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Uyanan milletler 

. Beynelmilel hayatı muayyen 
b~r kadroya, muayyen bir teş
kılata bağlamak teşebbüsleri ne 
den muvaffakıyetle neticelenmi 
?or? Hayatta ve hadisatta bir 
1'tikrar ve ahenk husule gele
bilmek için, onlarla, onları ida
re eden kanunlar ve fikirler ara
sında bir uygunluk mevcut ol
~ak lazımdır. Fikir ilerler, ha
Yat geri kalırsa, veyahut hayat·. 
taşar, fikir onu takip edemezse, 
tabu cereyana mani olacak arı
talar, engeller meydana gelir. 
~eŞeriyet hadimleri olmak is
. &Yenle, teşebbüslerinde samimi 
1Seler, her şeyden evvel hayat: 
la fikir arasındaki zaruri ahengı 
lesis etmekle i~e başlamalıdrr
lar. 

Bütün dünyada gizli veya a
lık bir sıkıntı ve rahatsızlık var 

~ dır. Mevcut siyasi veya iktısadi 
t· nizamı alemden memnun olmı

~anların adedi epeyce çoktur. 
~ !lir kısım milletler darlıktan, 
1 havasızlıktan şikayet etmekte 

1ken diğer bir kısım milletler 
de kudretlerinin fevkindeki in
kişaf fazlalığı buhranından mü
teessirdirler. Başka bir kısım 
ltıiUetler de vardrr ki, diğerleri
nin siyasi, iktısadl askeri nüfuz 
~e hakimiyetlerinden kurtul
llıak için cidale girişmişlerdir. 
()olar milliyet prensipinden, . 
llıUletlerin hukuki esaslarından 
1Stiane ederek can ve başla is
!iltıaı uğrunda çalışırlarken di
terleri de medeniyet hocalığı, 
l>ıızife ve mes'uliyet icabatı gibi 
kendi menfaatlerine uygun ge-

• · len behanelere sarılmaktan ge
~ kalmıyorlar. Tabii bu suretle 
cıdal de devam edip gidiyor. 

Halbuki hayat hangi istika-
llıette yürüyor? Hangi fikir ruh 
larda hakim bulunuyor? Hiç 
§İiphesizdir ki, hürriyet ve istik 
ıaı fikri asrın en büyük umdesi
dir. Büyüklük, küçüklük, zen
tİnlik, fakirlik başkadır. Fakat 
~erı için olduğu gibi, milletler 
1Çin de hürriyet ve benliğine sa
lıip olamak gururu medeniyetin 
~ esaslı nimetidir. Bu nimet 
llıtihsal edilemedikten sonra 
llıedeniyetin diğer faydalarının 
l\e ehemmiyeti kalır? Milletler 
<ırasında en esaslı hukuk itiba
lile bir fark, bir derece tayin 
ttırıek salahiyeti, bu asrın ser
best düşüncesile telif edilebilir 
ltıi? 

Emri vakilerin olduğu gibi 
&, ~~vamım istemek rolünü yapan 

ır mazinin hal ve istikbal için 
~ı d ~) e de faal olmasını arzu etmek 

~~tı:ıektir ki, tabiati eşyaya zıt 
".'r taleptir. İstikbal mazinin 
lıkirlerile teşekkül edemez. Av
l-tıpa ffii~!ç~!:!"i.":.i:!. ;nk;Aafına 
~il olan fikirler bir kıt'anın in 
lıisan altında kalamaz. Milli ha 
~atta esir ve serbest adam tas
llifleri devam ederken, hakiki 
hir ahenk ve inkişafa imkan ta
&avvur olunamazdı. Beynelmi
leı hayatta da hakim ve mah
~Unı milletler farkı mevcut ol
ı!ııkça devamlı bir sulh ve müsa 
ltıııet tesisi kolay olmıyacak
lır, 

ZEKİ MES'UT 

Zeytin yağlanmaz 
l ANKARA, 18 (Telefonla)
ltusat vekaleti memlekette is
~lı~aı edilen zeytin yağlarının 

~t 1tibirinden tefriki için tahlil e-
di!ıı:ıek üzre nümuneler getirt
ltıiştir. 

Mektepliler 
müsab11kası 

58 inci hafta bitti 
58 inci hafta bıtmı,tTr . 

ll•z:.etemlzde çıkan haberler 
elen en mühimini seçip cu
llıartesi akşamına kadar mn
•abaka memurluğuna göode
ııoız. Neticeler pazar gnnıı 
Qc,redllecektlr. 

Yunan Meclisi itilafı pazartesiye tasdik edecek .. 
M. Venizelosun çok 

mühim bir nutku 
''Türk-Yunan münasebatında 
geni tarihi bir devir başlıuor.,, 

" •.. Efendiler Türhl
ge ile teşriki mesai 
ve mukareneti isti
yoruz.. Tilrktgenln 
medeniyet ve teced
dlit yolundaki me-
saisini riyasız bir 

takdirle takip 
ediyoruz .. ,, 

Yunan meclisi pazartesiye 
tasdllı edecek .. M. Venl:ze
los ismet 'Paşanın mektu
buna verdiği cevapta son
ba7ıarda Anharaya gidllf-

ceğinl bildirdi. 

-----

M. Venizelos 
ATİNA, 18 (Anek.) - Dün Türk - Yunan itilafı parla

mentoya tevdi edilmiştir. Salon ve localar hıncahınç dolu idi. 
Süfera locasında da Türkiye Sefiri Enis B. bulunuyordu. 

M. Venizelos derin bir sükut arasında kürsüye çıktı ve iti
lafaameyi müdafaa için uzun bir nutuk irat ederek dedi ki: 

- Geçen hafta Ankarada imzalanan itilafnameyi tevdi e
diyorum. Mübadele mukavelesinin ademi tatbikinden Yuna
nistan da mes'uldür. Yalnız Ankaranm mukaveleyi tatbik et
mediğinden bahisle Tlirkiyeye iftira ve suiniyetle ittiham edil
mesi doğru değildir. Lozanda ilk aktedilen mübadele muka
velesinin ahkamı kuvvetten düştüğü cihetle bu son itilafın ak
tine zaruret hasıl olmuştur. Lozan mübadele mukavelesi ahka
mı kabili tatbik olmadığı cihetle kuvvetten düşmüştür.,,. 

itilaf name ahkamını izah 
M. Venizelos bu mukaddemeden saslarını terkederek mütecanis mil

sonra yeni itilafname ahldmım izah il bir devlet teşkiline çalışıyor. Ay
etmiş ve muhacirlerin tazminat ta- ni his ve fikirlerle müteharrik olan 
leplerine set çekmek için siyasi fır- Yunanistan da milli bir devlet oldu. 
kalar rüesasile hasıl olan itilafı met- Efendiler 1 TUrk - Yunan münase
hetmiş maamafih Yunanistanın mu- batında yeni tarihi bir devir başlı
hacirlere karşı şefkatsiz davranmıya- yor.,,. 
cağmı ve iskan ve terfihlerini ikma- M. Venizelosun nutku şiddetli al
lc çalı§acağmı kaydettiken sonra kışlarla karşılanmıştır. M. Venizelos 
Türk - Yunan müna•ebatma nakli gazetecileri nezdine davet ederek 
kel§m ederek demiştir ki: kendilerine bazı vesayada bulunmuş-

- Kendi kanaatim ve prensiple- tur. 
rim itibarile daima iki hükümetin Türk - Yunan itilafı alelll•ul hari
mukarenetine taraftarım. Mazide de ciye encümenine havale edilml,tir. 
bu hususta teşebbüsatta bulunmuı- Encümenin 48 saat zarfında mazba
tum. Fakat o zamanki Türkiye im- tasını tanzim edecek ve itilafname pa 
peratorluktu ve Osmanlı imperator- zartesi günü heyeti umumiyede mü
luğunun siyaseti bu mukarenet esa- zakere ve tasdik edilecektir. 
satile kabili telif değildi. ATİNA, 18 (Anek. ) _ M. Veni-

Bugün Türikey yeni şekli idaresi- zelos İsmet Pş. mn mektubuna ayni 
le ve yeni prensiplerile sulhper- samimi lisanla cevap vermiştir. 
verane fikirlerle kabili telif olan yo- Yıınan Başvekili iki hükümetin 
'! '\;;.o.-.o.-ı- .. l- 'D~ .. ~~c, ... h•r takdı'r ve t .k. . . d k 1.u ...... ,c:ınny"'''· ..... ~-- ___ ~ _ eRrı ı ~sa ısın en at'iyetle bahset-
teveccilhle bugün Türkiyede vuku- tikten sonra kendisine vaki oTun da.
bulan temdink§rane ve teceddütper- veti memnuniyetle kabul ettiğini ve 
verane mesaiyi takip ediyoruz. İki Büyük siyasi meziyetlerini takdir 
memlekette ı"stı'la"ka"rane emeller bes- t ·-· k. e tıgı es ı dostu ile görüşmek için 
!emiyor ve dahili ıslahatlarma vak- sonbaharda Ankarayı ziyaret edece
fı nefsetrniş bulunuyorlar. Tarihi ğini bildiriyor. Bu mektuplar ayni 
mücadele bitmiştir. Cümhuriyetçi zamanda Ankara ve Atinada neşro
Türkiye imperatorluğun fikir ve e- lunacaktır. 

Muhtelit mübadele heyeti 
faaliyete hazırlanıyor 

Yunanistanın vereceği para mahsup edilen 
emlakin yekunu tesbitten sonra dağıtılacak 

Gümülcüne tali komisyonu Türk delegesi 
dün hareket etmiştir. 

Nebil BePJ 

Mübadele 

eden hazrrlıklara bir iki güne ka 
dar başlanacaktır. 

Bitaraf reis M. Holştat dün 
ikinci mıirahhasrmız Nebil Beyi 
ziyaret etmiş ve bir bucuk saat 
kadar bu mesele etraf~da ko
nuşmuştur. Baş murahhasımız 
Tevfik Kamil Bey de bugün şeb 

) 

rimize gelecektir. 
. Tali mübadele komisyonla

rında bir kaç güne kadar da e
tabli addedilenlerin tesbitine 
başlanacaktır. 

Gümülcüne komisyonunda 
Türk delegesi Cevdet Bey dün 
Gümülcineye ~a:ek~t etmiştir. 

Gazi Hz. 
Evvelki ak,am 

Yalovayı 

şereflendirdiler. 
Gazi Hz. evvelki alt.ıam saat 

23 te refakatlerinde mutat zevat 
bulunduğu halde, Ertuğrul yati
le Yalovayi teırif buyurmuşlartlll'. 

Reisicümhur Hs. dün akşam 
geç vakte kadar şehnınize avdet 
etınemiılerdir • 

Hüsnü Ham t Bey 

Fen Fakültesi riy.ııse
tinden istifa etti 

Geçenlerde rahatsriılığından bah
sederek istifa eden Oarü .fünun Fen 
fakültesi reısı 
Hüsnü Hamit B. i r l!"!!!!!""IJ!!l" ..... ""!'I• 
istifanamesi Maa· 
rif Vekaletine gör 
derilmişti. 

Vekalet Hüsn 
Hamit B. in riya 
set işini ifa etme 
aini tensip ettiği i 
çin bu istifayi ka 
bul etmediğini Da 
rülfünuna bildir · 
miştir. 

Hiisnü Hamit 
·B. yeni intihap za· 
manma kadar Fa- H.Harnit Bey 
külte reisliğinde kalacaktır. 

Söylendiğine göre, :yeni reislik i
çin en kuvvetli namzet müderris Bür 
haneddin Beydir. 

Maamafih şimdilik yeni intihap 
kaldığı için müderrisler arasında nam 
zet meselesi hararetini kaybetmiştir. 

Tatilden SGnra 

Meb'uslar AnJr«tradan 
gelmeğe başladılar 

Kaztm Ps. Hz. 
' 

Bu sabah 7 elli 
trenile geliyor 

Paşa Hz. bir müddet 
sonra Balıkesire 

gideceklerdir. 
Sılahtarağa elektrllt fabrikasının umumi görünüşü 

B. M. Meclisi reisi Kazım Pş. Hz. 
dün mutelit Ankara trenine ilave e-

Bu seferde mi fare düştür 
dilen hususi bir vagonla Ankaradan 
hareket etmişlerdfr. • J f b f 

Meclis reisimizin dün geleceğini S an Ü UO bit saat elektriksiz kal
ması bir çok zararları mucip oldli/ tahmin eden vali ve polis müdürü B. 

lerle diğer bazı zevat Haydarpaşada 
beklemişlerse de Kazım P§. Hz. nin 
bu sabah saat yediyi elli dört geçe 
şehrimize muvasaıat edecekleri anıa- Cereyan niçin kesildi, Elektrik 
şılmıştır. 

Meclis reisimize Haydarpaşada komiseri inkıta hakkında ne 
bir polis müfrezesi tarafından resmi . .. .. 
selam ifa olunacaktır. Kazını Pş. Hz. Evvelki gece butun İstanbul, 
şehrimizde bir müddet kaldıktan son- bir saate yakın karanlıkta kaldı. 
r~ daire~ intihabil'.eleri olan Balıke- Koca şehir, hayat ve hareketten 
sıre de gıdecekl~rdır. , kesildi. Tramvaylar motörle iş-

Pş. Hz. nın hareketlerı leyen makineler kamilen durdu. 
. ANKAR~: l8 .<~ · ~· ) - Büyük Gece çalışmağa mecbur olanla-

Mıllet Meclisı Reısı Kazını Pş. Hz. . .. - .. . 
bugün saat on iki trenile İstanbula rın, ellen b~gur~erın?e k~ldı. Ve 
hareket etmiştir. Paşa Hazretleri is- bu hal, sanıyesı sanıyesıne ta
tasyonda Vekiller, meb'uslar, miJJt marn 50 dakika devam etti. 
müdafaa erknaı, Rus sefiri, devair Telefonlar bu müddet zarfın 
rüesası tarafından teşyi edilmiş ve da durmadan işlediler: 
bir asker kıt'ası tarafından sclamlan- _ Alo ... neresi Elektrik fa-
mıştrr. 

--~------

Dava açıldı 

Prenses Zeynep H. 
vakfiyesi .. 

brikasımı? 
- Nasıl? ... Büyük kablo mu 

yandı dediniz? ... 
Sorulan suallere Elektrik şir 

keti şubelerinden müphem, güç 
lükle anlaşrlrr cevaplar verili· 
yordu. 

İnkıtaın sebebini anlayama• 
maktan mütevellit bir asabiyet 
içinde bir kısım karilerimiz de 
gazetemize telefon ederek: 

şirketi 
diyor? 

ve 

Darülfünun Mısır hüku
metini daıoa edecek - Ne oldu? Sıfahtarağada bir motör 

Mısırlı prenses Zeynep Hf. tara- _Ne var? 

1 
fından Darülfünunumuza vakfedilen k ld k' yaptığı tesirle kıyas ettik. Yaz 
para, Mısır hükumetinin itirazları - Niçin karanlıkta a ı · döken makinelerimiz kurşun e 

Büyük M'1let Meclisi 2 nci reisi üzerine şimdiye kadar alınamamıştı. diye soruyorlardı. ritmeğe mahsus kazanlan sön-
Hasan B. dün Ankaradan şehrimize Bu meseleyi Darülfünun namına 50 dakika sonra cereyan iade dü ve yeniden ısınması için bir 
geldi. takip için Kahireye gönderilen dava edildi.Fakat, birçok müesseseler buruk saatlik bir zaman lazrrr 

Hasan B. , bir müddet şehrimizde vekili İbrahim Şahin B. in vaki <'lan bu yüzden iş saatlerinden kay- " 
kaldıktan sonra dairei intihabiyesine teşebbüslerinden müsbet bir netice bettiler. Gece yarısında bir sa- geldi. 
gideceğini söylemiştir. çıkmamı~tır. Gazetemizi vaktinde yetişti 

Dün Ankaradan şehrimize 20 me- Bunun üzerine bu teberru mese- ate yakın bir teehhurun telafisi rememek mecburiyeti karşısın-
bus gelmi§tir. lesinin mahkemeye tevdii suretile in- kolay olmadığını bizde kendi ga 

Bugünlerde ekseri meb'usların da tacı takarrür etmiştir. zetemizin neşir vasaiti üzerinde (Mabadı ikinci sahifede) 
şehrimize gelmeleri muhtemeldir. ------------------- '-------------------

Meb'uslar şehrimizde istirahat et
tikten sonra dairei intihabiyelerini 
gezeceklerdir. 

Para tevziatı 

Gayri mübadillerin 
şikayetleri varit 

değil mi? 
Gayri mübadiller cemiyeti 

. • tt:: - ..ı::_ A.,,t,,...,.':lı 
reısı uuseyın ney uwx u•mw -- ı 

dan geldi. 
Hüseyin Bey, gayri mübadil· 

!ere yapılan para tevziatı hak
kındaki şikayetlerin gayri varit' 
olduğunu, kendilerinin istihkak 
larına mukabil verilecek bonola 
rın zamanı henüz kat'i: surette 
taayyün etmediğini söylemiş
tir. 

M. Şarl Rist 'j 

Maliye mütahassısr M. Şarl 
Rist dün şehrin şayanı temaşa 
mahallerini gezmiş ve bir müd
det te Bankalarla temas etmiş
tir. 

M. Şarl Rist henüz raporunu 
ihzara başlamamıştır. Tetkika

ı 
tr hitam bulur bulmaz raporun 
ihzanna başlayacaktır. 

Boğazlar komisyonu 
"Boğazlar komisyonu dün ek

seriyet olmadığı icin mutat içti
mamr aktedc:memiştir. 

Telsiz telefon ne zaman 
işliyecek? 

Telsiz telefon şirketi müdtirii 
Hamdi Bey, radyoyu faaliyete 
getirmek için bir ecnebi grupla 
cereyan etmekte olan müzakera 
tın neticelenmek üzre olduğunu 
ve temmuz iptidasında telsiz 
telefonun işe başlayacağını sö

lemi tir 

=----

• 

Wlner Spora nasıl yenildik? Bu maça ait tafJIUit üçilncll ıahifemlz.dedir. 

R•simler U/ı>inlıı bir kurtarışını ııe mlldafaamız.da bir kafa vuruşunu glJsterlyor. 
Resimler Ualatasarayın oyunu nıı tesblt etmekle beraber gazete fotografCifığı 

noktal nazarından da bilyük bir kıyınet arzetmektedlr 

' 



isyan ateşi tutuştu ... 
Y11nan 11sllerine karşı Mısır •skerl gldlgor. 

HARCI HABER[ •• 
Amerikada yeni tarifeler 

Gümriik tarifelerini Reisicümhur imzaladı. 
Geceyarısı .. ı Hind/standa Hırçınlık !. 

80 ki'i 1 

500.000 dolar 11ııakledilen davalar 
ANKARA, 18 (Telefonla)_. 

ilk taksiti tesellüm Erzurum müddei umumiliğin· 
, den Ankara ağırceza mahkerrıe 

ettı k. sine gelen bir telgrafta Ankara 
ANKARA, 18 (Telefonla)- da muhakemeleri cereyan edell 

Kibrit inhisarı mukavelesi mu- l "Kotyon" cemiyeti ile aliikadar 
cibince şirketin hükfunete ilk maznunların alakalarına mebni 
taksit olarak vermesi icabeden' Ankara mahkemesine devredil· 
,500,000 dolar hazineye teslim ·dikleri bildirildi. 

