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- iRAN iLE .. 
"dd' bir Meselenin çok esaslı, çok cı ı . 

cepheden tetkiki lbımdır. Türki_ye 
ile İran münasebatı her itibarla dık
kat ve mero lu celbedecek bir safhada 
bulunuyor. Ankaranın bu nıü~~se· 
bette iltizam ettiği normal polıtıka
nın umumi hatları basittir: Biz t;an
dan sadece bir dost ve komşu d~v ete 
itişen vazife ve mükelleliyetl~nn yak-
pılın . . Bunları ııteme 

aımı ıstı yoruı:. 
nasıl bizim hakkımızsa yapmak ta on 
un vuifesidir. 

üna Her halde iki kom§U devlet m d -
sobatuun alacaih şekil, her ıealy en 

" bö le aca-evvel Tahranın bundan __ Y ba-
ğı vuiyet ve takip edecegı battı 
rckete bağlıdır. Hemen illve edellı;: 
ki, ne tekilde olursa olsun, ır~n, 80 

hudut hadiselerinde aldılt vazıyett_c~ 
büsbütün başka bir istikamet takibı 
nıecburiyetindedir. 

En kat'! vesaik ve delillerle !•bat 
•dilebilir ki, son hudut hidisclermde, 

IJç /tıgıruıtll intiba: 1 - ismet Paıa Hz., Hlh111ı Paf8 Hz. ve Maliye Velılll ŞDlıriJ, Parla Sefiri l'elhl Beyl•r giJril1il11or. 
Bllyllh Relılmi'z ve Meclis reisi ile giJriişilyorlar. 3 - Ismd Paıa Hz. Mllllyel'I okuyorlar .. 

2 - Baıvelıll Hz. 
.,. .. . . . T. · k topraklarına aurt atıretlennm ur . 
tecavüzünde ıranın takındığı vazıye_t, 
herhangi bir dost veya bitaraf bır 
devletin vaziyetinden bUsbüttln baş
ka bir nıanzara arzediyor. Bu vazı
yet açık mSnasile baımane~ir- Mem
leketizniıe tasallOt eden atıretler, 1~ 

Emniyetimizi tesis etınek, müte- Türk-Bulgar Kadın da var! Maliyevekili 

madl• l•z' 8C8İİ80 kurtulmak l•ÇiD iki kard~ş ~illet ara- Şegh Satdln oğlu- İtalya tarikile Av-
d ·· üyor Ası· ran tarafından yar ım ııor · 

1 Jere silah tedarikinde İran memur •ı-
k rHele-rının yardımı do unuyo · 

. t memurları· ran toprakları yıne ran .. 
nın gözleri önünde asilerin tec~u 
üne, teçhiz ve teslihinc, sevk~ ve ıda
resine merkez oluyor. Resm~ İranın 
son Şark hadiselerindeki gunah ve 
ınes'uliyeti çok büyüktür. Sıraaı gel-

sındakı munasebet nun muha.lı~meıl . . 

meşru müdafaa silahlarımızı gün geçtikçe. Maznunlar ara11nda bir rupaya gıttı 
kuvvetlenecektır.. de kadın ı•ardır .. 

k b • . d Seyahati bir ay ka-
k u JJan m a m ec urıyetın eyiz .. mos;~e!~<~~~o~c~:e:~~:~~: ANKARA, 31 (Telefonla)- dar sürecektir 

ye :Relsicüıplıııru Gaıi Muıtafa Ke- Şeyh Saidin oğlu Salihaddi.n 
mal H-.retl.,,ln Bulgariıtan hak- ve bir kaç gün evvel ~a 
kındalri beyanatını mevzuu bahıedt- getirilen Ça.pakc;orlu Tallla oğ
rek di1or ki: 

d... • ı·yetlerin hudut ıgı zaman bu mes u J ., • 

~e şümullinü ayrıca l•ah ede_ceg~•: 
iiugünün en mühim mcselesı, ıki 
tnemleket rnünasebatrnın • ~evcut ~a
·ziyete ve takip edilen polıtıkay~ gore 
tesbit edilmesidir. Öğrendık kı, İra
n.ın bükılmctimize verdiği cevapta '!e 
niden Tahran hükümetinin d?stlug~ 
hakkında teminat verilmiş .• Bız realı· 
telcre krvmet veriyoruz. Bir taraftan 
rnüsellah eskiyanın topraklarımıza te
cavilzlerinı tr!ilıil, teşvik edere~ hu
dutlarımızın emniyeti ihlal edılırkcn 
diğer taraftan <lostluk siyasetinden 
bahsetmek çok gayritabii oluyo'.. 
Komşuluk icaplarının en mub~mı_ ~ 

. meselelerinde karşılıklı husnu 
asayış 1 h '" k" . 
niyet ve mc v~net~i~ .. ran u umetı, 

ibrahim Tali Beyin gazetemize beyanetı ve 
Büyük Erkanı Harbiye Reisini zly retl.a 
------- ıuıııııııuııuııuııııııuı1111111uıııı111111ı1111111uıı1111u1111111Mı1•1uı..,,,uı.uıuı111u11~1111111111 .. 1111 oııolu .. W-.t4111•""' .. 

Iranın cevabı 
Şark Vllliyellerlinlz
de dahili asayiş tam 

ve mükemmel 
şekildedir •• 

1 

/<tv:ıl Paşa Hz. ile Şükrü 
Kaya, lbrahlnı Tali Beyler 
"" Dadrl Pş.nın mülJUıatı : 

ANKARA, 31 (Milliyet) -
İran hükumetine gönderdiğimiz 
notanın cevabının bugün yarın 
vüruduna intizar edilmektedir. 
Hudutlarnnız üzerinde emniye
tin tesisi için tarafnnızdan her 
nevi tedbirler ittihaz edilmiıtir. 
Eğer İran hükumeti aciz halin
de kalacak, yahut ta istediğimiz 
emniyeti temin edebilecek tat
mink§r bir vaziyet arzetmiye-

(Mabadı altıncı sahifede) 

itilaf edildi 

' 

bu icapların hıç hırını yapmıyor. I
ranın son hadis !erde bır mes'uliyet 
xaöW etmca'.ı ını soylemesi her tür
lü kıymetten mahrum mücerret ve 
tninasız bir söz mahiyetinden öteye 
geçemez. Hele fazla olarak bir ~-e _taz 
ıninattan bahsolunması adeta gulunç 
bir şey oluyor. Halbuki vaziye_ti~ 
böyle sudan tertıplere, tahammulu 
yoktur. Hududumuzun dolayıs~~ 
nıemJeketimizin emniyet ve asayışı 
nıevzuu bahistir. Her nevi dostluk 
için de, politika için de azimet nokt~ 
Bı Yalnız bu olabilir. Bu noktadaki 
h_aasasiyetimizin derecesi çok yükse~ 
.tir. Baıvekil İsmet Paşa Hazretlerı
nin de çok açık ve samimi ol_a~ak son 
nutkunda tekrar ettiği gibi, ıki mem
leket arasında ali siyaset ve menfa~t 
llliiJihazalarile karşılıklı bazı fe~akar 
lık!ara katlanılabilir. "Fakat ?ır. ta-
lanı noktalar var ki onların filı sıya- -
·~t. nıenfaat vey• her_h•~ıi bir mu- Seyri sefainle vapur· 
lilıazaya feda edilmesıne ımkin yok- 1 1 
tur. Bu eaaalı noktaların batında h~- CUlar an aştı ar 
dutların emniyeti ve bir memleketın Seyrisefain ile Vapurcular 1 
konııuıunun dahili asayişine her han Birliği arasındal<i temaslar esas 1 
gi bir auretle fena müeısir olmak ar-
zusundan mülhem olınaor vardır!., itibarile müspEt 

t bir netice ver-
Şuraaı muhakkak ki, Türk - ran 

hududu, hali hazır vaziyetile kal~- rniştir. Seyris~
ll>az. Onu böyle bırakmak, aon ~dı- fain, Karaderuz 
•eJere mümasil vaziyetlerin sık sık hattında pazaı 
Vukuunu istemek olur. Hudut mesele tesi günleri yap 
&İnin hal ve teıbiti, Türkiye için ha- makta olduğu 
Yati bir ehemmiyet kesbetmiştir. Bu seferleri kaldı· 
vaziyette fra'n ile normal bir müna: 

• 

Gazi Hz. dün gece 
galovaga döndüler 

Reisicümhur Gasi MustalaKemal Hz. evvelki gece Yalova 
dan lstanbulu teşrii etmişlerdir. Büyük Reisimiz gece Boğa 
ziçinde bir tenezzüh icra buyurmuşlar ve dünü Dolmabahçe sa 

lebet bile tesisi müşküldür. Halbuki rarak bu hatta 
Yiiksek dostluk politikasından evvel, sadece haftada 
,b.una benzer küçük ve tabii vaziyetle bir sefer yapma 
rı teıbit etmek Jiizımdır. İran hudut- ğa muvafakat. 
larnnızda emniyet yoktur. Tür~ top- etmiatir. Aynı 
rakJarı 0 hudutlardan her nevı tcca- " 
".. ' ğ b hatta diğer kun-uz ve suikastler bekleme e mec ur-
dur. Resmi lranın bütün bu tecavüz- panyalar da haf 

1 rayında .geçirmişlerdir. lsmetPş. HY.. Yalova'da kalmışlardır • 

J 
Gazi Hz. ,ne Paris Büyilk elçimiz Fethi Bey de refakat et 
mektedirler .. Gazi Hz. dün akşam yemeğine Paris Sefiri Fet 
hi eBye davetli bulunuyorlardı. 

l d 1 f Vapurculır Bırllgı erden ve auikatlerden haber ar o - tada biter se er 
nıadığıru, hiç bir meı'uliyet ~abul et- icra edeceklerdir. umumi kitıbi 
lllediğini söylemesi esaoen bır maze- Bu seferler $.vl<t B<Y 

ret teıkil etmez. Bir devletin topr~_k netı" cesinde elde edilecek hasılat 
lannda hazırlanan mUsellah ve bu- d al"k 

Reisicümhur Hz. dün akşamB. M. M. Reisi K§zım Pş. bera 
berinde olduğu halde Fethi Beyin Büyükderedeki yalılarına 
gitmiş ve yemeği orada yiyerekbir milddet istirahatten sonra 
avdet buyurmuşlardır. 

. Yukardaki resmimiz Reisicümhur Hz. ni Başvekil ismet 
Pş. Hz. ile beraber evvelki gü11Yalova'da iken gö.Hermektedir. Ytik mikyastaki tecavüzlere, suikaıt- muayyen nisbet dahilin e a a 

!ere mıl.ni olmağa kudreti olmaması darlar arasında taksim edilecek
ıse daha acr bir ıeydir. o vakit teca- tir. Maamafih bu itilaf yolcu!~- Sultan Hamı•t 
•üze uğrıyan devletin kendi mevcu- ra ait nakliyata şamil olmayıp 
diyetini, kendi hudut ve emniyetini yalnız yük işleri haklcmdadır. 
bizzat müdafaa etmeıi mecburiyeti İtilafın diğer hatlara da tes
lıasd olur. Acaba Türk Cümlıuriyeti mili için müzakerat cereyan et
baklarını, hudutlarının emniyetini mektedir. Esaslar şunlardır: 
bizzat müdafaa ve temine kalkacak Seyrisefain ile vapurcular, 
mıdır~ Bunda tereddüt etmek caiz .,ı- ayni günde sefer yapmryacaklar 
~ tam t Paşanın ~ediği gib_L bütün nakliyat ücretlen _ağle~i 

Yeni intihap 

Anlaşılması Jizımdır ki me~ru ~u- ihtimal Seyrisefainin eskı tan
dafaa vuiyetinde kalı~ca, on_un ıc_~- fesi dahilinde olacak, acentele
~tından bu memleketın çekinecegı-ı rin hepsi teşriki mesai ederek 
nı zannetınek çok yanlış bir hesap- işlerin mü ·tereken kontrolu te-

tır ı.. min edilecektir. . 
Sıırt Meb'usu Vapurcular, bu es~slar dah~-

MAHMUT !inde çalışıldığı takd~de nak~-
_ .... ___ yatın pahalanmıyacagını ve bı-

Maaş yarına !akis ucuzlatılmasına çalışılaca-
lJınumi maaş yarın verilecektir ?.ını temin etmektedir. 

Merak, alaka. he
yecan, tarih ••• 

Tahsin Paşanın 
hatıraları 

Milliyet yakında bu 
kıymetli hatıratı 

neşre başlıgacaktır. 

1 O gilne ha dar 
namzetl~rln 

lt!lıpiflne başlanıyor 

Şehir meclisi için ey!Ulde yapı 
lacak olan yeni intihap hazırlık 
lan devam ediyor. Cedvel tibı 
ve saire gibi iptidai aksam bit
miştir. Yalnız namzetlerin tes
bitine henüz ba !anmamı tır. 
Hali hazırda cemiyeti belediye
de 54, meclisi umumide 56 aza 

• 1 mevcut olmasına mukabil şehir Sultan Hamıt meclisi azami 66 azada?- terek-
<Mabadı altıncı sahıfede) 

-Matbuat Gazi Hazretlerinin Bul lu Tahir ve dört refi~i hakkm-
gar milleti hakkındaki tevecdihkiir daki muhakemeye bugün öğle
ve sitayişkir beyanatını büyük bir den evvel hafi olarak bakıldı. 
memnuniyetle karııladı. Türkiyeyi te 
refe garkeden kom,u devlet reisinin Muhakeme 10 Eylüle talik edil 
bu samimiyetle meşbu ıözleri kom- di. 
şularından gelen her dostça hareketi 
takdir etmesini bilen Bulgar milleti
nin ruhunda derin akisler uyandırmı~ 
tır. 

Erzunıma mukaddema gön
derilen istinabe cevabı henliz 
gelmediği ve Talha oğlunun is 
tinabesi ile alakadar Çapakçor

lu :Cmine kadın henüz Ankara-

Türkiye Reiıicümhurunun işgal et 
mekte olduğu müstesna \'e mümtaz 
mevki dolayısile bu beyanatın iki mil 
Jet arasındaki mi.ınaaebet noktai na-
23r111dan azim ehemmiyeti vardır, Bu ya gelmediğinden muhakeme- Mallge vekili Iımet P1o Hz. 

ile blrllkit Yalovada fevkalide muhabbetldr sözlerden do- ye i§tirak etmediği tahmin olun 
layı Türkiye devlet r iaıne arzı tlik- maktadır 
ran ve minnettari ederken gerek kcn i · Maliye vekili Saracoğlu Şük 

rü B. dün sabah limanımızdan 
diıine ve gerek milletine Bulgarista· Aldığım mütemmim malOma 
nın 11.yczal dostlugunu temin eylt:r 
ve mlttekabil rabıtaların iki milletin 
ncf'inc olarak mütemadiyen resanet 
bulmasını temenni ederiz~ 

Diğer taraftan gene nim resmi La 
Bulgari gazetesi Gaıl Hazretlerinin 
teceddüt eıerini mctkü sena ve mil~ 

r.rünileyh bazrotleriıün asil ııöalerin 
on dolayı Bulıtar milletinin minnet

tarlığını arzeyledikten oonra diyor 
k: 

- Gazinin eıerini büyük bir ıom· 
pati ve hayranlıkla takip eden Bulea
riıtan Türk milleti hakkında fevka-
15dc dostane bi1&iyat ta9unaktadır. 
İki millet araaında münazaalı tek bir 
m-ı.. kalmam19tır. 

"Mir,, ıaı.eteıi de diyor ki; 
- Türk - Bulgar dostluğu ve tet 

riki meaaiıi lhımdır. Ve bu iıe daima 
mümkündür. Çünkü, Bulgaristandıki 
Türk ıkalliyetl kaderin bütün eilvele 
rine rapen Bulgar vatanına karşı 
ıalıl sadakatten inhiraf etmemittir. 

ta göre bu kadın Hobyan cemi
yeti tarafından Talha oğlu Ta- kalkan Loyt Triyeste vapurile 

hire hediye olarak gönderilen İtalyaya mütevccihen hareket 

marka, kitap ve saireyi taharri etmiştir. Şükrü B. giderken ga

esnasmda saklamakla maznun zetecilere demiştir ki: 
bulunuyor. "- İtalyadan sonra İeviçre-

Talha oğlu Tahir zaif, uzun ye gidocefim. Oradan bir mild
boylu, uzun bıyıklı, saçları kına det için de Parise gitmem· muh 
ile yıkanmış bir adamdır. Bu a- temeldir. İıviçrede oturdufum 
dam isyanı müteakip Suriyeye müddet arfında buı ına1f m.U
kaçmış, oralarda uzun müddet essiııeleıie tema.. ı•lmom 
gezd~kten sonra Hobyan cemi- mümkündür. 
yeti ıle temawta bulunmuş. umu 
mi aftan biliıtifade tekrar mem 
lekete gelmiştir. 

Halepte uzun ı. üddet hasta
lanmış ve cemiyet l-~fından te 
davi ettirilmiştir. 

Seyahatnn bir ay kadar de
vam edecektir." 

Şükrü B. tchrimiıde bulunan 
müessesatı Mallyo mUmcsailleri 
tarafından teşyi edikniftlr, 

