ı~ar. si pıüdurlredne murıc•.ı et inler 

lzınir Nafia la~ Mü~en~isliğio~en; 
{ı()4!'.i\l lıro 1 kuruş be.leli keşifli bulunan lznıir Tıır'ıalı \olunun 13 ~ ~00 

22 t4'.?I inci kilOnll.lrol·ırı ,1rast'l1laki şosenin c a .. tı t;ımlri munakasasında 

verilen !iat lı"ldl !.\yık gorülmedi~indcn :.!O giln milddeıle yeniden \C pa• 
zaılık sur<ri le aleıı munakasıya kunulduğundın ıalıplerin 3,\'111.'lJO paur 
giinu aat 1 ı?) e kadar vi!Aıcı ,JJlml encıimcnlne mtiracaoclan. -----
~~ıııvali rnct rukc ıniid lirliiğiindcı1: 

SatılıK hane ve bahçe 
llcşıtıışt~ Koyı ı ınaba:.e •. ndo Kili e •okağında aılk ,. Ulerr.r cedıı 

12 numaralı haae ve 1'ahçenın bed 'l d rısene ve mil<avı ıeka it ile ödenmolı: 
üzere 1J65 lira bedeli muhammen ile 11 8-QJO tarihine ın~ adli pazarı i 
günU ıuı 14 de mUzaved 1 alenı)' 1 mukırrerJır. Taliplerin • • 7,, O temi· 
nıt mü:buzlarlle lsıanbut • IilU emltk mubnriyetl •ıtış komi>)'Ununı md· 
r•-...- •\•lcmeleri. 

caat C)lernc:lcri i' n olunur 

• • • 
~ehrcnunet. A. 1 lı,ar J.ıire in

den' l\'.ondıliıde »pur ı ketesi vanın 
d•kı d3ire malı halı arunıu ınufrrı 
ınah,llinılc uç ay ıçın kuun ve 
kupuz . ergisi 1.apınak i. ıey<"nl<r 
-.\~u.,tosun 1 Q uncu ı;;.!lı gunü sı~ı:t 
on beş buçukta ıeminoılarivle her. 
her d:ıirc cncüm~nindc rntiz:ıvcJe. 
sine ıştirak C'> lemclcrı. 

.. ~~--~~~mml! 
:.JAİF ve İŞTı\llSIZ 

OLANLARA 
Senclerdenberi teeriibe edılmis ve • • 
bilumum etibbac. tesiri tahakkuk 

bulunın 

1 

FOSFATLI 

Hu 1 A-'ası k u 11 anınız L'AUK l\1ALT 

l lcr ceıanedc bulunur. ••11 

1 tanbul ikinci Ticareı ma~emc 
indeni 

Mnllls ~ekerei luharrem V< 
Bllrhanenln şirketine ıtlı olan h lvı 
imaline mıhsu · fabrika al~ı , e cd • 
vatının açık arcırrnıı sur tile arıhnıt ı 

mukarrer oldugundan ı.lıplerın 2 
\ğo tos QJO cuınarteıl ve kıbll ol· 
mazsa anı müteakıp gunl•rde sa•t 
oadı Huıralarda Kanıarcılar yoku 
şund• 1 lillUabnıer karşıtında 26 , 'o 
da klln iınıltıhanede huır huluna
cık m• ı h•> <tine ınUıacuı etmeleri 
ll!n olunur 

---
İSKE. J)EHİ YE 
sür'at postası 

(Cumhuri) et) '8puru ı ağııst 
cum·ı ı,ı,ıc Gal~ı:ı rıhtımından 

k:ılkarak cumarttsi ılı.ıhı iz 
mfr,· \'e ak1aını lımirdcn kal 

kanık paıart<''ı lsk~nrleriye'ıı 
varac:ık \'e ça~amlı:ı l kentle 
riye"drn kalkarak lzmirı 

ujtravnrak l:tanlıula L>elecektir. 

