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Romanyada vaziyet M Venizelos Hariciye vekilimizi davet edecek .. 

T. Rüştü B. Atinaya 
davet edilecek 

Muhacirler yarın Atinada bir 
protesto mitingi yapacaklar. 

Gazi Hz. 1 D. Bankası 
Diin Ya1ova<laıı l tstanbul ve İzmirde 

avdet ettiler şube açılmıyacak --
nasıl görüyorlar? .

lsveçin en büyük siyasi muha '. 
riri Dr. Rütger'in bir makale~· 

Romanyarun yeni kıralı işe 
başladı. Krralm avdetini hazır
lıyan Maniu, kabinesini teşkil 
ederek hükftmet buhrııruna ni
hayet verdi. Bir kaç günlük 
heyecan ve sürpriz devresin
den sonra siyasi vaziyet nor
mal safhasına girmiş bulunu
yor. Babanın çocuğunu istih
laf etmesinden mütevellit sa
ray hadiseleri nihayet bulduk
tan sonra Romanyanın asri 
bünyesinden doğmakta olan e
saslı meselelere rücu etmek za
manı tekrar gelmiştir demek
tir. 

Cihan harbinin neticesinde 

YunanMecllsi dün gece itilafın tetkik 
ve müzakeresine basladı 

Oc "ündonberi Yalova' da bulu
nan Gaıi Hz. dün sabah kendileri
nı gurnıek ı.;in \ alova'ya giden B. 
M. M. Reiıi Kazım Pı. Hz. refa
katlerinde oldukları halde Ertuğ
rul yatile Dolmabalıçe sarayına av
det etmiılerdir ve bir müddet sa
rayda istirahattan sonra refakatle
rinde Kazım Pt. Hz. olduğu halde 
otomobille Bcyoğlunda bir cevelan 
yapmışlar ve Şitli Sihbat yurduna 
da uğramışlardır. 

Milli bankalar muha
birlik vazifesini 

görecekler 

Bir ay sonra faaiiyete geçecek 
olan Devlet Bankasının İzmir 
ve İstanbul gibi merkezlerde şu 
be açacağı hakkında bir rivayet 

' çıkmıştır. Alınan malumata gö 

Türkiye Garba doğru olan teceddü ~: 
datında Japonyayı da geçmiştir. ; 

~ok büyümüş olarak çıkan bazı Atina, 20 (Anek) - M. Veni 
milletlerde bir şişkinlik hasta- zelos önümüzdeki teşrinicvelde 
lığı baş göstermiştir. Asırlar- Ankaraya gittiği zaman Harici 
danberi başka rejim, başka i- ye vikili Tevfik Rüştü Beyi Ati 
dare altında yaşamış bulunan nada iadei ziyarete davet ede· 
halk kütlelerinin iltihakı ge- cektir. 
rek Romanyada, gerek Yugos- Atina, 20 (Anek) - Yunan 
lavyada siyasi ve içtimai bün- parlamentosu bu gece Türk-Yu 
ye noktai nazarından bir nevi nan itiliifnamesinin müzakeresi. 
ikilik husule getirmiştir. İlti- ne başlıyacak ve ilk kıraatinde 
hak edenler, medeniyet ve va- tasvip edecektir. 
ziyeti içtimaiye itibarile ilhak Siyasi fırkalar rücssasından 
eden ırktaşlarından daha yük- M. Papanastasiyu, itiliifıname 
sektirler. Ancak buna muka- lehinde, krraliyet taraftarar Çal 
bil berikilerin ötedenberi müs- daris ise aleyhte rey verecek . 
takil devlet halinde yaşamala- tir. 
rı sebebile siyasi kudret ve nü- Müzakere esnasında muhacir 
fuzları. daha fazladır. Vaziyet- mebuslar muhacirlerin iskan ve 
!erdeki bu itiliif her iki kısım terfihi ikmal edilceğ1nc dair 
arasında da büyük bir hassasi- hükumetten teminat istiyecek -
yet hasıl etmiştir. Siyasi, içti- !erdir. 
mai ve hatta iktisadi sahalaı·- Muhacirlerin pazar günü bir 
da vukua gelen çarpışmalar, ta- protesto mitingi tertip etmele- ı 
biatile, saray ve hükfımct ma-
hafiline de intikal etmekte ge- (Devamı dördüncü sahifede) 

Hariciye Vekilimiz 

Tevfik Rilştll Rey 
cikmemiş ve bu yüzden ara sı- ----------------------

~u~~~.im sarsıntılar hadis ol- Etıbba kongresi pek 
Hırvat - Sırp cidalinin Yu- h 1 • ld 

goslavya'da intaç ettiği akibet arar et 1 O U • • 
ı:naJUmdur. Eski Romanya ile 
Yeni Romanya arasındaki nü
fuı: rekabeti de son saray hadi
selerinde başlrca amil olmuş

tur. Eski Romanyanın diktatör
leri olan Bratiano'lar siyasi 
nüfuz ve kudretlerini emin bir 
surette devam ettirmek için e
nerjiden mahrum Kıra! Ferdi
nand'i avuçları i~ine almışlar

dır. Kendi siyasi disiplinlerine 
pek te baş anladrklarr genç 
veliahtı da bir bahane ile taht
tan mahrum bırakmak ve ar
zularına tabi bir niyabet Mec
lisine dayanarak hükftmetlerini 
idame etmek yolunu buldular. 
Fakat yeni Romanyanm faal 
teşekkülleri ve bunların reısı 
Maniu'nun enerjik hareketi bu 
yolda nihayete kadar devam et
ınek imkanını bırakmadı. Ma
niu adeta cebren hükilmeti ele 
aldı. 

Bratiano'lar şimdiki Kıralı 
11e kadar istememişlerse, Ma
niu'nun da onun avdeti için o 
kadar çalışmış olduğuna şüp
he yoktur. İkinci Kıra! tahta 
geçti. Siyaset icabı bir aralık 
istifa eden Maniu da tekrar hü
kumet başına geldi. Şimdiki 
halde yeni Romanyanın nisbe
ten daha münevver kuvvetleri 
vaziyete hakim demektir. Kıra! 
hem kendine, hem de memle
ketine hizmet edebilmek için 
iki romanyayıda telife çalışmak 
azmindedir. Bu husustaki mu
vaffakryeti siyasi kemalinin en 
büyük miyarı olacaktır. 

ZEKi MESUT 

Başvekilin 

beyanatı 

Paris, 20 (A.A) - Alman 
başvekili M. Bruning, Maten ga 
Zetesinin bir muhabirine Alman 
:Yanın Briand muhtırasına 15 
temmuzdan evvel cevap verece 
i:ini ve bu muhtıranın fevkala
de bir ehemmiyeti haiz olduğu
nu, uzun senelerin mahsulü bu 
lunduğunu beyan etmiş ve Fran 
sa ıle Alman:•anın bu sahada ilk 
~olü oynamaları lfızımgelidiğinı 
!li>ve etm:st'r. 

Odanın icraatı, sarfiyatı 
tenkit edilmiştir 

Dllnk/J Etıbba odaıı kongreılndın bir lntıba 

Etibba odası dün ilk kongresini 
Darülfünun konferans salonunda ak
detmiştir. 

Pek hararetli münakaşalara ve ber 
mutat matbuata da ufak tefek tariz
ler yapılmasına vesile teşkil eden bu 
kongrede riyaseti Tevfik Salim Paşa, 
kitabeti de Esat Bey işgal etmiş ve 
kongre 125 azanın iştirakile inikat et 
miştir. İki celseye inkisam eden mü 
zakcre evvela Tevfik Salim Paşa tara 
fından odanın faaliyet ve icraatı hak
kında izahat vermesi suretile başla
mış, sonra hesabı kat'i raporu okun
muştur. Hesabı kafi raporunun kıra
atinden sonra Sırası ile doktor Ragıp, 

ZaiJı/latllnıası ki/ilkall 
mucip olan 
Miibeccel H. 

Nami, Suat İsmail, miralay Hasan 
Kadri Beyler söz almışlar ve beyanat 
larilc tam iki saat devam eden bir mü 

Hakkında takibat gapılma
s11ıa karar verilen 

Selim Sırrı B. 
nakaşa zemini açmışlardır. Natık Bey 
oda divanı haysiyetinin Etibba ara
sındaki ihtilafları hal seklini, odanın 
doktorların ilan ve tab~lelerine müda 
halesini, sarfiyatının çok olduğunu 
tenkit etti ve müteferrik masraflar 
kısmındaki 20 liranın hey'eti idare ta
rafından tazminini istedi. 

Hey'eti idareden Neş'et Osman B. 
bu parayı kendi namına ödeyeceğini 
söyledi Nami Bey sarfiyatın çokluğu
na işaret etti. Miralay Hasan Kadri 
Bey şehir hastanelerinde l ,000 nüfu
sa bir yatak. askeri hastanelerde l 00 
nüfusa iki yatak isabet ettiğinden, 
bizde halkın fakir olduğundan, baş
ka memlek~tlerdc fakir hastalann te
davisi ücretini hasta kasaları teşkilatı 

(Mabadı ikinri sahifede) 

Bu esnada operatör M. Kemal 
B. Kazım Pı. Hz. nin ensesinde ha 
aıl olmuş bulunan ufak bir yağ ke· 
sesini muvaffakıyetle almıtlar ve 
müteakıben Ga~i Hz. Kazım Pı. 
Hz. ile beraber saraya avdet ebnit
lerdir. 
Kazım P,. Hz. nin ahvali uhhi

yelerinin ıayet iyi olduğu memnu
niyetle haber almmı~br. 

Nafıa işleri 

re Devlet Bankası, hükumet mer 

1 

kezinde yani Ankarada tesis edi 
lecektir. Diğer mahallerdeki mu 
amelelerini, muhabir sıfatile, 
milli bankalar yapacaktır. 

Devlet Bankasının getireceği 
faydaların en mühimlerinden bi 
ri de, halihazırda sandık içinde, 
toprak altında, şurada, burada 
ithar edilmiş altın paraların te 
davüle çıkarılması olacaktır. 

S 1 M .. d .. .. R . Çünkü şimdiye kadar bir çok al 
U ar L U UrU atıp I tın sahipleri, Türk lirasının mu 

B , 1 d · ayyen bir kıymeti olmadığı için 
e Y g · • l · 1 parlarrnı gizlemişlerdir. Bu para 

Lon<lrada top ..:ilan beynelmi- da ( 4-5) milyon altın lira rad-
lel umuru Nafı ı desinde tahmin ediliyor. Halbu 
kongresine hu ki paramıza istikrar kespetmiş 
kumetimiz na· bir kıymet verilince bu gibi eş-
mına iştirak e - has ve müessesatm endişesi kal 
den Nafıa vek;: kacak, altınlar bankaya verile -
leti sular mü cek ve bankalar altın hesabı ca 
dürü Ratip Bey risi de açacaklardır. 
dünkü ekspresle 
şehrimize avdet 
etmiştir. 

Ratip Be• 
kendisile goru • 
şen bir muharri 
rirqi.:e seyahati 
ve konfransta · 
görüşülen mese Londrada Nafıa 

leler hakkında şu kongresi r•isi M. 

Islah edilecek .• 

Gümrük kimyahane
sinden şikayetler 

çoğaldı 

izahatı vermiş - Burt Gümrük kimy"hanelerinder 
tir: j son zamanlarda - -

" Lonclrada toplanan ve dört bir çok şikaye• 
gün devam eden eynelmilel u- )er vaki olmak 
muru Nafıa kongresi çok mü- tadır. 
him mukarrerat ittihaz etmiştir. Bu husus ge 
Konferans bilhassa şu mesele - rek vekaletin ge 
lerin müzakeresile meşgul ol - rek gümrükleı 
muştur. müdüriyeti urnı; 

Müteahhitlerle yapılacak mu miyesinin naza . 
kavelatın esasları ve şartları, in rı dikkatini ce' 
şaataki esasatr iktısadiye ve in- betmiş ve !star 
şa kavaidi fenniye, inşaatta is - bul gümrük ha• 
tihdam edilecek amele ve işçile m ild ürl üğ il nür 
rin talim ve terbiyesi, kredi ko mütaleası sorul-
laylıkları memurin ve amele ev muştur. hı.tan Ri/ac Bey 

!eri, sarfedilen paraların sureti Baş müdürlük kimyahanenin 
istirdadı, amelelerin sanayide ıslahı etrafında bir rapor hazır 
müddeti istihdamı ve bu müd -
detin sureti tezyidi, umumi ted 
birler. 

Konferansa iştirak eden 
35 milletin murahhaslarile İn -
giltere dahilinde bir seyahat ya 
prldr. 

Ben İngilterede ve Almanya 
da bentler hakkında tetkikat -
yaptım. 

Müşahedatımı bir raporla ve
kalete arzedeceğim. 

lıyarak göndermiştir. 

Aldığımız malftmata nazaran 
raporda İstanbul ldmyahanesin 
de esaslı tadilat yapılması ter -
viç edilmektedir. 

Diğer taraftan İstainbul güm 
rük kimyakerlerinden bir komis 
yon toplanmıştır. Bu komisyon 
tahlil edilecek mevaddın tahlil 
tarzlarını tetkik ve tespit edcek 
tir. 
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Ya\1uz zafer bayramında 
Istanbula gelecektir. 

ı 

1 

' 

Yavuz dretnotu hav11:zdan lndlrlldlkttn sonra 

Ankara, 20 ( Telefonla ) - nesi icra olunacaktır. 
Tamirati ikmal edilen yavuz 
dretnotumuz elyevm boyanmak 
tadır. Kat'i tesellüm muayene -
sinden evvel Yavuz bir defa da 
ha havuza çekilerek son muaye 

Yavuz dertnotu 30 ağustot 
büyük zafer bayramı münasebe 
tile yapılacak şenliklere iştirak i 
çin İstanbula geleı-.. lttir 

İsveçin en büyük siyasi mu
harrirlerinden biri olan doktor 
Rütgcr Essen geçenlerde mem
leketimizde bir tetkik seyahati 
yapmış İstanbulu, Ankarayı ve 
sair bazı büyük l}ehirlerimizi zi
yaret etmişti. Bu zat Bağdattan 
İsveçin Svenska Dagbladet ga
zetesine memleketimiz hakkın
da çok sitayişkiirane yazılmış 
bir makale göndermiştir. 

Tarihi dostlarımızın memle
ketimiz ve onun zimamdarları 
hakkındaki düşüncelerine tercü 
man olmak itibarile bu maka
leyi kemali memnuniyetle ati
ye dere ediyoruz: 

"Büyük bir devlet adamı olan 
Gazi Mustafa Kemalin fizyono- D RiJt E ~ · 

· · b ·· ı k b. r. gt!r !ISen mısı ugun par a ır surette tc 1 • 
zahü.r etmektedir. , mamıle müçteniptfr. Mustı , 

Gaziyi hazan İsveçin Birinci Kemal Birinci P1yerden tan 
Güstav'r, hazan da Rusyanın Bi mile farklı olarak samimi ve 

1 

rinci Piyeri (Piyer Logran) ı duğu gibi görünen bir şahsiy 
ile mukayese edenler vardır. Bu tir. Şüphesiz indelicap çok c 1 

iki mukayeseden doğru olanı di ve serttir. Fakat hiç bir ~ 
yalnız birincisidir. Çünkü Gazi man harekatında istibdat şin ı 
yalnız harekatındaki azametle si mevcut değildir. Bir keliı ı 
ve sefalet ve inhitat halinde ile Mustafa Kemal kıymetli 
bulunan bir memleketi ihya hu- harp adamı olduğu kadar k 
susundaki ef'alile değil şahsi metli bir devlet adamıdır; ha 
meziyetleri itabarile dahi tsve katı tamamile realitelere İ! 
çin büyük müceddidine benze- nat eder. İndelicap gayet tes 
mektedir. kar sözler söylemesini de bi 

. Onda da ayni tabii otorite ay Fakat anca~ liizım olduğu . , 
nı kanaatkar realizm mevcut- man nutuk ırat eder. ;ı 
tur. Onun gibi demir bir irade- Türk kavmi, eski Romalı·' 
ye maliktir. Ve yine onun gibi gibi, büyük reislerini tebcil • 
siyasi işlerde romantizmden ta- (Mabadı ikinci sahifede 1 

ı lr. 

Macar gençleri: 2- F. B : :;~ 
Macarların içinde yüksek oyunc::~ 

olarak yalnız 
merkez muavinle sağ iç var 

D/Jn Jiınerbahçe ile ilk marı yapan Macar takıaıı 

(Macar Futbolii Gençlik Li
ki)nin temsili takımı ilk maçını 
dün İstanbul şampiyonu Fener 
bahçe ile yaptılar ve hemen kay 
dedelim ki, dünkü oyunlarına na 
zaran hakları olmıyan bir gali
biyet elde ettiler. 

Macar misafirler stadyoma 
gelmeden evvel Cumhuriyet ahi 
desine Macar renklerile süslen 
miş güzel bir çelenk koydular; 
orada bulunan halk tarafından 
şiddetle alkışlandılar. 

\ 

't 
r J 

Saat on yediyi geçiyor. Üçbin fii~~il~ltıiiilli!.e 
seyirci. Alkışlar arasında evvela 

1 Fenerbahçe, biraz sonra da (Ma j 
car Gençlik Liki) ni temsil e
den oyuncular sahaya çıktılar. 
Macarlar sahanın iki tarafına gi 
derek halkı selamladıktan son
ra mutat merasim başladı. 

