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1 T-;.:tt'ii tcıftka-n11z: Alt P:J. 
2 ~ Harlct ve Son llaberıcr 

3 ilncıı sahifede 
1- Peçeli kadın haLln ma.. ııı.ı 

cerasını onh\ttJOr \ı 
2 DIJ kongresinde neter 

görllşillecek 1 ~ 

Emanet ipek inhrlkalu
rınclnn oktruva börçları· 
nı istiyor 
Şehir ve pelh;. haberleri 

4ilncıı sahifede 
ı - Felek 
2 lllk$ye. 
3- Roman 
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Gazi Hazretleri, Meclis Reisi ve Başvekil Paşalar mllleı çiftliğinde 

Yunan emlikinin iadesi için aldka 
darlara emir verildiği Mali e vekale-

Ne surette hareketin daha ziyade 
suhuleti mucip olacağı hakkında V-a
li vekili Muhiddin Beyin de mütalea
aı ah!lmasına karar verilmiştir. Mu
hiddin B ·n de i ir · · 

Mektepliler 
milsabakası 

fi4 üncü hafta bitı i 
64 Uncu hafta bitmıştır. 

Gazetemizde çıkan haberler. 
den en nıUhlmmlnl •eçlp cu
martesi akşmına kadar mU· 
ıabaka memurluğuna gönde
riniz. Neticeler pazar gllnU 

•·yavuz,, un heya- ( 
canlı bir takipten 

• 

---
' 

sonra ismet Pş. 
Hz. tarafından 

ziyareti 

~aşa Hz. Ertu~rulda 
bir muharririmizi ka

bul buyurdular 

Başvekil Hazretleri 
Y alovada 15 gün is
tirahat edeceklerdir 

lstasiyon hıncahınç dolu. Bir balı 
dyc, ~i~. de piyade müfrezeıinln toş
kil ettıgı hat arasında kesif bir ahali 
kalabalığı var. İstasiyonun önünde 
Paşal'.ı istikbal için Izmite gelen bi
rnderı Rıza Bey, İzmit valiei, Aşir 
paşa, Üssü bahri kumandanı, berri ve 
bahri erkanı askeriye bulunuyorlar. 
Kıymetli kumandanları K. İhsan Be
yin nezaretinde Donanma muzikası 
do istasyonda yer a lmı . 

Saat yedi buçuğa doi(ru Başve
kil Paşayı Yalovaya gotürmek üzre 
Ertuğrul yatı da lzmite eldi. Yat 

Başvekil Hz. Yavuzda 
sefain Umumi Müdürü Sadullah Bey 
olduğu halde geldiler. 

İsmet Pa§ayı hamil olan husus! 
tren lzmite ancak sekizi beş geçe 
geldi. Paşa, trenin son kompartima 
nında istikbale gelenleri mutat te-
bessünlerile selamlıyorlardı. Tren 
durdu ve Başvekil Paşa çevik bir 
hareketle aşağı atlaılılar. Ayrı ayrı il
tifatlarla hazrrunun ellerini ııktılar 
ve refakatlerindeki zevat ile birlikte 
Ertuğrula rakip oldular. 

Yat dokuza beş kala İzmitten ha. 
rek~t ediyordu. Evvela Gölcüğe uğ
ranılacak, Yavuz zırhlımız görülecek, 
oradan Yalovaya gidilecekti. Fakat 
Gölcü~e yaklaşıldığı zaman Yavuzun 
orayı çoktan terkettiği ve atış talim· 
!eri yapmak !izre Marmaraye açıldığ• 
anlaşıldı. 

Heyecanlı bir takip 
Yavuz ufuk üzerinde siyah bir 

duman kütlesi halinde gözükJyordu. 
~~.'P ge"?imizin yarım yolla seyret-
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HARi 
. 

HABE •• E 
Sefir ·muahedenin metnini 
gö_rmek için ısrar etmiş .. 

Afganistanda vaziyet karışık .. 
F=Zın~i 

Ibrahim Ta i Bey 
Sultan Mahmut denize düşen 

1damm yılana sarılması kabi
,inden Rusların kolları arasına 
atılırken Çar Nikola Rus işgali 1 

ahndaki Silistirenin tahliye edi 
leceğ ini ve Babıalinin harp taz
minatı olarak Rusyaya vereceği 
borçların yarı yarıya indirilece 
ğini vadediyordu. Muahedenin 

Habibullahın a "amDarı Nadir Hana 
çıkarıyo~lar. Bu g·dişle vaziyet ne 

müş <ülat 
o acak? •• 

---·o•• 
Dahiliye ve Hariciye Vekille ri11I 

• 

ziyaret ederek izahat verdi 

Ga eyan 
Günden güne 

artıyor! .. 
ilk maddesine göre Babıali ile • Afganistanda yeni bir isyan 
Rusya arasında tedafüi bir itti- çıktığına dair üç gün eve! alman 
fak aktedilmişti. ..: haberlerin arkası kesildi. Maa-

Fakat buna merbut hafi mad mafih gelen haberlerin az çok 
denin esası şu idi: İki taraf yek biribirine zıt olduğunu kabul et-
di~ erine maddi ve son derece mek lazımgeliyor. Çünkü bir ha-
müessir bir yardımda buluna- bere göre memleketin her tara-
caklardı. fında asayiş mükemmeldir. Fa-

Fakat haşmetlu Rusya Çarı kat diğer bir habere göre de ge-
Babıaliye bu maddi yardımdan l . . . çen seferki isyanı çıkaran veni-
mütevellit külfet ve ezi}"Ctlere Hngünk_ılız.ve_ Fkra1ns~zlarınhteldaşı_ hayet Afgan tahtını da ele ge
mahal kalmaması için bu yar- . . ar ıs. e esı. mua e esı-1 çirdikten sonra rna!Um surette 
drmları talep etmiyecektir. Fa- nı~ akt~-~~~ılte~e ıle F::nsaJ.ıı, idam edilen Habibullahın adam
kat buna mukabil Babıali Rus- ~e aş~ul~ş~ı:ıe ~~- gec~ me 1

• lan şimdiki kıra! Nadir Hana 
ya Çarı lehine olarak Çanakka- staf. nl . Babı • 1~gı ız ve! rkan~dızj müskülat çıkarmaktan geri kai-
le boğazından herhangi bir ec- se ır erı a ıa ıye ge ere şı - - 1 
nebi harp gemisinin her han detli bir protesto da bulundu- mıAyofr ar: d • 1 - ı ~ k İ · ı b · ganıstana aır ge en aşa.,, 
g i bir behane ile girmesini me ar. ı a at ngı tere u emrı va- "ık" l fi d k" . . - k · k d k ? g ı te gra ar ora a ı vazı yetı 
nedecektir ı arşısın a ne yapaca tı... .. k . "b .1 .d 

.. • · . . . Rusyaya karşı Fransa ile itti- gosterme ıtı an e az manı ar 
Hulasa bu hımayenın kendı değildir. 

lehindeki cihetlerinden Babıali fakYmkı?. ·M hm Ali .. Peşaver 29 (A A) - Af-
. "f · o sa e et ye muza- • · · · 
ı.stı ade edecektı. Fakat aleyh- h . F k 1 gan kıtaatı Habibullahm ordu-

k . "h ı · b f d eret mı?... ransaya a say-
te ı cı et erı zaten ertara e e d Ç bo ~ 1 ı sunun bakayasından oldug"u zan 
, k · B b ·ı· · 1 k d ' ı anakkale gazını zor a-.. e tı. a ıa ının ası ma sa ı I . . · k b k edilen asilere ag" ır zayiat ver-
b · k" · t kt yıp ıçen gırme ten aş a yapı- , 
. u emrı va 11 yap ı an sonra , 1 b" k F k İ dinnişlerdir. Afgan askerleri 
Ingiltereyi de kendi tarafına 1 acak ır şey yo tu. a at n- . . da 

. giltere böyle hareketlere giriş-1 Murat Bey Kalesı cıvarm vu-
celbetmek, Mehmet Alıye kar- ı d" B"' b'" .. b k .. 1 .. d" kubulan bir mücadelede bircok 

d · "f d kt" me ı. us utun aş a tur u u- _ 
Ş• on an ıstı a e etme ı. .. d .. . ·esirler aln1ışlardır. 
İstanbuldaki İngiliz sefiri hü şuHn _u.b. hh .. d . . . Paris 29 (A A) - Afgan 

k • · 11 d - 1• ıç ır taa u e gırışmıye- 1 • • • • 
umetıne yo a ıgı ma umat k -be kal - ·h · sefareti Afganistan'da bir isyan · f d" · " h k re se · st magı tercı cttı. 

ta reıs e en ının ma rem ay- A d b" .k. . F zuhur etmiş olduğuna dair olan 
dile muahedeyi kendisine gös ra an ır 1 1 ay geçtı. · · a . . . 

d·~ -- d b h d" d 1 . kat vaziyet git gide gerginleşi- ı haben tekzıp etmektedır. Mez-
ter ıgın en a se ıyor u. ngı d kur sefarethane birtakım şakile-
lız sefiri reis efendinin vaziye- yor u. . · b 22 · · ·· ·· K'b"l' 
tinden bahsederken şöyle di- Eylfı!de gerek Istanbulda ve 1 ;ın .u aal~nd kiınkacı gubnalu a kını -

. aerek Avrupada vaziyet pek ın şun ın e sa ara a 
yor. R · f d" k k 1 1 b ı iergin bir hale gelmişti. !yapmak teşebbüsünde oldukları-

-b deıs ebenh 1 a~ı B a P eh a İngiltere ile Fransa Sarkta , nı tasrih etmektedir. Bu şakile-

d · d ı · · k li b" Rusyanın lehine bozulan muwı- nn emen epsı ya a anmıştır. na un an a settı. u mua e- . - · ı · h h · k ı 
enın ev et ıçın pe e m ır . . . . 1 .. . . M 1 k t" h tar f d s·· k · · 1 - .. li zeneyı tesıs ıçın an asmış go:ı.ı em e e ın er a ın a u-

tak~kn;tayıcıbo a1 cagdmıMsoy hye niiyorlardı. - !:un hüküm sürmektedir. 
re _şı ayette u un ~- . ua e- (Bi~medi) Karachi, 30. (A. A.) - Sa-
denın Osmanlı devletını Mos- bık Af . K ı Am;ınullahm 
"°of himaye ve daha doğrusu ta • • • ~ I g

4
an ıra 1 

11• l"k t . 
· · • 1 d b 1 d - I be 1. og una sene mua ım ı e rnış 

tıııyetı atın a u un uracagını Kıbrıstan ta e ge ıyor . ı' 1 l d Karachı"'ye . ·· 1 di o an ve geçen er e 
>OY e . · . . . Bu •~n• n.ıbrıs _'.''1a • .'""·· •.• ·• •1• gelen bir Alman Afganistan'ın 

Sefır muahedenın metnını bula on uç talebe gonderilecektır. Bu , b .. h kik tt B kil H 
·· k · · · · R · ı be Kıh · h "·k · · h b ugvn a a e aşve a-gorme ıçın ısrar etımş, eıs ta e ns u ·umctı esa rna mem . · . . 
f d . d d ki ·· leketimizde dört sene okuyacaklar- ' sım Harr tarafından ıdare edıl-e en ı e ara a tercumana 1 · - ·· di ·· 1 d · dır. mekte oldugunu soyle kten 

'
0 Y e :mış ~ . Bundan b3şka Krbrıs zenginlerin sonra demiştir ki: Asi kabilelere 
- Eger Lord Pnosonby lier den bazıları kendi hesaplarma İstan- lh klT d b l ak · · 

kim olursa olsun hiç kimseye bula bir kaç talebe göndereceklerdir. j Silk tke. 1 ın. ~l UkUndin: Oıçdın 
'- h d · k d" · ·· K b ·f ·d · K b k • ço va ıt gecın me te r. r u ;ıU mua e eyı en ıStne goster ı rıs maan ı aresı ı rıs ız · . .. .. . . 
Jiğimi söylemiyeceğini vade- lise~i i_çin Türkiyeden bir müdire is-. kuvetsız ve tecrubesız~r. M~-
derse ve kendisinin bunu gör- temıştır. lekette para yoktur, gunden ~-
mesinden bu devlet için faide Kuru seromlar ne artan gale~an y~~da bir 
;ılacağını temin eylerse ben de hazrrlanacalc fırt~na kopacagını gostermek-
bunu kendisine gösteririm. Şimdiye kadar iktısat vekaleti ba- tedır. 

Reis efendi bundan sonra In- ytar müdiriyeti umumiyesi laboratu· - - - ._.. .. • • 
varları mayi halinde serom hazırla- H ,. nt ,. ' 1• giliz sefirinin tercüinanına şi- makta idi. 

kayette bulunurken aşağı yuka Şimdiden sonra toz halinde kuru 
rı ~öyle diyor: serom hazırlıyacaktır. Kuru serom, 

- Or!of, Padişaha bu muahe müdiriycti umumiyenin müşavirlerin· 
deyi kabul ettirmek için Silis- den Süreyya B. tarafından yapılan 

Konferansa ha
zırlanıyorlar proje veçbile Avrupaya sipariş edil

tirenin tahliye edileceğini, harp miş olan m~kine tarafından yapılacak 
tazminatının da yarı yarıya in- tır. Makinenin yapılabilmesi için ıa. LONDRA, 29 A.A. - Lort
dirileceğini vadetmiş .•. Saray- rım gelen para için heyeti vekileden !ar kamarası evve'ce Avam ka-
daki boş kafalılar .da buna inan döviz kararnamesi "1ınacaktır. · rnarası tarafın- ..--~-
mışlar ! .. Moskof Çarı Orlof ile Ada çamları kimin? [dan kabul edil- ~:ıııı::::ııa 
Padişaha yolladığı mektupta Evkat olman v" arazi müdürlüğü miş olan mali k 
~öyle diyordu: A~a çaml:'rı y~ünden Maliye Veka· nunu 3 üncü k 

"O· lı · t l ğ letı aleyhıne hır dava açmı~tır. Bu . . .. ki 
sınan ımpara or u unun davaya ııebep Adaların kadastrosu- raatını mu_te~ I 

başına gelen bütün felaketler nun tanzimi esnasında Ada çamları- kabul etmıştır. 
eslafınızın Rusyanm dostluğu- nın Maliyeye ait olduğuna karar ve- Muhafazakar 
nu celbetmemiş olriıasıdır. rilmesi ve Maliye V ekfileti de bu ka- lar namına lor 

Rusyanm ne kadar faideli ve rara istinaden çamların tapusunu al· Salisbury ve lib 
masıdır. ayni zamanda sadık bir mütte- raUer namına 

fik olduğunu görmek talii yük- Emin önü m~~danının lort Reading 
;ek bir zekaya mazhar olan zati tevsıı Hint meselesile 
şevketpenahiterine müyesser ol Emin.~nü meydanının tevsii ile 1 iştigal etmek üz l 
d Yenıcamun meydana çıkarılması hak .. .. .. 

u . ., krndaki tasavvur Evkafça tasvip edil- re ?~umuzdel Lı~~~ 
Reis efendi Çarın mektubun miştir. Teşrınıevvel ay-

E kaf lcaıd ılın . d d t ! n cak Sabı.t Hiadistan da bu parçayı zikretmeie kal- v ır ası ıcap e en ada- m a op a a 
:nadı. Yüz elli senedenberi bu daki binalar ve dükkanlar için bedeli olan umumi 

h 
istimlak almaınıya karar vermiştir. konferansa işti- Lord R•adinc 

Valisi 

.!evletin ma vr için ug" ra~an bir y ı E kaf k d" · b" la - _ a nız v en ıne aıt ına k . . h""k' t t f d 
Jüşmanm kurduğu tuzağa düş- rın diger binalar istimlak ve bedme- ra ıçın u un:e ara m 3?' VU-
nek hususunda Padişahın bu diJdikten sonra hedmine müsaade e- kubulan davetı kabul etrnış ol-
!ielimelere aldandığını söyledi. decektir. duklarını söylemişlerdir. 

Reis efendinin İngiliz sefiri- Kalanuşta yapılacak Veli~ıtin siyahati 
1in tercümanına anlattıkları iş- Yüzme müsabekaları Londra, 29. (A. A.) -Prens 
te bunlardır. Hülasa Sultan İstanbul Denizcilik Heyetin- dö Gal, bugiin öğleden sonra 
Mahmudun hariciye nazırı bu den: , bir tayyare ile Belçika'ya mü-
ı.ıuahedenin aktinden hiç mem l - 1 Ağustosta yapılacağı 1 teveccihen hareket etmiştir. 
nı•n görünmüyor!.. ilan edilen yüzme müsabakaları Prens, Belçika kıral ve kıralıça-

Fakat Padişah Moskof Çarı Kalamış'ta yapılacaktır. sına misafir olacak ve Anvers 
Birinci Nikolaya yolladığı ce- 2 -Yüzücüler saat 13 te Ka- ve Liej sergilerini ziyaret ede-
V'apta söylendıgine göre Orlof lanuş iskelesi üzerinde müsaba- cektir. 
ar:ıfından müsveddesı yapıl- kaya hazır bulunmalıdır. İngiliz balonu 

•tuş bir mektup im is. .. 3 - Y anslar beynelınilele 
Bu mektubunda Su' ta ı Mah- tevfikan 100 metro serbest, 100 
ıt cereyan edecek lı•r şeyi, metro sırt üstü, 400 ve 80ıJ met

·cneb; devletler tan:ı.fından vu-'. ro serbest olarak icra edilecek
ubu''!cak talep ve teşebbi.isleriı· tir. 

ierhal Çara bi!direcef!ini temin 4 - Deniz mayoları koyu 
ediyor. renkte nlmalwlır. 

Londra, 30. (A. A.) -R-100 
işaretli kabilisevk İngiliz balo
nundan hava işleri nezaretine 
saat 7 ,40 ta gelen son haberle
re nazaran uçuş tabii surette 
devam etmektedir. Rü'yet şera
iti iv;d:.r. 

