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HUSHASI 5 KURUŞTUR 

ICüçiik itilaf z ıran nota --·---
• ma e 1 

Tenkil sahasında bir çok şaki 
reislerinin cesetleri bulun uf .. 

---~~~~~~~~~~, 

Mektepliler 
müsabakası 

fi1 incı hafta başladı 
fi 1 ineı halta batlamışhr. 

Gazeıımlzde çıkan halterler 
den en mUbtmmlni seçip cu
martesi akşmına kadar mu • 
tabaka memurluğuna gönde· 
rlnlz. Neticeler ııaznr gun•ı 

BUGUN 
- 3- Heyecan qyandıran bir 

1 - Tarihi tefrlıiamii:- All Pş. - intihar hadisesi. 
2- Harl:I ve Son haberler 4 tıncü sahii~de : - ------3 Qnc!l sahifede ) ı- felık, 2- Hlk&ye, 3- Yeni 

- ----- ~ nepiyat. 
ı- Mübeccel ti. ldmanıan • .. 5 inci sahlfede : 

na rene batladı. 11rrı. 

2 inci sn· 1 ~de : 

2 - Maarif umumi müfettiş· .. 1 - Seyyabat notları ve iktı· 
\l~1ö111•'•.rl~t•ogpı~anaısyo~r~ıa2r.maı:s:::ııın'::ımlll"zd~l~ş•mh"lr•abamb=•r5ı~eriCil~IB 

1 
Mu rakı pi er 

1 Tali~;name ihzar 
edildi 

~ a 
• • 
1 e 1 

Dün lstaı./JUla .. kopan kusırga tsnasında a/dırdı/ımız bir rtslm 

lstanbul diin müthiş bir 
sıcak içinde kavruldu 

Alışam ilstlJ de şiddetli bir kasırga v~ 
aağnak başladı fakat çok silrmedl 

Hararet gllneşl• tJO, glJ/ged• 
Dün şüphe yok ki senenin en 1 

sıcak gününü yaşadık. Havada 
öyle bir ağırlık, öyle boğucu bir 
sıcak vardı ki, sokakta yürumek 
değil fakat nefes almak bile ka
bil değildi. İnsan oturduğu yer
de buram buram terliyordu. 

Bu sıcaklar yüzünden düı 
, plajlara gidenlerin serin zanne
dilm yerlere sıgınanların had
di hesabı yoktur. Dün güneşte 
hararet 60 gölgede 32 dereceye 
kadar fırlamıştır. 

Ak ama doğru şehrimizde 

32 dt-receg• kadar (ıktı 

F. Bahçe-G. Saray maçı 
Plak şirketi alevhine dava 

teeyyüt edivor 
açılacağı 

Al11vaffalı Beg 
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• re ıs teslim oıau Arap 

