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Tarifeler harbi Yarım saatten fazla 

Ankarada 

Sözde kalan insani fikirlere gelin-
' ce milletler arasında bir ıulh ve tesa 
1 nUt edebiyatı rekabet~ne Firişmek ko 
lay görülüyor. Fakat ış bıraz para ve 
menfaat sahasına temas edince der
hal her milletin hotbinlik damarı ka
banyor. Milll hayat gibi, beynelmilel 
hayat ta ancak umumi men~eat his~i
nin vicdanlarda yer tutmasile hakiki 
inkişaf ve tek~mülilne mazhar olabi- f 
lir. 

ZEKl MES'UT 

sağnağı 

Mektepliler 
milsabalıası 

Tetldkalını bitiren ve r•po
runu ha:ıırlıyan M. Rlıt 

59 uncu hafta başladı 

suren bir yağmur ve dolu 
mühim hasarat yaptı! 1 bazı 

Gazi Hz. 
Boğazda bir te
nezzüh yaktılar 

3 aylıklar 
Üç aylık maaşlar 

başlıyor. 
Üç aylık mütekaidin, eytam 

ve eramilin maaşlannm yarın
dan itibaren tediyesine başlana 
caktır. 

Maaş günleri şudur: 
24 Haziran salı - kadınlara 
25 .. ,. çarşamba - erkeklere 
26 ,, perşembe -kadınlara 
28 ,, cumartesi-erkeklere 
29 ,, pazar - kadınlara 
30 .. pazartesi - erkeklere 
Cüzdan numaralarına naza

ran tediye tarihlerini gösteren 
mufassal cetvel ve izahat beşin
ci sahifemizdedir. 

Mesele kalmadı 1 
Tıp fakültesinde dün maarit 

müsteşarının 

huzurile içtima edildi .. 

Macarlar: 2-Gençlerimiz: · 
Diinkü oyunda niçin hiç heyeca 1 

duymadık? u 

(Macar gençlik !iki) nin tem ı Lik maçlarında her hangi -
sili takımı ikinci maçını dün zaif takrmımızm galibiyeti e lı 
Taksim Stadyomunda Fener- etmek için didinerek meyd~ 
bahçe, Beşiktaş ve İstanbul koydukları iptidai oyun ta•k 
Spor'un gençlerinden mürek- Umumiyetle hesapsız ve fals 
kep bir muhteli tle yaptı. vuruşlar, bu vuruşlar netice i 

Yedi, sekiz yüz seyirci. Ev- de iki taraf oyuncularından 1 1 

vela Macarlar, bir az sonra da biri tarafından yakalanamI'~• 
bizim gençler muhteliti sahada. topun, sahanın ötesinde bel'\ı 

Hakem Şeref Bey Bizim ta- de bir iki saniye kendi kend, 
k Ş .. le. · yuvarlanışı. Bütür. bunların 1 nn oy · d l h · l · sm a ya m... mu acım erımır 

Şevket (B.) güzel pasları ve kaçırdıklan•r 
Sami (İ.S.) Adnan (B.) yısız sayılar! · 

Şekip (F.B.) Hasan (İ.S.) 
Reşat (F.B.) Macar gençlerinin 2 nci oyıt< 

Niyazi (F.B) Salahattin (İ.S) nu da gördükten sonra kat'i,ll 
Nazım (B.) Muzaffer (F.B) le söyleyebiliriz ki şimdiye " 

Fikret (F.B) dar İstanbul'a bu kadar zayı ,' 
Oyunun tarzı cereyanını u- iptidai oynayan bir takım ı] 

:mn uzadıva izaha hacet vak (Mabdı dördüncü sahifedıf 
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HARiCİ HABERLER .. 
işe müdahele ediyorlar .. lngiliz ınatbuat koni er ansı 

allan Mahmut Avrupanın llarışmasını 
reddediyor 

Demokraside matbuatın vezaifi hakkında 
Mr. Baldvvin'in şayanı dikkat beyanatı 

Vazife ... 

