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... Çok hasta liman 
Liman idaresi islah edilmezse, it
halat, ihracat işleri bir gün durur 

rine sahip bazı vatandaılar iı
tıhlafetmlılerdi . 

Bir kaç gündenberl "Yarın,, 
tahrir heyetinin "Monte Karlo 
Prenıligl ,. dtye tavıifettigi lı
tanbul Liman inhisar tlrketl 
ile, Hükflmetln ehemmiyetle 
meıaul olma11 lcabedlyor. 

Lozanda kabotaj kakkı Türk
lere intlkalettlğl zaman, ya
bancı gemilerin Limanlarımız 
aruındaki faaliyetlerine niha
yet verilmek itibarile, memle
kette bihakkln umumi bir aevlnç 
haııl olmuıtu. 

Kabotaj meıeleıi ehemmi
yetli bir mesele tdl. Çünkü 
Türk kara ıularında Balık 
avlamak hakklle limanlardaki 
tahmil ve tahliye tıleri de va
tandaıların ellerine geçecek, 
Türk Limanlarmı ıatan yabancı 
Acentaların fuzuli olarak yap· 
tıkları dizbarko muamel elerl 

memleketin öz evlatlarına inUkal

edecekU. 
Son zamanlardaki tktıaat ve 

maliye ılyaıetinin bozuklutu
na defatla iıaret edilen lımet 
Paıanın Lozandakl ıabık mu
vaffakıyetlerinden biri de itle 
bu kabotaj muvaffakıyetl idi, 
Samimiyetle kayt ve ltlraf 
edilmelidir ki : Lozanda elde 
edilen fidan Türkiyede çorak 
ubalara d&klllDltUr. ıwaı.nell 
meyvanıa, lıtlımar edilmemek 
akıbetine utramaıı tablt idi. 

Kabotaj ıevlncile ilk agız
da. seyri aef ain kadroıu teni 
edildi. Şüphealz bu da iyi bir 
ıörüt ve düıünmüt idi. Dlier 
taraftan ıermaye sahibi bazı 
vatandaılar, denizciliğe ıarıl
mıılar, münferit, küçük tetek-

*'küller vücude getirmiılerdt. 
Pek yazık ki kendilerini lnkl
ıaf aahaıında ilk aöiüıliyen, 
bir hamlede ezmek lltlyen 
devlet teıktlatı ara11nda de•
let Bütçealle teveaaü eden ıe· 
yrl sefaln idareıi olmuıtu, 
Seyrlıefain ldareıinin ıon va· 
zlyetlnl kayda lüzum yuktur. 

Bunlar, Lozan muvaff aki
yetlnln verdigl cesaretle var
larını yoklarını küçük Deniz 
vaaıtalarına, mavna, duba, aal 
gibi vaaıtalara haretmitlerdl: 
eıaalı, faydalı birlikler, teıek· 

küller görülüyor, kaydediliyordu. 
O zaman Hükümete düıen va
zife, bu yeni teıekküllerl biri 
birine baglatmak, onlara kredi 
ıermaye ile yardımetmek, aari 
vesattlf" çahımalarını letv\kede
cek bir tlrket te'stsettlrmek 
olacaktı. Fakat bu tlrket uli 
lnhtaar teklinde olmıyacaktı. 

Hele Devlet nüfuzu liman 
itine karııtırılmamak labüt idi. 

De\let tnhlıarcılıgı , Liman 
itleri gibi çok nazik, memleke
tin ticaret hayatı ile allkadar 
mne11eselere girmemeliydi. Çün
kü: Devletin kendi nüfuzu,\cendi 
kudreti ile kurduracagı bir Ti -
cari idare, kadrolarını genlılet
meye. maarafını aımaia mec -
bur kalırdı. Huıuıi ıtrketlere 
benzlyemezdi.Bütçeal açıldıkça 
elindeki nüfuza dayanarak, 
tarifeleri tezyid~tmeie mec
burdu, itler karıtırdı, dolayı
ıile de, hususi )tl~~ ruml 
muame e m6tkiilatı inzimam 
eder, lnhlıarın keıtlrlp atbiı 
fiatlar ithalat ve ihracat 
ıtyaıı üzerine te'ılr yapardı . 

Halk, ayrıca üç kuruıluk bir 
ıeyl beıe tedarik mecburiye · 
tinde kalırdı. Netlce de lnkl
ıafına pek muhtaç olduiumuz 
mahalli aermaye hareketleri de 
bogulur giderdi. 

Neteklm, lımet patanın Lo-
zanda can verdtgl Kabotaj 
lıtifadeıi, gene kendi Baıve· 
kaleli zamanında zavallı lıtan
bul Limanına aömüldü gitti. 
Ve, devlet inhlıarcıhgının han
gi ıahalarda fay dalı olacagı 
bir türlü keatirllememlf oldufu 
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Limanı nasıl öldürüyorlar 1 
Tahmil ve tahliye ücretleri fahiş bir 

surette fırlatılmışhr _,,__,_ __ _ 
Liman şirketi müdürünün esrarengiz nüfuzu acentelere 

verilen ve milletin sırtından çıkan 
haraç meselesinde meclisi idarenin haklı gürültülerini 

susturmuştur 
Ltmanıu n~D ve naııl 61dtı

rüldüaünü bntün fecayl bllanço
ılle birer birer millet nazarına 
vaz edeceihruı.l arz etmttıtk • 
Bugün fizerlne muazzam bir ki.buı 
çökmüı olan biçare limanımızda 
tahmil [ve tahliye faclaıı hakkın
daki tahktkatamazı yazıyoruz : 

Tahkıkatımıza nazaran , li
manda L\man tirketl denilen 
afet zuhur etmeden evvelki ve 
ıonraki kayık ilcretlerinla elemli 
mukayeaeıl ıöyle bir cetvelde 
yeknazarda g6rülebtllr : 

Eıktdea Şimdi 
Mavna yevmty.eı 6Llra 9·12 Ltra 

Salapurya 4 ,, 5 " 
Orta kayık 4: 11 7 .. 

Bu yalnız kayık (lcretlerldlr. 
Limanda tahmil ve tahllve Ocret
lerlnln artma,, ıja hır takım fa· 
yanı hayret otan manaıız ıenep · 

ler. Bu sebeplerden biri Liman
da mevcut vapur acentelerin 
Liman tlrketinden haraç alma -
larıdır! 

Şirket acentelere tahmil ve 
t~liyede göıterdlil nazar del
meyecek ıuhuletlerden (!) dolayı 
maim nevine göre tam bet mah 
20 den 4:0 kuruıa kadar bir 
ücret, yani haraç vermketedir. 

Şirket yazdıiımız yüz bin· 
lerce liralık akıllara hayr 
verecek larafatına raimen 
acentelerin yardımına muht 
bir alildtr. 

Halbuki hakikatte böyle bir 
( Devamı dördiincüıahtfede ) 

Limanda tenezzühe yaramadıkları lçta! fecl bir halde 
ltıiz duran kayıkların din aldırdılJmı~ 

elim bir retmi 

Limanda kömür tahmil ve tahllyeıl 300 ıenedenberl b6yle 
yapılmakta idi, gene böyle yapılmaktadır. Bu uıul 

hem iptidai, hem kazah, hem evıptır l 
W2 - - -

·Gene bir emri karakuşi! 
L 

Hnlaaa: Kabotaj meıeleıl 
üzerine Limanlardaki huıuıl 
tahmil, tahliye faaliyetlerlne 
nihayet veren Ecnebi vapur 

bir defa daha anlaıılmıı oldu . 
Şimdi hummalı Haata Li

man, acı acı, hazin hazin ıa

yıklayıp duruyor! 
An/' Oruç 

Bugün 

' Gene muhakeme
miz var! 

İmparatorun em~~ var! . 
Birinci Sadullah Hazretlerının tensıbı 

\ 

.. acentelerini, aene teıebbüı fik-

Fukaraya müjde! 

Yemek listeleri neymiş? 
l\'la~har Osman B. yeınek listelerini izah ediyor: 

Zeytn~ yağının keraı:netleri - Yaz sebzelerinin peh
lıvanları - Yenıışle tedavi_ peynir eknıek 

yemeklerin şahı ... 
Doktor Mazhar Oıman B. 

bir mnddetten beri f aklr fukarayı 
çok müteıelll eden yemek lilte
lerl neır ıetmektedlr. Diln bir mu
harrlrlmizi meıhur dokturum•un 
nezdloe göndererek izahat rica 

-ıuk. 
Mazhar Osman bey dtyor ki: 

- .. Aa 'ft ucUI yeuıekle •ucuta 

ikam •lan vıdayl alabilir. 
Y aa •elcli, •kllınlmiz ve itl

yadımız lktlzaaı yazın yemek· 
lerlmlzde az et, az yai olmalı· 

eir. Hele yalların çoiunun karıtık 
o maıı, iyilerinin pek pahalıya 
ıatalmaıı yüzünden mümkün ol
duftu kadar kullanılmamaıı ta
ra tarıyım. 

Zeytin yağının kerametleri 
- Memleketimizde pek lıtol 

pek ucuz olan zeytin Y•iını .. d~ 
yafana tercih •tmeliyiz. Hem of 
ve ucuz hem de ÇOk ıtbhldl 
Çiyi de, pltmltl de beıler. Hef~ 
karııık tere yatları atbl mideyi 
baraakları bozmaz. ' 

(Mabadı dördünc(l ıkhtfede) 

Geçende Baı muhıırrlrimlzln:_ 
tevkifi ferdaıında gazeteyi çıkar
mak ıureUle güya evamlri hükfl

mete muhalefet maddeılnden 

dolayı mevkuf mubarrlrtmlz Şem· 
ıettlo beyle tahrir arkadaıları· 
mızdan Kemal Ahmet bey aley

hine ikame edilmlt olan dava 

bugün Sulh ceza mahkemeılnde 

görülecektir. ___ ...... ---
Dünkü: maç 

alisine iktiran eden diğer bir emri 
haber vermekle mübahiyiz 

lmprator Hz. in ehibbuını meccanen ve izaz ve ikram ile 

l\1acarlar Rum muh- taıımaya mahtu• 

telitini 3-1 yendiler ı Maiyeti seniye vapuru mahsusu (Karadeniz) 
Aldefımz mal!tmate nazaran memur olan itletme ve güverte 

- Maç tafailltı 5 ıncl Seyrısef ain İmparatoru birinci 1110d6rü Sooeksellans Burhanet-
aahifemizcledtr Sadullah hazretlerinin emir •e Un bey tarafından karadenlz 

ı:.--mm~r~es••--=-----•• irad6lerlnl icap edenlere tebllıa vapuru suvarlıl Murat beye reıml 
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Sahife 2 

Tütün satışı 1 

Borsa ~;/ununda 1 

yapılacaktır 
Ticaret zahire boraaılllda mu

amele gören maddelere Uitün de 
ilave edilecektir • 

Şimdiye kadar tütün boraaya 
girmtı bulunmiyordu . Borsada 
dahil olan maddeler bugday , 
tiftik ve mümasili ıeylerdi. Bor
saya bir malan alanmaıı demek 
o malın borsada fiatının tekarrilr 

~etmeıl ve hariçte ıatılmamaıı 
demektir . 

