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~Iran Hukumetı huduttakı .hadısattan mutevellıt hayalı zarar ve_ 
= • • • h. d . t . t kt . . ' = k~~~~~:d~a!:;~:Jiğtnk::ı~~~: ~ zıyan ıçın ız en tazmına ıs eme e ımış .... ~ 

ı..ıevlet adamına yaraşacak tarz~alri = = 
ta k · umwnı va = =z rtıh sözlerle memle etın . b. = = 

t ~·~~::~d~~;a~~~ ı::ı~~:aeH; ~ Hu··ku" metimiz cevabi notasında hudut meselesine nihayet vermek zamanı geldiğine ı"şaret edecektı·r. = ltıemleketin en mühim meselele- 5 = 
rinc temas etti. Her meselede a~~: § ;; 
•dbirıeri saY.dı. Şimdiye ~d•: 1~~n; a Ankara, 28 (Geceyarısı)- Oğrendiğime göre Iran Hükumetine verilmesi kararlaşan nota, Iran hükumetinin bir kaç gün evvel Hükume-
1 edılen muspet netıcelen m Y - • •w• k•I k d' J H''kA • b t d h d t k " b = 

:1 oydu. Şüphe yok ki, bu suretle cum EE timize tevdı ettigı notaya cevap teş ı etme te ır. ı:.:n u umetı u no asın a son u u ve ayn münase etile zarara düçar olduğunu := 
lıu:iyet id~resini;ı tuttuğ~uyoluy:t~~ - tasrih ederek nev'ama bu zararlarının tazminini istemekte imiş .. Hükumetimiz, bu notayı vesile ittihaz ederek vereceği cevapta son hadise-

ogru ve ısabetlı oldugu = ' Ji • • 'h d k b •• k.. h d 1 • b' "h t k h 1A1 • w • • ' = 
•hara karşı ispat etmiş oldu. = lerde Iranın mes u yetını teşrı e eer ve ugun u u ut mese esıne ır nı aye verme zamanının u u ettıgıne ışaret edecektir. = 
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kik d -· Bugün şark hudutları- M •ı 
tzd:~ic~:~~etten ve onun n_eticeı:~ l a a r 1 

tinden başlıyoruz: Bir çok mısalle~ı-
le öğrendik ki, Türkiyedc gese". ~a· Ve k 11 i 
dise ve hakikatler hakkında hancı S· 
lem, daiına yanlış telakkilere, esa~~~z 

.. ğüm bazı zevattan şark hudutlan
lumata kapılıyor. Avrupada goruş 1 
daki hadiseyi nasıl anladıklar;?1 

dinlemek insana yalnız hayret degıl, 
bir az da ıztırap verir. İstıb~ar.~t. v~~ 
ııtalanrun bu kadar ileri gıttıgı bır 
devirde bu kadar aldanmayı akıl al
ınıyor. Bu itibarladır ki, n:'.uht~rem 
hükümet reisinin bu mevzu uze~ın?e 
durması ve onu bütün açıklıgı_ Ile 
dünya efk5.rı umumiyesi önünde ızah 

Cemal Hüsnü Bey 
5ağustosta 

lstanbula geliyor. 

etmesi çok faydalı oldu. 
Şurası tamamen anla~ştır ki, 

rk h5discsini doğuran amiller hem 
riyasidir, hem de irticaid~. Meınle
ket aleyhinde böyle bir suıkast tertıp 
edenler, balkın haleti ruhiye ve t~ma
yüJatına göre her iki vasıtadan ıstıfa 
de etmeği düıünınuşlerdır. 

Akl elı·r ki (Artık irticai fikir a g ' .. - .. 
'Ve hareketler• bu memlekette .Yu.~~u 
1 bil. ., Cumhuriyet idealı butun 
e ır mı.... p r 'k d 
ruhları kaplamadı mı? .. ) 0 ıtı a a •e memleket idaresinde fazla h~yal
perest olmak daima zararlıdır. Bılme
li ki memleketin bazı aksamında, h~
lc .o'emiryollar1nın henüz varama~ı~1 
ve bunun neticesi olarak ta maar~fın 
tesir gösteremediği vatan köşclerın-
d . , e irticai ifsadata aldanacak e sıyası v 

f asum vatandaşlar mevcuttur. 
sa ve m ·ı b'l ı· Yine ayni kuvvet derccesı e ı me ı 
ki, ortada böyle safdiller bulundukça 
eiyasi ihtiraslarını söndürmek, yıkı-

n menfaat emellerine yeni bir can 
ı.. "'mek için bu masum insanların saf 
ğından istifadeyi düşünecek fesat 

Unsurları da eksik olmıyacaktır. 

• 

Başvekll ismet Paşa Hz. dUn hususi bir treole ve ailelerllo birlikte Ankaradan hareket etmlf
Jerdir. Kendilerini lstasiyonde vekiller, BUyilk Erkam Harbiye Reisi Fevzi Paşa Hz., meb'uılar te~yl 
eylemişlerdir. Başvekilimiz bu sabah saat sekizde lzmıtte trenden inecekler ve kendllerlne tahsis 
olunan istimbotla Yalovaya gideceklerdir. 

ismet Paşa Hz. Yalovada Gazi Hz. nl ziyaret edecekler ve oradaki köşklerinde 15 1un kadar 
kalacaklardır. ismet Paşa Hz. nln mUteakıben KadıköyUnde de 15 gün kadar istirahat cımelerl n 
sonra Ankarııya avdet etmeleri muhtemeldir. 

Yukarıya dercettiğimiz bu resim Başvekil Hazretlerinin evvelki gün Ankarada· Irat buyurdukları 
nutuk esnasında alınmıştır. Huıuat fotoğrafçımız resim hakkında şu izahatı ilave etme:<tedlr: "Bu 
rehmi Paşa Hz. Şark vaziyetini izah buyururlarken [meşru müdafaa vaziyetinde kalınca, onun ica
batındao bu memleketin çekineceğini sanmak hatadır .. } cUmlelerinl irat ettikleri Anda aldım ... " 

Başvekil Pş. Hz. Ankaradan Q;el il er 

İsmet Paşa Hazretleri lzmitten Ertuğrul 

Vekil B~g burada 
11i glin kalacaktır. 

Maarif Vekili Cemal Hüsnü 
B. Ağustosun ( 5) inci günti şeh 
rimize gelecektir 

Vekil B. şehri 
mizde on be. 
gıin kalarak Mr 
arif müessesatı 
ziyaret ve tefti: 
edecek ve sonra 
Avrupa seyaha 
tine çıkacaktır. 

Vekil B. in te-
davi için icra C· 

deceği bu seya 
hatin bir ay ka 
dar devam etmo;: 
si ve Vişi kaplı 
calarına gitme· Cemıl Husnu Bey 

si muhtemeldir. 
Cemal Hüsnıi B. in bu seya

hatten bilistifade Avrupııda ha 
7.1 mühim Maarif müessesatmı 
da ziyaret ve tetkik edeceği tah 
min edilmektedir. ya tile Yalovaya hareket etmiştir 

Batvekil Pş. Yalovada bir ay kadar kale· Avcı f ngflfz f Sabaha karşı öğrendiğimize göre Riyaseti
cümhur Katibi umumisi Tevfik Bey, Er~uğ-

1 yatile İzmit'e gelerek İsmet Pş. Hz. nı Ge 
caklardır. Kendi tayyaresile ava 

ANKARA, 29 (A.A)- Başvekilimiz ismet çıktı ve Istanbula geldi 
Paşa Hazretleri saat 17 de hususi trenle latanı-

0
.. l . · ki b' i 

b 1 h k . l d 8 .... k E k• un ~e uımıze mera ı ır n u a are et etmış ve stasiyon a uyu r a . . > 1 . . s· p 
nı Harbiye Reisi Fevzi Paşa Hazretleri, Vekil. gıliz ~cıs~ g_e mıştır. ır a-

ru 
1 

. . 
zi Hz. namına iatikba etmıştır. 

lsmet Pş. Hz. Tevfik B. le beraber Yalo-

' hareket edeceklerdir. ismet Pş.Hıı:. için va ya 

Jlerhum IJJ. Sadığın c•nazeıl Hagdarpaşadan geçlrlllrkt 

Mahmut Sadık Bey dün 
ebediyete tevdi edildi .. 
Üstadın cenazesi pek hazin oldu .. 

Merhumun son dileği ne idi? 
Evvelki gün vefatı haberini büyük ı 

bır teessürle kayit ettiğimiz matbu
atın en yaşlı, emekdarı ı;eyhulmuhar- · 
ririn Mahmut Sadık Beyin cenaze 
merasimi dün öll üzeri çok samimi 
ve hazin ıurctte icra edildi. 

Saat on bire dofru, yazı hayatı 
elli seneyi mütecaviz bu fedakir ve 
mütevazı üstadın hatır111n1 tebcil et
mek ve ölümün matemi içinde göz 
ya,ıan döken muhterem aileainc bcA 
yanı taziyet eylemek için gelon zevat 
la merhumun Kızıltopraktaki ikamet 
gihı dolmuştu, 

Haksız ve kanuna uymayan v~zi
Y•tlerini vatana karşı irtikap eıtık· 
lcri hıy~netiyeni rejim~n icap~arı ıle 
telif edemiyen bazı harıs gayrı .'."e~
nunlar memleket hudutlarının otesın 
de teşkilat yapıyorlar, cemiye~l~r ku.: 
ruyorlar ve faaliyete gesmek ıçın mu 
•ait zaman ve fırsatlar bekliyorlar. 
lfududumuzdaki son hadiseler, bu 
~arar ve teşebbüsün tezah.üründen 
•barettir. Muhterem Başvekıl, fesat
cılarm hu karar ve teşebbüsleri mü
nas~betile diyor ki: (Bilhas~a hudut 
harıcinde suni olarak teşkil edılen 

Yalova'da bir köşk hazırlanmıthr. 
ler, sefirler, Meb'usler Vekaletler erki.nı ve de- ye_r d k?stbın iıs-

. .. f d ' d'I . t' mın e ı u n vaır ruesasr tara m an teşyi e ı mıt ır. 
- giliz avcısı 5teır 

BunJar arasında, üatadı Gazi Hz. 
namma ziyaret ederek hatırını soran 
Afyon Karahisar meb'uıu Ruıen Et· 
re!, M. M. Umumiıi Ercüment Ek· 
rem, Matbuat cemiyeti roiıi Hakla 
Tarik, Servetifünun (uyanıt) sahibi 
Ahmet İhsan, fazılı muhterem Uboy-

. dullah, Vali B. namına gönderilen M•zar başında Ahmet 
Ihsan &g bir talrun cemiyetlerin siyasi e~eller t •h 

telkini sureti!• halkı kıyam e~·ı:rne.k J n ı a p 
hevesleridir. Her fırsatın taklıdı bır _ 
&afh_ası vardır. Milliyet unsu;unda 
mıı1ıyetin de bir takım sahtekarlara Bir eglillde intihaba 
"" dolandırıcılara taklit ınalı yapma~ l k 
Vesilesi vçrdiğini görüyoruz. K~~dı bBŞ 8R8Ca 

Serbest satış Yeni teşkilat 
Zabıta# beledlg~ 
teskillltı kalıyor .. 

yaşamalarını temin etmek isin dıger E ı·ıdc yapılacak olan şehir mec-
ıneın~_eketlere sahte .m~iyet, sakil!'!e 

1
, i ~~abma ait iptidai ha••r.hlclar Dahiliye Vekaleti umuru mahal-

ıtyası maksat sokınak ıstıyen teş. •! 1~ • tir Dün ken- ı -• liyei Vilayet müdiri umumisi Nazif, 

Rumların emliih 
satışıııa 

milsaade edildi ... 
Yardır ve daima olacaktır!) Vazıyetı b~~ış .: .. en bir 1apu idaresine emir geldi Vilayet muavini Fazlı ve Emanet mu 
böyle açık oldug·u gibi görebildikten dısıle g_o~u~ E avinleri Hamit ve Şerif B. ler evvelki 
8 ' ı k 1 ınuharrırımıze - H b ld - .. T k E saat dokuz bu onra hiç bir endişeye ınaha a maz. ·nı· a er a ıgrmrza gore apu a şam manette gece . . _ -
" J" anet ınuavı , k d d b tıma meselenı·n en müh' 1·m ve izahı en u- m. . B b hu- k d t "d" . . çuga a ar devam c r-n ır ıç 

H- t u ve a as ro mu ırıyetı umumi- d 1 zumlu olan cephesi şudur: Dah~den amı u ·malfıma aktetmişlcrdir. Bu içtima a Vilayete 
c hariçten daima gelmesi ınuhteınel susta ş. . yesinden İstanbul Tapu Müdiri Emanetin tevhidinden sonraki vazi. 

lahrikata kar•ı vatanın müdafaa kuv- tı verCın ıdştırl;ler ha . .. d .
1 

b' İ yet hakkında görü ülmüştür. ,Nazif 
• e ve yetme gon en en ır emirde s 

Yetleri ve iktidar mevkiinde bulunan - Bir ta~ B. buradaki tetkikatını bitirdikten 
Ükilmet adamları daima hazır, has- zırlandı. . tihaba tanbuldaki Rumların serbestçe sonra Ankaraya avdet edecektir. Vi-
aa ve dikkatli bulunuyorlar mı? Son raftan da ın ı 15yetle Emanetin tevhidindcn sonra 
enelerı'n arzettig·i misaller gösterd_ı iştirak edec_ek. 0 emlak alıp satabileceklerini bil-

i idarenin alacağı şrklc göre kadrolar i; hükfimet te, müdafaa kuvve_t e"'.- !anların esamısı tOf • . dinniştir. Ve İstanbul Tapu ida 
Jbiz de, memleket efk3n umumıyesı tanıyor. •Iamıt .B~y . isim üzerine tesbit eJilmektcdir. Bun 

e bu nevi fesat tezahüratına ~arşı Bir EyHHde işe başlamak ıçın ~ıç resinde Rumların emlak alım dan başka lstanbulda zabıtai beledi
Ütün hassasiyetleri ile dıkkath ve b' mani kalmamıştır. Hazırlık bıt· ve satımına başladıklan haber yenin polise devrine lüzum görülme 
Yanık bulunmaktadırlar. Hele .•~n U:rştir. Bir Eylfılde intihap başlaya· mcktedir. Binaenaleyh timdiki teşki-
udut hadisesi, bu dikkatalder~ces~nın ~ca~ktr='=· ======-======a=l=mmı==ş=t~ı=r·=======~===l=a=t =ip=k=a=o=l=u=na;:c:;a;kt=ır====== er türlü suikast teşebbu crıne ar- : 
ı koyacak kadar yüksek oldu~un~ 
eniden gösterdi. Türk Cumhurıye!ı, 
u gibi hadise ve tecrübelerden daı
a daha kuvvetli olarak sıktığı mu
akkaktır. Bizi acındıran şey, bazı 
ahiJ sergerdelerin ve sahte politika
ıların ihtirası }rüzünden faydasız ye· 

kan döküln1esidir. Bunda müte· 
lli olduğumuz cihet i•e bu ma<um J 

anlann akmasında Türkiyenin ve ı 
\.ırk idaresinin hiç bir mcs'uliyeti 
ulunmamasıdır. TUrk milleti, ka· 
lıasma kazandığı inkilap ve c 

urıyetı, icap ettiği zaınan, yine k. 
ahasına mıidafaa kararındadır. 

Ne sıyas ne hususi hiç bir mülii-
aza bizı bu vıiksek karardan alıkoya 1 
az. Bizimle munasebette bulunacak ı 
.rın, bizim aleylvmizde tahrikat ya
anıarın en evvel göz önüne dlacak· 
rı hakikat işte bu olmalıdır. Ve bu

.u daha evvel derpi rtınek kendile
IJıin eyiliğinedir_ 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

_ Yahu b11 "" hal ? .. 
? 

Sallanıp duruyorsun · 
-Sorma birader, galiba 

İtalgadski zelzelenin ser
pintisi buraya kadur geldi! 

hadiseleri karşı ında •. 
- Al ,\evgilim 1;a11a en 

giizel yaz ht•digesi .. 811 
gece Jıarareti sşk11111zı 

bununla serinletiriz ol-
maz mı? 

- Agndagının 
dug11 /•re/ 

1 

ı 

muzda kcncl 
şahsına mahsı• 
tayyare ile İn 
gilteredn hare 
ket etmiş, doğ 
ru Paris'e git· 
miş, bir ka 
günlük ikame• 
ten sonra tekra. yoı~ ı;ıkarak 

Sırbistan ve Bulgaristan tariki 
ile şehrimize gelmiştir. 

Sir Payer Mos.tin şehrimizde 
Perşembeye kadar kalacak, Per 
5embe günü doğru konyaya gi
decek, oradan iraka geçecek, 
Mısıra da uğradıktan sonra ars 
lan avcılığına başlıyacaktır. 

Sir Mostin kendi emrinde 
olan pilotu refakat etmektedir. 

Maarif heyetimiz 
Kırımda 

MOSKOVA, 29 A.A. - Türk 
maarif heyeti Kırıma muvasalct et, 
miş ve Kırım Cümhuriyttı icra komi 
tcsi reisi tarafından karşı1anmı tır. 

Heyet Kırım Tatarl:lrının milli hars 
]erini ne auretlc inkisaf ettirdikleri 
hakkında maarif komiserinin irahatı· 
nı dinledikten sonra Simfcrcpol'dan 
cenuba doğru hareket etmiştir. He
yet cenup sahill<rinde üç gün kala
cak ve bilahare Tiırkiyeye avd t e
decektir. 

~Başııcunda
siJyllgemedıkterım 

Ruşen Eşref Beyin 
Üstat Mahınut Sa
dık'a ait hatıraları .. 

Bu çok hıgmetll ı•e duy
gulu yazıyı ikinci .~ahife-

111/zde okugunuz .. 

matbuat memuru Şemsi, Beylerle 
Matbuat ve Devlet Demiryolları cr
kinı vardı. 

Ercüment Ekrem B. Mahmut Sa· 
dık Beyin eski arkadaşlarından olan 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü B. in 
teessürlerini de merhumun ailesine 
iblağ etmiştir. 

Merhumun tezki •esi ve dualar ifa 
edildikten sonra cenaze alayı teşkil 
edildi. 

Önde polis ve zabıtayı belediye 
memurları, bunları müteakıp üstadın 
mezarına tf"vdi edilmek üzre getiri
len üç büyük çelenk, sonra hürmet
karıarının omuzları ve elleri üstünde 
yükseltilen ta but bulunuyor ve bunla 
rı merasime iştirak edenler takıp e-

eliyorlardı. Alayın iki tarafında bir 
a•keri müfreze yer almıttı. Cenaze 
Zühtüpaşa camlai önüne gelince biı 
askeri kıta tarafından oelilmlandı. 
Kzıltoprak i.taaiyonunda 
Cenaze namazını mUteakıp tabut 

Kızıltoprak istasyonuna götürüldü. 
latasyonda üıtadın ruhuna fatihalar 
ithaf edildi. Mahmut Sadık ıon vazi
fesi olan De.,let Demiryollan mecmu 
ası müdürlüğü münaaebetile kendisi
ne kartı son bir ihtiram ve tebcil e
<eri olmak üzre Devlet Demlryolları 
idaresi tarafından gönderilen hususi 

(Mabadı betinci fo&hifede) 

Sultan Hamit 

Çocukluğu, genç
liği, padişahlığı ve 
bütün hayatı .. 

Sultan Hamit 
Mabeyin Başkitlbi Tahsin 
Paşanın hatıralarıdır. 

