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29 TEllllMUZ 1930 
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1 Tarlht tefrikamız : -"il P.-,. 
2- Harici ve Son tı.ıb c rler 

' :ı k_aıürlerlmlzln iştiraki 
a tdlrnedekl müthl kusır-

5 inci ıeoe, No 1603 
' ı-anın tatsllatı 

3 uncu sahifede ~ .tüncü sahifede 

t.:USHASI 5 l<URUŞTUR 
..... .._......._ ıua:t.......,..uuuuıuPUJllisı- us a 
Baıpm-harrirl: Sllr& M:eb-•- M:.AlHM:UT 

1- At yarJşları cuma cünil 
baflıyor 

J- ,..elek 
~ 2- l llkdye. 
~ 3 Roman 

~ti~.~:~~;. ~:~~;/Basvekilimiz mühim bir nutuk' söylediler 
Ya, Fransızların da ummadıkları d~~ 

~~~ed~ua::~:~~th~r·:~:;;:a~a;:ıi~d~: Pş. Hz Hukuk talebesini siyasi 1Son vaziyet 1 
Ltrr kabul ve idame. dıger tar~ft.an • 

~.~ctı~t~;!r~;~y.~~;~;rç:;;;;~~}ı~s~~: IlllİUkJart•Je teUVl•r buyurdular Ağrıdağ meselesi 
lasa oluna bılır. Almanya §ımdıye. ka ı b •• J d 
llar bu siyasette ehemmiyetsiz sayıla ugun er e 
nuyacak neticeler aldt. AJmany_anın • • 

~~i~k~c~~;n~;:·~~~1~t:!~~;::u~;b~~ Paşa Hz. şark isyanına, mali vaziyetiıniz ve netıcelenecektır. 
•umet r'-•erini büsbütün uyuttuguna Genuptaki şakiler 
!~!~:1n:t~oe:;u~~~~i~n~;~;;:d;:n~~i imendiferlerimize dair izahatta bulundular tenkil ediliyor 
ni bekliyor. Unutmamalı ki, bugünkü 
Almanya. Fihtelerin milli intibaha da BAY AZIT, 28 (Şark muha-
vet rden vatanpcrverane nutuklarına D • 1 t • birimizden)- Tayyarelerimiz 
muhtaç olduğu devirden bir buçuk f p 0 m a e V müıemadiyen Ağrıdağı tepele-
•sra yakın bir zaman mesafesı ka- tindeki asileri bombardıman e-
dar uzak bulunuyor. Muhakkak kı, zı• ı• merası• mı• diyorlar. Şakiler gayet ümitsiz en müfrit sol cenah fırkalarına men-
sup her Alman vatandaşının kalbinde ve perişan bir vaziyette bulunu 

3 sene eı•ı•el 22 .<trne eııuel şu tek rmcl yaşıyor: k Samı• m.A.f yor. Dağa karşı harekata başla-
- Versay Muahedesinin tadili! p e mak hazır1Ikla11 bitti. Şu gün-
Bu emel, Alman vatandaşları~a /erde kat'i netice alınacaktır. 

Yalnız mağlubiyetin tesirinden. mı~- olmuştur Musul cihetinden hududumu-
lı gururun yaralanmasında~ gel'?1-
Yor. Her fert. bu muahcd~nın t~yık, zu geçmiş olan şakilerin tenki-
•iklet ve iztır•brnı k•ndı nefsınde, /ine muvaffakiyetle devam o-
kendi hayatında duyduğu için ona is- Talebeye diploma- ıımuyo.-. 
Yan ediyor. Brrlindr hır Alman dos- H Tlmes muhabirinin lş'aratı 

Hazin ve müessif 
bir irtihal. 

tum Versay Muahedesinin ruhunu 1 arı Pş. z. 
u hır kaç •Ö•I h~Jasa etti: İstanbuldan "Tim es" muha-
- (Alman milleti. fikir, ııan·at, ti- eJi)e vermişlerdir. biri 24 tarihile gazetesine bildi-

taret ve sanayideki bütün dehasını riliyor: 
ortaya koyacak, emsalsız ça.lışma me- "Ög" rendig" ime göre Türkle-
todlan ile iktısadi sahada musbet eser M f d · ı 
ler yaratacak. sonra da bütün bu ça- ezun e en 1 er a_ rin Kürtlere karşı harekatının 
lı~maların mılyarları bulan menfaat ayrı tebrik edilmiştir. ilk safhası bitmiş addedilebilir. 
\'e •emerc"erini başkala rının, hasımla Bu safhayı İrandan Türk arazi 
rının kucaklarına dökecek!. ·.) • Ankara, 29 ( Telefonla ) - sine tecavüz, Van gölünün şima 

Almanya. on sene evvel .u~um~ Ankara Hukuk mektebinde bu linde ciddi bir kıyam, Kürdis· 
harpten magıup çıkt ı. O, n:ah sıyası . . .. d 1 
planlardan sonra bile-galıba da~a gün iıçıincu evre mezun an tanın şimal havalisinin diğer 
altmış sene-galiplerine çok ~g.ır. hır diploma tevzi merasimi saat aksamında karı ıklık te kil edi-
"crgı ödemek sureti!< bu maglubı~e- beşte yapıldı. Mezunlara İsmet yordu. Şimdi şurası • aşikardır 

"Şeyhülmuharririn,,Mahmut 
Sadık Bey irtihal etti .. 

Merhumun ce
nazesi bugün 
öğleyin kaldı-

rılacaktır. 
tin her an arısını duymağa mahkum Paşa Hazretleri kendi elile dip ki asi Kürtler Türkleri mağlup 
cdı·lm,•. Bu mahkumİ}'Cte seve seve 1 1 t h · · D ·· b. d b" d d k -,, lh om an evzı ve epsıru ederek müstekil bir Kürt dev- un ır en ıre uy u : katlanmak ıçın ınsanların yal~ı~ su b . . . 
pervcr, sosyalist. hatta kom.u~ııst o~-: ayrı ayrı te rık etmıştır. ı leti ilan edeceklerini zannedi- Mahmut Sadık Bey ölmü .•• Bu 
n:ıaları kafi değildir. Onun ıçın iktı- Meraslıne beşte müderri sler, yorlardı. Bunda yanıldılar. haber Türk gazeteciliğinin en 
dar mevkıinin, sol cenah fırkalarının reisi Cemil Beyin bir nutku ile Harekatın ikinci safhası A- eski bir emektarı olan üstadı ta 
tlindc buhL~:nası ebedi sulh! davası baslanmıs ve talebeden iki efen rarat dagında temerküz ediyor nıyanlar üzerinde bir yıldırım 
esabına muhim bir şey ifade etmez. eli C ·1 B · · ve Tu"·rk makamatı bu havaıı·cıe gibi isabet edecek kara bir ha-Hadıselerın ok arip hır tecellisi- cmı eye cevap vermıştır. 
ir Biribırine ben yen hadise ve va- Bütün vekiller, meb'uslar ve askeri harekatın sonbahara ka- herdi. Türk matbuatının hiç bır 

ttcr, inııaolan daıma ayni derece hükümet erkanının hazır bu- dar devam edeceğine intizar e- emektarı yoktur ki Mahmut 
de müteessir etmiyor Mese!S: Alsas lunduğu bu i timada Başvekil Başvekil /çmet Paşa Hazrelleı. diyorlar. Ararat dagının üzerin Sadık ismı karşısında hunnet 
lorenin Fransaya ilhakından, Sar Hazretleri çok alkışlanan siyasi de ve etrafın<la Kürtler lranda- ve mınnet hissetm sin ... Hür-
ba.,zasının hala işgal altında bulun- bir nutuk irat buyurmuslardır. çetin kararlarını verdiği bir şe- şerek bazı köylerde siyasi irti- k; Kürtlerden yardım görmek- met, evet .... İrfanı ve yaşT itiha-
'lıasından ziyade Şark hudutl~rı me: Nutuk şudur: hirde, onun içinde yaşıyan ho- cai mahiyette kıyam görüldü. tedir. Hükumet hu; bir şeyi te- rile Mahmut Sadık buna pelr 
gelesi. Lehistan ile olan vazıyetlerı 1 l" d h. b · İ • F 
Almanları daha çok sinirlendiriyor. " Aziz dinleyicilerim: ca arın ısanın an ıta esınden rticai mahiyet diyorum, öte - sadüfe bırakmamak azminde layıktır. akat minnet niçin eli 
l.ıeşhur koridor meselesinin ihdasına Hukuk mektebinin bu sene ders alarak onların elinde tesis denberi bu memlekette irtic;ıi dir." yecek~iniz? .. ":iiııkü matbaala -
saik olan sebepleri. eski kaysederin yeni diplomalarını tevzi ederken edilmiştir. vesilelerle fesat ika etmek ilmi - - ----- 1 

dıyarında anlamış ve hazmeımış Al- yeni bir bahtiyarlık hissettim. Arkadaşlar; di kolay tahakkuk edebilir bir Edı·rne faCl8SI ' 
ın d .. f edilmez B" • ı .,,...,,, -/"• ,,.-<• _,, _.. ._..~." M h h an "atandaşlanna tesa u · Bu mektep mezunları bakında Başladığııuz yeni hayatta bü şey zannolunmuştur. ınaena- t!r um asta iken 
Onun için Almanyanrn Şark hudkudu. dört be< senedir işittiklerim gö tün ömrünüz insanların dertle- leyh bunun müteşebbisleri iğ - Kasırga nasıl oldu ? -.; / ymasın ... Gazetecilik ve y~~ı e. 
nn:ıuın1 politika cephesinden P~ n~- f f ·ı b l·ı k' ~ " 
•ık ve hassas bir noktayı teşkıl cdı- ğüs kabartacak kadar güzeldir. rini dinlemekle geçecektir. Hü- al edilebilecek sa dı u u\J .arı ı M. h 

1 
S d h B leminde Mahmut Sadık yeni ye 

}'or Heryerde vazifede ve hayatta kümler vereceksiniz. Bugün _ müddetçe teşebbüs edecekler - \ it mu 8 1 eyin e.~kl . tişenler için teşvik edici bir ÜS· 
Almanların harici politikada iddia bu efendilerin daha çok muvaf- den itibaren sizi memleketin me dir. Kendileri ve iğfal edilenle - ı harflrrle el yazısı.. tat olmuştur. 

ve müdafaa ettikleri bir de ekalliyet- fak oldu&unu bana hikaye edi - selelerile alakadar etmek iste ri kanunların kuvveti karsısın- J r!n n,1ilre.kkep kokusu içinde ye- Evvela Mahmut Sadık ken-
~~sı'::~Yı:~a~~~~s~u~;~~:•n!~iy~~: yorlar. Bu güzel hi.kaye ile "?ek rim. Günün meseleleri hakkın _ da mükerreren aciz kaldıkça, bu , tışmış hıç hır kalem amelemiz dini tanıyanları teshir eden bir 
larca Al kütleleri vardır. Bunla- tepten çıkan efendılere vazıfe da bu sebeple size bazı malumat nesil nihayet dönecektir ve dön voktur ki Mahmut Sadık Bey insandı. Herkes için iyilik et 
rın ana ~~na ilhakı, Alman milleti- merbutiyetlerinden başka yeni verirken sizi yormuş olmıyaca- mektedir. Bu hadiseyi de irtİ- i.;in derin bir sükran borçu du- (Mabadı altıncı sahifede) 
nin sarsılmaz bir idealidir. Alman2ar bir mükellefiyet tevcih edilmiş ğrmr zannederim. cai vesilerle tahrik etmek istc
A_nscheluss meselesini. bu_ı:ün degıl oluyor. Bu da mektebin dört Son günlerde memlekette as mişlerdir. Siyasi mahiyeti vesi
bııe h~r halde yakın bir atıde haçıı~.de bes senedir haklı olarak kendi- keri harekat icrasını icap ettire !esile söylüyorum. bu da bilhas 
ceklerınden emin bulunuyorlar. un- . , . - .. . h d h . " ,. 1 k 
kü her y t f ülleri buna sme kazandıgı guzel adı hır e- cek bazı hadisat oldu. Bi!iyorsu sa u ut arıcin'.Je sun ı o ara 
n:ıusaitti~. •H:~: :v~::':ı~~anın zaman manet bilerek bütü':1 haya~ta o- nuz, Van civarında huduttan ae teşkil edilen bir takını cemiyet 
•aınan baş gösteren mali ve iktısad~ nu muhafaza edebılmektır. Bu çen müsellah çetelerin tazyrki lerin siyasi emeller telkini su
ııtırabr bu neticeyi daha •iyade tacil mektep cümhuriyetin bütün çe- ile, kısmen bunların telkinine retile halkı kıyam ettirmek he-
ttıncktedir. . .. tin müzakerelerini geçirdiği ve kapılarak, onların gafletine dü- (Mabadı be,inci sahifede) 

Şurası muhakkak kı. dunyayı sa· 
r d d -~-········- ......... •••••••• ......................................................................... .... an iktısadi buhran Almanya a a ......--~-...- - ' • ••41 •" • • • • ••"••••••'O: 41 • • 

hissediliyor. Fakat buhranın şiddeti M ı • v k • ı • • • 1 M 1 """"J k J 
~:ı~t~y~~;~.~~~aü;~~f;t:a~e~~~:~=: a tye e l IJDJZJO a U iZ ar 

IJİ111an1n hugi.ınkii şekli ı11<·ınlP-~ 
k<· ı 1 n eııfaat İne tı \'O'UJl d<•ıl·il 

.b r 

Komisyon mesarifi azaltmak için limanın 
devlet hideınatına alınmasını teklif edecek 

dİyen dt:·m vurmak. muahedeJcrin. b 
lahınil ettiği borçlardan bir düziye şı m u·· h •. m e yana tı .. 
lr.iyet etmek Almanyada esaslı bir 
politika sistemi halindedir.' Bununla 
beraber Almanyada i~sizlerin sayısı 
so.n zamanlarda çok artmışhr. Bu 
mıktar iki milyonu geçiyor: Bır ço~ 
fabrikalar ya büsbütün faalıyet!erını, 
Yahut faaliyetlerinin deree<sını tab
dıt etmişlerdir. Almanya eskıden ol
duğu gibi sınai mahsulatını kolaylık
la harice satanuyer. Bu memlekette 
daha ziyade bir ihracat bu~ranı va~. 
Onun i"indir ki sermayelerıne ~~~~
Ytt ve bir az da menfaat gösterıldıgı 
laktirde Alman st:rmavedarları mü· 
&ait çcraitlt.~ hariçte ça~hşmağa f Iabri
lcalarını başka yerde kurmağa müte
rnayıld irJcr. Vaziyetin bu hususiyrti, 

Devlet varidatında tahmin
den fazla bir tezayüt vardır. 

Devlet Bankası 

hisse senetleri ne 
zaman çıkacak? 

• 

Maaşlarını alacaklar, 
ikramiye yok .. ---

Zat işleri muhasebe
ciliğinin izahatı 

Yeni kanun mucibince 25 -
45 yaşında olan ve babadan ma 
aş alan bakir ve dul kadınların 
iki senelik maasları birden ve _ 
rilerek alakalar; kesilmekte - • 
dir. 

Bunlardan mallıl kı?ların rla 
maaşlarının kesilip kcsilmi vece 
ğini Zat işleri muhasibi mcs'u 
lü Hamdi Beyden sordıık Şu 
cevabı verdi. 

Minarelerinin alemleri 11('an 
Selim/ye camisinin kasır

gadan sonraki hali 

~Tafsilat sıthife 3 te · 

Tahsin pş. ' l!sullerln _sakatlı(/ın~an. b.u h~le gplf'n İstanbul itmam 
İstanbul lımanının vazıyetını 1 mı vaziyetini ıslah ·ç· k · 

·ı b" k.ld . ı ın omıs· 
şamı ır şe ı e tetkik eden yon tarafından bize b. t kl.f 
k · b d · · · . ır e ı 
omısyon ura a. vazıyetıru ık yapılacaktır. Henüz bu husus . 

mal etmış ve komısyon azası ta komisyonla te 1 
A k · · 1 · masa ge me -

n araya gıtmış erdır. dim. Her halde İstanbul şehir 
Komısyon Ankarada tetkik ve limanının mua'T!elatını ucuz 

Hatıratını Milliyet 
için'. hazırlıyor .. 

Sanayiini inki~af ettirmtk kararında • • t• 
Olan memleketimiz için ço!< esaslı bir Kambıyo vazıye 1 şa-
lttkılc mevzuu olabilir yanı memnuniyettir, 

Son zamanlarda Rayiştagdaki fırka k 
!a rın faaliyet ve temayüliitının aldığı yeni kanunların_ç~ 
1 lıkamet. meclisin d~ğıtıl~as.ını za- arlak neticeleri 
"ııret haline getirmiştır. Şımdı Bru- P .. '-

1 nıng hükfımetı iktısat, halk, konser- Maliye vekili Saraçoğlu Şuk- • 
••tör ve Doyçe Nasyonal fırkalarına ' .. B dün sabahki ekspresle Maliye Yekti/ Saraeoğlu 
"1ensuP" zevattan .. şckkill ettiği hal-' ru ey . . l · 
de iktidar mevkıine geçtiği vakit bir Ankaradan şehrımıze ge mış- ŞiJkrQ Bey 
~rk · ı · •• a veya t~m•rk u. kabine ı o mıya tır. . 1 Sayyat muşile köpriıye çıkmış 
'•ı:ını ilan ctmiştı. .. Şükrü B. Hayda~pa.şa ıstas- , v do " ruca Tokatli ana aitmi 
Çt· llruning kabincsını ~ en z ıyade uut yonunda Vali Muhı?d.ın Bey, .e g Y b ş 
di "e n:ıalı ıslahat m s elclm . ışg~l e- Tiıtün inhisarı miiduru Behçet, tır. .. .. . ... . 
• 1?

0 rdu. Hükümetin bütun sıyası fa- .. . . h" u"'dürü Asım' Şukru B. dun ogleden sonra 
•'Yet" b d k mu~lcırat ın ısarı m . . .. h H 1 · ''di ı. u mihver ctralıflda . o nı::ı• . - ' Ş iik B !erle diii er ze Reısıcum ur a;.:ret erıııe ar:.:ı 
ııı.,,r. B.rumngin ıırastt tttıg ı . huku-' Defterdar e · b tazimat etmek üzre Yalovaya 
~ bırıncı dcreccdt u ;tç<dckı açıg, 1 vat tarafından kar~ıla.-ımıştır. . . . . 
• •nı •. . . 

31t VC" am<'le mt"'s t>le i h · 

"- 25-45 yaşında olup ta 
malfil olanlar kanundaki sara 
hat vechile muayeneleri icra et 
tirilmektedir. 

Bunlardan, maluliyeti yapı _ 
lan muayene neticesinde tebey 
yün edenlere kaydı hayat sartı 
ile maaşları verhmek Üzere ev
rakları ait oldukları vekaletlere 
gönderilmektedir . 

Muayeneleri neticesinde ma. 
lfıliyeti t<beyyün etmiyenle _ 

Mabeyin Başkatibi 
Tahsin Pş.nın gaze
temiz için hazırladı
ğı bu çok kıymetli 
hatıratta Sultan Ha
midin bütün hususi 
hayatı en salahiyet-

tar bir ağızdan 
dinlenecektir. 

Sultan Hamit 

raporlarını hazırlamaktadır !atmak ·ç· 'b· 'b" 1 · · Ald - 1• · ı ın ne gı ı ıı ır er ıttı 
ı~ımız ma .~m~.ta. nazaran hazı iktiza ediyorsa sür'atle 

k?mısyon bug_unku lıman işleri alınacaktır.,, 
nın memleketın menfaatleri a
l~yhi.ne bir şekilde olduğu ne
tıccsıne varmış ve liman i leri
~in hidematr umumiyeden oldu 
guna ve kar gözetilmeden bu 
işlerin idaresi lôzrm olduğun _ 
da karar kılmıştır. 

Komisyon liman i lerinin 
devlet teşkilatı meyanına itha. 
!ini muvafık görmektedir. 

Bu hususta dün ·ehrinıize 
gelen Maliye vekıli Saraçoglu 
Şükrü Bey bir muharririmize 

Bu hususta komisyon azasın 
dan bir zat demiştir ki: 

•• - Liman işleri hidematı 
umumiyeden olduğundan kar 
gözetilmiyerek ve memleket 
menfaati göz önünde tutularak 
limanın ıslahı ve ucuzluk istih
daf edilerek yapılması lazım _ 
dır. 

Halbuki şirket kaldıkça ma~ 
raf fazla olacak. Binaenaleyh 
bu !şi devletin te~~i.'.atı meyanı 
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Reis Efendi atlatıyor! 
ı ıg-iiiz ElçisiJe cereyan eden müla

kat çok kurnazcadır! .. 

, 

l ·i r.h. . il t ~·t'~ ~ftmr~Jl 
_. vı~J d ~ili_l,J l.t;.ı-h..ı:ı~ttii ~~. 

Aiganistanda gene isyan ! 
Asiler hükumet merkezi üzerine yürümüşler. 

Itaı,,ada -A/ganistaııt!!_ 

Galeyan Büyük 
var! .. felaket 

Fransa da 

Umuıoi 
sivaset 

& 

Vilay~t, Emanet Oemir-yollar• iC 
Tevhidi teşkilat ni- Iran japonyaiaıt 
zamnamesi şUrad.ıın mendifer mütehıtSll' 

çıkt.ı istiyor ,, 
Ankara, 28 ( Telefonla) - Ankara, 28 ( Telefoıı~a1 

İstanbulun tevhdi teşkilat ni - Ankaraya gelen bazı haıı<'· 
zamnamesi bugün Şurayi Dev - göre İran Hükumeti ahiref 
lette t-tkikatı ikmal edildi. Ve- ponya şimendiferler nezarıf 
kaletin yaptığı şekil üzerinde müracaat ederek müteha~ 
Şura mühim tadilat yapmıştır. ı mendifer mühendisi iste 
Nizaınnamenin formalitesi hak Japonyanın mütehassıs gö 
kında iki madde ilave etmiştir. 1 receği haber alınmıştır. 
Ni-amnamenin ismi " İstanbul Esterabat Tahran - "M;I 

K 1 d h E k it d B ki~ i bf belediyesi vezaifinin taksimi mire arasındaki 1700 kilo 
0 era a ZU Ur O az a 10 an aŞVe ı yen r ve sureti idaresidir.. Nizar:ına-, tik Iran şimend.iferi evve!IO 

efmfŞfİr, ÖIÜ ÇlkarıJıyor f nUfUk SO•• Jedı· me yakında Heyetı Vekıleye nedenberi ecnebi bir şirket . Y • gönderile~ektir. 34 maddedir. rafından yapılıyor. Yeni "1 
Afganistanda şu son iki sene Roma. 27 ÇA._A) -. _Zelzele! Pans, 27 (A.A) - M Tar- Beledıye memurları pon mütehassısları bu ;ti 

zarfında pek karışık vak'alara, kurbanlarına aıt ıstatıstıklerde dieu Nancyde irat etmiş oldugu" nı"zamılamesı" ·· · d l kl d 1 • h d h b" b dd··ı k E . · uzerın e ca ışaca ar ır. isyan ve ihtiliillere sa ne ol u. ma sus ır te e u yo tur. n bır nutukta de·•letin murakip ve · 
Fakat artık yeni kıral Nadir kazın kaldırılması ameliyesine naznn sıfatile ifa etmek mecbu ı Ankara, 28 ( Telefonla) - Yumurta ihracatıııtli" 
Hanın memleketin mukaddera- faaliyetle devaın olunmaktadır. riyetinde bulunduğu vezaifi ta- İstanbul belediye memurin ni -
tını ele aldıktan sonra artık Yiyecek içecekınuntazaman tev rif ettikten sonra, Fransanın ik I n~zamna~es~nin t~tkik Şu~a t~n Ankara, 28 ( Telefoııl') 
Afganistanda hali tabiinin av- zi ediliyor. Kıra! felakete uğrı- usadl kudretinin layık olduğu, zımat da.ıresınce. ıkmal ~dılm~ş Yumurta ticaretimizin i ~ 
detine hükmedilmişti. Esasen yan bir çok yerlt;r~ ziyaret et - mevkide bulundurulması zaru -ı ve . .. h~yetı umumıyeye gonderıl• fı maksadile bir yumurta 
Afganistanin bütün dostları bu miştir. retine işaret eylemiştir. mıstır: . . kası teşkili düşünülmek 1! 
memleketin biran evvel sulhü . MI sırda - ---- Mumaileyh, asri patronluğun\ Edırnede yı~ı~an camılenn Sındika Nevyork, Londra. 

1 

· sükuna kavuşarak dahili idare- takip edeceği yolların ve istika tamırı lin, Bükreş ve Peste Y 
' - Mehmet Ali Babıaliye da- ve! çekilip gitmelerini tem . nin tanzimini temenni ediyor - Millicilerin faaliyeti metinin bilhassa sanayı"in tecdi-1 Ankara, 28 <. Telefo.nla) -. sindikaları hesapl~rı tetki1' " 

" lardı. Gelen haberler Nadir Ha KAHİRE, 28 A.A. - Veft dinden ve aynı· sahadeki müs _ rrtı_ııa o :ıyısı e "' ırne .e ı ı ten sonra sindika teş ı ,na bir çok kP_.sP altın göndersin, [ mek için yap·' an teşebbüslerde F d ı ı ~d d k d"k k'l 
buna mukabı 1 !\dana da ona ter daha ileri gidilirse bunun neti- ı d h ı ı h · s t 