Bütün vapurlar 
gelmiş ... 

edilmiştir. Muşta'da ayni mevzu etrafın 
Maliye nazırı -o- da muhakeme ediıenıerinburay• 

Hindistan hu- sinirlendi.. Hudut komisyonu devredileceği ve bunların ifadC-

d d da 
MARDİN, 18 (A.A.) -Tür- lerinin dikkate şayanı bazı ha-

--- U Un kiye - Irak daimı hudut komis- kikatleri bütün çıplaklığile rrıe· 
Amerikada ~eni gümrük ta- yazi·yet na Sil? LONDRA, 18 A.A. -Avam yonu müzakeratına memur Irakl ydana çıkaracağı kuvvetle ürrıit 

rifeleri kabul edildi. Artık reisi- kamarası sabahleyin de içtima-1 murahhas heyeti dün şehrimize 1 edilmektedir. 
c~urun da imz~ladığı yeni LONDRA, 17 A.A. _ Hint da devam et ı gelmiş ve müzakerata başlamış • --<>-: 
tanfe .kanunu_mucı~ince Ameri- hükllrneti, hava kuvvetleri tara miştir. Mecli· tır. Belediye tarafından Irak Çekırgelerın itlafı 
kr. _ıth~ edılen _hır çok eşya- J fından yapılan son bombardı- son 16 saat zaı 'h~ye_ti şerefine bir ziyafet veril ANKARA, 18 (Telefonla)-
nın ~umr~k resmı artmıştır. A- man esnasında akıncı Afridi ka fında maliye mıştır. Çekirge istilasına uğrayan vili-
menkaya ıhracat yapan bir çok 1 hilelerine mensup eşhastan 80 kanununun bi -o- yetlerde tetkikat yapan müca· 
rı::emlek~tlerd~ bu tari hayli şi-ı kişinin telef ve yüzü mütecavizi rinci maddesi Zonguldakta hastalık yok dele müdürü Şevket Bey avdet 
kayetl~n mucıp old~ ve oluyor. nin yaralanmış olduğunu bildir- ni tetkik etmi~ ANKARA, 18 (A.A.) - Zon etti. 
~u tanteler yapıldıgı zaman a- mektedir. Simali garbi hududun ve ikinci maddr g~ldak ve civarında . ~?rkunç 1 Şimdiye kadar yapılan mü 

. . . . ~ - l~adar memleketlerin mümesil daki eyalette hali hazırda istik- nin müzakeresi ?ır hastalık zuhur ettıgıne da-: cadele mahsulatın zarardan vi· 
u, mukave~etlerı de kınl-ı yan sırayetım arttırdıkça arttır! len Amerika hükumetine müra- rar sasıl olmuştur. ne başlamış~ır ır çıkarılan Jayiaların asıl ve kayesini temin etmiştir. 

mak lazım geldı ve kırıldı. mıştı. caatla nazarı dikkati celbetme- Bu kanun lC ı esası_ olmadıgını beyana Anado 
1 

Miicadele neticesinde yalntı 
. Bu vaziyette Babıalinin müra miş değillerdir. Fakat Amerika Yeni tevkif at maddeden iba- lu Aıansı mezundur u Kısa boylu lbrahım racaat edeceg·i vasıta Mısırdal<i parlamentosu bu tan'felerde ıs- MADRAS, 18 A.A. - Sı'la"h . rfa mıntakasında 4,5 milyotl rettir. M. Snov Rec-o-aı' Bey Sudan çekirgesi itlaf edilmiştir. 

Mesela evvelce muhtelif mu- ~ehmet Alin~ kuvvetinden,i:- rar etmiştir. Öyle görünüyor ki sız itaatsizlik tar~ftarlarından den, geri kalar -o-
arebelere __ iştirak eden ve cesa- tı_fade et~ektı. ~~2 de Babıalı-1 Amerikaya ihracatta bulunan j 30 kişi bugün Udayavanam, ka- 9 maddenin de A_NKARA, 18 (Telefonla)-, Balıkcılık m\.i. ehassısı 

~, ierıle şohret kazanmış olan ~ıın K~b:ıs ve Gırıt _adalarının memleketlerin bu yoldaki şika- rargahında tevkif edilmişlerdir. celse tatil edil- M . .:rnowden İzmır __ San.ayı_· müd_ü_rü Recai B. ANKARA, 18 (Telefonla)-
ınr çok erkan vardı ki bunlara ıdaresını Mehmet Alıye bıraku k f Lr·ant11Jda meden evvel tetkikinde israr sanayun ın ışa ı ıçın alınacak Balıkcılıi!:m terakkis'ı ic'ın anga· 
imdi ecnebi askeri mütehassısı ğım görüyoruz. Bu iki ada Yu 6' .. db' ~ gösterdig-inden müzakerenin ne te ırler hakkında temas için 1 ı'e edı'lecek M V't 1 bu 
r tarafından dersler veriliyor, ı• \nistana karşı yapılacak hare b ld' · ı erman a · 

1 ni usul talimler yaptırılıyor- katta büyük bir ehemmiyeti 1ıa Kom ün ~stl er zaman nihayet bulacağını şim- ura ya ge 
1
• günlerde mukaveıe yapııacakur. 

· d' diden kestirmek mümkün değil' 
u. Bunu kendi kibirine yedire- ız ı. 823 de Babıali Mehmet Ali PARİS, 17 A.A. - Komü- R d k b •• v • 

iyenler vardı. Fakat Mehmet ye İran üzerine harekatta bulun nist risaleleri tevzi eden eşhas- dir. lll l OCegt Şüheda abidesi 
'Alinı·n og" lu İbrahı'm hakkında masını bildirdi. Muhalefet tarafından yapılan _ -·---tan dördü 8 ay hapse ve 2000 b" "k · · 'k d h b --• p • • 
bir fıkra naklediyorlar kı' az şal, _ . . . 0 ustru sıyon gıttı çe a a a-, fOJenın ihzarı niçin _ . frank nakti cezaya, dig· er dördü · b' h ı ld - d M S Nı [ I h ı'tla~f anı dikkat deg· il: 1 Babı alının emrı rız ır a a ıgın an . now- ll!U Dl a ve . k Babıali ile İran arasında sık . de 2 sene hapse ve keza 2000 den de hırçınlık eserleri göster gecı ti? 

Mısır ordusunda miralayı sık çıkan meselelerden biri da- frank nakti cezaya mahkum e- meğe başlamış ve muhalefet fır edilecek? - --- -
s::>eve isminde bir Frans~z.zabitilha zuhur etmişti. 1823 te Babı-1 dilmişlerdir. kası tarafından müzakerenin ~ Evvelki günkü nüshamızda 
vardı. Bu, ev.:elc~ Babıal_ı t~:a- ali İran üzerine bir ordu yollı- Milli müdafaa tehiri hakkında verilen takrire Şehitlikleri imar cemiyetinin 
ından celbedıl~ış _e:nebı mute yarak ihtiliifı silah ile hallet- PARlS, 18 A.A. - Echo de cevap vermek istcme11.iştir. ı Haşere mütehn.v!ltsl rapo- Çanakkale'de yapacağı abide· 
assıslardandı k bılahara M p · rıuıda ne diyor? den bahsederken, bir hayli müd· 

. ı . . ısı- mek istemiş, bunun için de Mı- ans gazetesinin aldıg· ı bir ha-, Malta meselesı" d h d d et evvel Güzel san'atlar akade 
a gı~'.11ış ve sonra ı tı a e e- sır hidivine müracaat edilmiş- bere göre meb'usan meclisi mil- j · · , · · · 

1 
ek ~uleyrnan Paşa ~~uştur. ti. Mısırdan yoilanacak ordu- li müdafaa talı encümeninin ba- LONDRA, 17 A.A. - Mal-J d Şı~al vılayetlenmızde fın- mısinden istenilen projenin elan 
S~ve ~arafından ?ıı:::~ Mısır nun başında Mehmet Alinin oğ- zı mütalealannı nazarı dikkate ta başvekili Lort Strickland, ık agaçlanna musall~t olan yapılmadığını ve cemiyetin bU 

abıtl~nne ders venld!gı_ za_man lu İbrahim bulunacak ve bu or- alan hükumet yakında harbiye, müstemlekat nezaretinde nazır I ~urtla~ ~-akk~~a tetkı~~tt~ bu- husustaki şikayetlerini kaydet· 
brahım de bu derslerı dınlıyor, du İran üzerine harekata geçe- hava nezaretlerinin ihtiyaç Lort Passfield ile bir saat kadar I unm.~ ~zre ır~sodna_ 1 ı~ ~şe- miştik. 
aptınlan talimleri takip etli- cekti M H !arına kar"ılık lm k .. görüşmüştür. Bu mülakat esna re mute assısı gon en mıştır. Güzel san'atlar akademisi 

d B
. .. s· ··k · • oover " 0 a uzre d • · h k · 1 Bu m"t ' t tkik t b' müdürü Namık İsmaı'l B., bU 

or iL ır gun eve gene yu - İran kıtaatı Erzurum ve Bağ- . . . meclisten bir nilyar franklık sın a vazıyet er no taı nazar-' . . u e11assıs e a mı ı-
ek rütbeli zabitlere talimler d d 

1 
k 'b" bb" 

1 
b" 1 yetlen beklenen tesın gösterme munzam tahsisat . t' k . (1:m tetkik edilmiş ise de hiç bir tırmış ve raporunu hazırlamış- iddianın kat'iyyen yanlış oldu· 

. 'l'hl k 1 a ı ama gı ı teşe ııs ere ı-, miştir Fransada b'r k s ıs ıyece tır. . . ed'l . . M 1 tı M"t h d d' g·unu so"yl' k d' k' aptınyor yenı sı a arın u -
1 

· t' F k t M h Al' · ı ı ım gaze karar ıtıhaz ı memıştır. a - r. u e assıs raporun a ıyor ıyere ıyor ı: 
a l 

' .. t · d B e geçmış ı. a a e met 1 telerin Amerikaya karşı k 1 d k'l' · k · 1 ki "-Şehitlikleri imar cemı·y-
. nlı n;asını gos crtıyor _u. u za Babıaliden kendisine verilen bu ı b 1 b'lm' ·ı • ·ı ~~- a- spanya a ta basve ı ımn no taı nazarı ya : u ıt enn başında brahım bulu- - . . d' 1 . . . e e ı ısı yapmagı ı en sure- rm nazırlar meclisine tevdi etli- 1 "Giresun fındıklarında rast ti, bize bundan bir müddet evvel 

emn yerme getırme ı. şın ıçın k kad · · 1 d'kl . .. .. . İk .1· 1 .. d k b' uyordu Pek kısa boylu olan d h' b' l ce ar sınır en ı en goruliı tııraaı vaziyet lecektir. Malta'daki tahrikatın geldiğim haşereler c-0ktur; an- muracaat e ere ır proje iste-
. · en ma ırane ;r surette sıyrı - F k A · .. d' Ak d · ç g brahım yapılan harekat esna- dı dY?!" a at merıka dunyanın MADR ~D. l8 A.A. _Na- teskini için intihabatın tehir e- cak bunlar içinde en mühimmi 1

1
· a emı; . anakkale'de ya· 

bunda diğer zabitlerle bir tezat 't .. · d 
11 

k ıger memleketlerine karşı müs zırlar meclisi bui!daydan alınan dilmesi muhtemeldir. fındık böceği (Balanjnus nü- pı acak olan abidenin, Türk as-

k
'l d' d B .. ran uzenne or u yo ama t gn· . tt d' 0 - -· . k • · b d .. d·-· f d v e~ ı e ıy~~ u. unu goren Mehmet Alinin beslediği siyasi b~ 

0

1 kvazıye e ır. ?un ıçın , asgari resmin yeniden tahsili ı etim) dur, ki bu doğrUdan doğ- ennın ura a goster ıgı e a· 
b ~us.takbel Sulerman Paşa ~~ra emellere uymuyordu. Mehmet ır ~ protest~ya ~~gmen A- , hakkındaki kararnameyi kabul Cemiyeti Akvam ruya fındık meyvelerine musal- karlık ve kazandığı büyük zafer 
ir ımın yanına gıderek kendısıni Al' . 'ht' h b' f menka kendını dıger mEmle- etını'ştı'r. Bu kararname daha k • lattır. le mütenasip olmasını istedi. .. .. mm ı ıras sa ası ır tara - . . omısyonu B ı uttu, en arkaya goturerek kısa tan Suriye di, e taraft M ketlerden gelecek tıcaret emtıa- başka tedbirl.!rin ittihazına m'.i- Bu haşerelere karşı şu suret- unu temin icin San'atkarla· 
ıoyu ile en önde gitmesinin in- 'd" M ' 

1 
g r . d'ktan oAra sına karşı istediği gibi tarifeler ,

11
• olmıyacaktır. ı CENEVRE, 17 A.A. - Mec le mücadele edilmektedir. nmız arasında bir müsabaka aÇ 

• . ı ı. ısın e e geçır ı en ve - k b 1 . · b • · ı · · h 1 k ti , z~mı bozacagını an~atm~k ıs- rabistanda nüfuz~nu tesis ettik- a u ve tatbık etmekten v:'.z Meclis, peçeta kıymetinin un ış görme mese esını a ve Mayıs ayında böcekler görü-, ma _zarureti vardı. Bu cihe 
edı. Buna karşı lbrahım hıç se- te M h t Al' Akd . geçmemiştir. .., __ lt'l . k"l tanzime memur komisyon Na- lür görülmez yumurta bırakma Cemıyete anlatmak istedik. Ce-

. ık k . . . n sonra e me ı enız İ ~-<I~e ı mesı ve spe u asyonun . nı ç atmamış, as en ınzıbatı sah' il . d b" b'"t" b' 
1 

WASH NGTON, 17 A.A. - 1 d 1 . · M B fia işlerini deruhte etmiş olan sına meydan vermeden derhal mıyet bizim bu teklifimize ceva· 
h f h d 

. . 
1 

. ı. crın e us u un ır eş- R l nr uru ması ıçın . eranger h' b , . 1 - b l" · · u a aza ususun a dıger en- k . . b' t ft S . . eisicümhur M. IIoover, yeni b' l"h eşhas le ıne mec urı ış emege sabahleyin ve mümkün merte- '. en, evve a proıenın akademi ta 

b
. . 

1 1 
k .. 

1 
me ıçın ır ara an unyeyı ye t-m ·r sa.a iyet vermiştir. . dd . f d "h ır mısa oma uzere mua - d k d' "f 

1 
gümrük tarifesini imzalam!<ştır. U • . •. 1 nıhsat veren proıe ma esıni be güneş dog·madan evvd, er- 1 ra .. ın an ı zarını müteakıp, bi.r 

. d". . b' . e en ı nu uzu a tına almak M H mumı ı~.ıma ar ve konge- 1 .1 .. h . . kl'f' f' b k mm ver ıgı emrı tam ır ıta- d M d h-' . oover, sekiz senedenberi . 1 b'l" "dd t t .1 d'l . ngı ız eyetının te ı ıne tev ı- ken dallar altına çarşaflar sere- musa a a acarak müteahhide ı· 
k b l 

.. H lb k" tblsonra a ora yarıma asma a b'. . . ansar ı.amu e atı e ımış k 18 k 21 1 k hı d -· 'b'ld' 
il the' aduhetmışt1ırAr. ab' u ıh .

1 
kim olmak istiyordu. ı~ı mıite=avız maddeye tatbik tir. , an reye arşı reye a- rek ve a<>-açları bunlar üzerine a e e ~cegını • ırdi. Bu ceva· 

a ım, a a evve a ıstan a . . edılen gümrük tarifelerini tadil ---· 1 bul etmişti::__.. silkerek ~lüşen böcekleri topla- ! b~ garip bu_ım.uştu~. Çünkü bİ· 
katında ordunun başında bu-! Surıyede ~arışıkl_ık ~k.sık o~- eden ve bir cok idari şekiller ih- Çinde yıp ezmek. 1 zım ~a?a.at~mıze gore, ya?~lacak 
nrnuş, muv~ffa~ ~lmuş b!r kul ~u.ı:ordu._Durzu!erın reısı Emır das eyleyen.kanun layihasını Mısırda Yere düşen fındıkları kurt- ese_:ın ıy; bıı:_ şey olması ıçın e~-
andan oldugu gıbı Mora ısya- .eşır Surıyedekı Paşaların. t~- imza eylediği sırada M. Mellon Dahili harp .. -::- lar içlerinde iken Ağustostan ve_l_<> sanatkarlar arasında bıf 

da da Yunanlılara karşı ge- kıbatın?a~ kaçarak Mı.sıra ıl~_ı- ile bir çok zevat hazır bulunmak ŞANGHA Y, 17 A.A. - Hü Hukumet buhranı 1 evvel toplayıp yakmak. 1 mus~~aka ac?1alı ve bu suretle 
harekatın ba ına geçecekti ... c~ et~~ş'.1 · Mehm

1
et A1lı bıı Dur ta idi. Bu zevat, reisicümhurun kCımete mensup üç askeri fırka 1 KAH __ İ~E, 18 A.A. - Kıra~ Kıştan evvel fındık bahçeleri-,·~~-guz .. ~ı ı:r~ı-~vi ,,tav.in. ettikte_ n 

ıb h . ı · k zu reısını yanmra a ıkocarak · · f · F h k- b h h 11 ,,__ - - -ra ım gece en ansızın çı a . , . .. , . ımzasmı alkışlamışlardır. Bu Fengyuhsıang tara ına geçmış uat u umet u ranının a ı ni kdTınak. üste çıkacak kurtia- ı ~vu:O '..hWiııııitıe ınaıesı mesele· 
B ak dolaşır asker arasında uy- 0 .nun Surıye_?.e;ı:~- °:~fuzundan ıs- kanun geçe va.nn:ırl"u :.:.ı..._ -'·- ----1·cc:nup cıhetinden maksadile. a~an v_ e. meb'usan_ rr kışın sog~ukları 1·1e o"ldu"rmel<. ,

1 
sile u.g· raşılmalıdır. Akademi ile 

d 1 .. .. tıfade etmeı!ı dııiatndli. . .. - .-... . .. ........ u. .. ı..ıı '-''""!' \,.;:,a.:ııcı ~z uk g_orurııe derhal ~ - - - .... --. mer'iyet mevkiine girmektedir. j Kouangsi asileri tarafından ta- meclisle~ r~ıslennı kabul ctmış Bu haşereler mahvedilmediği Cemıyet arasında bu noktadan 
s er! ar~r, şıddetle cezalandırır Mehmet Ali artı!< Suriye üze Bir çok gemiler Amerikan li- arruz edilmekte olan Hankeou ve kendılcnnden bu husus hak- takdirde kurtlu fındıklar ağus- 1 lılr anlasamamazlık vardır. Yok 

:. Ş!m~ıye kadar cereyan ede~ rinde ki emellerini gizlemeğe lü manlanna gece yarısıl'dan ev-1 üzerine yürümektedir. kındaki fikrilerini sormuştur. tostan evvel dökülür. Mahsul, sa a_kade~i,. abidenin bir an e~· 
1uhı~ ışlerd_e babasının en mu zum görmüyordu. Babıali nez- vel girmek ve bu suretb ithalat • •• • berbat olur." v~I ınşası cın .r.alışmaktan hı~ 

f ~ bır mesaı arkadaşı olan İb· dindeki teşebüslerile Suriye Pa tacirlerine binlerce dolar kazan- Mu h t e 11 t mu bade 1 e heye tı '.ficaret Od~sı bir müdd~tte~ hır zama~ı;~z:'~. -
hı.m bund_a? s?nra olacak v~- 1 şalığının kendisine verilmesini dınnak icin istical etmektedir- __ 1 ben fındıkçılıgımızın vazıyetı Rus ata•emiliteri 

a de de bırınCJ derecede hır istiyordu. Babıali Paşalarına !er. -- ve bu seneki rekolte etrafında " . . . · 
1 oymyacaktır. bir taraftan kıymetli hediyeler p· d · t (Birinci sahifeden mabaat) 1 etmiş de<>ildir. Bu paranın 125 t tk'k t kt d Sovyet sefaretı ateşemılıterı ıva~ a vazıye . 1 °. . . "b d'll e ı a yapma a ır. dün A k d h · · !· 
lnııilizler bo~ durmuyor!. yollıyarak kendi emellerini ter-. NEVYORK, 17 A.A. - Nev / y 1 .. k. t' h"k" t'- bın . ste~lını g~yn mu a ı ~rı:, ı Bu tetkikata nazaran bu se- . . n ara an şe rımıze ge 

