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t<USHASI 6 KURUŞTUR 

Mazir.in tasfiyesi 
1 M. Mecli i bugün 

'Mübadele itilafnamesinin imzası, 
l'!ıab' •inin tasfiyesi yolunda çok mühim 
ır hadisedir. Müzakeresi eseneler

denberi iki memleketin efkan umumi 
~••ini ekseriya asabi ve gayri müsait Bitaraf azalar dün geldiler .. 

r hava içinde sıkan bu mese]enin, 
•n nihayet balledilmis bulunması, 

n_Inız bu işlere doğrudan doğruya M H 1 t t b . . . . 1 1 . h 11 d "ld.. . . :~:~~0~1:;;1:~~~~~ı.b~~~n~o!~~ • o Ş a , utun n1ese e erın a e ı ı 1-tnı, 
:~~ı~;:ne~:ı~~eh::::;;ni;oı~~:!: Atinadan ınüsbet cevap geleceğirıi söyliıvor 
._•ahına buyuk btr fayda umanlan -' 
"" ınemnun edecektir. 
• ıı;,, seneıerdenberi bu sütunlarda Atin ada dün bitarafların kararı müzakere ve tasvip edilect!kti. 
"nkara ile Atina arasında vücut bu- M V • 1 • "I Af 4calt bir dostluğun her iki memleket • enıze os ıtı a name etrafında mühim bir nutuk söyliy•· ek 
lı. ırı. dolayısilc de Balkanlar ve hatta Muhtelit mübadele komisyo-ı mil Bey bir kaç güne kadar ge- ru? Çünkü bu i< , t c et 
•;· i>• sulbü için ne kıymetli bir nu reisi M. Hol lecek ve komı- 1 mek · · k "•ııı ı b · · h ··d r ıçın er, ~ o a · eccı.ın ı ıza ve mu a aaya tad ile diğer b syon he t · d l<lı tık Bu kanaatimiz, yeni variyeti . . ye 1 urıı tı rMe ve a ı l 

'; teruplerin karşısında, yeni yeni ta_raf azalar "N mıyesı toplana- ne çare hı.dur 
lı.idiselerin önünde bugün daha ziya- Rıvas ve M caktır. Artık komi 
~c. kuvvetlenmiş bulunuyor. Esasen Henderson dii I Bu içtimada 

Urk - Yunan dostluğunun ifade sabah Ankar, itilafnamenin ta• yona kalan işle 
tdc~eği kuvvet ve kıymeti; bundan dan şehrimi< bikatı görüşüle~ 1 it;lafnamenin t k 

ı'tkız sene evvel Lozan"da muhterem l · l d" · İ · , b"k · illet P§. ile M. Venizelos yakından ge mı~ er ır. cek:ır: tılaf~~- t ı atma aıt tc 
tilrıııüş ve her iki taraf efkan umu- Bıtaraflarm me ıkı taraf ıçın ferruattan ibı: 
~fesinin çok asabi ve hassas olduk- üçü de Ankı:. 1 de ayni derece- rettir ki, bunla 

rı o tarihl_crde bu kan~at ve .nokt~i rada uzun v de iyidir. İki ·· k T 

Oıı..zarlannı ıladeden çekinmemışlerdı. müşkül müzakc memleketi ala ıçın muş ı at 
ıu ~~ide b." itilaf .ni.çin bugün.• k~d~r rat neticesine kadar ed _ çıkmıyacağı kt r_ukJendı? Her tkı tarafın sıyası n- .. , _ en me naatindeyim." 
tciı uzlaşma meselelerinde bu kadar yapılan ıtılafn, seleler yapılma- M. Henderso 

da Ankara'da. lııutabık oldukları halde müzakeratın me ile temin c 
1 sı mümkün ol-

~:arnasındaki hikmeti: iti.n ~ahiye- dilen v~z~yetiı duğu kadar iyı 
q de aramak lazımdır. Fil~akıka hır çok mucıbı merr bir şekilde in-
taç .gun ~~ve! An~a~a d~ ~mza!a~n nuniyet oldug- , taç edilmi ti •lıye itilafnamesı sıyası bır mahıyet .. . . Ş !· 
olınaktan ziyade efradın hukukuna n~ soylemışleı Bunun yenı bıı 

:::;:nk eden bir hesap ve para mese- dır. takım müşkilat· 
,,, dir B." gi~i ~~1':.r her zaman ve her . Komisyon re, • 1 m~cip olmıya-
•lu~e d.aıma il~ı:cu, uz~n. ve yor~~u s~ M. Ho.l~ta? lıf-. Ho~~·ad cag.ı kanaatin- Jill: Rıva~ 
lıoi • Niharet ışın her ıkı taraf ıçın bır muharrırımıze atıdekı beya- teyım. Mübadele işlen esas iti-

bır §ekilde hallolunması; çekılen b 1 r. · · · lltrrapJarı kolaylıkla unutturabilir. natta u unmuştu . b~rıle bıtm.ı_ş, .her şey yol~n.a 