'kedilsin. Bt• sıra l arda Padişa-. cesi pek fena olabilirdi. Ruslar mn dahili idareyi tanzim için fırkası tarafından vergi verilme tahsiller arasında itilaflar akdin camı er e usu e ge en ta nbat cektır. indika teşekkül ~ z 

h f 
azaınl derecede çalıştığını gös- mesi hakkında nes, rolıınan be- den ve toptan satışı tensik et _ miktarının yüz bin lira .. o.l.du. ğu takdirde harice gönderileC t 

ın mena ;; Mehmet Aliyi ken- gidecekleri yerde bu israr ve te- l ı E k f d 
di tara ma cetbetmektir. Meh- şebbüsler kar .. ısmda bilakis İs teriyordu. Afganistanın dostla yaııname nüshalarını alıp oku- mek suretile mahreçlerin inki _ a_n aşı mıştır: . v a mu urıye: murtalar hükumetimizce 

Al
. . k ~ rı için bu her halde memnuniye mak için parlamento azasının şafını temin etmekten ibaret ol- tı umumıyesının İstanbul heyetı yen bir kontrola tabi tutul 

met mm uvvet ve ehemmi- tanbulda kalmag"ı daha muva- - f · · a--· b" · t 
t i mucip o~an bir şeydi cuına gu··n:; akqamı gı·zıı· bı"r 1"çtı· ması l~znngelceg· ı"nı· so··ylemı"ş _. ennıyesıne ver ıgı ır emırde ecnası tesbit edildikten 

yeti ölü!lciye atlardır. Onun fık görebilirlerdi de ... Bu tak- - · ~ ~ - " Maaınafih Nadir Han devle nıa apmış old ki S ad kl"" tir. . tahribat mahalline sür'-atle bir Eevkedilecektir. 
ı_·çin_ Babıali şimdi kendisinden dirde İngiltere, Fransaya ve da - ı Y u an a .u-ıstıfade etmelidır Ruslara karşı. ha sonra Mehmet Aliye müza- tin dahili teşkilatını ye.,ik~tir- ' bünde polisler taharriyat yap· Diğer taraftan istihsalatı tez mimarın gönderilerek vaziyetin Valilerin 

t 

tebdili 
d ı ı mıs'ardır Hu""ku"met bu bey~" yit etmek ve ı"stı"hsalı"n muhtelı"f tebit edilmesi bildirilmiştr. 

ev et mtidafaa icin padişahın heret mi edecekti?.. Rusyaya ·-' · ' -·-
bütün kuvvetlerine müracaat e- karşı Fransa ve Mehmet Aliye namenin gazetelerle neşrini Hayvar sağlık nizamnamesi Ankara, 28 ( Telefonla) 

Bazı valilerin tebdili hak t 
ki kararname imza edildi: d - · ·· b Ik" ı k d -- 1 ı men'etmistir. ecegı gun e ı c e uza egıl- müzaheret?.. ngilizler böyle -·--- -

<lir. Onun için Mehmet Aliyi el bir şeyi düşünmüyorlardı.. . Dahili harp 
de etmek çok iyi olacaktır İ ·ı · b · k · PEKJ.N, 28 A.A. _ Ecnebı· 

S 1 
·. ·: ngı terenın u vazıyette ·en 

u t:ın Mahmudun Harıcıye d" · · · · d"" h tt 1 k • b 1 d k b N d k 
1 

R . f d" ısı ıçın çız ıgı a ı ıare et resmı mem a a.ı- an çı an azı 
azın eme 0 an eıs e en 1- ·d· haberlere göre komünizm tehli 

bunu dinledikten sonra söylece. şuRı ı: k ·· k.. ld . , , usyaya arşı mum un o u kesi telaş ve endişeyi mucip bi.r 
vap venyor' ğu kadar Fransa ile tesriki me- hal eoJmıştır. Kuvvetli surette 

- İngiltere ile Fransa Babı- sai, fakat Fransa ve M~hmet A müsellah kızıl kuvvetlerin Ki-
alinin çok eskidenberi dostu- !iye karşı da Rusya ile anlaş- angsi eyaleti dahilinde bulunan 
dur. Fa :at <>Öz aramızda kalsın, mak!... Nanchiıng şehrini ele geçird;k-
asırlardanberi bize düşman o- Meşhur bir muahede !eri, 10 bin kişilik diğer bir kuv 
fan Mo;,koflann bu işte hemen R · vetin de Hunan eyaletinde kaiıı 
bize dost oluvermelerindeki hik uslar Istanbuldan çıktılar •.. 

Fakat bu ancak 9 Temmuzda, Changsha mevkiine hücum et-
mcti an lıyamadım. tiği ve hükumet kuvvetlerini i-yani meşhur Hünkar iskelesi amillerini bir araya getirmek 

Fakat Mehmet Aliye gelince, muahedesinin akdinin ferdasın- ki drfa mağlfıbiyete uğrattığı .1 o Babıali için koynunda besle- d 1 t ı •ivayet olunuyot. şartı e amele ile patron arasın -
a o muş ur.. . da bir tesanüt vücude getirmek 

cligi bir yı'andan başka bir şey İngilizler, Fransızlar İstan- Chımgsha şehrindeki ecnebi- liizımdır. Amele, umumi menfa 
c.1mıyacaktır · !er İngilı"z ve Amerı' kan 2'.am-

. buldaki Rus asker ve donanma- ·· ~ 1 1 b" J"k b • 1 1 İngilterenin İstanbulda Meh botlar,na naklolıinmaktadır. at ere patron a ır 1 te ag 1 0 

sının çekilip gittiğini gönnüş· duğunu hissetmelidir. Amele -
met Ali için böyle dost vaziyet lerdir, fakat olanca gayretleri- lüral ~adlr Han v J nin daha iyi bir istikbale doğru 1 
almasının sebebi onu bir an ev- ne rag" men bu muahedenin ak- k . . h 1 f ı ere m e yükselme~i için teşriki mesaı· 
vel kazanarak bilahare kendi me ıçın çalışırken mu a e ete 
;naksad na göre istihdam et- dine mani olamamışlardır. maruz kalmıyacağını temin et-' hissine sahip olması en esaslı 
mekti. Fakat İngiliz hükiımeti Çar Nikola namına muahede mek zordu. Nadir Han vaziye- mü cad e 1 e bir şarttır. 
Mehmet Aliye tam manasile yi akteden Orlof ic;in siyasi bir te her ne kadar hakim ise de ,.___ Bütçeden bahseden M. Tardi 
dost·olmağı hiç bir zaman dü- muvaffakiyet olmuştur. İngilte bir takım kabilelerin buna alış Oayke Paşa Al• eu, hali hazırda bütün Fransız-
tünmemistir. re evvela bu emri vaki karşısın tırılması kolay olmıyacak görü ları tehdit eden en büyük tehli 

Babıali gibi, İngiltere de koy da ~usyaya karşı kin ve h_u_su- nüyordu. Şimdi bir haber geli- manyada mah- kenin umumi masrafların müte 
ııunda bır yılan beslemek iste· met ızhar -~t~;k~en k~ndını a- yor: Afganistanda gene bir ·is- madi surette artması olduğunu 
miyordu. , Jarr:adı. HwTl<ar ısk~l~s-~ m~ahe yan baş göstermiş. Asilerin iler kemeye verildi. söylemiştir. Bir sene zarfında 

İstanbltldaki İngil"z 
1 

. . . 1 desı Rusyanın Babıalı uzerınde !ediği bildiriliyor. umumi hizmetlere ait masraflar 
1 e cısının h" · · · d" B - Kabil, 28 (A.A) Havas A - la borçlara talısis edilen para 

;ısıl ehemmiyet verdig"i 'nokta ' ımayesını tesıs e. ıyor, ogaz- Norveçte kongre · 
·Bab a'l" · ı R d h l ları Rusyanın emrı altına alıyor jansı bildiriyor: Kühistanda ye mıktan 70 milyara yani milli 

1 1 ı .e usya arasın a er i d · b" · k t A ·ı toplanıyor., varidatın dörtte birine balig" ol-
hangi bir s.ekilde bir muahede u. ru ır ısyan çı mış ır. sı er 

S sayfiyede bulunmakta olan kıra maktadır. Bu yolda daha ileri 
ııkdine mani olmaktı. istanbuiaj ultan Mahmut meşhur dar- lı ı · k · t · l f gitmemek ve durmak Jiizımdrr. 
gelen Ruslar, Mehmet Ali ıle bı meseli tekrar ediyordu: k et eb getçırmbbe .. ı1s ~mdış er, aaf- 12 ağustos tarihinde Norve-
:?rtık mesele kalmamış olması- - enıze uşen, yı ana sarı- . f k 1 l d A ·ı h'" çin paytahtı Os o şehrinde ye vergilerle kapatılsa bile milli 

111. 1 ardieu 

Ankara, 28 ( Telefonla) -
Beşyüz maddelik ve bir çok e -
sasları muhtevi hayvan sağlık 
nizamnamesi Şfırayi Devlette 
tetkik edilmektedir. Bu nizam
name ancak iki aya kadar ikmal 
edilecektir. 

Traktör tecrübeleri 
Ankara, 28 ( Telefonla) -

Traktör tecrübeleri hazırlıkla -
rı bitti. Jüri azaları tecrübelerin 
programını hazırlamaktadır . 
Agustosun ikinci günü saat 10 
da tecrübelere başlanacaktır. 

gün Ali tasdika gönderild1· ' 

meyanda sabık Kütahya ~ 
Fevzi B. Afyona tayin ed• 
tir. Umum jandarn1a ku~~ 
nı Nazmi Beyin şarktaki .' ..A. • 

!erden birine tayin edil..-K 
söylenmektedir. " 

Ankarada sıcaklar aza.idi~ 
Ankara, 28 ( Telefoıı:"Jia 

Bugün Ankarada dereceı d 
ret 3 2 ye indi. Hararet ttc~ 
dül etti. ı fı 

1 

D · a-· 
1 

a u eşe us enn e muv - 1 Çünkü, her yeni masraf yeni 

na rağmen, ç.:kilip gitmiyorlar lır !. • 1 k~ otamarruk ş _ar 1

2
r·
0 

kislı er, t u dinci veremle mücadele kongre 
dl 

• . . .. .. ume mer ezme ome re iktısadiyat üzerinde meş'um nı 
· Babıalı de deruz.e d\'şmuş, yı- mesafeye kadar yaklaşmışlar- si içtima edecektir. Bu kongre bir tesir icra edecektir. ' 1 
Bunun için de ileri sü~ülen !ana sarılmışt~. Gıt ~ıde Rus- dır. Bu havalide şiddetli bir ga de profesör Calmette B. c. G. Yenı· Posta bı·nası zı·raS•ur.g.: 

behane şu oluyordu: İbrahım A ıara karşı eskıdenberı beslenen leyan ve kolera hüküm sürmek aşısile elde edilen netayiçten Grev ve müsademe 
nadoluyu taınamile tahliye edip. husumet ve itimatsızlık İstan- tedir bahsedecektir. Bu aşı şimdi - B k 1 
çekilsin, ondan sonra... 'bulda hafifliyordu. Rusların mü . ye kadar Fransada 230 bin ço- Rouen, 27 (A.A) -- Grevci 8fl asına satı ıyor.. '-Be 

R h • · - b"k ı v l !erle vuku bulan bir müsademe " 
Tahliye oluyordu. Bir İngiliz zahereti böy~e bir de muahede· us ancıye nazın cuga tat ı ou nmuştur. e e -

ve bir Rus zabiti buna nezaret ile temin edildiı"~i görülünce A- MOSKOV A, 28 A.A. - Ha- de edilen neticeler şayani mem neticesinde polis 30 kadar kişi b:t'ıuru 
ediyordu. Fransızlar, Moskof- dananın Mehmet Aliye bırakıl- vas Ajansı bildiriyor: Yeni H:ı- nuniyettir. yi tevkif etmiştir.Bunlardan lSi Ziraat Bankası Devlet Bankası muha JI Bı' · · v M L · F d" • ı muhtelif ittihamlarla halen ların İstanbuldan gitmesi için mış olması acı geliyordu. rıcıye ekili . itvınof dün ransa ve ıger mem eketler 
Babıali nezdindeki teşebbüsleri Hünkar iskelesi muahedesi Berline gitmiştir. de bu aşının hiç mazarratı gö- mevkuf bulundurulmaktadır. Jiğj va:dfe~İlli görecektir . 
ni bir kat daha kuvvetlendir- Osmanlı Devletini Moskof Y eni bir fırka rülmemiştir. Yalnız son za - Bi 

d~ Bisiklet müsabakası ·1· 
mek maksadi!e Çanakkaleye do Çarlığının himayesi altına BERLİN, 28 A. A. - Gele- manlarda Almanya a Lubek ıe' 1 

ay 
nanma bile getirmişlerdi. Esa- alıyordu. Fakat şu nokta ~ek intihabatta elbirliğile çalış şehrinde profesör Dayke tara - Paris, 27, (A.A) - 21 mer- Umumi Müdür Şükrü Beyin muhtelif İ Ş ckt 
sen İngiliz donanması da orada şayanı dikkattir: Babıali bu hi- mak üzre ve demokratlar, halk fmdan Parise getirilerek tat - halede ve 4818 kilometre mesa . hakkında gazetemize beyanatı ntkdi 
idi. Fransızlar bir an evvel içeri mayenin kendi lehine olan ci- çılar hiziplerinin, genç vatan- bik edilen bu aşı bir çok çocu- fede icra edilen Fransa bisiklet il 
girıneği istiyorlar, İngilizler ise hetlerinden istifade edecekti.· perver Almanlar birliğinin işti- ğun veremden duçar olarak ve müsabakası Fransızlardan Le - Ziraat Bankası umumi mü - 1 habirlik vazifesini ifa ed~ nil 
istanbuldan Rusların c;eklip git Himayenin mahzurlarına gelin- rakile yeni bir fırka teşkil olun. fat etmesini mucip olmuştur. ducq tarafından kazanılmış dürü Şükrü B. bankanın İstan- 1stanbulda şimdiki b~J ta 
mesini beklemeği tercih ediyor ce; Babıalinin aleyhine olacak muştur. Bu teşekküle devlet fır Halbuki icra edilen tetkikat B.

1 

tır. bul şubesini teftiş etmek üzere bilhassa Devlet Bankası a a1ıı !ardı. Maksat Babıali ile Rusya cihetlerden Ruslar istifade ede- kasr ;smi verilmiştir. C. G. aşısının Lubek laboratuva Anarşistler tutuld u a·· h · · ı · · ıı - d h m un şe nmıze ge mıştır. gıru eru te ettikteıt <:1 
arasında bir muahede akdine miyecekti. Çünkü devletler ara- Yeni bir vak'a rıı:da ~ğer bir ~ü!tür ile karış PARİS, 28 A.A. - Paris ci- Şükrü B. bir mııharririmize ihtiyaca kiifi gelemiyece~ A 
mani olmaktı. sındaki rekabet buna mahal bı- Saygon, 27 (A.A) - Tantao dıgmr ısbat etmıştır. varındaki köylerde tutulan bir- demi5tir ki: den yeni posta binasıııırı ~ ye 

Babıali Fransız ve İngiliz dip rakmıyacaktL kasabası eşrafından birisi bir re Bunun üzerine Dayke Paşa kaç İspanyol a,narşistinin istic- "- Bankamız, sermayesinin at Bankasına tahsisi tak' s esa 
Jom~tlarmın teliiş ve endişeleri Filhakika muahe?~ imzalan- . volver kurşunu ile ağır surette namile bir zamanlar Gülhane- vaplarma başlanmıştır. Bunlar- tezyidi üzerine daha ziyade fa- etmiş ve binanın müba~.S;/ hi 
ni bır kat daha artırmaktan ge dıktan sonra Babıalı bundan yaralanmıştır. Bu hadisenin se- yi idare etmiş olan bu zat ve rü dan ikisi memleket haı-icine cı- al bir hale gelmiştir. bankaya devri hususuııdll tı' ele 
ri kalmıyordu. Mesela reis efen derhal istifade etmek istemiş-! bebi mumaileyhin haziran vaka fekası mahkemeye verilmiştir. karılmaları hakkındaki emre ~i- Sermaye 100 milyona iblağ itibarile mutabık kalııtı11~3 tı:;u 
di İngiliz elçisine şöyle diyo - ir. Fakat bundan bahsetmeden yiinden sonra sükunun tesisi hu Kalmet her halde bu meseleyi ayet etmemekle maznundur. edilecektir. Bu sene bankaya Zaten bu vasi bina poS18 Or 
du: evvel muahedenin esaslarından susunda Fransızlara muavenet Oslada tavzih ede~ek ve ~şısı 1 ~evki~ olunan aı:ıarşistlerdcn hükumet tarafından 7 milyon resi için lüzumundan f;ı.ı e <l 

-. Size mahrem olarak söy-ı ve ona merbut olan !!_İzli bir e~miş ?iması dolay.ısi~e _komü - nm kıvmet ve tesıratını ızah bır <;ogunun evlerınde taharri- lira verilmiştir. yüktür. 
lemıştim ki Rusya tarafından r:ıaddeden bahsetmek lazım ge- nıstlenn mııkabeleı bılmısle kal edecektir. J y2t yapılmrştır. Bu esnada bir Bu sene zarfında daha üç Binaenaleyh bunun baı; jC' 
bir ittifak akdi için müracaat ol lıyor: 1 kışmış olmalarıdır. 3 şüpheli Profesör Kal metten başka Ç<'k vesikalar ele geçirilmiştir. milyon lira verilmesi muhte - za tahsisi ve posta idares ıı· 
clu. Padişahımız da buna muva i Boğaziçinde Hünkar iskelesi şahıs tevkif edilmiştir. profesör Bull veremlilerin sad- .. • 1 meldir. EsasPn Türkiye Ziraat müsait bir yerde ihtiyaell 1 
fakat edecek görünüyor.. 'denilen mevkide 8 Temmuz Avusturalyada klş. rına yapılan ameliyatlar hak _ _Mühım maç memleketi olduğundan banka - yet edecek vüs'atte bt-ıa 

Fakat İngiliz ve Fransız dip 1833 te rktedilen bu muahede Weellington, 28 A.A. - Ve-ı kında bir konferans verecektir. PA~I~, 28 A.A: - Davisj mızın her tarafta yaptığı teşki- ni cok muvafıktır. . , 
lomatla_rı nihayet şunu kabul j sekiz se_ne için .. ~mzalanan k~- ellington adalarında şiddetli Üçüncü gün Berlinli profesör kupası ıçın yapılan fınal maçın lat büyük bir ihtiyaca tekabül Telgraf isleri ayrı bır 
mecbunyetinde kaldılar ki eğer şılıklı bır tedafüı muahededır. bir kış hüklim sürmektedir. Ba- His talebe ve verem hakkında ela Borotra, Lott'u ve Cochet, etmektedir. yapılabilir. 
Babıali ile Rusya arasında bir Birde merbut olan gizli bir mad zı yerlere 30 senedenberi ilk de- malfımat ve vukuflannı tez •t Tilden'I mağlu etmi 1 r i 



Edirnede çıkan müthiş kasırganın yaptığı 
:-a-ğ~ı-=-r=-=---,--H-a_z_:::_ır-lı-k---:-A-:--t-y_a_r_ı-:şl:-a-rı~P=-o-=-ı e_n_e_z_y_o-=-ı__;u ~S~. B=-a-n=-k-a--==sı~ 

tahribat 

k ' 
1 
Beykoz-Polen ez şo-

00 İ e S. G.Saraysergisihazır- Cuma günü Veli sesi tamir olundu. 
---- k Iıkları devam ediyor. efendide başlıyor 

Fabrikatörler neka· 
dar hisse alacaklar? ... 

zeı kontes u· 
ını sa~ır eden

, ,.erden tazminat 
efonla • • 
ha~ ıstemektedır. 

f 
ahirı:O -
nez~ rus kontesinin ağır 

[tetıasl!'~zada muhakemesi 
iste~ . 
ıs go!llK>lin Ağırceza mahkemesın-

beyaz Ruslardan Madam 
ır. . .. · ani _ '18.V ısminde bir kontesin şay 
kil0;,ııtkat bir davasını rü'yete baş 

e!IO ı~tır. 

ş~kel ıtlüzel Rus kontesi,_ ~ui ~iha 
Yeni 1vana isminde iyi gıyınrnış za 
u ~bir kadındır. Müddei kontes, 
r. lağınr zedeliyerek sağır~ığına 

)Cbiyet verdiklerini iddıa e -
atıllftck, M. Jori Kolaro ismi.n~e. 

) gömlek mağazası sahıbını 
efo~bunun akrabası M. Greguva 

1 ";.:.f:lava etmektedir. 
rta ..,--
ekted'bilber Rus kontesi mubake

dra. 1! huzurunda hadiseyi şöyle 
yu tıyor: . 

etkilc '- M. Kolaro ile eskıdenbe 
şkil Jı.onuşuruz. Aramızdan su sız 
·ı eı\z derecede sıkı bir dostluk 
·ıec~tdı. Bn ahbaplık senelerce 
ce ı:ıı\.am etti. Ve her geçen se~e 
utul daki dostluk rabıtasını bır 

daha kuvvetlendirdi .. Fa -
t nihayet vukua gel~n ufak 

hadise, aramızdaki dost -
rabıtasını bozdu. M. Kolaro 

nlıı).J ailesinin bana darıldıklarınr 
akkll'tti<>im zaman şaştım kaldım. 
di: d~rgınlığa s~ep acaba ne -
·ıdi. , Sebebini kendilerine sor -

k istedim. Bir giin evlerine 
edi tim. Kapıyı çaldım. Karşı ~ 

·urn':".a M Kolaro çı~t~. M_~s~leyı 
· va'., a izah etmelerını soylıye -
dil iceri girmek istedim. _Kola-

"h'avır !,, diye göğüsledı. Ara 

I~ zda kısa bir ağız kavgası ol-
za . K 1 . Biraz sonra ışe o aronun 
n~a~abası Greguvar karıştı. Ni
e'i,ed et ikisi, beni eve girmekten 
~ için kapıyı ittiler. O esna-

l bir ayağımı eşikten içeri at
bulunuyordum, kapı ça:par 

lmaz yere düştüm, kulagımr 
Pıya vurdum. şimdi ağır du
YUrum.,. 
Madam Jui, sağırlığı~a 

bep olan bu iki sahsın teczıye 
İ istedi ve taz~inat talep et-

aFkat mukabil taraf, konte -
. kulağının pek güzel işittiği-

1 •ddia ettiler. Muhakeme, kon 
sin Tıbbi adlide muayene e
ılerek kulağının işitme hassasr 
ın zail olup olm \<lığının tes -
t edilmesine karar verdi. Mu
keme eylule talik olundu. 

• •-+++ .... t-

Mübeccel. Hm. 
Eiyevm şehrimizde bulunan 

rezilya fahri konsolosu kont 
.. Bau Türkiye güzellik kır~lr 
:ası Mübeccel Hannna bır 

lgraf cekerek muvaffakiyet 
menni, etmistir. Kont dö Bau 

ı11f lgrafma şu 'adresi koymuş -
il' lır: 

" Ravr limanından 1 ağustos 
8 Brer.ilya•:a müteveccihen ha 

ket edecek olan Brezilya va
jt'>urunda Mis Türkiyeye.,, 

Bir franınz grupu maden 
arıyor 

, Bir Fransız grupu Karad~niz 
ef ılayetlerinde maden tah~rn et 

'1ektedir. Heyetin en ~ı}'.ade 
tkikat yeri, Ordu şehrı cıva
llda Bulaman köyüle Boztepe 
nilen mevkide heyet taharri 

ata başlamı~tır. Heyet Bula -
an köyünde bakır madenleri 

ulmu"tur. 
~ Ayn7 g-rupa mensup bir fe~ 

eyeti de şehre beş altı saatlık 
esafede bulunana Hapsımana 

;/ al iyesiııe gitmiştir. Bu ha~ali 
ıfc de zengin bakır madenlerı ol 

llgu söylenıyor. 
Ordu sthrıne yakın bir iki yer 

e de siı..:ılı kurşun madeni oldu 
ıı anlasılmaktadır. 
Beyetin reisı mühendıs M. 
0~1i~ şimdiye kadar yap~Jan 
'tıkkat hakkında gurupa ıza
_at vermek için Parist gitmiş
ır. 

Sergi 11 ağustosta 
açılacaktır. 

A<Yustosun 11 inde Galataı;a 
ray ;alonlarında açrlaca~ . olan 
Mitil sanayi birliği sergısı ha -
zırlıklarr devam etmektedir. 

Sergi heyeti dün de Galata
saray salonunda topl-~nm~ş ve 
serginin devam edecegı mud -
det zarfında yapılacak işlerle 
meşğul olmuştur. Sergi devam 
ettiği müddet zarfında bahçe 
gazino haline ifrağ edilecek ve 
bando cazbant, saz bulunduru 
lacak,' gece sinema gösterile -
cektir. Sergi gecelen de saat 

1 e kadar açık bulundurulacak 
trr. Sergiye 120 tanesi İsta~ -
bulda olmak üzere 140 fabrıka 
mız iştirak etmektedir 

Bu seneki sergi geçen sene -
kinden daha güzel olacaktır. 
Sergide mal satrlmı.yacak,_ fa -
kat sipariş kabul edılec~ktır. 

H. Borsası komiseri 

niçin An karaya gitti? 

ilk yanşa yirmi at 

iştirak edecektir 