Alnıa:ıyatla 

Başvekilin 
tehdidi 

BERLİN, 30 A.A. - Başve

Ecnebiler 
Can ve mal 

emniyeti yok •• 
kil M. Briining, merkez fırkası- Waschington, 30. (A. A.) -
mn idare heyeti tarafından ya- Hariciye nezareti Chantoung e
pılan içtimada sr"'~diği bir nu- . yaletinde kain Taian'daki ame-
tukta, sosyalist- 1 rikalıların can ve maJlarınm zı-
ler kabineye mu yaa uğraması ihtimaline Nan-
halefette deva kin Hükfunetinin dikkati celbe-
ettikleri takdir dilıniş olduğunu bildirmiştir. 
de merkez fırka Tsinanfou'daki Amerikan ko-
sının Prusya it nsolosu Taian'dan yalnız 4 ame-
tihadının mef. rikalının çıkıp gitmiş olduğunu, 

suhiyetini ilan ancak gerek bunlara ve gerek 
edeceğini ibs Amerikan misyonerlere ait bu-
ey1emiştir. lunan ve tahminen 250.000 do-
BERLİN 30 A lar kıymetinde bulunan mal ve 

A. - Vorvaert~ mülklerin daimi surette yapılan 
gazetesi, Sosya- akınlardan ve atılan bombalar-
listlerin Brüning M. l:frünfng dan dolayı tehlikeye maruz bu
kabinesine karşı aldıkları vazi- lunduğunu haber vermiştir. Yi
yeti değiştirmek niyetinde ol- ne hariciye nezaretine gelen bir 
madıklarını yazmaktadır. habere göre Changsha'ya gön-

Amerikada 

Rus rekabeti 

derilen Palos ismindeki Ameri
kan gambotu komünistlerin ka
hir ekseri yeti karşısında Ameri
kan tebaasının mal ve mülkleri
ni himaye etmek .imkansız oldu-

Anka ra, 30. (Telefonla) -ı son şark vakayii hakkında 
İbrahim Tali Bey bugün aksam hat verdiği tahmin ecljJ.ılle 
on altıdan geç vakite kadar Da- dir. . 
hiliye Vekili ile kalmıştır. Tali Beyin İrana verilen~ 

Tali Bey burada bir hafta ka- ci notanın cevabı alındıktıı:l 
dar kalacak ve bu müddet zar- ra şarka avdet etmesi ı:ııu 
fında ağlebi ihtimal Yalova'ya meldir. 
giderek Gazi Hazretlerine tazi- Dahiliye Müsteşarı Bi1UJI 
matta bulunacaktır. bana dedi ki: . 

Dahiliyeden çıkan Tali Bey - Tali Bey emir ve t~ 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü telakki etmek üzere gel 
Beyi ziyaretle 2 saat kadar gö- Şarktaki tenkil harekatı ııe 
rüştü Bıı mülakatta Tali B. in bitmemiştir. 

Sdıhiye vekili vekalet 
edecek 

Ankara, 30. (Telefonla) 
Maliye Vekaletine vekalete

den Sıhhiye Vekili RRefik B. 
in kararnamesi çıkmış ve Mali
yeye n-elcrek mesgul olmuştur. 

Traktör tecrübele;i 
Ankara, 30. (Telefonla) -

Traktörlerin tecıiibe hazırlrkla
rı bitti. Jüri heyeti bugün Gazi 
Çiftliğinde tecrübe yapılacak ye 
ri seçti. Cumartesi l 0,5 ta ya
pılacak tecrübelere ziraatçi meb 
uslar l!avetlidir. 

Ziraatle alakadar olanlar da 
gelebilecektir. Tecrübeye 5 fir
ma iştirak etmektedir. 

Muhasebat umumiye 
kanunu 

Ankara, 30. (Telefonla) 
Muhasebatı Umumive Kan ~ 

nun vilayetlere verdiği sa~ 
yetin mütekaitlerce de ta~ 
kararlastırıldı. Mü!h~ !< ve b.,. 
si bütç;lerden ücret alan ııı·_. 
kaitlerin tahsisatlarının teır .. 
kararlaştırıldı. 

Tahir Bey 
Ankara, 30. (Telefonla),rJ 

Hukuku Ceza Müderrisi f 
Beyin mezklır fakülte riy ~ 
ne tayini iradei milliyeye 
ran etti. 

New - York, 29. (A. A.) ğunu görerek geri dönmüştür. ====~=================="""'° 
Kereste yüklü 7 diğer rus gemi- Pa1os gambotu, tüfek kurşunile Y arm ki at yarışları 1 Zavallı Beykoz pal' 
si Amerikaya müteveccihen karşılanmış ve himayesine sığı- Yarın Veliefendi çayırında at Boğazın kıyİnetli ağaçl~ 
Rusya'dan müfarakat etmiştir. nan kadınlarla cocuklan bir İn- koş1;1Ian yapılacaktır. Koşu.ma- süslenmiş güzel bir köşest 
Bunların hamulelerinin de ihra- giliz gambotuna nakletmiştir. h:"li~e _tre,~ -:e kamyon __ temın e- _hiç şüphesiz _ Beyko7: . '/) 
cma mümanaat edileceği zan- Yakıyorlar! dılmış_n~. şuya e~. mukemme! dır. Bu park bir aralık ıçııı:.1 
nedilmektedir. Hazine katibi u- Pekin, 30. (A. A.) - Chang- at!:ır ıştır~ - edecegınden bahsı zengin müessesesile bir iiı11':j 
mumisi muavini Sovyet HükO.- sha'dan alınan son haberlere gö- muşterekler çok ~ey~~nlı ola- yuvası halinde idi. Biz o üııt~ 
metinin kürek mahkO.mlan tara- re, bu şehirdeki hükumet daire- caktır. Yarış mevsımı~ ılk Y::X-ı- dan vazgeçtik fakat hiçolfll· .J 
fından imal edilmiş ve binaena- leri ve ecnebilere ait emlak ka- şr ~.ld~gund_an_çok ragbet gore- ağaçların kadri bilinse .. M31jr 
leyh gayet ucuza malolmuş olan milen yakılmış yahut tahrip e- cegı şuphesızdır. ya, palmiye, çam gibi uzun 
metaları ile Amerika piyasasını dilmiştir. Yalmz hastane ile ~ nelerin büyu""tebileceiii buı;;: 

· Kerim Bey "' istila ederek Amerika sanayiini posta ve telgraf dairesine doku- metli ağaçlar bugün bak ıJ 
tahrip etmek istediğini söyle- nulmamıştır. Şehir halii alevler Polis Müdiriyeti üçüncü şube mü- bir halde, hatta hayvanlara f 1 

düdüğüne Kerim Beyintayin olun-
miştr. ZannediJdiğine göre, bu içindedir. Yağma devam etmek- duğu dün Vililyete bildirilmi~tir. Ke· olmaktadır. Etrafı duvarlı! 
hamulelerin ihracına mezuniyet tedir. !standart Ovil ve Teksas rim Bey bugün işe I:ı•şlıyacaktır. Mu· çevrilmiş olmasına rağm~nta 
verilmeden evvel Rusyanın A- Ovil Kumpanyaları idarehane- maileyh evvelce birinci JUbe müdür- o zarif ağaçlarm hay:rr ... 
merikan metalannıa rekabet e- teri kül haline getirilmiştir. Va- lüğünde bulunmuştur. yem olmasına . nekadar t 

den maddelerip. istihsal fiatları linin kardeşi ile diğer bir kaç Anadoludaki Yunan edilse azdır .. Eğer burası :Eıfl/. 
hakkında sahih malfimat elde memurun başları kesilmiştir. Ko Bankasına ait ise ag" aç ta ııı 
etmek maksa<l.le resmi bir A- münistler, hiikfunet kuvvetleri- emlaki leket için kıymetli bir nı·· J 
merikan tahkik komisyonunun ni garba doğru takip etmekte- Gayrimübadiller Anadolu'da Bu itibarla bankanın ağaç!_,, 
gönderilmesine mezuniyet ver- dlr. Ahaliden 10.000 kişi kaı;- bırakılan Yunan emlfilı:inin mec fazlaca alakadar olmsmı teP"' r~ 
mesi icap edecektir. mıştır. muu kıymetinin gayrimübadil
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!İ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. !erin Yunanistan'da terkettikle 

' 1 ri emlakin kıymetine tekabül 
etmediğini ileri sürerek emtaki 
milliyeden de bir kısmı istemek 
tedirler. 

"uiye Vekili Saracoğlu Şük-
rü Jcy Avrupa seyahatinden 
avdet edinre bir heyet mumai
leyhi ziyaret edecek ve bu husu 
sun teminini rica edecektir. 

Yaman bir kadın 
İzmir'de Ödemiş kazasının 

Bıçakçr köyünde 20 yaşlarında 
Samiye ismindeki bir kadın 16 
yaşındaki Mehmet isminde bir 

ni edeiz. ••• 
Halkalı Ziraat mektebi 
Halkalı Ziraat Mektebi Jkr 

sene eylfilde açılacaktır. f;ıll" ar 
ameli ziaat mektebi olacaı.tıl'• t 

Sigara kağıdı frı.brikıl,ı~ 
Tütün inhisar idaresi siga~")/, 

ğıdı fabrikası yapmak için tet!<I k 
ba§lamıştrr. Bu hususta Berlin 
ticaret oda11 vasrtasile idareye 
Alman sermayedarı müracaat t 

tir. 
İnhisar idaresi Alman gru I 

teklifini ağrr görmüştür. Gru_P 1 
cak -olduğu fabrika için hü~-,iıll 
imtiyaz istemektedir. G 

1 çocuğun çeşme başında göz et
~~jl..,j;iıi!~ I tiği halde gelmediğinden kızıp 

' l:ıir tuzağa düşürmüş ve erkek
lik aletini kesmiştir. Mehmet 
müddeiumumiliğe müracaat et
miştir. -

Payas ~Yo;ıu biıe 
iade edildi J.. 

Fransızlarla yapılan ta•hihi be; 
ta Payas istasyonu tarafımıza g , 
ğinden dört yolda bulanan 7h 
gümrüğfi Payas istasyonuna 
dilmiftir. 

Segrlsefaln idaresinin satın aldıllı Eğe vapuru 

Mısırlılar şerefine vapur 
tenezzühü tertip edilecek 

Bu tenezzüh on beş gün kadar sürecek 
ve Mısırlılar izaz edilecektir 

Gelecek Mısırlılara Istanbul, Yalova ve 
Bursa gezdirilecektir 

Scy:.'.sefain idaresinin yeni aç.- ı ınektedir - lstanbula getire
tığı İskenderiye - İstanbul hat- cektir: Burad.a şehrin ~n büyük 
tının büyük .. muvaffakıyet ka- ı ote~eı:ınde mısafir edil_e~ekler, 
zandığı malumdur. Vapurları- en ıyr lokantalarda yedirılecek
mız Mısır limanlarında büyük !erdir. Scyayhlar muayyen gün
bir şevk ile karşılanmaktadır. lerde otomobillerle İstanbu'un 

Seyrisefain idaresi Mısırlılar
dan gördüğü büyük teveccühe 
bir şükran mulcabelesi olmak ü
zere çok iyi bir teşebbüste bu
lunmuştur: Mısırlılarhususi bir 
vapurla memleketimize getir
mek, onları İstanbul'da, Bursa'
da, Yalova'da gezdirmek. Bu 
hususta mufassal bir program 
hazırlanmıştır. Bu programın 
ana hatları sunlardır: ,.. 

İdarenin en güzel bir vapuru 
Mısırlı dostlarnnrzdan istiyenle
ri - ki memleketimize gelmek 
11rzusunu hemeT\ hepsi ;ınar ,.._ 

görülmege şayan yerlerini, abi
delerini, müzeleri gezdirilecek
lerdir. Ayni günlerde motörler
le Bogaziçi, Adalar, Moda, Ka
lamış gibi İstanbul'un en mute
na gezinti yerlerini de gezecek
lerdir. 

Seyahat gidiş geliş günleri 
dahil olmak üzere iki hafta süre 
cektir. Mrsırlılardan bu seyahat 
için çok az para alınacaktır. 

İdarenin Felemenk'ten alaca
ğı vapur yakında limanmııza ge 
tiri lecektir. Bu vapur "İzmir,, 
biçimiııdr ise de <>odan büvük
tüJ: -

Sultan Hamit Dz 
tsi 

r. 

Çocukluğu, genÇ'lni 
liği, padişahlığı IJl.1 
bütlin hayatı •. ı 

Sultan Hamit 
Mabeyin Başkatibi Tahsitl 
Paşanın hatıralarıdır. 

Bu çok 
yakında 

'Millig_i 

kıymetli hatıralar' 
neşre başlıyacaktır' 



Emanet ipek fabrikalarından oktruva borçlarını istiy r. 
• 

azın Liman 
işleri 

TERKOS Dil işleri OKTRUV A 

• 
Bu işin ne zaman hal Kongre 2 ağus• 

illi 
macera! 

' 1 ıcuğu gömen Nimet 
i:e ~ nasıl anlatıyor? 

ledileceği meçhuldür tosta toplanıyor 
Devl•t tarafından ı 
idare edilemez mi? Su saatleri itillifı tevsi H•ngi meseleler .kon 

edilecek mi ? grede görilşülecek? .• - ------ııİJçıüfus kağıdının yok- AIAkadar bazı _zevat 
t&!l • 
wu tu felaketin sebebı.. ne diyorlar? 

Jünkü nüshamızda peçeli bir Limanın vaziyeti etrafındaki 
iJJ111 lının Silivrikapı mezarlığında dedikodular devam etmektedir. 

cenin gömerken yakalandığı Limanın vaziyetini tetkik eden 
taliııı'Yazmıştık. komisyonun İstanbul liman iş
Jlli Vak'a mahallinde ve jandar- !erinin devlet işleri meyanına a
ııe kumandanlığında yaptığı- Jınmasını tensip ettiği kat'i'Yet-

t tahkikata nazaran hadise le söylenmektedir. • . 
Şekilde cereyan etmiştir: Maamafih al1ikadar zevat lı-

jye İ{adirgada simsar Mehmet man işlerinin dev~et otori.te.s~le 
' isminde f'ıiri vardır. O ci- idare edilerniyeceğı kanaatını ız

l ) "da Şehsuvat mahallesinde 22 har etmektedirler. 
a ıııı'maralı evde oturan ihtiyar bir Buna delil olarak ticaretin 
11 1ının ı 7 yaşında Nimet is- devlet kanunlarile kabili telif 

sal nde güzelce bir kızı vardır olmadığını, mesela bir vapuı:u 
taıll nlar evlenmek isterler, fakat boşaltabilmek veya bir malı hır 
lı lerine büyük bir mani çıkar yerden diğer bir yere nakletmek 
ıtl~ 'nin nüfus kağıdı yoktur. Bu için münaka~>'.a .~onu'.~ası lti

f..iYet karsısında düşünürler zum geleceğını one sunnekte
teZ ıınırlar im.am efendiye müra- dirler. 

ıtten başka care bulamazlar. Alakadarlar yeni şeklin daha 
vayete bakılırsa imam efendi ziyade devlet murakabesi al~n: 

a) 1tahı kıymış. Fakat aradan iki da husust bir idare olması ıyı 
f,ll ay geçer geçmez Nimetin olabileceğini söylemekte~rler .. 
, nı i meğe başlamış, evde te Bugünkü liman idaresı şeklı-
e ~ haş gostenniş, aradan yedi ni münasip bulanlar da vardır. 

g eçince iş vehamet kespet- f I f 
. Nimetin söylediğ i ne bakı- tilafname emV8 

~ a b ir ak~atI'; . Ali ~ız~ış k 
' kend isini hır ıyıce dövmuş. metru eye 
çl~1 dayak neticesinde za~alh Ni f f 
esı !t çocuğu düşürüvermış. de blldlrllm şt r .. 
paır akat asıl bel1i şimdi başların Ankara İtil1ifnaımısl Emvali 
·n . .I dolaşmağa ve çocuğu nereye Metruke Müdüriyetine tebliğe
't1""fnedeceklerini düşünmeğe baş dilmiştir. 1tiiafnamenin Emva-
~nıslardır. Alinin Silivrikapı- 1i metrukeye temas eden kısmı, 
~ Hüseyin Pehlivan isminde aile reisi burada bulunan kadın 
l ahbabı vardır. o.na b~ş vu- ve çocukların avdetleri halinde 

t1 rlar. Ali kapıdan gırer gımıez bunların vazıyet edilmiş olan 
~ .. seyin pehlivanın kansına: mallarının vaziyetidlr. Bu rnal
.t- - Abla bizim kadın dün ça- ıar iade edilecektir. İstanbulda 
~ ır yıkarken zorlan çocuğu- bulunduğu anlaşdan herhangi 

r ; düşürdü. Şunu sizin merhum bir rum, liuradaki malını satabi-
lı ı.arın mezarlıkları yanma lecektir. 

elım der. . Yunanlıların vazıyet edilmiş 
1JI !Cadın bu tuhaf teklıfe şaşar olan emlakinin kendilerine iade-

ıtl ~ socuğun ne zaman peyda. ol- si alakadarlara tebliğ edilmiştir. 
Jll ıgunu ve ne zaman evlenditl- Bır iki güne kadar iade muame-
J sorar. lesi başlıyacaktır. Bundan sonra 

çl ~Bundan ümidi kesen N~met emlaki ınetruk~nin tasfiyesi ya
r_ çarşafa bürünür ve ken~ı ç?"' pılacaktrr. "f eru?en m;ydana c;ı
ıgunu mezarların tenha hır kö- Kan ve sahiplen firarı olan em

tıi :sinde açtığı çukura bezler. sa- Iiki metrukeye ~et etmek_ i
i ı olarak gömer. Fakat ~ır~ çin Muhtelit Miibadele .Komıs
~de koyunlarını otlatan ıhtt- yonuna müracaatla komısyonun 
ı!• :r bir kadın bu sahneyi göriir müsaadesi alınacaktır. 

