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1 
5 inci sahifede .:_ 
Esnaf ve halk 

'fürk ı ügati "11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Tıp /a.k ültesi Hay dar Rı· f at B. "lktı 1 
Geçen gun Politika ~·z~tesi b~r i Yunan meclisi itilafı ilk . ~ y 

haber verdi: Ankaradakı Dıl encu- = = Neşet Ömer Beg 20 günlük mahkumiyetini bitiren ~ 
;:ı:;ı~:.,.har~~e~it;ı:§bir ~r~:~a~ı~ ~ kıraatinde tasdik etti. § rela vekili oldu s~neye mahkum avukat ne diyor!~ 
mız bu haberi alaya aldı: eger ıki :;. = 
-- A 1-il biterse bütün lügat = = Kllzım Esat Bey de işe H. Rif at Bey temyiz layihasını hazırlıyor " 
elli senede bitecek: buna kim tabam- 55 M v • } ı• p H } ı A = 
mül eder?, = . enıze os, smet aşa azret erıne cevabi = baıladı. neticenin kendi lehine olacağını söylüyor 

Bizde şimdiye kadar hiç lügat yı·~- = mektubunu Atı.na sefirı·mı"ze verdı·. ~ Tıp fakültesi reisi Süreyya Sab~~ ye~ 
pılmadığı, gördüğümüz firenk u-. =: cı mustantık 
gatlarınm nasıl uzun asırların eserı = 5 Ali B. in istifasile ortaya cıkan N• . 
Oldugu düşünülmedig'i için Tü_rk ı_ü-. =- A . S: meselede ism• - az~ Beyı tina, 21 (Anek)- Hariciye encümeni sile itilafname müzakere edilmi• ve ılk - tahkirden 20 gati dediğimiz şeyin ehemmıyetını = Y • = geçen Dr, Ka .. 
pek te anlamıyoruz. S: toplanarak mazbata muharriri M. Karapa- kıraatte hüyük bir ekseriyetle tasdık = zrm Esat B. iı gun hapse 

Enbaşta şunu söylemek isterim: 5§ nosun tasdik lehinde verdiği mazbatayı edilmiştir. 5§ Dişçi mektebı • mahkum edi-
eıjer Ankaradaki encümen A haı·- := müttefikan kabul etmiştir. M. Karapanos Zabıta yarın muhacirlerin yapmak iste- := meliyatı sinniy len avu~at Ha 
~ni lımlaet 1 Pa!a~un d".~. 0!'b~b ;7;:- := hu raporunun sonunda iki hüküm et arasın- dikleri mitingin açık bir yerde icrasını §§ muallimliğine t ı' y~ar Ri~at B. 
\ınde o n arın ıste ıgı gı ı ı . - = d ki . . .. . . - · · · ı dun tahlıye e 
bilmiı iıe bütün lügatrn bitmeııne = a samımı munasebat devresının başla· men'etm•ştir. = yını emn ge . . . -
~ıek az zaman, ancak ki ıene daha := ması için itilafnamenin Yunan Meclisi ta- M. Ve'1izelos, İsmet Paşaya hitaben _:= miş ve kendis !dilmıştır. Ha-
kal - işe başlamı tır. ydar Rifat B. 

mııtır. . . . = rafından kabulünü tavsiye etmektedir. 1 yazdığı cevabi mektubu müşaruııileyhe = s·· Al haziranın bi-
Bi.ı ıkı turlü liıgat tanımı: bırı - Yuna M l. . h' d·· k·· .. d ·1 k . • d" At. S f• • E . - , ureyya ( . . 
1 . 1 kelimeleri top = n ec ısı mc usanının un u gon erı me ıçın un ına e ırı nıs -ı B in çckilmcs nncı günü ha-

yazı an ve soy enen .. - . . d h . . = · · 
ıamak, tasnif etmek, tarif etmek ve := ıçtımaın a arıcıye encümeninin mazbata· , Beye tevdi etmiştiı-. := le münhal ka ~~saneye girdi 

k:~;~1~a.,e bi;:~ ı:;~:1a ~~;~~7 ~a~a~ §iİlllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l!lllllllllİF. lan Tıp fakülteıo gınden 20 
gun 

lından da yap!labilir. Bu ı·şı·n ı·çı·n Jen nasıl çıkılacak ? ~!~:~e:~~~v:~!~!ıa~;nfı:~~! ~~ ~e8!~~isi-
tür~~e~~i~tg~·t· s;,':ı't.ni~e~:.:~:~a::r~ U ~ • Emini Neşet Ömer B., Darülfü- dun. saat 1,20 
ılığı var rnı yazarsınız, yok mu ta- nunda aleyhinde bir cereyan ol de nihayet bul 

rifini tercüme eder veya bir çeşit Davanın hudud . l d. d t ,, duğundan maıumatı olmadığını ~uştur. ~aat 
balık der, geçersiniz bu daha kolay- u genış e 1 ve a e a umu- ve böyle bir şeye sebep görme bır d_e tahlıye-
dır. " b "d I b • • - l / ld f diğini, artık bu mesele hakkın ye aı~ muame 

Türk lügati bunlardan hiç birisi mı e en er ıyesı,, mese es o U e da söyliyecek sözü olmadığını l~ler_ıkmal e-
değildir. Biliyoruz ki Türk alfabe- beyan etmiştir. dılmış ve Ha-
ainin tanziyminde sollar. milliy dil ydar Rifat B 
taraftarları kazandılar. Yabancı keli- Mübeccel H.: "Zagıflıgan benim, herkese ne?.,, dlgor - Selim· in arzusu üz~ 
meleri, terkipleri dogru okutabile- S B " D ki l v b l •• K 1) 
tek komalar, uzatmalar; vurmalar ırrı ey : o or arın çoguna u şl ben oğrettlm .. ,, a~ırga mı { rine bir de oto 
v .•. kalktı. İştirak prensibi değiş- iddiasında-Selma ve Azade H.lar kendilerini müdafaa ediyorlar. mobil kiralan-
ti: Arap ve ~cem kaynağından t~m mıştır. Ha-
bir kararla ayrılıyorduk. Başka tur- Mübeccel Namık Hanımın, 1 mek demektir. Jimnastik yapan 1 biraz inceldi. Bunun bir cürüm ydar Rifat B 
lü yapmak, eskidenberi gelen ce- Selim Sırrı B. kızlan Selma ve bir vücutte bittabi fazla yağlar olduğunu hiç aklnndan geçirme Garbi Anadoluda ka- tam bir bu
reyanları inkar etmek, ve Türk di- Azade Hanımlar tarafından be- erir, adaleler kuvvetlenir. Mem- miştim. Evlatlarımın bu haspi sırgalar olacağı habe- çukta refaka
linin in.kişaf bulmamasına çalışmak den terbiyesile zayıflatılması leketimizde, doktorlar da dahil ve fahri mesaisine karşı hekim 
demektı. doktorlar arasında adeta günün olduğu halde, jimnastiğe çok lerden takdir beklerken hakla- ri de nereden çıktı ? tinde zevcesi Haydar Rl/at /Jey haplsaneden rıhı11or. 

Yeni harflere geçer geçmez lisan ihtiyaç vardır. olduğu halde hapisaneden çık- Resimler çekildikten soru 
1 

kendiliğinden şuurlanmağa başladı. f Uzvi bir rahatsızlığı olmı- Hava dün de sıcaktı. Kandil- mıştır. Haydar Rifat B. bu sıra Haydar Rifat B. otomobili 1\ 
Kalemi elimize aldığımız zaman ya- · 1 · 1 k b li rasathanesinin tesbitine göre da gazete fotografcılanna gi.i- binmiş ve 20 gün miııafir kale 1 
zılmaııı bize güç gelen kelimeleri yan şışman an ınce tme e-
değiştimıeğe ve Türkçelcştirmeğe den terbiyesinin işidir. Avrupa- dün derecei hararet azami 23, lerek ~emiştir ki: ğı hapisaneden aynlmıştır. ıı 
koyulduk. da binlerce jimnastik müesse- asgari 17 idi. Bugün rüzgar -. Öyle bir resi~ çekiniz ki Haydar Rifat B. ne dlyor1 8 

Hiç bir encümenin eseri olmaksı
zın muzayedei aleniye, • ık arhrma' 
O~du; müvacehe, duruşmaya çevril-, 
iı. 

sesi vardır. Ve onları idare e- mütehavvil poyraz olarak ese- - daıma harbe ve mucadeleye ha- . .. ) 
denlerin hiç biri doktor değil- cek hava kısmen açık kısmen zır, yılmamış bulunduğumu gös Haydar Rifat B. dun gaze ı ı 
dir. Mübeccel Namık H. a ge- kapalı olacaktır. tersin... (Mabadi altıncı sahifede} 3 
lince, bu hanım Juza jimnastik Yeşilköy rasat merkezine at- y lı 

İki senedenberı yeniden biç bir 
Arap Acem kelimesi alınmadıktan 

ba~ka bir yığın Türkçe kelime iyti
;.:re~r:::~ v~~~~~l~~~nZ:~ ~:ı·o~:~ıyazıl:ı~~~~~~r~:= eni teşkilat Şafak klübiı· 
\~~k~~~a:i!~1~~i~~~~~~~:~~~ Sl'ima ve Azade Hanımlar ;::a~':~;~~ vt:~~ğ: ~~~~k~~ Arazi bir şekle ifrağ Polis böyle bir klü 1c; bar buldu. 

On be§ sene önce üç kişi topla
ııp bir iycat için kelime bulmak is
tedikleri zaman, tayr aslını alır onu 
boza düzelte tayyare yaparlardı. E
ğer bu iş bugün olsa ayni adamlar 
uçmak aslını alacaklar ve ondan bir 
kelime yapacaklardı. 

racaat ettiler. nnda bir üfürükçü muamelesi !aşıldığını söylemektedirler. } b ur 
Vücudii inceltmek cürüm yapılmasına şaştım. 33 seneden Havaların bulutlu gitmesi, O unuyor Ün mevcudiyetİDkf 

.. ? beri jimnastikle uğraşının, Tıp Balkanlardaki yüksek hava taz J b'l · u !'. 

O 1 d b
mu. t • b. fakültesinde iki sene kadar ders yikin.in memleketimizi de istila ıtanbulda ve Ankara- ı mıyor. . u~ n ar a unu va anı ır va- . .. . . . 

zife telakki ederek deruhte etti- verdim. . . . etmesınden mutevellıttır. da iki heyet teşkil Şems klilbü de yirm h .~ 

1ate tam bu intikal ve buhran 
ler. Şimdiye kadar vücudünü~ Ve_ganptır kı,_doktorlanmı- edilmiştir. b 1 . !ı JI 

ihmal etmiş olan bu hanım kı- zın bır kısmına şışmanlara tat- Teessüf edildi eş sene evve tesı. r 
(zevk buhranı) günlerinde Dil encü- 1 "'!u. •. 
meni teşekkül etti. Bakınız bu encü

zın jimnastik sayesinde vücudü (Mabadi altına sahifede) PARİS, 20 A. A. - İtalyan edilmiş ___ 1 ·~~ 
- hükftmeti Bari - l 

nıen neler yapacaktı: 
ı - En ileri lisandan birinin lüga

.inl alacak, ve onun her kelimesine 
tek kelime ile karşılık bulacaktı. 

2 - Istılahlar Türkçelettirilecek 
ve yenileri de Türkçe kelime aslın-

Milbeccel Hanımın 
resimlerinden 

dan olacaktı. meselesi oldu. Tetkik ve halle-
3 - Türkçe karşılık bulunmazsa dilmeğe muhtaç görülen cihet 

kolay yazılıp söylenen ve konuşma şudur: 
diline geçmiş Arap Acem kelimesi İdman hareketleri doktor ne 
".eya Utin aslrn~an kelime alınabi- zareti altında mı olmalıdır, yok 
lırdl. Fakat Lıltin aııldan alınan b · bed b. · ·· 
kelime Türk lahikalarını alabilecek sa u ışe A ~n t~r. ıyesı mu-
§ekle sokulmalı idi. tehassıs_ları k'.':fı. ~ıdı~? . 

4 - Bundan başka hiç lügatlerin Sıhhıye mudırıyetı, Etıbba 
meıgul olmadığı Türk kelimeleri Odasının bu husustaki kararma 
toplanıp tağrif olunacaktı. muttali olduktan sonra mesele-

Bir çok güçlükler vardı: önce 
Türk Wıikalannı toplamak, tasnif 
etmek, mürekkep kelimeler için 
karar vermek, ve bunun hepsinin 
üstünde kaybettiğimiz eski zevki ye
niden bulmak 13.znndı. 

Gazi Hz. 
Dün sarayda isti
rahat buyurdular. 

Gazi Hz. dün saraylarmda 
istirahat buyurarak hiç bir ta -
rafa teşrii etmemişlerdir. 

Meclis reisi Kazım Pş. Hz. 
de dün dairei mahsusalarmda 
istirahat buyurmuşlardır. 

Mektepliler 
müsabakası 

58 inci hafta 
blrlnclllhlerl 

Vergi kelimesinin yermekten 
nasıl alınmış olduğunu, yazı, kayıp, 
yalı kelimelerinin aalmı neeçinl 
bilmek, eğer yeni kelimeler vezk Mektepliler müsabakasının 
ile yapılmazsa hiç bir işe yaramaz. 58 inci haftası bitti. Son hafta 

Türkçe çok zengindir. Büyük bir , I birinciliklerini sırasile yazıyo-
kaynaktrr. Ancak o kadar uzun •2- _ ruz: 
ınandanberi işlenmemigtir ki şimdi Ali Rıza Bey l<.enan Bey ı _ İstanbul Erkek Lisesin-
üstünde çok dikkatle çalışmak ge-
rektir. Bir yığın kelime toplar, son- ye v~zıyet ederek lazxmgelen den 79 Mehdi Bey. 
ra da Larousse'un bir sayfasının tahkikatı yapacak ve alıikadar- 2 - Darüşşafaka Lisesinden 
karşılığını bile bulmamış olursunuz. lardaın izahat alacaktır. 14 NAzım Bey. 

Sonı~z. mef?umlarm ve ıstılahla- Selim Sırrı 8. ne diyor? 3 - Darüşşafaka Lisesinden 

Tebeddül/er vukuatının tale
oe tarafından ya 
pılan alelade bir 

Emnigetl umumiye nümayiş olduğu 
,ıu ve bu nüma-

m IJdilrlüğiJnd e bazı ;iş esnasında 
tebeddlJller oldu hiç bir Fransız 
Polis müdiriyetinde son gün bayrağının ya-

lerde bazı değişiklikler yapıla kılmadığını tas-
M. uranuı rih etmektedir. 

~a.ğ~dan ba~s~~i-~~~t~.ise ~e Hariciye nazın M. Grandi 
ıkıncı şube muduru Şukru B. ın Fransanın Romadaki sefirine bü 
Emniyeti umumiye emrine alın yük teessürlerini iblıiğ etmiştir. 
mış olmasından başka bir te- -
beddül yoktur. Henüz Şükrü B. M. Ristin tetkikatı 

Maliye mütehassısı M. Şarl 
Rist dün İstanbulun şayanı te
maşa mahallelerini gezmiş, ve 
bazı bankaları ziyaret etmiştir. 
Mumaileyh henüz raporunu ih 
zara başlamamıştır. 

Amanullah H. yRkında 
geliyor 

Halit Ziya &g 

Son günlerde şehrimız u ı" 
Ş~fak isminde bir Rum kllilr .! 
nun mevcut olduğundan ve n \: 
klübe Türklerin de glrdiğind 
halbuki Şafak klübünün mili ı 
reke senelerinde Yunası. baı e 
suna dahil olmuı avukatlar • 
rafından tesis edilmlş bir hi 1 

net yuvası olduğundan bahı 111 

dilmektedir. rrl 
Dün bir muharririmiz bu h 

susta tahkikat yapmıi, po . 
müdiriyeti böyle bir klübiln r 
vcudiyetinden malftmattar c 

1 

madığını bildirmiştir. 
Yalnız Beyoğlunda Şişnuı 

oğlu evi denilen binada Şer A 
isminde bir Rum kltibü var( e 
Bu klüp 25 sene evvel Yat kil ı _ 

Hükftmet, tapu işlerinin as şeklinde tesis edilmiş ve 2 d, 
ri bir şekilde ıslahı için karar küsur azası vardır. Fakat bu fi. 1c 
vermiş ve bunun şekli tesbit meyanında Müslüman Til ; ı 
olunmakta bulunmuştur. yoktur. Bütün iza Rum, E ~ 

Bu mesele için İstanbul ta- meni, Yahudi ve Rustur. Y rı t 
pu müdürü Ziya, muavini Maz l ruz bir müddet evvel eski ı: • .ı 
har, fen heyeti müdürü Halit lis müdürü Sadettin B. bu kl ııı 
Ziya, müfettiş Agah, Ahmet, be dahil olmuş, fakat pek 1 

1 
Refik B. ler Ankaraya gitmiş- zaman sonra çıkmıştır. Klüp 1

1 
~ 

Cemi Bey Şilkril Bey lerdir. zalanndan senede 30 lira aid 'h 
Sabık Afgan Kıralı Am.an~l- Ankarada Tapu umumi mü- almmaktadır. Maamafih a. -~ 

in yerine de kimse tayin edil- lalı Ha~n ay başında şe~nmıze diriyetinde teşkil olunan komis meyanında Müslüman Türk ' ~~ 
miş değildir. Muamelat muavin gelecegı ve Tarabyada ıkamet yon içtimalarma devam etmek- lunmamasma rafmen kum .J 

A f d 
edeceği teeyyüt etmektedir. tedır· . partilerine Tilrkler de ictt'r "~T. 

ta B. tara ın an tedvir edil " ... 
(85) mekted"r Bu tebeddürt E ·- Biraderleri İnayetullah Han Komisyon mesaisini bu ay etmektedirler. Gerek bu kl 11,., 

1 
• a mnı ile ailesi de pek yakında Roma- sonunda ikmal edecektir. Aldı- mensuplan, gerek Rum maha r. :ı 

tın hepsını yenıden ayırıyorlar. S li S B h ki 1 · 163 Ak.f R · Be 
Eğer encümen A harfinin kelime- .. e m ırrı .. ·• e m erın ı emzı Y· 

leri için bu şartlara göre muvaffak mudahale ve ıtırazlanna karşı 4 - Darüşşafakadan 
olmuş ise lügat bitmiş demektir. Ben diyor ki: Osman Nuri Bey. 
ise lügatin bitmesini beklemeden, - Etibba kongresinde Dr. 5 - Galatasaray Lisesinden 
~~t~~ A harfi btmişt!r demek~iz~, Osman Şefik B. in benim ve kız 898 Necmeddin Bey. 
~tün toplanan kargılıkları tasnıfsız, 1anm aleyhine bir takrir verdi- 59 uncu hafta 

hulten bulten neşretmek, bunlara • . . • 
teklif ismini vermek belki bir ta- gını ve sahte doktor oldugu- ani 
kım karşılıklar için ;,,uhtelif teklif- muz için hakkımızda kanuni Müsabakayı kazan ar mev-
ler göstermek, ve bu tedbirle hem takibat yapılmasını istediğini cut mükafatlarını gazetemiz i
Yeni usullere zihinleri, hem de yeni hayret ve teessürle okudum. dare müdürlüğüne müracaat e • 
•eslere ~u~akları alıştırmak, ve son- Ben ve kızlarım mütetabbip de- derek alabilirler. 
t=ı da butun aklı erenlere bu muaz- •. 1. 1 - · · b d b. başlamıştır. Gazetemizde intl-
tam işten hisse vermek fikrindeyim. gı ı~,. mes egımız e en ter ı-

Türk lügati bugün Cümhuriyeti- yesıdır. Ben İs~eçte: kızlarım şa: ~dec~k-~~~e'.~erin ~n milhim 
>nizın görmekte olduğu işlerin en Almanyada tahsıl ettıler. rı;ını seçıP onumuzde~ cumarte
torlarınd•'l biridir. Bedeni terbiye etmek, vücu- sı akşamına kadar musabaka me 

~•lih RIFKI ele sıhhat. ahenk ve zarafet ver '11urluğu'llu7a gönderiniz. 

yet umumiyetle yapılmış olan ya gideceklerdir. ğnruz malfimata göre yeni tapu li İstanbulda Şafak isimli 1 :::.ı. 
lanndan galattır. Emniyeti u- •-- teşkilatı mühim bir şekilde ola- Rum kltibü teessüsünden hal: 
mumiye müdür muavinliği lağ- caktır. Tapu umumt müdiriyeti- dar olmadıklarını, Şems klül: ~ 
vedilmiş, muavin Cemi B. bi- Bitaraf rüesa nin Başvekalete raptedilerek nün 25 senedenberi mevcut c ' 
rinci şube müdürlüğüne, ikinci ünvanının da müfettişi umumi- duğunu söylemişlerdir. bı• 
şube müdürü Emin Zeki B. mü- Perşembe günü seyahat mak liğe tahvili muhtemeldir. Bu 

sadile Bursaya gitmiş olan M. takdirde 63 vilayetteki tapu iş- doğruya idare edecektir. 
fettişliğe, dördüncü şube mü- Holştat ile Enderson bugün leri yeni tesis edilecek on üç Tapuda tahkikat ıu •. 
dürü Feyzi B. ikinci şube mil- avdet edeceklerdir. Eğer bugün başmüdiriyete taksim olunacak Yalova tapu memuru Fu 'l ı 1 

dürliiğüne ve müfettiş Hüsni! Tevfik Kamil B. de Ankaradan tır. Bu müdiriyetler müfettişi., B. e görülen !Uzum üzerine Dl j t 
. . .. .. .. _ .. avdet ederse yarın ilk umumi iç umumiliğe merbut olacaktır. ten el çektirilmiştir. Yeriı ,1 

B. de beşıncı şube mudurlugune tlma yapılacaktır. Bu içtimada Her ba~mildirıyet dört ila beş Üsküdar - Haydarpaşa tapu r llıf 
tavin olunmuşlardır. yeni kadro tesbi~ edHecf'ktir. vilayetin tapu işlerini ıln~rudan muru Hakkı B. tayin edilmiı zı 



.~Jisolongi nihayet alındı ... 
lngi/iz şairi me~hur Bagron da 

burada öldll 

c •• 
Almanyada mali ınüşkilat 

Aaliye istifaya mecbur oldu 

u.....;=~~f)(j] ~; h1:~ ~ j 

! Fahri~ işleri koiayıaş .c. 
Iktısat r ekaleti 27 ınlitelıa ~sı s 

getirtiyor. 
nazırı 

I eni \'ergi Atina mektubu 

Ne diyecekler 
Şiddetle red

dedildi. itila/name Yanan 
Meclisinde •• 

Son ümit 
•--.--

Amerika Ref sl
cümhurundan 

ANKARA, (Milliyet) - İzmir efkar ettiıer. Aıaıgım maımnata gö· 
sanayi müdürü Rec;.! i B. ile Zongul- re fabrikaların işlerini ko :ayla;Ştıra~ 
dak kömür şirketine müdür muavini cak ~ekilde bazı ted>bir ittihaz celil 
tayin edilen İstanbul sanayi müdürü miştir. İktısat Vekilliği yeniden or 
Kazım B. bir müddettcnberi Yekli- yedi mütehassıs getirilecektir. Bur 
lctlc temasta idiler,. Burada kendi !ar to!ıum ıslah • zeytincilik, pamuk, 

kuru meyva, pirinç, narenciye, mey 
mr:>takaları hakkında Vekalete ma- vacılık, haşerat, emrazı nebatiye. 
lümat verdiler. Bu sene yapılacak kimyai zirai, bakteriyoloji Şl!bc._: Alman kabinesi çoktan tan

min edilen sarsıntıya nihayet oğ 
radı. Mali müşkilat karşısında 
Maliye nazırı M. Moldenhauer 
istifaya mecbur oldu. Onun va
zifesini başvekil görecek. 