1 

On yedi buçukta maç başladı. 
Hakem Kemal Halim Bey. Ma 
carların hücumu, korner, bir iki 

1 Jl 
Macar takımı Cumhurly . 

1 t 

abldtı•lne çlenlt. takarke 1
t 

hücum daha. Bu, beş dakika · " 
vam etti. Fenerin mukabil h.ı'. 
cumu. Müdafiler kendini top,, -ı 
mağa muvaffak olmadan Zel • 
nin Muzaffere eşapelik güzel '] 

(Devamı dördüncü sahifed '~I 
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' Aradaki husumet artıyor Mısırda fırka kavgası 
Millicilerin aleyhtarları yinefaaliyete geçıyor 

nasıl görüyorlar? 
(!!_irinci sahifeden mabaat) ha vasidir. Zaten Türkiye garp 

~egı ç?k se~er, her tarafta Gazi medeniyetine Japon yadan daha 
nın resımle~'le, bazı ~eydanlar ziyade yaklaşmış bulunuyordu. 
da heykellerıne tesaduf edilir. Zihniyet itibarile de Türkler 
f.Bunun eski Müslüman an'ana- garp medeniyetinin müşterek 
t~~~ t~mamen bir tezat teşkil et- Japonlardan ve hatta Ruslar
tıgını de .söylemek lazımdır.] dan daha yakın oldukları tasav
~e.mleketın her tarafından ken vur ve iddia edilebilir. Binaen 

r<.aptan Hüsrev Paşa 80n derec~ kızgın 
ı bir halde idi ••• 

o 

Cür'etkar asi 

Kabine l Feyezan Protesto 

En nihayet teşek- Fransada gene Gu·· mru·· k tarı·fe- ~ısın~ hergün şi!ahen ve tanı:i- aıeyh her şey oıauğu gibi yÜrü· 
ıen ~~r çok • tazımat arzedılır. yecek, hiç bir taha·•vül olmıya-

kül edebildi felAket leri için.. B_u hu.rmetkarane harekatın mü cak ve bilhassa Gazinin büyük 
Reims, 19 (A.A) _Şiddetli hım bır manası vardır. Türk miJ otoritesi berdevam olacak olw 

Mısırda çıkan kabine fırtınalar mühim hasarlara sebe Faris, 19 (A.A)- Mebusan leti ek~eri 1:1il.letıe: gi~i işlere sa on seneye varmaz başlanmış 
buhranı şimdi halledilmişe ben biyet vermiştir. Feyezanlar ne- meclisi gümrük encümeni.:ı yeni t~mamıle ~akım bır reıse ma- olan işin tahkim ve ikmal edil 
ziyor. Benziyor, fakat hakikat- ticesinde birçok evler su altın- Amerikan gümrük tarifelerinin lık olmak .ıs~e~ek~e?ir. . miş olacağında hiç şüphe yok-
te buhran izale edilmiş değil- d k 1 takibine karşı bir protesto tak- İdare hakımıyetını elıne al- tur. Bugün dahilde hic bir mu-
dir. Çünkü iktidar mevkiine ge a a mıştır. Düşen yrldırımlar · · k b l mış ol G · · t f d k k • bir çok evleri tahrip etmiştir. nrı a u etmiştir. . . an azının .e ı;:a ~n a en- avemet yoktur, ıslahatın esas 
tirilen İsmail Sıtkı Paşa Vaft S Mali mütehassısa göre dısıne gayet sa. mımı bır surette hatları çizilmiştir,· milli müca-

'11' f k osyalist takriri b ı b mı ı ır asının parlamentodaki Sanfransisko, 20 (A.A ) _ mer ut o an ır çok mesai ar- hede t~bi! yollarını takip etmek 
ekseriyeti karşısnıda düşmeg" e Faris, l6 -(A.A.) Sosyalist M h ·ı · kadaşla.ı:m.ınmevcut o.iması ga- tedir. Işin ikmali için yalnız 

alık • ı k fırkası icra komitesi hazine va- eş ur pı anın sahibi olan y o- t t b -d B k d 
m um o aca tır. ung, telsizle her tarafa neşredi- ye a ıı ır. u mesaı ar a aş- sulh ve sükun ve zaman liizım-

v f f k · ridatmın iktısad! mesaile ve mil la "h' · .. ı · a t ır asının teşkil ettiği len nutkunda milli ticaretin ec- . rının en mu ımmı şup ıesız dır. Ankara bulvarlarına dikilen 
Nahas Paşa hükumeti, malfun- il müdafaaya. müteal.lik masraf b' · ı Isın.et Paşadır .. İsmet .. Pa. şanın ve hergun·· sulanmakta olan ye-l k b ne ı pıy:ısa arma sühulet göster 
dur ki Londra müzakeratının arı apata ılecek mıktarda va- mek suretile inkişafmın temin Gazı yanındakı ıı:evkıı bır Ma- ni ağaçlar tamamile kökleşip t~ 
kalma~ı üzerine haricen muvaf- / ridat membalarma malik olmadr edilebileceğini ve ziraatin hima reş~lın yanındakı erkanı harp gölge vermeğe başlayıncıya ka
fakiyet kazanamadı. Fakat bu 1 ğını tahkik için teşebbüsatta bu yesi meselesinin başka türlü de r~ı~ıne beı:ze.r. İsmet Paşa ma- dar yeni Türk Cümhuriyetinin 

longi'nin ehemmiyeti düşünüle muvaffakiyetsizlikten Mısır mil lunu~ası _zımnın~a ı:-ebus.aı: hal! dilm · · · k' ı d - zısı mefahır ıle dolu tamamile de kemale ermiş olacağında hiç 
'wıan asilerinin cür'eti bah
ilıneğe değer. Mehmet Ali 
oğlunun bunlar aleyhindeki 

rek burayı· zaptetmenin lüzu- . j meclısıne bır takrn verılmesını . ~- 1 e:'ıtı:ın ıMm an~ 1° rnha frgı askeri bir disipline malik bir re- şüphe etmemelidir 
, talı k alm n soy emış ır. umaı ey , az .. 1.. . ·a· · 

mu nazarı dikkate alındığı d:. tı arara ıştır. 1 1·stı'hsala'tın · "hl'k' cu u sıyas! ır. Fakat o zamana kadar müda-
N 1 ! .. M T a· yeri; ıstı a ata I G . . dd" . k 

anlaşılıyor. Babıall tarafından azır ar mec ısı . ar ıeu- 1 azının tece ut eserme ar- faa ve itina ister. 
gönderilen donanmanın kaptan nün meselelerile hazin::ye ait ' ~ -ı şt_ı_ bazaı:ı bu?'ünkü _nesle ço~ yü~ Nüfusu 15 milyon kadardrı · ve husumetini bir kat daha 

:ıran bir vak'a da Y'unan ele paşalığı Mehmet Ali'nin eski . mesail hakkındaki izahatını mü- J f urk mılletı kendı mecu?ıyetı- ve fenni terakkiyata aleyhtar 
düşmanı Hüsrev Paşa uhtesin- i' ttefikan tasvip etmiştir .. B.u iza~ 1 1 

(e bulunaı:lar vardır. Hakıkaten değildir. Anadolımun şimal ve .~.' ılarrndan Kanaris'in isken
aJ,iyeye giderek Mehmet Ali 
ur oradaki sarayını ve şehri 

ie ışturmak teşebüsünde bulun 
U) ır olmuştur. 

de olduğu yukarda söylenmiş- ~ hat yarın mebusan meclısı malı j 10 sene sur~n, kahraı;rıanane ve [ cenubundaki yeni hatlar İsveçli 
ti. Hatta Hüsrev ve İbrahim ye encümeni tarafından te~kik fahraver mucahedat ıle dolu o- Danimarka ve Alman mütehas 
Paşalar arasında bu yüzden Mo edilecektir. !.ıuı bir ha~p dev~esinden ~onr.a sıslar tarafından yapılmaktadır. 
rada evvela soğukluktan başlı- I, Büyük bir yangın u:k mületı kendı mevcudıy.e~ı- Bu hatlar sayesinde ziraat yeni 
yan ve nihayet husumet şekli- Can, 19 (A.A) - Vukua ge nı yem başt an tensık etmek ıçın bir inkişafa malik olacaktır · :anaris'in bu teşebüsü akim 

4 al nıştır. Kendisi yakayı kur
ak bindiği korsan gemisile 

ne giren bir ayrılık çıktığı kay- len bir yangın Longueval şato- bir çok mesaiye katlanmağa . .. . . · 
d d ·ı · · mecbur olmuşttır. Evvela siyaol Bu takdırde. T. u.rkıye ıktısadı-

e ı mıştı. sunu tahrip etmiştir. Hasarat2 ~ 1 d F k 
(81.tmedı') mevcudiyetini yeni baştan ten- , yatının esa .. sı ıyı ır. a ~t :mem iğ ~nderiyeden tekrar kaçma

at muvaffak olmuştur. 
milyondur. ı k t b z1 k Hükilmet ve Meclis sik etmek lazım gelmiştir. Bu ! e e u~un .. _:;erma_yesı ı teı: 

milli mücadele ·n bir netice· dolayı muşkulat çekıyor. Yenı 
- :brahim Paşanın Yunanlıla

ato::arşı takibine mecbur kal
ul . siyaset şiddet ve intikam 
ıiuseti oldu. Düşmanı imha i
ız köyleri yakmak ta kafi gel 
nl ordu. Yunanlıları toplayıp 

Faris, 19 (A.A) - Mebusan nı ı Tü k' k' T" k' · b zaruriyesi idi. Bunun evvelki r ıye es ı .. u~ ıyenın orç-
meclisi hükumetle mutabık kal . mücadeleyi takip etmemesine !arından pe~ buyuk. bır kısmını k · mış ve radikal sosyalistlerden imkan yoktu. Bunu içtimai ve verm

0 
ekle müke1Jeftır. 

OngreSI M. Bonne'in hazinenin vaziyeti hars! hayatın tensikatı takip smanlr borçları denen. bu 
••ıilı•ı• hakkmdaki istizah takririni 4 etmiştir. Hukuku medeniye e- borçlar zarnanm_d~ beynelmılel 

( Birinci sahifeden nıabad ) temuza tehir etmiştir JJl. Young saslarını garplaştırmak,hukuku pek çok tufc:>:Iıyı be~!ıyor~ı:· 

Etıbba odası 

] a).İr etmek, kafile kafile Mr
tn yollamak muvafık görül
ttı 

verdiğinden, kazancın devede kulak Cer U ~i Amerika da tekabül ettirilmesine mantıkan aile esaslarını eski şeri şekiller- ~u borcun faızı ve ı:-esuın:alı ı-
olduğundan bahsederek oda için 11 B imkan olmadıg- ından bu istihsa- den kurtarmak, elbise ve serpuş çın sened~ 40-:-60 m'.lyon I~~e~ 
lira duhuliye ve 12 lira aidatın çok /Cıral Fuat uenos, Ayres, 20 (A.A) - liitın ihracı lazımgeldibO-ini ve ıslaha tını yapmak, garbi takvi- kı:.ronu '.ste~ıyo~ kı __ bu yuku a)tfehmet Ali, oğlu İbrahimi 

n :aya gönderirken kendisine 
ğ ır dua ettikten ve muvaffa 
~ t diledikten sonra şöyle 
_ırdu: 

~ı- Cenabıhak muinin olsun 
jım. Ayni zamanda lutuf

ın ve faziletkar olmam iste
g y Düşmanlarına karşı düş" 

~ ol, fakat zayıflara karşı 
~ i ,1a lfitufkir ol!.. 
b llehmet Alinin Morada ta
iı S edeceği siyasi emellerden 
ı ırda bahsedildi. Moraya 
il rJteşmek istiyen Mehmet Ali 
• >ı oradaki yerli ahaliye karşı 
dıiddet siyaseti takip etmek 
- nediği, bilakis yerlileri 

1 li idaresine ısındırmak ar
i __ nda olduğu o zamanın ve
y r i etrafında neşredilen ec
il r eserlerinden anlaşılıyor. 

rhim Yunan köylerini dola
k elini öpen köylülere: 

i ı _ - Ben buraya işile gücile 
· 1 şanlara iyilik etmeğe gel
ır _ Yalnız asileri ezeceğim .. 

1
u her tarafta böyle söyleyi-

~· ~· Kat'i safhaya doğru .. 
n 'akat isyanı bastırmak için 

81 
~c ve Mrsır ordularının kat'i 
' ıarekete geçmesi liizımgeli-

f ı u. Asilere kat'i bir darbe 
- nıek için hazırlıklar görü
rdu. 25 Nisan 825 te Reşit 

·~ kumandasındaki kıtaat şi 
le Misolongi'yi muhasara 
ş, aylardanberi bu muha
devam ediyordu. Bu mu-

1 rayi bir an evvel intaç et
~iı ' için İbrahim kendi kuman 
tıc altına aldığı kıtaat ile Re
pa 'aşanın yardımına gitmeğe 
iş ır verdi. 

r . Iisolongi mühim bir yerdi. 
an hareketi burada kaynı

suı u. Misolongiyi zaptetmek 
a ,ın isyanını kalbinden vur
a olacaktı. Onun için İbra
ısı 1 Yunanlılığın bu merkezini 

,eçinneğe kat'i surette ka-
n erirken bu şerefi yalnız Re 

>aşaya bırakmak istemedi
'llaşılıyordu. Reşit Paşa Ba 

n tarafından gönderilen or
. yo ın seraskeri idi. Reşit Paşa 

ar: ılonginin zaptedilrnesinde 
e v eden kumandan olduğu 
at :Ji es~rlerinden de anlaşılı-

İbrahime yolladığı bir 
ir s :upta burasını almakla ne 
pa r büyük bir isabet gösteri

. ini vazryordu. Maamafih 
met Ali ile İbrahim ara

aha Mısırda iken Miso-

olduğunu, Pratisyen doktorların bu- Huduttan gelen haberlere göre, mı· kabul etnıek, Tu"rk lı'sanını Turk hazınesı, muşkul ol·m· akla 
1 "ht''~' ·ı · d'k' h'"k' · k binnetice beynelmilel teşriki me B k b nu veremiyeceğini, bina alınmasına, iclerinin muhalifleri sevinmek- ı ı d.lCı er şım ı ı u umetı a Arap ve Acem edebiyatından b~rabc;.r katlanıyo'. . . u yu .u-

kütüphane tesisine lüzum olmadığını te hakir olmasalar gerektir. Çün nunu esasryc mµhal:f hareket et sainin zaruri olduğunu ilave ey k k .. k"l b' h 1 gun butçede kendını hıssettır-
söyledi ve divanı haysiyet azaları ku"' Lond .. k t M mekle ı"tt"h 1 m kt A !emiştir. urtarara musta ı ır a e d" - . 'b" d h . d l k t . . d ki f , . . • .. ra muza era 1 ısır ı anı eye e e ve - koymak bı• yapılan ıslahatın en ı_gı gı .. ı a a z~ya e o ara e-
ıçın aramız a enru ve ıçtımaı mu- . ... . m "k da ük' sek f · 1 1 · 'k - d d d naka•aları halletmek için huzurları- noktaı nazarınca pek hayatı bır en a n y aız ere ıstı Afyon ı'stı'hsala"t ve .. h. 1 . d a· ıye muvazenesm e uyuruyor. 

' razatta bulunmakla muahaze et mu .1.m .. erın en ır.. Tu"rkı'ye bı'r çok sahalarda ken-
ru pahalıya satmak istiyen arkadaşlar meseleden, Sudanın aidiyeti yü 
olacağını düşünmek bile istemiyorum zünden akim kalmıştır. Burada mektedirler. İhtl!alciler ayni za ih racatt mız nekadar? .But?-n bu em~alı ıslahat her di vesaitile, bütçesile iş görmek 
deTdi. fik S lim P .. 1 b" .. bu meseleye avdet edecek deği- mh anda örfi idare e~nasında inti İzmir, 20 (A.A) - G'!rek İz ı;ıılleltınh ytatpmdag~·ıme~d~~ oBl?ua- te, mesela şimendiferleri yap-

ev a aşa soz a an utun liz y aln Nah p h . ap edilmiş olan hakimlerin rüş gu ıs a a an egı mı ır · ın tırmaktadır. Hatta hariçten kre 
zevata ayn ayn mukni cevaplar ver- . ız as a~a eyetı vet alvdıklarından para ile stıl mir iktısadi ınıntakarma ve ge- enaleyh tenkidata karşı şu mu- di aramaktan bile çekinildi. 
dikten ve Dr. Nami Beyin: Londradan muvaffakıyetle av - k" 1 ki d rekse bilUmum Türkiye afyonla hik ve gayrı" kabili itiraz cevabı 

d t · ı d b. b" h" mış ımse er oldu arın an bah B .. h · kd' d' e etmış o say ı, ıtta ı u- rrna dair şehrimiz ticaret ve sa vermek mümkündür: Bütün u şup esız şayanı ta ır ır, 
- Doktorlar arasında geçimsizlik 

var tarzındaki iddiasını da reddettik
ten sonra hesabı kat'i raporu kabul 
edilerek yeni yedi aylık bütçenin mü
zakeresine geçildi. 