çok mcmnuni _..,_.,,,,.. 
yetle bahsetmi 
ve nikbinlik i, 

har ederek 
j "her şey bitti! 
demiştir. M. He 

Yunan murahha 
mütaleası 

der son 

nın 

ıı lıınu~yetl~ büyük mese!elerin hal !"1· ~~lştadın h.e!~natı gırerek tabu bır cereya~ takıbı-
b "esınde zıhınler, eksenya şöyle '- Turk - Yunan ıtılafname- ne başlamıştır. Komısynnun Yunan murahhası 1 Fokas 
~~~"tka~. ve ihtimal. ~ı.e ~arşılaşır: .A sinde bizim kararımıza muallak. mesaisi bir kaç a;-·dan nihayet ise kısaca demiştir ld 
liJı . ugun ~ide ettıgımız n~tıce, _ıs- bırakılan yegane iş olan emliik' bir sene'-'e kadar sürmesi muh- "-Vaziyet çok müı it ve ta-

. salı mumkun o1an azamı netıce . . . . · J • • llıı<Iir? Yoksa başka bir yoldan, baş- ı:ı;es~lesı hakkı!1da ıtt1;h~z .~ttı- tc:.meldı~. .. bıi hır hale gelm.~ş~.h . Atina-
~ bir politika vasıtasile bundan daha gımız ~ar~rı .alak~dar ıkı huku- ı;ı::om~s?'on bu muddet zarfın- dan cevabın t~ehhuru l ı~tabı ya 
~•!asını kazanmağa imk.l.n var mıy- mete bıldırdık. Bızce artık bu da ı§lerını lstanbulda yapacak- pılması zarurı olan tet·ukattan 
'1· mesele halledilmiştir. Tarafe- trr. ileri gelmiştir. Bugün.erde iti-

ti Şurasını unutmamalı ki, ümit ve ih ynin cevaplarını bekliyoruz. İtilfıfnamenin tatbikatı ko- liifnamenin kat'i~et k pederck 
.ıı.ıaı ıl mukayyet olduktan sonrn Türk hükumeti gibi Yunan hü- misyona bir çok mühim i~ler tatbikata geçilecc~ını t in 

.. ffo vr . ... o 1 A • l. b • • k • el: •o ut- " 
1 olarak ka ul ed .. :mez. M.. t ..... e ının G a..: ~ .ı .... ! ""' .... • rr ... ":ltı ... , L.4 .... ı ..... o ay- \.. J J. , .. , 

Ilı ekak olan §udur Türk _ Yunan gini .zannediyoruz. Zaten iki ta- lıkla bitirileceğini ümit ediyo- Komisyon azalan dün komis 
d tsclesinde yedi senelik mücadele- nıf için de en iyi çare olan bu ruz. yon dairesinde geç vakte kadar 
den sonra alınan azami randıman bu- kararın kabul edilmemesi için Ankara büyük terakkiyatile meşgul olmuşlardır. 
u~! ve mesefoyi bir yedi sene daha hiç bir sebep yoktur. Bunun i- fevkalade güzel bir hale gelmiş • .. <!ahtsaydık bıl_e bu~un alındığından çindir ki kabul edilmemek ihti- tir. Bu cayip şehirden çok iyi Atınada muzakereler 
~.~ ::~aktbır.neudceye vd~rapbil1e_c~kği malini düşunmedim bile. Ceva- intibalarla ayrıldık. Erkanı hü- ATİNA, 16 (Apo.) - Müba-
b e emın e emez ı. o ıtı a b hh" .. b Ik' · · k"k" k' 1 1 d k · d"I ı· k h kk d b" d~atının bazı nankör cepheleri var- ın tee uru e ı ışın tet ı . ı umet e temas arımız a ı;o ı- ı e:n a . a ın a !tara!lann 

4 
' Efkarı umumiye, daima kazanı- zamana muhtaç olmasından ı- yi hatıralar bırakmıktır". v~rdıklen karar teksır edılerek 

bi? ,ve elde edıkn neticeleri en tabii !eri gelmiştir. Artık, komisyo- M ? sıyasi fırkalar rüesasına dağı-
. ~a~. mutlaka kazanılması müm· nu uzun seneler isgal eden ihti- • Rivas ne diyor· tılmıştır. Hariciye encümeninin 
as~ır şeyfffarkzede~._ Asbıl büy~k ve laflar izale edilmiş ve bizim bu M. Rivas ta şunları söylemiş ı bugünkü içtimamda bitarafla-

ı· muva a ıyetı ıse u netıcele- h • b" • k ' · ı k · · k b 1 d" ~haricinde arar. Bu haleti ruhi ususta yapacagımız ır ıs al-. tır: r:n ararı nıçın a u e ılmesi 
Y•~ta realist olmamaktan doğan~~ mamıştır. 1 "- B1tarafların emlak mese-1 Iazımgeldigi hakkında uzun i-

,,fdı_r. Her halde son ı.zlaşma muka Emliik meselesi neticelendik lesi hakkında verdiği karar ka-' zahat verecektir. M. V enizelos 
l~•nde maddi menfaatlerimizin bir ten sonra itiliifname tarafeyn 1 t'idir ve bunun kabul edilmeme bu husussta siyasi fırkalar re-
tt ekn~a fedakaı:_Jık ettiğimizi. kabul parlamentolarınca tasdik edile- si imkansızdır. silerinin fikirlerini soracak fa-
·~Uı bile manevı cepheden, bılhassa k · B · h 11" d k t k d · · k b" · • · ve itilaf idealinin hakimiyeti h _ ce tır. u suretı a ı geçen sene e a en ısı a ınenın mes ulıye 
tchıııa. çok fayda! bir iş gördüğüm~- .A.nkara'da komisyonu~ bü~- tekl.if et:niştik. Bir.sene sonraj ti altında karar verecektir. Siya 

cıı 

y~· 

•ının bulunmaktayız. çe ışıle meşgul olan Tevfık Ka- aynı netıceye gelmış bulunuyo-, (Mabadi altıncı sahifede) 

M. Venizelos ile Hariciye Vekili-
1,tl arasında taati edilen telgrafnarr.e 

.• de teyit edildiği gibi, imzalanan 
"-fnamc, Ankara ile Atina arasında 
alanacak mukavelelerin sonu de-

' belki başlangıcıdır. Bu cümleden 
"ıırak pok az bir zaman içinde dost
'cı~e h~~~m m.~ahedesinin imzıis•m 

Emanet kadrosu tasdik 
için ''ekAlete gönderildi 

ır~bılırız. Turk - Yunan teşriki 
&aısınden edilecek istifadeyi. yal

. nıutekabil mtnfaatlerde, yalnız 

1 tarafa taalluk ed•n hesap ve mese 
Crde değil. belki bu dostluğun Şar-

Açığa çıkarılan bazı memurlar yeni 
memuriyetlere tayin edileceklerdir. 

Avrupa'da, Balkanlarda ve binne
e Umumi Avrupa sulhil üzerinde Emanette Barem, Vilayetle tevhitten 

tatbik olunacaktır. it Pacağı mes'ut tesirde aramalıdır. 
er halde, Atina ile Ankara'mn uzlaş 
lt, her iki taraf efkarı umumiyesi
L kabir ekseriyetinde memnuniyet- Şehremaneti memurlarının 
"llrşılanacak bir hadisedir. Bu bareme göre tanzim edilen yeni 

nuniyetin tezahürleri bundan kadrosu Emanet muavini Ha -
taki samimi teşriki m~sai ve ya- mit Bey tarafından Dahiliye 

1 ılostluk münasebetlerimizde daha • · ·ı k ·· A · .larkedileccktir. Daima acı b' _ vekalet;ne ven me uzere, n-
ilıin elim hatıralarını canıa::ıı~ karaya götürülmüştür. Yeni 
'UzJü bir meseleyi ortadan kaldır- kadroda bir kısım memurlaı 
n::- maddi ve manevi ehemmiyeti açıkl'a kalmakta isede yeni ka· 
r ınde daha fazla durmak istemi- nunda yeni bir takım vazifeler 
~z. Bundan başka mazinin acı tec d ld"ğ" d ı !erinden tamamile istifade edildi- mey ana ge ı ın en açı~ta k'.1 

farzederek, itilafnamcnin tatbi· lacak olanlar buralara tayın edıl 
sahasıRda müşkülata uğratılması mek suretile zararları telafi o

a;llıalini de bu aralık hiç düşünmü- lunacaktır. Baremin tatbikinden 
7 sonra şube müdürlerinin maaş 

Siirt Meb'usu !arı 240 lira olacaktır. Fakat ba 
MAHMUT 

Trakya müfetİ§liği 

:nkara;16 ( Telefonla ) -

1 
Yvan ıslahı mütehassısları -
ıaan Mitat Bey İktısat veka-

rem ancak tevhitten sonra tat· 
bik edilebilecektir. 

sonra 

Konsorsiyom 
---· .. ---

Dün fevkalade bir 
içtima yaptı 

Heyet kanunusaniye 
kadar faaliyette 

bulunacakhr 

IJAmlt Bey 
velde kabil olacağından buna yom kanunusaniye yani bu sene 
karşı şimdiden bir tedbir düşü 'nihayetine kadar ayni şekilde 

' tııce yeni ihdas olunan Trak
ıı llııntakası müfettişliğine ta
•ııı olunmuştur. 1stanbulda bu 

rrı takaya dahildir. 

Cemiyeti belediyenin müdde
ti 31 Ağustosta b ecek ve Ey
lfılün birinde yeni intihap ya
pılacaktır. Fakat yeni bütçenin 
o zamana kadar yetişmesi şüp
heli olduğundan ve Cemiyeti 
belediyeyi istihliif edecek mecli 
sin işe başlaması ancak teşriniev nülmektedir. 1 faaliyetine devam edecektir 

2 inci sahifede • ~ 3 
1 Tarihi tefdkamız: Ali Pt· " 
2-- Harici ve Son lıaberıer ~ 

SeJçukbatno kıı mekte· 
binde serci 

3 llncD sahtf~de ' 1 ~ 2 

4 DocD sahifede 
tcl•-k 

ı - Tekalltlerln maa,ı Pazar ' 3 
ııDnD vrrlllyor 

Oarp edebiyatı 
Rom ,, Hlkı\ve 
5 ıncı snhi°fede : 

por Alemi 

Gazi Hz. 
Dün sarayda isti
rahat etmişlerdir 
Evvelki akıam Yalova'dan av

det buyuran Reiıicümhur Hz. 
dün lll!'aydan çıkmıyarak istira
hat etmi,Ierdir. 

Öğrendiğimize göre Gazi Hz. 
Yalova'da bulundukları müddet
çe çifliklerinde m 1 olmu lar 
ve inşaatın tesru ve b zı noksan
ların ikmali için • · lcr venniı-
1 erdir. 

E vvellu ak am, s gartmaç Mu . 
lafa, Dolmabahçc ayına gıde
rek Gazi Hz. mn • rini opmÜ -
tür. 

Küçuk Muıtafa, haıtahaned 
tamamen iyileşmesini müteakip 
ya bir mektebe ynleıtirilcrek 
tahsil ve terbiyesıne çalışılacak 
yahut ta, Gazi Hz. nia çiflıklerin· 
de ameli olarak yelİftirilecdtir. 

Prenses lıeana 
dün geldi 

2·- Tıbbi intiha! davası bitti -

• 1 e c 

5TURAL 

• • 

------Bugün Köstenceye 
hnreket ediyor 

Gazetecilik buna derler! 
Mısırda Romanya se{aretha -

nesinde nusafir bulunan Romen 
kralı Karolun hem resi pren -
ses İleana dıin y~:unda Roman 

lstanbuldan geçen lngiliz 
tayyaresi nereye gidiyor 

• 

l3ütün İngiliz gazete
lerini atlatmak ve bir 
r.esmi daha erken al-

ı nıak için 10,000 lira!.. 

••Deyli Mai1,. ve onun 
gazeteciliği. .. 

yanın .Mısır setıresi Mme Laho - -
vari olduğu halde şehrimize gel Evvelki akşam şehrimize ge-
miştir.. len bir İngiliz tayyaresi dün sa-

Prenses vapurda Romen sefi hah Bağdata müteveccihen ha
ri M. Karp ile sefarethane erka reket etmiştir. 
m ve ~er;ıurini .tarafınd~n isti.k Londrada münteşir " Deyli 
bal edılmış, ve ıhzar edılen bır Mail ,, gazetesine ait olan bu 
muşla k.araya çı~mıştır. Pren - , tayyarenin seyahati hayli dikka 
ses şehnn şayanı temaşa mahal j te şayandır. 
lerini gezmiştir. Bu sabah saat B d b" 1 Lo d ı 

d h k d 1 R 
ı un an ır ay evve n ra ı 

10 a are ete ecek o an c- ıb" k M" A · c 
1 K 1 

. ı ır genç ız, ıs nnı onson 
ge aro vapuru ıle Romanya' f k b" ·ı L d d "d k · u a ır tayyare ı e on ra an 
ya gı ece tır. A 1 · · · B vustura yaya gıtmıştır. u se 

Hattı sel bastı 
yahatin neticesinde Avustralya
da çıkarılan fotograflar Hindis-

A_ıı~ara, 16 <. Telef~:mla 1 ) - tan tarikile Bağdata gelmiştir. 
Gazı ıstasyonu ıle Ahımes ut a- Fotograflar Bağdattan tayyare 
~3:sında tren hattını sel ~astığı postasile Londra gazetelerine 
ıçın ekspres ve konvansıyonel gönderilecek ve pazartesi günü 
trenleri birer saat teehhürle ha-
reket ettiler. ----
İstanbul sanayi müdürü 
Ankara, 16 ( Telefonla ) -

İstanbul sanayi müdürü Kazını 
Bey Zonguldak maden müdürü 
umumiliği muavinliğine tayin 
olunmuştur. ------
6akir B. 

terkin 
in kaydi 
edildi 

Dahiliye vekaletinden verilen 
bir emirle Polis ikinci şuht' mü
dür muavini Şa 
kir B. in kay<' 
terkin olunmu. 

1 aggare ile giden "Dtgll 
Mail., Muh•rrlrl M. Wll/lam 

C. Grlffln 

fotoğraflar oraya vasıl olmuş 
olacaktır. 

Dayli Mail gazetesi d:ger 
Londra gazetelerini. atlatmak , 
için derhal Willian Griffin ve 
Wilson isminde iki muhar.in 
ni gazetenin tayyarelerinden bi 
rine bindirerek Bağdata müte -
veccihen yola çıkarmıştır. 

1000 İngiliz lirasına mal o -
lan bu seyahat fotograflann dl 
ğer gazetelerden bir gün evvel 
Deyli Mailin idarhanesine vasıl 
olmasına yarıyacaktır. 

- foto \"aylnberc -

ı Resmi kUşatl• hazır bulunan zeı•at 

iş Banhasinın Beyoğlu şube
si dün merasimle açıldı .• 

t 

r 
1 

1 
1 

Rettml kilşatt11 Rlyasetlcilmhur katibi unıu ~ ı 
miat ile birçok mebuslar hazır bulundular. 
. İş. Bankasının Beyo~lu şube-, si _Te~fik, büyük şair Abdülhak 

sı dun sabah saat on bırde açıl- Hamıt. İş Bankası katibi umu
dı. , misi H§mit, bankanın İstanbul 

Bankanın (28) inci şubesini] şubesi müdürü Muammer Bey- 1 
teşkil eden ve Beyoğlunda ilk' !erle kolordu kumandanı Şük- • 
Türk mali müessesesi olan bu ye rü Naili, fırka müfettişi Hr' ~ . 1 
ni şubenin küşat merasiminde nasi paşalar, şehriı::;izd~-bK~ıŞı · j 
~yaseticümhur katibi umumi (Mabadi alt~rıcı aabif:de) U· 

1 



i e ita ya arasında ... 
ra isyanı başlıyor İhtilaf bu gidişle halledileceğe benzemiyor. 

<( ___ ~ ra11sa 

unan asileri meydanı boş 
b ulm usla rdı ... 

' 
Mehmd Ali, Avrupanın na Girit adasındaki isyanı bastır-

.arı dikkatini Yunanistan dola- mak vazifesini verdi. 822 de de 
ısile Akdenize tevcih edilmiş Kıbristelci isyanı bastrrmak Ia
lduğunu görüyordu. Halbuki zım geldi. Bunlar Mehmet Ali
ısır da bir Akdeniz memle- nin Babıa-li nazarındaki ehem

·,cti olduğu için Şark meselesi miyetini artıran yeni bir takım 
nevzu bahsolurken Mısırın bı- vesileler oluyordu. Nihayet Mı
akılmıyacağı aşikardı. Alelhu- sır hidivi Yunan ihtilalinde de 
us Mısır üzerinde İngilizlerin kendisi için Osmanlı imparator 

_melleri her vakitki gibi devam luğu çerçevesi dahilinde geniş
diyordu. Sudanda ilerlemek !emek, büyümek, hüküm ve nü

ve yerleşmek planı, Mısırın as fuzunu artırniak fırsatını bul
>eri ve siyasi istikbali nokta· muş olacaktı. Fakat şimdiye ka 
'lazarından mühimdi. Fakat iar elde edilmiş olan şeyleri 
ıMehmet Ali Afrikada meşgu nuhafaza etmek, edebilmek lü

>lursa günün birindeİngil izle mmu da kendini hissettiriyor
-in bu meşgul~yett~n istifadej d~. -~ısırı, ~~abistanı, Sudanı, 
le Mısır uzenne bır hareket- Gırıdı, Kıbrısı... Hulasa bütün 

le bulunmaları ihtimalini dü nüfuz ve hakimiyetinin girdiği 
1 

ündu Diğer taraftan '·endisi yerleri elinden kaçırmamak, di
la;Ma büyük işler görerek şid- ğer taraftan da Yunanistan üze 

f !'tini arttırmak, her yerde_ken- rine kuvvet yollamak gibi bü
iı namını duyurmak emelınde yük bir işe girişmek lazım geli

. lan bir adamdı. Şiı·· li bu bü yordu. 
iik ihtirasını tatmin için baş- Mehmet Ali Mısırda dahili 
a bir fırsat çıkmıştı ki o da idareyi düzeltmeğe muvaffak 
vvelce Arabistanda Vehabi olmuş, asayişi temin etmişti. 
arekatını bastırmakta nasıl Bu suretle Avrupadan Mısıra 
Jahıali tarafına geçmiş ise bu bir çok ziyaretçiler geliyor, Mı

r efer de Yunan ihtilalini sön- sır ile Avrupa arasındaki tema
ürmek için gene Babıaliye hiz sı arttıkça artıyordu. Mısıra ge

'llet eder görünmek yolunu tut- len ecnebilerden başka, pek çok 
aktı. da Yunanlı geliyordu. 
Babıfüi bu isyan karşısında Yunan ihtilali başladığı za

n ciz kıılrruştı. Mısır hidivinin man Mehmet Ali Mısırdaki Yu 
. tediği xhtm a ot-r sr cmt nanlılara ilişmemiştir. 
ıl e kan ması hem Babıalinin is Dahili siyaseti 
• ediği bir şey, hem de Meh- Mehmet Alinin bu devirde 

Neisteniyor? 

ihtilaf hala devam· 
ediyor!.. 

Amerika da 

Gümrük 
IRomanyada 

Dahili sulbü 
sükun •• Yeni tarifeler ÇOK 

ağırdır ... 
İtalya ile Fransa arasındaki Ü 

ihtilafın bu gidişle halledileceg-e WASHİNGTON, 15 A.A. - .o KREŞ, 15 A.A. - Kıra!, 
benzemediğini söylemek acaba Ayan meclisinde yalnız 2 rey ceneral Presan ile ceneral Ave-

ekseriyet kazanrruş olan gu··m resco'yu mareşal tayı·n etmiştir. 
mübalağa olur mu?.. Londra -
konferansında bahri tahdidi tes rük kanunu mümessiller mecli- Kıral - loraliça 
lihat işinde uyuşamıyan bu iki sinde 153 reye karşı, 222 rey ile BÜKREŞ, 15 A.A. - Ro-
devlet arasındaki ihtilafın ko .. k- kabul edilmiştir. M. Hoover'in k· ı· · k 1 K ı ·ı 
!eri her halde daha derinlerde - bu kanunu imza edeceği zanno- manya ı ısesı ıra aro ı e 

lunuyor. 
dir. Konferanstan sonra Roma 
ile Faris arasında müzakerata Fransızlara göre 
deva edilecekti. Fakat şimdi an PAR1S, 16 A. A. - Ameri-
laşıldı ki, müzakeratın devamı kan gümrük tarifelerinin reisi-

cümhur M.. Hoover tarafından için vaziyet müsait de;?;ildir. 
İ imzası meselesine temas eden " ki Latin hemşire,, denen 

· '"Echo de Faris" gazetesi mu-
Fransa ile ltalya arasındaki me ~ b 1 b"l .. 1 db" 1 . .. 
seleleri halletmek arzusu her :a e te 1 .~ mısı tde ır erme mu-
iki tarafın mes'ul devlet adamla I rt·acaa uzumd. un k~ bahsettik-

{ d dil 
. d en sonra ıyor ı: 

rı tara ın an arzu e mıyor e A · . 
-·1di B"l"ki l"k d 1 - merıkan ıhracatının he-
gı r. ıa saa a arar: h • 

1 V •. b" .. .. k men emen yarısını sanayı ma-
- :ısı ır esas u~t~ne ~- mulati teşkil etmektedir. Bun-

rulmuş hır dostluk tesısıle bır dan d 1 ı·· .. d'" --· ·· . o ayı uzum gor ugumuz 
~ısak aktetmek; 2 -. - ~~nusta- tedbirler alınacak olursa Ame
ki İtalyanların vazıyetını ta - rı"ka eh mmı· tl. ı -e ye ı zarar ara ug-

ratılmış olur. Amerikan otomo
billeri amilleri Fransada dan te General Pre.san 
lacılık san' atını kurtarmak için. prenses Elen arasındaki talak 
daha şimdiden tavassutta bu- kararını feshetmiştir. 
lunmuşlardır. Herhalde güm-
rük casusluğu teşkilatn .ın her Kabine parlameI'toda 
türlü faaliyet ve hareketine ar- BÜKREŞ, 15 A.A. - Kabi-
tık bir an evvel kat'i surette ni-1 ne, meb'usan meclisinin hu7.1ı
hayet vermek icap ctme~tedir. runa çıkmıştır. M. Maniu dahili 

P l l 
sulh siyasetine devam edeceği-

ara arı a rmş . b . . 
MADRİD, 16 A.A. - Mad- nı eyan etmıştır. 

Birinci Ball<u ı ! on ans. 
Yunan n1eclisi ı\iC'l)·usaıı r<·ı:-;ıııııı 
telgrafi11a Kazııı1 v~ Isnl('t I)a--~ılar 
Ilazcraiı ınıtkalH"lede J)ulundtılar 

ANKARA, 16 A.A. - Atina- mi tebrikatımr takdim ed::rim. 
da bir Balkan konferansı akti Güzel memleketinizin Balkan 
hakkında Yunan meclisi meb'- konferansını toplamak hususuı 
usanı reisi tarafından Büyük daki teşebbüsüne Türk matbu
Millet Meclisi Reisliğine ve atının tahsis ettiği fevkalade 
Başvekalete atideki telgraf gel müsait neşriyat ve bu iş hakkıı 
miştir: da ricali siyasiyenin ifade eyle 

"Atinada ilk Balkan konfe- dikleri efkar işbu teşebbüsü!' 
ransının toplanması yani Bal- memleketimizde ne kadar bü· 
kanlarda sulhü tahkim ve mil- yük bir hüsnü nazarla telakki 
!etlerimizin ahenktar ve feyiz- edildiğine delildir." 
kar teşriki mesaisini temin ede- Büyük Mi1llet Meclisi Reiıi 

cek olan Balkan ittihadının hay Kazım 
zifile çıkması yolundaki ilk adı "Reis Hazretleri; 
mm atılmış bulunm.ısı dolayı- Nazikane iş'armzdan dola} 
sile Yunan meclisi namına o- en har teşekküratımla berabeı 
nun hissettiği meserretleri ib- birinci Balkan ko:1feransının A 
lağ eylerim. Yunan meclisi ilk tinada kariben içtimaı münase· 
Balkan konferansının kısmı a- betile samimi tebrikatımr lilt 
zamı itibarile siyasi şahsiyet- fen kabul buyurunuz. Balkar. 
lerden mürekkep olmasından akvamı arasında münasebatr 
bilhassa mahzuz ve kendi sara- hasenenin daha sıkı bir hak 
yında konferansı ihzar suretile gelmesine ve onların izhar et
Ba!kan milletleri siyaseti ale- tikleri fikri sulhperveranenin 
minde daha sıkı münasebat te- takviyesini istihdaf eden me· 
sisine medar olmakla kendisini saisulha merbutiyetinin layen· 
bahtiyar addetmektedir". kati bariz delillerini göstermek· 

J ean Kshiıc1okaf te olan Türk milleti tarafındaı 
Meclis reis. i Kazım ve Başve-ı yüksek derecede takdir edil

kil İsmet Paşalar Hazeratı ce- mektedir. Büyük bir hüsnü na 
vaben atideki telgrafnameleri zarla karşılad1ğımız böyle bir 
göndermişlerdir: işe müteallık teşebbüsün icrası 

"Reis Hazretleri: himmeti ezher cihet güzel me:n 
İş'arınızdan dolayı derecei leketinize isabet etmektedir. 

nihayede teşekkür eder ve sami Başvekil: iSMET 

... fopraklarımız tahlf 
ediliyor 

liide 
ına 

E:yıa 
~üç a 
il ede 

-lıııişti 
ı_ alan 
"erine 
''ile d 
'atıım· 
'1l ınü 
de gel 
1 ktarı 
~şm 
den is 
di % 
tı e 
şk 

~erile 
'~e sur 
ları bu 
:a baş 
tevzi 

ı ınü 

Süyü 
tni r 

'~rada 
lııusta 

tnüd 
ıııaıu 

dığını 
•'lnr 

~ ivd 
,. SÖ 

~1'icar 
tt ın· ' et Ali için zaten kendi şöhre- harici siyasetini layıkile anla

kini arttıracak bir fırsatı. Bü- mak için dahilde, yani Mısırm 
eün Avrupa Yunan ihtilalinin idaresinde takip ettiği siyaseti 
aracağı neticeyi merakla bek- de az çok gözden geçirmek fa

~ rken Mehmet Ali)nin bu ih- idesiz değildir. 808 den 811 sene 
'ilali bastırmak için harekete sine kadar süren zaman zarfın

_rı.-eçmesi Mısır hidivinin Avru- da Mehmet Ali Mısırda iktısadi 
r adaki ehemmiyetini büsbütün ve ziraat bir inkılap vücude ge-
rttıracaktı. tirmeğe çalıştı. Yani istihsalat 
İster İslam aleminde kazan- için çalışmak usullerini zama

l ığı ehemmiyeti arttırmak ve- nının terakkiyatına tatbik et
. a başka bir takım siyasi emel- mek lüzumunu anlryarak ona 
\ 1erle olsun, isterse kendi guru- göre faaliyete geçti. Mısır esas 

unu ve iştihar hırsını okşamak itibarile bir ziraat memleketi
eçinols un Mekmet Ali Mora is- <lir. Nil nehrinin suladığı ve 

"1. 111ussolinl 

\ rid belediye meclisi azasından Harici siyaset 
olup 2 milyon peçetayı zimmeti BÜKREŞ, 16 A.A. - M. 
ne geçirmekle zannaltına alı- Maniu, ecnebi gazetecileri ka
nan M. Serran, Paristen Madri- bul etmiş ve kendilerine bazı 
de gelmiştir. M. Serran müddei beyanatta bulunduğu sırada 
umumiye müracaat etmiş ve Romanyanın harici siyasetinde 
hakimlerin karşrsında saatlerce hiç bir değişiklik olmıyacağını 
ifade ver'lli.itir< söylemiştir. 

ı\lcclis içtiıı1aı 
Yunan itilafının tasdi

kinden başka 
iş k11lmadı 

Ankara, 16 ( Telefonla ) -
Büyük Millet Meclisi bu gece 
Atinadan cevap geldiği takdir
de yarın sabah , aksi takdirde 
öğleden sonra içtima edecek ve 
( Türk - Yunan) i ti19.fnamesini 
müzakere edecektir. 

yin, Trablusu garpte hududu Şimendil!erlerimiz 1tilafnameden başka müzake 
tashih .. İçin bir neticeye varmak I ' re edilecek madde olmadığın -
istiyorlar·. -•••••••••••••••• dan Reis Kazım Paşa kısa bir 
Görülüyorki,ikiLatinhemşi Devletdemiryolları büyük nutukla senelik faaliyetten bah 

re arasındaki mesele yalnız hah sederek meclis azalarına teşek-

ANKARA, 16 (Milliyet) - :~an 
İktısat vekilliği muhtelif mm· ~ "01ha 
takalarımızdalci topraklarımı- lıı. Şe:n 
zın ziraat kabiliyeti hakkında İ>Liy0 e 
fenni bir tetkik yapılmasını ını ~'1•tıe 
vafık görmüş ve celpedilen tof 1 ~1 ne~· 
rakların tahlilleri yaprlmıştır ıı~dı 
Vekilliğin la bora tuarmda mu· ~a~~~ 
tehasslslar tarafından yapıl· 1ğını 
makta olan bu tahliller bitmiş· • tığr 
tir; tahlil neticeleri umumiyet ~°"•ın 
itibarile şayanı memnuniyet bir 
derecededir. 

~·anını bastırmakta birinci de- mümbit bir memleket haline 
ecede faal bir rol oynamağa ka getirdiği Mısır kıtasında iyi zi

s. r verdi. raat usullerile istihsalatın arta
~1 Mcfumet Ali Arabistanda Ve- cağı Mehmet Alinin nazarı dik
nıabilere karşı harekete geçer- katinden uzak kalmamıştır. 

en bunu Padişah namına yap- (Bitmedi) 
ğını tekrar ediyordu. Vehabi 
ıarcketi bastırrldıktan sonra 

ri abıali Paşaları bu muvaffakı
ı eti kendileri için iftihar hisse 