ATİNA, 16 (Milliyet) - Mu 
hacirler dün içtimalar aktede
rek Türk - Yunan itiliinamesi
ne itiraz etmişlerdir. Söyleme
ğe hacet yoktur ki bu miting
ler muhalif fırka tarafından 
teşvik ediliyordu. Parlamen
toya mensup ve sabık Başvekil 
ve hariciye nazırlarından mü
rekkep olan komisyon bugün 
toplanabildi. Hariciye nezare
ti müdürü umumisi tarafından 
itiiafname okundu. Basvekil de 
liizımgelen izahatı verdi. Müba 
dele komisyonu bitaraf azası
nın beklenen fikirleri de buraya 
bildirilmişti. Bu hususta da iç
timada izahat verildi. Başve-

PARİS, 20 A.A. - Bir ga
zete muhabirine bevanatta h ulu 
nan ticaret na-

sanayi işleri hakkında müdavelei ne aittir. 

Hükumet borçlarının 
tediyesi 

Iskiin müfettişleri 
ANKARA. 21 (Milliyet) - Veka 

!et isk~n şube müdürlüğüne iskan 
muameJ5.tına aşina müfettişler tayin 
etmiştir. 

zırı, yeni Ame
rikan gümrük ta
rifesine henüz 
resmen muttali 
olmadığını, fa
kat neşredilen 
bazı rakamlara 
nazaran yapılan 
zamların Ame
rika sefaretinin 
notasındaki ra-
kamlara faik ol-
duğunu beyan eı 
miştir. M. Flan· 

•. ;"I····. ·,' ·~ 
. ·~~ " ~1 . 
. - '"' . ' ;_' '- ~ 

Y .. 
,. . \, 
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ANKARA, (Milliyet) 928-929 bü 
kümet borçlarının tediyesi hakkında 
kanunun tatbikatı için Vekaletlercc 
Jizımı;elen evraki hesabiyc ve tasnif 
hazırlanmaktadır. Yakında bu kabil 
b;,rçların tediye muamelesine başla
nacaktır. 

Hey'eti Vekile 
Ankara, 21 (Milliyet) - Bugün 

saat beşte Heyeti Vekile içtima etti. 

Yeni hapisaneler 
kanunu 

ANKARA, 21 (Milliyet) - Yeni 
hapisaneler kanununun tatbikatını 
muhtevi olarak hazırlanan nizamna
me Şurada ikmal edilmek üzredir. 
Nizamnamenin ikmalini müteokip 
kanunun tatbikatına başlanacaktır. 

1 Seyahat notları 1 . 

~ 

t Söylendiğine göre Mehmet lar. Yunan me~eıesi artık res
i, Hüsrev Paşaya olan husu men de beynelmilel bir mesele 

. ~tini bu aralık bir tarafa bı- olmuştur. 
a karalı: Yunan i_syanını .. b~stır- Rusya, Fransa ve İngiltere 
ık~ başka bır şey duşunme aralarındaki ihtilafları, kıskanç 

g fttr. . . lıkları muvakkaten bir tarafa 
a Donanma 825 senesı 5 teşrı- bırakarak Yunan istikliilini te

. ıanisinde Navarin'e gelmişti. min yolunu tuttular. Bu üc dev 
a ehmet Ali bilahare İstanbula letıin bir araya gelmesile Babı
u zdıfı maruzatta ne Ka,Ptan all'nin ne kadar müşkül bir va
. şanın, ne de kendi oğlu lbra- ziyette kaldığını söylemeğe lü-

Almanyada Maliye nazırının 
istifasına yol açan keyfiyet büt 
çedeki açığı kaPatmak için nazı
rın hazırladığı bir liiyihadır. Bu 
kabul edilseydi Almanyada ay
da 8,000 marktan fazla maaşı 
olan her memurdan yüzde 4 nis
betinde bir "fedakarlık vergisi" 
almak liizımgelecekti. Bu Alma 
nyanın her tarafında şiddetli i
tirazlar uyandırmıştır. Hiç bir 
memur hazineye böyle bir vergi 
venneği istemiyor. Çünkü yal
nız bir sınıf vatandaşlan böyle 
bir vergiye tabi tutmak arzusu 
bu şikayetler; orttırdıkça arttı-

kil, Yunan hükfunetinin muha 
cirlerin Türkiyede kalan emla
kine mukabil hiç bir tevziatta 
bulunmağa hukukan mecbur ol 
madığını söylemiştir. Başve
kil bu meselede fırka reisleri 
daha ileri giderse Meclisi me
busanı dağıtacağım da ilave et
mekten geri kalmamıştır. Cüm 
huriyet birliği fırkası reisi o
lan M. Papaanastasyo itilafın 

dir, M. Hoovere M. Hoover 
tecrübe neticesinde nisfete mu
vafık olmadığı anlaşılacak olan 
rüsumun yarısının tenzili hakkı 
M. Hoover'e bahşedilmiş oldu
ğundan Fransanın buna istina
den bazı mevat hakkındaki re
simlerin tenzili için Amerika 
nezdinde teşebbüslerinden geri 
kalmayacağını iliive etmiştir. 

Belçikada kadınlık .. 
ne alemde? 

1 • •••••• 

Muharririmiz diyor ki: «Ben Bclçi 
kada kadınlık seviyesini kendi 

boyumdan yukarıya çıl{mış 
bulmadım!» 

1 nin Miıolongi'yi zaptctme- zu mvar mı? .. 
n aynlmamalarını temin için O zaman devletler arasındaki 

: :anbuldan ~asi s~Wıil:'e~l~ bir vaziyeti anlamak için biraz da
mandan gonderılmesını ıste- ha maziye bakm:ık lazım gelı'-

m. N ·• 11 d t ştı. . avarın .. e yo anan. o- Y?r '. Çarlık Rusyasmın emelleri 
i. ~-bır ~aç gun ~onra Mıs~ gızlı değildi. Bilhassa İkinci 

ıgı onlenne geleli. lbrahım Katerina zaınanmdanberi İstan 
n ra~a karadan . harek_ata de- bula göz dikmiş olan Ruslar, 

m ıle gelecektı. İbrah!111 Mo- buradan Akdenize çıkmak eme
y_anm adamı terkettı. Bur~~ lini besliyorlardı. Çarlık Rusya-

1ki kıtaatın kumandasını Su sı onun için hep Osmanlı impa
'II!an Pnşaya ~~~tı. _826 şu- ratorluğunu zaif düşürmeğe uğ 

ır tm~a 10,~. k.~şıhk hır. ordu raşıyordu. Ruslar bu maksatla 
Jılisoloııgı onııne geldı. ikide bir harp açıyorlardı. Di-

1).ı Sukuttan sonra.. ğer taraftan Osmanlı İmpara- A-ıu.dellhiin~ı 
• B~~m muhasarası uzun torluğu dahilindeki hiristiyanla .. • · 
ı :nıuştü. Yunanlılar son dere- rı himayle etm k 'dd' .1 h rıyor. Hukumete muhalıf olan 

.. . l . e ı ıası e er f k 1 b d . 'f d k 
111 mukavemet gostermış er, nı- şeye müdahale et k f ır a ar un an ıstı a e etme -

::ıı • • d me ırsatını . kal 7 'h 
yet 82~ senlmmesı 22 nısanın a da hazırlıyan Rusya Yunan is- tenfgekrı m~bŞtfff. 

1
. aten ga 

aolongı a ıştır. yanı münasebetile 824 K' _ şu ır anın, g<.Uı u ır <anın yar 
r Bu, büyük bir muvaffakıyet sanisinin 9 unda de 1 ti anun~ drmile ve pazarlıkla iktidar mev 

' kil ediyordu. Yunan isti~lal ladığı muhtırada ç:r~. ere Y0 ~ kiinde kalabilen Brüning kabi
cıı;::katının merkezi olan Mıs~- setini şu iki esasa gör;ın s1ıyta- nesi günden güne müşkilata oğ 
· aa;ıde Avrupadan gelen bır yordu: ana 1 ruyordu. Bu müşkilat daha d:ı 

s: Yunan taraftarları da var- l _ Müslümanlar artık h ; artacaktır. 
• Bunlar Yunan davasının .h'.'- tiyan Yunanlılara hakim 

1 ~· ~ BERLİN, 20 A.A. - Reisi-
? r :etli müdafileri oldukları ıçın maz. 0 a cümhur mareşal Hindenburg, 
l rekat e~~smda ~len de mu- 2 _' Diğer taraftan Yun . _ M. Moldenhauer'in is~ifasmı ka 

rebeye ıştırak edıyorlardı.Av tana da tam bir istiklal ver~fıs bul etmiş ve M. Briining'i mali-
l,ada Yun~ davas~ı.n k.a- melidir. me ye nezareti umurunu vekiileten 
1dığı ehemmıyet ve bilır bıl- Çünkü burası müstakil b;r ve muvakkaten tedvir etmeğe 

1 z Avrupada pek çoklarının devlet h r · hr A . r.1emur etmistir. 
. .. . h b'l M' a mı a sa vrupanın . '-·----

- dav~y~ gutmesı ase ı e ı- muhtelif yerlerinden kaçan bir 
.o~gı ~ın su

1
ku

1
tu her tardafdta çok ihtilalciler Yunanistana il ti 

ıo.ı wu· k bır ve ve e uyan ır ı. · 1 k .. 
ı .

1
. . . B , Yu- ca etmış o aca tır. Bunun ıçm 

le ngı !z şaırı. yr~n ';lll Rusya Yunanistanda Babı'l'-
a harekatına bizzat ıştırak e- . l'f • . . . a 1 

k b 
d "lın . Avru nın a zl murat hakımıyetı altııı-

e u esna a dc;>kk et . y - da iki beylik tesis edilmesini 
lllıların naza.n .1 a ~nı du- ileri sürüyordu. Bundan bir kaç ay evvel Hin-

t: :ıi~tana ç~ınnı~ 
1 
~ uyo~uu. Diğer devletlerin bu mesele- diçinide bir takım karışıklıklar 

Y!1Y
1 
"~ yay ız şaıdar enn, gu"-t deki noktai nazarları kendi men oldu. Fransızlar bu hadiseleri 

.-mr enn unan vasmı f 1 . .. b b d ·ı ı · 
lerinden mi ibaret kalacaktı? aat erme g_ore aşka başka idi. asttrıp a ı eri ge enlen tutun-

13 kişi 
Nasıl lda m edildi? 

Yunanistan için hiç bir faide Muhtariyet kalkacak 
temin etmediğini söylemiştir. MALTA, 21 A.A. _Kabine 
Fakat muhacirler için hiç bir 
tazminat verilmemesinde ken- nin istifası hakkında ortaya çı-

karılan haberler tamamile asıldisinin de hükumetin fikrine iş-
tirak ettiğini söyledi. Fakat hü- sızdır. Meclisi has dün akşam 
kCımetin bu meseleyi alakadar- üzeri toplanmıştır. Bu içtima
ların lehine olarak tetkik etme dan evvel valiye Londra'dan u
sini de ilave etti. M. Çaldaris zun bir telgraf gelmiştir. 
itilafın aleyhinde olduğunu söy İsrarla deveran eden bazı şa
ledi. Sabık maliye nazırı M. yialara göre, Malta adasına ve
Kafandaris te itilafın aleyhin- rilmiş olan idari muhtariyet şek
deydi. Hülasa itilafın aleyhin li muvakkat bir müddet için kal 
de olanlarm itirazları muhacir- dırılacak ve bunun yerine İngi
lere hükumetçe bir tazminat li~ m?stemlekel~~nde ta~p e
verilıneınesi noktasına itiraz e- dilen ıdare tarzı ıkı sene muddet 
diyorlardı. le tatbik ~lu".1-aca~ır; 1:<'rt ~tri-

Ceneral Kondilis te aleyhte ckland, hıç hır vakit ıstıfa nıyet
rey vereceğini söyledi Fakat inde olmadığını Röyter muhabir 
uzun seneler siyasi hayatta rol lerinden birine söylemiştir. 
oynamış olan eski Başvekiller
den Eftaksiyas, Triyandafila
kos, Karapanos, Agripolos sı
rasile söz alarak itilafın tasdik 
edilmesi lazımgeldiğini söyle
diler. İtilafname yarın parla
mentoya tevdi edi~ecek. Neti
ceyi şimdiden kestirmek kabil 
değildir. Fakat bütün ihtimal
lere nazaran itilaf meb'usların 
üçte ikisi tarafından tasdik e
dilecektir. 

Muhacirlerin ve bunları tah
rik eden fırkaların ettiği itiraz
lar ne olursa olsun itiliifın tas
diki kat'i addediliyor. Belki bu
na muhalif olan meb'uslar cel
seyi terketmek suretile, yahut 
ta tamamaile aleyhte rey vere
rek itilafı kabul etmediklerini 
göstereceklerdir. ::-ı:ıaı:ı:1afi~ ~e: 
diğimiz gibi Meclısın ~çte ıkısı 
tasdik kararı verecektır. . ..._..--. - --

Maca r/.çfand.a 

Madenlerde çalqma 

CENEVRE, 20 A.A. - Kö
mür madenlerinde çalışma müd 
detinin tetkikine memur olan 
komisyon, patronlar mümessil
lerinin salonu terketmelerine 
rağmen müzakeratına devam et 
miştir. Komisyon, iki muhalif 
ve 5 müstenkif reye karşı 23 rey 
ile kömür madenlerinde çalışma 
müddetinin günde 7 saat 3 çey
rek ofarak tesbit edilmesi ve bu 
meselenin 3 sene sonra tekrar 
müzakere olunması suretindeki 
Alman teklifini kabul etmiştir. 

Parlamento dağılacak 

KAHİRE, 21 A.A. - İsmail 
Sıtkı paşa kabinesinin parlamen 
tonun şimdiki içtima devresine 
nihayet vermeğe karar verdiği 
haber almmıştır. 

nı ın Yunan dostluğu yal A~us~ury.a ı.m~arat~r;ı. Yunan ca şiddetli cezalara mahkfun et-
."!8°1 d kalelerde ki- asılerme ıstık lal verılırse bunun ti ter. Bunlardan 13 ki~i hakkın- Bir izdivaç sözü 

şıır er e, me ' A d · · 1 k' d 'd l ·ı · · B ılarda kalmadı. Nihayet siya ':1:"1?~ a .su~. ~ısa teş. ıl ede- a , :ım cararı ven mıştır. u PARİS, 21 A.A. - Echo de 
Tenzil.8.t 

BERLİN, 20 A.A. - Reichs
bank iskonto fiatini yüzde dör
de ve esham üzerine avans nis
betini de yüzde beşe indinniştir. 

Belçikada kadın ve kadınlık, baki- initaf ettiği bir kadın simasında mut
ka:ten etüt cdilmcğc layik bir mevzu laka bir tebessüm belirir; kadına tcv
dur. Ben bu mevzuu bir parça yakın cih edilmiş bir erkek sualinin cevap
dan tetkik ettim, bir hayli mütehassıs sız kaldığı pek nadirdir. Maamafill 
lan dinledim, bir kaç dedikodu içine bunda behemehal bir fenalık meyli, 
kanıtını, edindiğim ma!Clmat çok de- bir ihtiras kokusu aramak doğru ol
rin olmasa bile her halde hakikatten maz; Mukallitlik hevesinin tesiri di-
hiç uzak değildir. yip geçmeliyiz. 

Belçikada uzun müddet oturmuı, Belçika kadını ıuhtur fakat hvralı 
buranın hemen her mehafillne ciriP değildir; ince &iyinmeaini ister fakat 
çıkmış bir adamın •t&nıdan itittim: zarif değildir; zevk petinde kopr fa· 

-Taklitçilik bu milletin en kuvvet kat hassas değildir; çalışkandır fakat 
li cephelerinden biridir. Burada aize zekaya pek ehemmiyet vermez; ru
yağ yedirirler yağ değildir; ailt içi- bunda tasarruf meyli galiptir fakat 
rirler süt değildir; kaymak satarlar taklit hcvcai altında bu meyil boğul
kaymak değildir: bira verirler bira muştur; güzelden ziyade şirin, incc
değildir; çelik imal ederler üstüne den ııiyadc kalın, küçükten ziyade 
Krop markası koyarlar; kumat do- büyüktürler; bilhassa ayakkabı nu
kurlar kenarına İngiliz yaftası yapıt- maraaı 38 den hiç a13ğı düıımez ... 
tınrlar; her ıey, batta kadınlık bile Alay günlerinde, panayir ycrlerin
taklit. . . de, şenlik zamanlarında erkekten ev

Bu zatin sözlerine ben kısmen gör- ve! ve erkekten ziyade kadın izdiba
düklerimi, kısmen de batka itittikle- mı vardır.Sergi mlinaacbetile kral ve 
rimi ilave edeceğim: Brükseli Parise krahça (Liyej) sokaklarından geçer
bcnzctmcğe çalı11rlar ve adına küçük ken haykıranlar daha ziyade kad.mlar 
Paris derler; Parisin moda gazetele- idi; Onun içindir ki kıralıçanın ıı.ağ 
rine abone olmıyan zengin bir belçika eli, biç durmadan, hem cinsini ıc
kadını, Paris kibar .llemlcrinin bika- lamlıyordu. 
yeleri işitilmiyen zengin bir kadın Maamafib itiraf etmeli: En yuka· 
sosyetesi yoktur; Pariate Bolonya or- rıdan en aşağıya kadar her kadın son 
manını taklit için Brükııclde Bois de derece çalışkandır. Hatta diyebilirim 
Camphre yaptılar; Paris kadınları gi kı Belçikada çalışan kadınlar bir grev 
bi Bükselin zengin kadınları da bu ilan edecek olsalar bayatı umumiye 
ormanda ata binerler, kürek çekerler, adeta felce uğrar. Kadının yardımın
otomobille cevelan yaparlar, Bolonya dan istifade etmiyen, daha doğrusu 
ormanındakileri takliden inşa edil- kadının iştiraki mesaisine muhtaç ol
miş pavıyc nlarda ikindi çayı içer- mıyan hiç bir müessese, hiç bir dük
ler, ağaçlar altında flört ederler. Pa- kan, hiç bir meslek. hiç bir baraka 
risteki takı zaferin küçük bir nümu4 yoktur. Kocası şimendiferde karısı 
nesi Belçika istiklalinin ellinci scnei otelde, kocası fabrikada karısı mağa
dcvriyesi münasebetile Brükseldc de zada, kocası iş başında karısı tezgah 
yapılmıştır; Brüksel dükkanlarının başında, kocası avukatlık veya dok
satıcı kızlan Paris midinetleri gibi bi todukta karısı banka muhasipliğindc 
rer aşıka malik imişler; Paris parla- veya yu:ıhane daktiloluğunda, hep 
mentosunda patırdı koptuğu zaman bu misallere tesadüf edersiniz ... Bir 
Belçika meb'uslarının ağzının suyu apartman tutacaktım. Mühim bir a
akar; bliliıı.a taklit ve bilhassa Parisi vukatın evini tavsiy< ettiler. 
taklit bir zevk, bir ihtiyaç, başlı başı Avukat pek zengin bir adamdı; şa
na bir san'at olmuştur. Pariste beste- to büyüklüğUnde ııayfiycsi vardı, a
lenen ve bütün dünyada terennüm e- partmanı da pek muhteşem idi Ser
dilen: gi münasebetile yazın bunu kiraya 

Ça, cest Paris şarkıaı nota halinde verecekti. Odaları karısı gezdirdi; be· 
basıldıktan bir ay sonra Brüksel no- nimle çekişe çekişe pazarlık etti. Sa
ta matbaacılan: Çiı, ccst Bruxelles bah kahve altısında kaç tane şeker 
diye ayni nağmelerden müteşekkil ve kaç parça yağ vereceğini kaydet
bir şarkının notasını basmışlardı. meği unutmadı. Banyo fiatinde yarım 

Paris mukallitliğinde zaif kalan franga kadar hesap etti. Halbuki ::.-

. f atemi de harekete geçti. Av cegmı ılerı suruyor.du. Ingilte- şiddetli kararın temyiz edilmesi Paris gazetesi küçük itilaf hüku 
. ı ;,. devletleri Yunanistanın re ve ~ransaya gelme~, bunlar için vaki olan müracaatlar üze- metleri hariciye nazırları arasın 
ı ldali lehinde himayekar bir ;unanıstan~ ~bu~yab~uf~zu al- rine k;ırarın tahfifi beklenirken da yakında akdolunacak konfe

:p yet alıyorlardı. Yunan asi- yı;:a;eçmesmı ıtta ı ıstemi- bu net'ccsiz kalmıştır. rans hakkında bir makale neşret 
ş 'ine Avrupadan bir çok me- . · . . Frannz gazetelerinin Yen- miştir. Gazete, bu yazısında kon 

iden zaten maddi yardım, Bılhassa İngılızler'. Yun~nis- baydaki muhabirleri bu feci ka- fennsın bilhassa Briand muhtı-
B 1 k d ıı~li • 1 tek bir nokta var: Zerafet 1 Hele orta partmanın kapısı önünde sekiz bin 

a 1 e m yesı a mmıya- tabakanın taklitçiliği büsbütün sırı- liralık otomobili bel!liyordu. Milli 
a esirgenmiyordu. Fakat ~an~~ v\ ~vrupa sıyasetınde rarın nasıl infaz edildiğini tafsi rasına verilecek cevap ve Habs
müzaheret artık resmen de n: ı n1:1 uz arının ~.u~ nüffuzu- latile anlatıyorlar. Ayın altıncı bourgs ailesinin Macaristan'da 
akkuk ediyordu. yerıne geçmesı ıçın aali- günü sabahı erkenden ölüm ma- yeniden hükümdarlık mevkiine 
Avrupa devletlerinin her bi- yetle çalışıyorlardı. Rusyanın kinesi kurulmuş, mahkfunlara çıkarılması ihtimali ve imkanı 

b lede iki türlü va- muhtırası İngilizlerin işine ya- metanet tavsiye edilerek cellat b 1 ın u mese d ç·· k" R . hakkında tetkikatta u unacağı-
eti vardı. Her devlet evve- ra ı: tun tu ub~ s~y~skel~ilni Y~- tarafından: - Korkmayınfz, nı kaydediyor. Echo de Paris İ-
k d . hususi menfeati nok- nanıs ana am ır ıstı a verıl- hiç bir şey duymazsınız! .. dene- 1 k ral k" "k kız A en ı · · · d. - . . .1 . . - ta ya ı mm uçu ının r-
nazarından Yunanistan me- mesını ısteme ııpnı ı erı sıi~e- rek birer kadeh rom verilmiştir. 'dük Otto ile evleneceğine dair 

esile alakadardı. Sonra ikin- rek Rusya aleyhmde Yunanıs- Mahkumlar Hindiçini de milli- şı . olan haberlere de ehemmi-
larak ta Avrupa ve Hiristi- t~nda propaganda _ya~tı.ran İn- cilik cereyanı uyandırmak ve ş:~:e dikkati celbediyor 
lık noktai nazarından me- gıltere, Yunan a~ılenn~n. çok memleketlerinin istiklali için ça- y [Otto sabık Avustu~a impe 

i nazarı dikkate alıyorlar- geçmeden merbutıyetlermı elde lışmak emelinde olan genç yaş- t • 1 d l 
etti. ta adamlardı. Fransız muhabir- ra orunun or; u ur. 