" viç ettirmek için çalışmaktan k · .. . unan m ume 1 u ume 1 tevzı edılmek uzre derhal huku · f . . . . 1 mıştır. 
Mora vekayii cereyan eder- . yor pıyasasmda mühım esham mize itilafnamenin kabul edildi- d' d'l kt' ı ne Italya ındıklan ıyı bır vazı- 1 • . ...:.--·.·.--------~ biı en ve bu sahneye Mehmet Ali gen ka_lmıyordu. da vul:ua gelen süratli ~enezzül, ğini resmen bildirmiş olduğu i- ı ınete tev ı e ı ece ır. ! yettedir. . İspanya fındıkların-, •kame edılınceye kadar şehir ka• 

tic enüz dahil olmadan evvel Mı- lı- Sunyed~n başk~ Mora Paşa kısmen ye?i gün:ırü~. ~arifeleri. çin bu muameleye tekemmül et-1 Diğ~r mik~ar~an Garbi Tra-1 dan da aş~ğı ?ir der~cede rekol-' ranlı~!a kalmıştır. . 
pa ın vaziyetini düşünmekten İn . gmı .d~ elıne _ge~ı~ek eme- hakkındakı gayrı musaıt telak- mis nazarile liakılmakta ve Yu- kyadakı etablı Turklerle İstan- 1 te elde edılebılecektır. ı Dıge~ tar~vf~aı:1 Emanet şırket 
iş lizler hiç bir zaman geri kaı-1 ~:::a ıdı. Mo~a ıhtılali çıktı1~t~n kiye ve t:c~_ri vazi_yetin kararsız na~ par!amentosunun henüz i- b~ldaki etabli R~ml~ra tevzi e~ ! Bizim fındıklarımıza g:lin- ler k~ı~s~rlıgı bıze şu malumatı 
. amışlardır. Mehmet Alinin o-! anı b 18~ 1 e ~~hrnet A,ı .ıs- lıgı_ndan m~tevellıt satışlara at- til'1fnameyi tasdik etmemesine d;lece~ 150 şer_ bın ~ır~ın t~~zı 1 ce: Bu sene fındık rekolte~z e_n vermıştır · .. .. .. .. 

da vücude getirdiği hükfunet, Y h.ast rrna~ ıçın .B.abıalıye fedılmcktedır. 1 adi elıernmiyet edilmemekt::dir. nısbetı de tesbıt edılmış degıl- 1 nonnal senelerden daha ıyı bır - İnkı~.a .?uyuk motorun IJO' 
suı kil ettiği ordu, tedricen vel ~rzı ~zıne~ ettı. Babıalı taıafı_n . . Mübadele komisyonu mahafili dir. Muhtelit mübadele komisyo vaziyette olacaktı,r. Hamburğ- / zulması yuzw:ıden olmuştur. Sıı 
a evamlı bir surette calışarakl ,311 ~r~-~syanını bastırmak ı- kkı taraftarları m·ıkavelenin ihlal edilemiyece- I nu evvela İstanbuldaki Rumlar- tan gelen rapora nazaran Ham-ı atte 30,000 kılovat sarfeden bU 
a cude getirdiği don~nma İn-/ çın sar _e ı ~n gayretl_er. bekle-' NEVYORK. 18 A.A. - İç- ği. kanaat.mı göstermektedirler. dan ve Garbi Trakyadaki Türk-, burgta bu sene Türk fındıkları motör. ~~ulunca ihtiyat mo~ör 

Iizlerin zihnini az işgal etm!-j ne~ ~etıce~ verememıştır. . ki memnuiyeti kar.u:ıunun tat- i !erden etabli olup Anadoluda ve için müsait zemin mevcuttur. !erden hırı derhal tamir edıle-
rdu.Mısır gibi mümbit bir yer .. 1'. ta~ a~mutİ ~u vazı· et bik mevki inden kaldırılmasının 15 gün zarfında iade edilm::- Garbi Trakya harcinde bıraktık 1 

rek yerine kon mu~. ve bu arrıe· 
istihsalatı arttıran, ticareti 1 ~~~~1?~ hore ~~~ ~gım Mı<ır hararetli taraftarlarından biri o-, si icap eden Yunan emlaki için lan emlak tesbit edilecek mik- Elektrı'kler so'" ndu·· !iye 10 dakikadan fazla devanı 
e alarak Mısır hazinesi için d~ ıvı w e me.t 1 başaya tev- lan sabık Meks:ka sefiri M. Dw-. henüz bir şekil tesbit edilmiş tarı ve bu emlakin yekun kıyrne etmemiştir. İnkıtaın 50 dakikıl 
. k 

1 1 
M h ı etmege ve ısyanı u suretle · h M , 1 , . . . . . d'kk 1 k ·· · h ·1 ıe yu servet er t'J ıyan e - b tı • k d' ıg t orrow. ay<ın aza ıgı ıçın değıldır. tı nazarı ı ata a ınara 150 surmesı cereyanın mu avv 

t Alinin biriktirdiği para da as rmaga a.rar ver ~· Newjers~y hükumeti dahilinde 1 Bu ancak Yunaniılarla ayni şer bin !sterlinin ne nisbet dahi (Birinci sahifeden mabat) merkezlerinden geç:nceye ka· 
• m~him bir kuvvet _i~i. More 

1 
. !d.ehmet Alı, ~-8~_4 kanu~u~a- yapıl-:ın ilk in~ihabat_a ~ahir bir ; zamanda teemmül edilecek ve !inde tevzi edileceği tesbit ettik da Ankaradan aldığımız haber-

1 
dar epeyce ~ir ~aman~ . i~~iyaÇ 

Kayı!ne ~eh~e.t Al~nın karışı nısının 16 mcı g~u kend~sın~ eksenyet t~mın ~~mıştır. 1 tatbikatı da ayni zamanda ola-
1 
ten sonra tevziata başlanacak- 1 

lerimizden mühim bir kısmını olma~ı~dan ı~erı gelmıs~ır. . 
sı bıttabı İngılızlerın o zama yollanan ferman ıle bu vazıfeyı Ru ya ıle munasebat caktır. Heyeti umumiye içtima tır. 1 feda etmeğe mecbur olduk. 1 Bızım bu ızahata fazla tıır 
k dar kendisine vermiş ol- almış oluyord~._ . / WASHİNGTON, 18 A.A.-' mm ilk mevzuunu bu mesele ile Fiitün bu islerin yapılması Dün Elektrik şirketine müra- şey ilave etmemiz icap erlivors~ 

klan ehemmiyeti bir kat da Mehmet Alının e.lı?~e ~ev- Amerika hükumetinin Rıısya ile komi~yonda vl". tali. komisyonlar için bir, h;rbm;uk senelik bir za-1 caat ederek cereyanın inkıtaı se-1 sunu sövliyelim ki elektrik ihtı: 
arttırıyordu. cut. k~vvet 30,000 kışılık hır or- siyasi münasebette bulunma-

1 
da yapılacak tadilat teşkil ede- mam-1 · gecece~i ve tali komis-1 bebini öğrenmek istedik. 

1 yacı valmz, avdmlık meşele.sı 
Yu'!an ihtiliili 821 de başladı. ~~ ıdı. Bu ~rdu 0 2?manı? t~ra~ makta olmasından dolayı Ame-' cektir. 

1 
yanlarda dahil olduğu halde , Söylendiğine göre inkıta, şeh 1 

de!!ildir VP ~lektrik artık h·.,de 
senesine kadar Babıalininl Fıyı:ma g:re tensık edılm;~~1 • rika limanlarından Rusyaya ait! Yıınanlılann bir ay zarfında ;nühtelif miibadele komisyonu-· rin umumi elektrik cereyanınıı' de hir san:ıv• vasıt:ısı olmuştLI~· 
isyanı bastırmak için !llrfet- b'a k t sev ıyata başl~nmak ıçı? 1 harp levazımı gönderilmesini 1 muhtelit mübadele komisyonu- 'nu daha hir iki se:ı.e faali ve' te temin eden ü.ç büyük motörden Flektrik sirketine hunu b • 
gayret beklenen neticeyi ır aç ay geçmek .lazım. geldı. men'etmeğe karar verdiği dün 1 na verecekleri 425 bin !sterlinin b11lunacağı tahm:n edilmekte- birinin bozulması yüzünden ile j zim hatırla:mamı! icap ewıet 

· " · • ' '"dı) a sureti tevzii henüz tekarrür ! dir ' ,; !{elmiş ve diğer motör yerine kanaatindeyi:ı: 
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"icaret Odası kendi reis vekilini tecziye-- etti 1 
Cezai 

ı'icaret Odası Birinci 
eis Vekili Süre)ya 
Bey ile şürekasını 

tecziye etti. 

il ceza niçin keslldl, 
Zahire Borsaeına 
avans verilecek. 

1'icaret Odası meclisi dün 
içtima yaptı. 

Meclisin bu iç
timama Ticaret 
borsası tarafın
dan borsalar ka
nuna mugayir 
haraket eden ba
zı kimselerin is
imleri verilerek 
tecziyeleri isteni 
yordu. Bu me
yanda Tioaret 

~Uteyya ısey Odası blrlnsi re
Vekili Şerif zade Süreyya Bey 

. Şlireklsına ait bir fırında çcş 
~ muhalif un bulunduğu da 
~l'dediliyordu. 

!vıeclis bu fiilden dolayı Şerif 
:~e Süreyya Bey ve şürekasm 
'"it 50 lira cezayı nakti alınma 
ltıa karar verdi. 

Adalar bütçesi 

1.}lundan sonra İktısat vekA
;;ı.nden gelen ve Odalar bütçe
L~tn aynen tatbiki lüzumundan 
~&eden bir tebliğ okundu. 
.!Ulun lF, muhasebe müdür!U-
1.Uııt!n l>ir fasıldan para nakll i
~.vak{ olan talebi vekfılete ar
"'lidi. 
Zahire borsaıma avans 

1 l'lcaret borsasınca istenen 
O bin liralık avanam verilmesi
~c de müsaade edildi. 
Ilı l<Atibi umumf Vehbi Bey 
.eclise bu sene sonbaharında 
ir .• k · ~ mensucat sanayıı ongresı 

planacatmr bildirdi. Meclis 
"' kongre için Fazıl, Ali Galip, 

Vket, Re§'lt, N!zameddln Ali, 
~Yfi ve Atıf Beylerden mürek

tı bir komisyon intihap etti. 
Şeker ve şekerli mamulat 

Ilı Şeker ve şekerli mevaddan 

11 
Uıunele ve okturva resimleri 

~rntyaca~ı mevzuubahsolduk
lı., sonra İslam zade İsmail 
il\ kkı Beyin meclisten istifası 

Undu ve kabul edildi. 

/(adın Birliği 
8et~dlge intihabı 
yaklaştığından 

faaliyete geçecek 
l<adm Birliği heyeti idaresi 

'cııelik kongreden sonra dün ilk 
'titnamı yapmıştır. Heyeti ida 
tc bir taraftan senelik mesai ra
~runu hazırlamağa başlamrı, 
~~er taraftan da vakit yaklaş
~kta olması itibarile intihap 
~ırlıklan etrafındaki faaliye
"lt tezyit etmiştir. Geçenlerde 
~lırimize gelen Sırp feminist-
l'İnden Mm. Markovic; evvelki 

tİin Birliğe giderek aza ile te
~ etmek istemiş ise de kimser bulamamıştır. Şimdi de mem 
dt_~etine avdet etmiş olduğun
~n temas imkanı kalmamıştır. 

\rilayetten Birliğe yapılan 
tebliğde Birlik tarafından bade
~ Yapılacak miisamerelerden 
~siın atrnmıyacağı bildirilmiş
~r. Birlik yeni bir tenez.züh t~r 
il etmektedir. Bu, ya bır denız 
~ezzühü veya bir kır gezintisi 
~1~caktır. =-=-------
Sabık Irak Başvekilinin 

ailesi 
~ İntihar etmiş olan sabık İrak 
a iVekili Abdülmuhsin Sadun 
°l'~Yin zevcesi ile çocuklarının 

Urkiyede ikamet edecekleri 
~kkında bir Mısır gazetesinin 
~tdiği haber teeyyüt etmemek 
•cj;r. Çünkü Abdülmuhsin Be
·~ zevcesi henüz şehrimize gel 
ış değildir. 

---~-
"laliahmeı-in muaveneti 

1 tan bul Hiliiliahmer merke
' Giresun v~ havalisindeki mu
. 'lete muhtac ahaliye tevzi e

ek ii.zrc 4 7 5 bin kilo mısır 
;ı.,'l aa e•mi ·tir. 

70 bin kitap 

Evkaf kiit4phane-
11lnde çiirllgor .. 

.tı.ral•rınd• pek kıgınelll 
•••rl•r de var ... 

İstanbul Evkaf kütüphanelerinde 
mevcut (70,000) den fazla eıki yaz
ma kitaplardan mühim bir kmnı
;un ihmal yüzünden çürümekte ol
duiu anlaşılmış ve bunun önüne geç 
mek üzere hüldimet nezdinde teıeb
büsatta bulunulmuştur. Çok ihtima
ma muhtaç olan kitapların sık sık 
havalandırılmaması ve bazı kütüpha
nelerin tamire muhtaç bir hale gel
m"i büyük zararlara •ebep olmuş
tur. Çürümeğe yüztutan yazma ki
taplar arasında ( 5000) lira kıyme
tinde tarihi, ender ve emsalsiz eser· 
ler de va.rdır. 

Kitapları aıri bir şekilde tasnif 
için Hamdullah Supbi B. in Maarif 
Vekilliği zamanında ba!lıyan teıeb
büa te masrafın fazlalığı dolayıoile 
kalmııtır. Ancak Ayaoofya ve Nuru 
Osmaniye kütüphaneleri bu tarzda 
tunlf olunarak her kitap için birer 
fit vllcudc getirllebilmittir. Fi,lerln 
taneıl bir liraya maloldujtundan §İm
dilik diğer kütüphanelere tetınlllne 
imk8.n glSrülmtmektedlr. Bazı olrun
mıyan ltizuınsuz kitapluın mahzen· 
!ere nak1edilmesi için maarif idare
sine bir tebliğ gelmemiştir. 

Şehrimizde (150,000) i Darülfll
nun kütUpbancsbıde olmak tieere 
bütün kiitüphanelocin mevcudll 300 
bin kitap kadardır. Evvelce miktarı 
60 a baliğ olan umumi kütüphaneler 
dağınıklıktan ve fıu:ııl! masraflardan 
kurtulmak için tedricen toplanarak 
hepsi ( 1 7) kütüphanede cemolun
mu§tur. 

Bunların hepsi bir kütüphanede 
toplu bir halde bulundurmak taoav
vuru da gene tahsisat meselesi yili<Un 
den tatbik sahasına intikal edeme· 
mittir. 

Maarif Vekileti, Vefadaki talebe 
yurdu binasını bu işe tahsis edecek 
ha tt.i bir kat daha illveoile muhte
şem bir tehir kütüphanesi haline 
getirecekti. 

Hatta bunun için tetkikat icra et
tirilmiş ve p!Anları hazırlanmıştır. 

Fakat itin (200,000) liraya müte· 
vakkıf olduğu tesbit edildikten son
ra şimdilik ( !) vazgeçilmiştir. 

Kısmı izamı artık okunmıyan es
ki kitaplara mukabil her tar.afta ala
ka ile karşılanan yeni harflerle ba
sılmış kitapların miktarı (1500) ka
dardır. İstanbul kütüphaneleri meya
nında en ziyade rağbet bulanı kiitüp
hanci umumidir. 

Kütüphane memurlarının tetkika
tına g!lre tetebbü erbabı pek azdır ve 
bunların en fazla gittikleri yerler 
Stileymaniye ve Fatihteki Millet kü
tüphaneleridir. Diğer kütüphanelere 
rağbet azdır. 

Bir kıaım evlerden öteye beriye 
kitaplar atılarak zıyaa uğratıldığı 
maarif idaresinin nazarı dikkatini 
celbetmittir. 

Ya bakkallara yok pahasına git
mek veya sokağa atılmak suretile 
mahvolan bu kitapların badema civar 
umumi kütüphanelere hediye olun
ması temenni edilmektedir. 

Halkın okuma ihtiyacını teşvik ve 
teshil için semt semt kıraat salon
ları açrlması kararlattmlmııtır. 

Bundan baıka köyler için de sey
yar kUtliphaneler temin edilecektir. 

Mahkemelerde 
Katil Rahmi 15 se
nege mahkum oldu 

l'akat Rahmi hali firarda 
bulunuyor .. 

. Beyoğlunda bir boks maçı netice
ıındc zuhur eden münakaşa ü1:erinc 
Nobarı vuran Rahmi'nin muhakemesi 
görülmüş ve 15 sene ağır hapse mah 
kfun edilmişti. Temyiz mahkemesi 
ahiren bu kararı tasdik etmiştir. An
cak katil Rahmi, mevkuf bulunduğu 
yerden firar ettiği için kesbi kat'iyet 
eden ilam infaz olunamamaktadır. 

Bakırköy cinayeti failleri 

Bakırköy kesik baş cinayeti
nin tahkikatına devam edilmek
tedir. Katiller yedinci müstan
tik tarafından dün tekrar istiç
vap edilmişlerdir. Katiller cü
rümlerini temamile itiraf etmiş
lerdir. Ancak baltayı vuran ve 
cinayetin asri faili olan Ömer 
yaşının 20 olması dolayısile i
damdan kurtulacağı tahmin e
dilmektedir. 

Mahkumiyet karari tebliğ 
edildi 

Haydar Rifat B. hakkında 
Ankara asliye ceza mahkeıııesi
nin verdiği mahklımiyet kararı: 
evvelki gün teblig edilmiştir . 
Haydar Rifat Bey temyiz layiha 
sım hazırlamaktadır 

Havuzlar 1 Türk derileri ·-
Bir senede kaç va
pur havuzlandı ? .• 

Rusyaya ihraç edi- J 
lirken muayene var. 

Eonıbiler gördükleri 
teshilAttan memnun •. 

Seyrisefain idaresinin Haliv 
teki havuzlarının faaliyeti, Ni
san ayı içinde kapağı takılan iki 
numaralı küçük havuzun inzlma 
mile, geçen senelere nisbetle 
pek artmıştır. 

Havuzlar müdiriyetinin ista 
tistiklerine nazaran 1929 senesi 
içinde Seyrisefain havuzlannda, 
2 Amerikan, 5 Yunan, 4 İngi
liz, 1 İsveç, 1 Norveç, 1 Alaman 
2 Danimarkalı olmak üzre 1 7 
ecnebi ve 132 milli sefain havuz 
lanmıştır. 

2 numaralı küçük havuz, üç 
havuz arasında en çok iş göreni 
olmuştur. Kapağının vazından 
itibaren geçen iki aydan az bir 
zaman içinde küçük havuzda 25 
gomi havuıılanmıştır. 

Havuzlar fen müdürü
nün izahatı 

Kiiçük havuzun meziyetini 
anlatan, havuzlar heyeti fonni
yesi müdürü Yusuf B. diyor ki: 
"- 1 numaralı havuz ;(6 bin 

tondur. Beş saatle kurutulur. 3 
numaralı 56 bin ton ve yedi sa
atte kurutulur. Küçlik havuz ise 
16 bin tondur. Ve iki saatte ku
rutulur. Bu suretle, küçük ha
vuzda, gilnde iki vapur havuzla
nabilecektir. Burada tathir ve 
telvin için müracaat eden gemi
lerin işleri seri olarak görülmek 
tedir. 