Bartın -lnebolu l"osta 
HiLAL 

vapuru '.!~ Paz"' rt esı· 
Tem mu/. ,u 

günU akşamı .Sirkeci nhnmınd 
hareketle En~~i • Zonguldak 
Bartın. Cide, lneholu, Evrengcn 
lıişı i:;kelclerinı: azimet ve avdc 
edecckdr Yük ve yolcu içi 
Sirkecide yeni hında 1 nun 

r<>lu acentasına müracıııt. Tdt 
fonu 1 tanlıul :1105 

-Bı\Rl'IN hatt-;J" ... üks 
Ekspres po"tası 

AJ~ın ';~::~R Pazartes 
."irkcci\lcn hareketle Lrcıtli. Zo 
guldak, !\artın. Kurun, ile 'e C 

deye azinı' ·t ı·e :11 det cdecckt 
Tafsiltlt i ·n 'i rked lon 

kar1 ı md.t Mi7.an o 1 han 
Telefon l<t.ınbul 3;~ 

- -1-L A 
O nı~rılı Ba~k ı l.latıı m ı 

kezi idareL i tar.ılı uda n temm 
7.ıın 30 urıcu ·ar mba g n , 

den itibaren lı r ç:ır,:ımba a 
!Odan 12ye \c 14tcn 16y 

kadar, ler.udc cn·ıkı nakdı 

nin tclı<lilı muamele inin il 
edif('cei!:i llAn oluııırr. 
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~!ILLIYl't PAZARTESİ 28 TEMMUZ 1930 

' '" ~ . . ,.. . ) "' .,,. . • 
·Hakiki Radium Tıras ıçakları 

uldu Dava ı Hitam 
GaJatada OkÇu Musa Caddesinde kain <RADiUM TiCARETHANESi> ile Almanya'da ROT BUHNER şirketi arasında takı=-fben iki senedenberi Istanbul .Asliye 

Birinci Ticaret Mahkemesinde rüyet ediln1ekte olan alameti farika davası 21 Kanunuevvel 1929 tarihinde intaç ediln1iş ve verilen karar mucibince Radiurtl 
bıçaklarının RADiUM TiCARETHANESiNE ait olduğu tahakkuk etmiş iken ROT BUHNER şirketi işbu kararı temyiz etn1işti. 

Bu defa 5 Temmuz 1930 tarihinde Eskişehir'de MAHKEMEi TEMYiZDE mürafaa suretile cereyan eden muhakeme neticesinde bidayeten verilen karar aynell 
MAHKEMEi TEMYiZCE DAHi MÜTTEFiKAN TASDiK KILINMIŞ ve emin bulunduğumuz lhüktimeti cumhuriyemizin adaleti sayesinde mezk1ır Radiurtl 
tıraf bıçaklarının Tllrkiyede münhasıren Radium ticarethanesine aidiyeti kesbi k~t'lyet etmiştir. 1 Binaenaleyh piyasada bulunan (Radium Safety Rasor Blade made in Germany) yazılı taklit bıçakların Türkiyede istimali hükmen men'edilmiş olmakla mezkur 
taklit bıçaklardan her kimin yedinde bulunursa derhal mahkeme kararile müsadere ve bayileri hakkında takibatı kanuniyeye tevessül edilecektir. 

Zira alan ve satan mes'uldür. Şu halde kendi menfaatiniz noktai nazarından işbu taklitlerden sakınınız ve her yerde HAKiKi RARiUM tıraş bıçaklarımızı arayınıı· 

Mezkur bıçaklar halis İsveç çeliğinden mamul olup piyasada bulunan ecnebi bıçaklarından kamilen üstün ve ehvendir. Bir tecrübe kafidir. Yerli maJı kullail" 
mak ta memleket borcudur. 