sı i çıkarılacak bir muvaffakıyet 

1 e zafer addetmişlerdi. Lakin 
z ütün zahiri şeyler bir tarafa bı 
i kılırsa hemen kabul edilmeli 
ti ı Arabistanda Mısır ordusu.. 
dıtun elde ettiği muvaffakıyet ha 

ikatte Mehmet Ali nin kendi 
ııı:uvvetini artıran ve nüfuzunu 

ne rabistana kadar sokan bir a
· nnil olmuştu. 
a. Yunan isyanını bastırmağa 

e ebüs ederken Mısır hidivi ge 
e Babıali namına iş gördüğü
ü söyliyecekti. 

Sudanı kendi hesabına ele ge 
irlrken, Osmanlı imparatorlu
unun Avrupadaki arazisi üze
inde baş gösteren hadiselere 
ılakadar olmaktan kendini ala 

binıyordu. 
ti 1821 senesi Şubatında Tepe
p· elenli Ali Paşa Yanyada isyan 

hi;•tmişti. Bu isyanı, Yunan ihti
r "li takip etti. 

Ne düşünüyordu? ... 
su Mehmet Alinin Yunan ihtila
a · karşısında ne düşündüğü şa
a anı tetkik bir meseledir. 
ıs Mehmet Ali Osmanlı impara 

an rltığunun emniyeti, hayatı 
o!üai nazarından Avrupada ka 

. ışıklrkhr olmasını, Avrupanın 
. ır u karışıklrklarla meşğul ola
. k bu imparatorluğa ilişmek 
ıyo in vakit bulamaması lazım 
aı~eldiğirıi düşünüyordu. Fakat 

e Iehmet Ali için da:ha mühim 
at ir şey vardı: Mısır... Mısırda 
. endisinin serbest kalabilmesi 
ır in de hem Avrupanın, hem de 
Pir"~manlı imparatorluğunun ka
_;;ık 0~;ı~ı icap ettiğini düşii-

b ]ıüyordu. . .. 
821 de Babıalı, ;tJ!ısır hıdıvıne 

1 <I 

lı 

Hind/standa 
Mahkiim oldular 

BOMBAY, 16 A. A. - Av
rupalılarla meskun mahallede
ki Avrupalılara ve Hintlilere 
ait dükkan ve mağazaların ö
nünde ecnebi kumaşları satılma 
sına mani olmak için nöbet bek 
!~yen 26 gönüllü tevkif edilmiş
tır. 

Bunlar, satıcıları korkutma
ğa matuf teşebbüslere dair olan 
emirnamenin bir maddesi mu
cibince 4 ay hapse mahkum e
dilmişlerdir. 
1 42 isi kadın olmak üzre 45 
kadar erkek Bombaydan 10 mil 
uzakta bulunan Bandra'da yer
lilerin içki satılan ve kullanılan 
yerlere girmelerine mani olmak 
için bu yerleri tarassut etmek
tedir. 

Çin de 
Suikast .... 

KANTON, 16 A.A. - Kan
tonu ziyarete gelmiş olan Liu
Huan-Y en Kwantoung valisile 
bir müddet göruştükten sonra 
odasına çekilerek istirahat et
tiği sırada muhafızlarından biri 
birden bire içeriye girmiş ve 
gayet yakından kendisine ateş 
etmiştir. Liu-Huan-Yen, oldu
ğu yere yıkılmış ve hastaneye 
götürülürken yolda ölmüştür . 
Katil, hemen sokağa kaçmış, 
fakat biraz sonra polisler tara
fından yakalanmıştır. 

Mutaarrız, zabiteye verdiği 
ifadede Kwangsi'deki asi kuv
vetler kumandanının Liu-Huan 
-Yen'i öldünneğe muvaffak ol
duğu takdirde kendisine 10 bin 
dolar vermeği ve ayni zamanda 
kendisini miralay yapmağı va
dettiğini söylemiştir. 

ri müsavat değildir. Afrikada bı•r )• n kı•şaf go•• sterı•yor.. kür edecek ve meclis tatil kararı 
İtalyanlar kendileri için müsa - verecektir. 
İt bir vaziyet istiyorlar. Asıl şa- Meclis mu" zakeratı 
yani dikkat olan cihet İtalya - 5 T d S "" ] 1 
nın Akdenizde Fransa ile bahri l em muz a tren l VaSa VaSI 0 uyor, Ankara, 16 (A.A) - Büyük 
müsavat hususundaki talepleri- İsmet Paşa Hazretlerinin Millet Meclisi bugün Reis Ve-
ni Aferikada elde edeceği müsa- kili Nurettin Ali Beyin riyase -
ade mukabilinde tadil edeceği küşat resmini yapmaları ağlebi ihtimaldir. tinde toplanmıştır. Ankara şeh-
söylenmesidir. Fakat Fransa bu remaneti tarafından, hazinece 

1 ı · ı ld Ankara, 16 ( Telefonla ) - tahsil edilmekte olan belediye 
i:~~ ~1 :;:ı::;:ıe~~~~r:.Y er 

0 
u Devlet demiryoları müdiri umu • hissesi karşılık gösterilmek su-

İki tarafın münasebatını va _ misi Haşim Bey bundan bir retile bir milyon liraya kadar ak 
müddet evvel Kütahya- Balıke- d"l k · "k M l" V kit vakit gerginleştiren hadise- te ı ece ıstı raza a ıye e-
sir hattının inşaat faaliyetini kaleti tarafından kefalet edı"lme !er de olmıyor değil.. Geçenler -

d B · d F y 1• teftişe gitmişti. Gerek bu seya si hakkında kanun layihası mü e arı e ransız ve ugos av 1 d · il 
k 1 h 1 · ·· .. d .. hat gerek Dev et emıryo arr- zakere ve kabul edilerek yarın onso os ane en onun e numa- . . . 

. ld B h"d" . k 1 nın umumı faalıyetı hakkında toplanmak üzere içtimaa niha-
yış yapı ı. u a ısenın çı ar . · h b ı 
d - 1 h"l" 1 gazetemıze ~u ıza atta u un - yet verilmiştir. 
ıgr mese e a a ;:apanmamış- muştttr: ;.> ••••••,•••••••···•••••••••• 

tır: lim edilmiştir. Fabrika yakında 
Roma, 15 (A.A) - Fransa "-Seyahatim Kütahya - Ba faaliyete geçecektir. 

ve Yugoslavya mu··messillen· Ba lıkesir hattının inşaatını ve son . d"f "f 1 . 1 Şımen ı er tan e erınde tenz 
ri hadiseleri hakkında hu""ku"met vaziyeti tetkik maksadile yapıl 1• at meselesine gelince gerçi ik-
nezdinde teşebbüste bulunacak- mıştı. Bu hat çok güzel bir ara d' . . . d ··1 tısa ı vazıyetımız e göru en 
!ardır. ziden geçmekte olduğu için ileri aksi tesirler şimendiferlerimiz 

Tayyare seyrederken de bilhassa seyahat ve güzel 1 de göriilınüşsede bu o kadar ha 
MİLANO, 16 A. A. - Tay- manzaralardan istifade nokta - izi ehemmiyet değildir. 

yareler tarafından havada yapı- sından da ehemmiyeti fazlalaşa Gümrük tarife kanununun tat 
lan hareketleri seyretmek için caktır. Hattın güzergahının Umumi MlldU ' haşim Bey bikı dolayısile memleket dahilin 
toplanan halktan bir kısmının kısmı azamı onnanlık ve çok sı ve gerekse mevcut demiryolla deki umumi nakliyatın azalma 
işgal ettiği bir tribü:ı yrkılmış dalgalı arazidir. Bittabi hattın rının genişlemesi ve günden gü . sı şimendifer nakliyat varidatı 
ve üstündekilerin hepsi yere ticarx ve iktısadi ehemmiyeti ne ehemmiyet kesbetmesi ida- nın da tenakusunu intaç etmiş
düşmüştür. Bir çoğu ağır olmak de şayani kayit bir vaziyet ola- remize merbut atelyelere de mü tir. Bu tenakus mühim bir ye-
üzre 80 kişi yaralanmıştır. caktır. Hat~ın ikmali yaklaşmış tezayit bir ehemmiyet atfet- kun arzetmiyor. 

Bir tayyare yer;: ineceği sı- tır. Sene nihııyetine kadar ;kmal memizi intaç etmektedir. Bu Eşhas naklinden mütevellit 
rada kapaklanmıştır. pilot telef edilmiş olacaktır. Faaliyete de- cümlede .1 olmak üzere imar me varidat giinden güne artmakta 
olmuştur. __ -· __ vam edilmekte olan Ankara - Sı selesinde adeta santral vaziyeti ve diğer nakliyattan mütevellit 

M. Clotz 
Birdt!nbire öldü 

FARİS, 15 A.A. - Sabık na
zırlardan M. Clotz füc'eten ve
fat etmiştir. 

[M. Clotz Fransada ıraliye 
nazırlığı etmiş, ayan azası ol
muş bir adamdı. Fakat !Ianau 
meselesi hatırlardadır. Vasi bir 
dolandrrıcılık şebekesi kurarak 
halkı iğfal etmek töhmetile hü
kfunetçe takibata oğrayan Ha
nau namındaki kadının şirket
lerinde M. Clotz da alakadardı. 
Bu mesele Fransada büyük bir 
rezalet şeklinde görülerek efka 
rı umumiye ve matbuatı heye
cana düşürmüştü.] 

vas hattı Jkmal edilmek iizere- ni haiz bulunan Eskişehirdeki şi tenakus bu suretle kapanmakta
dir. Bu hat 602 k. m. redir. Bu- mendifer atalyesini bu sene tak dır. Bizim tarifelerimizde mü -
gün aldığım bir rapora nazran viye edeceğiz. Onun için bu a- him bir esas vardır ld, o da nak
ray ferşiyatı Sıvasa 26 K. m. kal telyede yeni tarzda tertibat al- liyatı tüccariyede mesafe uzadrk 
mıştır. Bu kısmın temmuzun15 mak ve ilaveler yapılmak esası ça nakliyat ücretleri bu imtidat 
~e kadar ikmal edilmesi ve tem etüt ediliyor. Şimendifer siyase ile makusen mütenasip surette 
muzun. 15 şinde hattın ray ferşi timizin mühim meselelerinden tenakus eder. Maamafih mü
yatmnı Sıvas ulaşmış olması biri de şimendifer hatlarımızda him istihsal vaziyeti ve bundan 
kuvvetle memuldür. Resmi kü- mümkün olduğu kadar ahşap mütevellit geniş nakliyat zaru
şada gelince ağus~osun 31 inde travers kullanarak hariçten al- retleri baş gösterirse bittabi şi -
Başvekil tarafından yapılması mamaktır. mendifer idaresi de memleketin 
ağlebi ihtimaldir. Sıvas - Kay- Bu maksatla bir travers en- bu ihtiyacına karşı nakliyat tari 
seri demiryolu Sıvas, Samsun, jekte imalathanesi, montaj ve felerinde tenzilat yapmakla ken 
Kayseri ve civar ahalisinin iktı- sairesi Derincede yapılmakta - disine düşen vazifeyi yapacak
sadi vaziyetleri üzerinde çok mii dır. Yakında faaliyete geçecek - tır. Ankara- İstanbul seyahati
him roller oynıyacağı ve bura - tir. nin kısatılması için bazı esaslar 
larda mühim inkişafların husu Derinceye civar ormanlardan hazırlanıyor. Onun için hat üze 
le geleceği şüphesizdir. Gerek kes;lip te emre amade bir hale rindeki noksanların ikmaline ça 
yeni yapılan hududun çoğalma getirilmiş (200,000) travers tes lışılmaktadır.,. 

Hfmayei escar 
ANKARA, 16 (Milliyet) -

Himayei eşcar cemiyeti Anka 
ra şubesinin heyeti idaresi Y oı· 
gat meb'usu Tahsin B. in riya 
seti altında ilk içtimaını yap· 
mıştır. Heyet Ankaranın husu1 

siyetini haiz kıymetli meyvala· 
rını mahvolmaktan kurtarmak 
için çalışmağa karar vermiştir 
Bu meyanda Ankaranın martıf 
armudu Kütahyanm tanınmış 

vişnesine üstün olan Engüri 
vişnesini ve Kaleçiğin nefis a 
yvasını tamim etmek ve yetiştiı 
mek için bir findanlık yapaca~ 
ve burada halka fıdanlar tevzı 
edecektir. Cemiyet bundan ına' 
ada bir mıntaka dahilinde ağa\ 
ların çoğaltılması veya kıymet 
için halkı tenvir edici bir risale 
hazırlayacaktrr. 

1 •••••• 1 

İngilterede işsizlık 

LONDRA, 16 A.A. - İşsiz 
Irk meselesini müzakere için ti 
caret, sanayi ve belediye ınii· 
messillerinden müteşekkil ko~· 
ferans bugün toplanacaktır. sı· 
yasi fırkalar rüesası da arala· 
rında bu meseleyi görüşeceklt1 

dir. 
1000 artistin iştirakile 

MOSKOVA, 16 A.A. - sov' 
yet tiyatro ve artistlerinin biri• 
ci olimpiyadı başlamıştır. 1()0( 
artistin iştirak ettiği bu temsil 
Jer bir ay sürecektir. 

Mektepliler 
müsabukası 

58 inci hafta başladı 
58 inci hafta başlamıştır· 

Gazetemizde çıkan lıaberıer 

den en mUhimlnl seçip cıı• 

rnartesi akşamına kadar nıtl• 
sabaka memurluğuna gönde• 
rlnlz. Neticeler pazar gtınO 
neşred ilecekt lr. 

1 



ütekaif ve yam maaş arının ava esı un ge ı ., 
Maaşlar 

· lütekaitlerin maaş 
havalesi geldi 

liidematı vataniye 
nıaaşı tevziatına 

başlandı 

Poliste Tıbbi intihal 
Tecennün etti 

Kendisini pence
reden atarak öldü 

İki doktor arasındaki 
dava bitti .. 

İhsan Hilmi Bey mah
kum oldu, cezası 

iskat edildı .. 

EJ11anette 

T. Abidesi 

Kaidedeki tami
rat ta bitti. 

.-, 

Abidenin etrafına ka
napeler konacaktır. 

Mahkemelerde 

Kesik baş 

B k k
.. . 1 a ır oy cınaye· 

tinin failleri .. 

7 inci müstantik tah
kikatla meşgul 

-

Üsküdarda Paşa limanında 
oturan boyacı Tahir Ef. öteden 
beri hasta olduğundan şuuruna 
halel gelmiş ve dün kendisini 

E:ytam, eramil ve mütei<aidi evin üst kat penceresinden so
n üç aylıklarının tevzii için kağa atarak ölmüştür. 
ap eden tahsisat zat işlerine 
.ıllliştir. Bu maaş, terfi zam
' alan mütekaitlerle harp ma 
•!erine % 12,5 ve eytam era
·l ile diğer mütekaitlere de 5~ 
zatnmile verilecektir. Bu zam 
~mütebaki 5o 12,5 ve ~ o 5 

tie gelecek sene verilecektir. 
1ktan pek az olan 40 ve 100 
'lııış maaş sahipleri de bu % 
den istifade edeceklerse de, 

Doktor İhsan Hilmi ve Ka - Taksim abidesinin alt kısmın 
zım İsmail Beyler arasında 1 d'.1 y~p~lan t~ir .ameliyatı dün 
Mehmet isimli hilkat garibesi- bıtmıştır. Abıdenın etrafına da 
ini otopsisi etrafında yaprlan bir bahçe yapılma~a baş.lanmış 
neşriyat yüzünden tehaddüs e- tır. Tramvay hattı ıle abıde ara 

Bakırköyünde Ömer ağayı 
kesip başını vücudundan ayıran 
Ömer, Sinan ve Şaban hakların 
da Adliye tahkikatı devam et
mektedir. Tahkikata 7 inci 
müstantik Rifat B. vaziyet et
miştir. 

di % 5 i verilmiyecek ve ka
l! evvel maaşile birlikte 200 

'lııış kadar bir zam ile maaşla 
Verilecektir. Hidematı vata
~ suretile maaş alanların ma 

rı bugünden itibaren tevzia
~ başlanmıştır. Üç aylıkla

tevzline de bordroların ihza 
~ı ınüteakip başlanılacaktır. 
'---~~~·~·~·~· .... ·~~~~ 
Ustafa Şeref B. 
Stiyük Millet Meclisi İktısat en
~•ni reisi Mustafa Şeref Bey dün 
'ilradan şehrimize gelmiştir. 
l.tu•tafa Şeref Bey Devlet Ban
~ llıüdürlüğüne t vin edeceğ i 
ı!ı~alüma tı o' 
gını ve i 
8Qnra Ank; 

a avdet edeco 
• .. 1 . 1'· soy emı~t i 
~ ~taret muab 
tı rnüzakera' 
hpan heyet 
~ 'lıhasa azasıı 
0hın Musta 
.Şeref Bey 

11 'Ye kadar İ ı 
. •t!e müzake 

-o-

Ölümle neticelenen 

bir sukut 

Galatada Beyzade sokağında 
oturan Ruhsar H. ın evinde mi
safir bulunan 18 yaşlarında Su
zan H. dün evin dördüncü kat 
penceresinden bir battaniye sil 
kerken müvazenesini kaybede
rek yere düşmüş, çok ağır su
ntte yaralanmıştır. Tedavi i 
çin Beyoğlu hastanesine götü
rülmüş ise de biraz sonra ölmüş ı 

den dava dün neticelenmistir. sındaki geniş asfalt yola daka-

D d "dd · KA ~İ napeler konacaktır. Şimdilik a-ava a mu eı azım sma- . . . 
·1 B d' İh H'l · B · 1 bıdenın etrafına beherı 1500 
ı ev ı ve S;' ı mı eyın 1 k 24 lAmb k t •mum u a a onmuş ur. 

· Bilahara bunlar tezyit edilecek 
tir. 

-o-

İtfaiye ıslah edilecek 

Yeni belediye kanunu itfaiye 
masraflarına sigorta şirketleri -
nin de iştiraki mecburiyetini vaz 

1 
ettiğinden emanet sigorta şirket 

ı lerinden alacağı para ile 100,000 

tür. 
-o-

Parmakları kesilmiş 

Simon isminde 8 yaşında bir 
çocuk dün Yedikule - Sirkeci 
hattına işleyen bir tramvaydan 
yere düşerek elinin parmakları 
kesilmiştir. 

Çocuk dispanseri 

Halk fırkası tarafından Di
vanyolunda açılan çocuk dispan 
seri günden güne tekemmül et
mektedir. Her muayene günü 
Iaakal 15 çocuk muayene edil
mekte ve bunlar için muntazam 
hüviyet cü:ıdanları tutulmakta
dır. Ayrıca emanet te her gün 
beş reçeteyi mecanen yaptırma 

\ ğı kabul etmiştir. 
-0-

EsrarkE'şler yakalandı 

l Hilmi /ley 

1
, liralık tahsisatı birleştirecek ve 
itfaiyenin ıslahına başlıyacak -

1 tır. Islahata hemen bu sene baş 
R.. Jsma/l Bey !anacaktır. 

-<>--

hakaretine maruz kaldığını id -
dia ediyordu. 

Emanet Ticaret odasına 
cevap verıyor 

Dünkü muhakemede tarafe- Ticaret odasında toplanan ko 
yin iddia ve müdafaalarını yap- misyon tanzim ettiği raporun 
tıktan sonra hakim tarafından bir nüshası, alakası hasebile şeh 
verilen karar okunmuştur. 1 remanetine gönderilmiştir. 

Mahkeme kararında İhsan Hil 1 Şehremaneti bu rapora bir ce 
mi Beyin istimal ettiği elfazın I vap hazırlamıştır. Bu cevap bu 
hakareti mutazammın olduğu - günlerde gönderilecektir. Ema
nu kabul ederek mumaileyhi 1 net, şehir iktısadiyatmm yal -
482 inci madde mucibince 3 gün 1 nız liman faaliyetinden ibaret 
hapse ve 1 lira ağır ceza ile 100 1 olmadığını ve liman hakkındaki 
lira manevi zarar tahsiline hük- 1

1 

mülahazalarını bildirdikten son 
metmiştir. ra mülahazalarını bildirdikten 

Selçuk Kız Mektebinin 
sergisi merasimle açıldı 

-o-

Cenberlitaş cinayeti 

failleri 

Geçen Ramazanda Çemberli 

Sergide teşhir edilen eşya birer 
ve meharet eseridir .. 

zarafet 

taş'ta Arapgirli İbrahimin kah- Dün ders senesınin hitamı 
vesinde bir cinayet olmuş ve f s- . münasebeti le, Çapadaki Selçuk 
mail, İbrahim. ile. N.ecmi ta.rafla 1 kız san'at meketbinde, talebe 
rın~an katledılmıştı. Tahkıkata tarafından hazırlanan bir sergi 
vazıyet eden 4 üncü müstantik açıldı. 
Salih B mazununları Ağır ceza Bir çok zevat ve muallim da-
mahkemesine sevketmiştir. vetli olark sergide hazır bulunu 

-o- yordu. 
Şantaj davası Davetliler bizzat mektep mü 

dürü Mediha Hanımın delaleti -
le sergiyi gezmişlerdir. Hareket gazetesi sahibi Su

at Tahsin ve tütün meçmuası 
sahibi Sait Beyler aleyhindeki Sergi beş daire üzerine tertip 
davaya dün ikinci cezada de- edilmişti. Şapka ve elbise daire 
vam olundu. si, davetliler tarafından en çok 

vetlileri uzun müddet meşğu 
edecek kadar enteresandı. 

Burada bilhassa Ayniyat iş
leri nazarı dikkate çarpmakta 
idi. Beyaz işler dairesinde gü
zel eserler vardı. Sergide, gece 
talebelerinin eserlerine tahsis 
olunan salon da ziyaretçilerin 
takdirine mazhar olan salonlar 
dan biri oluştur. Gece dersler' 
muallimi hanım, sergideki işler 
hakkında izahat verirken, sem 
bidayetinde derslere devam e
denlerin mikdarı 60 olduğu hal
de şimdi ancak 18 talebe kaldı 
ğmdan şikayet etmiştir. 

Dünkü celsede şirket vekil- beğenilen kısımdı. Burada, kış
leri yapılan keşfe itiraz etmişler !ık ve yazlık elbiseler, çok şık 
ve yeni bir keşif icrasını iste- ve zarif şapkalar bulunuyordu. 

! 1 · d I '" · · b · d Nihayet, serginin "Tabahat,. 
mişlerdir. Di o-.. r taraf keşfı'n te- ş .enn sa e ıgı nıs e.tın e za. 

""" f k ı b ı salonunda, davetliler limonata marn oldug- u noktasında ısrar ra e_tı, ·ız. a.nmızın u ış. erdek.ı 
k ~ d ı ve pastalarla izaz edilmişler -

etmiştir. 

1

, dz~ aş v~ lf1, tı at arın1ı.'.\mıyarı ı: dir 
Mahk b k 'ki · . ı. ap a ar ve mu a1 ar, yem · 

eme azı e sı erın ıt- k . . d d'k'l 1 . B k b' ı 
mamı için yeni bir keşif icrası- n~~n en u~erın e ı ı en e bıse u sene me tepten ır ta e-
na karar verer k dava t I'k numunelerı bu kısının en çok be mezun olmuştur. Gece ders-
etti. e yı a 

1 beğinlen. ~serleri idi. Çamaşır l leri kısmından da 13 talebe dip 
-o-- ve renklı ışlemeler salonu, da- loma almıştır. 

~ neticelendiğin i M. ş_ .. d Be; Kurbalıda Taş köprü cad -
J'~di diler S hükümet mümessil- desinde Enverin kahvesinde sa 
' ıcra cdılmektc olan temasların . . 

Fakat Kazım İsmail Beyin İh sonra köprülerin kaldırılmasını 
san Hilmi Beye ait olan ilmi 

1 şiddetle reddetmektedir . 
neşriyatı yapmak suretile hak -
sız harekatile bu hakarete se -
hep olduğu anlaşıldığından 488 
inci madde mucibinceİhsan Hil 
mi Bay hakkındaki cezaların is 
katma karar verilmiştir. 

Adanadaki iflas davası Yüzüncü seııe Gene o mesele 
Adana Hukuk mahkemesi tarafın

dan Meto zadeler kollektif şirketinin _ __,_·-~-
iflas muamelesinin Adanada görülme Matbuat Ceo1lgeti 

t~lnnda müspet surette intaç olu 
1 
bıkalılardan esrar~eş Sabrı ıle 

tını beyan etmiştir. İtalya ile in- J beş arkadaşı esrar ıçmekteler -
~ uğrayan müzakerata sonb har· ken polis tarafından cürmü meş 
CVıın olunacaktır. hut yapılmış ve Sabri de de esrar 

ele geçirildiğinden bunlar hak -

ipekçilik 
ark vilayetlerimiz 
de inkişaf edecek 

kında tahkikata başlanmıştır. 
-o-

Bir kasap iki kişi yaraladı 
Hariciye müsteşarı 

Avrupaya gitti 

Ayşe H. bir napıus düş-· 
marun vuruldu 

sine dair verilmiş olan karar şirket 
vekilleri tarafından temyiz edilmişti. bir tes/f giinü 

Kuş adasının yavan.su mev- rekse Adana Hukuk mahkemesinin hazırlıyor 
Gerek İstanbul ikinci Ticaret ve gc-ı 

kıinde hacı İbrahim oglu Meh _ vermiş olduğu karar Temyizde rüyet --..--
edilmiş faat1erce dc\·am eden muha-ı' iJ 

met Efendinin damında çok feci kemeden sonra Adana mahkemesin- Tiirkiyede ilk gazete y :r. 
bir cinayet olmuştur. O civar- den isdar edilen hükmün muvafık ol- sene eııı•ef { ıkmıştı .. 

1 
da ikamet eden Kızıl hisarlı İbra duğu anlaşılmış, bir noksanı ikmal 1 İ b 1 M b C · . t' · 

· · h"k" k d'I · · san u at uat emı:ye ı ı-
1 him çavuşun karısı 25 yaşların ıçınBi~ı k~'; gn~n;\~d~~şt.;~myiz <los- 1 dare heyeti dün toplanmış ve 

Hariciye müstesarı Numan da Ayşe Hanımı ötedenberi ta- ' 
Bey di.in Avrupay~ hareket et- kip eden Hasan oğlu Ömer Ay yası Adanaya yollanaca•,tır. cemiyet merkezi olmak üzere 

• -· ·- yeni bir bina mı yapılması, yok-
miştir. 1 şeHanımı dama girerken gör - M k 1 A K . sa mevcut bir bina mı satın alın 

-o- müş ve arkasından girerek da- a tu rap adrı 
masmı müzakere etmiştir. 

Maclame Ebert mm kapısını derhal kapıyarak d ·· I · 
h l!ll gömü dti Uzun bir zamandanberi bir bi 

Sabık Alman Reisicumhuru · Ayş~ J:fanımın üzerine ücum na satın alınmasına çalışılmakta 
müteveffa M. Ebert in re fi!: ası j etmıştır. Evvelki gece Saraçhane ba- : iken, şimdiye kadar münasip 

Dr. Nlzaniettin Beyin 
genı bir milr11caat1 .. 

.\rıkara, 16 (Milliyet) - İk 
\ Vekaleti ipekçilik mütehas 

~.l'ahir Bey Şark vilayetlerin 
f l tetkikatını ikmal ederek av 

Ctıniştir. Aldığımız alfıma-

i 1~0re şarktaki ipekçilik vazi

Beyazıtta Sadıkın meyhane -
sinde rakı içmekte olan şoför 
Atar Ahmet ile kasap İsmail sar 
hoşlukla kavga etmişler, netice 
de İsmail hamil olduğu bıçakla 
Ahmedi başından ve kavgayı a
yırmak istiyen Osmanı da elin
den yaralayıp kaçmıştır. Polis 
carihi aramaktadır. 

-0-

ahiren şehrimize gelmiş ve Ta- Ayşe H. namurnmı kurtar- şmda bir meyhan~rl e bir lıiHi 'P hir yer bulunamadığı nazari iti 
rabyadaki Alınan sefareti yalı- mak için bu namus düşmanı ile çıktığını ve Har uo.•" .. : .. ~:.o.rak, bir ;ı.rsa satın alın 
sına misafir oimuştur. ; eper ce. mü.cadel~den sonr.~ ma~ 1 d~ isminde biri: nıası ve yenı bır bina inşa edil- Jlveclli H.ın ye11l bir re.,ml 

t §Öyledir: Dünkü sirkatler 

"liarpten evvel şarkta ipekçi 1 - Beyazıtta Mimar Kenıa· 
Qllı.erkezi bulunan Diyaribe - !ettin mahallesinde Mustafa 

1 c harbi müteakip bu vaziyet Lutfi Beyin evine anahtar uy
değişmiş bulunuyordu. Fa- durmak suretile hırsrz ginniş 

1 1 halen mahsus bir inkişaf ve ve 300 lira kıymetinde 3 halı a
t ~kki mevcıittür. Esasen ikli- şırarak savuşmustur. 

ı· 

fevnkalade müsait bulun - 2 - Sehzadebaşında tatlıcı 
1 Ve dut ağaçlarının fazla Abdülk~dir Efendinin çırağı Fe 
'llınası bu faaliyeti teshil et rit, para çekmecesine anahtar 
:e ve bilhassa mahsulün uydurarak 220 lira alıp savuş-
1ıtıanının Garbi Anadoluya muştur. 
bulunması inkisafına bü -

. lıir sebep teşkil ~tmektedir. 
~Ssa Diyarbekirin ipekli ku 

---------·--
Havuzların ıslahı 

~'
1Stihlak eden memleketler-

şu bulunması böcekçili-
~ , ~hemmiyetini bir kat daha 
eı ~:ıt:aktadır. Bu inkişaf ve te 

lli1Yı temin için Diyarbekir 