Türk • Yunan meselesinin 
ladığı 821 senesinden 824 

(Bitmedi) leri mahkfunların ölürken son san meclisi Hindiçini meseleleri -------
s ihine kadar Çarlık Rusyası Hindistanda nümayiş 

ci derecede faal bir rol oy- BOMBAY, 20 A.A. - Vu-
naııaıc istemiştir. 824 te Mısır kua gelen bir takım kargaşalık
hıu ite karıştıktan sonra İn- lar esnasında 16 nümayişçi yara 

re ve Fransa hükumetleri lanmıştır. Üçünün yarası ağır
te lakayt kalmadı- dır. 

derece cesaret ve metanet gös- hakkındaki istizah takrirlerinin 
terdiklerini kaydetmekten ken- müzakeresine yeniden başlamış 
dilerini alamıyorlar. tır. M. Varenne M. Candace ve 

Fransız parlamentosunda M. Thomyre'in vermiş oldukla-
Hindic;ini hadiseleri hakkında rı izahat dinlendikten sonra mü 
yeniden istizahlar olacaktır. zakerat 270 reye karşı, 320 rey 

PARİS. 20 A. A. - Meb'o- ile Cumaya talik edilıniştir. 

cak tıyor. Pazar günleri kır yollarında servette bunun bir amil ve milli ah· 
İstanbul balıkhanesinde mü- şık otomobillerini kendileri kullanan lak bahsinde de bir fazilet olduğunu 

zayede ile satılan balıklard ö.ı:ıe.b~juv~r, ~yle es.~f ta:kımı .gö- itiraf e.tnıek lazımdı~ .. 
A • • an rursunuz ki teınızce gıyınmış bırer Belçıka kadını pohtıkadan pek hoş 

dellalıye resmı alınmaması hak şoförden fazla tesir bırakmazlar. Pır- !anmaz. Vakıi aşağı tabakaların si
kında Balıkçılar cemiyeti tara- lantalara garkolmuş öyle Eengin ka- yasi mücadelelerinde kadın sesi işiti
fından hükfunet nezdinde vaki dınlara tesadüf edersiniz ki elleri az lir; ancak bunun sebebi kadının da 
olan teşebbüs kabul edilmiş ve çok ~asırlı ve tırna~an itinaaızdır. e_rkek gi~.i işçi olmasındadır. Sosra: 
resim alınmaması Emanete t b Belçika kadınının aile hayatında ve list tezaburab.,da kadınlar, daha zıy. 
. • e bilhassa tasarruf bahsinde çok büyük de kocalarının yanında gitmiş olmak 
lıg olunmuştur. rolü olduğunu biliyorum. Ancak bu- i~in izdihama karışırlar. Bir nokta 

Yeni zam yok 
Taksi ücretlerine Emanet

çe altı kuruş zam yapılmış, fa
kat şoförler bunu kafi görme
dikleri için ikinci bir müraca
at daha yapmışlardı. 

Emanet encümeni tarafın
dan yapılan tetkikatta ikinci 
bir zam icraıma imkan olmad,_ 
ğı anlaşılmış ve keyfiyet alika 
darlara tebliğ olunmuştur. 

na mukabil bir de taklit hevesile israf daha :Elinde gazete, koltuğunda ki· 
eden kadın vardır iri bu nevine hemen tapla gezen kadına hemen hiç ras 
her tabakada ve bilhassa işçi sınıfın- gelmedim. Halbuki Almanyada satı 
da çok rast gelininiz. Sabahtan ak- cı kadınlara varıncıya kadar herke 
şama kadar mağazalarda satıcılık, O· bir şey okur; hatta mürebbiyelerin 
tellerde hizmetçilik, birahane ve lo- kitaplarını koymak için Çocuk araba· 
kantalarda servözlük yapan kadınla- lanrun kenarına brer cep yaparlari; 
rın hemen hepsi ipek çamaşır merak- araba fabrikaları bunu unutmazlar: 
!ısıdır. Bunlar zerafet mukallitliğinin Vakıa Belçikada kadının bir seviye! 
kurbanlarıdır ve gittikleri yol ekse- irfanı olduğuna şüphe yoktur, fakat 
riya tehlikelidir. doğrusunu isterseniz ben bu seviyeyi 

Belçikada, Flaman ırkı müstesna kendi boyumdan fazla bir irtifaa çılll" 
olmak üzere, kadın hemen kimllen mıı cörmedlm 
beıuıtür.Ku .. ctli bir erJ..•k n•~ınıa • • • e 

" 

\r 



Eytam ve mütekaidin maaş lan yarın verilecektir .. 
istihlak Üç aylıklar 

Vergi tarhiyatına iti-\ Yarından itibaren 
razlar pek azdır tevziine başlanacak 

Memleket albümü 
vücude getirilecek 

-------
Harp malullerine 

verilecek zam 

Yeni istihlak kanununa tıev- Eytam, eramil ve mütekaidi-
likan tarholı.man vergiye vaki nin üç aylıklarının tediyesi için 
.olan itirazlar pek azdır. Dün lazımgelen bordrolar ikmal edil 
,Defterdarlıkta itirazları tetkik mek üzeredir. Pazartesi günü 
komisyonu toplanmış ve itir&z tediyata başlanılacaktır. 
ları tetkik etmiştir. yeni tekaüt kanunu mucibin-

Bazı itirazlar üzerine tadilat ce dereceli malftline defaten ve
>apılmış ~c ~ir _kısım itirazlar rilmeııi lazımgelen o/o 25, nisbe
da reddedılmıştır. tindeki zam zat işlerine yeni ge

İstanbul manzaraları 
len bir emirle, bu sene o/o 12,S 
olarak venlecektir. Harp malUl-

y~ıayet __ u.ı::~fında_n vii~~de !eri cemiyeti, o/o 25 !erin tama
tetırıl~ kop~ ve dığ~r mues- men bu sene tediyesi için lazım 
'esata aıt resımler Dahıliye Ve- gelen makamata müracaat et-
İ:aletin.e göndermiliştir. Veka- . tı" 
'- d" • ·ı· 1 d 1 mış r. oet, ıger vı ayet er en ge en 
resimleri de tevhit ederek bü- ----~---
~ bir albüm vücude getirecek 
tir 

Yalova rakısı 
Olur iş değil! 
Defin rulısatlgest 

alınan çocuk dirildi. 

Tek taksi 

Çok hoş, çok iyi 
bir sav amma ... 

Seyrüsefer 

İşaret memurları bu
lunmıyan yerlerde .• 

Şoförlere göre kabili- Bütün zabıtai belediye 
yeti tatbik~yesi yok memurları alakadar 

Hariçten değil 

Gümrükten halılar 
nasıl çalındı ? 

Gümrükle polisin 
} aptı~ı tahkikat 

olacak 
Şehremaneti ile şoförler ara- Rıhtun şirketinin halı antre-

sında, taksi ücretleri üzerinde Posunda vukua gelen 12,000 li-
Şeh Seyrüsefer memuru bulunma 

hala ihtilaf baki iken, rema- ralık halı sirkatı etrafındaki tah 
1 d yan yerlerde zabıtai belediye 

neti bu sefer yeni bir mese e a- kikat gerek zabıta ve gerek güm 
T k ·d alı memurlarının seyrüsefer işleri-ha ortaya çıkardı: . a sı e Ç - rük idaresince neticelendirilmiş 

ııan otomobillerin hepsi için bir le meşgul olmadıkları ve bu yüz tir. 
B d .. den bazen müşkülata tesadüf e-

şekil kabul etmek. u son u- Her iki tarafın da tahkikatı 
· 1 · · lı dildiği görüldüğünden badema 

şünüş üzenne, ücret ennın az - ayni neticeyı· vermiştir. T ki d f kt bJ • a 

ıf bütün zabıtai belediye memurla e r aA or a me e n· ın ğından şikayet, ve bir gün mes- 12,000 liralık halı sirkati-
! kla rının seyrüsefer işlerile de alaka 

!eklerini terke mecbur ka aca nin harir-ten yar.ılmadıg· ı tesbit 1 1 1 1 1 1 ! • 
. b" dar olmaları ve seyrüsefer me- ,. ı· e ' er &erg 9 nnı iddia eden şoförlere yem ır edilmiştir. Halı antreposu şid- .. 1 : 

k ·b· .. .. ·· muru bulunmayan yerlerde doğ ·ı 
masraf çıkaca gı ' gorunuyor. detli bir muhafaza altında oldu Tekirdağı ortamektebinde de bu sene bir elişleri sergisi vü ıı 

f · · · N"h B rudan doğruya bu vazifeyi ifa 
Şo örler cemiyet! reısı ı at · g" undan buradan bir malın hari- cude getirilmiı;tir. Resimde gtlrlildüfU gibi salonda işler ay-

1 
• etmeleri tebliğ olunmuştur. ı 

diyor ki: ce cıkanlmasrna imkln görüle- rı ayn masalara büyük bir iti.na ile yıecleştlrllmiftir. Beyaz iş-
"- Şehremaneti <;lüşünüşün- memiştir. !er, boyalı işler, san'atkarane işlenmiş masa örtilleri, yasuk,_ 

de haklıdır. Avrupa'da olduğu Mahkemelerde Sirkatin dahilde yapıldığı ve yüzleri, kombinezonlar, roplar, ~!hasıl bütün işler muntazaml 
gibi memleketimizde de taksite- halılarla kilimlerin 36 numaralı bir sayin, iL-ni bir teknilin mahsulü bulunmaktadır. 
rin bir olması, hem esnaf ve u f •ı ' h pavyondan alınarak her hangi 1 ""="'s"'"'"""'==="====-...~=-~--...,. .... -.._,-..,._~=---
hem halk için istifadeleri mucip na l da başka bir paviyona nakledildiği iJJOr İl 
olması dolayısile arzu ve mem- anlaşılmıştır. 
nuniyete şayan bir şeydir. Bu işte dahili bekçilerden ba- M ı • k • • 

Evvela, taksilerin ayni şekil Dlln ag~ırcezada mu- zılarınm mühim bir rol oynadık acar arın 1 ıncı maçı 
de olması lüksün önüne geçer. lan anlaşılmaktadır. 

.t 
n 
ır 

ır 

Müskirat inhisarı imalatını 
~vıri etmiştir. Bu defa da en 
'1i cinsten olmak iizre Yalova 
t.imli rakı imal olunmuştur. 

Prens Halim Sait B. 
Her araba ayni evsafı haiz bulu hakema edildi Yalnız halıların nereye sak- M } · k b ·· - } 

JlaruJı Bet1ln çocuğunun nacağı için müşteri tefrik ve ter- !anıldığı heniiz anlaşılamamış- a Car gen Ç erıll e arşı ugun 
cih lüzumunu hissetmez. Bu, sa- Muhakeme nılldafaa için 

Ankareda yapılan at yarışla
da hazır bulunan Prens Ha

Sait B. dün şehrimize gel
lgti.r. 
Prensin Rüçhan'ı koşularda 

rlnciliği kazanmıştır. 

Yük taşıyan amele 
Bazı müessesata mensup o

mıtceraaı 

İzmir'de çok garip bir vak'a 
olmuştur. Bir doktorun verdiği 
raporla defnedilmek için beledi
yeden bir çocuğa defin ruhsati
yesi alınmış, fakat ölü zannedi
len çocuk dirilmiş ve defin ruh
satiyesi tekrar belediyeye iade 
edilmiştir. Bu garip vak'a şöy
le olmuştur. 

dece esnafın lehine bir hareket kaldı tır. gençlerden mürekkep bir 
Mısır seferleri olarak kalmıyor, binnetice mem Galatada Kuledibinde Hasanı r 

lekete lüks araba girmesinin, u- y h d. J k h k Seyrisefain idaresi Mısır se- takım 0ynıyacak rn • vuran a u ı a ın mu a eme f · "t h ı ki d mumi servetin mühim bir kısmı- · dtin · d d enne aı azır ı ara evam 
sıne agırceza a evam e- . S .1 k ö u 

nın harice gitmemesini temin e- d"ld" M hk 1 y h edıyor. on ven en arara g 
ı ı. a eme sa onu a u- 1 k d · f ı · c .. 

diyor. di katilin davasını dinlemeğe ~e . 5 ten etıye .se er erı1 ~m- (Macar gençlik !iki) nin tem kımlan saat lS,30 da karşılaşa: 
Hepsi iyi. Fakat tek taksi gelen Musevilerle hıncahınç urıye ve zmır vapur .~rr a- sili takımı ikinci maçını bugün caktır. 

usulünün acaba kabiliyeti tatbi- d H d" . d . rafından yapılacaktır. Cumhu- A • d i . 
. . 1 1 1 oımuştu. a ıııe şu ur. riyet vapuru boyanmak için ha yapacaktır. 3 - tagı a sımleri yazıl 

kiyesı var mı? şte ası mese e Hasan Jakm ustası Kostiye . . Macarların karşısına bugün genç futbolcularımızın fotin ve eı llp tütün dengi ve saire gibi 
"k taşıyan amelei daimenin de 
hemehal hamallara mahsus 

lan markalardan takmaları 
··zumu alakadarlara tebliğ o-

budur. Bizim kanaatimize göre, ı· bir rende satmış ve ertesi günü vuzaİ gırece~tır. - Fenerbahre Beşı"ktaş ve lstan- beyaz pantalonlarile saat 15 tf 1lli 
b ı.. b" d b"k d"l b"J skenderıye acentaltgına ta- >< • 

Karataş da 9 eylfıl sokağında u ~su uknt,. ı z e_ t~. ı c k~ e ı -ı parayı almaga geldiğ i esnada yin edilen Macar taciri şehrimi bul Spor birinci takımlarında o- Stadyumda hazır bulunmalar fi 
21 numaralı evde Faruk Bey is- mesıne ~ ıyen ım an Y.0 .ur .. 1 ]akın taarruzuna maruz kalını§ ze elmistir ynayan gençlerden mürekkep tebliğ" ohınur: tır..ı 
minde bir zat ikamet etmekte- d E";'.elak; Şehredml~n.ehtı t~sfbıbt ·Neticede Jak re~de -~le barsak- ~eyris"efain idaresine vapur bir takım çıkarılacaktır. Rıza, Şevltet, Samih, Adnan ta 
dir. Bu zatın çocu""u bun- e ecegı ta sı mo e ını angı a ' !arını dışarıya dokmuş ve bu su . . "f • . Aldrğımız malı1mata göre bu Ziya Mahmut Hasan Reşat l 

ı; rikaya sipariş edecek? Ve hangi retle Hasaııın ölümüne sebep ksatmtl a~tıçınfmduhtelı ~ctnekbl~flşır takunın şo··yıe teşkil edilmeai. tkip, Niyazi 'Nuri &ıahattin lı Aygırları tetkik dan iki gün evvel ağır surette f b "k b • b" ba ·k .. .. e erı ara ın an yem e ı er , , , , a 
h ı K t d M a rı a, u azamı 111 ara mı ı olmustur. Dunku celsede tah- im t B d b" kuvvetle muhtemeldir· uzaffer N6.zım FikretBeyler J 

İstanbul vilayeti aygır depo- as~a anmış ~e ara aş a u- tarındaki sipariş için fedakarlık. kikat ·bittiüinden muavin Cemil yapı ış ır. u _mey?n a ır R" a (F B ) · ' ' 
müdürü Abdülkadir B., Ça- sevı hastanesıne yatırılmış teda d k' . . "' . . ı ı Hollanda vapur şırketı de var- ız · · dı 

1 . . b 1 f" d e e~e . ··· . . 1 B. ıddıanaınesını dc:qnc;~an ede dır Sami (İ.S.) Adnan (B.) 
ca ve Silivri havalisindeki vısıne aş anmış ve za urree en Bız baışka mılletıertarafından lrek katil Jakın ceza kanunun ·s . f . klT k"k Mahmut (B) Hasan (İS) Mücrim memurlar nasıl ta İ) 

Ygırkıra telkih ameliyatı icra muztarip olan çocuk biraz son- yaprlan otomobilleri kullanıyo- 448 inci maddesi mucibince tec eyr~se aın te ı ı tet ı et- R t (F B ) . . kip edilecek? 
ek üzere dün Çatalcaya ha- ra ağırlaşmıştır. E" k ·ı · b h h 1 f mektedır eşa · · 

ruz .. ger ta _sı e:ı • e e~e a ziy esını ve esbabı 1'.1uhaffe e y . b. l d" • "h b Ni azi (F.B.) Salahattin (İ.S.) Bazı cürümlerden dolayı me .a~ 
tket etmiştir. Hastane doktoru Krispin tek hır şek'.e ıfr~g l?z.ım~eliyor- bulunmad_ı~ını söyle?ı· Da~a e?1. ~ e ıye ıntı a atı _ ~azını (B.) Muzaffer (F. B.) murlar ve şerikleri hakkında ya·lu r 
Tayyare Cemiyetinde.. Efendi çocuğu muayene etmiş sa, otomobıl şasılerının bır renk müdafaa ıçın 28 hazırana talık Bır ıkı aya kadar memleke . B) pılacak takibat ve muhakeme u-ik 
Tayyare C. lst. Şu. riyasetin- ve vefat ettiği hakkında rapor te olması, dahill tefrişatın, ayni edildi. tin her tarafınd'.l~ yeni bele_di- J~~:~:~ ~hrimizde ilk aulUne dair 1609/5/15 numara!! 1u 

~n: vermiş .. Sabah ailesi efradı ağ- b~lunması bu maksadı t~~in~ -o- re _kanunu mucıbınce ~elediye maçile bir defaş daha sabit oldu kanunun !O maynı 930 tarihin- ;G 
"Muhterem gazetenizin bu- la?arak ~elediyey~ m~r~caat _et- kıfayet eder. Em~net bu ıkıncı Yarın aleyhindeki dava ıntıhabatına başlanaca tır. ki, mutavassıt addedilecek bir den itibaren mer'iyet mevkiine~~i 
kü nüshasının 3 üncü sayfa- n;ıış, defın ;uhs.atıyesı ıstemı~- 'şıkkı kabul ~tse bıl~ , şu .s~rada evrakı Ali ziraat mektebi takım daha genç ve blnnetice vazmdan dolayı bu hususta ya- . , 

tıda sui istimal serlavhalı ya- tır. Ruhsatıyeyı alıpta eve do- esnafın tatbık edebı lmesı ımka- Yarın gazetesi aleyhine An- - d h ··t h "k · -•--- t!acak muamelelecde nazarı dik dı - k ç·· k.. b • .• Ali ziraat mektebi bu sene a a mu e arn ve liCn U&LI,_ı 
ın Cemiyetimize ait olduğu nen Faruk Bey; çocug~ h_ayatta m yo tur. u~. u. . oy:ı-nın ve kara müddciumumılıgince açı Ankarada acılacaktır. Mektebin dolayısile kendinden daha ku~ te alınması llzımgelen nok na, 

· .. lmüş ve keyfiyetin ber- bulmuş ve hayret etmıştır. Bu- mefruşatın degıstınlmesı en aşa lan ceza kanununun 480 inci tahsil müdd~ti iiç sene olacak- vetli bir takımla muvaffakıyetle talar blr tamimle Dahiliye Ve- ıas 
çhi zir tavzihan neşrine lü- nun üzerine Belediye üçüncü ğı 500 lirayı istilzam ettiren bir maudesi mucibince madde tas karşılaiabilir. kaletinden villyete bildirilmiş- nu 
!lın hllsıl olmu .. tur. mmtaka doktoru İsmail Sırrı şeydir. Zaten maişetini temin- rihi suretile tahkir davası ev- tır. Bunun 1·rı"ndir ki bugün Ma- tir. Bütün memurları allikadaı · 

v Bundan başka İzmir, Adana, ,. Eminönü, Küçükpazar ve sa- Bey çocug"u muayene etmiş, ve- den aciz bulunan esnaf, hövle rakı İstanbul miiddeiumumili- eden bu tamim "Udur: Bursa ve İstanbulda tali zira- car misafirler karşısına genç o- v 
it Kalyoncu nahiye "ubeleri- fat etmedig" ine ve hayatta bulun mühim bir parayı defa ten tediye ğine gelıni tir. Müddeiumumi- yunculardan mürekkep bir ta- ı _ Kanunun birinci madde· 
· .. uk d" d ·ıd· · at mektepleri açılacaktır. ıı sabık reisleri kendi zaman dug· una dair rapor vermiştir. ye m te ır eğı ır. likçe bu evrak "ikincı ceza mah --- k 1 · tl sinde gösterilen suçlardan dola m . g· k k l kım Çı arı ması memnunıye e rına ait hesabatta zuhur e- Defin ruhsatiyesl de Belediyeye Bütün kabahat. taksilerin ih- kemesinde son tahkikatın açıl- ır ta a aya ara çarptı yı haklannda takibat icrası IA- lr 

"f d d · b" k · . · · k K b I p d. kaydedilecek bir noktadır. Fil- k n bazı noksanları ı a ve tes- iade edilmiştir. asın a emanetın ır ta sı pro- masına karar ıtası., ıçın arar ara uruna a ıme arasın- . . zım gelen memurlar; memurin; ı 
·· ' · · --• ·· ·· d 70 1 k d ·· kı·· b" vakı Macarlar kendı ayarlarında 1 Yeden imtina eyledikl.eri ci- gramı vucucıe getınnemesıııue- hakimi sıfatile 4 üncu mustan- a ton_u - o un yu u ır ta- b" talmn .. il d dalı b t muhakemat kanununa tabi de· u 

d. D ı d · · D . ır on n e a ser es le Tayyare Cemiyetinin çok ır. ört sene evve bu a düşü- tik Salih B e verilmıştır. a- ka bu sabah bır kayaya çarpa b"J kl . d b ""'ldirler. ınııı 
·· ı ·· ı · d" · ı · · d b k" t d k b • T k oynaya ı ece er ıse e una ı;• ni hterem olan hukukunun zı- ~ / nu muş o sa ı ı, ı< ı ınc ı pıyasa a vaya se cp ınez ur gazc e e rak ısıne:ı atmıs.ır. a anın k b"I b .. kü" t k Binaenaleyh bunlar hakkınd n fTIBFl e er k" k ·ı . . k"ld . . A k hk . , . . ld h .. J' mu a ı ugun a ımımızın m dan vikayesi için mahakime .ı. ~ ı ta sı en aynı şe ·ı e göriır- nesr~dılen" n arama · emesı .rnne aıt o ugu e'1uz ma um dalı . 1 • .h . d b" . 1600 numaralı kanun hükümle 

· v b du""k." T · k fk ' · d - · ıd· M. . b k 1 a sen o acagı cı etı e ızıın , · racaat olunmuştur. e u nin kararı i.ır e arı umumı- egı ır. urette atı urtarı - . . b" f "k kt 
1 

k rinin tatbikı lazımgelir. 
kukun behemehal istifa olu- yesini rencide etmiştir,, serlav- mıştır. ıçın ır aı ıyet no ası 0 aca - B k · · ın 

Tenzilatlı giimriih N J 1 ? · tır 2 - u anunun neşn tarı ; 
cağı tabiidir. ası o uyor. halı yazıdır. lrak sefiri . • d ··ı k cı·het hindenevvelirtikapediliptehe- n 
Mezkur şubeler heyeti hazı- larl'esl geldi -o- Yegane üştinu ece 
&ının bu hesabatla alakaları /' Baytar müdürlüğü Boşanma davaları çoğalı- İralt hükumeti Ankara sefiri gençlerimizin aralarında bir in- nüz tahkik safhasında bulunan k 

f. . 1 Rauf B. bugün Ankaradan şeh- sicam temin edip edemiyecek- kısımlar hakkında da kanunun n• 
adığından key ıyetın ° veç- .., ll"tt ti/. d ı ı aleyhindeki tahkikat yor · · 1 k · ikici maddesinin dördüncü fıknı ill le tashı"han nesrini rica ede- ı en:z n •n ıs a e (' n 1 k rımıze ge ece tır. !eridir. Bu takımı bir arada yal 

, h d t ı / · B d · · · d" Son zamanlarda carı oca ge 1 R f bol ı k ·· sı mucibince muamele ifası icap ne. efendim.,,. menşı şa a e nameı a:zım aytar mu unyetının ver ı- çimsizliği yüzünden adliyeye vu Asılsız beyanat nız um ut cu ara arşı gor-

Bir tavzih Tenzilatlı gümrük tarifesi 
Tayyare Cemiyeti Küçükpa- ~akkında rus~.m-~t .?aşmüd_üriye 
şubesi reisi sabıkı Sıtkı B. tı~e um~ ~udurlukten ~ır ~a
aldığımız mektup ta deni- ~ım gelmı~tı~-. Ehemmıyetıne 

or ki: bınaen tamımı aynen yazıyoruz: 

.'Ben Küçükpazarda şube ri- 1 _ Yeni tarife kanununun 
. etini beş sC?e gibi uzun ~ir yirmi dokuzuncu maddesi Tür
_ddet kemalı şere_fle . tedvır kiyeye gelen eşyanın mer'i ten
m. Tayyare Cemıyetıne kar- zilith tarifelerden müstefit edi

ilzamt tahsiliit ".' tebe~at~ lebilmesi için menşe memleketi 
bul~~~ suretıl~ vazıfeı isPat eden resmt bir şahadetna
tanıyemı ıfa ey.ledıın. Y~lnııı: menin ibrazını mecburi kılmış
nımda şubeııın m:.sarıfatı tır 
iyesi meyanında bulunan · • 

atı tahsiliye, bey'iye, katip . 2 - Um~mı muvazeneye da: 
eti gibi vaki olan masarifa- h~! veya m~hak ~ey~ husu.~ı 
cemiyet heyeti idaresi ta- butçeye tabı tesmı daıre ve mu
ından kabul edilmemesin- esseselerle belediıyelerin ve on-
dolayı mesele hukuk mah- lara. rı:ıensup _müessesele~ me
esine intikal etmiştir. Hu- mahki ecnebıyeden dogrudan 
mahkemesi ittihaz ettiği doğruya veya bilvasıta kendi 

karar ile işbu masarifatm namlarına getirttikleri eşyanın 
heyet lıuzurile yani ara ka- hangi memleket mahsulat ve 
le tetkiki Jazun gelmiştir. mamulatından olduğu, siparişe 
aabatımı tamamen verdim. ait muamele veya muhabere ev
ım açıktır. Bu aranın netice rakile kabili tesbittir. Kanunun 
aran da bunu ispat edeceği- da bu bapta talep ettiği vesika 
trnin bulunduğum gibi mah- resmi mahiyette bir şahadetna-
ei adaletin de hakkımı tes- meden ibarettir. Binaenaleyh o
edeceğinden şüphem yok- na göre tenzilatlı tarifenin tat-
" Hki beyan olunur. 