Reisicümhur Hz.nin himaye
sinde ve Başvekil İsmet Pş. nın 
riyasetinde İstanbulda yapıla
cak At yarışları l ağustos cuma 
günü Veliefendi çayırında ya
pılacaktır. Koşu için tren ve 
kamyonlar temin edilmiştir. 

Koşuy« 20 at iştirak edecek 
tir. Yalnız prens Halim Beyin 
Rüchan ismindeki meşhur atın 
ayağı sakat olduğu için koşuya 
iştirak edemiyecektir. 

26 aygır Fransadan dün 
geldi 

Islah ve ;·"rış, encümeni alisi 
tarafından ' ayet için Fransa
dan mübayaa edilen aygırların 
26 sı dün şehrimize gelmiş ve 
Vilayet baytar müdiriyetince 
Dolma bahçedeki has ahırlara 

yerle~ tiri imiştir. 

Dişcil~r araaındaki ihtilaf 

Polenez köyüne oto

mobille 35 dakikada 

gidilebilecektir 
İstanbulun yakıninde güzel 

bir sayfiye mahalli olan Polo
nez köyü yolunun bozuk olma
sından dolayı gitmek çok müş
külatlı oluyordu. Paşabahçe'
den Poloneze yeni bir şosenın 
yapılması Vilayet umumi mec
lisinde de münakaşa edilmiş ve 
yeni yol programına da konul
muştu. Bıı yol ileride yapılacak 
tır. 

Bununla beraber Beykoz 
kaymakamlığı tarafından civar 
köylülc• vasıtasile Beykozdan 
Poleneze giden şose tamir et
tirilmiş ve otomobil ve arabalar 
arızasız bir surette işlemeğc 
başlamıştır. 

Bu yoldan Poloneze 35-40 
dakikada gidilmektedir. 4 kişi
lik bir otomobil 10 liraya gidip 
gelmektedir. Yalnız gitme için 
6 lira alınmaktadır. 

Bir fransız grupu du 

bu işle alakadardır 
Teşkili takarrür eden Sana

yi Bankası etrafında hazırlık -
lar devam etmektedir. 

Fabrikatörler bankanın te -
sis sermayesi olan ve müessis -
ler tarafından konulan 250 bin 
liradan başka 7 50,000 liralık 
hisse alacaklarını. Sanayi birli 
ğine bildirmişlerdir. 

Diğer taraftan bu teeyebbüsü 
duyan bir Fransız sermayedar 
grupu da bankaya nısıf serma -
ye ile iştirak için bir teklifte 
bulunmuştur. 

Dün bu grupun murahhasla 
rı Sanayi birliğine gelerek mÜ
zakeratta bulunmuşlardır. 

Vali becayişleri 

Edirneyi altüst eden 
kasırga tafsilatı .. 

Şehirde blitün cam ve çerçeveler k1rıtn11ş. 
a~·açlar söküln1üş, şehir karanlıkta kalmıştır 

••••••• 
Çamilerin kurşunları alemleri uçmuştur. 
Lehülhamt nüfusça zayiat olmamıştır. 

Edimede 26 temmuz gecesi kılmıştır. 

dolu ile karışık bir kasırga çı- Karaağaç ve Kapıkale taraf • 
karak şehirdt ve civarda bir larında hasar yoktur, buna mu 
çok tahribat yaptığını, bir çok kabil Karayusuf, Musul Beyli, 

Tevfik Hadi Bey E. camilerin minare alemleri ve Ortakçı köyleri zarar gören 
şerifeleri uçtuğunu dün telgraf mıntaka dahilindedir 

U. Müdüri,i oldu h- d. · ı · ava ısı o arak yazmıştık. Bu Edimeni garp cihetinde bulu 
Yunanlı mühtedi kız Dahiliye heyeti teftişiye reisi semavi afet hakkında gelen mü nan yerlerindeki mahsul karni· 

Yunan tabiiyetinde olan bir Mustafa Arif Bey Kırklareli temmim malumata göre 26 len mahvolmuştur. Ayni cihet. 
Etıbba odafıı heyeti idaresi kız Müftiliğe müracaat ederek valiliğine, Dahiliye baş müfetti temmuz günü saat on dokuzda te bulunan köylerin çoğunda za 

çarşamba günü sabahleyin içti müslüman olmuştur. Bu kız şi Sabri B. hf.yeti teftişiye garp istikametinden gayet şid rar vardır. 
ma eden.k diş tabipleri ile dişçi dün Vilayete müracaat ile 18 riyasetine, Kırklareli valisi detli bir rüzgar esmeğe başla - Edirne şehrinin manzarası Hayvan borsası komiseri Ke

maleddin Bey dün Ankaraya !er arasındaki dedikoduyu mu- senedenberi İstanbul'da oturdu Durmuş Bey !spartaya , mıs ve az bir zaman sonra mis- Ed' h · k gitmiştir. ıme şe rı epenksiz dük -
Kemaleddin Beyin bu seya- cip olan meseleye vazıyet ede- ğunu söyliyerek Türk tabiiye- emniyeti umumiye müdürü Ri- li görülmemiş bir kasırgaya in kanları, camsız evleri ve so _ 

hatine sebep hayvan ihracatın- rek divanı haysiyete tevdi edile tine giıl)1ek için istida vermiş- fat Bey Tekirdağı valiliğine, krlap emiş ve etraftan kulakla- kaklarda boylu boyuna yatan 
da görülen bazı müşkiilatın iza- Cf.ği h.-ber alınmıştır. tir. Mardin valisi Tevfik Hadi B. rı tınnalıyan bir uğultu gelme- ağaçları ile zelzele geçirmiş bir 
lesi için İktısat vekaleti nezdin emniyeti umumiye müdürlüğü- ğe başlamış, ortalık kapkaran- belde manzarasını arzetrnekte _ 
deteşebbüsattabulunmaktrr. Malul gazilere paralar ne, Gazi Ayıntap valisi Talat lıkolmuşvetamosıradadace dir. 

Bey, Rize vali lig' ine, Nüfus mü viz cesametinde bir dolu yai! - Bereket ers· b f 
Bundan başka Kemaleddin - . v ın u a et geç 

Bey evvelce Vekalete İstanbul- fl asıl tevz )• 01 U fi ac ak?. diirü umumisi Ali Server Bey mağa başlamıştır. Dolu ile ka- v?kıt sokaklann tenha olduğu 
Mu··ıkı"ye m··fett·şıı· «ı"ı1e Zon sırg-a tam 36 dakika sürmüş - bır • d k ı 

da etin maliyet fiatine nazaran u ı " ' - ,.aman a vu ua ge diği için 

ld 
- d · guldak valisi Akif Bey nüfus tür. yukarda ya•dı" ·b· ··r 

nirin pahalı satı ıgına aır •· gımız gı ı nu u~ 
bi; rapor vermişti. Bu raporda Maliye Vekaleti tevzi atın sureti icra- müdürlüğüne tayin edilmişler- Kasırganın tahribatı <;a zaiyat olmamıştır,yalnız dolL 
bir baş hayvanın sürüden ayrı- dir. Bu, afet ;ıeticesinde Edirne- nun tesiri ile vücutlerinin muh 
larak kasap dükkanında· satıl- Si hakkında bir tamim. gönderdi. Umum jandarma kumandanı deki bütün binaların camları telif yerlerinden berelenenlere 
ıncaya kadar geçirdiği safahat Nazmi Beyin Gazi Ayıntaba ta kırılmış, dükkanların. kepenkle tesadüf edilmektedir. Vak'a ~s 
teşhir edilmekte ve fuzuli para MalUI gazilerin Bankadaki nan cetveller kolordularca ba- yini ile yerine Konyada kolor - ri kopmuş, ağaçlar köklerin - nasında ailesi ile birlikte sehir 
verilerek etin pahalılaştığı gös beyıye hasılatından elde edilen dettasclik bir nüshası şubeye i- du kumandanı, sabık büyük er- den sökülmüş, camilerin mina- haricinde bulunmakta olan tah 
terilmcktedir. SOO,OOO lira ile malUI gaziler pa ade ve bir niishai musacldakası kanı harbiye ikinci reisi Kazım releri hasarata uğramış, alemle sildar Emin Efendi bu meyan· 

• Paşanın tayini muhtemeldir. ri, kubbelerin kursunları uçmuş dadır ve tedavi altına alınmış -
Raporda bilhassa Şehrema- zarının tasfiyesi netices~de ha da o şubenin merbut bulunduğu tır. 

neti etin pahalı satılmasında sıl olan paranın kendilerıne tev mal müdürlüğüne gönderilmiş Zabitanın terfi listesi tur. _ _ , • 110 •, 
amil olarak gösterilmektedir. zii hususw1da Maliye Vekiileti ve bu veçhile her kazada tevzii Edirne şehrinin telgraf ve te Polisi• 

t blı·g·ı· go··ndermiştir· hazırlanıyor lefon elektrik hatları bozuldu- .,. 
Vekalet Kemaleddin Bey- şu e · . icap eden mebalig miktarı ta- • • . . 

b h d 
h f "1485 numaralı kanun mucı- h kk k . "lmekle beraber bu Milll Müdafaa vekaletince gu cıhetle şehır karanlıkta kal B' f 

den u. usu.st~ a a azla ma- hince malUl gazılerle yetimleri- a u ettırı_k halen ha t ordu zabitanının bu seneki ter mı~trr. lr C na yet 
!Umat ıstemıştır. h. ıı· 1 . t . paranın ne mı tarı ya - f" . . Abd •• lk d• • • • 

Kemaleddin B. şunları söyle ?eve! şe ıtkye .. 'n. erbıne,_evzı ve ta bulunan malullere ve ne rnik ı ı;s~esı ha:ırlanıyorb. h 1 Hükümet, adliye, polis, jan- U a ırı nıçın 
. . ıta o unaca tutun ey ıye res- . "kt d Alı asken Şurası u ususta daıma dairelerinin bütün cam vurmuş ? 

mıştır: · k ·ı· ·ı ··ı tarı şehıtlere ve ne mı arı a . . . . . . . . _ . 
1 b 1 k 

. mınden mer ez vı ayetı e mu - . 'il ·ı ld 1 kı tetkıkatını bıtırımıştır. ve çerçevelen kırıldıgı cıhetle 
_ stan u a ovun muvarı- h k · 1 k b r vefat etmış malu ere aı o tı· · - el 1 Küçük Pazarda Hac k dın . _ el n fiatleri ük- a atta tevzı o unaca me a ı- _ • . . . h . Liste 30 agustosa or u ara bütün evrak ve defterler, kasır · 

1 
a 

datı ~z~ldrgın a y ğin Ziraat Banka şube ve san· gu yekun ıtıbarıl.~ ka~al . a~deı teblig edilecektir. gadan altüst olmuş, hatta bir caddesinde Hasa·, Efendiniı 
selmıştır. dıklarına itası Ziraat Bank mü- mahsuslarında gosterı nuş 0 u - k b·ı k ki k d gazoz fabrika 

Buna İzmir ve Konya havalisi düriyeti umumiyesine teblig· e- gu Müdafaai Milliye vekaletin- Mübadele işleri ısmı ı e so a ara a ar uç- sında çırak 2l 
kt. d 1 d b"Jd" ·ı muştur. 

nin koyunları ve va ın en eve dilmiştir. Malullerin, malUl ve de varit olan tezkere e ı ırı - Muhtelit mübadele komis , yaşlarında Mus 
gönderilmesi v~ Erzur~m ko- şehit yetimlerinin isim ve kün- miştir. Binaenaleyh me_blagi yonunda dün ehemmiyetli bir Bazı mahallelerı sel bastı tafa ile ayni cac\ 
yunlarının sevkıne henuz baş- yelerini mübeyyin askerlik şu- mezkur atide münderic; nısbet faaliyet olmamış, yalnız öğle - Saraçhane köprüsü, İmaret, dede 68 numara 
)anmaması sebep olmuştur. Bu belerince üç nüsha tanzim olu- dairesinde tevzi olunacaktır. den sonra gayri mübadiller ce- Kirişhane, Adaic;i ve Saray içi- lı dükkanda 1 r 
sene hayvaı:at ihracatımı~ da (MaluUerin derecesine göre alacakları para) miyeti reiı>i Hüseyin Beyle rei ni kamilen sel kaplamıştır. Har yaşında mana' 
ehemıniyetlıdır. ~u. da fıatler 1_ Ma\Uliyet derecesi L. Kş. L. Kş. si sanisi Celal Bc:y ögleden son mani ar su altında kaldı. Öküz- Abdülkadir sn 
üzerine tesır etmıştır. Birinci derece 446 66 223 33 ra ikinci murahhas Nebil Beyi !er ve inekler kapılıp gitmiştir. mak mesdesincl 

Maamafih on be§ güne kadar İkinci ,, 402 178 66 ziyaret etmi~ler, uzun müddet Rençberin vaziyeti fenadır. Bo dolayı evvelki g 
Erzuruından mal gelmeğe baş- Üclin~ü 312 88 134 görüşerek gayri mübadiller me Ira. v".' dolu mahsulü berbat et - ce manav abdül _Mecruh Abdulkad, 

]ayacak ve et çok ucuzlayacak- Dördüncü ,, 268 89 33 selesi hakkında bazı kararları mıstır. kadiri hamil eılduğu bıçakla kar 
tır. Beşinci ,, 223 33 44 66 vermişlerdir. 

1

. Şehrin en ziyade felakete tığ nınclan yaralıyarak bağırsakla· 
Trakya arpası Altıncı ,, 178 66 44 66 ... - rıyan yc:rleri Kıyık, Kuşane ve rını dışarıya rıkarmak suretile 

k 
'el b 2 _ 20 Mavıs 333 ten itibaren vefat eden mal(ıllerin derece- Emlak Banl<ası U müdürü lmarethane taraflarıdır. Bura- agır surette varalamı•, ve carı·ıı 

Bu sene Tra ya a arpa me - , ·· ~ 
ld h

. b !erine nazaran. Emlak ve Eytam Bankası lan zaten şehrin fakir kısımla- firar etmiş mc:cruhta Cerrahpa 
zııl olduğu ha e za ıre orsa-sına hemen hiç Trakya arpası (Vefat eden maluUerin yelimlerine derecelerine göre umumi müdürü Hakkr Saffet rı olduğu için evlerin coğu ha- şa hastanesine kaldırılmıştır. 

d
. verilecek para) B. dün Ankaradan gelmiştir rap olmustur. Bir kayık battı 

gelmemekte ır. _ H kk S ff B el · Z Bize verilen malumata naza- Zabit yetimlerine Nefer yetimlerine a ı · a et · emiştır ki: ayiat miktarı yüz binlerce Son fırtmalardan bazı deni 2 

buna sebep şehrimizde ar- Ma\Uliyet dereı:eı;;i Lira Lira "- Bankamıza 1stanbulun lirayı gecmiştir. kazaları olmuştur. Bir kayık 
ranfatlerinin çok düşük olmas1 Birinci derece 320 160 en büyük binası karşılık g.iste- Müteahhit Kasım Efendinin Şileden kömür yklü olarak !im~ 
~= ~uradaki fiatlerin maliyet fi İkinci ,, 288 128 r~lerck (S??·?OO). li_rahk bir is- arabası hayvanlarile havaya uç nımıza gelirken fırtınaya tutul· 
atini bile korumamasıdır. Üçüncü ,, 224 96 tıkraz aktı ıçın vakı olan nıii - mus 15 yaşlarında iki çocuk mus ve G~ları mevkiinde bat -

Dördüncü ., 19~ 64 racaatı tetkik ettik. Üzerlerine düsen büyük bir tas mış ve iki kişi boğulmuştur. 

B ık n ziraat bloku F k · · f k D 1 1 d k 1 a a Beşinci ,, 160 32 a at şeraıtı muva ı gömıe la parça parca olmuşlardır. a ıra ar arasın a a an kız 
Aldığımız ınalı1mata naza- Altıncı ,, 128 32 diğimiz için bu işi yapmaktan C .1 d ki h Geçenki fırtınada da Küçük 

ran gelecek ay Romanya"da bir 3 - Şehit yetimleri de zabit dilmek üzre tevoiine ve alına- vaz geçtik.,, amı er e asarat çekmecede bir bahçıvanın kı7 
Zı.rai konferans toplanacaktır_. ve nefer olmak üzre mütesavi- cak makbuz ile bu hususa ait • Sultan Selim camiinin dört kayıkla gezmeğe çıkmıştır. Bt 

M 
Ek&ik dirhem kullananlar d d b Konferansa Romanya, acans yen 11 lira alacaklardır. cetvelin eski hesaplar ayıklama minaresinin külahları. üc şerife esna a a ora cıkmış ve sand~ 

tan ve Yugoslavya murahhasla İstanbul dahilinde bulunan heyeti riyasetine irsaline tevzi- Pazar yerlerinde öteberi sa- Ji camiinde üç mınaresinin de lrsürükleyip götürmüştür. 
n iştirak edecektir. malOller mukaddema malül ga- atta bir guna yanlışlığa ve es- tan bazı esnafın eksik dirhem külahları düşmüştür. Camiin Kayık içinde dalgalar arasıı 

Bu konferansın istihdaf et- ziler cemiyetinden borç aldıkla habının ziyarhukukuna mahal kullanmakta oldukları hakkın - kuhbesi düşen külahtan delin - ela. ölümle pençeleşen kızda· 
tiği gaye Balka~laıda _bır zirai rı paraları henüz ödememişler- kalmamak üzre kazalarla kay- daki şikayetlerin son günlerde mış harap olmuştur. Eski cami gunlerce haber alınamamıştır 
blok vücude getırmelçtır. dir. Binaenaleyh tevziat esna- makam ve vilayet merkezlerin- çoğalmış olmasından Emanet in ele bir minaresinin külahı Dalgır ve sular kayıgı Müdany· 

sında borçlu olan ma!Ullerin de tahrirat müdürlerinin riyase- bu hususta zabrtai belediye me- düşmüştür. ya kadar sürüklemiştir. Kız lı: 
Borııada fiatler borçlannın tevkifi lazimeden ti altında mal müdürü ve asker murlarına şiddetli emir veret"ek Bir araba üç şerif eli camii _ yatta olarak oraya çıkmış ve b· 

Dün borsada İngiliz lirası bulunduğundan bu kabil borclu lik şubesi reisinden mürekkep takibatta bulunmasını bildir - nin yanından geçerken minare- raya getirilmiştir. 

1033 
kuruşta açılmış ve bir ara- olan mallılinin isimlkekriledborçlu bir komisfyon teşkildi~e bu _komi miştir. nin külahı beygirlere isabet e _ 6 kişi denizde 

!ık 
1034 

kurus otuz paraya ka- oldukları mıktar ha . ın .a me~ syon t?ra ından tev ıatın ıcrası derek ikisi?i de öldürmüştür. A Cengelköyde bagçı an Ko . 
dar yükseldikten sonr" l033 ku sup oldukları ask1 erlık şb·':'oelerı- ve_ verılec1 e~ pa~anın ma1aş res- Teşekkür ~a. bacı, ~a~ıf sure~te yaralanmış, 

1 
co, Yııni ve akrabasından 4 k2 

. d k panmıstır. j rıe ve mal sandık arına ırer cet mı s~net erme 1şaret o unarak ı~erdekı aıleyc bır şey olmamıs dm, Çenaelköy sahilindc: san 
ı uş on para a a · vel gönderilmesi için İstanbul- komısyon reisi tarafından tak- Babamın vuku İrtihali miina. t - " Al 915 k ş ır. dalla gezerken, civardan ge 

Liret 8,98, .. tın.. .. uru - daki eski hesapları ayıklama he t;m olunması selameti muame- ıebetile gerek oenaze meraai- Abacılar ha!>ınclaki nokta ba ren vapurun ela le-asile s~ncla' 
tan muamele gormuştur. yeti _reisliğine emir verildiğin- 1c .. n~kt~i nazarından mu_vafrk mine bizzat iştirak eden, gerek rakası rüzgardan karşıya fırla- devrilmis. hepri denize düsmü 
Kanı bigo borsası den lstan?ul _dahili mal sandık go~lınuş olmakla. olve~hıl~ i- muhtelif suretlerle beni ve aile- mıstır. Polise zarar olmamış _ !erse de kurtarılmıslardır. 

!arına verılmış olan cetvel mu- fayı muameleye hımemı alıye- miz efradını taziy .. ve elemimi- tır. Diğer camilerin minarele - Bıçakla cerh 
""~'~"~''"!C-'~"~·1 ·:_· ,,;;-~··ı~ı.~";;;··;---j64~3"<·, bince borçlu olanlarının ~orçla- leri rica 01.!:'nur.:' :ı.i tahfif lutfunda bulunan dost. rin küllahları clüşmüs. ve lmb - Ayasofyacla Dizdarive ma 
rı'i~'":!.'.h•'.!_'-~"-~";+."o;.ı7,"l~"'j:;11;:i"''-' --i·'~·~'Jj.5';j rının tevkifi ve bu suretle topla Malullenn paraaı b k ı t l ı · 'i ""' ~ ı ... -.•·" \larl ı o;·"·' larımıza samimi minnettarlık e urşun arı ucmuştur. nsan ıa lesınde oturan Ali Remziy' 
~!.--~,~ ... f, ,~,lliı.~"~--,7,;,.,::,;o,o.~'' nacak paranın heyeti umumiye Malullere para tevzi edecek ca telefat yoktur, yalnız is tas _ Necip isminde birı· bır~kla cer· 

t.l><t --~~:.ırr.~--i~::;;ll. · \ı k k m hal ko . "k" · • t" . ye 9üJ.Hnlarım1:U arzederiz. 'n ;;;::;;;."' .,, "' p;,., '" -.ı• babının zıyaı u u una a mısyon ı ıncı ıç ımamı per- yon yolunda ve saray içinde ki edip firar eylemi~tir. Necip po 
1 

1 
• , • ·• ,_, ,,~,.,,,. 1 ~ •; - ııaziler hesabı carisi ne kayıt e- şembtc günü yapacalıtır. Etem lnet eski biiyük aiaçlarm çoğu yı . lise" ar:ıınrr-.kta'1ır. 
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BiUiy~t 
Sıvas hattı İngilterenin en kuvvetli ban- tan satış yapar, isterlinin suk11- Ba'i 

1 1 Haftalık maU icmal Meklepli:er Miıabıkısı Bugünkü Alll 

tt.srın umdesi "Milliyet" tir · kalarmdan biri olan Westminis tuna sebep olurdu. Hali hazırda 63 ündi haftanın 3 üncülüğü mek gibi esası. iki büyük 

Q9 TEJ\iMUZ 1930 
101\REHANE - Ankara cadde.i 

· .'lo. 100 Telııraf adreıi: Milliyet, ı .. 
an bul. 

Telefon numaralı: 
htanbut 3911, 3912, 3913 

ter Bank, dünyanın hali hazırt ihracattan mütevellit kambiyo nü Darüşşafaka lisesinden ·206 kar~ılaşıruş bulunuyordu. 
iktısadlsi hakkında yaptığı tet· sat{şları için kambiyo kara:rna- Muhterem Bey kazanmıştır. Ya bu mes elelorin halli içi" ıolı: 
kikat netayicine dllic bir rapor mesinde bazı tahdidat mevcut zısı şudur: bulunduğuna kanidir: O da 
hazırlamaktadır. Bunda, Awu- olduğu için bu gibi satışlar ser• Haftanın en mühim haberini; memurlar da d;thit olduğu 
pada hükümferma olan iktısadt best surette yapdamamaktadır; Sfıi'emil yıldızının nasihatı Demiryolları siyasetinde ka- tan Almantarm yeni feda 
tazyikin ni~ayet buıt:ı~sı, .. bil- . Pi~~samızın ~ö~iz ~r~ı _ . d _ zandığıtnrz yeni zafer teşkil e- dahil edilmesidir. Böyle bit 

ABONE ÜCRETLERi hidesinde ticari faaliyetin yeni- satı~larından mütevellit kambi- . . .r • - · Şarka ·giden demi:ryolu inşa- kaların muhalefetine uğradı 
hassa Amonka Cctriahın Mutte şımdılik afyon, tıEtık ve tutun Fransrzca an lder. meclise gelen hükilmet, ınııB 

~ G· Türkiye için Hariç için den başlamasına bağlı gösteril- yo ile temin edilinektedir. Ta- Y.em yetı~eıı.J?ır ç~.~u. On Çılgııı çocuk heme.!': atı Sı'vas'a vasıl olıntıştur. Vata yette kaldı. O vakit Baş~ekil 
3 ayhğı 400 kıırut 800 kurut mekte imiş. İşsizler adedinin lep arzdan faz fa olduğu takdir- yedı Of\ sekiz .;Jlaş,t1'da ıdi. '. P~ · - Bu aradığ.ınu: erkek ben o nm kan damarları mesabesinde !atı Esasiye K~nunuııun 48 . 

750 .. 1400 .. Amerikada çoğalmasına ra-ğ· de Bankalar konsarsiyomu far- )'.a~ta sovmek.'\'qk,~re t~hlt~- lacağım deği.l mi? .. Demek is- olan demiryollarının çoğalması desinin Reisicümhura verdi 6 .. 