t böcek mektebi açılmış ve 

Seyrisefainin havuzlarına 
son sistem makine ve alat gel
miştir. Havuzlar büyük bir rağ
bet görmüştür. Ecnebi kumpan 
yaları da vapurlarını bu havuz
larda tamir etirmektedir. 

v· ~ile tedrisata başlamıştır. 
ı• · \ehin ıslah ve muhite daha 
el. ?labilecek bir hale ifrağı i- azalmış bulunmakta isede ya -
il· ~ıınıgelen tedbirler alınmış kında bu hı~susta Elaziz müstes 

b·Yrıca gelecek sene bir mek na bir mevki ihraz edecektir. Ge 
• 1nası ve bir tohum kışlak rek Diyarbekirde ve gerek Ela
Yonu tesİEi de mutasavver zizde bu sene birer dut fidanlı -

t. ğı tesis edilecektir ayrıca vila
~fıziz bu hususta Diyarbekir yetler hususi idareleri tarafın -
~ e daha müsait bulunakta- dan köylünün fenni tarzda bö
~Ci.imJe bir filatur fabrikası cek işlemesi için meccanen kere 
~ evcut bulunması böcekçi - vetler tevzi edilecektir, Koza ti 

r. ·1
11 ı:min bir mahreç teşkil et caretinin mahdut bulunmasın -

, Cdır. Yeni teşekkül eden dan dolayı koza satışının inzi -
~.0n.im şirket te yakında bü bataltına alınması için mahalli 
fır ıpekli mensucat fabrika ticaret odaları ve belediyeleri ne 

~.12 etmektedir. zaretinde koza satış mizan ma-
•~iz bir taftan da böcek halleri tesis edilmesi de temin 

{;(ı.ı ihracatı yapmakta - edilmiş ve köylünün menfaati ko 
tllı.akika elvevm bu ihracat runmuştıır 

-o- sanın uzenndekı bıçakla Omerı nın, Arap Kadrı ı mesi kararlaşmıştır. 
Zeki B. geldi i sol ı~ıemcsinin üstü~den ~ğır su ı yi, b:~a~la kat· Bundan sonra Türkiyede ilk 

. .. . rette yaralamıştır. Omenn yara lettıgını yazmış 

1 

gazetenin tabı tarihinin yüzün-
B~r muddettenberı Avrııpada sı çok ağırdır. tik, M;ıktul ı'.ııı cc cü senesi münasebetile mera -

tetkık seyahatınde bulunan Pos -o- sedi morata bil· : 1 k r e ·ım·ş 
1 f "d" · · · "' s,m yapı masına ara v rı ı 

ta ve te gra ınu unyetı umumı Macar sefı'rı' muayene defni· •· T k ,. 11 · k y" ilk nusha · f · 1 · .. d" .. z k' B cır. a \ ır ı ı ve a un 
yesı en ış.er~ mu u_ru e:ı · Tabi du"n ne ruhsat v~ril- sı 1830 senesinde cıktığına göre, 
avdet etmışt~r. Zeh ~ey l~tak Macar sefiri M. nıiştir. 1930 matbuatın lOOüncü senei 
hclm ve Berlmde fennı tctkıkat Ank<:rackn ~ehrimize gelmiş- Katil Arna - d . . d kt' 
ta bulunmuştur. 'tir. vut Hamdi lhaJ<wı l! ra11 evrıyesı eme ır. 
·••u••••u ............... u.ııııoıuunı11uıuıu111111u11ı11 ....................... u11ıMIUUlllllUH Bundan bir kaç sene evvel 

müddei umumi- .Kadri İzınirde Fransızça birer gazete 
liğe verilmiştir. Cinayet kaba- çıkmış ise de Türk matbuatının 
dayılık yüzünden çıkmıştır. ba~lanğıcı, ilk Türk gazetesinin 

• çıktığı tarih olarak kabul edil -

Vilayette 

Talipler çok 
·--

iki memurluk için 
25 talip var 

Maliye Vekiiletinde iki am -

1 
bar memurluğu için dün Defter 
darlıkta imtihan yapılmıştır. 
Ücreti şehriyesi 100 liradff. 

miştir. 
----·•·+---

Tütün inhisarı müdürü 

Bir aydanberi Ankara'da bu
lunmakta olan tütün inhisarı 

umumi müdürü Behçet Bey 
dün şehrimize geldi. 

Behçet B. demiştir ki: 
"- Tütün işlerine ait yeni 

kanunlar ve bütçe işini takip i
çin Ankaraya gitmiştim. Fakat 
bütçe meselesi henüz neticelen
mediğinden bir hafta sonra ge
ne Ankaraya gideseğim." 

-0-

Eskişehir nahiyeleri 

Dünkü nüshamızda Necla H. 
namında bir kadını yarala -
makla maznun Dr. Nizamettin 
Beyin son hadise hakkında ga
zetemize gönderdiği mektupta • 
ki malfımatı neşretmi~tilc 

Nizamettin Bey dünde b1ze 
yeni bir mektup göndermistir. 
Bu mektupta mevzuubahis Nec 
la Hanımın Leman, Suzan ve 
Emine müstear namlannı da 
kullandığım bildirmekte ve 
müddei umumiliğe vuku bulan 
yeni bir müracaatindan bahset
mektedir. 

Nizamettin Bey bu mi' ·,caa· 
tı ile kendisine ait olan ve için
de 500 liralık bir pantantif ile 
300 lira kıymetinde bir zümrüt 
yüzük ve 18 tane mahmudiye, 
bir be!)ibirlik altınının çalındığı 
nı ve bu altınları muhtevi ba -
vul anahtannm nerede bulundu 
ğu Leman H. ca malum bulun
duğunu iddia etmiştir. 

Baro hey'et2 dün hesap raporu 
ve taavün islerile meşgul oldu. 

İmtihana yirmi beş ki§İ girmiş 
tir. Bunlar arasında bir müteka 
it paşa ile beş te ali mektep me 
zunu vardır. İmtihan evrakı ve 
kalete. gönderilmiştir. 

46 milyon pul daha 
Posta ve telgraf idaresinin İn 

gil terede ta bedii en pullarındaA 
46 milyon adedi daha yarın ge-

Eskişehirde yeni te,kil edilen na- l kt · 
biyeler hakkında evvelce malümat ece ır. . . . 

~~__;,',....,<> ....... ~-~ 
İstanbul Barosu dün bir he- ı dımda bulunulmak üzere bazı 

yeti umumiye içtimaı aktederek mukarrerat ittihaz edilmiştir. 
-0--

Metruk emlak 
bazı meseleleri müzakere etmiş İstifa etmiş olan meclisi inzi 
tir. b d A N' Emlaki metriike idaresine ye 

D . . . h at azasın an sım ve azım I 'd b 'hb 1 k' 1 ün 1929 senesıne aıt esap . . .. nı en azı ı ar ar va ı o muş 
raporu son olarak tetkik ve ka Bey.le~ ~erı~e ~za ve hesap ~u tur. Metnıkiyeti ihbar edilen 
bul olunmuştur. Ayni zamanda fettışlennın ıntıhabı 15 gun emlakin bir kısmı Beyoğlunda 
taavün işleri meselesi mevzuu sonra toplanması ır.ukarrer içti ve bir kısmı da Boğazın Rumeli 
b;:ısolır,.ış ve daha etraflı yar -1 maa tetkerlilmistir ,ı;ihetindedir. 

vermiştir. Teşkilatı ikmal edilen ve ı Bu partı ıle yem pullar ta · 
müdürleri tayin olunan nahiyelerini' marn olr.ıaktadır. 
küşat merasimide yapılmaktadır. -o-

Bu cü~leden. ~ima~ üzre Alp~ ve Gümrükte İmtihan 
Kırka nahıyelerının ku~t resmı ıcra 1 .. .. .. . 
edilmiştir. Belediye reisi Kimi!, jan- Dun gumrukte yemden ko · 
darına kumandanı Edip, müfettiş Ba- misyonculuğa talip olan otuz z2 

yram B. !er bulunmuılardır. tın imtihanları yapılmıştır. 
Alpo nahiyesine sabık iskin me- İmtihan heyetine istatistik 

muru Veli ve Kırka müdürlülüne de "d" .. M f N · B · 
Seydigui tahrirat ki.tibi Etem Be- mu uru. . usta a un ey rıya-
yler tayin edilınl9lerdir. J set etmı tır. 

J 
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1 Şehremaneti ilanatı) ~illiyet 
Asrın umdesi "Milliyet" tir 

17 HAZİRAN 1930 
iDAREHANE - Ankara caddHi 

""'" lQO Telııraf adresi: Milliyet, ı .. 
'.anbul. 

Paul Morand'nın Amerikası 
Chateaubriand'dan ııonra, Bourıot' muammalan yirmi ldlometroluk H

den sonra, edebi aahada bir Amerika ma köprlller kuran bir mühendiı zih
kS§lfi daha ~ılrtı:: Paul Morand. Bu niyotlle halletmel!;e uğrapn mahluk
günlerde n"frettllf lld eserle (1) blet tur. lıto M. Pauf Morand bize iki e
korkun~ bir Amerika gösteriyor. :Pil serde bu inoanlarla meskün bir mem
haklka teknil!:in, fennin, maddi tarak- leket tasvir ediyor. Eaerlerden bi~ft 

lekltplllu ıaubakası 

Türk-Yunan 
meselesi 

57 inci haftanın 3 üncülüğü
nü Darruşşafaka lisesinden 233 
A. Sabri Bey kazanmıştır. Ya
zısı ıııudur: 

Şehrernanetinden: Emanet matb•· 
asında toplanan klğıt kırpıntıları 

pazarl1kla satılacaktır. Taliplerin 21 B 
haziran 930 cumartesi gilnıi saat on 
beşe kadar levazım müdürlü~ne 
gelmeler!. 

Telefon numaralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3918 

ABONE ÜCRETLER! 
Q Türkiye igin Hariç için 
3 ayhjiı 40Q kuruı 800 lrurtıt 
6 " 7'0 " 1400 .. 

kilerin, teıki!At dahasının, plırma u- ciıl New-York'un tarihine ve hali iıa- -Fransızcadan- Hiç şüphesiz bu haftanın en 
su!lorinin bat döndürücü bir derece- zırına aittir. New-York hakkında ne D l1i 1 d · Sonra artık evlenmedim. Se- r;ıühim haberi senelerdenberi 
ye vardığı bu memleket, ruha en ufJk öl!:renmok iıterseniz bu güzel ve can ostum e yaş. ~m a_ zengınö sürüncemede kalan Türk_ Yu 
bir yer olsun ayırmadığı için bütün it kitapta bulabilirsiniz. İkincisi, mev- bir adamdı. Kendısı bekardı. l neleri §U gördüğün resimlerin 
intlııamına ratmon muauam bir ho- zuu Amerlkada cereyan eden bir ro- düğii zaman yakın mirasçısı ol- sahiplerile geçt~. Genç, güzel nan ihtilafının hallidir. 

Kadın fotografları 
* * * 

Şehremanetinden: Bayazıt dairesi 
Sellmpaıa nezafet nalbanthanes!nde 
mevcut hurda varyos, nolbant çekici 
nalbant bıçağı, örs iki taraflı anahtar 
gibi yirmi dokuz kalem demir aletin 
mahallen müzayede suretile satıla· 

cağından talip olanların 19 Haziratı 

n 
g~z 

iti o 
Yı s 
Yo 
Seb 
ğinı.ı 

12 .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
ı Müddeti geçen nushalar 10 kunıt 
tur. Gazete ve matbaaya alt itler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

yuli mahiyetini arzediyor. Bu mahi- mandır. 1909 senesinde dört mektep madrğrm bildiği için para top- bir kızla münasebet tesis ettim. Sulha azmetmiş bulunan Cüm 
yet yalnı~ bi&'i değil, bir ~ok Amerl- arkadaır tahsillerini bitirip ayrılacak· lamağa, daha ı;ok zengin olma- Bilmiyorum, acaba bu 1crzr huriyetimizin büyük fedakarlık 
kalılankbıkledmemlehkettlerınded' otııra- lar~ zama?. ~er on senede bi~ toplan- ğa lüzum görmüyor, parasını ra seviyor muydum .. Maamafih öy larını mucip olan, bir çok ince 
mıyaca a ar ra a sız e ıyor, ve max Ye e:orüımek kararıla bır "Şam- h ah rf d' d K d' · l h' d' d k' 1 k 'k f 

~rE 
930 perşenbe glinil saat on beşte 

mahalli mezkılrda memuru mahsu· fut 
suna müracaatlın. 

Gazetemiz iliııların meı'uliyetini 
kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA.VA 
flttn haıaret en çok 22 ın H 

I6 derece idi. Bugüa rüzglr 
mütehavvil hava kapalı olacaktır. 

ferdin ancak umumi mekanızınanm pyonlar'1i:emlyoti tqkll ederler.Fakat ~t r at sa. e ıyor u. ~n ısı e ısse ıyor um ı onun a en ve nazı . sa h~lar anııe.den .?u 
işlemeılne yardım ettiği derecede bu gençler, mliell!fe göre clhanıümul nı zayet etiğım zaman benı, her dimin arasında büyük bir fark meselenın halimde Tevfık Ruş
bir kıymeti haiz olduğu bu alemde bir millete mensup, cihanı istil8sı teh vakit oturduğumuz salondan buluyoI'dum; yaş farkı ... Ben o tü B. ef nin oynadıkları rol bil
garip ~lr sevki tahl~e seı:vete, refaha likeelne maruz bırakan bir medeniyet başka bir yere aldı. Burası ufak kadar yaşlımıydrm ?.. O da çok hassa çok mühimdir. 
karai ıeyan eden ınııanlar çıkıyor. mahaıılü oldukları için derhal "Cihan bir ·erdi Duvarlarda bir çok mu küçüktü? .. Hayır ... Fakat a- . . , .. 
Ruhi ihtiyaçların Amerikalıları da Şampyonları" mertebesine çıkarlar. Y · • b 1 d d b" "k b' f k t 'f Bu ıhtılaf Balkan sulhu ıçın 
yola getirmeal insaniyetin manevi a· Bunlar, dört at6§in gençtir: harpten kadın fotografları u ~uyor u. ramız. a, ~yu . ır ar ' arı çok mühim bir hadise olduğu 
tisi iç~n teselli veri~! ~lr ~~disedir. bir kaç sene evvel yani Amerikanın Bunlar '.1°s~~ eskı tamdıkla edemıyecegım bır fark buluyoı; gibi Tiirklerin Cümhuriyetin 
A;"'erıkalıl~rın bugü.nkli h~li bir as mUhlp inkişafı arifesinde hayata atıl- rr, sevdıklerı 1di. Bu kadınların dum. Yalnız. korkuyordum kı teessüsünden i.tibaren takip et-
Pıgmalyon un ıerguzeıtlnı andırır. mışlar ve kimi harp sayesinde "bi- bazısı senelerce evvel dostum- bu kız bana hiyanet edecek, son kt b 

1 
d • lh 

V .. d ı· d'kl · ı d · · d h l' 1 k h' me e u un ugu su perver ucu a. ge ır ı erı :msa sı~ eser. e rıncı derecede" adamlar olmuşlar, dan ayrılmış bir çoğunu da dos ra a a e ım o ara ta ıyane- . , . . . .. 
esaslı ~ır nakısa oldugunu bırdenbıre kimi harbin sebebiyet verdiği mane- tum terketm'i ti. Fakat onların tine rağmen onu sevmekte ısrar ve samımı hıssıJ:'3:tını. bılfııl 
keıfettiler: ruh. Fakat Plgmalyon vi bühranlara kapılarak hayatlarına . . . ş . b' ı., ed g"'m 1 N'h et b'ribiri- meydana koyması ıtıbarıle şaya 
gibi Amerikalıların da o esere çan büsbütün bagka bir istikamet ver- resımlemnı kıymetlı ırer '"'.'tı- .ece ı ..... 1 af' ı m dikkattir. 
vermek kendi ellerinde değil. İşte bu· miştlr. M. Paul Morand, bu son ese- ra olarak saklıyordu. Bu resım- mızden ayrıldı~. Bılmem . nas.ıl -------------
nun için çırpınıyorl.ar. Acaba bu b~- rind~ Ogden Webb, Van Norden, !eri herkese göstermiyordu. o~~u? .. Korktugum şeylerın. hıç 

'f elgrafın telleri ra? muratları.na naıl ol~ukları ~un :7~d.1,ne Brodsky gibi mükemmel Benim dostluğuma ehemmi- bwı. olmadı .. Yahut onun hıya-
; ••• z.ail olacak mı? .~ad.de •.le ruhun ım· ~ıp !er yara~mak s~retile .Pe.k büyük yet verdiği için bana bunları netınden haberdar olmadım. Şu 

Yeni neşriyat 
Maruf şarkıyı söylüyorum tızac edemedi!:ını şımdıye kadar te- bır muvaffakiyet gostermıştır. Aıne- .. . d B k d · l resmini gördüğün ve senin na-

'l • akup eden medeniyetler gösteriyor. rikanın "representatif" birer ferdini ıı:osterıyor u: , ~ a ın resım. e . . . 
sanmayın .. Gazetecı er eger şar Atinin saadet sırrı bu imtizacı temin teşkil eden bu hayat ve mana ile dolu ra arasında bırısı pek nazarı ~ı~ za;ı tıkka~nı ~~b.~den kda~ı~a Resimli Ayın haziran nüsha 

"ı .<ı söyleseler bunu tercih etmez- dedir. Yalnız yeni dünyadaki madde üç eahıs, eeere inkarı gayri kabil bir katimi çelbetti. Solgun benızlı ge e ım: u, utun se:' . ıgıın sr zengin mündericatile çrkmrş-
1er. kahramanlarının medeniyeti de bu kıymet veriyorlar. bir kadın. Dostum bunun farkı- kadınlardan en kıymetlısı, ha- tır. İçtimai, edebi, ve fikri cere-
. Dün Taksim meydanını gez- muammayı halledemeden, daha doğ- M. Paul Morand sankı' Amerı'ka- na vardı: tırasınr hiç unutamadığım biri- yanlara tercum" an olan Resı'mli 
• G · lm dalı rusu halledemedi"' için bugünkü di- d' K d B' 'b' ' · · r dim. üzel bır şey o uş, a "' • nın derun·ı mekanı'zmasınr sezmek ve O dedı' kaç sene evvel öl- ır. ocası var r. ırı ırımızı A b .. h nd 1· t d ger medeniyetler gibi uful edip gl- - • , k d'k B' ld' k' ym u nus ası a po ıs e a-
da bitmemiş. Yalnız bir çirkin decektir. göstermek için yaratılmıştır. Bundan dil... ço sev ı . ~r ~aman ~e ı ı yak, inkrllip ve kültür, roman ne 
ama çok çirkin şey gözüme iliş M. Paul Morand'nm keşfettiği bir kaç sene evvel Canlı Buda' da As- Sonra beni bırakarak gitti. bu solgun benızli kadın ıle a~a- dir dünyanın en büyiik adamı 

: .i. Tam bahçenin ortasında ka- Amerik~d~ h,c;r §•Y. Ayrupaya ıı:iepet- yanın ruhunu tahlile teşebbüs etmiş Az sonra geldiği zaman elinde ~rzda artık yalnız dostluk hıs- na~ıl yaşar yazılan ile hikaye-
. ak ag" açlarına meydan okur le on mısh buyUktur. (Amerıkaya ve muvaffak olmak şöyle dursun, za- d h b' k t k d f t sı kaldı. ' 

mahsus bu "büyüklük" mefhumu mamrnızm en merakaver bir muam- a a ır aç ane a ın O ogra A k 'Ik h . !er, şiirler lezzetle okunacak ya-
:Joyda, insan kalınlığında de - - b · ki' 1 f a dı. ş rmrzın ı araretı geç - 1 d ki bir az gülünr ve çocukca bir ma- masını ır operet şe ıne so cmuştu. ı v r . 'k . zı ar ır. 
mir bir telgıt;Jc direği var .. Dire- h' t 1 t • 1 d lh t Modernizmin hususile Geceleri arık- _ Bunlar, dedi, buradakiler- tı ten sonra da bu k>adım sevı- -------------

ıye a mış rr - gazete er en n aye 1 ~ d N•h -
il ğin demir oluşu büsbütün ye'si edebiyata intikal etti): bu nisbet yal- tır da ve Dünya Şampyonlannda den başka... yor um.Ö ı ayet bu kadın has-

mi artırdı. Ağaç olsaydı belki nu maddeye inhisar etmeyip mane- mu~affer o~a? ~odernlzmln b!~ az Dostum sıhhati yerinde, neş talandı. liirken baş ucunday-
o sıkı bir fırtınada yıkılır da mey- vi hususata, hassasiyete, hatta ruba c~Iı ".0 geçıcı hır ruht halet ve msa- l' b' d d K d' · ı buluş- dım. Kocası ağlıyordu. Kadın dan; 
~ · . . . nıyeti alakadar eden büyük mesaile e 1 ır a am ı. en ısı e .. Bt b d ı h 
fanın tarhını harap eden bu çir bıle teşmıl ~dılmış bulun':'.Y~.r. Bu.su- pek yabancı kalan bi fikri h k t tuğumuz zaman hiç acı hatıra- bana kocasını gostererek: r orçtan o ayı ma cuz ve 
· k k d k lk d z retle Amerıkalı yalnız buyuk hına- r are e . . B t k "!" d d' paraya çevrilmesi mukarrer olan ıt· e 'un azı orta an a ar r. a- 1 b" .. k 1 k . 1 h b' . hl olduğunu bu suretle bir kere daha !ardan bahsetmez daıma neşelı - en ar r o uyorum, e ı, ar, uyu o omotıv er, er ırı r .. . t ' k k' Ç" k" rlyata mtitaallik emval 24 • 6 • 930 

ten dünya şehirlerinde telgraf vilayet kadar vasi umum1 bahçeler g?rmil' oluyoruz. şte o~un içindir göriinürdil. Fakat bugün bu re- sen. ocamr tes .ın et .. ., un u tarihine milsadif salı günU saat 
17 • tellerinin şehre bir tuzak vücuda getiren adam de"il, ayni za- kı Pau.ı Morand a~cak h.•r. d.evre h. ae simlerin kar"lsında onun pek benı çok severdı v.e senı sevme-

" ola b hl hal t t ih h " buçukta Galatada Karı Mustafa pafı ··,. ·nanzarasr verdig" i, bir çok ka- manda büyük gören, belki faaliyet n ır ru C. ·~ a; 1~1 '!'a ıra- başka bir adam olduğunu görü me müsait davrandı. 
h · · t · d d"' . . 1.. ne yazmış olmak ıtıbarile nısbı malı- K d "ld" S b d h sokağında 21 numaralı ecza depo· 

Resimli Ay çıktı 

lstanbul ikinci icra mımurluğu-

* * * 
Kıdıköyünde Caferağı mahalle· 

sinde cedit sahrya sokağına inı• 
olunacak mecranın çimento kilnlderl 
mahallinde mevcut olduğundan ame· 
Jiyan sa!rosl 17-6·930 tarihinden 
itibaren yirınJ gün müddetle ve Jı:a· 
palı zarf usul!le mevkii münakasay• 
vaz edilmiş olup talip olın!ann 

7-7-930 tarihin~ müıadlf pazırıeal 

gUnli saat on dörtte münakasa ııll· 
matname>inln on altıncı maddesin• 
tevfikan daire encümenine ve !zabıt 
almak üzere baş mühendls!il!;ı mO· 
racsatları ilAn olunur. 

Yün ve pamuk ipliği ve ak· 
mişe ve saire imaline mahsus 
Tück Anonim şirketinden: 

5 Mayıı 1930 tarihlnde sured 
levka!Adede olorak usula dalreılnd• 

toplanmıf olan b!ssedaran heytd 
umum!yesinde flrket!n kırk bl!f bJ.ıı 

bef yilz lnglliz veyahut ı!ll bin elU 
Türk llrasındon ibaret olan sermaye· 
sinin yirmi yedi bin Uçyll& lnglllt 
lirası ve yahut otuz bin otuz TUrk 
altınına tenkisine karar verilmiş ol 
maklı Ticaret kanununun 396 ıncı 
maddesine tevfikan esbabı matlup. 
alacaklarını kayt ettirmek üzre tlrk•· 
tin lstınbul'da Yeni postane ll'kasın· 
da Hanımeli ıokağında ktln lstan· 
bul Hanının ikinci katında 3-4 nu· 
mcrolu merkesl idareıine müracaat• 
davet olunurlu. 

D. Ahmet At; rı zalara, elektrik kontaklarına se sa asını ıyı ayın e eme ıgı ıçın u- dut bir kıymeti haizdir o · ' · yordum Bana birdenbire· a ın ° u. onra en a a sun da açık arttırma suretile satılncak-
zumundan fazla genişlemiş ve inhi- · ' ınsanıye· · · b k k d 1 ta d Ş d 

·r 
0

Jep olduğu anlaşıldığından bu f • b' h . . . . tin en muazzam bir tarihi devresinde - Dostum dedi içimde birik aş a a ın ar m ım. ura a tır. Talip olanl•rın 930-1343 dosya Kulak, bo,.az, burun mııte-ra etmış ır assasıyetın esırı olan ' ' · l · · " d" ·" k d l • " 
telleri zemin altına almaktadır ruh!, daha doğrusu psikolojik baz; Y.alnız a~ekdotlk tarafını görebilmiş- miş olan şeyleri boşaltmak ihti resım ennı gor ugun a 1~. ar.. numarasını müstashiben ınalıollinde bassıın CaP;aloğlu Nuruoımaniye 
!ar. Hata bir çok şehirlerde bu tır. Belkı bu sebepten dolayıdır ki, yacındayı1n. Senden başkasını Bunların arasında pek guzel- hazır bulunacak memuruna m!ira- caddesi No. 14 - 18 öğleden 
teller lag"nnlardan g""er. Bizde Asyanın manzarasını kavramaktan b 1 d B Ik' bT · B leri vardır Fakat hiç birinin caatları flAn olunur. sonra 

-:. (1) New-York (na•iri Flammari- aciz olan Paul Morand Amerikanın u ama rm. e 1 ı ırsın... en h b' d "l" d" .. ---------------------------! u akacak lag·ım olmadığına gö- • . h .. f'kr" 1 ' d. vaktile evlenmiştim Karım çok atırasr en e o um oşegıne • on, Paris) ;Champions du Monde (na enuz ı ı muamma arın yorma ıgı . k d 'd k d .., ı ! • 
. 1.·e telgraf telerinin mecralardan şiri Grasset, Paris). dimağına kolaylıkla nüfuz edeb!lmiş- güzel değildi. Fakat namuslu • a arb gı elre sbon :'eli akı dya1tr- eg ence CrJ 
·ı geçmesine imkan yoktur. Hem tir. bir kadındı. İtimadımı sarsma gım u so gun enız a ın a· 
e ıelki şayani hürmet muhaberele REŞAT NURi dan genç yaşta öldü. dar sağ ve canlı değildir. . 
ı' in böyle mülevves yerlerdeki nunda bir kaydü işaret olmadığı Dostum sonra sustu. Bır az 

hi ellerden geçmesini muvafık gör nr söylemek faidesiz olmaz sam lttı• had J M ·ı 11 "ı diişündü. Fikirlerine birer şe -
1 rım. Amma her zaman dediğim • kil vermeğe uğraşarak bana bir 

sı ,1ez er.. 'b' 1 k d'l · !« Amma hic olmazsa binlerle 1i gı ı memur ar en ı enni kanu şeyler anlatmak istiyordu. Ni-
·n, ·a sarfedilip- giizelleştirilen Tak nu vaz'edenlerden daha anlayış Türk s"ıgorta şirketi hayet dedi ~i: 

·im meydanının şerefini ve ayni h sanırlar ve ondan ahkam çr - - Belki bu resimleri gören 
:amanda bizim "estetik,, kabili karırlar. Derken buna biraz iti- Harik ve hayat üzerine sigorta ınuamelesi bir yabancı benim alelade bir 
vetimizi korumak için bu demir raz ettiniz mi karşınıza bir"men • l . s· I h Ik . . .. 't çapkın olduğuma hükmeder. 

faati hazine var,, cümlesini kale ıcra ey erız. ıgorta arı a ıçın musaı 1 Halbuki ne kadar yanlış ... Zev-. ·~azığı oradan çrkarıp,meydanın 
rı '•enanna nakletseler. Vakıa bBy gibi dikerler, ve ondan ileriye şeraiti havidir cemi namuskar bir kadın oldu-
r; ·ece telgrafların kat'edeceğl me gitmek kimsenin haddi değildir. Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanında dır ğu için seviyordum. Bu kadın 
sı -afe 40_50 metre kadar uzarsa Dünkü gazetelerde okudum, gıl ise kocalı idi. Kocasını aldata-
( ya Defterdarlrk, loca sahibime- Acntl'sl lıulunınayn!ı şehlrlcl'!le acente ara·nl'lk-'l. !ır rak beni seviyordu. Fakat bu 

1 la bu zaten süratini şu günlerde il -.. T 1 r B ·ı 2003 ....,. z murların o localara ailelerini ge • .,... e eıon' eyog u ....,. bir f·edaka'rlık deg"il miydi? .. . ıayli kaybetiş olan tel muhabe-