Borsa heyeti tütünün bizde 
en çok lıtJhaal edilen bir mal 
oldugunu nazarı itibara alarak 
bu karan vermiıtir. Bu huıuıta 
daha evvelce borsa tarfmdan 
bir de tetkık yaptırılmııtır. Yal
nız tiltünün borsaya alınması 

için borsa talonu m{iaait deitl
dır. Diğer malların borsada mu
amele görmesi için ancak aalo11 
kifayet etmektedir, Bunun için 
borsa ıatıı ıalununun genlılet· 
tlrllmeıl düıünülmektedlr. ................ 

Kimin? 
F enermeydanı 

yüzünden ihtilaf 
cıkh! • 

Haliç (fenerindeki meydan 
deftarlık tarafından bir ruma ıa
tılmıfh. Bu meydanlıgın halka 
ait oldugu iddia edilmek tetir. 
Şehremaneti bunu nazarı dıkkate 
alarak mahkemeye müracaat et
mlıtlr. Mahkeme birkerre tapu 
dairesinde meydanlıaı.ı kaydını 

tetkik etmek luzumunu htı t -
mittir. Eğer buraaının ıahibıtz 

oldugu tebeyyün ederse Evkaf 
vaziyet edecektir. 

Dün bu mesele hakkında Ev
kafa mürecaat ettik; meaeleyi ga-

1 
zetede gördülclerlnl, mamafih tet
kikat yapacaklarını aöylemltlerdlr. 

bir tezkere yazılmııtır. 
Bu. tezkerede İmparator haz

retlerinin eıki meslek arkadat· 

tarından •.. bir beyin maa aile 

Hopaya kadar meccanen azimet 

ve avdetleri "tasvibi aliye ikti

ran eyledlii,, beyan buyurulmuı

tur. Bunun üzerine, ber mu

cibi tevsibi ili, muma ileyh 

ve ailesine kamaralar tahıla edll

mit ve icrayl ıeyyahat ve tenez -

zühlerl temin olunmuı tur. 

Halbuki vapurlarda iaıeleri 

diye bir meı'ele vardır: Mevcut 

zabitan ve ef rad ~çtn idare mu

kannen bir tahıl•at verir. Yolcu
ların yemek yemek husuıuda 

suvartler tarafından yapılan ku

manya ile te'mln edilir. 

Suvarllerin yaptıkları kumanya 

meıarifıne mukabil yemek yiyen 

yolcu bulunursa meıarlf etlafi 

edilir. ve ekseri defa bu itte •u
vartler zarar görmekte olduk

ları esasen söylenip durmakta
dırlar. 

Blnanaley imparator hazret

lerinin mealekdatları •.• Beyin ve 

ailesinin Hopaya kadar azimet ve 

avdetlerinde hiç bir tedfyatta 

balunmıyarak sefineyi terk et· 

mitlerdir. 

T enılbl lliye iktiran eden bir 
meccani ıeyyahatin her biri eıa-

Tiran 28 (A.A) Motosikletle 
lıkodraya gitmekte olan bir ltal
yan mülazım, meçhul btr ıah11 
tarafından revolver kurıunile öl
dürülmüttür. 

Roma dan alınan bir telgrafa 
göre bu katil haberi duyulur 
duyulmaz Arnavutluk hariciye 
nazırı balyan ıef arethanedne 
giderek Arnavutluk [hük6metl 
namına tee11ür ve teeuüf beyan 
etmlttir. [ Nazır, ayrıca İtalya 
hükumetine de gönderdlgl bir tel
grafta Arnavutluk ahalisinin bu 
cinayetten pek ziyade müteeıir 

olduğunu ve italyan teıkifitçıla-1 I 
rının Arnavutlukta vücuda getlr· ı 
dikleri büyük eserlerden dolayı 
Arnavutların derin bir minnettar- 1 
lık duymakta olduklarını bildir
mittir. ·-Italya --

Askeri büçeyi 
artırıyor! 

--+~-

YARIN 

1 

J 

Beynelmilel vazif etler 
-------- ~ 

Moıkova: 26- (A.A) Stalin ' müıtemlikeci devletler tahrJki-
komünist fırkası kong!eıinde 

Sovyet Rusyanın dahili ve harici 
ılyaıeti ile beynelmilel vaziyeti 
uzun uzadiya izah eden bir rapor 
okumuıtur. M. Stalln bu rapo 
runda Sovyet Rusya lktııaden 
yükseldiği halde kapitalist dev
letlerin gerilediğini ve bu gerile
menin sebebi harpten sonraki 
fazla iıtlhıal olduğunu zikret
mekte ve bu buhrana IJ'aruz ka 

lan hükumetlerin baıında Müt
tehldeı Amerika ve İngiltere 
bulunduğunu kaydederek bu iki 
hilkiimet arasındaki rekabetin 
müttehide&~ Amerika lehine inkl
tafta olduğunu zlkretmittir. 

M. Staltn büyük devletler 
arasındaki menafi tezatlarına 

iıaret ederek mevadı iptidai ye 
ve sermaye için mahreç bulmak 
mücadelesinin gayri kabili içti
nap bir surette artacağını ve 
bunun harp tehltkeıinl tearU 
edecelinl ıöylemlttlr. M.Stalin 
Çinin vaziyetine temas ederek 
burada cereyan eden kanlı mu
harebelerin Sovyetlerin tahrikatı 
neticesi olduğu hakkındaki iddi
aları redderek bu harekatın 

tından olduğunu zikretmittir. 
M. Stalin Sovyet Rusyasının 

beynelmilel vaziyetini tetkik 
ederken hariçte bu husuıta iki 

' temayül mevcut olduğunu, bun
lardan birinin kapitalist ve em
peryalist devletlerden geldiğini 

ve tecavüz temayülü olduğunu 
diğerinin iıe Ruıyaya karıı mus
lihane siyaset takibi temayülü 
olduğunu ıöylemiı ve raporuna 

nihayet verirken Sovyet Ruı

yaaının siyasetinin bütün mem
leketlerle ıulh ve iktııadi mu
karenet teıiıi siyaseti oldu
ğundan ve bu ıiyaıet neticesi 
olarak bir çok memleketlerle 
münaıebatın lyileıtlğinden, kel
loğ miıakına lttlrakinden Lehil
tan, Romanya, Litvanya ile pro-

1 tokoller . imzalandığından, Tür
kiye ile mün'akit doıtluk ve 
bitaraflık muahedesi ahkamının 
temdit edildiğinden bahıetmlttir. 

M. Stalin Ruıyanın ecnebi 
topraklarından bir artın btle yer 

almak istemediğini ve kendi top
raklarından kimseye bir karıt yer 
vermiyeceğini söyliyerek bitir-
mittir . 

Darülbedayide Sıcaklar! 
Roma: 29 (A.A)· Nazırlar 

macllıi aakari bütçeyi tamam

lamak için 1 temmuzdan ltlbarene 
milbadelittan alınacak olan reami 
hır buçu\r mlly on liret nisbe

tfnde artırmağa karar vermlttfr. 

; Yeni kadro Gölgede hararet 30 
. •·• \ güneşte 51! 

1930 senesinde harbiye büt

çesi 300 bahriye biltçeıi 100 

tayyarecilik bütçesi 8 O ve mtllı 

kuvvetleri bütçesi 20 milyon 

raddesinde tezyit edilecektir. 

ıen daima açık 
kumanya maaraf ı 
balig Ôlmuıtur. 

veren 
200 

yolcu, 
liraya 

Tuhaf bir hadise de olmuıtur. 

Vapurun bu ıef erinde vaç urd 

müfettfı olarak idare tarafından 

Süreyya ve İımail Hakkı efendi-

ler bulundurubyordu. Meıeleden 
• 

haberdar olmıyan müfettltler 

mumaileyhimin i11al ettikleri 

kamaraların biletlerini ıormuı

lar, fakat ıuvari ve katibin em

ri ile tahsiı edildiği cevabını 
alwıılardır. 

Meı' elenin ıef ine katibinden 

tahkiki neticesinde " Teavtbi lli-

ye ,, iktiran eden emirnamel ali
yi görünce bittabi akan ıular 
durmuıtur. 

• Tırabzon hattına hareket et-

ttrllen vapurların. azim mearafla

rına mukabil Yaridat temin ede

mlyen ve ekseri defa zararla av

det eden vapurlarımız bu suret· 

le de birinci imparator hazretle

rinin tenezzüh ve ıefahatlerini 

tatmin eylemesi haberini ver

mekle müb:ıhfyiz. 

Güya vaıi ıelahiyet sahibi 

ve fevkalkanun icraata nazım 

lınlt ıibi anlatılmaz bir muamma -
olan bu İmparatorluğun Ferman 

ferma olmaıına dalma oldufu 

glbi duracatız. 

1 
1 

Emanet mürakabe Allah denizi olmayan kara 
t •• • f l d telıirlerlne ve bu ıehltlerdekl 

encumenı Op an l Jnsanlara acısın. Ne mutlu biz 

latihbaratımıza nazaran Da- 1 lıtanbullularaki tepemizde gü
rülbedayi rejisörlüğü Mürakaba 1 netin yakıcı hararetini hi11eder 

1 etmez hemen kendimizi sahillere encümenine yeni ıene kadroıunu 
vermittir. • 

Mürakaba encümenini teıkil 
, 1 

eden zevat, bu kadroyu yeni sene 

bütçesine göre tetkik ederek Şeh

remininin nazarı tasvibine arze· 
ecektir. Yeni kadroda kimlerin 

ıflarında ipka edilecekleri he- 1 

z malum degildir. 1 
Yarın - Darülbedayile hey' et 

edebiye meıelesi: efkarı umumi

yeyi yalnız bu nokta etrafında 

meıgul etmek için uçuı ulmuı bjr 

balondur. Günün birinde belki 

bu müeaaeıenin baıına bir edebi 

hey'et gelebilir. Ve bütün ıela· 

hiyetleri Rejisörden nez'eder. Bu 

Zamanın hallettiği bf r meseledir· 

Fakat tiyatroya ait hiç bir 

atıyoruz. Alayların kalabalıgını 

görüpte denize imrenmemek ka
bilmi? ltinden boıalan dükkanını 
kapa yan ıoluğu denizde alıyor. 

Bu sıcaklar İıtanbula geç 
geldi amma pir geldi. 

Deniz banyolarına rağbetin 

f azlalaıtığıuı gören Banyo sahip
leri belki daha fazla celbetmek 
f çln Plajlara yeni yeni eğlence 

vaııtalan icat ediyorla. 
Bütün bu eğlenceler iyi aüzel 

ya birde yarın bu bunaltıcı gün
leri ıemi kazanlarında maden 
ocaklarında geçirenler var on
lara ne cliyelim ? . 

Dün en fazla hararet gölge
de 30 güneıte 51 dereceyi bul-
ınuıtur. 

--~~~~----~-~~~~~-~~-
ı\ lecburi n1esai kabuJ edildi! 

ı esaılı vukuf ve ihtiıaıa ma

l ilk olmıyan müe11eae müdürü 

Cenevre 28 - (A.A.)- Bey -
nelmilel mesai konfaranıı, cebri 
veya mecburi çalııma hakkın -
daki mukavele liyıhaaını 2 mu -

1 
1 

Suphi beyle müe11esenin mukadde-

ratını elinde tutan encümenin ic· 

raahnı mürakaba eden kimdir? 