Gazetecinin 
mes'uliyeti 

Manda Gümrük 

Cemiyeti Akvam 
komisyonu 

Amerikada me
sele büyüyor 

Londrada geçenlerde İngiliz im- CENEVRE 21 A.A. - Bir WASHİNGTON 21 A.A.-
peratorluğunu. teşkil eden yerlerde_n müddettenberi 'fevkalade suret- Riyaseticümhur dııiresinden bil 
gelen gazetecilerden mürekkep bır . . k 1 d _,, 'ld' • · ·· 
k nf t 1 t B k nf te ıçtıma etme te o an man a- \.Un ıgıne gore o erans op anmış ır. u o c- . . . . ... . 1 
rans münasebetile matbuatın kıymet l~r komısyon~ Fıli_stın ~~di~~le- M. Ho~ver kor. 
ve ehemmiyetinden, asnmızda oy- n hakkındaki tetkıkknnı bıtır- gre dagılmadar 
nadığı ro!l:rde_n bahsedilerek .. haki- miştir. Komisyon salı günü evvel gümrük 
katen calıbı dıkkat nutuklar soylen- Fransız mandası altında bulu- tarifelerile meş 
miştir. Bunlardan meselii sabık Baş- , . . .. 

ç l .. ,825 Şubatının 24 ünde Mos- nanWar arasında on arı mu~~e-
f payitahtında toplanan sefir rek müdahalesinden bah~edılır
Babıali ile Yunanistan ara- ken şimdi Statford Cannıng yal 

lda bir müdahaleye teşebbü- nız İngilterenin müdahalesini 
P düşunüyorlardı. Rusya bir ta kabul etmesini Babıaliden isti

vekil M. Baldwin tarafından söyle- nan ~o~o ya aıt ~şlerle, perşeı:n- gul. olı;:ıak uz.rt 
nen nutuk İngili7. imperatorluğunun be gunu de Sunye meselesıle yeru bır komıs
matbuattan ne \.._!dediğini anlatmak meşgul olacaktır. Bu içtimada yon teşkil etmel• 
itibarile şayanı dikkattir. M. Bald- Fransanm Suriye fevkalade ko- niyetindedir. 
win çok şayanı dikkat noktalara te- m' e · M Ponsot da hazır bulu Maliye nazıı . . M ı· t . M" ıs n . mas etmıştır. ese a ayyarecı ıss k M M 11 Am 

siddetli tedbirler alınması- yordu. 
Amy Johnson'un geçenlerde Avustu- naca tır. . · e on ' 
ralyaya gitmesi ve orada fevkalade ı nkadan Fran 

P• · erı sürerken diğer devlet Babıalibu teşebbüsler karşi-
(I silleri buna razı olmuyor sında ne düşünüyordu? 

bir hararetle karşılanmasından bah- saya gönder:ıe 
s:d~re.k tayyareci hanımın_ orada ken Kasava soktular! eşyadan aımaı 

Bt . Nihayet bir itilafname im Osmanlı imparatorluğunu 
te andı. Buna göre Babıaliye şu taksim etmek için Avrupa dev

dını hıç yabancı duymadıguu, bunun • / resimleri Fran 
da bugün İngiliz imperatorluğunda - h""k• t" M Mellon 

r f edilecekti: Sarktaki karı- !etleri arasında 0 zamana kadar 
zlı !ara bir nih~yet vermek 

bir çok projeler yapılmıştı. Yu-
A vrupa devletlerinin mü- · · • . b ı · 

1 . . "b .1 k b 1 nan ıhtılalı başlayınca u p an-a esı esas ıtı arı e a u e-
1
. 

ak, Babıilı ile Yunanlılar lara yenileri ilave etli ıyordu. 
mda bir mütareke akdedile Avrupa devletlerinden her han

. gi birinin tavassut, müdahale, 
ed ondan sonra müzakerata gı- f 

hulasa her hangi bir tekli i kar
lks..1ecek. · · · şısında, bunun altmdan ne çıka-

lı' öu teklifte lngiliz siyaseti 
z ım oluyordu. Çünkü Rusya cak diye b~r _endiş~ . duyuluy,or-

hakiki maksadı bu fırsattan du._ ?nun ıçın İng~lız. fev~a!_ade 
mu fade ile Osmanlı imparator elçısı tarafından ılerı surulen 
ser u aleyhine bir harp açmak münf~r~t müdahale teklifi şüp-
21 dan sonra da Akdenize sark- he ve ıtımatsızlıkla karşılanmış-

• sal:ılktı. İngilizler, Rusyanın bu tır. 
sın\ellerine mani olabilmişlerdi. Babıalinin bu vaziyette hari 
Bej;arlık hükumetinin bilahare el siyaseti şu üç esas üzerine is
Kırvletlere yolladığı bir muhtı- tinat ediyordu: 1 - Siyasi istik 
mula vaziyet şöyle muhakeme rar; 2 - Mevcut muahedelere 
lıııı'liyordu: riayet etmek; 3 - Dahili işlerde 

- İki ihtimal var .. Babıali ga- her hangi bir ecnebi müdahale
T gelir de isyanı bastırırsa sini reddetmek ... 