Ecnebiler çok memnun 
Havuıdarda gösterilen teshi

lat, ecnebi vapur kumpanyaları
nın hoşnudisini celbetmektedlr. 
Miişterilerimizi memnun ve iş
lerin süratle ikmali için her tür 
lü fedakarlıkltan, ve hatta saa
ti mesai haricinde bile çalışmak
tan kaçınılmamaktadır." 

Fiatler şimdilik yüz
de kırk noksandır ... 

Geçen sene Rusyadan Türk 
malı değildir diye iade eililen 
ve şimdi yeniden ihraç edilecek 
olan deriler için hazırlıklara bq 
laıınuştır. 

İhracedilecek deriler bir defa 
daha Ticaret Odası ekı.f>Cr heye
ti tarafından muayene edilecek
tir. 

Y aptığrmız tetkikata nazaran 
deri fiatleri geçen senenin ihraç 
zamanına nazaran şimdi yüzde 
kırk nisbetinde düşilktür. 

Abdülkadir. B. Londraya 
ı:,..\diyor 

Borsa ve Osmanlı Bankası 
komiser vekili Abdülkadir Bey 
bugün Londraya hareket edecek 
tir. AbdUlkad!r Bey bu ayın yir
mi ikisinde Londra'da toplana
cak olan Osmanlı Bankası heye
ti umumiye içtimaına iştirak e
decektir. Abdülkadir Bey 15 
gün zarfında avdet edecektir. 
Abdillkadir Beyin avdetine ka
dar Borsa komiser vekaletini 
Nurullah Esat Bey ifa edecek
tir. 

-0-

v ehbi B. geldi 
Alt iktisat meclisi içtimalarına iş 

tırak eden Ticaret Odası umum! kt
tibl Vehbi B. dün avdet etmittlr. 

-o-
Borsada vaziyet 

Dün borsada İngiliz lirası 1033,S 
kuruşta açılmış ve bir aralık 10S4 
kuruşa kadar yükseldikten sonra 
1033,5 kuruşta kapanmııtır. 

Liret 8.97.5, Altın 912,S kuruttan 
muamele görmüştür. 

vııau~tte 

Yol teftisatı 

Nafıa müsteşarı da 
Mahlıilat ":ı?~fiyeti lağve- yollan teftiş edecek 

Evkaf idaresinin yeni kadro- Nafıa müsteşarı Arif Bey 
su mucibince mahlulat müdiri- şehrimize gelmiştir. Yalova yol 
yeti lağvedilmiş ve vazifesi va- !arını teftişe gidecektir. 
kıf akarlar müdiriyetine devro- Yalova'da büyük asfalt yo-
lunmuştur. Dairenin lağvile a- !un da inşasına başlanmıştır. 
çıkta kalan 10 memur diğer va- Bu sene içinde Topkapı-Çek
zifelere tayi.a edilmiş, yalnız mü mece yolunun inşaatı da bite
dür Salih, mümeyiz Recai B.ler cektir. 
le bir katip açıkta kalmıştır. İstihlak davaları 
MahlQlat dairesinin işlerile va- Vilayet idare heyeti dün top 
kıf akarlar müdiriyeti meşgul lanmıştır. Vandevze şirketinin 
olmağa başlamıştır. tarholunan istihlak vergisine 

Esnaf Cemiyetleri bütçeleri vaki olan şikayeti tetkik olun-

Yeni esnaf cemiyetleri tali- muştur. 
matnamesi mucibince esnaf ce- Hacı Mehmet Bey 
miyetleri bütçelerinin İktısat Mülga İskan umumi müdü-
vek1Ueti tarafından tastiki la- rü Hacı Mehmet Bey şehrimize 
zımdır. gelmiştir. Hacı Mehmet Beyin 

Esnaf cemiyetlerinden mü- bir valiliğe tayini mukarrerdir. 
him bir kısmı henüz bütçelerini Vilayet Encümeni 
esnaf mürakaba heyetine Vilayet daimi encümeni dün 
vermemeşlerdir. Müraka- Vali Vekili Muhiddin Beyin ri-

ba heyeti dün bütün cemiyetlere yasetinde toplanmıştır. Mektep 
üç gün zarfında bütçelerin heye inşaatı hakkında görüşülmüş
te getirilmesini tebliğ etmiştir. tür. .. . . . ...................... " ............................................................ __ __ 

Şeyh Saidin oğlu Selahattinin Ankara Ağırceza mahkeme
sinde arkadaşlari le birlikte muhakemelerine evvelki gün baş
landı. Dün bahs~ttiğimiz bu mahkemeye ait olarak Ankara fo
toğraf nı•.ıhabirimiz yukardaki resimleri göndenniştir. Bunlar
dan bi;isi fesatçıları. diı;eri de başfesatcıyı huzuru hakimde 
gö termektetlir 

l 

Gazi köprilsü 'r 

' 
ihale şartnamesi 

ihzar edlligor. 

B•m•n tnıaala başlamak 
ı,ın p•r• vardır .. 

Gazi köprüsü işile meşgul o
lan ve emanet heyeti fenniye 
müdürü Ziya, mütahassıs Bürha 
neddin, köprüler mühendisi Ga
lip B. !erden mürekkep bulunan 
komisyon dün hem öğleden ev
vel, hem de öğleden sonra içti
ma ederek tetkikata devam ey-
lemiş, ihale şartnamesini hazır- Galatasaray takımı sahaga çıkmadan eı•r•el 

ıamağa başlamıştır. Bu işıer1e ··""'ı"ener Spor \'e Hakova
bir taraftan da Ankarada bulu- 1 \'V 
nan emanet muaviniHamit B.de 

meşgul olmaktadır. İhale şartna ya n fiS l) ye 0 j J d İ k ? f 
mesi yakında ikmal edilecek ve 
inşaat için münakasa açılacak- j " .. •• • dk 
tır. Gazi köprüsü.için elde mev-ı Galatasarayın yegane gol unu Sup hı yaptı.:' 1 

cut para hemen ınşaata başla- M h . } . . ff k } d l 
mağa müsait bir miktardadır. u acım. erımız mu va a o ama 1 ar. 

Nafıa vekili 
yakında bir teftişe 

çıkıyor .. 

Demlr110/lar nakllg• tarl
f•l•rl indirilecek .. 

Galatasaray Avrupa turnesinin ı HAKOV A'ya O-ı NASIL 
dördüncü maçını Viyananın profes- YENiLDiK? 
yonel takımlarından Wiener ıport· Bugün Galatasaray Avrupa tumo.~lU 
Club'le yaptı. Ha ·anın fevkalade Bt· sinin son maçını yaptı. Galataaaraı 
cak olmasına rağmen gene etrafta 6- Hakova ile karşı kartıya. . Miıtef r 

7 bin k:ifi kadar tahmin olunabilen Hanterin Viyana ve İstanbulda bir 
bir seyirci kütlesi var. Saha o ka- çok seneler antrenörü bulunduğu ta· 
dar iyi değil. Viyana sefirimiz •: kımlar karıı kar9rya .. 
maçta hazır bulunuyor. Yirmıje İşte 11 sarı-kırmızılı oyuncu bin. 
yaklaşan Türk seyirciler de var. Nu- lerce ba1kın alkışları arasında sabaya 
tuklar söylendi. Bayraklar alındı fırlıyorlar. . Yüzlerinde ne dünkü 
verildi. yorgunluktan ne de bugünkü kuvvet. 

Bizim takım: li hasmı karşısında duyulan bir neY· 
Nafıa vekili Recep Bey bu Ulvi midt var .. 

f · Mithat, Bürhan Galatasaray takımı bugün ço~ 
sene na ıanın yapacağı ışler, şo- 1 Vedat, Nihat, Suph> ba§ka bir tetekklil arzediyor: 
se, demiryolu, ' Kemal, Rebii, Kemal Faruki, Er- Ulvi 
köprü ve su in- 1 cüment, Mehmet. Mitbat, Bürhan 
şaatı hakkında Maç başladı. Onların sağdan aar- Suphi, Hüseyin, Riza 
ıu izahatı verdi kan bir akınları. Sol müdafilmizin Kemal (Rebü) Kemal Farukt, Lidl 

bek, Nihat, Mehmet. 
- Meclisin güzel bir kesişi. Top taçta .. 

Galatasaray müdafaası çok değit· 
miş. Merkez muavin Nihadı salt iç· 
te, sağ haf Suphiyi de sol muavin 
mevkiinde görüyoruz. . Oyun ıı;one 
bir Avusturyalı hakemin idaresindı 
batladı. 

tatilinden sonra 
Zonguldaktan 

başlıyarak na
fıa veklleti tara 
frndan yapılan 
demiryolu, şo
se, köprü ve su Recep Bey 
inşaatı ınıntakatarını dolaşaca

ğım. Seyahatim bir ay kadar 
sürecektir. 

- Gazeteler Ankara istasyo
nunun tevsi edileceğini yazıyor 
lar. 

- Ankara istasyon binasının 
tevsiine ait gazetelerde çıkan 
havadisler doğru değildir. Bu 
hususta Fox biraderlerle olan 
mukavele tadil edilmiştir. Bu 
mukavele mucibince işlenmemiş 
para olarak kalan 1,800,000 lira 
yı Ankara istasyonunun ıslahı 
için sarfedeccğiz. Bu para ile 
yalnız istasyon binası yapılacak 
değildir. Paranın kısmı azamını 
tahminen bir buçuk milyon ka
dar olan bir kısmını istasyonun 
fenni tesisat ve teşkilatına ve 
ticari tesisatın vücude getirilme 
sine sarfedeccğiz.Kalan 300,000 
lira da yeni istasyon binasının 
şimdilik birinci katını yaptıra
cağız. Bu kat istasyonun yolcu 
salonunu ve sair teferruatını teş 
kil edecektir. Binanın ilst katı
nı sonra yaptıracağız. 

- Su işlerinden bahsetmişti-
niz .. Terkos şirketi hakkında 
yeni bir şey düşünülüyor mu? 

- Şimdilik terkos şirketi hak 
kında bir şey söyliyemem." 

ANKARA, 18 - Devlet de
miryollan idaresi nakliyat tari
felerini tetkike başlamıştır. U
mumi tarife bu hususta bekle
nen mütehassıs geldikten sonra 
esaslı surette tetkik edilecektir. 

Maamafih demiryollar idare
si tetkikat neticesinde yapılacak 
tenzil9.tı yavaş yavaş tatbike 
başlıyacaktır. 

•••••• 1 

Ziraat bankasının bağcılara 
yardımı 

Ziraat Bankası, kükürt ve 
göz taşı gönderilemeyen kredi 
kooperatiflerine kolaylık göster 
mek üzre bazı yeni tedabir al
ınış ve şimdilik altı bin torba 
kilkürt mübayaa etmiştir. 

Daha ilk dakikalarda onların bi
lerek, anlaşarak müdafamızı bunal
tan güzel kombine hücumları olu
yor.. . Müdafaamızın fevkalade gay
reti sayesinde bu hücumlar akamete 
uğruyor. Hücum hatımızm, Kemal 
Farııld'nin Mehmede güzel bir paoile 
onların müdafasına bir akışı. . Meh
medin nefis bir ortalayışı. . Top bi· 
zim sol tarafımızda .. · Rebitden Faru
klye bir pas. . Bek yeti,ti. Kemal to
pu sola açmağa mecbur oldu. Güzel 
bir plase şüt. . Kaleci kurtardı. Bi
zim ilk tehlikeli akınımız. . Santr
hafları çok güzel oynuyor. Sağ haf 
!arı da çok güzel. . Sol tarafımızı 
bayağı tıkamış. . Hakimiyeti yavaş 
yavaş daha bariz surette kendi leh· 
!erine çeviriyorlar. Müdafaamız bu
gün bütün gayretine rağmen o ka
dar güzel oynıyamıyor. Aradan ha
fif bir sıyrılış. . Ulvi dişarı çıktı .. 
Sıkı bir şüt, ve ilk gol. . Top ortada. 
Kemalden Ercümende ondan Nibada, 
Nihattan Leblebiye uzun bir pas. 
Mehmet kartısındaki hafı atlattı. Ka
leye ookulmağa çalışıyor. Topu sağ 
içe verdi. . Sıla bir tüt. . ve diprı. 
Soldan güzel bir akın yaptılar .. Sol 
açıkları mllhacimlerinin en iyisi. A
hali top onun ayağına gelince hep bir 
ağızdan bağırıyor. . Soldan bir hü
cum esnasında soliçleri güzel bir şilt 
attı. Ulvi bu güzel şütli çok ıtüzel 
bir plonjonla durdu. . Bizim talam 
o kadar gayretine rağmen bilhassa 
mühacimler ilerde tutunamıyorlar ... 
BUtün ylik müdafanın Ustilnde gibi 
bir şey. . . Gene top onlarda, gün! 
bir kombinezon, sıla bir 9üt ve ikinci 
ıtol. . . Onların artık çok bariz h!ki
ınlyetleri altında oyun cereyan edi
yor. Uıtüste iki ıtol daha yaparak 
devreyi 4-0 bitirdiler. 

Santrforumuzun saf içimize bir 
pası, Nihat sürüyor. Sol içimize de-' 
rin bir pas verdi. Fakat bu güzel pu 
sol içimizin ayaklarında ezilir gibi ol 
du. Hasım müdafaası kaptığı topu 
santrhafırun yardrnıile bizim sahamı· 
za dotru sevkedlyor. Top sol tara
fımızdan kalemiz önüne indi. Mit- t 
batın sıkı bir vuruşu. Santrforumu- ı 
run aol açığımıza güzel bir paıı .• 
Sert bir dripling. . Top hasım kalesi 
önünde. . . Sol açığımızın zaviyeler 
kapalı olduğu halde lüzumsuz bir şü 
tü. Top ditarı çıkıyor. Daha ilk da· 
kikalarda Galatasarayın tazyiki hiı
sediliyor. Şimdi onların rüzgarla be
raber sıkı bir hücumları. . Bizim 
müdafaa bugün güzel oynuyor. İler
de mübacim hattımızın tutunabilme· 
sidir ki bugünkü müdafaayi o kadar 
çok basım tazyikine maruz bırakmı
yor. Onların k5h sağdan ve kiib sol· 
dan kurtulabilen alanları da kaleci
mizin ve müdafaa hattımızın gayreti 
aayeıinde neticesiz kalıyor. Sağ içte 
Nihat karşı taraf müdafaasını allik 
bullıl.k ediyor. Ah biraz da soliçimiz 
çalışsa. . Oyunun yirminci dakikası
na doğru Nihadın Kemal Faruld'ye 
bir ihtarı ... Kaptan Rebii'yi çağın
yor. . Reblt Kemal Farukinin yerine 
geçiyor. Şimdi tol tardımız da ilerde 
tutunabiliyor. Saldan güzel bir hü
cumuınus •. " pndel.. Top santrforu 
muzda .. Fakat Hakovanın o iki beki" 
çok mükemmel. Muhacimlerimize fır 
sat vermiyor .. Gene bizim kaleye bir 
akın yapıyorlar. Birinci haftaym bit
ti. 

İkinci devreye biz batladık. Sant- İkinci baftaymda onlar takımları· 
rfordan aağiçimize oradan aağ bafımı nı değiştirdiler. Sol, sağ muavinler 
za ve açıtımıza ıtiden topun onl~rın ve sağ içlerine yeni birer oyuncu gel 
on sekizi içine gtizel bir inifi. . Ke- di. Belli ki oyunu kazanmak için uf' 
mal Farukinin sıla bir fırlayışı. . Mü raşryorlar. Daha başlar başlamaz on· 
dafi arkada kaldı. . Şilt atacak. Fa· !arın bizim kaleye bir kaç tehlikeli 
kat bekin güzel bir yaslaruıı. . Top inişi ve bizim mukabil akınımız. Ni. 
avutta. . Onların akınlar üstüste de- hat sıkı bir şüt attı. Kaleci yata
vam ediyor,. Gene bu akınlar esna- rak kurtarıyor .. Sağdan bir korneri· 
sında beşinci golti biraz sonra da al- mize Rebii sıçrad': H~fif bir kaf.a vu· 
tıncıyı yaptılar. Bizim mühacimler ruş~ .. Top sol m dafıın uzun hı~ vu 
artık bir gol yapabilmek için çok faz r~şıle onların sa? arafında .. Sagd~n 
la didinmeğe başladılar. Oyunun bit-\ bır akın. . Supbı ka!•, . vurrı;ak ı~ın 
mesine yirmi be§ dakika kadar bir yerden gelen topa ıgı.dı. Sar. >.çıgın 
şey var .. Bizim çocuklar onların çok 1 seri bir ba~a~ s:ıUayışı ve sol hafımı· 
ağır basan tazyikinden kurtulup fu- ·~.n :yere duşuşu. Tekme kaşının us
la gayret sarfile bir iki akın yaptı- tunu sıyı~arak geçmış. : Oyuna de· 
!ar. K. Kemalin sonladn güzel bir İ· vam edemıy.e~ek bır .v~zıl'.~tt~. Y crı
nişi görünüyor ... Top ortada. Sıkı ne Vedat gırıyor. Bızım ustu.s~e hır 
bir şüt ... Kaleci plonjon yattı. Top kaç yırtıcı akınımız. Faka~ butllrem· 
kornerde. . gayretlere rağmen her ık!. 
S b' · ·· 1 b' f 1 gol yapamıyor. Hakova mc~do----up ının topa guze ır ır ayışı . kal . t hl'k r d kilr,ın an: 
Dripling yapıyor. . Sağ hafı kıvırdı. n • •:zıe dı; ı e ~ : , .iida bilmbza. 
Sağ müdafi de geride kaldı. . Kale- ;"ege ıı a ar. · .frı~er olan parm•k 
cilc karşı karşıya. . Sıkı bir şlit .. Ka- ~a ".fyor. f mahalle;i, Ukçu! ı 
leci plonjon yaptı. . Fakat top sol a ~1• d 0!',ıl"de JO :l'.1 numaralı 
köşeden içeri girdi.. Bizim de onla- ~~n ı:_ !?h lıçyrız lirı kıymrtind 
ra ilk golümüz. . Şimdi Nihat mu- ~ra~ 'UUkkAnd• fnkindo 0J1lan h31 ı 
hacim hattında oynuyor. Nibadın kar z:n ,liahallin . 1~·6·9.10 mihind · ıcr 
~ı tarafı hırpalıyan bir kaç akını. e k0ın•n. ıkıncı ınuııye,l n tiec ·nu 
Onlar da sert oynamağa başladı' . . 2~00 hrada ıaHbi uhdesine ıhal 

Banka, bundan başka kazalar Nihadı bir kaç yerde ancak .. ;uretını edılrnış ısed_e kıymcu muhamemııeı, 
daki kredi kooperatiflerinin me durdurabildiler. Mubar;, e cevap ver- b~lı~adıll;ınuan 8 .. temmuz llJO s 

d ·· 'l k · h k ı · ıı ·· ..ı. k gunu saat 15te muzayedenın icr. ı 
va ı muştaı e omısyonlanndan asım a eıı nuı;l<i ·atta hazır bu- na karar verilmiş oldu~un,lan Llır 
aldıkları mazbataların muhtevi-! Nihayet haketakdtr<le hakkında olanlonn kıyır ti muhamınenelerinı 
yatını kendisi tahsil edecek ve altı bir Galat•ıı:rı ittihaz cdilccexi yuzde onu nisbetin,le pey akçelen· 
bu mazbatalar mukabilinde ko- ı bitiyor. ~ır " nl mnstasbihon muracaat erlemtlcr! 
operatiflere derhal kül!;"' rt ·· oynadılar~ · ilin olunur. 