Bütçeye ilive edilen tahsisat 

sanatkarların maatlarına kimin 

kontrolu altında zam ediliyor ? • 

Bu zamlar yapılırken Rejisör 

ve müdür aanatklrlar1n kıymet 

derecelerini açık ve dürOıt bir 

bitaraflıklamı tayin ediyorlar ? 

Bunlar fimdiye kadar efklrı umu-

mi yenin dikkatinden bilha11i u -

zak tutulmut meselelerdir. Bu -

huıuıta Emanette yaptığımız tah

kikata maalesef mOıbet bir ne -
tice vermedi. 

halif reye karıı, 90 rey ile ka· 
bul etmfıtir. Fransa, Belçik, por
takiz ve Hint hükumetlerinin mü
llle11illerl de dahil olduju halde 
50 kadar murabbaı müstenkif 
kalmıılardır. 

Kömür madenlerinde çalııma 
111nddetl hakkındaki mukavele 
llyıhaaı ıon defa olarak reye kon
llluı, fakat hiçbir netice elde 
edtlmemittlr. 

Konf eranı, bu meseleyi gele-
cek içtima devresine bırakmııtır. 

Cenevre, 28 - ( A.A) -
Beynelmilel mesai koferanıı, tı
çtlerin ve müstahdemlerin çalıt· 
ma müddetleri hakkındaki mu-
kaveleyi 43 muhalif reye kartı, 
86 rey ile kabul etmlttir. Kon
feransın on dördüncü içtima 
devresi nihayet bulmuttur. 

30 HaztraD 

Vapur 
Kurtuldu 

Tahliye lmasra· 
fında ihtilaf var! 

Bir kaç gün evvel Karadentzde 
Kalas limanından 507 vafoD 
kereste yükleyerek limanımızdaD 
geçen Yunan bandıralı "YakoU,, 
vapuru Marmarada Lapıkide 
.. Berğoz,, koyu önünde karaya 
düımüı derhal limanımıza malO
mat verilmittir. 

Yunan vapuru 9000 ton 
hacmında olduğundan kurtarıl· 
ması için limanımızdan Kalka
vanzadelerin .. Kalkavanzade ,. 
vapuru gönderilmittlr. 

Kalkavanzade vapurunun kap
tanı İbrahim kaptan derhal kaza 
mahalline gltmlt "Yakotl,. vapu
rundaki keresteleri tahliye ederek 
vapur kurtarılmıttır 

Vapurun altında kaza neti
cesi sakatlık olup olmadıfı 

anlatılmak üzere muayene edil
mit ilede sağlam olduğu anla
ıılmııtır. Kazazede Y akoti vapu
runun tahlisine muvaffak olan 
Kalkavanzade vapur fdaeıi ile 
"Yakotl,. vapurunu ıtğorta eden 
.. Loyit,, İngiliz ılğorta tlrketi 
arasında tahliıiye ücreti meı'ele
ıinden ihtilaf çıkmııtır. 

Siğorta ücreti ve tahlisiye 
masrafı bahriye mildiriyetl ile 
tarafeynin tayin edecekleri ha
kem heyeti tarafından tayin 

edilecekti. Kazadan kurtarılan 

"Yakoti,. Yunan vapuru Ameri
kaye azimet ede cektir. 

polis 
Bir sandalcıyı 

öldürdü! 
Evvelki gece yarısından bir 

saat sonra Fındıki . da S-ılı pazar 

iskelesinde bir hiç yilzünden 

çıkan kavga bir sandalcının ölü

mü ile netlcelenmfttlrl. Yaptıfı

mız tahkikata nazaran hadlıe 

ıöyle cereyan etmfttir. 

Salı pazarı iakelealnde aan

dalcı Kara Hilıeyln ile sandalcı 

Bahaeddin ara11nda, bir mütteri 

almak meselesinden kavga çıkmıt, 

birbirlerini dövmeğe batlamıılar, 

kavgayı gören rüsumat muhafaza 

memurlarından Mehmet Ali ve 

Fındıklı mevkiine mensup polis 

Ahmet efendiler ka vıacıları 

ayırmaia ıelmitlerdfr • 

Kavganın fevkalade tiddetle

diğini ve bıçak çekildifini gören 
Mehmet Ali efendi imdat talep 

etmek için kavgaya bir kaç el 

ıJlah atmıı ve bu aralık sandalcı 

Kara Hüseyin bıçafını Bahaet
tinfn alnına aaplamıa ve kaçma-

ğa baılamıttır. Kara Hüıeylnin 

kaçhiını gören pollı Ahmet efen

di tabancasını çekerek alet etmlt 

ve çıkan kurtun lıabet ederek 

Kara Hıeyni derhal öldirmliflGr· 

Bıçakla vurulan ıanclalcı Ba· 

hallinin yarasa hafifUr. 
Tahkikata vaziyet eden müd

deiumumi muaTllÜ Apturrahman 
Şeref bey, belD rOıunıat memu• 

runu hem de polisi tevkif ett•r

mtıtlr. Ceset morf a nakledil .. 

mittir. 
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- ---Buaünden yarına 
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Bayılsınİar bu 
. " tavsıyeye ..... 

-
GÜNÜN HABERLERi 

Şüpheli ölüm 

Mesele orada 
değildir 

.... 
ttr<ı4• 

Yerlimal 
-~..-

Sıhhat tılerlmiz mükkemmel 
gidiyor hant!!! Zonguldak ta bas· 
talık ortabfı kırıp rgeçlrlyormuı' 
lzmlrde ki Bostanla köyünde mi 
ne, zehirli 111tma yuzlerce insa
nın canına kıymaktaymıı, hatta 

Sergi için plan ya-

tel&ztbe filan rağmen belediye mü· 
dnrünü tevkif etmiıler bu it için; 
ıonra bu kadar uzaklara gftme
ie ne hacet? lıtanbulun 11hhat 
vazitl meydanda! Şehremaneti
nin tehir hastaneleri ne halde
dir gidip bir görün .. 

* 

pılıyor 
Dün sanayi birliğinde umu

mi bir içtima aktedilmiı, ve Ta
ıarruf cemiyeti delaletiyle ıerği
ye muktezi tahsisat gelmiı oldu· 
iu cihetle bilfiil tertibatın ahzı 

için ıergl heyeti tertibiyeıt inti-

habatı icra edilmtıttr. intihap 

edilen heyeti tertibiye önümüz

deki Çarıamba günü liseyi geze-
Dün gece annem merdiven

den düıtn, ayağı kırıldı. Ben fa-
kır bir muharrirlm. Geç vuklt rek bir pllan tanzim edecek ve 
deıll güpe glndüz olsa da, her aynı günde bir içtima akttyle 
zaman yanımda otomobil, araba tertibat hakkında müzakeratta 
parası bulunmaz. Dün gecede bulunacaktır. Dün birlik heyeti 

vaziyet bu merkezndeydl.. idaresi müzakeratı müteakip Bo· ' 
Anam inler bir taraftan, ben ı ğazda motörle bir tenezzüh yap-

taıırmııım, ne haltedeyim, ana- mıtlardır. 

cıfımı haıtaneye nasıl götüreyim? p hk d 
diye dnınnürüm öbür taraftan. l apaz ma eme e 

Bereket versin daha mahalle· l Fenerde Rum papazı Arhiman· 
de itibarımız var da, bizim ihti· 1 diril Ntkola anna ilminde bir 

Yarı bir arabaya, borç ahp, ata· 1 Rum kadınına hamile olduğu bal
bildık. Haıtaneye götürdük... de tecavüz ve hakarette bu. .. 

Avrupa ıehirlerinde, beledi- i lunduAundan dolayı, anna tara· 
yeterin bir ne.vl parasız tetkllatı I fından papaz aleyhine ikame olu· 
vardır. Bunun ismine ,,ÇABUK nan davaya 3 cfi ceza maheme

YARDIM,, tetkilatı derler. Ap· 1 ılnde devam edllmif, bazı ıahlt
anıızın bir kaza oldumu' Telefonu \ lerin celbi için baıka güne talik 
açarsınız, ıemtln "Çabnk yar- ~ edilmistlr. 

dım., merkezine:· Filanca mahalde Bog" uluyordu! 
ıöyle bir kaza oldu dersiniz. 
Aradan kııa bir zaman geçince 
kaza mahalline "Çabuk yardı
mın,, sıhhiye otomobili, bir 
haatabakıcı ve bir doktor yetitlr. 
Kazaya uğrıyan vatandaıı, ıera
ltine ı~re, ya otomobile bindirip 
hastaneye ıötürürler, yahut ta 
oracıkta tedavi ederler hemen. .. 

lıtanbul 700,000 nüfualu bir 
tehlrdir, Burada her gün yüzler
ce ikaza olur. Bir tek yardım 
teıkilltı yoktur. Fakat akıl ho
caları çoktur ! Ktmiıi çok yaıa
mak için az yemek, aç oturmak 
faldelidlr. Kimisi : mevsim has· 
tahklarından korunmak için : 
" Ne ılhlrdlr ne keramet, elça · 
bukluiu marifet ., kabilinden 
tavılyelerde bulunur. .. 

Tahaffuz tavılyelerinden bık
tık artık . . Lafla peynir gemiıi 
J6ri1mllyor •. Doktorlar . ııhhıye 
mGdürlerl , belediyeciler , icap 

l!e 

Tefrika No: 65 

Fındıklıda kahecl kara pıçak 

namile maruf 70 yaıında İbra
him efendi dün ıabah fusU1 ap

deıtl almak için denize girmlf. 

açılmaia baılamııtır. lbrahim 

efendi yOzme bılmedıtınden yo· 

rulmut, akıntıda bofulurken ye

titllerek kurtarılmııtır . 

ederse bir kaç tane de mütehaı

ııs , kafa kafya verip dürünüp 
ltaıınımlar, yalnız öyle kalu belaya 

kadar değll ıehre bir " ÇABUK 
SIHHiYE Y ARDIMIJ ., teıkilatı 
yapıınlar . Hastalarımız , yolda 
bayılanlarımız, kazaya uirayan· 
larımız , eczane, karakol, ve ev 
odalan köıealnde ıürünmekten 

! kurtulsunlar . Zira: AYINESI 
j lŞTTIR KiŞiNiN LAFA BAKIL

MAZ ...• 

ı. ŞAHSIN GÖRÜNÜR RÜTBE
Yi AKLI ESERİNDE . . . 

** 
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( Ankarada bir macera) 

' 

kahkahalarla kanıık ince çıfbk
lar ıellyordu. Saçlarının beyaz 
telleri ruq&rdan karıtan Safiye 
iaaaam F erlduna : 
-Bakımz allah aıkına. Ne c:le

bltkler yapıyorlar. 
Diyerek yerine oturdu. 
Feridunla Handan pencereye 

ılttiler, uzaktan afaçlar araıın-

da bir birine sarılarak dolatan 
karartılar seçiliyordu. Ruzıirdan 
•teklerinin uçuıtuğu belli olan 
bartn kadın ıölgelerlne bir takım 
erkek hayalleri ef olmuıtu: 

_ Bu yabancı erkekler kim? 
Dt1e 1avaıça. Handana ıordu 
Fert4ua. Randan kızararak gilldü. 

- Onlu babamla ~ki.minin 

Yazan : ..4 Y Hrt 1V 

ve ıizln eıkl elbiselerinizi giyen 
hanım kızlardır. Buglia alay olsun 
diye böyle yaptılar. Çok defa 
tanımadıiımız erkek miiıafirler 
de aelir. 