.,,,,,,,,,, .. ,,,, ,,.,,,,,,.,,,,,,,,,~ ........ ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Yavuz Istanbula geliyor •• 

~~~~~--~----~~~~~~~ 

Bu kıymetli harp gemimiz şimdi acık 
denizde top tecrllbeleri yapıyor ... 

' 

Yaı•uz endahl tecrDbelerl yapmalı için Marmaraya açllırken ... 

Yavuz adaların arkasıı da ev- m~r atan kıymetli zır_hlrmız elek "Yavuz,, zafer bayramından e\ 
velki gündeu itibaren top tec- trıklerle donanmı bır halde İz- vel Dolmabahçe onilne gelip dt 
rübelerine _başlamı~.tır. Bugün mit körfezinin bir zınet.ni teş- mir atacaktır. 
de açık denızd~ t~~nı~elcr._Yar.a kil etmektedir. Yavuzun bugün Resmimiz Yavuzun fıırnit kör 
~~-ktrr. Gecelen Gol~~~e dondu- !erde İstanbul sularına gelmesi fezinden tecrübeler için ç1kışııı• 
gu zaman tersane onWlcle de- muhtemeldir. Bundan başka göstermektedir. 



Reis Ef endiniıı şikayeti .. 
Devlete muzır olan muahedeler aktine 

bir tiirlü 111ani olamamış •• ! 

HARIC1 HABERLER •• ~~~1oo 
Irana verdiğimiz 11ot Ingiliz başvekilinin maaşı 

Senede maaş miktarının 5,000 liradan lran hududunda tahşidat yap 
7,000 liraya çıkarılması dürünülüyor dığı haberleri a~rlsızdır .. 

--~----·------.,.------...:::---- NKARA, 31 (A.A) - İstih- tedir. Iran hududunda t 

Çok deg"' il Franaada İtalya zelzel ~sı , baratrmızanazaranhükumetimi yap7ldrğr h~~k~ndaki ! 
80 b 

• J . İ h''k' . . _ hakıkatten arıdır. Bu 1 n a m e e zın ran u umetıne verdıgi no da tedibat orada mevcut 
ta ciddi ve samimi bir mahiyet lerimizle yapılmrştrr. 

Son günlerde 
grev yaptı 

mahiyeti yo 
---------.;...~~~-_.:;_:. __ ·~ T. Rüştü B. ile M. 

Grandi arasında istikraz 
teati edilen telgraflar Demiryolu malzemesi için ya 

PARts., 30 A.A. - Mesai ANKARA, 30 A. A. -Na- lan mukavele istikraz değild 
nazın bugünkü beyanatında içti ~~~~~:~~~etk:1~ E•·· -- -- ' ANKARA, 31 (A.A) - Nafı hiç bir istikraz mahiyeti 
maı sigortalan meydana getir- V k'l · d b · ciyc vekilimiz . a e a etın en te lığ olunmuş tur. Şimdiye kadar yaP 
mek hususundaki azminden balı t h l M. Grandiye a ur: at ann inşalarmda ve 
settikten sonra, grevlerin kendi Krsme e · k d ·k· d · su şağrdaki teessüı n P şın para ve ısmen me te arı ın e aynı u 
sini bu yoldan alakoyarnryacag" ı kredı' ı"e Al · · d d ' l · t' B 1 tıa telgrafını gön • man sanayıın en e ı mış ır. azı yan ış 
nı ve bütün memlekette, greve dermiştir: l demiryolu malzemesi tedariki i- leri tashih için keyfiyet 
iştirak etmiş olan amele mikta- Romada İtaly< I çn devam eden müzakerelerde olunur. 
nnın 80,000 've halbuki içtimaı Hariciye nazırı ı ·A k 
sigortalara kaydedilmiş olanlar M. Grandi Haz- n arada SUiar kesildi 
miktarınJfi ~~!)'on ~i~iden iba retlerine: 1 ANKARA, 31 (Telefonla) - Bir kaç gündür deva 
ret oldugultu soylemıştır. Dost ve komşu hararet dolayrsiLe su ihtiyacı artmış ve bir çok çeşmeler 
. ~azır, Rouen mıntakasın~a 

1 

b.üyük mille~in i; miştir. Bu_'.lda~ ?,ilistif~.de bazı sucuların ibir teneke suyu 
ışlenn tekrar başlamış oldugu- tırabmı mucıp c· 1 ruşa sattıgı gorulmuştur. 

nu ve Lil~e rıuntakasr grevcile- ı lan I_ıare~.etia.rz . . Yeni aygır depoları tesis edili 
rinin de l;ıır mülakat talep eıyle- haben muessıfı M. Grandı ı 
miş olduklarını söylemiştir. ı hakiki teessürümüzü mucip ol- . _ .ANK~RA, 31 (Telefonla). - Bu ~.ene T~akyamn İst. 

. . du. Cümhuriyet hükilmetinin sa Iıgınde hır aygır deposu tesısı takarrur etmış ve mahallı 
~'OlnÜnıstler 1 mimi teveccühü.nü ve yüksek 1 zılmıştır. · . . 

PARIS, 30 A.A. - Bu sa- [takdir teminatımı kabul buyur- ! . K~ra~a Bey haras~a da damızlık verılmek suretıle ta 
balı bir ağustos komünist mitin malarını rica ederim. edılmıştır. Konyadakı datmzlıklar da tezyit edilmiştir. 
gine iştirak tasavvurunda bulu- Dr. Tevfik Rüştü ' Hay~an borsa~ına taalluk eden işler. hakkında komis 
nan 24 ecnebi komünist yakala- . , . . . : maleddın B. \'.'ekal~tle temsa devam edıyor. 
narak Belçika hududuna sevke- M. Gra~di .~tıdekı .ce~abı tel- l Kı brıt buhranı başladı 
dilmiştir. grafnameyı gondermıştır: . 

Arık d H · · il' Dr 1

1 

ANKARA, 31 (Telefonla) - Mülga Kibr.it inhisar i 
İngiltere ile ittifak 

LİZBON, 30 A.A. - Mem
leketin bütün sivil valilerile bele 

ara a ancıye ve ı . . A d 1 d k' b ·ı 1 ı f' · h 
T f .k R .. t .. B f d' H t ı nın na o u a ı ayı er e o an tas ıyeyı esabatı müna ev ı uş u eye en ı azre 1 A d · · 
!erine: e nkara a Kıbrıt ~uhranı .~aJI:ı;mrştır. . 

. En~arte~ekkü~~t~rn~fade- Paket gun1rugundekı ihtilas 
sı.ne Cumhunyet hukumetı nez- ANKAR!\ 31 (Telefonla) - P k ·· ·· - ·· d 60 
dınde terceman olmalarını zatı . ' . a et gumrugun e 
d l 1 . d . d . ranın muhtelısı ve=edar Osman Kemal Efendiye ait e 

ev et enn en nca e er ve mın- ··d·· 1 .. k f d kik d'l k .. · İ ·ı 
t l - "k k t kdi . mum mu ur u tara ın an tet e ı me uzeredır. htı 

ne tar ıgrmı ve yu se a rım h kk k · · y k d A k ·· 'k · ·ı . k b 1 b 1 a u etmıştır. a ın a n ara mustantı lığine verı 
temınatrmı a u uyurma arını f 
istirham eylerim. ır. 

Ali Cenani IJ. davası Grandi 

ANKARA, 31 (Telefonla) - Ali Cenani Bey ile JC 
Vakit, ve Karagöz davalarına öğleden sonra bakıldL :M 
me 10 Eylille talik edildi. 

Bulunan ölüler 
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lstanbul liman isleri bir elden idare edilecek •. 
At yarışı 

Bugün Veli efen
dide başlıyor 

Ucuz hayat! 

Eşva fiatleri müte
madiyen düşüyor 

Sebze ve yiyecek 
fiatleri ne halde? 

Kazanması muhtemel 
atlar hangileri? 

Yarış ve ıslah encümenince Ylapılan istatistiklere naza-
tertip edilen İstanbulun yaz y~ ran İstanbul'da hayat günden 
rışları bugün başlıyor. Bu fennı güne ucuzlamaktadır. Ticaret 
at yarışları; memleke~m!.z~e at odasının hayat indeksi de bunu 
neslinin ıslah ve tekamulunde isbat etmektedir. 
şüphe yok ki beklenilen ehem- Havayici zaruriyeden <;>lan 
miyetli tesirini yapacak ve ne- eşyanın fiatlerinin düş~esı de 
tice sini gösterecektir. A ~rupa- bunu gösteriyor. Yaz munasebe 
nın bugün gördüğümüz bır kuş tile halkı en c;ok alakadar eden 
sür'atile uçarcasına koşan hay- sebze fiatleri ve en ziyade Y~~en 
vanat binlerle kilo yük çeken de sebzedir. Bu sene sebze dıger 
koşum hayvanatı; iyi damı~lık- senelere nisbetle hem bol hem 
lar intihabile beraber sergı ve de ucuzdur. 
koşular gibi teşvikatın ~irer e- Mevsim sebzelerinden patlı
seri; merak ve şuurlu bır çalış- can 2-5 kuruş, bamya okkası 15 
manın mahsulüdür. .. .. . -25 kuruş, fasulye 20-25 kuruş, 

Avrupada koşular huyu~ ~ır domates 7,5, biberin okkası da 
rağbet görmekte ve mevsımın 20 kuruştur. . . 
binlerle seyirci celbeden en ka: Diğer mevaddı gıdaıye fıat
labalık mahallini koşu yerlerı leri de nisbeten ucuzdur. Şeke-. 
teşkil etmektedir. . . rin okkası 56, gazin tenekesı 

Bizde koşular bir ikı senedır 360 sabun 60 un 35, pirinç 48 
yeniden canlanmağa b~şlry?r ku~ştur. ' 
ki bu da şayanı memnun~yettır. Kışın yakla§lllası yüzünden 
Bilhassa bu hususta İzm~rde ya odun kömür fiatlerini yavaş, ya 
rışlara alaka gösterenlerın ade- vaş a~aktadır. Eyi odunun çe 
di daha çok görülüyor. Maa~:- kisi 320--350, kömürün okkası 
za İstanbulun yarışlarına_ ~u d - da 4 kuruştan 7 kuruşa kadar
ne çok at iştirak edccegı~ en d 
yarışlann diğer senelere nısbet ır. 
le hararetli ve kalabalık olaca Şairi azam 
ğı ve halecanlı bahisler tutula-

cağı ümit ediliyo~. . . Abdu''lhak Hamit B 
(35) at kaydedılmış olan bı- • 

Halk bilgisi 

Heyet Ayıntapta 
tetkikat yapıyor 

Bu tetkikat 20 gün 
daha sürecek 

Halk bilgisi derneği tarafın
dan tetkikatta bulunmak üzre 
Ayıntap ve havalisine gönderi
len heyet mesaisine devam et
mektedir. Geçen sene ayni ma
halde Halk bilgisini alakadar e
den mahalli musiki üzerinde tet
kikler yapan konservatuar heye 
ti çok müfit malumat ve birçok 
mahalli şarkılarla dönmüştü. 

Bu sene giden heyet 
bilhassa halk bilgisinin 
diğer kısmı olan: Oyunla
nn menşei o civardaki binaların 
tarzı inşası ev eşyaları, ve hatta 
halk arasındaki hastayı iyi et
m"ek için kullanılan ilaçlar ve u
suller hakkında müşahedelerde 
bulunmaktadır. 

Bu tetkikler ileride mahalli 
içtimaiyat ve adetlre üzerinde e 
ser yazmak ve ma!Umat almak 
istiyenler için çok faideli olacak 
tır. Heyete orada bulunan halk 
bilgisi derneğinin fahri azaları 
da iştirak ederek krymetli yar
dımlarda bulunmaktadırlar. 

Heyet daha yirmi gün Aym
tapta kalarak tetkikatını ikmal 
edecek ve sonra İstanbula döne
cektir. Bu seyahat hakkında bir 
rapor neşredilecektir. 

Malullere para dağı
tacak komisyon 

rinci haftanın tay koşusund~; Lu··syen H. ile evleniyor Ald Malullere, yetimlerine veri-
Sonlayit ile Mal~ay v,e ervış Abd "lh k H ' ·t lecek paralann müfredat üzerin 
arasında retin bır mucad~le ol.a Şairi azam u a amı " r "t mu- Beyle Lüsiyen Hanım evlenme den cetvellerini tanzim ve tev-
cagı anlaşılıyor. so; ayı :asına ğe karar vermişlerdir. Ü stadın ziatı idare edecek komisyon dün 
teaddit yarışlar 

1
azan a raO- Lu··siyen Hanımla bu izd ivacı i- Mektupçu Hüdai Beyin riyase-

ve mesafenin kısa o m~sır.ı " 
men birinciliği kuvvetlı bır hal'. kinci izdivacıdır. Abdülhak Ha- tinde toplanmıştır. Askerlik şu-
van olan (Maltaya) terketmesı mit Bey, Brükselde sefir iken heleri reisleri ile Defterdarlık 
muhtemel görülüyor. Lüsiyen Hanımla tanışmış ve muhasebe müdürü de içtimaa iş 

(7) at iştirak edecek olan evlenmişlerdi. Bilahare İstan- tirak etmişlerdir. 
(Handikap) koşusunda Prens bula avdet ettikten sonra ayrıl Komisyona gelen defterler ye
Halinı Beyin (Rüçhanla, Poro- mışlar ve Lüsiyen Hanım Kont kun üzerinden olduğu için müf 
ju); Küçük Ceyla~ k~çük Tay- Soranzo namnıda bir İtalyan redatlı cetvellerin Maliye ve Ko 

r ve Gazal haylı mucadele e- ile evlenmişti. Kont ve Kontes lordudan istenmelerine karar ve 
~a klerdir. Fazla siklet alan Soranzo bir müddet Venedikte rilmiştir. 

R~~eh ın ko<.arken ayağındaki yaşamışlar fakat bu izdivaç Tevziat Ziraat Bankası tara-
uç an ., ı • ı d - · · L .. · d 1 "h ı B 

11 
k · .. ksederse Gaza ve mesut o ma ıgı ıçm usıyen fın an yapı acağı cı ete anka 

~pa , 1 n~ metli birer koşu Hanım Kontu terkederek İstan dan da bir zatın içtimalara işti
h ey lanın 

1 
ıy 

1 
ına rağmen bi- bula gelmişti. O zamandanberi rakı kararlaştırılmıştır. Çetvel-

.ay~~nı 0 m~ .~r Tayyar arasın Abdülhak Hamit Beyle beraber. Jer tetkik olunarak yakında tev 
rıncılık Poroj ~:nilebilir. oturan Lüsiyen Hanım bu defa ziaata baslanacaktır. 
da kalacaktır . . k de- 1 me memuru huzuruna çı- - --

B · · k uya ıştıra e ev en . · · 1 t b l T h 

Yeni şeker 

Alpullu fabrikası bu
gün istihsalata 

başlıyor 

Fabrika tam üç ay 
işliyecektir 

Alpullu şeker fabrikası bu
gün şeker istihsaline başlıyacak 
tır. Fabrikanın bugünden itiba
ren mütemadi bir çalışma ile an 
cak üç ay zarfında elindeki pan 
carr bitirebileceği tahmin edil
mektedir. Alpullu şeker fabrika 
sı bu sene 65,000 ton miktarın
da pancar işleyecektir. Bu pan
car şimdiden fabrika ambarlan
na depo edilmeğe başlanmıştır. 

Alpullu fabrikası seneden se
neye istihsalatmı arttırmakta
dır. 

Bu seneki istihsal geçen se
neden çok fazla o bilecektir. 
Şeker inhiıarının tasfiyesi 

Şeker inhisannın tasfiyesi 
devam etmektedir. Tasfiyenin 
daha bir ay kadar devam edece
ği tahmin edilmektedir. 

Borsada fiatler 
Dün borsada İngiliz lirası 

1034 kuruşta açılmış ve bir ara
lık 1035 kuruşa kadar yükseldik 
ten sonra 1034 kuruştan kapan
mıştır. Liret 8,98, Altın 914 ku
ruştan muamele görmüştür. 

Elektrik ve ıun'i ziya 
ile reklam 

Bir İtalyan elektrik müessesesi 
şehrimizde elektrikle ve suni zi
yalarla reklam yapmak için Ti
c~ret odasına müracaat etmiş
tır. 

Lastik fabrikası 
Bir Alman müessesesi geçen 

s~ne. ~eı.nleketimize çok lastik 
gırdigını nazarı dikkate ala
rak Türkiye'de bir lastik fabri
k.ası .aç~ak için teşebbüsata gi
rışmıştır. 

Fabrikanın mümessili tetki
kat yapmaktadır. 

Kahire ziraat sergisi 
Mısırda Kahirede bir ziraat 

sergisi açılacaktır. Bu sergiden 
gaye Mısınn kabiliyeti zirayesi
ni yükseltmektir. 

Kambiyo borsası 
lıtr:rlln IOJ4 00 l..e\'a 64 -
flolor 0.47 .~ .o< ~ i li• 
Frank ı ı ~7.0t ~tart 1 '17.(M eşıncı oş hlikeli. ·ri karak izdıvacı tescıl ettırecek- s an u - a ran 

cek (15) attan en te ·G-.. aeferleri 1<cı • •ı·•.o ı.c 
1 ( 8 .. 1 k e Mebruk ile u tir. 1 n 0 an ~ey 'v ·n bı·r mü- Abdülhak Hamit Bey ve Lü- İstanbul-Tahran yolu sekiz 1 orabmı ·"' - .2ı 1 =i•;::·"---=

21::..' ..::-::::·"!..! 
;- ıı 10,0( 

9 J İ sında reb J' k 2 4ı 2' ı;nmn 1• N • 1 ı.!'"e zmır ara ~ M f in . Hanıma mes'ut bir hayat güne indirilmiştir. Yataklr va- .:..:~··•::•:.:__;;..,;.:;..;;.ı; . .._ __ .;......;.._ 
~adele muhakkaktır. e~a en sı_Ye': 1 · k ı k 

1 
_ b .. ciliği. seri bır hay- dılerız. gon ar şır etinin Londra- Bağ-

ısa ı1gı Sır.~nl k'e' vadediyorsa p dat eseferl~ri.Tahranlada irtibat 25- 45 yaŞIOdakl 
van o an u ey d edi- Kemalettin Sami ş. peyda etmıştır. 
da neşesini muha~a.za e «:'~ ·- B" kr · k · K k ( ·kra i ği takdirde birincılık ve.ıkıncı dün gitti ır na ıyat şır etı erkük- iZ ara 1 m ye 
lk Mebruk ile Güzel tzmırde ka Bağdat hattı üzerinde Hanıkın 
1 

. T . Maahaza ko Berlin sefirimiz Kemalettin istasyonundan yolcuları alarak Zat isleri muhasibi Hamdi B. 
acaktır dıyebı ırız. · · Sami paşa dünkü ekspresi~ Ber otomobille Tahran'a götürmeg" e bir muharririmize kızların ma-
şu net"ıces·ı isabetin derecesını f. · · t · · h kk d !ine gitmiştir. Se ''..'~ız ıs as;: karar vermiştir. aşlarının suret• ıtası a ın a 
,göBs~e:ec~ktir. 4 "ıkinci yarışa yonda vilayet v~ hukumet erka Mısır seferleri . demiştir ki: 

ırıncı yarışa • .. .. .. a nı ·1 ıe ~ahsı· dostları tarafından - 25 - 45 ya" arasındaki luz-
7 d duncu Y < Seyrisefain idaresinin İsken· Y 

3, üçüncü yarışa • or . · teşy·ı edilmi tir. Berlin fah.ri !arın tasfiye muamelesi dün · 15 atıştı- deriye po~tasında ticari eşya 
rışa 3, beşinci yarışa konsolosumuz M. Şnur ve re.fı- hitam bulmuştur. Şimdiye ka-nakliyatı çoğalıyor. Bugüı1 kal-
rak edecektir. h u kası du··nkü ekspresle Berlıne k k 1 c·· h . dar tesbit edilen miktarın dört-. s · k cı"den us aca - o an um unyet vapuru Yanslar içın ır e . d" te u··cu··· mu·· racaat ederek ikrami-. d"J ktır gitmişler ır. mühim miktarda kereste almak 
~\' trenler ta~!_!.~ · tadır. yele~ini alını tır. Bakiye kalan 

Matbuat hey'etl Gu··mrükten çalınan 31 top M d l . . . Iarın ikramiyesine bu hafta Cu· 
ısır an ~e ırımız tıcarethane 

kumaş lt;rine gelen mektuplarda turfan martesi gününden itibaren bir 

bugu .. n gı· dı·~or. . . h , . lu d . f dk. ., hafta daha temdit edilecektir. Gümriigün Galata ıt a a.t s a ıç ın ı ıstenı mektedir. Ya-
Bulgar matbuat cemıy7.tı t~- mında geçenlerde kumaş. sırka- kında fındık nakliyatı da haşir- 21 - 25 yaşında kızlardan ik 

1 d t uzerı- "klerden bır kıs yacaktır ramiye almak için ba istida mü 
rafından vukubu an ave . . . tı olmuş ve sarı - · 
n T .. k matbuat cemıyetını mı yakalanmıştı. Yolcu nakliyatı da yavaş ya- racaat edenler vardır. 
te~s~:n Bulgaristana gidecek Bu i le alakadar görülen İs- vas artmaktadır. Tevziine yakında başlanacak 
olanhey'etbugün azimet edecek mail efendi isminde birinin da- Asun B. yakında İzmire tır. 

R fk Hakkı 'd k Evlenen kızlara kanunen ve-
tir. Hey'et Falih ı 1• ha ifadesi alınmıştır. gı ece ·· N med rilmesi lazım gelen 2,5 senelik 
Tarık Ahmet Şükru, ec - Çalınan ve sonra da gümrük- Müskirat inhisan umumi mu·· ' ı s J"h B !er ikramiyeler evlenmeyi mütea-
din Sadık ve Kema a 1 

• ten kaçırılan kumaşlar 31 top- dürü yakında İzmire gidecektı"r. kip verilecektir. 
den mürekkeptir. . . tur. Bunun bir kısmı el'an bulu Bu sene idare İzmir havalisin- 20 f l 

Matbuat Cemi.yeti reısı Hak- t d k .. 11 . 1. .k d kuruştan az a maaılar 
kk 

namamış ır. en u ıyet ı mı tar a üzüm 0 "k 1 d 
ki Taıl.k Bey bu seyahat ha m 1 k B n senelı maaş ar an yirmi satına aca tır. u ~eneki müba 
(la atideki izahatı vermiştir: Aslı yok... kuruştan fazla olanlar için he-yaatın geçen seneden fazla ola-

- Evvela Burgaza gideceg"iz · · ·· 1 • A t nüz ita emr_i g~memiştir. Bir gazete İstanbul Polis mü- cagı soy enıyor. sım B. zmir- ~ 
oradan otomobillerle Vamaya dürlüğü teşkilatında yeni tebed de yapılacak üzüm mübaraatmı Polia üçüncü şube 

müdürü gidilecektir. Seyahat programı- b idare edecektir. 
nı henüı bilmiyorum.Fakat Sof- düller yapılacağını v~. -~ ~eyan 

· . · da dördüncü şube ~u~u.ru ~:ı-
ya ve diğer bazı ~ehırl~n zıyaret dettin Beyin de degıştınlece.g~-
edecegimizi zanne~~rım .. ~eya- ni kaydetmişse de bu havadısın 
naumız bir hafta surecektır. aslı olmadığı anlaşılmıştır. 

lral< ~efiri mezunen -·-
Yeni vapur F elemenkten 

Berline gidiyor hareket etti 
frak sefiri Rauf Bey 3 aylrk 

m zuniyet almıştır. Mumaileyh 
mezuniyetini Al.nanyada geçire 
cektir. 

Rauf Bey seyahatine pazar 
günü başlıyacak ve doğruca 
Bcrline l!'idecekt•r 

Felemenk'ten alınan vapııı;ın 
muayenesinin müsbet netıce 
verdiği ve vapurun '.'.'-mster?am 
dan limanimıza muteveccıhen 
hareket ettiğine dair tell!'raf 
eelmistir. 

Mektepliler 
müsabakası -·-

lift üncü hafta bitti 
64 Unca hafta bitmıştır. 

Gazetemizde çıkan lıalıcrlcr 

den en mUhlmmln! seçip cu
mart•~I alışmına kadar mü
sabaka memurlutuna rllnde
ılnlı. Neticeler pazar rono 
nctredllccekllr. 

Polis üçüncü ube müdiriye
tine tayin olunan Kerim B. dün 
den itibaren yeni vazifesine ba'? 

1 
lamıştır. 1 

Kerim B. kıymetli ve mukte
dir zahıta erkanıınızdandır. Mu 
maileyh meslekten yetişmiş 
Anadoluda bir çok vilayetlerde 
polis müdürlüğ " i ve İstanbul 
kısmı siyasi müdürlüğünde bıı· 
lunmustur. Bu yeni va7.'İfesinde 
<le muvaffak olacağı şüphr~iz