Emir Beşir lbrahlmtn karargahında •• 

MILLIYlIT SAU TEMMTZ ' ı 931> 

HARiCİ HABERLER •• 
Fransa ile Almanya anlaşamıyorlar 

Renin tahliyesinden sonra şimdi başka bir mesele çıktı. .. 
~~~~.....;.~~~~..;_~~~~~~~..;...~~-ı 

ihtilaf Tarihi tuğl Macar/standa 

Müzakerat tatil Avrupa 
edildi.. Meşhur Nelsona Birliği 

Renin tahliyesinden sonra verı'len tugw 
bir de Sar havzası meselesi ka
lıyordu. Sar kömür madenlerile Üçüncü Selim tarafından 
meşhur bir yerdir. Madenler meşhur İngiliz amiralı Nelson' 

Avrupa Birliğine 
Macaristan taraftar 

F.ransrzlarm elindedir. Muahe- a Napoleon'a karşı İngilizlerin BUDAPEŞTE, 7 A. A. -
de mucibince on beş sene böyle Mısır'da yaptıkları harekatın Hariciye nazın M. Valko Bri
kalacaktı. Ren tahliye edildik- neticesinde kazanılan ve Nil and muhtırasının mülhem bu-

Arazi kanunu 
Bazı çiftlik sahiplerine arazi 

tevziatına başlantlı 
ANKARA, 7 (Telefonla)- 1505 numaralı arazi kanu 

tatbikatına Muğla vilayetinden başlanmıştır. Ahiren Muğl 
bi Köyceğiz kazası dahilindeki Kalınka ve Kulak köyle 
araziden 14821 dönüm arazı mesaha ve tesbit edilerek 193 
nümü çiftliklerin dahilinde bırakılmış, 12870 dönüm 1288 
sa tevzi edilıniştir. 

Karaman çiftliğinin Cuma, Y anıktzı, Y akamazık, Ya 
Eneçik köylerindeki araziden 19855 dönüm mesaha edil 
bin dönümü çiftlik sahiplerine, 17855 dönümü 2450 nüfusa 
edilmiştir. 

ten sonra Alman erazisinden o- muzaffenyeti denilen muzaffe- lunduğu emel- Ankara Hukuk mektebi Dahiliye inzibat komi 
lan bu parçanın da yani Fran- riyet üzerine kıymettra bir tuğ !er ve varmak ANKARA, 7 (Telefonla) _ toplandı 
srzların e~inde~ madenlerin gönderilmişti. Bu tuğ vaktile bi istediği gayele Hukuk mektebinin imtihanları ANKARA, 7 (Telefon! 
Almanlara ıadesı hatıra gelen liihare başkalarının eline geç- hakkında meb'.. perşembeye bitecektir. Talebe- Dahiliye inzibat komisyo 
lk mesele oldu. Muahede muci- miş, ahiren de sahibi tarafından usan meclisi ha- ter geçen seneki gibi bir aylık zar günü müsteşar Hilmi 
hince Sar on beş sene nihayetin millete hediye edilmiştir. Bu riciye encüme- bı'r kamp yapacaklardır . riyasetinde içtima ettnişti 

münasebetle ahiren Londrada ninde bazı iza- ._,._.., __ ~__ııııı_!!~l!!!!!!'!""!""'-1!".!.,..!!'!""!!'!""!!'!""'!'iı!!!'!""!!'!""!!'!""!!!ıı!~~~~~ 
rr •' 11• Bunclan bahseden birinin vak Mısırdan yeni kuvvetler bek
h ~~ ı 1 ı •.ile söylediği şu cümle vaziyeti liyordu. İbrahim 29 Martta A-

: i 1 ı çok iyi ifade eder: "Emir Beşi- ka önünde bir miktar asker bı- -
:ı' rin İbrahimin karagfilıına gel- raktıktan sonra şimale doğru 

1 l .ı 1 ı mesi, Suriyenin Mısırın eline yürüdü. 

bazı merasim yapılmış, nutuk hat vermıştır. Ecnebi matbuatı Gandiyi kaçı-rmak 
irat eden amiral Boyle ezcümle Encümen reisi, -
demiştir ki: "Bu tuğ İslam ale- Avrupa hüku Jngiltere _ Jrak hücum ettiler 
minde en büyük bir askeri ni- metleri arasında LONDRA, 7 A.A. -
şandi. Bu pek nadir olarak ve- ki münasebetle Petrol kuyuları baydan Daily Mail'e bil 

: } ı'ı geçmesi demekti.,, Fakat nihayet Babıalinin ha
' ' ,1 Fakat Akka muhasarası uza- rekete geçtiği görülüyor. Suri

Z , ' 1 dıkç;l u:ıuyor, müdafiler son de- yenin diğer yerlerindeki paşala 
il •1 ı: rece kahramanlıkla mukavemet ra Mısır ordusuna karşı harbe 
b t;'. ederek İbrahimin endişelerini geçmek için emir veriliyordu. 
il · ~ arttırıyorlardı. Mısır ordusunda Sultan Mahmut, her sene bay

i . :;ıkan hastalığı da buna ilave e- ramda neşredilen tevcihat srra-
1 • jince İbrahim için vaziyetin ne smda Mehmet Ali ile oğlu İbra 

1 "; 
1 

• rncıar müşkül olduğu anlaşılı- himin isimlerini yazdırmamıştı . 
.; • 

1 yordu. Mevsim kıştı Mısır as- Bu neyi ifade ediyordu?. 
.~ 1

1 ~eri §iddetli bir soğuktan, de-ı B Mı H'd' · ·ı -1 ı · lard ·· k"l b' u, sır ı ıvı ı e og unun 
1 

1 ~a~ 1 ytagd~ .. tüanMmhmuş ut Aırı· I azledildiklerini göstermeğe ka-
1 : ıazıye e uşmuş . e e ı f' b' · t' - ı ı 1 b' 1 . ı ır ısaret ı. 

ı • nu 1asarayı ır an evve netıce- - iti. Briand 
, ' 1 • endirmek, Akkayi almak Tarablustaki kumandan Os-
. ı 1 ı rin daha şiddetli ted- man Paşa, İbrahimin şimale de orada halkın reyine müraca-

" at edilecektir. Bunun için dört 
'J', ', ı~rlere .müracaata k~r ver- •doğru i.l~r~ediğ~i ha~er. a1Iınca buçuk sene kalmıştır. EhaHnin 

l 
, ,1 li Romeı namında hır İtal-

1
5,000 kışı ıle gen çekıldı. bra- Alın .1 'h k .. 1 ı· · h' 5 N' d T bl · anyaya ı tı a ıcın rey vere 

ı l ıan zabitini Mısır kıtaatımn ba- 1 ım ısan a ara usa gır- - · "h · .. 'T' -
J r .. d d' B b' . dikten sonra Osman Paşa t r.:gı şu esız goru uyor . . · ıı .ına gon er ı. uza ıt ıle arka-! yı a-

,,, ( laşlan şubatta oraya geldiler. j ~ibe koyuldu. Mısır kıtaatı iler- Bu takdirde madenleri Al-
ı~ ' ~omei gelir gelmez her şeyin, lıyordu. manFyakFransada

1 
n ~atmhallli~cadk-

iüzelmesi tazım geldiğini, o za-' İbrahim takibe devam ederek ~ır ..• a at mese enın a n e 

1 
.1 nana kadar yapılmış olan şey- Lübnan dağını aşmış, Hamus a ıhtılaf çıkıyor. 

•1 \ erin iyi olmadığını söyledi. Mu 1 girmeğe muvaffak olmuştur. İb PARİS, 7 A.A. - Sarre hav-
ı ı · ı 1 • • ıasara tertibatı baştan aşağı ; rahim burada ordusunu besliye zası hakkında müzakeratta bu-
.il 'ı( leğişti. ' cek kadar erzak bulunmadığım lunmaga memur Alman ve Fran 
!1\ ~ Bayram gecesi harp! I ?.ğre~ince Za~le v~ ~ekaa çölü sız murahhas heyetleri son mü-

ı • Martın üçüncü gecesi_ ki Şe- uzennden gen çekıldı. zakereler esnasında çok mühim 
:ti ,{' ;er bayramına tesadüf ediyor -! Hama da bulunan Osman Pa ve esaslı addolunan bazı mesele 
1
1 I . ı brahim Paşa şiddetli bir ateş] şa bunu hakikaten Mısır ordu- l~'. ~akkında aral~rın~a . ~a:ı:'et 
fl' . çtı. Altı gün, altı gece top ate- sunun bir ricati diye telakki e- b_u~uk ve ehemmıyet~ı fıkır !.h
,_• , / i devam etti. Kaleden nihayet derek İbrahimin üzerine taarruz tı.~aflar:ı mevc~~ oldugu~u gor-

t · ' ıir gedik açılmıştı. Yedinci gün etti. Bu suretle taarruza geçen duklennden muzak.e:enın yakın 
•; ı. brahimin a~kerleri buradanj Türk ordusu 12,000 kişi kadar- da muvakkaten tatılı noktasın-
1i) i '-' çeri girmek için son derece şid-, dı. İstanbul - Şam yolu olan da mutabik kal~ış~ardır. ı:ran
:, j; etli bir hareketle işe koyuldu-' büyük karvan tariki üzerinde s~z ve A~an h.uk.umetlen, ta
•· .~ · arsa da Aptullah Paşa maiye- şiddetli, kanlı bir muharebeye tıl devresınd~n ıs~ıfa?e ede~e~ 
'~ 1 !" indeki en seçme Türk askerleri girişildi. ev~elce ~eşkıl edılmış o~a~ ıkı 
1 •burada bizzat bekliyor kahra T" k d . 1 talı komısyonun mesaısınden 

• 1 L ı ~lığın azami derecesi~i gils- k u
3
r
00 

ok~ !'1~un~ld" ~':':yı~_tılo ~- mütevellit vaziyet hakkında 
I ,• . ra ışının o ugu soy enı- 'k b ı kl b 

r. 'ı. enyordu. Aptullah Paşa bura- or. te~kı atta u un.a7a . ar ve. u 
,· /. ı a top yerleştirmiş, mukaveme- Y • . . mukalemelere ~ırıncı Teşnn ~-
' \ ı ini topların himayesinde şid- . İb~hım bundan ıstıfade et- yında faydalı bır surette yenı
•;ı I f '. etli bi~ ~üngü h~eketile şid- tı, takıbata koyuldu. den b_aşlamak mümkün olup ol-

-1i 1 • ~tlendiriyordu. Mucadele ha- Türk ordusu Hama ya çekildi. madıgını araştıracaklardır. 
i; ıkaten pek kanlı olmuş, niha- Sultan Malımudun yollıyaca&ı Ani k r 

1 1• 1
1 · et lbrahimin adamları içeri askere intizar ediliyordu. "' aşma azon 

~ { iremeden Türk askerinin kah- İb h' d . d" d" B .1 PARİS 7 A.A. - Maten ga-

ı~ı , ı amanlığı karşısında geri çekil- b k rak. ıkm de !".eAnbbon u'.ltı'haık- zetesi, bir' Avrupa federasyonu 
, - b k 1m tır e te ı ar eşı asa ı a . . . h kkmd ki : ı;: ıegBe m9ec ur a 1 ış d. etti. Sonra Bailbekte bir miktar vücude getırılmesı a . a 

~ , ,. u martta o uyor u. k b k k kr Ak" .. Briand muhtırasına daır açılan 
ı · B b-"lin' b da ld ~ uvvet ıra ara te ar a o- .. . n • 

t 
.~ a ... ın u esna a ıgı .. d b ki' M k . . anket uzenne M. ::auerweın ta-
, , • et sank' b' 1mı nun e e ıyen ısır as ennın . k 1 . 
ı azıy ı ır şey o yor- b ld' lb h' rt k b rafından yazılan bır ma a eyı 

1 ~. i rnş gibi hareketsizlikten iba- aşhına ge ı.b .. ra ~m k a ı u neşretmiştir. M. Sauerweirl. bu 
ı, ~c' 1 etti. 1stanbulun bu hareketsiz- m~ a~a:ı:'.ı ıt~rm~e trar v~r yazısında Fransa ile Almanya 

, · ı' 1 ~i karşısmda muhasara edilen mış g_odrud nulybio~ uh·.. e 0 ursa ok- arasında elyevm mevcut olan 
ı'' :rin kuvvei maneviyesi kınla- sun şı let ık r .. ucumkb ylaphara bazı manilere rağmen bir anlaş 

· ı . k uha d 1 · d .. burayı a ma , musta e are- . .. k" · · ı a , m sara e en enn e cur- • . . .. .. .. d ma husule gelmesı mum un ve .' ı · 1 • ti a~ağa başlıyacaktı. Meh- kat ıçın elzem gorunuyor u. hatta lazım olduğunu beyan et-
1 1 , c 1et Alı, Babıalinin bir iş yapa- _ Sultaı: Mah~ud~n yollıyaca- miştir. Makale sahibi, böyle bir 
.ıı ı { ıaınasmdan, muahasara altın- gı ordu ıle çetın hır muharebe- itilafın imkan ve lüzumuna se
l :!'1 akilere hiç bir yardımda bulu- ye girişilecekti. Bu ?rdu şimal- bep olarak Almanların büyük 

' amamasından memnun oluyor den gelecek, İbrahın:ı _bununla , bir kısmının cebir ve şiddete 
~ 111 u. Babıali ne kadar zayıf olur- karşılaşacaktı. Onun ıçıı:ı: ~~ve- müstenit bir siyaset takibindeki 

t 1 ı; a kendisi için bu kadar faydalı tinin bir kısmını Aka onunde manasızlığı anlamış olduklarını 
~ ı ', ı lacaktı. Bizzat Mehmet Ali bekletmeği muvafık bulmuyor- ileri sürmektedir. 

i ı undan bahsederken şöyle di- du. 
f: 1 · or: 29 mayıs sabahı .. mişlerdir. 
ı.' 1 E- M 
.• 11: -. ger ısır donanmasının 29 mayıs sabahı, şefakle be- Çare yok: Teslim! 

1 ı. amıre muhtaç olarak İskende- .. .. . .. 
# ,. (. • .ı,yeye avdete macbur kaldrğı raber AWi : uzerıne uç nokta- Ahalinin bu müracaatı karşısın 
1

·
1i ı ir sırada İstanbuldan bir kaç dan taarruza geçildi. da Abdullah Paşa için başka ça 
'.; ı emi ile 10 bin kişi gönderil- Öğleye kadar devam eden bu re kalmamıştı. lsteristemez mu 

1 
;r . eydi biz büyük bir sıkıntıya şiddetli mücadele esnasında Mı vafakat etti. Ahali namına bir 
ı~· grıyacaktrk. · · sırlılar defaatlepüskürtülmüş,la heyet İbrahime giderek şehir 

rilirdi. 1798 den evvel böyle bir rin takviyesi vc. I Ve yor: 
nişan müslüman olmıyan hiç bir Avrupa ittiha Hint yolu Gandhiyi hapistan çık 
bir kimseye verilmemişti. Fa- dı vücude getiril- M. Valko istiyen sekiz bin kişilik b' 
kat mezkur sene Türk padişahı mesi hususunda M. Briand ta- İngiltere _ Irak muahede sin- file ile polis arasında müsa 
bu nişanı Nelson'a Nil muzaffe rafından sarfedilen takdire şa- den bahseden "Times" gazete- olm!-1ştur. Bunlardan .bir. 
riyetini takdiren vermiştir. Bu yan emek ve gayretleri sitayiş- si iki taraf arasında cereyan e- hapısh~eye sokulabılmı 
bizzat padiıj_ahın kavuğundan le yadetmiştir. den müzakeratın bir tarihçesini d.e gardıyanların mukave 
alınarak verilmiştir. Mutat ola- yaparak bundan sonra diyor ki: n karşısında kapıları zorlı 
rak tuğ elmastan yapılmış ye- R11sgBd_'!_ "Şurası aşikardı ki oradaki mışlardır. 
di parçadan_ t~şkil edilirdi. Fa- •• k h ' • mandamız hitam bulduktan son lsviçrede fırhnal 
~~t Nel~on. ıç!n ~eş parça daha Tur ey etı ra da İngiliz hükumeti Hindis- BERN, 7 A.A. - Garb 
ılave edılmiştı~ kı bu ~uretle b~a- t::ına olan hava yolumuzun geç- merkezi lsviçrede şiddetli 
tırm~ş "'.eya esı~ ~tmış o~du?u . MOS~OYA!. 7 A.A. - ~a- tiği ve İngiliz donanmasının nalar vardı mezruat harap 
gemılenn adedı ışaret edılmış- arıf komısen dun akşam Turk yaktığı petrol rnenabiinin ci- muştur Sular şoseleri d 
tir. Bu itibarla kıymeti iki kat- te~biyi etfal heyetini kabul et- varında bulunduğu bir memle- yolları 

0

kesmiştir. ' 
tır." mıştır. ketteki hususi menafiini terke- LİYON, 7 A. A. - F 

demezdi." sivil tayyare karargahında 
"Times" bunu hayati birer him tahribat yapmıştır. H 

menfaat olarak tavsif ettikten yıkılm;_ş~tır_. -----
sonra yeni muahedenin !rakit- Zelzeleler 
lann endişelerini izale edecek LONDRA, 7 A. A. Ma 
bir tarzda yazıldığını ilave edi- ten Daily Mail'e bildiriliyo 
yor. Dün akşama doğru ce 

İngiltere - lrak muahedesi İspanyada Seville Granad 
mucibince Iraktaki İngiliz man laga havalisinde şiddetli :ı 
dası kalkıyor. Makalede geçen le olmuştur. Sokaklardan 
telgraf haberi olarak esaslarını çenler şarsıntıdan yerlere 

ı yazdığımız muahede hakkında müştür. Ayni günde şima 
izahat verildikten sonra bu su- panyada şiddetli fırtınalar 
retle Arap rnillicilerilerinin ta- muştur. Seller birkaç yüz k 
bii emellerile İngiliz imparator ve yüzlerce davarı götü 

Hem kaçakçı bek 
1 

• 
canı 

Hasanla arkadaşlarının Marmara 
muhakemesi dün bitti 

Galata ve Tophanenin meş - ı rümlerinden dolayı 93 sene, 7 
hur sabıkalılarmdan Marmara ay, 3 gün hapse mahkum olmuş 
Hasanla arkadaşlarının niuhake ve bu cezaların tevhidi netice -
melerine dün Ağırcezada devam sinde müddeti mahkumiyeti 49 
olunmuştur. Bunlar Galatada seneye indirilıniş, nihayet kanu 
bir kahve açarak burada esrar nen 30 seneden fazla ağır hapis 
içirmekle, geçen sene Boğaz ke- cezası olmadığından 30 sene a
sende Tatar Feyziyi vurmakla, ğır hapse mahkum olmuştur. 
memnu silah taşınıak, zabıta me Diğer şeriki cürümleri Huhar 
murlarım yaralamak, gayri ka- rem 3 sene 6 ay, Ohanes 3 sene 
blli setrü ihfa derecede sarhoş 7 ay ve Y'ekvart'ta 11 ay 20 
olmak, tevkifhaneden mahkeme gün harıse mahkfun olmuşlar -
ye getirilirken yolda arkadaşla- dır. 
rından esrar alıp vermekle maz 
nundurlar. Dünkü celsede müd
dei umumi iddiasını dermiyan 
ederek maznunların muhtelif ce 
zalarla tecziyesini istemiştir. Ka 
rar tefhim edilmek üzere dava 
talik olunmuştur. 

Şantaj davası 

Herman tütün şirketinin Ha

--o-

Emin B. davayı 
kazandı 

Şehremaneti tarafından sa -
bık şehremini Emin B. aleyhine 
açılan ve on bin küsür liranın 
tazminat davası birinci hukuk 
mahkemesinde Emin B. lehine 

reket gazetesi aleyhine açtığı neticelenmiştir. Emin B. in za
davanın rüyetine dün ikinci ce 
zatla devam olunmuş, şahit A
dil B. in istinabe suretile iste
nen ifadesine cevap gelmediğin 
den tekidine karar verilerek da 
va talik edilıniştir. 

-o-

Bir hırsız 30 seneye 
mahkfun 

luğunun menafii telif edildiğin,i tür. 
Irak başvekili ile Iraktaki İngi- LONDRA, 7 A. A. -
tiz mümessilinin tebrike şayan zeland'ın merkezinde dün 
olduklarını ilave ediyor. şiddetli bir zelzele olm 

-o-

Avusturya Başvekili 

Tafsilat yoktur. 
LONDRA, 7 A.A. - D 

den bildiriliyor: Şimali Hin 
VİYANA, 7 A.A. - Avus- tan'da yeniden zelzele o 

turya başvekili Peşteye hareket tur. Bengale şimendifer ha 
etmiştir. Orada iki gün kalacak ı da 35 köprü yıkıldığından 
tır. kalat kesilmi§tir. -- - , •• •• r .. " ı.;;;_ ~ • . 

Yeni aııhetimiz 

Yeni harflerle en kolav nasıl okuva
bileceğinizi düşünüyor sunuz'? 

En çok okuduğunuz yazılar ve üslup
larını sevdiğiniz muharrirler hangileri

dir, nasıl mündericat istiyorsunuz? 

Veni harfierl kabul edeli 
iki sene oldu, herkes okuma
ğa, yazı'lata alıştı. Mecmua 
ve kitap henüz eski revaçta 
değil ise de gündelik gaze 
tder aşaıtı yukan eski satıt· 

l ıannı buldular. 
Uzun ml'dd•t arap yazısı· 

01 kullanmış olanlar için yeni 
TUrk hlrlleri ile bntnn keli
meler henüz kıtlşe haline gel-
memiştir. Bıı sınlf karller
llnlerlne sornıen lı•r ya:ııyı 
okumuyorlar ve laraetıcrinl 
seçerek yapıyorlar. 

size lı:olav geliyor? 
4 ~ Roman ve hllı:aye, 

fılı:ra, uzun ve kısa makale. 
blltun bu yazı nevilerinde 
nasıl bassalar arıyorsunuz? 

5 - Hangi çeşit harfleri 
tercih ediyorsunuz? Tercih 
ettiğiniz harf; eri Milliyetin 
muayyen bir nüshasında mu• 
ayyen bir yazısını işaret ede· 
rek gllstereblllrslnlz. 

Bu suallerimize verllecelı: 
cevapların 20 satın geçme
mesi, ve klğldllı bir tarafınıı 
okunaklı olarak yazılma•• 

ve • Milllyet anket memur· 
luğu ,. adresine glladerlıme

sl llzıaıdır. 

. ı :
1 

Halbuki bu fırsattan Babıali ğınılarm patlamasından korka- halkına merhamet edilınesini 
ı tifade ~emiş,~kkada bulu- rak uğraşmışlardır. Sahne pek rica ediyordu. Mehmet Alinin Bebek ve civarındaki mütead 

! an ve nıhayet mıktan 900 <len kanlı bir harp sahnesi idi.Abdul oğlu buna şu cevabı verdi: dit sirkatlerin faili olmak üzere 

manı memuriyetine ait bu mese 
leden dolayı Emanetin resen da 
va ikame salahiyeti olmaması
na ve esasen mumaileyh zama
nı memuriyetine ait bütün mesa 
ilden Devlet şurasınca tebriye 
edilmiş oıı:ıiasma binaen dava
nın reddine ve mahkeme masra 
fınm Emanetten tahsiline karar 
verilmiştir. 

V azıda hususi bir ehem· 
mlyet ve nsınpta kolayhlı: 
arıyorlar. işte bu sııııf lı:arl
Jerlmlzden şa 11aallerl sora
yoruzı 

ı - En çolı: ne okuyor• 
•unuz? 

Cevaplar bir ay a.,redll· 
mlyerek toplanacak ve oadall 
sonra &ıraslle netredlleceiı:ılt· 

' "' ızla olmıyan bir avuç askerin !ah Paşa ile İbrahimin ellerinde _ Eğer bütün silahlar bana bir müddettenberi Ağır ceza 
aşındaki Aptullah Paşanın . 1 1 . . . hk · d h kemelen' . . . kılıçlanle karşı karşıya ge me e teslim edılir ve Abdullah Paşa ma emesın e mu a 

· •ıvveı manevıyesı er geç sarsıl . · . . . cereyan eden Arnavut İbrahim 
J - hk" d 

9 
h . nne ramk kalmıştı. Nıhayet A- da şımdi buraya gelırse ne ken 

ıaga ma um u. mart ezı- • . . . . ve arkadaşları Muharrem, Oha-
~r ıetinden sonra İbrahim yeni kan'.n yer~ın ~halısı b1: mu~~ve disine, ne de ~sk~nne, ne de ~e- nes ve Yekvartın' davaları bit
:· ir taarruz hareketinden cekini- metın netıcesız kalacagını soy- hir halkına hiç bır fenalık ettır- miş, karar tefhim olunmuştur. 
' 'r ordu. Çünkü yeniden telefat liyerek şehrin teslimi için Ab- mem 22 hırsızlık vak'asının faili olan 