Milliyet 

Bu çok kıymetli hatıraları 
yakında neşre başlıyacaktır. 
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Ruşen Eşref 1 S Karışıklık ! 
Baş ucund!l söyliyemedikle- babacım ve kalender görünüşlü, 
i •imdi bari kalem, -sayık bu çekingen ve kenardan yürü

ı· gibi de olsa- biraz anlat- yüşlü şahsiyetle biraz söyleşir 
• .• Nasıl ki boğazı tıkanan söyleşmez onun ne uyanık, fa
' di!ile anlatamadığı ıstırabı kat ne mahviyetli bir zeka, ne 

ı· in hareketlf'ri ile bildirmeğe \ engin bir nezaket, ne gösteri ş-
ça'ışır !. • siz bir çalışkanlı!< ve ne minnet 

Onun ne ciktiği ve hangi yo- siz bir seciye sahibi olduğunu 
lu tuttuğu daha bir görüşte bel görmekle şaşardınız: İçinin ca
!i · di: Gayet amansız dehalı bir na yakın çiçeklerini ancak ka
artistin, titremez bir elle, bir fil pısını açana bildiren bakımsız 
d'şi parçasına eski Çin üslubun- duvarlı eski Türk bahçeleri gi
dı>. bir insan şekli vererek ince- bi bir alem. . . O, bu bahçenin 
;k ve kıvrım krvrım oyduğu mahsullerinden demetler derip, 
i- ıstırap heykeli, sanemi.. . sepetler doldurup verdi; hem 
Boyaları dökük bir mektepli ıı~ karşılığını aramaksızın, sor-
1 ·aryolasının buruşuksuz bem- maksızın ... Bıı demetlerin hep 
beyaz çarşafı ile cibinliğin tül sinde en görülmedik çiçekleri 
-::bası arasında yatan Mahmut belki b--lmazdıruz; fakat hepsi 
Sadık bu idi ... Avuca alınıp ce derli toplu idi. Ruhu en ince ko 
be sığacak kadar ufalınışve azal kularla baygın ve coşgun bir 
mış üstadın o çarşaf her an ke- hıza getirmeseler de tenevvülü, 
feni , o tül her 11n ölüm duvağı halis, baktıran, ho,landıran, dü 
'llabilirdt. . . Çıplak odanın kö- tündüren ve öğreten şeylerdi. 
şesinde o yatak, koruması ve Çünkü Mahmut Sadık elli yıl, 
cı tarılması muhakkak istenen güzelden ziyade iyi ve faideli 
ir mukaddes feyin, hala canlı için çalıştı. Onun eserine güzel 

' ir zekanın mahfazasından, mih lik veren şey bu vefalı ve sürek 
ra' ından başka bir şey değildi. )i hizmetidir. Bu gayretle o, 
O gün, onun içinde yalnız en- cüz'ü bulunduğu cemiyetin bil
gin bir nezaketle sadakatli bir gisini uyandırmağa ve arttır
bafıza hali. sağdı. • . Vücudü, mağa çabaladı. 
bu iki nuru beslemek için artık Yarım asır Türk okur yazar 
a cak bir miktar daha kalmış ları e~ierine ~azete, mecmua al
kıvrım kıvrım bir bal mumu kül dıkları vakit bir köşeaiıı de onun 
çes.i idi. . . güler yüzlü, tatlı sözlü bir fıkra 

Üstat, etrafında asil matem aını bir hikayesini, bir musahe
"ölgesi halinde dolaşan ve gö- besini vefalı bir ahbap gibi gör
zünün işaretlerine şefk~tle ha- düler. Belirip dinen devirler ara 
kar hanımının yardımı ıle kalk sından titremeksizin ve derma
mağa çabalandı. O halinde bile nı kesilmeksizin haykırışsız fa
i. tiyordu ki misafirine i~am et kat sürekli çıkan ses onun o 
sın . Hatı~~nı ~o~an Ga7:: Mu.sta mahviyetli ~esi idi. 
fa Kemal ın selamını soyledım. Alnını menfanın sıcağına ya-

• hmut Sadık, mektebinde i- pıştırmak istiyen müstebit bir 
I:en. en _çe~in dersten aldığı ~i- hükümdar gününden başlıyarak 
rı. cı ~~k~fata ~~ -~adar sevm- yorgun hatırını soran bir Reisi
mış mıd r . Ömrunu.ı son ucun- cümhur gününe kadar varmış 
da, büyük bir ka~rama.'.1 .. tar.~- bu uzun yol boyunca verdiği e
fmdan., 11lnı takdırle opulmuş meğe karşılık bu adam nefsine 
~~nç hır muz~ff~r ?ırpırunası ne alıkoymuş, gördük: Bir kira 
ıcmde kal~ı. Buyuk hır adamın, evinin çıplak odasının bir köse
c!uy~ulu bır adam ruhunda n~- sinde beyazı dökülmüş bir de
sıl bır me~u?,1 olarak yaşadıgı mir karyola, karşısında eski bir 
nı orada gordum. yazıhane, bir minderle üç dört 

• 
- ··•••4•• -

anız 100 k a-Şanghay kızıllar 
e line düştü .. ·ı ' :"""t a ıı· aır e var ••• 

1 

ş. 
~ •• --- - Rioı:kjc'lero7s' (A.A) - Pa ___.. 

l1omurıisller ı. er ta- rahyba hükumeti dahilinde bir JKe "d tt'ğ. t 1 ft U ... Müf tt• 
/ı v dl 

1 
t k .. h. k • 1 kl şı e e 1 1 e gra a mu mı e ış Anka ray~ ra ı yagmlf e yor 8T a ırn mu ım argaşa 1 ar ZU- 1 • &a 

H k (AA) Ch hur etiği söylenmektedir. Bu Erzurum telgrafçıları- geldi ve Başvekı"I paşa 
an ov, 28 · - an- hükumetin reisi olan M. Joao 8 d d. · d" 

gsha şehrindeki_ muhafız k_ıtaa- P essoageçenlerde katledilmiş- n yar ım e .'~iZ ıyor[ Hazretlerini ziyaret etti 
tı 2_7 Temuzda ısyan etmı~ ve ti. Son kargasalıklar esnasında Erzurum 28 (Mıllıyet ) - AN . şehırden dışarı çıkmıştır. Bıraz 100 kişinin telef olduğu, bir çok 1.- Hareket mıntakasında . . KAR~, ~~ (~.A) - ~ı- dürü ve yaveri tarafından k• 
sonra kızıllar şehre girerek her evlerin yakıldığı söylenmekte- sukunet var. Eşkıyadan temiz- rın~ı umumı ~ufettış. ~brahım lanmııtır. lbrahim Tali Bey 
tarafı yağma etmişlerdir. 40 ec dir. lenmiş olan mahallerde adi bir T~lı Bc:y b~gun şehrım.ı~e gel. vasalat eder etmez doğruca 
nebi tebaası Aphis ismindeki İn M l rd ı.kıy ? soygunculuk vakasi bile yok- ~1~ ve ıstasıyond~ Dahılıye Ve vekil lamet Pata Hazreti 
giliz gambotuna binerek Yoch- eae ene en ç or. tur kilı namına kalemı mahsus mü· ziyaret etmiştir. 

, . . l d' K ll b. NewYork ,28.-( A.A) · -----------------otwaıa gıtm~ş er ır: . ızı k":rf ır Gümrük müdür moavi ıtn bir f 2
1
.- ~aklih Paşa . Erzrumdan 30 t yanmısyonennı tev ı et- İ .

1
• b' N ... azamı tardaeldıvenveçarık 000 mualtı•m la ...... zım' 

mişlerdir. Y.ine bunların eline hngı '
1
z v_e 

1
'r Rorvekç gemı1s~ istemişti, ağrıdağındaki eşkıya ' • 

d" b. İ T . . . amu esı o an us eı;este erın d - .. M V d uşen. ı.r nk~'b'zt_ hm•kskyonderınıhin tahliyesine mümanaat etmesi- _ agınkıyuksek v_e karlı yer~eri- aarif ekili Eminler kongresin e 
zevcesının a ı e ı a ın a ç . d _ d d _ h' ne çı mş oldugundan eldıven 
bir haber alınamamıştır. Komü nın'd ogrul an ~~~a w~sc ıng ve çarıkların bu sarp yalçın ka- bir fiUtUk SÖyJedi, .. 
nistler Han nehri sahilinde bu- to.'.1 a~ a lmdış_ 0 ugu d~ır emre yalarda yapılacak ha'rekatta as .ı 
1 

y k. k k" · 
27 

mustenıt o ugu zanne ılmekte- k 
1 

. . . ANKARA, 29 (Telefonla)- dedinin iki misli arttığını. lf"' 
unan o ıa ow mev um d' B .k. . A k . l'd er ermıızın el ve ayakların Maarif Vekili Cemal Hu··snu·· 1 d - f _;, T d 

1 
· · 

1 
d' ır. u ı ı 2'emı r anıe en k k . . . .1d . • . b tep er en azamı isti ade teııır 

emmuz a e e geçırmış er ır. lm k 'dl' oruma 1çın ıstenı ıgı unun Bey kongreye gelen Maarif E- l' Kızıl kuvvetler, Changsha şeh- geB e ht~dı' \. . da hareket için bir hazırlık ol- azım geldiğini söyledi. 

' , 
Mlllt Çin ltdkılc~t! Rel.~ı 

Çan Kay Şok 
rindeki hükumet dairesini, def
ter ve sicilleri , polis karakolla
rını, büyük ticaret evlerini ve 
ecnebilere ait meskenleri tahrip 
etmektedir. Henüz teeyyüt et
miyen bir habere göre konsolos 
haneler de tahrip olunmuştur. 

u a ısertın mahkumların duğu anla lm kt d İ 'tf-· minleri v~ müfettişler şerefi- Vekil Bey, ilk ve orta 
mesai mahsullerini alakadar e- .. iırh ap a ır.A- ş_ı hıgı- ne Erkek lısesinde bir öğle ziya ler üzerinde İnühim fikirler dl 
den büyük ticari harbin mukad- :~-gor~ a 1 

•. ~ş~ grı d arek feti vermiştir. meyan ederek mesai arkadaj
11 

demesi ve Rusya ile Amerika a- ef ın~ u ay ıçın Ee ıntaçde ere Vekil Bey büyük bir nutuk rına muvaffakıyet temenni ef. 
rasındaki ticari münasebatın za ~r. ":yramını 1:~udm la Yllkp- .irat etti. Nutkunda Meşrutiyet- ve otuz bin muallime ihtiyaç' 
inkitaının ilk hatvesi oldug· u mt' a dıstıyo~uşla a a ar ar e- ten sonra mekteplerde talebe a duğunu da ilave etti. .. . um avranıyor ar. .---..:...-------;;;.... ______ _ 
mutal~ası ser_'.iedılmektedir. 3.- Erzerum Karaköse ara-

I;Iazıne erkanı Sovyet mahsul sında eskiden mevcut telefon 
lerıne k.arşı an\:ıargo yapılması irtibatı Bayazıte Salih Paşa ka
taleplenne karşı cevap olmak ı·argahına kadar temdit edil
üzere herhangi b~: tedbi~ ittihaz miştir. 

Samsun-Sıvas hattında 
1 ••••••• 

Hattın Sıvasa hadar olan kısmı da 
bir senede bilecehtir. 

· etmeden evve~ hukilmetın uzu;ı Salih Paşa posta ve telgraf 

1 
uazadıya tetkikatt.a bulunacagı hane binasınin ciheti askeriyece ANKARA, 29 A.A~ - Nafia 1 lometresinin toprak ameliY3~ 
nı beyan etmektedırler. elektrikle tenvir edilmesini e- Vekaletinden tebliğ olunmuş- menfez, köprüler gibi bütÜJI 

mir buyurmuşlardır. Yapılma- tur: şaatı ve halas fersi isleri bitıl" 
Yunarilstanda ğa başlanmıştır: Salih Paşa Er Samsun-Sıvas hattı üzerinde ve ray döşemekte~ ıi~şka bir 

Nümayiş .. 
_ ._..... . ..,_.._ 

zururn mevki kumandanına yaz Kunduz istasyonu 11 ağustosta kalmamıştır. Geri kalan ve~ 
dığı telgrafta diyor ki: "Kolor- işlemeğe açılacaktır. Bu suretle libel dağlarından geçen 80 ıcı 
clumuza pek kıymettar mes;ıi· : şimdiye kadar Samsun ile Zile metrelik kısmın hertarafıfl 
sepketen ve istihsal olunan mu- arasında işlemekte olan hattın toprak ameliyatı tüneller fi 
vaffakıyetten mühim amiller- yeniden 61 kilometrelik kısmı yarmalar üzerinde çalışı!ınaııt' 
den birini teşkil etmiş olan Er- açılmış olacaktır. Samsun _ Sı- dır. Proğrama nazaran bir ~ 

ta ı f "d" sonra Samsuıı - Sıvas hattll' 
Atina, 28 (A.A) - Üzüm z~ruı:n _pos . ve te g~. ~u u- vas demiryolunun mütebaki 100 kamilen işlemeg-e açılması cf l 

rıyetının yenı naklettıgı bınayı . . . 
müstahsilleri Pyrges'te bir içti derhal elektrikle tenvir ve kıy- kılometrelık parçasından 10 kı- karrerdir. 

Ticaret muahe 
desinin feshi .. 

ma akdederek Fransız - Yu- metli telgrafcılarımıza yardım 
nan ticaret muahedenamesiniı: · ediniz". 
feshini talep *1en bir karar su isli lambaların sönük ziyası 
reti kabul etmişlerdir. altında göz nuru döken telgrat-

Hariciye natlt'ı M. Mihalako çılarırnız Salih paşanın bu lUtüf 
pulos, Pygres'.tbutasarrıfına bir karlık ve kadrişinaslıkların 
telgraf çekerek bu gibi nüma- dan ziyadesile mesrur olınuş
yişlere hük~etin müsamaha lardır. 
etmiyeceğini bildirmiştir. 

Japonyada 
Bahri muahede 

Reşit Saffat beyin 
nutku 

Ihsan Beyin bir müracaatı 
Ihsan bey tekaüt kanunundan 

istifade edecek mı? 
ANKARA, 29' (Telefonla)- kait olan bu zatın evraki pef ' 

Sabık Bahriye Vekili İhsan Bey darlıkça tetkik ediliyor. F~~ l 
Vekillerin tekaütlüğü kanunun- esasC''l kendisinin mahktıınıY 
dan istifade etmesi için müraca de bulunduğundan bu kanıı' 
atta bulunmuştur. dan istifade edemiyeceği sö\'1' 

Topçu binbaşılığından müte- niyor. 

Yorulmaaın diye yatırdık! Ö te iskemle. Fakat o boşluğu ru
zür dileyerek başını yastığa koy hunun asil feragati, uçsuz bu
du. Artık okumaktan, yazmak- caksız nezaketi, cömert tok göz 
tan kesilmişti. Hastalık onun lülüğü bir güneş gibi dolduru
her kudretini parça parça alıp yor ve ısıtıyordu. Cok hizme
ölüme teslim ediyordu. O da di tinde bulunduğu millete eserin 
ri duran gözleri ve anlıyaan bey den başka bir de ter temiz bir 
ni ile bunları halim ve belki de hatıra bırakarak, cemiyetten al 
ümitli seyrediyordu. "\"aşlarımı dığından ziyade cemiyete ver
hep geri geri iterek zorla de- miş sadık bir emektar rahatlı
vam ettirdiğim söhbetlmiz ara ğı içinde söndü, gitti. 

Şanghay, 29, (A.A) - Milli 
yetçikr fırkasının sabık reisi o
lı\P yakında Pekin'e gelmiş o
lan Wangehinwei, Şimalliler ko 
alisyonunun mülki reisliği vazi 
fesini bilku vve deruhde etmiş-

VARŞOVA, 29 A.A. - Burada 
bulunmakta olan Türk Turing klüp 
reisi Reşit Saffet Bey ticaret ve sa
nayi odasında Türkiye ile Lehistan 
arasındaki tarihi vr iktısadi münase
betlere dair çok alkışlanan bir nutuk 
irat etmiştir. Reşit Salfate Bey kon
feransında iki memleketin müşterek 
ananelerini ehemmiyetle kaydetmiş
tir. Konferansta Türk sefaret erkanı 
hükLI.met ve ticaret alemine mensup 
yüksek uvat ve matbuat mümessille 
ri hazır bulunmuşlardır. 

Türk-Rus dostluğu muahe' 
desi temdit edildi •• 

r; 

sında incecik parmaklarını baş RUŞEN EŞREF 
tir. 

Tokyo, 29 (A.A) - Walde
ck - Rousseau ismindeki Fran 
sız kruvazörü Şanghay'dan Na 
gazaki tarikile Tsagara'ya gel
miştir. Amiral Mouget'in rakip 
bulunduğu bu kruvazör Japon
ya ve Kora sularında beş hafta 
müddetle dolaşacaktır. 

Meclisi Has muahede
yi tetkika başladı 

Tokyo, 29 (A.A) - Meclisi 
has, Londra deniz muahedesini 
tetkike başlamıştır. Bahri maha 
filin bu muahede hakkındaki iti 
raz ve muhalefeti hala devam 
etmektedir. Meclisi hassın tas
dik lehinde rey vereceği, fakat 
bu baptaki kararnameye kabine 
hakkında bazı şiddetli mütale
alar ilave edeceği tahmin olu
nuyor. Bu mütalealarm hiç ol
mazsa amiral Takarabe'nin çe
kilmesine sebep olacağı muhte
mel addediliyor. 

kası tarafından alınıp kullana-
cak kalemler gibi kaç defa dizi
me doğru uzatarak: Şükranları
mı yazın, hürmetlerimi yazın ... 
O sağ olsun, başımızdan o ay
rılmasın, hepimize o lazım!,, De 
di ... 

Leon Kahön'den, hatta vak
tile bir a'hbabına gönderdiği 
"Yeniçeri Hasan" ın bir nüs
hasında: "Az amma öz,, diye 
Türkçe yazısını gördüğünden, 
Türklük hakkındaki taharrile
rin büyük lüzum ve ehemmiye
tinden nefes nefese bahsetti. 

Bir yanı daha ,imdiden çü
rük çürük olmut bir cismin i
cinden böyle dipdiri düşünce
ler çıktığını duydukça insanın: 
"Bu hayat nihayet bulamaz!,, 
diyeceği geliyordu. Bu adama 
karşı sevgisi ve saygısı artıyor
du, onun varlığındaki değere 
imreniyordu, bu varlığın çekti
ği acıya yürelii parça parça olu 
yordu. Gönül razı olmuyordu 
ki yüzlerce ciltlik yazı yazmı' 
bu adam şu pamuk yastıkta bir 
avuç sözden ibaret kalsın. 

Bununla beraber yanından 
bir mezarı ziyaretten çıkar gi
bi çıktım. Seziyordum ki ruhu
nu hürmetle son bir defa öp. 
tüm ve ayrıldım. Ömrümün, git 
tikce ruhuma daha ağır basma 
ğa başlıyan mıllem zincirine bir 
halka daha eklendi ... yazı ale
mine girdiğim i1k andan bu son 
ziyaret saatine kadıt.Y kendisine 
her vakit muharrir odalarında 
ve baskı dairelerinde rMt gel
d' ğim bu matbaa adamı o daire 
le•in aksamından ve tahrir dün 
vasının demi~baş kuvvetlerin
den. daima ya~ıyacak an'anele
rbden biri gibi idi. 

Mürekkeo kokularından, ka
ğıt kelt>beklerinden ve makine 
l[Urultularındaı: !:ıir hale içinde 
beliren bu dal~m ve da· nık bu 

Spor 

Neler yapmak lazım 
-------

Yalnız fudbol kafi 
değil . Şanghay, 28 (A.A) - 1'.iev

suk bir membadan bildirildiği
ne göre komünistler Changsha' 
yı almışlardır. 