ınan milleti ortadan kaldırı-
/fi. /Jaıduutn 

ak tır. Çünkü ikinci bir isya- RUSLARLA ANLAŞIYOR- mevcut olan rabıtayı gösterdiğini 
· kan bırakmamak için bun LAR ! · · · söyliyerek gazetecilerin bilbassa İn

giliz lisanını iyi muhafaza etmelerini başka bir şey yapılamaz. İstanbuldaki teşebbüslerinin ilave etmiştir. M. Baldwin matbua-
Mısır hıdivi Babıali ye neticesiz kaldığım gören İngil- tın vazifesinden şöyle bahsetmiştir: 

t etmek isterse bu da ıs- tere istikametini çevirdi. Bu se- - Daima şuna kani oluyorum ki 
ı bastırdıktan sonra hıristi- fer İngiliz siyaseti İstanbuldan bir demokrasi memleketinde icra 
b · · ıı f k .. i kuvvetinin pek mühim mürakabeai 

sa u ume ı ar- . 
Milyonlar nrasında az 1 trrdığı takdirde Amerikanın mu 
kalsın öleceklerdi ! kabele bilmisil tedbirlerine mü
Lehistanın en büyük şehirlerinden raca3:t ':1iyetinde olmadığını sö

Lodz'ta garip bir vak'a olmuştur 'ylemıştır. 
Buradaki Ticaret Bankasına bir Fransa Ticaret nazırı ne 

gece haydutlar girmişler ve ban- d• yo ? 
kanın büyük kasasını soyduktan ı 1 r" 
sonra geceJeri bankada nöbetçi kalan , PARİS, 2 l ~.A. -. lV!· Flan 
banka müdürü ile iki memuru oda din matbuat muntesıplenne ye
gibi geniş olan kasaya hapsetmiş- ni Amerikan tarife kanuni! hak
Ierdir. . . . kında bazı beyanatta bulunarak 

Sabahleyin bankaya gelen ıkincı d . . ki. 
müdür müessesenin soyulduğunu an- e:;ııştır • .. 
lamış ve başmüdür ile iki memurun ! . - Bu. k~nunun yapacagı te
katlolunduklarrna hükmederek bun- sırler salahıyettar heyetler ta
larrn cesetler~ni ?ramağa başlamı.~-

1 
rafından tetkik edilecektir. Alr

trr. Kasa daıresınde gezerken ~u- nacak neticeye göre Amerika 
yük kasanın içinden boğuk boguk h""k• · b" · · .. 

1 1 · t' M·'d·· ·ı arkada• u umetıne ır ıtırazname gon ses er ge mış ır. u ur ı e :.ı- • • • • 
!arının burada oldukları anlaşılmıştır. denlecektır. Bazı resımlerm de-

Fakat kasanın anahtarlarını hay- ğiştirilmesini tem:n cdebilirdık 
dutlar alı!? götürdüklerinden kasayı 1 kendimizi memnun addedece
açmak kabil o1amamış, Varşovadan ğiz Fakat böyle bir tadil yaptır 
bir mütehassıs çilngiri tclgr_~fla da- ' ·• muvaffak olamazsak bazı 
vet etmekten ba}ka çare gorulme- mag~ . . 
miştir. Halbuki çilingir gelinciye tedbırler almak ıcap edecektır. 
kadar mahpuslar havasızlıktan bo- F l h lı ~ 
ğulacaklardı. llu esnada memurlar- ransız a ye tar gı 
dan biri kasanın iki anahtan olduğu- ROMA, 21 A.A. - İtalyan 
nu ve ikinci anahtarın diğer bir ban- gazeteleri Fransa hükumetinin 
kada mevdu ve mahfuz bulunduğu- milli müdafaaya ait projelerini 
nu hatırlatmıştır. M 1 h'd' J · .. b 