l 1 ermektPn korkııyordu. dult::ıh Paşadan müsaade iste · ~;tmedi) Arnavut İbrahim büt'' ',u cü-

Tabelalarını değiştir
miyen dişçiler 

Tabelalarını "diş tabibi" diye 
tashil etmiyen 8-10 dişçinin 
sıhhiye müdiriyetince isimleri 
alınarak vekalete gönderilınis
tir. 

2 - Gazeteleri• derece 
derece hangi kısımlarını ter
cih ediyorsunuz? 

3 - Yeni yazı ile yazaa 
hangi muharrlrlerln nsHlplan 

Bu anketin neticesi, gaze• 
temiz, bQtDn karllerlnln ar· 
zulanua hizmete daha ztycd"' 
yardım edecetlnden olı:rıyu• 
culanmızın lftlralı:lul rlc'I 
ederiz. 



4l .. ~EnUbadiller kongresi on beş Temmuzda toplanacak~. 
übeccel H. 

~aiflık idmanlarına 

tekrar başladı 

Maarif 

Müfettişi umumiler 
kongresi 

Verem aşısı 

Çocukları veremden 
siyanet edivor 

Gayri müba 
diller 

Kongre 15 temmuzda 
toplanacak 

Balıkçılık 

Mütehassıs Bandır
mada tetkikat 

yapıyor 

Heyecanlı bir intihar 
Kadıköy \rapuruı1dan kendisini 
atarak intihar eden si vah elbiseli 

adam acaba kii~1dir? 
übeccel H. ın tüva- Hangi meseleleri Mütehassıs bir doktor 

k"k d k? ı d" ? Dün denizde bir intihar vak' utlJetlerini emanet mi !et ı e ece ne ıyor 125 Balıkçılık m~ktebi ası c-eyan etmı'.:tı'r, • isterlinin tevzii ~· .. 
~~ yapmalı? -·--"'~ \ ::ıerlinden alınan telgraflar, Beykoza mı nak Haydarpaşa'dan saat on dört 

profesör Kalmettein bulduğu ve meselesi görüşülecek te hareket eden Seyrisefainin 
4 :Geçenlerde grip yüzünden 1 rem aşısının Lubeckte tatbiki Gayri mübadiller cemiyeti • ledeilecek? "Kadıköy" vapuru «Selimiye» 
ıt vakat beden terbiye:i hare-

1 

\ y~~~.n~.en_ bi: ~ok çocukların öl- nin teahhür eden kongresi ayın Balıkçılık mütehassısı M. We açık_lar~.dan geçmekteyken ge-
ıiotleriıı.den vaz geçmege mec- dugunu bıldınyo~du. 15 inci salı günü Türk ocağı sa berman aldığımız malumata na mının guvertesinde bulunan o-
'fr olan Mübeccel Namık Ha- ı Bu husu~t~ ~uteh~ssıs dok- .Jonunda toplanacaktır. zaran şimdi Bandırma civarın- tuz yaşlarında siyah elbiseli 

iş iyileşmi§ ve aile dokto~- ı torlardan bın dıyor kı: Yeni Ankara itilafnamesi mu daki balıkçılık mektebinde tet- orta boylu, zaif ve esmer bir' 
tt4 muvafakatile gene Selım "- Kalmette aşısı, Fransada cibince vaz'iyet edilmiı; Yunan kikatta bulunmaktadır. genç yolcular arasında bir kaç 

:rrı Beyin kızlan Selma ve A- ~r. ~~!mette tarafından ke~fe emlaki eshabına iade edileceği Balıkçılık mektebinin bu se- def~ mütereddida.ne dolaiarak 
ıJ.de Hanımlara müracaat ede dılmıştır. K.~lm~tte aşısı Pans- cihetle gayri mübadillerin şim- ne Boğaza nakli ve Beykoz kas sabıt bak13~arla d~nizi süzmü§ 

k idmana başlamıştır. te çocu.klar u. ze.rınde vere.il"".- kar diye kadar az rok ı'stı"fade ettik rının mektebe tahsisi çok muh- ve sonra bırden bıre kendisini 

Bu mesele etrafındaki dedi - Se/1111. Su rı ı•e Ali t tb k dil k ne- . . .. ~ temeldı'r. denize atmıştır. C l şı a ı e mış ve ço ıyı len tevzıat ışı sekteye uğnya • H'" · · 
a) }dulardan son derece mütees- anlp Bey er ticeler alınmış bir usuldür. 1906 caktır. Balıkçılar cemiyetinde per - _uvıyet_ı anl~şı~~~?'~ .. bu 
Ufr olan Mübeccel Hanını, Sel- Temmuzun 14 üncü pazarte • senesinde tecrübelere başlan - B 1 b' .. h ··ı 'k- "Şembe günü bir içtima yapıla - genc.ıı: denıze duşttigunu goren 
ef.a ve Az~de Hanımlara bu va · .. " A k d 1 k al ğ rlk' 0~0 arın. ta ı ış.ı_ ~~u ı gemının yan tarafındaki bazı .. sı gunu n ara a top anaca mış, evvela dan ra a ız ta ı- mal edılmemış oldugu ıçın Yu- caktır. 1 1 b"' .. . . 

r. etten bahsederek hekimle· olan Maarif kongresine iştirak le canlı verem mikrobu vermek nanlılann vereceği 125 bin ister Dün balıkçılar cemiyeti reisi ~o ~-ar uyuk bır heyecan ıçln • 
:p müdahalesini gayri varit edecek olan şehrimizdeki Maı.- suretile vereme karşı bunlarda linin tevzii şekli ve tarihi karar Ahmet Bey bir muharririmize ı:ın k~şara1 k bu .~eçh~l. ada-
İ~rdüğünü, hiç bir şikireti ol- rif müfettişi umumilennden Se muafiyet husule geldiği görlil - l""'tınlmamııtır bu içtima ve balıkçılığın vaziye . 1 d";fı ması ıçın ıstımdat • 

d • b'l~'-' kendisı"ne yap li S Al" C · K dn" Ha ü fak b ta d nl mlk -. · · d · ah · etmış er ır. ıa ıgını, ı aıuı k m ırn, ı anıp, a m ş at u rz a ca ı · Kongrede bütün bu meseler ,tı hakkın a şu ız atı vermış- .. 
;ılan jimnastikten dolayı ço run Reşit, Besim ve Ekrem B. ropların tehlike teşkil edeceği göriişilleceği ve hükfunetimizin .tir: . Bu sır~~a _guveı:ıe >:olc"!ları minin müntehirden e ice uzalr-
·ıJıemnun ve nimettar olduğunu ler dün Ankaraya haraket et - için diğer bir usule müracaat e- gayri mübadillere alt itleri bir "- Bir mütehassıs gelmi~, a~a.s~dakı ıkı bahriyelı elbisele ta olması yüzünden fe kalını 
Jylemlştlr,. mişlerdir. Müfettişi umumiler dilmi!i ve verem basilleri %5 gll an evvel neticelendirmesi te _ balıkçılığı ıslah edecekmlı; bu- nnı_bıle çıkarmadan çabucak lar ve geminin sandalıfe deni: 
Mübeccel Hanım vukubulan kongreden evvel bir içtima ak- serin ilAve edilmiş öküz safra - mennt edileceği için kongrenin tün bunları biz de işidiyoruz. Fa de~ze at~larak muhakkak bir den çıkarılmıolard y 1 1 

Jıjlrulara rağmen, kendisi içhı .tederek teftiş vezaifine ait ra - s~~dan üretilerek aşı vücude ge- hararetli münakaşalara sahne 0 kat bu zatla bütün arzularmıı_za facı~ _önüne _geçme~ _i.stemiı meyanında olan ~kara o~~.: 
d~deli olan ~u ~nas~k~ere de porlannı hazırlıyacaklardır. tınlmlş, hayvanlarda ve hıay- •lacağı tahmin edilmektedir. rağmen henUz temas edemedık. lerd~r. Bır bahrıye zabıtı de, ge- mektebi talebesinden S . Ef 
rtrdl•"' edeceğınl söylemıştır. Kongrede muallimlerin mcs- munlarda tecrlibeler yapılmıt - p il Biz terakkiye müşt~~ız. Bu ~at mlnm yan ta~fl~ın~a bulunan ile iki Hanım siyah elbi:~ me. 
Jel' Selma ve Azade Hanımların !eki kabiliyetlerini inkişaf ettire tır. Bu aoı çocuklara doğduğun O st~ daha iyi bir usul bılıyorsa ~nze = k~a~an.sım~~~ennden Uç bul adamın intiharından evvel~ 
eılavsiyeleri mucibince kendisini ~ek tedbirler, kaza ve nahiye dan 10 gün zarfında yapılır. Alacak yüzünden göstersin eğer kabili tatb!kse bul esı:ı - e'?ı~~ U§en adamın ki telaşlı vaziyetini~ kendlıtlnl 

a ııalf bir hale getirmek için merkezlerile köylerde kitap, İlk defa olarak 1921 de çocuk- maalmemnuniye kabul edenz. • ~ ugu ıs amete atmıştı~. denize atışını adım adım taki 
er gün saatlerce çalışmakta - mecmua ve gazete tevzii, her ta 1Iara yapıln:uşbr. ~şıl~~ çocuk kendinf vurmUŞ 1şidiyoruz ki, bu zat dalr~n- ~~d~~~~ ~erh~l .h~?.e~~~r ed~- etmişler, fakat vak'a Anr oldu1u 

t ır. rafta okuma odaları açılması, 'ıar veremli muhıtte buyümele- _ . lan beğenmiyor ve bunlar ,'in emıyı on ~:ere için mani olamamı9lardır . 
.- Artık meseleyi kapanmıı sa- orta mekteplere girmek üzere rlne rağmen vereme yakala~ Kigıthane'de mukım 3~ ya- ataleti mücesseme timsali dıyor b"! şahsı ara~ağa te~~bus e~- .. .. ., 

f Selim Sım B. bir muharri- mülhakattan gelecek talebe irin maktadrrlar. Verem. agısı, B. pnda Osman, kasap. Dano dan muş. Bu belki böyledir. Fakat mışsede vaktinde :l'..etışılememış Kadıkoy va~uru kö~rUye 
~ b ili in 1 rln e- al~cağı olan on beş hrayı_alam~ ı' te daha iyisi nedir onu bilme- ve za':'~l.~ı .. a~m ;:u~lerce yolcu a~cak on beşe dogru gelebılmlt 

'ııe demiştir ki: pansiyonlar tesisi, vilayetlerin C. ~ .. , as n g 1~ • ve ş dıgından müteessiren elındekı ş nun gozu onunde ıkı defa suyun tır. 
"- Mu"beccel Hannnın yap - yu"'zcle on Maan'f hı'sselen·ru·n ta kerlı su derunundakı mUs.tahle- yoruz bıçakla tehlikeli suretle kendisi H ·b. m'ı ı' r'ınde balıkrılı üstüne çıkarak ellerile bir kaç E · h" . . h 
ı, jimnastikten başka bir şey mfunen tahsili, köylerde Maarl- bidir. Bunlar birer santımetre . ar ı umu ~ ~ d k'k k d bal d srarengız ma ıyetını mu a· 'k' 

1 
k ll d b 1 nur nı yaralamıştır • lah . . 'k' mu'"tehassıs a ı a a ar ça a ıktan son- f d b d . f . ğildir. fin neşrU tamimi, münhal mu- mı ap ı ampu er e u u • . · gın ıs ı ıçın ı ı .. d aza e en u enız acıası va-

Her jimnastik yapanın biraz allı'm!ı"k!en·n k tıl . 1 ~ ve daima taze olarak yapılır. Otomobıl tramvaya çarptı Alman getirilmişti. Onlar takip ra goz en_kayb!'l~~ştur. Bu es- purda bilhassa kadın yolcular 
" apa ması vı .. k Beş"kt 'ta O k.. • git- . f k b l nada gemıden ındınlen sandal- ' f.ayiflaması tabiidir. Bu harek .. t • . • - Bunlar, süt içinde çocu meme 1 aş rta oy e edilen siste-mı muva ı umuş 1 h.ld 1 'k' .. d arasında çok heyecanı mucip 

lolayısile Mübeccel Hanımın yetler hususı ıdare bütçelerinin emmeden yanın saat evvel veri mekte olan Bebek tramvayına !ardı Fakat bu zat ne neticeye a sa ~ en ~e .en ı ı m.otor e' olmuştur. 
afı bedeniyesi Kemale doğru Maarife ait kısımlarının tama- lir. arkadan gelen Kazım B. in ida- ·k b'l em taharrıyata ıştırak etmış, fakat 

men tatbiki, ilkü mektep mual- Dünyanın her tarafında, bu resindeki 623 numaralı otomo- varca B~~~h~:nin"ı;lshı yi~i dakika deva_m eden ~iite- ~abıta tahkikata başlanu!, 
.o<ftmektedir. !imlerinin naklü tahvillerinde meyanda memleketimizde de bil çarparak hasara uğramı~tır. kh · bir müddetten matlı aramaya ragr.ıen bogulan 1§.kı,n ne ces.et, ne de ~aı:anh 

Hakkımızda henüz belki de nazarı dikkate alınması icap e- tecrübeler yapılmış ve bilhassa Sarrafın çalınan paraları ~alı rt ~enınkl 'f ğı için genç bulunamamış ve boğula- vak ayı ~en~'tt'. edecek bır ıp ucu 
ğru fikirleri olmıyan Ameri- Ü .. .

1 
d ben as ır şe e ı ra rak intihar ettiği anlaşılmıştır. bulunabılmıştır . 

. h den cihetler ve bu muamelenin Fransada çok iyi neticeler alın- Ç gun evvel Vezınecı er e çalısılmaktadır. H 1 hl'k k .. -ılar bu genç ve kıymetli a- mıştır. İzzettin B. isminde bir sarrafın Alınan tertibat ve yapılan in ~ ayat arını te ı ~ye. oyarak\ Muntehır mektup bırakma 
ı.JJaıımı görünce ırkmıızm müstes selametle cereyanının temini, •-~tı'b' . 1. den 506 lirası ra- . lm 'b"d" I denize atılan bahnyehler de ge mıftır. 

ıa ineanlan yetiftirmekteki kud ilk tedrisat teftiş faaliyetinden Kalmette aşııı Uzerinde Paris ,.... ınınöe_ın d'"" . .~ şaat hıtam bu uş gı ı ır. 
tıru. · ta•tı'k edeceklerdı'r. t d d · f trp akademisinde münakualar lınmışb. gren ıgımıze gore Balıkhanenin önüne genit 

~ azam erce e ısti ade olunma ...,, İ · Ef ka "b' · · • 
j 

Miibeccol H. irin Paris mü- olmuştur. sarraf zzettm · tı mı l§ı~- bir rıhtım ve bunun üzerine be 
~ sı, mektep kütüpaneleri teşkili K b ld den rıkarmıştır Zabıta tahki ı 1 t B ol'ıabakasmda Mis baklava diyen Akademide, almette, u u ~ · • - tondan masa r yapı mış ır. a· 

§1 nebiler onun bu defa cidden suretile talebede miitalea ve te ğu aşıyı müdafaa edereken di - katına devam etmektedir. tık tuzlu balık satış yerleri de 
jjfnevzun ve ince bir §ekil alan tebbü zevkinin uyandrrılması yordu ki: - 0 

- • ay~lmıştrr. Badema balık işpor 
ahhatll vücudunu görürlerse çareleri görüşülecektir. -Aşı yapılmıyan çocuklarda Bekçi Mustafanın ceıedı ta ve sepetleri bu masaların tize 

e*>k yanılmış olduklarını anlı- Bundan başka 
929

_
930 

derg _verem vefi~atı o/?8 olduğu halde Evvelki akşam Unkapanında rine konulacaktır. • 
edfacaklardır. . . . bu aşı tatbık edılenler arasında Yavuz Sinan mahallesinde bek Bu sene bütçesile balıkhaııe-
t1 Mübeccel Hanımın evvelce s~nesı ıçınde vekfilet müfettiılc veremeden vefiyat %2 ye ini ci Mustafanın tabanca ile. inti~ de yeniden bazı tadilat yapıla· 

iizumundan fazla kalın olduğu n tarafından muhtelif mıntaka .yor.,, har ettiği yazılmıttı . Muddeı- 'caktır. _____ ,--_ 
1 d · d'I f . umumilik hidisenln intihar mı Mühi' • b" k" .. 

Il1sliylenen kalça, bel ve bacakla ar a ıcra e ı en te tışat netice • · ld - m ır opru yoksa cinayet mı o ugunu an- 1 ) 
diln şimdi incelmiş bıılunmakta - !eri ile ilk tedrisat müfettişleri 1 k . . eııedi morga naklet ANKARA, 7 (Telefon a -VllAyette ama ıı;ın c · , l · · ·1a t 

. talimatname projesi de kongre- tirmiştir. Şark vıl.ay_ebt ennıtn ~arp vdı yek 
tı' Ağırlığı 62 kilodan fazla de- y / kf -o- Ieri He ırtı atını esıs e ece 
.,.ıı.,ldı'r. . de tetkik edilecektir. 0 ve me ep l ld F t hn' u"zer'ın uvg• Otomobil altında o an yo a ve ra ne 

Amerikadaki müsabakaya ış- Maarif eminlerinin de iştirak Vali Muhiddin B. Fındıklı'da Hi46 numaralı o- de yaptırılması mukarrer İzalı 
"rak edecek güzellerin yol para lerile toplanacak olan bu kong tomabil 16 yaşlarında Reşit Ef. köpriisünün ihale bedeli 322,400 
arını vakıa büyük bir gazete Jıat'f emirler verdi liradır. Bu köprii tek gözlüdür 

Üzerine alml 
.. tır. renin bir hafta sürmesi ve tedri ye çarparak yar.alanına.sına se- ve 120 metre tulundeııi. Malatya 
.. Vali vekili Muhiddin Bey son b b' ı tır 

Fakat ı·., o kadarla bitmiyor. sat işlerinin ıslahı irin la'zımge- e ıyet verm ş ,,,_'.__ _ Ela'ziz yolu üzerindeki Kömilr 
Y ~ eftiş seyahatinde yol ve mek - ~ 

iizelliği daha iyi gösteren .ve len esaslı tedbirlerin tesbit olun tep inşaatının sür'atle yapılma- han Boğazında ve ayakları iki 
tıran elbise, tuvalet ve saıre JI1ası muhtemeldir. sı hal<k nda kat'i emirler vermiş Karmanyolacılık dağa istinat ettirilmek .üzre ya-ı 

nin de temini Ul.znndır. Şehre- tir. Şehremininde ?turan Aksa - pılacak cesim bir köprüdür. 
manetinln bu işle meşgul olma Şile- Maltepe yolunun Bağ - ray maliye şubesı memurların· !inden-geçen şoför Ekremill ida 

zarun olduğu kanaatinde - ~at caddesinden Şaskın yaka dan Fuat Ef. Şehremininde sa- d k' b'l H · t ö 
yl 

1 

ray meydanından gece saat 20 resin e ı otomo ı ns o ve • 
m... tnevkiine kadar olan kısmı as • mer isimlerinde iki kişiye çarpa 

·ı 1 1 k . d"l . t' de germekte iken, henüz h_ u.· vı.·.-
Mübeccel H. ile Ame· a t 0 ara ınşa e ı mış ır. ' 1 k rak a~ır surette yaralamıştır. 

Ş·ı ı d k' "k k .. yetleri anlaşı!mıyan atı ışı o- ı; 
rikaya kim gı' decek? ı e yo un a ı yu se guzer d d 1 - o -gah değiştirilmiştir. nüne çıkarak, ur urmuş ar ve y b l 
Yakında Riyo dö Janeyroda evvel" mükemmelen dövdükten angın aş angıcı Şile, Teke, Kalas, Bozhan,.. " yapılacak olan dünya güzellik mekteplerinin inşaatı da yakın- sonra üzerini aramışlar ve bir Selimiye civannda atlann ye-

m.üsabakasına iştirak edecek o- da bitecektir. şey b~lamayınca kendisini salı- mesi için biriktirilen otların a-
lan Mübeccel Namık Hanıma 'ılermişlerdir. lev alev tutuştuğu görülmüştür. 
bu seyahatte valdesi Hadiye ve 1.kiindaki efya Şehremini merkezi bu haydut Bunun üzerine hemen tedabir a 
akrabasından Rıhtım şirketi hu İskan idaresinden Defterdar- lan aramaktadır. lınmış otlar söndürülmüı;tür. 

uk müşaviri Hamit Bey refa- lığa devrolunan eşya satılacak- - o - Otların meçhul biı- 2ılam tara - J_.ise taJebesinııı askeri hizrnetleri 
kat edecektir. tır. Ambardan devrolunan eşya Bir çocuk çiğnenmiş fından atılan bir sigaradan tu-
Pederi Namık Bey rahatsız ol- meyanında muhacirlere tevzi e- Şoför Zekeriyyanm idaresln- tuştuğu anlaşılmıstır. Darütşafaka lisesı kamptan döndu'" ve 

tluğu ve vazifesini bırakamadığı dilmediğinden dolayı eskiyerek deki otomobil Aksa rayda Hor- - 0 
-

cihetle kızı ile birlikte 2idemiye , yalnız çekirdeği kalan zeytin de hordan geçerken 3 yaşında Muı Sahte meınur imtihanları muvaffakiyetli geçti .. 
cektir. vardır. tafa isminde bir çocuğa çarpa- Sirkecide Edremit otelinde 0 · Uarü~şafakanın lis_e ~ı~mı lif sporlara, deniz banyolarına 

Tevfik Salim Pş. 

Geçenlerde Ankaraya giden 
İstanbul Etibba odası reisi Dr. 
Tevfik Salim pasa dün şehrimi 
ze avdet etmiştir. 

-o-

Müddeiumumi Kenan 
B. il& mülakat 

Polis müdürü vekili Ali Rıza 
oolis birinci şube müdürü İbra
l:ıim ve birinci şube müdürü mu 
-:ıivni Ziya B. ler dün Müddei 
umu!11i Kenan B. i ziyaret etmiş 
ve bır buçuk saat kadar görüş· 
müşlerrlir. 

.. 
Çek talebe .. 

Şehrimizde bulunan Çek ve 
Romen talebesi dün şehrin 
muhtelif yerlerini gezmişler, 
müzeler ve bazı camileri ziyaret 
etmişlerdir. 

Talebelere gezinti v~ ziyaret 
!erinde Darülfünun ve Galata -
sarap talebesi refakat etmekte
dirler. Çek talebe ayın 10 unun 
da Pireye gideceklerdir. 

rak yaralamıştır. Şoför yakalan· turan İbrahim Etem isminde bi talebesı her sene oldugu gıbı bıı ve istirahate tahsıs edilmiRtir. 

B . 'ki t k t rı' kendi'ne kı~mı siyasi memu- d (PENDİK) d k " ısı e mu aveme mıştır. sene e ~ .. amp Talebenin imtihanları iyi biı 

k kı k 
• • ru süsü verdiğinden polisçe ya- k rm la v b ı k · re orunu rma ıçın Bıçakla kendi kendini u uş r e on eş gun u , as- netıce ve talebe bu vesile ile 

TRABZON, 6 A.A. - Tür- yaralamı.. kalanmıştır. keri bir talim_ü terbiyeden son- bir müsamere de verimiştir. 
kiye bisiklet mukavemet rekoru " - 0 

- ra mekteplerıne avdet etmiş 
nu kırmak için Trabzon Necmi Cerrahpaşada Hubyarda otu- Nişantaşında ıirkat lerdir. 
ati spor kulübüne mensup 4 bi- ran amele Salih, kendisini bıçak Nişantaşında Ahmet Bey so- Üç senedir kamp gören son Amerikanın Bolivya ıefiri 
sikletçi genç cuma günli bura- la ı;ö~.s~nden yaralamış ve te-. kağında oturan Melek Hanımın sınıf talebesi ve dokuzuncu sı- Amerikanın Bolivya hükQmı 
dan hareket etmişlerdir. İki ay davısı ıçın Cerrahpaşa hastanesı evine hırsız girmiş, gümüş ça- nıf talebesi orta ehliyetname al tinin Romadakı sefiri Mr. Re• 
zarfında devri ikmal eyliyecek ne kaldırılmıştır. tal, bıçak ve semaver çalarak mağa muv.affak olmuşlardır. 1 trepo. s~yya~ sıfatile şehriı_nizo 
olan bu gençler Gümüşane, Er- - 0 -- kaçmıştır. muntazam bır program dahilin-' gelmı ·tır. Bırkaç gun şehnmis-
zincan, Sıvas, Ankara, Koçhisar Camları kırmış lıpirto kaçakçılığı de geçirilen bu on beş günlük· de kalacak, sonra memleketiııe 