Bu müzakerede de hayli münaka
şalar oldu. Memurin maaşatmda 100 
er lira maaşlı iki memur çok görüldü 
ve bunlar için muhassas 1470 lira 
1120 lira olarak kabul edildi. 

kfunetin mevkii daha kuvvetli sediyorlar. nayi odası tarafından yapılan bunlar zaruri idi. Milli mevcu- f.aka_t o_·y.le .g~rünüyor ki biraz 
ı kt t ·1· M "h ·ı·r Buenos Ayres, 20 ( A.A) - ı d lm o aca ı. ngı ız- rsır ı tı a ı - tetkikatta en mühim istihsal diyeti muhafaza i ... in Yunan or- ı erı gı ı ıştır. 

halı d"lm d kal M Bolivyadan gelen resmi haber- ~ B" ··k G " · · ·1 ı b t nrn e ı e en ması ı - merkezleri Afyonkarahisar, San dusunu denize dökmek ne ka- uyu _azı.nın eserı 1 e e e 
d ·ııı h'"-"- · ı h" d lere göre ihtilalcilerin reisi Hi- h f d 1 1 ktır sır a mı u.ıs.u.rııetın a ey ın e dıklr, Uşak, lsparta, Burdur, Es dar mecburi idise Türk milleti- mu a a e 1 mış 0 aca · 

k·ı · f li · · ld noiosanin tevkifi tekzip edil -ı en aa yete getırmış o u. kişehir, Bulvadin, Gediz, Kütah nin içitmaiyatını yeni hayatın C 
Şimdiye kadar Mısırda görülen mektedir. Asilerin dün Cocha - s· B l k . Çal il 

b b 1 . . ld k ya, ımav, a 1 esır, • gm, icabatına te. v.fik etm.ek te oka- Son haberler 
ük. "- b d f k anı avı e e geçırmış o u lan z s unun un an sonra rr a ile, Tokat, Srvas, Amasya, Ga dar elzem ıdı. Aksı halde baş-

k ı ·ı b l - 1 bildiriliyor. İ avga an ı e ozu acagı an aşı- -- zi ayintap, Maraş, negöl, Akhi lanmış olan iş yarıda bırakıl- ------------
lıyor. İtalya sahillerinde sar, Çanakkale, Edirne ve Te- mrş ve zamanın tahribatına ter- At yarısları 

Kira bedeli ve bina meselesinde de Kahire, 19 (A.A) - Kıra! Fu Roma, '20 (A.A) _Gazetele. kirdağı olarak tesbit edilmiştir. kedilmiş olurdu. İktisadi, huku-
hayli münakaşalar yapıldı, nihayet at ile mustafi milli kabine ara- re nazaran harbin nihayetinde Bunlardan yüzde 10 ilii 15 dere ki, hars! hayatta bu teceddüdat Ankara, (A.A.) 20 İlkbahar 
Hakkı Şinasi Paşanın Beyoğlu fırka sında zuhur eden ı"htı'la'ftan mu" p J . d f' . 'h ' d İ im 1 d ld d.l t 1 ncusu bu o a limanı önünde batırılmış cesın e mor mı ı tıva e en s- yapı amış o say ı e e e ı - a yarış arının sonu -
binasının üst katmrn odanın emrine 
amade olduğunu söylemesi üzerine tevellit buhran halledilmiş gi- olan 25 Alınan tahtelbahrinin partanrn İslamköyü mahsulü miş olan netayiç devamlı ola- gün muvaffakıyetle yapılrnış-
bu fasıldaki 1400 lira tayyedildi. Tah bidir. İsmail Sıtkı Pasanın itti- yüzdürülmesine teşebbüs edile- ve Usak afvonları İzmir piyasa maz ve yeni neslin ruhunda yer tır. Birinci koşu 1930 senesi 
sildar aidatı yüzde beş olarak kabul hat ve liberal fırkası ~rkanın - cektir. sının . Zi.le, Tokat Hacıköse mal tutamazdı. zarfında 300 liradan fazla mü-
edildi. dan mürekkep bir kabinenin teş Diinya boks şampiyonu lan da İstanbul piya 8asının bi- İşte 1920 den sonraki bütün kafat kazanmamış yerlilere ma-

Divanı haysiyet azalarına beşerli- kili vazifesini kabul etmis old~ Berlin, 19 _ Dünya boks rinci nevi mallarıdır. Tanzime- teccddüdatta hakim olan zihni- hsustur. Ve mesafesi 2200 met- ' 
ra verilmesi kararlaştırıldı. Fakat bu <Tu n·vayet edı'lmektedir. Maama d'l · · "ki 1 b d B" " b · h ·a· Al h · d' Kemal rada hararetli bir münakaşa oldu. " şampiyonu Max Şmelling eylfil ı en ıstatıstı ere nazaran 1928 yet u ur. utun u ıcraat ep re ı ı. tı ayvan gır ı. 

Dişçiler haysiyet divanında daimi fih böyle bir kabinenin şimdiki de Berlinde Belçikalı Pierre Ch senesinde İzmir iktrsat mıntaka Gazinin idaresi altında vücut Efendinin "Zageri,, birinci, Ah-
bir dişçinin bulunmasını istediler. parlamento huzurunda büyük" smd:ı. istihsal edilen 220,000 ki- bulmuştur. Kendisinin nüfuzu met Efendinin "tayyarı,. ikinci arles ile karşılaşacaktır. "C ' 
Hey'eti umumiye bu hususun sıhhiye bir mevkii olmıyacaktır. Jo afyondan 146,000 kilosu ih _ olmaksızın bunların hayzi file ve Ferhat Efendinin eylam,, 

•.o1 · d · · k Şemellingin te~rinievvelde 1 vdi~."" etm en ıstımzacrna arar ver- yeni vaziyet " rar_ edilmi .. ve 1929 senesinde çıkmasının imkanı yoktu. Bü- üçüncü geldi. kinci koşu üç ya-
Nevyurkta Şarkey ile intikam ~ " 

K hi 20 (A.A) t 1. S ise 174,000 kilo ı"stı"hsale muka tu"n bunlar aşag"ıdan yukarıya şındaki yerli ve Arap taylara En hararetli münakaşa hey' eti ida- a re, - sına ı rt maçı yapması muhtemeldir. d - ·ı f · 
re azası için ayda ellişer liradan ve- kr Paşa yeni kabinevi teskil va 1-!indistanda vukuat bil bir sene evvelki ve 1929 sene doğru olan bir hareketle egı, mahsustu. 14-00 metre mesa esı 
rilen 17 50 liranın müzakeresi esna- zifesini kabul etmiştir. Parla _ sinde ise 174 000 kilo istihsale Kürt isyanının tazammun ettiği olan bu koşuya beş tay girdi. 
smda oldu. Hemen h'men bütün aza mentodaki Vaft grpunun ak _ Simla, l9 (A.A) - Vukua mukabil bir s~ne evvelki istokl muhalefet ve mukavemete rağ- Fikret Beyin "Altay" ı birinci 
heyeti idare bedava çalışsın dediler, d . ld - . . d N h gelen arbedeler neticesinde 2 !arla 212 00 kilo ihracat yapıl _ men yukar dan gelen bir irşada Settar Efendinin "Taifi,, ikinci, 
sonra bu tekliften gene caydılar ve etmış 0 ugu ıçtıma, a. a. as polis memuru ağır surette ve mrs•ır. ' tevfikan yapılmış ve tamamile İhs:ın Beyin "Bozkırı,, üçüncü 
idare hey'etini teşkil eden zevat ho- P;ısa nazırların mes uliyetme b' k ı· 1 d h -

all.k k ı· 'h ır ta ım po ıs memur arı a a Keza 1929 senesinde umıırn muvaffak olmuştur. Bugün Tür geldi. Birinciye bin üç yilz lira-
calarımızdır. Bu paraya ihtiyaçları müte ı anun ayı asından fifçe yaralanmu;lardıa. d' d 1 . 1 . k d b k b k d h ı· 
yoktur, bunu bize teberru etsinler de tevelfüt eden buhranın ehemmi- Türkivede istihsal edilen330000 kiyede ın ile ev et ış en ye - an aş a u oşunun u u i-

diler ve n_ihayetinde 1000 lira olarak yetinden bahsetmiş ve eski tec Emanetin taksiler hakkın- kilo afyondan 313,721 kilo ihraç diğerinden tamamile ayrılmış yeleri ve:-ildi. Üçüncü koşu bu 
kabul ettiler. "b 1 b" b 1• "h d ki l ed'l · 1929 · d kisve tamamile garplı bir şekil senenin en mühim koşusu olan 
Hey'eti idare namınaTevfik Salimpa ru .e ~re ınaneı:ı u ayı ayı a • tasavvur arı ı rnış ve senesın e 

b tı d d t k 190,000 kilo ı'stı"hsale mukabı'l almış, hukuku aile mesaili Av- Gazi koşusu idi. Altı halis kan 
şa bu panının azaya teberruunun bir u ıç ma evresın e e rar mec Emanet takside çalışan oto- · M f · 'k' b' 
h.. · l'k ı - li kd' d · -· · .. bir sene evvelki ı"stoklarla ı·upalılaşmış, yı>zmak kolaylaş- Ingiliz girdi. esa esı ı ı ın 
urmetsız ı o acagını söyledi ve bey se ta ım e emıyecegını soy- mobiller için müşterek bir mo- · · 1 p 

eti idarenin kabul edilen 1000 r 1 . t" B h 1 b 290,834 kilo ı"hracat vapılmı~ - mış ümmilerin adedi pek çok dört yüz metre ıdı. smet aşa . • . . . . . ıray_r ernış ır. u ran !Ya ınz u se - del bulmağa çalışmaktadır. "' "Ol b' · · H~hahmere t~berru ettıgını teblıg bepten deii·il belki kabinenin me tır. l 928 senesinde İzmir piya azalmıştır. Hazretlerinin gası,, ırıncı, 
ett dd t Ik land " Piyasada müşteri nakletmek- B" .. b kk" t h Ak'f B · "Andrenico su ikin ı ve uzun mu e a ış ı. . . . .. k" .. krl d' _ sasında bir okka afyonl 400 den utun u tere ıya ususwı ı eyın " 

Bundan sonra celse beş dakika ta- sa_ ısını mum un.suz an ıger le meşgul olan otomobillerin d T" k' 1 J ·ı · M'th t B · "S adı"varu 'U 
b k ld 3200 ve 1929 senesinde ı'se a ur ıye ya nrz aponya ı e cı, ı a eyın r .. ~ 

ti! edildi. İkinci celsede teavün sandı- ır ta ım avamı en neşet et - markaları ne olursa olsun yalnız uk ·ı b"l" H k"k .. .. .. idi B' · · 2275 li · ı · k uld b" ı b' · t" v f f k · ı· · k 1200 den 4400 kuruşa kadar sa m ayese edı e ı -ır. a ı aten uçuncu ge . ırıncıye ra 
gı mese esı onuş u, oy e ır san- mış ır. a t ır ası mec ısı e - bı·r tı'pte olacaktır. Bunun ı'çı'n d'"h ı· dk .. · k ı Japonyada son yarım asır zar- dan maada bu koşunun u u ı-
.' ~esısıne_ ım_ an olup olmadığının seriyetini haiz olmıyan kabine- her oomobile ayni renke bir bo- tı mıştrr. kk' . ·ıa· y ı· A " 

sıhhıye. v~kaletınden sorulmasına ka- !ere karşı mücadele etmeğe ka- - frnda büyük tere -ıyat ve ısla- yelen verı ı. er ı ve rap uç 
rar verıldı. . . 'Ya sürülecek, şoförün yanında Hayvan sigortası hata mazhar olmuştur. Lakin atın iştirak ettiği dördüncü ko-

Hukuk müşaviri olarak bir zatin rar vermıstır. ikinci bir adam oturmryacak - Bulgaristanda olduğu gibi, aralarında yine fark vardır. Ev- şutla Halim Beyin "Rüçhan,, ı 
tavzifinin muvafık olmadığına dair bileceğini bildiriyor, takibat icrasını tır. memleketimizde de hayvanların velemirde Japonya garbe doğru birinci, Hakkı Beyin "Nasibi,, 
vekalet tezkeresi okundu ve bundan istiyordu. Hey'eti umumiye bir müte Şofo"ru"n yanı başına bagaj· ko · d'l · İk k'l d T k" · ld" M f 3500 t sıgorta e ı mesı, tısat ve a e olan teoeddüdatın a ür ıye- ikincı ge ı. esa e me re 
sarfı nazar edildi. tabbibi ihbar etmek suretile mesleğe b'l kt' B d b k 

Bundan sonra azalar tarafından ve bü ük bir merbutiyet göstere 0 . na ı ece ır. un an aş a oto tine teklif edilmiş ve bu husus- nin bugün gittiği dereceye ka- idi. Birinci gelen bin liradan 
y n s b'l' · · d b k d b' h düh l' 1 · rilen takrirler okundu. man Şefik Beye teşekkür ettikten ve mo ı ın ıçı e aş a tarz a ola ta uzun ır rapor azırlanmış- dar gidememiştir. başka bu koşunun .. u ıye en· 

Bu takrirlerden biri mühimdi. Os- alkışlandıktan sonra takririn kanuni caktır. Bu değişiklikler yavaş tır. Hazırlanan raporda, Bulga Japonya yalnız garp tekniki- ni aldı. Bu sene hiç koşu kazan 
man Şefik Bey tarafından verilen bu takibat yapılması ricasile sıhhiye mü yavaş ve muayyen zamanlar i- ristan hayvan sigorta nizamna ni kabul etmiş içtimai hayatın mamış halis kan İngilizlere ma
takrirde Sellin Sırrı Beyin icrayı ta- dürlüğüne havalesine karar verdi her otomobile ayııi renkte bir bo mesi, Avrupanın diğer memle - tensiki hususunda garbe karsı hsus 2200 metrelik son koşuya 
babete mezun olmadığı halde doktor- ve Selim Sırrı Beyin bu hareketinin . . . . , • • 
luk yaptığı, güzellik krahçası Mübec- üfürükçülükten farksız olduğu kana- suretle otomo~ıllenn mal_ı~_et fı ketlerindeki hayvan sigortalari- bir liikaydllik göstermiştir. Bu üç hayvan girdi. Şakır Beyın 
cel Hanımı zaiflcttiğini, halbuki bir atini izhar etti. Bundan sonra kongre atı ucuzlıyacagını ve taksı ucret le mukayese edilmiş ve Bulga - lakaydllik 20 inci asırdanberi "Filesofu,, birinci geldi. 300 lira 
insanın zaifleyip zaiflemcmesi icap hitam buldu. hazıruna teşekkür edil- !erini indirmek kabil olacae'gını ristan hayvan sigorta nizam- hatta artmaktadır bite. Türki- ikramiye aldr. Refik Beyin ha" 
ettiğini ancak doktorların tavin edo- di. ümti ediyor. ı.amesi faydalr gösterilmiştir. yenin bu husustaki hareketi da- vanı ikinci ıreldi. 



--, 

ahun imillerlnln müracaat nl ve re 
uaf değil Suiistimal Memurlar Katil Ismail lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? .. 

un ambalaj talı
. taları için 

Tayyare Cemiyeti 
dava açtı. 

Maaş tevhidi cetveli 
tadil edildi. 

Balıkesirde salben 
idam edildi. 

Salacıkta şirin bir köşe ... 
Usküdarın on dakika ilerisinde çok nıükemmeJ 

bir bahçe ve çok güzel bir plaj ... ı tacirlerin müra
atı reddedildi 

Zimmete geçen para lvaridat ve pul memur-
nekadar? lannın dereceleri 

Ismail Hanifeyi nasd 
öldürmüş? 

sabun amil ve tüccarları Tayıyare cemiyeti şubelerin- Devlet memurları maaşatınm Smdırğının Osman köyünde 
tikatörleri harice sevke- den bazılarında suüstimaller tevhit ve teadülü hakkındaki mukim Kepsüdün Hotoşlar kö
eı:ı sabunların ambalajı i- meydana çıkmış ve eshabı der - kanuna merbut cetvelde bazı ta yünden berber Osman hemşire 

Boğazla Marmara arasında sıkışmış iki iskele - Kızkuıesi kar
şısında - Müjdeci başının yahsı-Şair Nedim, D. Ibrahim Pş. köşkü 

• 

anılmak üzere hariçten hal mahkemeye verilmiştir. dilat icrasına dair kanun dahili si ve İsmail Hakkı kızı Hanife 
ketimize getireceği kutu Suiistimal yapılan şubeler ye vekaletinden vilayete tebliğ nin zorla bikrini izale ettikten 
restelerin teşviki sanayi Beyoğlu, Eminönü ve Küçükpa edilmiştir. sonra zavallı kızı boğup öldür 

.• / 
' 

dan istifade etmesini zar şubeleridir. Beyoğlu ve Kü- Kanuna nazaran devlet me - düğünden dola~ı mukaddema 
tük resminden muaf tu- çükpazar şubelerinde zimmete murları maaşatmın tevhit ve te Balıkesir ağırceza mahkemesin 

tnr istemişler, bunun i- geçen para miktarı üçer bin ve adülü hakkındaki 1452 numara ce salben idamına karar verilen 
aliye vekaleti nezdinde te Eminönü şubesinde de iki bin li lı kanunun ikinci maddesine mer Smdırğının Rizaiye mahallesin-
te bulunmuşlardır. ra kadardır. but cetvelde aşağıda yazılı tadi de mukim Kepsüdün Uncukın-
lye vekaletinden gelen e- Tayyare cemiyeti bu paraları lat yapılmıştır: Osmaniye köyünden Hacı Ali 
ınemleketimiz dahilinde Eminönü kaza reisi Niyazi, Kü- A- Maliye vekaletinin vila- oğullarından Ahmet oğlu İsma 

.k ve imali mümkün olan çükpağar nahiye reisi Sıtkr, vez yet memurlarından merbut (1) il hakkındaki hükmü idam evvel 
bi İptidai maddelerin tedari nedarı Hacı Mehmet ve Beyoğ- numaralı cetvelde adet ve dere- ki sabah saat 2 de belediye mey 
cburiyeti 1341 senesi mu lu nahiye mutemedi İsmail Hak celeri gösterilen varidat mümey danında icra edilmiştir. İdam 
ti umumiye kanununun kı Beylerden talep etmektedir. yizlerinin unvanları varidat mü hükmünü icrası esnasında Balı 
ii ve Teşviki sanayi kanu Bu baptaki davaların birinci dürlüğüne tahvil olunmuştur. kesir müddeiumumisi Cemil B. 
13 üncü maddesi ahka - hukuk mahkemesinde rüyetine B - Maliye vekaletinin vila le polis müdürü ve jandanna ku 
bulunmasına ve sabunla başlanmıştır. yet memurlarından merbut (2) mandam beyler hazır bulunmuş 

- Salacığa vapur var mı? ı Selim sırtlarına kadar bütün Ha 1 nerken, bahçenin eski bir köşlıl 
- Vardı amma gitti. Gece lici, ve ta Ahırkapı fenerine ka ankazını gösterdiler: 

yarısı bir vapur daha var. dar Saray burnunun her tarafını -İşte, dediler, damat İbra-

ve incir gibi kutuluk ke Bundan başka Tayyare cemi numaralı cetvelde adet ve dere- !ardır. 
eri hariçten tedariki zaru- yeti Hacı Hüseyin Efendi na - celeri gösterilen pul tetkik me- --d 

- Ya, Salacığa gitmek isti- sağda Beşiktaş sırtlarını, solda him paşan_ın yalısı .. 
yenler ne yapar?. gün uykusuna yatan birer kü - Damat Ibrahim Paşa.. Lfile 

\inan maddelerden olma - mında bir zat aleyhine de dava murlarr merkez kadrosuna nak N ak i ceza 
a binaen sabun am~aıa~~n açmıştır. Davaya sebep mumai !edilmiştir. 