D. • h t" ilmi' .. d.. ve a ta a ıse en munase e-ıger ana tar ge ır ş ve mu ur . . . .. . . 
ile arkada,ıarr feci ve muhakkak I ~le İngıltere~n aldıgı v~zıyetı 
bir ölümden kurtarılmıştır. şıddetle tenkit etmektedir. •fl ır ~ı . e ın en azı uzer ~~ Moskof payitahtına dönüyordu. matbuattrr, vazifesini bir mes'uliyet 

k d S nın başına geçecegı -·••111111111HlllllllllllllltllllllU1UllllHlllltltllllfllUlllUllllllllllllllllUlltttllllflllllllllll 1 en 
1 1 

Rusya ile anlaşmak yolunu tut- duygusu ile yapar. Biliyorsunuz ki 0 L l"" b' d l t k rmak s uman ır _ev_ e u . tular. Bu seferki hareketin he- biz halkı toplıyan vecizeler ve küt-
Ay .olacaktır. Lakın Yunan ıh- defi İngilterenin faikiyeti altm- le halinde istihsal devrinde yagıyo
mcilı muvaffak olursa bu, Av- d .,~hl .. k b' .. ruz. Bu sözler tehlikelidir. Ben 

d k. b"" .. d'" "ht"l'l . a Slld a ve muştere ır mu- d" . . d •. 
1 

f ka ra""a a ı utwı ıger ı ı a cı- . . bunlardan kcn ım ıçın egı , a t "'. . .. . . . dahaleye gınsmek oluyordu. 
ıçın uıpıt ve cesaret verıcı R Al. d 

852 
d imperatorluk için korkanın. Bu va-

·ı d k . 1- usya çarı exen re e b 1 .. 1 • ..k k şey teşkı e ece tır. şte f . . İ T 
1 

.. 
1 

zifeler un arı soy emenın yu se 
ver b tl d"- A rupa ve at etını tı. ngı ız er o en ça- bir san"at haline geldigı-· Rusya'nm ya u sure e ıger v · 1 b' · · N'k 1 

'-1 1 · · d k k t k · t' rın yenne ge en ınncı 1 0 a ölümüne müntehi oluyor. Kütle ha-• et erını e or u ma ıs ı- ld k · · İ ·ı· 
1 

· 
ra<td yı e e etme ıçın ngı ız enn !inde istihsal böyle bir vecizedir. Sa-

- u. . vaki olan tekliflerine şu kestir- nayide kütle halinde istihsal bir şey-
825 te İbrahım Paşa hemen me cevabı verdi: dir; fikirlerde kütle halinde istihsal 

Ynen bütün Mora yarım ada- - Yunaıılılar asidir. Babıa- başka bir şeydir. 
ı-;m hal imi olmustu. !iye yaptırmak kuvvetim olmı- makın" ecı· 
ıı Nihayet mühendis ve 

Fakat lıundan da İngilizler yan her hangi bir teklifte bulu- olmakta kütle halinde istihsal haline 
· eye duşi.ıyorlardı. O kadar namam. Babıaliyi Yunanlılarla gelemeden <vvel önümüzde esaslı bir 

;Rus tehlikesini bir tarafa bi- anlaşmağa icbar edemem. Fa- şey vardır ki bu itina ile kat'iyettir. 
;arak daha yaknı olan bu va- kat, eğer Morede bir Mısır dev- il Aklın yerine küt!• halinde sevkita-

t ile mesgul olmaga başladı- leti tesis etmek gibi bir proje hii ve hissiyata hitap etmekte de
aktı 826 da İngiltere, Rusyayı a- varsa o zaman ben de İng'ltere mokrasiler için hakiki bir tehlike var- • 
bar ak icin b:r itiliif yaptı. Son ile beraber hareket ederim. dır. (Alkışlar) .. Lüzumundan fazla 
bohYnnanistan vaziyetini silah- Bu cevap üzerine İngiliz fev- Layağılıklan öne sürmekte demokra
Tralnüdafaa etmek için de Fran- kalade elçisi Wellinton kuvvetli siler için hakiki bir tehlike vardır. 
azl11 kencF tarafına C:!lbetmeğe bir cevap veremiyerek sadece: Büyük bir imperator!uk ve bayağı 
Taı adı. İngilizler Yunanlılar _ İngiltere, Morede vali sı- bir matbuat birlikt• fena olur. Lord 

cl h ne hareket ediyorlar, kendi- fa tile bir Mısır hidivinin yerleş- Grey dedi ki: "E(l<:drı umumiye hiç 

Nasrettin Hocanın köyü 
Tarilıl Sivrihisar kasabasında 

belediye ve ınaarif İşleri 

Yunanistanda büyük 
bir feyezan felaketi 

s 
Feyezan bilhassa buğday 111ahsulü 

için çok feci neticeler verıniştir 
AT1NA, 22 A.A. -.Gayet şiddetli surette yağan yağmur· ~tı 

lar h:.itün memlekette, bilhassa buğday mahsulü için hakiki bi.ı 0 afet şeklini almıştır. 