• ınezarlık bekçisine haber ve
r r. Bekçi kan ter içinde jandar
ıaya haber verir ve çukur açı-

·~t, cenin bulunur. Siyah çarşaf

Senelerdenberi dedikodu mev 
zuu olan terkos meselesi hala 
halledilemedi. Şirketin teklif et
tiği yeni mukavele projesi do
layısile su vaziyeti bir kül ha
linde tetkik edilirken mali ve 
fenni noktalara ait birçok pü
rüzlü meseleler meydana çık
mıştır. Emanet erkanından bir 
zat demiştir ki: 

- Terkos işile Nafıa Vekale
ti meşgul olmaktadır. Mesele
nin ne zaman ve ne suretle hal
ledileceği hal<kında bize bir iş'
ar yoktur. Emanet su saatleri
nin maliyet fiatına tecdit ve ta
miri için şirketle bir itilaf yap
mıştır. Bu itilafın halka ait su 
saatlerine de teşmiline çalrşıyo 
ruz. Fakat şirket müdürü Avru
pa'ya gittiğinden bu baptakt 
müzakere şimdilik kalrruştır. 

Nafıa Vekaleti bu sene zar
fında su işlerine ait kat'i tedbir
lerini almak üzere nihat tetki
katını yapmaktadır. 

Muallim kursu 
Talipler tahminden 

pek fazladır 

Ankara'da toplanacak olan 
türkçe ve edebiyat kongresine 
iştirak etdecek edebiyat mual
limleri peyderpey gitmektedir. 

Kongreye Dil Encümeni aza
ları da davet edilmiştir. 

Türkçe tedrisat kongresi 2 
ağustosta toplanacaktır. 

Kongrenin nizamnamesi ve 
mesai ~aatleri tespit edilmiştir. 
Öğleye kadar umumi toplanma
lar ve öğleden sonra da müna
kaşalı toplanmalar, izahlar, ser
best konferanslar yapılacaktır. 

Türk~e kongresinde Dil En
cümeni Azasından İhsan Bey 
konferans verecektir. Bunda bil 
hassa ortamektep gayeleri ve 
talebesinin vaziyeti izah edile
cektir. Lisana bilhassa çok e
hemmiyet verilecektir. Türk im
lasının esaslan, öğretme usulü 
hakkında kongrede münakaşa
lar olacaktır. Gramer esaslan 
hakkında Ahmet Cevat B. kon
ferans verecektir. İsmail Habip 
B.e inşat usulünü izah edecek
tir. 

Edebiyat kongresi türkçe kon 
gresini müteakıp ve 16 ağustos
ta açılacaktır. Kongrede edebi
yat ve edebiyat tarihi tedrisinde 

Maarif Emaneti 4 IJnclJ usul, edebly&t tarihi devreleri-
bir şube dah• açtı nin herbirine derslerde verilecek 

Muallim mektebinde açılan "A" zaman, cihan edebiyatına verl
muallim kursu kaydil kabul müddeti lecek mevki konuşulacaktır. 
hitam bulduğu halde el'An milracaat- ! C 
tar vaki olmaktadır. Sonradan ilave Al anip B. tarafından lisan 
edilen üçüncü şube dahi ihtiyacı kafi ve edebiyat, tahrir usulU hak-
golmemektedlr. kında konferans verilecektir. 

Maarif emaneti dlin yeni bir şube Türkçe dersleri ile edebiyat 
daha a9D'1ıf ve kayit mttddetlni bir 
hafta temdit etmiştir. Bu suretle dört derslerinin irtibatı b~lhassa me~ 
şube mevcudu 200 talebeyi tecavüz zubahs olacaktır. Lıse talebesı 
etmektedir. Bu mevcudun ilçte biri için bir kütüphane ne gibi edebi 
kı•dır. eserleri ihtiva etmesi tazımge-

Bu sene kursa ı:lrm•ğ• talip olan leceği tespit edilecektir. 
tar ıayanr hayret derecede fazladır. 
Taşradan her gün kı~ erkek kursa 
kayit olmak üzre gençler gelmekte
dir. 

Bu tehacüm karşısında, şimdiye 
kadar hor aene yalnız şehrimizde açı
lan kuralarm, gelecek sene Ankara, 
İzmir, Adanada da açılması dilşlinül
mektedlr. 

Kunte en ~k tetbikata ehemmi
yet verilmektedir. 

Ecnebi mekteplerm 

jimnastik hocaları 

Paris Sefiri Fethi Bey 

Paris Sefiri Fethi Beyin bu
gün Y alovadan avdet etmesi ve 
yarın Ankaraya gitmesi muhte-

meldir:... ------

Celal Bey 
Dün şehrimize geldi 

Maarif vekaleti bu sene başından Tedavi için Avrupaya gitmi o 
itibaren ecnebi mekteplerini daha sı- İ M .. d .. ·· 
kı bir kontrol altında bulundurmağa lan lj Bankası Umum u uru 
karar vermiştir. Celal Bey dünkü ekspres treni-

Yapılan tahkikata nazaran ba.ı le avdet etmiştir. 
ecnebi mekteplerinde jimnastik ders- Celal Beye Berlin'de ameli
lerine layıkı veçhile ehemmiyet veril yat yapılmıştır. Memnuniyetle 
mediği görülmüştür. 

kadın biraz sonra o civarda 
akalanır. Fakat şimdi morgun 
1Poruna intizaren serbest bıra
ılmıstır. 

l -Deniz suyu 

Bu kabil mekteplerin ekserisinde haber aldığnnıza göre Celal Be-
lki ay evvel Yenicamide, bir_ gece, jimna tik derslerini hiç bir ihtisas ve yin sıhhi vaziyeti iyidir. Neka

iyice sarhoş olduktan sonra saga ~o- sikası olmiyan kimseler göstermekte- het devrini memlekette geçire-
la çatan Rasim, arkadaşlarında Mur- dlr. cektir. 

Mahkemelerde 
Arkadaşını öldüren 

Rasim 7,5 seneye 

mahkum oldu 

Gözlere zarar verir 
ıni vermez mil 

bl Son zamanlarda Şehremane~ 
g 1 akların fazlalaşması dolayısı-

• sokakların sulanmasına fazla 
~ hemmiyet vermektedir. 

Terkos Sirketi bu iş için su 
ernıediüi iÇin emanet deniz su
Uııdan istifade etmektedir. 

t8%aya rastliyor. Ecnebi mekteplerdeki jimnastik !!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Sarhoş, evveli ağız kavgasına baş hocalarının menşeleri tetkik edilecek Üsküdar san'at mektebi 

hy r sonra arkadaşına küfür aavuru- ihtisas vesikası olmiyanlar meslekte~ 
0 

' e kavga büyüyor ... Körkutük menedilecektir. Kendi memleketlerı'n 
yor, v k d' · k be 
1 

Kasim bir anda en ını ay ~ de mümasil jimnastik müesseselerin 
o an d . d d diyor ve Mürtezayı, aım~. y~n-~n a en mrzun olanlar ipka edilecektir. 
ta ıdığı tabancayı çeker~k olduflU'or. Yeni köy mektepleri 
şHa'dise bu .... Dün Agırcez~ mah· 

1 1 açılacak 
kemesi bu davanın son ce sesı yapı ~ 

İstanbul maarif emini Muzaffer B. 

. . 
sergısı 

Üsküdar Selçuk kız san'atlar mek 
tebinde bir sergi açılmıştır. 

Sergide talebe hanımların yaptık
tan şayanı dikkat diki~. nak" ve mo
daya ait eserler teşhir edilmektedir. 

dı. Rasim mudafaasını y~ptı. Şakitler !;'.karadan cuma günü avdet edecek- Sergi sonderece tal:dir ediliyor. 
dinlenildi. Müddeiumumı mutaleasını Mektepte geceleri olmak üzre hariç-

Haber aldığımıza göre bu senei ı k d serdetti. • h d . b d t b ten san'at ögrenmeğe ge en a ınlara 

Müterakim oktruva
ların teciline rağmen 

ipekli fabrih.aıarınaan 
oktruvalar isteniyor. 

Fabrikaların geçmi!j senelere ait 
oktrua bort:ları Sanayi birliğinın te
şebbüsü üzerine yeni aktrua tarifesi 
çıkıncıya kadar tecil cditmi~ti. 

Emanet verdiği bu karara ragm n 
ipekli kumaş fabrikalarından tecil e
dilen bu resmin hepsini eski tarife 
üzerinden istemiştir. 

Bu fabrikatörler Tirart"t odasına 
müracaatla bu rt-smin agırhğından 
şikayet etmi~lcr v• bu kJdar ağır bir 
retiml veremiyeceklerini söylemişler~ 
dir. 

Oda yaptıgı tetkikat neticesinde 
bu müracaatı yerinde bulmuş ve E~ 
manet nezdindf" teşebbi.ısatta bulun
mağa karar vermiştir. 

Münakale vasıtalarrmız 

' 

Kanalizaslyon salıasım gösterir krofıı:• 

Emanet kanalizasiyon ta-
limatnamesini hazırladı .. 

hakkında malfunat inşaatın evlere raptı için her evden üç lira 
Vaşingtonda 931 d•' toplanacak f k b • • b • J 

olan beynelmilel Ticaret odaları ko.ı - a IOaCa ' unun IÇIO lr an:ın hazırlanacak 
gresine dünya münakale vasıtaları Şehremaneti . kanalizasyonu ikmal ~~r~{a tamim ve teşmil edilemiycc~ 

gını gorcn Kadıköy halkının bir kıs
m~, belediyenin müzaheret ve yardı ... 
mılc kendi mıntakalarında faaliyete 

hakkında bir rapor verilecektir. edilen mıntakalarda asri mecraların 
Bizim memlekf'timizdeki münaka ı~lctmesini tt•min etmek üzre bir ta~ 

lr vasıtaları hakkında da Ticaret oda limatname hazırlamıştır.Bu talimatna 
sından malUmat istenmiştir. mcde. umumi kanalizasyona rapt ve 
Yırtık paraların tebdilı ilsak edilecek evler için Jizımgelen 
Osmanlı B•nkası Galata merke- tedbirler ve iltisak masarillle işletme 

zinde dünden itibaren yırtık ve eski- şeraitinden bahsedilmektedir. Ema
miş paraların tebdiline başlanmr§tır . net bundan başka işletme masrafı o

Bundan sonra perşembe günleri ~arak umumi mecraya iltisakı olan 
Galata merkerinde yırtık ve eskimiş er evden senede üçer lira kadar ka
paralar tebdil edilecektir. nalizasyon resmi almak iızre bir ka

Ziraat Bankasında gene tebdile ~un çıkarılması içın teşcbbüsatta lıu-
devam edilecektir . unmağı kararlaştırmıştır. 

K b
• f' l Emanet fen işleri mecari şubesin-

aın ıyo ıat eri den aldığımız malümata göre, lstan-
Dün borsada İngiliz lirası 1034 bul kanalizasyonunun Haliç kısmını 

kuruşta açılmış ve bir aralık 1035 deruhte eden ~irket teahhut etti gi 
kuruşa kadar yükseldikten sonra Sirkeciden Unkapanına kadar 372hck 
1034 kuruşta kapanmıştır. Liret 8,98, tartık sahanın ü te ikisine ait inşaatı 
Altın 914 kuruştan muamele görmüş bitirmiştir. Şirketin tesisatını tama
tür. men ikmal ettiği yerler Vezir iakelesi 

Un ve kepekten muamele caddesi, Demirkapı, Hüdavendigar, 
vergisi alınıyor mu? Alemdar, Divanyolu, Çemberlitaştan 

Mahmutpaşa caddesi tarikile Emin 
Un, kepek ve bu cinsten olan mu- önüne kadar hudut dahilinde olup 

ayyen maddeler ihraç edilirken mua- bunlar yakında işletmeğc arzedilebi
mele vergisinden muaftır. Fakat bu- \eccktlr. 
na rağmen bir takım değirmenci ve Bundan başka yıkama tertibatı i
ihracatçrlar kendilerinden muamele çin Bayazıttan Mahmudiye caddesine 
vergisi alındığından Ticaret odasına ve Sultan Ahmede kadar icap eden 

Kanallza.dyon dıvanı ,. t ıl 
yt>rlerdı •• 

milracaatla şikayet etmişlerdir. bil " k k \1 k " ı b J Oda bunun için teşebbüsatta bulu- yu 0 e tor er ve. un ~rın sevki- geçmi • bazı caddeleri belediye am< 
nacaktır. yatını . Un kapanındaki ta~fıye havu- lesine açtırarak künklerle mecra in· 

Kambiyo borsası 
lıttr ın 

Oolor 
frank 

1034 .oo .evı 

0,47 15.00 Şilin~ 
ı ı Q:-,oo Mark 
8 Wl,1111 J.ey 

36 ,tı. Dinar 
2 4:1 'l.'i Kıırı>n 

1 97.0ı 
7 10, x: 

15 116 

Emaneti• 

Emane bütçesi 
ikinci teşrine kadar 

muvakkat büt

çelerle idare edilecek 

zuna ısal edecek kollektorler ve sel sına baslamıştır 
zamant~nnda yağ_mur sularını doğru~ Maamafih b~nlar f,ayri sıhhi at. 
dan .dogruya denızc sevk edecek altı dedilmektir. Halbuki stanbulda a 
tahlıye kanalı ve Unkapanmda tasfi- lan asri mecari b d' - 1 f 1 

ye havuzu inşaatr hitam bulmuı;tur. nı muhafaza cd c ek •xcn hsahg am 
1r.· 

E l 1 1 d l . . ece ve sı atr umı. 
y p se mecra arı a yapı mış ve ış- mıycyi ihlal et · k k'I 1 fl . b 1 mıyece şe ı de ol<h 

c ı t?eaı?e aş anmıştır. . ğu temin edilmektedir 
Şımdıye kadar yapılan ınşaatta 3 Bütün in aat E · · 

milyon lira sarf edilmiş ve şirketin altında yap 1 ş kt d.manetın kontro•u 
t hh"r! 'k 1• • • ı ma a ır. aa u atının ı ma ı ıçın daha tiç Yeni bah ·e .1 milyon lira kadar masrafa h.izum ol . '-. sc mecraların1.11 da 
duğu anlasılmıştır. Evvelce bu inşa: ~:~i:ı~: :.aş~aı;mış~ır. Bu mıntakada 
atın 7,5 milyon liraya mal olacağı tah dosl•rda ~r _a .gak ıraı" yapılarak !o, 
min edilmişti. Bu suretle bir bu uk d 1 . enı:rı~1 u~ arr . mecraya 
milyon liralık bir tasarruf olacça ~ ı n o man_ı~s~ temın edılecektır. İki se· 
muhakk k .. "J k . g ede bıtırılecek olan bu mecra Yeni 

a goru me te ve ınşaatın kapıya l k b . 
tahmin hiliifına ucuz çıkması bilhas- sara açı aca • u mun~sebetle AJa. 
sa amele ücretlerinin azlığından ile~i dar ~ sk~:;oıunda·nr~·enı ka~ıya k'b-
geldiği beyan edilmcktedı'r la k re genış ıı;,ınde lıır caddw 

· açı ca tır Bunu · · · · l" 
ı:asfiy~ havuzu i~in sipariş olunan amel&ittna İ>aşlan;r ı~~n ıstım ak mu. 

makınelerın yola çıkarıldığı Emanete Kanali ~ ı · .. 
Cemiyeti belediye dün birinci reis bildirilmiştir. su zas>:on ame ıyatı ıçın deniz 

vekili Tevfik B. in riyasetinde toplan Bunlar ancak iki aya kadar yeri- 01..>;.~~u~.:~:~~.:di.lmrsi daha ucuz 
dı. Emanet memurları için yeni bir ne konabilecek ve esaslı tecrübeler ileri elmi . csı anlaşılmasından 
tekaüt kanunu çıkıncaya kadar me- >apılacaktır. g ştır. 
mur ve ailelerini ma.i.ştan mahru K'" · • · Bayazıttan m~cralara cu stvki · 

k k m .anunu~~~ı ıptıdasrnda asri me- çin yapılan kollektörlerin . .... •· 
bıra mama maksadile şimdiki usul cari~ın ge~tıgı yerle_rdeki cv_Jer kol- terdeki evler bu koll"k .. gcçtıgı yer 
vt- kanunun devamı tatbikine karar ltktor.lere ıltısak cttırılerck ışlctilmc:· ve iltisak ctt' .1 k k ... to:lcre rapt 
verildi. Emanet ve Darülacezenin A ğe b ı k l'k ırı ere analızasyon te " . . . aş anaca ve a a adar her evden sisatındcn istifad 1 • t . . 
gustosa aıt bır ayhk muvakkat büt- iltisak borusu ve hafriyat masrafları caktır. e rı emın oluna· 
ç~si kabul edilmiş ve Zafer bayramı alınacaktır. 
agustosa tesadüf ettiğinden Emanet Mecari yaz günleri haftada iki de
bütçesinin şehri ayin masrafı faslına fa, kışın ayda bir yıkanacak ve ayrı 
zam yapılmıştır. ca hususi fırçalarla kollcktörler t~· 

Cemiyeti bel~~iyenin dünkü içti- mizlenecektir. 
maında agustos ıçın de bir ayhk mu-

-............... __ _ 
Vilayette 

Malullere para 
vakkat b. t k b J ı Bayazıt havuzundan bu husu•ta u çe a u o unmuştur. Bu ı'st'ıf d • Malıille ı k 

1 
a e edilecek b h . "· vtrı ece p.:ıraların t•·s· 

surete. mu va. kkat bütre usulü u" r ay- ve u avuz vasıta- 1 • 
da b 

'J: 'J: sile getirile d · -1 · tc erını tı:·tkık edecek komisyon lııı-
n .erı tatbık edilme.kte oldug' u gı'bı , n • nız suyu ı ıtıyaca kafi .. . olm d d 1) gun toplanacaktır. 

tevhıt hakkındakı talımat ve nizamn a ıgın an arülfünun ki.ıtüpane- . . 