tıı .. relerinin beş dakikadan fazla tiremiıyeceğine karar vermiş. P. rı-ı. T. Levazım ve M. Mu"' du" ı·- Düşmeği göze alan bir kadın. 
İnanmı;m ve siz de inanmayınız. Ben onu ruhen namuskar bulu-

d .~eçiktirmez ( 1) SOLDAN SA"•' ı · Defterdarlık böyle üstüne vazi- ı ·· ~ " d yordum. ""' 

6ugünlı:u yenı 

bllmeceml:ı. 

DUnkll bilmecemlzln 
halledilmiş 'ekil 

l'UKARDAN AŞAÖI 
ı Eazunı umur! fe olmryan şeyleri yapmaz ve ltgU.n en: İşte bu solgun benizli kadınla 1 - Parlak değil (3). En iyi <3>· 

2 - Afit (4). Adetler (4). 1 - Nota (2). Şeytan (3). 
B Defterdarlık bugünlerde mil - yapmrya da vakti yoktur. Eğer 1- Adalar deniziyle Marmaradakl kablolar ameliyatında kul- bütün aşknnrzın ilk hareketi 3 _Nota (2). Nota (2). 2 _ Kırmızı (2). ldamet (J)• 

ne him amma harikulaade mühim vakti olsa bir veraset vergisi do !anılmak üzere pazarlıkla bir vaporla bir de Arap mavnası isticar geçtikten sonl'a da uzun zaman 4 - Olabilir (4). iltihap (4). Kap (3). 
'n bir işle meşguldür. Bu iş şudur: layrsile olan borcumu anlamak edilecektir. merbut kalmamın sebebi bu o- 5 - Duman (2). Ayı yuvası (2). 3 - ~ana (4). iyi değil (4). 
as İstanbul sinemalarına beleş gi için 15 mayıs ta yani bir ay- 2- 21 haziran 930 tarihine müsadif cumartesi günü pazarlığı lacak ... Ondan sonra tanıdığım 6 - Fala bakan (5). 4 - tve (3). Fikir (4). 

renlerden istihlak resmi almak. dan daha evvel verdig" im arzuha icra edilecek olan mezkôr vapor ve mavnayı icara talip olanların kadınlar belki bana güzel va- 7 - Çift değil C3). iyi (3). 6 - Lakin C3). Çalım (4). ) 
8 - Cinayet yapan (4). Yirmi 7 - Edebiyatcı (4). Az 11cak (4' 

l f 1'Bu gibilerden yani sinemaya gi lin cevabını verdirirdi. Başını bu baptaki şartnameyi görmek iizere şimdiden, pazarlığa iştirak kit geçirten güzel mahlılklardı. zait yirmi (4). 8 _ Nota (2), Nota (2). Me1" 
·erken para vermiyenlerden is- kaşıyacak halivar mı ki loca için de meıkiir tarihte ve saat 14 te Yeni postanede mübayaat }i'akat insan bir kadına asri ıstı- 9 _Sandal (3]. Tanınmıı bir mu (3), 
tihlak resmi alınacağına dair ka !ara baksın!!. FELEK ı komisyonuna muracaatları. rap ile merbut kalıyor... harrir (3). 9 - Beygir (2). Ben (3). 

"Milliyet,, in edebi romanı: 123~her zaman biz çıkartmıyoruz. Ve memnun, müsterih çıktı. ;ıralarında mühim bir mesele Mühendis Alaeddin Bey genç ibaret bir kukla haline getirit• le 
---....:.;;-~ _ _;,...;,...;;..._________ Bunları Füruzan Ali ticaretha- Merdivenlerden onu geçiren geçtiği belliydi. Genç mühen- karısını aldı, civardaki lokanta- artık onda ne şeref vardır, ne d1 

1JJ~te'~ hl 1 nesi sipariş etmişti. Konşimen- Tosuna iltifat etti: dis: !ardan birine gitti. Patronun da vicdani 
bi' ı..Pı:.!!ILp;ııtı~-: · .f.S_R ~ • R tC""I\ tosunu veririz, kendileri çıkar- - Ey, çavuş, Ziganayı özle- - Yemeğe çıkalım: Dedi. vetine itiraz edişinde hakiki bir Karı koca silkılnetle ve bir~ 
t' L~B ~i!lll!I ~llllfJlll sınlar. din mi? Tosun, patronu otomobile sebep yoktu. Karısı ite beraber da teessürle yemeklerini b!tir01 

c u ~ Cevdet Bey bu işlere ehemmi - Özledim, efendim. yerleştirmiş, hemen yukarı ı '.r- yemeği tercih ediyordu. Hem ler. 
p; dürhan Cahil yet bile veıımiyordu. Bir kaç - Muhakkak gitmek istiyor lamıştr çok sevdiği ve hürmet şimdi, bir iki gece evvel o kadar '* • • 

hiş yiiz lira kar getiren bu ufak it- musun? ettiği mühendisin ellerine ya- takdir ettiği Haleyi adeta sev- Cevdet Bey genç mühendi~ 
r · 'l'opalın Hasan da: leye konan lastikli maddeleri !erle yazıhane müstahdemini - Müsaade ederseniz efen- prıtı: diklerinin başım kesen bir aş- razı ettikten sonra derhal :Be' 

- Düğününde zerdeyi ben ya işer.et.etmişti. Fakat buna hacet meşgul oluyorlardı. dim. - Yarın akşam gidiyor mu- tart gibi görüyordu. yoğluna çıkmıştı. Ne zamaıidsJI 
StL pacağım. Gelirken İstanbuldan, kalmamıştı. Meseleyi anlayınca alt tıarafı- - Gitmesen olmaz mı, sana sun miihendis Bey, dedi ben de Lokantada patronla olan mü- beri Haleye hediye etmek ist_e' 
a Mrsrrçarşrsından zerdeçal ge - Mühendis Alaeddin patronun m dinlemedi bile.. alı;ıtrk burada! beraber değil mi? kalemenin mevzuunu tamamile diğl inci kolye burada bir mıı~' 
al tir! diye tembih etmişti. Topa- yanından çıktığı vakit yüzü ga Tosuna seslendi: Tosun başı:ro eğdi. Sustu. - Kim söyledi Tosun! karısına anlattı. zatla idi. Ahmet Saminı~ 
ıs lın Hasan vaktile konaklarda yet yorgun ve bedbin görilnü- - Çavuş, şapkamı, bastonu- - Peki, dedi patron ... Ali- - Şimdi bey söyledi. Ferda dikkatle dinliyordu. metresine on altı bin liralık otO' 

an aşçılık etmiş, güzel yemek ya- yord~.' ı:e~da Hanım kocasının mu ... Şoför Cemal yerinde mi? eddin Bey yarın akşam gide- Genç mühendis bu saf Zigana - Bu .kadın Cevdet Beyi yı- mobil ve kırk bin liralık pırı~· 
rr!yar bir ihtiyardı. teessurtinu derhal anlamıştı. Fa Tosun telaş içindeydi. Hemen cek, istersen sen de beraberi delikanlısının yüzünde bütün o kacak: dıyordu. ta vermesi onun hırsım tahrı~ 

. Tosun daha bir ay evvelden kat arkadan gelen Cevdet Bey patronun şapkasını, bastonunu git.. temiz köy halkını görüyordu. -;: K~bahat onda değil, dedi etmişti . 
. ır ·zerdeçalı almış, çantasına koy- onla'.ın konuşmasına fırsa~ ver- getirdi. - Baş üstüne efendim, Allah Onlarda: - Mühendis gelecek, Alaeddın Bey, kazanmasını ve . . • .. . ıl 
.n nuştu. Hem de çantada neler medı. Patron bermutat sıgara - Cemal otomobilde efen- ömiirler versin. bizi selden kurtaracak 1 diye yemesini bilmiyen bizim yeni Bırleştıklerı gundenberı geı, 
1 yo .Yoktu. d~d~kla~r~ın ke~arr~da köş~de dim 1 . Cevdet Bey otomobile kurul- bekleşiyor !ardı. zenginlerde... Gayri muntazam khadid~a Villa dar: b~şkSa esaslı ~; 
aı - Tosun! g?~e ılışen Vıtalı Efendıye Cevdet Bey mühim İ§ler gör- du. Sekiz silindirli Galata cad- Onların bu yürekten gelen, bir kazanç muntazam ve daimi e ye vermemıştı. on zaırı. 

· tt · · f h ' h !arda böyle nadide bir kolyerı•~ e Cevdet Beyin sesi eski neşesı gı ı · , müş insanlara mahsu11 'bir yor- delerinde rüzgarlar yaratarak mütevekkil ve saf duyguları bır se a at ayatrm karşrlar ııı 
at nl bulmuştu. - Ne haber bazerganl gunlukla yazıhanedekileri şöy- Şişhane yokuşuna doğru saldrr·ı karşısında Cevdet Beyin lakayt mı? Şarklı gibi kazanıyor, garp Beyoğlunun en meşhur kuyu 
. İçeri giren Tosuna bir kağıt - Sağhğınrz pasam. İşittim le toptan bir selamladı: dr. ve hotkam düşünceleri ne acı, lı gibi harcıyorlar. Müvazene ol cusuna geldiğini haber alırı.c~ 
ır ~uzattı: yemide yirmi sandık malınız - Şimdilik Allaha ısmarla- Yazıhanede kalan mühendis ne çirkindi. mayınca tehlike insanın etrafın b.undan istifade etmek isteırıı! 
pa· - Bunu Nuri Beye götür. Bi vannrs. Çıkarmak için geldim. dık ! Alaeddin çok müteessirdi. Mes-1 - Peki, Tosun, dedi, yarın da değil başında dolaşır. tı. . , • . , 
~lim avukata versin. Cevdet Beyin bundan haberi Ferda Hanıma dönerek ilave leği namına yaptığı fedakarlık akşama hazırlan. Ve ilave etti: . K~lyeyı H.a~e. de .. bege'!'ı:ll;ı 

0~ 1 
Bu Zigana bendine ait muka yoktu. etti: ona çok ağır gelmişti. 1 Delikanlı sevincinden ne ya- - Bu hayat insanda samimi- tı. Bır sıra dizı ıncıden . ıb eı' 

1 
lı velenamenin sureti idi. Mühen Ferda Hanım işi anlattı: - Arayan olursa ...•• Evde- Ferda, kocasının yüzündeki pacağını şaşırmıştı. Hemen or- yet namına bir şey bırakmadığrj bu kıymettar şey en n~dıde ;)· 
u · · t eki in mukave - Sabun eldi. Fakat bunu yim. asabiyeti görüyordu. Patronla '. tadan kayboldu dbi adamı hırs ve menfaattan_ (qılıne 1 

" 



Bir Alman gazetesi ne diyor? 
Dresden'.de intişar eden biri ~a'. teknik .~e ta~ye itibarile en 

g~zetenin, Galatasaray'ın orada ıyı oyun gosterdıler~. 
iti oyununa hasrettiği bir yazı- Takımların kuvvetı tamamen 
Yı serlevhasile beraber nakledi- müsavi idi. Türkler teknik iti
Yorum. Bu yazıyı iktibasta üç barile ~iraz _daha faiktiler. B~r~ 
~bep var, aşağıda izah edece- bere hır netıce oyunun hakıkı 
tırrı. cereyanına tamamen mutabık 

Brandenburg Galatasaraya olurdu.,, 
lta.rşı 3 :1 (O :O) İktibasın sebepleri: ' 
f 'I'ürkler teknik itibarile iyi ı - (Brandenburg Galatasa- t 
U~~olcular, ~if muhacimler. raya karşı) serlevhasını Felek ~ 

1921 de hır defa daha Dres- arkadaşıma ithaf içindir. Fakat l 
den'e gelmiş olan Galatasaray itiraf ederim ki bu ithaf onun ıi 
~kı~! dokuz sene c~ve~ ?l~u- bana yaptığı ithaf kadar garip· 
t~ gıbı bu sefer de mısafırımız- tir. Çünkü ne 0 hakikati yazdı 1 
;

1
; ~u .?efa !ürkler. dah~. fazla diye Alman gazetesini tayip e- ti, 

Ilı ota~ul etmış, .. teknı~, mukem- der ve ne de ben Macar gazete
ltael ~.ır.?yun goster.dıler'. Faka~ sinin (Beuthen - Türk muhte-
1. le onunde muhacımlerın kabı !iti) diye yazmasını menedebi
~~eti kayboluyordu. Kısmen lirim 
~sılarında kuvvetli bir müda- · 
faa "atmasından dolayı hasımla- 2 - Galatasaray'ın Almanya' 
tının ceza sahasına giremiyor- ~a pek me~hul olmadığı?,ı Sa- ' 
larctı. Misafirlerimizin ön hat- lım J:I~m~ı arkadaşıma goster
larında hepsinden evvel merkez mek ıç~~dır: He~. 0 ~.adar meç
ilıuhacim pek fena bir oyun gös hu! degıl kı bu guı;ıku oy.ununu \'; 
terd' V • 'le ı'lk devre dokuz sene evvelkı oyunıle mu 

ı. e agır oyum k d b·ı· 1 .. 
de bir çok fırsatlar kaçırdı. 1- ayese e e 1 ıyo~ ar.. . 1 
~ınc· d d b oyuncu geri 3 - Spor tenkıtlerınde hakı-

ı evre e u k . .f d . b' . 1 .. 
•lındı, sonra büsbütün çıkarıl- atın_ı. a eDs~.ne ır onsa gostbelr 
dı. mek ıçın. ort sene sonra r 
. kaleci, müdafiler ve bilhassa Alman kalk!J> tıa bendin sahibi 
~leriııde santrhafın fevkalade ne,; 
bir oyun gösterdiği hafbek hat- Brand.e~burg - Ga!atasa-
tı rok · · ·d· ray maçı ıçın beraberce bir neti-

' ıyı 1 1. h k"ki 
Santrhaf açıkları iyi besledi. ce oyunun a ı cereyanına ta 

nunıar da daima tehlikeli hü- mamen mutabık olurdu. d~!~
Curnıarda bulundular. Fakat iç tir .. B~r Alinan ~akımının galıbı
CJıuncular bundan istifade ede- yetını çekemedın ha 1,, deııe ne 
ltıedil t pu ayaklarında çok olur? Fakat güleceklerini b!Hr 
hc1t1e~r,or~ar ve şut çekmekte de böyle bir şey demez ki... 
ltıUınsi~ davranıyorlar. İki aqık Felekzede 

Weismuller 
Pariste nıuallimlik 1 

1 f\ 
1 
1 

- ..; 

-, 

Haftadan haftaya 
En evvel } apılması lazım şeyi en sonra 

söylediler : beklemek ... 
Aciz değilim, fakat -doğrusu- etmiyeceklerini, kendilerine 

nu isterseniz- evvela kime ve böyle bir isnatta bulunulduğu
hangi mesele hakkında cevap na müteessif ve bilhassa kendi
vermek lazım geleceğini intihap !erinden keyfiyetin tahkik edil 
ta bir az bocaladım. Bidayette meyişinden müşteki oldukları
şahıs olarak bir Muvaffak Bey, nı söylemişlerdir. Muhaberatr 
mesele olarak ta onun Galata- idare eden Ziya Bey de Galata 
saray klübünden hakikati sor- saray namına maçları tertip e
mağa lüzum bile görmeden neş- den Austria'ya yalnız Galatasa
rettirdiği Alman Federasyonu- ray ismi bildirildiğini söylemiş 
nun bir kartı vardı. Halbuki şim ve maçların yalnız Galatasaray 
di şahıslar ve meseleler çoğaldı. namına tertip edildiğini isbat e 
Bu çoğalış,. hücum edenler ne den bir mektubu da bize vermiş 
kadar fazlalaşırsa ben bunların, ti. Bu mektubu da Muvaffak Be 
meseler ne kadar biribirine gi- yin bize verdiği kart gibi neş-J. 
rift edilirse mevzuu münakaşa a rettik. Ziya Bey bize vaki izaha 
rayakaynar ümidile midir aca- tında, Almanya'da yapacağı 
ba? maçların Galatasaray'ın hiç bir 

sun'u taksiri ve haberi olmadan Eğer böyle ise, istedikleri ka-
dar şahısları ve meseleleri birbi bir muhtelit şeklinde reklam e
rine karıştırsınlar, istedikleri ka dilmiş olması ihtimalini de ila
dar mahiyet ve hakikatları an- v~ etmh ık'şti. Bu dkad~r saraGhalt ve 

1 k. ı 1 · k vuzu arşısın a, ışte a ata-
laşı mış es ı mese e en te rar , d h·ı im bi 

d "k " ı . b 1 d saray ın a ı o ıyan r yan-ortaya o sun er, sa ır ı a a- 1 1 k · f hh" tin 
d 'f d rl ış ı veya suı te ·e um mev . . 

mrm ır, tasnı e e m: d' ti d" .. ili k 1 k Fransa tenıs şampıyonası es,ihtisasatIIU doğrudan doğruyı 
Ş h 1 cu ıye uşun ere yapı aca da b' Ameri . . . 

a ıs ar . iş, Hayri Cel8.l Beyin ancak son nasm ır kalı muhabir Amenkaya nakletti. 
1 - Muvaffak Bey berabenn b da ili 1 .. d"ğ" . . , . 

d . h·ı·ı t . f d ceva ın zum u gor u u gı- f j & ,, ( e ın ı a e mış e erasyonu, b' Alın ,.,. d r 
• k. 'b' t k~t·b· ı, arıya .... e erasyonuna va , ). ~ 

umumı atı ı ve umum a ı ı- k' ·· b b ki • .. ,. • . M . 1 h b ini ı muracaatın ceva mı e e- , " ;. .. 
nın acarıstan a mu a eres kt 'b ttı. • "" · " 

. d h t kA 'b' me en ı are . • 
temın e en uııus "ti ı ve sa- Halbuki bugiln bu lüzumu ile 
ire . ıi süren Hayri Celal Bey, bir 

2 - Bır arka~~I kili~ ~8:k~m hafta evvel bu ltizuma hiç kani 
da zahı:ıetslzc~ ~mızı _15tıs- olmıyarak 'latediğiniıı mektup
~.ar edıyor1' dı~eı;ı dığer bır ~U lan neşrediyor, istemediklerini
bun umumı kilt bı ~ayri Ce1Al zl neşretmiyorsunuz,, mütalea
Bey .. H~ ~angi bir meselede emda bulunuyordu. Hatta bu
kendı klubiln~,. haııe~B~Y_et~ni gün bile bir taraftan "Alman 
makul ~ulup ta . ısmlmızı ıstııı- İ"ederasyonunun cevabmı bek
mar edıyor.,, İttthamı karşısın- liyellm derken diğer taraftan 
da kal~ış ~ll~er bir kl~bün. hak ayni ~litalealayı yürütmekte 
h asabıyetını mazu;. goremıyen beis görmüyor. Ne garip bir te
Hayr~ Cel!l B~y. Muhaberat- zat ve ne gülünç bir hUsnü ni-
~an i~~e. gelmıyenlerl çık~~ yet ı 
ısted ~1 nevreden!, clim.ksınm Gelelim bisiın Federasyonuıı Briııtol.'da genç bir aktrla par 
~ef ıfad~ ef eb.ılece.~~ ~asfı, vaziyetine. Bu federasyon inhl- maklarmın ucunda llOO metre 
aş ta abnna ıkza eybı. ınliu a sa- lA.l etmemiş ise niçin İstanbul vürüyerek rekor teııle etti. 

yıp a, u ço ter ıye ve ı;ıa- mmtakası ve futbol hey'eti. bu 
z!kilne isnadın cevı1:bmı terbıye federasyonu tanımıyor? Niç!ıı. 
ve nezaket ~a!delerıne mugayir Ankara mıntakası "esasen inhl
bulan Hayn ~ellil Bey. . lA.l etmiş federasyonla biz al!-

33 -. Kend~ıılle -m~slek ıca- kamızı çoktan kestik,, diyor? 
~~- hiç te ugrn.şr;~k uıtıemedi- Niçin Fethi Bey "fcderasyo
gım halde, sankı ille benden nun inhil8.l etti· i hakkında 
de ~ah~et,, demek is~er (Ji.bi hoc merkezi umumi faran vardrr,, 1 

v~sıl~ ıle benimle _ugraşan so- diyor ve bu karar tarihile numa 
vı~lı spor muharriri arkadaşım rasile gazetelerde intigar edi-

l Salım Hamdi. Blirhan Bey bu kanır hak-
l'l!lll-"I . Dördü!1-cü :ıah~ı, işin ciddiye- ~:da merkezi umumi katibi u

tın~en ~ıyade işın alayında ol- mumtslnden maltlmat isteyince 
dugu !çın, muarızlar meyanına "merkezi umumi ve federasyon 
katınıyarak ayıracağım: . !arın vazifesi 9211 teşrinievvelln 

.4 - Geçen sene spor sahıf. de bitmiştir. Va:ı;ifem!a: y.ııi Olimpiyat fl!Sre kadın şam 
mızde, futbol federnyonunun k k d d f tir · El M ,. f" b. . .. .. .. ö (blld'kl ongreye a ar e a ve evra Londra'da yeni bir yüzgeç pıyonu en ayerm ne ıs ır 
1~ y)uz~n.u 1f 11~~r.~n. kı 1.e- kı hüsnli muhafazad~ ibaret- oıldiveni moda olmağa başlamış statüsü. 
ırım ısım ~ı sı eı ma a .. tı tir,, cevabını alıyor; nıçln bu va 
-çok yazık kı- yarıı:ı kaldık- ziyette futbol federasyonu ken
t~ sonra, spor _ ışlenne. fil~n dini h8.l! mevcut farzediyor? E 

ı mudahal~?en daıma mliçtenıp ğer inhilal etmemiş iııe bitaraf! 
kalmış Burh~n Bey; fakat her olması lazımdır. Niçin Alman
spor meselesınde hoş yazılan, meselesinde tek cepheli ha-

,. . 
f 

ince nükt~lerile a~ni tarafa ka- ~:ket ediyor? Niçin Oalatasa
:vun ve daıma aynı tarafa kelek ray'dan keyfiyeti bir mektupla 
~sanından hoşlanan Felek sorup malumat istemiyor? Ni-

.. · ' k ı~d tl 'k .. ı ey. 9in Muvaffak Bey buna lüzum 
yuzgeçın ıev a a e a etı vu- Meseleler .. · 

d .. .. .. . o d k' a gormeden, tahkıkatını yapma-
cu unu gosterıyor. rta a ı re 1 - (asıl mesele) alatasa- d Alın 'da ı 

· d r · d lm . . , an, arıya n cevap a ma-
........ ,,, f.;;. 

..-
\ sım ~ o ı~pıyat a a _kad~ ray kendını Almanya ya Gala- dan kartı bizzat gelip neşretti-

·~ D~nyanın en iyi yüzg~çi A- tc;ır) yüzme havuzuna bir ay i- şan:ıpıyonıle beraber. Aşagıdaki t~s~ray -. F_'e~erb~h~ muhteli- riyor? Seyahate izin meselesin
, Ctıkalı profesyonel Weısmul- çın muallim olarak angaje edil- resımde bir bar kapısında. Sol- tı dıye mı bıldınnı§tır? de Galatasaray'ı mağdur etmek 
~r Pariste yeni açılan (Moli- miştir. Yukar·daki resim bu da bir ders esnasında. z.- ~utbol federasyonunun istemediğini. ilAn eden Muvaf- Viyana'da 

vazıyetı. fak Bey, niçin daha mühim bir ~usu. 
kadınlar arasında sokakta yapılan bir bayrak ko 

~ -. B. E. ~· C. ve Peşte m uh meselede o kllibün hukukuna e ~..,,.,..,,.,....,..,,.,!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""""""'....,!!!!!"""'....,"'"""""'!!!!111....., 
telıtı meselesı. . hemmiyet vermiyor? muştur. . . . . . • diyenlere "doğrudur,,; "Galata-

Tah/ıller Bu vesıle ıle elıme bır sıliih saray başka klüplerin ismini is Sporcu kadınlar memleketinde 

k,d • .. 
~\ rn sııo ... a _ .. ıı ı eı1 n ı!..! te-

lti buiunduğ'u \'C :morcu ~:a-
l - . 
, ~ en fazla mali!t memleket 
~ a~kak ki Ameri!::ıdı:-. Ora
lıenıcn hemen s or y:::p::11-

~ a!'l kdm yok gibidir. Bu kadar 
bolluk içinde tabii dünyanm en 
iyi sporcu l;adınları da umumi
yetle orada yetiş.n:!ktedir. Res
mimiz Amerikalı f;t!llÇ ve güzel 

• 
Şimdi bütün bunları, bir defa .Eğer f~d:rasyı:ın in.hila~ et- verdilderinden dolayı memnu- tismar ediyor,, diyenlere "mu

daha hiç bir munsif gözden kaç mışse -::-kı b~yledır- ışt;ı; bu num: Niçin Hayri Celal Bey, hakkaktır,, ; "istemediğinizi çe 
mıyacak şekilde tahlil edece- ş~kle dokmege hak ".e salah_ıye- bizim burada B. E. A. C. için kip çıkarıyor, istediğinizi neşre 
ğim: tı n~red~~ alı>;:or? Bıtaraflıg~ı, yaptığımız gibi bir reklamın diyor, binaenaleyh hakikati talı 

Alman Federasyonundan, on o~orıtesını ve azasını kaybetmı~ Beuthen'de Galatasaray için rif ediyorsunuz,, diyenlere "na
larca mevcut zannedilen bizim bı'.. federasl'.onuıı bu karakuşı yapılmış olmasını hatıra getir- zikilne ve yerinde bir söz,, de
federasyona bir kart geliyor. mudahalelerı daha ~e kadar za- miyorlar da behemehal Galata- seydim bu tabir benim için bi-
Bu kart Galatasaray - Fener- man devam edecektır? sarayı muatep tutmak istiyor- çilıniş bir kaftan olurdu! 
bahçe muhtelitine Beuthen'de Hayri Celal Bey son cevabın !ar? Felek'ten spor hakkındaki 
maç yapmak üzere müsaade ve- da son defa İstanbula gelen ve nüktelerini yalnız bir tarafa ib-Hayri Celal Bey son meseleyi 
rildiğini müş'irdir. Muvaffak Peşte muhteliti diye ilan edilen 1 k. . d"rt iki b" zal etmiyerek yukarda zikretti· . . at ama ıçın o sene eve ır . . 
Bey bu kartı bize veriyor ve neş B. E. A. C. takımı meselesını h ki d k' k d ğim eski darbı meseli ~ptal et-

1 k b . F maç a un a. ı yazıma a ar . . . d .. H 
rediyoruz. Ancak böy e bir şe- de ortaya atara euım ener- 'li k h . 1 D"rt mesını rıca e ecegım. em son 
ye ihtimal veremediğimiz için bahçeyi ızrar için bu takım al ey 

1 

gen yderek !kıza ı'~İort. bo 
1 

Ss~lnde ra kendisini tarafgir zannede -
f. · G ı · d · b 1 d - sonra a a ıp s an u ı ı k key ıyeti bır de a atasaray hın e neşnyatta u un ugumu f' l' d B .kt d h h,:k. ce ler. 

klübünden tahkik ediyoruz. Ga- iddia edivor. Fenerbahçeyi iz-
1 
ına ın e. eşı aş a a _ a ım Salim Hamdi arkadaşımdan 

latasaray umumi katibinin ve rar edenier, her halde, bir klüp ~Y1~~dı ~ye yaz.n;.~şu. ~og~ de ;H talep eder~m: Bu günlükken 
Galatasaray namına muhabeı-c- takımını (Peşte muhteliti; Peş gı .~r.,, erse gu. un~ 0.~::. un- disile meşgul olamıyacağım. Zi 
de bulunan Ziya Beyin bu hu- te'yi temsil ediyor) şeklinde i- !ar 0Y1~ şeylekrd_ır. ~ı ;oru~ ~e- ra Galatasaray'ın ilk Almanya 
sustaki izahatım aynen neşredi- lan edenlerdir. sel:.~:ır v~·~h sını ıs at 

1 
od ay turnesinde hangi köylerde oy- , 

yonız. Fenerbahçe bu mesele Bu takımın Peşte muhteliti degı ır; 1 assa sene er en nadığını ve 0 turneye Galatasa· 
kızları bir 100 metre deparmda etrafında nasıl hassas davran- olmadığı ise neşredilen bir ve- sonra.... . . . . ray ve Fenerbahçeden kaçar <r 
göstermektedir. Nefis bir tablo mışsa Galatasaray da "ismimi- rikadan başka takım oyuncula- (Hınk deyıcıler) tabırıne ge- yuncu ve kimlerin iştirak ettiği 1 
ya benzi yen bu resmi göriince zi istismar ediyor,, isnadı kar- rının stadyomda kendilerini üç lince: "Federasyon mevcuttur,, ni tahkikle meşgulüm. 
insan spor yapmağa heveslen- şısında ayni hassasiyeti göste- maçta da (B. E. A. C.) diye ba- diyenlere "evet öyledir,, . "B. 
miyor mu? miştir. Böyle bir şeye tenezzül ğırarak ilan etnıelerile sabit ol- E. A. C. ye Peşte muhtelitidir,, S. Galip • 



Ekonomi 

Hisse senetleri niçin 
dağıtılıyor ! 

:-;anayi ve ~laadin Baı1kası l\1iidiir 
1Iuavini Ali Saıni J3eyin izahatı.. 

-:spor 
Macar gençlik futbol 

tiki temsili takımı 
maçları 

F4yeti tertibi yeden: 

1 - Macar Federasyonuna 
mensup "Macar Gençlik futbol 
Ligi, nin temsili takırnr üç maç 
yapmak üzere perşembe günü 
şehrimize gelecektir. Bu takım 
Macaristanın Ujpest, M. T. K. 
Törökv\ s, F. T. G. gibi en yük
sek kulüplerinin 24 yaşını ikmal 
etmemiş olan en iyi oyuncula -

İstanbul sanayi erbabı ken- ı umumi vekili Tevfik Bey bu hu rından müteşekkil olup temsili 
,ıilerinden aldıgı paraya muka- susta d iyor ki: sıfatı haiz oldukları Macar Fe-

ilinin, Sanayi ve - -.din Ban- ı -o- derasyonundan gönderi len mek 
'asının. hisse senedi vermedi- - Böyle bir şeyi ne düşün- tupla resmen tasdik edilmiştir. 
,inden şikayetle Başvekalet ve dük n e de bundan haberimiz 2 _ Birinci müsabaka 20 ha 