Giritte şiddetli zelzele 

KANDİYE, 22 A.A. - Selino ile Kandano'da şiddetli zel· 
7.eleler olmuştur. Bir çok ev ytkılmıştır. 

Küçük itilaf konferansı toplanıyor 
PRAG, 22 A.A. - Küçük itilaf hükumetleri arasında ya

kında aktolunacak konferans ruznamesinde Briand muhtırasL 
Şark tamiratına ait mukaveleler ve küçük itilafı alakadar eder 
iktısadi meseleler vardır. 

lngiliz muhafazakarları arasında 
LONDRA, 22 A.A. - Muhafazakarlar fırkasında zuhur e

den buhran üzerine M. Baldwin fırka azasından ya kendisin 
yahut Beaverbrook'u terci.ı ve iltizam etmelerini istiyecektir. 

Bahri teslil1at 
1 M. Venizelostan 

İsmat Pş. 
Hz.ne mektup .. -·-
Teslihah bahriyede 

müsavat esası.. l~;J~~~§~~~i:I±~~ 
ATİNA, 21 -Yunan başve-l r 

kili M. Venizelos Atina Türk 
sefiri vasıtasile İsmet Paşa}•a 
gönderdiği mektupta ahiren im 
zalanan Türk - Yunan itiliifna- ı 
mesinin iki memleket münase
batında yeni bir devir açacağı-
m, Türk - Yunan muhadeneti- :ızı 
tinin hararetli bir taraftarı oldu r. 
ğunu kaydettikten sonra önü- Hindistanda r . 
müzdeki sonbaharda Ankarayı H T • ıze 
ziyaret etmek niyetinde bulun- acı urangazı " 
duğunu biloiriyor. PEŞAVER, 21 A.A. - Ha•k 

Atina gazetesi M. Venizelo- va kuvvetlerinin yaptıkları haye' 
sun Ankaraya mukarrer olan se reketler nihayet bulmuştur. Mı.ır 
vahatinden bahsederken Türk - halif fırkaların taraftarları müd 
Yunan misakımız o zamana ka- temadiyen dağılmaktadır. Rivar. 
dar imza edilmiş ise musaddak yet olunduğuna göre Hacı Tuim 
nüshalarının teati edilmesi muh rangazi sulh teklifinde bulunri 
temel bulunduğunu yazıyor. mak üzre mükaleme memurland 

Yunan başvekilinin Ankara- gönderecektir. · b" 
va yapacaP;ı seyahati de Türk - SURAT 21 A.A. - Zabıte~ 
Y'unan itilafını tevide matuf bir ı tarafından ~erilen emir hilafınY1 
dostane ziyaret olması da ihti- olarak dağılmak istemiyen nü1~ 
mali vardır. • mayisçilerle polisler arasınd lı 

Burava gelen mevsuk malu- bir çarpışma olmuş, 6 kişi yara-2~ 
mat:t e:öre Türkive hükumeti lanmıştır. nı 
teslihatı bahriyede müsavat esa [H T . H" d' 1 

1 · · T l"h acı urangazı ın ıstünı1e sını kabu etmıstır. es ı atı 1 • 1 h d d d b' k d 
h · · hd'd' .. k şıma u u un a ır aç ay aa ba rıvenın ta ı ı mııza eratı b . İ T 

1 
. 

1 
d b' 

va A~karada ve vahut İstanbul-; en ngı ız en meşgu e en ~ o 
d d kt. M" k .. adamdır. Huduttan Peşaverıbi a cerevan e ece ır. ısa mu b' k T · · 

d d ır a ın yapan urangazı nın ~ 
zakeratı Ankara a cereyan e e- d 1 · .. k""rt"l .. 1 

k . am arı gen puş u u muş eı 
ce tır. d" D . • . . . 
------~· ı. ercettıgımız resım geçer 

Vilauette 
Damızlik 

. . 
ışı 

Tahkikat nasıl 

başladı? 
Damızlık hayvan raporu ile 

gümdükten gecirilen sü~ inekle
ri meselesinden dolayı Vilil.yet 
baytar müdürü Rasim Bey ile 
rüfekası hakkında tahkikat ya
pıldığını yazmıştık. Bu hususta 
alakadarlardan birinin muharri
rimize verdiği ma!Umata göre: 
Bundan iki ay evvel şehrimizde 
İktısat Vekaleti müfettişlerin-

!erde Peşaverde çıkan karışıklı 
lar esnasında ehali ye tevzi edin 
miş bir mecmuanın kabıdır. Bın 
mecmuanın komünist propag~e 
dası yapanlar tarafmdan basıs 
rak tevzi edildiğini İngiliz g;re 
zeteleri iddia ediyorlar.) uğ ,. 