--~------

Muhafazakarlar 
kazanıyor 

Maarif vekaletinin spor ve mek
teplıler hakkındaki kararı gün geçtik 
ce d•l bud~k salmaktadır. Spor işle
rimizin esMlı bir teşkilata malik ol
mamasıdır ki bu karar büyük küçük 
herkeste garip fikirler husule getiri-
yor. Her kavaidini Avrupadan aldı- OTTAWA, 29 A.A. - UmU1nt in-
ğımız sporun oralarda olduğu gibi tihabatm şimdiye kadar öğrenilen Feyezan 
mevsimlere göre tatbikı ve taksimi neticeleri bütün eyaletlerde muhafa- Karachi, 28 (A.A) - Feye. 
yolunda ilk adım attığımız gün mem- zakirların, liberallere nazaran, his- zanlar devam etmektedir.15000 
leket gençliği bihakkin sporun en- solunur derecede büyük kazançlar 
vamı rahat rahat yapabilmek imkanı- temin ettiklerini ve yeni parlimento- kişi bu feyezanlardan mütees-
na nail olacak ve o zaman her kes da ekseriyeti elde etmeleri muhtemel sir olmuştu_r_. ---
kabiliyetini bU vesile ile muhtelif k:- olduğunu gösteriyor. Bugüne kadar İayan rıkaracaklardı! 
sınılarda. ölçmek ve dolayısile parlak muhafualı:S.rlardan 123, liberallerden , .,.. 
neticeler istihaali kabil olacaktır. 74, diğer fırkaların töstedikleri nam Parıs, 28 .-. (A.A.) Geçen 
Zamanında futbol, yerinde atletizm zct~erden 16 kiş_i intihap olunmuştur. gece tevkif edilmiş olan İspan
ve aırası geldiği zaman kürek çeken İ~tıhap ~dilmesı l~zımgelen aza ide- ·yol anarşistleri Fransanın cenu
b~r vücut e~b~t gizli kalan kabiliyeti- di_ 245 tır. B~şvdril '.4· _M~çkenzi.e bunda dağınık bir halde bulu-
nın derecesını anlayacaktır. Tesadü- Kıng tekrar ıntıhap edılmıştır. Malı- . 
fen ayağına çivili giyen Bekir 6,45 gi- ye nazırı ile liberal nazırlardan M. ~an arkadaşlarını bır araya ge
bi fevkalade hiç sıkıntı çekmemişti. Kay Cerar ve M. Millan intihabatta tırmek ve onları İspanyaya ge
Yakaladıkları bir fırs~tt.a bu dereçeyi kaza~am_amışlardır. Muha~azaka~la- . ~irerek orada hükumete karşı 
bulanlar futbol mevsımı kapanıpta rın liderı M. Bennett yenı kabıneyı ısyan çıkarmak niyetinde idiler 
mevsim sporlarla meşgul olurlarsa teşkil etmesine ve mecliste muhalifle · 
umulmadık işler görÜrler. Eyliilden rin adedine nazaran 10 reylik bir nok Felaketzedeler 
başlayıp mayısta hitam bulan futbol sanla ekseriyet temin etmesine ihti- ROMA 29 A A _ z 1 l 
f ! . tt · k 1 d.. ı v ·u • · · e ze e-aa ıye en sonra gerı a an ort a- ma en yor. d h l 1 d k'· 
d b

. k A ı · d' . en arap o an eya etler e oy-
Y a ır ısım t etızm ığer hır kı- C · l l" • • • · · .. sanda Deniz sporlarına başlıyan fut- evap vermıyor ar ulı:_rın bır çogu yerlerıne don-
bolculardan mesela Galatasaray Ni- . L?NDRA, 29 A.A. - Hint mege başla_!:lıştrr._ 
hat - V•dat - Bürhandan mürekkep ışlerı nazırı M. Wedgwood G 1 
mükemmel bir üç çifte ve Mithat·a Benn, milliyetçi liderlerden iki- rev . 
t~~l.ım .e?ılen Tek çifte vücuda getir- sinin bu yakınlarda Gandi ile .. PARİS, 29 A.A. ~ Lile hava 
dıgı gı~ı Fener~~~ede Futbol takı- yaptıkları mülakatın neticesi lisınde maden ve mensucat sa-
mındakı kuvveti~ vucutlardan bir kü- hakk d A k nayiinde calışan işçilerin ilan et 
rek t•kımı teşkıl ed'f•k bu isimleri ın a vam amarasında t•kl . . ·ı k . 
1 

· ı 11 k ı en grev umumı eşme tedır 
1atıra gelenlerın meydana getirecek soru an sua ere cevap verme - - - - . 
J~ ri iş bugünkü şamı:ıiyon kürekcile- ten imtina etmiştir. Yeni bir kongre 
nn muhtemel eserlerınden daha can- ---- B il 28 (A ) 1ı olur. Şu yol üzerine mevcut kadro- ruxe es, .A - Ser-şup atlarsa daha az yorulur hiç ol- b h · 
dan istifade çareleri aranılabilir. El- mazsa kabiliyeti bedenyesi arttar ki est orta ta sıl kongresi 25 
verir ki her sporu bilerek zamanında maksatta hasıl olur. Bu suretle yeni memleket mümessilinin iştirııki 
ve sporcularımızda muhtelif mevsim- mevsim Likine dönen oyuncunun le bugün açılacaktır, 
terde kullanalrm. kudret ve çalakisi karşıamda tutuna- · · 

Yorulup yıpranacaklarından endi- caklara aşk olsun. Hulasa zamaoı İngiliz kıralı 
şe etmiyelim. Ağustosta Futbol için taksim ve her birinden ayrı ayrı is- LONDRA, 29 A.A. - Kıral 
haz~rlanı.ı:' maç yapan vücut bunun tifade edelim. Ke i - mı 

Polisi vurdular! 
Kalküta, 28 (A.A) - Bugün 

akşam üzeri bir İngiliz polisi 
pazarda devriye gezmekte iken 
arkasından hançerle vurulmuş
tur. Vaziyeti vahimdir. Mutaar 
rız bulunamamıştır. 

•••••••• 
Maliye Vekili 

Gazi Hazretlerine arzı tazi
mat etmek üzere Y alova'ya git 
miş olan Maliye Vekili Saraç 
oğlu Şükrü Bey bugün avdet 
edecektir. 

Mumaileyh İstanbulda bir 
gün kalacak, yarın Avrupa se
yahatine çıkacaktır. 

Kızak yeri yapıldı 
Köprü dubalarının tamiri i

çin Şehremaneti tarafından Ha
liçte Balat sahilinde yaptırıl
makta olan Kızak mahallinin in 
şaatı bitmiştir. Kızak yeri alt
mış bin lira sarfile vücude gel
miştir. Fakat Emanet bundan 
çok büyük istifade temin edecek 
tir. Ev11elce dubalar deniz üze
rinde tamir eQ.ilmekte olduğun 
dan liyıkile tamir olunmuyor_ 
du. Fakat bundan sonra tama. 
mile sudan çıkarılarak tamir o
lunacaktır. 

Sokak isimleri 
Sokak levhalarının İstanbul 

cihetinde de talikine başlanmış 
tır. Bu suretle şehrin her tara
fında bu husustaki faaliyet de
vam etmektedir. Sokak isimle
rinin adedi al~ı bin olup bunlar-. . .. . 

~OSKOV~._ 29 A.A. - Hiriciye Büyük komşu ve dost ınet111' J 
k~mı~er mu~~ını _M. . Karahan ıle keti.ı harici işlerini ted vire ıfl 
Turkiye sefm Huseyın Ragıp Bey mu d·ıd·-· · · .. _ ıcıef 
Türkiye ile Sovyet Rusya arasında .r c 1 ıgınızı ogr~nme (; 
17 kanunuevvel 1925 te Pariste akto retı ma?susa?a ~es. ut ola~ 
Junan dostluk ve bitaraflık muahede-J en kalbı tcbrıklerımı saı!1 ~ 
sinin temdidine deir !'-nkarada 17 ka-J m~halasatıma terdifen zatı fi 
nunuevvel 1929 da ımza edılen pro- lerıne takdime müsaraat ed' 
tok~lun ıy,ıusad?ak suretlerini dün rim. İki memleketin imdiye V 
taatı etmışlerdır. Musaddak suretle-

1 

. -~ ·ı# 
rin teatisi esnasında Hüseyin Ragıp dar bırçok ~efa tecrube edı-..• ~ 
Bey ve M. Karahan protokolun An- olan dostlugu zatı devletlefl"', 
karada imzası esnasında olduğu gibi yüksek idaresi altında ittihat~ 
17 kanunuevvel 1929 tarihinden bu- halisinin ve Türk milletinin 
güne kadar protokol ile tezat teşkil menfaatleri yolunda daha ıif' 
edebilecek hiçbir taahhüde girişilme d t k · b 1 • dan etf1 
ıniş olduğunu ve protokolun devamı ~ a ~ıyet. u a.cag~ . ı.ı' 
müddetince de girişilıniyeceğini ve 1 nım. Bılvesıle faık ıhtırartl 
ayni zamanda iki devlet arasmdaki mm kabulünü rica ederim .. .J 
dostluk milnasebetlerinin mütemadi- Doktor Tevfik Rii'!Sı 
yen resanet bulacağını hükBmetleri Ankarada Hariciye .,,eP' 
namına tekrar teyit ve temin etmiş- T f'k R- t•• B f d. Il~ 
!erdir. Protokol musaddak nüshııla- ev 1 U~ u eye en ı --.:.41 
rın taatis1ni müteakip mevkii meri- Bana hitaben sarf huyu>~ 
yete girmiştir. ğunuz dostane si;; er dolaY# 

Hararetli tebrik zatı ililerine hararetli tcşe·ıııi 
l ratımı arz ve memleketler• 1 

te grafları ve sulhün idamesine matU~ ~ 
NKARA, 29 A.A. - Harici-

1 
retlerimizi birleştiren kalb1 ... ı 

ye Vekili Tevfik Rüştü Beyfen tluk rabıtalarınm daima in"1' 
di_ il~ Sovyet Hariciye komiseri, ederek kat'iyet bulması e'!1:;: 
Litvınof cenapları arasında şu de zatı devletlerile teşriki sS't 
telgraflar teati edilmiştir: 1 sai edeceğimden dolayı lıİ, jlr 

Moskovada Sovyet ittihadı tiğim yüksek memnuniyet1.ıı1' 
Hariciye komiseri Litvinof ce- lağ ile kesbı mubahat eyıerı1 naplarına: . LitvirıD 

Bursada ipekçilik 
tetkikatı 

Bursa, 29 (Milliyet) - Zira
at Umum M. Naki B. geldi. Zi
raat mektebini, böcekçilik mek 
tebini gezdi. El.iziz, Antalya, 
Bursa böcekçilik mektebi mü
dürleri burada mütehassıs Ta
hir B. tarafından verilen dersle 
re devam ediyorlar. Burada sa
bahları nazariyat akşamları a
meliyatla iştigal edilmektedir. 
Kursun faaliyeti yakında teves 
sü edecek, derslere harir müdür 
!erile umum tohumcular i tirak 

Hayvan ticaretinin esasl•f / 
ANKARA, 29 (Te!efonlll ..,ıı~ 

Borsa komiseri geldi. }la~ tfıO
Umumi ticaret ve Baytar 
dürleri ile görüştü. reti 

Bu temaslar hayvan tiC8 pi' 
nin daha sağlam esaslara fll 
na matuftur. 

Hilaliahmer ve ltııh'' 
felaketzedeleri ttııl .f 

ANKARA, 29 A.A.-: ·ıiıfr 
daki zelzele dolayısile J-Iıl~fıJI 
mer merkezi umumisi ta ır 
dan 1 tal yan salibiahınerİ11ec:Jıil 
es~ür ve t~iyet telg~afı i;ıi"' 

ri 
ç 
!\ 
d 
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• zman Sirke ti dünyanın en muntazam ve en iyi şirt eti o I 
~B , , , 

eçeli 
kadın! 

ezar başında 
u kadın acaba 

ne arıyordu ? 

iskan .. Budamesele 10rmanlar! ihtiyar _Bir eldeıı idare 

Bugünlerde istan Papas Liman devlet idare-Teffiz işleri de 

artık hitam 

Sokaklar hangi su 
ile yıkanmalı'? 

, bulmustur. Emanet şimdi bu 

huı ormanlarında • t•d• 
yangın çıkmakta •• Vilayetle adliye Sille geçme I tr. 

Edlrnedekl kasırga meseleyi tetkik ediyor lstiranca ve Çatalca 
resmen teblğ edildi.. Cad?elerin ne_suyu ile sulan- orman/art yanıyor .. 

arasında me
kik dokuyor .. 

llaı11di lleye g()rc liıncııı deııiııc<' 
akla ~irk et gclı1ıeınelidir. 

,rı 

,,. Bekçi bağırıyor, o 
J11' kaçıyor, fakat mesele 

Teffize ait 250 dosyanın da 
tetkikatı bitmiş ve tasdik için 
Vilayet makamına verilmişti~. 

ması lazım oldugu hakkında or 
taya yeni bir mesele çıkmıştır. 
İlk defa esbak Şehremini Rıd
van Paşa zamanında sokakla
rın sulanması mevzuu bahsedil 
diği zaman deniz suyu ile sulan 
mağa başlamış. Fakat o vakit 
hey'eti sihhiye bir rapor vere
rek bunun muzır olduğunu, çün 
kü deniz suyu tuzlu olduğun

dan tebahhur ettikten sonra tu
zun kaldığını ve tozla kalkan 
tuzun da göze mazarratı bulun 
duğunu bildirmiş. Ve bunun ü
zerine sokakların sulanması i
çin terkos şirketile bir mukave
lename yapılarak terkos suyu 
ile sulamağa başlamış. Fakat ha 
li hazırda bu mukavele ahkamı 

baki olmakla beraber sokaklar 
ekseriyetle deniz suyu ile sulan 
maktadır. Binaenaleyh bu cihe 
tin yeniden tetkikine lüzum gö
rülmüştür. Şayet deniz suyu
nun mazarratında ısrar edilecek 
olursa o zaman sokaklar yalnız 
terkosla sulanacak, aksi takdir 
de şimdiki vaziyet devam ede

Son günlerde havaların faz
la sıcak olmasından dolayı or
man yangınları başgöstermiş
tir. 

Papas Efendinin bir 
istida ile müracaat 

etmesi lazım •• 
Bizim şirket dünyanın en iyi şirketlerinden 

hfri imiş te biz farkında değiliz ... 
anlaşılıyor 

Sili vrikapı haricinde kab.'.i~~ 
tanda bir mezarın başında yuzu 
Örtülü bir kadının kabri kazdı
ğı mezarcı Mustafa tarafından 

Bu dosyalar bugün imza edı
leceğinden teffiz işi bitmiştir. 

Edirnedeki fırtına 
Edimede hasarata sebebiyet 

veren kasırga hakkında diin E'.
dime Vilayetinden Vilayetimı
ze resmi ma!Gmat gelmiştir. 

Vilayetimiz dahilinde Çatal
ca merkez nahiyesine bir saat 
mesafedeki ormanda kömür tur 
luğu- '"\n yangın çıkmıştır. 

Kuraklıktan ağaçlar birdenbi 
re ateş almış ve tevessü etmiş
tir. 

Bir müddetenberi Y orgo is- • 
minde ihtiyar bir papasa resmi 
dairelerin koridorlarmda sık sıkı 
tesadüf edilmektedir. 

yalnız birini ifa etmektedir. Şir 
ketin hissedarı hükumet olmak 
itibarile bir ticaret şirketi sayı
lamaz. Yalnız bilmelidir ki li
man vasaitini işletmekle meır 
gul olan liman şirketi bu nokta 
larda.n kendisine verilmiş vazi
f~lerı tamam denilebilecek şe
kılde yapmış sayılabilir. Lima-1 

nımız her türlü vasaitile mo-. 
dern limanlar meyanında sayı-

e görülmüştür. 
Bu kadın görüldüğünü anla 

Yınca hemen kaçmıştır. 
Jandarma vasıtasile mezarda 

Yapılan taharriyatta buraya bez 
ler içine sarılmış bir çocuk cese-
di bulunmuştur. .. 

Yapılan tahkikata gore bu 
kadın, Kadirga' da otııran ve 
simsarlıkla meşgul olan Meh
ınet Ali ile yedi aydır münase
batta imiş. Bu suretle kadın ge 

Bu ma!Gmata göre kasırga
dan camilerin alemleri ile evle
rin camları kırılmıştır. Bir mu
avenet istenmemiştir. 

Etabli vesikaları 
Rumlarm konılsyo11a mtl 

racaatları lazımdır 

Yangın orman sahasına sira
yet etmiş ve 200 dönümlük or
man sahası yandığı halde yan
gın söndürülmüştür. 
İstiranca'da dahi 14 dönüm or 

man yanmıştır. 

Bu adam, hemen her gün Vi 
!ayete ve Adliyeye uğramakta- 1 ı 
dır. İddiasına göre kendisi Fe
ner başpapaslığının gadrine uğ, 
rıyarak paapslıktan koğulmuş
tur. Halbuki esi İstanbulda bu
lunmıyan ulemayi ruhaniveden 
dir. labilir. · 

Kemerburgaz ile Petnahor 
arasında Pirinççi köyü civarın
daki ormanlardan da yangın 
çıkmıştır. 

Hakkını gasbetmişlerdir. (ila \ 
hır ... ) 1 Sigortalar 

be kalmıstır. 
Mehm~t Alinin buna canı sı-

kılmış olacak ki, kadını fe~a h.~ı 
de dövmüş ve çocuk ta diişmuş 
tür. 

Vilayet hudutları dahilinde o 
turmakta olup şimdiye kadar 
mübadele vaziyetlerini tesbit et 
tirmemiş olan Rum Ortodok~-
1 ın iki ay zarfında Muhtelıt ar .. 
mübadele komisyonlarına mura 

Yangının söndürülmesi için 
civar köylerden amele sevkolun 
muştur. 

-·~-

Papas Y orgos, dün de Adli
ye koridorlarında dolaşıyordu. 1 
Sırasile Müddeiumumi başmu- 1 

avinliğine, istintak dairelerine 
baş vurarak işinin neticesini so 
ruyordu. 

Iktısat Vekaleti yeni 
bir şekil veriyor 
lktısat vekaleti sigorta ko

misyonuna sigorta tetkik heye
ti ismini vererek harik, hayat, 
nakliyat ve kaza sigortaları ola 
rak dört branşa ayırmıştır. Si
gorta tetkikat heyeti şimdiye 
kadar yangın tarife ve şaraiti ı.ı
mumiyesini tesbit etmiştir. Ka
za sigortalarının yalnız tarifesi 
nakliyat tarifesi tanzim edilmi' 
tir. Hayat sigorta ve tarifelerile 
şaraiti umumiyesi henüz yapıl

Bir ihbar caat eylemeleri lazımdır. .~u 
müddetin hitamına kadar mura 
caat etmiyenlerin müracaatla- cektir. 
rının nazarı dikkate aıınamıya- Mahkumlardan 

__ -· cağı Viliiyete tebliğ olunmuş- Polisle 

Çocuk tıbbı adliye göndeil
rniş ve kadınla erkek hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

Maarifte tur. Bir intihar pİara mı ahnmış? 

Kendisine bir istida ile müra 
caat etmesi lazım geldiği bildi
rilmiştir. Papas Efendi bunun 
üzerine tekrar Vilayetin yolu
nu tutmuştur. ----·----

Bir kadın kaçtı 
Avrupay

a talebe Yunanistanda emlaki olanlar zmir hapishane Müdürlüğün 
de bazı mahkumlardan para a-

__ , ·- k" İstanbul Vilayetinden: Bu kız acaba nİt>İn lındığı hakkında Müddeiumu- İzmir gazeteleri yazıyor: 
Veka~let hesabına ım- T B d ·k t d ıı· Garbi Trakyada dahil olduğu intihar etti? miliğe yeni bir ihbarda bulunul urnova a ı ame e ene ı 

ler gönderilecek ? halde Yunanistanda mutasarrıf muştur. İhbar üzerine alakadar yaşlarında Osman Ağa bir isti-

Maarl
.f Veka'letı' tarafından 1 k 11 . kendi Paşabahçede İncirköyünde b k. 1 . 'f d 1 . .. da ile müddei umumiliğe müra bulunduk arı men u en - S . B . 17 d k' azı ımse erın ı a e erıne mu-

Avrupaya gönderilec .. ek tale~e- !erine iade edilip işbu mallara 1 okturanM 1 akımH d. ,~n yaşın a ı racaat edilmişti Bu meyanda caat ederek karısı 24 yaşlarında 
b ka ım ' h' d b'lf"I t ızı e e . un aptesane ara h . h .. ,: ' • 'f . . Ayşe'nin Burnova'nm Beyler !er için yapılacak musa a . . - Ağustos 929 tarı ın e ı ıı a lı- d b' h lk k d' . apıs ane mudurlügü vazı esını 

tihanlarının hazırlığı bitınıştır. sarruf ve onlardan intifa eden gı; a ~\ ~ t~~a en ın.ı a.s-ı ifa eden başkatip Nevzat Beyin sokağında 74 t:l•marada mukim 
İmtihanlar Darülfünunda yapı- Türklerin evvelce müracaatları mİna. hsure ı ebınb. ı a\, etmdış~~~· de malı'.lm'ltına müracaat olun- Kavala it 22 yaşlarında Remzi 
lacaktır. Liseler bu sen~ mezun mesbuk olsun olmasın muhtelit tı arın se e ı ma um egı - t Efendi tarafından kaçırıldığını 
Olan talebelerden İmtıhanlar · dir. Tahkikat yapılmaktadır. muyş url. · · b ve karı koca hayatı yaşadıkla-

mübadele komisyonuna bir istı B d b k apı an ıstıcva ata nazaran 
i·~tirak edecek talebeleri tefrik da ile serian müracaatları lüzu- u a aş a sabık müdür Sırrı Efendi: bir rından davacı olmuştur. 
etmişlerdir. mu ilan olunur. Ali Rıza Ef. isminde biri dün gün parasız kalarak mahkum- Ayşe verdiği ifadede kocası 

Bu namzetler muallimler ve Asya vapuru ile Bursaya git- !ardan 40 lira kadar para almış Osman Ağanın 60 yaşında oldu 
llıiidürlerden müteşekkil. b~r MOl,ahh/t/er negapacaklar? mekte olan zevcesine mani ol- ··- .,,. ... -- • ··,.ı _ "- -···· ğu ve kendisinin ihtiyaçlarını 
llı.eclis tarafından tefri~ edılmış Maliye vekaletinden gelen bir tah mak istemiş ve fakat muvaffak hapse mahkum Kemalpaşalı Sa tatmin edemediğinden üç çocu
lerdir.Mamafi bu mecl.ıs tarafın riratta; hükUmet ve belediye gibi res olamadığı için müteessir olarak ki ile dört arkadaşından ve No- ğunu terkederek Remzi Efendi 
dan namzet gösterilmıy.en tale- mi dairelerle resmi müessesatı ticari· intihar maksadile kendini deni- t d ddak senet vermek' ye kaçtığını söylemiştir. 