Fakat bu sefer de başka bir 
1:sele çıkmıştır. Deniz suyu
un terkibinde bulunan tuzun 
Ozlar· vasıtasile gözlerde muzır 
~sirler yaptığı iddia edilmekte
Jr. Bu hususta doktorların fik-

Netl'cede Raıı'm 7,5 sene agır a- ersıye a ın a stan ut mulhakatın- h k H f d d · ma sus un açılmıştır. a ta a 5 
pis cezasına mahkum edildi. a yemden bir çok köy mektepleri gece den verilmektedir. Diki· ve 

aKrak"~ Hüseynin açılacaktır. ilk tahsile çok ehemmiyet biçki tatbıkatından baıka. Türkçe ve 
..,. verilecektir. Yeniköy kanunu buna h 

melerin tcb1iğinden evvel umumi bu~ sinin buJundugu Takvimhanc cadde- Mulga Şı:ker tnhısarınm drmir: 
çcnin tanzimine. ı.·mkan bulunmadıg"' sinde d~ zemin altına bir depo yapı · lıa.ş cşyasıoın Oefterdarlcğa devrıne 
d )'! ın larak Kumkapıdan deniz suyu alına- başlanmıştır. 
~n e.y u • teşrınıevvel ve belki teşrı- taktı 

I 

ı · . ş k' ını sorduk: Göz Doktoru a ır 
ı1 lhmet Bey: dedi ki: • 
ı - - Gözlere tuzun muzır tesı

i yoktur. Zaten gözlerdeki ma
İin terkibinde tuz emlahı var-
rr. 

aliye Vekili bugiin 
gidiyor mu? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şük
B e yin bugün İtalya vapu'.11 
h.ıreket etmesi muhtemeldir. 

Avukatların tenezzühü 
Ac alarda c•uran avukatlar dün 

ır sur ttc aralarında bir mü
• er tertıp etmir lerdir. Tenezzühe 
<ı!arda ot Mahkcmcı temyiz 

>as v İst. muhalrunine men 
;ı etrn:ştır Ka rtala 

yenil sbühal-
' ..ı t t bir z gcçirıt ... 

ı muteakıp g ç avukat 
:ı bı r r frnd n 

uhakeıneıi k esap ta gösterilmektedir. Bu Hanım 
JD ço müsaittir. Her köy bir mekt<p !arın eserleri de sergide t<şhir edil. 

Geçen sene bir k•til maddesinden binası inşa ettirmeğe mecbur tutul- mektedir. 
dolayı 1 S seneye mahkum ed~len Ka- maktadı;. Mesaı programı geceleri kursa 
rakaş Hüıeyinin davası temyızce nak Vekalet ancak levazımı derıiye müdavim Hanımların ail~i vaziytt. 
zedilmişti. • ve mual.lim tedarik edecektir. Mek- terine göre yapılmaktadır. 

Temyiz Hüseyinin yaşı 18 oldugun tep olmıyan köy bulunmamasına a- Burııa Neceti B., kız enstitüsünde 

dan itiraz etmiıtir • .ıami gayret edilecektir. k 
d d B 

ço zengin bir sergi a,ıtmıştır. 
Dün ağır ceza mahkemesin e a- u sen eki kurs mezunlan bu yeni Bir haftada sergiyi 2500 kişi ziya. 

va tekrar rüyete baıtlanmış ve yaşı- iim!!eiııi!ktiııi!e!!!p!!!l~er~e-ta;;,;Yo,;iôin111e;;;dil;';;e;;;c,;;ek:,:l:;e;;rd;i;r.!!"!'!!"!'~r~e~t~e~tm~iş~ti~r~. ~!!"!'~~..--""""~run nüfus kağıdında 21 görillmeain- -
den dolayı evvelce tıbbı adliden iste
nilen rapor gelmediğinden 21 ağus
tosa talik edilmiştir. 

eBrlin fahri konsolosumuz 
Perapalasta misafir olan Bertin 

fahri konsolosumuz M. Şinor ve re
fikası bugün ekspresle memlelcetleri
ne avdet edeceklerdir. 

Tayyareci lord 

f 
, 

~ısanı ayları da muvakkat bıitçe ile r. . . . . . Şehrim~-"' .. gelen Maliye Vekaleti 
ıdare olunacaktır. Çünkü her nekada MaJ.mafıh mı·carının geçtıgı bazı leva_zım muduru Faik Bey de bu i .. 

h
. r yukıek yerlerde kork çe,me ve Ter- ler ıle meşgul olmaktadır i 

şe ır meclisi intihabına eylülde ba k ' · 
1 

k · d ş ostan da istifadı• olwıacaktır. Fransa tayyare ce · . • 
anaca ıse e meclis ancak teşrinisa Tasr h . f mıyetı resmı 

ninin onunda toplanacaktır. ıye avuzu tekmıl stanbulun murahhası tayyarecı Mll M . 
pis sularının içindeki mevaddr sulbeyi ven dun Tayyare cemi :~. an Mar 

sküdar tramvayları tefrik rtm~k surctile temizliyecek ve !ar Birligini ziyaret /eh ve Karlın 
Üsküdar tramvay hattının Kadı- sııları Halıçe sevkedecektir. 30 e mıstır. 

köyüne temdit •dilecek olan kısmı i- Sulardan ayrılan mevaddı sulbe mınd agustos tayyare ve zafer bayr ... 
çin tabedilcn 60 küsur şartnameden mdo'akvül~nalaıl_.ı Marmarada akıntıya için ~3 Y:p•:acak m rasım p_rogramı 
40 tanesi muhtelif gruplar tarafından ecektır. İstanbul içihde kanalı· . 1 kgu.tost.ı Fırkada lıır ıçtıma 

ı · · yapı aca trr 
alınmıştır. nşaat için bir çok ecnebi yzau .. •kyon ıçın _9,39.I metre tulünde bü. T . · _ 
grup v• şirketler taliptir. Bu husus koll•ktoru ve 11,355 metre tu- a ksımde yapılacak geçit rcsm.ııc 
taki teklif mektupları 12 ag· ustosta lünrlc de boru kanal yapılmı•tır Tayyare cemiyeti de i§tirak cdocek· 

ıl k E ' t JI · · • · tır aç aca ve muvafık şerait görüldüğü yıp e se er ıçın 26 il metrelik · .. . 
takdirde ihale yapılacaktır. kanal yapılmıştır O gun cemıyet ınul•t ti m · mc 

Buz fiati fırlayacak Şi~k•J· m~t~bakı in~aatını iki se- reler tertıp edccektır 
Şehremaneti buz fiatına zam yap- neye a ar ıtırcccktir. • ...,,,_ __ 

mağa karar vermiştir. Gtlccek sene- cih<~lun~ı .mütcakıp İstanbulun diğer Seyrisefainin Yalova 
den itibaren bu un kilosu 40 para tır. Fcrının kanalizasyonu yapılacak4 
zam it.. dört kuruım ııatılacakıır. akat yalnız İstanbul cihetinin balosu 

-·- kanalizcı yonuı b ' t" ·ı . S hl b .. lıraya ınlitev ı ırı m_esı 25 milyon . _Scyris fain ıdMcsi Ai:u•tos'un 7 
eyya ar ugun b' t' .

1 
a~kıf oldugundan ne za- ıncı perşemhe gunu ia'ov,ı ka ıl • 

Evvelki gün şehrimize gelen ln
giliz avcı ve tayyarecisi Sir Paye~ 
Mostin bu sabah saat 10 da kendı 
tayyarcsile hareket edecek. Konyad: 
benzin almak i in kısa bır tevekkuhu 
müteakı p dog ru Mrsrra gidecektir. 

gidiyorlar İmstaannb' 1ırı cccgı mcçhuldur. Rütlıııl larında hir balo v rilc-ok• ır 1 ıca 
E 

u un kMaliı • ı · p ' • ksport La in Amerikan va- 1 • • asyonu ıse oo mı · crşemhe giınu ak 
ı punı ile ciiin chrimize gelen :.on lır,:ılrk bir iş olduğu için bu fa . koprfül n kalkac k h~ • ~at 18 d 

~~ şchır biltçc ile tatbikine hı ~ .. ıı lo cl v tlilcrını y 1 u 
1 ır vap · 

seyva ılar şelıriın' 'n şayanı te- ı;orulememekt ve şimdilik Rcyo" :ı, c Lt r Balo k a g• tür 
Darülfünun taburu 

Paşabahç ede Sultaniye ~ağırında· 
ki Darillfimun ı.Jim taburu kampı 

'am bulacaktır 

Ankorada lop/anan ımlıı!er lıo rıu·,j ıde 

llep rıe Emini erle /ti 'lrlf , r . ıi ı grup 
Ceı ı I lliisnti 
,, '/111/c •• 

' il . • cıhct' . k ı · o , p ca ::ı b.ı ı maşa ına 1a cnnı gezmişleıJir. ının an• ızasyonıına ha l.ınm;ı . ga ı on ın s 
1 

' V\•ahlar lıugiin lı'man ·~. ?'ev uba~s hile ol"ınıy r c• il i baha ıd ıl k ızı surıılm ktedi< " ın kur C • 
l; ı.;r ıt1• r ·,.. ~ t t Z=-ten şehir l: t sile ~ i ·0 her • r r 1 r hr 
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tlsrın umdesi "Milliyet" tir 

31 TE,\11\ILZ 1930 
iDAREHANE - Ankara caddeıi 

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

Telefon numara1ı: 
lstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

Şöhret peşinde koşarken 

~o~i:ıvli:ff .~rn ıatııka.ı 

Sıva~ hattı 

Türk Ocağı balosu 
Türk Ocağından: 
Bu akşam Büyükada'da Yat 

63 üncü haftanın Sinciliğini klübünde Büyük Millet Meclisi 
Dar:;şşafaka lısesinden 82Avni Reisi Kazım Paşa Hz. nin hi
Ziya B kazanmaıştır. yazısı şu- mayelerinde verilecek Türkoca
dur. ğı balosu için sureti mahsusada 

Bu haftanın en mühim habe· Seyrisefain'in Pendik vaporu te 
ri şim.endifer yolunun Ankara- min edilmiştir. 
dan Sıvasa kadar vasıl olması- Baloya iştirak edecek davetli 
dır. !eri götürmek için Köprüden 

-Fransızcadan- İsmet Pş. Hz. nin memleke- Adalar iskelesinden tam 21 de 

.... u .... • .,.._, ......... .... • 1 ........................................ ....••.............................. ,. ...ı• •••••• • •• •• ••••• • • • • • • • • :~;:;,, "111111111111111111111111111111 --------------------------------------------------------ii 
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ANADOLU 
SiGORTA ŞiRKETi 

Türkiye i, Bankası tarafından teşkil edilmişi r 
Yangın - Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobll - mes·ull! 
maliye Sigortalarını kabul eder. 
Adres: ' Uncu Vakıl han lstanbJI 

:: Telefon: lstanbul - 531 Telgral: lmt1Y•1 

iiı 1111111111111111111111111111111111 tlıııı.. .............................. , :u 
........................................ ,.. "1111111111111111111111111111111 

3 aylığı 
6 .. 

12 " 

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

1400 " 2700 " -
timizin her tarafını örümcek a- hareket ederek Haydarpaşaya 

Bu emel kendisine nereden/ odanın kirasını veremediği için ğı gibi demir yolu ile örmek si- Kadıköy ve bütün Adalara uğ-
geımişti?.. oradan da çıkmağa mecbur ol- yaseti, iktısadiyatımız noktai rayarak Büyük Ada'ya gidile- ı 

Gene; bir kadındı. Fakat genç du. Başka, hiç şüphesiz daha kü nazarından büyük bir ehemmi- cek, ve avdette ayni iskelelere 
liği güzelliği kafi görmüyordu. çük ve dar bir yere gitmek mec yeti haizdir. Çünkü: Memleke- uğrayarak köprüye muvaselet 
İstiyordu ki bir de edebi şöhre buriyetinde kaldı. Fakat ne fe- timizde eskiden olduğu gibi edilecektir. 

ISTANBUL ViLAYETi 

DEFTERDARLIK iLAN ! 
Gelen evrak geri verilmez 
Mıiddeti geçen nushalar 10 kuruş 

tu.-• .Ga7ete ve matbaaya ajt itler için 
tnüdüriyete müracaat edilir. 

(~a ... etemiz ilin1arın meı'uliyetini 
kabul etmez. 

ti olsun ... Kendisinden bahse- laket? .. Bu odanın kapısından köylünün büyük bir emekle ye- ı•--------.-----:

1 dilirken son neşrettiği eserden tabut giremiyordu!... Tabutu tiştirdiği buğday, ham madde Şehrenıaneti ilanatı 
de uzun uzadıya bahsedilsin ... bırakmak kendisi için mümkün ve saire \esaitsizlikten lazım.._ ___________ ..... 
Fakat pek kuvvetle ümit ediyor değildi. Satamazdı. Kimse al-' gelen yerlere satılamıyordu. $ehremaneıinden: Fatih ıangın 
du ki kendisi de bir gün gelecek mazdı. Zaten kendisi böyle b;r .Mahsul günlerce çürüyüp malı- \•erinde 147 inci adada 2707, 2876, 

B ·· k"" h -hem de yakında- o da meş- şey du""şünmu··ş deg"ildi. Tabut- voluyor, memleketin ihtiyacına 28'.!!:!, 2821, 2820. 2823·3 h:ıriıa ugun u ava ı ı d ı-<> 48 hur bir kadın muharriri olacak- tan ayrılmak onun irin bir ö- kafi g_elmiyordu.. Bu su_ retle num•ra 1 •<sa ar ara5 ın • ' --
llun hararet en çok ~8 en az t " b l k l d h l metro muralıbaında ı e 6 metro \Ü· 

h k ı. lüm demekti. Fakat ne yapa- ecne ı mem e et er en ı t a e züııdeki ar<anın metro murabhaına 
derece idi. llugün an açı Bir takım yazılar neşretti. La k ? El " d b" ·· ı .. ·ı mecbur oluyoruz, milli serma-

la k .. .• , · ca tı.. . ın e ır o çu ı e ta- 150 kuruş kıv. met takdir olunarak o ca '" ruzg.r povr>7. esece.ur. kin bunlar beklediği şöhreti te yemiz harice çıkıyor. Halbuki .. ;:========i'~r:;:;;;;;;s butun enini, boyunu ölçüyor, satılmak için açık wüzayedcyc kon· min etmekten çok uzaktı. hububat şehirlerimizin demir sonra yeni yerleşeceği odanın muftur. Taliplerin şartnameyi gör-

Aıtzı sigaralı adam 1 
Bu adamı heryerde görürsü

nüz! Sigarası dudaklarına ya
pl§mış, gözünün biri sigara du
manından nim kapalı, herkese 
mütekebbir ve muhakkir nazar
la bakar.. Denebilir ki sigara o
nun ağzından bir kısımdır .. Y'ü
rürken, okurken, görüşürken ve 
öksürüken sigara ağzındadır. 
Bilinmez bütün diğer uzvi vazi
felerini yaparken de onu ağzın
dan düşürmez mi? 

Herkes te sigara içer, lakin 
ondaki «antipatik» tavır kimse

Bir gün kendisine garip bir 
fikir geldi: 

- Ben, dedi, büyük bir san'
atkarım. Öyle bir eser yazaca
ğım ki bana sağlam bir şöhret 
teminine kafi gelecek. . 

Sonra gitti. Bir tabut ısmar
ladı. Bu ne olacaktı?.. Tabut 
yapılıp getirildiği zaman bunu 
salona koydurdu. 

Bu tabutun karşısına geçerek 
düşünüyor, hayatı, ölümü düşü
nüyor, sonra hep düşündükleri
ni yazıyordu. Yazdığı fikirleri, 
duyduğu ilhamları topladı, neş
retti. Fakat bunlar kendisine 
şöhret temin etmek şöyle dur
sun bilakis herkesin istihzasım, 
:nsafsız münekkitlerin istihfa-

yollarma merbut olması bu müş 
kapısını, içerisini ölçüyordu. Ni nıek için her gün, müzayedeye gir-

külatı pek yakında ortadan kal 
hayet tabut kapıdan ireri gire- mek için ihale günü olan 21 ajtusros " dıracaktır. Yine bu siyaset saye bildi. Fakat odada kendisi irin 9.30 per$embe günü lc,·azım müdür· " sindedir ki memleketimizin Av 
Yer kalmıyordu!.. tülüne gelmeleri. rupa ile teması günden güne ar 

Maamafih bu kadarla kalma- tacak, iktısadlyatımız daha zi- * * ':' Adalar ·ııe:edi,e daire;indcn: Be· 
dı. Daha fena günler baş gös- yade inkişaf edecektir. İşte deli k~fi 28;; lira .59 kuruştan iha· 
teriyordu. Büyük bir edebi memleketimizin şimdiye kadar ret .\da!ar helet!iıcsi ımıha<ebe ka· 
şöhret kazanmak için ne vakit- hali kalan yerlerine demir yolu lemi için nrak mııh:ıfazasına mahsus 
tenberi hayat ile pençeleşen bu nun vasıl olması hakkındaki bu 
kadın buradan da çıkmak mec- haberi benim gibi her Türk ev
buriyetincle kaldı. Fakat bu se- !adının da büyük bir memnuni 
fer gittiği yer tabutu alabilecek yet ve alaka ile karşılıyacağı 
gibi bir yer değildi. Tabut ka- şüphesizdir. 
pıdan bile sığmıyordu!. . Yi I - l I 

Güç hal ile başka bir yer bu- en f eşr ya 
lup tabutu içeri sokabildi. Fa- TÜRK SPOR 
kat burası o kadar dardı ki kadı Buğün çıkan 44 numaralı 
nın ufak tefek diğer eşyaları ~ayısında Koca Yusuf Amerika
için tabut girdikten sonra yer dan gelirken nasıl boğulmuştu? 

olup imali ~uneli\an aleni suretle 
münıkısa~a konmu~tur. 21 ap,ustos 
930 perşembe günü 5a3t 1 Ste ihale<i 
yapılacağından talip olanların daire 
encümenint müracaat eylemeleri ve 

keşifnameyi giırmek isteyenlerin de 
heyeti lenni)·cıc müracaatları il~n 
olıınur. 