- Sabi, ıöylemiıtlnlz biraz 
evvel. Şayanı hayret çocuklar 
bunlar •.. 

- içlerinde ualu baıh olmaları 
lbımaelen zatüzzevç hanımlar 
da var, Feridun bey. Onlar da 
bunlara UJnyorlar. Sababtanbe
rl devam ediyor hu hal. 

Saftyelhanım ııkayet etU : 
- Abçı yemek yetlıttremlyor 

bir Ulrlü. Samiuin daha dQa 
ıettrttifi düzilnelerle biraları 
yaima ettiler. Ahçı beye .....ı 

Atlar ürktü 
~ı--

1 zabit öl .. lü digeri 
yaralandı 

Dün saat 3,30 Maçkada Nak
liye mektebinde zabit yekllt 
Ruhi ve Nazmi beyler atlarına 
binerek gezdikleri sırada atlar 
ürkmüı koımaya baılamıılardır. 

Atlar azgın olduğundan Ruhi 
ve Nazmi beyler dütmüıler, bun
lardan Nazmi bey ağır surette 
yaralanmıı Ruhi bey de ıukut 

neticesi baıından alır surette 
yaralandığından derhal vefat 
etmiı•tr, 

Mecruh Nazmi beyin 
ehemmiyetli oJdufundan 
neye yatırılmıttır. 

B.. .. ' uyu. 

yarası 

haıta· 

H 

Ufürükcülük da-• 
vası bitti 

15 sene 
·•tııcı ••. 

hapis cezası ve
rildi! 

Edirne kapıda kütük Musiafayı 
vuran Hasanın muhakemesi dün 
in tac edilmtıtlr. 

Vak'a Edirne kapıda ceryan 
ı etmlıttr. Maktul ve maznun; 

efendinin birahanesine gltmiıler 
lçmlıler, gramfon çalmıılar, so
kağa çıkmıılar, bir az sonra Ha
ıan tabancaıanı çekmif Mustafa
yl alnından vurmuıtur . 

Dün; maznun atır ceza mah· 
kemeıtnde; mudafaasını tahri
ren reise verilmlttlr. Bu fili ıar 
hotluk salkaalle yaptıfını zikret
mittir. Maznun 15 ıene hapsine 
ve 2000 lira tazminat vermesine 
hukmedilmlttir. 

Hak etti! 
Gala tada kahve< 1 ve aktar 

karamanlı Yuvan dlln sabah sar
hoı olarak, zebzecl Arnavut Mu· 

Dün ağırcezada üfürükçülük sanın katarının kuyrufunu çeke-
le maznun Ali Hamzanın mu- rek ıaka etmeye ve golmeye 
hakemeaine bakılmııtır. batlamııtır. 

Maznun Harputun oflu kari- k h l ld Muıanın atırı uy u o u· 
yeılndendtr. Babası lröyün ima- tundan çifte atarak Yuvanın 
mı vefat edince yerine geçmtıtır • dttlerlni kırmıı kanlar içinde 

Ağırcezaya gelen vak'a 3 ay evvel 
1 

Yere ıermiıUr. 
l.angada olmuıtur. Meıele tudur: t } • ? 

Kocasından ayrılan Adile 
1 

Şİtİ mİŞ şeymt • 
hanım Ali hocanın karııını Şehrin sıhhat raporu da n11 
aörmnı, hocanın bnyn yaparak 1 Emanetin esrarından 
kocaslle barııtırmaaını reca et-
mlıttr. Alt hoca bunlara 320 t oldu ? 

l Dn.n ııhhat raporunu almak kuruıluk zaharin ve safran " 
alarak gelmelerini söylemit. üzre tehremanetlne giden bir 
Adile hanım yanına Rana hanımı ı muharrlrlmlze Emanet ııhhıye 
alarak hocanın evine gltmtı. ' m<idürG Neıet O.wnan bey demlı· 

tir ki: 
V aztyetten ıübhelenea zabıta evi _ Aylak ııhbat raporunu 

baımıtbr. İki muıka ile bir vermeyiz, çflnkl bize öyle emir 
kağıt bulmuıtur. Bu kailtta Adile 1 verllmlttir! 
hanımla kocasının lıml yazılıdır. I y ARIN _ Şehrin ııhhi vazl-

Dün tahltler dinlendi Hey' eti yetini tene tehlrlllerin öiren-
haklme ful tamamen tahakkuk meslnln yaıak buyrulmuı olmaıı 
etmedıtınden Alt Hamzanın be- pek ıarlp delil mi? f · ıç b6yle tef 
rattne karar verdi. ltltllmemlftl. Acaba Şehlrema-

2 kadın arasında neti allyeıf de mi esrara b6rün· 
Evvelki gıce Beyoflunda Ala meye lümm körflyor! 

camisinde tramvay caddesinde ' Hırsızlık! 
meıhur randevuculardan Sal· Ôık6darcla Kızlar alaıında 
det hanımla ıermayeıt Fatma Nuh eferıdi odalarında oturan 
araıında doıt tutmak meı' eleıin- lımall efeadtnln odaıına hıraızlar 
den kavga çıkmıı, bunlardan • ıtrmlt 120 Uraılle hazır e11aıını 
Fatma saadet hanımın mantoeu 1 çalap kaçmıılardır. 
ile fistanını yırlmlf, yumrulka Zabltaca meçhul hıran~lar 
göziln(i tiıirmfıttr. aranmaktadır. 

hesap : vuecegtm diye d6tün0· 
yor aıaiıda. Müteıekktrim ki er
kek miıaflrlerl yok bugün .. 

oldutu halde 16z ucuyla, birbir
' lerine çok benziyen ana ile kısa 
1 seyrediyordu. Rüzılr oldukca 

serin yapıyordu. f eridun Neyyl
reye ihtar etti : 

- Hala omuzlannaza bir atkı 

Nermin pencerenin altına ıel· 
mit ince ıedaılyle ıetlenlyordu. 1 

- Amca . . Bey amca .. 
Ferldunla Handan pencere· 

den baılannı ıarkıtarak lrukan
ya aeıle.nen Nermlne bakıyor
lardı. 

almamıtlZ· Fakat ilf6yecelutnla. 

Handan kıp kırmızı olmuı ' 
' ı6zlerlnl Nenlreye kalıdrmııta • 

1 F d Feridun : 
Nermin anneıly e eri un _ B6•le havalarda dtkbt la· 

amcasına dut ajacının altına da· 1 1 l 
sımdır saamnclayım diye mm. 

vet ediyordu. Genç adamla ıeaç , ...1-ndı. Handan taıtlk etti. Ney· 
kadın nazarlarlyle Nermlnln da· ua 
vetine icabet nazarları teaU et· Jlre -omuzlarına bir 6rtl almak 
tiler. Handan omuzlarma bir için kltk• .t~nrJI. Handanla Fe-
141 aldı. Ferld.ın bir •l•ara ya)dı, 1 ridun dut ata:ının altında yal· 
aıaflya tnclder. Nermin annellle ' ms lratm .... nlı. Ruzılr alaçlar 
Ferldunu dut alaca altaua aötll'dl· eserinde aiuWıyarak az llerdekl 
Neyyire haDUD arkaamı ruq&ra : uçurumda IDllyordu. Handan 
vermtı, bir kaç adam atett. Feıtcluaua Ne7Ytre7i • aavdıfl· 

.1-1 balo __ ...1 t aa sahip olmaıtu • Bir an l"'ln kararan uçuruma..., ru 1...-a. .., 
Handan NennlDba o,....._ ı •aç aclamml kendaıtyle yalnız 

laranı tamim ed&JOI", Fe...._ ' kalmak ıatedtlinl zan ~edlyorda 
elleri pantaloauaua ceptam •ı 1 (De•ama wu) 

Bundan bir ırüddet evvel 
Trabzon dan ıehrimize akıeden 
bir hadiıe kaydile Trabzon tev
ktfhaneıinde Siroz mübadillerin· 
den Abdürrahim bey ilminde 
bir zatın ıüpheli ölümlinden babı 

etmiıtik. 
Bu zatın ıehrimize gelen ailesi 

de kocasının öldürüldütünü iddia ve 
Trabzon valisinden adalet lıte
dllinl söyleyerek makamata 
müracaat etmltti. 

Dün bize bu meıele hakkınd• 
ıu resmi malumat verildi: 

Bu Siroz mübadillerinden 
Hacı Ab.lüt zade Abdürrahim 
B. Akçeabatta kaza memurlarını 
ikna ve itma ederek 8652 altın 
kıymetindeki 793 dönümlGk ara· 
zlyl 896 allan kıymetlude ve 264 

dönüm göıtermlt üzerindeki zey· 
ttnleri ve tütün binalarını aaklamıı, 

bu ıuretle} hazinede 7000 k<iıu 
rat10, yini 56000 lirayi kendine 

geçlrmiıtir. 

3 ay süren tahkikat netice-
ıinde tahakkuk eden ıuçların 

neliceıine ıöre vilayet mubakemat 
yedi memurun ve ehaltden 8 

kitinin mevkufen, dljer bir 
memurla S kitinin de gayrı mev· 
kuf olarak lüzumu muhakeme· 
ler inekarar vermif, evrak devlet 
f u rasına ıttmlıtir. 

Muhakemat encümeninin bu 
kararı üzerine kesilen tevkif mil· 
zekkerelerile 16 kiti vila1etçe 
tevkif edllmitlerdir. 

İtte ölen Şarozlu AbdOrrahlm 
B. de 10 kiti meyanında tevkif 

edllmittlr. 
yarın _ Biz bu zatın eıba-

bı mevkuflyetl hakkında bir t•Y 
tlerl ıürmüı değiliz. Ancak ne 
olursa olıun bir vatandatın tGp· 
heli, hatta kaıti iddia olunan 
ölümünü mevzuubahı etmiftlk. 
Meıele bu noktadadır' Aııl bu 
cihetin tenvlrJ lazımdır. 

Ekmek narhı 
Şehremanetinden : Temmu

zun Birinci gününden itibaren 
Ekmek on iki kurut ve Franca· 
la 00 dokuz kuruıtur • 

Taaarruf 
iktisat protraaaı ınudblace JMI 

teıekldll tmlt olan ikbal Ta•· 
ruf cemiyeti faaliyete tiri ..... 
buluamaktadlr • Bu cGmleclea 

lmak cızere lataabulda iki· 
:ci bir yerli mallar Mrtl•I açı-
lacaiı ıtbl ayrıca mevılm sonun· 
da Ankaracla da bir clll•r aeral 
açılacaktır. Bundan mada bu ae· 
ne kbunlarda bir taaarruf haf· 
tar ı da kabul edilmeıı kararlaı· 
tırılmııbr. Cemiyetin lıtaabul ıu· 
beli her puarteıl içtima Eederek 
merkesden verilen eaaalar Clzerl· 
de mOsakeratta bulunmaktadır. 

İngiliz sefiri geldi 
Yab ile Marmarada teneal

he çıkan lnılllz ıeflrt Sir Corc 
Klark Gemlik ve lmrab aclaam
na ufradıktan ıonra dla ..... 
.. hrimtze avdet etmlfttr• 

Baltayı kapınca 
Eyupta BGJOk cami maballe

ılnde 25 numarala dGkkAada k6· 
milrc(l Bekırle lrahved Mehmet 
araıında klmlr & ... bı meı'ele
ılnden kavha çıkauftB'. 