Y
eye mal vermek veya her hangi bir ze atmış, etraftan t' · ı k er en musa A b d .. 1 . 

beler Maarı'f emanetlenne nu- . 'ın ı'crasıru taahhüt eylemek suretile ye ışı ere suretile almıştır Şahitler bu SU yşe, un an sonra soz erıne 
ış ,. bh' 1 d b' kurtarılmıştır. · " 1 d t · t' llı.aralarile beraber müracaat~ ticaret yapan mutea •t. e_r en ır ço 'retle ifade vermişlerdir. Tahki- şoy e evan:ı ~ mış ır.: . 

serbestirler. İmtihanların hangı ğunun mükellefiyet. harıcınde bırakıl ŞBfi~ oHtomodbdi~ ~azaaı kata devam olunmaktadır. be-d R~mk' zı ıle fsekvışıyb?ı:ı'zk· '. o 
· h kk da Anka dıg· ı zikredilmekt,,edır. . o or ayre mm idaresin- •• • -~- • n en ı ı yaş u a tır ızı ırn 

gün yapılacag· ı a ın . 1 ı b k U r h · d 
d 

Bu gibi taahut ere. gıren_ er a · deki otomobil dUn Beyog"lunda çer sene agı apıs se biribirimız en ayıramaz. Ben 
radarı emir beklenmekte ır. d 1 k • kında bir cetvel tan~ım .e ~ ec~ ve Kalyoncudan geçerken Mm. A- Muhtelif mahallerde muhte- her gün sevilmek isterim, ne 

Maarif eıninı . b cetvelde müteahhıtlerın ısmı, ad - 5 d . • İ b ·ı . b . 
f 

B yırı u. • hh"tleri gösterilecek- nanın yaşın akı oglu Embro- lif sirkatler yapan sınai!, Ali, y~payım, . u ı ttıyar eru tat-
Maarı· f Emini M uzaf er e resı ve nevı taa u k ı d d.. h m 11 dem o H · .. " 

d k . A . n taahhütlere girecekler için sa çar{ıara yara amıştır. Nuri Cemil ismin e ort şa ıs ı e ıy r. er şeyı gozu-
daha b'ır kaç gün Ankara a a- tır. tıye · · d f k" b - Id ' .. ld k B O l _ Muzaffer de her üç ayda ~yni şe.kilde bır e a ı genç ogu u dün ağırceza mahkemes_inde. ce m~ze a ı . en z:t.e~ sınan 
Scagı anlaşılmış.tır:. İstanbula cetvel tanzim edıltcektır. Şilenin Kabakoz kariyesiden reyan eden ınuhakemesı netıce Agam~ .k~rısı deg~lım, . zorla 

ey perşembe gunu Dursun ile Ahmet denize gir- sinde üçer sene ağır hapse mah ınetresı ıdı.m'. ma~ku'.11 bıle. o.1-
gelecektir. Mübadele işleri mişlerdir. kum olmu !ardır. sam Remzımın guzel hatırı ıçın 

Ha-y...ı "f Rı"fat Be. y . Bu sırada fırtına çıkmış ve Ermeni mektebi hapiste yatacağım, bizi hiç bir 
uu M h l't mübade komısyonu . k d · · u te ı . , on sekızer yaşlarında olan genr cuları uvvet ayıramaz, emıştır. 

li d R'f t Bey hapısane- .. h , t' murahhasası reısı . .. .. ~ soygun R · A 0 A" ay ar ı a . .. .. türül- Turk eye ı . A 'len ualgalar alıp goturmüştiir. K dk" .. d Modadaki Er- emzı ve yşe, sınan ga-
de henüz kimse ıle goruş Tevfik Kamil Beyin. b~gun ?- Cesetleri üç gün sonra bulun- mentrr:e~:C~7n~en bazı eşya a- mn şi,kayeti üzerine te~kif edi-
ltıeınektedir. . ne )ı:aradan avdetine ıntızar edıl- muştur. ı L A . Kirkorun !erek haklarında kanunı muame 

... .. k d e ailesı ve d' s· l k , şıran eon, rtın ve IA b 1 .ougune a ar n mekte ır. ır ay ı vak alar , muhakemelerine diin Ağırceza ata aş anmıştır. 
d~ ~krabasından hiç kiı;ıs~ kezn1·~ Bitarafların etabli vesikası Ayın birind•n dün• katlar 518 po- d'Jd' 
dısın! z'ıyaret edememıştır. . .. 

1 1·~·ınde noktai nazarımızı mahkemesinde devam e ı ı. 
Diş tabipleri 1 tevzı ~ . f k t lis v•k'esı olmuştur. Yakalar su suret Maznunlardan Artinin yaşının 

Y:ıret RÜnleri olarak kadın ar ı- kabul edeceklerı, a at para ~~ ı. tesnif rdi!miştir · . 
9_1:1 salı vr erkekler için cuma . 'le para alacakların tesbıtı rıg rerlı, ıoo sirkat,') dolandıl'Cl- tc~biti için nüfus idaresıne yazı Bugün ogleden evvel etıbba 
gu .. · z. ı1a.lteı kıendı'len'nı'n ıneşau.l olacak hk. 46 yankesıoilik. 13 mantarcılık, lan tezkereye henüz cevap gel- Od h .. nu tay· dı· tını'ştır " ası eyetı ıdaresı· ı'çtı"ma ede-

ın e · ış t hmı'n edı'lmektedır. Y·u- 3 kaldırımcılık, 3 zarfcılık, 5 hakaret medio,-inden muhakeme 15 ağus - 1 9 bo 1 o " cek ve dişçiler meselesini mev-y 1 mlŞ Jarı a . . . t k 38 yangın, gu ma, ı ölüm. 1 tosa kaldı. 
a .!ln . nanlılar talebimızı tervıç eme cam kırma, 13 darp, ı tesemmüm, 6 _, A -· zubahs ederek bazı mukarrerat 

İzmir gazetelerinin yazd~t- tedirler. silah atma, 3 laf atma, ı kaçakcılık, latanbul'da böyle olursa ittihaz edeceklerdir. Haber aldı 
na göre (Lotüs) vapurunda .. u- 3 tehdit 3 tııaruz, 51 mecruhiyet. 1 Etibb• nd"5ınuı hazrrladığr bir ğımıza göre Etıbba odasına 
l~n:ı.n bazı ermenilerin şa~ ~ze- • ti r Bi rliX.i hakaret, 6 hasar, 29 intihar, 2 cina- iatati•tike göre, Zonguldak, Bolu, Bi- z.amgoç yan aleyhinde diş ta-
tınd~ Ç3'•ışan ameleye zeh.ırl.ı re Güzel San a e ,; yet, 2 gasp, 2 sarkıntılık, 5 bıçak Iecik, Bursa, Kocaeli, Tekirdağı, Kır-- ı B' ı· - · d" k ı f h ı ht •-< 1 k 3 " bıpleri tarafından şikayet vuku Çel d rdık e G" l San'atlar ır ıgı un çe me, u uş, •a e .... r 1 • mu. klarcli, Edirne ve 1 tanbul ile beraber 
. sürülmüş ekm.ek. ye 1 • _ uze tı sademe. s kaza. " k"l d 1 bulmamıştır. 

rı_ v,. ,"mel eden ı'kısını zeh. ırle tenezzühü yapmış r. uçüncü mıntakayı teş ı • rn yer er· •• - " bir vapur · ·ı k d de aza miktarı (1449) dur. 
dıkleri hakkında bazı neşnyata Seyrisefainin Heybelı va~.un .. e Ankaraya na le ilyor Bu adede doktorlarla beraber dit Hilalahmer balosu 
te~diif edilmiştir. sabahleyin saat 9,50 d~. ~~pru- Rüsumat istatistik müdürü tabipleri de dahildir. Yine bir hesaba Hiliiliahmer cemiyeti tarafın-

Poli "d" .. ömer Bey bu d hareket edilmiş, Buyukada Mustafa Nuri Bey Ankara'da göre 1stanbul'da (680) kişiye bir 
h 

s mu uru .. en .. - ı d a d b' dan yapılacak olan yazlık balo 
aben·n dog-cu 0ıınadıg"ını soy- a ı'dı'lıniştir. Og e en son~ bulunmaktadır. doktor, (3500) kitiye e ır diş dok-

y g - d b t · b k d' v·ı· 1 için Büyükada Yat klübünde leın· . Adadan kalkılarak bogaz a ır Aldığımız malumata nazaran oru ıs• et rtm• te ır. ı ayet erde 
1 §tır. , -

1 
akşam saat 20 ı'sta.:stı'k mu"diriyetinin Ankara ise (8300) kişiye bir doktor, (42) balo heyeti tertibiyesi 1 Ağus-.., •B kttSI cevelan yapı mış . . . " bin kiıiye bir dit tabibi isabet etmek tos cuma günü saat 17 de içtima , an qy( an. • d k"prüye avdet edılrnıştır. Va ya nakli düşünülmektedir. tedir, edecektir. 

Banka tevsi edılıyor e d~ cazbant ve büfe vardı. !!o-""'!'_"'!_""'!'_•_--"'!'!!!-~!"'!"-~~---... ....,~"'!""
PUr Şeyhülmuharririn .. Malunu~ 

~anayi ve Maa S dık Beyin ölümü munasebetı 
~ın ,,Bankası mü lea gezinti çok kalabalık olma-
~ uru Saddeddin 

ey dün akşam mıştır. 
A~kara'ya git
Ilı.ıstı· r. 

Dü akşam 
anka meclisi i
la~esi bir içtima 
a mı tır. 
Sadeddin Be 

in hu seyahati 
ld - "' S•d•dd•• Bey 
ıgımız maıu- alı ' tten -ata nazaran Hıikume .1 . . · meselesı e cak a· ;ıyı orımı 

l"k «ı ad~· lır 
. Bı•n;ı.,1 bıı. ka bankanın t~v-

Sahte mehteder 

Mehter takım~ be( eti vekil.e 1 
'le ve askerı müze ıdaresı-ı 

kararı . d'I · 't olmak üzere tcşkıle ı mış ne aı . · 
olmasına rağmen aynı unv.an ı-
1 diger bir hey'etin Tak~ımde 
b~r bahçede çaldığı öğrenı~~ 
ve müze idaresi bunun me~.ı ı
çin vilayet nezdin~e, teşebbu!ll}t 
ta bulunmuştur. Vılayet rnzım- , 

elen takibatın yapılmasını Po-g .. 
e retmıstır. 

Anaara hukuk mtktıblnden bu sene me:ı:urı 
111h11d•tnam6 11l11n beyl'r bir arada. 

ol _ı ve 

Turlng klüpler 
kongresi 

Gelecek sene beynelmilel tu
ring klüpler kongresi Prag şeh 
rinde akdcdilecektir. Bu sene iç 
timalarını İstanbul'da akdeden 
turing klüpler hey'eti idaresi bu 
içtima hakkında bir rapomeşret 
miştir. Bu raporda kongrenin 
muvaffakiyetle akdedildiği kay 
dedildikten sonra deniliyor ki: 

"Calibi dikkat olan bilhassa 
, Marmara sahillerinde Gazi Haz 
•·etleri tarafından güzel bir te
nc-2iih mahalli haline getiril· 
.,; olan Val<>va kaMbasıdır 

Hamdi Bey 

Liman işlerini tetkik eden ko 
il'. syonun buranın bugünkü şek 
li memleket menfaatine uygun 
olnıadığından dolayı liman işle 
riniıı devlet hidematı meyam
na alınması için karar verdiği
ni yazmıştık. 

Dün bu hususta Liman şir- mamıştır. 
keti müdürü Hamdi Bey fikirle . '.Komisyon Türkiye için yeni 
rini şu suretle hulasa etmşitir: ıhtıyaçlara göre yep yeni bir 

- Liman işlerinin tanzim ve tarife yapmaktadır. 
ıslahında hükumetin arzu ve tas Şimdiye kadar tütün ve müa 
vip edeceği her hangi bir şeklin kirat inhisarlarının hususi si
haricinde şirketimizin en ufak gorta fiatleri tesbit edilmiştir. 
bir talep ve mutaleası olamaz. Yerli mallar ıergİaİ 
Liman vaziyetimizi ıslah etmek Galatasaray lisesinde ıı 
ve limanımızı modern limanla- Ağustos ta açılacak olan milli 
rın idare usullerine uygun bir sanayi sergisi salonlarının dün 
şekilde işletmek gayesi umumi den itibaren tanzimine başlanıl 
bir takım prensipleri dogurmuş mıştır. 
tur. Sergi hakkındaki dünkü ya-

Evvelce de söylediğim gibi zımızda küçük bir hata olmu , 
limanlar umumi hizmetler ara- "bu sene sergide hem satış ya
sına girmelidir. Limanlar da pılacak, hem de sipariş kabul e
yollar, köprüler ve diğer umu- dilecektir" denilecek yerde si
mi müesseseler gibi umumi hiz pariş kabul edilecek, satış yapıl 
metlere yarar. mıyacak yazılmıştır. 

Bu münasebetle şu noktayı Tashih olunur. 
da hatırlatmak isterim ki bugün İngiliz lirası 
heyeti umumiyesile memmıni- Dün borsa'da İgiliz lirası 
yet bahsolmaktan uzak olan li- 1033 kuruşta açılmış ve bir a
man işleri denince Liman şirke- ralık 1034 kuru otuz paraya ka 
ti hatıra gelmektedir. Halbuki dar yükseldikten sonra 1034 kı. 
bu şirket liman şirketi değil sa- ruşta kapanmıştır. 
dece bir tahmil tahliye şirketi- Liret 8,98, Altın 917 kuruştan 
dir ve liman hizmetlerinden muamele gönnüştür. 

Ne istiyor? 

Türk-Yunnn mahke
mesinde açılan dava 
Muhtelit Türk-Yunan mah 

kemesinde intaç olunan bazı da 
vaların hükiiml~ri dün tebliğ e
dilmiştir. Bunlardan Jan Kriti
kos tarafından Hükumet aleyhi 
ne Y eşilköyde tahrip edildiği 
iddia edilen evinin tazminat be
deli olan bin Ji ranın tesviyesi 
talebile açılan dava ile Varla
mis vari~leri tarafından gene 
Hükumet aleyhine Anadoluhi
sarındaki bakkaliye magazasın
daki eşya bedeli olan 2900 lira
nın tazmini hakkındaki dava 
reddolunmuştur. 

Mm. Margrit Çoklas tarafın 
dan İğraki varisleri aleyhine 
açılan hir tazminat davası hak 
kında da ademi salahiyet kara
n verilmiş_tir. ·---

Sıcak buna derler! 
Urfa gazetelerinin yazdığına 

göre bir kaç gündür derecei ha
raret gölgede 41 ve güneşte 72 
yi bulmaktadır. 

1:a~ üzerinde hemen yumur
ta pışırmek kabildir. 

Yeni vapur 

Felemenkteki vapur 
işe yarar halde 

Seyrisefain id:lrcsinin Felemenk 
ten alacağı yeni vapurun muayenesı 
için giden heyet mesaisini bitirmi~tir 
Vapur havuza alınarak esash bir mıJ 
ayeneden geçirilmiştir. Muayene miı~ 
lıet n~tirr vermiş v,. vapurun alınmı 
sına karnr verilmiştir, Heyete iltihak 
eden, id;1rf"nin muktedir suvarilerin· 
d•n Liıtfü B .. gemiyi Fclemenk'ten 
lımanımıza ectirecektir. Yeni vapur 
Scyriscfain havuzicırında havuzlana ... 
rak icabeden tadilat yapılacaktır. Ta
di13.t ve noksanların ikm:\lini mütca .. 
kıp te yeni v•pur İstanbul - Suriye 
hattına tahsis olunacaktır. Şimdilik 
bu ?atta işliyen, Cümhuriyet vapuru. 
yenı vapur geldıktensonra artık işlc
miyccektir. 

Yalova yoİları 
.. Yalovadaki eski yolun tamiri biı 

muddet evvel ikmal edildiginden Vıl• 
yet tarafından gönderilmit olan mal· 
zcme ve ıilindirlrr geri getirilmiştir 

Asfalt yol inşaatı için icap edeı 
malzeme müteahhit tarafından gcti 
rilmektedir. 

, Emanet hey'eti f :ıniye müduru 
Zıya Bey bir iki gim c.·vel Yalovay. 
giderek yeni inşaatı tetkik etmiştir 

Yalovadaki bataklıkların kurutul· 
ması da I 19,000 liraya ihale edılmış 
tir. Batakhkları kurutulmf\sı kısa z:ı. 
manda ikmal edilmıştir. ilk tedbirlcı 

Yeni muavin tesirini göstermeğe başlamı~tır. Ru 
Tapu müdiriyeti umumiyesi sene Yalovada ııtma vukuatı azdır. 

tapu müdür muavini Mazhar B. Sıhhat müdürlüğünde 
bu ay nihayetinde tekaüde sevk Dün sıhhiye müdiırü Ali Rı· 
edileceği ve yerine 2 ağustos za Beyin riyaseti altında müha 
cumartesi günü~d~n .. itib,ar~n de yaa komisyonu içtima ederelı 
A.nkara. tap~ ~~duru Lutfı Be- Etfal hastahanesinde bazı taıni 
yın tayın edıldıl"I haber alınmı§ ıat ve ilavelerin miınakasa\ı. 
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TEl\I\I z 1930 
lılAREHANE - A..kara caddesi 

cı: ıOO Telgraf adresi. Milliyet, Is. 
1an 1. 

Te!€.fon r.umarah: 
lstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 
G 
3 aylığı 
6 .. 

12 " 

Türkiye için I-Iariç için 
400 kuruş 800 kuru' 
7 50 .. 1400 .. 

1400 •• 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kuru! 

lt1r. Gazete ve matbaaya ait işler için 
müah.ariyete müracaat edilir. 

Gazetcmıiz iliınların mes'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Dün hararet en çok ~8 en ı< 
derece idi. Bu~iln hava açık 

olltc:1k 'e rüz~<lr po~ r:ız e~eccktir. 

Meklepliler Müıabakası 

Sıvas hattı 
63 üncü haftanın 4 üncülü~ü 

nü İstanbul Yüksek ticaret mek 
tebinden Nafiz Muhiddin B. ka 
zanmıştır. Yazısı şudur: 

Gidi 1111aıısı1, kadınlar ! 
-Halisüddem yerli hikaye-

Hükumetimiz bu hafta için
de biribirinden mühim iki iş ba
şardı. Bunlardan biri Şark hadi 
sesinin malum safhası, diğeri i
se demiryollarının Sıvasa var
masıdır. Bu iki mühim mesele- ' Yeşil Hocayı mahallede bü- rısı akıllı çıkmış, bakmış ki iş
yi başarmakla hükumetimiz ne tün kadınlar canu gönülden se- ler fena diğer ortaklarına dön-
kadar iftihar etse hakkıdır. verlerdi. Onun vaız günü oldu müş ve demiş ki: 

Anadolunun en mühim ziraat mu cami mahalekallah kadınla - Yahu burada iki kolu bağ-
merkezlerinden biri ol.:.n Sıvasa dolar iğne atsan yere düşmez- h ne oturuyorsunuz! .. 
demiryolunun varması ile hüku di... - Ne yapalım? ... 
met iktısadi cidalinin en mıi- Yeşil Hoca da, hocanın danis - Bizim efendinin hali ma-
him silahlarından birinide elde kası idi hani ... İlmine, fazlına Jum !. . Bari biz çalışalım! Ba
etmiş oluyor. Evet şüphesiz kemaliitına diyecek yoktu!.. Ne kın elhamdüli11ah bir pamuk 
harpte muzaffer olmak için mut !er bilmezdi efendim, neler bil- tarlamız var bunu büyültelim. 
laka silaha lüzum varsa açmış mezdi ı .. Kara kaplı kitabı bir Pamukları toplıyalım, bükelim, 
bulunduğumuz iktısat seferber- açtı mıydı, alimallah bülbül ke- harmaniye örüp satalım! .. 