dir 

·Telgraflar 

Badema zarflar 
içinde da~ıtılacak 

------
idare bu zarflar için 
masraf yapmıyacak 

Posta müdiriyeti umumiyesi 
bazı memleketlerde olduğu gibi 
telgrafları zarf içinde dağıtma
ğa karar vermiştir. 

Zarflar munakasaya konul
muştur. Yalnız posta idaresi bu 
zarfları parasız yaptırmanın da 
kolayını bulmuştur. Zarfları ya 
pacak müteahhit zarfın üzerine 
istediği reklamı koyabilecek bu
na mukabil zarflar için para al
mıyacaktır. 

Zarflar 10xl4 santim ebadın 
da olacak ve şimdilik 7 ,000,000 
tane tabettirilecektir. Müteah
hit bunu 250 şer bin basabilece
ğinden reklamı da değiştirebile 
cektir. --------

Prirn rniiddeti 
Labrikatorlere veri
len mühlet dün bitti 
Teşviki senayi muafiyetinden 

istifade eden fabrikalara senelik 
imalatları nispetinde ve muame 
le vergisine mukabil olmak üzre 
prim verilmektedir. Bu prime e
sas senei maliyedir. Fabrikalar 
senei maliyeye ait olan hesapla
nn cedvellerini hazirandan ni
hayet bir ay sonraya kadar hü
kumete tevdi mecburiyetindedir 
!er. Prim için müessesata veri
len mühlet dün akşam nihayet 
bulmuştur. Müessesattan şimdi
ye kadar cedvellerini maliye şu
belerine vermeyenler primden 
istifade edemiyeceklerdir. 

Haber aldığımıza göre bu se
ne prim olarak Sanayi ve Maa
din Bankası hisse senetlerinin 
tevzii mukarrerdir. Müessesele
rin imaliitına görekanunen prim 
yüzde on kadardır. Bu miktarda 
heyeti vekilece tayin edilmekte
dir. 

Sabık polis müdürü 
Sabık polis müdürü Şerif B. 

Çorluya tayin edilmiştir. 

Sanayi müdürlüğü 
İstanbul senayi mıntakası 

ınüdiri Kazım Beyin Zonguldak 
maden kömür işleri Türk ano
nim şirketi müdürü umumısı 
muavinliğine tayin edildiği ve 
vekilletide senayi müfettişi Ha
lit B. yaptığını yazmıştık.Şimdi 
ye kadar Kazım Beyin yerine 
kimse tayin edilmemiştir. 

Rokfeller hesabına tahsile 
gidecek doktorlarımız . 
Rokfeller müessesesi tarafın 

d<ın Amerikada tahsil ettirile
cek Türk doktoru olarak Ema
net sıhhiye müdür muavini Kud 
si Bey intihap ecl ilmisti. Kudsi 
B'yin isim ve hüviyeti Rokfel
ler müessesesine bildirilmiştir. 

Kudsi Beyden inhilal edecek 
olan sıhhiye müdür muavinliği
ne dispanserler müdürü İsmail 
Ruşen Beyin tayinine ihtimal ve 
rilmektedir. 

tik mektep şehadetnameleri 
Bu sene İstanbul ilk mektep 

!erinden mezun talebenin şaha
detnameleri Maarif emanetince 
ihzar edilmiştir. Şahadetname· 
ler talebeye tevzi edilmektedir. 

Hukuk falcülteıi riyaıeti 
Hukuk fakültesi riyasetine 

Tahir Beyin intihabı tasdiki ali 
ye iktiran etmiş ve dariilfünun 
emanetine bildirilmiştir. 

Maarif Emini 
Maarif emini Muzaffer Bey 

bugün Ankaraclan şehrimize ge 
lecektir. 

Türkiyat enstitüsü 10 eaer 
neşretti 

Darülfünun neşriyatından ol 
mak üzre yeni harflerden sonra 
Türkiyat enstitüsü tarafından 
şimdiye kadar 1 O eser basılmış· 
tır. 

Liman işlerini11 bir elden 
idaresi muvafıkgörüldü 

Bunun için umumi bir müdürlük 
ihdas edileceği söylenivor .. 

Liman işlerile beraber rıhtım şirkeO 
meselesinin halli mevzu bahistir 

Bir çok dedikoduları mucip 
olan İstanbul liman meselesi ni
hayet halledilmek üzeredir. 

Limanımızdaki kan ıkhkla
rm izalesi için tetkikatta bulu
nan komisyonun mukarreratı 
hükilmet tarafından ehemmiyet 
le nazarı dikkate alınarak esas 
itibarile bütün liman muamela
tının bir elden idaresi muvafık 
görülmüftür. Limana ait güm
rük, karantine, fener, polis ve 
Rıhtnn işlerinin bir dairede top 
!anmak suretile, şimdi birçok 
müşkiliita ve zaman zıyaına se
bep olan aynhklann ortadan 
kaldınlmasını mütehassıslar tas 
vip etmektedir. Komisyonun bu 
bapta hazırladığı rapor esas iti
haz edilerek Jaznngelen teşkilat 
projesi yakında hazırlanacaktır. 
Komisyonun raporu, geçen se
ne liman müdürü umumiliği te
sisi hakkında ortaya atılan tek
lifi teyit etmektedir. 

Esasen alakadarların hepsi 
inhisar kaldınlmasım istiyorlar. 

Vapurcular birliği tahmil ve 
tahliye müstesna olmak üzre li
man1a alakası olan bütün diğer 
muamelatın tevhidine taraftar
dır. 

Birlik noktayı nazarını şu su 
rttle izah ediyor: 

- Limanda halledilecek iki 
mesele vardır. 

Birincisi, bilhassa transit ge
çen gemilerin şikayetlerine se
bep olan muamelatın dağınıklı
ğıdır ki muameliitın tevhiclile 
bunun önüne geçmek mümkün
dür. 

Liman işlerini ucuzlatmak i
çin de şimdi inhisar şirketinin 
pahalı olarak yapmakta olduğu 
tahmil ve tahliyeyi serbest bı
rakmak laznndır. Tahmil ve tah 
!iye serbest bırakılınca muhtelif 
anonim şirketler teşekkül ede
cek ve bunun tesirile tahmil ve 
tahliye hizmetleri ucuzlıyacak
tır. Şimdi kömür nakliyatında 
kullanılan bir mavunarun bir 
günlük kirası 10 liradır. Halbu
ki inhisar kalkınca bu üç liraya 
inebilir. Rıhtım şirketile de bir 
itilaf yapılarak, antrepolar lima
nı bir elden idare edecek alaka
dar devair mümessillerinin pro
gramına amade bulundurulabi
lir. 

İnhisarın ilgasından sonra 
şimdiki Liman şirketi serbest 
şekilde faaliyetine devam edebi
lir . 

Liman inhisar şirketi kaldın! 
dıg ı ande tahmil ve tahliye ma
sarifi laakal yüzde otuz nisbe
tinde inecektir. 

Bu vaziyet, limana istenilen 
inkişafı tabii olarak getirecektir. 
. 1;'ahmil ve tahliyenin şimdiki 
ınhısar halinde hiikumet idaresi 
ne intikalı muvafık değildir. 
Çünkü bu bir ticaret işidir ki 
serbest olması en iyi tedbirdir." 

Şayanı clikkat olan bir cihet 
te limandaki işsizlik dolayrsile 
tahmil ve tahliye amelesinin 
; üzde yetmişi açıkta olınatiıdır. 

Şimdi limanın ıslahı mevzu
bahs olurken Rıhtım şirketinin 
vaziyeti de tetkik edilmiştir. 
Şirketin imtiyazının hükümen 
tarafından satın alınacağına 
dair vakı neşriyatı şirket ne te
yıt, ne de tekzip ederek diyor 
ki: . 

- Hükumet, şirketimizin im 
tiyazını mubayaa için bize bir 
teklif yapmış değildir. 

Şirket liman için daha faide
li esaslar dahilinde faaliyetini 
arttırmak ve icap eden rıhtımla
rı.yapmak Üzre üç sene evvel hü 
kumete bir proje vermişti. Bu
nunla birlikte şirketin zarardan 
k?r.tulması için tarifelerin tezyi 
dını de teklif etmiştik. 

Henüz bu mesele intaç edil · 
memiştir." 

• 

liman lşltrlni ltlklk tdtn 
konısiyon rtlsi 
Na/ti Bey 

Diğer taraftan §irketin işe 
başladı~ı tarihten itibaren 40 
sene geçmiş olduğundan hüku
met şirketin bütün tesisatını 
mübayaa suretlle imtiyazı al
mak hakkına malik bulunmakta 
dır. 

Liman meselesile birlikte 
Rıhtım şirketi işinin de kül ha
linde derpiş edildiği ve hepsi 
birden halledileceği anlaşılmış
tır. 

Buhran yok 
Günde 1~0 ton buz 

çıkarılıvor 

Emanet 50 tonluk bir 
fabrika daha yapacak 

Buz i•tihsali günde 125 tamı 
baliğ olduktan sonra buz buh
ranının önüne mümkün mertebe 
geçilmiştir. Maamafih istihsal 
miktarı eskiıine nisbetle günde 
5~ ton arttığı haldoe satı~ ta o 
nısbette çoğalın.ıştır. Binaenale. 
yh gelecek sene bu miktarın da 
k~fayet etmemesi ihtimali şim
dıden dlişünülmekte olup şayet 
asri inşaat yapmak üzre müra
c~at eden Alman grupu ile kısa 
bır zamanda uyutulacak olursa 
kerestecilerde sebze halile bera. 
ber 50 tonluk yeni bir buz fahri 
kas~ daha yaptınlacalı:tır. Eğer 
bu ış olmaz veya uzayacağı an. 
!aşılırsa o vakit bu 50 tonluk fa. 
brika Kadıköy halinde yapıla
caktır. Bu takdirde Anadolu ci· 
heti, Adalar ve gemilerin buz 
ihtiyacı bu fabrikadan, İstanbul 
Beyoğlu ve Rumeli cihetinin ih
tiyacı da mevcut fabrikadan te
min olunacaktır. Yapılan tetki
kat neticesinde bu seneki buz 
buhranına biraz da geçen kış 
kar yağmamış olması sebep ol
duğu anlaşılmaktadır. Çünkü 
her nekadar karın suya atılma
sı memnu ise de bunlar boyana
rak dondurmacılara satılmakta 
idi. Halbuki bu sene dondurma
cılar da buz kullanmak mecburi 
yetind~ kalmışlardır. 

Evlenme ilanları aakıya a
lınmıyor mu? 

Bazı evlenme memurluklan 
tarafından zabıtai belediye me
murlarına askıya konmak üzre 
gönderilen evlenme ilanları vak 
ti.nde asılmadığı ve zabıtai hele· 
dıye memurlarına müracaat e· 
den alakadarlara askıya asılma. 
dan da olabileceğinin söylendi· 
ği haber alınmıştır. 

Bu çok yanlış bir düşüncedir 
askıdan maksat herkosin görüp 
okumasıdir ki bu sayede bir kim 
senin iki kere evlenmesinin önü 
ne geçilsin. Bu hususta ehreml 
ni Beyin nazarı dikkatmı celp 
ederiz. 

Eczacılar odaya kayde
diliyor 

Bunlar hicri ilk asırlara ait 
şark edebiyatı tarihleridir. Keza 
ilahiyat fakültesi 5, ve hukuk fa 
külte~i de 5 ner ncsretıni,tir. 

Şirket, tarifenin yükseltilme 
si cihetine gidilmediği takdirde 
çok zarar göreceji iddiasmda
dlr. 

Tababet kanunu mucibince 
eczaciların da etibba odasına ka 
ydi lazımgelmektediı. 

Ecıacıların odaya kavdına 
başlanmı.tır • 
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1 AGUSTOS 1930 
lDAREHANE - Ankara caddeıi 

'fo: 100 Telırraf adreıi: Milliyet, I .. 
:anbul. 

Telefon numarl\lı: 
htanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
o 
3 aylığı 
6 .. 

12 ,, 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 
750 .. 1400 " 

1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıreçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanlann meo'uliyetini 
kabul etmez. 

1 Bugünkü hava 
Dün hararet en çok ~ en az 1 

18 derece ldL BogUn ha,·a açık 

.:ılacak ve riızgAr mut<h•vvil e<eccktir. 

, Fs• ikili 1 

Sulanmak! 

Briand'ın Avrupa birliği hak- ra hedef olmuştu ki, bu kad~r 
kındaki notasınaİsviçreden ma- büyük bir ekseriyete iktiran e
da, bütün devletler cevaplarnu deceğine kimse ihtimal vermi
vermişlerdir. Gelen cevapların yordu. Bu netice her halde 
bir bilançosunu yapmak faydalı Reisicümhur Hoover için bir 
dır. Briand 26 devleti davet et- , muzafferiyet telakki edilmek la Derede yıkauaıı kızlar 
mişti. Bunlardan bugüne kadar: zımdır. Köy kızlan yıkanıyorlardı. 1 manm nişanlısı da dikenli bir 
25 ~evl~t ceva:Pl~r~nı _ver'!'iştir. 1 Diğer taraftan tahdidi tesli Vakit akşamdı .. Gökte ay var- böğürtlenin arkasına sinmiş su
Brıa:ı~ ın proJesını hıç bır kay- hat meselesi İngiliz Avam ka- dı. ve derede binlerce söğüt göl da mehtaba meydan okuyan sev 
de tabı . tutma~ı.zm kabul eden ı marasında şiddetli münakaşa geleri... gilisine bakıyordu ... 
ancak uç devlettır: Yugo~lavya l !ara sebep olmaktadır. Hüku- Bu gölgelerin kararttığı gü- Mehmet Fatmayi ne kadar 
Ç~.k?.sl~v.a~ya,, ve Leh~st~n .... met bu yüzden iki cepheli hü müş su,genç kızların gölgelerini 
Kuçuk ıtılafın azası old~gu ıçın 

1 
cumlar karşısında kalıyor. Bir halka halka sıkıyordu ... Kahka çok seviyordu .. Onu zaten ilk 

Fransa ya yakın_ olmas~ Ia~ımge- 1 taraftan muhafazakar fırkanın l halar suyun sathına çarparak defa geçen sene böyle sıcak bir 
len Romanya bıle proıeyı an- ı sag' cenahı dig' er taraftan da d hl" d · ı· d günün akşamı derede görmüş 

k ··h· k d" "h · · ı k ' saz e ız e ın ıyor u ... 
ca mu ım ay 1 1 tırazı 1 e a l kendi mesai fırkasının sol ce- . .. .. ve derhal vurulmuştu. Ne dol-
b 1 d b ·ı • · · b"ld" · · · Ne sıcak bır gunun akşamıy-u e e 1 ecegını 1 ırmıştır. nahı Churchill tarafında tem- ·· d"" 1 k 1 
Belçika da kuyut dermeyan et- sil ~dilen birinci zümre her dı bu akşam ... Güneşin battı-. gun vucu u, -~e par~- s~~- an 

· t" 1 ' - d - k b" 1 'l' l j vardı .. Koyu sıyah gozlerı uze-mış ır. . . . nevi tahdidi teslihat fikrine gı agın ar ası ıle 1a a kızı . . - . . . .. 
17 devletın verdıklerı cevap/ h l"f .. .. .. İ ·ıt _ bir çember icinde bunalıyordu ! rındekı bugusu sılınmış mur-

ret mahiyetinde teliikki edile- rı;u a 1 gl ordunubyo~-. .. ndgfı ere K"" k 
1 

d k d k düm eriği gibiydi .. Ne yu-
b.1. B d nın asır ar an ıırı mu a aasını oy oru arın a ne a ar us 

ı ır. u devletler şunlar ır:lb k d "h 1 tt"'" .. ··ı d . . ı··· .. muk ellerle suyu dalgalandıra-
İ ·ıt Al 1 l A u a arı ma e ıgı goru me varsa erenın serın ıgıne u- , 
ngı ere, B ':1~~yaD t~ ya, k 'j diğini iddia ediyor. Sosyalist süsmüşlerdi ... Kurbağalar su-_ rak arkadaşlarını ıslatıyordu .. 

vEustturya, F" elçıd~· aynımar ;~~ lere gelince: bunlar namına söz da~ bas cıkarmıyorlardı. ve sö- İşte o günden sonra Meh-
s onya, ın an ıya, unan s 1 .. r K h ı ·ıt · · 1 

tan Felemenk İrlanda Latvi- sı:ıy ıyen. en~~rt y, ngı ere· ö-iitler ince <lillarile durgun su ' met, onun arkasına takılmış 
' ' ' İ 1 nın teslıhat ıçın fazla para sar "' 1 b" ·· b h · ı· - · d ya, Norveç Romanya, span f . .. . b" ld" . B b" "b" 1 yun yüzünü yalıyordu Gene • ve ır gun sa a serın ıgın e 

ı ' ettıgını , ı ırıyor. u, ırı ı- · · • 
ya ve s_veç. . 1 rine zıt iki fikir arasında mu [ kızlar hala sudan çıkmıyorlar 1 Fatma çeşmede ıbakraçlarını 

Macarıstan, Portekız, ,Ama- kaveleye taraftar olan büyük ve mütemadiyen kahkahalarla il doldururken ona ilk sevgi keli 
vutluk ve Luksemburg un ce- . j ı · · ·· J • • F b 

1 ' d . 1 . 1 eksenyet vardır. etrafı çınlatıyorlardı... Civarda j me erını soy emıştı.. atma u 
Bir "eyin bir kimsenin, tatli- vap arı a emnıyet mese esı e 1 ·· 1 · ·· ·· b k k d" 1 · 

. " . 
1 

hatta iktisadi teşriki mesainin biri- - Japonyaya gelince, burada hiç bir erkek yoktu. Zaten ·~ü- - soz en onune a ara ın emı~-
ıun, şekerın su anmas!, birine karıştınlamıyacaoı mer- da mukavelenin tastikine emri 1 tün köyün erkekleri de bu sa- ti... Sonra Mehmedin yüzüne 
"'monden yerlerde agzın sulan . . . . . b. k" ·ı b k ı k d b k k t ··ı·· · · "ki d .. 1 . kezındedır kı, bu ıhtırazı kayıt va ı nazarı e a ı ma ta ır. atte kızların dere boyunda ol- a ara a gu umsemıştı ... 
ması, erke er arasın a goz enn . G · b A · ı T l 1 
sulanması pek makbul değildir j Fransız ;ıoktaı nazarının esası-/ erçı .. aşta ı:ııra .. ogo o -1 duklarını bildikleri için bu ta- Mehmet ~atmacığını ne ka-

k ,_1 1 b na taalluk eder. mak uzere, bazı nufuzlu Ja- f h" - ...... 1 dar çok sevıyordu .. Ne kadar amma so a ... arın su anması u- B" . . . · d"kk t 1 k 1 1 ht ra a ıç ugramaz gorunur er- -
aksin h "d b' - ızım ıçın en şayanı ı a pon arın mu ave eye a ey ar d. b" . - .. onundu .. Ne kadar ona kendisi-

n?U-----e oşa gı en ır şey olan nokta şudur ki devletlerin , oldukları mallımdur. Fakat bu 1· Fakat ırı çıkıp ta eger bo 
dır ' - ·· 1 1 · ni vermişti.. · d on biri bizim de birliğe dah:ı ·itirazların mukavelenin tasti- gurt en erın arasında dolaşsa, 

Emanet bu sene her sene en im 1 d ah . . . ' . . · · l" · l" ı d · Artık gece gu··ndu""z hep ontı 
[ l k k, 1 B ·u· o amızı cevap arın a sar a- kını tehırden başka bır tesırı gız ı gız ı on an seyre en nıce 
az a so a su atıyor. unu ı - . . 1 d" B b" · 1 - . . d"" ·· ·· · t"kb ı · b" 

f k hak 1 - d b ten ıstemış er ır. u on ırın o mıyacagı tahmın edılmekte- uçan çapkınlara tesadüf eder- uşunuyor ve ıs ı a e aıt ır• 
ra etme şınas ıgm a u- d k R d · · · . k 
l 1 L'kin 11 ünlerde o uzu usyanın a gırmesın; dır. di ... İşte derenin içinde yıka-- ço tatlı hayaller kuruyordu ... 
unma ıyız. a so g , talep etmiştir. Hem Rusya, hem i * * * ·· · B k d F 
bu işe de şeytan karıştı. Sokak- d T"" k" . . . . . . İ nan kızların en guzelı olan Fat u a şanı a gene atması-
! d . -1 1 1 dı e ur ıyenın gırmesını ıstıyen ngilizler Hint lideri Gandhi nı uzun uzun görebilmek için 
arı enız suyu ı e su uyor ar . !er şunlardır. · · · · · 

"Milliyet" in eğlence!eri 
12 ~ "'18 

Buglln kil yeni D!lnkll bllmecemlzlıı 

bilmecemiz • alledllmiş •ekli 

Soldan sağa. , Yukardan apğı: ) ' 

1 
1 - Uzak nidası (2) Nota (Z 

ı - Laz kayığı (4) Felaket (4) cak (3) 

t . 2 - Cet (3) Nota (2) 
2 - stıkbal (3) Dem (3) 3 _Rabıt edatı (2) 

3 - Bakire (3) 5 - Fena gülmek (8) 
5 - Siliihlı sinek (3) Sevda (3) 7 - Yama (2) İştah açar (6, 

8 - Trabzonlu (3) Yaşa (Z)t ~ 
6 - Erkek (2) Nota (2) g _ Zaman (2) Beyaz (2) sı· 
8 - Mür (3) Kase (3) eden (3) 
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Eın,rali ınetrul(f' miidıirli.iü·i.indeJJ 
l' 

Satılık Köşk ve Bahçe Hisse~ 
Yeşilköyde Şevketiye mahallesinde Aslan sokağında 8 ıııl'. 

mara: Bodrum katında: Çamaşırlık, hela, koridor, bir oda, ıtl~ 
fak, odunluk, kömürlük ve kiler. Birinci katı: Yemek odası 1 

salon ve koridor. İkinci katı: Dört oda ve bir banyo odası, korİ~ 
balkon ve hela. Üçüncü katı: Üç sandık odası ve ayrıca işbu klif. 
kün bahçesi dahilinde bulunup birinci katında: kiler mutfak, 1ı 
mürlük. İkinci katında: iki oda, koridoru havi 6 numaralı hafi'. 
ile 10-1 4, 19 numaralı hanelere su isal edecek hava ve elektrİ~ 
müteharrik büyük su kuyusu. 3540 metre murabbaı b_ahçeyi ıtl 
temi! köşkün 36 hissede Hazineye ait 25 hissesinin bedeli se 
senede müsavi tekasit ile ödenmek üzre 15,000 !ıra bedeli ıll 
hammen ile 5/ 8 1930 tarihine müsadif şalı günü saat 14 te patJ' 
lık suretile icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin % 7 ,50 ır 
minat makbuzlarile İstanbul Milli Emlak müdiriyeti satış k# 
syonuna müracaat eylemeleri. 

Deniz suyundaki tuz kuruyup ·. ıle anlaşmak ıçın netıcesız kal kibi olarak belirmektedir. buraya gelmiş ve saklanmıştı. 
.. Almanya, Italya Danımarka -. mahk' Id - ı 

""özlere kaçıyor ve gozlere zarar · • · maga um 0 ugu an aşı- * * * Vakit hayli ilerlemişti.Gök · d~ 
" · İ b di d" ki Fınlandıya Felemenk, Latvıya, 

1 
ıan bir teşebbüs yapmışlardır Rusya ile Amerika arasında Iı Fatmacığa acıyor ve cenaze- muştu. . . Fatmanın aşkı ile 

~:~~~:~icı::~ ~~~a::U Lit~anı:;a, ~ü~sen:burg t:J~r~e~. Hint umumi valisi, Gandini~ siyasi münasebat yoktur. Fakat te ay yükseliyordu.. Yamacın si başında ağlıyordu. lan kalbi, onun ölümü ile bir lı'" 
~ni olacak. ya ız . ıztım gırmBem1 ızı. ıtstı- 1 zindanına bir heyet göndererek buna rağmen ticari münase- arkasındaki kızıl çember ge- Mehmet... rut fıçısı gibi patlamış ve bit· 