• • * 
Fatih daire,inden: Sahip>iz hulu· 

Kuru~ 

lngiliz lirası 1034 
Fransız Fırankı 8 
Alman :\!arkı 51 
A vustur~·a Şilin 30 
Belçika Bclga 29 
Bulgaristan L~va 1 
;\Jı.-ır Lira,ı 1059 
ispanya Pazeta 25 

Yunanistan Drhami 1 

Para 
20 
10 
00 
00 
30 
2S 
20 
00 

30 

Kuru~ 

Felemenk Fl\orln 8b 

ita! ya liret l 1 

Nevyork Dolar 212 
Romanya Ley 1 

İsviçre Fırankı 4 1 

Çekoslovak Kuronu b 

Yoguslavya Dinar .J 
Mmkova Cervonec 1088 ı,ıW 

+ (10 Ruble muka 

Damga kamınunuu onuncu madde~! 111ucibince me,kOkltl 
biycnin fiatları Türk parası olarak bittayin ba!Ada gcistcril~ 
duğundan Tcmmt11: 1930 iptidasından İllbaren alu ay TP 

Damıı;a resminin mezkur flatlar üzerinden hes•p ve j,tif a e 
ilan olunur. ,1 

~~~~~~~~~~~~~~~---~ 
Danı!'accze l\1üdurlüğl1nden: ı,ıi 
)lüesseıe bir .ene için iktiza eden 8000 kilo şekerle y.,ınl _.,,A 

elli kiloya kador birinci nevi ekmeğin 27 agusıos 930 çar~amb• r". 
palı Ziri usulile münakasa.. icra edilecektlr. Taliplerin yüzde )edl 
teıninat .alcctJeriyJe mtiracaatlın. 

* * • 
lhrülacez"e mukta1.i 300 tonilato )<rli ıilvenan maden koıJ 

ka~alı ,,arf usu ille münıkasası .~ 1 '\ğusto& 930 pazar gilnıi ıcra 

ı·c teklifnameler saat on dörtte açılacaktır. Taliplerin yüzde yedi 
ilk temin:1t akçeleriyle darülacezeye mliracaatlsrı. ~ 

~~~~--=-~~·----~~-~---~-----' 
Vilavet daimi encümeninde 

n 

r 

cı 

v 

de yoktur. 
Tramvayda, vapurda, lok

tada heryerde ben ağzı sigaralı 
adamdan kaçarım. Çünkü evve
la sinirime dokunur, ikincisi ök
sünirken ya sigaranın külü gö
züme, ya ağzının tükürüğü yü
züme gelir ve tabii özür de di
lemez. «Ağzı sigaralı adam» si
nirleri harap eden şeylerden bi

ını celbediyordu. 

Genç kadın için bu manevi ıs
tıraptan başka maddi bir endişe 
basgösterdi. Mevcut parası tü
kendikçe tükenmiş, nihayet o
turduğu yerin kirasını veremez 
olmuştu. 

Yazısile Eşref Şefik' Beyin "De-
kalmıyordu. risinden gülen adam • isimli 

Bir çare buldu. O ufak tefek makalesi, At yarışla ·ı. DU~ya 
eşyaları tabutun içine tıktı!. . kupası maçları, Koşucu Besım
Tabut artık bir ilham membaı in hususi havalı, Tenis. Futbol, 

nop daircyı.= tt:sHm ttlilcn bir re's 
merkep yavrusunun 8 gün zarfında 

sahilıi çıkmadı~ı takdirde satılacağı 

ildıı olunur. 

\'ilAyctlerln 9.10 senesi bütçelerinin bir arada pazarlıkla ub 
enirilme,i ıakarrtir cdcdiğinden taliplerin 6 ajl;u,tos 930 çarıalllb' İ 
~sa_a_t_o_nb_i_r,_·_k_:ıd_a_r_e_n_e_üm~en_i_v_i_li_y_et_•_m_ür_•_ca_a_ıı_a_rı. __ _________.,; b 

.• 

ridir. 
Tazminat mı istiyorlar? 

Eğer diplomaside mizah olsa 
idi hanın bizden tazminat iste
mesi bir mizah çehresi olurdu. 

Hoca Nasreddin, Akşehire 

gelen ve ordugah kuran Teymu
ra haber göndermiş: 

- Yarına kadar buradan çık
sın! Eğer cıkmazsa ben bilirim 
ne yapacağımı! der. 

Teymur kızar ve henüz tanı
madığı Hocayı çağırtır ... Hoca 
Tı:ymıırun çadırına girer, selam 
verir, heybesini yere koyar ve 
oturur. Teymur lıöyle laübali 

On• in burc. an çıktı. Ken 
disine ıa uygun bir yere ta-
şındı. Lakin bu vaziyet düzel
medi, git gide fenalaştı. O hale 
geldi ki daha ucuz yer bı" o.ak 
için daha küçük ve dar bir oda
ya sığınmak mecburiyetinde 
kaldı. Fakat gittiği yere tabutu 
da beraber götürüyordu. Gen" 
bu tabutun başı ucuna geçere. 
düşünüyor, ilhamlarını kayde
diyordu. Fakat yazdığı şeyleri 
basmak için hiç bir lritapçı çık
mıyordu. O buna rağmen me
yus olmadı. Hala diyordu ki: 

- Ben istikbal için çalışıyo
rum. Bir gün bulunduğu küçük 

tarzda giren adama içerler ve - Ne mi yapacağım? Heybe-
sorar: mi alıp ben çıkacağım. der .. 

Deniz mUsabakaları yazıları 
değil bir sandık olmuştu. Sefa- şayanı tavsiyedir. 
!etle pençeleşen kadın artık ken 
di kendine: Dr. A. KUTiEL 

- En akıllı hareketim diyor Muayenehane ve tedavll ele ki· 
du, ölmeden evvel kendi tabutu rlklye labratıı varı. Karaklly 
mu hazırlamak oldu!.. Topçular caddesi 34 _ ... -...... ,,Miliiy.~t;''"i~ ...... ~ği;;~~;;ı-;;-;:r·-· ........ 

nkU yeni DUnkü bilmecemlzln 

_Çifte havuzlarda-

CE~llL PAŞA parkı 
1 ]er ('uma günU ~:ıat 15 t~n 

19 a kadar Kadıköy 1 lil:lll \h· 
mer \e ruknrapcr\ef c~miyetle
rine ( hlıı üklcre IO, talebeyo 5 
kuruş ) teberru mokolıilinde ge 
zilınc ... inc mü.-a;ıJc edildiği ve 

çihc h3\ u1.l1r civ~ırırıa otobüs iş- ı 
km<kıc c•klur;n hı!uirilmektcdir. ........................ 

J:-t.ınlıu1 ikint·ı icra ıncmurlu~unc.lan: 

Bir 1'orçun dolaYt mahcu1. ve 
para\a ~-L' riln e i ınuı...arrcr l\ırıstal 

c·ıınh '\·azıhane n1a.!':t'i1 ile divıır 

saatı ,·anti1ı\thr \ c !"airedcn ibaret 

"''" 9·8·'1.lO tarihi'ıc musadif cu· 
nuı.rtec:.i p;unu c:.aat 1 h d:ın itibaren 
Fatihte !olta Çlr~ısı"clt açık artırma 

~urct.lc 

mt:zkUr 

sa.ul:ıcakur. ·ralip o!anl<ırın 

~ıın 'c >aaua 930· 1'!99 
nurn:lr:th dnı;:ya ile m:ıhallinde ha;.:ır 

P. T. T. ~. M. tevaznn Mu~urlu~uu~eı: 
ı - Ambar ihtiyacr olan iki boyda 60 adet sürüciİ lıd 

200 adet iki boyda emanet çantası, 190 adet keza iki tJOY 
vezzi çantası kapalı zarf. usulile münakasaya konuıa:ıU~ 

2 - Mezkur eşyanın 5 ağustos 930 tarihinde ihalesı 1 

Jınacağından taliplerin şartname almak için şimdiden, ş 
menin üçüncü_ madd~sindeki tarifa~ ?~hilinde ihz~r ol 1 
teklif mektubıle temınatlarını tevdı ıçın de mezkur tarı~,,, 
sadif salı günü saat 14 te İstanbulda Yeni Postanede ırııı 
komisyonuna müracaatları. __./ 

ANKARADA İNŞ EDiLECEK 

MACAR SEFARETHANE BiNJll 
Ankarada in~:ı edilecek ;\Tarar sefarethane binası ·çili 

nıunakasa ulan J 1 Temmuz rnrihlnde sefarethane kapalı ola 
dan, alak:ıtlaranm ~alnız Ağustosun 'i! inci gunü sabahı ,ast 
müracaatları ilAıı olunur. 

- Sen kimsin? Teymurla dostlukları da o an- biln ' .nzl 
- Nasreddin Hocayım! dan itibann baslar. SOLDt N SACA: 1 

halledilmiş •ekli 
YUKARDAN AŞACI: 

bulunacak n1cmuruna mtlracaatlın 

il.in olunur. 

- Haaa ! S,u beni tehdit için . . 1 - Beygir (2). Nota (2). r eğ• 
İran komşumuzun istedığı nek (3). ı Beyaz (2). Bağışlama (4). Kurt i<nııni ta~nan tüyleri 

kırpılmış 1 l\kktehc dühul için her ~alı ve cuma gunkri s;ı t 

haber gönderen?! tazminatı tabii verecek değiliz.. 2 - istifham (2). istikbal (3). 2 - Şarkı ııöylemek (7). 
- Evet! Bunu kendisine bildirirken: 3 - H;ndin büyük ıairi (6) 3 - Kokulu bir yaprak (4). ı ... 

<ı,.10 ten 1 ı .. 30 a kadar 

•

•W-W.,W_W_W _______ I.._ ________ ,,,,,.. 
olunm:ılıdtr 

- Eh! pek aia ! sen bana ya- 4 - Layemut değil (4). Nota (2). •"fham (2). 
nna kadar çıkmazsa ben bilirim - Tazminat mı istiyorsun, 5 - Törpü (3). Siyah (4). 4 - Tütün inhisarı (4). Nefi eda- Bir çoban köpegi mx~ı()<)<><>ı<><>=xx• . 
yapacagımı diye haber gönder- vermiyeceğiz! ne olacak?!. der- 6 - Edatı atıf (2).Hazım aleti(1) tı {'2;). za)i olmu~tur. Bulup Taralıya· 

sek. 7 - Valde (4). Namus (2). 5 - Rabıt edatı (2). Arkadaş (2) tSh.ÜDAR AAIERtK AN KIZ ttSESI 
missin! _ Siz vermezseniz biz veri- 8 - istifham (2). Boyun atkm 6 - Dost (7). da lnl(iliz o;cfarctiııc getiren zc· Mektep EylülUn 18 inci Perşembe gUnü açılacaktır. ı<•l, 

- Öyle! n"z ı. d~.melerı· nekadar hoş olur... (5). 7 - Cet (3). Nota <2>· ı 'f ·ı ı · ve kabul irin Ağustos 19 dan EyIOI 12 ye kadar sıılı ' 
- Çıkmıyacağım, bakalım ne '· 9 - Nota (2). Fiil (2). Uzak ni- 8 - Nota (2). Nota (2). Arka (3) 'ata ım"a at vcrı cce ... tır. ~ 

yapacaksın?! FELEK dau (2). J 9 _Nota (2).Hayvanın yediği(4) ~ cuma günleri müdüriyete müracaat edilmelidir. 

.:.;.'~';;M;;;;i;.l/;,;;i;.;.y.;.f.e•,·,·,-n--e-d•e•h-i_r_o_m_a_n_ı_:_3_4 _____ _. .. y_o_rd~u~:,--------- hücuma geçiyordu. Ferhunde le, ne otorite ile, ne de tahak- sordu: - Hepsi de mi?. d , 
- Mersi, Belma Hanım... ise doğrudan doğruya sözler- kümle sorulabilirdi. Bunda bir -Neden,feriş? - Tabii.·· Hepsı e. iı 

\ı •ı @R', ~ 

BAHÇEMDE 
'~ ,, -2) 

.... ~:-BiR GUL A 
Fikrin doğru •.. İtiraz etmeden 
kabul ediyorum. Şayanı dikkat 
bir çocuk oluyorsun. Aferin, be 
ğeniyorum ! Demeki. 

Ferhundenin zaten ışık ışık 
yanan yüzünde daha sihirli 
renkler dalgalanmağa, uçuşma
ğa başlamıştı. Eriten bir bakış
la Rasih Nevres'e bakıyordu. 

Rasih Nevres'in heyecanı, 

sönmüş gibi idi. Kalbinde bir 
pışmanlık sızısı vardı. Babası

nın iltifatına, hiç te sevinme
mişti. Hatta bunu, bir iltifat da 
teiakki etmiyor, mühimsemiyor 
du. Bn iltifat, ne kadar büyük 
olsa, geçmiş günlerin ihmalini 
ödivemezdi. 

Mahmut Yesari 
Belma, Rasih Nevres'i yere 

vuramadığına hayıflanırken, üs
telik birde zaferle kalkınıverme 
sine yüreği sızladı. 

Ferhunde, imalı gülümsedi. 
- Bazan Rasih Beyin çok o

rijinal fikirleri var. 
Nevres Vacit, tasdik etti: 
- Evıtt, Ferhunde Hanım. 
Belma, dudaklarını büktü, 

kıvranır gibi omuz oynattı, bel 
büktü: 

- Tabii. .• Nevres Vacit Bey 
Eefendinin mahtumları ... 

Nevres Vacit, baygın baygın 
içini çekti. İlk eseri neşrolundu 
ğu zaman kalbinin bu kadar he
vec~nıa titredifini hatırlanır-

Rasih Nevres'e döndü: den, vak'alardan imdat alarak arkadaş samimiyeti, laubaliliği - Nevres Vacit Beyefendi- Nevres Vacit, başını 
- Gördün mü, Rasih? Her- Belmanın aleyhine yürüyordu. lazımdı. Halbuki Nevres Vacit, den şüphe eder miyim? Etmek dan tarafa çevirdi;' ııJl 

kes seni tasdik ediyor. Nevres Vacit, bu gerginliğin, bu şekil münakaşalara, müsahe- hatırımdan geçmedi; hiç? Sırf - Ya, siz, Belma fla·ıe 
Ferhunde, ellerini çırpıyor- günlerdenberi farkında idi. Fer belere kendini alıştırmış değil- beni mahçup etmek için, bunu - Ben de Ferhunde 1 

du: hundenin Be imayı kıskanacağı- eli. Rasih Nevres, sükUti bir bile bile söylüyorsun. · · fikirim! . 
- Evet .•• Evet ... Çok güzel m, Nevres Vacit, daha ilk gün- gencti. Onu açmak, söyletmek Nevres Vacit, başım doğrult- - Çon enteresan ııır 

buldunuz! den biliyordu. Lakin bu kadar için çok geniş bir tatlılıkla a- muştu: yet ... 
Ferhundenin, biraz taşgın, ne açığa vuracaklarını pek tahmin çılmak icap ediyordu. -Pardon, Ferhunde Hanım... Rasih Nevres, içi~ jçl~ 

şesi, Belmaya nisbetti. Belma, edememişti. Acaba Nevres Vacit, bunu Bir şey soracağım. yor ve ayni zamanda 11' 
bunu derhal anlamıştı. Yan yan Nevres Vacit, iki genç kızın yapabilecek mi idi? O<tlu, bu - Buyurunuz, Beyefendi. 0 yıkılmaz gururunılfl• 
baktı: aralarının açılmasını istemiyor ani samimiyete inanacak mı i- - Benden şüphe etmediğini- toy genç kız karşısın~~ 

- Ay, şüphe mi ediyordun? du. Belma, Ferhunde olmadan di? ze, etmiyeceğinize mersi. .. Yal yıkılacağını da acı acı 
Nevres Vacit, havada çakan köşke, tek başına gelemezdi. Nevres Vacit, kendi kendine; nız, size bu kanaati, bu hükmü d 

gizli şimşeği hemen hissetti. İ- Bir behane bulmak zarureti - Ahlakın değişiyor ... Ya 1 verdiren nedir? ya.'.:_ ~vet, çok enteresıı~, 
ki genç kızın seslerindeki asa- vardı. Pek seyrek gelebilecekti. pek ahlikarz adam oluyorsun, - Bizzat, siz, Beyefendi? nim zavallı ihtiyar b3 rl" 
biyet, bir fırtınanın başlamak Ferhundenin gücenmesine de yahut kötü huylarım tashihe- - Peki, eserlerim?... artık bu bahsi, bırak, te 
üzere olduğunu anlatıyordu: gönlü razı olmuyordu. diyorsun! Samimiyetine oğlu- Rasih Nevres, olduğu yerde Diye bağırmamak ;çifl• 

Fakat Nevres Vacit, bu, asa- Bunu, ancak Rasih Nevres'- nu bile inandıramazsan. yıllar- kıvrandı, yumruklarını sıktı, 
biyetin sebebini bir türlü kavrı- ten öğrenebilirdi? İki genç kız, ca halkı inandım1ağa neye uğ_I gözlerini kapadı. ni güç zaptediyordu. f. 
yamıyordu. Hatta ortada birse ne istiyordu? Neye biribirlerini raştın, didindin, durdun• .. Ba- Babası, bilmeden bir yaraya İki genç kız, kor~ade 
bep, bir mana da göremiyordu. çekemiyorlardı? Bunu, Rasih kalım, inandırdın mı? Kandı- dokunmuştu. Belma ile Ferhun kışıyorlardı, ikisinınkı 3 