• U goıı tra ve sag ı 
derecektır. J forhn f•v" 



Fikir, ~i.z;ı th, EcleD y«t , ı•Iı CI 
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Asnn umdesi "Milliyet" tir 

19 H AZlRAN 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

No: 100 Telıraf adresi: Milliyet, lı
labbul. 

T~lefon numaralı: 
lstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER/ 
G Türkiye için Hariç için 
3 dylı&ı 400 kuruş 800 kurut 
6 " 150 IJ 1400 " 

• 12 " 1400 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıeçen nuıhalar 10 kuruı 

:Ur. Gazete ve matba•Y• ait işler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ili.n1arın meı'u)iyetini 
kabul etmaz. 

BUGÜNKÜ HAVA 
hararet tn çok 22 en ız 

ducu !dl. llvgün rüıg~r 

;anil havı açık olıcıknr. 

Gülüyorum! 

Barışan karı 

lıilıplll1r ıinhıkaıı 

Devlet Bankası 
5 7 inci hafta 5 inciliğini Da

rüşşafaka Lisesinden 85 Osman 
Nuri B. kazanmıştır. Yazısı şu
dur: 

Bu haftanın en mühim haberi 
hükumetin; Devlet Bankasına 
dair olan layihayı müukere ve 

-Fransızcadan- neticelendirmesidir ... 
koca 

Oldukça uzun bir zamandan-
0 kadınla evleneli iki sene 1 Bilet kadındaydı. Onun bileti beri bir ihraç bankası teşkili i

kadar olmuştu. Fakat adamcağıj aramasından şüphelenerke bu- çin çalışmakta olan hükumetin 
zın hayatı tam bir cehemmen mı vermedi. Nihayet kocası iti- hazırladığı layiha Meclise tak
halini almıştı. Fakat karısı ela raf etti ki bilete beş yüz bin dim edilmiş ve iktısadi hayatı
ayni suretle bu izdivaç hayatın· frank çıkmış... Numaralar ta- mızın en büyük yeni ve modem 
dan şikayet ediyordu. Belki o mamdı. Fakat kadının elinden bir cihazı tetkik edilmiştir. 
da haklıydı. Aralarında kavga bileti almak imkansızdı. Niha- Paramızın istikrarı için bütün 
eksik olmuyordu. yet alınacak beş yüz bin frangı lazım gelen kayıtlan ihtiva e

Her ikisi de inatçı, kibirli ol- taksim etmeği düşündüler. Fa- den bu kanunun müstacelen mü 
dukları için biribirlerine feda- kat bu da kocasının işine gelmi- zakeresi bizde "Devlet Banka
karlık göstermiyorlar, ikisi del yordu. sı,. mn pek yakında faaliyete 
kendi dediğini ötekine kabul et Nihayet şu çare kalıyordu: geçe~il~ceği kanaa~ini u".~ndır
tirmek istiyordu. Kadm pek Ayrılmaktan vazgeçmek ... Ka- dı. !-ayıhamn Me_clıste ı:ıu~ake
parlak bir hayat süreceğini ü- cim: resınde banknot ıhracı ımtıyazı 
mit ederek hayalata kapılmış- _ Evet, dedi, evvela mahke- . nı haiz olm~k üzere bi~. (~~~ac; 
tı. Fakat kocası böyle değildi. meye gideriz. Ayrılmaktan vaz bankası) vucude getırıldıgıne 
Tramvay varken otomobil e bin geçtıgımızı hakime söyleriz. dair olan ilk madde kabul ol~~
meğe bir türlü akıl erdiremez- Bu bittikten sonra bankaya gi- duktan sonra bankanın vezaıfı
di. Bu ayrılık daha i zd ivaçları- derek paraları alırız. ni gösteren ikinci madde de ay
nın ilk günlerinde meydana çık- Onun dediği gibi oldu. Mah- nen kabul_ olunmuştur. Bundan 

Şu günlerde gazetelerde bir mıştı. Kadın kocasını affetmi- kemecle işlerini bitirdikten son başka hazıne bankaya mesku~ 
.a ~~ y~ılar, fi~~er ve söz~~r yordu. Kocası ela onun böyle ra bankaya gittiler. .. Fakat ban ve külçe olarak 500,000 alt.ın lı-

. şar e ıyor.... uyorum, ır hayalat peşinde koşmak isteme kada bileti gösterdikleri gişede ra pa;a ve ayrıc~ 1 ~6. m.ılyon 
laha okuyorum, bir daha okuya sini caiz görmüyordu. Nihayet ki memur paraları sayıp kendi- 492 _hın _beynelmılel ıtıbar~ kı~-

r um ve ondan sonra gülüyorum. çok geçmedi, kadın: !erine teslim etmekte biç acele ı n;etı haız a!tın frank tahvıllerı-
Ier ııülüşümde arkadaşlar so- _ Ben böyle bir hayata kat- etmiyordu. nı verecektır. 

a uyarlar: !anacak kadınlarda.n değilim; Karı koca sevinç ve üzüntü i- Yeni neertyat 
< - Gine tuhaf bir şey buldun dedi. Hayat mı bu?.. . çincle bekliyerek ne diyecekleri v 

b alibal.... Kocası omuzlarını sılkerek ~u ni şaşırmışlardı. TÜRK SPOR 
r Daima sükutle mukabele et- cevabı vermişti: . . Nihayet kadın gişedeki me-

n L · b il "h t 38 inci 'aı.· ı~ı bugu·n l'ek ne-
1gım u sua ere nı aye şu ce- - Tuhaf şey!.. Sız hayatı hıç mura çıkışmak istedi: 
abı verdim: bilmiyorsunuz öyle ise... - Rica ederim, bizim biletin fis bir ~d.ildc ç ı ktı. ı::~rd Şe· 

s - Bir mecl'iste nekregu bir Artık bundan sonra kan koca parasını veriniz... filı: Heyin yaz1>1. Smeling· Şar-
lat bir hikaye anlatmış, orada nın hayatı daimi bir mücadele, Memur serin kanlılığını mu- key maçı nın taf<İl:\tı. l~in Mllyı, 

k ulunanlarm pek hoşuna git- geceli, gündüzlü bir cehennem ha faza ediyordu: Koca Yu,uf Anıc rikadc. ~:mil 
üş, gülmeden katılmışlar. Yal oldu. _ Durunuz, dedi, şimdi size Yan in~s neden ,por~u oldu? 

Z ız hazırilndan birisi hikayeyi İki seneden fazla süren bu ce cevap veririm. \ eni 111 11 -;ılı ;ıkııda mtikAlat ka-
nlamadığı için gülmemiş. Hi- henneme nasıl katlandılar ?. . Memur yerinden kalktı. Git- zaııınlar. ı ın fr:ının ma çları. Fe 

e iye kendisine tekrar edilmiş, Bilinmez ... Galiba kavga et- ti. Çok geçmeden gene geldig· i 
f nerbahçell ll ı tbolclo la rın mu \· af-

'ine anlamamış, üçüncü de a an· mek her ikisi için ele gündelik zaman: 
1 b 1 ··ı H" · fak ka ri kal ıirlcri. \ '. ~-m tı mca aş amış gu meye. ı- ı bir ihtiyaç olmuştu. Nıhayet a- -Teessüf ederim, fakat söy-~ __ _ __ _ 

.. z -iyeyi anlatanda nihayet bu za-1 kıllarına bir çare geldi: Ayrıl- !emeğe mecburum ki yanlışınız lıtanbul Mahkeınei A•liye Bttin- ı 
re •n de hikayesinin zevkına var- mak ... Muhakeme,·e müracaat var· el d" ci Hukuk dan·esinden: • , , e ı.... k 
r · ğ d d 1 1 1 ·ı H"k" ı· b ] Davacı Eu af müdiriyetı tara-ın an o ayı memnun o muş ettı er. a ım evve a. un ara Barışan kaıı koca biribirleri- d 1 

: serzeni•klir bir tavırla: barışmak için bir müddet tayin ne bakıştılar... !ından Galata a Camiicedit mahal-
'1 lt: sinin Keresteci ~okağında 10 .. 12 

· - Nihayet anlayabildin! de- etti. Eğer barışamazlarsa ayrı- - Yanlış mı? .. Numaralar ta No: hı hanode mukime Fatma Nezi-
l 'ış ve şu cevabı almış: lö.caklardı. Mahke_meden dönü~ mam degil mi? .. Diye söylendi- ha Hanım aleyhine ikame edilen 
• 1 - Hayır, hikayeye gülmüyo- te karı koca evlerıne gelclıklerı Jer. Fakat memur gülerek izah ecri misil ve alacak davasından do-
. g \m, hala anlamadım da ona gü zaman hususi kağıtlarım tefrik ı etti: layı kendisine tebliğ edilen davetiye 
b · ı B d k varakası üzerine ikametiihı meçhul 

uoıı.ım! etmek istedı er. u sıra a aç - Numaralar tamam ... Fakat e " bulunduğu mezkiır davetiye zahrma 
v Acaba bize gülenler de böyle sene evvel alınmış bir piyanko rica ederim, unutmayınız ki si- verilen meşrubattan anlaşılmı~ olmak 
? ri gülüyorlar. bileti gözlerine ilişti. zin elinizdeki bilet bu keşideye la tahkikat hakimliğince bir ay 
ırı • • • • ? Devı:isi gün kocası memur ol- ait değildfr!... - müddetle ilanen tebligat icrasına ka· 
sı ı3ızde sıvrıııınek var mı. duğu şirkete giderken bu bile- Sonra bileti kendilerine uzat- rar verilmiş ve yevmi tahkik olarak 

. a" İatanbulun tanınmış ecza ta- tin numarasını bir kağıda yaza- tı. Başka işle meşgul olmağa 19 Temm-.z 930 tarihine müsııdif Cu-
n, rlerinden hoş bir dostum var.. k b" k d martesi günü saat 10 bir buçuğa ta-

ra ce ıne oy U: . başladı. Karı koca bileti evirip lik kılınmış olduğundan yevmi mez-
m ~n zamanlarda adama bir hal Fakat son çekılen pıyanko- çevirdiler ... Filhakika bilet es- kfırda kendi•inin vtya vekilinin isba-

1duydu .. Her gördüğüne: nun listelerine bakarken kendi kim işti. Bunu ikisi de nasıl olup tı vücut eylemesi ve aksi takdirde 
- Yahu, sizde sivri sinek var biletinin numarasn:ı gor~nce düşünmemişlerdi?... hukuk usulü muhakemeleri kanunu-

ıri ~?diye soruyor ve: sap sarı oldu. Evvela buna ınan Eve döndükleri zaman arala- r.un 398 inci maddesi mucibince hak- ı 
ıı p G b d. F k l kında gıyaben muamele icra kılınaca-

ı - ek yok! ali a havalar mak isteme ı. a at numara ar rında gene kavga başlamıştı. 
sil ~in gidiyor da ondan! cevabını ayni idi. Tam beş yüz bin frank Kocası: ğı ila~olunur. 
ınd '\nca 1·rı·nı· rekerek a"deta mah- k t B b d d . lstanbul Mahkemei Aıliye birinci ~ .,, çı mış ı. - en ne u ala a amun kı ticaret dairesinden: Müflis Abdiil 
ız en cluyordu .. İki gün evvel ba- Bileti alıp b~~kayll; giderek senin gibi kadınla ayrılmaktan oglu Haydar Efendiye ait olup Ka-

o - • o ••• • nu-...s•u•-.n o a s m o u• n "*"" ...... a 

.Hugünku ycnı 

l>i1111ecemi:z. 

SOLDAN SAGA: 

1 - Boş ( 4 ). Babanın kız karde-
şi (4). 

2 - Yet (2). Zaman (2). 
3 - Havayi haber verir (9). 
7 - Vücudün suyu (3). En evvel

ki (3). 
8 - Avrupada bir dağ ismi (3). 
9 - Şimşek (4). Bir nevi at (4). 

eğlenceleri 

Dünkü bilmecemizia 
halledilmiş •ekli 

YUKARDAN AŞAOI: 
1 - Hepsi (3). Bir nevi çalgı (5) 
2 - Aletler ( 4). Bir göz rengi ( 3) 
3 - Hayvan yemi (4). 
4 - Vazetmek (5). 
5 - Yama (2. 
6 - Musevi papazı (5). 
7 - İplik (4). 
S - Yuva (4). Edatı cemi (3). 
9 - Lahza (3). Durgunluk (5) . 

•
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~~ ANADOLU ~~ ·- --·- --·- -· ii SiGORTA ŞiRKETi ;~ -- .. 
:: TOrklye İş Bankası tarafından teşkil edllmlftlr S~ 
SS Yangın • Hayat • Naklly• • l(aza • Otomobll • mH'ully•tl :: -- --:: maliye Sigortalarım kabul eder. :: ·- .. ıı:: Adres: 4 Uncll Valı:ıt han lstanbul :: 
:: :: i:i Telefon: Iıtaobul - :IJ! Telgraf: lmıtyu :: 
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Ma~en nıeslet ınett e~i 
Zonguldak'ta k&in Yuksek m&adin ~e Sanıyi ml;hendisi mekte

binde orta maden meslek mektebi açılmı~tır. 

Lt) il, meccani, tahsil ımiddeti 3 'cnedir. En az ı 6 ya~ındd 
olan ilk ve orta mektep mel.Unları kabul olunur. 

'.11a dı:ıılcrc ıco mcıir Ye ba1çaYuş yeti tirilir. 
Tcdri>ata 1 Tcşrinieveld~ ba,la ııacaktır. Şimdiden kayt mua

mele,; b;ı- l;ınııştır. lstidaya merbut nsaik ik 6 foto 
a~ı raporunun mektep mıiduriyetiııc gönderilmesi. 

Ye sıhhat ve 
Müdüriyet 

lötset sanaJi nıü~en~isi ınette~i 
Zoııgt, Jda k" ta Yuksck nıadeıı ınu heııdbi mektebinde ;ıçılan bu 

şube leyli, meccani olup tahsil müddeti 4 ,enedir. 
:\1liııhasıran Li~c mezunları kabul olunur . 
:'lleıunlar , taj iı;in :\\ rupaya göııdrrilir. 

.~tideki mesleklere ımitcha"ıs yeti~ t i rilir. 
'\Iuhrelif sanayiin tesis ,.e i~ktınesi , dcktirik makine ve kalo

rifer ını ı htndis ''C m[ıtelıa' ıslı~ı, kiınra muhcndisliği, topografiya 
ve harita ahzı, in,aat muleahhitli~i. 1iıneııdiicr muhendbi ve mu
tca hhiılig-i . 

Tcdri>ııta l te~rinie\· vcldc ba~lanacaktır. Şimdiden kayit mua
melesi rnpıl • r. 1-tidaya merbut tı foto ile , e.,aikiıı muduriyetc 
i r>ali. .\ 1 üd ııri yet 

Muhasip aranıyor 
'\hihl•n bir ~ i rktr, htıı ~ lıulıktki <l<tircieri iı;in tah~il _g-ormuş ve 

hi\· olın ""a iki <cıw amel! hizmttk hulunm11~ '" eyl Fransııca 
bilir, ıemhen Tı ,rk ve b i:\m bir muh;bip ıstİ\or. 

lıt. 4 üncü icra memurluğundan: 
Açık trtrma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğ u : bir bap 
hanenin tamamı. 

Gayri menkulün bulundugu mev
ki , mahallesi, sokag ı, numara sı : Bt -
yoğlu Hüseyinağa M. Karnavula Ka· 
ranhk s. a. '· c. 8 No. 

Takdir olunan kıymet : 4650. 1. 
Artırmanın yapılacagı, yer . gı.i n . sa
at: İst. 4 üncü icra daires inde 21-7-
930 pazartesi 14 ila 16 ya l:ador 

1 - İşbu gayri mcnkuJün artırıııa 
şartnamesi 3-7-930 tarihinden itil,a
ren 930-104 No. ile İst . 4 üncü ic ra 
dairesinin muayyen numarasında her 
kesin görebilmesi için açıktır. 1-
linda yaz ıJı olanlardan fazla mahı
mat almak istiycnler. işbu şartname
ye ve 930-104 dosya numarasile me· 
muriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu- • 
karda yazılı kıymetin yüzde yedi 
teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicillile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılarla diğer a
lakadarların ve irtıfak hakkı sahip· 
}erinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını iş
bu ilin tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitclcrile bir
likte memuriyetimize bildirmeleri i~ 
cap eder. Aksi halde hakları tapu sı
cillile sabit olmıyanlar satış beddi
nin paylaşmasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 
iştirak edenler artırma sartnamesini 
okumuş ve lüzumlu ~ali'ımatı al
mış bunları tam•men kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. Üstünde bı· 
rakılan gayri menkulün bedeli zam• 
nında verilmezse gayri menkul ikin
ci bir arttırma ile satılır ve bedel 
farkı ve mahrum kalınan yüzde bet 
faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın mcmuriyetimiı:c.t 
alıcıdan tahsil olunur. Beş numaralı 
fıkradaki şart tahakkuk etmek kay· 
dile üç defa bağırıldıktan sonra gay
ri menkul en çok arttıranın üstün
de bırakılır. Şart tahakkuk etmeı· 
sc arttırma geri bırakılıp alıcı taah
hütlerinden kurtulur ve teminat ti 
kalkar. 

S - Arttırmanın birinci veya ikin
ci olmasına ve &:ayri menkule teaUOk 
eden kanuni hakka ve satışın tarzına 
göre, diğer şartlar: Vergi, Beledi
y<, Vakıf icare rüsumları müşteriye 
aittir. Yazılan kiirgir hane yukar
da gösterilen 21-7-930 tarihinde 1st. 
4 üncü icra memurluğu odasında iş
bu ilan ve gösterilen arttırma şartna
mesi dairesinde satılacağı itan olu
nur. 

HA~ll\1EFENDf 
lsrnnhul'<la 

1 lavaggzı 'c Elektrik ~irkcti 

Beyazıt'ta Elektrik 
evinde ::ıı haziran cu-

il tesi günü saat 
15,3ıı da 

\trilecek olan am<ii •hçılık der>ilnJe 
lütfen hazır bulunm;a,nı.ıı rica ile 
ktsbi terd C>lt r. 

Oühuliye serbesttir. 

1 Şehremaneti ilanatı 1 
)clıremaııetindı:n: Karak6ydı.: Eskı 

llorsa hanında 1.J. numaralı cemık;\ n 
,·erim· ıapılacak dükkAn pazarlıkla 
kirava verıl ecektir. Talipleri n '..'J ha 
Liran lJJO pazJr J,riJnı.i !'a.,t on he~t 
kadar leva zım ınudurlııi!;un« gelın ek•i. 