- Üsküdar vapuruna biner- çük kedi gibi sakin ve müsterih bahçeleri.. Nedlm ve zevkti ta
ler, oradan Salacık ne kadar dinlenen Adalan, bir anda ku - rapla dolu uzun sefahat senele 

.!anılan tah~ala:ın g~mruk leyhin, Tayyare cemiyetile yap- Bir numaralı cetvele nazaran 
l\den ~ua.fı:ı-:e~ın~ ~kan tığı mukavelename mucibince, (11) dereceli 15 vilayet varidat 

adıgr bıldırılmıştır. sattığı çay paketleri üzerinde mümeyyizi 30 lira maaşla, 12 

yer.. cakladım. ri .. O devri yaşıyormuşum gibi 
Ernanetçe nasıl İşte. size Boğazla Marmara Harap Üsküdar kıyılarında hayalimde canlandı .. 

arasında sıkışıp kalmış iki tali böyle bir mamure bulacağımı Kendi kendime düşündüm. 
tarholunacak ~ siz iskele! Leyleğin başından at doğrusu tahmin edememiştim. Hamamlye şairi, elinde ya-

Tayyare cemiyeti firmasını kul dereceli 27 mümeyyiz 25 lira Meclisi ıanmasma mukabil cemiyete ver maaşla, 14 derceli 13 mümeyyiz 
mesi Ul.zımgelen hisseyi verme- 20 lira maaşla varidat müdürü 

l• t tığı yavru gibi, ne Şirketi Hay- Burası sade bir bahçe değil, semin. çu?uğu, .bahçenin ortası-
Y eni bir ta ıma name riye üzerine mal eder, ne de Sey bir plaj değil bir bedialar meşhe na senlm~ş bir ışret sofrası .. Ve 

hazırlanıyor. risefain.. ri imiş.. hassas şaır, Marmaranm engin 
miş olmasıdır. olmuşlardır. 

i Hz. ne tazimat Yersiz yurtsuz fahi
~•m Pş. Hz. nin 
letgrafı ve Gazi 

nin mukabelesi 

şeler toplattırılacak. 
Fuhuşla mücadele için yeni

den bazı tedbirler alınmıştır. 
Yersiz yurtsuz ve otellerde 

kalan kadınlar teker teker tet
' kara, 20 (A.A) - Meclisin kik edilecek, aileleri bulunanlar 
'tnünasebetile Gazi Hz. ile aileleri nezdine iade olunacak, 
· M. Reisi Kazım Pş. Hz. kimsesiz olanlarda umumhane
. da şu telgraflar teati edil- lere gönderilecek, bu suretle so 
Ir· . . ·. kak ortasında ve serbestçe ıcra 
eısıcümhur Gazi Mustafa yı fuhşun önüne geçilecektir. 
Kemal Hazretlerine Saat 12 den sonra umumhane 

4~ün Meclis tatil ederken !ere müşteri kabulü menedilecek 
tiyasetpenahilerine arzı ta- tir. Umumhaııelerin bulunduğu 
t d .. ve ve ar mutazmmın sokaklardaki kahve ve meyha-
!a~ Meb'u~~ ~üleJ.'.~an. Sır- neler de kapatılacaktır. 
[tn _ta~rırını ,m~uefıkan Polis zabıtai ahlakiyesi son 
etmıştır. Şahsı horrnet ve 15 gün içinde 30 kadar uyo-un -

ııı.ı . 1 d . f b erım e arze erım e en- suz kadını yakalamıştır. 
&-· .. . . . . . Bundan başka 14 Türk ve hi 
UJluk Mıllet ~eclısı Reısı ristiyan randevu evi seddedil -

Kazım miştir. 
----.......... --~-~ 
Şarapçılık 

~ra Türkiye Büyük Millet 
ecJisi yüksek reisliğine 

~J.>iik Millet Meclisinin bu 
·ki içtimaına nihayet verir- f 
~<ı.kkımda izhar ettiği yük- zmirde büyük bir 
:.adir şinaslıktan dolayı te- f b . k J k 
~rlerimi takdim ederim e- a rı a açı aca .. 
illi 

Reisicümhur: 
~~Mustafa Kemal 

~!}şiş kanununu tatbik 
İçin hazırlık 

~kara, 20- Tağşiş kanunu 
latbikatı için İktısat vekfile 
~trltklara başladı. Kanunun 
eıı. her maddesi için hususi 
iilleri muhtevi bir talimat
e hazırlanmaktadır. 
tanbul, İzmir. Mersin, Sam 
''e Trabzon gibi mühim ihra 
ilıerkezlerinden ihraç edile
_eıntianrn umumi ve hususi 
t dahilinde kontrolü için is 
0tı. tesisatı yapılacaktır. 

Misket ve siyah üzüm bağlari 
le razakı bağlarının mahvolmak 
tan kurtulması için İzmirde şa 
raplrk üzümlerin Müskirat İnhi 
sarı tarafından mübayaasile şa
rap imali için bir fabrika açılma 
sına emir verilmiştir. 

İzmirde bulunmakta olan 
Müskirat inhisarı şarap müte
hassısı M. Bufar tetkikatına de 
vam etmektedir. Mumaileyh 
Burnavabağlarrnda tetkikat yap 
tıktan sonra Bursada da bir 
müddet tetkikatla meşgul ol -
muştur. 

Aldığımız ma!Qmata göre 
müskirat inhisar idaresi bu se
ne yaş üzümlerden fazla miktar 
da şarap imaledecektir. Bunun 

Sultan suyu harası için fazla şarap imal edebilecek 
llkara, 1g _ Sultan suyu tesisatı alacak ve şarapları mı• 
~l h~F~<?' ...... r., .. r ... -•l, ... ,.......,1< vprlPri ı.. • .__ 

eri harası bu seneden iti -
tı geniş bir kadro ile faali- .dlunan büyük bir bina aranmakta 
. b 1 k ır. 

,:~~ ıyaca ~ır.d K 1 Şarap fabrikası yapılacak bi 
·-.uessesenın e araca - - . 

ha ·b· k di "d t · na henüz bulunamamıştır. Ge-
rası gı ı en varı a ı ı K al k d 

're d·t · 1. · t d" çen sene em paşa azasın a ' e ı mesı mec ısın as ı . . . • 
· i•~· tm• t" B ·· şarap ımal edılmemesı ve yag-

"nran e ış ır. u mu - 1 b. ·· ·· d 
l k ti "k" · b"' .. k mur arın astırması yuzun er 

~ı m
1
em ke e n 1 ıncı uyu yüzbinlerce kilo yaş üzüm mahı· 

o aca tır. 
olmuştu. Bu sene buna mevdar 

Türk masalları verilmemek için inhisar idares' 
tedbirler alacaktır. 

~ttıburg radyosu Halk bil- - - -
derneğine müracaat ederek Halk türküleri 
k masallarından istemiştir. Halk bilgisi derneği tarafın-
burg radyosu bu masalları dan gelecek ay içinde cenubiAna 
~tı.caya tercüme ederek abo doluya bir tetkik seyahati yapıla 
~ 1 tı.e anlatacaktır. caktır. Bu seyahat esriasında he 
<ır · • · -· •· • et k ürküleri ile masalları 

İki numaralı cetvele nazaran 
7 dereceli 22 pul tetkik memuru 
5 5 lira maaşla, 8 dereceli 20 tet 
kik memuru 45 lira maaşla, 9 de 
receli 5 memur 50 lira maaşla, 
10 dereceli 8 memur 35 lira ma
aşla, 11 derceli 5 meur 30 lira 
maa5la merkez kadrosuna nak
ledilmiştir. 

_;__ _____ _ 
Mezarlıkların tesbiti 

Emanet mezarlıkların adet ve 
yerlerini tespit etmektedir. 

Tespit edilen mezarlıkların 
derhal duvarla ihatası için de bir 
tarftan keşif yapılmaktadır. 

Belediye kanunu için hazırla 
nan talimatnamelerin içinde me 
zarlıklar hakkında da bazı mad 
deler vardır. Bu maddelerde me 
zarlrklarm nasıl inşa ve nasıl 
muhafza edilecekleri zikredil -
mektedir. ------

Büyükada Rum mekte-
binin kazanç vergileri 

Büyiikada Rum mektebi mü 
dürünün, muallimlerin almak -
ta oldukları maaş mıkdarınr as 
lmdan daha az göstermek sure 
tile kazanç vergilerini noksan 
olarak kestiği ve bu yüzden ha 
zineyi izrar eylediği hakkında 
bir ihpar vaki olmakla Adalar 
mal müdürlüğünce tahkikata 
başlanmr~ş_:._tı_r._ .. ..,. _ _ 

Riza Tevfik nerede 
Türk Sözü refikimize naza -

ran yüz elliklerden Filosof Rıza 
Tevfik Şarki Erden hüki'imeti 
başvekili Halit Sayyadi Paşa i
le Suriyeye geldi. Bunlar Bey
rut ve Halepte bir müddet kala 
caklardır. Antakya lisesi türkı:e 
ve edebiyat muallimliğine geti
rilmiş olan yüz elliklerden Ali 
İlmi Beyruta gidip Rıza Tevfiki 
Antalyaya getirecektir. Filoso
fun bu yazı Antakyada geçirme 
si çok muhtemeldir. 

Vatandaşlıktan ıskat 
Birinci kordonda 370 numara 

1ı hanede mukim iken ortadan 
kaybolan Takfor oğlu Aram zev 
cesi Meryem, gene İstanbullu 
dikran oğlu Agop, Kirkor oğlu 
Mihran Davityan ve Mersinli 
Ahmet oğlu Halil Salim müsa 
adesiz tabiyetlerini değiştirdik
leri için Türk vatandaşlığından 
çıkarılmışlardır. 

Mensucat.!~; birliği 
Memleketimizde yeni inkişa -

fa başlıyan mensucat sanayiinin 
seri bir surette terakkisini te -
min için yünlü pamuklu ve ipek 
li mensucat sanayiile uğraşan ze 
vat bir mensucatçılar birliği te 
sisini düşünmektedirler. 

Bu mesele sonbaharda topla 
"lacak mensuc~t sanayii kongre 

Yeni belediye cezaları kanu- . ~irketi _Hayriye - hangi hay~ Sanki bir kaç bin sene evveli suların~ karşı meşhur rnıs:::-amr 
nu tatbikatı için bir talimatna- ışliyor bılmem .. - Ötedenben ne avdet etmişim de Buhtun okuy?r · . 

• H ml Sal • b b l' b h l • " Nım sun peymaneyı ııakf, tamam me hazırlanmaktadır. Zabıtaı are e acıga aş e ası na nasrın meşhur asma a çe erın 
belediye memurları cürmün vu zari~~ bakar.. . . . . de dolaşıyorum. 
kuu anında derhal bir zabıt va Gunde zorla ıki vapur ışletır Etrafı beton kemerli tutturul 
rakası tanzim edrek cezayı tah amm:ı bu vap~la~~n ~areket sa muş setlerin üzerinden İstanbu 
sil edeceklerdir. atlen pek. b~llı .?egı~dır. Dolmuş lu tayyareden temaşa eder gi-

ettin heni r,, 
Yahut ta bir son bahar gilnü, 
yapraklar birer ikişer dökillli . 
yor. 

Şayet tayin edilen cezaya es sandalı gıbı muşten az olunca biyim. 
habı tarafından itiraz edilirse za kalkm~z. . . . İşte Aşırlarm bikaretini sol 
bıt varakası 24 saat zarfında cür . Ne ıse, mad~m~ı öyled~r, ha- durmadığı tarihi Kız kulesi.. Ve 
mün vukubulduğu lllmtakanın n ÜskUdara gıdelım, dedik. işte" hala enzarr temaşanın üze 
daire müdürü tarafından. tetkik Tonton da zaten hazırmış. At ;rine titrediği,, İstanbul.. Sonra 
edilerek bir karar verilecektir. ladık. Göğertede elindeki bile- ayaklarımın altında, sahil has-

Ada açıklarından serin bir ıii:ıı 
gar esiıyor. Nedim, müteessir, 
sahilden geçen bir sandal için. 
de dildadelerinden birini görüp 
uzaktan yalvarıyor: 

" Kurbanın olam, geçti boiu seyri 

Zabrt varakası muhteviyatı te bakıp bakıp başını salhyan bir retini bir bakışta söndüren, ge -
daire müdürü tarafından da tas yolcu nazarı dikkatimi celpetti. niş, sessiz ve lekesiz deniz .. 1-
dik edildiği takdirde cezayı nak Benim bakı~~ın o da farkına çindeki çakıl taşlarını üşenme
dinin verilmesi mecburidir. İti vardı da, dedi kı: sem birer birer sayabileceğim. 
razda ısrar edilecek olunursa -Hikmetini anlıyabilene aşk O kadar berrak .. Ya, o sığlığı .. 
o zaman para cezası daire vezne olsun. Kadıköyüne (22) kuruşa Yla 0 temizliği? .. 
sine yatırılacak diğer cihet~en g!?er geliriz. Üsk~dar Ka~ö- Denilebilir ki Boğaz harici is 
de mahkemeye müracaat edile- yun yan yolu oldugu halde hız- tlsna edilirse İstanbulun hiçbir 

zamanı, 

Sert oldu havo, çıkma koyundan lı:un 

cifım.,, 

M. S. 

Poliste 

Feci bir kaza 
bilecektir. den bağırta çağırta (28) kuruş sahilinde banyo yapmağa bun_ 

h b·ıı . alırlar' d dah .. 1 b l Seyya lann otomo ı erın- ··: .. . • an a musa t yer u unamaz. 

d ·· ille. alınm ak Şu Şırket, guzelim bogazın Hasılı hava mevki manza - Bir ihtiyar trenin 
altında kaldı 

en gumr ıyac k ·li 1 k ' ' ' ' . . . atı o aca vesselam.. ra itibarile dengi olmıyan bir 
Memleketımıze gelen ecnebı Belli ki canı yanmışlardan-

s~!'ah~arın n.akil v~ıt::;ın:ın dı. Fakat haksız da değildi ha
gumruk resmı, dep?z.ıto B etile ni.. Boğazın yandan fazlası bo
nakden alınmakta ıd: .u~d~ şalmış ise bunun başlıca sebebi 
sonra Avru~~da o~d~gu gı~~- boy ni Şirketin fahiş bilet ücretlerin 
le seyahlar ıçın tnptık usu u kul de aramalıdır. Her gün İstanbul 
lanılaca~tır. . da işinin.başına gitmeğe mec-

Yanı nakil vasıtalarından bur olan bir adam için bu para 
gümrük :esmi n~k~en alın~~ çoktur. 
c~k, T~nn~ ~ul~bun v erecegı Biletlere on para zam yap -
hır vesıka ıle ıktıfa olunacak - mak, Boğazdan yüz evin daha 
tır. boşalması demek olduğu unu -

Hayvan hastalığı tulmamalıdır. 
Bergama kazasının Kınık ve * * * 

Turnalı nahiyelerinde, Poyra - Salacıkta ne işin var mı dedi 
erk, Tekeli, Sarıcalar köylerin- niz: 
de zuhur etmiş olan hayvan has Müsaade ediniz de söyleyim: 
talıkları ittihaz edilen tedbir - Efendim .. Burada müteşeb -
!er sayesinde sönmüştür. his bir Türk, güzel bir piHl.j yap 

Çal ve Davas kazalarında ha- tmyor. Adam krtlrğmda'bizi de 
zı köylerde çıkan hayvan hasta- davet etmiş: 
hkları da zail olmuştur. - Gelin, görün, beğenirseniz 

Burnava Nahiyesinin Pınar yazarsınız!. 
başı Keçilerinde Keçebaşı hasta Zaten bu hafta için tasarlan-
lığı zuhur etmiştir. Hayvanlara mış bir yerim yoktu: 
aşı yapılacaktır. - Pek ata giderim, dedim. 

Borsa haricinde muamele . Ve işte t}sk~dar is~~lesinde-
lmı k yım. Salacıga gıtmek ıçın vasıta 

o yaca. . mı yok. Sandaldan otomobile ka 
Zahire borsası ~ancınde mua dar her nev'i hazır. 

mele yapanlar çogalmıştır. . . . . 
B h lin .. .. k . . Ben bunlar. ıçınden ıhtıyar 

u a onune geçme ıçın . h · · k ı b 
b il T . d b" k hır mu acınn te at ı ara asını orsa e ıcaret o ası ır arar .h tt . 
. .h . . B d l d tercı e ım. 
ıttı az etmışti.. a ema ıer e B" k · 
•· · h ·· d b. ır çeyre. saat sonra yem 
gırmencı er on gun e ır on b d · kl kl b" •• f d ki · ·h r d • · oyanmış emır parma 1 ı ır 
gun zhar ~ a ıkstıds~ ı, elgır- kapının önünde araba durdu. 
men ancıne çı ar ıgı ma r ve 1 · ı b h b 
·mı • b" . kül. 1 - şte yem yapı an a çe u 

kı ere sattıgını ır sır er e 1 • 

b b·1d· k . rası ... 
orsaya 1 ırece tır. İki sıralı palmiyeler, yeşil taf 

Konyada et ucuzluğu lanlar arasında uzanan kum dö-
Konya belediyesi ete şu fiat şeli bir yol... İlerde, çam, kök-

leri vazetmiştir. nar, sedir, at kestanesi, akasya, 
Erkek koyun eti okkası 45, Trabzon hurması ve daha yüz

dişi koyun eti 40, tiftik eti 35 !erce ağacın gölegelediği geniş, 
sığır eti 25, kuyruk 60, içyağr30 bir bahçe .. 
kemikli fırın kebabı 150, kemik- Ortada muazzam fıskiyeli 
siz 140 kuruş. Konyada et mermer bir havuz ve yanı başın 
fiatlerinin hala da düşeceği tah- da bir köşk. Birkaç adım atınca 

Kız kulesi istika,.,.. .. tinde s,.ıtan 

yer .. 
Bahçenin ilerisinde ameleye Dün öğleden sonra Pendik-

ne~aret eden bir zat .görerek iler ten Haydarpaşaya 2,5 postasıru 
ledım. Buranın sah.ı~i olduğu- yapan tren Suadiyeden geçer
nu .anlayınca kendisıni tebrik ken köprüden geçmekte o-
ettım. lan Rumeli muhacirlerinden 70 

Dedi ki: yaşlarında Davut Ef, kenara 
- Bu da bir hastalık zahir.. kaçmak istemiş isede muvaffak 

20 senedenberi buraya emek ve olamıyarak trenin altında kal
riyorum. Avuç dolusu para sar mıştır. 
fediyorum. İstiyorum ki, Üskü Bu kaza neticesinde Davut 
dar kıyısı bu sayede biraz şen- Ef. sağ ayağı kesildiğhıden fa
lensin.. külte hastanesinde tedavi altı-

Bu gördüğünüz bahçe, birkaç na alınmıştır. 
sene evveline kadar harabe ha- Küstahlık 
!inde duran iki yalı ankazı üze- Tlirklüğü tahkir eden bir Rum Ad 
rine yapılmıştır. Bu yalılardan !iyeye verilmiştir. 
biri Kara Ali Paşanın, öteki de Bu miltecaviı: Taksimde Sıra Servi 
Müı·deci başnm yalıları idi. Ü- !erde 103 numaralı dükklnda tatlıa-

lık eden Dimitri isminde biridir. 
şenmeden, yorgunluk duyma - Bir hasar davasından dolayı 
dan çalıştım. karakola davet edilen Dimitri davete 

Eh .. bir şeye benzer igbi olu icabet etmediği gibi polis memurunu 
yor. Fakat, iş bu kadarla bitme da tahkir etmiştir. 