!arı pençe pençe . ,.r 
Münakaşa, Rasih Nevres'le Nevres bilir ve anlardı. rabildin mi? O da şüpheli ise, · de, Nevres Vacit'in eserlerinin Tehlikeyi onlar da h"' 

idi. Mevzu bahsolan Rasih Nev Oğluna bunu nasıl soracaktı? yazık ömrüne, Nevres! isimlerini bile bilmiyorlardı Ra-
1 

d" b" • d 
' . B 1 ·1 F h d O k d R "h N , D" d "h N b k ,. . er ı ır agız an: ·"' res tı. e ma ı e er un e ne- ana a ar, ası evres e ıyor u. sı evres, una at ıyyen emın ' . . . ıı v• 

den asabilcşiyordu? Onlar, ne hep emirle, otoritesini kullana- Ferhunde, kinayeli bir bakış- <Ji. - Ne ~bı enteı esa 
cihetten alakadar oluyorlardı? rak sormuş, tahakkümle konuş- la, Belmayı süzdü: Ferhunde, gözlerini açtı, do- bey~fcndı ! j 

Belma, Nevres Vacit'e srğı- muştu. - Ah, ne fesatsm, Belma!.. nuk, donuk: DP7e sordular. (Bit#" 
narak, heo onu siper tutarak Şimdi sorarağı şey, ne emir- Belma. 1casların• lcaldırarak - Eserlerini% de ..• .;ı..,ı; 
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ismet Pş. Hz. 
- Binnci sahifeden mabat -

nil k:\d~r uzakta bulunan Ya~uı~ 
etişın k pek te imkansız değildı: 

~·-

şark_h_u_d_u_dunda 
_ Birinci sahifeden mabat -

Poliste 

Zehirle intihar 
F ord kamyonları kervanı 
Yoluna devam ediyor 
Bu bapta Ford Kumpanyasına ge-

len telgraf şudur: 
·yeti bir an eve! tashih etmek 

zı . . 
lüzumunu bir daha gostermış 

iki kadın canlarına 
kıymak istediler 

Edremit 27 - Selıimetle Edremi
te vasıl olduk. Kervan her yerde al~

FLi 
ka ile karşılanmaktadır. '1aşvekil Paşa Yavuza yetişilmesı~ı 

mr +tiler ve birdenbire tam sür:a~ı
.i 11fan Ertuğrul. İzmit körfezının 
kin sulan üzerinde beyaz bir mar-

tı ,. oi se':tmegc başı.ıdı. ·d' 

oluyor. Bu dostane ihtarata ve 
iş'arata tebaiyet edip ~t~emek 
İran zimamadaranına aıt bır key 
fi yettir. Her h:ıl?e. b!z şark. hu: 
dut ve vi!ayetlenmızın emnıf'~tı 
için meşru müdafaa. ~aruretı,'.1-ın 
icap ettirdiği tedabırı alacagız. 
Şarkta son vaz~y~~e gelince •. so~ 
hazırlıklann bıtınlmesıne ıntı
zaren Ağrı dağı civarında ~ükil.: 
net hükümfermadır. Dagdaki 
şakiler yedikleri şiddetli d~r?e
den sonra dağ kovuklarına ılı_ıca 
ederek mukadder akıbetlenne 
derin bir endişe içinde intizar 
ediyorlar. Salih Pş. dağ hare
katına iştirak edecek kıtaat~ız 
icin çarıklar ve eldivenler getırt
ll'ıi.ştir. Musul tarafından Haka
ri vilayetimizin hududuna te~a
vüz etmiş olan Barzaı_ı şe~hı1'.e 
mensup şeyhine tenkil edılmış 
ve muhasara altına alınış ldukla 
n bir bölük askerimiz kurtarıl
mıştır cenup hududuı_ıdan bu .. ~ 
bll tecavüzlerin ademı tekerruru 
için icap eden askeri tedbirler 
alındığı ve alınmakta ?ulun~u
ğu gibi Irak Hükumetı nezdın
de siyasi teşebbüslerde de bulu-

1- Tahtakalede Dökmeci
ler medresesinde oturan Meh
met Aganın zevcesi Kevser H. 
dün tuzruhu içmek suretile in
tihara tesebbüs etmiştir. Yeti
şilerck kurtanlınış ise ele intiha 
rın sebebi malum degildir. 

Her şehire evvelce tayin edilen 
saatte- vasıl olmaktayız. Kamyonlar 
en ufak bir arıza göstermemişlerdir.; 

Muhiddin -
Yavuz filhakika yarım yolla gı .'

Yorc..•ı. Koca harp ı;emimizle Ertug
ulun arasındaki mCsafe gittikçe az~

LYOr, evvel.i Lir duman bulutu cklın 
ie go:-L , z r ının t üttin hatları te
csst:m ctmegc ba('' yorJu. 

Bı oldu in Yavuza hemen ye-
• ' cegı •annedildi. Fakat k.:ıca zırh

lı sliratini yavaş yavaş artırıyor ve 
21 mil giden Ertuğrul daha yarım 
Yolt• pek aşmıyan Yavuzla arasınd~-
ki · · müşkılat cs.afeyi muhafaza ıçın 
çekiyordu. . . 1 On dakika heyecanlı bır takıp o -
du .. .!\daları arkasında bırakan Yavuz 
oJttikçe artan 1ir süratlc Marmaraya 
b ' E t • ul açılıyor, onun arkasında~ r ug~-
Yavuza yetişmek gayretıle ad.eta •. 
çuyordu. Tc-kibin netice vermıyccegı 
tahakkuk· etmişti. Eğer Yavuz '!'01 

kesmez ve durmazsa yakalamak ~~
kanı yoktu. İsmet Paşa, elinde d~r
bün, bu hararetli takibi kaptan koş-
künden seyrediyordu. . .. 

Ertuğrulun suvarisi. proJektorle 
işareti tecrübe etti. Yavuza man~~ 
bir kaç şua gönderildi. Bunun tesırı 
görüldü ve projektörle cevap veren 
Yavuz rotasını değiştirerek durdu. 

Harp gemimizi ziyaret 
Ertuğrul 10 dakika sonra har_p 

gemimizi bordalamıştı. Yedi çifte hır 
flika İsmet Paşa ile maiyeti erkinını 
Yavuza götürdü. 

nulmuşrt.u. • 1 Şimdınandan hır akın • 

Urfa 30. (Milliyet) - Ce
nup hududumuzda Şi~dinan,~a-

2-Beyoglunda Asmalımescitte Oni 
k}'an apartımanında oturan madam 
Ester dostu Abdullah Ef. ile araları- ' 
nın açılmasından müteessirtn bir ze· 
hir içmek suretile intih<tra teşehbüs 
etmiş ve berayi tedavi Btyoğlu hasta f 

SEYRISEf'AIN 
Merkez Acent•; C ;ı Iat• köprU 

buınd•, lleyo~lu l36l Şube 

ıentesı: \laiımucllyo 1 llnl ılun dı 
lstınbul 740 

a 1 ova nesine kald[r1lm1 1tır 1 

Kumar oynarlarken J Plaj ve 
Kerestecilerde yangın yerin- K plı,:ala rı için 

de dün sabıkalı hırsızlardan Nu C t ) ı ~· ı ıa pos a ar 
ri, Kamil ve Kör Kamil dün ku- 1( 
mar oı,arken Muavin İshak ve Öprüden: 
polis memuru Riza Ef. !er tara- I S, D. S, D. S, J), S, D. 
rafından yakalanmışlardır. Bun 8 00 9 00 ( ı ;ı ı ~ 2 1 30 
lar memurlara hakaret ettikleri y ) 
gibi Üzerleri arandığı zaman da a ovadan: 
tabanca, kama ve elektrik feneri S, D. 'i, D. "· D. S, U. 
bulnnmustur. S f S 1 il 00 il) 00 1 CJ 45 

335 lirasını dolandır- Yolcııi, rın lıilhn a 1'1;,jla 

mışlar dan azami surette i ·cifade· 

Sirkeci'de Trakya otelinde otu- sini temııı içın ı>a3t (f :ı, ı 5) 
ran Bursa muallimkrinden Şev de bir posta yapılrnı~ur. Bu 
ket Ef. dün Küçükp• 7 1r'rl"ıı posca kö?ruden hareketle 
geçerken zarfçılık sureti le 335 doğru yalcırn'ya ( ı 5,25) de 
lirası dolandınlmıştır. 

varır Yalov:ı"tian ( l<ı,l5 ) 
Çorap fabrikasında yangın 

de kalkaraı.. k ipniı~ (2 ı ,SS) 

Deposu digcr ı~ıırkalara 

nispeten ufakhr. Hava 
tnzylkı dalıa kuvvetli ve 
bu 'uretle duhn idareli 

1 olmasını mDmkf!n kılar. 

1 
Tulumba~7n aksamı sure- j 
ti malısusada leııimlen
mi~llr. Silindiri uzun olup 
f zl ı lıava tazyikını mU· 
kc ııımelen temin eder. 

1 ~aıı;ıam ve gayet nyarl 
~bir pistona mallkt:r. 

FLi-T~K~ 
rrulunıha::;ı asgari 3 sene 

teıııiııatlıdır 
Her yerde, her zaınan haşarat dlı~n1anı ( FLİ -TOKS) istimal 
edıniz ( FLl - TOKS ) sinekleri, sivrisinekleri, tahtakuruları 

pireleri ve sair n1uzip ve n1uzir haşaratı dakikada n1ahv ve ' 
yun1urlalarını ve tırlıllarını izale eder. 

( FLI • TOKS ) Güzel ve Slhhf bir koku ne.reden yegAne mayidir. -· Geminin zabitan ve murettebatı 
gövertedc selam vaziyetinde sıralan
mışlardı. Paşa bunları teftiş etti ve 
harp gemisini gezdi. Görülen intizam 
her türlü tı>kdirin fevkindeydi. 

rafma bir şaki çetes~ tı:~av~ze 
kalkıştı. Derhal çet~ın uze,ı:ne 
bir müfreze göndenlere~ mu~a
demeye başlandı. Şakilenn mık
tan maliım değildir. Fakat çok 
olmadığı tahmin edilınektedir. 

Dün Gedikpaşa'da Cami so- de ~ lir. 
kağındaki çorap fabrikası baca- L.--...;.----------1 

Nafia ve~aletin~en Koca Vavur.dan göğüsler iftihar 
hisJcrile 1 

'·• v'"'Jı-ıdı. 

Paşa diyorki 
Vapur ye .1..ı. .. 11 Jova istikameti 

t~e dönerken Jlaşayı tasdi için en mü
n3'ip fırsat zuhur etmişti. Yaklaştım: 

··- Paşam, dedim. İzmite emirle· 
rinizi telakki için gelmi~tım. Bu şey 
emredecek misiniz:? 

Güldüler: 
- Yeni bir şey yok! dediler. Ce

vap cesaret ver~n bir eda ile söylen
misti: 

..:_ Paşam, meselii şark harekatın· 
dan, umumi vaziyetten, şimendife~ 
islerimizden. iktısadi mesailden bahıs 
buyurmaz mısrnız? 

_ Bunlar hakkında söyliyecekle· 
·imi iki gün evvel söyledim. İlive e
decek yeni hiç bir şey yok. 

- Yalovada nckadar kalacaksı-
nız? 

- Mukarrer hiç bir şey yok. 15 
gün kadar kalmak istirahat vo tedavi 
fikrindeyim. Bilahare htanbula inece 
gim. !stanbulun hangi semtinde o
turacağımı da henüz tesbit etmiş de
ğilim." 

+-• ••••• t 

Selçuk oteli 
Aydın şimen~ifer. ":1ii: 
messilinin bır tavzıhı 

MahkUm avukat Haydar Rifat 
Bey aleyhine Adliye vekili Mahmut 
Esat Bey tarafından açılan davada 
mahkum ortaya bir de Selçuktakı o
tel meselesini çıkarmış ve Adliye ve
kilinin bu işe kanunsuz bir şekil de 
mudahale ettiğini iddia etmişti. Dava 
bitti. Maznun bu ve mümasil isnatla· 
rından dolayı mahkum oldu. Fakat 
şantaji bir türlü bitmedi. Mütemadi
yen neşriyat yaptırmakta devam e
diyor. Fakat bu nC§riyatta mahkeme 
safhaJarında dermeyan edilen iddia
lar, isnatlar gibidir. Dün gazetemiz 
namına gelen bir tavzih mektubunu 
bu işler hakkında karilerimizc bir fi-

Y alovada kir vermek üzre aynen dcrccdiyoruz 
y ı ki t k · skeledeki İstanbulda çıkan bir gazetenin 26 

k 1 ba o~ayak yaf .ai,.' ç~il ı ğ ba•·' temmuz tarihli nüshasında Haydar 
a a alıgın es etı ısse me ~ ' I . meselesi hakkında Başve-

ladı. İskele Başvekil paşayı ıstıkbale R_ıfaİt Beyp. Hz ne hitaben neşredi-
gel ·ı d ı t · kıl •met ~· .. en zevat ı e o muş u · 1 . k e-ktupta bcndenizindc is-

Fırka katibi umumi•i Saffet B.~Y· le? a1,ı "! olduğunu kemali teesüf
meb'uslardan Kılıç Ali Recep Züh- mım •. g~mış 
tü, Salih. İt'fan, Tahsin, .Hasan Cav.it le g~~~~~· Aydin Demiryolu şirketi
Beyler, seryaver Rusuki, Muhafı~ . emuru mes'ulü sıfatile şunu 
kıtaat kumandanı İsmail Hakkı Be- nın m 

1 
!erim ki Haydar Rifat 

Yler bu meyanda bulunuyordu. Pa:;a katiyet e ~ze~·ı ünasebe Adliye ve
h.er kesle ayri ayri meşgul oldu ve ıl- B_e'!'e ':;t~r~::,i ':Cyelendinin buyur
tıfat ettiler. • kıh m veçhile Ha dar Rifat Beyle 
, Beş dakika sonra Ertuçrul ya~ d~k.ları rde arka?rnda çalrşanların 
ıle gelenler ve onların istıkbalcilerı bıriikte P~ k ld klan Sel 
b· · bili J "t denberı bahsetme te o u ırıbirlerini kovalayan otomo ere 0 c . d b' esele yoktur. 
Yeşil Yalovanın yollart üstünde akıp çuk o:.•h ~·dmın a ırra~c tevakkuf e-
gid" Hele uzerın e musır 

ıyorlardı. . . . r ilr irketçe fotoğrafisi al-
!smet Paşa Hazretlerıne Gazı dılen ı_ amb'ldi. ·şı Mahmut Esat Be-

lia 1 · · k' k'· ki · tahsis e- dırıldıgı ı nen . zret erının es ı oş erı d' . ·· dahale emir ve imzast 
diJrn· · B kil p ada Mec· yelen ının mu !' ıştı. aşve aıayı or . lesi Haydar Rifat Bey ve rüfe-
ıs Reisi Kizım Paşa Haıretlerıle mese ha alhanelerinde vücut bul . 

?.!aliye vekili Saracoğlu Şükrü Bey kasınbı? er gyaribeden başka.bir şey de· 
karş ı d 1 muş ır . . . k 

ı ~ '.ar. . . . . "'ldir. Saniyen klışeşı neşredılen ~r-
Koşkun bahçesınde kısa bır ıstı- gı ! b !da dostum avukat Nesım 

rah~tten sonra Büyük ot~lde .otur~ trm ~ta~ ~fendiye yazılmıştır. Bu 
Pans sefirimiz Fethi Beyın zıyareti- llfazliy; lcii aleniyete vazına şir
n: gidildi. İsmet, Kazım Paşalar, kartım a :.:~; bulunduğunu bildirdi· 
Şukrü ve Fethi Beyler orada yarım k~tın m~ele irket ile Selçuk beledi
saat kadar süren bir hasbihal yaptı· ğı"! me daş aktile şirketçe istim· 
lar yesı arasın v . • .. d h 

. "'k dil 'ş olan arazı yuzun en U· 
Başvclrille Meclis Reisi. .Büyük la e 

1 
m; olan idari bir ihtillitir, bu 

Otelden köşke kadar mesafeyı kol ~ule .ge m § Adliye vekili Mahmut E· 
kola .. "d"I ıhtılafta ne d. k" 

yaGyan ruru u Ber. kil sat Beyefendinin ne de A lıye ve. a-
azı ve aşve Jeti celllesinin hiç bir rabıta ~e al~ 

Gazi Hazretleri köşkün balkonun !arı yoktur. Şimdiye kadar şırket. ış· 
da İsmet Paşayı bekliyorlardı. Agaç !erinin tesviyesi husnusu~?a Ad!ıl'.e 
lar~n. arasından onu görür görmez el- vekaletinden m~!dlit degıl bıl?kis 
lerını sallamaga başladılar. kanunların çizdıgı hudutlar dahılın· 

Kapının önündeki karşılaşma ha- de teshilat mazhar olmuşuzdur. Key
raretlı ve samimi oldu. Kucaklaştılar fiyetin tavzhi için bu !"ektubumun 
ve yeknesak lıir hareketle: hltfen neşrini rica ederım efendım. 