... Harik, .hayat, kaza ve otc~ınohil •i~nrtalarınızı ~-U/t~. 
(.aJaıada Cnrnn hanında k~in ÜNYON SiGORTASINA ~ 

. Yaptırınız. 'I 
Türklyede blla fasıla icrayı muamele etmekte olan 1 

"m'~"""' b<~= ~~~~~~' > ""'m'""'' 
1
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eğlenceleri 

liğinde de muzaffer olmamız i- silir, camideki bütün kadınları Diğerleri hemen bu fikri ka-
çin demiryollarına ihtiyaç var- <ığzı açık bırakırdı. Öyle bir tef bul etmişler. Ve bu sayede ev- BugUnkJ ycıi DUnkU bllmecemlz.ln 
dır. Bunu pek şayanı takdir su- sir yapardı ki can olsun da da- velce nanı azize muhtaç olan bilmecemiz halledllmlt tekli 
rette kendisine şıar edinen hü- yansın!.. adamcağız az bir zaman içinde SOLDAN SACA: YUKARDAN AŞAGI: 
kumetimiz bu emelinde pek ya Gene bir Çarşamba günü kür zengin olmuş! ı 1 - Siyah (4). Adet (4). 
kında muvaffak olacak ve seme siye ç km d l h rı İ d.. 1 . f 1 - Babanın oğlu (6). Şart edab 2 - Tak değil (2). Ben (3). 

1 
. . 1 k B" ·11 b l" ı· ı ·ıış o e a_lı a ı ~· o ~ek~ 1 şte ort tane ev enmenın a- (2). 3 - Bir erkek ismi (4). 

re erını top ıyaca tır. ır mı e e ı ısanı e, yeşı sangını ı ı ziletine bir bürhanı adil!. . Ha- 2 -Tuhaf ve garip (5). Bakire(3) 4 _ Sin (3). Mey sunan (4). 
tin medeniyetini anlamak için tarafa sallıyarak, parmağındaki nımlar, teşvik ediniz, cevçleri- 3 - Bir nevi dans (4). s - Baba (2). Geçmit günler (4) 

1 ·t 1l•ul dı;rJuntıı cra ıı: 

lu~tınd 

~I ,~ 1 C'iv ııl ,·e·-~ J, 
ı·:rcnd•nin \1-ıd·ıın !\ ıJr r, 
i.,!ikrız t)lcdı ı rnc H e 
pnte olan KıJ·k J~Ü .. 

m halc"nııı cedit 1 p 
ı:cdıt lO'J n nar n 
mcı~il hfri nıai nu~ nı' 

arsa ile )ckJijt'erh e 111ak up 
... ınc'.Ila ve tiyatro (·tuz uıı ff1 ·•· 

ihaleyi t\ \eli\ e muz1\i edtsin 9 

muştur. 

1 lüdutları: Sag tarafı 1'<1 

l<ak Efe•ıdi •e validt-si Ana ıa! 1 

hane>i ve b•h~e>i sol ıarafı 1"1' 
diler hartı, aı ka. ciheti J ra~.uı 
zevce!i Sani,·e J [anımın k<l~" 

ça;ilc mahduttur. 
Aıııre: Çiçekli çini iııtriod 

bUre, bir gişe, !Jirıralık. 1-\Jna.nıtı 
bir derecesindeki kı~mın zemııı 

iki kat olup il>t katı lıalkıındur

sinema sa1onu zemini t.s.hra 
ve hına klr~irdir. LT mum ııı<SI 
:1~0 arşın binadır. içi bo;tur
metı muhaınmeneıi tamımı diırt 

yiiz yermiş altı liradır. i.J 
Talip olanlann kıymeti ııııır 

menenin Yüzde onu nlsbetinde f 
aJ..çe>lle 4-<J-9.10 tarihinde Q!7 

dosva numaraı;iylc (lat on d1..~ 
on altıya kad1r biızaı veya lıil' 

muracau eylemeleri ilAn olun~ 
vesaiti nakliyesine bakmalı i- basur yüzüğünü rahlenin üze- nizi bir daha, bir daha evlendi- 4 - Duvar k>şığı (4). 6 - Toprak rengi (4). Uzak ni-

f eşekkür ederim! miş maalesef cümhuriyet devri- rine vurarak anlatıyordu. İzah rini-z. Kim ki zevcine bir ayal 5 - Su taşıyan (4). dası (2). 
ne kadar ihmal edilen bu nokta ettiği bahis tezviç ve tezevvüç- bulur kendi cennetini kendi eli- 6 - Tartan (6). Nota (2). 7 - Yakaları dik tutar (4). Be--

Birinci liı:arct mahkcmc<iO 

:'l lııhkcmcce il:lnı i!l:\<ın• I' 
rar verilmiş olan A•lan frJ 

lllahdumları efendilere ait 

aı;ık artlırına surctile saıılııı" 
takarnir eden l\adıkii -u~ 
o,manağa elyevm Rasim rılf 
mahallesinde Haydarpaşa • .1 

desinde 74 · 74 mlikerrer " 
ve 74-1·2·3·5·6·ı0-1 ı nurııııı' 

Bir yerde oturuyoruz .. İçeri k. k ·· 7 - Zaman (2). Rabıt edatı (2). ygirin iskarpini (3). 
d . Ol yüzünden Anadoluda ı ıymet- tu. le yapar ... Kim ki buna mani Bir kırmızı meyva (3). 8 _ Dizi (4). üstünde yazı yazı-

tanımadıg·ım bir zat gir ı. - l" h · ı · · ·· ·· ·· b Eb b · 'd · t ·· h 'f" 1 ı azme erımız çurumuş ve u- nayı em a emın ezayu- olur maazalla ka ır o ur, ce- s _istifham (2). Keder (4). Jır ve yemek yenir (4). 
dll{:umuz yerin sahibi hemen nun pek tabii neticesi olarak re- dü, nesli beşeriı. idamesi yolun hennemlik olur, Cenabı Hakkın 9 - Keresi• (5). 9 - Cefa (3). Babadan kalan (5) 
kalktı: fah memleketimize kaim ola- da ne hikmetler savuruyordu. narı cahiminde yanar, dinden ;;"b'~İd~~~~~-~~--~~i~~ ... ~~ğ~~~·;; .. 

1 
............................................... """ı 

- O! Buyurun efendim! Size mamıştır. Bizleri sevindireni- Nihayet taaddüdü zevcata inti- imandan çıkar!. .. ,, gazup bir eda ile sordu: Şehrenıaneti ilanatı 
Feıek'i takdim ederim. "Milli- k" · b" ··h· kt k 1 tt" V b · ' f · ıncı ır mu ım no a varsa o ~ .e ı. e unun azım evaı: yeşil Hocanın bu vazı cami- - Efendi Hz. sen bugün ca- -------------...ı: 
yet,, te yazı yazar. da şudur. Çanakkalede Türkle- d~nden bahse yeltenerek dedı deki kadınlar arasında büyük mide neler söylemişsin?.. 'ithremancıindcn: ı·:nciimeni cma· 

Şerif Beyi de takdim ederim .. ri harple mağlup edemiyenler kı: . -· .. /bir aliika uyandırmıştı. Fakat _Ne söylemişim?.. netçe men·i muhakemc<ine karar 
Şerif Bey! Mukabele etti: şimdi oturdukları yerde iktısa- . - B_ır _erkegın d_?r~ ta_ne a~a- bir anda viiız efendiye olan mu- _ Bütün kadınlar dinsizdir uerilcn Zabııai belediye memurla· 
_Ne hacet efendim. Beye- den mağ!Up edeceklermiş bunu bılmesı lazımdır, labuttur; kım habbetleri kine tahavvül eden- imansızdır demişsin?.. rından Ccıdct ve .\lehmu Tahir 

ft "ldi sınıf arkadaşımdır. . söyliyenler görmeli ve anlama- k~ bu_ı:ıa_ isyan ~d~r ':'e ~u k~ziye lcr de yok değildi. Bunlar için- Hoca ensesini kaşıdı ve yarı ~:fendileı;n müştekisi .eyyar f"tıkçı 
Fakat bu tanıstırma esr.asın- lıdırlar ki Türkler iktısat sefer- yı muhımmeyı ıçtımaıyeY.ı ka- de öyleleri vardı ki hani hocayı I gülümsiyerek dedi ki: Ha,idin mahalli ikameti meçhul bu-

larla murakkam tapu 

da yeni gelenin kim olduğu bi- berliğinden de harpteki kadar b~l eylemez, maazallah gunah- hulsalar bir kaşık suda boğar- _Yalan mı?.. lunmısına mebni kendi••ne ıebli:r-ıtı 
d 1 Şanü şerefle muzaff_er çıkacak- kar olur lbimc icra edilemediğinden karerna-

fcnniycsince muta harita ırt 1 

hince hududu umumiycsi ~ 
ayycn olan 56JO metro ııt.1 

lıaı yani 9805 murabba ar! 
arasının lı.}0 hbscden J 15 ııi' 

ze ;öylenmedi, ben ora an ana - İ ·: · . . !ardı. Kendi kendilerine söyle- - Yalan ya!.. Bu herze yeni menin bir >ıır<ti ı.:manet divanhaııe· 
dmı ki prezante eden de ismini lardır_._____ şte sıze _hır mısal . anlata- niyorlardı: lir mi?.. sine talik edilmiştir. Bu bapta lılr 
bilmiyor. .. Bir sırasını buldum, Yeni n•erigal yım !. ._Devrı saadette bır ad~m "-Ne demekmiş efendim ne - Durun öyle ise ben size bu itirazı va"ı ilAıı tarihinden itihuen 
Şerif Beye sordum. . . '-'Y fe~kalade fakru zarurete duş- demek, dinsiz, ' imansız ne de- nun yalan olmadığını isbat ede bir ay 1,arfında istilh ıle makamı 

- Yahu bu, sınıf arkadaşım- Muhit muş ve _Peygamber efendimiz- mek?.. ceğim ... İnayet buyurunuz Ha emanete mür.carn beyan olunur. 
dır! Dedig-in zatın ismi ne? y k eten gelıp akıl danışmış. "-Galiba Hoca fendi Hacı nımefendi Hz. şöyle selamlık 

hissesi 13191930 Cumartesi f 
nü saat 10.30 dan 12 ye ~ 
dar satılacağından talip olan]#~ 
kıymeti muhammine olan 1? 

* * * 22 inci sayısında a up Kaa 
- Vallahi hatırımdan çık- f" Ah Cenabı Fahri kainat sormuş: hanımının Üstüne bir tane daha kapısına kadar teşrif buyursun! ri, Reşat Nuri, Re ık met, 

tı! Ahmet Cevat, Yaşar Nabi İsma - Ya seydi, evli misin bekar almak istiyor!.. Ona bir çift kelii.mım var! 
Şehremaııtıinden: lshakpaıa yan

gın yerinde . "akillıent mahıll.-iade 
~efuli çeşme<i sokai';lnda 2:J8- I •e 
26 h1rita numaralı &r'-ala.r ırı.-lnda 
4:2,:l+ metro murabbaı arsanın mcıro 

muralıbaına + lira kıymet takdir 
olunaraı.. satılmak için açık mOzaye· 
deye komuşıur. Taliplerin şartnameyi 
görmek için her ıı;iin, müzayedeye 
ıirmek için ihale günü olan 20 ağus
ros 930 nar~amba günü levızım 

- Eh! Necidir? .. Ne iş ya- il Hüsrev, Kemalettin Şükrü, mısın!.· "-Ne hocadır ooo! .. Yere Şehislam derhal hanımını ça-
par?. Salih Zeki, Nahit Sırrı, Halide - Evliyim!.· bakar yürek yakar! ğırttı. Ve Yeşil Hoca da kapı 1. .. d ... ıınd 

- ·Ben bu zatı pek iyi tanır- Nusret, ŞükUfe Nihal Bey ve - K~ç tane?. "-Zaten ben, günahına gir- aralığından muhadderei müşa-
dım amma unutmuştum, bir tür - Bı_r tane!. . meyim ama, ahretlik diye eve rünileyha ile konuşmag· a baş-

ıranın yıız e onu nlı.,.. 

pey akçclerile birlikte roab i
nde hazır bulunacak masa he 
yetine müracaat eylemeleri ılJll 

Hanımların makale ve hikaye- B -
lü hatırlıyamıyorum. leri vardır. - ır tane daha evlen!. . aldıkları kızın halini pek beğen !adı: 

Artık dayanamadım: - Aman nasıl olur ben bir miyorum!.. - Zatialileri Ş~'ıislam Hz. 
- İzahatınıza teşekkür ede- ni okudum. Eğer bu haber ta- tanesini idareden acizim!.. "-Ak düşmüş sakalına bak- nin refikai devletleri misiniz? .. 

rim ! dedim. hakkuk ederse kim ne derse de- - Bir daha evlen diyorum madan ... Tü ... tü ... tü ... üstü- - Evet! .. 

olunur. 

Kiralık kA~r 

Çok pişkin olan Şerif B. hiç sin, sahne hayatımız için bü- sana!. · · • . me iyilik sağlık!.. .. ,, - Bendeniz bu akşam bura-
bozmadan mukabele eti: yu··k kazanr olacaktır. _Adamcagız bır daha evlen- Kadınlar dehşetli kızmışlar- ya niçin geldim biliyor musu- Tütün depO~U 

mlidürliij!;ünc ~elmekri. 1 
" F k f k · b l>ıınlıul ikinci icra memurluğundan -Estafurullah kardeşim! Va m_ı_ ş_._ a at,_ -.a _ru zarur_etı, üs- dı,· vaızdan çıktıktan sonra Şe- nuz?.. 1 S t k"" i 1 b k b Bir bor"un temini zımnında mah- Onakö) ile Kuru ''ctııı• •1 

zifemiz. . aa ures · utun es ı ıştıdat etmış bu se- hislamın hanımına koşup şika- - Hayır!. . " 
1 f P b f d. . • cuz ve paraya çcvrilmesı karar.e;ır d ı b · Uk b r dr 

Eıl.za Bı"nemecı"yan•. Galata kulesinin tepesine s- er eygam_ er e en ımıze bir yet ettiler... - Bendenizin ziyaretimden ''n a ıecon arme uy 1 
olan 'c halrn Yük>ek kaldırımda ..ır 

tanbulun saatlerini ayar edebil- daha gelrııış: _ Gelse gelse bu hocanın maksat Efendi Hz. ni Allahın po kiralıktır. Sevkı,-aı için der 
b k \lişel Zeliç mahcumlarının nezdinde .ı, 

Artist değiliz amma az uçu ar mesi için tam öğle zamanı çıkıp - Sen bana evlen dedin ama, hakkından Efendi Hazretleri ge emri Peygamberin kavli ile Un bu'unan • Odt,,~ok _ marka<ını ha- nun büyük bir rıhtım ve deni" 
tist tanırız. · İtiraf etmeliyiz ki inen bir "Saat küresi,. konmuş- b~ni~. b~~ımda gai~e birken, lir dediler ... Ne demekmiş, bir nabi zade_ Cafer Beyin küçük kı vi hir adet ıabı makinesi 3 aıtus- irtibaıı. vardır, Akşam ,.aı 5-1 

bizde tiyatro ilmi cehresini aldı tu ya! Bu küre hayli zamandır ş:mdı ıkı oldu! Demış... adamın bir karısı olursa o kadın zına tenkıh etmek.·· ıos 9.10 tarihine mlisadif_pazar ~ünü Calaı3 \lehmeı Ali pışı JJ,ıl 
alalı sahneye cıkan kadın artist yerine konmuş olduğu halde ha Cenabı Fahri Kiiinat buyur- gavur mu olur? .. O sarığı oaşı- Hoca sözünü bitirmemişti ki, saat onı·cdi buçukta \"tiksek kaldı· ~o bO •ürıcaaı yahut KadıkO 
ler içinde Eliza Binemeciyan'ın lii islemiyordu. . Emanetin bu 1 muş ki: - na dolanasıca Hoca aklını şa- Şehislamın haremi hanrm şid- rıında ,'\Jişcl Zeliç mahtumlarının 

- · k k" f !Sb telefon edilıno:si etegıne varaca ımse ye ışme- işe memur. olan dairesi bu hu- - Ya Seydi ! Bir defa daha şırmış !. . \ detle kapıyı kapadı ve haykır- matbaa-anda açık artırma ile >atıla- r"" 
di. Eğer bana kızmıyacaklarını susta tetkıkatta bulunmak ve evlen!. . Sehislamın hanımı bu saatler dı: c•ı;ındaıı ,-cvm rrezkıir ve •aatı lsıanbul ikınci icra mcmurlugun~ 
bilsem erkeklerden yetiştiğinde dünyadaki bütün saat küreleri Adamcağız, Peygamberin sö ce 'devam eden muhavereden - Hadi oradan defol!. Ben muayyendc hazır lıulunacak memu- lfü borcun temini zımnında 111" 
de pek emin olmadığımı söyli- .,aörmek üzere bir tetebbü seya- zünden çıkamamış ve ne yapa- sonra 0 kadar kulakları dolmuş ne öyle Al_lahın _em. rini ne de runa mürocaatları il~n olunur. kııı' 

d k · k cuı. ve paraya çenilmesi mu -• 
yebilirim. Bıı kadın a 1 umaş hati yapılmasır.a lüzum göster- cağını şaşırmış bir vaziyette ü- tu ki akşama ilk işi meseleyi eh Peygamberın kavlını tanırım!.· maroken lıir kanape ve iki kol~ 

""k k A pa artistlerindeki ,.. O y ·1 H ş h" l" Za)i: .ıt,;- numtrolu cüzdanımı rıv yu se vru miştir. çüncü nikahtan medet ummuş! line açmak oldu. zaman eşı oca e ıs a birinci müzay<dede müşteri ııı 
k t - b · · · 1. d d"" ··1 k d d" k" ~•ıip ettim. \enbini <;ıkaracığımdan umaş ır, eger unu ıyı ış ıye- Dog·ruyu söylemek lazım ge- Fakat bifaide!.. Şehislam Efendi de buna deh ma ön_ u_ v_e g_u e_ re e ı ı: S eımedi~inden ikinci arorm•.11_., 

· k h h t>kisinin hukmü yoktur. ~:yüp ul- " ,~ mı yorsa • onu sa ne ayatımı- lirse bu tetkik haklıdır. für daha Hazreti Muhamme- setli kızmıştı. Daha doii"rusu kı - Gıdı dınsız ımansn; kadın- icra<ına karar verllmişıir. ) < 
f 1 - 1i · , - ıan "da arabacı \lurac oğlu Yaşar ~ 

zm ukara ıgına verme yız. Hiç değilse bütün Arupa şe- de gelmiş ve şu tavsiye ile kar- ı.ar görünmüştü. Çünkü müşa- lar !. . . .. . _. müzavede olan :J-8·9;JO pazar g; 
İki gün evvel gazetelerde bu hirleri ziyaret edileceğine naza şılaşmış! rünileyh Hazretleri, darısı dost Nasıl efendı Hz. soyledıgım Dl'. fforhOPUilİ '""dokuz buçukıa t•liplerlnin 1 t; 

kadının Raşit Rıza ile birleş- ran seyahatin kısa sürmiyeceği- - Bir daha evlen!.. lar başından ırak, dehşetli kılı- doğru değil mi imiş?.. mıs sokaj!;ında Kuru kah,ed hanın 
mck ve tekrar san'at hayatına ni tahmin edebiliriz! Nihayet bu arabi dördüncü bıklardandı. N ak/eden Bcıo~lu \I kte~ sokak °"o JS üçüncü katıı bulunacak melfl 

:a~tı~lm:.:.:,:a~k~iç~i~n~İ~~t~a~n~b~u~la::.,ıg~e~l:e~ce~g~-i:..,,_,_,_,..,,_, __ ,_,...;.F~E;L;;.;;E~K;.;...;.;d;e~fa;.;;e~v;le~n~m~iş:!.,;.!~B~tı:.:;:d~ö;rd~u:··~n~cu~··~k~a~l-~o;;.,:a~k~ş~a~m:.:.;d~e~r~h~a~l.Y~e~ş~il•H;.:,:o~c~a~-...... .,.. .. ....,M;;,;Ü~:M~T~A~Z;;;..F;..;.A;İ•K;;.~..;;rr.•.c~ıa•u•n•'•';·•·h•~~-ta•n;..;;••kş•••m•••••k•ad~a~~!!'!"!'...,•m•u•·r·a•c••••ıl•ar•ı•il•a•n•o•lı•ın•u•~------!. 
"Milliyle,, in edebi romanı : 3tl tice vereceğini biliyordu. 