B. k Mütecaviz bu.nunla da kalmıyarak 
di .. Görüyorsunuz ya.. ır a'.i. Türklük aleyhine de tefevvühatta bu
gündenberi denizi temizletiyo- ıunmuıtur. 
rum. Yakında çakıl da döşetece Makine başında ölüm 
ğim. Sahile inen setlerin altın- Evvelki gün Defterdar mensucat 
da kayalıklar var. Bu kayalıkla fabrikasında boyahane ustası Recep 
rın arasından şelale şeklinde su Efendi malı:inenin başında çalışırken 
lar akıtmağı düşünüyorum. birden başına kan hücum etmit ve 
Sonra plaı· yapaca~ını. Aynca kalbi durarak vefat etmiştir. 

Galatada cerh kadınlar ve erkekler için deniz 
hamamları filan olacak. Tabii 
bunlar bu sene i~inde ikmal edi 
lemez. Simdilik bahçeyi hazırla 
dık. Belki gayret ederse:; ağus 
tosa doğru hamamlan da aça-
nı._, 

İstanbulun en büyük bir ihti 
yacını tatmin edecek olan bu şi 
rin deniz hamamları ve bu gü
zr.l bahçe için sarfedilen gayre
tin her halde boşa gitmiyeceği 
m11 hakkaktır. 

iSrketi Hayrive de hiç ol
mazsa cuma ve pazar ıı;ünleri i
cin burava birkaç vapur işle i
tir~e cok iyi olur 

s~ıacı\ctan Semsi Paşava dil-

Galata rıhtımında bir kavga netict 
sinde 17 yaşında Mihal ismindeki ç<> 
cuğu arkadatı 16 yaşında Yorgi hı· 
çakla yaralamıştır. 

Zorla güzellik olur mu? 
ı - Samatyada Kuleli sokağındı 

41 numaralı haneye dün gece bir ta 
arruz vuku bulmuştur. Buna sebep 
bu evde oturan Matmazel Linçenin 
Yorgl ismindeki gence verilmemiş ol
masıdır. Bundan muğber olan Yorgi 
arkadaşlarından ikisile bu evi taşla· 
mıştır. 

Carih yakalanmış 
Evvelki gece Balatta Hamam! Mu

hiddin mahallesinde Halil oğlu Hasip 
isminde birisinin ağırca yaralandığı
ğım yazmıştık. 

Tesviyeci Hasip Efendiyi vuran 
Hı:tvirı: v;:.lt~l;ınmıstır. ..., 
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,;1 ' Bunu işidince boynumuzu bü edince hiç birisi para veremez .. 
Asrın umdesi ''Milliyet" tir küp bize iyi bir "rekolte,, yaptır Nihayet bir hayli mücadeleden ( Bırincl sahifeden mabad) Fener takımı şu şekilde 
21 HAZİRAN 1930 mıy~n Allaha . : . . sığmara~ sonra içlerinden birisi der ki: pası. Muzaffer bundan istifade dı· 

Rıza · beklıyorduk ... Bır de baktık kı - Durun durun! Benim bir ederek sıkı bir şutle Fenerin ye 
iDAREHANE - Ankara caddesi b 

tio: 100 Tela-raf adresi: Milliyet, Is- u sene memlekette hiç görül- fikrim var!.. gane sayısını yaptı. Kadri Fruzan 
taııbul. memiş bir bereket var ... Her Şimdi garsonun gözlerini bağ İki dakika sonra Macarların Sekip Sadi Reşat 

Telefon numaralı: şey çok ve bol... Fiatler daha lryalım ve her birimiz bir köşe- ayni şekilde bir hücumu, mer- Niyaxi Ali Zeki Muzaffer 1 
lstanbul 3911, 3912, 3913 yeni mahsulden evvel dilşmeğe ye çekilelim, garson hangimizi lşi beceremedik ! kez muhacimden ileri bir pas a-

başladı ... Iş adamlarile görüş- yakalarsa parayı o versin!.. lan Macar sağ içinin ayni şekil 
t .. B • 1 ı· kl'f O zamanlar guya Almanya- Fazla israr ettikse de ağzın-um: u eg ence ı te ı garsonun de bir sayısı. Bu golden sonra 

A k b l d h ·d ·· ı · · b - da tahsilde bulunuyordum. dan bir şey alamadık. - rtı u sene, geçen yı ın a oşuna gı er, goz erını ag- . . oyun kısmen Macarların haki-
zararlarıru çıkarırsınız! Maşa!- latır ... Ondan sonra bizim üç Tahsil amma ne tahsil, hak ge- . Gene sohbetımıze ~evarn e-. mi yeti altında ve daha fazla mü 
!ah mahsul çokmuş... açık gözün lokantadan çıkıp git tire! .. Mektep, medrese benim dıyorduk. Maver bıze kendı · b' d · 

o-o"zu"md d - 'ld' k" s· · h 1. d b h d" b savı ır tarz a cereyan ettı. 

ABONE ÜCRETLER/ 
G " Jr!<iyc için Hariç için 
3 aylığı 400 kuruş 800 kuruş 
6 " 750 ., 1400 " 

l2 ,, 1400 ,, 2700 ,, 
Bu söze güler yüzlü bir cevo.p tiklerini söylemeğe hacet var b e egı ı 1••• ızın an- a ın en a se ıyor urada F b h · • 1 . . . lıyacağınız aşıktım efendim, a- .. d d""rt k k b'lm k ener a çenın sag ve so a-

Gelen evrak geri verilmez beklerken muhatabımız ıçını çe mı? ~~n e ol mbarhl çı akrad ı e ı çıklar vasıtasile yapmak istedi-
M-d kerek: Ben hazan bakıyorum da rok şıktım. Bir artisti çıldırasıya ıçın nası sa a ara a ar ça- ğ" • k 1 M '"d f 

u deti geçen nuıbalar 10 kuruı " sev' d H m 0 .. 1 · se 1 t • 
1 

d B" . ı sen a m ar, acar mu a aa 
tur. Gazete ve matbaaya ait itler için - Ah birader ah! Sen bilirsin tokların böyle kör ebe oynıya- ıyor um. e Y esme ış ıgım an atıyor u. ıçarenın • . . .. 

d- . .. . vı'yorclum k' du"nyaya bı'le me k d .. l'k .. .. .. d sının yegane ıyı ve yuksek oyun mü unyete müracaat edilir. bir iki ben bılınm on iki. Keşke rak karınlarını doyurduklarma 1 - arısı a uste ı uçuncu evre- k . . . 
Gazetemiz ilaıı!arın meo'uliyetini b"" ı h ı ı - telik verdiğim yoktu. d d' B d"" t k Ü cusu mer ez mavının yennde oy e ma su o acagma geçen inanacağım geliyor .. Gözü bağ- hı~mvebr.emk ı. u or rı;a~ m tmt müdahalesi ve arkadaşlarım ida 

F====ka=b=u~l=etm=e=z=.-==-~=ıı seneki gibi az olaydı... 1 lı garson delaletile!.. Bu kız tiyatrolardan birinde ır ısınım onun ıçın ar ı- . .. . 
A ralı.,ıyordu Gençtı' gu"zeldı' rıyor e k d • h .. resı yilzunden akım kalıyordu. 

BUGÜNKÜ H.AVA 
l. ün har artı •n çok 23 on u 

1 ~ crrtce !dl Bugün riiz1lr 
p O)r3Z hava bulutlu olacalrnr. 

1 

Haftanın 
yazısı 

- mma yaptın ha! Neden? . FELEK " ~ · • • , v a ıncagıza er gun B . 
- E, çünkü mahsul o kadar hele bir vücudü, bir gözleri var- dört yumurta bir okka süt alabil u~~ mukabıl Macarlar Fe-

çok ki fiatler mahsulün masra- Tevfı'k Ru·· ştu·· B. dı ki mededallah ! Can olsun mek için kendi ekmeğinden n_er mudafaasını -~aha kolay ge-
fını bile korumuyor... da dayansın!. kısıyordu. cı~orlar, fakat mudafaanın topu 

Hafta sekiz gün on dokuz ı M b', b 1 h'k' 1 daıma avtı bulan hesapsız uzun 
Az olsaydı, fiatler yüksek ola (B'rl · h'f d b ) • aver ıze un arı ı aye e- 1 .... d . 

ı ncı sa ı e en ma at hep onun oynadı"ı tiyatroya d k d" kt"' f d" k vuruş arı yuzun en vazıyetten 
cak ve masraf ta az oldug-undan 6 er en ıre or e en ı te rar · "f d d · rine calışmaktadır. Bu mitingin damlar dildademi doya do- N' · - d h'd ıstı a e e emıyorlardı. 
köylü para kazanacaktı.·· An- gayesi itilafın tasdikine mftni ol va sey;ederdim. Y;vaş yavaş d;:ı~~id~:~~i 1 ~~ 0ş~y\!~~~yı1e-- Maama:fih, Macar hücum h_a_t 
!adın mı şimdi. . . r t ~ ı ı maktan ziyade hükfuneti mu - ışi de hayli ilerletmiş bu artist di. Ne oldug"unu ,.0 k merakı ~-ın yega?e Y oyun~us_u sagıç 

Gelin de bu muammanın için- hacirlere tazminat vermeğe ie- hanımla adam akıllı ahbap o\.. d' d k H "f "k kt J munaslp hır fırsattan ıstıfade e-

Fener müdafaası umumi. 
fena ve hatalı idi. Buna mu 
hücum hattı iyi oynadı ve e 
ya müdafaanın yükünü ha6 
ti. Müdafaada yalnız Mel 
Reşat, bilhassa ikinci devred 
hakkin iyi oynadı. 

Macar takımında, İstanb~ 
kımlarında her zaman görd 
müz oyun tarzından daha } 
sek bir tarz görn1edik. Vur 
rı umumiyetle hesapsız ve 1 
dan. Yalnız yukarıda da ya 
ğımız gibi sağ iç ve merkez 
vinleri zevkle seyredilen ye 
oyuncuları. Nitekim merkez 
avin miidafaanın biitün yiik" 
sağ içte hücum hattının ka 
yetini yüklendi. Sağ iç te iki 
devrenin büyükbir kısmında 
ka bir oyuncu tarafından isti 
laf edildi. S. G· I 

* * * Muamma! den siz çıkın. Ben kanaat hasıl bar etmektir. Bu mitingin mu- mu§tuk Artık oyun harici za- eldıyoğr ~ .' edrı d~~- · duza la derek ikinci sayıyı da yaptı. 
ettim ki "Ekonomi,, diye bir . o u u ıçın ne e ıgını e an ı- F ! bllh z k' . b 

İ harrik ve müşevviki de muhacir manlarda da hep onun yanına yamıyorduk. Derken Maver ene:~ ve . . ~ssa e ı~ı~ ~ Du'' nku" bı'sı'klet mil 
Ama hakikaten muamma! Ma ~irı;-~o~ .. k 

1~~ i~rı;i altınd~ki lerin teveccühilnU kazanmak is gidiyor v~ bütün vak~imi be- olduğu yerde bir köpürdü ve bi- r~berlığı temı~ ıçın sarfet.tığı bil 
lfım ya içinde yaşadığımız za- h~ a 

1
'. bı' ?ka adıpn~ yegbane tiyen Atina belediye reisi Mer- raber ~~~ır•yl•r.l'.!.TI ze dönerek dedi ki: tun gayret akım kald~ ve ıl_k ?ev sa bakasının netice. 

man vasfı mümeyyizi "Ekono-ı .1z'?1etı ır_ ı tısa ı munase ,et- kuristir. Maamaflh bütün bu Ha, !"akın pc~ınen söyliye- re 2-1 Macarların lehıne bıttı. 
· d . . . . sızlık oldugu zaman onun guya - Görüyor musunuz kalta- İ 

mı,, edıklerı alış verış, tıcaret, b 
1 

. . . h k . tahriklita rag"men itil~fın tasdi- yim ki l:ıu tiyatro, sizın bildiği- • , G" .. , kinci devre denilebilir ki, se ep erını ıza etme tır gır.. oruyor musunuzr .. zenaat, para elhasıl eskilerin ·. kı muhakkak görü!Uyor. niz tiya·~·ıardan d1•ı; ldir. Ba- baştan başa Fenerbahçenin hfilci 
"d" 1 k . . . d'kl . Mahsul çok olup ta fıatler . 1 l'd b' 1 t 'ba - Ne olmuş, ne var? diye . . 1 d . B ğ unya ı .. ısınım ver ı en d"' .. .. 1 Atina, 19 - M. Venizelos sıt a e a e ır sa aş an ı - mıyetı atın a geçtı. una ra -
şeylerdir. 1 uştu ~u · . . . muhacirlerin !yan ve mebuılarr ret bir aey 1 .. Arti~tleri de mi sa- sorduk. men bir taraftan Fenerin mü -
Doğrusu mahiyetini hiç biri- - Bız demedık mı? Dıror- nı devet ederek kendilerile uzun li Moris Şövalye, sahibi Pape- - Ne olacak, kahpenin kızı him bir şansızlığı, diğer taraf -

mizin bilmediğimiz bu işin kiin !ar rekolte fena oldu mu, yıne: ""dd t ·· .. u t'' B kil llit deg" il abdı acip gibi aşag-ı yu sesini bile çıkarmadı.. tan Macar merkez muavinin mil .. .. • _ B"· d d"k . d"' d mu e goruşm ş ..ır. aşve K' ? N' , 
hunu anlamaga çalışmak bey- ız en:ıe 1 ~uy ı. ·: er- bunlara Türk-Yunan itilafının karr flusu ahmere muhtaç ke- - ım ına mı... kemmel ve hesaplı oyunu Fene 
hud_ e bir.şeydir. Biliri_m ! diyen-ı· 1d~r· 1· Ha~b~kı ne soylenmı~.' ne tasdiki milli bir mecburiyet ol- sand_andı.. . - Evet 0 kaltak!.. Şimdi pro rin beraberlik ve hatta galibiyet 

ın enmışt r Bıı evatın sozl va var. . . Direktör olacak kera-lerın de ou hususta sızden ben-ı 1 • z e- ·d - .. ı · · Şımdı sadede gelelım: sayısına meydan vermedı'. Oyu 1 . . . . 'k b' .. h'ka ugunu soy emıştır. t . . .. d" d b b 1 
den alim olmadıkları muhak- · erı?ı kışlıttı çe . ır gemıcı 1 -ı· Muhacirler cemiyeti bir be _ Evet, işte bir gün bir arka- a sızı gor u e, u ya ancı ar nun bitmesine dört dakika kala 
k kt ı yesı a ıma gelıyor. • 1 1 b b b' . N. burada dururken yapamayız. • b' d N' . . f 

a ır. B' . . yanname neşrederek hükumet <aşım a era er gene ızım ı- Çıksınlar, diyor .. 0 kaltak ta yaptıgı ır sayı a ıyazının o 
Bunlara sorsanız: ır r~lken gemısınde seya- aleyhinde "iddetli hu'"cumlarda na'yi ziyarete gitmiştik. Fakat sayt vaziyeti dolayısile sayılma 

hat ed 1 k k t ~ siz onun misafirleri oldug· unuz - Yahu şu buhranın sonu neı ı ır en ap anın yanına b ı kt h · ı · onu bulamadık ve tiyatronun dı. Biraz sonra da oyun Fener , 1 1 d b' . l" k t i u unma a ve mu acır enn me j halde sesini çıkarmıyor .. 
olacak' yo cu ar an ın ge ır; ap anın r· · "d f · · k jön promie'si olan Maver'le hoş aleyhine bitti. Bir takımın hli-

Derhal size hir sizı' ala-kadar; kumandalarını tetkik etmeğe nda ıınılmu ': a ıçınb'lsd~nunak a- beş etmeg-·e başladık Bu Ma- - Bu işe şaşmış kalmıştık.: . 
. " · . k h k d . 1 ar ça ısacagını ı ırme ·te - , . · . . _Ne beis var canım, biz çı- kim bir oyundan sonra yenılme 

etmıyen şe_y !erden, Amerık_ a vtee· aptan er uman a verış- dı'r. ver . demlen_ genç çok __ ıy_ ı,. çok. sine bir tür!U akıl erdiremiyen-
1 kar gideriz. Bunun için hadise 

borsasındakı buhrandan, ngıl- · _ • Muhacirler ayan ve mebusla tc:>mız kalplı adamın bırı ıdı. Nı- çıkarmağa ne lüzum var? .. de- !ere Fenerin dünkü mağ!Ubiyeti 
ter~de amele hükumetinin vazi - Tam~_! -~ok dogru ! Ben rın vazifelerini ifaya davet ede- na'ya gide gele onunla da iyice iyi bir misaldir. 
eetınden İspanyada diktatörlü de bunu duşunuyordum. Deme-J k · ·ı·r k b 1 d 1 b sıkr fıkı olmuştuk Neden dik. ·--·---------• " • · b ı B .. b" k d f 're ıtı a ı a u e er erseme us · Maver bu"sbu'"tu"n ko"pu'"rdu" · ~ -- - --
gün iktısadi sebeplerden dolayı ge aş ar.·· u soz ır aç e a· 1 k 1 k 1 kk . 1 sonra Nina da geldi ve yanımı- · 
düştüğünden Almanyadaki ic- tekerrür edince kaptan şüpheye 1 11 k ve ayan ı . ıa. ~nı. gen a a za oturdu . - Hayır, olmaz, imkanı yok çok fena vaziyette hasta idi. 