- Nasılsın? Aydın hattı Ankara 
3üallerini sordular nıiim~ili 
Yeşil g!ilgeler ar;sında tahta bir lımail Şevki 

masanrn başında oturdular ve konuş 
rnal!'a baş;adılar. · 

Yarım saat s . . . • .. onra Gazının otomo-
Fener rüsumu 

sından etrafa sıc;nyan kıvılcım
lar yiizünden Yüzbaşı Hilmi B. 
in hanesinde yangın çıkmış ve 
ateş süratle bastırılmıştır. La-
kin Hilmi B. bu fabrika dolayı
sile daima yangın çıkmak tehli
kesi mevcut olduğunu emanete 
bildirerek bu tehi i kenin önüne 
geçilınesi için tcsebüsatta bu- 1 
lunmuştur. ı 

Emanet heyeti fenniyesi bu 
hususta tetkikata başlamıştır. 
Fabrikanm evlere bitişik olınası 
mahzurlu görüldüğü takdirde 
fabrikanın yeri değiştirilecektir. 

Çengelköyünde üç ev 

yandı 
Çengelköyü'nde Kulelide otu 

ran mütekaidinden Hakkı B. in 
evinden dün yangın çıkını~ ve 
yanında bulunan iki evle bera
ber ıyandıktan scnra söndürül
müştür. 

Otomobil kazaları 
ı - Kadıköyünde Altıyol ağzın

dan hı":.la geçen bir otomo~il bir f~ın· ı 
cı çıragına çarpmış. gencın ayag .ı 

kırılmıştır. / 
2 - iki otomobil Yedikule caddo· 

6inde son hız1arile yarış ederlerken : 
bunlardan biri tramvay direğine çarp 1 

mış, parçalanmış, şoför muavini ağır-/ 
ca bir yara almıştır. 

lVludanya postası 
Cuma, SJlı, .\!udanya'ya 

ui';rayarnk Grnıl ğ'l' bdlr 

pazar, Ç'~rşanılıa, \lıı<larp' 

ya kadar saat g tla Cuınar· 

tcsi • Pn1.artl'Sİ , Pcrşcınbl! 
Ereğli \apııru t:ır.ıfından ara

lık postalar Atıııııtlıı'ya da 

uğrayarak \lııdanya'ya kadar 
"aat R,30 da Tophanede S"} .. 
rbefain rıhcırnındaıı kalkarlar. 

Trabzon ikinci 
postası 

[Ankara] vapuru J ı te'.l'lrnuz 

Perşembe akşamı Galata rıhtı · 

mından kalkarnk Zon•Tnldak, 

lnebolu, Sinop, .; ,un, t'nye, 

Fat<a, Ordu. Gires n, Trabzon. 

Rize Hopa'yıı gidecek ve pazar 

iskclesile Rize, Of, Sürm~nc, 

Trabzon,. Pulath<tııl', Gürele, 

Clresuıı, Ordu, Fııt>a, Samsun, 

Sinop, İncholuya uğrayarak 
ı;elecektlr. 

İSKEN DERİYE 
.. ' sur at 

3- "lzmit - l" numaralı otomobil (Cumhuriyet) vapuru 1 at.ı,t , · 
Kadıköyiındc Tolefon sokağından ge-

postası 

çerken yaya kaldırımın üstünde yü· ı cuma l .ldc (;;ılata rıhtımından 
rüyen dülger Ömer Efendiye çarp- kalkarak eurnark ı salıahı lz-
mış. k"kasını kırmıştır. mire \'C ~k~wıı Jımırdcn kal· 

Dünk airkatlar ı karak pazartesi ,kendcriyc·ye 
1 - Galatada sarraf Empol Ef. 1 

nin dükkanına müşteri sıfatile iki ki· varacak ve ~3rşnmlıa skcmle· 
şi girmiş 200 lirasını çalmıştır. riyr'dcn kalkarak lzrnire 

2 - Silivri kapıda Şevket Beyin uı>rayarak btanbula gelecektir. 

hanesine hrrsız girmiş açık bir man- ~="=·========~=::; to. beş gömkk. hamam takımı çalmış ! -

tır l - Beyoğlunda kolacı Nihat Be- SADIKZADE BIRı\DERL!<:R 1 
yin mağazasından iki gömlek çalmış- VAPLIRLARI ' 

tır4 - Heybeliadada siltçu Andon KARA Dt:NIZ i\IUXfA· 
Kınalıada vapUTunda çantasını ça1<1rrl ZAJıf VE L iKS POSTA!>! 
mıctır. t 

' Hemşerisi vurmuş ıl İnönü 
Küçük Mustafapaşada 16 numara PAZAR 

lı evde oturan Sünnrneli İsmail Kap :l ~·::,~~s 
tan gece evine gitmekte iken. Sür.' runu akşamı Sirkeci rıhh· 
meneli Salih isminde biri önüne çıka 1 mından hareketle (Zonguldak, 
rak, tabancasını çekmiş ve İsmail 
Kaptan üzerine ateş etmiş ve kurşun laebolu, Sam•un, Ordu Gire-
omu.ıuna saplanmıştır. sun, Trabzon, SUrmeııeve Rize 

Carih kaçmıı. mecruh İsmail Kap tıkelelerlne azimet vı avdet 
tan hastaneye kaldmlm"!tır. edecektir. 

.• . Taısııaı için Sirkecide M•y· 
Genç amator artıstler lmenet hanı allında ııcentalırırıa 

heyeti müracaat. Telefon:ı.tanbul 21 
Güzel san'atlar B.irligi .himaytsi 'r ·larıınız 11cı· altında genç ve amator artıstlerden apuı 

m~r7kkep yeni. bir trup te~ekkül et- · ı pazar munt:ı zaınan 
ınıştır. Bıdık tıyatro şubesı bılhaaa ı . 
bu genç istidatlarla metgul olmakta hareket e<ll Vf)rlar. 
drr. Artist Kemal B. tarafından ders • : 
"ıeriJmektedir. 

bılı Reısıcuınhurla Ba k·ı· . 
M.

11 
M 1. • . şve ı mı ve 

ı et re ısı reısini Millet çifl'"' . 
plajına gôtürüyoıdu. ıı;ının 

- -· 
Melek H. ın sebebi 

intiharı anlaşılamadı 

Türk vapurlarından alına~ ~ener 
. . tenzili ve fener resmının as-

rcsmının . . T' t' . . ki konulması ıçın ıcare ı 
rı bır şe e · k · 
b h 

. müdiriyetinde bır omsıyon 
a rıye ' d' 

faaliyette bulunmfaktt ~t:~i bitirmiı
Bu komısyon aa ıy akı d uy navetir. Komisyon raporun 

Gençler elycvm Birlik bina ında 
haftanın muayyen günlerinde çalış
maktadırlar. Heveskiirlar içinde üç 
tanı.: de Hanım vardır. Kıı mevsimi 
başında bu yeni heyet birlikte her 
on beş günde bir temsiller verecek· 

Üskıidarde 1 ıaııbul 9 ınet icı-J 
memurluğıındın: 

!lir mnhkOmu bik deynln ıemini 
1 rifa::ıı ıınııı ında llnrl ndct Kır m 
lnegı h·8·9JO ıarlhinc ıııu ·adif pr· 
~·mba gunu sat tlı>ıı uç huçııkt ı 
Kaililoy 'lodaac dhı Loran 
sokağında lnekçı l'eır nıın ahırında 
sanlacağından t•llP olanların vevmQ 
mczkOrd• hazı· bulnndurulıcd: me· 
morı müracutlm ilin lunur, 

gvrl ıf. Paşabahçede intihar 
tde • 1 k H nımın pederi Saim B. 
k zıı ın b bi ıntiharı hakkında şu 

luma v rmi t ••. 

- V u sur tle olmuştur. 
Be unü kdhveye çıktım k1-

2ını v ı yapt kt sonra ben 
Uy yaç tn .ı ye yukarı çıkmış yuka 
r: katı ı t v n rasındald halkaya ge
çır gı ıntıh etmiş. Hiç bir 
ıne• tup lıırakmamışt-r. 

İntiharının sebebini bilmiyoruz, 
deın.ıştir . 

kalete verecektir. 

Zamgoçyan Ef. hakkın· 
daki takrir 

Diş tabipleri kongresinde Z~mg'.'· 
Ef baklanda verilen takrır etıb 

çyan . . Od . 
ba odasına el'An gelıntml~tır. . a ıç 
tima ederek bazı mesaili hal ve ıntaç 
etıni9dr. . ,_ .. 

Zamıoçyan hakkındaki ta"".ırın 
ne oldufu, odaye el,ln ıııgin verilme 
niiii l;>alli defüdir 

tir. 

~SÜNNET--. 
AMELİ ESİ JÇ1N 
Dr. M. TAl.İP B. 

5·6 ııın evvel haber veril
mesi Slrkecl'de Nemli Zade 
haıııada aamara 1 Telefon: 

lstanbul 1486 

ZAYi 
C. . anıl.la İ\'4 lııdalı.;ır na

mına bir lngiliz pa ıponu zavı 
olmuştur llulııp Tçpebı ında 
Konıinantal Otdınc ı:eıırer. zr· 
vata ınukafat \erilce l<tır 

" lt~HI ,, M~T~D~ 
Bu senenin enegi 
mektep kitapları 
Bir itaba ile bes 
kıraat ve lkl gramer 

• 
l\lüclliHeri: Cel:ll 'ur! lley ve 

rüfek~st 
Maarif Vekaletince Yeni ted· 
rls senesi programına ithal 

edllml~tir. 

" ilk mekteplerin 
dil serisi ,, nden 

daha ilstiln bir 
kitap yoktur. 

Nafıa Vekaleti Sular istiksa Nafia Başmühendisliğinden 
fatı için ı:nuktezi levazım kap.ili meccanen alınabilir. Münakasa 
zarf usulıle 30 temmuz 930 tari eylil.lün yinnı'ncı· C rt · .. 
h' d · 'b .. uma esı gu· 

ı ınl en tıtı aMre.'.1dmd u'.1aka.~a}aka'a ko 1 nü saat on beşte münakasa ko· 
nu muş ur. u etı mun sa . 
mezkur tarihten itibaren 20 ey- mısyonunda yapılacaktır . 
JUi 1930 Cumartesi gününe ka- Şartname dairesinde tanzim 
dardır. edilecek teklif zarfları eylulün 

' Şartname sureti musaddaka- yirminci cumartesi günü saat 
J !arı Ankarada münakasa komis on beşe kadar kabul olunacak. 
' yonundan ve İstanbulda vilayet tır. 

rl T. T. ~. nıu~ur levazını ve nıe~ani ınu-
Bu seri, yer.· Türkçeyi herkese ~ l w ~ 
en az zamımh, en milkC'Tımel ur unun en 

,:,ı:;~:~~r. 0t~~~~,C,~e~A~~~:'.J~r i~: 9 

1

1 (eri, tabı da f.vbl4ıledir. 1 . Ankara telsiz istasyonları ih-ı tirak etmek için de şartnamenin 
Metodumuz hakkındaki rlsade tıyacı ıçın 200 ton gazoıl kapalı üçüncü maddesindeki sarahat 

isteyenlere meccanen · f · J'] .. k d · · d · · 
Adreb ' " lreri • Kütuphane~ı zar usu ı e m~~na asaya v~zo- aıresın e ıhzar edecekten mem 
Çiturl ·hanı mertebnnı sokngı, lunmuştur'.~unak~sa ~9 agus- mur zarfları tevdi için yevmi 

1 

Galata • ısınnhul. t~.s ~30 tanhıne. mu adıf ~alı mezkurda muayyen olan saate 
gunu s~at 14 te ıcra olunacagın kadar yeni postanede müteşek. 

1 1 b 1 4 .. .. 1 1 . , dan talıplenn ·artname almak kil mübayaat komi""'onuna mü 
ıtan u uncu cra memur ugun .. . . .. .. . WJ 

dan: ıçın şımclıden ve ınunakasaya ış racaatları. 
AÇTk arttırma ile paraya çevrilecek -

gayrimenkulün ne olduğu: Kadimen 
tevsii intikaUi kigir hane. G· yrimcn 
kulün bulunduğu mevki mahallesi, 
sokağı, numarası: Gcdikpaıa Emin!\İ 

lstan~.uı. itlıalat Gunıruğo nıu~u ıuıun~en: 
nan m. Tülbentçi han a. c. ZO. Tak· 
dir olunan kıymet: 2078 L. Artırma
nın yapılacağı, yer, gün, saat: İst. 1 
üncü İcra Dairesinde 4-9-930 t. 
14 illi 16 ya kadar. 

1 - işbu gayri menkulün artuma 
şartnamesi 21/8 / 930 tarihinden itiba 

1 ren 930-262 No. ile lst. 4 üncü icra 
dairesinin muayyen numarasrnda her 
kesin göre bilmesi için açıktır. İlanda 
yazılı olanlardan fazla mah'ımat al
mak isteyenler. işbu şartnameye ve 

Adet . e11 l\larka KJlo Cinsi eşya 
1 , andık ~Pi' 1.13 Pamuklu lnıikll mensuc•t 
'> • l.K 1014 Ciltli Mektep harituı 
4 • llS 1204 Pamuk men<u;ot 
1 • \'I> 101 Suni iptk ipliği 
4 • JTll CJ6 Demir çivi 
1 l\.ı lya IC 1 t;l Pamuk mensucat 
1 • Adres 126 A merlkan bezi 
1 Samhk Kokavo 

~' u\',ıl 

• 
Pırinç 

fı<nlc 

1 
2 

2 930-262doıya numarasile memuriyeti • Kabuklu ceviz 
mize müracaat etmelidir. F.Z 29 KabakçcklrdeJtl 

2 - Artırmaya iştirak içın yukar- Son:lık 18 Meyva ezmesi 
da yazılı laymetin yüzde yedi temi- \! Adcı Köhne balıkçı layı•ı 
nat göıterilecektir. H e 

3 - Hakları tapu sicilile sabit ol- • • K!!hne harap sandal 
mayan ipotekli alacaklılarla diger ala Si Parça l\luhtdll cins rşyayl utlye 
kada 1 · ·r k h kı 3 .\,!et ipek şarpa r arın ve ırtı a ak sahipleri-
nin hu haklarını ve hususile faiz ve • 0,150 ipek ıtkı 
masrafa d•ir olan iddialarını işbu K•p b'. 9 Pamuk men•ucıt 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün :l (,'u"•I fiQ K•mlı pamuk ipliği 
içinde eVTakı mü•bitelerile birlikte 2 Sandık tlC 87~ 1 lord:ı pa ·lı dbkmc tıbınca J,.m·rı 
memuriyetimize bildirilmd:ri icap 26 S.ndık KC srn (,'ukulıta "Tronsıt. 
eder aksi halde hakları tapu sicilik JLıl.1<\a mubnrrcr 22 k•lcm CŞ)I 2·8 9.10 wihindcn itibaren lstsnbul 
sabit olm•yanlar satış bedelinin pay· 1 , 

. ıhal~t < •Ümrıitıi s:ı'l~ k ını,yoııund·ı hllıniı<ıı ede ·ııılaca .. ildıı olunur. 
!aşmasında h.arıç kalırlar. 1 =----l!fllıİ!!!!!_İıı!l_llllİ ______ lllİ_llllııliııl~İİıııİ·İİİİmmm•~ 
tir:k- e~~~~~~il=~t.~~:d· ~«t:~~n:.~=i~~' Devi et Dem ı· ry o 1·1 arı okumu· ve lü.tumJu malümatı a!;nı · 
bunları tamamen ~ı,uı etmi ad ve 1 
itibar olunurlor. Ostunde birakılAn • d • 
gayri menkulün lıcd<'li zarnanınıla.. 1 a re s 1 i 1 a- n atı 
rilmezsc gayrin1cnkul ikinC'İ hır artır· ';.~~ ... m:=zcıı:::::m~m~~:mmımıııııılm~~;.;;.~~---rJ 
ma ile satılır ve bedel farkı ve mah · 
rum kalınan yuzdc b ş faız ve diğer f<.. tıın uı Ş<llur H ının kopalı z rlla mtinı~•sa ı 4 ngnslO> 9.10 pı " 
zararlar ayrıca bükme hacet kalmak-ı t< 1 gunu eat 1 ~ te ,\nkern:la llwlet demirvcnl•n idare ınde ınpılacıkt r 
sızın memuriyettiınizce nlıcıdan tah· l~tırok l'deceklerln teklıf mekıuplannı ve muvakkat ıcmln•tlarını aynı 
sil olunur. Beı numaralı fıkradak, glinde saot ı ı, ı.ı kadar nıunakı n ko n'>yonııno vermeler 14 zımdır, ·art tahakkuk etmek k.ıydile ür defa "l'ııl•ııler ı , ' 

• ınuııa, a Şartname erıııı lıq lira mukabilinde Ankara ve llıv 
lıağrıldıktan sonra g"yrı menkul en d ı · ı 
Çok arttır ınm üstünd bira kılır. s.art ...::!''4"' • " re 'c~ 'rnıııl n tedarik edebilir e 

-~ ~~~~~--~~~-~~~ tahakkuk etmezse arttırma geri hira-
kılıp alıe< taahhütlerinden kurtulur ve 
t minat ta kalkar. 

S Artırmanın birinci ve ya ikinci 
olmasına ve gayri menkule taalluk c• 
den kanuni hakka ve aa.tııın ta,. lJ. 

göre diı;er şartlar. Müterakim 
vergi Belediye, vak.of icaresi mli§t ri
vc aittir. Yazılan llune yukarda gös
tm1m 4 - 9 - 930 tarihinde lst. 
4 üncü ıcra memurluğu odasında i bu 
ilan v~ göstail n arttırma ıartnameai 
dairesinde satılacağı ilan olunur. 

ln~ara ~a~is~ane Mu~urluğun~en; 
Anbra h., i h ııcı u-ııumı ı d llinde in • cdılm,kıc otan milnl it 

öerc ır bazı ta t d·ıl ile 11 il Ia , .1 kuruş bedclı ke~ılit ılA ı 
"'••il kıpnh zuf u utılc mJna ıı: ' >nmu ıur. 