Belma, için için homurdana
r:> 1· manikürlü tırnaklarını ke

' miriyordu; Nevres Vacit, genç 
h.JL.111 kırı~tUgını hissetti :ı 

- Kabil değil, Belma Ha
nım! 

Genç kız, ağlar gibi dudak 
büktü, yalvaran bir sesle tekrar 
etti: 

- Neye beyefendi? 
Nevres Vacit, yutkunuyor

rlu: 
- Evvela çalışma saatleri

miz dolayısile... Ekseriyetle 
geceleri çalışmak mecburiyetin 
deyiz. Önümüz kış ... Uzun kış 
gecelerinde, geç vakitlere ka
dar çalı§ırız. 

- Kış geceleri alelekser top-
1.anıyoruz, beyefendi! 

- Dahası var, Belma Ha
nım;. Belki sizin C'JJtrcn'llı>n 

Ti 
Mahmut Yeurl 

saatlerinizde de çalışacağız. 
- Ben, maalmemnuniye fe

da ederim. 

- Gücendiniz mi, Belma Ha
nım? 

- Rica ederim, beyefendi, 
haddim mi? Madem ki mahzur 
lar varmış! 

- Neye yorulacaksınız, çocu 
ğum! 

Ferhunde, Belmanın koluna 
fiske ile vurdu, sesini yavaşlat-
tı: 

- Binlerce teşekkür, Belma _ Üste varma, canım .. 
Hanım ... Dahası var. Nevres Vacit, tebessümile Bel 

Genç kız, nevmit bir halde 
koltuğa oturmuştu: 

~ Aman, ne de çok şeraite 
bağlı imiş. 

- Sür'atli yazar mısınız? 
- Biraz ... 
- Biraz, kafi değil ... Bu hu-

susta Rasih çok kuvvetlidir. 
Belma, hiddet ve nefretle Ra 

sih Nevres'e baktı. Rasih Nev
res, görmemezliğe gelmişti. 
Takdir edilen ve edilecek bir 
meziyetinin de yinı- aleyhine ne 

madan özür diliyordu~ 
- Sonra, sizin de dispoze ol

duğunuz anları beklemeli. 
Be ima, sür'atle atıldı: 
- Ben, her zaman dispoze

yim ! 
Rasih Nevres, elini ağzına gö 

türmüş, kahkahasını güç tut
muştu, başını arkaya çevirdi 
kıs kıs güldü. Nevres Vacit, ce 
vap vermemişti, vakur, ağır du
ruyordu. 

Ferhunrl,.. hakiki vaz;veti an 

lamak için. Nevres Vacit'le Ra 
sih Nevres'e bakıyordu. Nevres 
Vacit'in temkinli hali, pek ha
yırlı şey aliimeti deği idi. Her 
zaman sakin, lakayt, fütursuz 
duran Rasih Nevres'in deliş
men, hoppa bir genç kız gibi 
kendini tutamayıp kıs kıs gül
mesi de Belmanm lehine sayıl
mazdı. 

Belrııa, bir pot kırdığını anlar 
gibi olmuştu. Lakin nasJ için
den çıkacaktı? 

Nevres Vacit, tatlı bir sesle: 
- Buna inanırım, Belma Ha

nım, dedi. 
Kısa bir sükuttan sonra de

vam etti: 
- Evet, buna inanırım. Çün

kü sizin gibi sportmen bir genç 
hanımın sinirleri kuvvetlidir. 
Günün saatlerinin, sizin için hu 
susi kıymet, kuvvet ve ehemmi 
yetleri yoktur. Ben, sabahları 

mahzun, öğleleri manasız, ak
§amlan neşeli bir adamımdır. 

Güneşin vakte, saate göre deği
şen ışıkları ve hususiyetleri bile 
asabıma tesir eder. Ama, şim
di mi? Ta ı;ocı•khıhundanb~ri.,. 

Çünkü mariz bir insanım. Siz, rile ... Şimdi kuvvet, sür'at as- dir. Kanaati, vehimdir, kıtrıf 
sıhhatlisiniz. Sinirleriniz, bütün rındayız. . . Rekor kırmak as- tudur. 
harici tesirlere mukavemet e- rı. . . Nevres Vacit, ellerini kol: 
der. Onun için, sizin daima dis- Rasih Nevres, dayanamadı: ğun kenarına yapıştırmış d 
poze olduğunuza inanırım! - Evet, rekor asrı. .. Ama, kat ve hayretle dinliyordu \il' 

Rasih Nevres, kendi kendi- neyin rekoru olursa olsun... - Belki. . . Buna ne ile ı· 
neı Tek, rekor olsun... mediyorsun? ıf 

- Bu, ikinci tevil, diyordu. Nevres Vacit, oğluna dişleri- - Tabiatteki veraset kaı1 
Babamın uyuşuk dimağı, gali- ni gıcırdatarak baktı: Iarı ile ... 
ba bu genç kızın aşkı, velev mu - Sen, iki asır geridesin, Ra- Nevres Vacit, işaret etti: 
vakkat te olsa, parlıyacak, kıvıl sih ! - Kafi! I> 
cımlanacak gibi... - İhtimal, beybaba! Belma ile F erh unde, mana!J;_ 

Belma, düştüğü derin şa!i- .. - .. İhtimal, değil, sana, ben kıştıar. Rasih N evres'in ca. g 
kınlıktan bir zafer halesi le kur- soyluyoı:ım ! . . 1 dığınr, ateşlendiğini, ilk defli~ 
tulrııuştu. Göğsünü gere gere ~-u sarı~ t~h~ı~,. R~sıh Nev rüyorlardı. O ana kadar ~ııiıı' 
bakıyordu: ~es ın kayıtsızlıgını, fu~r~uzlu Nevres'in heyecana gtıdıg 

- Benim de, çok marazi anla gunu nedense bozuverm~şt_ı: 1 şahit olmaışlardı. 
rım vardır, beyefendi. Spor sa- - Evet, beybaba, tam ıkı asrrl N V . h f"f h fı"f ıı' . . - evres acıt a ı a 
yesinde hepsini yendim ve yen gerıyım. Yalnız o, bulundugum 11 d ' 
mekteyim. asrı hazmetmeğe, asrımın ada- nı sa Ilıyor ku: b"· 

1 
Rasi11· 

N V . il . . d" 1 lm - 1 ı - eme oy e, 
evres acıt, e erını ız e- mıNo agaVça ~tşıydor~ml. t • Çok güzel, cocuğum !. . . f 

rinde kilitlemişti: evres acı, ogru muşu. B k b .... k b" ·ıtifll 
- İşte sizin yaşadığınız asır- - Taş atıyorsun, ha! Bulun- N u, ço . uyu . ır .. 

1 ıe ili 
la, bizim yaşadığımız asır ara- duğun asrın adamı olmağa ça.I eres Vacıt, nadıren boY 

d k . f k 1 lış ! fatlarda bulunu __ rdu. . ,.0 sın a ı ar .. . '< 
Belma, ayıplar gibi gözlerini Rasih Nevres sinirli idi: - Demek bole Rasıh. · · 

açmıştı: - Asrının adamı olmak, zan güzel, çocuğum! .. 
A B f d . d"Jd·-· k d k 1 d ··1 · Bunun manası: _ man eye en ı, aramız ne ı ıgı a ar o ay egı gı- _ so·· .,u··mu·· aerı· a!ıyoruılrfl1• 1· · da bir asırlık fark mı var? bi ... Asrımın adamıyım, diyen ~ ~ 

.lBitfJl' · - Evet. Brlma , . J?ıılı itibc> it -in -rıi"-. bjssen, ruhen, gı • 
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Bütün haşarat öldürücü n1ayiler arasında en 
n1üessir ve en fazla teksif edilıniş ınayidir. 
Onu İ<;tİınal ve diğerlcı·ile ınukaycc;e ediniz. 

• 

n 
n 

r. 
d 

Mamulatından 

Mahmut Sadık Bey . . . . -ı tinin merhumu yard~msız b.ıraktığı 
- Bırıncı sahifeden mabat muahazesile birlikte ılade edıyordu. 
bır trene .ce~a~e _vazedilerek Haydar- Maddi hayata karşı nazar v~ i_t!: 
?aşaya gotunıldu. b .. .. 1 ktaşların bıldıgı 

Merasime ~tirak edenler de u yadını butun ~~~ eM h t Sadık • . ·ı b"lerek sevdıgı a mu , .renle Haydarpaşaya gıttı er. ve 1 • b b"'yük 
Sonra, Demiryolları idaresine men kendisinden zı_yade baba :'ı:ndığ~ da

<up yüzlerce memurun da iltiha~le baba olarak. y~r~kte~ ag te eni 
daha kalabalık olan cenaze alayıle ha iki ailenın ıltıhakil~ Jııç g. f ş 

ül. · k r · · halindeydı denemez, a-rnerhumun tabutu Tıp fak tesı a - bır geçınme d h 
sısındaki Serifler kuyusu mezarlığı- kat kendisini cemiyet ortasın a _ _er 
na taşmdL türlü alakadan mahrum kalmış g~s-

.. ev M h t S::ıdıkın ruhunu ın~ Yolda üstadın tabutunu goren, termek a mu .. ıı·· 
· ta d b" · epeyce şumu u O· velce kendisine bakmış Emrazı ın • cittiği ka ar ızı, . . 

niye hastanesi hastabakıctları ağlıyor lan ailesi şebekesinin ve rcsmı, gayrı 
!ardı. resmi teşkilat alakalarının Mahmut 

Mahmut Sadık B. m~~humun ta- Sadıkı sevdiklerini, aradıklarını, ta~
butu, Hüseyin paşa sebilı yanında d" t"klerini inkara çıkaracak bır 
Mimar Kemaleddinin mezarı yanın-. ırl et ı keder ki yanlıstır: bunun tas 
d d" t t dı yo a sev • . a açılan ınakberede ebe ıye e ev h.h. e müsaadenizi rir.a edenz. 
•dildi. ı ın 

'si Merhumun hürmekarları mez~rı- Hakikat şudur: . . 
f ıın topraklarını örterek son vaxıfele Mahmut S•dık Bey. vefat ettıgı 

:ini yaptılar. ana kadar Demiryollan mecmkauadı:ın~ 
ku · ı ·n ırşı-Ekrem 8. İn nut müdürü idi. Ve bu "arenı 

.. Mahmut Sadıkın 
' el E .. t Ekrem B Mahmut Sa- naslı•'• mucerret 1 k rcumen • . 1 b h- t munzam o ara 

dığın mezarı ba!pnda heyecanlı bır şahsına ola!1. urme. . mümkün ve 

d 

hitabe irat ederek dedi ki . bu hizmet ıçın tahsısı. 
- Mahmut Sadık B. çok kıymetl_ı.~bugi.ın Ankara caddesınde ~alışan ıa: 

Vefakar, mesleğine aşık bir_ muharrır kadaşların aldığına ~uadli olmad b~r 
çok bağlı ve arayan faziletli hır dost- iddia edilemiyecek hır dere~ede 
tu im kta ve bu kadırşınaslık 

. . . d ··ı maaş a a d k. b ma 
Mahmut Sadık M.in matem~nı egı muhakkak bildiğimiz bu ur_ .' u 

yalnız bizler, hudutların ötesınde bile asa münhasir kalmamakta ıdı. 
bir ~ok insanlar tutacaklar ve burata . H ti umumiyelerin tasdik etti
bulu.nanlar gibi göz yaşları dökece - .. b .. ~Y:ıerle mukkayyet ve her m~-
lerdır. gı u ~. . k ermekle mu-

M k lıuz gazeteci ve avenet ıçın ayn arar v . · 
ah_mut ~dı ya . f ·ıet tel- kellef olan cemiyet idare heyetı ıse -

muharrır degıl, gençlıg_e adamzı d . .. - k. n n•zdinde yaptıgı 
kin eden lı: yiilı:sek hır a ı. . ı hukumet er a '. . ka - büt 

Öl.. __ çod bır" kaç giın evvel zı- ı mükerrer teşebbuslerden baş h 
umun en y lık yardım ta 

yarctimde "şimdi yalnız imzamı ata- çesinin bu son ı ı sene. . 1 . 'kre-
biliyorum Halbuki birkaç gün evvel 1 sisatını hemen hemen ısım erı ~· 

· ! 1 ilk · tahsıs et-Yazt yazabiliyordum." mzamı atama dilen iki matbuat r n~e 
dığı gün vazifesini bitmiş addederek ti ve pazartesi sabahı yenıd_en yardım 
gözlerini ebediyen yumdu. i in telefonla müzakere edilirken ve-

Mahmut Sadık malırum yaşadı. ı !atı haberini alarak dagdar oldu. Bu 
Fakat çok ~üyük !'>ir servet olan te- defa da cenazesinin kaldmlması m~~ 
rnız vkdanılo gıttı. Burada toplan~.n rafını üzcrıne almak suretıle kendısı 
!ar ona layık olduğu ve bekledıgı c _ Mahmut Sadıkın ölmcsile ala-

·r . 1 " ne v ·ı . ka son vazı eyı yapıyor ar. kası kcsilmiyccek olan - aı esınc r .. 
Ahmet Ihsan Bey şı borcul!u ödcmeğe çalıştı. 

Bunu nıüteakıp Ahmet İhsan B. Bunlara bir de hükümetın muhte-
t bir nutuk irat etti ve Mahmut Sadık- lif zamanlarda muhtelif ellerle yaptı

la geçen 48 seneli~ arkadaşlık batı- ğr yardımların emri vaki olduğunu 
aı:nd~~ bahs~t!"· Ve ~ezan başın her halde §Ükrana değer bir hadise 

da dız çokerek ılave ettı: olmak ıizrc kayit .-e arzedersek Malı 
Mahmut Sadık bütün ~ü.ncvver mut Sadıkın kendisi için asla' kafi 

ltrin huzurunda diz çBkmesı lazı~ge görmediğimiz, fakat bu memlekette 1 
len büyük bir insandır. ~n~ dog~u mütekait veziyetinde pek çok emsa
luğun ve yüksekliğin hanem.de hıç !ine . hem de devlet kudretile - oldu
bir hareket görmedi~. Maddıya~ . 0 : .. undan daha az görül emesi 1.izım
tnuz ccvirmiş, yalnız ırlana kendısını g len bir maddi müzaheret daima ai
hasretmişti. . . .. re~inin müşfik ihtimamlarile birlikte 

.. Mektepten çıkınca kendisıne ~u- M h ut Sadıkı aramış. unutmamış 
Yüklerden birinin fransızca hocalıgnıı ~ mk 1 ver · d" deme o ur. 

;ıışl"; ı .. "b. .. b"'yük bir me- Bundan bir t.-s•lli alıyoru~ ve bu-
ita u a am. rr gun u . . .,., nla beraber. bu muahazeyı tama· 
. ma gelirsem benden ne ıstersın · na haksız buldugumuz halde. ka

dıyc sorduğu zaman Mahmut .. s~d'.k men babının ve meslektaşlarımızın 
B. sadece: - Matbuatın sansu~~nu 1~~- er tları müddetince müst~
ka_ldırın, başka bir şey istemem! de- bhu:;ın l~~ktarı refahı _ dar ve geniş 
tnis. a 0

. · · te ·dine maz-
İstibdatla uzun müddet mücadele ınanasıle : cemıyetın i ~amanda bir 

eden Mahmut Sadık bütün gençliğe bar kılabıle_cek dve ay:r getirecek ha
nümune olacak bir vazife adamı ve , idare heyetın_e e er d b .. •· kuv-
tncfku - . . reketler belki bu saye e uyur.' 

re aşıgı ıdi. 1 . d" oruz Esasta ise istıyoruz t · d la bata ug· ra vet enır ıy · d 
stıpdat zamanın a ta .. iri ihti aca düşmüş arasına yar ım 

drğı zaman kendisine Kıb_ns_ı:. yuksek d Jr cemiyet olmaktansa cihazı
~~şlı bir iş teklif edildıgı h~de e en ı ihti aca düşünniyecek 
tnilletiınin b 1 dığı yere gıde- mız azamız Y 

nıenı !" di uedudnma. u.· bir kudret olsun. 
yer etmıŞ . *** 

Cesedi toprakta, fakat ruhu da"?a 
Y~~Yllcaktır. Arkadaşlığrmızrn ~ TEŞEKKÜR 

cı_ ICncyi devriyesini alkışlamak ıçın Mahmut Sadık Bey me~humu? 
bır hafı. evvel çektiğim telgrafa ~e- refilı:aaı Cevvale Hanımla lı:enmclerı 
va.ben gönderdiği kısa mektup galıba Nesteren ve Seınha ffannnlar v~ aı
son YUtııı oldu." lesi efradı, merhumu son demillerınde 

Ahınet İhsan B. bu mektubu göz . t eden vefakar dostlar e cena-
y .ı. 1 1 zıyare til · •.-rı içinde okuyarak şu söz er e . elmek sure e en son ınsan-
DUtlnınu bi...,_,, •. 7esıne ifg tenru· · ifa eden muhterem ze-

~... lıkvU e 
- Mahmut Sadık herlı:etıe nilmune vata tetekkür ederler. 

>lacak doğruluk ulviyet ve irfan na- v::.:::;~~~~:r.::-:::::•• 
ınına çalışan bir şahsiyetti." ' OevredJJecck Jbtlr• berau 

Bundan sonra muallim Belınaıı B. · ıninde tüfckleno 
de bir nutukla teessürlerini izhar ede "Zatlllbareke sı;te . 
rclı:: . ·banndaki ıadıllı ve 

ımll ~ dakJ ihtira için Sinıi 
,,:::- Mezar taılan altına gömülen islllıat,, n . . •. b, 1 "'.?"er ara.ııında ıen Uni olmıyaruıuı. mi,·esınd<n t>h ,. 
Çunkü mildürlyeıl uınu . . 1928 tarih 

. 11Cn tam elli sene matbuat a- edil . olan 22 ağu>IOS .. 
~'."inde yazdın. Bu eserlerin yaşıyor. ıııış erola ihtira bcran uze-
....,Jplerimiz mezamun etrafında bir ve 69~ num 
çelenk ördu.·· " dedı·. . . hukuk bu kere sınlacağı 

rındckı .1 >inden sarın 
Merhumun mezarına Matbuat ce- h t ·carı verı ece&-· 

~yeti ile Devlet Demiryolları idare- veya 
0 1 

• · etmek arzu· 
sı n•mına çelen'-'er kondu. almak veyahut ı>ncar 1---•bul yeni 

"' da bıılananlann ~· 
O dın JUD · k ·ıaphınesl sta aon sözleri b Aşir !• fendı 1 

O posta ane . •• Hanının 18· 22 
. lünceye kadar lı:endi,ini kaybet- caddesınde Turkly . ı;;·ı·oK 

mıyen lb.bınut Sadılı: B . .. d kAin vekılı . 
ıü .. ·ı . . ın son so· numerolann .a 1 . illn 
b 

: kaı enıı ~ari Hz. nin himayesine d' muracıat eyleıne en 
ıra ıyorum demelı: olmuştur, elen ıye 

Matbuat cemiyeti üstadm ailesine •O~l~un~u~r~. -----~-=-==-
ıca1- rden muaveneti gösterecek ve - b t1 
m c açılınca merhumun ailesine oevredllecek ihtira :;a tadi· 
hid ına<ı vataniye tertibinden maa• "Tl'li<k nışanglıhl3nna 
tah · H· '-k T ·k • 1 kkındaki ihtira için 

ıs ın "" ı arı ve Rusen !At ve ıslAhat,, ıa .h •e vilAvot 
asref ler tarafından bir takrir ve- . 19''8 tarı • 

9Q \~u>t'» - ·. le rücc - • . . 25079 numero-ıy 
M m t Sadık B. 66 ya~ında öl- evrak kalcmın~ berat ınüracaaa 

ınuştti B tla münhal kalan Şe- muk ıyy•t. ıh~r~ bu l;ere sanlacığı 
YhuJ v nı en ya•lı mu- tızerindeki lıuku n·le'-.~indcn b Y h e jcarc ve ... tı 
•rnr olan Ahın t RRsım B, ye inti- veyahut a er b 1 Yeni posra-

«al etmış olu ralip olanların Jsıa.n ;..fendi kirapha• 
Ahmet Rasan B. 63 yaşmda-lır. h•nc arkasında Aşır h · T. k' 0 anının * * * · caddesinde ur ıy 

'·"" d nc,ı . 1 da Uln ve\ill Matbuat c=ıyeti re.....,;io en: 18 2 numcto ann l 1 . 
.Bugün bir gazet de çıkan bir ~ka- ı iSTI lK t:ı.ndiye müracaat ey eme en 
le, Mahmut S•dık Beyin olumuı;den ılAn olu!!!'!· 
iuydutu teessurü. matbuat ren:ııv•· 

) arı~ kon1isyonu ri)rasetiıtdcıı: 
1 Ağu>to' 9.JO tarihinde üçüncü llandikap ko~usuna i~tirak 

edecek hayvanlardan, Rüçhan (64) Poruı (62) Tayyar (58) 
Küçük Ceylan (58) Gazal (57) Aluş (55) Mercan (55) kilo ta
~ıyacakları İlln olunur. 

ci 
% 

Merhunatın cins ve nevlle 
me\ki ve muştemiliu 

Borçlunun 
j:;ıni 

Her yerde: < Ecza depolarında, ecz. nelerde, 
bakkaliye n1ağazalerında) satılır. 