Şeker hastalarına müjde 
yerli mamulatı halls ve TAZE 

' 

• 

..,. Radium Ticarethanesi ~ 

HASAN GLOTEN 
mU,..tahzırı mide ağrılarını hemen keser. Mide ekşlllk 

EKMEGI ,26 
Kurllf 

... 1941 ...... 
ve yanmalarını , ,ışklnllklerlnl derhal def'eder • 

Terkibindeki mevadın saliyeti ve lstih1,arın- d h b k k '" } k • .ı Şekerli olmakla alınması gayet kolaydır. BiJOmum me~hure czanc
dakl mUkemmeliyeti dolayuile her llAçtan a aça u ve at 1 o ara tesır euer. !erde bulunur. Umumi depO>U: İş Bankası arkasında 12 nurr.eroda 

SODO GASTR 1 N 
Hafız Bürhan Beyin 

• 
COLUMBIA ~~ MAZON ve BOTON ecza deposu. 

Robert Kolec 
Kolec kı~mı - Ali mühendis kısmı - Sanayi kurları 

1 
1 S temmuzdan itibaren her perştmbe ve cuma günleri saat 

BUYÜK 

TIYYlBE PlllNGO&O 
9 uncu terli p 
IİNCt KEŞİDE 

11 Ağustos 1930 da 
Keşideler, Vila)Tet, Şehre
maneti~ Defterdarlık, iş, Zi
raat ve Osmanlı bankaları 

murakıpları ve halk 
huzurunda yapılır 
BOylll( ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan numaralar 

tekrar ,.folaba konınaz 

lstanhul P. T. T. B. MO~üriJetin~en: 
Vesaiti nakliyede 1'ullanılmak uzrn 6~00 kilo benzinle 300 kilo 

makine yaıtı alcı.! olarak mtinakas,ıya vazolunmu1tur. l\liinaknsa 

Ağusto~un ikinci cumartesi günıi saat 15 de icra kılınacağından 

talipler % 7,5 :ıisbetinde tenıinııtı muvııkkaıelerini hamilen Baş

müdüriyette mute>ekkil komisyona gelsinler 

lstan~ul Darollunun Mu~a1aat KonısiJonun~an: 
Tıp fakültesinin 9.10 •c,el maliyesine ait bir <enellk ve listesinde mu

hsrrtr olan eczayı nbbıyenin l :l aj!;usıos 930 çarıamba gUnü saat ı ~te thale 
kılınmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talip olanlar 
şartname ve flsteslne göre bu bapta malumak almak üzere her l(iln öğleden 

onra mülga harblve blna~ında vaki kom<ıyon kitabctiue nıüraca.t etmeleri 
•c komsıyonca teminat akçcsı ıınmayaıl;ına binaen teminatların behcmhal bir 
ıln ene! muhasebe veznesine ynrınlmaıı ve alınacak makbuzun teklilnamelerle 
birlikte ihale için tayin edllen müddetten bir saat evvel komsiyonumuza 
müracaat ve tevdi etmel.ri ilAn olunur. 

Yüksek mühendis mek 
tebi mübayaat komis
yonundan: 

Yuksek muhendis mektebinin kapalı zarf usulile icra edilecek 
'!levcut projelerine ve şartname tir. Taliplerin bu baptaki şartna 
erine tevfikan yaptırılacak o- me ve keşifname ve sair evrakı 
.an kısmının inşasına ait rnüna- beş lira mukabilinde mektep ki 
'asa 18, AJ!ustor 930 tarihindf tahetinclr.n alr-ıala,. ilan olwın~ 

SİMPLEKS 
Plaklarına okumut Olduğu 

Kederden mi neden. 

muhtelif 
cins radiatör bulunur. 

İktısatlı, Asri 
ve sağlam 

. es l M p L E X) 
KALORİFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

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

kuvvette kazanlar ve envayi 

Proje ve keşif ic;in: Borsa han ittisalinde, Türbe 
caddesinde 

Sarı saçlı .. . 
Kadıköylü .. . 

ve bundan batka en son okuduOu GAZELLEll 
vürut etmiştir. 