Taiip olanların 1,8J8) lı .ı hU knruşluk lemi .. m nıkka<e mcktubı c 
beraber )t•·ıııı ihale ol n 4 8 9.lU pazarı ı g nu J ı 'lnlıe ıe ,Jlhrı 

m kıubi od.1 ında mUıe,ck~ll tomı yona ı e ştr tını anlamı ••ere d 
nırıi~hanc nıiıılnri\tt ne m.Jraca.at.lar 



., 
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Şeker hastalarına müjde 

erli mamulatı halis ve TAZE HASAl GLU EK E 25 r 
HA~A'.'ı Eel 

dcposund3 

Hariciye VeKaletinden: SODO G A S T R • N mU,.tahzırı mide aörılarını hemen keser. Mide ekti 
1 ve yanmalarını , şlşklnllklerlnl derhal det'eder 

H · · k'l t" d d .. d"" ·· d d ut mun·· Terkibindeki mcvadın safin ti ve istihzarm· 
arıcıye ve a e ın e on or uncu erece en mevc - d k" k li . d 1 · .1 h . . . . . · k 1 · a · ı ınu ·emme yeu o a yısı e er i lıl~taıı d ı b k k '" 1 l • .ı Şekerli 0lınakla alın ına~ ı g-ayet knlaydır. Bilumum me~hurc c 

a la Ça U Ve at 1 Ü ara { teStf euef. lcrdc bulunur. L'ınumi deposu: iş Bankası arkasında 12 nuııt 
~al memurı:l'._etler ıçın 1? Temmuz 93~ ~anhı?de ıcra .~.man ım- ~IAZO'i ve BOTO:-i ecza de osu. 
ıhanlar vekaletçe matlup olan netayıcı temın etmedıgınden bu \ ---'p'----------------------------
:erre talimatnamesine tevfikan yeniden bilmüsabaka memur a- ,. 
ınacaktır. 1 

Müsabaka imtihanı 10 Ağustos 930 Pazar günü saat 15 te lü~set ~rınan Mette~i Rettorlu~un~an; Ankara'da yapılacaktır. 
Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 4 ncü 

naddesinde yazılr olanlardan başka aşağıda yazılı evsafı da 
haiz olmaları Jazımdır. 
A) Hukuk, Mülkiye, U!Umu 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 ati
dir. 

1 - Hukuk, iktisat ve tarihi siyasi (1815den zamanımıza kadar) 
hakkında tahriri ve şifahi sualler. (Her biri için tahriri ve 
şifahi beraber tam numara ondur). 

2 - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve terceme (Her biri için 
tam numara on beştir.) 

3 - Müsabakada 40 numara üssümüzanı doldurmak şartile en 
azla numara alanlar kazanmış olacaktır. 

Musavat halinde Fransızcadan maada ecnebi lisanına vukuf 
sebebi rüçhandır. 
Taliplerin mektep şahadetnameleri askerlik vesikaları ve 
hlisnü hal ve sıhhat sahadetnameleri ile hüviyet cüzdanı ve
ya suretlerini ba istida vekalet zat işleri Müdürlüğüne tevdi 
eylemeleri ve yevmi mezkftrda Ankara' da Vekalette hazır 

ıulunmalan iliin olunur. 

Ziraat ~an~asın~an 
Karyesi Sokağı Cinsi 

\1altepe Dörtyol Hane 

•• ., 
" ,. 
" 

No. 

8 
8-1 

Kartal 
Gülsuyu 

Meşeliayazma Köşk ve 24 dönüm ı 

,, 
Prndik 

.. 
,, 

" 
,, 
,, 
" .. 
,, 
,, 

" ,, 

Mübadil 
Bağdat 

,, 
Cavitpaşa 
Bağdat 

lstanbul 
Kala 

Karabekir 
Baj:tdat 

" 

Hane 

" DiikkAn 
Hane 

,, .. 
,, 
., 

Dukk~n 
Hane 
Bo, tan 
Tarla 

" 
" 

arazi 
11 

619 
620 
518 
626 
li 1 o 
557 
5 ( 1 

649· 76 
625 
ıı 

lbale edilecek 
!eri gün 
4/8 f 930 

" ,, 
,, 

" .. .. 
,, 

" ,, 
" ,, 
,. 
" ,, 
,, 

Defne 
Hatboyu 

Çetinccviz 
istasyon 
Tav•anlı ~ T ~ tt 

Gayri mübadillere alt ba!Aca yazılı emlak hizalarında gösterilen 

Istanbul'un en giiıcl ıııahallindedir. Hoğaziçin
de Büyükderede Bahçe ki)yüncledir. Istanbtıl 
lıalkının tenezziih ' e eğ·lence ınalıalli ve her biri 
birer n1iınarl al)idcsi oları me~h ur bentler yakı
nında ,re Belg·rat orınanları ci varıııdadır. 

Tahsil müddeti üç senedir. Leyli ve mec
canidir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin 
edilir. Mektebi ikmal edenler «Orman mü-
hendisi» diplomasını alırlar. 

Orınan rrıüheııdisi olmal( içiıı 
Yüksek Orman mektebine girebiln1ek için taliplerin 1 Teşrini

evvel 1930 tarihine kadar lstanbul Büyüdere Bahçe köyünde Mek
tep rektorluğuna yahut vilayet orman müdürlüklerine müracaat 
ederek evrakını ibraz ile muamelelerini ikmal ettirmeleri lazımdır. 

Yüksr k Orman mektebinin kayıt ve kabul şartları 
l - Taliplerin Tilrklye CUmhurlyetl tabasından olmaları ve 
2 - Yaşlarının 18 den aşağı, 25 den yukarı olmaması 
8 - Tamdcvreli lise mezunu olmak, yahut o derece tahsilde bulunduğu Maarif Vekılle

tince tasdikli ve muadili ~ahadetnameyc <ıe 

4 - iyi ahlaklı oldugu ve hiç bir gl\na cezayı müstt.>17.im ef'al ve harekAtta bulunmadı· 

ğını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına ve 
5 - ller tiirlii ha~talıktan salim ve hilha~sa kuvvei sem'lye, ba~ariye ve lisaniycsi tam ve 

dİger noksaıı!ardan beri vcgczip yilrümeğe, süvariliğe mütehammil olduğunu müşir tabip rapornıı a 

malik olmalcrı ltızımdtr. 

6 - Talipler Yüksek Orman mektebi rektorluğuna yazdıkları bir istidaya en son mektep 
şahadetnamesini, aıhhat raporunu, a~ı şahadetnamc sini, hüsnühal nıazbata>mı, hiiviyct cüzdanını 
• a?tcdPrek bizzat mektebe veya vilayet orman mLidürhiklcrlne müracaat ederler . 

7 - ;\lektebc kaydolunduktan sonra mektebe dahil olmak için olbaptaki şartlarına tevfikan 
Noterlikten tasdikli kefalet senedi vermek lftzımdır. 

8 - Ta~radan gelecek talebcnın yol masarifi kayıt \C kabul olunduktan sonra mektepçe 
tcsvive cdikcek ve deı":lere başlanıncaya adar yemek ve yatmaları mektcp~e temin edilece~ t r. 

1 ""'· . ' . ~ 

Ankara şehremanetinden alacaklı 

il 
BU YÜK 

' .. :-.. . ",.._ .. , 
' ~ I~ ._, .. ~ ' ~ 
.--~~· :~::!;,;~· 

TlYYlHE PlllNG~I~ 
9 uncu tertip 
1İNC1 KEŞİl)E 

11 Ağ·ustos 1930 da 
Keşidelcr, Vilayet, ~ehr~· 

Defterdarlık, I:;, Zı· 
raat \ Te Üslnanlı bankaları 
n1anetı. 

nıurakıpları ' re lıalk 
huıuru11da yapılır 
Büyük ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan nun1aralar 

tekrar dolaba konınaz 

Maaril Vekaletin~en; 
Maarif Vekaleti, htanbul Güzel Sanatler Akademcsl :'ll;flll 

besinde bir muallimliğin münhal olduğunu ilan eder Ta;lı 

zirdeki ~erait matluptur. 
1 - Okutacağı dersler 
it) inşaat malzemesi 
B) Umum1 fenni mah'ımat 

Bu dersler hem blrlnd hem ikinci sınıfta okutulacaktır· 
Umumi, fenn i malumat namındaki ders zirdekl mebahi'l ' 

etmektedir. ln~aat mühendlsligi meslekine ait müntehap '11 

(Mcsclı\; Yol ve sokaklar ve bunların altında ve üstunde 
fcrrüat koprulcr, topgrafiya) ve inşaat makinelerine, te hi n 
sair tesisata ait umumi ına!Omat. 

Bu muanimin ders ve tetbikat saatlırı çar~amba 9- l; '' 
şcmbc 9· 13 saati arına tasadüf etmektedir 

2 Bu nı uallimliğ i ıı ucretl ayda iki yuz liradır. 

3 Tcşrinkvvd bidayetinde I· zmete müba~erd cdtlcct 
4 Talipler 15 ağus tosa kadar Ankaia'da ~1Ja ri! \t 

Yllksek Tedri>at L' mum Mudürlu~üne tahriren muracaat r 
lcrdir. 

5 - Bu mliracaatte zlrdeki evrak matluptur. ı\lufa,sal re! 
hal, bir yllksck mühendis mektebi şahadetnamc>i ~imdiye 

y 
m 
m 
iç rünlerdc ihaleleri yapılmak üzre kiraya verilmek için müzayedeye 

çıkarılmıştır. Taliplerin pey akçelerile mezkör günlerde saat ikiye 
kadar Bankamıza müracaatları. 

nerede çalıştığına dair evrakı miisblte. __../ •ı 

Ankara Şehremanetind.en_: T·ıcaretı• bahrı·ye mekt' : 
olanların nazarı dikkatine 

ıstan~ul Güııırllkleri Mu~alaza Mü~ürlü~üo~en: M h k d k ·· ı - Gümrük Muhafaza (1) numaralr Ana gemisinin fenni 31 ayıs 920 tarı ıne a ar gere b• 1\ ı• • •• d •• ı •• v •• de : 
:artname ve keşifnamesi veçhile makine ve göverte tamiratı 20 k l . . . 1 a 1 s 1 mu ur u g u n h 

;ün müddetle ve kapalr zarfla münakasaya konulmuştur. mu av e enameye mustenıt ve ge ıııı kı 
2 _Şartname sureti musaddakaları kom:syon kitabetinden - 1 - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar ge 1• 

ılınarak ona göre teklifnameler imla edilecektir. kaptan ve makinist yetiştirmektir. . tu 

T 1. 1 · b "b" · d · · k b k tl A k h 2 - Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ibate d 
3 - a ıp erın u gı ı tamıratı vücu e getırebıleceklerine re se aş a sure e n ara şe rema- Si mektebe aittir. Bikes .talebeye ayrıca muave.net ediJİ(. 

air ve derecei iktidarlarına itimadı mutazammın olmak üzre ı. 
an'at ve meşguliyetleri hakkında Ticaret Odıısile Maliye şu- dan müracaat edeceklerın yol masrafları temın olunur. 1 gi 

t
• d 1 ğ t h kk k t • 1 3- Lise mezunları imtihansız ali birinci sınıfa kabil zu :~~~~~.neunvanlamukayyitolduklarınadairvesaikibrazede-ne ın en a aca ı a a u e mış o a Bunlariçi~müddeti.tahsilikiseı;ı:dir. . . C 

ı · 4 - İki seneden ıbaret olan tali sınıflara da lıselerııt fi 
4 - hale 6 Ağustos 930 çarşamba günü saat 14 te Istan- 1 31 Ağ 930 • h • k d cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derece 

ulda Muhafaza müdüriyetinde icra kılrnacağından % 7,5 pey n arın ustos tarı ıne a ar ıkçeleri veya nümunesi üzere Banka teminatile beraber yevmi gördüğü alelusul tasdik edi~ş talebe ,alı~ır.. ııJ' 
nezkurda müdüriyette müteşekkil komisyonda hazır bulunma- 5 - Mektep mezunları ıçın mecbun bır hızmet yokt J 

b h k
• kı • • b • 1 . • ruz mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan tef1 

arı. u ususta 1 evra m us ı te erının sil ed~nler~n iaşe ve ilb~s masraf~arınr m~a faiz ödemele;ı1 .. R 0 bert K 0 1 e c ve ~a~ıplerın mektebe gırerken bır teahhutname vennel ~: .... . .. . . ~ .. I. 1 eya suretlerı"nı· bı"r ı"stı"dayarap- b~d~ Mektebe girmek arzusunda bulunanların hüvi}'f .bu ~olec kısrru - Alı muhendb kısmı - Sanayı kurları ası v danını, ~ş~ şah~detnamesini, me.~te!? tas?ik~ame vey~ r. 
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• • • d • • namelerını, polısce musaddak husnuhal ılmuhaberlerııı ,ı 

.. ---- te ere manet esap ış erı filU ur- adet vesikalık fotoğrafını istidalarına repten Teşrini~"'ve •••• 9 dan 12 ye kadar muracat kabul olunur. wwww rinci gününe kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalınd 

P. T. T. U. M. Levazım lüğüne müracaat evlemeleri ilan m'""iıiTİ;;;j~;~;~i;d~~~ _./ 
müdurlugv unden•, olunur. Serbest daktilo kursları 2 ağustos 930 Cumartesi gü~~ •: 

ve derse başlanacaktır. Derslere devam etmek isteyen!erııı 

kadar mektep müdür!~ğüne müracaatla kayıt olunma!~ 1- idare ihtiyacının temini için mübayaası Jt\ztmgelcn 300,000 
metre sah~a kablosu ile 30,000 metre dahili telgra! ve ıclcFon 

tesisatına mahsus tek YC çift nakili lastikli ve kalaylı bakır tel 
kapalı zar( usulile münaka>aya konulmuştur. Galata ithalat gümrü

ğü müdürlüğünden: 

Blırsa Belediye riyasetindcı1 

500 adet su saati~ 
4rlt~ Evvelce ilan edilen ~ıralı ve evsafı& 500 adeı su saati paı 
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2- Mevadı mczkfircnln 16 Eylı11 930 tarihinde ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin şartname almak için şimdiden, şartnamenin 

Uçüncü maddesine göre ihzar edecekleri teklifname ve teminatla· 
rını ihtiva edecek memhur zarfları tevdı için de mezkl\r tarihe 
müsadif salı günü saat ı 4 de lstanbulda Yeni postanede mübayaat 
kom>iyonuna müracaatları. 

~liiııakasa ilanı 

Csküdar hukuk hakimliğinden: 
l\lüddeiye Erenköyünde kazuker 

mahallc<inde ı 1 numaralı hanede 
mukime Zeynep hanım tarafından 
Kacası Yakup efendi aleyhine ika· 
me eylediği boşanma davası husu
sundaki arzuhallnin müddei aleyhln 
gönderilen ikametgAhmdan muma 
lleyhin ikametgAhının meçhul olduğu 
ve mızkiır ikametg:lhını terk ettiği 
~erhlle iade kılınmış olduğundan 
hukuk usulil muhakemeleri kanunu
nun 141 inci maddesi ahkAmına 

lznılre Aktarma edilmcK üzere gamrak muamelesi ifa edilmiş olan 
FK/Ao marka 38 numaralı bir sandık ipekli eşyanın mavnacılar cemiyetinin 
64 numaralı su kayığının b şahına gizlemek suretlle keçırılmaaına teşebbils 

olunmasından dolayı alakadarlar hakkında icra kılınan tahkikat neticesinde 
eşyanın ve vasıtıl nakllye olan kıyıl!n gümrük kanununun 04 tlnctl ve 
kaçakçılığın menü takibi hakkındaki kanunun 14 ve 15 inci maddelerine 

ahnıcakar. Şartname muhteviyatını anlamak için Buru belediy• '
0
e 

dlslijl;lne ve 10 a~ustos 930 pazmr günti on yedide Bur;a bel/,edır 
daf 

sine mtlracıat edl!:elidir. ~ bat 

Manisa vilayetinde ~rı 
Darüşşafaka ~1üdüriyetinden: 
Darüşşafaka mektebine sadeyağ, zeytin yağ, pirinç, fasulya 

e saire "20" kalem erzak kapalı zarf usulile alınacaktır. Talip 
)!anların ağustosun beşinci salı günü saat onda Nuruosmaniye
le usuli dairesinde cemiyeti tedrisiyei İslamiye merkezine ve 
nalfunat almak istiyenlerin bu tarihten evvel· Darüşşafakaya 
nüracaatları. 

ıevfil<an miiddel aleyhe olbaptakl 
dava arzuhalinin ildnen tebliğine 
karar verilmiş olduğundan muhake
me günli olarAk 16 eylul 930 salı 
gilnil saat !4 olarak tayin kılın
aığından tebligatın gazete ile lldnen 
ve bir nusha<ının da mahkeme di
vanhanesine tallkına karar verilmiş 
olduğun hyfiyeı gazeıete ile ilan 
olunur. 

tevfikan mUsaıiereslle 1660 lira 77 kureş lthalAt resminin cezaen tahsiline 

karar verilmiş ve kayık sahibi Zekeriyyı efendi lkametgAhmda bulunama· 
maması sobeblle ıeblijtat ifa kılınamamış olduğundan gümrtlk kanununun 

96 ıncı maddesine ıevfikın ıebllğat makamına kaim olmak ve tarihi illndan 
itibaren bir ay zarfında hakkı itirazını iıtimal etınelc üzere keyfiyet ilAn 
olıınur 

~ 
Vi!Qyeı nafiası için bezi bir numaralı Bakırköy b~z fabrıkası ııı c , 

olmak üzere mevcut nilmunesi vcçhilc otu7. çadır müb:ı · a.ı edıle , 
Beherinin kıymeti muhammenesi 60 liradı r. 2 .\~usto< o.ıo 

günü saat l O da pazarlık suretile ihale<i mukarrerdir. 0ı 

NUmunc~inl ı.törmek ve şeraiti anlamak i~te \· rnterln ,u.ı.,.cr 
İnuhendisli~lne müracaatlan il :in olunur. 
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