Aksaray, Adana, Konya, Afyon Şehreminind~ ~turaı;ı Osman. Çemberlitaşta 1790 numaralı kamp hayatı talebeye askeri bir avdet edecektir. 
Uşşak, İzmir, Balıkesir, Bursa, Mustafa Efendının evın~ taar- otomobil ile ispirto kaçırılırken ruh aşılamakla beraber onların -o-
İzmit. İstanbul, Zonguldak İne ruz ederek camları kırdıgı için müskirat muhafaza memurları vücutçede inkişaf ve istifadele- N~et Ömer 8. Yalovada 
bolu, Sinop, Samsun, Ordu ve yakalanmıştır. tarafından yakalanmış ve ispir- rini mucip olmu tur. Tatbik e- Darülfünun emini ve TC 
Giresun vilayetlerini dolapcak- Bu naııl soför? to ile otomobil müsadere edil- dilen programın askeri talim- kültesi Reis vekili Neşet 
lard1r _,.. Gece saat 22 buçukta. Kuşdi mistir. den h-riç kalan kısımlar muhte- Bey dün Yalovaya &itmİftİI'• 
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,Jnilliy~t 
Asrın umdesi "Milliyet" tir 

8 TEMMUZ 1930 
iDAREHANE - Ankara caddeıi 

!o: 100 Telgraf adresi: Milliyet, ı .. 
mhul. 

Telefon numaralı: 
Iıtanhul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
3 aylığı 
6 .. 

12 H 

Türkiye için Hariç iqin 
400 kuruı 800 kurut 
75-0 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

lkc\ 
~ı::; rt~- "ı.!'!r , ~-O 60 mcı hafta 3 üncülüğünil 

Galatsaray lisesinden 960 Ah. f Macar edebiyatını tanımıyoruz. O· adedi ne de çokmuş!... En manasız 
nu tanımak fasatı da hemen hiç çık- bir rüyayı cümlei asabiyenin henüz F'akirlijte dair... met Reşat B. kazanmıştır. Ya-
maz gibidir. Macarca bize ve umumi- keşfedilmemiş bir sırrı olarak göste- zısı şudur: 
yetle Avrupanın sair milletlerine pek ren herhangi bir muharrir, Freud'un İşte size bir araya gelmesine imkan .ı\ l es 0 Ull yet kllll U e •• ~ Şark hududumuzun civaruıdl 
yakncı gelen bir lisandır; Macarlar- sistemini ondan çok evvel kurmuş olmıyan iki adam: ki köylere tecavüzde bulunaO 
la temasımu pek zaif olmuştur: Bu addediliyor ..... Biçare Freud bü- - Zenginle fakir.. -Fransızçadan- şakilenn tenkili bu haftanın eti 
suretle gayet 2engin olduğu söyleni- tün bu muharririlere dair bazı ınünek Bu iki adaı:ndan biri dünyanın her üh. h b 'd" 
len fikri hayatlarına nüfuz edemedik. kitlerin yazdıklarını okumuş olsaydı yerinde: Bu işe niçin karıştım? .• Bir - Evet, dedim, şimdiki hal- m ım a en ır. S 1 
Halbuki bunu yapmakla Macarlara kC§flyatmm harcı Alem olduğunu g!S- insan kendine ait olmıyan işlere de bu böyledir. Fakat ikiniz de Avrupa gazetelerine dahi .Cn 
bir manevt borç eda etmiş olurduk: rür ve onlardan bizzat bah•etmeğe Öte~~":~~~~~:~i~f~~:-~utla- kanşrrsa bin türlü derde girer. gençsiniz. Gençlik nedir bilir mi bir isyan şeklinde akseden bd le 
Çilnkü onlar bizim edebiyatımızı pek cesaret edemt <li. Fakat bereket ver- ka .. F · b · · ? hareket hakikat halde yağoıl gil 
iyi blllrler ve Türk harsınm inkişafı- ain iri bu fenomeni şöyle tarif etmek akat ınsan hem unu böyle sınız · · • hır · . lı ' 

D.. d ı bı'lir, hem de gene başkaları ara • ve sızlık nıyetıle etrafa te . z 

1 Ecnebi ede'!!_y~a_tı--'-J~ Ueilepliler mnsa~ahıı 

Şark hududumuzda 
Macar edebiyatına bir nazar 

.. nı adım adım takip ederler. Bugün kabildi., Freudi.J:mi sahibinden evvel - uz ova a yo unu pşırır.. Daha konuştuk. Nihayet genç d' b' l 
1 

kt""' gi:r 
bu borcu eda etmek fırsatı zuhur edi- keşfettikleri iddia olunan edipler, sa- Siz o eski devrin bir lokma ve bir sındaki işlere karışır. Bir kadın alimi d a amı d b' d stluk ıt savuran ır çapu cu u ..... ve 
yor. !ılacar muharrirlen hakkında bir dece Freud'un, sistemihe misal diye hırkacılarının: tasavvur ediniz ki bir yanlış, . e ~ r . z .. a ır Q adi bir şekavetten başka bir şe1 :ızi 
fikir edinebilmek için sizinle, bir iki gösterdiği ve nazariyeyi gayri şuud - Allah fukara böliiğilnden ayır- belki de tehlikeli bir harekette tesıs ettım. .. B~r gun. ona. d": b~- değildir. Şark hudutlarında ikİ· ıaı 
hafta evvel intişar eden mükeı:nmel olarak teyit eden ,ahıslardır. Bu su- masın .. dediklerine bakmayın.. bulunmak üzere bulunuyor. Bu ~~ ~ç~. :.u~n dedıklenmı dın de birde bu gibi eşkiya çeteleri bu 
bir Macar edebiyatı tarihini gözden retle psihanalizi keşfetmif olmak ıe- o devirde bile 0 duayı edenler k b e ı. en ısıne: nin tecavüzleri daima vuku bil' çık 

ler 
1 

Gelen evrak geri verilmez 
ddt f. : , Müddeti geçen nuahalar 10 kurut 

c r, ır. Gazete ve matbaaya ait itler i9"ı 
"y 1 ıüdüriyete ıniiracaat edilir. 

ete 1' Gazetemiz il&nlann mea'uliyetini 
, I 1 kabul etmez. 

ı, 

u 'ıı; BUGÜNKÜ HAVA 
en 1 

geçirelim (1). refi yine münhasıran Freud'a aittir. adını menetmek insana orç - Neticeden korkuyorum, de 1 d M · m cepleri dolu, ahretlerinden evvel dün değil midir?.. Bu kadını daha uyor u. ünevver Türk Cüı11' 
Irkan Türk olan Macarlar 896 da Vajda'dan sonra, son zamanlara yalarını mamur etmlt kimselerdi. kız iken tanırdım. Sonra evlen- diın, bir kadının hayat ve istik- huriyetini azimkar idaresi bil la 

Tuna havzasına gelerek bir devlet kadar biribirinl takip eden romancı- Beni dinlerseniz, dün olduğu gibi. hali mevzu bahistir. k b·ı h k tl k ,:. 
k 1 dı H · · ı ğ k b ı ı h''-" ·ı · '-- k ili dı". Kocası da pek sevdı'g" ı"m bir a 1 are e ere arşı şeoı• la urmuı ar . nstıyan ı ı a u et- ar. ı .... yecı er, şaırler, son .... r e bugün de yarın da: db' l · · ff kı l r 
mi•ler ve kurunu vustanm diger Av- sene irinde her Avrupa memleketinde dostumdur. İkisı· de kaç sen~ - Peki, dedi, size namusum te ır ennı muva a yet e ta ra ' • - Fu~aralık maskaralıktır.. • b'k · ı t 
rupa milletleri gibi teşekkül etmişler çıkan tairler, bikiyeciler, romancılar Derler ki: \lir mes'ut bir aile teşkil etmiş- üzerine söz veriyorum: Bu ka- ı etmıştir. Bu müsellah ha}" ~ 
dir. Fikri hayatları o devrin umumt gibidir. İsimleriııi zikretmek, eserleri !er, çok iyi geçiniyorlardı. dından uzaklaşacağım. dut çetesinin şark hudutlarmıı- '> 
feraitine tabi olmu•tur: Yani Maca- ni saymakla kıymetleri hakkında bir - Fakirlik ayıp değil çalışmamak ak" t d l h _., ıa 

' ayıptır. Fakat bir gün birdenbire ög" - Sözünde durdu. Tetkikat be- s ın va an aş a. nrnızın uz"' çı ristanda da edebiyat epope ile başla- fikir verilmit olmıyacak. . . Edebiya- h tl b d h !bet' 
mış, sair edebiyatların geçtiği sat'ha- tın bile yer yüzünde neye yaradığını İ9te bir kuyruklu yalan.. ı·endim ki bu mes'ut çiftin saa- hanesile Hindistana gitti. Fa- ve ra . a ~. ır a a se n~ 
larr~ hepsinden geçmiştir. MM. Han kendimize sormak için yabancı bir e- Asrımızda fakirlikten büyük ayıp deti bozulmak tehlikesine uğra kat genç kadın kendisine hakim melenne ım~an bırakn;ııyac~ vu 
kis·1 ve Juhaez'a nazaran Macar klil- debiyatın tarihini karıştırmak kifi- olma" Fakirliği, bazen en fakirleri - mıştı. Ben de işte bu işe karış- olamadı. O bir türlü başlıyan derec~de kat ı~etle tenkıl ve ıf. 
türU Renesans devrinde pek yüksek dir: Bir insan ismi, onun yanında beş miz Lde kabul etmeyiz.. tım .. ~adın hassas bir kadındı. aşkın_ı_ yenemiyordu. Bir gün na ••• e.<lı.le•c•e•k•l•e~ ·m•u•h••a•k•k•a•kt·:1'·~ ~-
bir mertebeye vbıl olmuş ve Mathias on kitap ismi; sonra bir insan ismi Kı ı · d d h b d M k" d kl · - - - - - - - - - - • ...... 

ş gece en, ""r a ava oz u- usı ıye son erece mera ı kendısıle gene konuştum. s· w k ve 
Corvin sayesinde feyyaz bir medeni- daha, ve onun da yanında yine yedi ğu zamanlar kırık bir mangalın başın idi Fazla olarak güzel eserleri . . . b dbah ır ııoygunculu u 

• yet kurulmuttur. Macarların asır- sekis kitap ismi; biraz tevakkuf eder- da toplanmağı bile bahtıyarhk saya· k. _ d k d" k" d" M -Ben, dedi, gıttıkçe e t "Mersin" gazetesinde okunduğll" dl 
i ' 1 

1 1 Doğruluğu hakkında hiç bir !arca lstiklilleri için harbettlkleri ma- siniz: Görünıilnüz ki tanımadığınız rız da, aralıklarından rüzglr giron o umaga. a ço uş un u. e bir kadın oluyorum. O beni bı- na göre 1-2-7-930 gecesi saat 20-21 ve 
ri 1 

11 ~minat vermemekle beraber i. !Qmdur: Bu gibi uzun cidallerin bir bu şair tanıdığınız bir çok şairin yap- pençereye doğru döner: rakh, zekı olan bu kadın şu veya rakıp gittikten sonra zevcime ~add~lerinde Tars~s il~ ~~r~in şosall di 
A '. ittim ki etibbadan bir zat bir milletin fikrt hayatına nasıl bir istika tığını yapmış: Aşkı, ziyayı, yalnızlı- - Allah fakir fukarya imdat et- bu meseleye taraftar olunca ha- k 'tt'k d" olu o- ilzerınde Hacı Talıp Çiflıgı ile Yalıt ge 

. . . k . h lamış B takrir met vereceği kolaylıkla tahmin olu· ğı. arzuyu söylemiş; şu romancı yine ain diye dua ederiz. raretle müdafaa eder, çabuk si- arş! gı ı çe uşman y k~y arasında bir soğunculuk hS.disC' .,; 
rı - 'l nr azır tır. u - nur: O devirlerde Macar edebiyatı ihtiyar bir kadının, çirkin bir hasisin, . 

1 
. d' O k k rum .. . . sı olmuştur 

n 1, i · ·e: "Bazı kimseler hot behot vatana ithaf olunmuı bir edebiyattır. gUzel bir gencin, faziletli bir fakirin Bektaşinin fıkrasını bilirsiniz. Bir nır enır ı. zaman ocası en- . . . T · .. .. . aU oe 
' t"h ta dd" d k f ramuan gUnü dede fena halde ıusa- disine: Genç kadının sıhhatı gıt gıde . arsusun Kuc_ukminare malı ~le 

i: 1 :,. ı are ııa ı e ere muva - Voltaire ve Pope'un asrında, Maca ruhunu karıştırmıı, onları kukla gibi tnıf. Bir mUddet nefsini zapte-••ıe bozuldu. Kocası endişe ediyor. sınd1den ıof!Sr Nktadir1dEğfendinin ıb~I,: el 
gc •• 1 ık olamamaktadırlar. Bu ha- riıtanda bir "Fransız mektebi,. var- oynatmıı ve kitabın nihayetinde kutu d -..., - Niçin böyle sinirleniyor- l' d b" ve are etme e 0 u u otomo ı .. ın 

', 
1 
~ket gerek tababet hukukuna dır ki bu, Garba karşı açılmıı bir men !arına yerleıtlrmiı. Sizi birdenbire de akıbet ~y~amıyaralı: maşrapayı sun? Neden böyle hiddetleni- Kansının bu ha ın en ır !ICY önüne biri mavserli dlğerli tabanc:I · 
1 _ _,,_ k k di 'h fes tqkll ediyor. Onu takip eden de- bir nevi korku ve nefret kaplar. Bu yakalayıp dıkmif. Etraftan görenler yors·un· • ? Diyı'nce genr. kadın anlamıyor. İkisi de bedbaht. •• ve bı··'-'· altı -·'-·ı rıkarak otomobil' " 

i' r teoavwo gere r.e en 81 
- vird F Ka · · mind kadar ••1• t" 't'b il ü bağırmışlar: · • • " B ' ı· · kimd Ni · ,....... ,....... " · 

> 1 · k bir . ka · e r. zınczy ıs e bir mu- ,.....şmanm ne ıce ı ı ar e t y- daha ııiyade hiddet eder koca- unun mes u ıyetı e. . - cıyi ayatından kurıunla yaralamtt' ı 
ı at enne aroı sw attır. harrir, edebi hayata fevkalide bir fa- !er ürpertici bir gevezelikten başka - A_man ne yaptın baba erenler.. . . . . • . çin bu işe karı§tım. Ben bu ka- lardır. 9 

'• 1 ıunun çin badema intihar ede- aliyet ve hayatiyet bah•ediyor. Ro- bir ıey olmadıtı hisal galip gelirı Oruç gıttll. sını hissızlıkle ıtham ederdı. k da 'ul Otomobilde Mersine gelm kte "' 
kl _ _,_ b" d kt ·· tl • B d k ·ı k lıy rı, kocanın arşısm mes o- e 1 

1 e cn11. ır o ora muracaa e mentizm zamanında ise Sandar Pe- Ummanlar kadar, dünya kadar blY- Dede suıuEiuğunu giderdiğine ura a arı l e oca ayn or-
1 

ak k d" _ d b k kim lan yolculardan Isanın 200 lirası Rr 
• ' 1 e tarzda ve ne vasıta ile intihar töfl, 16hreti bütün Avrupaya yayı). yük, hudutsuz bir gevezelik. Yalnız memnun... lardı. Edebiyat, musiki müna- ~ .. en. 1 

. en a§ a se- miz ile validesi Nefisenln Uç lira eıd m 
1 ı \lebileceğinin ve vaziyeti ııih- mıı olan müıteına bir şairdir. Petöfl, yBZilan kelimelerin her biri madde - Oruç gitti amme demig, falı:ire kaşalarmda kocası bir ;ıey anla- yı goremıyoı um 1. • kuruıu gaabedilmiı, Ramiz bacağın· z 

g 
1 

1 
· ~yesinin intihara müsait olup şairliği bir ilAht mevhibe zannedenler haline inkıl!p etıe, ve her biri bir fm de can geldi ı.. maz gibi görünüyordu. Kadın .... • • • • • .. , • • • • • , , • • •, •, dan bıçakla yaralanmıştır. ~ 

için ideal pirdir: Baharda kuşları an- dık kadar olsa, insanlara kımıldaya- zengine sUrün g..,. ı . . b . 'b l k Bu vak'a gece Tan usa haber .re- Y 
r , 1 

• lınadığmin teabitl için l!nnge d bir k k ı s• ı - -· .. da_ kend_ ı.nı. u ıtı ar. a ocasına. rlllr ven' ime· jandarma Kumandaıı' , ıran mah!Qk. . . Buna mukabil ca yer a maz. . . uy emeğe değer, Yi I I I -
q c'. ... ll~~lmtedekbtireldelnnr·. A :i;ıkaihdanaran" talbeup Arany "Macar edebiyatının en san'at dinlemeğe değer ne kadar az aöz ve - Fukaradan ıalan geçi faik göruyordu. Bır gün genç en neır ga ve billhare ıUvarl jandarma müfTesO' 
"' uı ~ kir şairi., olarak zikrediliyor. fikir bulunduğunu dütündUkçe insan Bu nasihat pek yerindedir. ve gittikçe şöhreti artan bir a- ai hareket otmııtlr. b 

'~ ' :" tlair müzakereye koııımadan Bu edebiyatın bir realism devri var bu yuı tufanları karııaında ürküyor, Fuzuli, istediği kadar fıkarahlda limle bu kadını gördüm. Yeni Deniz sar hoşlan b 
ı, 1 vvel doktor Marko Paşanın ki 1867 de batlıyor. Bu devrin en bil- v~ "aeaba_yaı:_ı yazmak da bir nevi öğilnsünı.. tanışmışlardı. Bu tanışma beni . .. İzmir sebzecileri Seyri-

'Yi alınacalmı tahmin ediyor- yük muharriri J. Vajda'dır. MM. Han cınnnet mı .. gıbı sualler soruyor... "_Fakiri padfteh isi, kedayı muhte korkuttu. O zamana kadar koca Ömer Bedrettin ısmi, bugUnun ede f . al , ki . J 
ld11 ve Juhau•a bakılırsa pek çok MM. Hanki88 ve Juhuz'ın 350 sa- ıemım! blyatçıları için hiç to meçhul bir isim•~ aıne m yü etmiyor a~ 

\ı , \r. 1 .... sına sadık kalan bu kadın bir de'-''dlr. Bundan Uç ııone evvel "-- Soyrlııefain idaresı"nın" t --" ' eser er yaznııı olan Vajda, asrının en hifelik kitabı da böyle bir çok muhar Desin dunun · ,.- .......,. Zlll" ' H • --1 "?I yük' k d' ı _,__, . · tehlikeye gı'decektı. retti"ği "deniz sarho•lan,, onun gen .. turfandactlarmagöster ig"ı" mu··r a j angı ,._.gıyı se e ıp C.uruendir. Hatta eserle- rir ismi ve eeer isınlle doludur. Bun- z p • • 
JI ıv . rlnln birinde, pıılbana!Ui Freud'tan !ara dair mümkün olduğu kadar taf.. .. ;r.:.u:: ~yyet sllsil kaldı fuka Çünkü bu genç _filimle b~ kalemler ara~daki kudretli mevkii· klllatI kaydetmiştik.İzmir seb:;t 
1 "Vakit" refikırnız bir anket yirmi sene evvel ketfetmlıtir. Bilmem silit ve maHlmat verilmesine rağmen rada., genç kadın anlaşabıleceklerdı. ni tayin etmııtlr: .. . cileri de mlittehit bir çephe tet 

i' \ ·,mı": «Hangi çalgıyı seversi- dikkat ettiniı: mi: Freud'tan "yirmi bi.J:e büsbütün yabancı olan bir ede- B hak'-~k Ömer Bedrettın Denu sarla-1•· kil d k S · f -• ı \ • "' B ytil ginl - .,_,, ğ .ı •• _ u mu Kil • • • • .,..... e ere eynse aine mal v.,. 
, .• lZ ?» diye soruyor. Bu mesele sene evvel pa.ilıanaIU.i keıfeden,. !erin blyat hakkında ansiklopedik maIOmat e e zen erı ç~ utme e fa.u.r da d jı tilrleri bir a- ..ı 
' sın .. Bütiln bunlar kedinin uzanama- Çok geçmeden anladım ki bu rı,. n n sonra yaz 1 

• ' merneııfe başlamıcolardı. Sebz!:"' 'ti 1 tedenberi halledilmifitİr. Uzak tan bafka bir §CY öğrenmek kabil ol- raya toplanııf, n gene aynı cadp, ı> • • ., 
, . d. 1 k artil d vul, [l] J. Hanklu ve G. Juhus: Puora- muyor. Ancak bu gibi eserlerin göz- dıjtr ciğere "pis,. demesi kabilinden- genç alim yeni tanıştığı genç isim "Deniz sarhotlan., iaml alanda l~r kbılen mım vapurları ter· 

J) 'I ın r enme § ~ ~ ma da la litteratura Hoa11roiH Naşiriı den geçirmenin bir faldeıl var: :Mev dir. Daha doğruıu züğürt tesellisi- kadını çok beğenmiş, sevmişti. neşretmi§tlr. cıh etınekte, rnilJ1 vapurlar cJt ı 
ı •• ~şre ten vaz gıeçme ş 8 

. • zuu bahsolsn Aleme nUfus etmek onu dir. Genç kadının er geç bu kendisi- Şairin muhtelif mecımualarda nılııan Ayvalık, Edremit iskelelerin' 
.. ~. 1 ırna, bacoka nağmelere taham- Xra, Parll. da tanımak arsusunu uyan~-me,ktıt\ T ekkell • · • 

-. uu ev · ııi takdir eden genç alunin kolla yazılan "Bataklık günotieri" namını uğramaktan vazgeçerek doğtU 
u. ~; 'r. /ül şartile tanbur, neyzen ba- Onun hususiyetlerini, cuibeılni an- HU! ime dı f k h !Ak • 1 
B -·.' "Ina kızmamak ş-~•- ney ilh. tin iaminı" hatırlamamak hakaız cak bu suretle ke•fedebilirlz. Hele - ya o say , u ara e rı arasına düşeceğıni anlamış- tapyan ayn bir kıamı halinde ldtabm stanbula geçmektedirler. 

• • .u ı.uc • olurdu .. dememltler.. tım. Git gide görü.,meler, tesa- bu yeııi tab'ında dcrcedllmiıt'..r. Ger"" h-.r...- Seyn"sefaın" 1• _._.. t .. Li ,< bk olur Macar edebiyatını tanımalı: keyfiyeti- -. ,...... '""" WP• 
ı 11 ~1~ Neden uzadı?! ' ne gelince, bu, hem umumt kliltür Ali Bey merhum uyku içinı düfler, ziyaretler arttı. Henüz Denis sarhoıları, beclialarla dolu· sinin inadı yüzünden sevkediıınl 

Üçüncü Mullkat nolctai nuanndan bir vaıife, hem dt -Sefahati fukara! diyor. acele etmiyorlardı. Korkunç ne- dur. 1~te ıize "dal baımdan bir'°"" yen sebzelerden turfandacılaf111 t 
Y ': )' i Her keste bir merak.. Neden . bizi anlıyan ve seven bir millete kar- Vakıa fakir, ancak uykusunda 1efa tice henüz olmamıştı. Şimdiki den bır kaç satır: zarak'tam altmış bin llradıt· 
• : ı ·~,. -manette maa~ uzadı. Arkada"- De_dim_ Y.a.artı. keş dostla ga- Jı bir nevi borçtur. MM. Hanklıııı vo hat yapabilir Fakirlik menkıbelerile lnız d bi bahi l · r r-- "' "' t 1 k .. lı..:ı"d bozu t · halde ya e e yat s en B.ı.tnn ki -· belin..ı- Trufandacılar bu i•le esaslı şe-
n 1 ,rdan biri dün mahallinde tet- z~ ~ ı .. r-~·. ~n ştuk. : uhass'ın ldtebı bize bu hususta hay galib~.b~şınızı ağrıttun. Siz de fakiri le iktifa edip biribirlerinden ay Kollanm dU~-•.;:J., killerde um-•r-cl!; hatta Ani<' t 
ç 1 •. '.kat yapmış ve işi kökünden k~ gundur kendısınden bahaettt- il yardım edebilir. hoı guruverinlı: canan.. 

1 
dı. L Akin k kt • ....... ı..._ s·~ _ 

c ·ı\· ·•iletmiştir. Emanette maaş ~~ Iranlı dos.t·Uıın··· artık .s.özle_- REŞAT NURi M. s nlıyor ar a or ugum Yalçın clatlar elinde, pya bir murahhas göndermeğe 