12 H 1400 .. 2700 " men, Mayıs ayı zarfında büyük kt vererek isterlinin yükselme- lıdır. ı:eıe .scv~\e~ kad~n, böy- ter gibi ona.haka.t", fakat bu sua memleket için bir -çok noktalar yetten istifade etti ve meclisi 

t;carethanelerin yaptıkları sa- sine mani olmaktadır. Konsor- l~ yenı yetışen lı!ir genc.m .kal- .li sormağa cesaret edemezdi. dan büyük faideler temin edece · İşte Almaıı milleti eylüliill 
Gelen evrak geri verilmez 
Mudd~ ııeçen nuıhalar 10 kurut 

'ur. Gazete ve matbaaya ait itler için 
11üdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların meı'uliyetini 
kabul etmez. 

tış muamelatının ehemmiyeti, siyom bidayeti t~ekkülünden bıle oynıyacak lqadar kalpsız o- Fakat bereket \/ersin sinema ğine şüphe yoktur. Vesaiti nak- cü günü yeniden reyini ver 
biraz ümit verir gibi görülmek- şimdiye kadar yaptığı muame- !ursa.'· " yıldızı b11nu anlar ve ilave eder liyesi mükemmel olan bir mem vet edilmiş bulunuyor. Al 
te iken, son gelen malumata lattan takriben 250,000 ist~rlin Bu genç to böyle-bir bedbaht di~ . lekette refah var demektir. De- bu tarihte vereceği rey ve ki 
nazaran, 1930 Haziranı zarfında alacaklıdır. lığa uğramışı:ı. ; Tecrübesiz, · 

0 
.erkek miryolunun uzandığı yerler ma nız memleketin mali siyaseti . 

· d - Kimbilir, belki, d d • ·1 ba bu satışlar geçen senenin ayni Son hafta zarfında ısterlin genç kalbi bir sinema yıl ızını b .. k km , F k mur oluyor. Eskiden mahsulü- en e gı, fakat bilhass>. 
ayına kıyasen yüzde 9 noksan 1033 ile 1035 arasında temev- sevdi. Ümitsizlilt içinde öyle dughunb kar1 şımakçhı ıştır.! a alt nü mükemmel vesaiti nakliye- sette takip edec~_.i •~ tika,net 

B ·· k .. h h' · · f d 1 
•• • b 0 lh B k K d k"k l · d" k. ' h ·d· a a e eme ayatı an ama c · b l d d · · J e'ı ugun U ava zu ur etmış ve aynı ay zar m a vuç ettı, ve ı assa an a o a ı a ar geçır ı ı ga gı ıp 

1
• d 

1 
d d " nın ademi mevcudiyetinden, e nazarın °'' a po·; zcy1 : 

ki iflaslar adedi de şimdiye ka- merçiyale İtalyana tarafından bu sadakatinden 1şnnhe ettiği ] azım ır ·· · er 1
• ki çürümeg-e bırakan halk bu- ti hoiz ola ·3:ct:c. Dün hararet en çok 119 en az -,.. 

ı 2.1 derece idi. BugUn hava açık dar hiç görülmiyen bir .raddeye mühim satışlar yapıldı. bu genç ve güzel 'yrldızı öldür- Bu kaç kere söylenmiş, kaç gün bu nimet sayesinde arzu et 
k · yükselmiştir. mek istiyor, gfilı da kalbinin ele f kere tekrar edi-lmişti !. . Her de- j tig- ini her hangi bir yere zah-olacak ve riızg4r poyraz esece ıır. E h t fı ·rt __________ _. 

:========;;;;=:::;~j Bir taraftan bunlar, diğer ta- s am ve a vı a mini büsbütüa · dindirmek için fasında genç. aşık sevgilisinin metsizce ve seri olarak göndc-

Bir mahkemede dava rü'yet 
:diliyor: Ceza davası. Davacı 
'iişman ablak yüzlü, kırmızı 
renkli birisi .. Maznun da genç 
bir hanım .. 
Davanın esası sudur: 
Bu hanım o şişi'.ıı.an beye to

kat atım§ ... Bey de alemin için
le yediği bu şamarın acısını 

mah.kemede çıkarmak istiyor: 
Maznuna soruyorlar: 
- Baksanıza hanım! Siz bu 

efendiye bir tokat atmışsınız .. 
Hakkınızda davacıdır. Ne diye
ceksiniz? .. 

-Evet efendim kendisine bir 
tokat attım! .. 

- Neden?. , 
- Çünkü vapurdan çıkarken 

arkamdan geliyordu belimin 
alt tarafına vurdu, ben de muka 
bele ettim. Eğer itiraf etmezse 
hem isbat edeceğim, hem de 
ben de davacı olacağım. 
Davacıya soruyorlar: 
- Bu sözlere ne diyeceksi -

. ' ,."ltZ •• 

- Efendim farzedelim ki, 
ben böyle bir şey yapmış ola -
\'ıt!l .Suratıma şamar atmak"mu 
"rnbele bilınisil,, olur mu? O da 
benim vurduğum yere vuraydı. 

Maznun: 
- Efendim! Bu bir telakki 

meselesidir. 
Mahkeme mukabele sebebile 

lavanın sukutuna karar veri -
)'Or. 

Neden çoğalıyor?. 

Bir ayda 20 kişi intihar et -
mis. Az değil. Ekseri vet te ka
dınlarda. Hemen Allah cümle -
yi korusun!. 

İntiharın bu kadar çoı?;alma
rnna sebep sıcaklarmış !.. Ala bu 
•la bir fikirdir. Lakin bu müşa
hedeyi yapan bir doktor değil, 
rabıtadır .. 

Pek ata madem her şeyin 
neden arttığını keşfediyor.. A
<:aba yankesicilik neden artı -

FELEK 

rafta~ da .. zir~a:in geçir~ekte EsJ.ıam ve tah~i!at alım ve s~ kendini vurmağ1 düşünüyordu. ! C:i.ddiyeti:ı~en, kendisini. sevd i- 1 rebil ecek. Bıı suret le ?emiryolu 

· ' ene a ın u çocugu egen- u 
oldugu muşkulat Amerıka ve tımının serbestısı hakkındakı G k d b - b - gınden bıı kat daha c;nın olu- ı toprak olma u·a mahkum bır ser 
dolayısile Avrupa buhranının tahdidat 2 numaralı kararname . , t . t. sı· ne 1 yordu. mayeyi alt ın ya pacak kadar fe-. . - . j . .. • . . mıs, ona cesare vermış ı. - . . . . . . 
pek yakında bıtmıyecegı kana- ıle kullıyen refedılmış olması- ' ld b" . k h !erde Bir gün yıldızın yanında 0 za- yızlı bır faıde temın edıyor de-

. . k d" -. . d . l k ma yı ız ı ır ço sa ne 1 1 k . c·· h . h· ·k· . 
atını verme te ır. na ragmen pıyasa a ış er pe . d k b l ..ı k kendisı- mana kadar te 3adüf etmedig- i me tır. um urıyet u umetı-

M l k . . d.. k . ' d d H r h f" l . gencı e a u e<tere 1 • b ır b 1 .. 1 . d 

d 
err.ı. e etı_mız unyl a b rızın- urgun ur. .. adı az~rl ıat ebrı- ne rol verirdi Bu tecrübesiz ı esıtıer, yaşlı bir adam gördü. Fa 1 nb~~ de ı aşlı k prensıpl ~.rın ke~ 

en muteessır olmak a eraber ne nazaran yuz e on ı e on eş . k ·1;- k d h ·d- I kat gene kadın kendisine: ırı e , meme etın en mera o 
vaziyeti iktu;adiyemiz nisbeten miktarında temettü temin eden i genem ~~-ın~ ır a\ a a .ş\ · · ' 1 şelerine kadar demiryolu uzat-
iyidir. Bu seneki mahsulatı ar- bazı Milll Banka ve yerli sanayi ~etl~ndır ı. e% ı . ~ 1 dız tur. uı - Kıskanma, sonra anlatı- ı mak; memleketin bir kısmının 
ziyemiz hem bol hem de cins kağıtlarımız var iken büyük kü 1 turlu.kıy~fetl~re.gın~ordu. Gah l rım!. ·der giai baktı. Genç iişrk 1 mahrum olduğu vesaiti nakliye 
itibarile mükemmeldir. Söylen- çük tasarruf sahibi' ve sermaye zengın bır mılyonerın ':'cf~sız bekledi. Fak~t .~s~er,. za.if ve ihtiyacını en asri bir şekilde tat 
diğine göre yalnız fındık mah- darlarımızın tereddüt ve lakay- karısı oluyor, koça~ı1?-ın :ntıka- yaşlı adam bır turlu gıtmıyor- min etmektir. Gönül arzu eder 
sulü memleketimize iki milyon di göstermeleri hiç bir suretle n:ın.dan kurtulmak _ıçın . aş~kıle ciu. ki bu tahayyül yakın bir zaman 
isterlin temin edebilecektir ki l kabili izah değildir. Avrupada bırlıkte kaçıyor, gah Hındısta- Nihayet gittikten sonra yıl- da hakikat olsun. 
bu halin kambiyomuz fiatine ayni derecede sağlamlığı haiz n~ı: muhteşem ı:nahracalannda~ dız anlattı! 
mühim tesir yapacağında şüp- J kağıtlar ancak yüzde 4 ila S hın tar~fın.dan çıJdıcas.~ya s<'.vı-
he yoktur. getirdikleri halde, halk bunlara le·r· e.k. .H .. ı.ndın meçhul koşclerıne - Bir sinema sermayedarı ... 

l 1 l ı asla Benimle bir mukavele yapmak İhracaat mevsimi daha başla- büyük bir rağbet gösterir. goturu uyor, a tın ara, e m -
madı. Geçen ve bahusus daha Piyasaınızdald bazı eshamın ra garkediliyotdll. ıstıyor. . . . 
evvelki senelerde bu aylar zar- bundan evvelki en yüksek fiat- Fakat yarı çıplak bir halde , SQnra l!ır çok ızahat verdı. 
fında İzmirden ihraeaat malla- !erile şimdilci fiatleri,, bir de mu sokaklarda dilendiği de oluyor- \ Fazla kazanç, bol rahat ... Her 
rına mahsuben İstanbul piyasa kayeseye esas olmak üzere 1929 du. Genç, sahnede çok muvaf- şey müken:ımel: . . Genç çqcuk 
smda al~vre i~~ı;_rlin satışları ya s~nesi te':11ettülerini berveçhi fak olmuş güzel bir kadm daha j b~na müdahale edemedi. Çün
pılırdı. Ispekulasyon da açık-, zır dercedıyoruz. ne kadar büyük roller yaparsa ku .para, kazanç mevzu bahsolu 

Ncv't En y üksck !. t bu gunku fiaet 
9,70 lira 
Stl 

bunların hepsini yapıyor, türlü 1 yordu. 
IC/2Q temettüü ·· 1.. k f ı · d'k d tur u ıya et ere gır ı çe e F ·k d b. h f 

iş liaokası 

Tramvay aksiyou11 
Terkos 

!'!, lira 
1 ıo ~ 

00 

12cı kuru~ . h bb .. b" k d a at ara an ır a ta geç-
gencın mu a etıııt ır at a- .. • k" .. 1 b. k ld 
h lı d 

L mıştı ı şoy e ır me tup a ı: 

Arslan (imento 
Tel!on 

• 

• 
• 
• .. 

.125 
250 
,!27 
180 

• 
• 

• 

Düyunu muva'.;hide tahville 1 tine satıcı bulunmadığı için, he 
ri hükumetle hamiller arasında nüz ikmal edememiştir. 
ki malfim ihtilafa binaen dü
şük vaziyetini muhafaza etmek 
tedir. Son muamele 110 kuru!? 
üzerine yapılmıştır. 

!stikrazı Dahili rağbettedir. 

Borsa haricinde muamele gö
ren Mısır Kredi Fonsiye kağıt
ları da düşkündür: 

1886 tertibi 162 lira 

9gı,4 ya alıcı vardır. Osmanlı 1903 tertibi 11 .'.! lira 
Bankası Nisan 1930 da başladı- 1911 tert.ibi 109 lira c. •• a<!kte-
ğı "raşa,, yı, aradığı 97 1/ Z fia-, dir. 

a a yor u. ,. thr. 

Kadının şen, serbest zaman
ları vardı. Genç :ı;ocuk böyle za
manlarda ona daha ziyade yak
laşmak istediği zaman onun 
merhamet ve istihfaf karışık bir 
sesle~ 

- Uslu dur, yaramazlık et
me? .. deyişi bn tecrübesiz çocu 
ğun büsbütün cesaretini, ümidi
ni kırardı. 

Yavrum, 

Şimdiye kadar hakikati sana 
söylemeğe cesaret edemedim. 
Fakat ben seni burada bırak
mak mecburiyetinde kaldım. 

Cenubi Amerikalı bir zengin be 
nimle izdivaç etmek istedi. Ken 
disi ne genç, ne de güzel. . Es
mer, zaif, kuru ve yaşlı bir a
dam. Fakat milyonları var. 

Ona karşı daima masum ve . B~u n:_dd~de~ezdim._ Ner_e
temiz kalan bir kadın olarak gö l ye gıdecegımı soylemege lu
rünmtk a_rzu~ugenç .!ıldızın .pek J zum görmüyorum. 

h?şlandıg1 hır r~l~u. O kadar j Beni unutabilirsin ... Sana bu 
kı buna çılgın hır aşık ohn ço- müsaadeyi veriyorum. Beni af-
cuk ta inanmıştı. . 

Sinema yıldızı ona: 
fet ... Ve bundan sonra şıddetle 

Bugllnkl yeni 

bilmeceml:ı 

SOLDAN SAGı\: 
1 - Filanın arkada" (5). Zaman' 

(Z). . 
2 - Çalğı (3). lyi (3). 
3 - istifham (2). Buğday tarla11 

(4) 
4 - Bi·· göz rengi (3). Su (2). 
5 - E.!kiden k•lmo. adet (5). U-

zak nidası (2). 
6 - isyan eden (3). Çalğı (3). 
7 - idam et (2). istirham (4). 
8 - Kise (3). Nota (2). 
9 - Yazılı •ahifelerin bir araya 

gelmeoi (5). Nota (2). 

H:ı,,, İn h;r öliöuı 

Muharrir arkadaşlarıııı' 
Kemalettin Şükrü Bey dil' 
ha henüz iki yaşında olatl 
li kızı (Ümit)i kaybetıtM 
yavrucak Merkez Efendi 
zarlığına defnedilmiştir. 

Arkadaşımızın candan 
duğu bu acıya iştirak edef ıİ 
çüçük yavru toprakta Y~ 
baba ve anasına uzun 5' 
ömürler dileriz. 

eğlence!eri 

DllnkU bllmecemııt• 
halledllmis Rekll 

A.ŞACl 

1 - Ben (3). Tal.•ka (3_}· .Jı 
2 - Bi• göz rengi (3). Ba""i 
3 - idam et (2). Valde (31 

(2). ( 
4 - Trabzonlu (3). Sop• 

- C<ık değil (2). Apantıf 
Nota (2). 

6 - Doiurtan (3). AJhh 
7 - Beyaz (2). Nota (21· 
8 - Bir e•kek ismi (3). 

dar şapka11 (3). 
9 - Ekmek (3). Uzvun ceJI 1.,jcareti bahriye ınC'ktehincle 

ıı1saat nıiinakasa~ı ; - Be ı1im bu hayata katlanı
şım hep san'at a~kı İçindir. Son 
ra da pek iyi talcd\r edersin ki 

hiç bir kadııı.ı sevme! .. ,, ----- -

Borsa mübayaacıları 
- ===· rttihadı Mif Ji \\lcktl·p bin jsı dahılinrlc y:tpdn<:ak tamirat ve tadil:\t ile kayık· 

hane in;aq 7 8-<J.JO per~cmbc ~ü ııu , ant on dorttc ihalc, i icra 
edilmek llzcrc kapalı zı.r r ıı s ulilc ayrı ayn ıııu11 :ık1>ap \'il/. olutı · 

mu~tur. T;diplcnıı ~craiti anlamak [izerc Orrı:;rınk kJiıı mckt·p 

mıidurhigüne \'C nııınaka - a ya i,tirak cd cıxkl ,•riıı de kanunu nıah 

>ıNın d a tari.l edilen sekildc ihzar cdilmi, teklif mektuplarını YC 

rhlıvc i fcnn ;,c \ T ınaliıclcrİııi ınıı~ · i r n-s Jıki ı· e htaııhcıl ikt" ıd ! 

geçinmek lazım. cemiyet yapıyor Türk sigorta şirke ti 
Fakat, bilmiş ol ki bc:n hem Ticaret borsasındaki müba - J 

. . . 
mutssc,eler nı u haschecili~inc tevdi t>lkc,·klcri teminatı ınuYkkatc 

mJKlıuz unu hamikn yn m ve saati ııı t'zktlrda me kte pte mi.ıte~: kkil 

kı ,nıi s yt>nu mahsu~u n t ınüraca1tlar 1• 

b-..ı hayatta devanı ederım, hem i . . Harik ve hayat üzerine sigorta ın 1 l n ~ e 
d • · 1 · b. k yaacılar kendı ara 1arında hır ce . . . . · t 

e tam manası e temız ır a- . . . .. . icra eylerız. Sıgortaları hal 'c ıç1, ın .i> ll 
dm ... Bir gün bilhassa namus- mıy~t t~~ılıne teşebbus. et~ış . . . ' . 
karlığı ile beni cezbedecek bir lerdır. Mubayaacılar cemıyetı - • şera1t1 havı.~lır 
erkek bulunca ona varacağım. nin gayesi mübayaactlar ara - \1erkezi I<laresi: Galatada Unyo·1 H · ı ı 

Ah._ bu erkek, bu mes'ut in- s~nda mesleki birlik tesis etmek Jı .\c-ııı si lııılmınıa,yo.ı\ ~t·hlrtc :_ıe m·(•.ı : : a · ı, ı •: ı 
san kım olacaktı'?. . tır. _ 1 elefon: lleyoglu • 200_, <ti! 

yarı bir darbede yere serer, öl- -.::._Benim mi? Neden beyba.:-lzelliğine dı:- medyundu: Belki Ağır ağır gözlerim kapanıyor... Nevres Vacit, çok e~ 
dürür, bir anda mahvediverir- ba? şirretliği de güzelliğindendi. \Gevşiyorum ... Dimağımın par yetsiz bir şeyden bahs 
di. Hem de onların, kendi ha- - Çünkü çal1 ;!ha s:ıa tlerimi- Nevres V<i<:it'in sesi daha a- , !aklığı tedrici sönüyor ve kar- muş gibi omuzlarını oyııacl' 
yallerindeki p1.fınlarmdan, ta- zi tesbit etmed '. k. ğırlaşmıştı, tok tok söylendi: 'şılıklı uyuyoruz... - San'at bu ... Bunları \1 ,, oıA', ~ 

BAHÇEMDE savvurlarıntlan bir tekini, en kü - Sizin emrinizi bcidiyorum. - Bu, ayrı bir iştir! Rasih, ı Rasih Nevres, babasına hak şünmezsek neyi düşünece 
çüğünü tatbik imkanını, iht ima - Yok, hayır. . . Sen, ne· za- zannediyor ki ben . söyliyece- veriyordu. Fakat onı.ın aradığı, Mecburuz, Belma Hanırrı··· 
!ini bırakmadan. . . • man dispozesin? Onu anlamalı- ğim, o, yazacak. .. Hayır, çocu 

1 istediği şey, o kadar müşküldü Be ima, birden sıçradı. 
Nevres Vacit, dudaklarında yım, baştan savma, angarye o- ğum ... Hayır, Belma Hanım ... fki... kalktı, Nevres Vacit'e '/ 

müsamahalı bir tebessümle: lacaksa iı;temem. Hayır, Ferhunde Hanım ... E-! İki tarafında keyfi gelmesi i- tı, hafifçe omuzuna d~3. 
- Anlatın, çocuklar, dedi. - Ben, her zatnan dispoze- ğer söyliyen kadar~ yazan da çin eşref saat beklemek lazım - Beyefendi, ben1ın 1 

Selma, Nevre> Vacit'e yavaş yim. İşim çok ağır değil. Siz dispoze olmazsa, atmQsfer bozu gelecekti. Bu şerait altında ya- fena değildir. Bana, dild' 

'~ ,,-2) 
····~~··BiR GUL A • 

/J!al1m11t Yesari 
yavaş sokuluyordu: söyliyeceksiniz, ben yazacağım. lur. Anlatabiliyor muyum? 1 zılacak roman da ancak yirmi remez misiniz? 

O, yalnız burnunun uc:_una konaı di, iı.· mitlenebilirdi? Lakin tlü~- .- N~~i anlatalım: . bcyefe~- Nev~e;; yacit, bir k~ç ~-akika Belma ile Ferhunde, gayet i- otuz senede biterdi. Rasih Nevres, bütün dİ 
cak sinekle.ri avfamaga razı ol- rem Hakkı? dı ... Sızı dınlemek ıçın beklı- evvelkı acız tavrını, du~kun ha- yi, derin_ anlıyormuşlar gibi baş 1 Yirmi otuz sene! Yüksek bir ni toplamış, babasına 
muş yorgun, ya5lı köpekler gi- Zarafeti ile Be!mayı, "epate,, yoruz. !ini atıvermişti; sert, kat't idi: sallıyarak. gözlerini kapı - ' san' at eseri iç_in fazla veya lü-ı' du. Nevres Vacit'in aırıı . 
bi idi. Onun en büyü\<: mehare- ettiğine, edeceğine kanidi. De- Nevres Vacit, Belmanın mak - Sözün vehleten doğru gö- yarak tasdik edi.yorl~rdı: j zumsuz ola~i!~rdi; asıl mesele, muş, kaşları yukarıya ge<l 
ti, gi:izle.rihi kapıyarak, kulak- mek ki.? da ürr.'.itlenebilirdi, ~ sadını anlamıştı.:. . j rü~üyor. Fakat yanılıyorsun, ço -, Evet, beyefendı ... Evet ... Nevres Va_cıt ın bu kadar sene gözleri ışık saçıyordu .. 

- - · ' l ausUn:rck. ~algın uyuyor n~n da umıde duşmek hakkı ı- - Ne kadar ıç~mz tez, Bel-

1 

cugum! Rasih Nevres te onlara uy- : yaşıyabilmesinde idi. Yaşamış Lakin Nevres Vacit'ı 
görünmekte idi. Ürkütmemek, dı! ma Hanım. Belma da, sanki Nevres Va- mak nerıketini gösterdi~ f ta olsa,on, onbeş sene sonra, yal canı eok sürmedi yukarı>" 

_ •• a o u, ı~s lıi:;sini vermek Rasih Nevres, Belmanın bi- · - Sizi, çok taciz ediyorum, cit'in maksadınt . anlamış gibi, - Evet, beybaba... nız kalbi çarpar, yorgun yorgun rik k~şları çatıldı, göıle 
: .arttı. raz evvel söylediklerini düşün- değil mi, beyefendi? J bilgiç bilgiç başını sallıyor: Nevres Vacit, _ellerini oyna.ta , nef~s alır. bir et ve kemik kül- uçurum karanlığına bııl~ 
, Rasih Nevres, iki ihtiyarın dükre, babasile amcasına ne de- - Yok, Estafurullah ... Bili- - Yanılıyorsun; çocuğwn! rak daha etraflı ızah etmek ıs- çesınden ıbaret kalacaktı. _ EO-er bu kaı.;ı_ 0ısal' 

" 1 • • ., • mt. d~ 
tutmak istediği iki ayrı yolu gö rece acımak lazım geldiğini şa· kis, bana vazifemi hatırlatıyor- Diy~n bir bakışla lıakıybrdu. tiyordu: . . . 1 . - ~eseleyı anladın mı şım- kanı, ihtimali butunsaY d"' 
rüvordQ. şırıyordu. Hatta acı.ır a:< da ka- sunuz. Rasıh Nevres, babasına da, - Farzedınız kı yazıya otur- dı Rasıh? yanın en güze.! ~eyı olııf 

Fakat ikisinin de nencleleme- 1 fi ı;leğildi. İki ihtiyarı, kollarııı. Nevres Vacit, gözlüğünü tak- Belmaya da ıne.rhametle gülüm duk. Ben, dispozeyim. Notlarım ! - Anladım, beybaba. yazık ki... ,. 
den, hatta dü~meden yiirüyebi- darı tutup sarsmalı, hakikatin tı, Rasih Nevres'e döndü: süyordu. Nevr,;.-ı \racit, muvaf- yanıbaşımda ... Fakat Rasih'in: Belma, takdir ve hayretle yü- Belma, Nevres Vacit ııı 
lecekleri çok .~üpheli idi. acılığını ve dehşetini anlatma- - Bunda biraz da Rasih'in fakiyet günlerinde teessüs et- bir kırgınlığı var. Hafif hafif zü parlıyan Nevres Vacit'e bak nü kesti: 
, .\caba, hangisi daha ümit bcs lı idi. .kabahati var. miş itiyatlardan kuvvet ve Pm- esniyor, yahut geriniyor. Ogün tı: - Neye bcvefendi? 
liyordu. Nev es Vacit, romanı Belrrıanın. hırsı, .ateşi, bu iki • Rasih Nevres, hayretle bakın niyet alı.yor,.ı.. · neşesiz ve Y.org1;1n ... Bu •. yavaş, - Ne ~nce rlüşünöi.vorsu'1u7 8 . ı:ti1eıJ 
ile bir l:;ık kazamh!!ıaa -emin- yor1?:11n tak'ltsv:. ~cal'\i;z: ihti-, ıl• · et;,,: "avas bana dıo sır'!."~~ e~•yor .• · bevefetıdı' { 

ve vukutlannı tezyit 
!'. 

1 
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nın tuklar• 

._. ti.ircceg-i yer, tekaüt maaşı, dul •Kambiyo vaziyetini tarsinj tahsilat ile bütçe muhammena- ı ( llicirıd 'alıiblcn. nıalıad J tşefkat ve yardım etmektir. Fa- 1 muvakat itilaf ile temdit olu~· 