Toptan n1uamele için lstanbulda Reji Ha
nında ~-3 nuıneroya nlüracaat olunınası. 

TALEBELERE ve AİLELERE LAt 
l(cncbi J isar.ları ıcdrisaunda mütehassıs olan 

BERLİTZ Mektebi 
bHtün yaz açık olup, miıptedi ve müterakki talebe ıçin yeni kurslar 
\'ÜCud• getirmek Mırctilc tatillerden istilaık ettirir. lıhu kur.lar atideki 

l 
lısanlarda şimdiden başlamıştır. 1 

1 HAZiRAN dan 15 AGUSTOSA kadar YAZ TARiFESi 
Beyo~lu 1 tiklAI eadde i ,lo6, ANK.\ll.'\ - Taş Han 

r. T. T. ~. M. ~evazıın MO~ürlü~ün~en: 

2755 1273 Emirgan'da Emirgan caddesinde eski 36 ve yeni 
48 numaralı altı yüz elli arşın ve müstemitatı elli 
ve fazla bahçesi ikı yüz on ve bahçesi ilı:i biıı do
kuz yüz yirmi bir arşından ibaret olup yalı ahşap 
üç katta zemin katında dört oda bir mutfak bir ku
yu ikinci katmda beş oda bir salon ve odanın biri 
mutfak halinde kullanılmaktadır, ücüncü kat do
kuz oda bir salondan ibarettir.alt katta odanııı 

Telgral fabrikasında im:tl olunoc'k pil mevaılı ipııılai c,lndcıı ulan ~.700 
kilo l lumzu sanı manganez ile 4,600 kilo C:rafır Kap ılı zari usulilo milM· 
k•soı• vazellılın"ştir. Yevmi mün·ıka<a ı;; r:ıhll ıı.ııı urihine nıü adli 
pazan •i gunudür Tallpleriıı şarı amo almak uzere her gun ve munaka aın 
i~tiru!. ıı·ın <le ~ıırınam nin i->iın«u ınadJe,indcki sar.ıhaı J,irc ınde kap .. ıl 
nuş ınc nhur tckli[naıne \C teminatlarını te\ llt cvlemek Uzere ye\ mi m ... na· 
kas:u.la saat 14 <h:: kadar \eni ı•o:-.tane mi.ıha~n:ıt koın"'ı onu ri a1't:tinr.: 
müra"" :ul:ırı. 

Cir. .. i 
I:kıııtk 

.\znın 
1\ iln 

l UlıfMJ() 

10000 

.\ ~arl 
1 llo 

\l()()()t) kapalı zıırlla 

aleni munaka • dösemeleri sökülmü kömürlük olarak kullanılmakta 2 
olup haraptır, ve bahçedeki köşkün zemin katında bir 3 

bodrum iki oda bir kiler bir methal birinci katta 4 
.'i 1-ıir koridor üzerinde iki oda ve ittisalinde diğer bir 

koridor üzerinde bir mutfak bir sofa iki odası var 
gerek hane ve gerek yalıda dktrik ve terkos ter
t;batı vardır, yalı harap ve köşk eskidir ve köşkün 
üst tarafında Boyacıköyüne çıkan birinci sokak 
namında ayrıca bir methali ve derunüne cari nısıf 

6 
7 
8 
9 
10 

Bıılı;uı 

Pirınç 

::ıd 

Fa.ulya 
Nohut 
l\krci1Pck 
Arp' 
Saman 
Ot 

·l<IJO 

:14011 

4000 
5000 
6000 
.ıooo 

6000 

80()11 
.ısııo 

21MIO 
~.'iOO 

JSIMI 
.PXX) 

.1000 
:!5lMI 
.ısoo 

" .. " 
" " 

" 
" " 
" " 
" .. 

masura mailezizi havi bir kösk ve bir yalının tama- 8 No lu Bitlis Jandarma mekıehl milduriyctindcn 
mı. Belkis H. Bitlis Jandarma mcktchinı nıahsu• yukarda yazılı nn kaltm erzak kapalı 

800 2666 Hasköy'de Keçecipıri mahallesinde camii şerif so- zarf ve •leni miın•kasaıa konulmuştu ihale l'l ağu ros <ı.ıo p arıe<i 
kağında eski 1 numaralı seksen dört arşın arsa ~ünil llirli•te beledi\• ıl•ı e indeki komi vnn ınah .ı unc • } pılacaktır 
üzerinde Kargir iki buçuk katta beş oda bir sofa Talipler nı zk!ır komı ıon ıı}a.c· ıe ıııur,ıcoot ctıııelerı ' Jır ş~ı~ ıne 

bir mutfak bir antre odun ve kömürlük ve altmıs _mİİıeİlkİİıteilpi.iimiiiıiiidiliıiiri1ı•ciİt•.n110dliciınr.ı'ı1c~rıi!!ll!!!r.l!lf!!~""IK!~~~~!!11•••••••~ 
dörtarsın bahçeyi hav. bir hanenin tamamı. Fir- ,!!I ISTANBUL VILA YETi 
devs ve Fatma Mıthterem H. larla Bürhanettin B. IK ILANATI 

325 7427 Üsküdarda Icadye mahallesinde Camlıca caddesin DEFTERDARL 
de eski 99 ve yeni 37 numaralı yüz otuz se'kiz ;.•mSlim••••••••~•••llİ•••••••lllli 
ar·ın arsa üzerinde ahsap iki katta içinde yük ve Bakırköy malınü<lürlüğünden: 
dolabı mevcut Ü oda bir sofa bir mutfak zemini K 
malta tas döşeli bahçe dahilinde ve kırk sekiz ar- Floryada denizden doln1a ve :ılitarya 
şın arsa üzerinde bir katta iki oda bir ~ta lık bod- köylülerinin tahtı işgalinde bulunan kun1sal 
rum ve kömürlü<Yü ve yetmiş iki ar uı,pahçeyi havi n1ahalli bir sene n1üddetlc İcara \'erilecektir. 
tamire muhtaç bir hanenin tamamr. :rllikael vele-
di Ohannes ile Maryen H. bedeli iki taksitte. Hir taksit ihaleyi mütea-

25 67!B Üsküdar'da Selami Ali Ef. mahallesinde Keresteci 1 • ·ı · J llf h 
Manil sokağında eski ve yeni 2 numaralı dört yüz kip ikinci ta <sıt aP-ııstos nı ıayctınt e. n u an1-
arşm an ibaret münhedim hane arsasının tamamı. men bedeli 300 liradır, icar muan1elesi 1 l-b-930 
Mm. J.)i,kranohi ·<l' f t B J k.. l ·· 

664 Çakmakçılar'da Dayehatuıı mahallesinde Valide pazartesı ır, Saat on Je~ e a <Ir ·oy ına nıu• 
hanı ikinci kapı alt kat mevkiinde eski ve yeni dürlüğ-ünde yapılacaktır. 
39 numaralı yüz yirmi sekiz arşın arsa üzerinde ..,......._....._....._....._....._."-'"-'"'-"'-"'-~ CCO '-'...._....._....._. ................................ ..._..._..._A.J 