ktısat vekilliğine müracaatta var. Kara liste neşredileceğinin ziran cuma günü İstanbul şampi 
ulunduklarmı yazmıştık. 1 aslı yoktur. yonu Feı.erbahce takımı ile sa-

Sanayi ve Maadin Bankası -o- at 5 de Taksim stadyomunda ic 
nüdür muavini Ali Sami Bey iki nevi rakı daha ra edilecektir. 
u hususta şunları söylemiştir: Bakkallar kooperatifi bir kaç 

3 1
. k ' . M 

İ , . . . .. d . "k' · - ıncı maç aynen acar 
1 - ktısat vekaletınce bır mı! gune ka ar pıyasaya ı ı nevı 1 'b" 

24 
"k 1 t · 

r·on lira primin Bankaya veril- ' rakı daha çıkaracaktır. ar gı 1 

1 
yaşı~ı 1 ma ~ ~ekrı1ış 

esi ve buna mukabil erbabı\ İsimleri Bebek ve Moda ola- oyuhnc11~.alrım221zhar~ mure ep_ 
· · - · k ı b k l ı· " J' J" ı mu t e ı. e azıran paza r gu .anayıe Bankanın oblıgasyon - · ca o an u ra ı ar a ıyu a a ve ı d 

1 
k H 

.. k .. · · 1 f k J'd ·ı d ı ktı 1 nu sat 6 a yapı aca tır. a-annm tevzıı ta arrur etmıştır. ev a a e nevı er en o aca r. Ş f B h k 
1 

. 
_ .kem ere ey, yan a em en 

u suretle hem Banka menfaat- o- B s 1· H d' B ı 
. 1 M di B k ""d" .. asrı ve aım am ı ever-\.ar hem de erbabı sanayı Banka aa n an aııı mu uru d' · 

ın hisedarları olacaktı. Obli- Bir aydanberi Ankarada bu- ır. 
4 - Üçüncü müsabaka ayrı,asyonlann tevzii hakkında ve lunan Sanayi ve Maadin Banka 

ı ca ilan edilecektir. p fıletten emir alınca derhal ha- sı umumi müdürü Sadeddin B. 
e ekete geçeceğiz. ' bugün şehrimize avdet edecek- 5 - Davetiyeler mülgadır. 

İktısat programı mucibince tir. 6 - Tenzilatlı biletler şimdi-
'ıanayiin himayesi için alınacak -o- den Zeki Rıza Milli spor ve Ha 

milyon liranın sureti sarfı ise Borsa fiatleri er Bekir müessesesinin şuabatın 
inenüz takarrtir etmiş değildir. Dün borsada İngiliz lirası da satılacaktır. 

anka her zaman erbabı sana- 1033 kuruşta açılmış ve bir ara- * * * 
r;'lie hadim olmafa gayret et- lık 1035 kuruşa kadar yüksel-
rnektedir. dikten sonra 1034,5 kuruşta ka-

-o- panmıştır. 

K•ralistenin aslı yok 

Di nkil akşam rüfekamızdaıı 
n iriwi İstanbul ve İzmir Ticaret 
>dalı xr tarafından bir kara lis-

il·e nı 9'tedileceğini bu listede ti
~r~ ! &leminde aykırı yollardan 

_gid· nlerin lsimlcırinin yazılaca-
1~ır ı kaydetmekte idi. 
e nalbuki Ticaret odası katibi 

Liret 8,95, Altın 9! 1 kuruş
tan muamele görmüştür. 

-o-
Kambiyo borsası 

ttU:rlin 10 J4 30 Lc\'a lH -- .ö~ 

olur 0.47 12. ~u ~ilio g J .:ı: 
Frank: ! 1 9f,l.0 .\la ' k 1 %.87 

Liret 8 -,1)7 l~y ~9 . il 

llrabmt ll6 .t• llin :ı. r 'lö 005. 

• • • 
Ticaret ve Zolıire Borsası 16161930 
Butday 

r 
"r ramu~ak 00 

Sön ter tO 
ı.ı1ca 0-0 

00 

1 ASCER 
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09,30 
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~zA~11 
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1 ,20 
00,00 
00 -

(J j SO,OJ 08~0,00 

(ıl l!i;',00 l OOO,oO 

~· c, .va 0000.ll'J 

Cuma maçh>.n 

İstanbul Futbol heyetinden: 

20 haziran 1 930 cuma günü 
I Taksim stadyomunda yapılacak 
Miliyet kupası maçları aşağıda 
yazılıdır. 

İstanbulspor- Fenerbahçe sa
at 10 hakem Nuri B. 

Süleyaniye - T. K. saat 11, 15 
hakem Nuri Bey. 

İş Bankasının 
Beyoğlu şubesi 

(Birinci sahifeden mabat) 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Haydarpaşa - Pendik abone- ne mahsus birer bilet verilecek-
man karneleri hamillerinden a- tir. 
lınacak köprü resmi.l'le dair Ha
ydarpaşa - Pendik Banliyö tren 
!erinde kullanlılmak üzre 1 Ha-
ziran 930 tarihinden evvel satıl
mış olup da 1596 numaralı ka
nun mucibince istifası lazım 
gelen köprüler resmi tediye e
dilmemiş olan aboneman karne
lerinin 1 Temmuz 930 tarihin-

Ellerinde bu kabil aboneman 
karneleri kalan yolcuların niha
yet 30 Haziran 930 akşamına 
kadar köprü ve Haydarpaşa gi
şelerimize müracaatla abone
man defterlerinin iade ve karne
deki mevcut biletlerin bedelleri
ni istirdat etmeleri rica ve 1 
Temmuz 930 tarihinden itiba
ren kaplan üzerinde Hareket ve 

den itibaren kullanılmasına ni- Hasılat dairesinin resmi mühü
hayet verilecek ve mezkur tari- rü ile musaddak olmak üzre 
he kadar bu karnelerin hamille- (köprüler resmi alınmıştır.) iba 
rinden her bilet için her defa- resini havi olmayan ve kaplari
sında katarlarda muayene esna-

1 
ıe beraber gösterilmeyen karne 

sında utuzar para istifa oluna- ı biletlerinin hükümsüz addedile
rak mukabilinde köprüler resmi 1 ceği ilan olunur. 

* ,: ~· 

Yüz otuz beş bin ton maden kömürünün kapalı zarfla mü-
nakasası 5 Temmuz Cumartesi günü saat 15;/, da Ankarada 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi
natlarını ayni günde saat 15 e kadar Münakasa katipliğine 

vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira mükabilinde An

kara ve İstnabulda İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
1 larLker ve Haöı!a r dairesinin hasıla t kısmı için müsabaka ile 

yedi memur alınacaktır. Taliplerin yaşları I 8 den &şağı ve 30dan 
yukarı olmayacaktır. imtihana girmek im yenlerin nulus ye askerlik 
tezkereleri, polisten tasdikli şalıadetnameleriyle beraber Ankara'da 
idard umumi)·e Zat i~lerl m üdürlüğüne Haydarpaşa'da HasılAt 

muaviniiğine 30-6-930 ak~amına kadar müracaatları. 

DOYÇE LEV Ai'i'f LI:\ 1 Y ' 
Hamburg, Brem, Aııven, 
J•tanLul ve Bahri Siyah ara. 
~ında azimet ve avJdt munta 
.anı pnsta~ı: llambııı·ı:. Brem, 
Stetiıı, Aııver3 ve Hotcrdaın 
dan limanımııa mııva,eleti 
1 r klenen Yaru ! · : · ır ; 
Kret• vop"ru l imanımızda 
Yaltı ,, 201 fazirana doğru 

1
1 leraklea " ~O .. _, 
lmbros ,- a~uru 3~llaıirana dogru 

lluqı;a, , \ arna, Kostenco, Kalas 
'c !brıil için lioıanımııdan 

horekct edecek \apurlar: 
Y ılıa wıpıını 20-22 l 13Zlranda 

ıahmllde 

SYRISEFAIN 
~1erkez Acentaı; G1at1 lı:öpril 

bısınd•, Beyoğl• 236l Şube 

ıenıew Mahmudiye Hanı altındı 
l<tan lıul 740 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Mersin) vapuru 17 Haziran 
Salı J 7 de Sirkeci rıhu mından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçlikkuyu, Edremit Burha
niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezk~r iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayarak 

gelecektir. 

aanr v ~· ay UUCUlU8 
Leyli ve mccc.tni olan bu mektep atideki şuklcri havidir. 

1- \'i'ıksek n1adcn 111iih<·ndislii!;i. 
l 

2- ) ' iiksel( saı1ayi 111 iiheıı<lisliği. 
Bu ~ubelcrin tahsil müddeti + senedir. .\lezunlar staj için 1h· 

rupaya gönderilir. '\lü n hasıran lise mezunları kabul olunur. 

3- lVlallen 111eslt"k şubesi . 
Bu şube madcnkrc jco ınetir ve başçavuş ycri~ririr. Tahsil ml:d

dcri 3 senedir. ilk ve orta mektep mezun ları kabul olumir 
Asgar! yaş" r6 dır. 
Tedrisata I Te~rinievelde başlanacakur. Şimdiden kayıt nıt. · 

melesi başlamıştır. l sridaya mel fuf 6 foto ile vesaik ~ Hhh t 
raporunun Znn 6Uldak'ta mektep mliduriyctine irsal i. Müdüri) <'t 

Ma~en nıeslet nıetteni 
Zonguld. •, "ta kAin Yük~ck m~aı lin ve Sanayi miihendisi mckte· 

l.!inde orta maden meslek mektc Ji açtlmı~tır. 

Leyll, meccani, tahsil miiddcti 3 sen edir. En az 16 yajınd.ı 

olan llk ve orta mektep mcwnları kabul olunur. 
Madenlere jcometir Ye başça,·u~ yetiştirilir. 
Tedrisata r Tcşrinicvelde başlanacaktır. Şimdiden 

melesi bajlamıştır. lsrida ya merbut vesaik ile 6 foto 
a~ t raporunun mektep · mildüriyerinc göndcrllmesl 

kayt mua· 
ve sıhhat ve 
Müdüriyet 

lü~sek sanaJi ınü~eooisi ıne~te~i 
Zonguldak'ra Yuksck maden mühendisi mektebinde açılan bu 

şube Ieyll, meccani olup tahsil müddeti 4 senedir. 
Münhasıran Lise mezunları kabul olunur. 
Mezunlar staj için Avrupaya gönderilir. 
Atideki meslt:klere mütehassıs yetiştirilir. 
Muhtelif sanayiin tesis ve işletmesi, elektirlk makine ve kalo

rifer mühendis ve mütehassıslığı, kimya mühendisliği, topografiya 
ve harita ahıı, inşaat milteahhitllği, şimendifer mühendisi ve mtl
teahhitliği. 

Tedrisata I reşrinievvelde başlanacakur. Şimdiden kayit mua· 
melesi yapılır. lsrldaya merbut 6 foto ile vesaikin müdüriyete 
irsali. Müdüriyet 

JOksek Maa~in ve ~anayi Mü~en~isi ınet~ 
te~i ınü~~riJetin~en 
Atideki muallimllkler milnhaldlr: 
l - Yüksek mühendlılik şubesi içln: 1 lesap, hendese münhe

n:yat, orta maden meslek mektebi için: Riyaziyat mualllmli~. 
Şehri 200 lira. 

2 - :vlühendislik şubesi için: Sinai Kimya Prolösörü muavin· 
li~ ile orta maden meslek şubesi fizik ve kimya ınuallim!ip;i 
şehri ücıetl 150 lira. 

Yüksek mektep mezunu olmak v' Fransızca bilmek ~artur. Is· 
tida [otografi ile ve!alkin Zonguldık'ta mektep müdürlyetino 
irsali Sert 

Dönme 
1 Yumu,alc nıablut 

i 1 ... crt • 
. 1 ıı-ya 1 Bulgırist.:ı.n 

te 

oo.oo 
-.-
00.00 
-,00 

1>1100 

-.-
00,00 
-.oo 

Ririnci (trt 
l ı..ı nc i 
r·ı;un cü 

Rızmolt 
Ktpck 
p;ı~ p.ıl 

Ca\·dar 
Arpa 
l\Juır 

ZAHiRE 

co,oo 
06. o 

nan meb'uslar, matbuat erkanı, j 
oo,oı Ticaret odası reisi Nemli zade 
0000 

Mitat ve ticaret borsası reisi 07,17 
oo .. o Murat Beyler, milli ve ecnebi 

lmbros \'apuru 30-31 
ıahmilde 

ha7.İra.ııda 

l lamburg, Brem, Anycr~ Roterd 
ye D•nçlg için yakını.fa llmlDlmıZ· 

Trabzon ikinci 
postası 

(ANKARA] vapuru 19 haziran 
Perşembe akşamı Galata nhtı
mından hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Farsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize Hopa'ya gidecek ve pazar 
iskelesile Rlze , Sürmene, Of, 

Trabzon, Polathane, Görele, 

Bekılr olanların mektepte ibate ve iaşeleri temin edilir. 

Muhasip aranıyor 
HUBUBAT 

l .Ku~)·emi 00,00 00,00 !'\usa.m oo,oo 00,00 
i UN 

siE1ı:~tra, cksuı 

lstnma 

ın 

OC00,00 000(),00 
oo,oooc/' 000,000 

rrr F eci bir ölüm 

ri t3 yaşında bir çocuk 
1

• tramvay altında kaldı 
Sl 

nt Dün gece saat 11 de Sirke
ız ide Şahin paşa oteli önünde 
i ·ok feci bir tramvay kazası ol

tti ustur. 

Yula! 
Keten tohumu 
Fa.5ulyc 
~1crclmck: 
'\;allut 

Bnı olcc 

00,lıO 

00,CıJ 

00,00 
00,0Q 

oo. o 
00.0J 

Bir rekor daha 

O(l,w bankalar ve büyük iktısadl mü 
uo.uo esseseler direktörleri de bulun -
00,W 

muşlardır. oo.oo 
oo.uo Bankanın muamele salonuna 

Gazi Hz. ile Başvekil paşa Hz. 
nin resimleri talik olunmuştu. 
Beyoğlundaki diğer mali mües

LONDRA 16 A.A. _Av _ selerdc:ıı ~aha iyi bir şe~ildc ih 
' . . us zar edı lmış olan bu yem şube 

turya tayyarecılerınden Kro~- <;ok şayani takdir görülmüştür .. 
feld motörsuz bir tayyare ile 70 j Davetliler, müessesede tertip e
mil Uçarak cihan rekorunu ka- dilen büfede pasta ve limonata 
zanmıştır. ile izaz \'e ikram olunmuşlar · 

-o- dır. 

Diploma tevzii 

dı Alemdar sinemasında müs- Dün Arnavut köyündeki kız 
ahden 13 ya~larında Sadullah kolejinin diploma tevzi i merasi 

Bütün davetlilerin çok mem
nuniyetle bahsettikleri bu yeni 
şubeyi halk ta çok alaka ile kar 
şılamıştır. 

BEminönünden gelen bir tranı- mi yapılmıştır. Evvela istikli'ıl 
n ay arabasına atlamıs ;fakat her . . 
. 1 · : k b d marşı hazırun tarafından dınlen 
nnası sa muvazenesını ay e· e- . .. .. .. 

a rek arabadan düşmüş ve muka-ı dıkten sonra Darülfunun muder 
bil taraftan gelen tramvayın al- rislerinden Şekip B. tarafından 

l (tında kalarak vücudu hurdehaş bir nutuk söylenmiştir. Bu sene 
;olmuştur. Sadullah hastaneye 41 Hanım fen diploması almış-
akledilırken ölmüştür. !ardır. Bunların on dördü türk ---··---
Bitaraf azalar 

bi ( Birinci sahileden mabat ) 

tusi fırkalar rüesasından Kafanda 
p•ris, Çaldaris ve Zaviçanos di.in 

hışhususi surette toplanarak bita
r · rafların kararını görüşmüşler, 
su fakat bir karar vermemişlerdir. 
a Bu üç fırka reisi hariciye encü
aJmeninden evvel aktedecekleri 
ıs hususi ictimada encümenin icti . . 

an _ ama iştirak etmemek şıkkını 

da tetkik edeceklerdir. 

ir ATİNA, 16 (Anek.) - Mu-
·n hacirin itilaf aleyhinde tahrika 
iyo ta devam ediyorlar. Fakat bura
aı da efkarı umumi yenin ekseriye

e ti azimesi itilafın lehindedir. 
at 

ATİNA, 16 (Apo.) -Türk
, İr •Yunan itilafnamesi bugün öğle

pa den sonra meclisi meb'usana 
• tevdi edilecek ve M. V enizelos 
~ bu münasebetle mühim bir nu

b·9 tuk ırat erlec,.ktir. 
I < 

1 

kızlardır. 

irtihal 
Naha vclr.akti yollar ve köp 

rillcr umuru mudirİ mlıhendis 

Nadir Bey duçar olduğu hasta

lıktan kurtulanııyarak dün ak

şam irtihali darıbaka etmiştir. 

Cenazesi bu sa tıah saat 11 de 

Bakırköyün de hat boyunda Jli

lAI cenazesi kar~ısındaki evin

den kaldırılarak Üsklıdarda aile 

makbircsine defnedilecektir • 
Allah rahmet eyliye. 

ihtiyat zabitleri 

yoklamaıı 

Akıaray askerlik 111beıinden: 

Aksaray şubesine mensup bilu 
mum ihtiyat zabıtan yoklaması 30 
haziran 930 da hitam bulacaktır. Şim 
diye kadar müracaat etmiyenlerin fU 

btımizc ı»ÜracaatJar.L 

Davetlilere resmi kabul yapı
larak müessesedeki tesisat gös
terildikten sonra derhal i~e haı; 
!anış ve yeni şu bede ilk bank;ı 
muamelesini s,vas meb'usu R;ı
sim Bey yapmıştır. 

Yeni şubenin alt katı kiralık 

kasalara tahsis olunmuştur. 

Muhtelit miibade komisyonu 
karşısında olan yeni şube bi!U
mum ticari banka işlerile me~
gul olacak ve bilhassa halkın 
tasarruf ihtiyacını kolaylıkla te 
min edecektir. 

Bevoğlu mmtakasında da ta 
~arruf kumbaraları çok rağbet 
bulduğundan bankanın bu ko -
!aylığı çok memnuniyeti mucip 
olmaktadır. 

İş Bankasının Beyoğlu şube
sinde seyahlar için cek muame 
latr yapılacak ve civar müessesa 
tın mevduatını muhafaza için 
de kasalar bulundurulacaktır. 

lstanbul ikinci icra memurluıun
dan: 

Bir borçtan dolay! pa.rıyı çevril
mesi mukarrer mahcuz eşyayi bey· 
tiye 22·6·930tarihine müsadlf pazar 
gOnü saat 12 de Beyol!;lund& Tarla
başında keresteci sokal!;ında Fatma 
hanım hanında 3 numaralı dairede 
açık uıurma suretUe saulıctımdan 
talip olanların mezkur gün ve suue 
hazır bulunactlc memuruna müraca
ıtlan ilin olunur. 

d•n lıRrekct edecek vapurlar: 

lhtc' 'apuru ı<ı"20 haziranda 
t•hmilde 
Ulimpos 'ıpuru 22" 2J ha,jranda 
rahmilde 

Fazh taf~i ' rıt için Galatad;ı 
U\akimyan 1Jaııınd;ı k!in 

1 uınun ı ! aceıııe : ığiırn müracaat · 
Tr 'ı fon ' Bevo~lu 641 -674 - ".'\DiK /.All~; _\';\zım 

\ ' APll RL:'ı.RI 

Mersin sür' al poslası 
nıun tnzam kam:ıra J:ı rı havi 

F .. \'apnrll 19 uruzan llazira .ı per~embe 
akşamı I 8deSirkcci rıhtımından 
h. •;ketle (Çanakkale, lznıir, 
Giıllük, Budnını, Fethiye, Aıı

ralya, Al~iye \e :\!ersin) e 
aziır.cr \e aYder edecektır. 

Tal>ilat için "ıirkeci: Alliye 
han birinci kat Sadık zade 

1 
Nazı m vapuru accııtaliğinc 
ıı. ı..raı:aar Telefon lsranbul 
4240 _, .............. _ ... 

IL.\.N 
Galata'da Çömlekçi sokağında 

12, ı S, 19 ve 3 numaralı mağaza
Jnrdı mukim mti~kiraı ticaretile müş· 
ıeğil L'iko Amcribn efeııdinln kon
kordato ıalebile 'ukııbulan müracaatı 
Istanbul icra dairL"si itiraz mercei 
alislnce nazarı itilıarc alınarak 2 ay 
mühlet verildiğinden mumaileyhte 
matlubu olan alacaklıların icra ve 
ıf!As kanunun 28.J üncil maddesı 
mucibince tarihi il4nd.:ın itibaren 20 
gün içinde alacaklarını bilcümle 
vesaikıle !stanbul'da Bahçekapısında 
Birinci Vakıf Hanınd• No. 50 de 
mukim komiser ve avukat l'ahreddin 
&ye bildirerek kaydettirmeleri ve 
hıl&lına hareket edenlerin konkordato 
müzakeresinden hariç bırakılıcaldan 
, e keza icra ve iflAs kanununun 
283 üncU madde<i mucibince kon
kordato teklifini müzakere <tmelc 
Uzeıe alacaklılarııı 930 senesi tem
muzunun 19 uncu cumartesi günü 
ıaat 14 ıe mahalli mezkOrda komiser 
t'ahreddin ; Bey nezdinde toplanma
lan ve toplanmıga tekaddUm eden 
10 gün zırftnda vuikıları tetkik 
•deblle~ekl•ri ll&n- olunur. 

Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop, İneboluya uırıyırak 
gelecektir. 

Çanıaşır yıkaına 
münakasası 

Türkiye scyrisefaln idare
sine ait çamaşırların ~artna

mcsi mudbiıı~e yıkanması bir 
sene muddetle bilmünakasa 
talibine ih;tJc edilecektir. Kat'! 
ıbaksi 7 temmuz 930 tari
hinde icra ktlınacağındın ta
lipkr şarrnam~yi görmek için 
her gün ve münakasaya işti
rak için tarihi mezkôrda saat 
15 te levazım müdürlüğüne 

gelmeleri. -

TEO REPEN VAPUR 
ACANTASI 

:\'onke Le\'anre Lini 

Noncı;ya b3ndiralı SA N D O 
vapuru Karadenizden muvaselet ede
cek \'e Haziranın 20 ve 2Iinde An· 
verse 'e Hnmbur~ ile Baltık ve Nor
veçy• limanları için emtia tahmil 
edeetkıir. Oaha fazla malOmat için 
Galatada, Mumhane caddesinde Eski 
Lloyd hanında Teo Repen vapur 
ncenrasına milracaar. Tel. B.O. 227 4 -n yelkenci vapurları 

Karadeniz postası 
vapuru 

18Haziran Samsun 
Carsamba , , 

akşamı Slrkeclr r;htımından 

hareketle ( Zonguldak ine
bolu, Samsun, Ordu Glrcson, 

Trabzon, Siırmene, ve Rize)ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Mühim bir şirket, lstanbuldııkl daireleri için tahsil görmüş ve 
hiç olmazsa iki sene amel! hizmette bulunmuş ve eyi Fransızca 

bilir, tercihen Türk ve ls!Am bir muhasip istiyor. 
icap eden tekmil tıbilltilo E: Ş. 66 No. .tlttnda tahriren gaze

temiz idare müdirlyetine milracat edllmesL 
Müracaat gazete tarafından şirkete veıllecektir. 

Yil8Jel ~aiıni ıncüıneoio~en: 
Ayaso!yada 13 odalı cedit Mehmet efendi medresesi icare ve

rilmek üzere 2 temmuz 930 çarşamba günü saat on bire kadar 
müzayedeye konulmu~tur. Taliplerin encumene miiro. :aatları. 

* * * 

Vilayet ~aiıni encümenin~en: 
Kapalı zari usulile münakasaya konulan iki yüz elll ton kr • pıe 

ve elli ton yerli kok maden kömlirünün münakasa mtlddctl. 
2 temmuz 930 çar~amba günli saat on bire kadar temdit c,lil· 
miştlr. Taliplerin vakti muayyene kadar teminat ve tekl if mektup· 
!arını encümene tevdi eylemeleri. 

Hudut ve ~a~iller ~ınrazı istilaiJe ~asta~ 
nesi ta~a~ettn~en: 

Haydarpaşa Emrazı isti!Aiye hastanesi için 1 <ı30 ~enci maliy<">i 
nihayetine kadar Iüzumu olan otuz iki kalem mekular ve saıre 

münakasai aleniye suretlle miıbayaa edikcej;İndcn \'e nıüııakasJ 
6 temmuz 1930 tarihine müsadif pazar günü saat I 4tc Galata'tl' 
Kara Mustafa Paşa caddesinde kain J5tanbul Liman sahil sıhhiye 

merkezi sertabatinde icra edileceğinden talip olanların yevmi ıncı· 

kOıda masraf komi!yonuna ve şartnameleri almak lı/.crc her gtiO 
mezkur hastane idare memurluğuna müracaat etmeleri ilim olunur· 

lstan~ul i~~alat güınro~n ınu~urlü~iin~en: 
Adet 
100 

1 
66 

7 

23 
9 
2 

Kıp 

Çuval 
Sandık 
Torba 

Sandık 

Balya 
Sandık 
Çuval 

Marka 
F.75 
549 
G. :\! 

HAG 

EAR 

Cinsi 
Kuflü - Pirinç 
Bal 
Su kireci 

Ndis hamur işi 

Kuru ot 
Şeker 

Kahve 

Kilo 
9093 

36 
3000 

177 

575 
444 

99 

Gümruklü 

Transit 

:\lüstamel köhne muhtelli demir baş eşı a Cuııır ii k,u/. TalsllAt için Sirkecide yelken- de 
Balada muharrer dokuz k;ılcm c<vanın 18-6-1)30 t:<rihill ı ci hanında k.lln acentasına mü- YJ 

racaat. Tel Jstanbul ı 5 15 1 lstanbul ithallt gumr·ı~u satış k•Jınisyonunda bilınuzaı ede ~ıırıJac'g 
iUn ohınur. 



n nya ı . Limon 
. l\!usta.bz~r, ?O dere<.: dir Dühptb ,rne.' cu~ burun miit.ern~ddin ~em! ketlerin ıtriyat miıtclı ol !arı, c-ans fabrika! rı Hasan kolonynsının en1es ve ruhnuvaz kokusu karşısında lal ve halfan 

kııllıyetli sıııarış etıııektcdırler, .\lcmlt:."etımızııı ve .ccnebıl.erııı en kıbar zc'.'.atı 1 Jasaıı kolonya,, istimal l'tmekte olup daima ve dalma sahibini tebrik etmektedirler. 1 !as talara hayat ve ,ifa verir, 
zamınlarında bir ht}Rt arkada~ıdır. hatlarda nıuthış tcnzılılt yapılmıştır. 3~, 60, 110, 200 kuruıluk ,i~~lerdc satılır. llasan Ecza deposudur. 

kal n•ıl r ' • ı- d s r m t ı 
Bay~ın ık, >inlr, he) cc.ııı, ıı· ı ııt ı 

EınniJel sanoı~ı emlak ınüzaJe~esi 
K '"k "]' atı arar ı anı 

Mtizayede 

on arşın aydınlığı havi bir apartımanın nısıf 
hissesi. Ali Vefik Bey 

6S 1100 ı748 Büyükdere'de Caıniişerif sokağında eski 7 
ve yeni ı3 numaralı yüz otuz arşın arsa üze

rinde ahşap iki katta birinci katı zemmi çini dö 
şemeli taşlık ve küçük sofa üzerinde iki oda 
bir hala bir mutfak ikinci katta iki oda bir so
fa bir hala bodrum katı odun ve kömürlük ve 
elli arşın bahçeyi havi yeni bir hanenin tama
mı. Ermenuhi H. 

Diyarıbekir belediyesi riyasetinden: 
5-6-930 tarihli ilana zeyldir, 

bedeli Muhamınea ikraz Merhunatın cins \'e nev1 Borçlunun 
L. kıymeti L. No ile mevki ve müştemilAn ismi 

~,...... ~ j: 

10()() 173ı2 Haydarpaşada Hasanpaşa mahallesinde Kur -
balıdere birinci sokağında eski 2S, 6 müker -

Diyarıbekir şehrine cari Hamrnvat surunun nehri ceditle birleşti~i mahalden açık su ınc' kiindeki 
Cevatpaşa çeşmesine kadar 5·6·930 dRn itibaren 20 gun müddetle münakasaya konulan kı mm 
tarihi müddeti otuz beş güne ib1Ağ edilmiş olduğundan taliplerin ana göre Divarıhckir hclcdıyc· 

sine müracaatları ilAn olunur. 

rer ve yeni 74 numaralı yüz arşın arsa üzerin 
de ahşap üç katta yedi oda üç sofa bir mut
fak bir kuyu bir su haznesini ve iki yüz dok -
san arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Mehmet Alaeddin Bey 
ı 7733 Y enibahçede Ördekkasap mahallesinde Yeni 

300S 8222 18?S Şehzadebaşında Fevziye mahalle ve cad 
desinde esk.i 2 ve dokuz defa iki mükerrer ve 
yeni ıo7, ıo7-ı, 109, ı, - ı, 3, S, /, 9, 11, ı3, 
ıs numaralı iki yüz yetmiş iki arşın arsa üze
rinde tramvay caddesine nazır iki dükkan el
yevm maklUp bir dükkan üzerinde üç odayı 
havi olup ·İki katlıdır, odaların methali çarşı 
içindeki dükkanlardan birinin tahta ile kapa
tılmak suretile yapılmıştır. Çarşı derununda 
elyevm yedi dükkanı ve diğer dükkanlar oda
lara kalp ve mutfak methal halinde kullanıl
maktadır, mezkfir dükkanlar birer katlı zemin 
!eri çimento önleri camakandır caddedeki dük 