• (Biriru•i~n"'tltaba •• , d k · · k h lk 'd · · b' •w h . ve yetim maaşı alanlann a. et için alınan tedbirler tının mu ayeselerini havi ıkı . . , . . • at a. ı ares~nın, ırçok _de- maz. Çünkü nihayet memleket 

· i gün kaldıktan sonra şe rı- ı"tibarile miktarını çok tem:ıl c· Ka-mbiyo meselesı· hak"ınd" m_. ufassal tabluyu bir kaç gün i- veslern:hr. Her san atm taklıdı falar bırçol< vesılelerle tecriıbe inkisaf vesait" _, h 
tnize do··"'""cektir. • ld ki " ~ d k~' b" fh ld - b·1· · · · · ıc ınaen ma nım et-"" h decek ve fakat a ı arı para aldığımız kararlar Büyük Mec- çın ~ ve . .,.et m. atbuata . ver~- ır sa ası o ugunu ı ırsınız. ettik ve söyledik, güler yüz ve meğı icap ettiren fed k. 1 ki 

Bı·r muharrı"rimiz dün saba · b"l k b" 11a c ktı B ı ·· ı d k Mı"lliyet asrmda m·ıı· et"n de fk tı· ·· ·· d 1 a ar 
1 

a-. "k miktarını geçıne ı ece ır · !isin .çıkardıg· ı kanundan mat- e . r. ıraz .evye soy e ım ı . 1 ıy ı şe a ı gozun en ayrı ıp ta ona rın muayyen ve bittabi t h _ 
ı>endı"kten '•atiye vekilini 1.stı. · y · k / d bır tak ht k' 1 d l d.. ·· ··ı b k ld - a am m le ifrağ edecektır. enı anu- lilp neticeyi temin etmiştir. El- a>'.?ıyat ".e saıre mansub~tın an nn sa _e ar ara ve o an uşman goz_u e a _ ~ ıgı zaman mül dahilinde olduğu bilinmelı: 
bal etmiş ve kendisine vazıyetı nun en bariz siması verilen pa- yevm hükihnet bu neticeyi muh mute:':'ellit \-ak"1llar har_ıç. ol- d_ıncılara taklı_t malı yapmak ve 1 karşısındakı melegın nasıl tunçj laznndır. Memleket ink" f t
maliyemiz hakkmda sualler s?r ranm miktarını çoğaltmak, ve- t~lif sa'!!daki meşguliyetlerden ~ak ~zr~ !IZ9 li senesmın ver sı.lesi verdiğini görü!oruz. Ke~ bir. çehre olduğu derhal görülür. tikçe borç artar sistemi ~~a m~ 
ınuştur. Vekil B. mali -her.mese fat ve saire dolayısile intikalin tahkim 've tar9'n etmek yolun- g~ ve ınhısl4t"lat-'tal:ıakkukatr ye- d_ı ya~~malarını temın etmek ı- Mesele cümhuriyette, cümhuri- Jekette istikbalde serbest inki 
leye temas etmiş, şüph~lı ka- önüne geçmektir. Bundan ma- dadır. Umumi kambiyo vazi.ye- kunu 218,9rz;ı49 lirayı bulmuş- çı~ ~l_ger meml~ket!ere sahte yet ailesi içinde vatandaşların şaf hakkını tanımamaktır. Borç 
lan noktaları tenvir etmış, çok ada yüz kuru§tan daha az maaş ti gerek filen ve gerek ruhi ola- ~~ur. Bu ra~aı:n.9.2~ d~ 2.16, 927 de mıllıyet,. sıı;11te sıyas~ , mak:;at şafkatli ve yekdiğerini severek ameliyesi halin zaruretine uy • 
mühim beyanatta bulunmuştur. alanların 10 seneliğini vermek rak tamamen emniyet bahş bir ıse 207 mılyon lıra ıdı. soV)mıa_k ıstıyenkteşkılat vardır. ~aşayabilmeleri ve bu nimeti gun olarak bir defa kestirilirst 
Vaziyeti maliyemizin açık ~e suretile tekaüt kanunile alakası va·ziyete geçtikçe bizde şimdiye . _Yaln_ız şurasını icaret etme· e. daıma olaca tır. (Bravo ses ıdrak etmeleridir. Eg" er bunun mcml k t ki k d" f ı· 

• h la h kkında demtş- · ı k 1 v 1 ·) h . . e e çocu an en ı aa ı-
umumı at rı a kesilwel<; hususunda ven en a- kadar olduğu gibi bu kuyudatı ıyım kı 929 senesi hesapları erı .. .. arıcı~de herhangi birisi, gaf- yetlerinin kendi inkişaflarma ya 
tir ki: nuni salahiyet ş_,_.md_iye. kada.r peyderpey tanfif ederek tama- telgrana alınan malumattır. Hareket az surdu .. Kıyama lete duşerse nekadar dikenli - b·ı· 1 B ı.. • ...: 

D 1 B 
k sı b · · ak · 1 la "dd 1 b" 1 • rıyacagınr ı ır er. u esas 1r411 

ev et an a !stanbulda ve Turkıyenı~ . ı.r men nonnal bir vaziyetin içine 928 ve 927 b~saplarını da hesa- ıştır etmış 0 an r şı et e ır ~o a bastığını tecrübe ede- cinde bir muvakkat itilaf kabul 
"- Devlet Bankası, ben Av- iki şehrinde tatbik edılmıştı. girecegı"mize eminiz. bı kat'iletemtistenittir.Her sene mukabeleye ve cezaya maruz cektır. Onu hazin akibetinden d . _. ... ah . 1 "kten sonra b T.. 1 f k ld 1 T ·k. 1 1 k k . . e eınıyecegımızı ız etmış o u 

rupadan avdet et~ı le- Bu seneden itibaren unu ~r- Kambiyomuzun • tarsın ve ~e gra malumatı ile hesabı kat' a ı ar. a ıp o unan ar te - urtannak kımsenın iktidarın- ç·· k.. 1 k . .h . 
hisse senetleri kayıt muame ki yenin her tarafında tatbıke tahkimi için bütçemizin bazı 

1 

ı arasındaki" fark nazarı dikkata rar geldikleri hudutların hari - da değildir. yor~. ~ f u m::ıı ~letın 1 tı 
sine baslayacaktır. Bir ay son~ başladık, ve ilk başlangiç olmak masraf fasıllarında yapmış ol- alınırsa 929 da dahi umumi ta- cine çıktılar. Milli para ve milli jktısat va- yar e ecegı eda r ı . ~: ne.": 
ra. avdet edeceii:.i.m ... Denız tTarıı~-- ı'tibarile 3. O ku.ru_ ş.tan d .. ün m_aaş clug·_umu. z 5 milyon !;ra_yı m_üt.e-ı hakkukatı_n_ bütçe m.uh. am_ ~eıta- Memleketler arasında, ali si · t" d lurs:ı ols1:1n on lan de~ıg_ım ~i_bi 
k 1 

Lloyd Jhakata _' t _ dı-ı as t e menfaat mülahazaları zıye ıne e temas etmeden sözü tesöıt ettıkten sonra ıstıkabılı-
ı e .oerscmbc gunu . ·ııe İ- ların. verıl~e~ı ı~ın mu cavız bı_r tasa~ru. f ka.mı_len_ı~tıh ~~ tecavu~ eclecegı ıstı a e- Y e v mü .kesmek istemem. Geçen se- • h ·· 1 .. k d b 

yestıno va nurlarından ~ır tamı men bıldırdık. · sal ve ıktısadl ışlerımıze tlave dılır. Kezalık telgrafla alınan beynelmilel siyasette birçok nekı büyük buhranın geçirdig" i nı er tur u asıttan aza e u. 
talyaya gideceğim. Parıse de Dalgalı borçlar ettik. Bundan maada her devlet malumata rıazaran 929 tahsila- eksiklikleri ve mahzurları hoş - s~fahatı bilirsiniz. Aldığımız ne lundurmay~ m~scl adamlarm 
belki giderim. Bir müddet de Geçen sene çıkarmış oldı..ğu; makinesi her devlet şubest da- j t• y~kunu :\19 milyondur. 928 de gönneğe ve tahammül etmeğe ~.ıcel.7ri, sizi yormamak için, iki ba~lrca ~azıfelerınden sayanın. 
lsviçrede oturmam muhtemel- muz dalgalı borçlar ka~~nu da hilden temini mümkün olan, aynı rak.am z.ı-~ idi. Fa~at b1:1 sevkedebilir. Bunlar siyaset ha uç cumlede tekrar hulasa ede- (Şıddetlı alkışlar) 
dir. Seyahatim sırf istirahat alacaklıları bu seneden 1tıbaren masrafı behemehal da~ili .emtij sene v~;ıdatı _ıııınde 4 mılyon lı- vatında daima vakidir. Anım, ym. BJ.Inlardan birincisi bir defa Günün güzel havadısind.n biri .,ı 

rnaksadl·ıedı·r. Ne istikraz ara· tatmine başlamıştır. aya hasretmek mecburıyetınde- 1 ıa_yı m. utecavız ve çoktan_ sarfc- bir takım noktalar vardır ki on milletin kendi bünyesine ve mak üzre şimendiferlerimlzin Anaa. 
f d ı 1 • ı· · f lunun yarısını aştı~ını C:jİtmişsiniz ... 

ın - .d. m ne de bir is- Cümhuriyet, bir tara tan ya- dir. ıımış emvali etrukenın o se- arın .a ı sıyaset ve men aat ve meınleketin •.. ktısadi kuvvetı.ne d. B" aga gı ıyoru • h .. t d. E . k b" k M 1. h I . b" ··ı~h f ır. ızim şimendifcrlerimize tariz e-
tikraz muzakeresi yapmağa. şadığı senelerin ~aa_ tut ve e .' _ı~evm ışlem~kte olan büt- n: çı. an ır an.un!~ a ıye ve- ya er 1angı ır mu.., azaya e itimat etmesidir ki buhranın en derler Tarizlerin bailıca me•nedi bun 

r k•t f · aliikadar e- yelerini tam bır ıntızam clahı- çemızın sadece mudafaa ve na- kaletıne devredılmış olması ve da edilmesine imkan yoktur. Bu şiddetli zamanında kendisi gös ların sevkekeni hatlar. olduğu iddi-
a ıye ve a e ım · d k clig· er ta f k'l 1 · "· d .. · f f ayni mah· tt b 1 b"r I ktalar n ba nda hu d" asıdır. Yani biz t.-darik edebildigimiı: 

de. n bazı meseleleri, maliye ve- !inde temı~ e er. e~,k 
1 

dc-n ıa11 ve adetber1ının ovız. sarı ~-j ç k 1ıy~ e 1:1dunan ve k~I esası no . ı . şı . - ter ı, ve en müessir tedbir ola-
,,.1 .

1 
• . 

1 
damlarla gö- raftan mazıden ıntı a _e sı arın a u unan 4 mılyon lı- o sene enn varı atını teş .' dutla.rın emnıyetı ve bır .m.em- , rak büyük müşkülata sür'atle para ile yalnız askeri hatlar viıcude 

r;.a etı e ışı o an a b b d f getiririz. Vakia milletlrrin simendi· 
. . . d borçlara lfıkayıt kalması ıtta ı rayı mütecaviz bir meblağ hey' e en enerler idaresinin 2,5 mı!- leketın komşusunun dahılı asa galebe etti. Bununla beraber fen fer inşaatında boyle nazariy~ler var-

ruşmek ıhtımalım var ır. l tecviz edilmezdi. Dahilde ye· eti vekile kararile sarf istikame yon liralık varidatının nazarı İ· yişine herhangi bir suretle fena ni olarak ciddi tedbirlere lüzum dır askeri hatlar iktısadi hatlar g-ibi. 
20 milyonluk mukave e gane muntazam borcumuz olan tini tebdil etmiş ve dahili emti- ti bara alınırsa telgraf malumatı müessir olmak arzusundan mül 1 vardı. Bu tedbirlerin başında bir hat munhasıran aıkeri ve sevkel-
Nafia vekal~tinin ".'-!~anlar- istikrazı dahili faizi ve i.tfa te- aya tahsis kılınmıştır. ile alınan miktar dahi bir sene hem olmaması vardı~. Bunlar milli tasarruf gelir. Milli tasar- ceşi maksat için yapılmıştır iddiası o 

la yaptığı 20 mılyon lır~lık .mu· diyatı şaşmayan bir intızanıl~ Demir traverslerin yerine] evvelkini mütecaviz olduğu gö- esaslı noktalardır. Bına_enaleyh rufu milli hayatın her şubesin- zaman doğru olur ki memleketin ik· 
ka\le_ ıe.bir istikraz ma.hıy_etı_nde ödüyoruz. Milli hüklımet_e aıt ahşap trav. e.rs ika_mesi bir tasar rülür .. B. u rakam.927 de 20.ı mi_!- bunların hallolunması lazımdır. de ve her istikametindekı· 1·ca- tısadi ve idari ihtiyacı için ° hat li.1-- Ü 1 k h - 1 d • zumsuz o1sun. Bir memleket ki en i~ 
degıldır. ç beş sene 1 ı tıyaç ve istiklal muharebe erın rıı ruf un harıcındedır. l yon ıdı. 929 malı senesıne aıt İki memleket arasında büyük sı batını burada uzun U7.llµ tafsil tidal ihtiyacatını tatmin edebilmek 
sağlam bir şekilde, ehven fiat- mütevellit borçlar da ödenmi~- Vergilerin tahffi tahsilat yekunu postaya ait he- yaset ve büyük dostluk emelle- etmek istemem. Fakat milli nok için bu şimendiferlerc muhtaçtır. O 
le bir Alman grupu tarafından tir. Bunlar arasında ~cl:nmemı~ Geçen sene istanbuldan ge- sa~ı kat'i iç.in arn:ak üç. ay son- rine kapılmadan evvel normal tai nazardan birçok tetkikat gös şimendiferlerin bin evsafı içinde yal-
temin edilecektir. Ben seyahat- kalanlarla sakıt hukıımetten çerken sizlere söylemiştim ki r~ ~kmal edıleceği veçhıle yuka münasebet tesisine imkan olup termiştir ki döviz olarak bu nız sevkekeyşi mahiyetlerini tebarüz 

h l da k k d k 1 k ı~ ettirnıcğc çahşmak ve bilmektir, vc-

ta ı·ken 1·mza edilir Mali seraiti- mi:.aevver emanet. e. sap arın mevcut vergilerimizin nisbetini rı 1_ ra_ anı an ibaret a aca olmadıg" ının aşil-ar olması .. - memleket ilk seneler irin üç mil k 
d 

_, . .,.. " ya asten tariz etmektir. Nihayet bir 
. b muvafık buldum. mukayyet borçlar ıçın e ?l'.çen ve adedini artırmak mevzuu u.egıldır. Netekim geçen sene zımdır. Bunun mebdei hudutlar yon İngiliz lirası kadar tasar- erzak arabası elbette sırasında silah 

nı CM. Ristin raporu sene Büy_~~ Millet Meclısının bahs değildir. Biliikis bundan ı telgraf mall1matına istinaden üzerinde emniyet ve yekdiğeri- ruf etmek mecburiyetindedir da iliç ta taşır. Yapılan timendifer-
. .. M Ri kabul ettıgı 1513 numaralı ka- sonra bu vergiler üzerinde bazıl matbuata verd· i tablolarla he- nin asayişine suikasttan çekin - Bizim ilk gündenberi aldığımız !erde sırasına göre vazifesini ifa ede-

Malıye. mutehassıskı .. . d.s: nunla evvela bu borçları sder· ıötuşlar yapmak ve onların ver sabı kat'i arailitda takriben 1D mektir. ( Alkışlar) Çünkü arka tedbirler böyle üç milyon İngi- cektir. Bu itibarla sevkelceyşi ehem-
raporunu ıknıal etme uzre 11 • b tın k e ·yen ödemele ı · ı ı· 1 k b 1 l k ·· ·· ı miyeti vardır. denebilir. Peki efen· _ .. • . ize ve- .er_ e e v sanı. . . · gilerin tahsillerinde görülen in m~. Y~~ ıra t ir faz a_ ı goru daşlar; bir memlekette hatta o !iz lirasını tasarruf ettirecek is- dim hatlar Anadolunun yarısına erif 
15 agu.sto;>ta. hukumelJIII rını temın etmek 1ktıza edıyo:· kişaf nisbetinde en ağırlarından muştur. 929 mali senesı hesabı memleketi idare eden kuvvetle tikamettedir. Ve bu tasarruf va ti ve memleket iki misli daha kuvvet 

recektı~. . . . . . du.. u kabil alacakl~lerın kal· başlayarak hafifleştirme yolu- k~t'i neticesinde de. ayni s~~e~le rin arzusu hilafına olarak diğer ki olmaktadır. Bu suretlerle buldu. Fen~ mı oldu? Elbette daha 
. _ _M:alıy~ vekılı~ız Parıse .~·~~ fesı bulundu~ları ycrın _mal me na girmek mali politikamızın e- bı.~ fa.~ıa~~k .. görüleceği tabıı~ır. tnemlekete karşı mütecaviz ve milli para kıymetini muhafaza iyi oldu. Nihayet ısrar edilirse bütun 

tıgı takdırde daY.ınlerle_ go~ murlarına muracaat ettıler. Va- sasını teşkil eder. Çunku butun mülhakatın ırat, ifsat edici bir takım teşkilat, ediyor. Üç milyon İngiliz lira- faydalar yanmd• sevkelceysi vazife-
şüp görüş. mi_yece{_i s~alıne gu~- ki m.üracaatlardan 3746 sı_ bir Nitekinı geren sene bazı is- masraf, aynivat, mahsubatı ev- hatta bu memleket"ın mu .. sama. smı daha az sarfetmek mecbu- leri de vardır. Ve ondan da bu mem 

· l z t Ban f d k k " " leket kuvvtotli ve müstefit olur. Kuv-
mü.ş ve aynı sua 1• ıraa .. - komısyon tara ın an tet 1 e- tihsaliitımızın imalinde bazı rakı mürabite,ve istinaden mer- hası yüzünden vücut bulsa bile riyeti olunca harici borçlara te- vet iktısadi ve madi yolda bir mille-
k sı müdürli Şük~ü Beye gule- dildi. Bunlardan 2449 unun, mahsulatımızm ihracı dolayisi- keze gelmiş bulunacaktır. bunun mes'uliyetinden teberri mas etmek gayri kabili içtinap tin inki,.afı isin gayri lazım degildir. 
rek· soiiiitıştur. . 1,110,000 liralıle bon;un hakiki le tabi oldukları muamele vergi Vaııt~ 'ler etmek mümkün olamaz. Mes'u bir netice olmuştur. Çünkü dö-

VClt_ıi . • ~yanatma devam- olqufy kabul edildi. Elyevı;ı \erini ilga ettik. Kezalik İstan- varidatında v~~İahk liyet doğrudan doğruya manevi viz sarfiyatı zannolunduğu gibi 
la demıştır kı. , .komısyon devam etmekte ve ı- bulda şark hahları transit mer- V ·ı · · d ve siyasi bir mesu'liyettir. Bil- yahut İşaa olunacağı gibi gayri 
~- Mutclfassıs M. Mülleri.n ki üç ay içinde i~in arkasını ala- kezı· olarak kalabı"lmes·ı ı"rı"n• akskıta.sız ve~gıker_ımız en . 1 hl'k. .. . f d - ·ı b .... k 

k 
u ·· - < kk k ö .. ,_. ı .• d" , musa arat, arau, azanç, sa- hassa istikbale aıt o an a a ı musmır masra egı uyu sa-

raponınu neşretme arzas gus cagı muna a g ru...,.e...,.e ır. gümrük vergisini bu halılar hak -1 . d 928 · mes'uliyet hepisinden fazladır. nayi aleminden tedarik olunan 
terilmedi. Neşredilmesini biz Bu sene bütçesine bu gibi düyu kında '·ezalik ilga ettik lstı"h. yhıı;ı.verg1 enn e 929senesı_ tad- "h 1 . "h "k öd b"l • · · 

775 
b" " · sılatına nazaran senesın e Çiinkü böyle temaslar en nı a - vasıta arın yanı nı ayet mem-

menetınedı . nun ene 1 mesı ıçın ın lak vergisi kanununu baştan a- 6 1 r 1 k b. f 1 1 k yet iki memleket arasındaki le ketin ihtiyacına veya. inkişa-
Devlet Bankası müdürlüğü- lira tahsisat konmuştur. şag"ıya tadil ederek çok hafı.flet m İly?n ıra 'ı dır _aza ı var- f 1 b d 

1
. d "Id" B" ft b k"k d c!ır çınde bu un ugumuz ' :ne miinasebatı zehirler ve bundan ına ya_!"ayan ma zemenın e e-

ne kimin geleceği bel ı egı ır. ır tara an u tet ı at e- tik. Bu hafifletmeg· e rağmendi- · f 1 . tecav·u·ze ug"rıyan taraf, ki, bi - li·d· ir ... Bunlar~an tasarruf etmek 
b

. ı d k d""· t ft 500 . de bunun daha az a olacagını _ Şu kadar ki müdür ecne ı o mı- vam e er en ıger ara an yebilirim kı tatbikın iki ayının .. . . ç·· k.. d ziz. niha}·et meşru bir müdafaa buyuk fedakarlıktır. Fakat her 
A k b. B k yı te liradan dün alacak sahiplerinin verdı·g·ı· netı.ce eskı· kanunun v : umıt edıyorıım. h~ u sa ece, f d k. 1 · b d f yacaktrr. nca ız an a - l" 

1 
t t . . er, yalnız hayvan ta ~ıratı SOO,OOO isbatı karşısında kalır. Hiç kim e a a~ ıgıı~ aşın a passı. o-. 

sis ettikten sonra Banka icap e· mat up arının ema~en e~vı_- diği netıceden daha mes'uttur. . ·k k d · senin izzeti nefsine dokunmak lan tedıyeyı tevıın mecburıyetı 
derse bazı servisler için ecnebi yesine başlamıştır. Öyle umıt Tarife kanun j den fazla bır mı tar ay etmış hatırımdan uecmez. Fakat an- g_ayri ka. b.i 1i içtinap bir zaruret 

di orum İci iki sene nihayetine . u .. tir. 6 milyon fazlalık geçen sene ... H b 1 b 
nüşavir alabilir. e Y boc 

1 
d k" .

1 
.. Tarıfe kanunumuzun gum.

1 
tevhidi küsurat kanunuc.?'1 bu !aşılması lazımdır ki, meşru tır. anc.• orç ara u. noktadan 

· kadar bu Çar a amı en o- ··kı d · · k" f · · · · · · d k ı temas edıynrum tetkıkat b Bankalar konsorsıyomu . 
1 

k ru · er e verecegı ın ışa ıle dı-' verailerin matrah ve nısbetlerı müdafaa vazıyctın e ·a ınca O- y • uza-
denmış o aca tır. - ·ı · · d ·· ··ı k " · · · · d ı ı k t" ruretlerı· vuzuh ı"le me d Bankalar konsorsiyomu ra - . ger vergı erımız e goru ece üzerinde vücuda getırdıgı tadı- nun icabatın an ıu meın e e ın Y ana çı-

porunu bize verdi. Çok iyi bul- Deyin ilmü haberlerı inkişafın önümüzdeki senelerde !at ile munzam kesirlerin, ver- çekineceğini zannetmek yanlış karmıştır. Ve sabit olmuştur l:i 
dt k. Gazetelere verilmesinde Kezalik mahsubu umumi ka- başta kaza~ç, ~usakka.~at ve o.k gilerin asıllarının birleştirilme- bir hesaptır. (Bravo sesleri, sül bu memleket herhangi bir taah 
ınahzur değil, faide vardır. An- nunu alakadarların müracaatı truva vergı.len o~mak uz;e . bır sinin tesiri olmakla berabe~ me rekli alkışl:ı-r) . . hüdünü ifa etmekten sun'i ola
k~radan ayrılmadan evvel, va- üzerine bir sene daha temdit~- takım v.crgılerı.mızd~ bu ı_nkı~a-: murlarm maaşl~rından kesılen 

1 

Mcsel.evı ~u:a~~ '."~ bura~a ı- rak kendisini kurtarmak ıçın 
ki olan hizmetlerinden dolayı, d"l ·ş ve verilmiş olan deyın fın bah~~decegı ımkan daıresın- kazanç vergisinın bu sene kaldı zam ettıklerını ı~ıtırım. Bılhas herhangi bir gayri müstakim 
l::anka müdürlerine teşekkürü ./~·haberlerinin mahsup mua- d_e tad'.'at ve tahfifat istikame rrlmış olmasın.1 rağmen kanun. sa genç arkadaşlar bu gibi ha- yola gitmemiştir. Milli parayı 
bir vazife bildim. ı m~ . 930 mali senesi nihaye- tıı:ıde ~otu laı· yapacağımızı Ü· !arın yapılacağı sırada, yapılan diseler karşısında soğuk kanlı tutmak için ladıgımız tedbirler 

B 
. übadillen: 11

•
1e e~~dar temdit edilmiştir. mıt cdıyorum. hesaplarda ve tahminlerin tis- lıklarını bozmamalıdırlar. Bila- ciddi idi. Milli parayı beheme-