465 

~~~thb:it~~ ~=~~nıi~ ~:~~\~~=~~şhası1k:~~ ~ D 4 H ~ t 8 E D 4 J i "' ( 
3105 1789 Koca Mustafapaşa'da Sancaktarhayrettin mahalle 

sinde Koca Mustafapasa caddesin<ie eski 142 ila 
162 ve yeni 185 ilii 196 numaralı iki yüz on arşın "~ san'atkar)a;·ından ~~!:<..,., 
arsa üzerinde kargir üç katta ve bir çatı al.tında -·~ 
186 numaralısı bir taşlık bir mutfak .. e dıger hane Ha z 1 m be • 
nin bir taşlık bir odası arkasında yimıi arşın arsa yı n 
üzerinde mutfağı ve ikinci ve her iki hanenin kat
larında ikişer oda birer sofa ve iıst katlarında iki
şer oda birer sofa ve ortalarında bir dük
kanı ve bin dört yüz on arsın bahçeyi havi iki hane 
nin tamamı. (Mezkur iki hanenin ayrı methalleri 
vardır). Fatma H. 

430 18295 Davutpaşa'da Davutpaşa mahallesinde Tarhana 
mektfıbi sokağında eski 7, 7 ve yeni7, 7- ~numaralı 

Asri Monoklarının 

COLUMBiA 
Pilaklarında dinleyiniz. 

iki yüz yirmi alu arşın arsa üzerinde kilrgır bir katta 
ahın ve iki yüz yedi arşın arsa üzerinde samanlık 
ve arabalığı se'kiz yüz krrk yedi arşın bahçeyi havi 
ahır ve arabalığm tamamı. Hüseyin Karni B. 

3950 18122 Üsküdar'.da Hesnahatun mahallesinde Paşalimam ,,,..,.,....,.... ........ ,....'""'""'""'""'""""""" C00 .._......,.....,.._,.._,....,.....,.._,.._,...A..A..1 
sokağında es.ki 90, 121- 1 numaralı bin yüz doksan 1 t h 1 k il' kt hı d 1 d 

1 SEYRISEF AiN 
l\lerkeı Acenta; Gıi • ı kop•'l 

bo•ındı, Beyo~h 2.lfi l )ub' 
aente'1: Mahmu !iye 1 lan: •ltınJı 

1't1nbul 740 

IBKENOERiYE 
.. ' sur at postası 

(Cumhuriyet) 'apuru 1 agu. to• 
cum~ 1 ;lde Gnlata rıhtımından 
kalkarak cuma'tc'i s. 'ı ıht iz. 
mire ve ak5.qm1 lzmınlcn kal· 
karık pazartesi lskenderire·ye 
varacıtk ve çnrş:ımha lskcnde· 
rlye·den kalkarak lımire 

uğrayarak lstan bula gele~ ktir. 

Trabzon il·in..:i 
postası 

[Anknrn] v•puru .ı ı temmuz 
Perşembe akşamı Galata rıbtt· 
mmdan kalk:mık 7.ong-uldRk. 
lncbolu, !:iınop, • '.l:n u:ı, l nve, 
Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize Hopa ya gidecek ve pazar 
iskelesile Rize, Of, Sllrmcnc, 
Trabzon, Polathane, Gürde, 
Giresun, Ordu, !'aba, s~msun, 
:inop, lncbolııra uğrayarak 
gelecektir 

Gaz, Ben~in, l\ıla
zot münakasası 
!)artn:ımclcrinde ·azılı ev· 

safı mucibince JO ıa sn ton 
benzin 1 !'i i'd 20 ton gaz .50 
ild ;-5 ton mazot açık mu
nakasa ile mıihaıaa ıılun .cak
tır. Kafı !hal lcrı 4 A u;cos 
9.10 Brihfrtle saat 16 da icra 
kıltnac.ııtı.ntbn tal;ıılcr ,art'la· 
nıckri gtirmck ıçın 'ıcr g.in 

\'1! mun:ıka. a " i tirak için 
tarih ve saati mczkı\~dı le\ t· 
zım miidiırluıtüne gclmclerL 

Tıirkiyc S yriscfain idaresi 
Jıavuzlnrın:ı girecek Tüccar 
'apurlarıııııı ra,ba ve hnı a· 
ma i çili!';i şartnamc,ı mucı

hincc bir sene mıidıletle ve 
münakasa ile talibine verile· 
ccktir. 

Kati ihalesi 7 Ağıı tos 9.10 
tarihinde saat 1 5 de icra kı-

lınnc·ıj';ırdsn taliplerin art· 
named ırörmrk için her gun 
n~ ıniıııa' a U)a i,ttrak için 
tarih ve saati mczk"«la 

teıııin:ıt akçe Le' azım ı 
mıidıırlujtiinc ~c '1ıel ·ri. 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz postası 

SAMSUN .ıo ~:~~~. 
ÇARŞAMBA 

akşamı Sirkeci nh~mınd.,, hare 
ketle Ztınguld.1k, lnebolıı, .Samsun 
Ordu. Glreson, Trabzon, Sürme· 
ne ve Rize) ye azimet ve avdet ,~~=:~t!z~~n!~ ::a~e!r~k~~~~ş~~kar~i~ ~~~ S aouU iZ mua IUI nıe Dul DIUuUf U~UOuen; 

ve iki kumalı hamamı ve 2 küçük odayı ve ikinci Mekteblmiıden bu sene ve geçen seneler çıkanlardtn l<unbulda bulu· eJecel. r. 
katta 11 büyük ve üç küçük odayı ve bir sofayı ve nanların 2 Ağustos 910 cumırteol günü sası 9. ı 4 te mektebe gelmeleri. Tahl4t için .Sirkecide Yelkenci 
üç yüz elli arşın arsada bir katta kargir mutfak il)"• • • .- .-.-·.;-.- .-.- •• O e.-. • .-.·-.-.-.-.-... hanında kain acentesine mrlra· 

1 muhtaç ve harap bir yalının tamamı. Sait B. • • 
vesaireyi üç bin dört yüz arşın bahçeyi havi tamire !• N-'" .... E .. -· -

8
---·· 

4 
... --

1 
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ve Ayşe Mediha H. le 1 • TAViL ZADE VAPURLAR! 
1205 18548 Galata'da Yenicami mahallesinde Ayazma ve Çeş- le • 

1 Muntazam Ayvalık po•tası 
me sokağında eski 8, 10 ve 8 mükerrer 13 ve yeni • 
10, 12, 13 numaralı yüz elli arşından ibaret mün- :. 

yüz elli dokuz tam ve üç sehiminin yedi hisse iti- ı. · ' vaı>u ru nedim hane arsasının <löı<t yüz hisse itibarile üç '•i cevizinden ve Milli 
barile beş hissesi Ma?alto Yodo ve Simail Yodo le 1nan1ulath'n en ala *•t 
Be l b · 'd a·· h · h 11 · d k. H 1 t. Her Pcrsembe saat ı 7 de 405 19456 y er eyın e ur amye ma a esın e es ı a- ı• kokos yağı • t · 
litağa ve yeni Nuribey S'Ok<ığında eski 2 mükerrer 2 ı•'. _ '• Sirkeciden hareketle Gelibolu, 
mükerrer veyeni ı ı, ı ı -1 numaralı yüz arşın arsa •. __ 9 .. __ __ ........ ye mağazalarında satılır. • Çanakkale, Küçukkuyu, Al· 

üzerinde bir katı kargir diğeri ahşap olmak üzre iki kat :• Toptan <atıj maholll: •it tmolıtk, l·:drcnıit, llurhani) c 
ta beş oda iki sofa bir mutfak ve elli be arşın arsa • f,ıanbul'da EminGnUn'de Valde H1&nında No. 18 • ve Ayvalığa alimet ve av-

üzeridne ü_~tü aıı ·ap aı? k~.rgir .~ir _ahı: ve yirmi :• S A M A R ve ~ E R i K .1 .ı det edectkıır. 
arşında· bır sarnıc ve bin dort yuz yırmı beş arşın 1• • Y el Cuma akş:ımı faircmit 
bahçeyi havi yenice bir haneı1in tamamı. Emine il:•=•=•-•-•=•=•::• ... •-•=•=~ O :•=•=•=•=•=•=•::•:•:-•::•::•:ii yolcuları trene ycti~tirilir. 

Yukarıda ~~~s~~ !v'ile semti ve numaralan muharrer em- Tahlı'sı'Je "ınuın mu" durln~"un"en· ver;;~~-'" bileti v purd:ı da 1 
Vali gayrım. enkulenin icra 'kı'lman aleni müzayede neticesiııde U U U U ı .u ,. · T iJ .-uırcs : ı emı~tc n' · zade 
hizalarında göster!len bedellerle ıı:ıü~t~rileri üz~r!_nde t~-~arrür Rumeli ıahllsı ·e mıntakası ıncrkezı olan Kum kuy (Kilyo<) m vklinde Iılradcrkr telefon 1 tan bul "2 I 0 
etmiş ise de mezkur bedeller hadd1 layıkında gorulmedıgınden müdüriyet blnuı ittl11llndekl dairenin tecdiden inşası viıml gün müJ· -iıiiıiııiıııııiiıiiiiiıiiiıiiiiiiıiiiliıiiiılıiiiıil 
tekrar( on beş)gün m~J?etle ~ıan ~ilmelerine ~a~~r vc,r:ilmi ve deıle ve kapılı zar[ usulile mUnaka·aya vaıedilrniştir. · 
on üç ağustos 930 tanhıne musadıf çarşanha gunu katı kararla Bıddi kejtl Dokuz bin küsur liradan ibaret olan mezk~r lıanenın 
nnın çekilmesi takarrür eylemiş oldug?ndan_ ye~.i mezkurda lhalr<i 10 Ağusto< 930 Pazar günu saat 14 te icra kılınara~ından t>lip· 
saat on dörtten on altıya kadar Sandık ıdar ~me muracaat eyle lerin bu baptaki şutname ve proıelerlnl ı;tirmek üıerc t:alata·da Rıhtım 
meleriJüzumu ilin olunur. eadd •indeki lıbrcl mcrk .. i•eyc mUracutları. 

Osınanlı Bankasından: 
Banhmı7.ın t:alata, \'eni camı ve 

BeyuP;lu devairi Hakimiyeti i\!Ulive 
bayramı rünil kaoalı bulunacaknr • 
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Şeker hastalarına müjde 
yerli mamulatı halis ve 

:.vllLLlYET ÇARŞAMBA .,.,....,, •• ,... _______ ...., ______________ -ı 

TAZE HASAN GLUTEN EkMEGİ HASAN E 
d1:posuıt 

BUYOK 

TllllHE PlllNG~SU 
9 uncu tertip 
1İNCt KEŞİDE 

11 Ağustos 1930 da 
Keşideler, Vilayet, Şehre
ınanetiı Defterdarlık, Iş, Zi
raat ve Osmaıılı baı1kaları 

murakıpları ve halk 
huzuruı1da yapılır 
Büyük ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan nun1aralaı:

tekrar dolaba konmaz 

lli Ticaret ınek te~io~eo: 
Serbest daktilo kursları 2 aıtustos 980 Cumartesi günü açılacak 

ve der'e başlanacalcor. Derslere devam etmek isteyenlerin o güne 
kadar mektep müdürlüğüne müracaatla kayıt olunmaları llAn olunur 

Yüksek Maa~in Ye SanaJ i Mü~en~isi Mekle~i 
MO~üriyelin~eo : 
J - \luhammen bedeli 1570 lira olan atideki resim edevan: 

10) Tuama kalemi ve ucu. 
JCOJ adet resim kAğıdı 47X60 Esctratouen No. 250 - llO 

24 • Pergel kutusu VJI T MarkL 
80 • tripli desimetre selüloit kenarlı. 
30 • resim tahtası wichmınu markı. 

30 • 62XSO Te ile çift gönye ıbınoz kenarlL 
80 ,, Minkala. 

2 - Bedeli keşfi 3600 lira olan mekrep dahçeleri hudut parmaklığı ve 
methal kapı ınşası şartname, plln ve keşif Şehremaneti civannda 
mıntaka maden mühendisliğindedlr. 

Her iki müba yaa hakkındaki kapalı ud Ağustosun 16 ıncı Cumartesi 
g(lnil saat 16 da Zonguldak,ıa Maden Dairesinde açılacaknr. Kapalı 

zarfların Zonguldak,ta mektep Müdüriyetine irsali. 

Devlet Demiryolları 
idaresi . ilanatı 

Bin ton yerli kok kömürünün kapalı zarlla münakasa11 4 ığustosS09 

pazartesi gilnü s•at 1 5,SOda Ankarada Devlet demiryoUan idaresinde 
yapılacaktır. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teoılnatlannı aym 
gtindo ıaat 1 ~e kadar münakasa kltipllğine .ermelul IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini bet lira mukabilinde Ankarada ve Hay
darpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• * * * 
750 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası 18/8/930 

p!zaretsi günü saat 15 te Anka rada Devlet Demiryollan bi
nasında yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplanm ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa 
komisyon katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini (beş) lira mukabilinde 
Ankarada Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, İ&tanbulda 
Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

* * * 
Nakliyat sahlpltri ıı.·afından tedarik edilecek sarnıçlı vagonlarla petrol, 

mazot, makine yağı gibi mayıat nakline mahsus olmak üzere bu defa ten• 
dili bir tarife lh jas edilerek 10-8-930 tarihinden itibaren me•kii ıatbika 
nzolunmutmr. 

Fazla tafsllAt için lsıaslyon ve ambarlarımııa müracaat edllmeliulr. 

Suı hazimden ve inkibazdan müztaripınisin~ ? 
Her gün bir su kadehi derununda bir ·kah•e 

kasiğı Eno's "Fruit Salt• meyve tozu alınız. 

Altnııs senelik cihansumul fObret YC qıuvaffekiyeti 
JJseri ' bt'isine delildir. 

BIL()MUM 

:-AT YARISLARI ..... 

1 
Hakırköyü'nde Veli Efendide 

1, 8. ı.;. 22. 29 Ağustos ve 5 Eyliıl Cııma ~ünleri 
t 14 buçukta ( Altı hafta) Büfe, llu<o.<i Treo'.er, Otoblislcr 

~ ...... 11.ahismimaum»mt'm'ie<İIİ(mlmşmBmaankiam'mı•)mm::i:iürsaakaibm•m'i•aaıi""md~aiıııiıvampmıl•a•camkmtı•r.18 ...... I .. 

EnıniJet sanuı~ı nıo~orınınn~en: 
Müzayede lkrraz merhunatın cins ve nev'i Borçlunun ismi 
bıdeli L. No. 

Kilis Malnıü~urluğun~en : 
15043 lira 72 kuruş bedeli keşifli Kilis hükfunet konağının 

bakiyei inşaatı kapalı zarf usulile 18--7-930 tarihinden itiba-
• • 1 ren 21 gün müddetle mevkii münakasaya vazedilmiştir. 

518 1316 Üsküdar'da Hoca Hesnahatun mahallesınde atık 7 8 930 ta 'h' d K·ı· Malın"d" l""" d 'h 1 · · · · d. · k k k' 89 · - - n ın e ı ıs u ur ugun e ı a esı ıcra 
Alı paşa Lımancı ~e ıt yem so a ta ~~ 1 yem kılınacağından müzayede, münakasa kanununun ahkamı daire-
21 n~aralı hanenın ~~ı. . Suleyman Ef. sinde teminat itası suretile münakasaya iştirak edeceklerin şe-

1445 2526 Kartalda Yakacık kanyesınde atık ayazma cadde- ·0· ... k tt'kl · t kd. d ahall' alın"d" l""" . . . . raı ogrenme arzu e ı en a ır e m ı m u ur ugu 
sı cedıi.t Çarşı meydanında atık 5 cedit 7,7,l numa- ile G Antep Adana Urfa ve Maraş Defterdarlıklarına müra-
ralı maadükkan bir .~ırının tam~r. _IVIustafaB. caat ~ylemel~ri lüzu:Xıu ila~ olunur. 

245 3016 Kartal'da Babalarkoy mahallesınde kanye derunu 
sokağında yeni 59-20 numaralı maabahçe bir hane 
nin tamamı. Sabri Ef. 

176 3070 Üsküdar'da Fıstıklı mahallesinde Kuçukçamlıca 
arka sokağında eski 10 mükerrer yeni 21 numara
lı maabahçe bir hanenin tamamı. Mehmet 
Kazım B. 

703 3120 Üsküdar'da Bulgurlu mahallesi Söğütlüçayır so-

291 

kağında eski 16 ve yeni 16 numaralı maaahır ve 
arazi bir hanenin tamamı. Emine Saime H. 
vekili Behçet B. 

3127 Horhor'da Sofular mahallesinde atik Küçükpeşte
malcıhanı cedit Peştemalcıhanı sokağında eski 
1 yeni 26 numaralı bir hanenin tamamı. Cafer 
Ef. 

137 3477 Ydikule'de Kürkçübaşı Hüseyinağa- mahallesinde 
Y edikule sokağında eski 63, 63 mükerrer yeni 93 
95 nwnaralı ınaabahçe bir oda ve bir aralığı havi 
bir hanenin tamamı. Zenci Ef. ve Fatma 
Yaşar H. 

605 3501 Samatya'da Hacı Hüseyinağa mahallesinde eski 
Narlıkapı yeni Şimendifer sokağında eski 80 mü
kerrer yeni 12 numaralı bir hanenin tamamı. 
Yervant Ef. 

205 3589 Erenköyün' de Merdi venköy mahallesinde Yedi-
kardeşler elyevm Bahariye sokağında yeni 46-1 nu 
maralı maa bahçe bir hanenin tamamı Faika H. 

ve Ahemt Ef. 
265 3635 Üsküdar'da Tavaşı Hasanağa mahallesinde Bak· 

kalbalcı çavuş Mesçit sokağında eski 31 yeni 17 
nwnaralı bir hanenin tamamı. Şak.ir Ef. Asiye 
Hanım 

485 3762 Mevlevihanekapısı harici Merkezefendi mahalle-
sinde Dere sokağında eski 6,4,4 mükerrer ve yeni 4 
numaralı maabahı;e bir hanenin tamamı. Ayşe, 

Suphiye Hanımlar ve Şerafettin B. 
495 3853 Kadıköyünde Osmanağa mahallesi eski Tekke 

yeni Rızapaşa sokağında eski 1 mükerrer yeni 83 
numaralı bir bap hanenin tamamı. Nuriye H. 

545 3909 Beyoğlu Feriköy ikinci kısım mahallesinde Ha-
mmoğlu Hasa sokağında eski 42, 47 yeni 74 numa 
ralı bir hanenin otuz iki hisse itibarile yirmi hisse 

si Ayşe Şaziye, Müftehir Nurkadir H. 
larla ve Hayrünnas ve Hadimünnas B. ler. 

845 3913 Beyoğlu birinci kısım Feriköy mahallesinde Ka-
ba sokağında eski 42, 42 mükerrer yeni 4, 8 nu
maralı iki hanenin otuz iki lnsse iti bari le yirmi 
hissesi Ayşe Şaziye, Müftehir Nurkadir H. !arla 

ve Hayrünnas ve Hadimwınas B. ler. 
565 3914 Beyoğlu Feriköy ikinci kısın\ mahallesinde Ha-

sa sokağında eski 47, 47 mükerrer yeni 76 numa- 1 

maralı bir hanenin otuz iki hisse itibarile yirmi 
hissesi. Ayşe Şaziye, Müftehir Nurkadir Hanım
larla Hayrünnas ve Hadimünnas :a. ler. 

615 13131 Üsküdar'da Bulgurlu mahallesinde Küçükçamlıca 
, Çilehane sokağında eski 11, l!il, yeni 2, 4, 2, 41 nu-

maralı mukaddema maabahçe Ud bap kÖ§k elyevm 
ınaabahçe ve tarla bir köşkün tamamı. Meh· 
met Niyazi Ef.ile Emine Müzeyyen H. 

527 16443 Üsküdarda Aşçıbaşı mahallesinde Mektep soka
ğında eski 30, 30 yeni 36, 36-1 numaralı iki ha· 
nenin tamamı. Numan Ağa 

4505 2239 Beyoğlunda SarılUtfu mahallesinde Sofyalı so-
kağında eski 4, 4 mükerrer yeni 6, 8 numaralı ma 
a dükkan bir hanenin tamamı. F.atma Güzide ve 
Hüsniye H. lar 

Yukarda cins ve nevile mevkii yazılı emlfilı: (altmış bir) gün 
müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarmda 
gösterilen bedelle talipleri uhtesinde takarrür ederek birinci i
halesi icra kılınmış olduğundan talip olanların ilan tarihinden 
itibaren (otuz bir) gün zarfında Sandık satış amirliğine müra
caat eylemeleri lüzumu ilan olun~-- _ 

P. T. T. ~. M. ~evazını nıu~orını~n~en: 
I - idaremiz ihtiyacının temini için mtibayaa edllecek olan 

20:1,000 kilogram 4 ve 3 m m galvanizli demir tel ile 10,000 
kilogram 3 ve 2 m/m bronz tel kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Mevadı mezkfirenln 14 Eyli\! 980 tarihinde ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin şartname almak için şimdiden, şartname
n:n üçüncü maddesine göre ihzar edecekleri teklifname ve temi
natlarını havi membur zarfları tevdi için de mezkôr tarihe müsa
di[ pazar günü saat 14 te lstanbulda Yeni postanede mübayaat 

Maarif Vekaletin~en; 
Maarif VekAieti, Istanbul Güzel Sanatler Akademesl 

besinde bir muallimliğin münhal olduğunu ilAn eder 
zirdeki şerait matluptur. 

1 - Okutacağı cierder 
A) inşaat malzemesi 
B) Umumt fenni malumat 

Mimarı Şu

Tallplerden 

. 
Bu dersler hem birind hem ikinci sınıfta okutulacaktır. 

Umum!, fenni malumat namındaki ders zirdeki mebahisi ihtiva 
etmektedir. ln~aat mühendisliği meslekine ait müntehap malumat 

(Mesela: Yol ve sokaklar ve bunların altında ve üstündeki te
ferrliat köprüler, topgrafiya) ve in~aat makinelerine, tesbinata ve 
sair tesisata ait umumi ma!Omar. 

Bu muallimin ders ve tctbikat saatlırı çar~amba 9-17 Ye per-
şembe 9- ı 3 saatlarına tasadllf etmektedir. 

2 - Bu muallimliğin ücreti ayda iki yüz liradır. 

3 - Teşrinievvel bidayetinde hizmete mübaşeret edilecektir. 
4 - Talipler 15 ağustosa kadar Ankara'da MaariI VekAleti 

Yüksek Tedrisat Umum Müdürlüği.ine tahriren müracaat edecek
lerdir. 

5 - Bu müracaatte zlrdeki evrak matluptur. Mufassal tercümei 
hil.I, bir yüksek mühendis mektebi şahadetnamesi şimdiye kadar 
nerede çalıştığına dair evrakı müshile. 

laraca~eJ ta1ına~anılığın~an 
Kazamızda inşa edilmekte bulunan hükömet konağının bakıyye

sinden (1 I0.54) lira (82) kuruş on bir bin elli dör lira seksen lkJ 
kuruş miktarı kısmının inşaatı 20 Ağustos 930 çarşamba gUnü 
saat 16 da talibine ihale edilmek Uzre münakasaya çıkarılmtşur. 

Taliplerin keşlfnameyl görmek için her gUn ve taahhUt etmek is
teyenlerin de mezkOr günde ve kanunda yazılı tarlfat dairesinde 
Karacabey kaymakamlıjtına müracaatları llAn olunur. 

Evtal levazını ınu~urluğun~en 
Guraba hastanesine lüzumu olan (282) kalem eczayı tıbbiyenin 

kapalı zarf usuJUc icra edilen münakasasında talipler tarafından 
verilen fiatlar haddi IAyıkında görülmedijtinden Ağustosun ikinci 
cumarte~i günü saat on beşte pazarlık suretile ihalesi icra edilece
ğinden talip olanların şeraiti anlamak üzre her gi.in ·levazım ida
resine ve ihale günü de idare encümenine müracaatlan 

Galata i~~al8t ~üınrnın ınü~ürlülün~en 
Kilo Marka No. Cinsi Mahalli 
ı O 1 O PS. 51/l00 Şekerli ıilt Kuru çeşme 
2400 Alçı Ambar: 8 
Ba!Ada yazılı etyadan alçılar evvelce bümüzayede beher kilosu 

25 paradan talibi uhdesinde olduğu ve diğer kalem eşyanın da 
27 /7 /030 tarihinden itibaren müzayede suretile satılacaıtı cihetle 
taliplerin satış komisyonuna müracatları. 

Hariciye VeKaletinden: 
Hariciye vekaletinde on dördüncü dereceden mevcut mün

hal memuriyetler için 16 Temmuz 930 tarihinde icra kılınan İm· 
tihanlar vekaletçe matlup olan netayici temin etmediğinden bu 
kerre talimatnamesine tevfikan yeniden bilmüsabaka memur a
lınacaktrr. 

Müsabaka imtihanı 10 Ağustos 930 Pazar günü saat 15 te 
Ankara'da yapılacab.~ır. 

Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 4 neti 
maddesinde yazılı olanlardan başka aşağıda yazılı evsafı da 
haiz olmalan lazımdır. 
A) Hukuk, Mülkiye, Ulfunu siysiye, iktisadiye ve içtimaiye ve 

Fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri veya Ha
riciye mesleki ile alakası bulunan mümasil yüksek mektep
lerden birinden mezun olmak, 

B) Bu kabil mektepler şahadetnamesini haiz talipler bulunma
dığı takdirde namzetler evvela bu mekteplerden birinde o
kunan derslerden imtihan verdikten sonra müsabakaya işti
rak hakkını ihraz ederler. Müsabaka imtihanı berveçhi ftti
dir. 

1 ·Hukuk, iktisat ve tarihi siyasi (1815den zamanımıza kadar) 
hakkında tahriri ve şifahi sualler. (Her biri iı;in tahriri ve 
şifahi beraber tam numara ondur). komisyonuna müracaatları. 

---------- ----------------- 2 - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve terceme (Her biri için 

Paokırı Vı'la"Jetl "a"ı'nı"ı Encünıenı'nden· 3 -t~~s~:ı::~a
0

~ob:!!:~a üssümüzanı doldurmak şartile en Y U U , fazla numara alanlar kazanmış olacaktır. 
Memleket hastanesine muktezi 60 kalem Eczay,i tıbbiye ile Mubsab~a~. hhalindde Fransızcadan maada ecnebi lisanına vukuf 

30 k 1 d t t bb. b' "dd l 1 ' .. se e ı ruç an ır. a em e eva r ı ıye ayrı ayrı ır ay mu et e a eru muna- T 1. 1 . k h d 1 · k l'k 'k 1 k 1 Al ak 1 . 1. . . . . a rp enn me tep şa a etnaıne en as er ı vesı a arı ve 
kasaya onu muştur. ınac ma zemenın ıstesı ıle şeraıtı h" .. h 1 hh h d 1 · 'l h" · .. d 

.. k h · k · l İ b ı s hh · · , usnu a ve sı at sa a etname en ı e uvıyet cuz anı ve-muna asayı avı aıme er stan u ı at ve ıçtımaı muave- 1 · · b · ·d k'J · ı · M"d" l"ğ" d . .. d · - · d T r ı · k' .. . . ya suret erını a ıstı a ve a et zat ış en u ur u une tev t net mu ınyetın e mevcuttur. a ıp erın mez ur mudınyete 1 1 . · k' d A k 'd v k'l h 
müracaatla alacakları izahat üzerine doğrudan Çankırı vilaye- ; b l ey eml e e_nl' ve lyevmı mez ur a n ara a e a ette azır 
· .. ı l · ·1· l ' u unma arı ı an o unur. 

tıne muracaat ey eme erı ı an o unur. ı -----------·----------------

~ Sıhh·ıtinı Sevenler hııkıkl ------- ' ~ Guınrukler Mu~alaza Mu~ulu~un~en: 

TEMİZ VI!'. PARLAK 
BANYO, 

SINHAT DEMEKTIJ! 
Banyonuzu daiıııa 1eni gibi 
•e temiz tuhmuz. 
Y~ bir paçavra üzerine . 
Vti1 tıtrpiniz. f'8 Of'alaJıDll ~ 
dlırlö ,.; ,. »İllik 
aani.J'ede t&J'bohır •• balJ 
temiz ve parlak bir hale 
Jla11enitde lıcr dUrlü ltflf 

içi" 
kuUıJlf 

ı..vu Blradetkr Limited, .t'ort Sllıöl&rt• 
• M-V 79-028 IA T 

lıtanbul 4 üncü İcra meffl 
dan: 
~ık artırma ile paraya ç• 

ııayri menkulün ne olduiu: 
tıım mahalli miiıtemilab · 
(365,461) artın aruinin nıJ 
ıi ve 17,S maaura ve 2 Hile . 
aülilı bi11eai dört biaae itilıaril 
seai. Gayri menlrulun bul 
mevki maballeai, ıokaiı, nU 

Boğaz içinde Eınh-glinda Bal 
!ili ve latinye 10kağmda ~o
(8 M. 10. M) Takdir olu""" 
Temamına (35) bin liradır· 
nın yapılacağı, yer, giin ..-ı: 
bul 4 üncü icra dairesinde ZI 
öğleden ıonra 14 ten 16 ya lı' 

l - fıbu gayrı menkuJurı ~ 
şartnamesi 10/8/930 tariJıl~.dC .. 
ren 929-84 No. ile lat 4 \ille 
dairesinin muayyen numara& 
kesin göre bilmeıi için açıktı'· 
yazılı olanlardan fazla malO 
mak isteyenler, iııbu f'lrtııaıll 
929-84 dosya numarasile ıneıll 
mize müracaat etmelidir. 

2 - Arbrmaya iştirak içiıı 
da yazılı kıymetin yüzde bet 
nat göıteri!ecektir. 'İ 

3 - Haklan tapu sicilile "ı' 
mayan ipotekli alacaklılarla dibll' 
kadarlarm ve irtifak hakla "ti 
nin bu haklarını ve huıualle 
masrafa dair olan lddiala~ 
itan tarihinden itibaren Y''f 
içinde evrakı mUıbltelerile ti 
memuriyetimize blldirl!ınel• ;; 
eder, aksi halde haklan ıapO il' 
sabit olmıyanlar sabş bedeliJ1 
!aşmasında hariç kalırlar. rtJf' 

4 - Gösterilen günde artı f 
tirak edenler artırma ıartıı' 

1 
okumuş ve lüzumlu ınalfunatı f 
bunları tamamen kabul etıfl't.! 
itibar olunurlar. Üstünde bJ 
gayri menkulün bedeli uı:ııa". 
rilmezae gayrimenkül ikinci bıf 
ma ile aatılır ve bedel farla •• 
rum kalınan yüzde beş fal$1;,, 
zararlar ayrıca hükme hacet ~ 
sızın mernuriyettimizce alıcıd ~ 
sil olunur. Beş numaralı fı 
şart tahakkuk etmek kaydil• ~ 
bağrıldıktan sonra gayrı ın•~ 
çok arttıranın üstünde blral<ıl . 
tahakkuk etmezse arttırma ı:•~ 
kılıp alıcı taahhütlerinden 1<ort 
teminat ta kalkar. 

5 - Artırmanın birinci ve 1~ 
olmasına ve gayri menkule ta 11 
den kanuni hakka ve satışı~ '({) 
göre diğer şartlar. Arttmna ıJıl ıl. 
en fazla arttırmanın üstüııd• 
lır bilcümle evkaf, belediye •• 
borçları müşteriye aittir. ~ 

Yazdan gayrimenkül yukat'~ 
terilen 21/ 8, 9330 tarihinde!• ;' 
ncü icra memurluğu odasıııd•1/ lan ve ırösterilen artırma ~ar;;..-; 
daireıinde aablacağı veaynı 1 ı' işbu ilan varakası ikametgilı 'I 
bul olan borçlu Mehmet Ced',.. 
ve Ahmet Celalettin Beyler~ k'ıl' 
mi vekilleri Saip Beye ve al• J> 
Gülter ve Cenaniyar hani111laı', 
Ahmet Cemil, Toaun pat"~ 
makamına konulmak üzre ı 
nur. 

Reşlkta 2 ınci S. H. [Jdkl!llli .,, 
11 ... 

Reşiktaş Valde çeşme>I ı\i~ 

~ OLiMPOS Gazozu 
içebilmek ıçin şişeleri açtırmadan evvel kapsal üııerindekl 

Firmalarıınıza dikkat etmelidirler 

meydanı karşısınd1 6 No, " ııf 
Gümrük Muhafaza Müdiriyeti için 59,000 kilo mangal kömü hastalı!';ıle malOI yüzbaşı :d 

rü ve 200 çeki odunun mubayaası 20 gün müddetle aleni müna- Kemalrttin fkve yakın ak1'•b ı 
kasaya konulmuştur. Münakasa kanunundaki şeraiti haiz olan Fethi !leyin v~>I ıavin kılıoJ 1 ~ 1 

taliplerin Müdüriyette bulutıan şartnamelerini gördükten sonra kadaranca malOm olmak iiZ' 
münakasa günü olan 21 Ağustos 930 perşembe günü saat 11 de olunur. 

KARON Alman Kitaphanesi 
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