JCayp emaıında ıW kara· 
ran k&Dlrdl Bekir k~ odun 
baltaMDI kapıp Ozerfae hllcum 
etmıı] lıe de 1ett .. a memurlar 
~fmdan balta Beldrla eltaclen 
.._,ak kula bir •-"'aaua lnQ 
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Paşa hazretleri ... Paşa 
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Bir Padişahı celilüşşanı şehit ettik
leri kifayet etmiyormuş gibi envai 

fesat ve tahrikattan cekinmezler. 
t 

Babil vapuru İstanbuldan ge- j Oıman pafa ile istanbuldan, 
ce yar111 hareket etmiftl. Niha- Sait paıanın tekrar Ilaıvekil ol-
yet 1298 senesi zilhiece ayında maaından, Mmr itlerinden gö-
Ctddeye vara bilmiıti. Hertaraf- rüıtüler. Zaten M111r mes'elesl de 
ta dehıetli kolera vardı. Edirne-
den alelacele celbedllerekEvapu- yatıımıı gibi bir ıeydi. Oıman 
ra btndirilmiı olan asker kolera- paoa' Saffet paranın süallerine 
dan kırıla kırıla yar11ından zl- kaçamaklı cevaplar veriyordu. 
yadeıi denize dökülmüıtü. Bec Sıra Taifte bulunan Mtthat paıa 
yüz altı yüz kitllik bir tabur me· ve arkadaılarına gelmtıti. Saffet 
vcudunun yarısına endiğl görül- paıa mahkumlara acıdığını ima 
müftü. eder gibi olduğu zaman, Osman 

Oıman paıa "Ctddeya çıkar paıa gözlerini degirmileıtlrmit , 
çıkmaz, bir dakika bile durma- haykırmııtı : 
mıı, hemen " Mekke " üzerine 
yürümüıtü. Vali Saffet paıanın 
tabii azlJnden haberi yoktu. 
Saffet paıa, Sultan Azizin hal'i 
f çln fetva vermiı olan Şeyhiılam 
Haıan Hayrullah efendlle bir
likte, "Mekke" de vakit geçiri· 
yor• efendiyi himaye ediyordu. 

Osman paıa, Mekke de kıı
laya fnmiıti. Az sonra Şerif 

Abdülmuttalip efendi tarafından 
ziyaret edildi. Şerif Abdülmut
talip doksan yaıında olmakla 
beraber, cin ftkirll, ıeytan gibi 

bir zat idi. !Osman paıanın gele· 
ceginden mabeyin vaaıtasıle daha 
evvlce kaberdar edilmiıtl. 

Osman paıaya ilk ıözü: 
- Ah! paıa hazretleri.. Hallfel 

müslimln efendimizin evamiri 
ıenlyelerine itaat edilmiyor. Din 
ve devlet hainelri f armaso~lar, 
sureti haktan görünerek vali pa
ıaya kadar nüfuz ettiler. Vallah 
efendimiz, en ağar pranğalara 

vurulmağa müstahak olan Haaan 
Hayrullah hainini, Haremi ıerifte 
pervasız gezinirken görmeğe 

tahammül edilmez. 
Cennetmekan efendimiz Ab

dülaziz han aleyhirrahmeti vel
ğuf ran hazretlerinin ıehadetle

rine sebep olanlardan biri bu
lunan zahit kılıklı habis devletli 
vali paıayl bile igfale muvaffak 
olmuıtur. Allaht~ala encamını 

hayreyleye ... 
Dedi. Osman paıa, Şerifin 

ellerini öptü. Psdiıahln Hicaz 
kıtasanda emniyet ettigi bir 
adam oldugunu bildiği için Şe-

[ rlfle halvet oldular. Uzun uzadı
ya görüıtüler. 
Oıman paıa, Vali Saffet paıa 

nın azlini müjdeledi. Şerif Ab
dülmuttalıp ıevlnclnden çlldirnıiş 

gibi olmuıtu. Ellerini kaldırmıı, 
düalar etmiıti. 

Ôyle yemeğini Osman paıa 
ile yediler. Yemekten aonra Os
man paıa vali Saffet paıanın 
ziyaretine gitti. Çünkü, vali daha 
evvel kendisini istikbale gelmııu. 

Osman paıa, vali Saffet Paıa
yı hükflmet konağında buldu. 
Saffet paıanın tabiatllea bir ıey
lerden haberi yoklu. 

- Ah paıa hazretleri,. Dera- f 
liyeden bizlere safalar gPtlrdiolz .• • I 

Diyerekten izzet ve ikram 
edip duruyordu. 

- Paıa hazretleri . • Paıa 
hazretleri . • bir Padtıahl celilüı-

ıanı ıehlt ederler. Buda ktf ayet 

etmiyormuı gibi envai fesat ve 
tahrikatta bulunmaktan çekin-

mezler. .. yine velinimet efendi-
mizin merhametlerine payan yok
tur ki ıu habis melunları kahret-

mediler •.. Hainleri!. Demiıtl . 

Saffet paıa birdenbire ıaıır-
' mıı kalmı~tı. 

- Ya! .. Öyle ... 
Diye mırıldanmıı ausmuıtu. 

Bunun üzerine Osman paıa ağız 
aramak maksadile dedi ki: 

- Paıa hazretleri.. Hasan 

~ayrullah efendi hazretler! için 

olıa hir dereceye kadar mütees
sir olmamak ihtimali yoktur. 

Bu · zati ıerlf ulamayı benamdan 

bulunuyorlar. Bahusus MeıihaU 
blamiye makamı celilini iı~al 
buyurmuılardır. Zati ıeriflerine 
hurmet ve riayet veclbelzlm
mettir. Nerede bulunduklarını 

bilmiyoruz. Zannı çakeraneme 
göre, Taifte bulunmaları iktiza 

ediyor. Elbet ziyareti alilerine 
fitap ile mübarek deıtlni pus 
etmek fırsatı kaçırılmayacaktır. 

(Devamı var) 

Dayak! 
Dün gece Taksimde aır.ıı ka

nepleerin üzerinde ıarhoı olarak 
uzan 60 yaıında karanlı p

0

ey
nirci Bodos yanından geçen 20 
yaıında matmazel Frosonun ipe
kli f lstanının : etekinden tutarak 
çekmiı, matmazelin fistanı yır

tılmııtır. 

f iatanının yırtıldığını gören 
matmazel Bodos. agayı bir te
miz dövdükten sonra taıla ba
tını yarmııtır. 

Dükkan kapıaları hakkı
nda karar 

Dükkünların ön tarafların

da alt kat mahzenine sokaktan 
açılan kapıların kapatılmasına 

Emanet ta.rafından karar veril
miıttr. 

Emanet, bu kapakların taıla 
ördürülmesf nl de dükkan sahip
lerine blldirmlıtlr. Mahzen ıa
hlplerl bu karara itiraz etmlı
lerdir. 

YARIN 

İbret! 
ı)I o u 

Yunanlılar nasıl 
çalışıyor? 

Selcinil serbest nuntakası 
hakkında şayanı ibret 

rekkamlar 
İstanbul limanında bir serbest 

m10takanın nerede yapılması la
zım geldiği hakkında komisyon
lar senelerden beri içtima ede 
duraunlar, Yunanlılar Selinlkteki 
serbest mıntakalarını çoktan te' ıis 
etmiılerdir. 

Buradaki f aallyet nazarı dik
ka U celbe değer. 

Aıağıda dercedeceğlmiz rek
kamlar, bu inıntakadaki faali
yete dair tam bir fikir verebilir: 

Mezkur mıntakalardaki ant-
repolar. 

19 2 8 senesinde: 
deniz tariklle ıömendöferle 

428. 538 ton 53. 870 ton 
19 2 9 senesinde: 

457. 279 ton 130. 299 ton 
emtia ithal edilmf ıur. 

192i senesindeki ithalat ye
kunu 4:83. 370 ton olmasına 
karıı 1929 ıeneıinde, bu miktar 
587. 678 tona balii olmuıtur. 

Yani, 104'. 208 tonluk bir 
fazlalık! 

Buna karıı, bu antröfarlar
dan bu iki sene zarfında ihraç 
emtia miktara ıudur. 

1928 1929 
Deniz tarikile 32.287ton 39.169ton 
Şömendöferle 50.313 " 62.022 " 
Şehre 388. 755" 481.492 ., 

.t71.355ton 582.683ton 
Yeııl 111-328 tonluk bir faz

lalık! 

İthalltta müıahede olunan 
104.208 ve ihracatta müıahede 
olunan 111.328 tonluk fazlalık, 

serbeet mıntakamnın faaliyetini 
tevazünü hakkında bir fikir vere
bilir. 

- ................. __ 
Ne güçmüş! -----·-·· Berberler reislerini 
değiştiriyor ! 

Berber eınafı her esnafın ken
dine cemiyetlerine intisabı hak
kında yeni mecburiyet dolayısly
le bir müddetteııberi cemiyete 
tahakküm etmekte olan reis Is -
mail Hakkı beyi deytıtlrmek için 
yeni teıebbüılerde bulunumak· 
tadırlar. Bu huıuıun temini için 
son günlerde ticaret müdartyetine 
de bazı müracaatlarda bulunul -
muıtur. Ayrıca berber esnafı 
kendi aralarında toplanarak bu 
ay batında intihabı muhtemel ye
ni heyeti idare için aralarında 
namzetler kararlaıtırmaktadırlar. 

Yeni intihapta cemiyet rıya
setlne Sirkeci maruf berberle
rinden Adem beyin tayini kuv
vetle muhtemeldir. 

Teşekkür 
Refikamın doğum hasebiie ani 

vafatından dolayı bfr çok ehtb
ba ve doıtlarımızdan almakta 
oldufumuz taziye mektup ve tel
ıraflarına ayrı ayrı teıekkürata 

bulunmak arzusunda lıek te, bu
na keder ve teessürümüz mani 
olduğundan muhterem gaze
tenizi tavılt ederiz efendim. 
Üıküdarda ihıaniyede Sultaniye 
sokağında 22 Numarada : mer
humenin zevci: Mehmet Nuri 
Hemıire zadelerl; Fikriye ve 
Haandan. 
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Fukarya müjde 

Masar Osman B.in izahatı 
( Birinci sahifadan devam ) 

Zeytin yağlı her yemek pi· 
ıer . yaprak dolması , enginar, 
bakla , kabak , taze faıulya , 
patlican, bezelye, domal~•, bam
ya gibi yaz sebzelerinin hepsin
den zeytin yağile güzel yemekler 
yapılır. 

Yaz sebzelerinin 
pehlivanları 

Yaz sebzeleri içinde ğıda 
kuvveti en ziyade olanlar 

Taze yabrak, bakla, taze fa-

sulya , bezelye , pancar , semiz
otudur. Digerleri taami hoı 
ve hazmı kolaydir . Az çok 
vitamini ile faideli sayllir. lakin 
evvelkilerle kıyas kabul etmez 
derecede az muğaddidlr . yaz 
meyveleri de ı mükemmel gıda
lardır • MeselA : 

Y cınişle tedavi! 
sıcak günlerde ekmek 

peynirle kiraz, çilek, Kayısı, 

elma, armut, incir pek ala ye
nir ve insanı adamakıllı besler. 
Hele üzüm baılı baıına mükem
mel bir gıdadır. Mevsiminde bol 
Ozüm yemeklel hem vücut bes-
lenir, hem de zayif ve sinirli 
vücutlar bir hususi tedavi gör-
müıceslne istifade eder. 