u yaz gayrı m tıne ld C · h · t b .. , · _, k ld d"l · · ı·ı · d.. "f · l1al korumak ,·..,,·n alacag"ımız ted lıon ' "k S itilaf bun Tahminimize nazaran e e um urıye u.çesınue tiınde bir fazlalı e e e ı mış· k.is kem ı erme uşen vazı enın " 
o verecektı . on • · k 1 · d"l . . d f ı b k ı r 1c1 - d .. ·· k birler daima ciddi ola::aktır. Bu 

Jra musakkafat erbabını da i- pek az deyin il mü haberı a ılnış ta ıp e ' en sıyasei: tır. B; z 4,5 ınılyolnb aık~ 6az ~l c - kı m~tf ı ? ·rugunu k . u.şunb~.r~. husustaki kararlarımıze hatta 
. v . . M kkafatın I:ı- t Bunlann da kamı len ma lSU Vekil B dünk· y N d" lemi;) ·ıluk. Ha u ı mı yon· o vazı eyı ı a etme ıçm utun e etmıştır. usa . •. ır. . . • . . . - . . . u un us a 1 1 ·ı . . k d"l . muarızlarımızın toz kond 
; meti henüz tesbit edilmedıg!n bunun ıcra edılecegı ve .hazınke Beyın makalesmi mevzu bahs dan fazla aldık. ·ı d t" kuvv.~t ve s

1
a. a 11ye~ı 1 en

1 
~ erın · urma-

llen bonoları vermeğe muvafık nin deyin ilmil haberlerı ~u a- ederek demiştir ki: Va~ıtasız vergı er en sure ı ue ı:ıo.rerek 1ı: nev_ı 1az ~ı~set- lanna ihtimal yoktur. Zaten al 
tıulmadık Mukavelename alaki bili ayrıca bono v~~e~ luzu~ıı _ Makal~;·ı okudum. Mal:a- umumıyede geçe•.~ sene rakam- mclıdır'er. ly'. vaz_ıf~v~ gıtm~k <lığımız müspet neticeleri başka 
dai-!a ·.. . aziyete koydu- nu hissetmiyecegı umıt editı- lenin bütçeve ve rakamlarına t• ıarı bir tezayut gostermekte~ır. ı,az~·. Bu va·,1fe hızı bılmek ıs- türlü elde etmeğe de imkan yok 

Milli hayatı takip ederken ilk güa 
denberi dikkat ettiğimiz nokta bu 
sene biraz daha ileri gitmiş olmak 
ve müşkülat nekadar çok olur.a ol· 
sun devir d~_vir hesap görünce yeni 
bir şey yaptık ve yeni bir merhale at 
ladık diyebilmektir. iBlhasaa genç hı.ı 

kukçularımız bu muvaı:encyi kendi 
nefislerinde yapsınlar. Bunu çok tav· 
siye ederim. Çünkü vakit vakit böyle 
muhasebe yapılırsa ileriye dogru gi· 
dildigini bilmek ihtimali kuvvetli ol
duğunu görmedkçe hayat manası• 

bir yükten ibarrt kahr. Bununla se· 
batı ve tahammüh.i zayıf .olanları miıı 
kül zamanlarda iıpln neticesi çıkmry 
cak gibi bir fikre saplanıp meyus ol· 
malarrna hak vermiş olmak istcmenı. 
Bilcikis onları korumak isterim. Mu. 
vaffakiyet arıu edildigi gibi suhulet• 
le kapısından ge<;ilir bir mahiyet goa 
termez. Bil"kis her defasında muvaf· 
fakiyct yolunda r~st gelinen manile· 
ri insanların ancak çalışarak a mala ... 
rile elde cdilebihr 

Arkada~lar ömrünüz, yınc tekrar 
edeyim ki, insanların karışık dcrtlert· 
ni dinlrmı~kle geçecektir. 1>11.:rtm hu 
künlerinitde fevkalbeşer d~cccye 

çıkan bir adal•t ıihniyeti fiiıin reh· 
berini: olsun. (Şiddetli ve slirekli al
kışlar). rı musavı v .. I · • T ·r k ntın tatl>ıka · ı · h · ·ki · idi Mali vaziyetı· ıslah et k ound k hak sahiplennı yor. mas ed"n kısımlan-1 :\a ulak l»r ı arı e ~nunu 1 teınıven erın ta mın ettı en · · me 

"üsa~~· m:':::eıeye tabi tuttu· [ Bütçe tatb~katında hakikat muharririn nazarı dik~ I girn:·ş o1 :ın fa~l~ mallar!~ v~I ı-ad:ır güç _'.le~i~cFr. P.11. memle- için ihtiyar edilen fedakarlık • "' "' 
·undan liiızırlanmışları verme!< hassasıyet kat.nden kaçmrs ı>.tluııuyor.ıı •ç vergı nısb~t\crtn'.~ deıpşmes ket, b•ı on uç ınılvon 't'urk hu- hakikaten nazarı dikkati celbet Anun 24 (A.Al Ra ••kıl ı moı 
i"'erle;ini bekletmek kabil de· .. 1 . •.. tatbikinde bü bır vakit butçelerı!nı.~e koyduğu tesir~ olar.ak mut_emadı~en vr.\ nun <'Ört heş misli kıt'alar Uze- meğe layıktır. Vergi olarak bu Pasa Haıroılrn Yarın .ık. "' =t 17 

İldir. Musakkafatın takdiri kı- . Butç~;~~·:aliyesinin gos- muz rakamla: vaı idat veya .nuhım ı~ıktarda b~ ~~,'.ıal.us ~a ri~cl• • c!Jr' b~<; misli nüfus ara - memleketin verdiği para bu mil do ekspı .. ıa l tanbul• hareket edeccktır. 
·meti hitam bulur bulmaz bo tun _h_u h asiyete rağmen ba- masraf olaral: maddeten ve nak yıletmesıne ragme . ~e.ne:•~. 1 sındı as•r'<ırca ıneı-cııdiyetini !etin umumi hizmetler i~in vere 
ıolar verilecek ve İstanbul. ha- tcr_d;g•. a:;biatı iktizası olaral· den son santıme kadw tahal:- rakamlar ya':'. ya~a·ı f;~ırıle1.eK ~östermistir. ( .iddetli alkış - bileceği azami hududa varmı ·
icinde kalan Yunan emvalı, fı- zı ış erın ·aflarda bütct!} e konul kuk ettirmiş Jc.:iliz. Cu nhuri- olursa gwnruk. ıstıl 1 a : ~ck~r·ı lar, br~\-o sesl~ri.) tır. Şimdi hariçten vesait teda
arilerden kalan mallar muza· ı bazı ~ası rakamları tecavüz et- yet butçelerindc bugune kadar p~trol \ki bunların tehsı bu~~a Nı o'rl" da yine bu on üç mil rik için döviz sarf etmede, im -
ede ile satılığa çıkarılacaktır.,. muf o ~retleri oluyor. mesela: takip ettiğımiz politika sudur: hır~e mış bul~nuy:I~4;ı9~eı~ı 1 vrııı Tüurk yeni ıe daha iyi şera sak fedakarlığı geliyor ki, bu 
u malların kıymeti 10 mı!yon mh e . ~a nelere verilen e mek Ge. c!: devlet nakden tedıye l ıe.rın ~28 yekıınol d' _9 '.:; e-ı itte kendisinin bu sefer ancak da diger fedakarlıkların hepsi 

iradan az deoildir. Bu vazıyet- ahpı~ 1at g"ıbı· Bu kabil masraf- etJin, Jerek ayniyat versin, ge- kunu ıse 64,6(7 ıra ır. vüzde biri kadar olanı idare ede kacfar 1<endisini hissettirecel:tir. 
" 1 k tle ta StSa ı · . ' ' ) 'd t d s·· J k d"kk t" • t' e bulunanlar sair meme e r .. d k imkanı bugiıne ka· rek mevkuf tutulsun ve hatta fnmsar ar varı a ı a • miyecek ve bele kanuna karşı çı oy eme Vf" anazrı ı a ınız 

e milbadil olarak malı ka.lmı~ ~rı ~ ~7e lamamıştı. Bu sene sadece icat ve mat.sup etmek- çoğalıyor k::ı·ı bir avuç:çapulcı•yu nihayet c~lbetmek istediğim nokta bu· 
!anlardan daha iyi bir vazıyet- akra da.' r::ız bir kanunla bu bor ten ibaret bulunsun butün bul Da·lıca inhısarlarımızcan o- ı bir kaç r;ünde vola getinnek ik dur. Devletin döviz sarfiyatın -

d 
çı r ıgı d ·h · t · • 1 1 1 • · dan sarfı nazar etmesi büyük olacaklar ır. 
1 

pmış olan vekalet büt· meva ın ı tıva e tıgı uymet e- lan Ttitün tuz kibrit ve müski- •;chrı'1{hn mahnım addedılecek k k 
. ~':'sak~afat kıymetini. ta~~ \~:~i~n masraf fasıllarının bir ri .. raka.~lat>dırarak. ~a~fesini 1 rat inhisa;ları~dan 928 de 31, t;r, (Siddctli alkışlar). . bir fedakarlı deme olduğunu 
ır ıçın alakadarlardan bır ko iç ka,...,ılık "ıttihaz ederek uu.çcmızın çerçevesı ıçıne al-1107 000 lira o\duo-u halde bu in-J At"kada.,lar. bu mektepte sı- anlatmaktır. Bugün devam e -. y · d u kısmını ·~ ·· ·· ·· o · • " ~ d 1 1 t •rruflarm m·ır ısyonun unanıstaı:ı a m • .. d k olunu istihsal ettik ve'mak yolunda yuruduk. nun ı- hisarlardan 929 senesinde alı- ;:c hncalarınız h,.r gün hassas en ta a 1 1 para 
kkafat bulu~~n ş.e~ırlerde do·ı ~a~~:n {edjyata başladık. ç_i~~i~ ki ".'ergilordc;n tah~il .~!- ~an yekun 40,2S4,~ Ii:aya ba- j v.a,.ied~n •·r ~efkat.~e.n bahset- mn halini ve istikbalini tehlike 
ştınlması duşuııuluyor. T··t·· "nhisarı kanunu tıgımız mıktarla butçelerımızın lıa olmµ<tur. Malıyemııı tab:;l tıler. Cumhurıvet butün manası den kurtaracak istikamettedir. 

t k. Yunan matbu- U un 1 "d k 1 d k" k. " ., ı · · · l k Yanı· "t"mdı"den alınını 1 t d Sehe er var ı . . · d çıkardıg· ımız varı at ısım arın a ı ye un varır\atlarını teşkıl eden gerek ve mc cudıvetıle ıa sızlıktan ~ 0 an e 
.. .. ·yatının tahdı- Bu sene ıçın e d d · b" fa k k l · ı · d ld" -- k d lıirler filen mı"ll'ı parayı · t"k tında tutun ze~ı . 

1 
rdan birisi de arasın a aıma _ır r a ı:n;ş vasıtalı ve gerek vasıtasız ver-'korkma:c, e•ın en ge ıgı a ar ısı -

inden bahsedilıyor. Bu Yunan muhı~ ka_nun a . aatinin tır. Bu hususta sıze berveçhızır 1 gilerinde mahsus bir inki af de-' balde bir tehlikeye maruz bırak 
idi henüz müzakere safha- tütün ınh~:~rının ve zı~ lk 1 • malilmatı verirsem mali vaziyet vam etmektedir. fı ne sebep olmuştur. mıvacak vaziyettedir. 
nda devıldir istinat ettıgı m.ev~uatı. a e hakkında hakiki fikri edinnıi~ Umumi yekunda ayni inkişa Posta vr. Telgraf varıdatında Buıı;i.inkü mesele alınan ted-

b • • k · tu··tu .. n ıstıhsalatı men- · · d ı d F' k b"I b" 1 · k •· la Gecen sene ve bu sene çı - hıne ve . .k olursunuz. fın ayni nisbette hıssedılmeme· a tena rns \•ar ır. a at ı mu ır erın atı esas ra raptolun 
1 f · b"r rok genışh veren 929 · "d t · k 1 ı 1 • t 1 f "d d D k · · k" 

1
., olan miıtaaddit kanun arın 1 aatıne ı .~ d senesı varı a ı si maliyenin normal vari,Jatın- a x: e tc sız VP e e on varı atı ınası ır. eme ıstı yorum ı, 
~ . · · · · j d ·htıva eden kanun ur. d • · · • · 1 d " lı · • 1 1 · · d b 1 d tbika geçilmesı ıçın ıktıza e- rn~va ı ı . . k olan Esasen 31 mayıs 9.30 a hı- dan addedılmesı lazımgelmı- artına <~a ır. . . arıcı >0rc; arın ıcın e u un u 
n hazırlıklarla meşgulüz. 1 Yakında merıy~te gırece hsula tam bulan 9~9 mali senesine ait yen mü•~a vergiler bakayas.n• Vekıl Bey duy•~nıı umumıyc ~tunuı vaziyetin icabına gorc 

· • k un bu ıhracat ma k. · · 1 • • · ' 1 · 1 · h · 1 " k l t 1 Yeni Tekaüt kanunu Jbu ·an_un. nunlaalaka- olan varidat hesaplarını aıw- dan, embk satı a_rı ha;ılatı. ı• ." ıaıı~ 1angı caıre~:e ta s~s <atı ar:ırara rap ounması yo 

T k 
.. k u tam bir tat· tımız uzerınde ve 0 k n· len aldık. Bu hesaplardan tahak tel·aüt :lid:ıtı ve saıre gıbi l):ı... edılec· :ı hakkında muspet hır lundavız. Harici lıorçlar, mesele 

e aut an un 1 la• h 11·kında ço me . • "k 1 · · • ·· · · ı ı · · · k •· k t 1 d k 
1 

·rmistir Bu kanuıdar o an ' • • . d ··m kukat ve tahsılat mı tar :trını >ern-ılc n t:ıı:ı.·.ıs e.o$t~ ~_;ı o ıa '""' ıevan etmıstır. sı atı arara rap o tınma an 
sa tasına gı • · . . .. f tr 0ıaca;;ı kanaatın eyı · 

n bir ı,ac sene onra bızı go- ın 1 
• 

0 

Bir ayda ?.O İntihar 
Son bir ay zarfında 20 inti -

har vak'ası olmuştur. 

İntihar edenlerin 13 ü kadın 
' yedisi erkektir. 

Müntehirler kısmen ailelerilc 
gec;inemi yenler, kısmen de sev 
dazedelerdir. 

Alakadar zabıta memurlan 
intihar vak'alarmın çogalmasın 
daki amili sıcakların dimağ üıe 
rinde yaptığı tesi.e haınlectiyor 
lar. 

Gazozcu manavı 
yaralamış 

Unkapanında Hacıkadın cad 
desinde oturan gazozcu Musta 
fa ile manav Kadri kavga et • 
mişler, Mustafa. Kadri}•i bıcak
la ağır surette raralayrp kac • 
mı tır. Mecruh Cerrahpasa !tas 
tanesine kaldırılmı tır. Carih 
nnı:,.r,. aranmaktadır 
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Kemalettin Sami P~. lıtanbul ikinci icra Memurluğun- 1 

dan: 
Bütçe encümeni dün toplan- Berlin sefirimiz Kemaleddin Açik ortbrma ;ı., paraya çevrile-

mış ve Emanetin Ağustosa Sami Paşaya dün akşam Tarab c"k cayri menkulün ne olduğu: etra· 
lliriııd 'ahikıkn malıad) mahsus olan bir aylık muvak- yada ütün inhisar idaresi tara- f, han" ve gül camii il., mahdut maa 

Hazin bir irtihal Emanet ağustos bütçeai 1 

mek istiyen ve hiç kimseyi kıs- tesi yanındaki kabristanda ha- kat bütçesi hakkındaki mazba- fından bir ziyafet verilmiştir. bahçe lıir bap lcircir h•ne: l'•Yri 
kanmayarak yalnız kalemile ge zırlanan kabre defnolunacaktır. tayı hazırlamıştır. Cemiyeti be- Ziyafette Berlin fahri konso menkulün bulunduğu mevki: Küsük 

• 1 d. Muıtafapaşada gül camii sokağınd• 
çınen Mahmut hem bir gayret Mahmut Sadık Bey merhum ı- e ıye yarın toplanarak muvak !osu M. Şnor ve refikası da ha- lcliliye mahalle•inin (lO) numaralı 
\'C faaliyet, hem de mahviyet çin hazırlanan kabir ın.imar Ke- kat bütçeyi tasvip edecektir. zır bulunmuşlardır. kargir hane! t•klir olun•n krymet: 
ıçinde bir fazilet nümunesi idi. malettin Bey mechumun.'.·• Haydar Naki Bey Ruslar deri alıyorlar ıemamına üç bin bet yüz lira: arttır-
Son derece çalışkandı. O kadar kabri civarındadir. Buraya def- İzmir müddei umumiliği baş Ruslar yeniden deri müba- manın yapılacağı yer, gün, •aat· Is-
k k d . ·ı b b b 1 . · k d. · t t . t- m . . .k o· .b k. t b 1 1 d tanbul ikinci icra Memurluğunda ·ı en ısı e era er u unmuş nını en ı vasıye e mış ır. uavını ı en ıyarı e ıre a - yaatına aş amış ar ır ı 9 1930 t .h. d t d .. ıt ' 
olan bazı matbuat arkada,larile Merhumun techiz ve tekfin , yin olunan Haydar Naki B. şeh M k ı ·b· R 1 • · •n ın e saa on or enı " u ave e mucı ınce us a- on albya kadRr . ı 
bu l'tibarla büyük bir fark ve on masrafı İstanbul Matbuat Ce - rimize gelmiştir. Bir hafta son 20 - t kada T .. k" ı b 1 ı· rın agus osa r ur ıye- 1 1 - t u gayri menku ün artırma 
!ara karşı bir faikiyet arzeder- miyeti tarafından derühte edil- ra mahalli memuriyetine gide - den yüz elli bin kilo deri alması şartnamesi ıs 8 930 ı .. rihinden itiba 
ai. Onu çalışırken görmek, gay miştir. cektir. Haydar Naki Beyin ye- lazımdır. 1 r~n 930-1065 No. ile l•tanbul ikincil 
·et ve faaliyetin ne kadar tatlı * * * rine Ali Rıza B. tayin olunmuş Nüfus diresinin tefti~i \. icı·aaırun muayyen numarasın· ı· 
Jİr s,ey oldui!unu anlamak için Matbuat Cemiyetinden: Tüık tur. M·"dd - 'm · ı r· da ' herke•in görebilmesi icin açıktır. 

_ U • eı umumı. uavın e .ın-

1 
ilanda yazılı olanlardan f~la malü-

<afi idi. matbuatı en eski rükünlerinden, Balıkçı Hikmet d R d R Ha tt n 1 en ı van, agı P yre ı , mat almak iotiyenler, işbu şarlname-
Mc:hınut Sadık Bey çalışmak ve cemiyetimizin müessis aza- \ Bundan bir müddet evvel ka Ahmet Muhlis, Abdürrahman ı Y• ve 9:l0-l<Wi5 numara•ile me- 1 

en büyük zevki olduğunu söy- sında_n ?irin~ kayb.etmekle mü~ı· rısı Ayşeyi feci bir surette Öldü Şeref, Hakkı B. !er noterlik ve ! muriyetimize müracaat etmelidir. 
!erken bunu ne tefahür için, ne teessırdır; bır muddetten ben ren Balıkçı Hikmet, Ağırceza- nüfus memurluklanm teftise 1 2 - Artırmaya iştirak için yukar· 
de rektig· i zahmet kars.ısında hasta olan Mahmut Sadık B. . ya verı.lmı.ştı"r. b 1 l d • f da yazılı kıymetin yüzde altısı saya-" aş amıs ar ır. k b ı 1 · ·· ·ı k · · kendini teselli için söylemezdi. dün sabah maddi hayata gözle _____________ ...;...;..;._...;,...; ___ ...; _____ m a u eırun"t gosterı ece tır. 

1 f 
~ 1 3 - Haldarı tapu •icilile sabit ol-

~~:~~~~~~~~~a ~a~~~~ tar~~· rk~~an;dl~ı)ratp1Kaarı;ıa2k~i:0·~fıre:yı~~n::Z~u.~eh\tbui~rP~a·~ s aouu ~u ~irtetio~en,• ::~=.:~t:~ii::7r:~k~~·~~~ ~:t;ı:~~: 

•• 
BAKER de 
Jantzen Banyo 
Kostümlerinde 
Büyük tenzilat 

F.atlannı tenzıl ettiğ"in1iz, kadın, er
kek ve çocuklar için son nıoda banyo 
kostüınlerindcıı herkesi 11 ınübavaa ede· 
bilnıesi için şinıdi taın ınüstesna bir 
tirsat vardır. 

jantzen kostUınierlnde mutat fiatıadan 15 •,. diı:er

lerlnin klffeılndt de 20 "., 25 ",. esas fiatlıırından 

indirilmiştir. 

Vakit geçirmeden gelip beğendiginızi alınız. 

rının en yaşlısı olduğu ıçm ~ Y nin bu haklarını v" hu•u•ile fniz ve : BAK ER _ BEYOG" LU 
·'Şeyhül muharririn" lakabı ve şa camisinde namazı kılındık- falirnchapı ·,-ınd:ı ~;iin terfi ııı<ıti',rıiııc ari1. ol:ın q[:atlıktan Oft~i masrafa d?hil oı.m iddialarmı i~buj -
·ı M 1 S dk · h t T f k··ıt · d k. 1 1 ı· ı ı ilin t1'rihinden itibaren 20 gün içinde ' •• I 

•ı en a 1mut a ı · temız a- an sonra, ıp a u esın e ı wııı ııı '<1•i ıfüıı·ıdi ın:ıh ı:J:it;ı i"ıJ.c nlilıııcktc nlaıı "'yun rnzyiki evrakı ınüsbitelerile birl:kte me-1 Hamı,: Meccanen gonderllecek olan yerı 
~·atı, samimi ve hayırhah insan ı. ezarlığa götürülüp gömük- pel. lıq hir nıııddcr için azalal'ahtır. Şirket aıüanın stir'aıle ıa. muriyetimize bildirmel.,ri icap .,der, • tıalaloOumuzu lale ediniz. 
lıi'ı ile hatırası daima sağ kala- ccktir. miri hus~"ıııHi :ı Ja1.ını )!;ckıı tcd~lıiri iuıhaz e~ Jc,fi!(ı.- mezl,ı\r aksi haı.ı., hakları tapu ıicilile aabit -
... k bir adamdır. Cemiyet, bütün ailesine, mes olmıyaıılar, satı, bedelinin paylaıma· - , 

* * ,., lrkdaşlara ve memlekete tazi- mahall:\t chalii nıuhtcrcıııe,inc il:\n eyler. smdan h~~iç ~lır!ar: •• Tl CLA VE KJ REMJT J\1 ~ J( f l'\i ELE f{f 
tl d k b .. t ·· l ~ ~ ı ~ ~ 4 - Goıterılen eunde artırmaya ı 

Mahmut Sadık Bey Mülkiye ye er arze ere ' . u .un azamı- n ara ııco"ınenı aı·nıı'sı'n en ' i,tirak edenler artırma tartnamelerini Maruf ( Richard Raupach) fabrikasının 
r:ıektebinclen çıkıı:ıış'. 301.d_ehtah

1 

~~u~::::nı";f;:s~:reı;de haztr ' okumuş ve lüzumlu malümatı almış, • mAmulltı Her nevi tuğla ve kiremit ma-
rır hayatına gırmıştır. Bıla are bunları tamamen lu.bul etmit •d ve kineleri teslim edilir. 

h ·ı· . .\.n"-.ar:t \~ıl;l\. eti id:\rt:İ huı;.u(i\. c~in..::c .ı\.ı\·u,tı•"un ()nuncu pazar •Hnti itiL-r olunurla• Oıtu'·nd• b -'- 1 1 A S • k Almanyaya da giderek ta sı ı-, ' • - ·· • """1 •nı'V on sıstem omple tujtla ve kiremit 
O d l .. ;ııt n;ılı:,:~tc k:ap~lı zarf usulill' 200 adet :-;ap :-.r h;ı:-;ı mlihtt,aa olun.ıcaktır ı_ayri menkuJ~n bedeli za~?ın.da ve- i fabrikaları tesis edilir. 

11 i ikmal etrrıi~tir. ~a an Ç"e - 2 - ı\Jiih~\21.a olunıtcak :ı.rah;ıf:ır di;rr tc"xri<.·\...li nl:acak icah11tda uzanır rılmezs~ gayrı menkul ıkincı ar- ı 
dikten sonra ı.1Uhtelıf edebı ve ı tınna ile •nlılır ve bed.,l ve mah- R(CHAR O R 'UPF\(..,lJ l\t~alır hir Y:tı.iyetlt: hulunal"ak.tır. " ~ 
ilmi makalelrr yazmaga ba1ia- rum kalınan yüzde bet faiz ve diğer/ ' -' 

I le .l o\r.ıhaJ;ır dcınir dinl(illi. demir "11ıalı olacaktır. 
mı~. ı "-ll:,>eten az zamanda ikt'.· v enen 'F 1 • zararlar ayrı.ca h.üknw. hi.cet kalmak.- • l'ahrik4'1 ( '\i<nhurı:cr .\la«hinenfalırik 

~ -+ ~ınal.ır "i'İllt:rl' d.orc 'erdc'1 demir t;ırıkl;ı ml·rbuı olal'!ktlr. al d ah ı \ t.lar ve meziyetini gösterm"ğe >ızın memur.yetımızce ıcı ant ., ( <'. Hudolph et <'o. \l•gdcburg ı \ .'- ·s<h· 
d

. . S \r:th1t11ır1 lt.:ı..trlekl~r li'l1cri ytkparc \'t: ~iir~cndtn olup p ırnıak ve olunur. Bet numl!lralı fıkradaki şart I \I j 
1 

I I ., 
muvaffak olmustur. Ken ısıne Bayazit dairesinde evlenenler 1 tah kk··'- k ka d·ı .. d f ba mc zer, •g< ' Hırı: J • m.alarının bllıun ma· _. h;ı';'hl...Ja ı lııru llıl':e \C :·:ı karoı :ıtı(,'can \C ak .. aını ":tire~i i1,e ı;ür a u..a etme y ı e uc e a - . , .. 
1-lariciye ve Mali;·e ı1ezarctle- •tn<ltı1 imi·\ olıı11•"1'.ıır. ğırıldıktan sonra şrayri me~kul ~n cok mulauı;ı llcnıhtc rtıniştir. Katoıluıc, lıat '' 

· · Fato H. ile Hüsnü B .. Ayşe ' • •• · ı r ·ı· - ·ı· k k ı ·inde memuriyet verılmcmış de artıranın ü .. tündt> bırakılır. Şart ta- ta .~ı·:.ıt t\'ın ür i,-~ uınumi ve i ine 111iiraca11t H. ile Zekeriya B., Sıdıka H. i- " \rahaların arzı hir dingil ucund•n di~er dinı:-il ııcıına bir bu~ıık 