ği tezkerel~r üzerine gümrük kubulan müracaatler mühim hır Şehrimizde bazı gazeteler düğümüz için bu hususta kat'i eder. tal 
resmi verilme- İ bir şey söyliyemiyeceğiz. Az 3 - Bu vaziyete göre bu ka ed, 
den ithal edilen yekun tutmaktadır. talya sefareti maslfilıatgüza~- b"l ahk"k t k rtık "d <ı.~r 

Bir sene zarfında İstanbulda na atfen bazı beyanat neşretmış çok oyunlarını bildikleri Rum- ı t ı a evra ının a ı a -
damızlık hay

vanlar üzerinde 
bir usulsüzlük 
bulunmuştur. 

Bu usulsüzlük 
etrafında güm
rük idaresinin 
.nüracaatI üzeri
ne tahkikata baş 

Baytar müdürü lanmıştır Güm 
rükten geçen aygırlar dört yaşın 
dan yukarı olursa 18, dört yaşın 
dan aşağı olursa 9, lira gümrük 
resmine tabidir. Kısraklar dört 
yaşından yukarı 12, dört yaşın
dan aşağı 6 lira resme tabidir. 

Boğa, öküz, manda gibi bü
yük baş hayvanların resimleri 
kilo üzerinden alınmaktadır. 

Fakat Baytar müdiriyeti ta
rafından muayene edilip damız
lık olduğuna dair rapor verilen 
hayvanlar resimden muaf tutul 
maktadır. 

Gümrük idaresi bazı cihetler
den şüphelendiğinden makamı 
aidinin nazan dikkatini ceıı,.t-

1 !ar karşısında gösterdikleri mu re heyetlerine tevdiine maha r· n ikame edilen boşanma davaları !erdi. talya sefaretinden bildi- k l 
1100 adedini tecavüz etmekte- rildig"ine göre hiç bir beyanat vaffakıyeti bugün oyunlarını ta- yo tur.İ tar 

mamile bilmedikleri Macarlar 4 - dare heyetlerinde mev 
dir. vaki olmamıştır. ka t dilme · 

-o- -- karşısında da gösterebilirlerse cut ve rara rap e rnış"' 
İhsan Ziya B. in katli Rüsumat mektebinden 42 mesele yoktur. Ancak şurasını karar verilip te kesbi katiyet et· u~ 

efendi çıktı da hatırlatalım ki, oyunca kendi memiş olanlarm da kanun hü ~ıı: 
tahkikatı Rüsumat tatbikat mektebi sinden aşağı olan arkadaşlarını kümlerine göre intacı, Devlet ol 

Urla hakimi İhsan Ziya Beyi imtihanları bitmiştir. Bu sene mükemmel idare eden ve bu su- şurasına gönderilmemesi icabe eyht" 
öldürmekle maznun olan Zeynel mektepten 42 efendi mezun ol- retle bütün takımı stirükliyen der. 
zade Hüseyin Beyle dört arka- muştur. Bunların üçü hariçten Macar merkez muavini gibi bir _.••••••••••' 
daşmın muhakemesi devam e- mektebe gelmiş diğerleri esa- oyuncuya Rum takımında tesa- r 
derken şahitlerin ifadelerini teb- sen memur bulunmaktadır. düf edemedik. 1928 de maaşlarını 
dil için bin lira rüşvet dağıtma-
ğa te~ebbüs edenler h..-.itkında Numarataj lavhalarından Her halde iki genç takımın alamıyanlar 
İzmirde üçüncU rnüstantiklikce Masraf almmıyacak bugün yapaca~larr maç ~is3;fi~- fatanbul Villyerinden: 

Yapılmakta olan tahkikat son y k d l k 1 !er hakkında bıze tam bır fıkir 
a ~nd al yap~laca 1 o an nkıu- verecektir. MUtekaldln ve Eytam ve 

safhaya girmiştir. Riişvet hadi- marataJ o ayısı e ev ere ta - S 0 Eramill mUllı:lye ve askeriye-
sesi eyice tenevvür etmiştir. lacak olan Iavhalardan ellişer G l dav~t den J92R senesinden olan 
Yalnız bir şahidin daha ifadesi- kuruş alınacağı hakkında bazı enç sporc~ ~rımız matluplıırının tesviyesi takar-
nin almmasma lüzum görülmüş haberler verilmekte ise de bu ediliyor rür eytımıştır. Tekaüt veya-
ttir. Urla'da bulunan bu şahitte doğru değildir. Çünkü bu hu- Macar Temsill takımı tertip hut yeıim ıoıaaşı almakta bu-
dinlendikten sonra tahkikat ev- susta yapılacak olan masrafa heyetinden: ıuııan mıtaşatı zatiye e8ha-
rakı esas mütalea alınmak içın tekabül edecek tahsisat Cemi- 1 - Bugün yapılacak olan bından mczkOr seneden mat 
müddeiumumiliğe verilecektir. yeti belediyece verilmiştir. Ya- Macar Gen!: Temsili takımile he lubu olanlsnn bulunduklan 

Urla'da İhsan Ziya Beyin pılacak masraf tamamile Ema- yetimizin teşkil ettiğ_i Genç ta- mahal Malaandıjtile lstanbul 
katli hadisesi hakkındaki tahki- nete ait olacaktır. Tasnif mu- kım maçına saat tam 18 de baş- Zat maaşları muhaselıecilf· 
katı ikmal etmiş olan K ışadası amelesi de bitmek üzere oldu- !anacaktır. j':nie müracaat eylem feri 
müddeiumumisi Halit Bey Ur- ğundan numarataj bu ay niha- 2 - Bu müsabakadan evvel illln olunur. 
la'dan Kuşaduma <ritmiıJt\r. vetinde baslıyac'!k•·r. l:;'"nerbahse-Bctiktaş küçük ta-
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Fikir, ~lz;ıth, Edebiyat, Sı lI ı'cı.t 

illiy~t _..)._s_ı_hh_f_bahisler eğlenceleri 
srın umdeai "Milliyet" tir 

2 HAZİRAN 1930 
AREHANE - Ankanı caddeai 

: 100 Telanıf adreolı MilliyM, la
ltul. 

Telefon numaralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
Türkiye için Hariç için 

400 kurut 800 kuruı 
750 " 1400 .. 

1400 " 2700 " 
.. 
" 

Sinir zllfı artıyor. Çaresi? 
Yazan : Dr. Ruaçulllu 8alllıı 

Sinirler ne için zaifliyor, neden Çarçabuk yorulmak, yıpranmak kabi-
nörasteniye tutuluyoruz?... flyetlnde olan bu körpe beyne o ilmi 

Köyün biricik fakiri 
Dünyanın ber yerinde yeni içtimai yerlcttlrmek ne kadar dikkat, ne ka

hayatın istilzam ettiği umumi ıerai- dar ihtimam ister 1 ... 
tin bu hususta tesiri olduğuna şilp- Sinir zafının bir sebebi de işte bu 
he edilemez. Örnek olarak alıyorum, mektep yorgunluğudur ... Fransızcadan-
Paris'te, ona benziyen ehallai çok ka- Fikren, aklen yorgunluk bu yıpran 
!abalık başka ;ehirlerde, herke11 ışık- mayı kolaylagtırır_ Harpten sonra köyün nüfusu olan bu ihtiyarın ölümü duyu
lar içinde, gürültü patırtı çinde, sar- Geçirdiğimiz umumi harp gibi umu azalmıştı. Eskiden kalabalık bir lunca herkes mahzun oldu. Ar
sıntı illinde, hemen dinlenmeden ya- m! tarzda tesir eden ruhi sarsıntı- yer olan burası şimdi ancak do- tık köyde fakir kimse yoktu 1 ... 
şıyor. llmi ve sına! her sahadaki bu lar; kalbi hayatımızın, gönill alemi- kuzyüz kitilik bir köy haline in İhtiyar öldükten sonra herkes 

f.i4slen evrak geri verilmez işitilmemiş ve görUJmemiş savaşma nin darbeleri zekamızdan ziyade te-
ddetl sev- nualuılar 10 lr:uruı ve çabalama hamleleri insan zekAsın- heyyüç kabiliyetimizi sert, çetin tec- mişti. Lakin bu nilliu.zun arasın- onun bir hatırasını zikretmeğe 

, Guete •• matbaaya alt lıl« ltin dan bugün çok büyük dikkat ve id- rUbelere maruz bırakıyor. Teheyyüç da zenginler vardr. O kadar ki baıladı. 

Hapa&ll yenı 
bllmeceml:ı. 

Dllnktl bllmcccmlzln 
lıalledllmlf tok.il 

Yukardan aflliı: 
1 - Denizin lekeıi (3) İki ırloı! ılürlyeta müracaat eclillr. rak cehti istiyor. Bugünkü hayatın kabiliyetinin düzensizliğinden ötürü- otomobil. sa~ibi ~ift~iler, ~?t?"" Neden öldüğünü kimse tayin 

etmnfz ilinlarm mes'uliyetinl nağmeleri ile ahenk tutabilmek, bu dlir ki sinir zafına tutuluyoruz. sıklete bınmış koylüler go~l~- edemiyordu. Cenazesi belediye 

Soldan aağa: 

imtizacı (5) 
2 - Valide (3) kabul e- ı:-ilnkU hayat kavgasının şeraiti ile Hayat kavgasında, zaifler helak o- 0 du G f rt k k bi 

1-=-----------91 I uyuşabilmek ve muvaffak olmak için !ur; içlerinde bazıları biribiri ardınca y r · ramo on a ı es 1 r tarafından kaldırıldığı gün her 
1 - Kirli (3) Reınil (3) 
3 - Gizlenen gey ( 3) Allah ( S) 

BUGÜNKÜ HA VA 
3 - Bir kedi ismi (6) Hicap (2), 
4 - Akıllı (5) 

fikren, ruban çok yorulmak lazım ge- gelen darbelerin tesiri ile sinirleri yor ş~y sa?'ılıyordu ... EAvlerde r~d?:'o kes biri birine bundan bahseder
liyor; çünkü fazla mahsul almak ve gun düşerek işin içinden çıkar. Sinir- d~~lenıyordu. Hulasa bu k.oyun ken :nihayet zeki bir adam ya-

DUn baranı en çok 23 111 11 çabuk iş görmek lazım.. . Bu acele !eri iflas eder, mağlup olur. nufusunu ~altan harp hıç ol- mndakine: 
7 ı!rrecı idi. Bocün rUzctr koıuş, bu sarsıntılı çalışmaya mecbur Sinir zafına karşı umumi bir tarz- mazsa gende kalanların serve- İh . d öldü bilir 

Ş - Mana (4) Veba mikrobu (4) 
6 - İstifham (2) (2) Köpek (2) 
7 - Nota (2) Efendi değil (3) 

Oeniglik (2) 
5 - Zamanlar ( ~) 
6 - Kıymeti maddiye (S) 

oyra7. hna bulutlu olacaktır. eder ki sinir müvazenemizi, blzzarur da ne yapmalı? tini arttırmıştı. Eski ihtiyarla- -. tıyar ~e en . 
:=:=:::"'IYıpratır. Atalarnnızın sinirlerinin dü- Bir tedbir bulalım ki harcıalem ol- rın söylediğine göre burası ev- mlsınl~? .. ded1;.0~a~d~kı -~~~ 

8 - Aptal (4) Katiyen (4) 
9 - Bir kaç misli büyütmek ( 4) 

Yemek (4) 

7 - Figan (6) Edatı tart (Z) 
8 - Bir göz rengi (3) 

~al yağıyormuş! 
İstanbul gazeteleri galiba 

ınya gazetelerinden naklen 
havadis verdiler. Konyada 
zatin bahçesine bal yağmış .. 

:ıfes şey değil mi? Yalnız bal 
.ğarken dişarda kalmağa gel
ez insan sinek kağıdına döner 
~er bu yağan şey Beni İsraile 
tan kudret helvası değilse ci
.rdaki kovanlara ve pekmez 
plerine basmlar ... Bundan 25 

10 sene evvel bizim bahçedeki 
ıyudan da petrol çıkmıştı. Her 
:ıı Allahın durup dururken bi
ihsan ettiği bu nimete içini 

kerken biz de kuyudan kova 
va gaz çekiyor .... Ve bu mu
rek may'i kuyunun taş du
rlarmdan damlarken gözleri
zle görüyorduk .. Artık şüphe 
k, zengin olmuştuk ... Biz bu 
lya ile uykusuz kalrrken blti

rimizdeld bakkal meseleyi hal 
.tti. Meğer dükkanın bodru

ndaki 10-15 teneke gaz rutO
tten delinerek toprağa, ora
m da bizim kuyuya sızrmş ..• 

&uhranın sebeplerinden .. 
Mutlaka Konyadaki bal yağ

uru da bu çeşit bir şeydir. 
Ticaret odasında iktısadi kri
n sebepleri hakkında tetkikat 
tpılıyor .. Bu işle meşgul olan 
t krizlerin sebeplerinden biri 
arak "Güneşteki lekeleri" bul 
:uş ... Bu keşfe diyecek yalnız 
r söz bar: 
"Yr1dız arayıp a:ökte nice turfa 

müneccim." 

tarafı da can sağlığı .. Geçen 
;ne kış çok olacak sebebi gü
~teki lekelı dendiydi ... _ Bu se-

kriz bu lekelere atfolundu ... 
aacınız dört gündür nezleyim, 

- :aba bu da güneşteki lekeler
mi? 

Kimsenin kimseye tasallüfü
. çekemem.. Dünyada en bo

a gidenşey bilen adamın"bi-
'm" demesi, bilmiyenin de bu 
itiraf etmesi... Bizim memle

ette beden terbiyesine ait ilk ve 
üsmir adımı Selim Sırn B. at-

zeni bozulmazdı. sun. velce böyle değildi. Toprak son ~eşenın de kes1ldığ1nı gordugu 
Yirminci asır çocuğunun hayatı da Sinirler bozuldu mu? Sebebini araş derece kısır olduğundan bütün ıçin .. 

im! bir çalışma içinde geçiyor. Her tırmah, imkan müsait olduğu nisbet-
yerde; mekteplerde, bürolarda, fahri- te sebebi kaldırmalı. hiç olmazsa te- emekler boşuna gidiyordu. Çünkü bu ağaç onun en yakın 
kalarda hümmalı bir faaliyet.... sirini azaltmalr. Ne ile7 Cismani ve F k · d" b"' l d .. 1 T ve en son akrabası idi de on-

Bilfarz Amerikada bir iş bürosunu daha zyade ruhi bir tedavi ile ... fra- a at şım 1 oy e egl · op d 
göz önüne getiriniz, orada, dünyanın denin, enerjinin terbiyesi ile ... Sinir- rak mahsul v~.rdikçe .veriyor. _an. __ ·_·----------
dört köşesi telefonlarla telsizlerle bir leri yorulmuş; sinirlerinin dlizeni bo En tuhafı bu koyde fakır, fuka- ltklı•Ulır IÖSlblhtt 
araya toplanmış beyinler ve yakıcı zulmuı br hastaya birdenbre işini gil ra namına kimse kalmamasıdır. P ~ 

bir intibah ve hassasiyet çlndedlr. clinü terketmesi tavsiye edilebilir Pek eskiden ahali arasında fa- İtı'la"fın tasdı'ki 
Dinlenmek mi? . .. Ancak heyecan mi? .. ., . kir denilen bazı kimseler var-

ve gürültü içinde mümkün. Daima Edilırse doğru olmaz. Çilnkü fikri LAk" · d. rt k b l 
hareket ve heyecan; dinlenirken bi- ve elleri boş kalırsa, kendi kendini ~~ş'.. a ın Şlm 1 a 1 un arın 58 inci hafta birinciliğini 
k ... Gündüzün bu gürültülü ve sar- tetkike, duyduklarım tahlile koyu- kok_u kur~uş .... Y ~.lnız, ~erak İstanbul lisesinden 79 Mehdi 
sıntılı hayatı geceleri ne tiyatro, ne !ur. Asıl sakınacak şey onu kendi ba- lr bır şeymış gib1 koyde bır tek B. kazanmıştır. Yazısı şudur: 
sinema, ne bar iştehasını gideremi- tı.n~ l'.almz bırakmamaktır.Bilakis si- fakir muhafaza ediliyormuş. B h f "h" h b 
yor. Çalışmak ateşi ile heyecanlan- nırhyı oyalamalı,nefsine itlmathissini zenginler bu fakire bakıp ser- U a tamn en mu un a C-

~ı§. ~uhlar, sanki sessizlikten yılmış ve i!i. olac~ğı k~naatlni h8s~l edebil- vetlerinin kendilerine verdiği ri !JÜphesiz senelerdenberi uza-
gıbıdır. melıdır. Mumkün oldukça fıkren, be- d . dil .. Ü 1 d" K"" d 'den Türk-Yunan ittilafı-

'Mektep yorgunluğu,. son zaman- denen alıştığı işlerle meşgul etmeli- s~a et1 şun r er ı. oy . e yıp gı . .. .. 
!arda, bUtilıı medent memleketlerde dir. kimseye muhtaç olmadığı ıçın nm tasd1ladır. Çunku: 
barlılqma br sihhat meselesi oldu. Snlrleri zalf düşüren daha başka bu "nümunelik,, fakir de herke
Zamammızm padagoı1sl, bir nevi il- sebepler var :Şahsi,yahut irsi intan- sin merhametini yalnız kendine 
mi neıve ve n•şat ile mestolarak, çok j lar., te~emınümlerin her türlüsü, sefa celbediyordu. 
ansiklopedik bir program ile genç be- · let,ızdiham, yolu ile idare cdilmiyen 

Bundan yedi sene evvel kı
lmcıımz sayesinde Yunanı sev
gili topraklarımızdan çıkardık 

ve hür, müstekil, şerefli bir hü-yinler üzerine yüklenmiştir. ı talim ve terbiye ;şehvet sergüzeştleri, Bu fakir adam bütün hayatın 
Bir tarafta genç, körpe bir beyin, aşk. sevda buhranları. . . ca çalışmış, ihtiyarlamış köyde 

öte tarafta bir ilim ki ucu, bucağı yok Bunların tesirlerini izale etmek için bir çok meşe ağacı dik~iş ... Fa kfunet olarak Lozan ırluahede
mütemadiyen ileri gidiyor, ilerliyor. marazi verasetlerin tehlikelerini bil- k 1 · l b' sini imza ettik. Fakat bununla 

meli ve bildirmeli, çocuklara bü!Oğ .akt. nafsı ~akzelngın oKa~amı~, 11 
-- - - yaklaşırken ve bülüğ çağında fikri ve la ıs akı~ a mış. ımsesı o - iş bitmedi. Bizim Yunanistanda 
mış ve bugünkü "bedeniyat" çi- bedeni iyi bir talim ve terbiye verme- matlığı içın artık çahşmıyoc, za bir çok emvalimiz vardı, kaçan 
lara hocalık etmiştir. Fenni ve li,sinir manzumesinde yer tutan in- ten yaşı yetmiş olduğu içüı de Rumlar memleketimizde mal 
teneffüs! harekatı Türkiyede ne tanlarJ, meseıa, firengiye karş1 mü- başkalarının merhametile yaşı-
gı.bi muarazalara, istihza ve tez- ca<lele etmeli Kokain, morfin mtis- d H 1 h...~ d bırakmışlardı, bunlar ne olacak-

k. t · 1·1 -b· .. : .. yor u. e e son ""1 sene en-
yı.flere u-ra a kani tt - ıra ıp ı ası gı ı teseınmumlenn onU b . b'" ""tü h tı? Senelerden beri devam eden 

g Y ra a ıgını en ne geçmeli; bir kelime ile, bir yeni er~ ~s.,.. n ~u taç ya~ıy~ . .. . 
iyi seyretmiş olanlardan oldu- ilmin umdelerini tatbik etmeli: bu ıhtıyar aynı zamanda ızzetı çetın muzakereler bazı ınkıtaa 
ğum için kendisinin bu ugurda- Akıl hifzüssihh.asını. nefsini muhafaza etmeği de bili uğruyor, bazı tehlikeli gerginlik 
ki emeklerini ve bu vadideki sa- flu i-ı < y~rdu. Ki~seden . bir şey iste- ler gösteriyordu. Bu yüzden ik-
lahiyetini "münakaşa edilmez" 1 mıyor, verılen şeyı alırken de tısaden ve malen bir çok zararla 
addederim. Bu zat zaman za- 1\1 E L E I{ Sineması mukabilinde ufak bir hizmette . . 
man elinde Darülmuallimimn, sözlü, don<lı ve şarkılı revülerln bulunmağı şart olarak ileri sürü nmız oluyor, bı~ç~k mtllettaşla-
İstanbul mekteplerinin ve bütün 1 en büyüğü olan yordu. Bu suretle ihtiyara iyilik nmız sefalete düşüyorlardı. 
Türkiye mekteplerinin talebesi- 1 ÇILGINL!Kf,AR REVÜSÜ etmek için kendisine rica ile bu Nihayet sulhperver hükume 
nin vücutlarını tuttu .... terbi yed ( Foks Follis) iyiliği kabul ettimıek laznngeli timiz bu işi de halletti. Uyuşma 
bedeniye hocaları yetiştirdi. İs- ı muazzam filmini takdim &diyor. yordu!.. İşi gücü köyü dolaş- kararını Büyük Millet Meclisi-
veçte öğrendiği bu ilmi burada- Bu film çarşamba günil matine- makt~, akşam ~lımca.da bir ta miz kabul etti, Yunan mecllsi 
kil .. - t" a·· ld ki p !ere kadar gösterilecektir. ft k k lilb 1 kt ere ogre ı.. un o u a- ra a 1 u es ne gırme en d kah 1 k ti d" B 
riste "Joinville" terbiyei bede- DiKKAT : çarşamba akşamı ibaretti. e u etme zere ır. usa-

. k b' d k f AŞK GECELERi yede bu azim bir gaileden kur-
nıye me te ın e on erans ver- filmi lrae edilecektir. Bir gün ihtiyar fakir orman-
di ve dinlendi. Şimdi ne iş yap- duhuliye 25 kuruştur. da gezerken bir kaç kişiye rast- tulmuş oluyoruz. 
tığrm doğrusu bilmiyorum, la- !adı. Bunlar fena çehreli bir ta-
ki k 1 d A d k Yannkl Pazartesi aktamı 

n ız anm a vrupa a o ut- ikinci Ticaret Mahkemesinden: kım kimselerdi. Mutlaka fena ELHAMRA sineması 
tu, burada galiba bir çeşit "be- L.tstikçi Hüseyin Hüsnil efendiye şeyler düşünüp hazırlıyorlardı. NANSI l(AROL ve 
den enstitüsü" yaptı. Güzellik ait olup lstanbul Tayyare Piyanko Sonradan öğrendi ki bunlar OARI "OOeER'ln temsili 
ı l fl beb. Müdüriyetinden Isıonbul iş bankasına " -
ura ıçasının zay amasr se ı- köydeki meşe ormanını, ihtiyar G NAH KAR MELEK çekilmiş hamiline aiı 17 mayıs 930 
le hekimler bu zatin aleyhine tarih ve s ı 788 numaralı çekin ziyaı için adeta mukaddes olan meşe-
"mutetabbiplik" davası açacak- doloyt5i)·le merasimi knnunlyenın !iği ele geçirmek için hazırlam 
lannı işittim .. Bir türlü inanma- bll'Ha ipe.il ıımmında Istanbııl tay- yorlarmış .... Hakikaten çok geç 
dım. Çünkü maalesef bizim dok- vare Plyanko lll «lüriveti ikaıne olu- meden bu adamlar ormana sa

i1an dJ.vanin esnayı muhak. mLsinde 
torlar arasında her şubede mu- kanunu ticuetin 630 uncu maddesi hip oldular meşeleri de kestiler. 
tahassıs yetişti.. Bu terbiyei be- mucibince ilAnat icrasına karar ve- İhtiyar sevdiği ağaçların böy 
deniye ve spor şubesine rağbet rilml~ oldu~undan mezkur çekin le katedilmesine tahammül ede 
eden yoktur .. Şüphe etmem ki S. mahkemcıe ibrazı lüzumu w tarihi medi. Kulübesine kapandı, çık-

B b · ı · l b" ilftndan itibaren 4~ gün zarfında ibraz 
Sırrı . u ış en rastge e lr he- edilmediği takdirde müddeti mezkOre matlı. Bir kaç gün sonra ihtiyarı 
kimden daha iyi bilir. hitamında mevzu bohh çekin iptal kulübesinde ölü olarak buldu-

FELEK edile~eği ikinci defa ilin olunur. lar. Zengin köyün yegane fakiri 

sesli ıözlil ve şarkılı fllmlnl 
takdim edecektir. 