, Herkes vücudunu eyi besle
mek ister. Nekadar kuvvetli ve 
bol gıda yenilirse vücuta o 
kadar istifade eder ıantlır. 
Anlaıılmııtırkt vücuda ihtiyacın
dan fazla gıda yükletmek doğru 
bir ıey değildir, Hele eyi tağad
di etmek endiıeıile et, havyar, 
yumurtaya fazla düımek nafile 
yere vücudu yormak, hatta 
zehirlemektir. 

Vücudun albominli, proteinli 
maddelere o kadar çok lhtiyacı 

yok. Pek genç iken ne ise . . La
kin yaılandıkça faz.la yemek, 
kuvvetli yemek vücudu zehir
lemektir. 

Vücuda rakı, tütün zarar ver
diği gibi gıdaların içindeki faz
la albomln ve paretoidler de za
rar verir. 

Kırkından sonra 
insan kırkından ıonra müm-

1 
kün olduğu kadar ıebze ve mey
ve ile beslenmelidir, bir a.z yağ 
ve hamur itleri de ili ve edllebi· 
lir. Meyveye bugünkü Hekimlik 
ehemmiyet veriyor, Herkesin 
ve her ne yaıta oluna olsun bol 
meyve yemesini ta vılye ediyor. 

Zengin çocukların midesi 
bozulacak diye meyve yememe· 
leri, güneı vuracak diye güneı 
görmemeleri çelimsiz ve sıska ol· 
malarına sebeptir: 

İnsanı cesur eden mevveJer 
.1 

Meyveyi kabuğile yiyen, 
a-üneı ye ruzgar altında kararan 
fakir çocukları ise daha semiz 
ve daha kuvvetli oluyor. Stnlrle
ride öyle ... Kibar çocukları mlı
kin, korkak, azimsiz, berikiler 
cesur, metin, müteıebbis oluyor, 
fazla yemek ve bunun neticesi 
ıtımanlamak damar sertliği, ıe

ker hastalığı, kalp hastalığı hep 
fazla yemekten ileri gelir. 

Her aile her fert sıhhi ve idari 
yemek yemesini bilmeJfdlr. Lükse 
haddü payan yoktur. Lakin 
insanın ihtiyacı cidden (bir lok
ma nandır.) Bir çok orta halli 
aileler kuvvetli yemek tedarik 
etmek niyetile havyara, balık 

yumurtasına latakoza, kaymağa 

Pastırmaya, sucuğa avucla, pa 

ra verirler Safralarıda bolca et 

yemeği, sabahleyin bir kaç yu

murta ve süt bulunmazsa ken

dilerini pek bedbaht sayarlar 

Peynir ekmek yen1ekle-
rin şahi 

Bize cetveller gösteri
yorki peynir ekmek mükem
mel bir gıdadır. Ekmeğin elli 
iki kömürü ve yedi albomlni, 
peynirin hiç bir gıdada olma· 

yar.ak derecede yüksek albo
mını ve yağı bir birine in· 
zimam edince insanın karnı pek 
ala doyar. Son nazariyelerce 
buna·~ marul, hıyar veya sair 
meyve gibi vitamin de ilave 
olunursa kafi derecede insan 
beslenir. 

Liman nasıl öldürülüyor 
( Birinci sahifeden devam ) 

yardım yoktur. 

Acen leler yalnız vapurların 

anbarlarındakf malı anbardan 

vinç ile kayığa vermektedir. 
Acenteler anbarlardan malları 

vince sapan yapıp kayıta ver

mektedirler. 

lıte bunun için amele istih

dam etmektedirler ki ıözde ılr

ketin acentelere verdiği bu para 

amele hakkı imiı ! 
Bu galati hakikattır Bir 

defa ıirketin buna lüzum bırak

ınamaaı lazımdır. Sonra vapur 

\>inçlerll eacenteler bunu kendi

leri yapmakla esasen mükel

leftirler. 

lıte tahmil ve tahliye ücret

lerindeki fuhuı buradan baıla
ınaktadır. Bu para, yAnl acen
telere veril~n bu haraç tabu 
nıilletin ıırtından çıkmaktadır. 

Bu mes' ele için ıtrket meclisi 
idaresince de vaktile çok eürültü

ler olmuısada gene her zamanki 
gibi liman tirketl müdirl olan 

Montakarlo prensi hazretlerinin 
o esrarıenğlz oüfuziyle mes' ele 
yatıımııtır. 

Betbaht limanımız tahmil 

ve tahliye ücretlerini f ahit derecede 

artıran diğer fuhu ı sebebi de 

(Supalan) denilen muamelatın 

bu gün aldığı feci haldir ki bu 

husustaki pek ıayanı dikkat 

tahkikatımızı yarın yazacağız. 

Raşit riza ve arkadaşları 
· geliyorlar 

Bundan bir buçuk ay evvel 

kara deniz seyahatine çlkan Raıit 

Rlza B • ve arkadaıları bugün 

Ankara vaburıyla ıehrimize ge

liyorlar . Raıit Rıza beyin lstan

bula gelir gelmez kadrosunu 

tenıik ve islah edeceil ıöylt.n

mektedlr. 

ÇaJan kin1! 
Unkapanında Arap çeıme so

kagında bir kulubede oturan 

sebzeci llyas oğla Vicdanın oda

sına hırsız girmlı bir kat elbise 

palto ve saireyl çalmııtır. 

Şüphe üzerine Ali namında 
birisi hakkında tahkikata baılan-

mııtır. 

• 
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'' iLERi,, METODU 

İlk mekteplerin Dil Serisi 

Var ol devletli!.. Emir Kral babamızın ... 1 

Vekaleti tarafından kabul ve önümüzdeki tedris seneıl 
programına ithal edilmiıtir. 

1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci senelere mahıuı 
kıraat ile 4 ncü, 5 nci seneler için Gramer. 

Askerlerime bugün davetim var. Bol şaraplı, eğlenceli 
bir davet! 

MUHARRiRLERi: 

Memleketimizin en muktedir ve mümtaz kalem sahiplerinden 

-26 -
0n altıncı Lui baiıra baiıra 

kale kumandanına emir verdi: 
- Aıkerlerlme bugün dave· 

Um var. Bol ıaraplı eğlenceli 
bir daYet! 
Aıkerlere döndü: 

- Tabii evlatlarım, Kıralla
rınan bu davetine icabetten çe
kinmezler.... / 

- Var ol devletli!.. . Emir 
Kıra\ babamızın ... Aman yarabbi 
buınn ne kadar m6liyimdi, ne 
kadar iyi idi bu Kıral. .• 

Hiç Adeti olmadıfı halde bütün 
aıkerlere birer birer hatırlarını 
ıoruyor •• , 

Adeta onlarla dertleıiyordu, 
bu mafrur on altıncı L\ll. .. 

Kıraliçe de öyle.. . Hediyeler 
vadediyor .•• bütün askerlere iyi 
&ünler müjdeliyordu ..• 

Daha dün yüzlerinden her 
dfiıen bin parça olan aaılzade
ler de öyle ... 

Gülüyorlar ... Adeta hakııla
rıyla, ıözleriyle okııyorlardı. 

Hey gidi dünya hey... Dün ne 

idi bugün ne oldu... Kim bilir 

daha da ne olacak? •.. 

i\larat 
Baıık tavanlı hoı bir oda ... 
Güneı ufukta yavaı yavaı 

IÖnUyor, Kayboluyor. Odada ıon 
ıııkların ördüğü ince ve may 
gibi ıeyyal gölgeler • . Eriyor .. 
Titriyor .. Veremli hem de haıta
tahfı en hat devreıine girmiı 

bir veremli gibi eriyor .. Nöbeti 
tutmuı bJr ııtmalının iıkelet vü
cudu gibi tir tir titriyor.. Uçu
yor •. En ufak deliklerden geçe
rek kayboluyor .. 

Köıede pabuç biçiminde bir 
banyo mahallinde l:oylu boyunca 
bir adam var .... 

Anlaıılan banyo yapıyor bu 
adam ••. 

Fakat ne kadar tuhaf? ... 
Karanlıkta yüzünden kim ol

duğu anlaıılmayan bu tuhaf za
tm duvara vuran git gide ko
yulaıan gölgesine bakılana elin
de kalem kağat var... Bir ıey
ler yazıyor herhalde... Kimdi 
banyoda yazı yazan bu garip 
adam? ... 

Acaba gözünde fosformu var· 
dı ki bunun böyle karanlıkta yazı 
yazabiliyordu., Hayır!. . yazmı
yordu ki •. Sadece düıünüyordu .. 

lıte kapı açıldı •. , İçeriye bir 
kiti daha girdi . . Hem de bir ka -
dan ... 

İri yarı, dev gibi, yüzünün 
balarına bakılırsa genç 

değilse bile pek ihtiyar da değil.. 
Orta yaılı, keskin ve dik bakıılı 
yaman bir ıey! .. 

Bütün kadının bu vücut ve 
çehre te_1ekkülünü elrer girmez 
yaktığı bir bacağı kırık oldu
ğundan kapı yanında kuytu 
bir köıeye dayanmıı bir 
maaa üzerinde mumun yalnız bir 
metre kutnrlu bir daire sathını 
aydmlatabllen ııığının yardımıyla 

Dünkü Maç! 

Macarlarrum muhtelitini 
3-1 yendi! 

Kc::-~ulu~ ve pc:-a cyun~ufn
rından ı::lürckl:cp Rı:m mulı~cli\i 

diin takıim ıtndyomu::da a:aca!' 
futbolcularıyla karıılaıtılar. 

Maçı Şerif B. idare etti . 
ilk devrede Macarlar ruzgir 

•itana diittüler. Oyunun iptida
larında Rumların tehlikeli hücum
lan aörülüyor, fakat fırsatlardan 
lıtlfade edilmiyor. Btr az sonra 
Macarlar riizgir altına diltme
lerine rafmen hakimiyeti ele 
aldılar ve merkez muavinlerinin 

IDGkemmel ldareılyle mukabil hn
cumlar geçtiler. 

Merkez mua vinlerl kendi o -
yuncularıla çarpııtı ve aakatlandı. 
oyuna devam edemlyerek saha
dan çıktı •• 

Rumlar hncumda .. Ancak ka
t lenin önünde 2· 3 f1rıat daha ka
çırdılar. 

Bu hakimiyet devrenin ıonu
la& kadar deYam etti: Oyunun 
Otı.Jarıoa doiru Macarlar 
ilk aollerloi ve bir az ıonra 
•ala ba., tülle ikinci gollerini kay
dettiler. ilk devre bu suretle 2,0 

IDacarlarıaa lehine bitti. 

ikinci denede rumlar birinci 
de•reye nazaren daha iyi oyna
yorlar ve Mac"r kalesini ııkııtı· 

rıyorlar. Rumlar 26 inci daki
kaya kadar oldukca hakim oy
nadılar. 

Merkez muavinleri tekrar 
oyuna girdi ve girer girmez 
oyuna macarlar hakim oldular; 
oyunun ıonlarına doğru 3 üncü 
ve ıon gollerini yaptılar. Rumlar 
bn gole soldan inen bir hücum
dan istifade ederek bir gol 
yaptılar. Maç bir iki dakika 
ıonra macarlaran 3· 1 galibiyetile 
bitti. 