!!İldi. Fakat memuriyet hayatı hakkuk etmezse artırma geri bırakı-, cdınıL. ... le Süleyman B. ,Nuriye H. ile ını ·tro tuli i .. c: d·ırr ınctr11\:ı katlır uza\'ahilet.'tl... hir \"a1.i\t:rte \.tfı'.,,ış 1 1 hh .. 1 hır_ hocuna gitmemic, bir müc- ıp • ıcı tll.ll ut ednden kurtulur ve ı 

"!! "'( " N . B s· H ·1 H k Ef olıtalur. teminat tt11 kalkar. det sonra büsbütün matbuat ha acı · ıma · 1 e açı en _ \ 
d" • ,. rahalır sıı dıkh olma~·ıp :tn,;iı;li 11lıcotk V(' tothan tahı3\llll h;ısi 5 - Artırmanın birin~i veya ikin-

yatına atılmıştır. "İkdam, Sa- ı. bıı!unacakıır. \n11'çlcr dıırt ,. he> metro ıızunluf;unda , .• altınış ,ıntim ci olmasına ve gayri menkule taalluk • Deutz - Huınholdt nıakine şirketi 

IIANS fRANK ve ŞERlKi 

'l,;...,. iru aınu11 ıılup yirmi~er :cantim ıncsarc ile p:ırmakhkh }};u:ak \C ~ nunı a " ve ıa ışın arzına I k~h. Tercu··man" ve o zamanın Fatih dairesı.nde evlenenler ·r _, ed•n ka · h kk t t i 
dl·.,,.,·er gazetelerinde çalışmıc, göre diğer şartlar müterakim vergi Gıhııa \onodı caddf'i 91·9.J. l~tanbul p. 11;11 kutusu (;.Jaıa 4ı!ll 

- "" Emine Sabiha H. iJe Ahmet parmaklar anKi\·ın üst atat.:ını :-i\ri hir ~el.ilde.: tcca\Ü /.. ctmı~ hulurı.ıcaktır. 
· · · ı· dan sonra ve •aire müştedye aittir. • .......... ·ı-.,ı .. fo·,ı ıı. <>. 4.ı.ıu ••• -~ 'lleşrutıyetın ı anın B., Melahat H. ile Abdülaziz B. 8 Slh•cııltri dingile rapıtdccck olan pa\atıKalar demir olıcakor. Yazılan maa bah~e hane yukar.- ...,.. ' ' ' 0 

---

ıse (!aha faal bir gazetecilik ha- ı• • 1 ı •· ı ı k ı k "I h ı k h • Mcleknaz H. ile Ahmet Hamdi ' .,r;ı 13 ar mal\:t .... 11. o up çata o naca \'C ol\ ilrt n~uı1< uru m~r ut da gösterilen 1 9 930 tarihinde lstan • 
yatına kavuşmuştur. Bilhassa B. Radiye H. ile Hasan ağa, hıılunacilktır. bul ikinci icra Memurluğu ilan ve Istanhul sıhhi ınüesseseh·r mübayaa kont1' 
" Yeni gazete" de her gün yaz- Behiye H. ile Bekir B . Sabri- 111 !\rahalır demir firen il olacaktır. J gösterilen arttırma şartnamesine tev- yonu rİ "aseti nden: 
:iıg ... ı "Takvimden bir yaprak'' H ·ı H · R 'f B l 1 - .-\rıbalar hini ihaleden iki aı· ~onr:ı ı'ınkarııda u:,Jimi e\vı.:li icra edilecek fikan satılacağı ilin olunur. .J ye . ı e üseyın aı . Elhan B ıı< 
taki güzel birer fikralan pek H -1 Ö f ıc tarihi caslimden un gun ><ınra da iki dda boc_ anarak bunu mütcokiı• 

1 
akırköyünde kain akliye ve asabiye hastanesinde yal' . ı e mer E . Ayşe Seheı H. ' S 

meşhurdur. Mahmut Sadık mer · nıalin kat'! sureılle ıe,Jimı hiisi ina edilecektir. .., ehrenıaneti ilana tı lacak 18551 lira bedeli keşifli su tesisatı olbaptaki keşifna!11e"' ıle Ahmet galip B. Ferdane H. ,, 11 , 
hnmun u:<un seneler matbuatı- ile Sadrettin B. 12 ~ Aralı•nın pıı) mim 9· 10 ı e copları 21 ·2~ .•aıııtm tlı"ııdında olacak cır. tanzim edilen şartnamesi veçhile ve verilen fiat haddi layi",,; 
m za ettigi hizmet anlatılır gibi ı:ı - Tt•limıtı kari\c\i mli<cakip csınanı idarci huiU'İI• n1.11dndeıı defaıtn "•hrcınanctındcn: Faılh yangın rüldüğii takdirde 12 ağustos 1930 salı günü saat 15 te katg: 
deı;ıldir. Son zamanlardaDevlet Beyoğlu dairesinde evlenenler ıe-'i'c edilenktir. }trindc l'irinn-i ~inan mahalle•lnde zarf U5~lile ihale edilmek üzre münakasaya konulmuştur. ]ıC 
demiryolları mecmuasını idare Beyoğlu dairesinde nikahları 14 - l\1ıizaycdeye i~ıirak edccekl<r hedell !helenin }iıtdl y<di buço~u ~48~ ,,, 22'.1tı harira numaı.,lı arsa- baptakı şartnameyi ve keşifleri görmek istiyenlerin mezk(İf 
eden Mahmut Sadık B. bir müd kıyılan çiftler şunlar: ni•betinde ı• naktcn \e ya muteber bir Banka mektubu vermek lar nro,ında 40 .. !8 mctm mıırabbu misyona haftanın pazar, sair, perşembe günleri saat 13,30 

1
r 

dettenberi hasta idi. Gazi Hz. Fatma Nebahat H. ile Meh _ ~urwlc dcpox,uı akçcslııi kının edeceklerdir. yüzsüz '"'anın ıuccrc murıhlıaıııa 18,30 da ve fazla izahat almak istiyenlerin mezkur müe ,esti 
geçenlerde Ruşen Eşref Bey met B., Makbule H. ile Saffet bir huçuk lira kı~mcı takdir oluna- müracaatları iHln olunur. _.,/ 

vasıtasile kıymetli muharririn B., Şükriye H. ile Hamza B., Yu"ksek Orman nıekle~ı· Rekto"rfünou~en·. nık satılm•k için alakadarlan tra>ın· 
hatırını istifsar buyurmuşlardıı. Naciye H. ile Nuri B., Fatma Y da açı" miizavcdeye konmuştur. 
Nihayet dün irtihali haberini Zehra H. ile Mehmet Nuri B., Erzat ve levazımı saı·re 1 u·nalrasası 'foltplerin şartııamc\i ~ormek için 
;;lmakla kendisini sevenler de- Sara H. ile Yasef Ef. Arife H. l J her ~ün müz.ııcdeve girmek için 
rin bir teessür içinde kalmışlar- ile İbrahim Etem B ., Fatma Me ih•I• giinil nim 19 •l:u,co< <ı.ıo 
dır. liha H. ile Ahmet Talat Bey. Mchtclıimi;dn cr7.a\.. ve lcl'azıını >airc,ı f.Hpalı zarf usulilc salı Künü ltvıxım müdürhigun• K•I· 

meltri. 
Gazetecilik merakı ··- mtinaJ..asıı) a konmuştur. Taliplerin ~artnamckrini ı;i\rmck lizere 

Mahmut Sadık Bey elli sene Atletizm hocası aleyhin- htr J!:llll, mtiııaLa,aya iıtir:ık için de yevmi ihale ol:ııı 20 :ııtustııs 
!ık bir muharrirdi. Kendisinin deki neşriyatı takbih 11.ıo tarihine mti<adH ~ar~aınh:ı glinıi 'a:ıt l .'i te Defterdarlık bina-

* 

ı;azeticilikte görüp işittikleri '1111la :\lııt'·'csa tı ikti>adhe miihaı:ıat konısinıııun;t ~tlnıclerl il:\n 
biler tükenir gibi değildi.-Me- İstanbul Atletizm Heyetin- ı.lıınıır. 

<len: 

(_ 

Ölüm hayalı •• I 
Mlk ropla•la dolu, 
hastalık nakili al· 
nekJer alzin ve ço~ 
cuklarınız için bl· 
""ölüm hayatidir 
Onları Flit il• öl· 
dürün üz. 

6ela kendisinden duyduğumuz ~~~~ ••••++++++++++++4'~·· ... 
l)l·r vak'ayı anlatalım -Alman Bir çok fedakarlıklarla celp ı ı.· . 1 1 ' ' h 1 'l . i 

i T
"'lrua<:ıjtczr. 011

1
1 caı,tr'a•itıçl~ \Cm' •Um e;ı-t:ı ı'' ,e'lll l~r''ll i ya imperatön.i Sultan Hamit ve sporcularımızın istifadesini 

zamanında İstanbula geldiği za temin için iki senedenberi mın-

"•hremanetimltn: Kiıprit N. 8 
duhanın adafar j .. }..ele~inc mücavir 
lfı~c:~inde mc vcut prcıjc nıucihlnt:c 

\ eniden jıı~a edilecek ~atış harıtJ..a~ı 

ldra~a \crılınck İ\'İn müz:ı,c:deye 

konınuştur. ·raliplt:rin ~·u·tııarnt.') i ı 
~ormck ic;in ht:r f!Un miJzı~cdcye 

girınek il;in ihale ıı;t..inli olan 19 
aA"u"-tOs c).10 çalı J!UllÜ Je\azım rtıü

dürfu~iin" gelıııckri. 

takamız dahilinde fedakarane 11an sarayda bir program ha 
zırlanmış, fakat bu program mesaisile teşkilat ve cemiyetle i 
t:zııce basılmıştı. Gazeteciler rin hoşnudi ve minnettarisini • titr ~uıı s:ılı.ıhl:ırı 8 den ıııhıırL'l llaydaıpa~a\a ~i<kn vapur. 

celbeden Atletizm hocası Her bu programın ne olduğunu me- + larııı trenleri ı c :ıd:ılard:ın ,ah;ıhl:ırı hususi lıır istiıııpoc 
ak ediyorlar, öğrenmek istiyor ~!eksi Abraha~ h~kkın?a cera- +++•••• içnıckre kadar ~!dip ı;clııler. • ..... 

~::~~a~~~g~~:u~~~a~ıkı :~~~~~ · ~:~i,;:~~~~a~; ~~~1ai~!rh~!~ 1 ______ 1_e_v_a_z_ı_nı_ı __ ~_ı_r_t_a_s_ı·J-e_ı_n_u.-.-h_cı_J_cı_cı_0_1 ____ _ 

tı altında basılırken Mahmut , 0 u yaZT ar goru me te ır. IJ ~ UI! 11119 
Sadık makine dairesine ginnis, gun ve~em_e duçar ol~rak ve 
fakat üstü baş• mürekkep içind~ hd~-k.sıbz ıg~~rar1 ıar1ın tevııt keyle- Tüt ii ıı in J ı i sarı un 1u111 n 1 ii d ii r-
. k 11 1 ı k M ıgı u muta ea an mınta anın e o arı sıva ı o ara ... e- 1 . 1 1• 1 d kı·· .d 

murlar kendisini makinacı zan- at etı:<m e a a <a ar up ve ı · 
mancıları namına reddeder ve 

netmişler ve onun yanında pro· 
gramın müsveddelerini okuyup :~~~~r!~~;~. düşüncı:sizliğini 
'tashih etmekte beis görmemiş. 
!erdir. Guya makine ile meşgul 
gibi görünen Mahmut Sadık 
Bey bir taraftan da kulak kabar 
tarak programın esaslarını al
mı~, gazetede neşretmiştir .. Ar 
tık Yıldız sarayı biribirine gir
miş ise de mesele Mahmut Sa
rlık Beyin muvaffakiyetile kal-
mıstır. 

, Cenaze merasımı 

Mahmut Sadık Beyin cena
zesi bugün öğleden evvel Kızrl
topraktaki hanesinden kaldın
Jzcaktır. Cenazede matbuat ce
:1iyeti azaları ile gazeteciler, 
Devlet Demiryollan erkanı ve 
ncnııırini, Polıs, jandarma, za
•ıtai heleclıye ve asker müfreze 
eri ile merhumun dostları ve 

Hük\ımet Stadyom inşa
ıma yardım edecek 

Hükumet, İstanbulda vücude 
getirilecek yeni stadyom mas -
rafının bir kısmını temin etmek 
suretile şehremanetinin bu hu 
sustaki teşebbüsüne yardım e -
decektir. 

Bu sene Emanetin stdayom 
in~aatı için (40,000) liralık talı 
sisat ayırması ve Maliye vekale 
tinin de ayni miktarda tahsisat 
vermesi muhtemeldir. 

Bir kaç sene bu ~ilde tedri 
ci olarak ayrılacak tahsisat ile 
şehrin bu mühim ihtiyacı temin 
edilmiş olacaktır. 

Kalender yurdund r.ılebeleri bulunacaklardir. İs- a 
.anbul matbuat cemiyeti ile sünnet düğünü 
Devlet Denıirvolları idaresi ce- Himayei Etfal cemiyetinin 
.1aze ıdn birer celenk hazırla-ı tahtı himayesinde bulunan Ye
hu~lardır. Cenaze namazı Zühtü niköydeki Kalender yurdunda -
ı aşa camisinde kılınacaktır. ki kimsesiz çocuklardan 38 ta-

lüğii nde ıı: 
ldarcrni,: ıçiıı pazarlıkla on kalem kına,iyc alına~A~ından talip · 

Juin her ıı;tin gelip nıınıııııe!eri görmeleri 'c p;ıxarlıJ:ı i~in Yıı:ttle 

yedi buçuk teminatı mtl\•akkatdcri ile heraher 6, X 1 >.~ıı Çar,ııınlıa 
gıinlı saat 1 O,.}() da Gala tatla Mııhayaat koınisı ıııı un<la lııılunma. . . 
larL 

* * * 

ıaııt ve ~arton mühaJaası 
Tütiiı1 iııhisarı uıııunı ıni.ıdi.ır

liiğiin(leıı: 
ld1rcmi1. i~iıı muhtelif cinste kagıt ,.c hartl)n hApalı urlla ıııii

haı ~a edilecek.tir. Taliplerin her ı;lin gelup ~utnaınc ve 11ıimuııe

leri almaları ve teklifnanıekrlni 18/8, g;JOp:ızarte,i gunij ,,.ı ıo,:ıoa 
kadar Galatııda mübayaat komisyoııunıı tevdi ctmd.rl. 

* * * 

K~r~a-~e~iz v~ 1.rnıara havzasın~a n~tliıat 
· J utıın ınhısarı ıııııuın 1ı1udur-

liiği'ıııdeıı: 
Kaıadeniz vw ;\larmııra hııvzıısınua yııpılactlk naklilat puzarlıkla 

* * * 
Fatih daırc!Oindcn: l nkapanında 

( -kuhi <addc-ı ko:c•indcki mahal 
ınti~~ıht:rL· ~ıırctilc \ ı: ııı;ık mUz::ıyedc 

ile kır;l\3 Vcrikc•"tır. Talipleriu 
2.1 a~u'.'rrı.: 9.30 cumartc~i günü saat 
14 te tncümcnc ~clmeleri ilin 
olunur. 

llcyo~lu ıera memurluıuııdan : 
llqoJ\'lıında ·rık<imde ,"ıra>chilcrde 51 
numitr&lı hanede mukim iken tlyc,·m 
ık•mct~Ah• me<hul hulııııın Rodoll 
tfeııdi il< hıldızı l-lirhO\mer (;eti 
1 lanı .... 

f!tft' rl efendinin .ıim .. ttinizde 
alaca,,-ı olın 3.57 lirının mıa ına-;a
rıli ınuhakeme ıe icralyt , ... ıre 
tıh•ili zımııındı takip talelıile muma· 
ilt)'h icraya mlirıcaat tılmi~tir . .Nımı
oııt göııderlleo ôdem~ emirleri ba· 
!Ada )'uılı adresde buluumadıı;ınızdın 
'e hıli hazırdaki ibmetglhıııızın 
me~huii) <Iİ antıııldı~ından tarıfınııa 

tebli~ olunamamııtır. Cldemc emirlerinin 
ll!'afınıza bir buçuk ıv mllddeıle 

llAnen tebliğine karar ..-erilmiııir. 
Bt.ı·ç \'e}ı m.:rôliriflerin tcmımına 

HY• hir kıamına \'O yahut alacaklının 
tal\ibat lcra"ını Jair hir idrı1.tnız 
v•rıa i~hu ,jdemr cmnnın H.tncn 
tehliP;i tarihinden l•ir ay geçdlkden 
><>nra ilk yedi ~tın içinde daireye 
nıüracuılc ,ııahen ve yazı ile bil· 
d!riJınest v~ borcun dlr kı>mına 

iciraz eylediğinix halde bunun açıkca 

&ö~ıerılme<i IAxımdır, Aksi takdirde 
lıiru edilmemif sayılır. Müddeti 
il&nı muıurunda borc ıuviye •dil
llltıDlf olur<ı ha-ktnıada cebri icra 
vapılıcatı malumunuz olmık ve 
ödeaı< <mlrlerinin _tebllll ıııakamına 

Cenaze namazi kılındıktan nesinin ağustos zarfında sün _ 
•onra talııit otomohile konula- net ameliyesi y.-oıl'"'<Sın::ı ka -
cak ve Haydıırpaıı;ıda tııı- fakül rar verilmistir. 

ihalt: cdileceRinden taliplerin her ıı;lln gelip tarm•nıcyi ıı.örıncleri ve 
pazarlıl(ı için yüzde yedi buçuk teminatı mııvakkateleri ile 9/8/980 
cıımMte<i .allnü saat 1 O.JO Ja G•l~ .. -ı.11 mUba}aat l.omi~\onunda 

b>ılunnı:ıl•rı. • o...l!!• 1Jlmak lbeıe ll&n ~o~ıııır. --... -

1 

.... --

L 
_:JJaha. -çabuk -- ()ldürüf' -

Umuıni Deposu :J. BER'T ve Ş0REKASI fstanbul- Galata Vo,woda H~ 

}lühiın hir \iman 
bir <ütüm~ olan 

r 1 'k - ., . ' ' d l•il a Jn a~ı. ışçı ı:r, ~ana\"ı \ c ınu~ ... ,,t'.,att ıe.;mıvc.: t.: , 
- . 

rekahet.;lz bııı fenni alc.:tlcrin mumcs. ilin rııdl 
hesabına olar•k 

•münhasıran temsil hakkını veriyor 
., ,,~ 

Buyuk milnnsebıcı olan hir ticarethane veyahuı kin ınıkdarda ,.,:ıı" 
olın H .... ,, inkişaf cıtitmtk içiıı lıU\ük hir gı)rtı ·arlcımtk • 

mai~~uni rt:.lıhl.ı ttmin ctmtk. i~te\ en hir t:fcndi İ\'İfl tıl 

Büyük bir kar ten1ini için nıüstesna bir tir~ılt 
ilk ıtcıülıder fahrfkadı ~ •ıııl•cıkıır ~ ,.( .... 

Te•llUerln referaM glisıerınck ""•tik S. 'J'. ı .1'1Stı rıımulu ı.hrı"d• 
17b _nn!'1tro~'!.J"J!ıta kutU64&11• rıhriren Jl;'ınd.:rilmt ... i 



JHı~ı MHDIN ve ~lNUi• 
ühendisi Mektebi 

1 b 1 mektep atideki şubeleri havidir: 
L \ lf ve mecı:a i o nn l 

1- Yüksek Maden 
MühendlsllOI: 

Madenleri• Sanavıı !\ladeoiyenın .i~letmesinde miitehuld 
mühendis yıtıştınr. 

2. Yüksek Sanayi 
MühendlsllOI: 

. • :ı iln cesi~ ,.e işleunesi, elektnk makine ve ltalorifr 
:\ u ıtclıf :-;an. Y • . milhendi!;liği, 1·opop;rafya , e harita 

muhendi ı \'C muteıhhltlıgı, kımya . h' 1 ıtı hti· 
"ti . d Cer muhendıs ve mutean ıt '"'' ı 

:ılm. tn ı:ıac mut ·nhbı ıJtı, şımcn d \ uksek Sattı' ı muhendı ligı 
lannı havi bir tah ıl nette ın e 

ıadetn:ıme~ı 'eıilır. 

1 1 1 müddeti 4 senedır. 'Me unlar staı ıçfn AHu· 
B ı ube enn ta 191 

PJ\a g~nder \ır. '.\iunhı ıran lı:ıe mezunla ı kabul olunur. 

3 _ Maden Meslek şubesi 
l \ tı nnr. rn ıl ınml-

Bu şube Mııdenlerc Jeometr 'e l3Ş Çil\ ı ~ k 
dctı .! cnedlr. Orta mek ep mezunlan imnhin ız, ilk me tep mezun• 

!arı ımtlhanl kabul ol mır. 
gari } aş ı B, azamı 25 dir. 

lmtfh:ınlar \Jukemmel hesap, mu:.tev! hen~e5~ fizik ( Cazibe ve 
ifa :ır t ) \C Klm~:ı Slbıh maadın der.:ılerınden, 

:\ k :\l:ıadln muduri} etındc • j t:ınbul Şehrem neu cıurın· 
da M~d~~ mu endlslıgınde , Zon uldak mektrpte ), dana ( lkti at 

ild 1 .,. d Eskı .. eh r Yla len muhendi lığınde). lzmlr Maden 
m u u"'un • " ). A d z· t 

1 d 1 ral z n Zıraat mudum eunde y ın .ıraıı m mur ı u ı 

1 -•- "'"' , ı aın• to ca icra edJlecc:ktır, il mur u 1 ua ;v - ,,,~ 

1 edn.:ıılta ı teşnnenelde b:ışlnacaktır. Şımdıdeo ltayıt muame esı-

1 
1 tıd' ya nıelf uf 6 fot ıle v alk ve ııhhat rapor nu n ba, anmı ur. 

Z Jd:ık't ne tep müd 1\ eun ır aiL ngu 

Bun,a Beledi~ e rİ) a"3etir1d< 11: 

500 adet su saati 
t 

Bu 
'c 

~Ill.I lH~'F ' S \1 1. ~ 20 
k 4 Y li!A ı i ı 

Hay~drpa,a emrazı istilaiJe ~aslane~i ~a,ıa~a~elim eı1 
1 - Haydarpaşa Emrazı is- 1 dilecektir. Taliplerin şartname 

tilliye hastanesile memurin da-ı ve planları almak üzere her gün 
iresine yaptırılacak olan kalori mezkur hastane idare memurlu 
fer tesisatı kapalı zarf usulü ile ğuna müracaat etmeleri ve şart 
mevkii münaka::::.aya konulmuş. namenin maddei mahsusası mu 
tur. cibince ihzar edecekleri tck-

ğustos 'I 930 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 14 te Gala
tada Karamustafa paşa cadde· 
sinde İstanbul limanı sahil sıh· 
biye merkezi baştababetindcki 
masraf komisyonuna müracaat 
etmeleri ilin olunur. 2 - Kalorifer tesisatı 18 A- lif mektuplarını ve teminat 

ğustos 1930 tarihinde ihale e- akçelerini tevdi için de 18 A-
tm .. m:ı:.a ............... ı-. ......... , .. .._ ................ . 

Yüksek mühendis mektebi 
rektörlüğünden: 

Yüksek mühendis mektebi kay
dü kabul muamelesine Ağustosun ı 
on beşinden itibaren pazar ve per -

1 lşembeden maaµaher gün sabah 
saat ondan akşam on yediye ka
dar devam edilecektir. Bu hususa 
ait şeraiti arzu edenler mektepten 
bizzat alabilecekleri gibi mektup
la da isteyebilirler. 

;~~~~z-=:... .. ~~~---- ............ Dl!lırm:ılıa:P'm:t: .. ~~--~ 

Ankara şehremanetinden alacaklı 
olanların nazarı dikkatine 

Üzüm müzayedesi Aıı ~ara~ hr ınanl tinden: 
Halkalı Zıraac mektebinde me\<:Ut lan vem 1 u 31 Mayıs 920 tarihine kadar gerek 
ulu iJ gu co 950 çar~amb:ı n ı ıtac 14 ce ıhak 1 cra 

m . . ere :ıçık arttırma u ulilc ınuza ede) c konulm·J~tur Ta- k 
1 

• • • 
~drıL~.~k ~aıti nnlamak için her gun. mu1.l\cdc)ckı,cıdr.k ıçı de mu ave enameye mustenıt Ve ge-

) f j J k bin ında '.\IUC!i C atı J tısa 1) e mtıh I· 

ı ·a ı ~ima koınisıonu 
260 J e ' ı 1 ını1e: K ıpıı'ı zarfla ilıalc ı 30 "' 

,aml ı nu ıat 14 de. 
2:,000 metro bcya7. tıre ,erit 
20000 .. ,. ) ,\k1& içın şerle 

2000 ., si\ .ıh } un cm 
2000 .ıdct ~:.ırı kaput dııı.tmcsi alcnt munakn a ile ıh:ıl 
1 !500 ~ ., ceket duğmc -930 çar!\amba saat 1 ~ 
700 ~ ,, şapka dugm 
IOO .. pantoJun toka ı 

Deniz kuv,·eclcn ihtiyacı için yukarda yazıtı yıın fıtni 
zarfla \'\! dikiş m:ılzemnl ılenf münakasa ile hızal:mnd:ı 
gun 'e aatlarda munakasaya konulmuştur. Şartnamelerım 
lsteyenlerrn ht:r gun ve vermek isteyenlerin ) C\ mı lh 
ve saatlarında Kasımp,ada Deniz ıe-.,azım atın:ılmu ko 
muracaatl.ırı-

lslau~ul Limanı h~il ıı~~iye M 
Baııa~a~eun~en= 

c ı hin 

ı· .,..,.'!-. 
1 . . . . . 

BUYÜK 

THHHE PiYAN~~~~ 
9 uncu tertip 
1İ i KEŞİDE 
11 'Ağustos 1930 d<ı 

l\e. jdelPr. \ ih1y Pt, Sehr 
HH:tnet1. 1 )efterdarlık, ı~, Z 
r'-'at ' ( () ııı·ırılı bankttla 

ıııurakıplar• ' halk 
Jıuzuruııda ~ apılır 
BOyük ikramiye 

30.000 Liradır 
Her k şidcde çıkan u111aralar 

tekrnr dol·1ba kon111·1z ::~::;~;:_~~~:e~"~,'~~~;~:k,i•d"' mub•""' komırnnun• mur.ı- rekse başka suretleAnkaraşeh ema-

P. T. T. U. M. L vazıM net en alacağı tahakkuk etn: iş o a 
müdurlUğUİ~~~~.in~lert Joo.ooo nıa n 31Ağustos930tarihine dar isi 

ldrııc ihtıyacıı~ın tc~ı~~~ mccrc, d:ıhılı tel r r 'c telefon b h 1 • k •• b •t 1 • 
nı trc ahrı krıhlo ... u ıle 3 

f, k'l ıa tikli ve kalaylı bakır tel u usustcı {1 evra 1 m us 1 e erı nın 
l ,ı-; ıtınn rn ıh us tek 'c çl t na 1 1 

• 

k rı munakac;aya konulmuştur. . . . . 1 • • b • • • d 
ı) lı zarf U'\U le . I E it)) 980 tarihmde ıhalc 1 1cra as ve tl nı ır ıstı aya rap 

2 Mc,,ıdı mcz~Or:;:~am: al;mık ıçin şimdiden, ş:ırtnaıncnın 1 ya Sure erı -
J,ılınac.ıığından r.ıliplerın ' d kleri tekJlfname ve tcmın:ıtia- • • • • • 

Ü<;iın~u.m.ıckksınc gor~ i~~;rz:rr~a~ tevdi içinde mezkor tarihe tederekEmanethesap işlerımudur-
rını ıhtt\a e.tccek rncm e lstanbulda Yeni po ra ıcde muhavaat 

i~~~~;~i~1~ahriye mekti~ lü1ğüne müracaat eylemeleri ilan 
· · · -dürlüğünden _o_u_n_ur_·~~~~~~~~~ 