Ayrıca bütün dUnyanın en 
btlyGk tenoru 
TITO SldPA 

tarafından PRENSESITA , 
MARTA ve repertuvarındaa 
sair meşhur şarkılar tagannl 

edilecektir. 

g - Dudak (S) Putlar (5) 

Hnrik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı 
Galatada Ünyon hanında kA!n ÜNYON SiGORTASINA 

Yaptırınız. 

Tilrklyede bllA fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız . 

Telefon : Beyoğlu - 2002 

Devlet Demiryollar~~ 
idaresi ilAnatı 

Milnakasası 14 temmuz pazartesi gıinil için iltn edilmi~ olan 29 kilometrt 
malzemei ferşiye !le 1!3 hlZiran pazartesi gilnU için illn edilmiş olan Kaı srıl 

tezgAhları münakasaları neşrolunacak yeni bir ilAna kadar tehir edilmi,tir. 

* * * 
Derince limanına gelecek malzemenin tahmil ve tahliyeai 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 12 Temmuz cumartesi günü saat 16 da An.karada 

Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ayni günde saat 

15,30 a kadar münakasa komisyonu katipliğine vermeleri li
zrmdır. 

Talipler münakasa şartnamesini 5 lira mukabilinde An.ka
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Beyoğlu ikinci icra dairesinden: 

Sıtılarak şüyuunun lzalasl hUkm
olunan Ka.sımpaşa'da çatmameselt 
mahallesinde pehlivan sokağında ıskl 
(9) ve yeni (11) numaralı bir bıp 
hane açık arttırma ile paraya çevri
lecektir. Kıymeti muhammlnesl bin 
dokuz yQz liradır. Şartnamesi icra 
divanhanesine mualllk olup tulbi 
UAııdın itibaren 930-1!512 numara 
ile görOlmek Uzere ıçıkcır. Fazla 
malömat almak lstıyen mumurlyetl
ınize müracut etmelldlr. Arttırmayı 
iştirak için yüzde yedi buçuk temi
nat göstermek llzımdır. Tapocla mil· 
seccel ve gayri müseccel hak 11hlp
lerl yirmi gttn içinde enakı mil&
bitelerlle memuriyetlınize b!ldlrme
diklerl takdirde oaııı bede!lnln pay
laşmasından hariç kalırlar-Gayri men
kulün tamamı işbu ilAn ile f&rtna
mede gösterilen şerait dairesinde 
27 -temmuz· 930 tarihine müsadlf 
pazor gOnU saaı 15 de Beyoglu 
ikinci icra dairesinde satılacağından 
talip olanlorla allkadırlann mallımu 

olmak ilzore !ltn olunur. 

Mahkeme! Asliye Birinci Ticaret 
dalresladen: 

-3 adet 4.'00 Osmanlı istikrazı tahyl
!Atı 1890 

39 adet Osmanlı istikrazı dahili tahvl-
lttı 1911 

14 adet latanbııl tramvay tahvlltıı 
i9 adet Anadolu eshamı 
M adet Anadolu eshamı 60-00 
64 adet Aaıdolu tahvıüa kopoıt1w: 1 
il adet Anadolu ıahvlltıı il 
10 adet Anadolu ıahviltıı 1 il 
S adet Ttlrk ılltUnlerl tah vlll.a 

14 adet Rumeli tahv!lilı 

il adet Rametl tahvlltn amorti 
l!O adıt Haydupaşa limanı tabrlltn 

5 adet Haydarpaşa eshamı 
315 adeı6.l/2/00 191!2Yunan tah,iitn 

5 adet Hıydarpqı Uman tahvll!tı 
1 adet Hayclarp1şı eshamı 

Memalilri Şarkiye Fransız Banka· 
sına merhun cins ve nevi ve •dedi 
ballcla muharrer esham ve tahviltc 
:U haziran 930 tarihine müsadif salı 

günü saat 14 de eıham ve tabvillt 
borsasında açık arttırma ile satılacağı 
llln olunur. 

"Milliyii,;in edebi riiinaiıı: 128 raza çeviren hava birdenbire so de sayvanetlere, ahırlara, çatı ve rüzgara kiİpalrydı. ma ! çalıyorlardı. 
udu, zigana tepelerinde kümele altlarına sığınmak için yerlerini Bütün bu işler jandarma ku- Cahil, fakat zeki ihtiyarın bu Köy kızları içinde çok gi.ı 

Jandarma kumandanı atın üs 
de gezerken bu köşeyi de 

~etti. Eğlentide rakı yaaaktı. 
&kat delikanlılar işi tadında hı 

caklanna söz verdiler. Razı 
'ler, hatta ikram ettikleri bir 
eh rakryı ona da içirdller. 

Etrafı yü"8ek dağlarla kapan 
bu küçük anadolu köylerin 

genç zabitin hayatı o kadar 

0 ,.ıı,,-h.dut ve durgun geçiyordu ki 
!Cndi gibi dinç köy delikanlıla

ı menedemedi. Ve rakının ko 
su o kadar bumunda tüttü ki 
rdikleri dolu kadehi seve seve 
ti. 
Tosun da bir aralık bunların 
ına uğramı tı. 

Arkac1ao.larr kı•;kan(' bir sevği 
" !ı or el sı.k:;!arı •a-

ntırhan Cahil 

sın, zigana zigana olalı böyle 
şenlik görmedi. Domuz, bak bu 
akşam gerdeğe gireceksin. 

Ve ona zorla bir kadeh içirdi 
ler. 

Delikanlı orada kalacaktı. Fa 
kat mühendis Alaettin onu ara
tıyordu. Bir jandarma onu ça
ğırdı. 

Dağlarda akseden davul zur· 
na sesleri geç vakitlere kadar de 
vam etti. 

Pehlivanlar nihayet hızlarını 
almışlardı. Saatlerce silren mü
cadeleden sonra Sivaslı Kara 
Ömer pehlivan bütün rakipleri
nin sırtını yere getirmiı;, baş için 
konan hediyeleri ve ikramiyeyi 
almıştı. 

Ara sıra serpiştiren yağmura 

şen kara bulutlar çöziildü. bırakıyorlardı. mandanının kırbac gibi sert e- l.ifı Alaeddin Beyin giicüne git oynıyanlar vardı. Bunlar sn 
İhtiyarlar: En uzakta kendi alemlerinde mirlerile hemen yarım saat için ti. Bu temiz bu cevher gibi ada ile hazan ikişer, üçer kalkıp oy· 
_ Hava kopacak! eğlenen delikanlılar, yan genç ' de yapıldı. mm omuzunu tuttu: nuyor, gençlik heyecanile dut· 
Diyorlardı. Kaymakam karı- lik, yarı sarhoşlukla keyiflerini Civar köylerde;;ı gelenler hay - Maksadım o değil babacı- madan dinlenmeden zıplıyorla 

şıklığa meydan vermemek için bozmuyor, altında toplandık-' vanlarına atlayıp dört nala yo- ğım, dedi. Bu gece evde düğün dı. 
yavaş yavaş her kesin dağılma- lan büyük çınarların etrafından 1 

la çıktılar, Kaymakam da mü- var. Gelin var, rahatsızlık olma- Genç mühendis köy delika 
sınş emretti. ayrılmıyorlardı. 1 hendis Alaeddine derhal veda sın, diye düşündüm. lılan arasında onların şarlalart' 

Fakat eğlenceye, keyfe dalan Maamafih ilk şiddetli yağış- 1 edip kaza merkezine avdet için ~ e sakalını okşıyarak ilive nı, oy~l~rını dinleyip seyrede" 
halkı toparlamak kolay olmadı. tan sonra yağmur yavaş yavaş 1 yola çıktı. Ve zaten biraz açar ettı: . rek eglenıyordu. 
Daha kaynayan kazanlar bile hafifledi, gök gürültüleri uzak-1 gibi görünen hava bu defa daha .-. Merak e~e, kalırım. G_ı- ~~.m o.lmuştu. . . 
yerlerine götürülmeilen şiddetli laştı. 1 karanlık bulutlarla dolmağa dincıye kadar, uç gece daha sız Köyun hıl'er katlı, kerpıç d 
bir yağmur, müthiş bir gök gü- Yaşlılar: 1 başlamıştı. deyi~. _ varlı evleri ara sıra_ çiseliyerı, 
rültüsü ile beraber boşandı. - Bu sağnaktı, geçti, ama arı Genç mühendis bu gece Tosu ~agmur kargaşalıgı ara.smda baza~ şa~dı~a~ yagmur a.ltı.O 

E •~ d ı k ı kası var diyorlardı nwı evinde kalmak istemiyor- kesılen davul zurna seslen 'im- da enr gıbı gıttıkçe sellenıyol'ı 
vvelil ça ır ara oşan ar o- • · di T d bo k d 

ı d ba ki Kaymakam fırsattan istifade . du. Oraya şimdi Ay11e de gel- yalmz osunun ere yun- aranyor u. 
ra ar a nnamıyaca annı c;a- 1 • d k' · d r d Sa · d · l • buk anladılar. etmek, civar köylerden gelenle- mışti. Rahatsızlık vermekten a ı evın en ge ıyor u. yvanetın tavanın a ıç erı 

Şi d" k'" 1 • d - b" ri geri yollamak için hemen sa-lçekindiği için Tosunun babası- Evin önündeki geniş sayva- de beşer numara lambalar k 
m 1 oy ev enne ogru ır 1 b h · d ka d · mu11 bir kaç fener asılmış b koşuşma başlamıştı Kayma- ğa sola atlı çıkardı. na u gece mu tarın evın e - net altında mey andan getin- "'' . _ ~ 

kam Jandarma kumandam Meydadaki tezgahlar tence- lacağıru söyledi. len pilav, zerde kazanları dop !arın s~ı, zalf a?'d?llı~ı ~ıg t' 
yağ.;,ın- belki geçer diye çadır~ reler hemen kaldırıldı ~dırlarl İhtiyar adam, çok iyiliğini dolu idi. Kız tarafının davetli- etekle~~n~e •.. hu lptıd~ı eg~en~ 
!arından çıkmıyorl~rdı. Fakat söküldü. Halk ı·anda;malar ça-1 gördüğü, oğlu Tosun kadar sev leri de burada toplanmışlardı. lerle ~uğunu şenl~n~ıı:ı:ne~e ~ 

' d"'" ··h d" · b km lışan msanlarm yuzunu bırer 
gök gürilltüleri gittikçe artı- mur içinde baştan asag-ıya ıs- ıgı genç mu en lSl ıra a- Dışarda yeniden şiddetli bir .. . .b. 

' • ı d H ··h d' · b t kr lu çehresı g1 ı sarartmıştı. yor, sular çayırın ötesinde beri- lak durmadan çalışıyor, ikinci .1•• atta. mu en ıs~n u e ı- yağmur boşalmasına rağmen _ . . t" 
sinde küçük küçük göller halin- bir sağnak basmadan işi bitir- 1 f1nı kendıne karşı agır buldu: burada eğlenti devam ediyor, Gece yaz:ı~ına do~ru ~ht1Y8 
de toplanıyor. Bir anda rengi mek istiyorlardı. İlk hamlede! - Mühendis bey, dedi, bizim erkekler o gün için temizlenen lar g~ç~en ık;z ettller • 1 dd 
sararan dere suları coşkun bir sünnet çocukları, köyün yama-1

1 
evde çok sıkıldın ama, zarar ahırda eğleniyor, kadınlar evin .. - aghmurk asıyor, ev ere 

· ·· .. k bir ka ün daha di ini sı- geniş odasında oynuyor, davul, nulmez er es evıne .... edi 
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Evliya Çelebinin 
:f 
1 1 
' 

mezarı 1 

Kimsesiz ve muhtacı muave
net bir haldeyim.Medyunun me 
mur bulunmasına rağmen Cizre 
icra memuru beyefendi hareke
te gelip bu sarih hakkıma ne
den bakmıyor? Ait olduğu ma
kamların nazarı dikkatlerini 
celbetınenizi rica ederim. 

Mudanya Karafatma mahalle
sinde 33 No. hanede 

Şefika 

eski denizcilerden ve Çelebiye 
seyahatlerinin bazılarında refa
kat etmıiş olan Şaban Kaptan 
isminde biri de yatmaktadır. 

Evliyanın hatırasına hönne

19vv 5 
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Şişhane yokuşundan Kasım- misiniz? Meşhur seyahatname mahsus üslftbile kendisinden ten mezarının bir resmini derce İşte size köprü üstünde sık içindekiler bir tarafa yuvarlan- raftan da çocukları ürkütıneğe " 
<şaya giden cadde ü21erinde ve sahibi Evliya ÇeLebi... sonra gelen nesillere tath tatlı diyoruz. Kasnnpaşalılar arasın- sık tekerrtir eden sahnelerden mış. Çocuklar, ne güne duru- gayret ediyor ama nafile ... E- ~ı}~' 

sköy askerlik şubesi binası- Anadoh.ıyu, Rumeliyi, ve bu- okutan bu ayağına üşenmez, ka- da bu türbe "lohosa kadın,, tür- biri. . . yor. Etrafa dağılan o güzelim riklerin yansı kapışıldı bile... : 
tam karşısında üzeri kubbe- gün her birinde müstakil bir lemine üşenmez mübarek ada- besi diye anılır ve doğuramıyan Küfesini tepeleme erik yük- can eriklerinin başına üşüşmüş- İşin asıl fecii, bu toza toprağa< 

Ve kubbesinin üstünde yosun- devletin hüküm sürdüğü kıt'a- ı:nın toprağı gene burada imiş kadınlar için türbede yatan bir letmiş bir saucı ağır ağır gider- ler. Küfeci, zavallı, hangi birile bulanmış eriklerin geri alınmalı: 
bitmiş tek bir türbe görülür. lan karış karış dolaşarak gördü demek. kadının şefaatinden medet umu ken ayağı kaymış. Kendi bir ta- uğraşsın? ... Bir taraftan dağılan korkusile hemen ağıza atılması 
~u türbede kim au o:: bilir- - ü nice nice araibi o kendine Evli a elebinin tiirbesinde lurdu. rafa küfesi bir tarafa, küfesinin lan toplamağa çalı ırk.en bir ta- dır. 

Köprü kalkmalı mı, kalkmamalı mı'? işte size bir şehir tiyatrOSU Doııdurma kutusu başıı1 a 

-

Köprüler kalkmalı mı, kalkmamalı mı? İşte size bir mese
. Bir mesele ki bir bardak suda frrtma kabilinden .:ylardan 
· Ticaret odasile Şehremanetini biribirne düşürdü. 
Sanki, li:manm ısla~tı için ba;ıka yapılacak hiç bir şey kal-

·~-..p,o,_ 

1 

I~ , 1 " 

' . 

ış ta köprülerin kalkmasile bütün işler düzelecekmiş gibi, . . . . . 
sürü lafü güzaf. . . ~e!1!"e.maı;ıetı şehır t~yatrosu lerısınde lııurulmuş seyyar tulu-
lialbuki köprülerin kalkmasile bütün bir şehrin hayau, fel- tesısı ı~ın bır takı.m.proJeler ku- atçı çadırlardır. 
lığrayacağı düşünlilmüyor. rup. m~talealar yiiru.t~ dureun, Kapısının önünde toplanan 
Vakıa son soru söyliyecek olan Şehremaneti, köprülerin şetın: tiyatr~su kendılığhıden ~e şu bir sürü meraklıları görüyor

asına muvafakat etmeli ama, limanın ihtiyacı için böyle şekkül en:ıış, harıl harıl te.msıl- sunuz. Hiç olmazsa Darülbeda-
şeyin düşünülmüş olmasını bile kolay kolay havsala alını- l~r venne~e başlamış ta kımse- }'ii kıskandıracak bir kalabalık.. 
· Münakalenin feribotla temini ise sac:lece gülünçtür. Her nın haben yok... Sonra içeri girilince tepinme-
e köprülerin kalkması, köprü parasının kalkması kadar ba İnanmazsanız, şu yukardaki yi alkış, bağırıp çağırmayı tak-

bir şey olmasa gerek 1.. resimlere bakınız; bu çadırlar, dir ve perestiş telakki eden bir 

~
liem bize kalırsa, köprüyii kaldırarak limanı büyültmek, tıp Taksim abidıeııinin karşısındaki halk kütlesi ile karşılaşırsınız. 
tun'i bir ayak takacağım diye sağlam bir adamın ayağını b"" ük" t 1. h d · B d l k 1 k k" 
ın ğ b 

uy a ım ane mey anının ı- ura a oca, o tu , mev ı, e e enzer. 
&elki ~u t~kdir~e liman genişler ama İstanbul da topal bir Itfaı·yecı·1·g"" . . lalı 
ın vazıyettne duşer. ı ımız ıs 

lektrik motörü başında.. !!I 

z 

hatta iskemle farkı yoktur. Yer 
bulabilenler oturur, bulamıyan
lar ayakta kalır. Sahne de par
laktır ha .... Danslar, kuvaretto 
lar, duettolar ve bunların hep
sinin fevkinde komiki şehir fi
lan .... Uzun sözün kısası, Şehre
maneti beyhude yorıuluyor. 

Şebir tiyatrosu, kendi arzusu 
lahik olmadan teşekkül etmiş, 
harıl harıl oyunlar veriyor ves
selam! ... 

edilecek 

İtfaiyenin ıslahı ıişi de eski tanbulda imısursuz bir itfaiye düşünülüyor. 

te s!ze bir motör: Ü zerindeki ölüm tehlikesi işaretinden 
.laşılacağı gibi bu muhkem motör, elektrik kaynağı vazi
ı görüyor. Yeni keşfolunan bu motörle büyük vapurların 

(' ~leri kapatılmaktadır. 
ığer resimde ise atelye dahilinde çalışan genç san'atkar Zi 

Ö ey ve mesai arkadaşları görülüyor. 
iıatelye adeta küçük bir fabrikadır. Limanımızın mühim 
lıtiyacına tekabül eden bu yeni teessüsün başında çalışan 

k t~l,~illi Tiirl~ crPnrlı-:.r~n; tPhrilr Pr"113o'f"i.., 

bir meseledir. Mahalle tulumba teşkilatnnız olduğunu iddia ede Yeni belediye kanunu sigorta 
cı teşkilatı ilga edildikten sonra meyiz. Fakat ne de olsa ıslaha şirketlerinin şehir itfaiyesinin 
uzun müddet itfaiye ciddi bir muhtaç ufak tefek kusurlarına bir kısım masrafına iştirak et
taaliyet eseri gösterememişti. rağmen eskisine nisbetle yan- mesini emrettiğinden yapılacak 
Haydar Beyin Şehreminliği za- gın tehlikesine karşı koyacak ıslahaUn bu muavenet sayesin
manındadır ki şehir, kuvvetli d d .. hh b" . f . de daha kolaylıkla temin edile
bir itfaiyeye kavuştu ve yangın erece. e muce ez ır ıt aıye- bileceği anlaşılmaktadır. 
lar en yeni vesaitle en seri bir ye malık ~u!unuy.oruz. Her halde İstanbul gibi dört
.ıurette söndüı-ülmeğe başlandı. Bu teşkılatın bır kat daha ye te üçü ahşap bir şehir için kuv-

~i· . 

Havalar sıcak gidiyor. Dondurmacılar faali}"Ctte. Sokak., 
bunalan soluğu dondurmacı dükkanında alıyor. 

Şu resimde gördüğünüz gibi. hazan, dükkana girıneğe de va-, 
kit kalınıyor da ayak satıcılarına koşuluyor. 