' ~ d" b f . ı· · · · 'ca !arını kendılerını bır d~ha ' sı'zı' bırakmamı dı'ye haykırdı sizlikten Rusyanın kücük tica- uşer ve u uzu ı gemıcının/ · · ' . . . .. '.'. Aradan ne kadar zaman geç- · · 
ğ ' .. . , h' t ' · ı k · · · ıntıhap etmıyeceklerını soylu - . . . . Sonra yerinden fırlıyarak koş Aradan bir kaç gu"n geçmiş-carete musaadesınden elhasıl ma ıye ını an ama ıçın şu em tı bılmıyorum. Bırden arkamı:t-
~ b. b' 1 d b h , ri verir· yorlar. . . .. .. tu. Direktörün yanına gitti ve ti. Bir gün Maveri bir kahvede 

kın ır1mesde ':. en a setler, la- _ Ba.na bakın çoculclarl Şu l\fuhacirlerin cemiyeti akva - d1 ?nktı_y~tıN-o~un. soz_umdyabaBn_a herifin suratına bağırdı: gördüm. Başını iki eli arasına 
ın ası sor ugumuz şeye cevap · .. . .. t ıre toru ınayı ı:aaır ı. ı· 

İ• ç·· k" d f k d dümeni başa takını Bizim yol- ma da muracat edecek len soy le . k k lk - . ~. B k k - Hey babalık, bana baksa- almış düşünüyordu. vermez. un u o a ar ın a · • zım ız, a tı, gıttı. a tı . 
değildir. Asıl fenası ahval de cu hemen buna da: nıyor. direktör efendi ona bizi işaret na sen! .. Senin burada benim mi Yanına yaklaştım: 

ır: her hangi bir değişiklik oldu - Çok münasip! Ben de bu- Evlenenler ederek bir şeyler söylüyordu. safirlerime "çıkın gidin!,, de- - Merhaba Maver, dedim. 
Y mu sizi şahit göstererek: nu söyliyecektim ! deyince kap- Zavallı kız renkten renge gire- meğe hakkın yok!.. · Anam ağ Oturduk ve konuşmağa baş 

- Hani üç ay evvel görüşür- tandan iktiza eden cevabı tabii ! Fatih dairesinde evlenen çift rek geldi tekrar yanımıza otur- latırım senin kerata!.·· ladılc Adamcağız çok mütees-
i ken size söylememiş miydim? alır. Dikkat edin bizim gemide !er şunlardır. Saffet H. Hayri du. Fakat hiç hir şey söylemi- Sonra birdenbire herifin su- sir görünüyordu. Ben hiç bir 
9 İ ·te çıktı. Az;zim iktısat kanun ı :e böyle yolcular ,·ardır.. Ef., Hürmüz, H. Vasfi Ef.. Hik yor, esl,i muhavereye devam et ratına iki dehşetli tokat aşket- şey söylemeden o: 

lan Jiiyetegayyerdir. der. Hal12 Ekonomi buhranı olunca cep- met H., Remzi Ef., Zehra H., mek istiyordu. ti ve bizim yanımıza dönerek: - O giin çok fena yaptım! 
r1 buki size o meseleden hiç bah- !erde tenhalık ba.~lar, paralar İlhami Ef.. - Ne var Allahaşkına7 de- . - .ı::a.di, artı~ hep beraber ı dedi. . 

setmemiştir. suyunu çeker ve karınlarda zil Beyazıtta: Eleni H. Kostan- dik!.. • gıdebılınz ! dedı. Hah, dediğim olmuştu. Bi-
~ Hele kanunların layetegay- çalmağa başlar. . . tin Ef., Ruhiye H., Hüseyin Ef. Sustu. Bir şey söylemedi. Ö- - Hepimiz hayrette idik: 1 çare artistte yavaş yavaş bed-

yer olmasına hiç aklım ermez... işte bu tertip karnı zil çalan- Nadire Behiye H .. Hüseyin EL, nüne baktı, hıkmık etti, lafı - Yahu, dedik, ne yaptın?. binlik ve vicdan azabı başlamış-
Bu güne kadar türlü türlü mek- !ardan üç kişi bir metelikleri ol- Nadire H. Abdürrahman Ef., değiştirdi!.. - Ne yapacağım, o kaşın- tı. 
tepte türlti türlü hocalardan tür madığı halde karınlarını doyur ... 1111111•111111111111•••m ·ı••ıııııu1111111111 ı ·ıı · 111•11111111111111111111111u111111ıı:ııı•111111ıu1•1111111•11•11•1"'""11• • 111111111111111111rı•11• dı. . . - Doğrtı ! diy·e cevap ver-

ili türlü kanun okudum. Hepsi mak isterler ve açlığın verdiği lttı•h ad J M 1·11"1 - Doğrusu yapmamalıydın! dim. Yapmamalıydın! 
r iı;in de değişmez dediler, am- ciyadet fikri le şu sistemi tatbik - Neden?. . Ekmeğimi o, O zaman garip garip güldü 
ı ma mübarekler de modaya tabi 1 ederler, bakın ne güzel! herif mi veriyor, köppoğlusu ve dedi ki: 
1' g•bi hani harıl değişiyor. Bizim üç aç büyük bir lokan- T be: im Allalum mı?.. - Evet o zaman yapmama-

Ekonomi buhranı başlayınca taya giderler ve hususi bir oda- ürk sigorta şirketi Bu hadiseden sonra Ninayı lrydım. Çünkü herif şimdi be-
- bizim gibi halk tabakası bunu ya girerek ıniikemmel yemek- H 'k h ·· · · l • ı orada bırakarak Maverle bera- n im yerime başka aktör koyar, 
1 hayat nahalılığı ile hissediyor_! !er ısmarlarlar, yerler, içerler, arı ve a yat uzerıne sıgorta muaıne esı 'ı ber dışarı çıktık. Ve bir gazi- o\-una devam eder. O gün pro-
- du. Rast geldiğimiz "erbabı ih-' adamakıllı karınlarını doyurur- İcra eyleriz. Sigortalan halk için mü.,ait noya giderek oturduk.. v~ya girmeli ve tam temsil ve-
1 tısasa., soruyorduk.. lar ve para vermek için garsonu şeraiti havidir Ben hep bu zavallı adamın r: ıeceği akşam, perde açılırken 

- Yahu nedir bu hal? çağırırlar. İ .. halini clii~iinüyonl.ıın. Öyle ya, keratanın suratına tokatı aşke-
Bi .. e cevap veriyordular: İçlerinden birisi para verme-: Merkezi daresi: Gala tada Unyon Hanındad1r hiddetle kalkan, zararla otunır dip çıkmalıydım. İşi becereme-

s - Ey. Azi?.im! Bu sene rekol ge teşebüs edince ötekiler üstü- : < ı t ••. i lııılnıımay:rn şı·hirlcl'llc tt•'<'U . r. ıı··:ı•ı•n:ı:, t it: I! derler. Şimdi bu adam ne ya- dik!.. 

"Politika,, refikimizin pisil 
let koşu ve musabakaları di 
Şişli ile Maslak arasında ya 
dr. 

Müsabakaya iştirak edeııl 
iki katagoriye ayrılmıştı. Bifl 
ci katagoriye iştirak eden g 
!er şimdiye kadar milsabaka 
ra girmemiş ve derece alma 
!ardı. İkinci katagoriyedekİ 
meşhur pisikletcilerdi. 

Saat dokuzda müsabakala. 
başlandı. Birinci müsabakaya 
pisikletçi iştirak etti. Şişli 1 

Maslak arasında iki defa gi 
gelme olan bu koşuda biriıı 
ği Agah, ikinciliği İsmail ve 
çüncülüğii de Ti ray EfrPC.ill 
kazandılar. 

İkinci müsabakaya iştira1' 
den pisikletçiler de Şişli ile M 
lak arasında üç defa gidip gel 
!er ve neticede birinciliği Ti 
ceddin,ikinciliği Tarides ücün 
liiğü de Mihal Efed'ler kazan& 
lar. 

* * 
Jzmirde spor 

IZMIR, 20 (A.A) - Bıogi;n t 
lan ma~larda Altınay Kar!ıyaka • 
klübü bire kartı iki ile Karş:yak• 
Sakarya Göztepe maçında ikiye k" 
dört ile Sakarya galip gelmiştir. 

Maden İmtiyazları 
Demiryolu inşaatının ilerle~ 

ği yerde mevcut madenleriJ111 

peyderpey keşfolunarak işlet 
mek imtiyazı talep edilmekt1 

hükumet imtiyazı talep edilfı'lel' 
te, hükumetçe de alakadarJaı"I 
teshilat gösterilmektedir. 

Bu meyanda Kayseri, Sıva;• 
Samsun. Tokat havalisinde S'' 
mendifer insatı ilerlemesi neti•' 
si bir c;ok eşhasa maden işletJll! 
imtiyazı verilmistir. fmtiyazla 
rın ekserisi anti~u~n madeni~' 
aittir. Kiitahl(a. Ba1ıl<:esir ha•-1'. 
lisinde mevcut ban madenle~ 
de işletme imtiyazları talep ed1 

ıni~tir. ' te fena oldu. Çiftçide para yoklne saldırarak: ;,.. Te'.efon: llı>yo··ııı - 21.YJJ... * lllıpac2ktı> .. Bahusus karısı dal MÜMTAZ FAiK 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.... ------------_,, __ ,~ 
1 

Heyet kabulü kat'i kararını kı bir riizgar vadileri kunıtmuş içinde idi. Zaten evlerde kimse- Ve o kadar güzel olmuştu ki! Orta ve kÜçük orta ınusab~ 
vererek Samsuna avdet etti. tu. Ara sıra bulutlar arasından !er kalmamış her kes dere boyu İri siyah gözleri yıldız gibi kalan bitmişti. Başa kalan do~ 

İki gün sonra da artık ben - görünen güneş im şenliğe işti- na dökülmüştü. parlıyordu.. pehlivan durup durup güreşi>:0, 
din biitün işi bitmişti. 1 rak etmek ister gibi gülümsi- Tosunun köyün sonunda ve Tosunun zerdesi pilavı pek birinciliği almak, iki yüz lira 1 ~ 

Amele çadırlarını söktü, mü ' yordu. derenin yanındaki büyük evi ka mükemmel olmuştu. Köylerde ramiye ile bir dana hediyesi11
' 

"iJ illiJ.ı f t,, in edebi romanı: 127 

• l'J,. >!!}' i? ,, " 

~M~w 
hendisin verdiği etli pilftv ve! Daha sabahtan gök derenin 

1 
rargah halini almıştı. Ayşe da- pek nadir bulunan zerde kayma kazanmak için boğuşup duruY01 

1 nurlıaıı Culılt helva ziyafetini . a~iyetle yed!, 1 iki boyuna, ağaçlar altına çadır' ha sabahtan buraya gelmiş, eş- kamın o kadar hoşuna gitti ki !ardı. i 
i ~ k~lan rı;a~z_eı:ıeyı _koy mekte~ı-ı ıar kuruldu. Daha uzaklarda , yası taşınmış, evin geniş sun- bir büyük kase ayırtıp evine ka Gençler, köyün yanı başında~ 
c arkası kesilmediğini görünce yordu. nın tamın ıçın (Zıgana) ya go- ı ocaklar yandı, kocaman köy ka durmasına halılar serilmiş genç dar yolladı. çayırda at koşuları yapıyorlar·. 
a. fazla bi~ç! çalı~tırar1ak sond kısım Samsundan gelen nafia mü- tiirmel~rine Alaettin B. müsa- zanları ateşe vunıldu. On sekiz kız arkadaşlarile beraber burada Derenin iki tarafı da meşher Tertip heyeti bu eğlentiyi pi 
ş 'arı ıtırmege ça ışıyor u. fettişi, fen memurları bendi ade ettı. köyün hediyesi alt:nıştan fazla ef,k~'.Tiiye başlamıştı. gibiydi, çoluk, çocuk, kadın, er- zamdan çıkarmamak için or9; 1 

Zaten bağlamalar konmuş, pek beğendiler, mühendis Ala- Yağmurların göz açtırmama koyun, yirmiye yakın dana ke-1 Gelin görmiye gelenler zaten kek gittikçe biribirine kanşıyor, dan oraya koşuyor, bir tatsız!! 
· şim<lı adeta bir otomobil yolu ettin onların gözlerine ilişmi- sın~ I'ağmen herkes neş'e için- silmiş kaynıyor, bir tarafta he! 1 ~enlik yerine girmek için bu her ağaç altında bir sofra kurul çıkmaması için çalışıyorlardı. , 
ır gibi geniş olan bendin su iki ta uen ahşap bağlamalardan bah- de ıdı. va tencereleri başında en maruf evin önünden geçiyorlardı. Ay- muş, gelen yiyor, giden yiyor- Bunun sebebi vardı. · 

rafındaki taştan siperleri koy- setmek istedi. Dili varmadı. Şimdi he~ köy perşembe ak- ustalar meyane getirmiye çalışı ı şe ogüne kadar kimseye göster- du. Delikanlılar çayırın öbür b3' 
ciun••·ordu. Esasa ait inşaat bit Katrana bulanmış ağaç bag-la- <amını beklıyordu 1 ı d 1 .. · ·ıı d' Al' · B ı· şındakı' ag-açlıkta rakı ı'çı'yorlar' , ' .. : . yor ar ı. ·1 mediği beyaz saten, uzerı tiı er Mühen ıs aettın ey ça gı _ _ 

• 11i<ti malan uzaktan demir putrel o k z d ı İ d ' · __ gun m_e_r .. ezı ı~aııa a o. ı ki ta_k_ım davul zurna, biri bı 
1 
ıc süs_lü geli_nliğini_ g_iymiş. Ba- takımının birini hem kadınlara ı. 

· · 'f başlığı gibi görünüyordu. k b k ı ki b B f' . .vı Genç mühendıs su ırtı aının ma uzere .. _ ~yu şen ı er aş- rakıp hırı başlıyordu. şma lımon çıçeklerını takmıştı. şenlik olsun, hem de Tosunun u günün key mı çikarrrıp, 
hpr gün bir kaç santim arttığı- Nafıa müfettişi, genç mü- lıyacak, dugunler yapılacaktı. Beş yüz metreden geniş bir Genç kızı giydiren ve süsliyen evine nümayış olsun diye oraya tasarlıyan delikanlılar daha s3' 

nı görüyordu. Maamafih daha hendisin elini takdirle sıktı.: Bunun için tertip heyeti ta sahayı tutan çadırların ortasın- yine Tosundu. Ferda elbiseyi ve yollamıştı. İki darbuka ve zurna bahtan iki gai tenekesi raktf 
on Metrelik yer vardı. Ve ihti- -Tebrik ederim azizim, de- Malatyadan, Sivastan, Diyorı da kaymakamla tertip heyetinin rirken her tarafını ayrı ayrı an- çifte davul şimdi derenin yanın oraya götürüp calılar arasırı' 
-.ırlarm dediklerine bakılırsa di. Mükemmel.. Mükemmel! bekirden pehlivanlar davet et- büyük çadırları kurulmuştu. !atmış, nasıl giyileceğini öğret- da kıyamet koparıyor, kalabalı- saklamıslardı. 

o bu yagmurlar ancak bir iki haf- Su tazyikini azaltmak için mişti. Civardaki nahiye müdür- Kadınlar derenin sol tarafın- mişti. ğın yansı dalğa gibi bu tarafa Şimdi kaynıyan kazanlard31 
ta dara devam eder, ondan son bendin alt kısmında bırakılan !eri de merkeze geleceklerdi. Zi da toplanmışlardı. Ağaçlar altı Ylaşlı kadınların kına koymak cioluyordu. yemekler getirip yiyor, bir tıır~ · 
· a kesilir, bir müddet sonra ve icabıı:da ayar edilerek açılıp yafet sabahtan akşama kadar de na kurulan iki büyük çadırda yanaklarını elma gibi boyamak Büyük çadırın önünde sabah- tan da mütemadiyen içiyor, eğJ. 

ar ba«lardı. 1 kapanabılen musluklar yerleri- vam edecekti. ~ünnet çocukları yatıyor, tam hususundaki ısrarlarına rağmen tan beri pehlivanlar güreşiyor, leniyorlardı. İçlerinde flüt, saf 
O zamana kadar yağmurlar ne takılmıştı. Tertibat çok mükemmeldi. ortada kalan meydanda pehli- genç kız kocasının dediğinden bir çok namlı pehlivanlar sırtı çalanlar vardı. Bazıları şarkrl~ 

s '."Vllİ kuvvette yagsa bile su ir- ı Genç mühendis buraya tayin Bu kaç gün ve gece sıra ile yağ vanlar güreşiyor, yağlı direk çıkmamış, yüzüne biraz podra yere gelmemek için uğraşıyor, okuyarak hu köşede kendi ale ' 
a •if~ı yirmi metreyi geçemezdi. edilecek korucunun bir an evvel mur yağmasına rağmen perşem oyunu yapılıyordu. biraz da gözlerine sürmeden baş l ıslak bir zeytin yağı kokusu ha- !erinde egleniyorlardı. ·ı 
• Çiinl-il su arttıkça satıh değişi- ;;önderilmesini rica etti: be e-ünü hava sabahtan 'lctı. sı- Tocunun diiğünü bu senlik ka bir sev kullanmamıştı. vac\a tütüyordu. (Bitmeı:h 



·ı 
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Ma~eu ınesle~ ınekte~i 
Zon!(uldak'ta kilin Yüksek maarlin \'e Sanayi mühendisi mekte-

binde orta maden meslek mckte!Ji açılmıştır. 