r tart k D · netice mutlaka olacaktı. Yollarım dtiiümlemnl1-. karar vermi•lerdir. 

\ ~ •. / 1 ·, :rilmemesi sıcaklardandır. rUll ara . soy uyor. . un yı- ., 
ld B K d • lil · Genç kadının zevcine olan • · · • • • • • • • • · . y günl ld • ne rast ge un. ana bıraz so- Kendini trenden atmıt ara enız erın vapur Benden bahtiyar vu -. Yddı l k 

\ 
11 azı~ er uzun ° ugun- ğuk duruyordu. Yannnda Yalo- seyahati muhabbeti git gide azalıyordu. Kolluım dütflmJenmit. z sarayı aab aca 

r ':; \ 1 ın tabu aylar da uzamıştır. vadan gelmiş bir arkadaş vardı. Adana gazetelerinde okunduğuna Bunu da farkediyordum. Yollarım düiümlenmiı .. • Yıldız sarayının büyük bir k1' s 
n · Se ah k y l d 64 d cak göre bir kaç gün evvel Misis ile Dağ- Karadeniz vilayetleri halkın- G k d k' · • b' kolejı" halın" e "fr • d"I •· h-"' ı<ı y at re orü! - a ova a et:'eoe sı enç a m es ı, samımı ır ı ag e ı ecegı il" 

cı yolu üzerinde trenden evveı• ekme dan arzu edenlerin iştirakile ki- f ·ı ban k b" · · Hele "fidan boylume yazısı ne ka k d l"-- k 1 b .. ~ < , 
1 
\ • • su çıkan membalar var .. dediği- " dost sı atı e a arşı ır ıtı- " m a ma wıütt yo tur stan il' 

" 11., ~v~pa ve A~enkada her ni işitince güldü. Ben sordum: ğini, pabucunu ve sonrada kendini' ralanacak bir vapurla Akdeniz mat besliyordu. Bunu iyi bildi- dar samimi değil mi? Maarif emaneti böyle ·bir teklif 
· y ıçın rekor tesıs ederler Ge atarak ölen bir adam hakkında yapı- sahillerinde bir seyahat tertibi · · b. .. k d. · ı bul t M "f k~te : · - - Neye güldünuz? ğim ıçın ır gun en ısıne açı - Gel gitme, kalma1rn ırözüı.ı yollarda, te unmamış ı. aan ve a 

·; ·~n?e ~ic me~muada Mis Peg- - Hiçi lan tahkikat neticesinde Miais nahiye düşünülmektedir. dım, bütün bildiklerimi, anla- Her taraf hu akfam ael, fidan boylum tininde böyle bir teşebbüsüned• v 
, t 'I Jsmınde bır kadından bahse- -Yok yok! Elbette bir sebe- sinde ail .. si bulunduğu ve kendisinin İktısadi, içtimai ehemmiyeti dıklarımı ve .•. Korktuğum aki- Çılgınca dağları ırömen bu karda, ir malfunat gelmemiştir. · ı · •: liyordu, en çok kocadan boşan bi var.... Malatya nın Arga kazasından İbra- haiz olan bu seyahat bir ay de- beti söyledim. Bana itiraf etti: Geçilmez 0 çamlı bel ficlan boylum.·· Yalnız bu bina son zamanlst 

lı• a rekoninu kırmış. - Niçin gu"'lmeyim? Bizde h~ oğlu Vehap olduğu teıhi~ ~eti- vam edecektir. - Evet, dedi, onunla sevişi- da bakımsızlıktan bozulmuş, bil t • cesınde anlaşılmıştır. Trenden ıntibar . . "Deniz sarhoşları,. bir kelime ile 
- ı ' Bizde de en çok tetkik seya- Y alovanin en tikesi vardi ki su- kastile atılmamış, biletsiz olduğu ve . Pro~ram, fırka rniıfettışi !"'! yoruz. Fakat bu pek masum bir bir "iksir,. dir. Dudaklarma götüreni hassa bahçesi harabeye dönmilt ı 

,. ,/ itine çıkma rekorü tıetkikedil- lan 150 derecedil dedi. Misiae yaklaşıldığı için inivermek is- .nı Beyın İstanbuldı::ı avdetını şekildedir. Fikri bir rabıtadan sarhoş eden bir iksir.. tür. Talip çıkarsa hükfunet buı11 
. ',i,ı~ Kadastro erkanmdan bir za- FELEK teıniştir. müteakip kararlaştırılacaktır. ibaret... • • lıını satacaktır. 
" 11 . -
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- Burada evin olsun, git o- Hayli yorgunılm. - Tabii, evladını ... Sen, be- ravetiil(kendi yorgun, yrprak ğu kaciar,-onu bir süs gibi taşıt~ 
telde yat, ayıp! - Bey babama haber vereyim nim yeğenimsin. . . ruhlarına aşılamak mı istiyor- gözünden düştüğü, ehemmiyeti 

- Resimleri görmene hacet mi? Rasih. Nevres, başını eğdi: lardı? Bu, ne glilünç hayaldi, kalmadığını hissettiği takdirdG 
var mı? - Katiyen ... Onun hava al- -Teşekkür edeı:im. yarabbi! fırlatıp atıverirdi. 

- Belma ile mukayese ede- mağa ihtiyacı var. - Bir şey değil .•. Ben, malı- Uzun hayat seneleri, insanla- Rasih Nevres, babasının gtJ11I 
ceğiın. , - Deniz havası, yorgunluğu- viyeti severim!.. Peki, neye rı kemale erdiriyor, olğunlaştı- runu da biliyordu. Nevres V•· 

- Bir insanın adı, yalancıya nuzu giderir sanırım. gülüyorsun? rıyordu, öyle mi? Rasih Nevres, cit, Belmanm minnettar kalac'' 
çıkması ne fena! - Babanın güneşini karart- - Kar~ıaızda neşeli çehreler ihtiyarlığın bir tekemmül eseri ğını ümit ediyordu. Halbuki~ 

• * * mıyalım, yürü. . . görmek istersiniz de. . . olduğuna değil, daha çocuklaş- sih Nevres, büsbütün aksini dil 
~ ', ı Hürrem Hakkı, elindekikü- Köşkte, Hürrem Hakkı, bir Hürrem Hakkı Bey, yeğenir,e tırdığma kani idi. şünüyordu; Belmanın, Nevre' 
~· i •' Mahmul Yesari çük valizi, Rasih Nevres'e uza- sallanır iskemleye kuruldu: baktı, tek gözlüğünü çıl:ardı, Bu neticeye varılacak olduk- Vacit'ten minnet ve teşekJcii! 
~ tırken: - Ooh! Dedi. Bana bir kah- daha rl;kkatle baktı: tan sonra, tecrübe denilen şeyin beklediğine emindi. 
~; ·~. - Bizim edebiyatımız da bu- kı, elleri cebinde, topuklarının - Dikkat et, dedi. Bir hazine ve söyle... - Sen, hiç te alık bir çocuk ne manası, ne faydası vardı? Hürrem Hakkı Bey, ne fikİC' 
.ı 1

1
,
1 

:.ır. üstünde sallanıyordu: taşıyorsun 1 Kahvesini içerken, Rasih Nev değilsin, Rasih! Babası da, amcası da, Belma- de, ne hayalde idi, Rasih Ne\" 
P t ' - Taş, amma, yerinde. . . - İstediğin kadar ... Yaptı- Rasih Nevres, valizi tartar gi res'in küçük valize meraklı me- Tek gözlüğünü cebine k ıydu: dan ne ümit ediyorlardı? Ne ü- res bunu katiyetle kestiremiyor 
1
1 

· 
1 n temizi, sun'i olmıyanı da bu 1 ğı numaraların kQstümlerile ... bi salladı: raklı baktığını gördü: - Ferhunde, seni bahçede gö mit edebilirlerdi? Aşk mı?İltifat du. Yalnız aldığı tavurlarındaJ!o 

• !~ Hurrem Hakkı, küçücük def- Evde, sokakta ... Varyete kos- - Yükte pek hafif amca! - Acele etme ..• Zamanı var. remezse, köşke girer mi? mı? Dostluk, arkadaşlık mı? hileli bir dolap kurduğunu anlı· 
1 ; • ırini kapamıştı: tümile olanlar sayrsız gibidir. - Bahada ağırdır.. Baban Baban gelsin. . . - Ben de, şimdi müsaadeni- Bunların bir tekinin bile haki- yordu. Amcası, Belmayı, tanırıt1 
1 ~~. - Hafıza anahtarımı nasıl - Bunların hepsi iınzalı mı? evde mi? Rasih Nevres sesini çıkarma- zi istiyecektim. kat olmasının imkanı yoktu; yordu! 

1 ·ı ıldun? - Yalnız bir tanesi imzalıdır. - Deniz kenarına inmişti. dı. Hürrem Hakkı, sordu: Rasih Nevres, kısa bir selil.rn- genç kızın hUsnü niyeti de kafi - Ne gülüyorsun, Rasi!ı? 
1 

· - Hoşuma gitti. - Sebati Vamık, borçlarını, Hürrem Hakkı, sür'atle saa- - Belma, banyo dönüşü, si- la kalkmış, bahçeye çıkınıştı. değildi. Çıldırıyor musun? 
H~ ı - İşe yarıyacak mı? metrukatile mi ödedi? tine baktı: ze uğrar mı? Hürrem Hakkı, başını iskemle- Rasih Nevres, Belmayı yakın Rasih Nevres, gülerek Fef' 

~ - Mükemmelen... -Hadisenin akabinde, polis, - Banyo saati mi? - Ferhunde gelecek... nin arkalığına dayadı, gözlerini dan tanıdığı için, babasına, am- ·'1undeye haktı: • 
" · - O halde ben, tarih sırasile eşyalara vaz'ıyet etti. - Rasih Nevres, amcasının - Pardon, onu unutmuştum. kapadı, uzun bir rüyaya daldı. casma acıyordu. Belma, küstah- - Aklıma bir şey geldi de.·· 

ıı.ydedeyim. Mühimlerini ayıra - Vah, vah .•• Senin kollek- istihzasına, bıyık altından gülü- - Hazinenizin resmi küşadın Rasih Nevres, bahçedeki bü- lık derecesine çıkmış mağrur' Ferhunde, bornozunu koyıı-
·m, muntazam anlatayım... siyonunu tamamlıyacak fotoğra yordu: da, Belmanın da bulunması ~art yük taflan ağacrnın gölgesine bir kızdı. Her şeyi istihfaf eder cak yer arıyordu: 

· - Jıilyanın sende resmi var filerde bulabilirdin ama... - Tam vaktidir. mı? oturdu, köşk tarafına baktı, gül di. Nevres Vacit'in şöhretini, - Neye buraya oturdun? I· 
l .r? · - Talihsizlik... - Mayo, bornoz ister misi- - Aynadaki aksini görmesin meğe başladı. kendi hüsün, gururu için, bir - Burası, daha serin ..• Be 
t 1 Nevres Vacit, bunu çok - Kolleksiyonun nerede? niz? mi? Acı acı gülüyordu. Babası, çelenk gibi kullanmaktan çekin ma, yok mu? 

1 ~f ılgın sormuştu. Hıı.rrem Hak- - Otelde. • - Köşke gidip dinleneceğim. - Anladım, amca... amcasr. Belmanın gencliıhni, ta mezdi. Kendisine lüzumu oJ.dıı,. 
l . ' 
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4 \ Seyahat notları 1 

Anvers sergisinde 
bir gezinti ... 

• 
'ŞEHiR HABERLERİ 

Spor. 

M::tcarların galibiyeti 
l\!lacarlar lzınirde K. S. K. takı

mını 4_;3 nasıl 'endiler? 
ngiliz paviyoııu, Belçikanın sura

tına uzatılmış ])ir yuı11ruktan 
farklı cleğil<lir. 

Yağmurlar 

Denizli ve Bozdo
ğan su altında 

Bir kadın ve iki 
irkek boğuldu 

•U Belç kalılar istiklallerinin yıizüncül tcn~ir edilen bir lev~a İngiliz ~uv-
ht .Cnei d riyeainı tesit için Anvcrstc vetı ~akkında h~ka ızahat verıyor. Manisada dolu tahribatı tes-
bfl le bir sergi açtılar. Bu, bir sergi de- Yer ustundc yetışen mahsu~atın, t?P bit edilmiştir, En fazla zarar gö 
ıııJ ·ı ba ı başına bir cihandır. Muaz- rak altından çıkan madenlerın. denız-

Nasıl olacak! 

Emvali metruke 
borçları 

Borçlanma suretile sa
tılan emlakin bedelA
tından yüzde 6 i kon-

to nasıl yapılacak? 
b· ;~.;, bi~ ~akızaferi andıran kapısı':'dan !erde dolaşan ~emi~erin, havalarda u- ren yerler şunlardır; 

te :... ken servet ve aan"atın' , ihtışam ran tayyarelerın yuıde kaçı hgıltere Mahsubu umumi kanununun ••. g .. er • Çobanisa, Karaog· !anlı, Ahır- · 
.... ve zinetin, zevk ve zarafetin, huJaaa ye ait olduğunu bu izahattan anlarsı- bazı mevaddmı muaddıl 726 nu 
e• 

1 
kı pınar, Cihanpaşa bağları... . dd Ş ı :ızim ve kudreti beşerin öy e taş n nız. maralı kanunun 4 üıciı ma e-

iki· ~arikalarile karşılaşır•"'ız ki .. blitiifl Bu, bir dersten ziyade bir tehdit- Tahribatın mıktan 3500 dö- sine tevfikan yapılacak yüzde 6 
leıl '.Ju abidelerin altı ay sonra sokülup tir. İngilizler buraya sergicilik zihni- nüm arazide 10500 çuvaldır. iskontonun sureti icrasına dair 
bu- rıkanlmak için yapıldıklarına inana- yetile dıg" il, yumruk siyasetile gelmi• • • De · l'd 4 t d f rtı talimatname: 

ÜJll' mazsınız. . . . !er ... Daha kapıdan girerken göğsü- ruz ı e, emmuz a ı -
Anvera sergıııı.nde yalnız Belçıkah· nüze bir pençenin takıldığını hiBBe- na ile kartşık başlıyan şiddetli Emvali milliye ve metruke 

~~ ıar değil, her millet _azami fedakarBhk dersiniz. Esasen başka pavlyonlann yağmur dehşetli seller husule bedelatı ile muhacir, mülteci ve 
w• la 'kendini göıtcrmegc ça. lışmıı.tt •. r .. u ne•"esi •etareti, konu•ma ve kahkaha- · · h' b b 

il • • • getırmış ve se ır a11tan aşa sa han'k d ı t ff' lunan em tat' rada her paviyon, temsil ettıgı m - lan burada yoktur. Adımlar muhte- , ., ze e ere e ız o -
1 k k 1 atlerce suların hücumuna ma - ı b d l. d im kt o-a'f l~t ve mem e e~ n~ıru~a uru muş riz, sesler fısıltı nevindendir. Herhal va e e atın an yapı a a 

dl •ıır saraydır. İki s~".'1"~ız ~bb_c altı- de bir istiklal ziyafetine böyle tepe· ruz kalarak hayat durmuştur. A lan yüzde 6 iskonto maınm oldu 
ıa otu~d~k~~rı bıçımsız bır bı~a ıle den tırnağa kadar silfilılanıp gelmeğl hali bir taraftan öte tarafa geç- ğu üzere 929 senei maliyesi bl
;ıban gıbı goze batan İranlılar mustes kibar misafirliğe yakıştıramadım. İn- mek imkanını bulamadı. Civar t· ı k ·· h ·ıı t b' h dayetine kadar faslı mahsusa 
n~ o ma u~er~ .er mı e ır şa eser gill;;ler neden bu siyaseti tercih etti- köylerde büyük maddi hasarat cıJ vucude getırmııtır. !er? Anvera sergisine daha şen bir . d masraf ve mezkftr senenin bida 

jf• Anvers sergisinde hemen hemen eh il ı k ümkiln iken nidn vardır. Zayıat ve hasaratın ere yetinden ı"tı'baren de Maliye . .. . . . .. ç re e ge me m , . h .. b" d"l . . 
yer yiirllnun bUtUn ülkelennı gormek Belçikalı\ann suratına indirilmit bir ıcesı enuz tes ıt e ı memıştır. bütçesinin 193 üncü faslının 4 
mlim~dür. San'atın, toprağın, ilim yumrukla geldiler? Bazılarının idiaaı Bozdoğanda ayın üçünde sa üncü maddesine konulan tahsi-
ve fennın bUtUn mamulat ve mahsul! na göre umumi siyasette İngiliz da- ' .. • • 

• cı burada irili ufaklı nümunelerle ken vaaının hiç b:C rakibe, hl~ bir kuvvete at 13 te başlayıp uç saat bılafa sattan mahsup edilmek suretile 
git'! dini gösteriyor. Bu . sergi ~anki taş tahammül edemiyeceğini göıtermek sıla bardaktan boşanırcasına ya icra edilmekte idi. 
o-2

11 
v~ çelık_ten yapılma bır ansıklopedi- için lngiliıler Anvers sergisini en mU ğan yağmur Madran dağlan e- Sekiz sene ve sekiz taksitte 

ak' ?ır ve sız, onun yapraklaı:?1' çevırme: salt fırsat tcUlkkl etıniJlerdlr. Diğer tekterinden gelen çaylarla Boz- istifa edı'lmek u" zere satılan em
. g~ hacet kalmaksızın •. ~ut_u~ sahıfelen bazıları da Belçikalılan Fransaya lü- 'doğan kasabasının ortasından 

ıı kolaylıkla okuyabılıraınız. Anvers zumundan fazla bel bağlamamağa ve 1 • vali gayri menkule ile borçlan -
,ergisinin şahikasından geçmiş ve ge İngiltereyi hatırdan çıkarmamağa da- geçen dereyı doldurmuş ve ta- ma kanunu mucibince muhacir, 

ıı:; i~cclc nesillere gurur ile bakan flı:~ vet için bu yumruğun gösterildiiti ka şan sular şehri krurulen su al- mülteci ve harikzedelere bedeli 
bUiO ~=ıb~~~dalca~:ı~':ı". ~~~::~~: ~ raa:dedl~ler. Heı:;.~e olu~aa olıun tında bıra~ıştır. ~elen ·-~~r 20 senede verilmek üzere teffiz 
n.,. ;ülüyor. dn~ . pa.,:ı~oı:,~~asll ~~ a şama k:a yollarda yüzlerce agaçı so ş olunan emvali gayri menkulenin 
bil- Bütün bir aorın son haddi tek.imü- .• arzıyta'~ ~ .. de eko u.dBurlveikabu ve muazzam kayalan sürükle- d . . . b b' zıy e çuerın yuz e ıe s~nı e ç 1ı • bedelleri defaten tediye olun u-

!ünü gösteren u payansız a ıdeler dır. Paviyonu kU t . . d yıp atmıştır. · 
silsilesindeki manayl ne bir kaç ılltu . . n fil . meras~~ın e ğu takdirde yapılması mukt~ 

0 
IY na sığdırmak, ne de kelime ve etimle- Belçıka mesaı na,7ı~nın. ·~at etti~! nut Kasaba eşrafından ha - yüzde 6 iskonto bedelatı mezku 
~ lcrin mahdut kudreti!• ifade etmek kd~klok~ddum._.öhlçulupı bıçılerbek •~ylen cı İbrahim ağanın yağ ve pa - renin hul"'l etm'ı·yen tak•it müd 
ili - k" d •. d' Mod . tin b ı erın e §Up e o mıyan u sözler ld ğ 'b' u • 

e mum·o't;'f. .~~ır: 
11 

.:nıye b u İngiliz tahakkümüne karşı Belçika muk fabrikasını su 0 u u gı 1 detlerlne ait faiz teraküm etmek 
ııı· ·~.ngı 1 kgor ._. ~g~ byılr tır vhe un:ı milletinin teslimiyeti tammesinden alıp götürmüştür. Eskiden inşa te olmak ı"tı"ban'le blitc;eye iıkon 

!l'orememe ze .... ıçın ma rumı- bagk b" d ğ'ldl İ gili . d'l k k" ··ı d b" · l yet, bir boşlulrtur. a ır l"Y e ı ~· n z pavıyo- e ı en emer opru er en ıns i . h lm ma 
• • • nunun Belçika mllletıne: yıkılmıştır. Seller, iki köprüyü to çın ta sisat konu asına 

C b ku d 
. hal görülmemiş ve bu nam ile 

eıe- Anvef9 aerpnln eıı minidar cep· - ~nını en rtar ım, f':1'at ne dah:: harap ettikten başka bır 
besi 1n1tilillerin paviyonudur; çünlcil zaman ııteraem canın elimdedir. çok keresete alat ve edevatile ci konulan tahsisat 930 senei ma
bu bir paviyon, bir sergi binası, bir _Diye tehditkar ifadeıine karşı me- var değirmenlerin zahirelerini liyeııinden itibaren bütçeden kal 
.caray değil, İngiltere adalarından Bel saı nazırının nutku koskocaman bır · ürükle . "k" d - · · h k dmlarak aşagı-daki esas dairesin 
d1ı:alılarm ıuratina u.catılınrı ha•in E 1 · s mış ve ı ı egırmenı a .. • - vet ·ı k · · z · k de muamele ifası kabul edilmiş-at bir yamrulrtur. İdi. Bina al h İ . . . ı e ye sanetmıstır. ayıat ço 

H mili t k di . d en ey ngiliz pavıyonu f 1 d ş h b" b k tir. Binaenaleyh: 
er e en pavıyonun asan'- bu hal ve manzaraıile nezaketsiz aa- az a ır. e r~ ır uçt~ saat 

atini, ticaretini, riraatlnl, ilim ve fen- yılsa bile manasız değildi. mesafede keçı otlatan bır kadm 1 - Mezlrur 726 numaralı ka 
nlıti. eıki ve yeni tarihiıı.I te9hir et· · d d b ı b" nunun mevkii meriyete vaz'm-miıtir. Halbuki İngi!U paviyonunda • • • ve o cıvar a çapa a u unan ır 
yalnız ııiyast bir tahakkümün ifadesi, ailenin birl erkek. biri kız iki c;o dan evvel satılmış olan Emvali 
yalnız kudret ve ceberutun çıplak kı- Ç k cuğu ile bir cift öküzü ve bir metrukenin bakiyei tekasitlni 
yafeti, huliaa yalnız tırnakları gl!rU· O garf p merkebi sulara kurban gitmiş - defaten ve nakten. 
~en bir pençe vardır. Bqka milletlerin paviyonlarmda tir. Su. şehir içinde de bir me~ 2 - Bu kanunun mevkii ıner 
toprağın ınahıu!Atuıı, fabrika ve li- 6 yaşında bir çocugun kebl sürükleyip e:ötürdü. Kav - iyete vaz'ından sonra satılacak 
boratuarların ıxıamulltmı, zekii bete- makamlık ve belediye fel!lketze Emvali milliye ve metrGke sa
rin mUtelı:lmll eserlerini görürsünüz; karnın dan cenin çı kh delere muavenet için çalışmakta tış bedeli defaten gere.k .istikra-
!ıalbuld koca.ınan bir kubbe altında d k aki l 
duran İngiliz.eavlyonunun ıi.le glla- Atinada 1ayıe garip bir vak'a ır. zı dahili ve gere n t ı e; 
terecep İngiliz mallan tunlarchr: olmuttur. • 3 _Borçlanma kanununa gö 
Müstemleke, decıic, zırhlı, tayyare ve . . Ş kt k' b d• re muhacir, milltecl ve harlk~e-
t~~ı Ondan IOnra uzak sahillerde İn Nikola Verdi namında 6 ya- ar a 1 a ıse delere teffiz olunan emval ıle 
gılu;Ier.heaabma çalıtan çıplak insan ımda bir çocuk karnından m "hkakl ~~rtilerı, ıs11z ormanlardan İngilizler , . . uz (Birinci sahifeden mabat) mübadillerin isU . ~a ~u-
ıçın ağaç tqıyan fil kafileleri, Hlndia tenp, hastaneye müracaat edi - kabil verilip gayrı kabılı taksım 
tanı.o cevizindea Afrllı:anın altınına, yoc. Dr. M. Sıveratu ameliyata "B~yazıt~ g-C:le~ so~ haber olmasından dolayı borçlandırı-
Çinın çayından Seylinın kahvesine, lüzum görüyor Çoc k li lere gore Kurt asılerı Agn dağ 1 ks taksitleri defaten 
Kanada111n buldayından Mısırın pa- dili ka · u ame yat daTürk kıtaatı tarafından ihata an ak ammt sviye edildiği tak -