kanın astör kepengi vardır ve yüz elli bir ar
şın kadar çarşı içinde gezinti mahallini havi 
emlakin tamamı. Bedri Cemal H. 

Diyarıbekir belediyesi riyasetinden: 
5-6-930 tarihli ilana zeyldir. 

317 
bahçe caddesinde 39 eski ve yeni 6ı, 63-ı nu
maralı doksan arşın arsa üzerinde kargir bir 
katta iki oda taş antre bir mutfak bir hamam 
ve bahçede elli beş arşın arsa üzerinde ahşap 
bir katta harap bir oda bir sofa ve rubu rnasu. 
ra tatlı suyu ve bin iki yüz beş arşın bahçey~ 

Dlyarıbekir şehrine cari Hamravat suyunun Cevatpaşa çeşmesinden Bağlar mevkii d ki Refik 
efendinin kö~küne kadar 5·6·<ıJO da:ı itibaren 20 gun müddetle münakasaya konul n eli n 
ilı!Ajt edilmiş olduğundan tıtliplcrin ana göre Oiynrıhcklr bclediye,ine miırac;atlan ilıln olurvı" 

havi müfrez bir hanenin tamamı. Mehmet 
Halit Efendi Münime ve Ayşe Muazzez H. lar 

.230 2865 ı8754 Sülemaniyede Taşodalar sokağında eski ıı,, 
11 mükerrer ve yeni ı9, 2ı, 23 numaralı üç 
yüz arşın arsa üzerinde biri ahşap 'İki katta 
üç oda bir sofa bir mutfak diğeri dört oda bir 

sofa bir mutfak ve üçüncü şu üç katta S oda 
bir sofa bir mutfak ve müşterek bir kuyuyu ve 
yüz on arşın bahçeyi havi mukaddema iki el
yevm üç hanenin tamamı. Halil İrfan Efendi 

5159 l :>030 19ı83Beylerbeyinde Alacamesçit mahallesinde Buğ 
luca sokağında eski 12 ve yeni 8 numaralı iki 
yüz altmış arşın arsa üzerinde istihmam ma -
hallini ve iki yüz elli arşın üzerinde sogukluk 1 

kısmım (camekan) mahallini ve yüz yetmiş, 
arşm üzerinde külhan mahallini ve yüz on 1 
beş arşın tizerinde odunluk mahallini havi 1 

( Buğluca hamam ) namile maruf bir hama · 
mm tamamı. Vasfiye Hanım , 

6SS 630ı 20473 Yeniköyde Güzelce Alipaşa mahallesin le 
Köybaşı caddesinde eski 3SO ve ) eni 336, 
336-1 numaralı yüz seksen yedi arşın arsa üze 
rinde kargir bir katta iki oda bir mutfak ve 
bahçede kuyuyu ve on bin beş y :ız kır'c lıes ar 

şın bahçeyi ve clerunüne <-3.ri bir masura mai 
lezizi eskice bir hanenin tamam. 

Hayriye Feleksu Hanım 
Jo77 29111 20492 Üsküdarda Bulgurluda İmraniye mahallesin

de Yalnızselvi sokağında eski 10 ve yeni 6,8 
numaralı yüz seksen arşın arsa üzerinde b"r 
katı kargir bir katı ahşap olmak üzere iki kat 
ta sekiz oda iki salon bir mutfak ve iki yüz yet 
miş üç arşın arsa üzerinde ayrı ayrı birer kat 
ta duvar taşından mutfak ve ahır ve yirmi bir 
dönüm bin yüz kırk yedi arşın araziyi havi bir 
köşkün tamamı. Mehmet Hakkı Bey 
Hatiç.e Fitnet Hanım 

l3S 8ıo !HS9 Büyükadada Nizam mahalle ve sokağında es
ki ı 7 ve yeni 10 numaralı yüz yirmi arşıa arsa 
üzerinde kargir iki buçuk katta altı oda bir 
ufak sofa bir mutfak ve doksan arşın bahçe:'i 
havi bir hanenin tamamı. Mm. Aryadini 

249 498 ı6ı9S Samatyada Beyazıt cedit mahallesinde Sa -
matya caddesinde eski 16S mükerrer yeni209 
numaralı seksen dört arşın arsa üzerinde 
kargir iki buçuk katta üç oda bir taşlık bir so 
fa bir mutfak ve yirmi dört arşın bahçeyi havi 

bir hanenin tamamı. Bodosaki Ef. 
1070 22SO 16636 Lalelide Mimarkemalettin mahallesinde La -

leli tramvay caddesinde eski 84, SO, 52 ve ye
ni 56, S8, 60, 62 numaralı yetmiş arşın arsa ü
zerinde kargir üç buçuk katta hiri dört oda 
biri ufak olmaküzere iki sofa bir mutfak bir 
taşlık diğeri biri sandık odası olmak üzere beş 
oda bir sofa bir kiler bir taşlığı ve iki dükkanı 
havi iki hanenint amam. 

Nahit ve Bedrettin Beyler 
1815 6994 ı2289 Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahallesinde Ya -

verağa sokağında eski 1, 1, 1, 1, 1, 1, ve yeni 
S8, SB-ı, S2, S4, 56, 60 numarah iki yüz altmış 
altı arşın arsa üzerinde bir katı kargir iki bu-

çuk katı ahşap olmak üzere üç buçuk katta on 
iki oda iki sofa bir kuyu ve iki yüz yedi ar -

şın arsa üzerinde kargir dört dükkanı ve iki 
yüz altmış dört arşından ibaret ahşap bir dük 
kanı ve arkadan harap müştemilatı ve iki bin 
iki yüz doksan dokuz arşın bahçeyi havi bir 
haneni tamamı. Reşl<i Melek H. 

1820 7300 1203 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Şerbet 
hane sokağında eski 38, 38 mükerrer ve yeni 

36, 38 numaralı yüz doksan arşın arsa üzerin
de üst kattan daraçaya çıkan merdivenler ah
şap diğer merdivenler kargir olmak üzere bi-

430 1808 917 Unkapanında Hızırbey mahallesinde İca-
diye ve Hacıkadın sokağımda eski 67, 69 ve 
yeni 48, 50, 7 S numaralı yüz arşın arsa üzerin 
de kısmen ahşap kısmen yarım kagir olup ah
ı;ap kısmı üç kat kagir kısmı iki katlıdır. Ze
min katında bir zemini çimento önü camekan 
ve tahta kepenkli dükkan malta ~aşlık bir mut 
fak ufak kömürlük merdivenden çıkınca as
ma sofa bir oda ikinci katta birinde yük dolan 
mevcut iki oda ufak sofa bir hald ıiçüncü kat 
ta ikınci katın ayni olu ı b r müşterek kuyu
yuyu ve :yirmi altı arş n bahçeyi havi bir ha
neni.1 t:ıma . Alım 

0

t ve Nuri Ef ndiler. 
ı95 SlO 1045 Ay\·ansara./da Mustafa paşa rn hallesinde 

Lonca caddes; ıde eski 72, 74 ve yeni 82, 84 
numaralı altrnıs arşın arsa üzerinde yarım ka
gir iki katta bi.-ınci katında cmü demir kepenk 
li ve haneden adi bir tahta ile ayr.Jınış h"r 
dükl·:n bir top<ık avlu arkada bir ocak ah. ap 
merdivenle yu ;:~rı çıkıldıkta bir oda bir sofa 
bir hala odada yük ve dolabı havi harapça bir 
hanenin tama!llı. Nazmiye H. 

SSS 27SO 14ı9 Unkapanında Yavuzersinan mahallesinde 
Ayazma caddesinde Otluk soka..,.mda eski 2. 
2 mükerrer 4, 568, S68 ve yeni 208, 2, 4, 6 n•ı 
maralı yüz on arşın arsa üzerinde kagir ü · 
katta zemin katında üç dükkiı..• bir methal 
mezkur dükkanların ik~~inde zctt'i J.eri çimen 
to birinin ta11ta hepsinin tavan tahtası gayri 
mevcut önleri demir kepenkli ikinci katta bir 
oda bir sofa bir hala bir ocak ü1;.üncü katında 
iki oda bir daraçayı havi mukadd.:na i•ü el
yevm üç dükkanın tan:a;m. Hüscyi.1 Ef. 

ı28 SOO 1675 Çcngelköyünde eski Telgraf ve yeni Aralı!, 
sokağında eski 16 ve yeni 3 numara'ı altmış 
yedi arşın arsa üzerimde ah'iaP iki katta dört 
oda bir küçük sofa bir avlu bir kömürlük ve 
otuz üç arşın bahçeyi ve bahçede !ıa~ap bir 
mutfağı havi yenice bir hanenin tamamı. İs
met H. 

13S 546 1G96 Hasköyde Turşucu ınal.aliesinde Sıvacıah
met :;okağında eski 6 ve yeni 8 nu .. 1;ıralı yet
miş sekiz arşın arsa üzerinde ma2hodruın kii
gir bir buçuk katta iki oda bir ufak sofa bir 

FRANSIZ TABii MADEN SUYU 

YICHY CELESTINS 
Damla - Şeker hastalı~ı - Alamı mafsaliye 

- -- ~ 

VICHY - ET AT MUST AHZERA Ti 

VICHY ·ETAT TUZUVlchr ıuları hOlhnı. kale•I 
1 

ıu yapmak lcın tabii tuı. 

VICHY•ETAT PASTl'LERt' Ytmek1en ıonra 2 •~Y• 3 tıne 'r alındıkta Hu.mı te•h•l' ede,. 

VICHJ•ETAT KOMPRiMELERİ Bluat humed~~:.ı~:o~~k için 

Taklitlerden ve haşka markalardan sak11u111z. 

B K 

T~J~~BE rlJlNG s~ 
6 ncı kcside 11 'l'emnıuz t9:~o dadır 

' 

Büyük ikramiye 
2 il O Liradır 
\\ rıca: ··1( 0.000 .. liralık })İr 
ıırii küfa t ile··,)0.000.:·-tOGOO .. 
··2.S.( C O .. ··1 O.CCO .. liralık l)ii

yiil ikranıiyeler \'ardır. 
Hiç kazanmamış numaralara 
''30,, ar lira teselli mükafatı 

verilecektir. 
Bayilerden Temmuzun 

yedinci günü akşanıına kadar 
talep edilnıelidir. 

camekanla bölünmüş mutfak ve üç yüz dok- S . , C ·· 1 .· t ·· l ı · · ı · · i 
san iki arşın bahçeyi havi bir hanenin tama- ~ 1\ rıs ,unı ıuı ıye 111lH C.1<:1 lllllUllH ığı ne en: 
mı. Yusuf Cavuş i Si\ as hapisane ve tevkifha-ı ne ınüsadif cumartesi günü sa-

Yukarda cins ve nevi le mevki ve mü~temilatı ya ılı emliik l nesin:n 1 6 9::J tarihinden 31 , at on dörtte icra kılınacağmda 
hizalarında gÖ3teriıen bedellerle ta ipleri üzerinde olup 21 Ha- S 931 ıııayısine kadar hir sene- t 1. 1 1 d dn 
· 930 ·h· ·· d'f c · .. .. 'k"d · 'b .1 • 1 ( 360 ) k'I a ıp o an ar cuma an maa aı zıran tarı ıne musa ı umartesı gu'!u saat ı ·ı C'l ıtı aren lik ı ıtıyacı o an 1 00 ı o g"nlerde e 't , k 1 h ! 
·· d "! ı k ( lı k ti · · . ( 7 ) k"l . u ş raı \e mu ave e a ınuzaye eye mı.. Ja eret o unara mı .ammen ·ıyme ennı ge.: azamı ve 12 000 ı o as.,arı • .. 

tiği takdirde) kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulundu- yekdüziye ekmeğin bedeli mu- ~a7ını anl~ı;ıak ve gor.~ek da
ğundan talip olanların mezkur günde saat c:ı altıya kadar San- haınmini olan kilosu (8) kuru a azlama umat almak uzre ha 
dık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on altıdan sonra vu- (S8) santimden müzayede ve pisane müdüriyetine ve yevmi 
ku bulacak müracaatların kabul edilır.iyeceği ve mezkur emlfke münakasa kanununa tevfikan ihalede müddei umumilik maka 
evvelce talip olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadrl· kapalı zarf usulü ile ı 6 930 mmda müteşekkil komisyonu 
lan ve başka talip zuhur eylediği takdirde e\'velki taliplerin mü tarihinden itibaren yirmi gün mahsusuna yüzde yedi buçuk 
zavededen çekilmiş addolu:ıacakları ilan olunur. m:.:ddetle münakasaya konmuş- teminat akçasının mektuplarile 

Akhisar Tayyare c. s. Rivasetinden·. tur. Fiat haddi Jayik görüldüğü birlikte müracaatları itan olu-
• J surette ihalesi 21 6 930 tarihi- nur. 

Akhisar Tayyare s'.neması l Haziran 930 tarihinden 2ı H1·· -- -· ~ ·-------------
ziran 930 tarih Cumartesi saat 16 da müzayedei aleniyeile ihale • UCUZ SAT AN ÇOK SATAR 
edilmek üzere_ 21 gün raüddetle müzayedeye kanulmu,tur. T1· ı 
!iplerin şartnameyi öğrenmek üzere Akhisar, Ankara, İstan- htaııbul'tll: l'min<>nunde, .\nknra'da: Kooper!tif karşısında 

bul, İzmir Tayyare şubelerine lüzumu ınüracaatları_~Jan olunur. K AZ!\JİRCİ ALİ RİZ \ Müessesatı 

lstanbul 
ğiindr11: 
ı- Yalovada müceddeden in J is.~iyenle~i? kr.oki .ve şartnameyi 

şa ettirilecek Posta ve telgraf· gormek ıçın şımdıden ve müna
merkezi binası kapalı zarf usu- l ıı:asaya iştirak için kapalı ve 
lile münakasaya vazolunmuş - I memhur teklifname ile yukarda 
tur. yazılı günün muayyen olan sa

Kadın mantoları 

Trençkotlar 
Ka,a pantalonlar 

13 
13 

5 

Liradan itibaren 

" " 
" " 

Çocuk elblsclerl 3 ,. " 
-·~~~~~ı-:m~a~rl~am~ı Kcstlımler 25 ı:radın itibaren-

i\1 H l'lllel l'a iissiibahrl ve n1Üstal1-

na kargir olup kapıdan girince bir mozayik 
antre bir kapıcı odası ve bu katta bir numara 
lı dairesile bir dükkan ve bu katın altındaki 
katta sahanlık üzerinde iki daire vardır, bu 
dairelerden 9 numaralısının sokağa penceresi 
olup bodrum şeklinde kullanılmaktadır, kar
şısındaki 8 numaralı dairenin üç odası bir ha
la bir mutfağı en alt katta sabit kazanlı mer _ 2 - Münakasa 23 -haziran 
mer yalaklı zemini çimento çamaşırhane ve 930 tarihine müsadif pazartesi 

yedi kömürlük ve aralığa çıkacak kapısı var- günü saat ıs te yapılacağından 

ate kadar İstanbul Posta ve tel 
graf baş müdüriyetinde müte -
şekkil komisyona müracaat ve 
tevdi etmeleri ilan olunur. 

ı~eı11 ı11e' ki kuı1ıaı1danlığından: 

4~~~ ton nıa~en ~öınoro 

. -

dır. ı numaralı daire iki oda bir hala bir mut- -;_ _________ __c_ ______ ·----------

fak bu katın üstündeki üç katta evvela bireri- Ticaret işleri unıunı ınüdürlüğünJen: 
ken bilahare aradan tahtaperde ile ayrılmış Tilrkiyc'de Hayat Sigoru i;ıcrile çah~uıak lıır. kanun! hükümler daire-
ikişer daire ve arkaya nazır olanlar ikişer oda sinde teıcil edilerek bugıin faaliyet halinde-bulunon "llozkurt. Turkııe 
birer koridor birer hala birer mutfağı ve ön Umum Sigorta şirkeıi hıı kere muracaotlı Tür< iye Ziraat llaıık ısı Anoniın 
tarafa nazır olanlar ikişer oda birer koridor şirketinin gerek umu:n! \e gerck,e mevcut ıe il.rk açılıCJ'. >ulıe ve s•n· 
ve sofanın mezkiir tahta perde ile bölünmesin dıklarını şirket namına 1 hy3t Siı:•>rta iı1"rile me~~ııl olmak ve bu i•!rnlcn 
den hasıl olan ve oda halini iktisap edecek doğacak davalarda l uı.ın mohkcmelerJc ııüdJ i, müıl<lc>leı h , .• tiçüncu 
birer mahal ve birer hali birer mutfağı ve üs- ,abıs sıfatlarile hazır hulunm:ık üzre acenta m·in ededijtini bıl.iir,ni,tir. 
tünde zemini çini bir antre duvarla muhat bir Keyfiyet sigorta şirkeıleriııin tefıio ve miirakabesi ~ak~ında~i 25 hvıraıı 9:.?~ 
daraca ve daraçay!. çıkacak kıirgir mahal ve ıaribll bnunun hükümltrine muvsfık (ürillınüı olm•~la ilb <1iıll '"'· 

ı- Kııcadi vilılyeti menatıkı dahilinde gerek hariçten gemi· 
!erk gelecek ve p;erekse dahildt·ki depolardan verilecek 4000 ton 
maden kömtiriiniin nakil, tahmil, tahliye ve istif ameliyesinin ic
rası nçık miinakas~ya konmuştur. 

2 - ihalesi Haziran 26 Perşembe günü saat 14 ıe icra 
edil~ccktir. 

3 · - Ş:ırınameslni görmek ve münakasaya i~tirak etmek isti
ycn talipler kumandanlık karargılhındaki satın almJ komisyonuna 
nıiira.:a.:t etmeleri ilan olunur. 

...,. }) }{ ()r f'f~J İ ı 

1 
Frengi va Balsoğuk· 
luGundan muhafaza 

adar. 
-. ll<r eczanede bulunur 

SATILIK 
l;ranhul Çarşam'ııd• . !tan 

lim'de Cebeci mahallcs'nde ve u 
tan Selim caddesinde Camıı şe 1 
kurbunde 4~.49 nunıar 1ı \e il 
Tahir lle,in mut -• r r 1 ıılunl 
1 ~rgir \ e i'<i aükk~nı m J>t ıl l 
~. di~cri 7 odah 'e \ıahç . ıkı 
satıhktır. ( r )f i tc 

kOr 49 nı m r ı han d 
ı hcı de 'iş a!!;ayo r• -'ı lı; 

Galsta'd3 f~pt fh mJa llATll\ 
mu 1 

l\.UZ :runc.ık LıZ r. ,Jc F 
pe\lo, 1 kel e ' la 1 1 
uy duraj!;! o a d k a e 

kAin Ilı ğ z• ,. \ arm3•op ak m f 
katlde nı.ımur \e G1\arl1 
bahçe ıç.Jdc ı:mın. ,'ult 
namıle maruf koşkle 'c m 
toptan \ e aı rı •ı rı satılık 
lıktır. 

hteıcnleria .;anılı ilanında 15 • 
16 numanb ıa,.han ıc mü acaa • 
lan. Telefon: lsı. ~ 126 
~-----------~~ 

Dr. Horhoruni 
lleıoğlu l\I kte~ so'<ak 

mua)acne sba'ııan kş1ma aılcda-

];tıntıul mıhkemeı a l•yc ı 

ci ticaret <l:ı~re~inden: 

MukaJd.mo l,tanl>ul'Ja Çakma 
çılar cadJe inde lfJ numerolu m 
ğ•wda halen Gi itlı :\!ustalı p 
hanı deıunuıd3ki odda manifaıur 

ticareıile müş· !!;il buicnd ığu Bulgur 
lu "'I · birad r.er şirk t ıle u k 
sı Tedik '° ~lehme l'c 1 rin f 
haziran 9JO tarihinde ı;JAsı~a \e l 
6 930 tanhınde if!Asın açılmas a 
'c mahkeme az1'1 daı C ili F 

işbu haklarl'll tarıhı ı 

hır ay ıçınle mıh keme ıı ıfA, 
resi.ıc mür lCaa!la ka de ı rn 1 ı 

bu lıaptıki 'e aı n a ıl 'eı ı 
müsaddıkalann t \dı eılem 

2 l\lüfli e bcrcu ola la 
dahi keza bir •ı içinle kend 
IOls idare5ıue bildirmeleri, bıllf 
hareket cezai m.s'ulheıi mu telzı 
dlr. . 

3 Müflisın mallmnı her n 
suretle olursı olsan ellerinde bulun 
dur•nlann o mallar iızcrindeki bak 
lan ınah!uz kılmak ş. rı!le keza b 
ay içinde. lllls idaresi emrine tev 
etmeleri etmezlerse cezai mes'uli e
te uğrayıcaklan glbı makbul ma 
ret bulunmadıkça ruçhanı haklann 
llan mahrum kalacaklarJır. 

4 - Müfüs Bulgurlu zade şirk 

ti ile şürcklsı Mehmet ve ıev 
beylerin san'atını devam e'dip etm 
yecekleri tasfiyenin sur•ti cereya 
ve iRls idaresinin teşkili için al 
caklilann 21 haziran cumarıe1i gün 
saat 14 ıi mahkemenin iflts odası 
da hazır bulunmaları miıfll& ş 
ve şilreklsının m~terek borçhıl 

ile kefillerinin ve borcu tekk 
eden sair kimselerin içtimada bulu 
nabilecekleri icra ve iRts kanunun 
214 iıncu madde ine te\fıkan 
tebliğ makamına kaim olmak 
il~n olunur. 

lstanbul aslıı e mah'<emesi ık 

ticaret daire;;inden: 
Milllis Kamik Arslanyan efendi 

aiı ve I,taııbul gilmrüjtiı nhıtm u 
ıreposund.1 bulunan bir sandık m 
nifatura emteasının alelusul açık a 
:ırma ile 25-6·930 perşembe gu 
saat onda 'e satıl•madığt talcdi 
mlltcakip gunlerde ayni saatte sa 
ması muk2rr r bulunduğundan 
terin yevmi mezkllrde mahalllıı 

haı.ır bulunmsl•n i"n olunııı-. 
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BlN S Z 
BiR RESiM . 1 

Preaı l{arol lldnct Karol uavaailc Romanya tahtına oturmu,ıur. 
lln r11I• ftJ!f Kırılın parlamemtoda bOtnn meb'uslar önUndc 

yemin edetkcn ılınmı,tır. Kıral vatana ve millete sadık 
kalıcıtını temin ediyor 

Sl~AKLARDAN KURTULMAK l~ıN 

Mlkdarı 

25000 
65000 
44-000 

Bir vantilatör sahn almak l.otlyorsanız 

MUTLAKA .. ~~=-
A-G 
VANTiLATÖR ierini 

Tercih tdiniz 
A E G markasını ta; ıyan her makinenin dalma 

emsaline faik oldnjtunu nnutmaJı:ıız. 

('in~i 

K!lo Et 

" 
Süt 
Ekmek 

HER YERDE 
ARAYINIZ 

J\likdarı 

sooo 
10000 
13000 

Kilo 

" 
" $2000 Adet \ ıımurta 1500 • 

Cinsi 
Soğan 

Patates 
Yeşil sebze 
Makarna 
Şehriye 8000 Kilo Pırlnç 300 • 

2400 ., Sadeyağ 300 • · Zeytin yaJıı 
6500 " Şeker 

Gureb• ha<tahane,ine lti•rnmu olan bal~da cins ve mikdarları muharrer 
cın üç kalem erzaktan et, etmek, süt kap.ılı zaı-f usulile V« dlger on kaltm 
erzak aienl mtinıkasaya konularak temmuzun dokuzuncu çarşamba gün(i 
ıaat on beşte lhaleLrı lem edılccektir talip olanların şeraiti anlamlk üıere 
ber gün le>azım idaresine müracaatları . 

1 

17 HAZİRAN 930 

Dlln Selçuk hatun kız lisesinde talebe el işleri ihtiva eden llİ' 
sergi açılmı,tır. Resmimiz sergiden bir intibadır 

lSTANBUı, ViLAYETi 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Kiralık suculuk ve şerbetçilik mahalli : 

Galatasaray Lisesinde;,. de drisatm muvafık bir tarzda ce- Tkaret kısmı mezunlarının fo
mezuniyet imtihanları bitmiş- reyan ettiği tesbit olunmuştur, tograflarını dercediyoruz. 
tir. İmtihanlar neticesinde te- Bu müınasebetlıe Galatasaray 

Istanbul Rusumat ithalat müdürlüğünün met 
diven altında senelik kirası (306) lira, kirala· 
mak muanıelesi aleni müzayede ile 19 hazirafl 
930 perşembe günü saat 14,30 da Defterdarlıktıı 
yapılacaktır. <M - 168 ) 

Arhk'l.'t~'!l.XiJ{,..?.r.!.~hp~!i~!ir .. ~!!.'!. Güfilo 

kularını doya doya i(lmiı.e çekelim 4emek kabil mit tıaşarah lUdlrOr •ıe. GOZEL BIY KO-
Si•riıioeklerio 't'1ı:ıltı11ı.11ioelrleı-ıa , Uo başaratrao encak FLITOKS sa· KU NEŞREDER. 

tatıtakurolaruııq mütemadi tı·a.:aho et.iade akanı1.ı kwıarabilirıtini:ı 

FlLIPS RAOYOLARININ 

VENi BiR 

MUZAFFERİYETi 

Lon~rada Olfmpya salonunda ve'Cekoslovakyada• 

son lelsız ~ergısındeki müheyyiç muvaffakıyetlerinden 
sonra SEViL VA 1 İspanya l sergisinde en büyük mıikıllah 
kazanmışlardır. 

"EN B 0 YÜK MÜ K A FA T ' 

~
BERO. AMERİKEN SERGİSİNDE 

levı;ltı olunan 

en buyuk 

Fili p s R A o y o TAKOİRNAME 
l PHILIPS RAOIO 1 

ln~ara vilaJe1in~en: 
Ankara muha,cbei hu;u,iycsincc Uia:1;ılbki şerait dniresinde Biğa 

ve Balya ha valbindcn 100· 140 baş damızlık Boga kapalı zar[ 
usulilc mlinakasaya konulmu~cur. ~lünaknsa miidJeti 29·6-930 

pazar g(inüne kacl ,r de' n;,, edecek ve yevmi mezkilrda saat on 
bcşde kapalı z trl!:ı- ;ıı·t'"·~·t~tndan bunların muhammin bedeli olan 
14600 li~anın ı .. z ı ' •: buçuğu nisbetindc teminat mektup ve 
makbuzlarını z:ırf,ı , ı nı ık şartilc talip ohınların Ankara encümeni 
daimİ>iııc ınur;L·ı tı': · ıl .n olunur. 

Şcr~üt: 

1 - BogalJnıı renkleri boz veya koyu boz olacak. 
2 - ı, 'i \a,ındakiler 1,08 ve 2,5 yaşındakiler 1,15 irtifa

ında olacak. 
3 11,ı(d tc~ckktilatı kusurdan ari acrafın anıudiyctleri mun-

tazam L •ttız .h'rlcri ulkıyc karip, bogalık evsafı•ıa malik husyeler! 
arızasız ı;üitt1> derin geniş sagrıları vusatlı ve geniş boynuzları arı

zasız ve tam olı cak. 
4 - !logalar iple bağlanacak bir vuiyeccc ve zabtı rapcı k.abil 

olmalı. 

5 - Tırnaklan siyah ve vücuclarında maddci subagiycdcn ar! 
lekeler bulunmayacaktır. 

Iol in~aatı i~alesi tari~inin te~iri 
Konya nafia baş mühendisliğinden: 

Konya Aksaray yoluna ait ih;tle curihi olan 18·6-fJJO müddeti 
~imdilik tehir edildiıti al:lkadar:ı:ıa ilan olunur. 

AGRI
LARI 

TESKıN 
IÇiN 
PEK 
MO
KEM-

MELDiR 

A' N KARADA: 
Maliye Vekaleti · Gayrimübadiller 
Teınyiz Komisyonundan: 

t-Gayrimübadillerden evvelre Ankaradaki 
Gayrimübadiller avans tevzi koınisyonuna 
müracaat edip te avans aldıktan sonra evrak 
ve dosyalarını istirdat etmeyenlerin bir aya 
kadar komisyonumuza müracaat ederek ev
velce aldıkları avansın mıkdarını, tarihini ve 
dosyalarının numarasJnı zikrederek evrakla
rını talep etmeleri ve mezkur müddetin hita
mında vaki olacak talepleıin nazarı itibara· 
alınnııyacağı. 

2-l"akdiri kıymet muamelesinin hitamına 
pek az zaınan kaldığından şimdiye kadar em
valine kıymet takdir ettirmeyenlerin evrakla
rile birlikte bizzat veya tahriren lstanbulda 
Beyoğlunda imam sokağındaki Gayrimüba
dılkr takdiri kıyn1et komisyonuna müracaat 
efn1eleri. 

3-Istanbulda takdiri kıymet komisyonunda 
emvaline kıymet tayin olunanlardan itiraz 
ededlerin müddeti muayyenesi zarfında ko
misyonumuza müracaatları bir defa daha 
ilan olunur. 

Aksaray'da Polis SÜNNETÇİ CELALEDDİN 
merkezi karşısında 

Kat'iyyen acısız ve çabuk sUnnat vaparım 

lsıanbul asliye mahkeme ı iklPi:I 
ticareı dairesinden: 

Galatada kerşembe pazJrındl 
Arslan hanında tiltün ticaretilc miif 
teğll iken mahkemece 8-3-930 ıa~· 
bir.de iflAsına karar verilen milO 
Hacı Hüseyin zade Nadir beyin aJ.ı· 
cakları hakkında lflAs idaresine sırt 
defteri ıanzim ve mahkeme kafcJlll 
ne tevdi ve mUfli~ tarafından kol!" 
gordato nkti de teklif edilmiş '1 

ikinci nlacaklılllf toplanması i~ 
30-6-930 pazartesi günü saat 14 dl 
tayin kılınmış olduğundan alac;ıklı 
tamamen veya kısmen kabul cJil!ll' 
olanların yövmü >e nakti mcıkardl 
mıhknmenin ıtiAs odasında haıl 
bulunmaları lüzumu tehliP; , c ilJ• 
olunur. 

Beşiktaş ikinci sulh hukuk nıalr 
kemesinden: 

Arnanıtköyünde Püyük çul(1J1 

rnkaJ!ında 28 numnrnlı dükkan .ı -1 
kin iken vefat eden Yorgi ı el•~ 
Tanaşıan alacaklı ve borçlu o ·ın l 
tarihi ilAnd~n itibaren bir ay zJrfcP 
da mahkemeye müracatla tereke dil' 
yun defterine kayıtlan \•e ak;i t•• 
dirde muamele( kanuniyenin ifa ki' 
lınacağı ve müteveffaya iddiavi ,e 
raset edenler dahi üç ay içinde el 

rakı milspitelcrlle mahkemeye m ,ıi' 
caatları ilAn olunur. 
~~~~--.,~~-,---~----,-./ 