Bundan evvel yapılan Ermeni 
muhtelitl Bofazici gençler maçı, 
muvaff aktyetle oynayan Boğaz 
içi gençler inin 4-2 galebeıile 
hitam buldu . . 
-lıtanbul icra d8irftt'Dden: 

Galatada Rıhtım Hanında ü~ün
c(l k~tta mukim Uiccardan Hü
ıeyln Mithat beyin kongurdato 
talebile vuku bulan müracaat 
üzerine icra kılınan tahkikat ne
netlceıtnde Konaurdato talebinin 
nazarı itlbare alınmasında ve ic
ra ve iflas K. nun 278. 279 uncu 
maddeleri mucibince iki ay müh
let Yerilmeılne ve Avukat Sala
battin Beyin Komıer tayinine ve 
Jıbu mühletin tllnlle beraber fc· 
ra ve tapo ıicf 1 ... memurluklarına 
bildirilmesine kararverllmıı oldu
ğu cihetle ilin olunur. 

anlayabiliyoruz. 

Mumu yakttktan ıonra odanın 
tam orta11nda tavana aaılmıı 
bir ıamdana doğru yürüdü . . . Ve 

ıaıılacak bir sür'atle yaktı. 
Odaya sarı bir ziya yayıldı .•• 
Ôlü ve tit .. ek bir ziya ..• 
Hele ıükür... Bizim acayf p 

adamın esrar englz çehreıl bir 
az meydana çıktı ... 

Aman yarabbi, ne karmaka
rııık ne korkunç bir yüzü vardı 
bu adaman.~ 

Kuru, eımer, kemikli bir çeh
re •. Bu lnıanı bir bakııta korku
tan, titreten çehrede iki pro
jektör gibi parlayan keskin ve 
dik bakı ılı iki göz •• 

Sivri bir burun ... Zayıflıkla 
büyüklüğü bütün açıklığıyla 
meydana çıkmıt koca bir ağız ... 

Çatık ve genit kaılar .... 
Batında karııık bir 

demeti ... 
iıte bizi demindenberi oya

lıyan adamın kabataslak bir 
portlreai. ... 

Lamba yanınca baıını kaldırdı 
yerden bir demet yazılı kağıt 
aldı. Kadının yüzüne bakmadan 
kıllı ve kemikli elini uzattı ... 
Kiğıtları verdi. .. 

Her halde bunlar deminden 
beri yazdığı yazılardı ••• 

Hiç bir söz ıöylemekıizln tekrar 
asabi tavru asabi yaznıağa baı1adı •• 

lıte bu garip adam: "Hak dos
tu" gazetesinin ıahtbi ve inkıla
bın en ateıli ve meıhur ıima11 
Marattır... (Devamı var) 

Asiler 
Zef ere doğru 
yürüyorlar! 

Buenoı-Ayreı : 26 • (A.A) -
La paz'dan btldirildlflne ıöre 
Jeneral Blanco Galfndo Jeneral 
kundt'un kumandası altındaki 
kuvvetleri mağlup ettikten ıonra 
La paz'a glrmlttlr . İhUlilcller 
Bolivyanın hemen hemen bütün 
ıehirlerlni ele geçfrmlılerdir. Je· 
neral kunt'un öldügüne dair ve
rilen haber teeyyüt etmittlr • 

Doktor A. kutiel 
Muayenehane ve tedavli elektrlki 
laboratuvarı. Karaköy topçular 
caddeıi 34 

Haziran 
Senei P AZARTESI SeoeJ 

Reımiye 30 HJcrfye 
1930 1349 

ı__:~N:.:., a_m_a_z_v_a.,..k-1"'."ıtlı-a-r-1 -

Alafranga Alaturka 

CEI.JAL NUl~I BEY ve RÜFEKASI 
- ..... .,., ....... _ 

Alfabede "iLERi" namı verilen yeni bir metot tatbik ve 
yepyeni bir uıul ihtiyar edilmftlir; bu ıayede çocuk derhal oku
mağa geçmektedir. 

Alfabe ile birinci kıraatı bitirenler, okumak ve yazmakla 
hemen ünsiyet peyda ederler. 

Kıraatler en asri telekklyata muvafıktır. Çocuğa hayat, pa
ra kazanmak, kendi kendini yetfıtirmek, sıhhat, kudret yolla
rını göıtermektedir. 

Her den reılmlldir ve reıimler Viyana Akademiainden Muh
ıln Rıfat beyindir. 

Gramer baıin bir den olmaktan çıkarılinııtır. Pratik olarak 
dürüst yazı yazmak öyretilmekte, külden cüze geçilmektedir. 

Bu kitaplar tahrir noktai nazarından emsal
siz olduğu gibi k<'lğ·ıt, resin1, baskı cihetinden 
de mevcut bütün eserlerin fevkindedir. 

« İlk nıektepleri11 Dil Seri.~i» nwnıleketim izin *im
<l(l.Je kadar ,qi'l,·ıned(iji, /akat rnulllaç oldu.iJıı kitnplardu· 

•iLERİ,, metodu yalnız talebeye değil , yeni harflerimizle 
okuyup vazmakta tekemmül etmek iıteyen her kete dilimizi ko
laylık ve sür'atle ö#retmektedir. Metodumuz hakkındaki ufak 
risaleyi isteyenlere meccanen takdim ediyoruz. 

Adreı : Galata Mertebanf sokağında 
Çtturl hanında "İLERi KUTUPHANESI" 

Samsun vi~iyeti daimi 
encümeninden : 

1 - Bafra - ıinop vilayeti hududu üzerinde O 1 000 kilometreden 
32 1 300 kilometreye kadar 59919 elli dokuz bin dokuz yüz on dokuz 
lira bedeli keıiflf tamirata eıaılyesf 930 ıeneai Temmuzunun onunc:_u 
perıembe günü saat 16 da ihale edilmek üzre kapalı zarf uzulile mu-
naka1aya konulmuı tur. "' 

2 - Münakasaya iktidarı maliıine ve hüınü haline itimat edilen
ler ve evsafı kanuniyeyi haiz olanlar ve inşaatı devamı miiddetlnce 
ya diplomalı mühendlı veyahut liyakat, kifayeti fenniyesi nafıa bat 
mühendisliğince mu1addak bir fen memuru istihdam edaceğlnl ve
ıaikle temin edenler dahil olabilirler. 

3 - Münakasaya dahilJ olmek isteyenler müzayede münakaıa ve 
ihalat kanununun 7 inci maddesinin fıkral ahiresiene t.,vfikan teminat 
itasına mecburdurlar. 

4 - Münakasaya fttirak edecekler yevmi mezkürda saat 1? ya 
kadar teminat mektuplarını bir zarf derununda ve mıkdarı tenzılit
larını aynı zarfın içinde ikinci bir kapalı zarf derununda pullu ve 
imzalı olarak tahlil ve esas zarfın üzerine münakasaya dahil olduiu 
it zikredilmek üzre sahibi tarafından temhir edilmit bulunduiu halde 
imza mukabilinde nafıa ltaı mühendiıliğine teılim eyleyeceklardlr. 

5 - mf,nakaaaya konulan tamiratı eıaslyenln mukavelenemesl 
ıartname " e evrakı ketffy.! ıi münderacatına ittili hatıl eylemek üzre 
fltihdam edecekleri fen memuriyle birlikte müracaatla deruhte ede
cekleri için bilcümle teferruatıoa vukuf hatıl ettikten ıonra münde
racatını kabul ve taatlk etmif addü itibar olunacaklarından bedeli 
ihale nikül ederlerse teminat akçeıi zapt ve irat kayt olunur. 

6 - Encümeni vilayet ihaleyi fcra edip etmemekte mu
1
htarbdir. 

1
• 

7 - Münakasa mukavele ve evralcı keıfiye ıu .. etlerlle atan vl a -

yeti nafıa bat mühendiılliine i ual kılınmııtır · 
8 _ Talip olanlarm daha ziyadr tafet1

1
it almak_ iıteyetn lerin

1 
vili

1
ye.t 

ve iıtanbul vlliyetl nafıa baı m6hendiı iflne muracaa ey eme era 
ilin olunur. 

Emniyet sandığı müstak
rizlerinin nazarı 

dikkatine: 
Emniyet . Sand,ğı Miidürlütündea = 

I •. d. • . d . 

Gün et 4,32 
1 

GOneı 8,47 
1 Öyle Ôyle 4,32 12,17 

ikindi l 6,18 
t Akıam 19,45 

Yatıı 21,48 
1 lmılk 2,l 2 

i Safer 

1 2 

' 

ikindi 8,33 
Akıam 12,00 
Yatıı 2,03 
İmsak 6,27 

Ruza Hazar 

55 
--...-,;: 

Vadeleri buhllünde tediyeyi deyn edilaaeıneılnden dolayı bllmü
zayede satılan emvali gayri menkule borçlularına bir haftalık son bir 
ihbarname g6nderlleceflne dair ne Sandık nlzamnameılnde ne de 
yeni icra kanununda bir ıarahat olmadıfı gibi m6ıterJler tarafından 
yOzde on zam için vuku bulacak mOracaatlar da kabul edileceğine 
mütedair bir kaylt olmadıfı halde .. ld icra kanunundan mOltebeı 

l' bir itiyat aalkaılle vukua relen mOracaatların lı'afına imkan o\ma· 
dalından alikadarların kat'ı karar çekilmezden evvel borçlarını ö

- demtı veya yenilemit bulunmaları ilzam ıeldiğt ilin olunur. 

• 



. 
Sahife S YARIN 80 Hulraa 

Dan tos Hasan Diş macunlarının EN MlJKEM
MELiDIR 

DANTOS dit macunu ditleri 100 ıene yatatır, çürümekten vikaye eder. Diıleri inci gibi beyazlatır. Dit etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dlılerln ar...
da kalan tefe11ühatı ve ufuneti izale eder. Dit ağrılarına, nezlelerine mini olur. Ağızda gayet latif bir ıerlnlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha ve afızdan gelecek her tDrlG 
haıtalıkların ılrayetine mini olur. Avrupada dalma birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla muıaddaktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın madalya ve nlıanlar almııtır. 
Hasan ecza depoıu. Dantoı dit macunu yerine baıka bir marka verirlerse almayınız. Çünkü DANTOS dünyanın en enfeı mükemmel dit müıtahzarıdır. 20 kuraıtur • 

................................................................................................. ~=-ım&::_.m ........... ~ .......... 

Yüksek mektepler müba
yaat komisyonundan: 

Prevantoryum de Hakimiyeti Milliye, Dumlupınar Gazlpaıa ya
h mekteplerinin ekmek, Sadeyağ, Et, kuru f'rzakı, Peynir, Zeytin 
yağı, Zeytin, Sabun, Şeker, Makarna, Şehriye ve ıaireyi ve bu 
mekteplerle Güzel ıan'atlar akademlıinin mahrukatı kapalı zarfla 
münakasaya konulmuıtur. 