Son günlerde küçük el arabaları içinde dondurma satanlaıı 
çoğalınıştır. 

~~~~~~~~~~~~~~~-~-./ 

Sütçülükten sonra suculuk l 

İstanbulda iyi su bulup içebilmek cidden bir mesele haline 
geldıi. Hemen bütün memba sulan karışık ve hitelidir. 

Şehremaneti, gilya bunun önüne geçmek için suların fıçı ile 
satılmasını menetti. Artık sular fıçıda değil, ağzı mühürlü da
macanalarda satılacaktı. 

Fakat, emri dinliyen kim ... Sular hala fıçılarda satılıyor, 
Hem de ne halde? ... 
Şimdi işitiyoruz ki Emanet iyi su satıcılarının ihtikarını göre
rek kendi açtıracağı dükanlarda buzlu suyun kadehini 20 para; 
ya sattıracakmış. 

Bunu bir hüsnüniyet eseri olmak itibarile memnuniyetle 
karşılarız. Yalnız, Emanetin suculuk yapacağına ve bunda mu 
vaffak olacağına inanamayız. ' 

Bu suculuk korkarız ki sütcülük e-ibi az zam~rıda iföis c• 
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Memlekette .. 

lülsüm H. kocasını üç 
aşıkına boğazlattı 

.40nra cesedini bir kuyuya attırdı. 
atil zevce ile Aşıkları yakalandı.. 

Ekonomi ·-- - -

Buğdaylar 

lhr•ç edilirken kal
burdan geçirilecek 

Polillte 

Haydutluk 
lstınbul mıbkemei asliye bcıinci 

hukuk dıireslndcıtı; 
RUsumıt mödftriyetinln Gılatıda 

Ahit hanında 35 No lu yaz1lıaııede 

/{IJ IJ ii Oıman Nazım ve Zeki Nıffz ve 
al TC gÜ JıagıiJa mahalli mezkarda IONo.lu yazıbıne-

a/mış/ar SOnra de Hiriııo Demiros ve Ömer Ahit 
l hanında tüccardan Sokrad Uyadl ve 

Afyonkarahisar Ticaret O- Sogmaş ar 1 Havyar h•nında t2No.lu yuibanedo 
dası buğday ve sair hububat Unkapanında kömürcü İs- S. Gıngor Yaclls efendiler aleyhin• 
ihracatımız hakkında çok ye- k(lder, dün kömür almak Üz- ikame eyleditJ alacık davosından 
rinde bir karar vermiştir. re Keresteciler iskelesine git- dolayi verilen ırzubıl suretleri ika· 

Bergamanın Kozak nahiyesi- ganın eksik olmadığını, ahlaken 
çok düşkün olan bu kadınının 
yabancı erkeklerle düşüp kalktı
ğını, hatta bir gün kocasına: 

Bu karara göre Afyonkara- miş,. İskelede bağlı bulunan meıgtlılannı ıönderllmit iıede mu
iıisarından ihraç edilecek buğ- bir kayıktaki Şileli Mustafa, maileybimin mahalli mezkurden çı
day ve hububat behemehal te- İbrahim ve Hal • kömür ver- karak bir semti meçhule giıdklerl 
mizlenecek ve kalburdan geçiri mek bahanesile İskcnderi içen tebliğ ilmühaberleri arkasına yız1lın 
lecektir. almışlar ve cebindeki 150 lirası- şerhden anlaşılmış ve bermuclbl 

• tabi Aşağı Bey köyünde Ka
ycı Nazif efendi isminde saf 

1 
r adam ansızın ortadan kaybol 
uştu. Bu hadise köy halkı ka
u ihtiyar heyetinin de nazan 
kkatlni celbetmişti. Nazifin 
;ınsı Gülslim Hanım o zaman 
y odasına davet edilerek iza-

ilt istenilmişti. Kadın endişe 

"Moruk ben artık seninie geçi
nemem" dediğini meydana çıkar 
mıştır. Gülsüm kocasından 
otuz yaş küçüktür. Köyde etra
fında dolaşan delikanlılara ilti
fattan geri durmadığı gibi üç 
tane .de aşıkı vardır. 

Şimdiye kadar bu hareket nı gasbetmişlerdir. Tahkikat ya talep llAnen tebllğat ltrasına karar 
hiç bir yerde görülmemişti. pılmaktadır. verilm4 olduğundan mezkur arzuhal 

B" suretlerine bir ay zarfında cevap 
Pamuk rekoltesi 200,000 ır tecavüz iddiası verilmek üıere llAnen ıeliğ olunur. 

balya Kadıköyünde koltukçu Sela-
nikli Cemal Ef. nin Rıza Pş 

Ticaret Odasına gelen son 
malfimata göre bu sene Adana çeşmesinde oturan itfaiye ahçı-

. sr Recep Ef. nin oğlu 15 yaşla-
mıntakası pamuk rekoltesı 200 rındak· O d""kk. ı 

lstanbul Mahkemei A.sliye Beşinci 

Hukuk Dairesinden: 

telaş izhar etmiyor, kocası
m Bergamaya gittiğini söylı-
:ırdu. Fakat zevci ortadan kay Kadın sukut edince •.• 

bin balya kadar olacaktır. 1 smanı u anına a a-
rak tecavüz eylediği iddia olun 

Halbuki geçen seneki rekol- duğundan hakkında tahkikat 

Rüsumat müdüriyeti tarafından 

Gala tada rıhtım üzerinde mağazada 

owran Ko>taki Amilokas elendi aley
hine ikame eyledigi alacak davasının 
il•iııcn tebligat icrasın l rağmen 16· 
h · 9. O tarihli ceisei ınuhıkernede 

>lduğu gi.lndenberi yabanci er- Kadın sukut edince, her şey 
klerle dtişUp kalkan Gülsü- onunla beraber sukut eder. Gül
ün vaziyeti şüpheler uy~ndır-, süm genç aşıklarile serbestçe ya 

te 150,000 balya idi. yapılmaktadır. 

750,000 kantar fındık Zorlu bir kız bbacı vücut etmediğinden naşi hık

Yapılan tetkikata göre bu 
sene Türkiyenin fındık rekolte
si 750,000 kantar olacağı tah
min edilmektedir. 

İspanyanın fındık rekoltesi 
beheri 100 kiloluk 100,000 çuval 
dır. 

ıağa kAfi idi. B?na r~gme~ şamak, eğlenmek istiyordu. Za
uhtar ortada cınayet şuphesı.- ten daha kocası hayatta iken Şa 
~yandıracak hiç bir ~elil olm.a ! kir oğlu Kader, Hasan 
gı zehablyle mesele~ bu şekil 1 oğlu Kazım ve Hüseyin og
• bırakmıştı. H~lbu~ı d~a o lu Ali ile sık sık buluşur, bilhas 
jin zabıta ve adliyeyı keyfıyet- sa Nazif efendinin köyden uzak 
m haberdar etmek lAzımdr. !aştığı günlerde dostlarile sabah 

lara kadar devam eden ısünuş 5,000 lira avans 
Kanlı kuyu meclisleri kurmaktan korkmaz, Ticaret borsası, Ticaret 0-

Bir gün köy çobanlarından haya etmezdi. Gülüsüm ihtiyar dasından istediği ikinci parti 
1 (ehmet, ~~YW:larını ~tlatırken 

1 

kocasından kurtulmak istiyor- beş bin lirayı da almıştır. 

Unkapanında oturan Ayşe kında gıyap kararı verilmiş ve emri 
ve Müşerref iki kız; münakaşa muhakemenin 8-9-930 tarihine mU

ederlerken aralarında kavga çık <:ıdif pazartc5i ıaaı 14 de ıayin kı
mış, Müşerref; Ayşenin arka- lınmı• olduğundan yevm ve vakti 
sına kuvvetli bir yumruk vur- mczkurde mahkemede hazır bulun· 
muştur. Yumruğu yiyen Ayşe ması beyan ve aksi takdirde hukuk 
ağzından kan geldiği için polis usulü muhakemeleri kanununun 400-
mildiriyeti tababetine gönderil- 401 inci maddeleri mucibince bık· 
miştir. kında gıyaben muamele icra oluna· 

cağı tebliğ makamına kıim olmak 

Haydar Rifat Bey _u_ze_re_;_ıan_oı_un_ur_. ____ _ 

iktisat Vekaletinden: 1 almak ıçın cıvardakı kuyuya du. Bir gece, Gülsüm sevgilisi Borsa bu parayı bilhassa ye
anqınca müteaffin bir koku-! Kaderin kollan arasında kendin ni iıtihsal senesinin fevkalade-•- ı..- 1 ç b k k l"' · · d'k Denizli Vildyetl dahilinde Boldan a ....... _, ı aşrnıljtır. o an o u-

1 
den geçmiş bir halde bulunur- ıgını nazarı ı kate alarak 

..,,_,_ 1 bakın uh · l · d b ta kazasının Sızık karyesinde hududu 
(Birinci sahifeden mabaat) 

a W&Aat e ış ve suyun ken ona şu sözleri söylıyor; Bu yapacağı yeni tesisata sarfede- m anr enne e şu eyanat 
da b" d" b b 1 malüm arazide şimalen Buldan şosan 

il_ ıthm şişmi~ ır cese 10 u- ihtiyar Moruktan beni kurtar." cektir. u unmuştur: ve içme su dtresinin"telAkl nokta-
ınduğunu görmüştür. Mehmet K d "B d ··ıd·· k Borsa bu parayı 1930 senesi - "Mahmut Esat B. için bir A 1 d k 

hal ı. 1 ·h . a er. u a amı o urme rf d .. d - b d G sından rmut u g• iği no tasını 
er ti aı;asalı 0vasıtasıy a. ı . tıy~r ten başka çare yok." diyor. Er- za ın a o emege mec ur ur. yer bırakarak çıktım. ördü- kadar ham müstakim, gaıben Armutlu 
elye hne m h 

1
'!1adt vkermışbtır. -, tesi gün arkadaşlarından Kazım Piyasadan çekilen tacirler ğüm her kahır azmimizi artır- gedi~i nokıasındon Kapl1.11 Kayı de· 

a ar eyet a ın e uyu aşına H.. . ğl Ar .1 .. .. .. mak için yeni bir kuvvet mem- resine kadar hattı münkesir, cenu· 
. derek cesedi çıkartmışlardır. ı ve Üuseyınk od u G··ıı ı.: guruşfu- Ticaret Odasına tüccar ve bamdan başka hiç bı"r şey degı""l-yor ç ar a t ben Kaplan K•yı tepesinden yukarı 

• esedln, tefessüh etmiş olması- !' d · .
1 

. . ... 1aş bu s~m aı:a ın sanayi erbabının kayıt müddet- dı·r. Bu yı·rm1· !!u··nlu"'k mahkfırni- H 1 k . k d b tt .. t .., ~ ırt a tepesıne a ar a ı mus •-
rağmen kalaycı Nazif olduğu an 1 en suru en u cınayetı na- leri bitmiştir. Fakat bir çok ti- yeti yakın bir günde kökilnden kim, ~arkın mezkOr yukankl Hırtlık 
b.t d'l · t" K b d / sıl yapacaklarını kararlaştırıyor carethaneler kayıtlarını tecdı"t · s ' e ı mış ır. uyu aşına a 1 sileceğime ımanım tamdır. 20 tepe•lnden Boldan şousı ve içme su 

t edilen Gülsüm de zevcini ta- ar. ettirme1I1işlerdir. gün yatmışım, para cezası vere- dere-! telaki noktasına kadar hattı 
O gece Nazif Efendi erken- Oda bu ticarethanelere ayrı cekmişin helal olsun. Maksat müstakim ile mahdut 1200 ccripıen 

Kanlı gece den evine dönüyor. Hilafı mutat ayrı müracaat etmiş, neticede hakkı yerine getirmektir ki kuv ibaret arazide Roldanlı zade Mustafa 
olarak kansı tarafından güler 111 tanesinin piyasadan çekil- vet ve kudretimin bunu temine Lütfu Bey tarafından meydana çıka· 

Keyfiyet telefonla kazaya yüzle karşılanıyor. Yemekten dikle.ri anlaşılmıştı~. kafi olduğuna eminim. Son ve- nlan liğnit ıradenl 99 sene müddetle 
~ldlrilmiftir. Müddeiumumi sonra erken yatıyorlar. Gece ya- . Tıcar~t Odası pıyasa~an çe- rilen iki senelik mahkumiyet ka mumııilcyh uhteıine ihale olunaca· 
3uavhıi Bey, refakatında hilku rı"ı Gülsüm kalkarak sokak ka- ~ılen tacırlerden .a~a~a~ı 2400 rarına gelince: Malumdur ki ta- gındın ihaleye iriraZl olanların mı· 
1Ct tabibi ve jandarma kuman- pısını açıyor. Zavallı Nazif !ıradan feragat ettığını ıcraya 1 b" ~ .. d f h kk den nizamnamesinin 86 ve 37 lnei 

ld ğ h ld A • B Ef dlyi b lf 1 d b"ld" . . e ıme, ra.,.,,..~·· mu a aa a ı- . d anı o u u a e şagı ey en o.,az amayı eruhte ı ırmıştır. mı kullariamıyarak böyle bir maddelerine tevfikan tarihi llln an 
övüne gelerek tahkikata vazı- eden üç haydut eve girerek uy- Kiralanan yük vapurları· mahkumiyete uğramış bulunu- itibaren iki ay müdder zarfında An 

g et etmiştir. H!disede bir kaza kuda bulunan ihtiyarın işini bi- mız yorum. Bunun 2 sene yerine 12 kıra'da iktisat Veklledne vo mahal· 
~ '1tlmali kadar cinayet ihtimali tiriyorlar. Sonra hep beraber !inde makamı vi!Ayete ha arzuhal 

Ruslar Türk vapurlarının bir sene olmasını nekadar arzu eder e kuvvetli bulunduğundan talı• köy haricindeki kuyuya atıyor- d" Ç k 1 müracaat eylemeleri illn olunur. 
ı ilı:at her iki cepheden tamik e-1 ıar. kaçını kira ile tutmuşlardır. ım, iln il ya nız bu mahkilmi 

·ı "-' Şahi f Ü Bu vapurlar bir kaç ay Ruslar yet benim davamı isbat ederdi. lstanbul Mahkemei Asliye Üçüncü 
·19 ~ mı, .. r. tlerln iadeleri ç cani ve müşevvikleri Gül- hesabına Odesa ile Marsilya, Layihamı hazırlıyorum.Öyle bir Huhuk Dairesinden: 
1 ıılhassa k!Sy muhtannm sözleri süm derdes edilerek adliyeye ve- İskenderiye ;ırasında işliyecek- layiha hazırlıyorum ki bunun Madam Nevatt taralından Bey-

!İiilsümle kocası arasında kav- 1 rilmiştir. b" hl. o~lunda Yeni çarşıda Amlralls apar• tir. karşısında hiç ır ma mmiyet 0 

· 11manındı 2 numoralı dairede Vahram Borsa fiatleri kararının dayan~bılmesine im- eiendi Dlkranyan aleyhine açılan 

Du .. n İngı"liz lirası 1033 ku- kan yoktur. O layihanın içinde d d 1 hk d il 
Mahmut Esat Beyi müebbeden davı an o ay• ma eme en ver en 

ruşta açılmış ve bir aralık 1035 ve karı koca iken tarafeynin 29 ey-
k k d .. k ld"kt kalebent edeceğim. Esasen Malı h d b ld kl 

işin içinden nasıl çıkılacak 
(Birinci aahifeden mabat) 

tiki lazımgelen hareketleri aci
ane öğrettim. Kırık ve çıkıkla 
m sargıdan çıktıktan sonra 
asıl masaj yapılacağını, hatta 
aralara karşı tatbiki iktiza e-

1 len hasta jimnastiklerini okut
um. Senelerdenberi ben dek
or !ara arzı hizmet ediyorum 
annediyordum. Meğer onların 
çinde beni Şahnazar zanneden
er vamıış !. . ,,. 

Hanımlar ne diyorlar? 
Mübeccel Hanımın bir kaç 

ıilo eksilmesini temin eden Se
im Sırrı B. in kızları Selma ve 

" ~zade hanımlar, muharririmi-

uruşa a ar yu se ı en son- B . 'h lül 926 tar! in e oşanmış o u arı 
Günden güne idmana iştiyakı ra 1034,5 kumşta kapanmıştır. mut. Esat. eyı nı ayet so.'.1 .~a- ıabakkuk cvlcmcsine binaen olvcçhile 
artıyordu. 1 Liret 8.87, altın 912 kuruştan nunı neı:~ı.e de_ çe~erek duşur- ıal~kın subuıuna ve keyfiyetin ıesci-

Mübeccel Hanım iki hafta-/ muamele görmüştür. memeklıgıme ımkan yoktur. Da !ine mütedair bulunan 18 mayıs 930 
danberi idman yapmıyor. Çün- 1 .. . . . vam Mahmut Esat Bey kanun- tarih ye 431 numaralı i!Amın ika-
k .. - k 1 1 - d 1 ·ı 1 • Duyunu muvahhıde fıatlen J lardan istimdat edemiyerek be- h 1 b ı V h u sogu a gın ıgı o ayısı e e- .. k d. B. k .. 1 metglbı meç u u uııın a ram 
vinden k t '! · duşme te ır. ır aç gun evve ni siyaseten lekelemek üzre pro efendiye iJAneıı tebliği ıensip edil-

b d çı tambı~or .. yı deşınce ge- 118 kuruş olan ünifiye fiatleri. pagandalanna alet ittihaz ettı'-ne e en er ıyesme evam e-
108 

k k d dü .. t . . 
1 

mlş olduğundan tebliğ makamına 
decektir. uruşa a ar şmuş .ur. · ği riyakar ibnüzzamanların neş kaim olmak Uzerc illm 6uretlntn 

Biz tuttug-umuz yolun dog"ru · ld • .. 
1 

. . · I riyatı hilafına memlekette Cüm- mahkeme divanhanesine talile lalın-
- . anlası ıgını soy emıştır. · h · t' ·· d k •· b" ı luguna emın olduğumuz icin bu :M··b 1 h M .. 1 unye ın vucu una en atı ır dığı illn o unur. 

işten vaz geçmiyeceğiz !" - i . 
1 

· u. e~hce kan~a · adcar bg_u- hüccet olduğuna şüphe yoktur. lsıanbul liclnci icra memurluğun-
.. . ze !ık ıntı ap omıtesın en •.r Yeni hareketlerimle de bütün 

Mubeccel H. ın mutalea11 davetiye gelmiştir T .. k fk. . . f • dan: 
? S hh" .. d .. · .. l "k ur e an umumıyesıne anı Bir deyinden dolay! mıhcus ve 

ne. ı ıye mu uru tet rı at fakat '1aklr bir avukatın bir Ad- 1 · k ı S d d"k d parayı çevri mosı mu arrer o an ış-
~n e ı o .. ulardan çok mü- yapıyor liye vekilini nasıl alaşağı edece- yıl beyti ye 29 haziran 930 tarihine 

teessı; ol~n Mubeccel Hanım di Sıhhiye müdürü Ali Rıza B. ğini isbat edeceğim." mUsadif pazar günli saat !il ile 13 
yor kı: ise mesele hakkında şu beyanat- arasında Beyoğlunda Yüksekkaldırım· 

- Selma ve Azade Hanımla- ta bulunmuştur: l~tanbııl ikinci ticaret mah· da eski Rosl elyevm Kostındnides 
ze şunları aöylemişlerdir :_ nn yaptırdıkları idmanlardan - Bu mesele ilk defa çıkmış kemesiııden: hını önünde açık arrorma aurodle 

- Mübeccel Hanım Avrupa- çok memnunum. Hiç bir şikaye- bir şey olduğu için tetkik etme- :ı.lıhkemece iflAsını karar veri- 11ıılacıtındın talip olanların y~nıı 
ya giderk~ 7~ kilo i?i· Av;u- tim yoktur. Deruhte ettiğim• den takıbat yapılması mevzu t len Bulgurlu Zade biraderler şirket ve vakti meıkOrda san, m•hallinde 
pada yaptıgı Jımnasttk netıce- temsil vazifesini mümkün mer- bahsolamaz. ,.e türekA~ının ilk •lacaklılar içıimaı hazır bulunacak memuruna 930·67 
tinde.~ kiloy~ inmişti. Bizim tebe iyi ifa için çalışmak bir ku- Selim Sırn Bey mevkii içti- 25-6-9.IO çarşamba günü saat 14 te il S. doıya numaraıı ile mUrıcıat-
mesaun~zle 3 kilo da~a kaybede sursa, söylesinler, derhal istifa maisi yüksek bir zat olduğu i- talik kılınmış olduıt-u illn olunur. tarı ill n olunur. 
rek 63 kılo oldu. 60 kıloya kadar ederim. İzzeti nefsimi rencide çin bittabı tetkikatın neticesine A l k b l d · · ----.--d----
ndirilmesi!1de h~ç_bir ma?~ edecek neşriyattan çok muzta- intizaren bu işi durduracaktır. yva l e e l)7 e rıyasetın en: 

yoktl:Ir. Bız kendısıne tıbbı bır rip oluyorum. Ben yalnız Selim Yapılan işin terbiyei bedeniye 
-:amelı_y~t y~prn.ad_ık ve zayıfl~t- Sırn Beyin evinde değil, kendi hududu dahilinde olup olmadığı 
n'ıak ıçın hıç bır ılaç vermedık ikametgahımda da idman yapı- nı ve doktor nezareti altında ya
ki dokto;ıarm müdahaleye hak yorum. Bu işe başlamadan ev- pılması icap ettiği iddiasının ne 
kı olsun · ve! aile doktorumuz lizımgelen dereceye kadar doğru olduğunu 

Japı~~ ş~r sad~e hafe~f\ muayeneyi yaptığı için diğer he tesbit etmek lazımdır. Etibba o
~e~ ye~ı . eı;~ en d ey~be mı 7 kimlerin müdahaleye hakları dasının karan bize gelince bu
k ~ ed~e mış 1 ;an anf 1 ~rettır yoktur. Zaten şikayeti mucip nunla meşgul olacağız. Binaena 
b~k ~~Janın er tara ın a tat- bir hal olmadığına göre buna leyh bu şümullü meselede mu-

ı B~ ıbyor. 1 d •. sebepte yoktur." kni bir netice temin edecek tet-
ız unu zor a yapını§ egı- • 

liz. Peder ve validesinin miira Namık B. ne diyor? kikat yapıldıktan sonra icap e-
caati üzerine kendisile meşgul Mübeccel Hanımın pederi derse vekalete müracaat edile-
olmayı muvafık gördük. Hayır Namık B. de, doktorların itiraz. rek karar verilecektir. 
islemek istedik. Basımıza dert lannı fuzuli bularak, idmanlar Şimdilik ortada bir cürüm ol-
ıktı ! , neticesinde kızımın güzelliği ve ifoıtunu söyleyecek vaziyette ae 
. ~iz, ~amba~ veya dansöz de- s~hatı artt;ığmı, daha zinde, gür ğilim." 

g_ılız, ~~~y~lo~i _ve anatomi tah buz ve çevtk olduğunu, gripten Kenan B. de diyor ki 
1!!1 ettıgımız ıçın idmanlar kızı muztarıp olduğu için muvakka- Müddeiumumi Kenan Bey: 
rahatsız etse vaziyeti görerek ten idman işine devam edeme- "- Bu mesele bizi alakadar 

fı nazar ederdik. Zaten öyle ceğini, kendisinin çok zayıfla- etmez. Bir şikSyet olmazsa bö-
ir şey olsa kendi de şikayet e- madığını. doktor muayenesile yle zayıflık, şişmanlık işlerile 

· · · ı kendisin ar mesR"Ul olmavız.'..! 

Ayvalık limanında Belediye rneydanına beton kazıklar üzerine 
beton zemin ile altmış metro mitinde Ye yedi metre arzında bir 
npur iskelesi yapcırılacakıır. Zemin dolmadır. Altmışıncı metroda 
uaınt dört kolaç su vardır . .\laballinde söndaş ve icsp eden tet
klkau fenniyede buluııularak proje ve keşlfnameslnin tanzimi 
maktu ücretle münakasaya vazolunrnuştur. ihalesi 5 Temmuz 930 
Cumartesi günü saat 16 (on alnda) yapılacakar. Taliplerin ehli
yeti lenniyeleriııi rnüsbet evrak ve vesaikle şimdiye kadar yap
tıkları bu gibi iskele ve rıhnmların birer fotograf ve vesalkını 
Belediyemize ibraz eylemeleri şarttır. Daha fazla taleillt için Be
lediye reislitlne müracaat olunması ılln olunur. 

lsıanbul Adliye Levazım müdürlüğünden: 
İstanbul Umumi Hapishane ve Tevkifhanesi hastag:inı için bir 

sene zarfın~a muktazl 3280 kUo k?yun ~ti ile 22200 kAse yotım 
ve 5040 kilo süt munakasaya vız edilmıştir. Talipler ~artnaıneyi 
görmek 1lzr11 Adliye levazım memurluğuna ve münakasaya iştirak 

etınek üzre teminatı muvakkatelerile birlikte 13-7-930 tarihine 