Leyli, meccani, tahsil nı Licldeti 3 senedir. 
olan orta mektep mezunları imtihansız, ilk 

En az 16 yaşında 

mektep mezunları 

'imtihanla kabul olunur. 
l\ladenlcre jeometir ve başçavuş yetiştirilir. 

Tedrisata ı Teşrinievelde başlanacaktır. Şimdiden 

melesi ba~lamıştır. lstidaya merbut vesaik ile 6 !oto 
P~ı raporunun mektep müdüriyetine ı;önderllmesi. 

kayt mua
ve sıhhat ve 

Müdüriyet 

lükset sanaJi ınü~en~isi ınette~i 
. Zonguldak'ta Yüksek maden mühendisi mektebinde açılan bu 
şube leyli, meccani olup tahsil müddeti 4 ;enedir. 

Münhasıran Lise mezunlan kabul olunur. 
Mezunlar staj için Avrupaya gönderilir. 
Atideki mesleklere mütehassıs yetiştirilir 
Muhtelif sanayiin tesis ve işletmesi, ~lektirik makine ve kalo· 

rifcr mühendis ve mütehassıslığı, kimya mühendisliğ~ topografiya 
ve harita ahzı, inşaat m'iteahhitliği, şimendifer mühendisi ve mü· 
teahhitliği. 

T .:drisata 1 
melesi yapıl-r. 
irsali. 

teşrinievvelde başlanacaktır. Şimdiden kayit mua· 
lstidaya merbut 6 !oto ile vesaikin müdüriyete 

· l\!üdiiriyet . 

ıoo-uı v-e ~a-~il-1-er ~-ı~~a-t unıunı ınınlurlu~un~en 

~ 
Zonguldakta iskele civarında zarf usulile münakasaya konul

i ki arsasına inşası mukarrer ve 1 muş~ur_._ Res~, plan ve ~artn~-
15672 on beş bin altı yüz yetmiş meyı gormek ıstıyen talıplerın 

' lk" l" ı. "f b d 11· z ld k Ankara'da hudut ve sahiller sih 
ı ı ıra ı<.eşı e e ı ongu a h .. d .. 1 .. -·· · . . . . . at umum mu ur ugu aynıyat 

., sahıl sıhhıye merkezı bınasrnın h "b" , 11 .. - .. ı· t 
1 

, mu ası ı mes u ugune, s an-
ltışası Temmuzun onuncu Per-ı bul' da Galata'da İstanbul lima-
Ş~rn~e günü Z~ngul~ak s_ahil; m sahil sihhiye merkezi baş ta 
sıhh~!'e m~r.kezınd_': ıhalesı ta-

1 
bipliğine, Zonguldakta Zongul

karrur ettırılmek uzere 20 Ha-
1 
dak sahil sıhhiye merkezi tabip 

ziran 930 tarihinden itibaren liğine müracaat etmeleri ilan 
Yirmi gün müddetle ve kapalı 1 olunur. 

Zonglıldak ·yüksek maadin ve 
sanHyi mühendisi nıektebi ıniidii
rİ)'etinderı: 

Atideki eşya kapalı zarf usulile ve bir ay müddetle münakasa-
ya konmuştur. 

;,\larangoz eşyası muhammen bedeli 6316 lira 
\:erli patiska 

" ,, 3800 .. 
Elbiseiik kumaş " .. 3800 " 
Şeraiti maliye ve fenniyesini ve resimlerirü görmek ve öğren

mek istiyenlerin şehremaneti ch·armda lstanbul mıntakası maden 
mühendisliğine müracaatları, Kapalı 7.arHarın Temmuzun J 6 ıncı 
çarşamba günü sıat 16 da Zonguldak maden müdüriyetinde açı
lacap;ı il tn olunur. 

Eınlak ve Eytam Bankası Istan
bul şubesinden: 

Kiralık emlak 
Esas No. ;\levki ve nevi Senevi bedeli 

2 

2 

2 

2 

Galata Yolcu salunu karşısında atik mezbaha 
binası müştemll!tından altı adet oda 
Galata Yolcu salonn karşısı atik mezbaha 
binası müştemilAtmdan Deııo 
Galata Yolcu salonu karşısı atik mezbaha 
bin ası mü~temilıl.tından ı N0, lı dükkAn 
Galata Yolcu salunu karşısı :.t k mezbaha 
binası müştemilAtıııd n 2 Nr. lı dükkan 
Galata Yolcu salonu karşısi atik mezbaha 
binası mliştemililtından 4 No. lı dükkıl.n 
Galata Yolcu salonı,ı karşısı atik mezbaha 
binası müştemilatından l 8 No. lı Garaj 

icarı 

780 

300 

350 

84 

120 

210 

Ba!Ada muharrer emlilk bilmüzayede bir sene müddetle kiraya 
verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif l /7 /930 salı günü raat 
on altıda şubemize müracaatları. 

BeJ~elia~a ~anator1oın nıu~urlu~un~en: 
Heybeliada Sanatoryomundaki pavyonunu üzerine çıkılacak bir 

katın inşası şartname ve musaddak keşifnamesi mucibi.nce l 5 
Temmuz 1930 salı günü saat 15 te kapalı zarf usulile ihale edil
mek üzre münakasaya konulmuştur. Şartname ve keşifnamelerl 
görmek isteye~lerin Sıhhiye muhasibi mesullüğüne veya aynı zı
manda pavyonu l(Örmek üzre HeybeliRda Sanatoryoııı mildüriye
tlne müracaatları ilan olunur. 

lntara Maarif nıü~ürlüğün~en: 
Bedeli keşfi 22607 lira 13 kuruştan ibaret olan Çubuk kazası merkt z 

mektebinin ikmal! in;aatı 8-7-930 salı günü ihale edilmek üzere 20 gün 
müddetle ve k•palı zarf usuliyle mevkii münakasaya vazedllmiıtir. Milnc
kasayı iştirak ede .. kler (1696) liralık temınatı muvıkkata akçesini l\luha· 
sebd Hususiye \'eznesine yatırup makbuzunu ve yahut Milli bir banka 
mektubunu teklif varakasına raptedeceklerdir. ihaleyi müteakip ıeminaı akçe-

li (• 015)e iblağcılunacaknr. Müteahhittarihl ihaleden iıibaren 10 gün zarfında 

mukavelenamesini Ankara Noterliğince musaddak olarak yaptırmaya meôur 
olup mukavelenin imzasını ıaklp eden 91 gün zarfında inş•atı şartnamesine 
ıevfikan ikmal edllecektlr. Mufassal tşartnameyl görmek isteyenlerin her gün 
idaremize ve taliplerin yevmi ihalede Ankara Encümeni daimislne müra
caatları.,. 

An~ara ınaaril ınü~ürrn~nu~en: 
Bedeli keşfi 24-072 lira 8 kuruştan ibaret o!An Bali kazası merkez mek-

tebinin ikmali inşaatı 8-7-930 salı günü ihale edilmek üzere 20 gün müd
detle ve kapalı z1rf usulile mevkii münakasaya vazec!Jlmiştir. Münakasaya 
iştirak edecekler l 800 liralık teminatı muvakkate akçesini Muhasebeıhusu
siye vernesine yatırup makpuzunu ve yahut Millt bir banko mektubunu 
teklif \'arakasına raptedeceklerdir. ihaleyi müteakip teminat akçesi ('J.l~)e 

iblağolunacakıır. Müteahhit tarihi ihaleden itibaren 10 gün zarfında muka
Velenlmesiı i Ankara l'\o:erlığlnce mosaddak olarak yaptırmaya mecbur olup 
ınukavclcnin imzasını takip eden 91 gün zarfında inşaotı şartnamesine 

tcvlikan ikmaledilecektir. Mufassal şartnJmeyl görmek isteı•enlerin her gün 
ıdareınizc ve tallp!crin yevmi ihalede Ankara Encümeni dainıisine w". 
tacaatları. 

rinde yarım kargir iki oda iki sofa ev. aıtı •••S-YıııımR•i•SlllllliE•F-A-I. N-1111r-J 
ocak mahalli ve kırk iki arşın bahçeyi havi _ 
seneden 51 numaralı mukaddema tahtında 
dükkan elyevın hanenin berber gediğinden Merkez Aceıtıı; Gaaıı köprl 

EınniJet sanoı~ı emlak ınüza1e~esi 
Müza
yede 

be deli 
lira 
25 

215 

281 

325 

255 

355 

385 

192 

445 

490 

Mu ham 
men 

kıymeti 
lira 

1185 

1020 

758 

1189 

385 

931 

988 

5004 

1000 

1020 2310 

625 1382 

205 250 

456 1838 

263 739 

Kat'i l(arar ilanı 
ikraz 

No 
Merhunun cins ve nev'i 
mevki ve müştemilatı 

Borçlunun 
ismi 

6783 Üsküdarda Selami Aliefendi mahallesinde 
Kerestecimaniyel sokağında eski ve yeni 2 
numaralı dört yüz arşından ibaret muhterik 
hane arsasının tamamı. Mm. Dikranahı 

650 Hasköyde Halıcıoğlunda Turşucu mahal
lesinde eski Kumbarahane ve yeni Fabrika 

~kağında eski 131 mükerrer ve yeni 8 elyevm 
6 numaralı yüz beş arşın arsa üzerinde bod 
rumdaki oda ile beş oda iki sofa bir çini taş 
lık bir sarnıç bir kuyu bir mutfak ve on beş 
arşın aralığı havi ve tamire muhtaç bir ha
nenin tamamı. Haçator El. varisleri 

Haykanuş Simavon ve Mahiye! 
10888 Laleli Kı:altaş mahallesinde Eşbe sokağın

da eski 10 NO: lı altmış arşın arsa üzerin
de kargi.r iki buçuk katta zemin katında 
bir yemek odası bir mutfak bir kuyu bir 
merdiven altı birinci katta mukaddema 
dükan elyevm sofa şeklinde bir mahal olup 
önü tahta kepenklidir. Arkada bir ufak so-

fa üzerinde bir oda bir hala üst katta iki oda 
bir sofa bir ha!a ve on beş arşın bahçeyi ha
vi bir hanenin -tamamı. Lazari Ef 

16814 Kanlıcada Fıstıklı sokağında eski 18 mü-
kerrer ve yeni 14 numaralı yüz elli arşın 

arsa üzerinde ahşap üç katta biri ufak ve bin 
sandşk odası olmak üzere sekiz oda iki sofa 
bir malta taşlık ve avluda bir kuyu ve kırk 
arşın üzerinde harap bir mutfağı ve seksen 
arşın üzerinde bir katlı bir oda bir sofa ve 
dört yüz altmış altı arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Nazife H 

17079 Kumkapıda: Çadırcı Ahmetçelebi mahal
lesinde Asmalı sokakta eski 7 ve yeni 9 
numaralı elli dokuz arşın arsa üzerinde kar 
gir üç buçuk katta birinci katta bir mermer 
avlu bir mutfak bir sarnıç oda içinde ikı 
dolap ikinci, üçüncü katlarda birer oda bi
rer sofa birer hala ikinci katın bir odasında 
üçüncü katın sofasında birer yük dolap ü
çüncü katta bir şahniş en üst katta bir ta-
van arası bir sofa sofada yük bir balkon 
bir daraçalı bir hanenin tamamaı. Cabir B 

17150 Uzunçarşı Yavaşçaşahin mahallesinde Gaz 
nevi Mahmutefendi sokağında eski 11 ve 
yeni 19 numaralı doksan üç arşın arsa üze
rinde kargir bir katta iki oda bir mutfak 
gibi kullanılan ocaksız mahal ve on üç ar
şın bahçeyi havi bazı aksamı harapça bir 
hanenin nısıf hissesi, Fatma H 

münkalip muayyen mahalli ile 51 numaralı basınJ:ı. lleyotlı 236~ Şu'" 1 
hanenin tamamı. Leon El. aentesı: l\lahmu llye Hını •ltın j ı 

2355 5240 2422 Kwnkapıda Muhsinehatun mahallesinde -:':"'st"".•n.:..h;.;;11
.:..I ..:.~.:;40~-------l·· 

İbrahimpaşa sokağında eski 3 üç defa mü- Mudan_va postası 
kerrer 3 ve 5 ve yeni 1, 3, 5, 7, 9 numaralı 

105 

yüz otuz arşın arsa üzerinde kargir dört Cuma, Pazar, Slaı, Çar 

katta ve bir çatı altında olup birinci katta şamba günleri idare rıhtımın·-[ ıl 
üç dükkan zeminleri ahşap altlarında bod- "dn 9 da kalkar. 

dumu üstlerinde önleri demir kapılıdır 7 nu •------------
maralı hanenin zemin' katı mermer avlu 22 llaziran pazar Antalya 
bir ocak ikinci katı dükkanların arkasına ve 23 Haziran pazartesi 
müsadif ufak adi oda üçüncü ve dördüncü Trabzon birinci postaları ya 

katlarda ikişer oda birer sofa üstünde dara- pılmıyacaktır. 
ça 9 numaralı hane kapıdan girince aralık l·""'!'"---------
nihayetinde bir tulumbalı kuyu bir mermer lzmir - Mersin 
taşlık bir ocak ikinci kat bir sofa bir do

lap üçüncü ve dördüncü katlarda ilcişer O· sür' at postası 
da birer sofa üzerinde daraçayı dört arşın ( Konya ) vapuru 24 Ha 
kadar aralığı havi iki hanenin tamamı. ziran salı l 2 de Galata rıh· ; 

Mehmet Halit Ef. Atiye H. tımındaıı hareketle Çarşamba ı 
350 2523 Kartalda Maltepe karyesinde karye civa-

sabahı İzmire gidecek ve akşamı , 
rında 413-1 nwnaralı seksen arşın arşa üze-
zimde kargir bir katta muhtacı tamir bir lzmirden hareketle Antalya, ~ 
demirci dükkanının tamamı. Cavidan H. Alaiye, Mersine gidecek ve i 

925 8430 2957 Cerrahpaşada Ahmetkahya mahallesinde dönlişte Ta~ucu, Anamor, 
Cerrahpaşa caddesinde eski 60 ve yeni 80 Alaiye Amalya lzmıre uğra-
numaralı üç yüz on arşın arsa üzerinde yarak gelecektir. .it: 
birinci katı kargir diğerleri ahşap olmak s. :.u 
üzere üç buçuk katta ikisi taş oda ve biri ' 
çatı odası olmak üzere on üç oda iki mer- TEO REPEN VAPUR , 1 

mer taşlık kömür ve odunluk dört salon ACANTASI ı. 
bir balkon ve otuz arşın üzerinde bir mut- Norske Levante Lini [ 
fak ve yüz arşın üzerinde arabalık ve dört Norveçya banc!Jralı SAN D O ı 
yüz elli arşın bahçeyi havi bir hanenin ta- vapııru limanımızda olup An _ .,; 
mamı. Zehra H, 

veı se ve Hamburg !le Baltık ve Nor- 1 
610 1253 17359 Çarşambada Beyceğiz mahallesinde Meh- veçy• llmanlan için emtia tahmil t 

metağa hamamı sokağında eski 20, 20 kalp edecektir. Dah• fazla malumat için ' 
ve yeni 20, 22 numaralı yüz altmış arşın ar- Galatada, Mumhane caddesinde Eski 
sa üzerinde ahşap iki katta altı oda iki so- Lloyd hanında Teo Repen vapur 

· fa bir kiler bir taşlık bir kuyu ve yetmiş acentasına müracaat. Tel. B.0. 2274 ·) 

arşın bahçeyi havi muhtacı tamir bir hane- p•••••••••••~ 
nin tamamı, Fatma Cazibe H. ALEMDAR ZADELER ı)' 

Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı em- VAPURLAR! ı 
!ak hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 28 Seri, lüks karadenlz postası 
haziran 930 tarihine müsadi! cumartesi günü saat ikiden itiba- Millet vapurı~ 23 

ı 

ren müzayedeye mübaşeret olunarak (muhammen kıymetlerini) Hazıran 1 geçtiği takdirde ka t'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulun
duğıındar. talip olanların mezkfir günde saat dörde kadar San
dık idaresine müracaat eylemeleri ve saat dörtıfl!n sonra vuku 
bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkur emlake ev
velce talip olanların kat'! karar esnasında hazır bulunmadık
ları ve başka bir talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliple
rin müzayededen çekilmiş addolunacakları lüzumu ilan olunur. 

. Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

PAZARTESi 
Riinü akşa•n ı mat 18 da ı 

Sirkeci rıhtımmdan hareketle ~ 

[Zonguldak, lnebolu, Saın>un, ~ 1 
Ordu, Giresun, Trabzon ruuye 1/ 
gidecektir. ı 

Muracaat mahalli: lstan'Ju' ı 
Meymenet hanı altındaki yazı· ı 
hane. Telefon 1stanbnl l 154 > 

17929 Sarıyer'de eski Kudretullahefendi ve yenı 
Türbe sokağında eski 10 ve 12 yeni 68 ve 
70 nwnaralı yüz sekiz arşın arsa üzerinde 
ahşap üç katta altı oda üç sofa ve yirmi ikı 
arşın arsa üzerinde bir mutfak ve 220 arşın 
bahçeyi havi eski bir hanenin tamamı, 
Hasan Tahsin B, Nudiye ve Seniha H, lar iııı~!1!!111!11•111!1!1m1• .. •-•mı•lllll!-.-ll!lf!llll•f!lllllll!l!!l!lf!llll-
İ Müna'rnsısı 14 temmuz pazarıesi günü için ilAn edilmiş oları 29 kilometre 

D:r. Horhoruni 1 

Beyoğlu Mektep sokak No 3! · 
muayıcne sbahtın lc•ıma aakdar. 18782 stinyede Mahmutçavuş sokağında eski 99 malzemei ferşiye ile 23 haziran pazartesi günü için ilAn ec!Jlmiş olan Kayser 

ve yeni 100, 105 -numaralı yüz on dört arşın tczgfthları münakasalan neşrolunacak yeni bir illnı kadar tehir edilmiştir. 
arsa üzerinde ahşap üç katta altı oda ikı * * * 
sofayı ve karşısında beş yüz altı arşın balı Eskişehir atelyesine muktazi beş tezgı\hın kapalı zarfla münakasası 

çeyi havi harap bir sahilhanenin tamamı. 2 l Temmuz 930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet 
Ali Nuri B. demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

18965 Kasımpaşada Camrikebir mahallesinde es- İıjtirak edecekh:rin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
ki Nalbant ve yeni Selkapısı sokağında es- ayni günde saııt 14,30 a kadar münakasa komisyonuna vermeleri 
ki 6, 8 ve yeni 2 Nalbant 34, 36 Selkapısı !Azımdır. 
numaralı yüz on arşın arsa üzerinde biri Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde An-
sandık odası olmak üzere altı oda çini taş- karada ı•e Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
lık ilcisi ufak olmak üzere üç sofa bir daraça 
bir mutfak zemin katında kömürlük olarak 1 lSTANBUL VILı\YETt 1 

• müstamel ufak dükkan mahalli ve yüz yir- DEFTERDARLIK ILANATI 
mi arşın üzerinde elyevm bir dükkan olarak 
kullanılmakta olan iki dükkanı ve yüz alt- iııı•-•••-••••••-•••-••••••llli 
mış dokuz arşın bahçeyi havi bir hanenin A vvalık maln1üdürl ül!ünden: 
tamamı. Cevdet B. Hatçe Halet ve Ayşe Aİibey nahiyesi, Küçükköy, Ayvalık, Bur-

Hikmet Hanımlar Ed · k 
477 Veznecilerde Camcıali mahallesinde Vez- haniye, remit ıs elelerile Altın Ova Dikili, 

neciler caddesinde eski ve yeni 113 numara- Bademli, Candarlı, Reşadiye nahiyelerinin 
lı yirmi bir arşın arsa üzerinde kargir iki saydı berrinin saydı nıahi rusunıu üç sene 
katta üzerinde bir odayı havi bila gedik müddetle pazarlıkla kiraya veriln1ek için se
mahalli havi bir .dükkanın tamamı. 