* * .. i J dedi ki: paraları almak ıçın evıne koştu. vazgeçtim?.. Diye teessüf ecli- dıköyünde Osman ağa mahallesinin 
tti - Bu sene galiba sivri sinek yordu. Kadın ela: Sarayarka'ı sokağında 1 ı numaralı ::;ehruıı a ntıi ndc n: \k >a•:ıy '" ııg ın 

1 1 
.. t f M 1 Al. B . ttmiz ıo a rc müdiriyetinc muracat cdilınc 'i. ,erinde \lim:.r \{c m:ılcıı in mahalle· 

lcııp eden tekmil taf,i lat ile E: Ş. nlı \o. Jluııda tahriren g-aze-

dı nıyacak ! o ur ar. - Senin gibi adamla kac. yüz uç ara ı ora ı ı ey vercsesıne . 
• A . . V il h k ·ı ı 1 f 

1 
ait arsalar ve cephesi tarik ile mah- :\llirnc:;;at ~uetc tarafı ndan ~irk ete \ trilecektir. oinde 9 adada 2.1~, 23·1 2.12 harıt:ı 

- man ınşallah, köklerıne 1 - a a ~ey~ ~ı o ur arsa bin rarık o ursa olsun hiç yaşa- dut derununda kuyuyu müştemil ---------- n umaralı ar;abr arasınd - ı .l5. .lh 
. B ?rit suyu... olsunlar, benım fıkrım bu!... nır mı? . . 307 zürradan ibaret arsanın iiÇ ık ar- metro mu rabbaı \ü1.-ti1. a rsanın mecro 

ind a_ Ben hiç öyle düşunmüyo- Sonradan öğrendim, meyer Ah ben nasıl aldandım ? .. 1 tırma ile s-.tılmasına karö r veril- lst!lnhııl ~osta V" tel~ı)af ha~ınu" do" rı·1etı'nden· murabbaı na '..'15 kuru; ki\ m"t ı:ıkdiı 
m, her mevsinin kendine mah bizim ahbap "Can alan" ismin- Talihin, tesadüfün bu garip miş olmakla talip olanların kıymeti U U lJ U U U , olunarak > • tı lm•k için ·ıl d •dlTi arı 
s safası, kendine mahsus ce- de ha§arat ölduren bir il1iç getir ve feci eğlencesine kurban olan muha_mmine ol•~ iki yüz on be~ lira- I :ıras.nda mu '<l\ednc kunor,u:tuo 

1 ~ı vardır. Sivri sineksiz yaz da miş, onu satmak için, dünyayı karı koca arasındaki kavgaların nm yuzdc onu nısbetındc pey akçel_e- Mevkuf Posta paketlerinin ha tada iki defa Pazar ve Per- ralirkrin '' rt .ı::mc \I ..;oı mck ı ç•ıı 
11 . rıl e 19 Temmuz 930 Curnartesı gu- . her ~ i.ı ıı ınüz ıycd ı.: \' ı! gı r nıt.1' 11. ı ı,·ın 
. ır mu? sivri sinekler istila etmesini is- barış:ıktan son.ra ~·r kat daha niı saat 10,30 dan ila ye kadar paket pos~aı:ıesınde_ . 3 7 930 şeınbe günleri saat 13 ten 16 ·ya ihale günii o!Jn ıu temmuz <ı.ıO 'r Aman birader, bunu başka ı tiyormuş... arttıgını bu aıleyı tanıyanlar mahallinde h a zır bulunmalan ilan o-j Perşembe gununclen ıtıbaren sa pcr)cmbe ~unli leıazıın mudlırl u~unc 
1 rde söyleme! Deliliğine kail FELEK J söylüyor. . lunur. tılmasına başlanacaktır. Satış kadardır. İstiyenler gelsin. 1 ~elmd( ri. 

a~------------------_,,--------------------------------------------"'!"'--~!'!"!"~~~....,------------------~~-----------------------------'!'"""~------J I "JJ-lilfillf f,, in edebi ronıanı: 125 - Beraber olsun. dedi. Şen- Kendisi İstanbulda iken iki ; kerestelerden yaptı. Bunlar yaş 1 Babasının düğün işini bendin Gelen elbiselerin hepsini bi· 
likli olur. gün süren bir y~mur bütün' ağaşlardı.Fakat onları birzaman bitmesine bırakmasına biraz ca- rer kere giymişti. Yalnız Ferd3 

o 
/JI> ... /'// e 1\ 

e~~~Qf&~~ 
pa, r rwrhan Cıılıil 

hiş il 
ar. '\1ühendis Alaeddin de Tosu-

1 
tamam on sekiz köy şenlik ede-

ıc ı evinde kaldığı için alay de- 1 cek: 
rsuı ·~ etti. Kalabalık geç vakte Mollazade Mustafa: 
da 1 ~'Iar köyün bu en güzel köşe- - Sen şu Tosunun düğününü 
mal U(den ayrılmadı. de.o güne bırak, iyi olur, dedi. 

ısı lıu~ Tosunun evinde köyün Otekiler hep birden iliive etti 
an :>rdu.Mı. . 1 "h . 1 ı ler . • < ge en ı tıyar arı, a- · 

- ıstıhsau. 1 d 1 - Sahi be yahu! Zaten ne kal . 1 k-ımıs ar ı. 
ıne a ara - ·. dı ki mühendis Bey yirmi güne 

··k ti rlıs onlara ben- ı ' yu serve eP . . . varmaz biter diyor. 
ün et Alinin biriktirLe bıtecegını 
· k mu"'him bir kuvvet'Jtan itiba l Tosunun babası oğlunun yü-
1 yoı • • · .. b" J b k d k b 1 · · maı' ıkayiine Mehmet Alinin~ıı..baş zune 1 e a ma a~ a u ettı. 

ne " ası bittabi İngilizlerin o zam~ -. 01~.r ya .. De.~ı:. ~a:a Ah
nat k 'dar kendisine vermiş ol- '"'1edın sıınnet dugununu de o 

klan ehemmiyeti bir kat da ı. .. na bırakırız. O iki çocuğu-

b
. a art•ırıyordu. cut kuv -t yaptıracak. Hep bera 
ır s • . . • . du idi. Bu Otu . 
pa Yu~an ıhtılalı 821 de başladı. k" .. 

• ?3 senesine kadar Babı5.!inin Fıykatma gk~re tenbs.. köyün muh-
k . · rf a at sev ıyata as. 0 .. .. 

J isyanı bastırma ıçın !a et- b" k k •1. nun sozu 
i < gi gayret bekl_enen . n_et!c~yi ır aç ay geçm~ Bit~!digi ıçın 

:nnek şöyle dursun bılakıs ıs· en zen
. rnedi: 

Mühendis yorgundu, bu ka- köylünün merakını uyanclırmış-1 suya attırdı. Sonra katranladı 1 nı sıkılan Tosun şimdi her gün nın yaptığı gelinliği hatta kutu 
rarları veren köy hey'eti çok 1hemen bende bakmışlardı. Su ve öyle koydurdu. Bu sayede mühendisin yanında onun husu- sundan bile çıkarmamıştı. Fa
oturmadı. Gittiler. Ertesi sabah bendin ayaklarına gelip dayan- ileride su ile temas ettikleri za- 1 si hizmetine bakıyor, akşamları kat her gün onu bir kere açıp 
erken işe başlanacaktı. Serinli- mış, arkası gelmediği için orada man şişmek tehlikesi az olacak- 1 da Ayşenin evine gidip bir saat bakıyor, beyaz ipek kurdelele
yen havaların arkası yağmur- birikip kalmıştı. tı. 1 kadar ders veriyordu. rini, limon çiçeklerini kınalı 
du. İşi çabuk t • k lazımdı. - Ne kadar yağsa, hepsi bu- ı Genç mühendis patronun ha- Delikanlı köye gider gitmez parmaklarile sevıp okşuyor, 

Zigana bendi köye yirmi da- racla kalacak işte! Dediler, bak- sisliği uğruna mahrum kaldığı Ayşeye ele okuma yazma öğrete sonra bu gü:ıel şeyi gözden bile 
kika çeken yalçın kayalardan sana iki adam boyu su var, yok! demir putrelleri telafi etmek i-' ceğini Ferdaya vadetmişti. kıskanır gibi tekrar kitliyor<lu. 
ibaret iki dağ arasında yapılı- ! · ~u_il_k ya_ğ~ur m~hendis Ala çin ne yapac~ğını bilm!.Yor~u. ı Şi~di kendisi her posta ~e · Köyün bütün lmdarı ona ınu
;,rordu. ~u y_alçın kay~lı.kların I ettın ıç~~ _ı)'.ı bır tecrube oldu. 1 B_u a_hşap ~aglamaların uzerıne ?na hır mektup ~azıp yaptıgı sallat olmuşlardı. Hep~i gör
daha gerılenncle hep ıkı sıra Geldıgının sabahı erkenden yırmı santım beton yaptı. Bu ke ışlerden bahsedıyor, yakında mek, bu gelen hediyelerı, köye 
yiiksek dağlar vardı. Bu kara- i~e başlıyan genç mühendis su- restenin su temasile gösterece- Ayşenin de kendisine mektup destan olan koca çantaları me· 
deniz sathı mailinin cenuba doğ / yun irtifaını ölçtü. Temel kısmı ' ği in'Jisata belki mani olacaktı. yazacağını söyliyordu. rak ediyorlardı. 
ru yol verdiği bir geniş ve uzun na dayanan tazyiki hesap etti 1 Havalar bozmuştu. Şimdi he- Genç kız neşe içinde idi. To- Ayşeye kalsa sevinçten daha 
boğ azdı. Fakat tabi~t burada ~ 1 v: derhal s~n kısmın bitmesi i-ı men_her gün bir iki saat. y~~mu~ su~ ge~m!ş '!e ona öyle . eyey;~r fazla gu:urdan hepsini .a~ıp gös 
kadar azgın, . vahşı. v~ ~~yrı j çın çal•şmaga başladı. . serpıyor, hele gecelen sureklı getırmıştı kı yalnız kendı degıl, terecektı. Fakat annes ı razı ol-
~unta.:ı:amclı kı ınevsımın surek l Amele son gayretle çalı ıyor- yağıyordu. bütün köy hayrette kalmıştı. madı: 
h_ yagmurları başl~y_ın_ca. bu 

1 
du. Samsundan kamyonlarla ge Köylüler: O, bunları elleri titriyerek a- - Kişinin mal inden kişiye 

yuksek tepe~erclen suzul~p ınen ı len malzeme derhal harç haline - Bunun arkası gelmez ar- deta mukaddes birer emanet gi- ne, dedi, görecekleri varsa üs· 
seller b~ ~-ogazda_ bırleşı:yor ve ! geliyor ve bent her gün belli tık diyorlardı, git gide kara ı;e- bi sandığına yerleştiriyor, bazen tünele, başında görsünler. Giyil
o_radan .onune geçılmcz bır sey- olan bir yükselişle irtifaını bulu virir. Fakat artık endi~e yoktu. , inci taklidi bir gerdanlığı boynu 'ı n;emiş_ şeyi göstermek iyi de __ il 
lap halınde ovaya yayılıyordu. 1 yordu. Bent irtifaını buluyor, yalnız na takıyor, Ferda Hanımın he- dır. Uguru kaçar. Bu son sn 

Mühendis Alaeddin bogazm Suyun azami yükselmesi hti bu yağmurlar bazen inşaata en- diye ettiği büyük el aynasında Ayse için kafiydi. 
en dar yerinde temellerini atıp mali olan hat yirmi metro idi. , gel oluyordu. Buna rağmen za- kendisine bakıyor, gülüyor, uta Genç kız şimdi Tos una hoş 
yirmi metre yük<;elttiği bu ka- • Alaettin Bey her beş metroda ten civar köyler ahalisinden o-: nıyor. sonra bunu kıymetli bir görünecek şeyleri yaprnağa ça
lın duvar şimalden gelecek bti- bir bağlama yaptırıyordu. On lan amele bütün gayretlerile ça-, sey gibi yavaşça boynundan c;ı- !ışıyordu. 
tün su akınların; tutacak bir ile- be-;inc; metrenin bağlamalarını 

1 
lışıvor. yağmur altında hile taş, karıp mı1hfazasınd:ı yerlcstiri- Köyd~rı e,itt; gicleE Tosıı ı ne 

ri karak 1 "bi idi. yakın orm:mdan kestirdii:i kalın tuğla, hare taşıyorh~-lr. . yordu. (Bitmedi) 
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Poliste 

intihar mı? 
işsizlik yüzünden ca
nına kıymak istemiş 

Şeftali sokağında Abbasın 
kahvesine gelen kunduracı Ce
tnal isminde 18 yaşında bir 
genç, i§ bulamamasından müte 

ellit bir teessürle intihara te
ebbüs etmişse de kurtarılmış
ır. 

-0--

Kilyoı yolunda feci bir 
kaza oldu 

Evv~lki gün Zekeriya köyü 
lırtlarında feci bir kamyon ka
rası olmuş, bir kişi ölmüş, bir 
:işi yaralanmıştır. Kaza Kil
'osta kamp kurmuş olan liseler 
c muallim mektebi talebesi
in erzakını götüren kamyo
un bir dönemeci sür'atle dö
erken devrilmesile vukua gel
ıiştir. Kazazedelerden Ham:t 
erhal ölmüş, şoför Nazım ya
ılanmıştır. 

Vak'aya vaziyet eden müd
Jciumumi hastanenin ayakta 
tedavi edilmesine lüzum göster 
diği şoför Nazımın kazaya se
bebiyet verdiğini tesbit etmiş 
ve mevcuden teslimine lüzum 
göstermiştir. Nazımdan maada 
kamyonda bulunan Dr. Nami 
Beyle iki talebenin de hafifçe 
Yaralandığı söylenmekte ise de 
iandarma kumandanlığının bun 
dan haberi yoktur. 

-0--

İplik fabrikasında yangın 
Dün sabah saat 7 de Eyip'te 

Bostan iskelesinde İplik fabri
kasında, pamuklara sıçrayan bir 
kıvılcımdan yangın çıkmış ve 
1200 lira kıymetinde bir makine 
Ve 600 liralık pamuk kısmen 

Yanmıştır. 
Zabıta tahkikatına göre fab

rika sigort<!dadır. 

200 lirasını aşırmışlar 
Eyip'te, Ali paşa mahallesin 

de dava vekili Etem Ruhi B. in 
evinde misafir bulunan Tahir 
Ef. nin dört şahıs tarafından 
200 lirası zarfcrlık suretile dolan 
dırılmıştır. -

-o-
Derede boğulmuş 

Şilede Haliloğlu köyünde 1 2 
Yaşında Ahmet dereye girmiıı 

ve boğulmuştur. 

inkılap müzeıi 
İnkılap müzesi için Anadolu 

nıın muhtelif yerlerinden yeni
den tarihi bazı eşya gelmiştir. 
l{omisyon azası dün müzeye gi 
derek bu eşyanın tasnifile meş
gul olmuştur. 

-0-

lıtiklal madalyası 
Kadıköy ve Adalar askerlik 

§ubesinden: 
Mücahedei rnilliyeye iştirak 

Cdip henüz istiklal madalyeleri
ni almayanların isimleri şubece 
Yeni tanzim edilecek deftere id
hal edilmek üzre tarihi ilandan 
on güne kadar Kadıköy askerlik 
;utc~ine füÜracaatiarı. 

* * * 
Süleymaniye aıkerlik ıubcıinden: 

. Şubemizde mukayyet bilumum 
1htiyat zabitanı ile askeri memurla
rın 930 senesi yoklamalarına başlan
"1l§tır. Bu gibilerin 30 hazirana ka
dar hemen şubeye müracaatleri ilan 
olunur. 

-o-
Ağaçlara bal yağıyormuş 

Konyada polis serkomiseri Musta
f;ı B. in evinin bahçesindeki pelin a
gaçlarmm yapraklarına tatlı yağıyor 
tnuş. Bu hal komşu ağaçlarında da 
Rörülmüş. 
, Şebnem gibi yapraklar üzerine ya 
Can bu tatlı, ağaç diplerine düşerek 
Oraları da tatlılandırmakta imiş. 

Mustafa Bey tatlı yapraklarından 
Lırisini bir mektup yazarak ziraat 
llıcmurlarından Tevfik B. c gönder
l>ı_ış mumaileyh te cevaben ağacı gö
rup muayene etmeyince bu hususta 
bır şey söyliyemiycceğini bildirmiş
•ır. 

Yapraklar üzerinde toplanan bu 
l>ıadde bal gibi tatlıdır. 

-o-
Boğaz haricinde tahlisiye 

dubası 
. Tahlısiye idaresinin Boğaz hari
•ındeki r.ski dubayı değiştirerek ye
r•,e asri vr zatüllıareke bir duba 
)nmaıı takarrür etmiştir. 

Bu duba da şimdi olduğu gibi bir 
~I müddetle kara ile hiç bir aL1ka
ı olmıyacak olan 15-20 amele mün
. rit bir halde kalmıyacaktır. Duba 
;•!i havalarda diidük çalacak, feneri 
•una yanacak, dalgalı ve fırtınalı 

ll:tvalard:ı otom:ıtik bir surette kam
'•na ~alacaktır. • 
ı.J~ni dubaların yeri tayin edilnxk-

Eı11njyet sandığı n1üdlirliiğlinden: 
ikraz 'I h . .. Borçlunun 

numarası n c unatın cıns ve ncv ılc mıkdarı ismi 

168595 Bir roza pantantif bir çift roza küpe bir roza bile
zik. Nesime H. 

152 Bir çift roza küpe. Ayşe H. 
985 Bir pırlanta tektaş yüzük. Mehmet Muammer B. 
2049 Bir pırlanta tek taş yüzük. İffet H. 
2465 Bir roza kol düğmesi takım (dört parça). Emine Ha-

fı~ H. ' 
3675 Bir pırlanta tektaş yüzük, Faik Ali B. 

4492 Bir pırlanta tektaş ağraf bir altın kol saati. Emine Na
ciye H. 

4839 Bir çift pırlanta küpe. Cudiye H. 
5226 Bir roza bilezik bir çift roza küpe bir altın yüzük bir 

gümüş saat. Mehmet Reşit B. 
5!)49 Bir çift roza çember küpe. Mustafa B. 
7690 Bir roza tektaş kırık yüzük bir altın 'Saat. Hatçe Ha

8808 
9201 

10492 
10708 
10971 
10998 
11794 
12232 
12331 
12583 
12955 
13544 
14342 
14505 
14540 

diye H. 
Bir pırlanta gül yüzük. Fatma Ulviye H. 
Bir roza el iğne. Remzi B. 
Bir altın saat maakordon 20 dirhem. Etem B. 
Bir pırlantalı pantantif bir çift roza gül küpe. Atiye H. 
Bir pırlantalı yüzük bir pırlanrnlı yüzük, Muazzez H. 
İki yüz yirmi dirhem gümüş. Nazik H. 
On bin dokuz yüz dirhem gümüş. Fatma Seniha H. 
Bir çift roza küpe bir altın saat maaköstek. MehmetB. 
İki roza iğne iki altm kese. Fatma H, 
Bir pırlanta pantantif. Emine İffet H. 

·Bir çift roza küpe bir altın saat. Fatma Ferhunde H. 
Bir elmaslı saat bir altın kolye. Ayşe Saniye H. 
Bir çift roza küpe. Hasan Ef. 
Bir roza bilezik. Hamide H. 
Bir roza menekşe iğne bir pırlantalı yüzük (bir taşı 
noksan) bir altın saat maakordon 11 dirhem bir incili 
nazarlık altın. Fethiye H. 

14664 Bir roza kurdelii iğne bir elmaslı saat. Neriman H, 
14950 Bir pırlantalı madalyon bir çift pırlanta kol düğmesi· 

bir yaka düğmesi bir pırlantalı iğne bir çift roza kol 
düğmesi bir pırlanta kravat iğnesi iki altın saat. Emi
ne Nadide H. 

14980 Bir roza yüzük bir çift roza küpe iki altın madalye dört 
altın sikke. İbrahim Halil B. 

15065 Bir altın saat bir altın bilezik saati hurda. Emine Va-
hide H. 
Bir çift roza küpe. Hacer H. 
Bir çift roza küpe. Pakize H. 
Bir roza el iğne. Emine Münire H. 