mfüadlf pazar günü ısat 15 te defterdarlıkta mi•te>ekkil. knrnisro
nu .... ,bsusıı"" müracaatları ilan olunur. 

Ankara maarif 
müdürlüğünden: 

Bedeli keşfi 23413 lira 43 kuruştan ibaret olan Hayma 
. na kaza~ı merk~z mekteb~n ik~ali inşaatı 8/ 7 / 930 Salı günü 
ıhale ~dıl~ek uzere 20 gun muddetle ve kapalı zarf usulile 
mevkiı muna_kasaya vaz.edilmiştir. Münakasaya iştirak edecek 
ler ~756 liral~k temınatı muvakkate akçesini muhasebei 
hu9Usıye veznesıne yatırıp makbuzunu ve yahut milli bir Ban· 
k8:. me~tubun~ teklif varakalarına raptedeceklerdir. İhaleyi 
mute8:lup temınat akçesi yüzde onbeşe iblağ edilecektir. Mü 
teahhıt tarihi ihaleden itibaren on gün zarfında mukavelesini 
Ankara noterliğince musaddak olarak yaptırmağa mecbur o
lup mukavelenin imzasını takip eden 91 gün zarfında inşaatı 
§~_rtnam~si?e tev_fikan ikmal edecektir. Mufassal şartnameyi 
germek ıstıyenlenn her gün idaremize ve taliplerin yevmi iha· 
lede Ankara encümeni daimisine müracaatlan. 

* * * 

Ankara maarif 
müdürlüğünden: 

Bedeli keşfi 22607 lira 13 ~ kuruştan ibaret olan Cubuk ka
zası merkez mektebinin ikmali inşaatı 8 7 / 930 Salı ğünii ihale 
edilmek üzre 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii 
münakasaya vazedilmiştir. Münakasaya iştirak edecekler 1696 
l~ralık teminatı muvakkate akçesini Muhasebei hususiye vezne· 
sıne yatırıp makbuzunu veyahut milli bir Banka mektubunu tek 
lif varakasına raptedilecektir. İhaleyi müteakip tet;ı:ıinat akçe· 
si % 15 e kadar iblağ olunacaktır. Müteahhit tarihi ihaleden iti
baren 10 gün zarfında mukavelenamesini Ankara noterliğince 
musaddak olarak yaptırmaya mecbur olup mukavelenin imza· 
sına takip eden 91 gün zarfında inşaatı şartnamesine tevfikan 
ıkmal edilecektir. Mufassal şartnameyi görmek istiyenlerin her 
gün idaremize ve taliplerin yevmi ihalede Ankara Encümeni 
daimisine müracaatlan. 

• • * 

Ankara maarif 
müdürlüğünden: 

Bedeli keşfi 24072 lira 8 kuruştan ibaret olan Bala kazası 
merkez mektebinin ikmali inşaatı 8/7 / 930 Salı gün ihale edil· 
mek üzre 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii müna· 
kasaya vazedilmiştir. Münakasaya i.ştirak edecekler 1800 liralık 
teminatı muvakkate akçesini muhasebei hususiye veznesine ya· 
tınp makbuzunu veyahut Milli bir Banka mektubunu teklif va· 
rakasına rapdedilecektir. İhaleyi müteakıp teminat akçesi ·% 
! 5 e iblağ olunacaktır. Müteahhit tarihi ihaleden itibaren 10 gün 
zarfında mukavelenamesini Ankara noterliğince musaddak ola
rak yaptırmaya mecbur olup mukavelenin imzasını takıp eden 
91 gün zarfında inşaatı şartnamesine tevfikan ikmal edilecek· 
tir. Mufassal şartnameyi görmek istlyenlerin her gün idaremize 
ve taliplerin yevmi ihalede Ankara encümeni daimisine müraca· 
tları. 

* * * 

Ankara Maarif 
müdürlüğünden;ı 

Bedeli keşfi 30040 lira 46 kuruştan ibaret olan Ayaş kazası 
merkez mektebinin ikmali inşaatı 8/ 7 / 930 Salı günü ihale edil· 
mek üzre 20 giin müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii müna· 
kasaya vazedilmiştir. Münakasaya iştirak edecekler 2253 lira• 
Irk teminatı muvakkate akçesini muhasebei hususiye veznesin' 
yatırıp makbuzunu veyahut milli bir Banka mektubunu teklif 
varakasına raptedilecektir. İhaleyi milteakıp teminat akçesi % 
15 e iblağ olunacaktır. Müteahhit tarihi ihaleden itibaren ıO 
gıin zarfında mukavelenamesini Ankara Noterliğince musad• 
dal. olarak yaptırmaya mecbur mukavelenin imzasını takip t' 
den 91 gün zarfında inşaatı şartnamesine tevfikan ikmal edil~ 
cektir. Mufassal şartnameyi görmek istiyenlerin her gün !' 
daremize ve taliplerin yevmi ihalede Ankara encümeni daimı· 
sıne müracaatlan. 

Zon~ul~ak ~eıe~iJe riJasetin~en : 
Zonguldak deresinin sağ tarafının (Çarşı ciheti) kısmeıı 

beton arme kısmen harçlı taştan olarak inşası mukarrer 
( 45843) lira bedeli keşifli istinat duvarı 10 Temmuz 930 t~· 
hine müsadif Perşembe günü sa at 16 da Zonguldak beledı:Y' 

dairesinde ihalesi yapılmak üzere münakasaya konulmuştur 
Mail ve fenni şartnamesile plan ve proje ve keşifnamesi t. 
tanbul ve Ankara Şehremanetinde ve Zonguldak, Bartin ve :6 
reğli Belediye dairesinde mevcuttur. Taliplerin bunları gör-O~ 
ona göre miiracaat etmeleri ilan olunur. 

.~--~---------~--------

GaJriınObadillır 
Tahsilat - Tevziat komisyonundan: 

Do: No: 
223 
17-3 

243 
642·648 

Semti 
Üsküdar 
lleyoıtlu 

Büyükada 
Galata 

Maballeıi SokaJıı No. ;..:ev'i 
l lane 

Kıılckapt Büyük ya:ocı 17 Aparıımanı~ 
Seliımi Ali eL Selimsız 819 

Keman ket 
Nizanı 

Karaköy 

4 CÜ katı 

Y4 Hane (btsscUl 
J 5 dtikkAn20-1 

hissesi 
268 latan bul Hacıköçek Camiişerlf 1 J-27 iki oda (H•' 

coplo hanındl} 
BalAda mevkileri muharrer em!Akin bir ııenc müddetle icat' 

miizayedeye çıkanlmışnr. Talip olanların yüzde on nispetinde pef 
akçesile ihalei kat'iye gtinü olan 29-b-930 pazar gUnii saat endi 
Beyoglunda İmam sokaıtında 20 num:ıradll komisyonumuza mür'' 
caatları ilAn olunur . 

Hareke loo,eralil ~irkelin~en: 
Şirketimizin 21 mart 929 tarihli lçtimamda !adilen kabul olıl" 

nup 31 mart 930 tarihinde lktısat VekAletl celllesince tasdike Ilı~ 
ran eden nizamname! dahilislnin bu kere de muamelei tesclllVP" 
ifa ettlrllmif olduğu ilAn olunur. 
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ı . kazanır. i R i 
FAYDA daha mt.cssir, da .• 1 mukenıın~I ve yarı yarıya ucuzdur. Tahtd kurusu, sinek ve salr haşaratı yumurtalarile imha eder. Kokusu !Ati[ ve leke yapm:tz. İnsanlara hayvanlara ve nebatata zararı yo1<tur. 
ediniz. lllitün de,·air Ye mucs,,,.at ScyriıefJin, Devlet demin ol:arı, 1 lilAJiahmer, Hastaneler, büyük otel ve lokantalar FAYDA istimal eder. Hasan ecza depostL 

FAYDA ismine dt~k .• ! 

HAYAT YOLU 

I~ 

! 

t(ADJN GÇNÇLİGİNf>E YALNIZ .HAYAL iLE iKTİFA EDEP., 
iSTiKBALiNi DUŞUNMEZSE IHTIYARLIKTA ZAHMET ÇEKER. 

Hanımlar 

Hayatta beti aht oln1an1anın sırrı 
TASARRUFTUR. Bu sırrı siz herkes
ten daha iyi bilirsiniz. Yalnız süs ve 
israf sizi uçurunıa sürükliyebilir. İsraf
tan kaçınız. Evinizde K U M B A R A 
bu1undurunuz. Evde her kesi tasarrufa
alıştırnıak sizin vazifenizdir. 

• 
Türkiye iş Bankası 

• • ..... p 

' • , ··.:--~ :::. • .:!. • 1... 
tüksek sanaJi ıno~endisi nıette~i 

Zonguldak'ta Yüksek maden mühendisi mektebinde açılan bu 
şube leyll, meccani olup tahsil müddeti 4 senedir. 

Münhasıran Lise mezunları kabul olunur. 
Mezunlar staj için Avrupaya gönderilir. 
Atideki meskklere mütehassıs yetiştirilir 
Muhtelif sanayiin tesis ve işletmesi, clektirik makine ve kalo

rifer mühendis ve mütehassıslığı, kimya muhendisliğ~ topografiya 
ve harita ahzı, inşaat müteahhitliği, şimendifer mühendisi ve mu
teıhhitliğl. 

T ~drlsata ı teşrinievvelde başlanacaktır. Şimdiden kayit mua
melesi yapılır. lstidaya merbut 6 foto ile vesalkin müdüriyete 
irsali. Müdüriyet 

Maden nıeslet nıette~i 
Zonguldak'ta k!in Yüksek maadin ve Sanayi mtihendfsl mekte

Jinde orta maden meslek mektebi açılmıştır. 

Leyli, meccanl, tahsil müddeti 3 senedir. En az 16 yaşıada 
olan orta mektep mezunları imtihansız, ilk mekteo mezunları 

·mtihanla kabul olunur. 
Madenlere jeometir ve başçavuş yetiştirilir. 
Tedrisata 1 Teşrinievelde başlanacaktır. Şimdiden 

melesi başlamıştır. lst!daya merbut vesaik ile 6 foto 
a 1: rıporu1un mektep müdüriyetine gönderilmesL 

kayt mua
ve sıhhat ve 

Müdüriyet 

-• 
EL~KTRıKI 
vantilfı .. ll 
törleri i 

S l Ti E de ~ 
JEBE~ilE 

satılır. 

1 
ı 

Metro ilan - Tünel 
meydanı, Reyo~lu 

- Elı_•' trik 1:vi ı 1 

' Beyazıt - lsıanbul 

Muvakkitlıano cad- ' 1 
desi . 'o 8J i 1 

Kadıköy - Şirketi f ' 
Hayri ye i>kelesl No ı 

IO, Üsküdar ı .. 
.. -·-------·-------- a . -- -- ·- ·- . . .. . - 11· --------

Tahslliniz i~in, işiniz için ve a>r! hayatta muvaffakıyetiniz namını çok 
kısa zamanda, az para ile lisan öğreniniz. 

EN KIYMETLi Fın~ITI ... 
23 hazirandan 2.~ eyl~lc kadar üç aylık tatil mılddetinde devam etmek 

üzere lngiliıce ve Fransızca gündüz derslerL Yeni başlıyanlar, orta ve yOk· 
stk derecede bulunanlar için ayrı ayrı kurslar. Cuma ve pazar müstesna 
olmak üzere her gün bir saat. Üç ayda altmış saaı, ayda beş Ura. Talebe 
için dühullye üçretinden tenıll~t yapılır. Lisan derslerinde ticaret, bankacılık 
ve muhaberau tlcariyeye ehemmiyet verildil!;i gibi talebe için dersler baricin· 
de spor fırsatları da temin edilmiştir. Bunlardan başka akşam lisan ve tica
ret dersleri de muntazamın tedrisata devam etmektedir. Ayrıcı ecnebll8' 
ıçin Türkçe dersleri açılma!< üzeredir. 

Amerikan Lisan ve Ticaret Ders11neleri 
[ ·tanbu} Sttbesİ· Alemdar caddesi 23 No 

:::> ·~ • Telefon: lsfanbul 1737 

B v l b ·. Beyojlu Kabristan sokak e yog U ŞU eSl. No 42 Telefon: Bevoıtlu 3300 

, EnıniJet san~ı~ı uıü~Orlüğün~en: En1niyetsandığı müdiirliiğünden: 
ikraz Merhunatm cins ve nev'i Borçlunun 

numarası ismi 
1 ikraz No. merhunaun cins ve nev'i Borçlunun ismi 

24409 Bir bir liralık ziynet altını. Fatma Faika H. 
119817 i 10934 

11830 

Üçadet Osmanlı zinet altını Mehmet Ziya B. 24449 Bir çift pırlanta küpe bir pırlanta hurda bilezik İsmail B 
Bir altın saat bir altın şatlen bir incili bilezik (ucu nok 24490 Bir elmaslı saat maa~atlen (üç taş noksan) Müh -~ H. 
san) Fatma H. 24503 Bir çift roza küpe. Fevziye H. 
Bir roza kuş iğne bir çift pırlantalı küpe bir roza ke- 24524 Bir pırlantalı yüzük. Emine H. 
mer bir roza tektaş yüzük bir roza yüzük bir elmaslı 24541 Bir çift roza küpe. Adile H. 
saat bir altın köstek. Suat H. 24548 Altı roza düğme bir altın saat üç altın kalem bir altın 

12442 Altı miskal inci bir çift roza küpe. Naciye H. iğnedanlık bir çift altın düğme beş altın düğme. 
12955 Bir çift roza el küpe bir roza madalyon bir roza bile- Mihrişah H. 

zik bir elmaslı saat Mustafa Ef. 24588 Bir çift pırlanta gül küpe iki pırlanta yüzük bir pırlanta 
13044 Bir roza kabakçiçeği iğne bir roza tektaş yüzük Arif iğne bir altın kordon. Sabo Ef. 

Salih B. 24616 Bir çift roza kol düğmesi (bir taşı noksan) 
13096 
13816 
14035 
14069 

Bir altın saat maakordon 20 dirhem Fatma Zehra H. Mehmet Necati B. 
İki çift roza küpe bir altın saat. İnsan H. 24673 Bir altın saat bir çift altın kol düğmesi bir altın yüzük 
Bir pırlantalı tektaş yüzük bir roza yüzük. Mm. Eleni bir gümüş tabaka. Sare Hamiyet H. 
Bir çift pırlantalı küpe yedi yüz elli dirhem gümüş Sa 24812 Bir pırlanta tektaş yüzük. Osman B. 
ime H. 24820 İki !atın halka. Tahir B. 

14266 Bir roza madalyon ma incili kolye bir pırlant".lı yÜ· 24871 Bir roza küpe teki bir altın saat. Kadriye H. 
zük. Nimet H. 24903 Dört yüz elli dirhem gümüş Maide H. 

15626 
16488 
16630 
17767 

21085 
21116 
21364 
22363 
22577 
22804 
23717 

23726 
24597 
24963 
25004 
25077 
25285 
25490 
25642 
25748 

Bir roza yılan yüzük iki altın saat Hatiçe Behice H. 24907 İki çift roza küpe bir roza yüzük. Huriye H. 
Bir çift roza küpe. Gülsüm H. 24936 Bir pırlantalı ağraf iki roza yüzük bir altın saat bir al-
Bir roza yüzük. Mihran Ef. tın bilezik bir aHın sikke. Kazım B. 
Bir pırlantalı ağraf bir çift roza küpe bir roza pantan- 25021 Bir roza iğne. Emine Ülger H. 
tif. İrfan H. · 25107 Sekiz miskal inci. Emine H. 
Bir yakut yüzük bir altın köstek. Hatiçe Behiye H. 25116 On iki miskal inci. Kafiye H. 
Bir çift roza küpe. Muhiddin B. 25120 İki roza yüzük bir roza ağraf. Nimet H. 
Bir çift roza küpe. Ayşe H. 25131 Cir pırlantalı akar pandantif. Halet H. 
Bir çift roza küpe tektaş. Anderya Ef. 25139 Bir altın bilezik saat. Şemsettin B. 
Bir roza margiz yüzük. Emine H. 25171 Yirmi dört miskal inci bir roza tektaş yüzük bir roza 
Bir altın çalar saat bir altın saat. Ali Rıza B. menekşe iğne. Necmettin B. 
Dört buçuk mıskal inci bir roza madalyon bir roza me- 25209 Bir çift roza küpe bir roza pandantif (bir taşı noksan). 
nekşe iğllll bir çift roza küpe. Hikmet H. Süleyman Fuat B . 
Bir pırlantalı iğne bir çift pırlantalı küpe. MuazzezH. 25252 Bir roza akar pandantif. Fatma Münevver H. 
Bir roza gül yüzük. Salil1a Şerife H. 25262 Bir çift roza küpe. Osman Ef. 
Bir çift pırlantalı küpe. Nihat Ef. 25297 Bir çift pırlanta küpe. Vedia H. 
Bir pırlantalı gerdanlık bir pır!:ıntalı yüzük. İkbal H. 25324 Bir pırlanta tektaş yüzük bir pırlantalı bilezik bir çift 
Bir roza iğne. Hüseyin Hüsnü B. pırlantalı kol düğmesi bir gümüş kemer, Azize H. 
Bir çift roza küpe bir roza yüzük. Müzeyyen H. 25420 Bir pırlanta gül yüzük. Rasim B. 
Bir roza tektaş yüzük. Süreyya B. 25461 Bir çift pırlar.~a gül küpe. Cilaciyan Ef. 
Bir çift roza küpe bir roza resimlik. Şadiye H. 25489 Bir altın kol saati. Emine İclal H. 
Bir roza tektaş yüzük bir çift pırlantalı küpe bir altın 25521 Bir beşibirlik. Rabia H. 
tabaka. İzzed<lin B. 25535 Bir çift roza küpe bir pırlantalı yüzük. Kadri B. 

25750 Bir pırlantalı sıra taşlı bilezik. Abdülvehap B. 25558 Muhtelif gümüş nişan. Şadiye H. 
25757 Bir çift roza küpe. Hadiye H. 25604 Bir çift roza küpe. Ahmet Atıf B. 
25818 Bir roza ay iğne. Remziye H. 25612 Bir çift roza küpe bir altın bilezik. Sabahat H. 
25826 On iki miskal inci bir elmaslı bilezik saati bir altın saat 25643 Bir çift roza küpe. Ayşe H. 

25864 
25870 
25897 
25920 

bir altın köstek bir çift altın küpe. Hatiçe Elife H. 25696 Bir çift roza küpe bir altın saat. Zeynep H. 
Bir roza pantantif. Yusuf İhsan B. 25732 Bir çift karavana gül küpe bir roza menekşe iğne · 
Bir altın kordon. Nimet H. bir yakut yüzük. Emine Feyziyap H. 
Bir pırlantalı pantantif. Mehmet Ef. 25771 Bir pırlanta akar pandantif (Bir taşı ve ortası noksan). 
Bir roza yüzük (bir taşı sırça) bir incili nazarlık al- Vacit B. 
tını. Hacer H. 25790 Bir roza iğne. Fatma H. 

25949 Bir çift roza gül küpe bir roza yüzük (dört taşı nok- 25858 Bir altın hurda kordon. Hüseyin B. 
san). Ayşe H. Yukarda isimleri yazılı zevat mücevherat mukabilinde 

25953 Bir roza tektaş yüzük bir çift roza kol düğmesi bir ro- Emniyet Sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği vade
za tektaş bilezik bir inci yüzük üç altın bilezik bir çift sinde tediye etmemelerine mebni hini istikrazda tayin olunan 
altın küpe. Ayşe Nezahet H. ikametgahlarına ihbarname gönderilmiş ise de bulunamadık-

25985 Bir çift pırlantalı tektaş küpe. Mehmet Hamdi B. !arından tarihi ilandan itibaren doksan bir gün zarfında tedi-
25992 Bir çift roza küpe bir roza incili kıravat iğn!!si bir roza yei deyin veya tecdidi muamele eylemedikler takdirde mer

yüzük (bir taşı noksanj bir elr.ıaslı saat bir altın kor- hunatı mezkilrenin bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

26099 ~!~E~:b: ~~~?~~:.~~;;~!~~f ec~7~1~1~ saat bir ~oruın ~ı~~at ve i~tiınai Muavenet nıu~ur · 
Yukarda isimleri yazılı zevat mücevherat mukabilinde Em- 1 ~ 

niyet Sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği vadesinde unun OU: 
tediye etmeme'-~rine mebni hini istikrazda tayin olunan ikamet 9 b , 
gahlarına ihbarname gönderilmiş se de bulunamadıklarından Corum'da müceddeden inşa 
tarihi ilandan itibaren doksan bir gün zarfında tediye veya tec j edil~cek 29660 lira bedeli keşif
didi muamele ey!emedikleri takdirde merhunatı mezkurenin 11. D - ç c k bakım ev·-

konulmuştur. Talip olanların 
pey akçası 2225 lira ile birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatın 
dan bir saat evvel Çorum vila
yetine tevdi eylemeleri· ve inşa
şartnameyi görmek istiyenlerin 
şartnameyi görmek stiyenlerin 
de İstanbul Sıhhat ve İçtimai 
muavenet müdürlüğüne müra
caatları. 

. .. d 1 - 'l' 1 ı ogum ve o u ı 
bılmuzave e satı acagı ı an o unur. 1 . k 

1 
f l'l ı ----·- ---- ___ nın ·apa ı zar usu ı e teme ve 

L·T·PIVER 
PARIS 

1774 oe te'ala edllml,tlr • 

POORA•ESANS 
KOLONYA SUYU -LOSYONı -Pompeya 

Floram1 
Vlvits 
Fetif 

Revcıor 

Şlpr 
Fujer 
Kinin 

PorfUmöri L • T . P i V E R A. Ş. , lstanbul Şubeli 

Şişli Ahmet Bey sokak No. 56 • Tal. Beyo!jlu 3044 

Jandarmo imal~ılıanc müdüriyetinden: 
Adet l\lünakasası tarihi saaı 

6?00 llc~li< l'.!·7-9.~0 14 
2000 Eşya çantası !.i·7-930 14 
Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem eşya ayn ayrı olarak kapalı 

zarf münakas> ile satın ılınıcıku~. Mllnakısaları hizalarında yazılı tarih ve 
saııı!arda lsranbulda Gedik paşada jandarma iınalAthanesinde yapılacaktır. 

Şartnameleri imıl~ıhaneden verilir tekllfnamenin ıarzı imldsı şartnamede 

münderictir. 
• >t • 

ı - ızmirde bulunan dört numaralı Jandarma mektebi efra
dının 930 senesi ihtiyacı olan yüz yetmiş bin kilo ekmek ve 
otuz bin kilo sığır eti Haziranın yirmi ikinci gününden itibaren 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz edil-

" ti " ~L • 
2 - Bu iki kalemin ınünakasası Temmuzun on ikinci Cuma 

günii saat onda mezkur mektepte icra kılınacaktır. 
3 - Şeraiti görmek arzu edenlerin lstanbulda imdarma ima

!Atbanesl miidliriyetiııe müracaatlarL 

dıvarları ile çatı aksamı l / 6 1 
930 arihinden itibaren 1/ 7, 930 
t3rihine müsaclif Salı günü sa
at 15 te ihalesi icra edilmek üz
re bir ay müddetle münakasaya 

Hu~ut ve ~a~iller Eınrazı istilaiJe ~asta
nesi ta~a~etin~en: 

Haydarpaşa J:ııırazı istilaiye hastam•si için ı 930 sene! maliyesi 
nihayetine kadar liizumu olan otuz iki kalem mckulat ve saire 
münabs:ti ukııiyc surctile ıııiibayaa edileceğinden ve münakasa 
6 temmuz 1930 tarihine m.ı ·ıdıf p:ızH günü .>Jat 1-Hc Galata"da 
Kara i\lustafa Pa~a caddLstmlc k:\in Istanbul Liman sahil sıhhiye 

merkezi scrt:ıhatinde icra edileceğinden talip olanların yevmi mez
kuıda mısra! komisyonuna Ye şartnameleri almak llzcrc her gün 
mezkur hastarıe idare mernıırlui\'una miıracaat etmeleri ilim olunur. 

lstanbul Vilayetinden: 
Yalova HükGmet konağı ile ya iştirak edeceklerin mezkur 

Jandarma dairesinin tamiratı gün ve saatta teminat akçeleri
keşifnamesine tevfikan 20 gün le birlikte kazada müteşekkil 

. müddetle münakasaya vazedil· komisyona ve şeraiti anlamak 
miş ve 28/6/930 tarihine müsa- istiyenlerin her gün Yalova k;ı. 
dif cumartesi günü saat 16 da zası Kaymakamlığına veya vi