Hatçe Cemile H. nevi 4000 lira üzerinden 3-6-930 tarihinden iti-
1150 Anadolukavağında İskelemeydanı sokağın- haren bir ay müddetle müzayedeye konul

da eskıi 91, 89, 93, 95 ve yeni 12, 13, 14, 13-1, 
13-2,. 13-3 numaralı yüz altmış beş arşın ar
sa üzerinde biri üç oda bir küçük koridor ve 

ınuştur. 
* * .. 

hariçte küçük hala önünde adi bir balkon Maliye. vekaletinden· 
ve altında kayıkhane diğer hane yeni olup Gürnüşhanenin Sorda anbarında bulunan 
iki oda bir lıaıa bir küçük avluyu: ve iki dük Otomobil alat ve sair malzenıesi 25-5-930 dan 
kanı havi kayıkhanenin tamamı. Hasan Ei. 

1520 Haydarpaşada Osmanağa mahallesinde itibaren otuz ırün n1üddetle nıüzayedeye ko-
eski Hüdaverdi ve yeni Köseoğlu sokağın- nulmuştur. Taliplerin ve fazla tafsilat almak 
da eski 12 mükerrer ve yeni !9 numaralı 

doksan iki arşın arsa üzerinde ahşap ikı isteyenlerin mahalline ve ya Hazineye müra
katta dört oda bir mutfak olarak kullanıl- caa ti arı. 

makta olan bir odayi bir malta taşlık ve ---------------------------

müşterek kuyuyu ve yüz otuz dokuz arşın H E D E N z A 
bahçeyi havi eskice bir hanenin t~~~:ı.H 

1640 Üsküdara tabi Maltepede eski Vapuriske-
lesi sokağında eski 519-1 yeni 339-13, 342-
19 numaralı yüz yetmiş iki arşın arsa üze
rinde beş odayı ve yüz bir arşın bahçeyi 

havi beş dükkanın tamamı. Hüseyin E, 
2034 Çarşıyıkebirde Keseciler sokağında eski ve 

yeni 3 numaralı kırk arşın arsa üzerinde 
kargir bir kattan ibaret bir dükkanın sülüs 
hissesi. Hasene Şerife H, 

2045 Sarıyerde Atabey sokağında eski oniki ve 
yeni elli iki numaralı yüz yirmi arşın arsa 
üzerinde ahşap iki katta altı oda bir sofa bir 
mutfak bir taşlık ve yüz doksan dokuz ar
şın bahçeyi havi yeni bir hanenin tamamı. 

Refika H. 
2183 Kunıkapıda Çadırcı Ahmetçelebi mahalle

sinde Balipaşa caddesinde eski 51, 53 ve 
yeni 71. 77 numaralı kırk arşın arsa üze-

Ameliyatsız b&sur memelerini kurutur, mahveder, kanı keser. Emsalsiz bir 
il~çtır. 

lntara ınaaril nıo~orluğun~en: 
Bebeli keşfi (2341:J) lira (43) kuruştan ibaret olan Haymana kazısı 

merkez mektebinin ikmali inşaatı 8·7-930 salı gilnü ihale edilmek üzere 20 
gUn müddetle ve kapalı zarf usu!Jle mevkii münak&saya vazedilmiştir. Mü
nakasaya iştirak edecekler (2756) liralık teminatı muvaklı:ate akçesini Muha-

sebei Hususiye veznesine yatırıp makbuzunu ve yahut Mfllt bir banka mektu
bunu teklif varakalanoa raptedeceklerdir. lhaleyı müteakip teminat akçası 

( 0/ 0 15) e ib1'1ğedllecektir. Milteahbit tarihi ihaleden itibaren 10 gün zar
fında mukavelesini Ankara Noterliğince musaddak olarak yaptırmağa mec
bur olup, mukavelenin imzaaıru takibeden 91 gün zarfında inşaatı şartname· 
sine tevfik1.11 ikmaledecektir. Mufassal şarınameyl görmek isteyenlerin her 
gUn idaremize ve taliplerin yevmi ihalede Ankara Encilmcni dalmisine mil· 
racaatlan . ., 

. ~ 

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

P!!~zO~~~Ü~ei!!~!~~~ev~·:tı 
defier tıbettirileceğlnden taba t&lip 1P. 
olacakların pey alı.çeler! ile birlikle ip 
23-6-930 pazartesi saat 15 te piyan- i 
go müdürlüğünde müteşekkil tayyare 1 · 

mubayut komisyonuna milrıcaatlan .. ·~ 
----------~--' 

HANIMEFENDl 
lstanbul'da 

Havagazı ve Elektrik şirketi 

Beyazıt'ta Elektrik 
evinde 21 haziran cu- .. 

martesi günü saat ~ 

15,30 da 'j 
verilecek olan ameli ahçılık derslndı 

lütfen bazır bulunmanızı rica il r 
kesbi şeref eyler. • 

Dühfuiy eserbesttir. ~ ı 

inkara Maarif m0
1 

i -

~ürlOğüo~en: 
ı t· 

Bedeli keşfi 30040 lira 46 kuruş r J 

tan ibaret olan Ayaş kazası merke, i • 
mektebinin ikmali inşaatı 8-7-9J< • ı 
salı günil ihale ec!Jlmek ilzere 24 ,,. 
gün müddetle ve kapalı zarf usul!I' ı •< 
mevkii münaka>aya vazedilmişt~ • ~ • 
Münalcısıya ~tirak edecekler (22~.\ :;t 
liralık teminatı muvakkate akçasın,q 
Mubasebei hususiye veznesine yatı~ 1ı,: ~ 
makpuzunu ve yahut ınillf bir bank ı '.> 

mektubunu teklif varakasına ropq > ~ 
edeceklerdir. ihaleyi müteakip temi -~ 
nıı akçesi c•,,ı5)e lblagolunacaktıı l 

Müteahbiı tarihi ihaleden itibareı l<' 
10 gün zarfınd• mukavelenımesin ( 
Ankara Noterliğince musaddık ol l l 

arak yaptırmaya mecburdur. llfuka 1t 
velenin imzasını taklbeden 91 giı ı~• 
zarlınd• inşaatı şartnamesine te' ı' •. 

-
filı:an ikmıledecektlr. Mufassal şan ; 1 1 
aameyi görmek isteyenlerin her gü· L•]ı ~ 
idaremize ve taliplerin yevmi ihale 1 

Ankarn Encümeni daimirinc mur. IJıf \, 
atları. 

1 

< 



Danlos Hasan Dis macunlarının en ıniikenınıeli~i ', 
-...,. 

Dk TOS diş macunu dişleri 100 sene ya~atır, çürumekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Oiş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin arasında kalan tdc,,;iihatı ve ufuııeı i ızalı: eder. Di~ agrılr.r 
ııezlclerine mAni olur . .\ğızda gayet !Ati! bir serinlik ve rayıha bırakır. :\likropları imh.1 ve a~ızdan gelecek her türlii ha;talıklarııı sirayetine mani olur. Avrupada daima birirn:ili~i alır ve birincili.~i diplomala rla musaddaktır. En huy ı 
"'li:ıkHaıı ihraz eder. Alım madaly:ı ve nişanlar aımışıır. Hasan ecza deposu. Oantos diş macunu yerine b.1şka bir marka verirlers~ almayınız. ÇLinku Dantos dünyanın en enfes mukcmmel di~ Pıii.•t:.ı z:ırıdır. 20 kuru;tur 
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8ir memleketin serveti 
SENAYİ İMALATI dır .. 
Bu ıse ancak 
ASRI ve MÜl<EMMEL . "" ,./ 

MAl<INELEALE mumkundır. 
ı · 
lmalatınızı UCUZLATMAK 

1 -
VE ÇOGALTMAK is ters eni 
mal<ınelerınizi 

e-ouRLA 
·Bir:.aderler ve Ş~İ 
'r..-...ll S,;T;R N BUL -

muessesesinden cedarık ediniz 
tYENİ KATALOGUMUZU 
1>ERHAL. İSTEYİNİZ ! ... 
Bunun ıçinde size lazım olan 
makineleri behemhal bulac:aksını2 

~ ...... 
. J. . -. 1 ; • ~-,. ..... 

. ' 

Uykuları esnasında himayesiz kalan çoc• 
ultlar. mühllk hastalıkların tohumlarını 
nakleden alvrlalneklerln ,ıkıırı olurlar. Ce· 
ce basar basmaz yatalı latllll. ederler. O
nun için yatağa ırırmezden evel Flit 1 latl
mal ediniz. 
Flit sinek. sivri sinek. pire, güve, karınca, 
hamam böceil tahta kurusu ve emaall ha· 
taralı öldllrür ve yumurtalarını imha eder. 
Tehlikesiz ve kat "lyen leke yapmaz. 
Fiil 1 ha,arat ölduren dli'er mayllerle ka· 
rıttırmayınız. sarı tenekeye • elyAh ku9a- . 
ita dikkat edlnıt. 

• ANKARADA ~ 

Maliye Yekileli Gayriınüba~iller 
r 

Temyiz Komisyonundan: 

1- Gayrimübadillerden evvelce 
Ankaradaki Gayrimübadillere a
vans tevzi komisyonuna müra
caat edipte avans aldıktan son
ra evrak ve dosyalarını istirdat 
etmiyenlerin bir aya kadar komi
syonumuza müracaat ederek 
evvelce aldıkları avansın mıkda
rını, tarihini ve dosyalarının nu
marasını zikrederek evraklarını 
talep etmeleri ve mezkur müdde
tin hitamında vaki olacak talep
lerin nazarı itibara alınmıyacağı. 

2- Takdiri kıymet muamelesinin 
hitaınına pek az zaman kaldığın
dan şimdiye kadar emvaline kıy
met takdir ettirmivenlerin evrak-

• 

laril~ birlikte bizzat veya tahri-
ren Istanbulda Beyoğlunda İmam 
sokağındaki Gayrimübadiller tak
diri kıymet komisyonuna müra- ı 
caat etmeleri. 1 

3- Istanbulda takdiri kıymet 
komisyonunda e1:11valine kıy
met tayin olunanlardan itiraz 

------ --- - - --

Makinist aranıyor 
makini;te hiZLl'll vardır Hakııniyeti \lilliye için bır usta 

Taliplerin idarcnıizc müracaatları. 
----------------~----

istifade ile otomobil, Motorbot, Sandal, 

Demir kapu ve parmaklıklar, Hane doğrama

ları, Mobilya, Kalorifer Radyotorll ve saire 

boyamak isterseniz 

Dünyanın en mükemmel 

' 'STILKOT 
illstikll emay boyasını 

tercih ediniz. Zira çok 
parlaktır. Uzun müddet 
dayanır ve fırça izleri 
asla göstermez. Toza, 

soğuğa, güneşe, istime, 
tuzlu su ve tozlu havaya 
aside, umum yağlara ve 
harici her ıeslrata müte
hammildlr. 

'' 

Tilrkiye Acentalığı ve umumi depoıu 
Galatll l{ürckc;iler AHEN ve MUNIH 

HAN, No. 3-5 

Telefon: (Beyoğlu ı 768) 

• 
. - . 1 . 

BUYÜK 

TllllRE PlllNGOSU 
6nct keşide 11Temmuz1930 dadır. 

Büyük ikramiye 
200.000 Liradır 

r\ yrıca: ''-100.000,, liraJd{ bir 
miikafat ile"50.000.;r.40000~, 
~~2s.cco~~ "10.000~, liralık hii-

yi.il{ ikramiyeler vardır. 

' ;JJaha _:Çabuk _öldürür\ edenlerin müddeti muayye-
~'~·· "~" ' ' am" 

10
"'"' ; .. ~ ••.•••• :'.:'_"'_ '-~ ...:::- 1 nesi za riın da komisyonumu-

Hiç kazanmamış numaralara 
"30,, ar lira teselli mükafatı 

verilecektir. 

T AB 11 MADEN SUYU •• ti b• d i d 
FRANSIZ HOKÜMETINE ı za muracaa arı ır e a a-

Biletler : Bayilerden Temmuzun 
yedinci günü akşamına kadar 

talep edilmelidir. 
tic 
pa 
ış 

ait membaıar ha jij an O·lunur. 
Tam yarım ve-ceyrek lıselerde 

u Damla - Şeker hastalıftı - Alamı mafsaliye 

VICHY QRANDE·CRILLE ::;:~:~~=.~~1~:.~r: • • VICHY HQPITAL Mldn:.~:ıı':ı~~.••IC --··-
• 

'Viclry yerıne başka marko almayınız. .• 
,, Menbaımn tayininde dikkat ediniz. _,, 

lir ·1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 ~ . 

·o ı JEOMETIR namzedi aranıyor 

f
a ı Zongk'dak VilAyctinin Kozlu mevki.-ıde vaki Tıiık kömıir madenler 

,lrketinin Kandilli ocaklarında istihdam edılen bir Ecnebi jeometiı refaka
t inde yetiştirilmrk uııe hir Türk jcoınctir alınacaktır. Şeıaiıi ayda seksen 

lra Ucreı •e ik me: için bir ev ile tenvir ve te>hin it• edlle<ekıiı. 
lr s faliplerln 'ah tro milntefiplerinden veya eıazi mesahasında ve harita tan
pa ııminde vukufu oWılaı Vt)'a lhkal orta mektebi mezunu olup ıa bu gibi 

• şlerM çalışu~ına dair vesika lbrız edenler kabul olunacaktır. Bu şeraiıl 
halı: olan taliplerin F..onguldak'ta Ereyli havzal fahmiyc mildürlilğüne ve 
vesalklnln birli sureti r ıin ı•vdii ıuretlle müracaat ~ylemelerl lüzumu i!An 

ı, ılunur. 

1 

L { • .4..·~:... • ·• 

o ' • ' #.. I • 1 
HAVAGAZİ-

A p A R T 1 M A N ve E v SAHİPLERi 
Apartımanlarınızı, evlerlnlzl bo' olarak bırakmayınız. 

Cüz'! bir masrafla yapılacak olan ha\ a~,ızi tesiMatı bulanların konforunu 
mükemmel surette temin eder 

'fah,ilinit. için, işiniz için ve asri hayaıta muvaffakıyeııniz namına ç<>~ 
kıs• zamand:ı, az par& ile lisan öğıenlni.ı. 

EN KIJMETLi FIR~lT!. .. 
23 hazirandan 2? eylO!e ka?a• .. üç aylık tatil ~ıiddetinde devam. etııı~. 

üzere lngii!zce ve l·ransız~a. gunduz dersleri Ycnı, başlıyanlnr, orta '." yO~ 
sek derecede bulunanlar ıçın ayrı ayrı kurslar. Cuma \C paur m~sıesb 
olmak üzere her giln bir sut. Üç ayda altmış saaı, ayda beş lira. fale1 
için di!bullye Uçıeti~den tenzilat . yapılır .. L!s~n .derslerind~ rica re~ bankaC11~ 

V E R E S I
• y E ve mubaberau tlcarıyeye ehemmıyet verıldiğı gıbl talebe ıçın dor;Jer harlc, 

de ı;por fıısatlan da remin edilmtşıir. !lunbrdan başka nkş3m lisan ve d~, 
ret dersleri de muntazamın tedrisata devam etmektedir Ayrıca ecneb 

3 1 f için Ti!rkçe dersleri açılmık Uzeredir. 
- a. o. ıstıkl61 cadde•~ No .~ T~ e on: a. o. 898 - 899 Amerikan Lisan ve Ticaret DersııneJet 

lstanbul ikinci icra d~iresinden: kuvlvetı1n'd eh lngkılılzddınKamo mi c - ".8ğından talıp olanların .. 930 l t b } b . Alemdar caddesi 23 fıl 
d 1 d 1 h 

tor arı a ta a e e utucu ar· ;ı69 do~ya numarasını mustah- ı;;ı an U Şll eSI" T 1 f 1 fa bul 1737 
Bir cylnl en o ayı ma cuY. " • q e on: s n 

da 73 numaralı makarna fabrl- siben yevm ve sıau mezkörda • B ğl K brlstan so"" 
ve furu~tu mukdrrer bir adet ı ka~ında ( 22·6-930 ) tarihine 1 maballlnde hazır bulunacak me- Beyogw·lu şubesı: N:y:2 uTel:fon: Be ·ojzlu 35 
Pres :\larkalı makarna basma müsadif (pazar) gtinü saat (9) murumuza milracaatları .ilAn . ) · 
maklneslle iki adet 10 bcykir da açık artırma >Uretilc satıla- olunur./' Mes'ul müdürü Burhanedd 