B 1 b d hi yen unanıs an ve u garıs an hükumete karşı mukavemet bat teessüs et.rniş ve devam e- cenin serinliği içinde erimişti. M hmet deli g"bi idi Ne ya · t" ana sorar arsa un a ç d y . T .. k" . ı . . ,.,. e ı .. mış ı ... 
. ahzu .. S kakt ki ır. unanıstan, ur ıyenın hareketinden vazgeçilmesi degelmıştı. Sljln hafta zarfında Söğütlerin gölgeleri uzamış ve pacag' ım ne diyeceg' ini şaşırmış Mehmet perlşandt .. Bi:rik'ti-

'!1" rı:. lü r_ g:~e~. 0

1 a .. girmesıni istemiş, fakat Rus- şartile şimdiye kadar alınan fev bu münasebatın da inkıtaa uğ-
:nn tur ~ıs er obz o up go- yadan bahsetmemiştir. Bulgar- k l'd db" 1 . f d"J .. radığı anlaşılıyor Bu neticeye suyun üstünü kafes kafes sar- tı. Göğsü mütemadiyen inip kal * * * 
~üınüze, agznnıza, umumuza istan ise Rusyanın girmesinde a ~ ete _ır .erın re e .1 ~esını ·· h'd" · · · mıştı. kıyor, belinin ortasına bir kur Aradan giinler aylar ge 
nıç.:ıı&ma va.nm ~özümüzetuz . dTk h ld - k teklıf etmıştır. Gandınm bu- mun~er a ısç, ganptır. Genç kızlar hala suyun için- şun yemiş vahşi bir hayvan ti .. Yazı sonbaha·r karşılaııİ4 
iaÇSlll. Zaten hayat okadar tuz şbı~ ı t1t. -~~ zufrkot bugunuh a- na muvafakat cevabı vermedi- ~ır müddet~enberi Rusya A-

. .. .. .. 1 u e ıgını, a a u ma zu- - . 1 1 1 T merıkaya ucuz kereste yollu- de idiler.. gibi h.ırlı.yordu .... Biltün ümidi sonbaharı kış kemirmiş veyiı'ıı·i· 
u olduki gozumuzun bu tuzu- run Türkiye hakkında asla va- gı an aşı ıyor. ngı ız gazete- d R k~ ·ı k be Birdenbire dere kenarından h 1 b d h l 
.uktan nasıbedar olmaması ga- rit olmadığını bildirmiştir !eri , umumi valiyi bu harekete y~r ~· u~. ~res:esı ele a . t aya 1 ır an a ma vo muştu.. hayet gene baharın renkli 
yrıtabii oluyor. İşte Briand'ın notasına ~eri- sevkeden sebepleri izah eder- ek emkıyecegı~~ an fan bmc!Rrı- - bir çığlık bir feryat işidildi Yerde kuru çalılar ve ıslak gülümsemişti .. Mehmet hali lı' 

. • ken sonbaharda Londrada a ereste tuccar arı, u us - Aman! ... Koşun yetişin .. !. toprak üzerinde taş bir heykel milthiş sevginin acısını yaraff" 
Sıcaklık!. • len cevapların bılançosu bun- k 'd.l k 1 ko . . d kerestesinin Amerikaya girme-

d "b · B h""I' d a te ı ece o an ngre ıçın a- Yetişiiiiin' Bog'uluyor! gibi yatan Fatma artık onun nı çekiyordu. Geçende bir gazete yazdı. an ı arettır. u u asa an . .. . . sine mani olmak için çare dü- - - ·· · ··· 
1 1 • ·· · ha sakın ve daha musaıt bır A - Yetşin çocuklar. . sevgisi arkasından koşacak Nihayet yaz geldı· .. Gu .. neŞ f LJrfada hararet gölgede 40 dere an aşı acagı uzere, proJe, umu-ı şünmüşler ve merikalıların 

:eyi güneşte 72 yi bulmuş. Gü- miyet itibarile, hiç te müsait ha~a hazı~lanması maksadının en ziyade ahlaki sebeplerden Sonra bir hırıltı bir inleme kuvveti kaybetmişti... ne etrafı kavurmağa başlBd 
ıeşte yumurta pişiyormuş. İran bir kabul görmemiştir. amıl oldugunu yazıyorlarsa da müteesir olacaklarını bil- işidildi .. Mehmet derhal oldu- Mehmet mütemadiyen inli- Dere kenarı gene akşamları 1'I 
ı bir dostum bunu görmüş bana * * * hakiki sebep, İngiliz ihracat diklerinden kerestenin kürek ğu yerden fırladı koştu .. ü stile yor ve koyu toprak rengindeki labalık oluyor ve köy kızlııfl 
ledi ki ·. Amerik_ an Ayan Mecli_si Lon_-

1
tüccarla_ rının. tazyikleri olmalı- mahkumlar; tarafından kesil-

- d F 'h k k ı d başı"le dereye atladı Dı"mag'ı çehresini uzun gözyaşları yol !ık suda yıkanıyorlardı ... - Bizde ıssıcah daha çoh o- drada ımzalanan balın tahdı- ı;. . t< a ~ a .son _zaman ar a diğini, bu zavallıların mesaile- .. ,, 
d . l"h k ı · · 9 ı H d stana Ingılız h ac t k dehşetli bir yangınla tutus,u- yol oyuyordu... Bir akşamdı .. Gökte ay vagf ur .... Eyleki tavuklar yumur- 1 tes 1 at mu ave es.mı r~- ın 1 1 r . a 1 pe • ri_nin ma.hsulü ~lan . kerest. e-. 

1 Ye karşı 57 reyle tastık etmış azalmıştır O kadar kı uınumı A k yordu. Suyun içinde bile alnın- -zavallı Fatma!.. Gençli- dı; ve derede binlerce söğilt 
1 ayı pl§miş yumurtlarlar. . _ .. . · ı. · .. . nın men aya gıremıyeceğını 

A • tır. İmzalandıgı gundenberı b~ , ıh:,a~at rak.~mı~.rı.. _uzerınde iddia etmişlerdir. Hükumette, dan terler damlıyordu.. ğine doyanuyan Fatma!.. geleri ... 
Mesleki hasbıhal. · • j mukavele etrafında o kadar gu muhım tesırı gorulmıye başla J kereste taşıyan Rus gemılerini Fakat nafile!.. * * * . Bu gölgelerin kararttığı gil' 

İçlerinde Sadi Rıza B. gibi rMültüı· yar,ılln ıış_ddveı· .n.ihaylet mışftırd. BI_u ~elneniı; ilk altı .arhıj geri çevirmeğe başlamıştır. Bu Nafile!.. O gece gözüne bir katre uy- milş sıı genç kızların göJgel~ 
':akrak zatler de bulunan bir kı- ec ıste oy e şı et 1 ıtıraz a- zar ın a ngı terenın umumı 1 vaziyette Rıısyanın da Amerika Çok geç kalmıştı .. Ve zavallı ku girmedi .. Tezek kulübesinin rini halka halka sarıyordu. J{•: 
am Adalı avukatlar geçen gün ' . . . racatı, Alm~nyanın ih~acatın- -1 eşyasına karşı mukabelebilmi- - rıı• 

1 {akacığa gitmiş eylenmişler ve hukukı mı demektır?! dedı, sus- dan aşağı düşmüştür. Ingiltere silde bulunması ve iki memle· Fatmacık bir az açılayım der- - içinde mütemadiyen toprağa ba kahalar suyun sathına çarpa 
1 ıir gazetenin ifadesine nazaran tum. Haziran sonuna kadar 305 mil- ket arasındaki ticari münase _ ken batak bir yere gömülmüş.. kan gözleri, yerde ayaklarının saz dehlizde inliyordu. dl 
'ıralarmda "mesleki" hasbihal- Üsküdardan mektup yon İngiliz liralık ıhracat yap- batın inkıtaa uğraması bekle- Ölmüştü ... Mehmet pembe ağ- - dibinde uzanan sevgilisinin kı- Eğer biri çıkıp ta bu esıııı ;' 
'. er ile hoş vakit geçirmişler Yazan zata mıştır. Diğer taraftan, Alman nebilir., Hadise, Rus-Amerikan zından su kusan biçare ölüyü zıl dudaklı, pembe tenli haya- böğürtlenlerin arkasını dolaŞ 

Ben bu haberi okuyunca gül Taksimdeki ağaçlar münase yanın ayni müddet zarfındaki J münasebatı noktai nazarından kucakladı. Ve hınçkırıklar için- !inden renk alarak kızarıyor, muhakak bir köşeye sinen rJelr 
·itim. Gezmeğe, eylenmeğe gi- betile rüfekamızdan biri hakkın ihracatı 310 milyona baliğ ol- - ne kadar ehemmiyetli ise, Ame de sahile çıktı.. ve gözyaşları bir rahmet gibi metli görürdü .. Mehmet der_e,:, 
len avukat hiç mesleki hasbi- da yazdıg' ınız satırları dercede- mu'-tur. Bu vaziyet kars. ısınd:ı rikalıların garip zihniyetini . Jıw 

1 ~ J Etrafta çıt yo· ktu Bu""tu""n •-., bu hayalı"n u··zerı"ne do""ku··ıu··yor- de yıkanan kızların en guıe 
ıal eder mi? .. Bir arkadaş cevap memekteki mazeretimi siz de Almanya, harpten evve. ı oldu- göstermesi dolayısile o derece ·· "'" 

1 rerdi: teslim edersiniz efendim. ğu gibi, gene İngilterenin kar şayanı dikkattir. !ar korku ve heyecanla dışa- du... Ayşeyi seyrediyordu.. İ~ 
1 

- Birader "mesleki" yalnız FELEK şısında müthiş bir ticaret ra- 1 A. Ş. rı uğramışlardı .. Herkes zaval Artık dünya ona haram ol MÜMTAZ F~ 

"Milliyle,, in edebi romanı: 35 !arı birleştirmiş, biraz evvelki 'rı:k ediyordum. Fakat görüyo- ne tutunarak ayağa kalktı -Sesinden kıpırdanışından... - -Fakat ben, seninanııııt1" 
sin5i kavgayı unutmuşlardı. rum ki... - Bana müsaade çocuklar.. - Ruhların her anını keşfe- manı kabul edebiliyorum. 

Malımut Yesari 
r 

- Eserledrrti okumuşsunuz.) -· Fakat· bunların içinden bi 
3u, ezeli, ebedi bir meslek zafı I rini tercih ediyorsunuzdur. 
lır. Evet, yegane tesellimiz: - Digerlerini beğenmiyô- -
ıkunmak, okunmuş olmak ... rum, manasına gelir, diye söy
:l:vvela Ferhunde; Hanım, size lemediğirrti zannetmeyiniz, Be
;oruyorum. Hangisini daha çok yefendi. Cidden hepsini ayrı ay 
Jeğeniyorsunu? rı seviyorum; takdir ediyorum! 

Ferhunde, Belmaya göz kırp- - Siz, Çok müşfik ruhlu bir 
tı, kekeledi: Hanım kızsınız, Ferhunde Ha- -

- Hepsini! nım. 

- Kabil değil... Ferhunde, tehlikeyi atlat- -
- Neden kabil olmasın, c- mıştı. Rasih Nevre~, genç kıza: 

fendim?. - Bravo! İyi idare ettin' 
- Birini daha fazla b:!ğenc Der gibi baktı, Belmaya da 

:eksiniz!. gözlerile: 
- Hepsi ayrı ayn güzel. . . - Haydi, sen de göster ken 

Ayrı ayrı çeşnide ;rüzel, ori ii- dini'.. 
.ıal.. Div,. işaret etti. Tehlike, on 

Nevres Vacit, Belmaya sor- Birden durdu İki genç kızın elini sıkmadı, debiliyorsun. - Mersi! il' 
ciu - Pardon... İşitiyorum ki, başile selam vererek yürüdü. O, - Lakırdıyı karıştırma, söy-' Hürrem Hakkı, saatiniıı ı ı,r 

- Ya siz Be ima Hanım!. kabil değilmiş ... Bel.ki de unut-' ağır ağır uzaklaşırken, Belma i le. 1 cirini parmağında çeviriyor. pıe 
- Tama mile Ferhundenin tıınu2, bir hatırlasanız. . le Ferhunde: Hürrem Hakkı, pantalonu- yık altından gülerek kardeş 

fikrindeyim. Belma ile Ferhunde, Rasih - Canı bir şeye sıkıldı gali- nun dizlerini çekerek oturmuş-,1 bakıyordu. ·-" 
. - Hayır .. Buna imkan, ih· Nevrese bakttlar, imdat istedi- ba! ... dediler. tu: . Nevres Vacit, tekrar. bııF 

timal veremem. ler. Rasih Nevres omuzlarını Rasih Nevres, kollarını ka- - Sipariş ettiğim kumaşlar kaldırdı: 
- Niçin Beyefendi!.. kaldndı, boynunu büktü vuşturmuştu: gelmiş... - Sonra? 
- Çünkü baZ1 rcmianlarım- - İdare.edin. Benden bir ha - Zannederim. Nevres Vacit'in kolları yanı- - B_u kadar. 

da sizin nefret edeceğiniz tipler yır yok, size. . - Neden?.. na sarkıverdi ı · - Hayır ... 
var. Onları sevmenize imkan Nevres vacit, ağ!r ağır diişü -Ve haklı da... - Yine mi esvap yaptırıyor- - Ne olsun, istiyorsun~ ıı' 
yok. nür gibi söylendi - Niçin canım? sun? Ah, bu senin şifa bulmaz -- Anlat, canım. Sende ' 

Belma: süratle cevap verdi: - Romanlarımın isimlerini - Çünkü saydığı romanların illetin!. . . Bir gardrop dolusu başka şeyler de var. 
- Evet .. Çok doğru Beyefen söyleyiniz. ;Beraberce hatırlarrz biri babamın değildir! kostümün var. Bir çoğ_unu giy- - Nereden anladın? . y'ıf 

di .. Fakat onlarda tasvir san'- olmaz mı?.. 'ı - 12 - meğe vakit bulamıyorsun. - Nevres Vacit, genle 
ati, insanın nefretini gideriyı;ır. Rasih Nevres, elile ağzmı ka - Sizin erkeniniz bu mu, - '- Rica ederim, devam etme. baktıı . f,. 

- Mersi, Belma Hanım! padı, başını eğdi. Tehlike artık Hürrem Beyefendi? Sen, bu hususta konpetan de- - Gözlerim, iyi seçıniyork ııı 
Yalnız, size çok samimi olarak l:açmıltnıyacak hale gelmişti. H!irrem Hakkı, gizli bir neşe ğilsin her şeyi ehline bırak. kat havasım o kadar uyaııı ıı&' 
soruyor ve fikrinizi almak isti- İki genç kız, şaşkın şaşkın içinde idi. Dans mezürü gibi a- - Ah, ne de büyük ihtisasla- duyduklarımı ayni z~ıtl~yır 
yordum. Ben, eserlerimin hep uakınıyorlardı. NevrP.s Vacit yaklarını oynatıyor, yerinde du rın var. Sinir vallahi, Hürrem.1 gözlerimle de görür gibı 01 ııe< 
sini ayni derecede sevmem. On devam etti ramıyordu: Senin bir kostüm yaptırman, 1 rum. Senin, ta çocukluk~aıı vs<' 
!arın da kendilerine mahsus bi - Ohalde, ben söyliyeyim! - Pek geçte denmez. herkese benzemiyor ki ... Kos- 1 sinsi, muazzep bir gülüşuıı d~ 
rer hatırası var. Kimi tatlı, ki- "Son macera,, «Güllerin güna- Nevres Vacit, tebessümle sor tüme uyacak iskarpin, boyunba 1 dır. Duruşundan, kıvranı~~ıı 111' 
mi acı.. . hı», «Aşktan aşka»?.. du: ğı, ~in türlü aksesuvar da mai-'. derhal •. hatt~ gö~eden ~ı : 11or 

İçini çekti Belma ile Ferhunde, başını - Peki, nerelere gittin? Ne yetınde... I sederdım. Yıne oyle gor · 
- Siz, acaba, hangi romanı- salladılar yaptın? Sende, esrarengiz bir - Elbette ... Asorti olacak ... sun! . !& 

mı seviyorsunuz? .. Bunu anla-- - Evet .. Evet... hal var. Nevres Vacit, omuz silkti: 1 - Kativven nevnııtı:ı~l 
mak istıiyordum. Bunun çok me Nevres Vacit, durdu. dizleri- - Nereden anladın? - Ben. anlamıyorum Hii\1 · 
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1!11 11ene g~Cfdlttılz JiJ:ıll /irtınsız fl/f.11/erlndın biri dı 
Parls KıNlı liatlndeld ••erdir. JJu lJç r~sim filmde 
baıhca rol almıı olan luan Petroulç ile M11r11 O/org gl 

vı filmin lhl sahnesini glJsterlgor .. 
YogoalAvyada Macariıtanda 
"Mariagc a Hollywood., ve Macar milli tiyatrosu müdiri 

"Citdelle a Varsonie., isminde- yeti bir tiyatronun aktörlerine, 
ki filmlerin gösterilmesi mene- sesli filmlerde oynamağı menet 
dilmiştir. miştir. 

Gelecek filmler serisinden müjde 
Sinema yıldızları birbirlerini - Geçen kış şehrimize gelip bir miş ... Sonradan bu artistin se-

Küçük sinema haberleri Marle Bell'cilero 
. h d ldu- mindeki 1ngilizdir.Dennis King Petrovich'in Suzanne Bianchet 

_ A~c;n~alılar e~ şey ~ 0a!ış- İngiltercde doğmuş ve Birmin- ti, Mary Glory ve Gabriel Gab
gıı gıbı sın~mada h ~ Y~~u~mak gham'da okumuştur. 16 yaşında rio ile birlikte çevirdiği yüzde 
ma ve tatbıkat sa a ar iken gönüllü olarak büyük har- yüz fransızca sözlü 
tadırlar. · · k · h "P · K t " Sesli filmin tatbikatında bu be ı~tıra e~mı~ ve _arpten .son . . . arıı ıra ı 
. · açılan yol maruf ve büyük ra hır trup ıle Amerıkaya gıde- filmıdir. 
ycnı ' · · · d "M ' B ' " B f 'l F . 1 . .:ıperalarm filme çekılmesıdır. re~.o~a a onsıeur eaucaıre u ı m ransız artıst erı 

İşte bwılardan biri olarak Pa rolunü yapmıştır, , .. . tarafından Berlinde çevrilıniş-
t munt şirketi "Serseri Kıral., Sonradan Romeo et Julıette tir:. Senaryo, "Georges Oh-

ı a . d k' maruf Operayı çe- başlıca rollerden birini almış, net" nin ayni isimdeki roma-
smın e 1 ·h ·· d" s · K · d ı 1 P . . . Senenin en büyük nı ayet uç sene ır ersen ı- nın an a ınmıştır. van etro-
v1.11rtmış_tırd. b ' rı· olduğunda şüp ral Operasında Kıra! rolünü vich bu filınde güzel bir şive ile 
ı mlerın en ı G · k .. · k d' 

1 • • "S · Kıra! ba yapmıştır. enç ve sesı ço gu- görtişme te ır. 
ıe edılmıyen ersen " id' Kadın artistlerden Mary ' dar "Teknik- ze ır. 
şı'::dan .sonu~a Kıl • evril- Önümüzdeki mevsimde göre- Glol'Y 1929 senesi Almanya gü-
n!?r,! sıstemınde renkh ç ccği'!Iliz bu filın bir kaç milyon zellik kıralıçası olınuştu. Bu fil-
ın1ştır.. .. lan Türk lirasına mal olmuştur. mi bu sene şehrimizde görece-

Belli başlı rolu . alm~ş ,? . yeni filmler arasında İ van ltfr:. 
cı kek artist "Dennıs King ıs-

• 

kıskanırlar mı? hayli yüreği çarptırdıktan ve si kesildi idi. Hatta Pamuk kıra 
Greta Garbo bir rekor kır- arkasında bir sürü dedikodu bı- lr denecek kadar zengin olaıı 

mıştı. Bir hafta?a 17 5 ~otoğraf 
1 
raktıktan. sonra eteklerini çe?1 ~ısırlı_nrn. zevc~~ine art~k. a~tist 

çıkarmıştı. Manon Qavıs bunu · reyip Parıse avdet eden Marıe !ık ettırmıyecegı, Marıe nınde 
duyar duymaz 273 defa fotoğ_I Bell ismindeki Fransız aktrisi- sahneden çekileceği söylenmiş 
raf çıkartmıştır. ' ni pek ala tanırsınız . . "Aşk ge- ti. 

kederek kendi evine ve muhiti
ne dönmüştür. 
Şimdi bu güzel ve hercai ar

tist Berlin'de "Jean Merly,, he
sabına "Banko,, isminde Fran
sızca bir film çeviımekle meş· 
guldür . -------* * " 'il cesi ismindeki Fransızca sö:.:- Son günler Marie Bell'den ha 

Ramon Novaro sesini terbi- lü fİİmde de onu görmüştük. herler gelmeğe başladı. Bu ha- Avusturyada 
ye etmek için Miçhigan State Bilmem hatırlar mısınız? O za- herler onun hayranlarını teselli Viyana konservatuarında ses 
College de musiki ~nstitüsüne 1 man bu güzel Fransız kadınının edecek ıı:ıahiyete_dlr. li film sanatkarı yetiştim1ek i· 
devam etmektedir. j ardından İstanb_ula kadar gelen . Efendı~, Marıe Bell Mısır~ çin bir şube ihdas edilecektir. 

* * * , bir Mısırlı zengın gençten bah- ıle evlend~ten sonra yalnız bır Bulgari.tanda 
Radio Co oration şirketinin 1 sedildi idi. ~on~adan. gazeteler- g~c yata?ın~ onunla pay et- , Afk Valsi ~srni~deki .~iman 

P t rp .. ssisesini satın den öğrendık kı Marıe Beli Mı- ınış, ertesı gün -malum olmı- fılmi büyük bır ragbet gonnüş· 
aramon mue . ·ı L d d ı .... be ı k tü 
1 - h b ·ımektedir sırh zengın ı e on ra a ev en yan .,ır se p e- ocasını ter- r. a acagı a er ven . 

* * * 
Yunanlılar "MaHll asker,, İ-

simli ilk sesli filmi imal etmiş 
!erdir. Bu filmde başlıca rol a
lan aktörler Niko Dellanni ve 
Fiton Dimitriadidir. 

* * * 
J aponyada 1200 sinema vardı~ 1 

nu vardır Bu salonlarda azamı 
duhuliye fiatı 2,5 gens (65 ku
ruş) ve asgari fiat 60 santim
dir. 

* * * 
Douglas Fairbanks kendisi 

oynamak için bir roman yaz
ı mıştır. Bu romanda vak'~ Ame 
ril< ada cereyan etnıe-ktedır. 

* "' "' Evelyn Breut Malibu~:ıld 
yazlık evini ıırınıştır. Corn ne 
Griffith 'Robert T. e-onard ve ka 
rıs Co~stance Talmaje Be
verley Hil\si vrkederek plaja 
gitmişlerdir, 

* . ... 
Tackie Cooganın küçük kar-, 

deŞi Pat Coogan sinem.~da oy
nayacaktır. Meshur vazıı sahne ~ 
Tod Browniya iiçük Patı sine
mada oynatmak icin ebeveynini 
razı etmeğe muvaffa~ olmuştur. 
Pat da büyük kardeş• kadar mu 
vaffak olacak mı? 

• * * 
Meşhur operet bestekarı Os

car Ltranss Warners tarafından 
Amerikaya davet edilmişti. Fa
kat Strauss, Warnerle Uyufama 
mış ve metro film kumpanyaqi 
le uzun müddet bir mukavele 
imzalanmıştır. 

* * * 
Lon Chaney ilk ı 

sesli filmde beş sesle {<' .-. • I· 
ve vantrilok, ihtivar L;a·lın, pı 

ı 
nağan ve ekmekçi takl 'd i vıı ı tı ·
tan sonra tabii sesile konu~acak 
tır. .,. .,. .,. 

1 Adolph Zukor Lon';lrıda 1ı 
Stüdyo h·a etti recel·t Jear111etie Mnc floıuıtd Ser ·cri lııı .. ı , . r ıı . r.::ı 
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Viliiyette 

idari işler 
lranın cevubı 

( Birinci sahifadan mabat ) 
cek olursa bu takdirde temadisi 

Malı.kemelerde 

Serserilikle maznun 3 
kafadarın beraeti 

111•·------.,,.ii-~-- .. .. 
SADJKZADE BIR.ADf.iLER ı-- GORUŞ _ 1 ISTANBUL VILA YETi 

\"APLRL\IU r:dcbi)at, <.ın 'aı. tenkit DEFTERDARLIK iLAN A. T 
KARA D~.ı\JZ .\IU\IT \ . mermua-ı --~~~~---=!!! .. -------------1'4 Dün komi~ynn bazı 

kararlar verdi 
Vilayet idare heyeti dün Vali 
muavini Fazlı Beyin riyasetin
de toplanmıştır. 

muhtemel tecavüzlere karşı meş Mustafa, Hızır, Keork .. Eski 
ru müdafaa silahlarımızı kul\an Adliye tabirince üçü de "mazan 