Mahrukat 
Et 
Ekmek 
Tereyafı 

14 Temmuz 1930 Pazarteıl ıaat 1~ de 

Pirinç 
Yumurta 
irmik 
Süt 
Un 
Kaıar peyniri 
Beyaz peyniri 
Patateı 
K1rmızı ve ılyah merci· 16 TemWuz 19BO ÇarıeD1ba uat 14 le 

mek 
Kuru faıulya 
Nohut 
Sof an 
Tuz 
Arpa 
Saman 
Kepek 

Zeytin yalı 
Şeker 

Sabun 
Zeytin 
Makarna 

19 Temmuz 1930 Cumartesi ıaat 14 le 

Reçel 
Şehriye 

Fındıklı'da Güzel aan'atlar akademlılnde m6teıekktl yfiktek 
mektepler mübayaat komlıyonunca kapalı zarfla ihale edilecektir. 
ihaleye konulan tıbu maddelerin her birini itaya talip olanların yüz
de yedi buçuk niıbetlnde pey akçelerlnt Fındıklı' da yükıek mektep
ler muhasebeıine tevdi edere. alacakları makbuzları kapalı zarf 
içine koymaları lizımdır. Her me~tebin alacakları miktar ve evsaf 
ıarlnamelerde yazılıdır. Şartnameler her ıQn ylikıek mektepler 
muhasebesinde eörüleblllr. 

- ::::= 
HOFER - SCHRANTZ - GLA YTO.~ S-HUTILEVVORTH 

Macar ziraat makineleri 
Fbriksı Türkiye n1erkezi urnun1isi 

Sirkeci - Ankara caddeıl numara 18 - 24 dalrel mahıuıa 

S demirli pulluk çeker Te / 

mazot gibi en ucuz mevadı 

müıteile ile ıWıcle vaaatl 30 
cl6D6m derin hafriyat yapar 

21 beyıtr ku•vetlnde olan bu 

traktörlerimiz en ıon ılstem

dir. En yeni, yani 1930 aene

ıl tiplerinden her boyda har-

man ma,dnelerlmlz gelmtıttr. 28 K. markalı mazot taraktöril 
Yalnız biçer ve biçer baflar orak makinelerimiz vardır, 

Makinelerimizin tarzı lnıası baalt, idareleri kolaydır. 

Ehven fiat, müsait şeraiti tedive ., 
Türkiyenln hemeQ her ıehrlnde ıube ve .. ac~ntelerimlz vardır. 

TEKLİF İSTEYiNiZ 

HEPS NDEN 

ÜSTÜN 
HEPSiNDEN 

RAHAT 
HEPSİNDEN 

ZARİF 
ve 

DAYANIKLI 

''STAR,, 
Markalı 

AY AKKAPLARINI 
HER YERDE ARAYINIZ 

Devlet demir;ollart ilanı 1 
~-----··--ımılllWll-- 681 .......................... , 

Tedrisatı umumiye dereceleri dahilinde olan resmi ve maarifçe 
muıaddak huıuıi ilk, orta ve ali mektepler, Darülfünun ıuabatı 
ve llıeler talebesinden olup tatil zamanlarında ıılaya gidip gelecek 
olanlara Mf. yıı bidayetinden Eylül nihayetine kadar Devlet demir 
yolları üzerinde seyahat ettikleri takdirde azimet ve avdetle ıene
de bir defaya mahıuı olmak üzre yüzde elli tenzilat yapılacak ve 
bu baptaki tarife 1 Temmuz 930 tarihinden itibaren mevkii tatbi
ka vaz' edilecekttr. 

T enztlAtla ıeyahat edecek bu gibi talebenin menıup bulunduk
ları mektep idarelerinden fotoğraflı bir veai\ca lltihıal ederek bilet 

} alacakları ki ıelere ibraz etmeleri lazımdır. 
j Bu huıuıta daha ziyade tafıilat almak arzu ~den zevatın ma· 

hal lUıtaıy•nlarına müracaat eylemeleri ilin olunur. . .. 
l) Konya- Yenice hattı üzerinde Alaca lltaıyonu clvaıında 

kilometre 171 - 800 deki ocaktan ihraç edilecek 20.000 M3 

1 

balast. 
2) Eıklıehir Ankl\ra hattı üzerinde Biçar fataıyonu cvarında 

I kilometre 4ö 6 dakf ocaktan ihraç edilecek 10.000 M3 balaıt 

1 
S) Eıkiıehtr- Konya hattı üzerinde 395 inci kilometrede vaki 

Bozdağ laf ocağından çıkar•lacar 10.000 Ma balaıt 
4) Eıktıehir- Ankara hattı üzerinde Beylikköprü iıtaayonu clva· 

rında 4 79 uncu kilometrede vaki taı ocatından çıkarılacak 
l 0.000 M3 balast 

5) Konya- Y enlce hyttt üzerinde Hacıkırı fıtaıyonu civarında 
807 inci kilometred~kl taı ocağından çıkarılacak l 0.000 M3 
balaıt. 

6) Haydarpata - Eıklıehir hattı üzerinde 258 inci kilometrede 
vaki taı ocalmdan çıkarılacak 1O.000 M3 balaat. 

Yukarıda yazılı altı muhtellf ocaktan çıkarılacak balastların 
kapalı zarfla ayrı ayrı münakaaalart 21 - Temmuz - gao pazar-
teıi günü saat 15 den itibaren Ankarada Devlet demir yolları 
idaresinde yapılacaktır. Münak ı! saya ittirak edeceklerin teklif 
mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde ıaat 14,30 
a kadar mOnakaaa komleyonu klUpllilne 'Vermeleri llzımdır. 
Talipler her kıama alt münakasa ıartnameılnl (5) bet lira 
mukabilinde Ankara ve Haydarpaıadakl ve11nelerdeo, Konyoya 
aft olanları ayrıca Konya vezneıfnden de tedarik edebilirler. 

lf- • 
Pendik- Tuzla arasında k81n "içmeler,. namfle maruf ıu ma

halline gidip gelecek yolculara bir uıhulet olmak üzere bu ıene 
de 4-7·930 tarihine müıadlf Cuma gününden itibaren her gün 
atideki katarların mezkCir mahalle kadar devam ettirtleceil ve 
daha fazla malumatın latasyonların bekleme aalonlarına talik edil
mit olan ilinlarda mevcut olduğu muhterem ahaliye ilin olunur. 

Köprü Haydarpaıa İçmeler Köprü 
Katar No Hareket Hareket Muv. Har. MuvaHlat 

20-27 8 8 .30 9,50 6,55 ı 1.47 
24- 31 10 10.25 
26-33 11.40 12.os 
30·37 13.55 14.25 
34-43 15.55 16.25 

9 
10 

h.55 
18.35 
15.40 
17.45 

6.56 
20.67 

12--
13.40 
15.45 
17.45 
6.57 

20.50 

14.20 
15.33 
l 7.25 
19.30 

Umumi idare 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Hüıeyin HGanü Beyin - 16206 ikraz numaralı deyn ıenedi mu

cibince Emniyet Sandıtından l•Ukraz. Eylediii. meblai mukabilinde 
Sandık namına merhun bulunan Kartalda kaıaba karlyeılnde Oı
küdar caddesinde ve yeni 82/36 41/ 6 .. Numaralı ve 142 arıın arsa 
üzerine mebni iki kattan tbaret iki dükkanın.. tamamı vadeıl 
hitamında borcun verilmeıneılnden · dolayı ıatılıfa çıkarılarak 

!ki bin lira bedel ile müıterlıi uhdeılnde olup 2 Temmuz 930 tari-
hine müıadıf önümüzdeki çarıaınba ıünü müzayedeıinln icraaı mu
karrer bulundufundan talip olanların mezkur tünde nihayet saat 
onbeıe kadar Sandık ldareılnde hazır bulunmaları liizumu ilin olunur. 

2. K. O. SA. AL. Komis
yonundan: 

K. O. için aıalıda mtkdarı Y•tsb kuru Ot iki ıartname ile ve 
kapalı zarf uıulile münakaıaya konulmuttur. Bir kiti ve ya elli 
binden aıatı olmamak ıartlle Parça, parç bir lraç kitlden de alına 
bllecektlr. Evsaf ve ıeralti 2,3 el K. O. S.tıDalma komlı1onunda 
meYcuttur. Taliplerin 16·7·980 Çartamba anan aaat 11 de temlnat
larlyle Balıkeılrde Komtsyona müracaatlan. 

Kuru Ot: 
Ktloıu 

•fi0,000 
180,000 

mevkii 

Babkeıtr için 
Suııfırbk ,, 

................... ~-
TA VIL ZADE VAPURLARI 

Ayvalık - lzmtr postall 

Saadet 
vapa 

Her pazartesi ıaat 17de Slr 
keclden hareketle Gellbolu,Ça"' 

nakkale, Edremit, Ayvalık, Diki 
ve İzm.lre azimet ve Çanakka• 

eye ufı'ayarak avdet edecektir• 
Yolcu bileti vapurda da 

verilir. 
Adreı ı Yemlfte TaYil zade 

blratierler. Telefon lat. 2210 

yelkenci vapurları 
KARADENiZ POSTASI 

Samsun vapuru 

Tem2.nuz Çarşanba 
gün6 akıamı (Sirkeci} rıbbmm 
dan hareketle ( Zonıuldak, 

inebolu, Samsun, Ordu, Gtre
ıun, Trabzon, SilrmeneveRlze) 
ye azimet ve avdet edecektir. 

Tafılllt için: Sirkecide 
(Y elkend ) hanında (Yelkenci 
vapurlan) acenteliilne müra-

i caat. Telefon: lı: (1615) 

1 Bartın - İnebolu postası 
IHilil P~'i;rt~;i 
1 

Gilnü aktamı Sirkeci nbtımından 
hareketle (Erefll, Zonıuldak, 
B~ıtlll, Cf41e, laebolu, lllıe ) iske-
lelerine azimet ve avdet edecektir. 

Yik Te yolcu l~n Sirkecide 
Yeni handa( 1 ) numaralı acenta
ıına mOracaat. 

Telefon: latanbul 8105 

Mukcr-.Hneı bir 
kasık baQı 

J ROUSSEL Kasık 
hJğı bütün tıp Ale
mınre azim takdir· 
lcrt' maıhar olmut 
ıur Zira ancak bu. 
bı!~ ''" emniyet ve 
:ahalı ıammr eldr 
edilır. 

B3ğın kusursuz oıarek tatbikini 
temin için 

Vaınız Parl•t•kl 

lstanbul şubeleri: 
Beyoaıunda Tünel meydanında llo. il 

ve İst iklll caddesinde No. 381 
Mağazalarımızı ziyaret veyahut kul· 
runuzu bildirmek süretile slparlflnizi 

posta vasııasile icra ediniz. 
Fldar: AAI ... : T. L 1 • Çlftllll T. L. · S 
Ub lıllftllll •at: • • · • » 11 
Lllb llalra lıuWWlll • it · • • it 

5,üÔÔkilo Dstüpi 
mübayaası 

Tnton lnhtaan umum mtldClr
lüğünden: 

idare için 5,000 kilo lltGpl] 
pazarlıkla mnba,aa ecllleceliada 
taliplerin n6manelert •• Ja.1e 
yedi buçuk teminatı muvakbt9fo. 
leri ile birlikte 7·7·910 pa .... I 
ıünü saat 10,80 da Galata 4a 
mübayaat komlıyonunda IMll.,. 
maları. 

Daktilo Hanı:;rnıyor 
Acilen bir b tbu,..-

•ardır . Anu ... a Galatacla 
ı6pri baıın met Alı pqa 
hanınde 4..7 , ralı hurct& ... 
mir •• tlcaretha11,.. 
m6r~ ..... rl • 

' 