.,.,uğuna, Ummanın inciıindcn Avua- e yor ve rnından bir kese dilm' · s·· l d·-· ö ve na ten e 
tralyanın ölı:UZ'Une lı:adar hep ayni o- çıkardıyor eki ış~~:.., ohy en,_~gıne g ~ki~ dlrde tahsisat arandmıyacaktır. 
luktan geqerelı: İngiliz adalarına akan • yaya ~yr are,...tta teşn · h .. ki 
servet membaları. . . Kesenin içinde bütün azaları mesai için Türkiye hükfuneti ta 4 - Yıukandaki er uç şe e 

İngiliz paviyonunda Britanya ada- teşekkül etmiş bir cenin çıkınca rafından İran hiikfunetine talep göre kanunen isko.nto·fr·apılmak 
tarının pamuk menıucatmdan, yün d kt h vaki olmuştur, fakat bu teşriki J.fi.zım gelen emvali mı ıye satış 
imalatından, hulasa aan'at ve edebi- 0 orun ayreti fevkalade art- ah t borr 

Ç 
mesainin ne suretle müessir ola bedelinin tamarnı ve Y u .. 

yatından hiç birini göremezsiniz; fa- mıştır. ocuğun başı, bel kemi- cağı şüphelidir. Türk matbuatı lanma kanununa gör~ borçla~dı 
kat !ngilt.erenin bundan yüz sene ev- g-i ve sair azası, iki ayagı- tama- • h t m ye lk hük:Umetin Kürt asi kabileleri rılan mebaliğın eye ı umu ı 
~e . ı vazıycti siyasiyeıile bugünkü mile bellidir. f · d 4 8 ı~kışafmı kabartma halinde görürsü· ortadan kaldırmağa kat'iyyen si emlak esaıı de tenn e • ve 
nüz. Ş~hreti dünyayı tutan İngiliz Cenin boyu 30 santim yani karar vermiş olduğunu yazıyor. ya 20 sene olduklarına gör~ 
mamul&tının yapıldıklan fabrikalar- • dır Bu maksatla takviye kıtaatıgön borrlu namına zimmet kaydedıl 
dan bu paviyonda bir iz bile yoktur; yaran arşın · 1 • " "l " d 6 h 
fakat Trafalfar muharebesinde dilş- Bu hal mühim bir tabiat ve denlmiştir. miş alınası itibarı e yuz e e 
aıan donanmalarını k . 1 • . . sabile tahakkuk eden iskonto bu 
(N ı ) ya .a~ amıra tıp hadısesı olarak karşılarunak d d , . e •on u~. kumanda ettığı gemide- Haziranda n~ kadar defter üzerinde satış be elin en 
"° dk:Jtan koşlı:ünden en ıon denize •tadır. buğday gelmiş? ve ya borçlanılan ~~baliğten bu 'f 1b .. e~ dritnavuta kadar İngilizle- . talimatname mucıbınce muame 
r; 

1 
u~n deniz kuvvetini, İngiltere Ttcaret borsasınca yapılan 1 ld • erhedilmek suretile 

1 a .an .uıttinde uçan ilk balondan Al• Se dı' Be • b" . . · • e yapı ıgı ş 
bugunkü son sistem tayyareye, bütün 1 Y yı l ır ıstatıstıge naz'arf an geçen ay tahakkukatının heyeti umumiye 
h~v~ taıırruz ve müdafaa vaııtalarıru nasıl sovdular'l stanbula muhtelı vasıtalarla sinden tenzil edilecektir. 
gorurıUniiz, f 6 255 1" b • d lngil· ı ' ton yer ı ug ay gelmiş- 5 - Satılan emvali gayn· men 

ız erın iki köprü ile geçilen yar~m adaya benzer tümsek bir arazi Mütekait valilerden Ali Sey- tir. Geçen ay zarfında hiç ecne- kulenin satış bedelini defaten 
u~tunde kurdukları bu paviyonun bi- di B.in Taksimden geçerken bi buğday gelmemiştir. Geçen vermek suretile iskonto ettiril-
rı or~da, diğer ikisi sağ ve solda ol· 135 lirasının ça- ay_dan bu aya 6084 ton bug· day mesi, ekseriya. i.lk ta .. k_si.t.ten son-
mak uzere üç kapısı vardır. Eski za- h ı-ı d 
man şatoları methallerini andıran bu lmdığını yazmış- stoku kalınıştır. ra ikinci taksıtın • u u un e ve 
donuk renkli demirden yapılma ka- tık. Ali Seydi B. --o- ikinci taksitin de tahakkuk kay 
pılarm hangisinden girseniz kendini· diyor ki: di için emlak idarelerinden mu-

Em11nette 

Muvakkat 
bütçe 

Ağustos agı lçlntie 
tanzim edilecek 

-
Macar gençler liki temsili ta 1 Macar akınları gene çok tehi' 

knnı cuma ilk maçını 1zmirde keli bir hal alıyor, fakat ilk dev 
K. S. K. la yaptı.' re bu suretle 2-1 K. S K. lehim 

5,35 evvela Macarlar ve bir bitiyor. 
az sonra Karşıyakalılar alkışlar lkinci devre 

-+ - arasında sahaya çıktılar. İkinci devrede iki takımda -
Emanet umumi bütçesinin Karşıyakalılar bu maçta Göz da bazı değişiklikler var. Karş 

bu ay nihayetıne kadar da ye- tepenin maruf merkez muhaci -
1 

yakalılar sağ açıklarım çıkar -
tiştirilemiyeceği anlaşıldığm _ ~Muzaffer ~e sa~ muavin mev mışlar yerine Şevkiyi koymuş -
cian Ağustos için de bir aylık kime ~e aynı kulupte.n Hakkı lardı .. ~acarların maruf .~er~ez 
muvakkat bir bütçe tanzimine Beylen alarak şu tertıpte saha- muavını de merkez muhacım 
karar verilmiştir. Umumi büt- ya çıkmışlardı. mevkiinde görünüyordu. Böyle-
çenin tatbikine ancak eyliilden Lfitfı ce daha kuvvetli bir sekil alan 
itibaren başlanacaktır. Ziya İsmail Macar muhacim hat•ı ikinci dev 

_ 
0 

_ Hakkı Halil Hamdi renin ilk dakikalarından itiba -
Tasfiye havuzu İsmail, Esat, Muzaffer, Riza ren K. S. K. müdafaasını hırpa 

Kanaliza3yon kanallarının yı
kanması için yapılacak olan 
tasfiye havuzunun Unkaparun
da yapılmasına karar verilmiş, 
projesi hazırlanmağa başla
mıştır. 

-o-
Muhiddin B. bir biletçiyi 

cezalandırdı 

Şehremini Muhiddin B. düıi 
Pangaltıdan Taksime gelirken 
Şişli hattına işliyen bir tramva
yın kapısının ters taraftan açıl
dığını görerek otomobilini dur
durmu;ı ve biletçiyi tecziye et
miştir. 

-o-

Emanet maaı verdi 

Şehremaneti dünden itibaren 
memur ve müstahdeminin tem
muz maaş ve ücretlerini tevzie 
başlamıştır. 

-o-
Oktruva tarifesi 

Hayati lamağa başlamı tı. 
İlk hücum Macarların. K. S. Dördüncü dakikada çok iyi 

K. müdafaası önünde kırılan bu çekilen bir korner esnasında 
hücuma Karşıyakalılar mtikabe Karşryaka müdafilerinden birisi 
leye çalışıyorlar. Fakat Macar nin hatası üzerine hakem penal 
muavin hatt~ 1?üd~helesi to- ı tı cezası verdi. Macarlar bu ce
pun· • gene mısafırlenn mUha - za vurusundan ikinci sayılarını 
cim hattına geçmesine amil ol- kazandılar. 
du. Macarlar şimdi gitikçe iyi oy 

Muzafferin güzel bir pasına nıyorlar ve Karşıyaka kalesini 
yetişerek çok müsait vaziyette sıkıştırıyorlardı. 
topu üst direğe çarptırıyor! On beşinci dakikada Muzaf-

Büyük bir tehlike atlatan Ma ferin yerinde bir pasını alan 
carlar şimdi iki cenahtan seri Şevki isabetli bir vurusla K. S. 
hücumlar yapıyor. On birinci da K.m ücüncü sayısını yapmağa 
kikada Macarlar seri ve toplu muvaffak oldu. 
bir akın esnasınd'1 kaleciniiı. va K. S. K. 3 -Macar: 2 
kıtsiz çıkışından i•tifade eder'"k l 
1lk sayılarım yapmağa muvaf
fak oldular. 

Kal"Şıyalıların gene galip va 
ziyete geçmeğe muvaffak olma
ları maça yeniden zevk heyecan 
vermiş. Fakat Macarlar gene 
hücumda! 

Bu sayı K:ırşıy2ka1ıları ikaz 
ediyor. Şimdi ücum sırası K. 
S. K. ta Mm:affrri pek uzak-
t:ın ani ve Mize1 bir şu u köse- Otuzuncu dakikada K. S. K. 

m çok sıkıştığı aşik!lrdı. Nite
ı:ien M~ı::ır kalerine giryor. Şim 1• M 1 K S K • 
di iki takım da beraber. ;.m acar ar · ·- · ın ~e':1 

M 1 ·rm· d" du'"nc·· d . hatlarının yorgunlugundan ısu-
acar ar yı ı or u a- f d d . "k l b' h"' 

Oktruva tarifesinin tadili kikada yapılan ~olden sinirlen- a e e ereK mu emme ır u-

hak 
·ıı cum neticesinde beraberlik sayı 

kında tanzim edı nekte o- miş gibi görünliyorlar. Topu or 
lan esbabı mucibe mazbatası ik tadan kapmaları ve K. S. K. ka sını yapmağa muvaffak oldular. 
mal edilmiştit'. Tarifenin gele- lesi önüne gelmeleri bir o~uş- K. S. K. :3 - Macara: 3 
cek çarşamba günü cemiyeti t':'. Karşıyakalılar bıı:. tehlıke - Karşıyakalılar bu vaziyete 
belediyede müzakeresine başla- y_ı atlattıktan s?nr~ 1.mcmr.:ı geç rağmen açık oyııaınağa devam 

ktı uler ve beş dakıka ıçın adeta t~k diyorlardı. Macarların sağ açığa 
naca r. kale oynadılar. aldıkları yeni oyuncu hep tehli-

- 0 - lııte bu sıkışık vaziyette 30tır ke yaratıyor ve top mütemadi-
Aari tiyatro mukavelesi cu dakikada ayaktan ayağa ve yen kornere atılıyordu. Oyu -
Asri tiyatro, hal ve saire in- kafadan kafaya dolaşan top ni- ' nun bitmesine dö.: beş dakika 

şası için Emanetle bir Alınan hyet Rizanm isbetli bir şandel·· kala biribiri arkasına olan üç 
d b" 'til'f ile Macar kalesine ikinci defa o- kornerden sonuncusunda Macar 

gru~u ara~ın .a ır 1 • a n.ame larak girdi. lar kafa ile galibiyet sayısını 
tan:Dtm edılınış ~e cemıyetı be- K. S. K. 2 Maclar 1 yapmağa muvaffak oi<hlar. 
lediyece de. t.asdık olun_muştu. Karşıyakalıların bu güzel sa- Maçta biraz sonra Macar:arın 
Bunun Dahılıye Vekaletınce de yısmı bütün seyirciler uzun u- 4-3 galibiyetile neticelenmiş ol· 
tasvibi i~p ett~ğinden Vekille- zun alkışladılar. du. 
te gönderılmiştlr. 

Vekalet tarafından tasvip ol
unduktan sonra kat'i mukavele
name tanzim olunacaktır. 

-o-
Eski inek ahırlan 

kapatılacak 

Verilen müddet bittiği ıçın 
ıslah veya yerlerine yeniden in
şa edilmiyen ahırların kapatı
lıp kapatılmamaları belediye 
daireferince tereddüdü celbet-
miııtir. 

Galatasaray -
nerbahçe 

Fe· Yeni Yugosla·,- sefi
rinin beyanatı 

Gcçenlerdt. Ankaraya giden 
(Birinci sahifeden mabat) yeni Yugoslav sefiri M. Neşiç 

edilmiştir. dün sabah şehrimize gelmiştir. 
Biz klüplerimize bir menfa- Srrp sefiri kısaca demiştir ki: 

at temin edilirse fınnamızm is- "- Ankarada Hariciye veki 
timaline müsaade ederiz. Nite- l[ Tevfik Rüştü Beyi ziyaret et 
kim bir kolonya ve bir traş bı- tim. Henüz Reisicumhur Hz. ne 
çağı için firmamızdan istifade itimatnamemi takdim etmedi -
etmek üzre müracaat edildi. E- ğim için Türk-YugosUıv müna· 
ğer bu müracaat neticdenirse . 9Cbatı hakkında beyanatta bulu 
firmamızla bir kolonya, bir traş nacak vaziyette değijim. 
bıçağı bulunacaktır. Plak fabrij Bir kaç güne kadar Yuğos -' 
kası da klübe bir menfaat teminl lavyaya hareket ederek bir bu
ederse belki davadan feragat e- c;uk aylık mezuniyetimi memle 
dilir. 1 ketimde geçireceğim. İtimatna 

Muvaffak Bey bundan sonra meıni takdim etmek üzere ey -
mekteplilerin spor teşkilatına lfifde tekrar Ankarayı ziyaret 

Taba~cayı karıştırıken girme memnuiyeti mesel~sine edeceğim.,, 
Dün Kadıköyünde telefon nakli kelam etmiş, ve demıştlr Bugünlerde Sırbistana hare -

Encümeni Emanet meseleyi 
tetkik etmiş ve aldıkları son 
mühlete rağmen ahırını ıslah ve 
ya yeniden inşa etmiyenlerin 
ahırlarının kat'i surette kapatıl 
masına karar verınittir. 

. . _ . . ki: ket edecek olan Y oguslavya sefi 
caddesınde Halıcıoglu hsesı ta- _ Bu karar sporun öltimü ol- ri, ağustos nihayetinde mem-
lebesinden Hamdi Efendi Sö- muştur. Spor klüple~?'e dahil 'l:eketimlze tekrar gelecektir. 
ğütlü çeşmesinde s~ı Renan olan gençlerin eksensı mektep-
Efendinin dükk8.nında tamir e- lilerdir. Mektepliler klliplerden Tütün tacirlerinin içtimaı 

·1m k ·· ·ı · ayrılırsa spor ve sporcu kalıni-dı e uzre verı en bır tabanca- k Şehrimizdeki tütün tacirleri 
k k b • - l yaca tır. b" ·· 1 l" d d" T' yı arıstrnr en ta anca :ı:ceş a - Mesela Fener bahçenin 4 ta- ır encumen la ın e un 1ca· 

mış ve Hamdi Efendi sağ aya- kımmdan ikisi tamamen orta- ret odasında İstanbul meb'usu 
ğından yaralanmıştır. dan kalkacak, ikisi de yarı ya- ~~seyin Beyin riyasetinde bir 

rıya uzuvlarını kaybedecekler- ıçtıma yapmışlardır. 
dir. Bu içtimada bu seneki yeni 

Qalatasarayda vaziyet daha tütün mahsulünün şekil ve su· Borsa fiatleri 
zi esrarengiz bir muhitte farzedersi- "- İngiliz mek Trakya buğdayları hasebeye verildiğinde vaki olur. 
n!'· Ziy~ tertibat~ öyle yapılmıştır ki tebindeki mual - ş k d · il Bu takdirde ikinci taksit varidat zıyaretçıler, tcşhır edilen manzarala· ar emıryo arı bir kaç 
ra daima bir parça uzaktan bakmak J.im ve müstahde gündenberi Trakya ihracatı için muavin defterinde iskonto dahil 

Dün borsada İngiliz lirası fena olacak, onların takımların- reti ihracile vaziyeti hakkında 
1034,5 kuruşta açılmış ve bir a- da ancak 3-5 kişi kalacaktır'' görüşülmıiştür. 

~ecburiyetindedirler. İngiliz siyaseti- minin kazanç ver hazırlıklara başlamıştır. olmak üzere t~~kkuk kayd~dil 
nın tam modeli: Uzaktan korkut- gilerini maliyeye . . miş olacağına gore kaydedılen 
m~ı .. götürürken ya - Kumpanya Sırkecı rıhtımın- bu tahakkukta isabet eden iskon 
d uru.k kubbenin geniş bir havu•u nıma bir adam 1 da vagonlardan mavnalara zahi tonun da bittabi varidat muavin 
ur. çınde aakin bir su akan bu ha- • . vu~ y~r Y~Unü kaplıyan bütün deniz geldı. Bazı şey . . re boşaltmak için lazımgelen defterinin tahakkuk sütunun -
~~ gbost"ı;ıyor. Suyun üstünde kürrei !er sormağa baş Al• Seydı Bey tesisatı yakında bitirecektir. dan ayrıca tenzili icap eder. 
ee~ısef ıtasııe, kabartma halinde ladı. Tam bu sırada iki adam ya --o- 6 - İskontonun "-U suretle 

m ettlrilıniştir İkid b' " p p n z yalar b · b kıe' ır açı- nıma geldi. Para düşürdüklerin Tütun"" h ini . tenzilinden sonra imlan bakiye, 
net b u eş t ada kaç d b b im b ld mu amm en • e c: baı toprağın İngilizlere· en ve u parayı en U u- ı borçlunun vermesı lazımgelen 
'. v ~aç 

1
v;-z Y n insan tngili.. ı ğumdan bahsederek ilzerimi ara Tütün mahsulünün idraki 1 hakiki borcu olacak ve tahak-

::•r 0et ugfu'!_~ takrir edıp durur.,mak istediler. Razı olmadım. mlinasebetlle defterdarlık tütün kuk, tahsil kayitleri de iskonto-
ra ı .~ır narmaklıkla çev- .. . . . · d k l "k ılmi tır L .? ı .: ima hmc 'Ç do- Bunun uzerıne elımdekı çantayı muhamminleriniıı tayınine ya- nun tenzilln en sonra a an mı 

.udur ve ta . ırşıda vin cici tnkle kapıp kaçtılar •• kında başlıyacaktır. +:\ra ~öre kapatılacaktır. 

ralık 1035 kuruşa kadar yüksel- demiştir. Bu meyanda Çekoslovakya 
dikten sonra gene 1034,5 kuruş- Alın- , • rejisile yapılan mukavele etra-
ta kapanını tır. an tıcarethanelerı fmda da müzakere cereyan et-

Lı.ret 8,97, Altın 910 kuructan bizimle it görmek İstiyorlar miştir. " Encümen bir kaç içtima da-
muamele görmüştür. Alman ticaretaneleri son ha yapacaktır. 

-o-

K. mbiyo borsası 

() , .. 

günlerde memleketimizde iş ----
yapmak için büyük bir alaka Büyük içki deposu 
göstermektedirler. .. . . . . . 

Son bir ay zarfında 28 Almanl Muskırat ınhısa~ ıdaresı.t~ra-
ticarethnnesi Ticaret odasınal,fmdan Fmdıklıd~ ınşa e~tınl -
müracaatla Türkiye'de vekil mekte olan buyuk depo ı~e bas 
bulmak ve iş yapmak istedikle- müdüriyet binası bu ay nıhaye· 
rini bildirmişlerdir. 1 tinde bitecektir 
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A11valılt /taıaba11 ve Saf• ıa11flgeıl 

UG 11 11; Ayvalık. (Milliyet) - Ay- Iunmadığı için şimdi o eski re
. 1 ·alık, 15 köy ve iki nahiyeden fahtan mahrumdur. 

ııtn , ı ıbaretdr. Arkasında ve yan ta- Huıuıi haıtane ve 
<'u• ,ı reflarmda vbi bk hinterlandı Rontken 

Hugfinkil yem 
bilmecemiz 

SOLDAN SAGA: 1 
1 - Güzel (3). Çalırı (3). 
2 - Nota (2). Kapan (3). istif

ham (2). 
3 - Kamer (2). lbrahimin çinge-

necesi (3.) Hicap (2). 
4 - Nazlı (4). 
5 - Bir erkek iımi (5). 
6 - Sandal (3). Cinı (3). 
7 - Mürur etmek (5). 
8 - Kırmızı (2). Nota (2). 
9 - Sahte (4). Kulağı tıkalı (4). 

DUnlı:U bllmeccmizln 
halledllmiş şekli 

YUKARDAN AŞA~I: 
1 - Yükseltmek (3). idam (5). 
2 - Okun çıktığı yer (3). Nota 

(2). 
3 - Genit (4). 
4 - Cidanın küçükü ( 4). 
5 - Fanuı (6). 
6 - Hem dik tutar, hem yap19tı• 

nr (4). 
7 - Koku (4). 
8 - Valde (3). Nota (2). 
9 - Alım (3). Baharat salan (5). 

Deniz levazım sabnalına koınisıonun~an: 
rıı b ı: ~',ı ~lunmıyan bu kaza. evvelce Ayvalıkta tan.ırunıı operatör-

.,__ c ı ı ı :öylerden ve nahıyeler?en lerimizden doktor Nizını Bey 2600 adet yerli yün fanile: Kapılı zarfla ihaleal tıA "-0 JW <'.ar-
\ ,ı' ı nahrum ve~~ kasabadan ıha- tarafından tetiı edilmiş olan tamba günü saat 14 de. 

1 , .• 1ıılet bir kaza ıdı. bu haetanede halen iki hasta 26000 metro beyaz tlrı ferlt 
, /ı•'ıı . Bu ya~l~rda .her ne kad~rı vardır. Ve şimdiye kadar lO 20000 ,. ., yakı için ferlt 

B. 1 nr kaç koy ılAveıııle tevıi edıl- hasta müracaat ederek 4 üne 2000 ., ılyah yün terlt 
ll , 

1 
ı ı mı. i111 .d~ >'.a§amak ihtiyacına mühim ameliyatlar yapılmıttır. 2000 adet ıuı kaput dUğmesi 

ki ü · ı ~:Afı vüıı atı o~dıfmdan do- Bunlar meyanında kanserden ı •)o ,, ., ceket dugmı · 
ri b .; ~'yı her zaman ıktısadt bu~ alt dudağı kesilerek yerine yü- 700 ,, ., şıpka düğme · 

aleni münakasa ile ihaleii 30· 7 
-930 çarşamba saat J 5,5 

"Af& . ·, 'ıı.lan kurtulamamıı ve ahaliııı zünün derisinden eklemek sure 1000 ,. pantolun tokası 
İran ı · ~er memleketlerde çalıomak- tile milkemmel bir dudak yapıl- Deniz lrunetlerl ihtiyacı için yukarda yazılı yün fanlle kapalı 
unu · ı• bulunmu1lardD'. mış olan ihtiyar bir adamı ba- zarfla ve dikiş malzemesi aleni münak11a ile hi~.alarındı muharrer 
Biziı . 

1 
l Fabrikalar na gösterdiler. glin ve 11atlardı münalcasaya konulmuştur. Şartnamelerini görmek 

geti .; ; : )) Uzaktan tchre bakıldığı za- Hiç şüphesizdi! ~ b':1 ~aıta- isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin yevmi )bale günü 
A ~ Uk evvel insanın gözüne hane ?1emleket ıçın bır sıhhat vı saatlarında K11ımpşada Deniz levazım satınalmı komisyonuna 

diye ı . 'afr çok fabrika bacalan çar- ve selamet yur~u o~~caktır. mürıcaatlan-
!.. '. 1 ; ~ıar. Bir tek minareden baıka .. Hastahanenın us~ katuı~a 
- E t 1 i:emaya yükselmiıı m,sülüman- mukemmel ve aon sıstem bır '1Z:ICDDal:J::ZZ: • XXXX 
- 1- • ' ı · 'e.k niısanesine tesadüf edile- rontken tesisatı yapılriıış, r.a- ~ 

........ 
.. ı ıtlıez. tak yerleri, ameliyathanesi, Ult Beynelmilel Güzellik Müsabakasına 
- E ' · 'i Burada 21 fabrika varsa da 9 ra viyole cihazı, somyah ve 

gul J'' · t harap olmuştur, bunlardan çok temiz kary?lalaı:ı, lük.s sa- iştirak etmek llzere bugünlerde Amerikaya hareketi 
Areı } . 1?1aşka s un fabrikası, mütead- lonl~n nazı:n dık~~ı ~~lı~ ve mukarrer olan 
şah : 1 ~t sabun imalathaneleri ve bir takdırlere laylk gorülmuştl11'. 1930 Türkiye güzellik kraliçesi 
kli 11 • · ı'e gazoz fabrikası vardır. . R. K. 

yad· · 
1 

v Mübeccel Namık Hanımın yıe) • •. İktıaa~~vazi~et . Afyon mahsulü 
E •• ·l \ı Bu ııene henuz zeytin mevsı- f I Sesini zaptetmit olan 17160 numaralı 