~~~J~~L~~~~~:~::\::~:::~:~::~ Ba~arııa,a Eınnzı istiliiJB l slanesi Baıta~a~elin~en: 
• p 2 Mektep Leyli oldugundan t venet edilir Taşra· J ltıydarp:ıo:a Emra7.ı ı ti! li} c hastııne.;ı ıçin )uzumu olan yüz kırk uç kalem eczıt) ı tıbhı,·e ve 

- B'k talebeye ayrıca mua . . d 
61 mektebe aittir. ı es. Oarı temin olunur. saire munaka ai :ıleni) c surctılc muhayaa edılecc~ln en 'c ınunakası 21 ağusto 930 tar hınc mu 
dan müracaat edecekle~n ~haol masra:.i birinci eınıfa kabul edilir. adıf pcr~cmb_ gun ı attt 14 cc Galatuda Kara \hı t:ıfa paşa cadde inde lstanlıul Liman ahıl ıhhı)c 

. unları ımtı nsız 
3 - Lıse mez . h · ı 'kı' senedir merkezi Ba tnhal etin le icra edilcccıhnd n talıp ol. nların )CVmi mezkOrdc m:ı raf k msı\onqna ve . • .. ddetı ta Si 1 • • l . Q ' B' 

Bunlar ıçın mu d 'baret olan tali sınıflara da lıse erın n~- şartn.ıme \C liste\ l almak uzerc de her gun rm>:t.kôr ha tane idare memurluğuna mur ıcaat etnıclera 
4 - İki sene en ıfl d ı naiden ve yahut o derece tahsıl ·ı ~ . 

b. · · smı arın aı ı ,,n o unuı 
cuveon ınncı . edilıni talebeabnır. .~~~~~~~~~~~~~~~------~~~~----~~~~~~~~~--

gordugü alelusul tasdık .. 
1 

mecburi bir hazmet yoktur. Yal- E k• h • • ı I\ • h b • J:ıad rma ımalithnn ı mu 
5- Mektep mezunları ıç~ ek rt oldugundan terki tah- S ışe if Vl ayetı mu ase eı dtiriyetindeo: 

nız mektep tahsilini ikmal ey ~an: nraa faiz ödemeleri lazım 300 cger takımı kap ı z rf 
sıl ed:nter~n iaşe ve ilb~s m:srab·r teahhütname venneleri mec· hususiye fil üdürıu·· ğu•• nderı • u ulilcmtlnıtka a}n kom ldu Mu 
·e talıplenn mektebe g ?"er en 

1 
• n.ık·ı a J 3 :ığu tos (t,W çarşnmlı ı 

buridir. k be · mek arzusunda bu1unanlann hüviyyet cüı İdarei hususiyeye ait asri si- yedeye verilmi tir. Bu baptaki gunu ant 14 de 1 t:ınhulda Gc 
6 e ~adef~~m sini mektep tas~ik'?.ame vey~ .şahad.~t- nema ı ~ mcbclyesile beraber. 3 şartname İstanbul muhasebei dik p:ı>iada Jandarma ımal \thıı 

1 ası . ddak hüsnühal ılmuhaberlennı ve dort senelik carı kapalı zarf usulıle hususiye müdiınyetinde mevcut ncsınde )apılacaktır. Şartname . . lısce musa . . r b 0 

le n po f w af mı istidalarına repten Teşrınıevve ın . ı- 20 7 930 tarihinden 10 8 930 olup talip olanların şeraiti anla imalAth ınedcn Hrilır. 
lık otocrrO tako"yde Cıragan Sarayı ittisalinde kam Pazar gu ü saat on yediye ka- mak üzre müdiıriyeti mezkfıre- fekl namcnın tar.1.t imlı\ ı 

{adar r - · .. ··dd l ·· 1 'l" ı ndcrıçcır . "racaatlan dar yınnı gun mu ete mu a ye müracat arı ı an o unur. mı • lu une mu · 

Manisa vilayetinden: 
VılA t n3f a ı lçın be:zı bir numaralı Uakırko l fab k L 111 mul ınJan 

olmak üzere me\CUt numuneııı v çhllc otu7. çadl mub .ııa ed kur 

Liseler u~aJaat komisJonun~an 
1 n 1 )il fah.ck ın 11\hın mcktd>1 le, olh ıpt ıkı ke~ır 

mu ·ı l n · · ~ ıpnrıl 11; ı 1, olan muhtclıf ın~ ı.ıt \C c m rJt ı-; 

c ırı ·ınc mu:-ıa hl p /. ı n ı.ıl 16 da ıhnl ı ı a kılınm 

kapalı z ırr u~ulılc mun ık.ı a\ a konulmu~tur. ~craıtı ani ı 
ke~ıfnamclcri gormck ı tıycn tıılıplc:rin Gal ıt ı ara' Jı ... csindek 
syon kıtuhctinc murac ı:ıtJan 

p1mnnmmm .... ·•·· ·-· ... .. : t:: t •• t : •••• ~;;... t: .. 
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Enci~ ını.ı L\ 
Jçın uzun 'e kı ... 1 me\ t:clı luır'kt 

FiLiP 28 
~~ Radyo Makine 
:='i Elektrik cereranı vere p ll ile ·, er. 10 
:: 2400 metre mevcell lataeronıarı ah 

~tü tesna ve gayri knl,ilt l<t~as 
kuvvei tefrikıve ve safiyet. 

Gramofon Plaklarınızı 
St! ını ) uk itmek ıçın hır tt:crube 
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BlN SÖZ 
BiR RESİM flNSiNE 
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t 

• 

Onbir Ajtusıosta Galata sarayda aç.ılacal< Yerli malları ıergisi için lstihzarııt başlamıştır. Sergiye 
iştirak etlecek müesseselerden bir A e!alt \ 1 keti mektel>ln bah~eslııd~ ik ·ney danı asfalt 

yapmaktadır. Resmimiz bu faaliyeti gıı.termettoclir. 

Son günlerde şehrimize kUIJiyetll mlkdarda karpuz ıelmete baffamı,hr. Bu sene karpuz 
flAtlaln ıu:az olacağı tahmin edllmoktedir. 

trganlıtaada yeni bir ııyaa çıktığı bir takım kabileloria Payıtaht üzerine yUrtıdllttı haber V!rillyor. 
Bu resim, Afglln Kralı Nadir Haaa son zamanda kabile reisleri tarafından yapılan 

arzı sadaket mernsimial tııısteriyor 

Romanya Kralı, annesi, arkaoakller Kralın biraderi, hemşireıi ve 
Kraliçe Elen. Bu rctlm Kral zevcesııe barışarak kiliseye 

giderlerken alınmıştır. 

Manisa vilayetinden: 
\ ilıl) et ilk mektepleri ıçin 1910 lira ~ıymcti muhammcnesiııdc ! J kakm 

vrakt ınatbua münak<ısav:ı konulmuştur. 

ı\lunakı~a müddeti \J.!ı.u ... to(un 10 ıncı cunıaate-.;i günıi ~aat 10 a kadardır. 
Evrakı matbua n ınunclcrini ,;orınck \C munaka~a :;-craitini anlanıak 

t~tiyen ıaliplcrin :\la:ırıf müdüri,eünc muracaıt1arı ilc\n olunur. 

r. T. T. U. M. tezazıın nıü~ür u~un~en; 
1 - L zcrlFrine reklam \azı hakkı talih; c .n o:ııı.ık uzcre 

ııXr4 eb'ndında telgraf zarfı yapıırılacaktır. 

2 lhth acı 'ennl \celi mil\ un tahnıııı cıl lip hn ddarnıda 

:l)rı reklam l.onıılmak 'urctile hı. ıhtiyacın cc-re cc-rc ) ani ıki yti-. 

t'1li-cr hin adet temini cı zdir. ' 

3 ·\apılacak zarfların c~l.ı\lıni uJ):rcnmek ve fazla malumat almak 

1 tİ\ enlerin her 1''•n ) eni pustaPede le\ azım mcibayaat şubesine 

nıuracaat cdcbılir. 

4 En iri k:\~ıttan ımal 'c en çok adcıtc \ ermeği deruhte 
edene ihnle edilecek olan lın işin p,(irdşmı: ve uzlaşma giinci l l 

a~usıo · 'J.10 rnrilıine mu"ıthl pazartc'i glinll oldu~u alakadarana 

ilAn olunur. 

Manisa vilayetinden: 
\'il~\ct 1hh1\<.:'"İ r\·in ı..i!n .. u ocuı <lo ... uz lira kı ıncti muhaıınmenc u/.c· 

nııdcn 2~00 lıraiık k ı ıı 111"1ıa10n cdllcc•·i-rir .. \hınaka,1 ınııJdc·ıi Jfı ''ğuı;· 
tl fJJO 1.:uınarlc • ~l!!'ld -.a.ıt dı;kuz'l k.llt;:l'·dır. "'\.·rn'Jini ":damak i .. \ · ı -

hıanbul : lkincl icasıııdaıı: 

Bir deyin mıhkQmbihten dolayı 
9·11 930 tarihinde ıahıı bıcize ılınan 
20 çuval keçi buynuzunun furuhıunı 
karar verilmiş olduj!;undın mahcuz 
tfyanın 2-8-930 tarihinde saaılO 12 
ye kadar yemişte 7 numaralı Mehmet 
Rilat efendinin 'emişci Dükkanında 
bllmüzıyede furuht edlleceğinden 
ralip olanların yevm mezkiırde ma· 
balllnde hazır bulunacak memuruna 
mılrıcaat ıtmelerl llAn olunur. 

Rus Sovyetıeri umumi koagreıl geçenlerde toplandı, Sovyet Ruayanın nmuml siyaseti tetkik edlldl. 
Fırkanın Ka.tibi umumisi olan M. Stalln yedi saat stıren nutkunda izahat verdi. Bu resim umumt 

kongrede alınmtşhr. Soldan itibaren Harbiye komiseri Cenoral Vorosilof, M. Stalln, icra heyeti 
reisi M. Kalenin, icra heyeti katibi M. Enukitze gllrlllmektodlr. 

~~--~~--~~~~~_;.~~~~~~~~~~~~-

Ev~af tevazıın MO~ürlu~un~en: 
Yeni cami halAlıırının kı,mı azamı meccani ve bir kısmı ücret 

mukabilinde idaresi ihale edileceğinden bu bapta ıandm ve tertip 

edilen ~artname dairesinde talip olanların ~eraiti anlamak üzere 

her gıin levazım idaresine ve ihale günli olan Ağusıosnn virminci 

gıınii 'aat onbe~tc idare encıımenine müracaatları. 

Istanbul mtiddei umumiliğinden: 
Bir scnclık bedeli icarı bcrvechi pe~in Hrilmek üzre Fatih 

Sulh mahkemc'i için Fatih ve Aksaray polis merkezleri mıntaka

ları dahilındc r .ı, 1 ~ odalı bir hane aranılıyor. Böyle bir hanesi 

lolııp tıı icar etmek i,tcıcnkrin 1 ağu,tos 930 tarihine kadar lstan-

1 ııl Adliye in a1.1ııı dairc,inc milracaat etmeleri. ı 
-~- --~~~~~~~~--~~~~~~~! 

VllaJfll Uai.ni Encümenin~en: 
Kapalı çnr~ıda Dinlk 'okap;ında .15,.37 No. ıİiıkki\nla Faıihte 

Zı~c rıı k.ı ııd:ı Kaha 1 lalil ve Vefada Şem,cddin :'>tolla gürani 

ıncdrc,~ binalaı ı icara 'crılmek üzere 20 agmcos IJ,lO çar,amha 

~ıinıı "ıat on lıire kadar mUzayet!eye konıı:ınu~wr. Taliplerin en

dıınerıi 'ilAı t·ıc muracaatları. 

f iiaJel Daimi ~ncünıenin~en: 
Fatıhtc Bahri>dil Çifte ayak medrese binasının icar mlizayede 

nıtıtldcti ıı ağu-to> l),JO çarıamlıa giinı.i saat on bire kadar temdit 

edilmi,ıir. Taliplcrirı rnctımeııi vilaycıe müracaatları. 

Vilayel Daimi Encünıenin~en: 
Hede ı ke~fi altıyıı-. un lira yirmi sekiz kuruştan ibaret Bey

oglu on ikinci mektep tamiratı 20 ağustos 9,30 ça~amba gıinU 

'aat on bire kadar mıinaka'a ·a konulmuştur. Taliplerin cncumcni 

'ılı\ yete nıııracaatları. 

Ali Ticarel nıe~le~io~en: 
:crhc't c1'ıktilo kur;ları 2 ağustos 9.30 C'umartcsi gıinü açılacak 

ve du'e btıslanacaku 

DOYÇE LEV ANT LINIY ' 
Ifamburg, Brem, AnYerı, 
Istanbul Ye Bahri Siyah ara 
mı<la azımet ve aYdet munta 
ıam postası: Hambnrg,Brem, 
Stetin, AnYers Ye Roterdam 
dan limanımıza muvaseleti 
bekleııe•ı vapurhr ; 

Kavala \apuru limanımızda 

i\lexico vapuru 4 agustosa doğru 

Troyı vapuru 4 ağustosa doğru 

nurgaz, Vams, Köstence, Kalas 
ve lbratl için Umaruınızdan 

hareket edecek vapurlu: 

Mnico vapuru 4·6 ağustos

ta tahmilde 

llamburg, Brem, Anver&, Roıerdaır 

ve Dançlg için yakındı limanımız-

dan hareket edecek vapurlar: 
Kavala vapuru limanımızda 

lmbros ıapuru 2~·29 temmuzda 
tıhmilde 

Angora vapuru 5-8 ağustosda 

tahmilde 

:vlilos vapuru 1 O- l il ağustos da 
tahmilde 

Fazla tafsil!t için Galatada 
Uvakimyaıı Hanında kain 

umumi acenteliğine mürıı.caa ı 
Telefon: Beyoğlu 641 -674 

Zayi şoför ehliyetnamesi 

Seyru>efer merkezinden aldı· 
ğım 1842 sicil numerolu ehli

yetnameyi zayi eyledlğimden 
ve yenisini çtkaraca m 

" iLERi ,, METOD~ 
Bu senenin en egi 
mektep lıltapları 
Bir alfabe ile be• 
kıraat ve iki gramer 

Müellifleri: Celal Nuri Bey ve 
rillelcası 

Maarif Velı:aıetlnce Yenl ted· 
ris senesi programına ithal 

edilmiştir. 

" ilk mekteplerin 
dil serisi ,, ndtJn 

daha iiatiln bir 
kitap yoktur. 

Bu seri, yeni Türkçeyi herkese 
en az zamanda, en mükemmel 
surette öğretebilecek ~ekilde ya. 
zılmışıır. Kitapların klğıdı, resim-

leri, tabı dıı fevkaladedir. 
Metodumuz hakkındaki risale 

isteyenlere meccanen 
Adres: " heri " Kütüphanesi 
Çituri hanı mertebanı aolı:ağt, 

Galata • lstanbul. 

Zayi araba numarası 
Sahibi buiundutum 3809 nu· 

merolu arabamın numarası zayi 
olduğundan ve yenisini çıkara· 
cağımdan eskisinin hUkmll yok-
tur. Hasan Rami 

Haliç iskelelerinde mazbut 302 
adet kayın dolabile 17 çel<i meşe 
20 çeki koca yemiş odunu 3-8-930 
pazar günü ihale edilmek ilzre mU· 
zayedtye çılıınlmışıır, taliplerin yıv· 

mü mezkOrda saat Oç buçukta def· 
terdarlık binasındaki ihale komisyo
nuna müracaatları, 

Dr. A. KUTiE~ 

SEYRISEfA 
:\lfr~c~ Aceı:ı (, l:ıt 

hasınj:ı. lkvn~ı 21;> 

aente<ı: \lah-nu.live l lı1 
lstınbul '40 

Ayvahk 
postası 

(Mersin) npıım 29 T~ n 

sRlı 17 de Sirkeci rıhıı nı 1 h 
kalkarak Gclilıolu (,'.an.ı k 
Küçilkkuyu, falreml:, B r~1 a 

ye, Apalııfa ıı;idecek ,e 
nıi~te mczkıir i<kelelcrle 'lir 

Altunoluğa ugrayarak 
cektlr. Gelibolu i>in 

yoku alınır \ ıık alınnı 

Mersin sür'8 
postası 

(i\Jahmm~c\kerpa';<l} ,,ıpU 

30 Temmuz çar-cımba ı ı 
Galata rıhtımından kalk· 

Çanakkale İzmir Ktillı.' f 
hiye Finike :\ntalvıı \Jaı 
Mersin'e gidecek \C dho 
Ta~ucu Anaıııoı Al:\iye An t 

ya Finike Fethiye K 1 
iz mir~ uı'(ra) ar ık gelecek 
Çanakkalc'ılc yalnıl. ) 

verilir yolcu alınmaz. 

İSKENDEI{iYE 
sür· at posta ı 

(Cumhuriyet) 'apuru ı attU 

cuma ı .lılc Galata rı~tt oın 
kalkarak cum •te ; ,ah ıhı 
mire ve ak a.;ıı lznıirtlcn 1' 
karak paı.aıtc i !,kcndcr 

aracak "t!" ç.ıı~un1ha J,.,t\t: 

Kiralık l·ahve 
ocakları 

Cı.martc,ı, - pazark ı, 

şembc gunlcri '\lııJama ' yet 
Armutluya azı met 'e a~d kri 

k ' teli eden Ereğli vapurunun a nu 
ocağı şartname<i ınucil•ı'.I de 

bir 'ene müddetle ve m tuy 
•ait 
llu 
kar 
iba 
tıla 

yede >uretlle kiraya vct1 
aektir. Kat'i ıhalhi 2 aı;ı.1 1 

tarihinde icra kılınacagınıl 
taliplerin o gun saat 16 
Levazım miidurliığune 1ı1ur 

caatları. -------- --· . .,,,,,. 
Trabzon ikinci "" 

postası 
[Ankara] vapuru .11 temJll 

Pertembe ak~amı Galata rılt 
mından _ kalkarak Zonl(u!d• 

lnebolu, 'inop, Samsun, Cn' 
Fatsa, Ordu, Gire>tın, Trabı 
Rize Hopaya ı;ldecek ve pa 2 u 

iskelesile Rize, Of, Sürrııtıı" 
Trabzon, Polathane, C:ötl 
Giresun, Ordu, Fat'a, ~dnı~u 
Sinop, lneholuya utray•'' 

elcccktir. 

---·----"".'" Yelkenci vapurlafl 
Karadeniz po,,ta:..1 

SAMSUN ~•r• ... 
l .~O teının 

ÇARŞAMB~ 
ık~amı Siri:ccı rıhtımından h• . ııı 
ketle Zonguldak. lnebolu, ~• pi 

O d ( ,. ·ı· 1 ~ur r u. .ırl.: sr,n. ra ızon, -
ne ve Rizt: ye ızimct 'c •' 

eo~cekıır. . . . . ~ 
fafsilAt içın ırkeclde \el 

• tJ]ll 
hınındı klin acentcıınc 

caaL Tel. brnııbul J 51 J 

. uı' 
Muraliıplikçc 'ukııhulan ılan ~ 

Madeni eşya fabril• 
. f 

Türk Anonim :)lrketinın ~ 
hakkında mnzakere olunın.•k <I 

;,ı9 Haziran IJ::IO tarihinO" "1 
mezkiıre heyeti umumıye,ı e 
ederek kanunen iktiza eden tk 
husulile ~irketi mezköreniıı 
karagır olarak tasfiy• meıtl' 
Necmettin \e muulcıhı sabık 
Beylerin intih•p cdilmlş oıJuğ c 
kadarın ma!Om o mak uıt 
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