··=----------···======·= f o1ir"iN3hifajinü~RôM~füfüi~'. 
Ankara ~stasyonu civarında la tafsilat almak ı~ti'Yenler '-~ 

Nafıa garajının noksan kalan kara ve İstanbul Nafia Baş ııı• 
aksamının ikmali, yeniden inşa hendisliklerinde mevcut olaJI 
edilecek üç parça hangar, arsa rakı keşfi ye ve şartnamesini 
duvarları (13488) lira (97) ku- el 

p 
a 
v 
1 

KIRKOR milessisesinde Kalorifer milhendiıi JAMGOÇYAN 
ANTRANIKY AN a müracaat. 

1 
ruş bedeli keşifle kapalı zarf u- kik ederler. Ehliyeti fenniY 
sulile münakasaya konmuştur. ni Nafıa dairesince tasdik etti 
İhale 3 ağustos 930 Pazar günü cek olan talipler kanunen Jllll 
saat on beşte Ankara Encüme- yen olan teminat mektu_pl~ 

1 
ni vilayette icra kılınacaktır. İn- hamilen yevmi ihalede ~ n 
şaat tarihi ihaleden üç ay sonra Encümeni vil3yetinde hazır •i 
ikmal edilmiş bulunacaktır. Faz lunmalan ilan olunur. .-/. '.Y 

Sabş : Fabrika fiyabnadir. 

.... · ~ ' ~ ,. ~-· ·-
tevazıını kırtasiJe nıo~a1aası 

Tütün inhisarı umuın müdür
liiğünden: 

idaremiz için pazarlıkla on kalem kırtasiye alınacağından talip
lerin her gün gelip nümuneleri görmeleri ve pazarlığı için Yüzde 
yedi buçuk teminao muvakkatcleri ile beraber 6/8, 930 Çar~amba 
günü saat ı 0,30 da Galatada Mübayaat komisyonunda bulunma

JarL • * • 

Ka~ıt ve karton ınn~a1aası 
Tütün iııhisarı umıım miidiir

liiğü11den: 
idaremiz için muhtelif cinste kağıt ve karton kapalı zarfla mil

bayaa cdilcccktır. Taliplerin her glin gclüp şartname ve niımune~ 
leri almaları ve teklif namelerini 18/8 930pazartesi günü saat ıo,30a 

kadar Galatada mübayaıır komisyonuna tevdi etmeler!. 

* * * 

Kara~en~ ve Marmara ~avzasın~a na~liJat 
Tütün inhisarı uınuın müdür

liiğlinden: 
Karadeniz 'c \larmara havza<ında yapılacak nakli) at pazarlıkla 

ihale edileceğinden taliplerın her gtin gelip şartnameyi görmeleri ve 
paznrlığı için yuzde yedi buçuk teminao mmakkateleri ile 9/8/930 
cumartesi .ırlinü saat 10,30 da Gala tada müba>.ıaı komisyonunda 
bulunmaları. 

Istanbul mÜfldei um urrıiliğinden: 
Bir senelik bedeli icarı berveçhi peşin verilmek tizre Fatih 

sulh mahkemesi için Fatih ve Aksaray polıs merkezleri mıntaka

ları dahilinde 14, 15 odalı bir hane aranılıyor. Böyle bir hanesi 
olup ta icar etmek isteyenlerin 1 ap;ustos 930 tarihine kadar İstan 

bul Adliye Jcyazım dairesine muracaat eylcMeleri 

Beyoğlu orman iduesinden: 

Müsadereli emvalden ke
merburgaz ve Fındıklıda bulu
nan 1000 adet çıbuk ve 1 7 çeki 
meşe odunu müzayedeten sau
lıktir. Taliplerin Beşiktaş or
man idaresine ve ihale gilnü 7 / 
8/ 930 de Beyoğlu Kaymakamlı 
ğında müteşekkil orman müza
yede komisyonuna müracaatle-
ri. 