5000 kişi yaralandı b 
ir 

BOMBA Y, 22 A. A. - Bf" 
d , k Ut ra a yemden bir takım argaş~e 

!ıklar olmuş 500 kadar kimse }a 

ralanmıştır. r 

" , 
Evlenme İ§lerinin tesçili .~ e Yunanlılar :ırasında kuv- mesine muhalefet etmiyor. Yal- bir zaman mutlaka büyük bir devlet 

_::ıi b'r taraftar züm~e teşkiline 

1 

niz Yunan ahalisinin tehcir edil adamı değildir.,, Halk, hadiselerin 
ımmsş:ıyorlı;ırdı. Y nnanıstanda ne mesine mani olmak lazım. , . kendine afif bir surette arzedilmesi-

'l e kadar muvakkat mahiyet- Bunu~ üzerine çara da tasdik ni istemekt~ haklıdır. Hiç bir hadise 
Nas •efl/n Hocam11 doğduğu Hor/o kiJyüniln merbut den Hamdi Bey tetkikat yapmış 

- ve verdiği rapor üzerine tahki-

Evlenme işleri hakkında A~, 
liye vekaletince hazırlanan tı.1 
mim vilayetlere gönderilmiştin 
Bu tamim şudur: ' ir hiikfımet teşekkül etmiş- cevabı vermiş, hıristiyan ahali- tahrif edilmeden ve muhakeme yü

ll rükfımet tarafından gön- nin tehcir edilmesine öldürül- rütülmek için malzeme teşkil eden 
len bir heyet İngilterenin mesine lakayt kala~ıyacağını bir keyfiyetin kaldmlrnasmı değil. 

' · · ı· d İmperatorluğun bazı kısımlarındaki ve tını rıca e< ı yor u. hararetli bir lisanla anlatmış, 
ngilterenin fevkalade elçisi fakat müdahalenin yalıuz buna müşkülat ile eğer hadiseleri ve baki-

0 katleri davet eden bir zaman varsa ıtile Rus payitahtına gitmı. · ş bir nihayet vermek için olabile-
h S f d C bu gündür. Bizim halkımız hakika-

n meş ur tat or annıng ceğini, yoksa müdahalenin daha te tahammül ec'.ebilir ve hakikati" 
da ki muvaffakiyetinden son vasi ve ""möl olamıyacag-mı tek 

D İ r--- kendisine verilmesine Iayiktir,,. avdetinde stanbuldan geç- rar etmiştir. 
, Babılili ile temas etmiş, on- Maamafih bundan İngilizler 

ı sonra da Yunanistana git- ümitsizliğe düşmediler. Moskof 

A ti. çan nezdindeki teşebbüsler bun 
Bu faaliyetin neticesi çabuk dan ibaret kalmadı. İngilizler, 
uldü :Cünkü Yunanlılar harp Mısırı istiyorlardı. Ruslar da ı 

K ilterenin himayesini talep e- Osmanlı imparatorluğunun mi
or'ardı. Bu suretle İngiltere rasına konmağı ... Bu maksatla 
nanistanın yegane hami iki tarafın birleşmesine mani 
t'iid'l.fii rolünü alını oldu. olabilen şeyleri İngilizler orta-

Ço~ ngiliz ~evkatade elçisi, Yu- dan kaldırdılar, çan ikna ettiler. 
W tanı zıvaretten sonra tek- İki dost devlet arasında müste-

1 tan hula dönerek Babıali- rek hareket icin itilaf hasıl oldu. 
•-• ııe,.rlinde teşebbü~~a giriş- • 

Almangad• 

Amerikalılara kitap 
BERLİN, 22 A.A. - Hari

ciye nazın M. Von Kurtius tel
siz telefonla söylediği bir nu
tukta Amerikalıları Alman gü
zidelerile birlikte müteveffa Ha
riciye nazırı Stresemann'ın hatı 
rasmı tesbit için bir sulh akade
misi vücuda getirmek üzre bir 

vet etıni tir. 