mak ' mecburiyetinde kalacağı- nai su,, eshabından olmakla 

SATILIK l(AGiR EV: No. ıı ı Sideris 

t 
.. .. -Fıatı 2:> kuruş-ısı l nonu _ ________ ___ <ağı, in1rahor ilyas bey ınahallesi, Yedi k 

alt katta bir oda, 1 hela, 1 inci katta 2 o 
ı sofa, parası peşirı verilnıek üzere :-:00 li 

Bir mükellef hakkında tahsil 
komisyonu hapis kararı vermiş 
~-e bu zat itiraz etmiştir. İdare 
hey'eti bu meseleyi tetkik et
miş ve hapis kararı fesholun
muştur. 

İş saati değişmiyor 
Bir akşam gaztesi iş saatleri

nin değişerek memurların sa
bahları dokuzda işe başlryarak 
iki ye kadar bilafasıla çalışacak 
larını yazmıştır. 

Bu hususta 'V' ali Muavini Faz 
1ı Bey diyor ki~ 
"- Şehrin genişliği itibarile 

bunun tatbik kabiliyeti yoktur. 
,Mesai saatleri değiştirilmiyor.,, 

Baytarlar hakkındaki 
tahkikat 

ı Vilayet baytar müdürü ile bir 
kaç baytar hakkında hazineyi 
izrar maddesinden yapılmakta 
olan tahkikat bir kaç güne ka
dar biterek haklarında karar ve 
rilecektir. 

Gelecek seyyahlar 
20 Ağustosta Romanya'dan 

·şehrimize 320 seyyah geleceği 
Vilayet ve Emanete bildirilmiş 
tir. Seyyahlar şerefine bir balo 
verilecektir. Seyyahlar üç gün 
kalacaklardır. Yalova'ya gitme
leri de muhtemeldir. 

' Poliste 
Bir intihar teşebbüsü 

' Eyipte Üçler mahallesinde o-
1turan 36 yaşlarında Raife H. 
oğlunun eve gelmemesinden 
büteessir olarak intihar kastile 
~endini Eyip iskelesinden deni 
~e atmış ise de etraftan yetişen 
'!er tarafından kurtarılınıştır. 
: 700 liralık sirkat 

Bakırköyünde Zeytinlikte o
~uran Rüsumat müdürlüğündC'lll 1
:nütekait Cemal B. in evine ev
velki gece hırsız girerek 700 lira 
kıymetinde mücevherat çalarak 
kaçmıştır. Tahkikat yapılmakta 
.dır. 

Fuat B. i karmanyola 
-..w..1 

Bunddil bir hafta evvel Vez-

mız tabiidir. mahk!='lleye sevkedılmiş. 3 ~a[::ı~, PAZAR 
İbrahim Tali B. in beyanah Şüpheli yerlerde dolaşırken 1ono akşamı Sirkeci nhtı· 

ANKARA, 30 (Telefonla)- polis memurları yakalayıp ge- ııııadan hareketle (Zonır;uldalr. 
İbrahim Tali Bey le görüş- tirmişler. laobolu, Samsun, Ordu Olre-
tüm. Bana dedi ki: Fakat mahkeme huzurunda sun, Trabzon, Sürmene ve Rize 

"Şark hudutlarımızda asayi- biri! iskelelerine azimet ve avdet 
şi alakadar eden ve hudutları-

1 
-;--:- Ben koultukçuyum ! edecektir. 

mıza tecavüz edenlere karşı ya-ı Oteki: Tafsilli için Sirkecide Mey· 
pılan tenkil esas itibarile bir ha- - Ben dondurmacıyım 1 dedi. renet hanı altında acentalıtına 
raket mahiyetinde telakki edil- Üçünc~sü de: Babasmd'.111 ~~ mDracaat. Telelon:lıtanbul 21 

mekten uzak ve bir şakavetin 1ı a~ı ()ldug.unu, onunla geçındıgı Vapurlarıınız her 
tedibi mahiyetinde birhadisedir nı soyledı: 1 . 
Bununla beraber umumi vaziyet Müddeiumumi Mustafa, Hı- pazar muntazaman 
normaldir. Müfettişi umumilik zır ve Keorkun muhakemeleri- hareket edivorlar. 
şarkın dünkü ve bugünkü bütün nin mevkufen yapılmasını talep J : 

vaziyeti ile alfıkadar bulunmak- etti. Ancak, mahkeme hakların-İ!~•-••••••••• 
tadır. Pek yakında çok güzel ve da esaslı bir delil bulamadığın- Ecnebi memlek~tlere 
müfit bir neticenin elde edilece- dan maznunların beraetine ka-
ği muhakkaktır. rar verdi. giden tüccar ve 

seyyahlara Surya hududunda son yapı- Altmkum hırsızları 
lan şakavet haizi ehemmiyet de
ğildir. Hududun bu noktasında 
calibi dikkat bir vaziyet olma
makla beraber hükumet her yer 
de olduğu gibi hududun bu kıs
mında da tedabiri lazimeyi te
mamen ittihaz etmiş bulunmak 
tadır. 

Surye hududumuz tamanıen 
tahtı emniyettedir. Şark vilayet 
!erimizin dahili asayişini halel
dar eden hiç bir hadise görül
memiştir. Herkes işi ve gücü i
le .meşgul bulunmakta ve halk 
bu vesileden bilistifade hükume 
ti curnhuriyeye muhabbet ve sa
dakatlerini ibraz ettikleri görül 
mektedir." 

Altınkum civarında hırsızlık

lar yapan Hilmi ve Salihin mu
hakemesine devam edilmiş ve 
nüfus kayitlerinin tesbiti için 
muhakemeleri başka güne kal-· 
mıştır. ı 

Y engeaini öldüren Hacı 

1 Cemalin muhakemesi 

Çiflik yanaşması Hacı Cemal 
isminde biri Arslanın zevcesi ve: 
kendisinirı yengesi olan Kamile. 
Hanımı öldünnekle itham edile 
rek. mahkemeye sevkedilınişti. 

Bir müddettenberi devam et-
mekte olan bu davanın muhake 
mesine diin de devam edilmiş 
ve muhakeme şahit celbi için 9 
Ağustosa kalmıştır. 

Mahpuslara ikinci nevi 
ekmek verilecek 

Ban~'.i Kommerçiyala 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
'fraveller.J (Seyy.t!ıi ı 

çekleri) salar 
Lirel, frank, lngili ı lir.ı ;ı 

Yeya t!oları frank olarak 
satılan hu çekler sayesnde 
nereye gitseniı paranızı ke· 
mali emniyetle taşır ve her 
zaınaıı isterseni ~ ı.lüıı y.111111 
lıel' ıarafımla, şehirJe, olel
lerı.le, vapurlarda, lrenlerde 
bu çekleri en kiiçük tediya! 

için nakit makamın 1 ı kola
ylıkla istimal edebilir3ini~. 

Umumi hapishanedeki mah- Travellers çekleri hakiki 
kumlara ikinci nevi ekmek ye- sahibinden başka kimsenin 
diri)JTıesi kararlaştırılmıştır. Bu kıılnaamayacağı bir şekild" 

SEYRISEF AIN 
Merkez Aceıtl; Galatı köpr j 

basınd:1, Beyoğlu 2J'i~ Şubı 
• ıentem Mahmudiye ilanı ıftınjı 

lstınbul < 40 

lzmir sür'at nostası 
(Gulcemai) \ apu;u 4 ap;us· 

tos pazartesi 14,30 <la Gala· 
ta rıhtımından Kalkarak Salı 

sabahı lzmlr'e varır Ye çar 
şamba l 4,JO dıı lzınir"den kal
karak per~emhc sabahı gelir. 

\'apıır<l:ı mükemmel bir 
orkestra ve cazhaııt mcveut· 
tur. 

9 · 1 O .'\ğustos 9JO Kadınlara 

1 ı Al("usto 9JO Erkeklere 
1\ırkiyc Scyriscfain idaresi 

.lıitekaidin,~:yt~m ve ı·:ramiliıı n 
Tcmmu7. t).J() :\laa~l:ırı bah\
ca muharrer ıı;tinlcrdc veri lc
cektir. 

Mimar ve inşaat 
mühendislerine 
idare inşaat heyeti reııniyc

siııde (beşbi ı .) kuru~ a~li m;-\ 
a~lı bir mimarlık mLinhaldir. 
Talip olanların .4.ğustosun 14 

ne kadar şahadetname, ehli
yetname gibi vesaiki resmiye 
ve mutelıereyi hamilen bir 
kıt'a fotograflarile beraber 
idare Levazım mtidiırlüjtüne 

müracaatları. 

SOÇETA ITALYANA 
Dı SERVıST MARITTIMI 

:\llLANO 

İbrahim Tali B. bugün saat 
17 ,30 a kadar Dahiliye vekale
tinde dairesinde çalışmış ve 17, 
30 da Dahiliye vekili ile beraber 
refakatlarında müfettiş umumi
lik müşaviri askerisi Kadri Pş. 
olduğu halde erkanı harbiyeyi 
umumiye reisi Fevzi Pş. Hazret 
!erini ziyaret etmişlerdir. 

İbrahim Tali B. yarın akşam 
İstanbula hareket edecek ve ora 
dan Yalovaya giderek Gazi Haz 
retlerine arzı tazimat ettikten 
sonra tekrar Ankaraya avdet e

nun üzerine hapishaneler idare- le: tıp ve ıhla~ edilrniştiı. 
si şehremanetine müracaat ede lımıııııİı••••••llİı•mı.. vapuru 5 a· 
rek ikinci nevi ekmeğin neden ~------------. ğasıos salı ( :Sit
yapıldığını sormuştur. Emanet ı Şehremaneti ilanatı ı mar, Levaııt 
ten şu mealde cevap verilmiş- ı..------------..1. Ekspres) ola-

decektir. 
İbrahim Tali Beyin istifası 

mevzubahs değildir. 

lrak Hükfuneti tenbihat 

tir: Şimdi ikinci nevi ekmek çı- rak (Pire, l\ıı-
karılmıyor. Bir kaç sene evvel Y eniköy dıire•inden: Tanzim 
çıkarılan ikinci nevi ekmekten kılının istikamet haritası mucibince 
ancak iki bin tane satılmıştır. lıılnye caddesinin .\zml bey zade 
İkinci nevi ekmeğin formülü Tedi< bey oahilhanes!nden iılbaren 

lsıinye kiiprüsüne kadar olın kı<mının 
yoktur. Şimdiki ekmek halita-

poli, Marsilya ve Cenova) ya 

gidecektir. 

ıecilerde sarraf İzzettin Beyin yaptı. • sına yüzde 25 nisbetinde mısır, 
çavdar, arpa gibi bir şey karış
tırılırsa daha ucuz bir ekmek 

J .5 metro olmak- üzere tevsii mukar
rer bulunmuş oldu~undın ebniye 
kanununun 12 inci maddesine ın
fikon ılAkadarların daire heyttl fen
niye.lnıle bulunan me1.kur haritl}I 
görerek diyecekleri olduğu halde 
ilan ıuihinden itibaren on beş güne 
kadar beyan eımeleri. 

UMBRIA v;ıpuru 7 ağustos 

per'ıCmbc (Sitmar Soria Eks

pres) olarak ( Rodos , Mersin, 

lskcnılcron, Trablus , Heyrur , 

llayla, lskeııderiyc, '.\lesina, Na

poli ve Cenova) ya gidecektir. 

<itibi Fuat Beye Beyoğlunda Musul cihetinden son günler 
(ÜzÜne kömür tozu sırpilmek . de cenup hudutlarımıza bazı eş
ıe karmanyolacılık suretile 506 i kiya çeteleri tarafından vaki te
irası çalındığını yazmıştık. cavüzler hakkında İraklı sahibi 

elde edilir. 

Kocasını öldüren kadınla 
Bu hususta yaptığımız tah- salahivet bir zat demiştir ki: dostu idama mahkfun 

oldu 
ikata göre Fuat Beye poliste "-Türkiye ile samimi bir 

sabıkalıların resimleri gösteril- dostluk idame etmek istiyen İ
niş ve Mustafa namında bir sa- rak hükumetinin hudutları dahi Diyarbekirde Ali oğlu şeyh 
nkalıyı teshis etmiştir.Meri<ı·ın !inden Türkiyeye tecavüz vuku Mehmet'i geceleyin yatağında 
ıakalanmışsa da tekrar kaçmış- bulmasına iğmazı aynedeceğine gayet feci bir surette öldüren 
:ır. ihtimal verilemez. Bunu tahmi!l zevcesi Havva ile, dostu Meh-

Zabitaca tahkikat yapılmak- etmek bile haksızlik olur. Tür- met oğlu Hasanın Diyarbekir 
:adır. kiyeden koğulınuş olan bazı a- Ağırceza mahkemesinde idam-

T abanca ile oynarken damların İrakta toplanarak mev larına müttefikan karar veril-
Beyoğlunda Türkuvaz lokan zubahs tecavüzleri hazırladıkla- miştir. 

,.ası erzak memuru Maı:ar taba- rı ve mütecavizlere yardnn et- Havva dostu Hasan ile bera
)sından Lulyoz dün kendine ait tikleri şayi olur olmaz İrak hü- -ber bir gece kocası Mehmetli 
ir tabanca ile oynarken ateş al- kumeti derhal harekete geçmiş 1 yatağında uyurken bıçakla 12 

, nış ve ağzından yaralanmıştır. ve ismi geçen adamlar hükumet yerinden yaralamışlardır. 

'ı Tedavülden kaldırılan 
Bulgar ve Romen 

paralan 
Borsa ve Osm;mlı Bankası 

{omiserliğinden: 

Bir ve iki Levalık Aluminy
ım Bulgar Meskukatmın 3 ı 
.fart 1931 tarihinde ve yirıni 

•e beş Leylik Rom.uıy.;1 evrakı 
ıakdiyesinin de 1 Eylul 1930 
arihinde mezkur hükumetler 
arafından tedavül mevkiinden 
caldırılacağı ve bahsolunan Al
ıminyüm meskOlatın Bulgaris
an Maliye Nezaretince tebdil 
·dileceği bildirilmektedir. 

Bu meskfılat ile evrakı nakdi 
;eye sahip olup ta değiştirmek 
izre memleket haricine çıkar
nak isti yen efrat ve müessesa
ın ahkamı hazıra mucibince la
~ımgelen mezuniyeti almak üz
·e evvel emirde İstanbul kambi
/O murakabe Heyetine müraca
lıtlan. lazımdır. 

iRTİHAL 
Beşiktaş Serencebey yokuşun 

la 61 numarada levazımatı u
numiye müdürü Tevfik Beyin 
,erimesi ve süvari birinci müla 
lİm Orhan Beyin valdesi Paki
ze Hanım irtihal eylemiştir. Bu 
,ün namazı Sinanpaşa camiin 
le kılındıktan sonra Maçka kab 
·istamna defnedilecektir. 

Allah rahmet ~ .. ıcsin 

tarafından teker teker celbedile Bu 12 yaranın dokuzunu Hav 
rek kendilerine ihtaratta bulu- va açmıştır. 
nulmuştur. Katil kadınla dostu, Mehme-

Hükumet bu adamlara hudut din cesedini gayet küçük parça
ları dahilinde oturdukları müd- !ara ayırarak bir çuvala yerleş
det zarfında politika işleri ile iş- tirmişler ve bahçelerinin bir kö
tigal etmemelerini tenbih etmiş şesindeki kuyuya atmışlardır. 
böyle bir meşguliyet takdirinde Havva ile dostu bu hafta için 
24 saat zarfında İrak hudutları de idam edileceklerdir . 
haricine çıkarılacaklarını tebliğ 
etmiştir. 

Hainler biribirini yemeğe 
Yeni intihap 

başladılar Birinci sayfadan maabat 
Beyruttan yazılıyor: Halep 

ve Beyrutta müteşekkil Ermeni küp edecektir. Bu itibarla yarı
ve Kürtlerden ibaret olan"Hob- ya yakın aza açıkta kalacaktır. 
yan" cemiyeti rüesası arasında Namzetlerin tesbitine henüz 
şiddetli münakaşalar cereyan et başlanmamış olmakla beraber 
mekte ve bunlar biribirlerine gerek cemiyeti belediyede, ge-
girmektedirler. rek meclisi umumide uzun se-

Bunların faal azalarından o- neler her devrede intihap edil
lan Selim Memduh son günler- miş ve ihtisaslanndan istifade 
de Halep ve Beyrut arasında mü edilmekte bulunmuş bazı zevat 
temadiyen mekik dokumakta- 'vardır ki bunların bu sefer de 
dır. namzet gösterilmeleri muhak-

Bir haftadanberi Antakya da kak gibidir. Bu zevat tesbit edil 
bulunan Refik Halit ve refikası dikten sonra geriye kalan ade
ile Selim Memduh arasında de göre namzetler hakkında tet 
"Nehri asi" kenarındaki yazlık llikata başlanacaktır. Bu husus
kahvelerin birinde Türkiyenin taki tetkikatın 10 güne kadar 
hudut meselesi mevzuu bahs ol- başlaması muhtemeldir. 
muş ve biribirlerine bağırarak m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!! 
küfürler savurmağa başlamışlar 
daha ileri giderek biribirini to
katlaıriıya teşebbüs etmişlerse 
de etraftan yetişen halk buna 
mani olmuştur. 

'I'ürlder aleyhinde birçok söz 

sarf eden Selim Memduh sersem 
sersem etrafına bakarak, orada 
da bir türk kUmcsinin mevcut 
olduğuna kani olmuş ve korku
sundan halası firarda bularak 
hemen oralarda11 sıvışmıştır 

* * * 
lla\•aııt dairesinden: Şehzadeba-

şıııdı 1 loşkadem mahalieoinde Se
lim paşa yokuşunda 28 yeni 26 eski 
numaralı hane ankazı hedim ve nakil 
ma rafi alıcıya ait olmak şartiyle 

kapalı zarf usullle satılacaktır, Al · 
mak isteyenlerin şartnamesini gör· 
mek tizere fen kalemine milracaat 
ve ihale günü olan 2fı·8-9;JO salı 

günü saat I 4 de kadar teklif \e te
minatı h&\"i zarnari daire cncüme· 
nine tevdi cylemtleri ilan olunur 

• • • 

KONSTANTlNOPOLI vapurıı 

1 l :ığustos Pazartesi ( Napoli , 

i.\larsilya \e Ceno\a) ya gide

cektir. 

TalsilAt için Galatada merkez 

rıhtım hanında umum1 acante· 

sine müracaat . Tel: Beyoğlu 

771 - 772 \e ya Bcyoğlunda 

Perapalas altında :\atta Nasyo

nal Tiırkiş turist accnaiyc. 

Telefon Beyojtlu 3599 ve ya 

Tokatlıyan kar~ısında beynelmile 

yataklı Yaıı;un kumpanyası•.ıa 

Tel: Beyoğlu 2Jil0 ve yahut 
lstanbulda Eminönlınde lzmir 

• 
soka~ında 8 :'\umarada acente' 

' 

A. 1 lisu dalrei hclediv-. müdür
lii~iinden: Bcykoz'da Zabıt• tara
fından başı boş nlarak bulunup da
ireye ıeslim edilen bir dişi kuzunun 
sahibi üç gün zarlında çıkmadı~t 
ıakdirde ~ıtılığa çıkarılacağı i!An \ ckiline müracaat. 
ol ıınur. Tel. lstnnbul 779 

·=················=········ Fatih'te: İtimadı Milli 
.\lıdde 1 

Madde j 

piyango nıüdiirivcti hrnliğindcıı: 

,\lrrkez şubelerimizden hileı alan müşterilermizt lkrı· 

ıniye \'C ı"'o ti i,atıeı etti~inde alancı keşideye kadar 
hi.; bir farksız bir bilet \eritecektir . .'\r1.u ederse yalnız 
ikinci keşidesindcn itibaren iki bilet ıe verilebiltr. Bitine! 
keşide biletin üzeriııd~ bu 'urctlc tımga olmak şarııır, 

- 'fıyJarc piyan~o hiletlcriııin :-.:ıu~ını tez:ı~·üt ettirmek 
mak<adile müşterilerimiz arasında almış olduğu bilet 
rıumcrolan tizerinc alttncı k.l:şidedc nıUessesemi:t kur"a 
ncticesile birinci:-ıı ı ıı.; otuz pllkh gran1ofon, ikincisine 
hüyük bir dhar saaıi, üçüncüsiıne bir kol suıi hediye 
vereceğini şimdiden ıaahhüt eyler. Fazla tafsilat el 
iltnlarındadır. 

Fııih"te tramvay caddesi 14, tramvay tevekkuf mahalli 
4 piyango itimadı Mili! merkezi telefon istaıılıul 4002 

Müdüriyl!t bayii: _B_ür_h_a_ne_tt~~n~~~~~~~ 

Ankara Vilayet encü
meni daimisinden: 

24 temmuz 930 perşembe ~ünU ih,,lesl ilin edilen 70 ill 78 
kilo ağırlığında altı numaralı ve çift tekerlekli (150) ,.e 40-42 kiloağırlıfında 
tele ıekerlekli çift kollu ve döner kulaklı öO " '" ı n il '" içln tekli! 
olunan bedeller haddi layık görUlmtdiğlnden "''"'"r .ı ·~ustııs 930 pazar 
güna saat 1 S de makamı •ilılyeııe müteşekkil encümeni daimil viltıete 

müracaatları llto olu~ur. 

satış açık arttirn1a 2 Ai!ustos U30 cuınart 
14-30 defterdarlıkta, <R-281.i) 

. * * ,.. 
SA'f!LIK KAGiR EV, t'/-5 ~iderı.., soka 

ln1rahor llyas bey 111ahallesi, Yedi kule, zen1 
J,a~ında, 1 oda, 1 ınatbah, ı hela, ı inci kat 
2 oda, 1 sofa, parası peşin verilmek üzere 
lira, satış açık arttırma 2 Ağustos o:ıo cunıı 
tesi 14-30 defterdarlık• a. <R-287) 

lstan~uı Ticaret ve ~anaJi 
l~asıu~a inli~a~ 

Oda İntihap Heyetinden: 

, 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası meclisinde inhilal edeli 
azalık için mütemmim intihabat icrası mukarrer bulunduğull 
ve Odalar nizamnamesi mucibince aza intihap edilmek halı 
haiz olan zevat ve müessesatın esamisi Oda esas sicil defterle 
de mukayyet olup bu defteler de Oda dairesinde 8 nurıı<l 
Odada intihap heyeti katibi nezdinde arzu edenlerin tetkilıill 
made bulundurulmakta olduğundan 5 Ağustos 930 salı günii 
şamına kadar intihap heyetine tahriren müracaatları ilan o 
nur. 

Tütün Eksper kursu 
Tiitiin inhisar lJ. ~lüdiirliiğiindr 

<;'ı;taköy'de Feriyedeki Tütün Eksper kursuna kabul edil 
ıçın: 

1 -Türk olmak ve (1912-1905) (1328 - 1321) doğumlu 
lunmak; 
2 - En az orta tahsili eksiksiz bitirmiş olmak; 
3 • Tam sıhhatli ve bünyesi tütünle iştigale müsait buJunııı 
ve ağır cezaları müstelzim cürümlerden ve muhilli haysi 
kabahatlerden dolayı mahkum olmamak laznndır; 
İstekli olanlar bir istida ile Galata'da Tütün inhisarı 
müdürlüğüne müracaat ve; 
1 - Nüfus cüzdanı veya tezkeresi; 

2 - Mektep şahadetnamesi; 
3 - Nihayet bir senelik çiçek aşısı şahadetnamesi; 

4 - Mahalle veya köyü ihtiyar heyetin polis veya 
dairelerinden musaddak hüsnühal şahadetnamesi; 
5 • Dört tane fotoğrafı; 
hemen tevdi etmelidirler,. 

Ancak yukardaki şartlan haiz olup ta bu vesikaları ve si 
reyi (23 Ağustos 1930) saat on yediye kadar tevdi edenler ad 
di mürettepten fazla talip zuhurunda yapılacak olan müsab<I 
imtihanına girebilirler. 

Müsabaka imtihanı (25 Ağustos 1930) da laşlıyacak 
orta tahsil derecesinde Türkçe, Hesap, Hendese, Fizik, Kifll. 
ve tabiiyattan yapılacak ve üç dört gün devam edecektir. . 

Talebenin sıhhi vaziyeti idare hekimleri tarafından tesbl' 
edilir. 

Kabul edilen talebe nazari ders günlerinden maada 
günlerde muhtelif imalathaneler ve depolar ve fabrikada 
gibi çalışır. 

olaı' 
aJ11ell 

Talebeye hiç bir ücret verilmez. 
~~~~~~~~-~~~--