lsıanlıul asliye mahkemesı ıkın' 
ticaret dairesinden: 

Mahkemece iflftsına karar 'erile 
Tabtakalede 1 numarada şeker. ıkl 
milştegil Muharrem \'e l:lurhandt1~ 
şirketinin tahkiki diyunu icra cdılıl''" 
ve sıra defteri tanzim ve mahkel'll 
kalemine. tevdi kılınmış Oldll~nnd•~ 
alAkadorların müracaatları ve k ahı 
tasfiye muameldt hakkında müı:ık<' 
rat icrası için alacakları h;mcn •

1 

ya tamamen kabul edilmiş olarılıl' 
ikinci ıoplanma için tayin ı>Jıın~ 
16-7-930 saat on dörtte mahkctn1' 

nln lflAs od•sında hazır bulunı1'1 

!arı lüzumu i!~n olunur. 

lstanbul ikinci icra memurluı;U~ 
dan: 

Bir borçtan dolayi ınahcııı ' 
paraya çevrilmesi mukarrer eda ıı' 
kımı karyola ve konsol ve s:ıin Jı 
miirekkep eşya mukaddema icra V 
bnan birinci arttırına nC'ticesindc ar' 
tırma bedeli kıyıt eti muhamnııııe 
bulmadığı cihetle 22·6·930 tarih~ 
müsadif pazar günü saat 8 buçll 
Çengelköyilnde Ahmet Tevlik l>j 
köşkünde ber sabık açık olarak ikiP 
arttırmanın icrası rakn.rri.ir t:tmı;ı 

makla talip olanların mezku 
ye saatte 930-15~4 numarah d ,5 

ile mahaJIJnde haıcr bulunac•k ıı' 
runa müracaatla•ı ildn olunur. _./ 

lsıanbul ikinci icra memurlu 
dan; 

Bir borçtan dolayı paraya >'., 
rilmesi mukarrer mahcuz cşyavi ~ 
cariye 22 Haziran 930 tarihine ~ 
aadlf pazar günü saat 17 buçuk, 

B 
pi 

Tophanede Buğazkesende 2 r 
maralı Kalaycı dükkanında Açık :ıı 
urma suretile satılacağından t~, 
olanların mezktlr gün ve sartt• pi 

hallinde hazır bulunacak memuru 
milracaatları il~n olur.ur. ....-<:: 

Zayi - 3540 No. şoför 'e·~, 
mı zayi ettim. Yenisini alacağ"ııll 

hükmü yoktur. 
il"'\ 

'.\lahmutpaşa Ca[er.ı'' 

s"kak No 22 ı\ P" 
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