PERTEVNıYAL VAKFI AKAR.tı.TINDA1\': 
Şişli'de izzet paşa sokagınJa \'•lidt apartımJnının 7, 9, 10, 11 nume· 

rolu dalrclc:ri 
Köprüb•şı \'alide 1 lanı dcrunu :\o 19 mağaza 
Aks>rav Alem Bey mahallesi \czir ~eırnc sokağı No 10 h•ne 
Bal.Ja yazılı em!Ak açık arttırma sureıile fmüzayed ye konmu~tar, Mü

zayede müddeti yirmi gündQr. lsıicara talip olanların müzoyede günü olan 
9 temmuz 930 çarşamba günü saat onbeşe kadar lstanbul l':vkaf m~dilrl· 
yetinde Vakıf idaresine nya Encümrne müracaat etmeleri. 

Kiralık bahçe ve plaj 
Üsküdar'da Salacak sahilinde ,.e 1\11.kulesinin karşı<ınd:ı fevkal:Ide ne· 

zareti havi olduğu gibi Salacak iskelesine bir. Ü~kUdar iskelesine on dakika 
mesdede bulunan mükemmel sureıcc vücJ.da getirilen bir bahçe Gazino 
ve pl:lj haliııd' kullanılmak üzere kiraya verilecektir. Görmek isteyenler 
içindeki bekçive, pazarlık için sahibine müraca~ _ey:...I_es_in. ______ ~ 

Şatrı YerHünkar suyu Mesiresi 
Yaz mevsiminin hululn dolayısiyle muhterem halktmlla küşıt edilmiştir, 

Cuma ve !'azar günleri mutena saz heyeti tarafından icrayi terennüm edi
lec~ktir, l\luhterern müşterilerimizin h• r vechile esbabı istirahati temin edil· 
miştir. Yolların muotJuın1n tesviye edilmiş olınıısı dolayısile otomobil 
mesire mahalline kadar serbestçe gidebilir. 

iyi sıı içmek, temiz hava almak, gU.rel vakit geçirmek isterse
niz Hilnkıır Suyuna gidiniz. 

• 

ya bun.u .... ya bun'-' 15202 
15508 
15761 
16181 
16302 
16398 

Bir altın saat bir altın kordon 21 dirhem. Ali B. 
Sekiz mıskal inci. Mehmet Namık B. :'lluvellidülhu'lıuza .ıycsındc ti'ıL ır ulu11:ın , 11101\~ ) Diş 
Bir pırlantalı madalyon maakolye bir pırlanta yü- ma<:unu, ,,ı~ ctlcrıni kunetknd rr, dı~I ri lıevJt.latır 
zük, Hatce H. koku Yı:rir ve mikroplnrını 