1 
... At yarışları ~~ 
Bakırköyünde Veli Efendide 

1 !, 8, l.'i, l'.!, 29 a~usıos ve ~ eılül cuma günleri 
Saat J 4 buçukta L Altı haha ] büfe. hususi trenler, otohu<lcr 
Bahsi müsterek [ iş Bankası ) mürakab«i altında yapılacaktır. 

Hakiki Radium tıraş bıçaklar1 
ffr HAKiKi ~\ f~ QADiUM~\' 
1[J q q~ ~o o of 
1. \ R AD 1 u M j ~ \ HAliS ıSVEÇ ÇElıCi ! 

Yerli malı kullanmak memleket 
Her yerde arayınız • 

borcudur·lf'fll"' 
__..;....:::; 

Tayyare piyangosunun 

1 BÜYÜK İKRAMİYESİNİ 
kazınmak için alacağınız biletin her halde lstanbul'dı Eminont."rd' 

Valide Hını kapısı itıiıalindc 4 numcrolu serbıı i 

Kader ventura gi,esini~ 
mührilr.ü ıaşımasına dikkat etmeniz menfaatiniz icabıdır \lcı ur ~le 
tarafındın •atılan hi'cılerln hemen hepsine ikramil'c isıbeı etmek ıatııP0 
mulıır olmaktadır. Si• de KADER :Venıura) gişesinin mtihrtinli taı1'\ 
bir bilet almakla ıılilnizt tecrübe elmiş '° büyük ikramive\i ~uaoııı' 

bıhıiyulı&ına nail olmuş olursunu, - ./ 
--=--=--=--,-·-~~~-=--=---=---=--=------

Eti ~~a o~ası riyaselin~en: 
San.atını icra eden her eczacının Etibba odalarına dahil n1J11ş~ 

mecburiyeti kamıniyc,iııe binaen mıııtakanıız dahiliııık JıulUP90 . t 
!arın kaydolunmak ü:ae on beş ı;ün z;ırftııda (Diploma, nufus ıc 