b11l ıındugu Sluritılsnr kast1basz k b 
1 

t Al'k d ı at aş amış ır. a a ar ar 
Sivrihisar (Milliyet) - Eskişehir Sivrihisar kadınlarının kıyafeti gü k d'l · · b · " ld k 

kil kı d ).. b" k"ld d" p t 1 • d en ı ennın erıuzzımme o u vilayetinin yüz ilç ometre şar n a unç ır şe ı e ır. eş ema ıçın e 
bulunan bıı kasabanın üç tarafı yal- yalnız bir tek göz ile sokaklarda do- larr kanaatındadırlar. 
çın kayalarla çevrilmiştir. Bu kaya !aşan ~dınlan bu esar:tten kurtar: Şubeleri teftiş 
Iarm en mürtefi kısmı olan .. Yazıcı mak munevver gcm;lıgın başlıca vazı D ft d Ş f'k B dun" 

kil f "d" e er ar e ı ey, oğlu., sivrisi elli altmış or:ıetre o- esı ır. . · , . fti 
zaktan görünirr. Merkez kazada ikisi tam teşkilatlı Malıye şubelennı te Ş etmiş 

Kasabanın uzun bir tarihi olduğu biri de üç sınıflı üç adet ilk mektep kazanç vecgisi tahsilatı işleri 
mevcut cami, mescit, medrese ve kü- vardır. Köylerde de mekteplerin tez- ile meşgul olmuştur. 
tüpbane gibi b\r ~ok Selçuk asarının yidine çalışılmaktadır. 
mevcudiyetinden ıstitlaı edilmekte - Nasrettin Hocanın 

dir. köyü Eski bir davada Fethi B. Belediye, kasabanın su ve itfaiye-
ihtiyacını temin etmiştir. Tenvirat ve Sivrihisann on beş kilometre Şima §ahit 
kanalizasyon işlerini de yoluna koy- li şarkisinde bulunan Horto köyünde ANKARA, 22 - Geçen se-
mağa sarfı mesai etmekte isede bütçe hoca merhum doğmuştur. Şehirde ne nihayetine doğru Bafrada 
sinin darlığı matlup işleri bir anda bulunan ve çok eski bir zamanda in- Mehmet Bey isminde birinin ka 
gönneğe imkan bırakmamaktadır. şa edilmiş olduğu rivayet edilen bir dile neticelenen ve meselede 

Bütün teşekküllere malik olan Siv hamamda yıkandığı ve maliım hikaye 
ribisar yalnız, sporden mahrumdur. sinin burada cereyan etmiş olduğu Bafralı Rahmi isminde birinin 
Gençliği kuvvetli ve gürbüz bir nesil anlaşılmaktadar. Doğduğu köyde maznun bulunduğu bir cinayet 
olarak yetiştirecek ve aralarında bir merhumun evlat ve ahladi mevcut o- davasının rüyetine ağır cezada 
tesanüdün teminini yaratacak spor lup "Kalyoncu oğullan .. namile anıl- başlandı. Dünkü celsede Paris 
teşkilatının vücut bulması çok şayani maktadır. Şehir dahilinde evkafa ait 
temennidir. Türk ocağı ve okuma o- hamama müttasrl mezarın da hocanın sefiri Fethi Beyin şahit sıfatile 
dalan halkın tenvirine çok yardım kızına •it olduğu ü<erinde bulunan ve istinabe suretile ifadesinin 

· orlar kitabeden anla~lmrştır. Havdar alınmasına karar verilmistir. 

Köylerde ihtiyar heyetle. 
huzurunda yapılan evlenme! J 
rin tescilinde kanunu medeı 

ahkamına riayet edilmediği hlJ 
ber alınmaktadır. 

Vatandaşların yalnız bugüı. 
kü değil, yannki hukuki vaz~ 
yetleri üzerinde ve bilhassa ço 
cukların nafakalannda aji:ı 
müşkilatı mucip olacağı şüphe 
siz olan bu halin ehemmiyet 
nazarı itibara alınması ve hilii 
fında hareket eden muhtar ~ 
ihtiyar heyetleri hakkında şi 

detli takibat yapılması icap 
der." 

Türk - Alman 
Hükfunetimiz ile Alman 

Hükumeti arasında akdolun 
konsolosluk mukavelesi tas 
edilmis ve Viiavete bildirilmi 
ti.ı;. 



bir hazırlanmyor . • 
epyenı tertibat ile 
O dava .. 