16653İki pırlanta' yüzük. Fatma H. ~:!~~~~:~~~~=~~~~~!! 
16801 Beş mıskal inci bir pırlantalı yüzük iki roza yüzük birlı:=~Ö~=~=•ıı:ı 

~~~ar'::~ küpe bir altın saat bir altın kol saati. Ayşe Sı " e T A R '' 
17239 İki yüz yirmi dirhem gümüş. Beliğa H. (} Jl 
17548 Bir roza gül yüzük bir altın saat bir altın kordon 8,5 

dirhem Seher H. l\1arkalı 
17712 
17770 
21332 

İki altın kordon 39 dirhem. Fadıla H. 
Bir pırlantalı bilezik (bir taşı noksan). Fatma H. Aya l<ka ı> 1 arı 
Dokuz elmaslı incili kıravat iğnesi dört pırlantalı yü
zük bir çift roza kol düğmesi beş altın saat dört altın Her yerde arayınız 
yüzük bir altın şatlen bin iki yüz altmış beş dirhem ol J l rı~ 1 K L 1 
gümüş. Sıdıka H. 

21698 Bir çift roza küpe bir altın hurda saat. Safinaz H. 

22163 Bir roza tektaş yüzük. Münir B. B j Hl T 
22774 Bir roza gerdanlık bir çift roza küpe bir elmaslı saat 

bileziği. Nevres H. 
22931 
23176 
23780 
23931 
23935 

Bir roza yüzük (bir taşı noksan), Fatma H, z l 8 F 
Bir pırlantalı pantantif bir pırlantalı ağraf İhsan B. ı' 
İki altın bilezik. Fatma H. ll~;;;;];~~;;;;;;;;;;;;;;;;;!ı Bir gümüş çanta. Hatçe Zehra H. 
Bir çift pırlanta tektaş küpe, Saime H. • 

Bir roza tek taş yüzük bir roza iğne bir altın saa ma-24039 

24051 
24096 
24112 

aköstek. Safiye H. r 
1
1 ı'l 1 

Bir roza dal iğne. Hidayet H. 
Bir roza bilezik bir roza yüzük. Saime H. C 1 ~ 
Bir altın mineli 'Saat bir gümüş tabaka. Kadri Cena
ni B. 

24127 
24137 
24276 

Bir çift roza küpe on dört altın sikke. Ayşe H. 
Bir çift roza gül küpe bir roza yüzük. Suzan H. 
Bir çift roza küpe bir pırlanta bir roza yüzük. EmineH. 

24ı7? ~!:- ç~ft ;u;;;;, ~tipe iki pırlantalı yüzük (iki taş nok

24278 
24322 
24323 
24395 

san). Safiye H. 
Bir çift roza gül küpe. İzzettin B. 
Bir ~ift roza küpe. Hayriye H. 
Bir çift roza küpe bir roza tektaş yüzük. Hidayet H. 
Altı yüz altmış dirhem gümüş bir altın köstek. Hay-1 
riye H, 

Yukarda isimleri yazılı zevat mücevherat mukabilinde Em 
niyet Sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği vadesinde 
tediye etmemelerine mebni hini istikrazda tayin olunan ika-J 
metgahlarına ihbarname gönderilmişse de bulunmadıkların
dan tarihi ilandan itibaren doksan bir gün zarfında tediye veya J 

tecdidi muamele eylemedikleri takdirde merhunatr mezkure-j 
nin bilmüzayede s~lacağı ilan olunur. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

1~111 n i vet saııdıi!:ı 111 iid lirlii o·ii11den 
• lJ o 

1 lacı Şükrü Beyin l l .J..i8 ikraz numaralı dcyn senedi mucibince 
Emniyet Sandığından istikraz eylediği ıncbh\~ mukabilinde San
dık ~amıırn merhun buluıınn Ycnikapud;ı Çakırap;a mahallesinde 
Langa caddesinde sokagıııda c:.ki .J.O ve yeni 62 numaralı ve 
kırk altı ar~ın arsa üzerine mebni ahara ait odayi ha,·i bilA hava 
bir dlikkt\nın tamamı vadrsi hitamında borcun verilmemesinden 
dolayı satılı~a çıkarılarak lıçylız elli bir lira bedel ile miişte
risi namına kat'I kararı çckilmi~ iken bukerc yüzde un zam ile 
mü~teri çıkarak mıızaycde bedelini liç yüz seksen altı liraya iblaj!; 
eylemiş olması cihctile mezkur dükkanın 2 l-6-930 tarihine miisa
dlf önümüzdeki '' tıınarte;i gliniı tekrar son rııiizayedesinin icrası 
ve muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğundan talip olanların 
mezkur giınde nihayet saat on beşe kadar Sandık idare~inde ha
zır bulunmaları IGzumu ilan olunur. 
Dördüncü hukuk mahkemesinden; 

Rusumat müdüriyeti umumiyesi 
vekili Cevat beyin evelce lstanbulda 
Kum kobveci hanında 28 No; da 
tüccardan Mataracı ıadc Ali lliza 
efendi aleyhine maaistihlAk gümrük 

resmi olan 172868 kuru,un maa faiz 
hükmen tahsili hakkında ikame ey le· 
di~i da\·anın arzuhal sureti beravı 
ıebliğ yuksrda yazılı adrese gönde
rilmiş isede mumaiieyh Al! Rlza 
e!endlnln ikameıglhı hazın meçhul 
bul,nduıtu ve tebliğ edilmediği mu· 

başiri tarafından verilen şcrhten-;;;:
la~ılmakla tarihi 'llAnın ferdasından 

itibaren bir ay il:Ineıı ıeblil';at 
icrasına ve tahkikatın 7 cylıll 9JO 
pazar günü saat 14 de tayinine ka
rar verilmiş olduğundan mumallevhin 
yevmi tahkikata kadar mahkem~ye 
müracaatle dava arzuhali sul'('tini 
ıebelluğ etmedip;i ve cevap 'erme
diği ve tahfcikaıta hazır bulıınmadıjtı 
takdirde hakkında giyJp karm ntı· 

haz edileceği i!An olunur. 

) 

Ah! KOD AK l\'lakine ve:: 

filinıltrile bu günleri yaşanıak 

f{opya: \'ELOXkağıdı üzerine 
41 

xx~~~~lHllB~RNI rlRKl~x::x• 
l.oııdra birahanesinde icrayı :ıhenk eden s:ız hey.:tindc 

llikrnct Riza 1 lanımLı Radyoda takdire mazhar olan mugan
niye Sen·et J !anım ve madam ı:miıı ve gazdhan Numan 
Beyler her gün n: gece icrayt ahenk etmektedir. Ayrıca sn 

~ 
zamanına kadar muhterem halkın eğlenmesi için Filipsin 

ilk defa gctirdi~i en büriik iki hoparlöriı makinesi 
çalı~acaktır. 

•::: %.%... Duble bira 20 envaı mezeler 25 kııru~ ~.%%.% 

lzınir Nalia ~a, ınü~en~isli~in~en: 
6.J.397 lira 85 kuruş bedeli keşifli Tire • Torbalı yolunun 

28 + 000- i 3 , 000 inci kilometrosu arasında 10 ~ 000 kilomet· 
roluk ~osenin kcşifname ve ~artnamei umumi ve hususiyeye tev
fikan sekiz ayda ikmal edilmek şartile yirmi giın müddetle ve 
kapalı zari usulile münakasaya konulduğundan 6·7-930 pazar 
günü oaat l O da vilayet daimi encümeninde ihalesi icra edilece
ğinden taliplerin kanunen hazırlayacakları teminatları mezkOr gün 
ve ~aatta tevdi ile makbuz almaları ve ehliyeti fenniye vesikala
r'.nt ihale gıinündcn seki.r. giın evvel ba~ mtihendisliğe tasdik et
tirilmcsı \C fazla izahat al111ak isteyenlerin /zmlr baş mühcndisll
lt;ne miır:ıcaat olunma,ı. 

Isı. .J. üncü icn memu, l ugun J ır: 

..-\çık .ırrırma ile paraya çevrile
cek gayrı m .. nkulun ne olduğu: Ga· 
•ino orman halinde Bahçe, Gayrı 
menkulun bulunduğu mevki mahal 
lesi, sokağı numarası: llejiktaş yeni 
mahalle lh!Amur meydanı sohk ;\o 
2, Takdir oluuan kıymeı: on ikl bin 
yilz elli yedi lira yirmi beş kuruş 

(11157,25 kuruş ), Artırm&ntn yıpı 
lacağı yer, gün saat; lst&nbul dör· 
dtincü icra dairesinde 12-7 -9.'!0 saat 
16 ya kadar, 1 işbu gayrı men· 
kul un artırma şartnamesi 1- 7- 930 
tarihinden itibaren 930· ~3 :'{o ile 
lsr. 4 üncü icra Jairesinin muayyen 
numarasında her kesin gör~ bilmesi 
için •çıkıır. ll~nda yazılı olanhrdan 
faıla maldmaı almak is:eycnler, işbu 

şırtnameye ve 9J0-7 3 dosya num .. 
rasiyle memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2- Artırmaya işıiralc için yukar· 
da yııılı kı rmetln yüzde ·edi ı<mi· 
nat gösterilecektir. 

3 - Haklan tapu sicillile sabit 
olmayan ipotekli alacaklılarla dip;er 
al:ikad,.hrın ve irtifak hakkı ;ahip· 
!erinin bu haklmnı ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddalarını işbu 
i!An tari'ıind n itibaren yirmi gün 
ı>iııd. avrakı mü;bitder.le birlikte 
memuriyetimi~e hihlirmcleri ic:tp 
eder a'rn halde hakları tapu sicilile 
s1lıiı ol,111yanlarla sauş lıed:linln 

paylaşmasındı hariç kalırlar. 

4 - Gosterilcn gündo a.tırmaıa 
iştirak edcnl~r arttrma şan:1.:ıme.;.ini 

okumuş re ?üzümlu wa'ümat 3Jmış 

hunlari teın11men kabul ccmı~ ad ve 
itıbar o!unurlar Csıündc bır•kılan 
gcıyrı menkuliın bedeli zam.nında 

wr'lmeı;e g•rn menkul ikinci b;r 
.rtırroa ile sat.lır ve bed-1 farkı 'e 
mahru ı kalınan yüzde beş faiz ve 
diP;r zararlar ayrıca hukme hacet 
kaim ksızın memurly<timizce alıcı· 
dan tah;il oluno Reş nunıarılı fık. 

r ıdaki şart ıahakkuK etmek kaydil 
jç defa bagıııMıktan son•a gayrı men
kul cfl çok artıranın üs'unJe bira· 
kılır ~: -ı ıah:ıKkLk ctmeı.se ıarurma 

ı:;erı lwak, ıp alıcı taahhL rinden 
kurtulur \e temina tı:ı kalkar. 

;; Artırrnanın hi inı..i ve '11 

ıkinci olmı ,. \C gaırı me ıkr e 
taalluk eden kanun! lıakka \e satı

ıın tar,ına göre di)ter şartlar .. \rtır
ma ikincidir birinci artırmada en 

çuk hin 1ir.t veriltniştir vergi beledi~ t>, f 
evk f rü;uınu alıcııa aittir. pqin para 
ile srnlmakta1ır. \ aııhn Gazino ve 
bahçe yukarıda gil;terilen 12 7 -9.10 
t•rihin:ie l;t. .;ün~ü icra memurlu 
ğu od3~11da işbu ıl \n ve gö-.cerih:n 

a Uı ma şartnaıne:;i da.ir..:sinde s:atılac:ığ'l 
iBn o'ur.u .. 

lstanbul ikinci tıcaret m,ıhkeme· 
sind .. ,_. 

,\ili! li; Samoel ,\ciman '° mah
tun1u ~i·l<etlne ait ~lercan'da \·u~ 

ulyan hanı altındaki mağauJa me\'
cut bir adet k•sa ile rarhr ve bule 
ı·e bir kı;ırn hane eşıa>ı açık arı 

tırma surctile ;atılacağından talip 
olanların 2,l haıiran 19,ıo pazartesi 
günü ;aat on nç buçukın meıkaı 

mağazava mürocaatlm il!n olunur. 

ihtira ilanı 
" Buhan" mevcudiyetini i~are~ 

'c kt<afetini iilçmeğe ı e z,ıhuru tak· 
diıinde muhıfı•.a tertibatı ıstimale 

ve aıneliyatı s::ıirc icrasına mah.:;us 
usul,. hakkında istihsa.1 olunan 
'.!O haziran 1928 tari'ı ve :so nu· 
mcrolu ihtira beratı bu d la ınevkü 

fılc konmak üıre ahere d vrüferag 
ve ya kar edileceğinden ıalip olan· 
!arın Gal•ta'Ja Çinili Rıhtım hanın
da Robert Ferri'ye müracaattan ilfo 
olunur. 

J 'T. Mliyc dördüncü hukuk 
mahkemesinden: 

Rıısumat müdüriyeti umumi
yesi \·ekili Cevat Beyin eYvelcc 
Sirkecide ;\leymenct hanında 

şark anbarı l\1ııdiırli Yusuf efen. 
di aleyhine istihlak resmi olan 
doksan beş bin kuru~un ma fııiz 
lrnkmen tah;ili hakkında ikame 
eylediği davanın arzuhJI sureti 
berayı tebliğ yukarıda yazılı 

adrese gönderilmiş iscdc muma
ileyh Yusufaki efendinin ikamet
gAhı hazırası meçhul bulunduğu 
ve tebliğ edilmediği miibaşır ta
rafından verilen şerhten anla
şılmakla tarihi llAnın ferdasın

dan itibaren bir ay ildnen teb· 
liğat icrasına ve tahkikatın 7 

eylül 930 pazar günü saat on 
dörde tayinine karar verilmiş 
oldu~ndan mumaileyhin yevmi 
tahkikata kadar mahkemeye 
müracaatla dı vı arzuhal suretini 
tebellüğ etmedi!ti ve cevap ver
mediği ~·e tahkikatta hazır bu
lunmadtğı takdirde hakkında 

.ıı;tyap kararı ittihaz edileceği 
iUn olunıır 

l,~S Y;;...;;,R~I S::;.::E:..:..F..:..:.A.:..:....:I N~I 

j 
Merkeı Acentıı; Gaatı kdj)C l 

bosında. BeyoJ;h 236~ Şub• 
ıentem :\lıhmu llye Ilanı •!tındı 
lstanbul 74-0 

Mudanya postası 
Cuma, Pa7.ar, Slaı. ç.1r

şamba günleri idare nh~ımın· 

lldn 9 da kalkar. 

İzmir sür'at •>ostası 

ı 
1 

1 
( IZ\JIR) vapuru 20 ha-

7.lran Cuma 14.:!0da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar· 
tesi sabaht lzmlr'e gidecek ve 
pazar 1 .ı,30 da lzmlrıien ha
reketle pazartesi ~abahı gde
cektir. 

l 
V apurJa mi:kemmel bir 

orkestra ve caz'1ant mevcut
tur. 

Trabzon ikinci 
postası 

(,\'.'JK.\RAJ vapuru 19 haziran 
Perşembe nkşıınıı Galata rıhtı
mından hareketle 7,onguldak, 
fnebolu, Sinop, Sımsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Giresun Trabzon, 
Rize llopa'ya gidecek ve pazar 
iskeksile Rize , :'l\Jrmene, Of, 

Trabzon, Polathane, Gore!P 
Gir~suıı, Ordu, Fat,a, Stm uı 
Sinop, l~eholııva u~raye•a(l'
ı:elecektir. 

TEO REPEN VAPUR 
ACANTASI 

·~>r~kc 1 \: ınte l..inİ 

Non·cçya bandır~:ı S A N D Ü 
vapuru KaraJcnizdcn muvascl · ede
cek \'C l lnz:ran, 20 ve 21 1Je An- J 
verse ve llamlıurg ile Balıık ve ',1r- 1· 
veçy• limanları için emU• tahmil 
edecektir. Daha fazla malum • !çın 
Galaıada, l\lurr.hane CJdde,inde E 1 
l.loyd hanında Tco R~pen up ır 
nccnta,ına murac:ıat. 'fc1. R.(). 2274 

--- - -- -
lstanbul nınhkcnıeı 

asliye birinci ticaret 
dairesinden: 

l\lüflis Ş1lcı ,\bbıs zade \'ımet 
efendiye ait Göztcpede Bahriye rn 
kağında Hi-18 No lu ve ı cdı buçuk 
dônüm \ı1ğ \ e ye.,,ış agaçl•.ını h•vı 
köşkün açık artırma ile ııı temmuz 
9JO cumartesi r,ünü ;a., l-4J h:~-" •• 
müzaıedcsi icra kılınacaktır luza
yede şeraiti ıe s>tılaı;,ıK kôşke nıt 

tafsildtı havi Jo<yanın 20 ha~iran !) ı. 
tarihinden itibaren alak ıdıır1nm ıe 
kikin~ amade lıL'unJurc'Juğıı iıi ı 

olunur. 

lıtanbul lıcşinçi icra menıurlul';ıından: 

t 
ıi 
I~ 

l~ir borcun istilasını teınin içın 1 

mahcuz ve pauya çevri. ııesi mu
karrer iki adet halı sandal lı.destc

nmde Şehrem•netl mezat mahallin· 
de açık arttırma ile s ıılacağından ı 
almak isteyenlerin 2.l 1 luir•n 9JO 
p11.arıe;i günü ,;aat on dome meı
kıır mahalde hazır bulunan mem 
ra müracaatları i!An olunur. 

Fatih icra memuriuğundan: 
lıalel ŞÜ)'Uu zımnında bılmöza· 

yede furuhtu mukarrer ol:ın pumak 1 
kapıda Eıninbey mahalle i, Okçı · t 

başı cadde inde 30-.12 nıı maralı v 
beheri bin [ıçyüz lirJ kı ı mttir.de ı 
iki dükkhda !e>kindc oJdarı ha,ı 
mahallin 1 S 6-9..IO 13rihind. ıc 
kılınan ikinci m\i.21ve;ı u. tice nJ 
2500 lirada talibi İılıdeshe ih•le 
edilmiş iscde kiymeıi muhamemne' 
bulmadığından 8 temmuz <)JO a 
günü aat l 5te müzayedenin İCCA>t ~ 
na karar verilmiş olılu~unılın t.'•ı 
olanl3rın kı yrr ıi muhammencleriıı 
ydzde onu nisbeıinde pey akçeleri 
nl mthıashih,n müraı;,ıat eylemek~ 

ilin olunur. 



Hasan Zeytin Yağı ok ası urus u 
' 

Artık yPm~kicrde, ~alnta!Jrda. tatlılarda, pi!Avda havyarda ve bllhassa mayonezde Ha"ın zeytin ya~ı istimal Pdiniz. Çünkii pek saf ve halistir. Şerbet gibi tatlıdır. lfamiziycti yo'..;tur. Bakkallardan aldı~ııı11. fiacc~n daha ucuzdur. i\labl~ 
ynğlımlaıı tcv.ıkki etmek !Azımdır. Tereyağı yerine Hasan zeytin yağı istimal eylemek karı akıldır. Bilha.-sa içmek >ııretile Has~n ze,·tin yağını dokt<>rlar tııvsiye etmektedirler. K.ım, ta ş, b5brek ve bilha«a karaciğer, <afr ,ı.' ,.;arılık ha,talı 
. ırım' ı llOl '1ol l Ja,an n~ lin ) agı ıçiniı_ Kiloluk şi~elerdc 80, bir ve lıt'ş ve daha büyük tenekelerde safi okkası l 00 kı.rııştur. l !asan Ecza deposudur. Toptancılara tenzil:\t 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~_.., 

.... \ ~ni Pc <tal:Jnc kar~Hnda ... 

ADAPAZARI T. T. Bankası 
Sernıayesi 1,000,000 T. lirası 

Her tUrlU banka muamelatı yapar. 

TEVDiATA M(SAIT FAİZ VERiR 
VADELİ TEVDIATl\f FAiZLERiNi 

HER AY TEDiYE EDER 
__ ..,. Telefon lst. 2042 ,._ 

lSTANHlJL VILJ\ Yl':TI 

j DEFTERD .. ~RLIK ILANATI 
Satılık J{ad yo ınakincleri ve 

yazıhaııc eşyası 
Sahibinin vergi borcundan dolayı tahtı hacze 

alınan Radyo makineleri ve teferruatiyle yazı
hane t·şyası 19 haziran 930 tarihine müsadif 
·Jerşembe günü saat bir buçukta sandal be-

esteni mezat mahallinde satılacaktır. 

..... ŞII< ve KİBARLAR; ELBİSELERiNİ Yalnız 
Galatada Karaköyde Börekçi fırını ittisalindeki büyük 

mahallebicinin üstünde 

• 
1 

Büyük elbise 
mağazaların
dan giyinirler 

K t •• } lnı;• z biçıruı kamaş
OS Um er !ardan ve asri biçimde 

16 112 .ı! :ıı dan 
ıtıbaren 

Kostüm 1 er Sp?.r biç~mi l Guzel cıns 
Kostu'"mler s:oc~~,a~ için spor ve sa-

•re ıyı cıns kumaşlardan 

P t 1 ı Kaşe en son moda 
an a on ar gayet şık biçimde 

P t 1 ı Beyaz şık hişimlerde an a on ar gayet iyi kumaşlardan 

14112 

6 
6112 

7112 
Pardesu .. Jer ''.Mandelber,, emperm~a- 24 112 

lıze her renkte vardır. 

Trençkot teminatlı ~ins 18 
şık ve hafıf 

Hanımlara mahsus dairede 

" ,, 

" 
" 
" ,, 

BU YÜK 

TlJJlHE PlllNG~S~ 
6 ncı kesitle 11Temmuz1930 dadır • 

Büyük ikramiye 
200.000 Liradır 
Avrıea: ~·1 OC.000~~ liralık: bir 
111iikafat ile··50.0()() .. ··4COCJO .. 

' 
'·2.5.C(O .... 1('.( (O .. liralık bü-, ' 

yiil( i~ramiyeler \rardır. 
Hiç kazanmamış numaralara 
"30,, ar lira teselli mükafatı 

verilecektir. 

ur • * • Mantolar Twık. İ?giliz cinsi kumaştan 15 112 
şık bıçımlerde ve son moda " 

Biletler : Bayilerden Temmuzun 
yedinci günü akşamına kadar 

talep edilmelidir. 
SATILIK ARSA: No. 14, Cami sokağı Hü

seyin ağa n1ahallesi Koca Mustafa paşa, <Sa
matya şinıendöfer ve traınvay istasyonlarına 
yakındır.) 4 dönüm miktarında bulunan arsa 
müzayedeye çıkarılmıştır. Bedeli 4 sene ve 4 

taksitte veriln1ek şartile tahmin edilen kıymeti 
7264 liradır. Satış muamelesi pazarlık suretile 
t lemn1uz 931.l salı günü saat t.!,30da defterdar-
lıkta yapılacaktır. <R-107) 

••• 
SATJLIK KA()iR EV: No. 11·1, Sıderis so

kağı imrahor ilyas bey mahallesi, yedikule, 
alt katta 1 oda, t hah\, 1 inci katta 2 oda, 1 

'>Ofa. tahmin edilen kıyn1eti bedeli defaten 
alınmak şartile uoo lira. Satış muamelesi pa
zarlık suretile 1 temmuz 930 salı günü saat 
t4,30da J)efterclarlıkta yapılacaktır. (R-88) 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Yüz otuz beş bin ton maden kömürünün kapalı zarfla mü-
nakasası 5 Temmuz Cumartesi günü saat 15}{ da Ankarada 

ı Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
lıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi-

r 
( 

natlarnu ayni günde saat 1.5 e kadar Münakasa katipliğine 
\'Cm>eleri Jizmıdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira milkabilinde An
kara ve İstnabulda İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Hareket ve Huılat dairesinin hasılat kısmı için müsabaka ile 

yedi memur alınacaktır, Tıliolerin vasları 18 den &şağı ve 30dan 
yukan olmayacaktır. imtihan; girmek l~teyenlerin nuf~s- ve askerlik 
tezkereleri, polisten tasdikli şahadetnameleriyle beraber Anltara'da 
ldarei umumiye Zat işleri müdürlüğüne Haydarpaşa'da Hasıllt 
muavinliğine 30·6-<130 akşamına kadar müracaatlıırı. 

• • • 

Trençkot ~anımlara mahsus teminatli 18 
cıns ve her renkte " ş 

.... Ismarlama için hususi daire vardır. T ediyatta teshilat gösterilir ~urum ~ı~~at ve i~timai Muavenet nıu~ur .{ Yüksek Mühendis mektebi 
Mu~ayaal koınsiyonnn ~an: lu~unden: .; 

Çorum'da müceddeden inp konulmu~tur. Talip olanl r 
edilecek 29660 lira bedeli keşif- pey akçası 2225 lira ile birli r 
Ii Doğum ve Çocuk bakım evi- teklif mektuplarını ihale saa e 

Yüksek :\1uhcndb mektebinin 1 laziran 930 bidayrtinden Mayıs 931 gayesine kadar ihtiyacı 

olan yaş sebze kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş ve Haziranın 26 ıncı Perşembe günü 
mat 14 tc ihalesinin icrası mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin bilmiiracaa şeraiti anlamaları 
ve yüzde y-di buçuk teminat akçelerini yevmi mezkClrdan mukaddem mektep veznesine tes!i.m 

· rf 1. l dan bir saat evvel Çorum vi . 1 
nın kapalı za usu ıle teme ve ti. d" 

1 1 
. . tk 

. ye ne tev ı ey eme erı ve ın 
dıvarl~ı .11e ça~ı. aksamı 116/ şartnameyi görmek istiyenl k remcleri ilı\n olunur. 

l}ERTEV 
Müstahzarah 

fabrikası 
Pek NEFİS olan 
ve TÜRK eseri 
un'ati mamuli
bnı muhterem 
ehaliye takdim 
eder: 
KREM PERTEV 

Briyantin 

PERTEV 
Pertev diı ma
cunu, Pertev ko
lonyaları, Perte · 
PUDRALARI 

-----~~-:----------- 930 tanhınden ıtıbaren 1/7 /930 tn · .. k t" 1 1 
şar ameyı gonne s ıyen e 

kbsat vaklletlnden: tarihine n~üsadif Salı günü sa- de İstanbul Sıhhat ve İçti 

lngillz mamuUtı 

11NlSYONA~,, MOT~R~ 
Mazot ve mangal kömürü ile 
müteharrik gayet sade, iktisadi 
ve fiaıı her türlü rekabetten 
aridir. Tediyatta tesh!U.t. Her 
zaman teslime amadedir. Tafsi!At 
için Galatada Perşembe pazarında 
Arslan Hanında ı -5 numaralarda 

IZAKINO ARDITTI 

Çanakkalo viiAyeılnin Blğa kua'1 at 15 te ihalesi icra edilmek üz- muavenet müdürl!iğüne mO 
dahilinde Hasan efendi çiftliği namı· re bir ay müddetle münakasaya caatlan. 
diğer Abdi ağa çiftliği, Pomak ve B 
Elmalı karyelerınde fimalen Sivri ursa belediye Riyasetinden 

İl taş tepesinden Kaymakam çeemeslno 

müstakim, şarkan bu noktadan Mo!- 300 adet su saatı• la Oıman çeşmesine müstakim. ce· 
nuben Molla Osman çeşmesinden 

e 
ç 
Ü 

Sarııarla çeşmesine müstakim, gar· mu•• nakasası 
lıen bu noktadan mebdei hudut olan 
Sivrlıaş tepeılne hattı müstakim ile 
mahdut ve mesıhai sathiyeol 139 
cerip arazide Avukat Ömer Lutfü 
hey tarafından meydanı çıkanlan 
simli kurşun ve çinko madeninin 99 
sene milddetle mumaileyh uhdesine 
lhaleıi icra olunacağından maden 
nlzamnaneslnln 36 ve 37 lacl mad· 
deleri mucibince bu bapta bir gün• 
itirazı olanların tarihi illndan ltlba· 
ren iki ay zarfında A.nlı:arada llı:usaı 
Velı:Aletlne mahallinde makamı vill 
yete ba ıranhal müracaat eyleme
leri lfln ohınur. 

Dr. Horhorunl 
Beyoğlu Mektep sokak No 35 

muıyıene sbahıan kşama aakdar. 

Zat maaşiarı mu
hasebeciliğinden: 

Evvelce il.An edilen evsafta üç yüz adet su saati alınmak 
22/Haziran/930 Pazar günü saat 17 de ihale edilmek üzre 
palı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

Şartname belediye su mühendisliğinden almmalıdır. İ 
gününden evvel saat nümunesi Belediyeye gönderilmelidir. 

Teklifler yalnız Türk parası üezrinden olacak ve %7,5 • 
pozito verilecektir. Ilı 

inkara numune ~astanesi ~aıta~a~ettu~eu, li 
Hastanenin 930 senesi ihtiyaci olan (232) katem eczayi .ı. 

biye ile, 176 kalem laboratuvar ve alAtı cerrahiye, (18) kal · 
Rontken malzemesi 3 Haziran 930 tarihinden 23 Haziran 
Salı gi.ln!in.e kadar yirmi gün müddetle münakasaya konuhn , 0 
tur. Bwılarden eczayi tıbbiye kapalı zarf uaulile ve alitı ce 
hiye ile rontken malzemesi de alem suretledir. Talip o iti 
şartnamesile listesini görmek üzre İstanbulda Sıhhat ve 1 il 
mai muavenet mütlüım~v ~ Anı..Dr"tlR has~e idarem 
ru ve mutemetliğine ve ihale günü de saat ikide teminatla 
birlikte hastanede müteşekkil komisyona müracaatları. 

Milnakasosı 14 ıemmu'- p•ıanesi gUnil için !!An cdilmi; olan 29 kılomeıre l•-------..---11111 Bütçesinde tahsisat mevcudu 
olmadığından tetilye edilcm!yen 
mütckaidini askeriye ve mülkiye 
ile eytam eramil, askeri ye ve 
mulkiyenin 928 senesi diiyu· 
mımdan olan mat!ubatlarıııın 

tesviycsı için tediye emri gel· 
mi~tir. !·:Shabı istihkukın mlira. 
caacları lüzumu il:\n olunur. 

IstanbulNafıa fen mekte 
~liibavaat koınisvonundan : 

'v1 

r 
r 
l 

i~ 
d 
i! 

malzemei ferşiye ile 23 haziran pazartesi günü için ilAn edilmiş olan Kayseri 
tczgAhları mıinnkasaları neşro!unacak ,·eni bir ilAn• kadar tehir edilmiştir. 

~iNEMl~lti~: 
SESLi FİLM 

sinemocı'ığa hakim olmuşıu,. 

Sesli makine koymağa mecbursunuz. 
Hem plAk hem filmden seıl nakleden mO· 
kemmel \'e ucuz 

SESLİ MAKiNELER 

NiTZ~~BE " MEt~T~N ,, 
markadır. Trnıinatlı ve emsaline faiktir. Clhanşumul NfT~.>CHE 
markası dünyanın en hüyük sinemaları tarafından kabul cdilmittir. 
Tıirklıede en mııkemmel referanslar gosterllir. Her türlü malOmat, 
pltn ve kataloğ \'e tecrübc!er için lstanbul"da Sulıanbomamın'da 

KatırcıojUu hanında 40 numarada 

MAKS ROTTENBERG mueı esine mıiraeaat edllme•I 
Tcld 111 lst. 1029 · Tel~raf adresi: lstanbııl Rurn:Nst:RG · · 

lstan~ul Tuz in~isarı ~as mü~ürlü~ün~en: 
Çamaltt meml:lha~ının 1\30 senesi mevsimi ihracatında istimal 

olunmak tizre (2000) adet İstanbul küfesi 15/ 6 930 tarihinden 
itibaren yirmi gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. iha
lesi 6·7·9~ .tarihine müsadıf pazar günü saat on beştedir. Talip 
olanlar ~araıtt anlamak ve münakasaya iştirak etmek Uzrc pey ak
çelerllc Istanbul Tuz inhisarı baş mıidürlyetinde müteşekkil komi
syona müracaat eylemeleri. 

En son sistem 
Makinelerle çekilen 

f anlım lan~ı~ı 
Telefon· l<tanbul 4262 

• 

• 
.\ıı. • " \' rk 

asbık fabrikalarndm ı ıı ut< i<k•<ıl 

<.~:lnys..:1 mt:~hur 

NI J A G 
l lcr ııevı değirmen, ,·kmck fırını, 

•ılolar, çimeni<'. bira ,., klgtt maki· 
neleri tf!!.i~ edilir. 

Talep uzerine meccanen plan ve 
proıe tanzim ve mühcndislerımiz ta· 
rafmd;ın ziyaret edilir. Fazla tafsil;\! 
için Galat1da Per$embe pazarında 

As!an hand1 ! ·~numaralarda mühendi• 

İZAKiNO ARDİTTl 
MUu<e.<cleıinc müracaat olunması.Tras 

1 

~misyonlar, dı~ümen ıaıbrı kayışlar, 
ıpek ve ışbu tıcarcte mütedair sair 
bilcıimlc mev.t depomuzda mevcuttur. 

Sat,hk hane 
Erenkö) ünde Sahrayı Ct'dit 

mahallesinde Tüccarbaşı soka
~ında Zihni paıu köşkü karşısın· 

da üç icattan ibaret 8 oda, 3 
belA, l .kiler, 1 mutfak, ı kuyu, 
2 sofa ve .5 dönüm arazı üze· 
rinde eşcarı müsmireyi havi 
bahçeli bir bap hane sacılıknr. 

Taliplerin gezmek için Zihnipaşa 
köşküne ve paı:arlık için de 
Galatada Ahit hanında ikinci 
katta 42 numarada Kemalettiıı 

8ey .. mura1.~Jt1arı. 

90 kuruşla bir bisiklet 
l 00 paralık l~LIT çikolata· 

!arından 35 tane alıp çıkan ik· 
rıımiye ile bir bisiklet kazan. 
dım. Sen Bcnu11 mektebi talebe· 
sinden, Aıırl Kuticl • 

lstan bul ikinci ticaret mah· 
kemesinden: 

Galata'da Macar Hanında .5 nu· 
merada Tüccardan ilacı Kadir zade 
ISMf.T bc>ln A~lf.RIKAN r:KSP· 
RES llanhsına borçlu bulundugu 
ı 1044 liraı·ı teıüye etmemesi base· 
bile yedinde mcrbun bulunan tah
minen 8050 kllo tUtünün satılması 

Banko vekili tarafından tolebcdilmesi 
üzerine gônderllen thbamam~ zirine 
milhaşlrl mahkeme tarafındun verilen 
musaddık meşruhattan mumaileyh 
ISMf.T beyin Bafraya gidip clye\m 
lkameıgAhı meçhul bulunduAu anla· 
şılmasma mebni bu bapta bir itirazı 
olduğu rakdirde üç gün zarfında 

mahkemeye milrac•aıla bildirmesi Hl· 
zumu ılcareı kanununun 766 \e 767 
inci maddelerine tevfikan tebliğ ma. 
kamına kılın olmok Uz.re il4n 
<)IUDW. 

,.; .J • 

Mektebin 930 Haziran ipti

dasından mayıs 931 gayesine ka 
dar ihtiyacı olan Et, Ekmek, ve 
erzakr mütenevviasiyle mahru
kat ve yaş sebzesi ayn ayn şart 
namelerle ve kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 930 
senesi haziranın 29 uncu günü 
saat 14 te ihaleleri mukarrerdir. 
Evsaf, miktar ve şartamesini 

görmek istiyenlerin eyyamı 
tiliyeden maada her gün Gü \> 

suyunda mektep idaresine v ll1 
nakasaya iştirak edeceklerin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde teminat it 
çelerini müessesesatı zir · 
muhasebeciliğine bitteslim 
caklan vezne makbuzu ve 
ret odası vesikasile birlikte 
mi ihalede mektepte müteşe 
komisyona gelmeleri. 

-·- - -- ----
ıFransıı hlJkUmeıı menbalarınd'an ıt-ır•c .otımıt tuılar& Da'' t\ 

f) VICHY·ETAT ıııııaııımf) ' 
Tanıllm•iın !dınınıı • rıc11r ı /I/ nvt111w •• ,;,.,.., 11tırını1 

VICHY-E,,.ı AT TUZU ~:~:~~E.'!!::::.~f'ı~·,;a:.~.~::.!~!~'; 
••• ta.o .... MIO 8r&mıt.lıı. ...... .,..,. ••'•"' 

VICHY .. ETAT PASTİLLERi v:~~~; •. ~:·· 
VICHY·ETATKO~PRİMELERİ :~r}:~~;~;u41~; 

rRANSIZ lfUKUMEflNIN me nbaları 

VICHY CELESTINS Damı~a~:'.~1~:1!:1talıklar-1.t 
VICHY GRAIDE·GRILLEKaraclji;~tal•kl&rt• 
VICHY•HOPITAL Mide ve Barsak hatalıkları. 

Meıl'uİ 11111ÜdÜrÜÜurbam 