lstanbul limanı . sahil[: 
la 

sıhhiye merkezi baŞ ~ 
bil 

tabipliğinden: 
n:ı 

Kavak tahaff!İzhanesile Anadolu kavağı ve Büyükdere~ •a 
li sıhhıye binalarının bazı aksamının tamir~ aleni m~nak f. ~t 
çıkanlınışur. Münakasa ı8ağus t~sı930 tar~ıne _tesad?f e~e~ 
zartesi günü saat 14 d~ yapı~c~gın~an talıp~.enn bu ışe.?ıt~ ra 
name ile yapılacak tmırata aıt lısteyı almak uzere her gun ~ his 

----------- ta da Kara Mustafa' paşa sokağında kain merkezimiz ~ev ~:ı 
Dr. Horhoruni memurluğuna ve münakasaya işitrak etmek üzere mezküt di 

Beyoğlu Mektep sokak No 35 
meyaunc sabahtan akşama akadar. 

Mudanya icrasından: 

Kızı ihya hanıma nafakadan 
" 39992 • kuruş borçtıı Mudanya
nın lla>anbcy mıhalle<lnde Haşim 

efendi zade hacı lbrahlm efendinin 
ıah~ hacza alınan ! lasın bey ma

hallesinde bir carah ipçi Sefer vere
sesi arkası Hafız Mustafa veresesi 
diğer tarafı çeşme çıkmazı sokağı 

ve cephesi nımazgth caddesi ile 
mahdud • 160 " meuo muradbaı 

ÜT.erine inşa edilmiş ahşap bir bap 
hane kapıdan girildikte bir oda bir 
bodrum ve bir mutbab ve arka 
tarafında ufak bir bahçe ile fevkani 
iki oda ve bir sofa ve bir bal4yı 

havi hanenin nısh beşyüz lira fay
m~ıle •ao. gün mnddeıle mevkll 

müzayedeye vaz olunarak 28·8·930 
tarihine mOsadif perşembe günü ze

vali saat • 16. da ihalesi icra kılı

nacağından taliplerin ~ıymeıl muham
ıninesinin yüzde onu nlsbetlnde pey 

akçalarını hamilen Mudanya icra 
dairesine müracaatları lf:l.rı olunur. 

de ;bale komisyonuna müracaadarr ilan olunur. 

Pendik Labiratovarı n1iidürl~ 
ğünden: 

Arpa -laman -it ve Dana nınnakasa~ı 
Kilo 

180,000 Saman 
170,000 Arpa , Serom darülisthzırı 

250 Baş Dana 
Ytt 
tak 
tait 
kal 60,000 Saman 

60,000 Arpa Bakteriyolojihanci Baytar1 nıa 
San 

20,000 Ot . . . . . arlSI ola 
Pendik Serom darülistihzarı ve BakterıyoloJ!haııeı Bayt IA ttt 

lüzumu olup kapalı zari usulile münabsay~ va_zolunan ~ııf s 
mikdarları muharrer arpı, saman, ot ve danayı ıtaya ıal!P ·r~ ı.rı 
ların şeraitini anlamak için her. gün d~lterdarl'.k bi~ası dab~~ ~ ~ı 
müessesao !ktısa~iye mubaı.ebesıne ve ıtaya. talıp olanların ıııcı~ nin 

ğustos 930 tarihıne mus~dil .çar~amba _ııunu. s~at 14 ~·eat j(O ~:· 
bina dahilinde müte~ekkil mues>esatı iktısadı) c muba) a dt i 

syonuna müracaat eylemelcrı. _/ lırk 
••ııı 

ın Ticaret ınektebin~en: . .. . çıl~' 
Serbest daktilo kursları 2 a~usıos 930 Cumartesı gunu a fi 

d etmek istcnn!crın ° 
ve derse ba,Janacaktır. Derslere cvam • ol~ 

kadar mektep' miıdurltiğüııt muracaatla kant olunmaları il~'' 