ihalesinin icrası mükarrer bu- !ayet mektubt kalemine müra
lunmuş olduğundan münakaşa· caat eylemeleri ilan olunur. 

Makinist aranıyor 
l laklmiyeti Milliye için bir usta makiniste lüzum vardır. 

Taliplerin idaremize müracaatlan 

HEDENZA 
Ameliyatstz basur memelerini kurutur, mahveder, kanı keser. Emsılsiı J>ir 
illcıır. 

Dr. A. KUTiE ·-
Muayenehane ve tedavi! elekt-
rlklye labratuvarı. Karakö.)'I 
Topçular caddesi 34 · 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu .\lckte? so'o'.< ı ·o J~) 

muıyıene sbahtan kşım1 aı\;Jır. 

Liseler mübayaa 
komisyonundan: 
İstanbul Erkek lisesine ııı 

hak Pansiyonda her mucibi kı 
şif yaptırılacak olan dıvar inşı 

atı, 6/7; 930 tarihine müsad 
Pazar günü saat on oltıda ih• 

lesi icra kılınmak üzre kapa 

zarf usulile münakaşaya konf 

muştur. Keşifnameyi görme • 

ve izahat almak istiyen talipli ; 
rin Galatasaray Lisesindeil i 

1 

Komisyon kitabetine mürcaa1 • 
!arı. 

rıyan~o ınü~iriJ elin~eı 
S kiz numune veçhile cedvd v 

defter tabeıtirileoe~ind<ıı ıaba talil 
olacaL:lann pey a•çcl:ri ile birlikt 
23-6·9.30 pazartesi ;uı 15 ıc piyan 
go müdürlüjtünde müteşekkil tıyyar 
mubayaat komisyo:ıarı:ı mürac:.a:dar 

M 11 

ünakasa ilanı r 

Karadeniz eretı;lisi kazasınu) 1 

nirengi Ye poliğoııa müstcnJ . 
hali hazır ve müstakhcl plan ıA 
ve umumi haritası ve kadastır~ -
mesahasile nh·dınan ameliya 
olbaptaki şartnamd fcıını vı 

şeraiti atiye dairesinde 
ka"f!ya konulmuştur. 

:\lunaka<:a l-6·9.30 tarihindeı 
itibaren bir ar müddetle deva 
edecek ve 1-7-930 >alı gllfll 
saat 16 da nihayet bulacaktı~ 

Kadastıro mesahasına ait ta 
ahhüdat şehrin pLını ik berab1 

icra ve ifa cdilecekt~r. lhal 
bedelinin yü:.:de yetmişi 93 • 
senesi bütçesinden mütebakısidt 
93 ı senesi hiitç~sinden t<:. viy 
edilecektir talip olanlar evve, 
emird · barit ı i~lerinde ihtisa. 
olduğu harita umum miidurhi r 
ğündcn ınusaddak bir ve ik~ 
ile şimdiye kadar yapmış oldu rı 
ıtu ve rufia vekAlctincc mu·l:S 
saddak işlerinin vesaikini tekıtli 
mrktuplarına lef ed~ceklcrdi •)) 
fazla tafsil:lt almak ve şartnn .~ 
melcri görmek isteyen mütehas 1\ 
sısların beh:diyc riyasetine mi\tf> 
racaat t·ylemelcri il~n olunur. 

l<tanbul Mehkeınei Aslıye 6 ın 
hukuk ılaire;indcn: 

Osman Boy ile karısı olup m 
kıddema llalatıa :)ükru pa~a akare 
!erinde 22 Nr-. lı hanede sakin ik 
halen ikametgdhı meçhul bulundu 
dermeyan eJilcn llamiycı ilanı~ 
meyan derinde IT'ütekC\ "" boşan~ 
da\ 4sının gıyaben ecre\ ın eden ~ 
hakeme.;;i netiı . .-e!'linJ.z mu:n:ıilcy 

H1mlye: Hanımrn bnun. medenın 
131, 134 üncü maddeleri mudbin 
kocasından boşan r asına. d1tr sı • 
olan 24 mayıs 9JO ıarih1 i hükm ? 
ha,·i iltnın bir nusha;ı diva·1hano 
talik edilmiş olduı!;undJ:ı t:ırihi ilA 
dan itibaren bir zlrhnjı ~mı meı 
kür aleyhine itiraz cdilmdlğı ta\ 
dirde muamelel kanuni y enin ifa ed, 
lecc~i ilin olunur. 21 ·6·9.lf 

lST. Asliye l\lahkemcsi llir.n f 
Jlnkuk Dairesinden: l ~ 
Rusumaı l\liıdiirivetı umumiı·e<i ttr:ı . . t 
dan Sirkecide tıç direkli handa 4 o 
Osman Riza efendi aleyhine Jkıır U 

olunan alacok davasınd•n dolayı ı -
yüz on iki l•ıı dorc vüz ~uruşte • 
tah~iline d;ı 'Y3bcn sadır ol :.1 

28311 1 L karar mumallevhıe 
iknmctı,..~ i'1ulivctine bınars 
tebliğ , ve İL U. .\1. Kl 
nununun mad ei ınıh<usa ı mucı' 
blnce i1lnen tebliA"at ifa;ı tensip k..", 
lınmış olmakla tebliğ makamına kaı{ • 
olmak üzere lc~yfiyet ildn olunur. dr 

Bursa'da tayyare :ı 
• b' Uk-Slnema ınası ı:~ 

Tayyare Cemiyeti lstanbı 4 

şubesinden: '1 

Bursa'da yaptırılacak sineff,•I 
binası için açılan miinakn;a mu·_• 
deri bazı tadi!At sebebile l 5git ,ı 
temdıt olundu. !hale 5 Temmt ı] 
saat 1 ;ı tc icra edıkccktir. M0,3 
ıddel projeler umumi merlı:ezı 
'•ızırl:ınmakraclır. 



1ZM1R .. MERSİN 
Lüks v~ sür'at postası 

GERZE vapu.ru 
_; 22 Hazıran 

P'lZar akşamı 
'- ' ~aat 19 

ds sirkeci nhtımından hare-

ketle doğru (Gelibolu,Çanakka'e 
lzmir, Güllük, Rados, Fethiye, 
Antalya, Alliye, Anamur VP 

:\fersine) azimet ve avdet ede

cektir. 
Tal;illt ıçın Sirkecide Kü

çük Kırzad.: hanındaki acen

tasına müracaat. tel: lst 3118 
Galata acentası: Galata rıh-

t 
urnı 35 !lumarada "Vuçino,.J 
tel: B. O. 1169 

Limanımıza muvasalau beklenen 
Vapurlar 

( GANJ ) vapuru 22 haziran 

pazar tltalva ve Yunani ta.,)dan 

(GANJ) vapuru 25 haziran 
çarşamba (Köstence) den 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek 'apurlar 
(GANJ) vapuru 22 haziran 

pazartesi 17 de (Köstencc) ye 
(GANJ) vapuru 26 haziran 

per,emhe >abah tam 1 O da 
(Lloyd Ekspres ) olaraK ( Pire, 
Berendizi, Venedlk ve Tlriyes
te) ye 
(GAŞTAYN) vapuru 26 ha

ziran perşembe ( Burgaz, Kös· 
tencce, Sullnı, Kalas ve lbraile) 
ye. 

[COSULICH Llne] kumpan· 
yasının lüks vapurlarına aktarma 
edilerek ~imali ve Cenubi Ame
lka limanlarına gitmek için ten 
zilAlı doğru bilet verilir. 

Her nevi tafsilat için Galatada 

SYRISEFAIN 
Merlı:ez Aaenııı; Gaaıı köprll 

buınd, Beyoğl• 236! Şube 
ıenıuıı Mahmudiye Hını altındı 
lsıınbul 740 

lzmir - Mersin 
sür'at postası 

( Konya ) vapuru 24 Ha· 
ziran salı J 2 de Galata rıh
tımından hareketle Çarşamba 

>•_,ahı lzmire gidecek ve akşamı 
lzmirden hareketle Antalya, 

Alaiyc, Mersine gidecek ve 
dönüşte Tajucu, Anamor, 

Alaiye An tal ya lzmıre uğra
yarak gelecektir. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Mersin) vapuru 2-l Haziran 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Küçükkuyu, Edremit Burha
niye, Ayvalı~& gidecek ve 
dönüşte mezktır iskelelerle bir· 

likte :\ltunoluğa uğrayarak 

gelecek tir. 
Gelibolu içi1 yalnız y,Jcu 

alınır, \ ıık alııımaz. = 
NAJ.\1 \ 'APL1RLARI 

lzmir Postası 
Seri, llllı:s ve muntazam 

ADNAN vapuru 
Haziranın 

23 üncü pazartesi 
gıınu J 6 da Galatı nhtımındın hı· 
re ketle ( lzmlro ) ve Çar~amba günü 
lzmlrden lstınbulı hareket eder. 

Gılau gümrük kar,ısındı Site 
Frınsez hanında l 2numarıda Omu
mi ıcıntılıgına müracaat Telefon 
Bevojtlu: 1041 

Bartın -lnebolu Posta5ı 

llILAL 
, mumhane ( Lloyd Triestlno :) 

vapuru 23 l)azaı·tesı· 
Haziran '- ' 

ser acantesıne. Telefon Beyoğlu 
2127 vayı Galata sarayında 

r • sabık Se!Anlk bonmarşası bina· 

aındalu yazıhanelerine. Telefon 

Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkecide 
t Kırzade banındald yazıhanesine 

müracaat edilmesi Telefon 

günti akşamı Sirkeci rıhtımından 

hareketle Ereğli , Zonı;uldak , 
Bartın , Cide , lnebolu , llişı 
iskelererlne a1.imet ve avdet 
edecektir. Yuk ve yolcu için 
Sirkecide yeni handa 1 num
rolu acentasına müracaat. Tele
fonu lstanbul 3 f 05 

ı 

i 

9 

l 

c! 

r 
r 
r 

c 
a 

l 

lstanbul: 235. 

TAV1LZADE VAPURLARI 

Ayvalık • lzmlr postası 

Saa~et 
vapuru 

Her Pazartesi saat 1 7 de 

·irlı:eclden hareketle Gelib

olu, Çanakkale , Edremit , 

Ayvalık, Dikili ve lzmire azi· 

met ve Çanakkaleye uğraya

rak avdet edecektir. 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Seri, lıiks karadenlz postaıı 

}!illet vapura 23 
~ Hazıran 

PAZARTESi 
günü ak~a·nı ıaa! 18 <le 

Sirkeci nbtımır.dan hareketle 

[Zonguldak, lnebolu, Samsun, 

Ordu, Giresun, Trabzon Rlzeye 

gidecektir. 
Muracaat mahllli: İ<hrı ıu' 

Meymenet hanı altındaki yazı
hane. Telefon lsı aııhııl 11 'i ı 

Yolcu bileti vapurda da 

verilir. SADIKZADE BlRADERLE1 
Adres: Yemişte Tavllzade VAPURLARI 

biraderler telefon lstanbul !210 
KARA DEN'IZ MUNTA-

• ZAM VE LÜKS POSTASI 
Yelkenci vapurları lnönü 
Karadeniz postası 

VATAN vapuru '2ll;~~:n PAZAR 
251 laziran ııtnll alı:samı Sirkeci nhtı· 

Çarşamba mıadan hareketle (Zonzuldalı:, 
lııebolu, Samsun, Onye, Ordu 

ak94ını S!rkeclr rıhnmından Giresun, Görele, Vakfıkebir, 

hareketle ( Zonguldak ine- Trabzon, SOrme ne ve Rize 
bolu, Samsun, Ordu r.ıreson, lslı:elelerlne azimet ve avdet 

Trabzon, S!ırmene, ve Rize)ye edecelı:tlr. 
17Jmet ve avdet edecektir. 1 Tafslllt lçlıı Sirkecide Mey

menet hanı altında acenta!ıtına 
Talslllt için Sirkecide yelken- mUracaat. Telefon:Istaabul 21 

el hanında k&ln acentaıına mli 
racaat TeL lstanbul 1515 ~ Vapurlarımız her 

;-:::::::::::: pazar muntazaman 

- TEDRİSİ -BEDİİ hareket edeceklerdir. 

K K 

o o 
D D 

A A 

K K 
Çol. u,.., .... uı .• ı hır liH.O. 
WNlE hediye ediniz. 

DEYiN 
İlmühaberi 

lsıanbul Balıkpazın Maksudiyc 
Han No. 35. Up;ur fai Tel lsı. J397 

htanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: 

Bir deyinden dolayl mahcuz ve 
furuhıu mukarrer Bakırköyünde Sa· 
kızlı Selim fabrikrnnda bulunan 
müteaddit yazıhane mobilyasilı Vo
disıok markalı yazı makinısı bir 
kasa ve bermengam markalı beş yüz 
kiloluk baskiıl ve Alman mamulatı 
Pres markalı ya!I; buma maklnası ve 
750 adet yuvarlık lıtlyük ve kii
çill< maklna çulları 26·6-930 tarihine 
mUsadif perşembe gfinU saat 8 den 
10 a kadar açık ırınrma sureılle 
u.ıılacakıır. Talip olanların yevm 
saat ve maballl mezkt\rde hazır bu· 
lunacak olan memuruna milracaaılan 
lltn olunur. 

ŞIK ve KİBARLAR; ELBİSELERİNİ 
Galatada Karaköyde Börekçi fırını ittisalindeki büyük 

mahallebicinin üstünde 

• 
1 

Büyük elbise 
mağazaların- 1 
dan giyinirler 

Kostümler 
Kostümler 
Kostümler 

İngiliz biçimi kamaş· 
!ardan ve asri biçimde 
Spor biçimi 

2. 
16 l/2 . ı!radan 

ıtıbaren 

Güzel cins 
Çocuklar için spor ve sa
ire iyi cins kumaşlardan 

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

14112 ,, 
6 ,, 
6 112 

" Pantalonlar Beyaz şık bişimlerde 7 112 
gayet iyi kumaşlardan " 

Pardesu··ıer ''.Mande.ber,, emperm<.a- 24 112 
lıze her renkte vardır. " 

Trençkot teminatlı ~ins 18 
şık ve hafif " 

Hanımlara mahsus dairede 
Mantolar Twık. İ?giliz cinsi kumaşta:ı 15 112 

şık bıçımlerde ve son moda " 

Trençkot ~anımlara mahsus temin tli 18 
cıns ve her renkte " 

...,. Ismarlama için hususi daire vardır. T ediyatta teshil at gösterilir~ 
Yüksek mühendis mektebi 

Mü~aıaal koıniJsonuo~an; 
Erzakın cinsi Mıkdarı }.1üııakasaııın tarzı 

Kapalı zarf 
Mliııakasanın tarihi 

29 1 laziran pazar Koyun eti 18000 K. 
Kuzu eti 3500 K. ,~ ,, .. 
Sı~r eti 3500 K. ., ., ,. 

Vııksek m(ıhcndis mektebinin \layıs Q31 ı;aye~iııe kadar ihtiy&cı olan dns ve mıkdarı yukar

cla yazılı et mıınakas1ya kunulmu~tur. llizalarında muharrer gunlercle saat 14 de m:inakasaları 
yapılacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak m:re mlirncaatları >e yevmi mıinaka<a~hın eve: yıizcle yedi 
buçuk teminat akçelerini mektep uzncsine yatırmaları ilan olunur. · 

-----------------------------
Emniyet Sandığı rnüstakrialerinin 

nazarı dikkatine 
Emniyet sandığı ıniidiirliiğiirıdcn: 

Vadeleri hulCıl<mde tediyci deyn edilmem< :ndc:ı dolayı bllmıizayede satılan emval! gayri
menkule borçlularına bir haftalık :;on bir ihb:ırn.ınıe gönderileceğine dair ne SJndık nizamname
şiııde ne de kra kamı u-da hir ,arahat olmadıgı gibi mil~teriler tarafından yü1.dc on zam için 

vuku lııı a ık mlirac:ıatlar da kabul cdi'e_c,,inc mıitcdair bir kayit olmadığı halde eski icra kanıı

nundan nıultelıcs hir itiı-at sa ka~ilt> vukua gelen murac:ıatların is'afına imkıin olm:ıdı~ındaıı ala

kadaranin knt'l karar çekilmczd. tvcl borçlarını ödemiş veya yenilcmi; bulun:n:ıl:ırı lazım J';cl-
ı"" 1· ., <>lu1 .r. A. 

Mükemmel bir 
kasık ba~ı 

j. ROUSSEL Krnk 
."" .... !' 

1 
ha~ı bıitUn l1p 31l" 

• miııce azım lakdir· 
• le-re mazhar olmu~ 

tur- Zira ancak bu 
bağ tlt emniyet v(' 
r.lh~tı tamme tide 
edılir. 

Bağın kusursüz olarak taıbıkınl 
ıemın için 

Vafnız Paristekt 

lsıanbul şubeleri ~ 
Beyo§lunda Tünel meydan•nda No, 12 

ve isııkl41 c.addes;nde No. 385 

ı\\ağazalarımızı tiyaret veyahu1 kul· 
runuzu blldirmek süretile siparl~inizi 

posta vasıtasile icra ediniz. 

f'lıtfar:AdJ ••li T.l. I • Çift•ıl T.l.: 1 
LGkı k•wvelll baj: • ıo • • • ıs 
llıkı ıkslrl tunıdl • it · • • 19 

1 Şehremaneti ilana tı 1 
Beyoğlu daire:. inden: Kaldırım 

tamlrau için 166,00 1\1 3 yeni 
boğaz taşı mübayaası kapalı 

zarf usulile miına \asaya vaz o
lunmuştur. Taliplerin şeraiti an· 
lamak üzre Beyoğlu dairesi fen 
heyetine ve m(inakasaya iştirak 

için de % 7,5 teminat akçesini 

daire veznesine getirdikten rnnra 

yevmi ihale olan 17-7-930 

Per~embe günli saat f 4,30 da 
daire encümenine müracaatları 

llAn olunur. 

lstınbul 2incl icra Memuılup;undan: 
Mahcuz ve furuhtu mukarrer 

Overland markıll 4424 r.Jmaralı 
bir adet kapalı otomobil 26-6-930 
ıarihlne mOıadlf perşembe günU saat 
1 i de Taksim meydanında satılaca
ğından talip ol•nlırın hazır buluna· 
cık memuruna müracaatları ilan 
olunur. 

ıstanbul Mahkemei A'llyı Birinci 
Ticaret Dairesinden; 

S-11-929 tarihinde mahkemece 
lflhına karar verilmit olan lltanbuldı 
Balılrpuannda Mıksndlye hanında 

No. dı komi yonculuklı mil,tegil 
Yazıcı zade Muıtafa Şem'un efen
dinin 12-6·930 tarihinde refl !Oa11nı 
lı;arar verilmlf oldulo lüıı nlunnr. 

-JUBOL 
Daima sıhhat ii· 
zere olmak için 

her akşam bir 
komprime (Ju
bol) alınız, 
Paris hastanelerl 
milteahhitleri 
ŞATELEN 

MÜESSESATI 

BllOmum ecza
nelerde satılıc. 

'ÜBOLt 

Barsakları yeniden 
tamir ve lhya eder 

INKIBAZ 
ILTl'ltABI EMA 
USRETI HAZIM 

DIGREI 

Ba~ırsakların nıızımı olıın t ~ÜBOL ) liıl<ıbıızdan mustarip 
olıınlara muııyyen bir sııatte deli hacet etmelerini temin eder. 

BUYÜK 

TlYYlBE PlYlNGOSD· 
6ncı keşide 11Temmuz1930 dadır. 

Büyük ikramiye 
200.000 Liradır 

ı\ yrıca: -~100.COC~. liralık bir 
ınükafat ile'~so.ooo,,~'-+0000,~ 
~~2s.cco~~ -~10.000,, liralık bü-

yük ikramiyeler vardır. 
Hiç kazanmamış numaralara 
"30,, ar lira teselli mükafatı 

verilecektir. 
Biletler : Bayilerden Temmuzun 

yedinci günü akşamına kadar 
talep edilmelidir. 

KARON Alman Kit.aphanesi 
Beyoğlu Tünel meydanında 52lt 

~...,.Taksim' de: FiKRi TEVFiK~~ 
i j OTOMOBiL ı 

ı ' MAKiNi~T ve MEKTEBi 1 

i i 5 r inci yenı tedrisat derresi 
f ' ıemmu7. iptidasında başlıyacaktır. 

! Derskr tatbiki ve ameli, tahsil 
' müddeti 3 aydı Dersler saat 
' • 1 7,30dan sonra başlar. Haftada 4 
' j gündUr. Mektebin motör tamir-
i hanesı i•e ıaldıesine her ~iln 

·ı açıktır. Otomohil ıalimlerl ayrıca 

1 ıtaji icap ettirmiyecek ,-e şoför 

j ehliyeınamesini derhal alabilecek 

1 M;k;;tı;;ek~~ydediler. bir efendi 
1 

1 Sıaj müddetini kazanmış olmak için 

i Derhal direksiyon talimlerine başlattırılır 
! Mektep müdürünlin bizzat verdiği amci1 direksiy'!n 1 
l dcr,ler sayeoinde hiç dlrckslyo:ı tutmamış bir ~ahı~. ((),1er•te 

İ 1 her manevrayı yaparak otomobil ku~.a~mağa m..ırnffak olur 

; I Faz1a tai;;i!At için pro!(ramını ı teyinl/.. 
i· 1 :\kktelıc, Ayaspaşa·da Beyoğlu Jandarma dairesi önıınden 

; ! ~idilır. _ : 

.,~--·-- ............ ~ Telefon: Be o lu 2.50.' ~--···---
111 .......... -· --· --··· y ğ ·- ···-

Münakasa ilanı 
i\lacar sefaırctine ınahsus Ank~rada inşa 

edilecek binaya dairdir. 

Macar hükumeti kıraliyesi An- l liyatın ikmalini istihdaf eder göt~ 
karada Yenişehir cihetinde muta- bedeli mecmuunu muhtevi tekllfııl' 
sarrıf bulunduğu arsa üzerine bir mesine inşaatı mezkürenin itma~ 
bap setaret binası inşaatını lstan- temin edecek muhtelif işler i~in 
bulda mevkii münalcasaya vazeder: emsal cetveli. p 

ı :50 mikyasilc planlar, makta, Munakıslar tekliflerni kan~ 
cephe ve muhtelif tafsilat resimleri- damga pullarını hamil olarak müh 
le mukavelename. şartname ve met- lü zarf derununda Beyoğlunda lr 
rr cetvelini muhtevi dosya 30 Türk tiklal caddesinde. 479 numaralı lı' 
lirası mukabilinde Galata Voyvoda nada Macar Sefarethanesine 31 1" 
caddesinde Mimar Mösyö GİULİO muz 1930 günü öğlene kadar ıe . 
MONGERİ yazıhanesinden alınabi- etmelidirler. İşbu zarflar bu va 
lecektir. ile teşekkül edecek bir komisyon 

Münakasaya iştirak etmek için ta- rafmdan tayin edilecek tarihte ·ô' 
lıpler teklif mektuplarile beraber a- olunacaktır Müddeti mezk(ire 
tideki vesaiki ibraz edeceklerdir: inkızasından sonra hiç bir teklif ~ 

A. - Macar Hükumeti kıraliyesı
nin kabul edeceği bir Banka tara
fından talibin kabiliyeti maliyesini 
tassdik ve inşaatın kendisine tev .. 
dii halinde. taayyün edecek maktu 
bedeli ihaleye nazaran icap eden 
%10 teminatı hakikiye akçesini itaya 
mecburiyetini ifade eder bir vesika. 
İşbu teminat inşaatın hitanı: tarihin
den itibaren iki senelik bir müddet 
için muteber bulunacaktır. 
· B. - Talip tarafından şimdiye 
kadar vücude getirilmit şayanı e
hemmiyet in~aata dair fotoğraflı ve 
musavver tafsilatlı olmak üzre Ma
car hükümeti kıraliyesinin talibin ka
biliyeti fenniye ve ilmiyesi etrafm
da kesbi itlii edebilecek liste ve ve
saiki saire 

C. - Planlar ve şartnamede ta
ayyün etmekte olan bilU.mum am'.!-

bul edilmiyecektir. 
Macar H ükiımeti luraliyesi tt~ 

olunacak en dün fiati nazarı itib' 
almaksızın tensip edeceği tali 
intihapta salahiyeti bilkülliy• tJl 
hafaza etmektedir. Münakasaya 
tirak edocek her talip kendi hesaP 
mesarıfına hareket etmeyi kabul 
miştir. Macar Hükumeti seyahat 
tctcbbüat ve alelumum tekliflerin 
vücude getirilmeS!ne medar o)ac• 
diğer her güna sarfiyatlarından 1 

liplere tazminat vermiyecektir. 
Macar H ükCmcti kıraliye&i mil; 

vir mimarı Mösyö GİULİO MO 
GERİ münakasanın şeraiti hususi 
sine dair tebliğat yapmak ve icap 
decek her giına izahatı ita eyleı:Jl 

üzre Galata•da Bozkurt Hanmda 
idarehanesinde taliplerin müracaat 
rmı kabule amade bulunacaktır 

ENO'S °Fruit Salt" meyve tozu 60 seaedenbcri mide 
karaciger ve banaklann yardimcısı olmakla mU~te· 

birdir. Tuzlu kaynar menbadan istihtar olunan ~eker
aiz, tuzsuz labii mOshildlr. Eno-. meyvelerin ekser 
havası nafiasını c:ami tatlı ve lezzeti IAliftir 

BILÜMUM 
ECZANELERDE 

---

FILIPS RAOVOLARININ 

VENİ BİR 
• 

MUZAFFERiYETi 

londrade Ollmpya aalonunda we ·-eekoıfovakyadl' 
son ıeıslz ~ergısindekı müheyyiç muvaff~kıyellerlnd•" 
ıonre SEVILVA 1 İspanya J sergisinde en büyük mük6f•ll 
kaıanmı,ıardır. 

BÜYÜK MÔKAFAT"" 

BERO • AMERİKEN SERGiSİNDE 
ıevı;ltı olunan 

' • G en buy k 

Fi L i p s R A o y o TAKOİRN~E 
1 PHILIPS RAOIO J 

~~---------- ~ 
M~tmı.ı 