1 
keresi ve üç kıt"a lotografilc) ('a~a:cp;lunda ~ıhhaı nıudııri'' 
binasındaki d;ıiremizc ıniiracaalları rica olunur. ./ 
~~~~~~-=--~~~--~-----

ViTEL 
maden suyu roın;ui1.n1ıların \C a~rı çt.:k<.:nle:-in aç karnına ,.e 

~ . ... ·~ 



CUMA AGUSTOS 

-Reklam fikri beslemeden 

~TANDARD OIL 

193C-

Mayiini bir kere tecrübe 
ediniz, daima onu 
l<: ull anacaksınız. 
HER YERDE SA'l lLIR. 

Mamulatından Toptan nıu:ınıele için Istanlııılda Rey Ha
nında ~· 3 nuıneroya nıüracaa t olunnıası. 

f~K~EK MiiDIN ve ~lNlli··
M ü hen dis i Mektebi 

Oı •n bu mektep addeki ;ubelcri havidir; 
L· yit \'f meccani • 

1• Yüksek Maden 
Mühendisliği: 

l\fadcıılcrle Sanayii .\ladcııiyenin işletmesinde mütehaN• 
ınühendl• yttiştirir. 

2. Yüksek Sanayi 
Mühendisliği: 

. 1 k k makine ve kalorifr . . .. ce ·i. ve ışletme:ıı, e e trı · 
!\luhıelıf ~anayım . >_ '. ·m ·a mühendi>liı\i, Toı;o~rafva ve h>rlta 

mühendhi \'C mllteahhıtlığı'. kı dı.f • 1 en lı'· "C mLİCflihitlig, ihıl· .. hh' .. ,.. ı:tmen: er mJl l :ı .. 
a.hzı. inşa.at mut~a ıtıı,.,ı, ~ . . d ,.tik ek San!fl mühendbli~l 
.-aslarını havi bir tahsil neucesın e .. ~ . 

. h ı . e.;i verilir. . . 
~· "' ctnam . . d. l\Jezunlar sıaı ıçln A1ru· 

1 . • s'J müddetı 4 sene ır. 
Bu ~ubc enn taı1 ı - . ezunları kabul olu-,ır. 

p3 :ndM.~1d;
1

~ ııMeslek şubesi 
d 1 J omeır ,.e baş çavuş yetiştirir Tahsil miid· 

Bu şube Ma en ere ke lan lmt;hansız ilk mektep mezun· 
deti 2 senedir. Orta me cep mezun . • 
!arı imıihanh kabul olunur. 

A;gari yaş ı~. azami 25 dir. . . zibe ve 

1 
.h !ar· 'lu .. kemmel he.ap, müstevi bendest, fızık ( Ca. 

mu an · -' ) d ı · d 
1 !arar« ) ve Kimya ( Şibih maadln ers crın c~, . . , 

. . \ laadin müdüriyecindc ;, );tanbul ( Şchremanetı Cl\ ann
.\lndkar.ı ( .:h dl•Ji&indc ) Zonguldak ( ıııektcpıe ' .\dana ( lkıim 

da '' i en mu en b ' . ı· . 1 1 . ' \laden .. .. . d ) !':ski ·chir ( !\laden mühendıs ığınc e , zmır ' · 
mUdurluğün de )• 1· ~zon ( Ziraat müdilriyttindc ), Aydın ( Ziraat 
mcmurlugun ı ra . . 

1 d ) 20 'e 21 ağustost> icra edılecektır, 
memur u~un a d d k muamelesi-

'[' d J ·ata 1 tcşrine\'\'elde başlnacaktır. Şim ı. !n a11t 
e r s . ·ı ·aık ve 51hhat rap<. runu 

1 t r 1 tid'aı·a melfuf 6 toto ı c 'C> ne baş anmış 1 • ~ • • 

., ld k'ta ınckıep ınüdDrı\'eııno ,jongu a · 

Manisa vilaJetin~en 
Alaşehir - Nazilli, Eşme -

Göre, Kula-Salihli, Demirci
Borlu, yollarında istimal olun
mak üzere 911 O lira kıymetinde 
mevaddı müşteile mübayaası 
kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. Münakasa müdde 

ti 2 Ağustos Cumartesi günü sa 
at on buçuğa kadardır. Mevad
dı müsteilenin envaı ve şeraiti 
teslim ve tesellüm hakında faz 
la malilmat almak istiyenlerin 
vilayet nafıa baş ınühenclisligi
ne müracaatları ilan olunur. -------

/~8Maden Kömiirüoo 
) F'abrlka, matbah. soba, kalorifer vesaireye mahsus yıkan-
)
) mış zero diz, fındık, kriple, blok,tuvenan halis kondllll, iııgil:z 
) antransitl 1 ve kalburdan geçmiş yerli kok. 

) Hekabct kabul nmcz derecede ehven lıir fiatlt• ıopıttn ı·e pcca~end<' 
) satılmaktodır Toptan olın>cak ki\milre huslıs! şerait ı :ıpı1ır. 

~ A. SAHİl)İS ve i\1. CELAL t\IE:\tDlJil 
.._,,..,_, C.' ıta, çi. ıli Rıhtım 1 lan \lo. 8·'21. '!'el. 491.llcpo: Kuru (,'eşme 

- l\l Ü ll İ M l L AN 
Türkiyede ç•'ış3n blliımum sigorta şirketlerini temsil eci<'ı Tıirkiye sig•>r· 

tacılar Dalrel merkezlyesl htr ıürlü mahzurları izele etmek m•k»dıle, nıuh· 
terem sigorta\.·ı!arıtı, sigorta primlerini, sigortının akdi sır:tsında bcrvrçhi 
peıin ödcmderi 14zım geldi~nl a"evleıncjti rnzifedcn addeder 

llu mcclıurl '<le •demi riayet, bir ka7.a 'ııkuunda sigoııalıLır için ciddi 
mahzıırlar tc; lıı edebilir. 

Esn>tn, aldıkları bütun 
şirketine tericeden ~igorca. 
yelinden il er. 

işlerin yarısını :\lıllt Roassur.n; Türk ,-\nonim 
şirketleri de prımlerini l?eştntn tediye mecburi-

Hariciye VeKaletinden: 
Hariciye vekaletinde on dördüncü dereceden mevcut mün

hal memuriyetler için 16 Temmuz 930 tarihinde icra kılınan im
tihanlar vekaletçe matlup olan netayici temin etmediğinden bu 
kerre talimatnamesine tevfikan yeniden bilrnüsabaka memur a
lınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 10 Ağustos 930 Pazar günü saat 15 te 
Ankara'da yapılacaktır. 

istannul ~uınru~leri Mu~af aza Mu~urlu~uu~en: ~~;~~:~:~;~~!~~~~~1i~;;:~i~ı:;~: ~:~~~~n:a~~~nu~~airn~~ 
D . merakibi muhafaza dakasr, Müdüriyet komisyon ki A) Hukuk, Mülkiye, Ulı1mu siysiye, iktisadiyl! ve içtimaiye ve 

- enız b · d · kt. Fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri veya Ha-. 20 derecede 720--725 ta etın en ıstenece ır. 
sı ıçın (SS) + ıs 3- Taliplerin % 7,5 teminat riciye mesleki ile alakası bulunan mümasil öfÜksek mektep-
s:,kleti izafiyetle ve lerden birinden mezun olmak, 

5 730 ikl t . · afiye akçelerile veya Banka mektupla 
derece, 72 - s e 

1 ız . - B) Bu kabil mektepler şahadetnamesini haiz talipler bulunma-' 65 t n benzın rile ilhale günü olan20 Ağustos 
de (10) ki cem an ° dıg" ı takdirde namzetler evvela bu mekteplerden birinde o-

d 1 k palı zarf çarşanba günü saat 14 te muha 
20 gün müd et e ve a kunan derslerden imtihan verdı.kten sonra müsabakaya işti-k ı ştur faza müdüriyetinde hazır bulun 
la münakasaya onu ~u . rak hakkını ihraz ederler. Müsabaka imtihanı berveçhi ati-

2 Şartname suretı musad- malan. dir. 

r T T il M 1 yaz Dl ınu"ılu"rlo"Au"n ılon' 1 - Hukuk, iktisat ve tarihi siyasi (1815den zamanımıza kadar) 
, U, 1 tıB 1 ll Y U11 • hakkında tahriri ve şifahi sualler. (Her biri için tahriri ve 

• 

1 

• osta-1 tos 930 tarLhine müsadif çarşan şifahi beraber tam numara ondur). 
1 - İ~ta~buld~ ~eı:ık P olun ba günü ihalesi icra kılınacağın 2 - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve terceme (Her biri için 

Eınni~ et sandığı llll~lllirliiğtiı1deıı:lıde~'.1~irıci Ticaret Mahkemesi 

Müza M k 'J" fı· yede lkras . llorçlun'ın '! ahe emece ı an. ı asına 1 
bcdrtı No ~lerhunatın cın< ve n» 1 lsmı rar veilmi~ olan a•\an Fre< lira 1 J .... , 

1555 1622 Şehzadebaşı Fevziye m:ıhallesinde Fevziye ma~tumları ~fendilcre ~it o~ 
caddesinde eski 2 ve mükerrer dokuz defa 2 ve• satı masına .ara: . ven en 
yen: 109, ll l, 111-1 ve 2 ila 18 numaralı Fevziye 'ı yoglunda Kule ~ıbın?e tı:!15 
çarşısı ·demekle maruf on dükkanın tamamı. Se-ı var Bey mahal esının . ~yı 
rife Fat:na Ali H. vasisi Maşuk Ziya B. · hendek ve Po.rtakal ve Şrşır 

875 2S81 Gcdıkpa~ada Esirkemal mahallesinde eski ti- k~klarında atık 25-27-29 c 
yatro yeni fırın sokağında eski 23-23 mükerrer dıt 29-31-33-:-35 numaralar 
yeni 44 numaralı bir hanenin tamamı. Virjin ve mm:a~kan:ı ze.mı~ l::ıtı?-da t 
Serpuhi H. Iar hela u.ç. ko~urluk v~ bır koı 

230 2819 Topkapıda Bayazit Ağa mahallesinde Aksaray dar, bı.nncı katta .<lort ,od<\ l 
caddesinde eski 79-81 yeni 69 numaralı bir ha- sofa bır mutfak bır hela ve t 
nenin tamamı. Feyzi ve Kemal Ef. !erle Sa- banyo ve cephede bır adet bt 
miye H. ber d~kkanı ve i~inci katta b 

355 

411 

893 

3320 Süleymaniyede Süleymaniye mahallesinde Ke oda_ bı: sofa ve .bı~ m.~tfak 
mcraltı sokagrnda eski 36 yeni 32-34 numaralı hela bır banyo, ı;çuncu k~tta 
maa oda bir dükanın tamamı. Halil İrfan B za beş oda ve bır sofa bır tı'ıt 

3481 Carşıyıkebirde Keseciler sokağında eski 2 · ye- fak bir hela bir _bany_o ?ör~fün 
ııi l. numaralı bir dükkanın tamamı. Münire H. taraça katında ıse kagır bırı 1 

3707 Haydarpaşada Rasiınpaşa so!<agında eski Hay- diven sahanlığ.ı ile bütiln le\ 
darpaş yt.ni Otan Efendi sokğında eski 46-·Hi zımı mevcut hır çamaşı:ha'.~ 
mükerrer yeni 77-79 numaralı bir hanenin ta- v~ tara~anın açık kısmı ıs~ u2 
mamı. Fatma Huriye H. rı olu~lu saçlı ah~ap çatı ıl~ ~ 

145 4006 Merdivenköyünde Merdivenköy mahallesinde palı bır bap apartunan ıle ışl 

4887 

305 

185 

2955 

455 

835 

425 

615 

çeşme sokağında eski 2-1 yeni 1 numaralı bir apar.tı;:ı-a~a m~ttasıl ~em611 
hanenin tamamı. Cemile H. Mehmet ve Hakkı ve bırıncı kat .dık~elerı me".c 
Zihni Ef. ler natamam ebnıye ıle arka cıl 

4120 Gedikpa~ada mukaddema divanı a.Ji elyevm Mi tin~e kısmen müceddet kısın 
mar Hayreddin mahalles'.nde Balipaşa ve Ge- c.skı?en.yapılma du.v~rl~rla .. ç 
dikpa~a sokağında eski 2-4-6 mükerrer 44 _ 16 rılmış. b~r ~rsanın ~ır.'.ncı mu, 
ve yeni 9-4 52-54 numaralı maa dükkan ve fı- yedesının ıc~ası .gu_ı:ıu olan 
rın bir hanenin tamamı. Yani Ef. 930 pazartesı gunu saat 10, 

3925 Sultanahmette Kapıağası mahallesinde fener- dan on ikiye .kadar talip oh: 
li sokakta eski il veni ıı numaralı bir hanenin !arın kıymetı muhammene 
tama.m. Seyfi Ef. Zübeyde ve Meliha H. !ar lan y~rmi ?ir bin liranın yuz 

3942 Kumkapıda Çadırcı 'ıınet Çelebi mahallesin- o~u. nısbetınde pe~. akçeler 
de bakkal sokağında .ski 4 yeni 6 numaralı biı· ~ırlıkte muayyen gunde mah 
hanenin tamamı. Yusuf Ağa lıı~de ha.~ır bulunacak mas.a ~ 

2719 Şehzadebaşı Kalenderhane n_ıahallesinde Ka- etme muracaat eylemelen ıl 
lenderhane camii sokağında eski 8 yeni 10 numa _o_ıu_n_u_r_. ________ _ 

ralı maa bahçe bir konağın tamamı. Şükriye \'e • lstanbul Dördüncü lcraoından: 
Emine Şevkiye H. !arla Nail Ef. 

· Emil Fuat Efendinin liias Ress 3510 Fatihte Iskender paşa mahallesinde eski Şakir 
Efendiye olan borcundan dolayı tt 

Efendi yeni Değnekci sokağında eski (2) yem cuz olan Büyükadada Aı:wyc ao 
(10) numaralı bir hanenin tamamı. Fatma Sa · ğında s ve 7 numaralı maa bahse 
bire H. ve Kemal Bey . bap hanenin 48 sehimden 14 sel 

3641 Karagümrükte Muhtesip İskender Bey mahal- 45 gün müddetle müzayedeye vaz 
lesinde Kabakulak sokagmda eski (33) yeni (59) narak 1600 liraya talibi uhtesind 

lup bedeli muzayede haddi layik 
numaralı natamam bir hanenin tamamı. Hüse- bulmadı"ından bir ay müddetle t 
yin Hami Bey diden mUzayedeye vazedilınittir. 

3655 Süleymaniyede (Hatapkapısı) Hoca Hamza dudu dört tarafı tarikiam ile malıı 
mahallesinde Şehislam kapısı caddesinde 4-1 COO arşın murabbamda arazi dahi 
yeni (6-8-1) numaralı maa bahçe bir hanenin de iki bap köşktür. Müıtemilatı 

rafı demir parmaklı çifte kanatlı 
tamamı. Yahya Ef. mir kapıdan girilerek zemini çini 

ne kalorıferınde ıstıhla. 1 k 
0 

dan taliplerin şartname almak tam numara on beştir.) 
mak üzere mübayaa e~;ll~c~eya için şimdiden teminat ve teklif 3 - Müsabakada 40 numara üssümüzanı doldurmak şartile enı 
lan 300- 350 ton Kan . ih namelerini ihtiva edecek kapalı fazla numara alanlar kazanmış olacaktır. 

3714 Be:jiktaşta Şenlik dede mahalesinde Mısırlı bah- fak gezinti mahallinden her iki taı 
çe sokağında eski 44, 44, 44 mükerrer yeni 53, 55, mozaik merdivenden •ağdaki 7 ao 
57 numaralı maa oda iki dükkan ve bir hanenin ki s numaralı köşkün demir parm 
tamamı. Firdevs Hanım hkla müfrez bahçelerine çılnlır. 11 

h C 1 ocaklarının yem k• Musavat halinde Fransızcadan maada ecnebi li anma vukuf 
ut - am ı k.. ürü kapalı zarfları tevdi için de mez ur ta sebebi rüçhandır. 

racat maden .. om a konul rih ve günde saat 14 te yeni pos 
zarf usulile munakasay tanede mübayaat komisyonuna Taliplerin mektep şahadetnameleri askerlik vesikaları ve 

hüsnü hal ve sıhhat sahadetnameleri ile hüviyet cüzdanı vc-
~u~~·e· kur kömürün 20 ağus- müracaatları. ya suretlerini ba istida vekalet zat işleri Müdürlüğüne tevdi 

l ~ara Naiıa ~a, ınö~en~isliğin~en: bulu~%::·;7.;·ofu~:'.; mukfi<d• Ankorn'"' v''""" ... " 

A ku İstasyonu civarında la tafsilat almak istifyenBler A~.- ln~ara Encümeni ~ainıisin~en : 
n ara . k an kalan kara ve İstanbul Na ıa as mu-

Naf garaıının no s ı 
k 

ıa .k alı· yeniden inşa hendisliklerinde mevcut o an ev a samının ı m , . . 
ı\nkar:ı \'il~)'eli iı.i.1rei hususıy\·.-;ıncc Ağustos.tın { >nunı:u pazar günü 

saat nnlı;~ıc kap1lı zarf umlilc 20:) adet "P orbl.il mub•v .. olun•cakıır 
- i'.ltıbayao olun•cok aralıohc dört tek.rlekli t>!ac1k icabındo uzanır 

kıs1lır hir vaıiyett hulun3c1krır 

3 - Arıb:ı.IJr <leınir dingillı, demir şınalı olaeakur. 

edilecek üç parça hangar7)a~a rakı keşfiye ve ~arn:-~mes~m 1te~ 2 
duvarları (13488) lira (9 rf u- kik ederler. E~liyetı ed~nıye ~rı 
ruş bedeli keşifle kapalı za u- ni Nafıa dairesınce tas ık ettırc 
sulile miinakasaya konmuşt.~r:. cek olan talipler kanunen muay 
İhale 3 ağustos 930 Pazar ~unu yen olan teminat mektupl?nnı 
saat on beşte Ankara Encume- h"milen yevmi ihalede Ankara 
ni vilayette icra kılınacaktrr. İn- Ea cürnenr vilayetinde hazır bu-

4 - Şınalar is;ılıl •e dllrt yerden demir çwkla merhuı olac>ktır. 
5 - .\rah•nın tc~erlekler !h:leri yekp1'e v gürgenden olup p ırmak ve 

btt:lıkları kuru ıne1e ve ya kar~ a~JÇ'an \'C ak.o:ıamı s1irc·ü ise gUr· 
gonden imi.\ ole ıncakıır. 

~'lat tarihi ihaleden üç ay sonra lu:rıaıarı ilan olunur. ti -

•,mmı oo;ım~r;;:"~iı ayetin den 
l\rabaların arzı hir dingil ucundan 
metr, tut; ise ıJ .rt m ... troya K:ıd1r"" 

olıcJkLr. 

diğer din!(il ucuna bir !ıuçuk 
·ıv.ıblltcek hir \'Rzil"e tc vapıltııış 

M a Mlinakosl milddeti 
Bedeli keşfi Ncv·i 

li:ırka~aç • Gclenb, volunda Lira 
!0727 

6688 

Ku. 
97 

o 

'A~u tos s:ı:ıt 9 da 
• • 9,5 " 

ın·ıı tl·ınel ,o~c: ınşa="ı 

,\•hisar. :\larmar volunda 
'kırm:ı içın Ham tıt~ ihzıın 

\lani<l \ı;hı-ar yıılunda 15920 O 9 • " 10 • 

hlm taş ıhı> ı . rda azılı rol ameliyıu h kkınd• !~la tıf~Jldt 
:\l"naka a m1..,Jdctlerı y~k~ b ı. mühcndi-lij!inc '.DU acaatlırı ı!1~ ıluncr. 

.ım ~~,~r~;~~
1

~ ~ LUFT HANSA 1 
t slle seri bir aurette 

Tayyare postası vası akllyatı 
emtia na EMl..EKETLERI arasında 

lsıar.ııııl ile \vrupının hiı!lin KARA M 
• ' 1 k ·· e) vel'ml münakal~~ I 

p zar mcstrşm1 o m3 u:'" J'I rıesl _giinil '"'kolunarlar \' · 
. 4 ,le katlar ıeı·ı.lı nl.unaı.ı ko ı e~ : hat mıiddetl 10 saattir. 

.• \ E •11 J'(l\ vaya aksı ısubmetı eya 

7 

8 
9 

Arabalar andıkh 0İn1ayıp nngiçli o1nc.:ık 'e ıah.ın t·ıhı·1.;ını h;ı\İ 
l>ulun:ıcaktır. \ngıçlcr dört ve ıJe~ metro uzunlıığund; ve nhını~ santim 
irtifaında ulup yirmio;;cr ~antim me. ,re ile p;ırnıa. lıklı nlacık ,.c 
parmakl:ır angi>in üst agncını :1 ri hir ş kilde tcca< ut eııniş hulun:ıcaktır. 
S vcnlcri dingile r:ıptedecck '>I.an pavau$'a.'ıır Jcnıı: ol •ıktır 
,\r.ıb1l 7 makos-ız nlııp çatal o. ılsc.ı~ ve okl rı boy · ıduruk merbut 
blunacaktır. 

IO - ,\rai>alar d<mi· fırcnli o1 ca ·ır. 

11 - \roha'.ır hin• ihaleden ikı ıy .onra ı\nkarada tc ıiml cw li kra edılecck 
ve c..rı~i cı !imden ım gtln sonr• da ıkı dda lı01nn ·uk Lıın ınJtea~ip 
malin kaı1 sıır •fi• te liml kaı'isı ıcra edil cektir. ' 

U Mlbanın poıraları q.ıo ~•topları 21-22 snnrlm cb adın la olac1kıır. 
t.3 - Tc llınaıı katııeıı ırOccakfp e manı id.ırcı huıu iye >.znes11 len derateı 

te 'İ\ c eJi!cc . ." tir. 
:'.luzayc,leıc İŞ!' lk e.lecckler lıedelı ih~lenlıı ,~zl, vedi buçu)tu 
ni:ı.betinJc ya aktcn \C y1 n1utcber hir B-.nka rnektııhıı \er nck 
.sur til dcpoı to akçe irıı t mııı edeceklerdir. ---

Haliç vapurları şirketinden: 

· b 1 il · kürbahçenin birınden kupqtrsıah• 
3968 Bekylkcrbeyın?e Bo~tan5cı aşı m

1 
ab~a hesı y.ukarı. demir parmaklık korkuluk merı 

so a ta eskı 13 yenı 1 numara ı ır anenın ta- 1 merdivenden zemini çini döş li l 

205 

mamı. Fatma Hanım kondur. Fevkanisi 1t•mlı çifte kar 
94 4008 Carşıyıkebirde Fesciler mahalle ve caddesin- lı kapıdan methale girildlkte zen 

d~ c iti 56 yeni 56 numaralı bir dükkanın nısıf ahşap bir sofa üzerinde birinci k 
hi•sl"sİ. Hatice Hanım 3 o~a cameki~h merdive~de:ı lıa 

· · . dakı ufak ge1ıntı mahallı uzcrı 
210 4012 Egrıkapıda Hacnlyas mahallesınde Yorgancı bir kihr ikinci kata merdiv ntc 

sokağında eski 2 yeni 2 numaralı bir hanenin ta- kıldıkta merdiven başı camekan! 
mamı. Abdülkadir Efendi Fikriye ve Rabia Se- lup bir sofa üzerinde bir heıa üç • 
her Hanımlar. vardır. Zemin katına inildikte zen 

1955 4023 Mahmutpaşada Mahmutpasayıveli mahallesin- kırmızı çini döşeli bahçeye m ti 
· · dd' · · N · bulunan taslık üzerinde merdiven 

655 

de eskı Nuruosmanıye ca esı yenı uruosmanı b. k" .· 
1 
.. k b. h 

1
• bah 

. . tı ır omur u ır c a yan S 
ye J;aptsı caddesı eskı 68 - 70 - 94 - 96 - 98 mcthdli buluııan sabit kazanlı oc· 
yeni 108 - 110 - 86 - 88 numaralı dört dükkii- maa müştemilatı çamaşırlık bir 
nın tamamı. Münire H. mek od•sı muntazam alafranga o 

4041 Ortaköyde Taşmerdiven sokağında 46 - 48 nu lı mutfak ve balıçcd~ sarniç. ayva 
maralı bir hanenin tamamı. Abdülkadir Bey ve yısı. erık am ve ar a~açlaı- o 