' .• ı ıi ielmediğinden dolayı fahri- Sırp a yonlarına nası COLUMB•A ) ki d :ı 'ı . alar hali iıtirahattadırlar. Yal rekabet edebiliriz 1 P a arın an 

A 1 ı ·~ · ız un ve sabun fabrikaları it- Memlekctimb afyonlarının batlı- Piyasada hemen hemen mevcut kalmamıfbr. Kraliçe· 
11 \ ;örmektedirler. Bura tiiccarlan ca rakibi olan Yogualavya afyonlan- mwn pereatifkirlan bu IAtif habrayı muhafaza etmek • • • • • • 

Cilt , • .ttkuı "70,. kuruftan bankaya nın halihazır vaziyeti hakkında tt1-
d 'tİ , 

1 
~ytln yııflannı terhin ederek küp konıolosluğumuzdan Ticaret O- Uzere Columbia mağazalannı hınca hınç doldurmaktadır. 

1 • '1, 
1 
ıedelleriril tamamile çekmiıler- dasına gelen raporu, ehemmiyetine HenUı bu plAktaa almamıı olanlan da memnun et-

ı. · binaen apğıya dercedlyorw:: k f b k b • · d b rilm 
ı · ~ir. "Cenubi Yugoalavyanın bu sene- me için a ri aya ıon ir sıparıı a a ve ittir. 

et Fı t 1 ı Bil!hare zeytin yağı "30" a ld afyon rekoltelinin eyice bir vazı Bekllyenlerin fırsattan istifade etmeleri. 
ür:ı'"t 11 .,•tlşünce bankaya borçlu kalmıı yette olduğu gllrUlmektedir. Ancak • ==•e===• 

... ••• Beı :\ 1• ;r ve elim bir vaziyete düı- idrak edilen miktar mahsulün toplan • • • • • • • 
.. JT ı.r •'. ıUtlerdir. Bunlar hiç olmana dıtı eınada buı menatıka .. bUha1- Ispırto ve ıspırtolu ıçkıler ınhısarı 
• k 1

1l 1 g ıotek yaptıkları yaf lar bede- aa . noı:o~ ~raflarında ~avalar.m ga-

l . 01. km1 yrı müaaıt bır ıurette bırdenbıre te- •• d .. } .. .., .. d 
va' '.~ ~ inın ,o de 30 unu çe.. 'olsa- havvillü baıebile evvelce tahmin edil umum mtı llf ugun en: 
ksa • L j'J· j1U'dı bu derekelere duşmıyecek mıkte olan miktardan yUzde kırk de
: mi 1 ,trdi. Buralarda bir yağ borsası receııinde apğıdır. 
çle 1 · 1 

·~siı edilemediğ~ cihetle her Z~rra~ göre mahsul milrta.rı aza-
l/ Lr· ıe,a M•li kapaklı mal satmakta mt r~ bJ?· tüccara nazar~ ıse yU-

ğe ~ 1 r o~ d . t acili bın kilodur. Kanaatı acızanemce 
ve 'ı,, ~ :~vam eyle iğ~den ve hakik bu miktar yüz yirmi bini tecavüz et

' 1 ıyaııayı bilmediklerinden dola- mcmiıtir. 
, 1 \ 1ı mallarını ya zararına satmıı· Piyasada elyevm yeni mahsul 450 

Dl '· i f , tr ve yahut elden çıkaramamış -550 dinara satılmaktadır. Geçen se-
1ı i trdır neden müdevver 8 bin kilo &tok mev 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin lstınbul içinde 
kamyonla bir sene zarhnda yaptıracağı nakllyaun münakasa ~ure

tllc l 5·6·930 tarihinde ihalesi muharrerken görülen lüzum üze
rine münakasa temdit edilmiştir. 22·7-930 tarihinde müteahhide 
ihale edileceltlnden taliplerin şartları anlamak ve pey sürmek için 
umum müdürlük Ticaret şubesine müracaaatlarL 

(; ' , w cut olup bunlann bu günkü fiyati 600 
'ı. ı · Dibaghaneler -650 dinardır, Alyonun yağmura ma-
1 

1 ~ Ayvalıkta Rumlar zamanında ruz kalarak morfin derecesinden 2ayl Zayi: • :\laaşa mahsusdur Meb-

1
': 1 etsis edilmit olan "200,, adet eı_mit .. 01ınaeı .piyasada kıymetini ~ü: mel Ferit • mührümü zayi eyledi-

;1bağhane bıtgün kamilen ha- ıunnuştur. Bınaenalefh va_kı~e mılli ğimden bir klymeti kalmadığını llAn 
. . . Bankanın açtığı kredıden ıstıfade e- edorim. 

1 .
•.: kp olmu§ ve yaln. ız bır. t.anesı derek kilo başına 500 dinardan istik-' im V kt I H d Galaıa A!ikürısioni Cenerali ! lan "' ıı ıı;tır. a ı e ın ıstan- raz yapmış olan zürra bu gön müşkil . 0 ti k··ıı· ti' d ') lb d" b' · d" H""k" .. ı o 73·74 r. i\lehmtt Ferit , , an u ıye ı en er ce e ı- ır vazıyette ır. u umet mahsulun 

1" ı / iP burada dibağat edildikten ~·~lak piya~asında teı_n~ni ~ü.ruhtu TURKUAZ BEBEK 
, ~ l~)nra Marsilyaya, Yunanistan ıçın he~ilz hıç bir tedbırı malı ıttihaz -
ı \( • B 1 i k l ğ ctmemııtır. ,t. 1 f u gar ~tana se~ O undu U Yogualavya'nın Cemiyeti Akvam 10 temmuz 1930 perşembe ak-

".r \ , . ! va yet edılmektedır. Burada nezdinde tahtı teahhütte bulunması 
hıı \1 ı illa eolı:uı görülen cesim bir haıeblle bu sene ne miktar afyon ih- tamı Mehtapta danslı taam. 

ğ • 1, .ı n fabrikası Odeıadan buğday racına müsaade .~dileceğinin gayri 13 temmuz 930 pazar glinü ıuı 
C ' 11 1 

, fetirtip ög" üttüğü' nden bu hava- ma. Hlnı olma.aı tu. c.car ve. zurram adc-
ı Hl dın 19, I · 2a kadar. .g ı ı nin ve bütün Adaların un ihti- mı mcm~ıyetını mucıp o muştur. 

ı ı' 1 catını tatmin edermi§. Di- Muallim mektebi tale-
ı ·, ğhanelerde o zaman "7000,, beıi Edimeye gitti 

~ ele çalışırken bugün bir kaç Erkek muallim mektebi tale-
eleden başka kimse kalma- besi dün Edimeye gitmiştir. Ta 

: \ 1 ış.tır. Burası Pala~ut memle- lehe Edirne lisesinde bir kaç 
ı . , ı etı olduğundan dıbağata çok gün misafir kalacaktır. 
t : hemmiyet ve~lmiş .ve hlila Zaro ağayı Amerikaya 

• ıevcut olan muteaddit yel de- k' "tür .. ? 

11 
{ı ı 1: )rmenleri bu palamutları öğüt- • ım go muş· .. 

ti ~ · 'ı· ıek için inşa edilmiştir. Aldıg~z malUınata gore Z~ 
1 ı t ro ağa, Ridvan Bey namında bı 

d : .~ ~ Cunda adaıı ri tarafından Amerikaya götü -
. ~ ı Cunda ve namı diğer (Cezi- rülmüştür. Ridvan B. Balkan 
1 

' ?' 'etili hadra) denilen bu adanın harbi sırasında Amerikaya git
ı .. 1 

1 ~. zerinde bir çok vilayet mer- miş, Nevyorkta bir tünel şirke
n 1 · 

1ezlerinden büyük bir şehir var- tinde memuriyette bulunmu1, 
~ · rr ki, bunların kahramanı olan sonra şehrimize gelmiş; Ameri

Hü1 / e mücahedei milliye tarihimiz kada içki düşmanı cemiyeti ile 
J e şöhret alınış bulunan Afyon bir mukavele yapmıştır. Bu mu 

-- l ıeb'usu Ali Beyin ismile bir kaveleye göre Zaro ağa Ameri-
- aahi~~ mer~~zi olmuştur. Vak- kaya götürüldüğü takdirde ce. 

le sungercılık, balıkçılık ve ka miyet Ridvan Beye haftada 500 
l 

1 
. akçılı~ ile ge~in~n hal~ şim~i dolar vercektir. Ridvan Bey Za 
~ san at1;arla ~ıtıgal e~ı~edı- ro ağaya bu paradan münasip 

V <ı 1 • ~ ve Wi!• .de ~raat~ m•ısa•t b11- bir 'llikt:ır verecekmis. 
aka' , 
k. t 

) . 

ÇOCUK BALOSU 
Sürprizler - kotlyonlar 

Mualarınııı eveldea uıtunuz. 

Kongre 
Katibi umumilikten: 
Posta telgraf ve telefon me

murları teavün cemiyeti senelik 
kongresi:::·. 11-7-930 cuma günü 
saat 14 te Beyoğlundaki cemi
yet merkezinde içtima edece
ğinden yevmi mezkQrda cemi
yet azasının teşrifleri. 

Doktor 
HAFIZ CEMAL 
Cumadan m11da günlerde Otle

den aonrı saaı ( 14- 16 ) da lsıaıı• 
bul Divuyohmda ( 1 18 ) numero
ln huıoııl kebiaceinde lıastalannı 

kabul eder. 
Telefoıı: lstanbul U!>8 

Trabzon lüks postası 

S ıh vapuru D b 
'- il IOTemmuzr erşem e 
gUnü saat 20de Sirkeci rıhumın

dan hareketle (Zonguldak, İne· 
bolu , Gerze, Samsun , Ordu , 
Giresun, Görele, Trabzon, Rize, 
:\lapavri, Hope ) ye azimet ve 
ayni iskelelerle Sürmene, Vakh· 
kebir, Görele, Fatsa ve Ünye
ugrayarak avdet edecektir. 

Y tik ve yolcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu karşı 
stnd:ı Mizan Oğlu Han No: 2 
Telefon Istanbul 354 

. -e kencı vapur arı 
Karadeniz postası 

npıtrıı 

!>Tcmmwı Vatan 
Çarşamba 

akf8mı Slrkeclr rıhumından 

hareketle ( Zonguldak İne

bolu, Samıun, Ordu Glreson, 
Trabzon, Sürmene, ve Rize)ye 
azimet ve avdet edecektir. 
Tabil&t için Sirkecide yelken 

el hanında kün acentııına m ·· 
racaat Tel İstanbul 1515 ................. 

Erenköy cadde bostanı 
Ayflye bahçealnde 

10 Temmuz perıembe aktamı 
mtısamıre n ..-ıryete, IAlfsii11 el 
ll&ıılannda. 

SEYRISEF AIN 
Merkez Acentaı; Gaatı köpril 

buındo, Beyoğlu 236i Şubı 

ıenıem Mahmudiye Hını altındı 
Jstanbul 74-0 

ittihadı Milfi 
Türk sigorta şirketi . 

Harik ve hayat üzerine sigorta ınuaınele51 

eyleriz. Sigortaları halk için müsait 
lskenderiye sür' 

at postası 
şeraiti havidir :vke 

(İZMİR) vapuru 11 tem
muz cuma günü saat 13 t 
Galata Rıhtımından kalkara 

Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadı~n;: 
Arıııe~i hulonnıayaıı ~ehlrlerJe acente ara n n ·ı 'ct ı • lı' . 

... Telefon: Beyo~lu - 2003 
mın 

rtesi sabah İzınir'e varaca 
ve ayni günün akşamı İzıni 
den kalkarak pazartesi İsken 
deriye'ye varacaktır. İskend 
riye'den çarşamba kalkarak 
cuma İzmir'e varacak ve öğ 
leden sonra İzınir'den kalka 
rak cumartesi öğleden sonr 
İstanbul'a gelecektir. 

İstanbul-İskende
ri ve yolcuları için 

lira 
Birinci kamaralı l l!O 
ikinci " 80 
Üçüncü ,, 40 
Güverte yemeksiz 20 
Bir yolcunun azimet ve av 

det biletinin avdet kısmınd 
yüzde yimıi beş, üç veya dah 
fazla nüfuslu bir aile olursa 
yüzde otuz; ve üç veya dah 
fazla nüfuslu ailelerin yalnı 
azimet biletlerinden yüzde o 
tenzilat yapılır. 

Ayvalık sür' at 
postası 

Lin1on çiçeklerinden rnii 
tahzar ı:ıo derecedir 

Dunyada mevcut bütUn mötemedd'!n memleketlerin ı triyat J1I 

tehassıaları Hasan kolonyasının enfes ve ruhnuvaz kokusu ka 
sında iti ve hayran kalmışlar n bu nefis Şark müstahzaraun 
kWllyetli sipari' etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin 
ldbar zevaun Hasan kolanyası istimal etmekte olup daima sa 
bini tebrik etmektedirler. Hastalara hayat ve şifa verir. Baygı 
sinir, heyecan, baş ağrısı, çarpınu zamanlarında bir hayat arka 
şıdır. Fiatlarda müthiş tenzil At yapılmışur. 35, 60, 1 ı O, 200 
ruıluk şişelerde satılır. Hasan ecza deposudur. 

Devlet Demiryollar 
idaresi ilanatı 

(Mersin) vapuru 8 Temmuz H. P. Elektrik santralında. yeni yapılan mübeddile,, teSI 
Salı 1 'l de Sirkeci rıhumından tından dolayı idarenin ihtiyacı kalmıyan 180 beygir kuvved 
kalkar Gelibolu, Çanakkale, de çift inbisatlı ve G. Luhter fabrikası 1902 mamulatından r 
Küçükkuyu, Edremit Burha- adet buhar makinesi ile dinamosu 19.VIl.30 tarihine müsa ? 
niye, Ayvahğa gider n cumartesi günü saat cm dörtte aleni müzayede suretile sa 
dönüşte mezk\\r iskelelerle bir- caktır. Talip olanların tarihi mezkUre kadar her gün H. P. 
ilkte Alrunoluğı uğrayarak elektrik santralına müracaatla makineyi görebilecekleri ve Y 

mi mezkUrda H. P. mağazasında isbatr vücut eylemeleri ' gelir. 
---------- olunur. 

Trabzon ikinci * * * 
1) Konya. Y-enice hattı üze- 6) Haydarpaşa • Eskişe 

postası rinde Alaca istasyonu civarın- hattı üzerinde 258 inci kilo 
[Karadeniz] npur11 10 Temmuz da kilometre 171X800 deki o- rede vaki taş ocağından ç 
Per,embe akşamı Galata nhu- caktan ihraç edilecek 20.000 lacak 10.000 M1 balast. 
mından bıreketlı Zonguld-ı.. M

3 
balast. Y k d 1 altı htJ 

....., 2) Eskişehir - Ankara hattı u ar a yazı ı mu ıf 
Inebol11, Sinop, Samsun, Ünye, üzerinde Biçer istasyonu civarın ocaktan çıkanlacak balastlB 
Fatsa, Ordu, Gire.un, Trabzon, da kilometre 436 daki ocaktan kapalı zarfla ayn ayn mülli 
Rize Hopa'ya gidecek ve dönüş- ihraç edilecek 10.000 M' balast. ~a.':r ~1/Temmuzı ?~O paz 
te pazar lskeleslle Rize, SUr- 3) Eskişehir • Konya hattı ü- sı gunu saat 15 ten ıtıbaren ~ • 
mene, Of, Trabzon, Polathane, zerinde 395 inci kilometrede va karada Devlet Demiryolları:;, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sım1un, ki Bozdağ taş ocağından çıka- resinde yapılacaktır. Müna ıı' 
Sinop , İneboluya ııfrayarık nlacak 10.000 M' balast. ya iştirak edeceklerin t~ 

4) Eskişehir • Ankara hattı mektuplarını ve muvakkat t 
gelecektir. 4 11 :============ ı üzerinde Beylikköprü utasyonu natlarmı ayni günde saat 1 ~ 

civarında 479 u!1cu kilometre- a Ak!'-d'.1:. münakasa .ko~sy il 
de vaki taş ocagından çıkarıla- katipligıne vermelen laZJJ11 
cak 10.000 M1 balast. Talipler her kısma ait mün 

DOYÇE LEY ANT LINIY 
Haınburg, Brem, -Anverı , 
Istanbul Te Bahri Siyah ara 
!ında azimet n aTdet munta 
am postası: Hamburıı,Brem, 
Stetin, AnTcrı Ye Roterdam 
dan limaııımım muTaseleti 
beklenen vapurlar ; 

5) Konya - Yenice hattı üze- sa şartnamesini (5) beş lira 
rinde Hacıları ist!Syonu civarın- kabilinde Ankara ve Hayd~ " 
da 307 nci kilometredeki taş o- şadaki veznelerden. KonyayB 1 U 
cağından çıkarılacak 10.000 M' it olanlan ayrıca Konya "~ 
balast. nesinden de tedarik edebilir.ıv 

Smyma vapuru 13 temmuza 
do ıra. 

Angora vapuru IC! temmU7.4 
dogrıı. 

Mlios \'apuru 18 temmuza 
doğru. 

Kavala vspuro 24 Temmuza 
doğru 

Burgu, Vftroa, Kthtence, Kılas 
\'e tbrall için limanımızdan 

bar10ket edecek vapurlir: 
lmbros vapuru limanımızda 

Hamburg, Brem, Anvers, Roter 
•• Dançlg için yakında llmanuıııı-

dan harekeı edecek vapurlar: 
Samoı vapuru limanımızda 

Grcta vapuru 10-12 temmuzda 
tahmil de 
Sınımı vıpure 18- 111 temmuzda 
ııbmilde 
lmbros vapuru 20-1!1 temmuzda 
tabmllde 

Falla tafsilAt için Galatada 
Ovakimyan Hanında kain 

omumt ıcenteli~inıı müracaa 
Telefon: Beyoflu 641 -674 

l lfstınbul mahkemeyi asllye birinci 
tlcanı dairesinden; iltanbolda Şımlı 
hanında 16 No da icrayı ılcareı 

eımekıe iken 3· l l-9ll9 tarihinde 
mahkemece !Uısına karar verllınlş 

olan Piri Zede Osman Zeki beyin 
ahiren 11babı matlubuna konkorda
to teklif eıılğinden müzakere için 
tayin olunan IC! temmuz 930 çar

şamba ııttntı saat 14 de ashabı mat
lubun mahkemenin iflh odasında 

hazır bulunmalan ilin olunur. 

.~ 

;.· 

Ebedi tehdit ı ' . . 
<Sıvrıaın•kler kuvvetlerinizi tUkıltırıer 
ve ~lnlrlerlnlzl ııev9etırler. Meaaı ve 
ııevlı,. aaatıerlnlzln lntt#mını bozar. 
tar. "Dıiıma ft'l~:J19 'H ekMrlYa tehi!· 
.lceıı. 'Otan bıf h~raf"a tahammill edl· 
\!1r~' Onları F1ıt il• öıdllrilnUz. 
rtııt aln•l<ff~Vtt alnek, pı;,; IJ(lve, ka. 
#ınca. hamam ı>öoelı:len "' taiıta ku~ 
lruııifı jl!ldDri'ır ve yumurtalannı imha 
11der. 1'ehllkeıılzdlr. Kan.ren leke .raıı
ljıaz. fflt ı hafarat 61dUrilcli aalr ma. 

·)'ilerle karı!ftlrTnayınız. Sarı tenekeye 
alyah kufata dikkat ediniz 

.:;Daha :çabuk 61clürür 
_.. -... 

U11uai Deposu: J. BERT ve ŞOREllAsl hıaııbııl- 8alala Vopella Hat 
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Tütiin inhisarı umum 
müdürlüğünden 

it Trakya nakliyatı 
Şarlı: ıomendtiferleri ile lstanbuldan Trakyayı ve Tnkyadan lsııınbula 

evkedllecelc olan mamul , •• yaprak tilttin, levazım ve saire pazarlıklı !hale 
d ,ıileee~nden ıaUplerln şartnameyi görmek üzere her gUn mUrıcaatlan ve 

1 ~2-7-930 cuıııarte.ıl gilnU 1111 10,30 da Gılııadı mUbeyaat komisyonunda 
1 l . 

minaıları ile bulunma arı. 

euvOK 
TllllBe PllllGOS~ 

6ncı keşide 11Temmuz1930 dadır. 
BOyOk ikramiye 

200.000 Liradır 
Ayrıca: "100.000,, liralık bir 
mükafat ile'~so.ooo,;"40000,, 
'•25.000,, '~10.000,, liralık bü-

yük ikramiyeler vardır. 
Hiç kazanmamış numaralara 
"30 ar lira teselli mükafatı 

" verilecektir. 
Biletler : Bayilerden Temmuzun 

yedinci günü akşamına kadar 
talep edilmelidir. 

Her nevi 1 
ELEKTRİK 

vantila-
tör~eri j ! 

S l T ı E de, ı 

JERnilE1 
satılır. 

Meıro 1 lan - Tünel 
meydanı, Beyoğlu 

• Elektrik evi -
Beyıızıt - lstanbul 
Muvakklthane cad

desi No 83 

Kadıköy - Şirketi 
Hayriye iskelesi No 

10, Üsküdar 

il ------ -- -- -- . - -- _il - - .... -

üksek Maa~in Ye Sana~ Mu~en~isi Mette~i 
Leyli ve meccani olan bu mektep atideki şubeleri havidir, 

1- Yiiksck maden ıııiihendisliği. 
2- Yüksek sanayi rııühendisliği. 

Bu şubelerin tahsil müddeti 4 senedir. Mezunlar ıtaj ıçin Av
rupaya gönderilir. Münhasıran Use mezunlan abu! olunur. 

3- Maden ıneslek şubesi. 
Bu şube madenlere jeomet!r ve bıışçavu~ yetiştirir. Tahsil müd· 

!eti 2 senedir. Orta mektep mezunları imtihansız. ilk mektep 
mezunları imtihanla kabul olunur. Asgari yaş 18 ir 

Orta mektep mezunlarının kat't muracaatları i~ın 25 Temmuz 
9 30 tarihine kadar mıihlet verilmişnr. 

DUhul imtihaaı yapılmasına lüzum görUldl:ğü takdirde mahal 
ve zamanı icra gazdelerlc ilAn edilir. 

Tedrisata l teşrinievelde başlanacaktır. Şimdiden kayıt mua· 
melesi başlamıştır. İstidaya melfuf 6 foto ile ve>alk ve sıhhat 
raporunun Zonguldak'ta mektep müdüriyetine irsali. Müdüriyet 

liraat nınben~isi olnıa~ isteJen lise nıezunlarına 
ilan 

Ankara da tesis edilen Yük- 2.- 17 den aşağı, 22 den yuka 
• :it ziraat mektebi 931 senei dev n yaşta olmamaları 
·esi bidayetinde tedrisata başlı
;acak ve şimdiden staj için ta
ebe alınacaktır. 

3.- Ziraat mesleğinin kabul 
ettiği kabiliyeti bedeniyev· 'tla
lik ilel ve emrazdan salir. tına 
lan Kayt ve kabul edilecek efen

'lerin : 
1.- Lise mezunu olmaları 4.- Staj veya tahsil devresinin 
2 - Vekaletin tensip edeceği ortasında meşru mazeretsiz 

;iftliklcrde bir sene staj görme staj veya mektebi terk edenlerin 
~ri Hiznndır. Staj Vekaletin ta- Hükumet tarafından ~endilerine 
vın edeceği resmi veya hususi yapılan masrafı tazının edecek
-~f~li.k ve müessesatı ziraiyeden !erine dair Noterlikten musad -
Jl~sınde_ yap~!nlacak ve stajiyer J dak kefalet vermeleri şartlarııu 
_en st~ı ~uddetince mahiye da haiz bulunacaklardır. Bu şe-
10.- Lıra ucretle ayrıca harcı. raitte dahil olmak istiyen efen-
:ah ta_hsisatı verılecekt•ı . dilerin eylul 930 gayesine ka • 
Talıpler bundan b:ışka : ı dar İktısat vekaleti ziraat umum 
1.- Türkıye Cümhuriyetı talı- müdürlüğüne müracaat etmele-

1sınrlan olrnıılan ri ilan olunur. 

MILUYET SALI 8 1930 

Emniyet Sandığı 
nazarı 

müstakrizlerinin 
dikkatine 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Vadeleri hu!Olünde tediye! deyn edilmemesinden dolar bllmüzayed~ sanlan emvall gayri

menkule borçlularına bir haftalık so;ı bir ihbarname gönderileceğine dair ne Sdndık nizamname
sinde ne de icra kanununda bir sarahat olmadıgı gibi müşteriler tarafından yUzdı: on zam için 
vuku bulacak müracaatlar da kabul edileceğine mütedair bir kayit olmadığı halde eski icra kanu
nundan mültebes bir itiyat saika~ile vukua gelen müracaatların ls'ahna imk!n olmadığından all
lr:adaranin kat't karar çekilmezden eve! borçlarını ödemiş veya yenilemiş bulunmaları !Azım gel· 
dlgi iltn olunur. A. 

Emniyet Sandığı Em
lak müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
Mllzayede İkraz 
bedeli L N 