f · H derununda 7 nuın.ıralı kotktc 
nsıyar anı~ . Meb0 usu Falih Rıfkı Bey senevi 

4062 Balatta Hacnsa mahallesınde Hafaflar soka- lira ile iki scnedenberi k.iracı oldl 
ğında eski 39 yeni 33 numaralı bir dükkanın ta- ve s numaralı köşkte ruccardan S 
mamı. Elyasar Nahum Ef. Bey keza ikı s ne müddetle ld.i 

Yukarda cıns ve nevile mevkii yazılı emlak (altmıs bir) gün olduğu evde bulunanlar tarafını 
··dd 1 · k l 1 ' .. d · · d 1 · 1 d söylenmiştir. Hiç bir tarafı tarr 

365 

mu et e ıcra ı ınan a enı muzaye e netıcesın e 11za arın a ht d ğ'ld.. k- ki . d h'J 
.. ·ı 1 1 il 1· 1 . 1 . d k .. 1 k . . . mu aç e ı ıı oş erın a ı Foste~ı .en >ec c e ta ıp e:ı u ıtesın .e ta arrur .e~ ere . b_ırıncı harici yağlı boyalıdır. Alt katları 

ıhalesı ıcra kılınmıs oldugundan talıp o~anların ılan tarıhınclcn gir iist katları ahşap yediser od 
itibaren (otuz bir) gim zarfında Sandık satış fünirligine müra- ~ııht~vi olup her ikisinin yiızdc 
caat eylemeleri lüzumu ilan olunur. nısbctınde pey ak~elerile bcra O•••••••OON OM •••••••••••• 928-5!9.9 Dosya nuaıarasilc 4 

930 tarıhınde saat 16 ya kadar Çiftlik sahiplerinin ~aa~ı ~elri iınn olunur. 

\Z \RI J)lKKı\ Ti E Dr. Horhoru~ 

L) 
fıhrika ının tn - ın ic:ıt ttı~i 

Disel Traktör·· 
\IJ~nctn, , rıh:ı ve lı1.:nzın .. ız sor,ukd:ııı ınnıot ile yol vcrılır. 
l'aıJ.ı ınfsılAr ıçln : 

llc<n ıı \Lkte,ı so ak No 
meyuan alıo'ıt• ı ı~•ını akada 

l)ol·tor 

H1\FIZ CE\IAL 

" ' VA POSTASI· 
ALMANVA iÇiN HA . abu! olunur. Adi mek· 

t ıpl lıut!ın po.ta merkezleri tarafzındafln k üzerine TAVVARE 
. 20 kuruştur ar 3MR 

. munzam ucret - . • , uktazıdir.l~er türlü ma-

\'erilen flac 

lira J..uru~ 
Maden dökme ( hurda ) Ton .ıo Tonu ı 8 

'lalınunl ıuikt r 
C :ııau !\uçuk \lıllet 1 hn ı 6 numcro a 

T K \R EFEt 'l)İ) E nıüracaat edilir. 
64M•M*M•teeeee•o•c 
Yarış encümeninden: 

( '·rnıadan mudo gun!. rde öıt 

drn sı·ıra s•ıt 14· ltı da 1 t 
b··! 111•nyolundı , 118 ) num ı 

lıı lıu<usl kn!Jıne'iind. ha<talm 
kalıul eder. 

Teltfıın: htanbul ~JQ8 
VA"IT SIL.E·l..CFT HANSA işareılnın '" ı m .k . d r 

.;J . caat etmek ı cııa c e • 
1MEıMLEKEaJnLER ARASl.NDA 

'ak: yaı 'e ;\luvasalat Türk Anoolm ~~=~I .,95 
Gala:a: Çinıll Rıhtım H•n, Tolclon; Beyoğlu • • f 

Pirin~ t.ıla~ Ukka 500 Okka ı 211 

A\ van"ıra~da Fabrikamızda mc\ cııc ve mıktar 'c fiacleri yıı· 
karda yazılı c~yayı fazla bcd(·l hrt'rck almak i tcy<'ıılerin ~. ı o 
dcpozitolarilc nihayet 2 8/ 1930 saat 17 ye kadar Sirkct muh~sc
beoine murauarlerL 

1 Ağustos ~uma günü Veli Efendideki At yarışlarına atideki 
saatlarda Trenleı gidip gelecektir: 

Sirkeciden Veliefendiye: 12-13,30-13,50-14,30 
""lirf,.ncl«ieil Sirkeciye· 17 .20-17 

1
36--18 22-19.06. 

()sınanlı Bankasındar 
Honı.~ınızın ( .olaıa. Yeni camı ı 

llcyo~lıı den iri 1 Jıkinıı\'ttİ J\lilli 
bnramı (Unuk ıp•lı buhmıcakcır. 
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BUYÜK 

TllYlHE PlllNG~IO 
9 uncu tertip 
11NC1 KEŞİDE 

11 Ağustos 1930 da 
Keşideler, Vilayet, Şehre
maneti., Defterdarlılc, Iş, Zi
raat ve Osmanlı bankaları 

murakıpları ve halk 
hl1zuruı1da yapılır 
BOyQk ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan numaralar 

tekrar dolaba konmaz 

Ziraat Bankası lslan~ul ~u~esio~en · 
lumıro KöyU lımi OönUm E Mevkii Bedeli mazayedı 

S67t Adliye Fazlı O Ali ve lbrahim 8 
• • " 12 

5563 Hamidlye Süleyman O Ht1an 6 
• • • • • 1/i 

S618 Hımldiye SWeyman O Osman 8 
ve lbrahlm 

• • • • 10 
J294 Kurtul badp Mohmoı el vtrenıl 80 
S58S 1!'.ngUrU Ht1an O Belı:lr A • 8 
5524 • • • 1 

• • • 1/i 

• • • 

Kızılkcıklı çeşme 

Kesim parmak 
Berber dere 
Uva 
Kara au 

L K. 
60 o 
76 o 
45 o 
215 o 
80 o 

Sil O 
18 o 

400 o 
40 o 
50 o 
80 o 

oı " " • 
5549 Muradoba Hasın Bıyukıar 

ır 

8 
0/8 
!il 

Berber dere 
Kavaklı dere 
Harman altı 

Buna yolu 
Acımık içi 
Aralın glri 
Harman altı 

Katırlı yolu 
80 o 
20 o 

ı:t 

le 

voreıeıl 

• • • 10 Elma çayır 40 O 
,. • • i!5 Kurtul 60 O 
• • • il Konılc bağlar 10 O 

Ballda isimleri yazılan mılıtılcrizlor Ziraat Bankasından istikraz eyledlkltri 
mebalill adım! tediyelerlne mebni emvali merhuneleri bil müzayede 

•ı talipleri uhıeaine ihale! katlyel~rl icra kılındığını mUmkriz Te varislerinin 
.~ Uç gUn zarfında borçlannı tes viye etmedikleri takdirde mUşterisl namına tapu 
vt scnedıtı kar eıririlecejli son ihbarname makamına kayim olmak üzere ilAn 
kı olunur. 
k. 
d 

Maarn Vetlletin~en; 
Maarif Vektletl, lstanbul GQzel Sanatler Akademesl 

11 belinde bir muallirnllğin mtinhal olduğunu ll4n eder 

<; zlrdeld şerait matluptur. 
fi 1 - Okutacağı dersler 

. A) inşaat malzemesi 

Mimari Şu

Tallplerden 

it 

B) Umumt fennl malOmat 
Bu dersler hem blrlnd hem ikinci sınıfta okutulacaknr. 
Umumt, fennf malOmat namındaki ders zlrddd mebahisi ihtiva 

;; itmektedir. ln~aat mühendisliği meslekine ait müntehap malOınat 
T (Mesel&: Yol ve sokaklar ve bunlann altında ve üstündeki te· 
)} 

t: ferrUat köprüler, topgrafiya) ve inşaat makinelerine, teshinata ve 
sair tesisata alt umum! malOmat 

n 
Bu muallimin ders ve tetblkat saatlan çarşamba 9- 17 ve per-

:< 4Cmbe 9- 18 sutlarına tasadUf etmektedir. 
2 - Bu muallimliğln ücreti ayda iki yüz liradır. 

•3 - TeşrlnieTI'el bidayetinde hizmete mübaşeret edilecektir. 

"" ı - Talipler 15 ağustosa kadar Ankara'da Maarif Vc'·Uetı 
l! • Yllkaek Tedrisat Umum Müdürlüğüne tahriren mliracaat edecek
~ı !erdir. 
r :; - Bu milracaatte zlrdekl eTrak matluptur. Mufassal tercümei 

bru, bir yUbek mühendis mektebi şahadetnamesi şimdiye kadar 
nerede çalışnğına dair evrakı müsblte. 

lstanbul limanı sahil 
~ sıhhiye merkezi baş 
~ tabipliğinden: 

Kavak tahaffüzhanesile Anadolu kavağı ve Büyükdere sahi
c i sıhhıye binalarının bazı aksamının tamiri aleni münakasaya 
1 .ıkanlmıştır. Münakasa 18ağustos1930 tarhine tesadüf eden pa 

ıartesi günü saat 14 de yapılacağından taliplerin bu işe ait şart
~· ıame ile yapılacak tmirata ait listeyi almak üzere her gün Gala

'.a da Kara Mustafa paşa sokağında kain merkezimiz levazım 
l oemurluğuna ve münakasaya işitrak etmek üzere mezkfir gün 
i de ihale komisyonuna müracaatları ilan olunur. 
l 

lttısat Vetalettn~en: 
Ankara Ziraat mektebi arazisi dahilinde, çukur anbar tarlasında 

tnşa olunacak tavukçuluk cnstitliş!i binasile t3Tuk kümesleri lnşaan 

l6 /7f930 tarihinden itibaren 16-8·930 tarihine kadar 21 gün 
~üddetle ve kapalı zar[ usullle münakasaya vazedilmiştir. 

Münakasata iştirak edeceklerin lktısat Vek!leti muhasebesine 
yanracakları 15 lira mukabilinde telsiz cıvarındaki Enstitüler ln-

1aat hey'~ti fenniyesinden şartnameyi almaları ve inşaat mahallini 

gôrmeleri ve kanunu mahsusunda tarif edlldiği veçh üzre ihzar 

edllecek tekli f mektupları ve ehliyeti fenniye ve maliyelerini 

müşir ve aikilc yevmi mezldlrda saat 15 te lktısat Vektleti Zi· 

raat Mı.is teşarlııtında mütcsckkil ihale komisvonuna müracaatları 

U&n olunur. 

~V-ü-k-se-k-~ühendiS ..... m_e_k-te_b_i -ı Devlet Demiryoll 
rektörlüğünden: idaresi ilanatı 

Yüksekmühendis mektebikay
dü kabul muamelesine Ağustosun 
on beşinden itibaren pazar ve per
i şembeden maada her gün sabah 
saat ondan akşam on yediye ka
dar devam edilecektir. Bu hususa 
ait şeraiti arzu edenler mektepten 
bizzat alabilecekleri gibi mektup
la da isteyebilirler. 

'l 
O ece 
işkence,erJ I 
ll!lyadan kaçan tahta kurular eaklandıklat'i pis yerlerden geoellyln çlkarlar ve uyurken 
a zl ısırarak kanınızı erherler ve uykunuza 
haram ed~rler. Onları vuvalaNoda mahv .. 
cjlnlz. Bütün kötelerde yarıklar6a Fiil 1 tu• 
tıuııba ile sıkınız. 
Flit sinekleri, elvrl elnelclerl, plrelerl, güv• 
teri, k;ı.rınj:a,ları, hamam böcekler1. tahta ku· 
ruları öldOrUr ve yumurtalarını imha eder. 
Tehllkealzdlr. Kıı.t'lye,ıı leke yapnıaz • 
Fllt 1 hatarat öld'ürUcü dljter mayllerle karıl)' 
tırmayınıı. Sarı tenekeye - elt1ah kuoail-• 
dikkat ediniz. 

;:Paha _;ÇGbuk _11dtıriJ.r · 
Umumi lleposu:J. BERT ve ŞOREKlSI lataııbul ·Balata VoJYoda Han 

KREDİ LYONE BANKASI 
Anonim şirbd 

Tamamen ıediye edilmlf sermaye : 4-08 Milyon 

lhdyaı alcçtal: 800 Milyon 
SO Mayıı 1980 tarihindeki blllnçoduı 

Mevcııdat 

Veznede ve Bankalarda mtvcuı nukut Fr, 
Cüzdan ve mUdal11i milliye sanedatı 

Teminatlı avanslar 
Heıabatı cariye 
Esham ve ıahvllAtı mevcude ( .. hanı, bonolar 
tahvilatlar ve rantlar ) 

l!,227,644,105 Ol 
7,863,561, 159 70 

578,285, 988 51 
4, 494,344,4-07 04 

4'3115,635 69 

lstanbul : Milliyet 
gazeteal MUdUrlyetlne 

Ayvafıkda HllkOmet eldde
sinde Fabrlkator Zeki beyin 
imza eyleyup dairemize ita ey· 
!ediği varaka! tahrlriyeslnde 
( Ferhat zade Mehmet !(azım 

ve Mustafa Asım kardaşlar 
l(ollektlf şirketinin Ayvalık 

şubesi katiplik vızlfeslnl ifa 
eyledjğim 15-Teşrlni Evvel-1340 
tarihinden Temmuz-1929 tarihine 
kadar yapmı' oldQğum muame
lat neticesi mezkOr şirketin 
hiç bir şahsa veyahut şahsiyeti 
hllkmlyeye şirketi mezkOrenin 
defatlrl ticarlyesi kuyudatı ha
ricinde bir gllna zimmeti olma
dığını ve her hangi biri tara
fından bu t erait haricinde bir 
alacak iddia ettiği takdirde şir
kete husumet teveccllh edilme
yUp doğrudan dotruya şahsımla 
a lakadar olacağının eşhası sa· 
!renin bllUp ona göre hareket 
etmek Uzere Ayvalık gazete"! 
ve TUrk Dill gazeteal ve Milli
yet gazeteslle ilanını ve Ayvalık 
Ticaret od11ıoa tebllğını ve 
bir nushasının dairenizde hıfzlle 
mııhal musaddlkasının tarafıma 
iadesini reea ederim ) deye 
ya:ıtılı olmağlıl aynen ilanı tr.ey
nyet olunur efendim. 

Edremit Noteri 
lsmall Hakkı 

ZAYi : Tüccardan Yusui Ziya 
namına almış olduğum 95 numeroda 
gümrük müstahdem karnesini zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eski
sinin hilkmU olmadığını llln eylerim. 

Mehmet lzseı 

lsıanbul ikinci icra memurluğun· 
dan : Bir deyni mıhkumubihten 

dolayı tabu hacze alınan halı ve 
ulronln 7 Ağustos 980 tarihine mü· 
11dlf pcrtembe gilnll SJat birden 
Urlye kadar Tophanede Seyyah salo
nund& bllmüzayede fruht edllecegln· 
den talip olanların yevmi mezkOrda 
mahallinde hazır bulunacak memu• 
runı müracaat etmeleri llln olunur. 

FRANSIZCA ve lngilizee 
az zamanda 

konutmalı tercüme etmek ve yükselt
mek isterseniz Bıyazıı'ıın Dlvanyolu 
Firuzağa camii yanına nakleden kız· 
erkek ZIYA lian ıedrlsanesinde iki 
ders dinleyiniz. 

Muhtelif he.abat 
Eml~k 

Emııiyet sandığı 
236,877,295 17 •• d .. ı .. ~ .. d 

__ 35,_ooo_.ooo __ mu ur ugun en: 
Fr. 15,439,MS,541 Jll Nedim bey ve Vedia Hanımın 

Oliyunaı 

Vadeıiz mevduat ve senedat 
Hesabaıı cariye 
Badeııahsll vaciblittediye hesabat 
Pollçalar 
Vadeli senedat 
Muhtelif hesabat 
Senet sabıkanın • kAr ve zarar • hesabı bakiveıl 

Muhtelif ihtiyat akçeleri 
Tamamen tediye edllmlt so.rmayc 

.Fr. 5,798,891,026 ı.ıo 

6,566,189,685 71 
194, 168,051 90 
478,252.524 89 
811,011,314 08 
332,808,450 81 

44,293,280 
5,924,200 98 

800,000,000 
408,000,000 

Fr. 15,439,538,541 ı § 
= 

Meclisi idare reisi Müdür umumllor 
Baron Brenkar R. Muon E. Elkara 

Merkezi, Galata Karaköy Telefon 8. O. 3297 - Şubeıi Sultan Hamam 
Telefon. Is. 11117 - Şubesi; lsılklll caddesi No. 388 Telefon B. O. 1388 

~ Sıhhatini Sevenler hakiki ..... .....,.._,,....,.....,,__...._..J 

~ OLiMPOS Gazozu 
içebilmek için şişeleri açtırmadan evvel kapıol üzerindeki 

Firmalarınıızı dikkat etmelidirler 

4731 ikraz numaralı deyin senedi 
mucibince llaskciy Turşucu mahal 
lesi kumbarahane sokak ve cadde 
sinde 76 numaralı haneyi terhin 
suretile Emniyet sandığından istik
raz eyledıkl erl meblAğın vadesi hi
tamında ödenmemesi haseblle istllı· 

raz esnasında ıayln eyledikleri ikl
meıglhlanna tebligat ifası için gön· 
derilen doksan b:r günlük lhbama· 
me zahnna Balıkesirede iıtihklm 

taburu kumandanı olduğuna ve Ve· 
dia Hanımın da nezdinde bulundu· 
ğuna dair mıhallesl hey'etl ihtlya
riy11ince yazılan meşruhat üzerine 

BalıkeairZiraat bankulle ve lzmJrKöııen 
adası müstahkem mevlı:I lı::umandan

danlığlyle yapılın muhabere netice· 
ıinde Nedim Bey ve Vedia Hanımın 
bulunmadıkları anlaşıldığından ilAn 
tarihinden itibaren doksan bir gün 
zarfında borç ödenmedlll veya ye
nilenmediği takdirde mezkôr hane
nin bllmUzayede •~tılaca(ı iltn 
olunur. 

Aşada yazılı malzeme pazarlıkla sa tın alınacağından 

4/8,'930 pazartesi ;aat 9 dan l 1,5 kadar isbati vucut et 
fiat vermeleri i!An olunur. 

5 adet deriden muhabere çantası (yerli) 
1900 Kg. bakır çıplak tel 25 2 m im (yerli) 

530 ,, ., " ,, 35 ,, " 

230 " ,, .., '' l o " ,, 
100 " ,, " ,, 6 ,. ,, 
80 ,, 

" .. 4 
6 adet sllblümell sabun ( yerli) 
500 Kg. beyaz sabun 

" 
S ,, fltillik pamuk 

" 

.. 

8 ade t pens punto hurufat tutmak için (yeril) 
6 Kg. 16 punto rakkam 
6 •• 12 •• " 
4 ,, 24 " ., Yerli 
2 ,, 8 ,., " 
5 ., 2 ,, ., tek çizği 

15 ., 24 ,, ,. karantöl 

50 m bez hortum 68 m/m 25 metre 2 parça 

20 adet gelvanizc su kovası (yerli) 
122 ,, Resim kur~unkakml (apollo) B-3 

122 " 
86 " 
86 " 
50 " 

.. 
" ., 

.., ,, 
,, . ., 

" " ,, 
20 adet hesap makine bandı 

1 ,, tarihli madeni damga 
200 Kg. .karbonlu boya 
1000 ,. madeni katran (yeril) 
1 adet şapirograf tam No. 4 

" .. .. .. 
H. B-3 
H. H-3/1 
li H- 3 
H. H-3 

l 300 adet tampon grasür garnltllrU 

150 ,, marangoz kurşun kalemi 
240 X 200 yeril 

1 O ,, talreo metre kalemi 
2000 ,, beyaz kalem ucu 
200 Kg. siyah yerli murekkebi 

7 5 ,, kırmızı ,, ,, 1 yeril 

5200 adet sarı kalem ucu All 
2000 

200 
400 

5 top 
5 ., 

5 " 

" " 
,, adi 

,, büyük IAstilc 
., küçük IA.stik 

ferpu rusyat ( negatif) 

,, " 

0.7 5 

1 00 

.. (positil) 0.7 5 

5 " " .. ı .oo 
250 adet zarf (numune veçhile) 

688 ,, çam kalas 3.40·4 >:. 0.25 
200 .. " " 3.40-4 x 0.25 

x 0.04 
x 0.05 

18 m2 ıüt beyaz cam 20 adaet 1,000 X 650 

l 2 .. dtible kırmızı cam 20 adet 1000 X 600 
12 ,. ,, yeşil ,, 20 ,, 1000 X 600 
4 Kg. ince ambalaj sicimi (yerli) 

200 KJ[. kenevir ip 80 m/m ,, 

S Kg. mor galibarda. boya 
500 adet kimyevi kalem 
115 şişe pellkanol zamk 
l 2 l kalem eczayı tıbbiye 
1 :ıo şife çini mUrekkbi siyah 
6,50 m2 bezsiz l&stik la vha 4 m/m 

4 adet cam elması 
J ,, döner koltuk 

1 

1 
" .. 

maroken taklidi kanepe 

" " 
koltuk 

4 ,, ,, ,, sandalya 

1 
1 

,, portmanto 6 çengeJll 
,, Defter atajeri 

ı ,, inorlu dolap (küçük) 
Saat 1 1,5 dan sonra fiat kabul edilmez izahat almak lıtt 

cumartesi pazar günleri mübayaa lrıamına müracaat etmell 
pazarlığa arzuolunan malzemeden yerli bulunan aksam için l 
edecek taliplerin numunelerini beraber getirmeleri numuneslS 

kubulacak teklifaun kabul edilmeyeceği lli\n alunur. 

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

pazaretsi günü saat 15 te Ankarada Devlet Demiryollatl 
nasında yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını 'lf 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar m 
komisyon kitipliğine venneleri ümndır. 

Talipler münakasa şartnamelerini (beş) lira mukahi~.& 
Anlı:arada Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, İs 
Haydarpaşa vezneırinden tedarik edebilirler. 

* * * 
Filyos be§inci kısım inşaatmm kapalı zarfla münak~ 

ağustos 930 cumartesi günü saat 1!1 te Ankarada Devlet 
yollan idaresinde yapılacaktır. (!, 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
vakkat temin.atlarını ayni günde saat 14,30 a kadar ın·· 
komisyonuna venneTeri laznndır. ~ 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde · ,,ı 
rada Maliye ve muhasebe işleri dairesinden tedarik edebili,...-

* * * A Haydarpaşa - Eskişehir hattı üzerinde Diliskelesi civ ~ 
ki ocaktan çıkarılacak 6000 m3 balast ve (;()00 m3 blokun ':""..il 
zarfla münakasası 25 ağustos pazartesi günü saat 15 te Arı" 

1 

da yapılacaktır. ~ 
İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat ':J 

natlamu ayni günde saat 14,30 a kadar Münakasa koınis1°1'' 
vermeleri lazımdır. p 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilind.e, ıet 
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebılıt 

* * * ~ 
Ankara - İzmir - Ankara ve Ankara - Haydarpaşa - 't0,,... 

arasında muhtelit katarlarda haftada iki defa işliyen do~ıı~ 
taklı vagon servisi iş'an ahire kadar haftada bir defava t 
miş olup berveçhi ati hareket edecektY' 

Ankaradan - İzmire : Pazar 
İzmirden - Ankaraya : Salı 
Ankaradan - Haydarpaşaya : Perşemııe 
Haydarpaşadan - Ankaraya : Cuma ~ 

~~==~:=..~~:..::....~~...;;.:~::..::.~J.ıl-e-s~'u_l..:_M_lı_"d-Ur~:-".'.B~u:-:.;1ıa 