Merhunatın cins ve nev'i Borçlunun ismi 
ile mevki ve müştemilab 

50 atik 2 Rumelikavakhisan mahallesinde Hamam so
kağında eski 4 ve yeni 2 numaralı yüz altmış üç 
ar§ından ibaret münhedim hane arsasının tama
mı. Hatiçe Makbule H. 

217 221 Anadoluhisannda İbrahim Bey sokağında eski 
ve yeni 4 numaralı yüz arşın arsa üzerinde ahşap 
iki buçuk katta dört oda iki sofa bir mutfak bir 
kuyu ve yüz seksen arşın bahçeyi havi bir hane
nin tamamı. Mustafa Server B. 

120 297 Galatada Şehit Mehmctpaşa mahallesinde Üs-
tupçular sokağında eski ve yeni 17 numaralı elli 
altı arşın arsa üzerinde kagir bir kattan ibaret 
bir dükkanın nısıf hissesi. Bekir Ef. 

160 1095 Ayvaruıarayda Toplu İbrahimdede mahallesin-
de İbrahimdede sokağında eski 20 ve yeni 28 nu
maralı yüz arşın arsa üzerinde ahşap iki buçc';: 
katta beş oda üç sofa bir antre ve yirmi beş arşın 

1 

arsa üzerinde lıarapça bir mutfağı ve sekiz yüzyir 
mi arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Fat
ma Ülker ve Diimev Samiha H. lar. 

4-000 17632 Göztepede eski Alibey ve yeni Rıdvanpaşa so
kağında eski 20, 21, 22 ve yeni 14, 14 numara~ı 
altı yüz on beş arşın arsa üzerinde bir kau kagır 
diğe:-leri ahşap olmak üzere üç buçuk katta yir
mi dokuz oda üç salon iki mutfak bir bostan ku
yusunu ve iki yüz altmış arşın arsa üzerinde ka
gir arabalık ve uşak odaları ve yüz on arşın arsa 
üzerinde ahşap birer katta kümesler ve beş dö
nüm bin üç yüz on altı arşın bahçeyi havi bir köş 
klin tamamı. Reşit Paşa 

644-0 18Z49 Erenköyünde Sahrayıcedit mahallesinde mu 
kaddema Yalıboyu elyevm Caddebostan iskelesi 1 

sokağında ~ski 44, 44 ve yeni 27, 29 numaralı bin' 
doksan sekız arşın arsa üzerinde motör mahalli 
ve imalathane ve yüz elli altı .aI'§IJl arsa üzerinde 

İktısatJı, Asri ve 
sağlan1 

(Simplex) 
KALORİFER 

KAZANLARINI 
tercih ediniz. 

Aynı harareti temin 
etmek üzere diğerlerinden 
% 40 noksan kömür sar
f eder, ve istimali son de 
rece suhuletlidir. Fa-

brika şubesi olarak depo· 
muzda her zaman kafi 
miktarda ve muhtelif kuv
vette kazanlar ve envayi 
cins radiatör bulunur. 

Proje ve k~if için: 
Borsa ban ittisalinde, 
TUrbe caddesinde 

KIRKOR JAM
KOÇY AN müessi

seııinde Kalorifer mü
hendisi ANTRANIK 

ilan 
1 - Askeri liselerle Orta mekteplere 930-931 ders senesi kad

ro noksanım doldurmak ve yüksek sınıfların talebeleri tercih 
edilmek üzere aşağıdaki şartlan haiz Türk talebesinden ihti
yaç miktarında leyli ve meccani olarak talebe kaydü kabul e
dilecektir.: 

A - Devre Sınıf için 

l 6 .. 1 6- 12 yaşlan içinde olanlar 
1 'l " 

17-13 ,, .. .. 
1 8 .. 18-14 .. .. .. 
il 9 .. 19-15 " .. .. 
2 lO " 

20-16 .. " .. 
2 ll .. 21-17 .. .. .. 

B - Evvelce gördüğü tahsilin derecesini gösterir iahadet
name veya tasdiknameyi haiz bulunmak. 

C - Vücudün teşkilatı ve sıhhati müsait ve sa~l~ v~ her 
türlü marazlardan beri olmak (emrü kumandaya manı rekaket 
misillft arizalan olanlar ve boylan pek kısa olanlar alınmaz.) 

D - Kusursuz bir seciye ve ahlak sahibi olmak. 
E - Ailesi hiç bir sui hal ve şöhret sahibi olm~ak. _ 

2 - 6 ncı sınıfa yani birinci devre birinci sınıfa gıreceklerın 
tam devreli (5 muallimli ve 5 dersaneli) resn\İ ilk mektep şa
hadetnamesini haiz bulunmaları ve hususi ilk mekteplerde tah
sil edenlerin ilk mektebin son iki sınıfında okunan derslerden 
imtihan vermeleri lazımdır. Orta mekteplerin 2 nci ve üçüncü 
sınıflarile lise sımflannm her hangi birine girmek üzere müra
caat eden hususi Orta mekteplerle tahsili Orta derecede olan 
resmi ve hususi meslek mektepleri müdavim ve mezunları 
girmek istiyenleri sınıftan evvelki sınıfların bütün derslerin
den imtihan edilirler. Bu meyanda askeri tedrisat hakkında 8 
inci sınıfa girecekler 1 inci kitaptan 9 uncu sınıfa girecekler 1, 
2 nci kitaptan 10 uncu sınıfa girecekler l, 2, 3 üncü kitaptan 11 
inci sınıfa girecekler 1, 4 kitaptan imtihan edilirler. 

3 - Resmi Orta mekteplerden ve Lise sınıflarından naklen 
gelenleri askeri tedrisat kitaplarından hangilerini takip ettik
lerine dair vesika ibraz ettikleri ve sair şartlan haiz oldukları 
ve ipka bulunmadıkları takdirde muadil sınıflara biliiimtihan 
ıılınırlar. 

4 - Kayıt muamelesi Temmuz iptidasında başlıyacaktır. 1 in 
ci maddedeki şartları haiz bulunan talebelerden ikinci devreye 
talip olanlar lstanbulda Kuleli ve birinci devreye talip olanlar 
Halıcıoğlu As. LS. !erine ve İstanbul haricindekiler de doğru
dan doğruya dahil askeri liseye veya Orta mekteplerin mü
diriyetlerine ve askeri lise veya Orta Mp. olmıyan yerlerde 
bulunanlar ilanı okudukları tarihten itibaren bulundukları yer 
lerdeki en büyük askeri K. veya amire veya askerlik şubesi Rs. 
liklerine istida ile müracaat ederler. Yeniden kaydü kabul 
muamelesi lisenin son sınıfları ic;in 25 Temmuzda diğerlerinin 
sınıflar için 10/ 8/ 930 hitam bulur. 

Bu taliplerden sonraki müracaatlar kabul olunmaz. 
Ders senesi başladıktan sonra sivil liselerden naklen as

keri liseye geçmeğe talip olanlar kabul için müfettişliğe mü
racaat etmelidirler. 

5 - İstidalara raptedilecek evrak vesaik ııunlardır: 
A - Fotoğraflı nüfus tezkeresi veya resmen musaddak ısu· 

reti. 
B - Bir seneyi tecavüz etmemiş aşı şahadetnamesi (Aşı şa

hadetnamesi olmıyanlara askeri lise veya Orta mektep hekimle
ri tarafından meccanen aşı yapılır). 

C - Mezun bulundukları veya tahsil eyledikleri mektebin 
fotoğraflı şahadetname veya keza fotoğraflı ve teferrüatlı tas
diknamesi. 

D- Ailesinin ve kendisinin sui hal ve şöhret sahibi bulunma
dıkları hakkında mahalli hükflınetinin fotoğraOı ve musaddak 
bir ilmühaberi • 

marangozane ve demirane ve bin yüz elli arşın üzerinde 
etrafı kapalı ardiyeler ve iki yüz ;1;ekiz arşın arsa 
üzerinde açık salaş ardiye kırk arşın üzerinde ya
zıhane ve otuz iki arşın üzerinde hela ve altmış 
beş arşın arsa üzerinde araba imaliithanesini •::; 
ve iki dönüm iki yüz elli altı arşın araziyi havi 
bir imalatahanenin tamamı. Bekir Karni B. 

665 19365 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde eski 
Bülblilderesi ve yeni Vişne sokağında eski 6 mü 
kerrer ve yeni 24, 26 numaralı yüz bir arşın arsa 
üzerinde kagic bir katta üç oda ve altında bir dük 

y AN a müracaat. 

Satış: Fabrika fiyabnadir. ı 

E- Askeri lise veya orta mekteplere kabul olunduğu tak
dirde mektebin tabi' olduğu ve olacağı kanun talimat emrü 
esasları bilfı. kaydü ş_rt tamamen ve aynen kabul edeceğino 
dair velisinin ve kendisinin birer taahhüt senedi. 

kam havi harap bir hanenin tamamı. !"'lehmet ve 
Veysel Ağalar. 

297 19845 Çubukluda Cabir sokağında eski 31 ve yeni 36, 
36-2 numaralı biri elli iki arşın arsa üzerinde 
ahşap üç katta yalnız iki odası tıatamam olmak 
üzere döt oda bir mutfak diğeri elli beş arşın arsa 
üzerinde ahşap iki katta iki oda bir sofa bir mut
fak ve otuz arşm kadar bahçeyi havi iki hanenin 
tamamı. Mehmet Necip B. 

750 19881 Fenerde Tevkiicafer mahallesinde Frenkoğlu 
sokağında eski 3 ve yeni 5 numaralı doksan dört 
arşm arsa üzerinde kagir üç katta biri çatı odası 
olmak üzere beş oda biri ufak olm<ı;k üz~re. iki so
fa bir mutfak ve yedi arşın bahçeyı havı bır hane 
nin tamamı. Dinıitri Ef. 

1050 20233 Emirganda eski Fırın ve Mektebi rü~tiye yeni 
Altıncı sokakta eski 39 ve yeni 28, 30 numaralı 
yüz seksen arşın arsa üzerinde ahşap iki katta on 
iki oda dört sofa bir mutfak bir su hazinesini ve 
iki kuyuyu ve yedi yüz altmış dört arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Halis B. 

500 20485 Ramide Boşnak mahallesinde İmam sokağında 
eski 1 ve yeni 9, 9-1 numaralı yüz on arşın arsa 
üzerinde ahşap bir katta üç oda bir avlu bir mut
fak ve di ~eri iki yüz arşın arsa üzerinde kısmen 
kagir ve kısmen ahşap bir ahın v~ yedi yüz on 
dört arşın bahçeyi havi bir hanenın tamamı. 
Kemal B. 

Yukarda cins ve nev'ile semti ve numaraları muharrer em
vali gayrimenkulenin icra kılman aleni müzayedeleri neticesin 
de hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde tekar 
rür etmiş ise de mezkur bedeller haddi liiyikında görülmediğin
den tekrar on heş gün müddetle ilan edilmelerine karar veril
miş ve 19 Temmuz 930 tarihine müsadif Cumartesi günü kat'i 
kararlarının çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mez 
kurda saat on dörtten on altıya kadar Sandık idaresine müraca
at eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Tiitürı inhisarı ıımuınl nıiidür
lüğünden: 

mat~aa i~in cilt ~ezi 
idare matbaa~ı için mcv~ut numunesi veçhile 5.000 metre cilt 

bezi pazarlıkla alınacaktır Taliplerin her ıı;iiıı gelip r muneyi ıı;or

meleri ve yüzde yedi bu,;uk teminatı mu,·nkkatclcri!e 12 '7f 930 
Cumarteoi giınli s. at 11 de Galatada mtıbayaat komlsvonu'lda 
bulunmalarL 
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aıuayen• aabahtan aqama ak.adar. 

Daruşşafakaya talebe 
alınıyor 

l - Daruşşafekaya talebe kaydı 
munmelesl temmuzun 15 inden 
Ağustosun 15 ine kadar davam 
e Jccek ve 15 Ağustosta kayıtlar 
kapanacaktır. 

2 -- Mektebe kabul şartları 

~unlardır: 
A - Anadan 

yalnız babadan 
muhtaç olmak. 

!:-abadan veya 
mahrum ve 

B -- ilk mektebin 4 üncü 
~ınıfına terfi etml~ veya bu de
rece tahsll görmuş olmak. 

C - Ya~ı 10 dan aşağı ve 
13 den yukarı olmamak. 

D - ~Bu şartları haiz olanlar 
arasında tlirkçe kıraet, imi! ve 
hesaptan yapılacak müsabaka 
imtihanını kazanmak. 

E - :\1usabakayı kazananlar 
alınacak talebe mlkdarıml.ın fıız. 

la ise bunların tAb; 014.ağı kur'&)'! 
boş çekmemek. · 

3 - Talipler ilk müracaat· 
lannda hüviytt cüzdarlarını 

(nüfus k!ğıdı), mektep vesika· 
!arı, azami bir senelik çiçek 
aşısı vesikası, sıhhat raporu ve 
S adet vesika fotografı getire· 
ceklerdir. 

1 Şehremaneti ilAnatı 1 
Yeniköy daiıesl miidıirlUğUnden: 

Büyükderede BilyOkderc çayınnın 
emanete alt kısmının Şubat 931 ga· 
)<Sine kadar oılakııoıl aleni mUza
yed~ye vazedilmiştir. 10 temmuz 930 
perşembe gün il sıb3hleyl" saat 1 Od• 
ihalesi icra kılınacağından talip 
olanl!nn şeraiti anlayıp müz•yed•ve 
lşdrak etmek üzere o glin ve •nttr 
daire enctimenlnc müracaat etmeleri. 

F - Sar'alı, uyku halinde gezer sidikli, bayılmak ve mara
zi çırpınmağa müptela olmadığı (Bu gibi hastalıklardan biri 
ile mektebe vermezden evvel malili olduğu bilahara anlaşı
lan talebe mektepten c;ıkanlır. Ve o zamana kadar o talebe 
için hükilmetçe ihtiyar olunan masarif velisinden tazmin etti
rilir), ve evli bulunmadığı ve her hangi bir zamanda tahsili 
terketınek isterse ve zabit olmadan evvel evlenirse mektep 
masrafını tamamen tediye edeceği hakkında notrelikçe musad
dak velisinin taahhütnamesi. 

G - Peder ve validesi hayatta değil ise velisinin kim o 
cağının ve tatil zamanında mezun gidecek ise kimın nezdinc 
gideceğine dair muteber bir vesika. 

H - Heyeti sıhhiyesi mümkün mertebe tam olan askeri 
bir hastanenin veya muayene komisyonlarının sıhhi raporu. 
(Kabiliyeti bedeniye talimatnamesinin muaddel (A) sütunu 
veçhile.). 

6 - Muhtelif sınıflara kaydolunan talebe miktarı kabul edı
lecek miktardan fazla ise matlup şer;;.iti haiz olanlar arasın
da sınıflarına göre Türkçe, yabancı dil, riyaziyat, tarih, coğraf
ya ve tabiiyat derslerinden tahriri müsabaka imtihanı yapılır. 

7 - Mekteplerdeki kaydü kabul komisyonlannca kayıt ve 
şayanı kabul görülen talebelerin kabulü kayıtlan ile dahili 
Jurnal edilmeleri müfettişlikten ayrıca verilecek emir üzerine 
yapılır. 

8 - Orta mekteplerin birinci ve ikinci sınıflarına alınacak 
olanlar tamamen Konya ve Erzincan askeri orta mekteplerine 
ve üçüncü sınıfa alınacak olanlar İstanbulda ve Bursada bulunan 
askeri liselerle Erzincan ve Konya Ort mekteplerine ve müfet
tişlikten verilecek tertibat veçhile alınacaklardır, Lise ikincı 
devre sınıflarına kabul edilecek olan talebe tamamen İstanbul
daki ve Bursadaki askeri liseler ihtiyacına göre alınacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı yapıldığı takdirde on birinci sınıfın 
müsabaka imtihanına Temmuzun 25 ve diğerlerinin Ağustosun 
1 l inde başlanır. • 

10 - Ta~ipl~rin ~abulü kat'i emrine kadar yapacakları mas
raflar kendılenne aıt olup gerek bunların ve gerek hiç kabul e
dilmiyenlerin bu yoldaki masr~ 1, hakkında askeri liseler 
hiç bir taahhütte bulunmazlar. 

11 - Kaydü kabul komisyonları aşağıdaki lise ve Orta mek
teplerde açılacak: 

1 - Kuleli lisesinden (Yalnız ikinci devre talebeler ' için) 
2 - Halıcıoğlu lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için) 

3 - Bursa lisesinde (yalnız birinci ve ikinci devre taleb~-
ler için). u 

4 - Konya lisesinde (yalnız birinci devre talebeler ic;in) 
5 - Erzincan lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için). 

Şirketi Hayriyeden : 
Yaz mevsimine mahsus seyrüsefer 

Peı~embe günü sahabından itibaren 
gişelerde satılmaktadır 

tarifesi Tem ır uzu'! onuncu 
tatbik edilecektir. Tarifeler 
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BlN SÖZ 
BiR RESİM 

Naha ft.ıı mc~telılndeo bu sene 20 talebe mezun olmuttur. içlerinde birde Hanım vardır. Gençlere muvaffakıyet temenni ederi 
Oturanlar ~atdan sıra ile: l(lmil, Şefik, SOleyman, Nevzat Hanım, Bedri, Muhlddla, Hikmet Efondller 
4fatıdakller satdan sıra ile: Razi, Fethi, Sıtkı, ROftU, Cevdet, Naci, SalAhaddln, Sadi, Basri, R•fal Efendiler 

Eylp mubıeuı orta mektep 930 senesi mezunlan heyeti tallmlyesl ile berıaber 
.::....~~--=~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

P. T. T. 1. ıodoriJeti 
Levazım miidiirliiğiinden: 

Sayyar po,ıa nakliye memurları için 150-180 takım maıı kas
ket elbise aleni münakasa u,uJilc mübaya:ı olunacaktır. 19 Tem
muz 930 tarihinde münakıı•ası icra kılınacak olan mezkOrülmik· 
dar elbise ve ka~kctc alt şartnameyi almak için ~imdiden müna
kasaya iştirak için de mczkOr tarihe müsadif Cumartesi giinü saat 
14 de Veni po ta.nede mübarnat komisyonuna mliracaatları. 

Yağmur beklerseniz dağ olur, 
·rarlanızı sularsanız haQ- olur! . ' 

1- 1-kr kuvcttl: Kızak üzerinde 

yekdi 'crlnc nıcr -
lıııt her tarnfa nıık

ledilehilcn 

Satılık dört bap hane ve 
bahçe hissesi 

Emvali metruke müdürlü~ünden: 
Kıdıköıünde Zühtüpışa mahalle<inde Fener caddesinde Kılamışıa tak

riben dön dönümü mütecl\'lz bir bahçe derununda 21, 23, 25, 27 numa
ralı dört bap hane ve bahçenin 48 hisse itibarile Hazineye ait 15 buçuk 
hi<,esi satılıktır. Hanelerin elektrik havagaıi ve kumpanr• suyu tenibıt 

ve t<sisatı vardır. 21 numaralı hane: iki katlı yedi oda bir mutfak ve hela ve 
balkon 23 numaralı hane bir kAtlı üç oda, bir sofa, bir mutfak belA ve çarı 

ar;ı;ında iki oda bir sofa blc taraca. 25 numaralı hane bir katlı beş oda bir 
sofa, mutfak hamım ve çatı arasında üç oda bir sofa ve saire, t7 numara
lı hane iki katlı yedi oda bir mutfak, helA ve bir balkon ve saireyi havidir. 

Satıiacal 15 b~çuk hissenin muhammen bedeli s.kiz senede mtisavi 
taksit ile ödenmek üzere 6230 liradır. Kapalı zarf usul!le 27-7-930 tarihine 
müsadif pli.ur günü saat 14 de icrayı mllzaycdcsi mukarrerdir. Tıliplerin 

yevmu mezkurde saati muayyenden evvel • ,, 7,50 teminatı havi teklif 
mektuplarını l;tanhıl milli emlAk mildüriyeti . atış komisyonuna tevdi 

eı lemeleri. 

SAN TR iF~J 
Tulıınıba 1 arı 

lk moru[ 

DEUTZ ~ ~ T ~ R t 1 lstan~ul ~üınrOkleri ınu~ataza nıO~irlilin4eu; 
MWflRLEüi Tuluın~alar 

Rekabet fıaılorı 'l'euıııııa azami teshilit · Katalog meccanen. 

HANS FRANK ,Te ŞERiKi 
Umumi depo.<u: 

Deutz-Hu111bolt Makine Şirketi 

- Rusumatın (1) numaralı vapurunun gi1"erte , .• makine tamiratı 

20 gun müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmutsa da teklif edilen 
fiatlar haddi itiılalde görülmediginden bu kere bir hafta müddetle aleni 
münakasaya vazedilmiştir. 

2 - .\lusaddık fartname nushalın komisyon kltabctiııden ılınacakur. 

,J - Taliplerin pey akçelerile beraber yevmi ihale olan 14 Temmuz 
930 tarihine müsadU pızartesi gUnU sut• 14 te molı.-ıfua müclilrlyctlııcle 

1 

ı · 

SALI 
TE~1MCZ 9~10 

• 
....... 

1 la yatta muvaffakıyetin esıısı 

tam bir sıhhate malikiycttir 
iyi bir hazım olmaksızın tam 

bir sıhhat mümkün olmaz 
CARLO ERBA 

nın Opopeptol 
müstahzerinl tecrübe 

ediniz. Yemekten ~onra 
20 damla. 1 

I 

DiJarbekir Yil8yeli Daimi ıocüıne_nin~~~-; 
Vilayet numune çlftlill dahilinde yıpılıetlt olan 41853 lira 36 kurut 

bedeli keşini vilayet mUşttrek aygır deposu inşaanndan 15000 liralık mık
dan 929 mali senesi zarfında talibine ihale olunarak yıptınlmıtnr. 9IO le· 

nesi içinde de dvar vtltyeılerinln bütçelariııdekl muavenet• nazaran 20,000 
mlkdarının lnşa111 30 glln mUddeıle mihılkasaya vazedllerek 30-temmuz-930 
tarihine mUsadtf çarşemba kUJıil saat 12 de kapalı zarfla ve münakasa ka
nunununa tevfikan ihaleli icra ltılınacaknr. Proje keşifname ve şannamasini 

.. 
LION 

1 dea ao numeroya k 
c;lkolata kartlanaı lbrDJj e 
tere ,ırkıdmb. zenıta 

yeler vermete devam e 
le beraber, bu defa mubt 
ma,ıerllerlne birer adet 
albuma takdim etmete 
lamı;tır. ltbu ~bum 1 d 
numeroya kadar LlON 
lata reklam kartlanle 1 
edealere defatea birer 
yak ikramiye verllecekdt• 

Bu kurtlar LION nı 
ıatıadan her hangi cins 
lata numarasına alt ol 
olıun, muteberdir. Veril 
olan ikramiye imza ve 
hllrtlmllz tahtında ııa 

üzerine azılıdır. 

Zaıi: 13-6-930 tarihinde 
lröy'den Tophaneı e kadar olaıl 
safeıie tramvayda cüzdan içi 
adet askeri ve;ikam ve n1tftll 
kerem ve on lira evrakı na 
zayi oimtlltur. Veıika ve ıeık 
yenileri alınacağından hiilr. 
yoktur. Aıina kaz1&ında Keıııc' 
yesinden Hıisnü oğullınn 

tevellllılü Harun bin Ze 
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