Selim Sırrı Bey 
ve kızları .. 

~tıbba Odası çarşam
\>a günü toplanıyor 

Yeni piyango 

Ucuz bilet satmak Tadil edilen talimat-
işinin önüne 

1geçilecek .. 

Piyango müdürü lza 

hat veriyor,yeni tertibi 

anlatıyor 

name son şeklini 
ne zaman alacak'? 

Taksi ücretlerine 

yapılan zam 

değişemez 

\ Emir geldi 

Şeker ucuzluyor 
maliye veka

leti tebliğat yaptı 

Fiatler yüzde altı 
nisbetinde 

ucuzlıyacak 

Yeni sergi 

Küsat merasiminin 
' 
icrası İsmet Pş. 

Hz.inden rica edildi 

Bu defaki serginin 

tertibinde yepyeni 

e8aslar konuluyor 

Dlln Maliye VekAletindon rilıu- 1 
Türk Tayyare cemiyeti pi- Tadil celi.len oktruva tarifesi mat idaresine gelen bir tebliğde şe- İstanbul Sanayi birliği idare he-

yango müdürliiğli, 11 ağustos- hakkında Dahiliye vekaletine i- kerden muamele vergiıinin kaldırıl- ;
7eti dün toplanarak, l 1 ağustosta 

i 
· b 1 k 1 d ah k ·· k ·· dığı ve bu hususta kanun gönderil- Galatasaray lisesinde açılacak yerli . tan tıbaren aş ıyaca o an o- z at verme uzre o truva mu- . mallar sergisi programını hazırlamıs- Türk Maarif Cemiyetinin mesaısı gittik,.,. müsmir oimır:-

fuı dürü O B n1 d An mekte olduğu ıçin bu verginin alın- _ ,..-kuzuncu tertipte bayiler tara sman • geçe er • • mamau ltlııumu bildirllmiştir. Mua- tır. Bu defaki sergide satış yapıla- tadır. Cemiyet, bir taraftan irfan hayatına hizmet edere 
dan piıyango biletlerinin tek ola karaya gitmi§, Vekaletle temas mele vergisinin kalkması şeker fiatin- cağı için halkı alakadar edecek har- muhtelif yerlerde gece ve gündüz dersaneleri açmaka, di•ar 
rak satılmasını mennetmcği ka- ettikten sonra avdet etmişti. de yüzde altı nisbetinde yani okkada cıfilem ve ucuz eşya bulundurmak taraftan okuma ithtiyacını tatmin için sarfımesai etmekt ... ri< 

rarl'"'tınn••tır. Biletler sen· ha- Mumaı"leyh burada da cemı"yeti 3,5 kurut kadar tenezzülü mucip o- için tertibat alınması takarrür et- C · ..,. ..... · · emıyct, Dilek bağı isminde bir mecmua da neşrine J:uger m 
Unde satılacaktır. belediye idare encümenine lazım lacaktır. mıı~~giye mahsus e•ya meyanında, tır. Az zamanda kuvvetli bir teessüs haline gclerı mülkiye 

1 • ah · lk" Rüsumat idaresi, tebliğde yalnız • Pi lidilrii dt ? ge en ız atı vermut ve evve ı şebr kaydl mevcut olduğundan ka- en fakirlerin bile istifade edecekleri miyetinin bu münasebetle Kadırgadaki yurt binam eytammıı 
yango m ne yor· gün tekrar Ankaraya gitmiştir. nun gelinciye kadar mamul gekerler- ucuzlukta gıda mamullltı, paketi 5 mini dercediyoruz. eş zamla ma 
Piyango müdürü Fikri B. bir Osman B. bu sefer vekaletle tc- den de muamele vergisi almmıyacak- kuruıa böreklik unlar ve (100) para- ~=========-===-====----.;nistir. 

muharrirlmizc demiştir ki: ması neticesinde talimatname- tır. ya konserveler de bulunacaktır. 
"- Sekizinci tertipte tatbik nin kat't şeklini alarak avdet e- Fabrika açmak için Bu suretle hem tasarruf ihtiyacı 

d·ı 14- d k d d d k bl f d Vernay lımlnde hır" Fransız ta- ve hem de rağbetin temini istihdaf e ı en p iill o uzuncu a a ay- ece ve esasen r tara tan a dilm kt d" rak fabrikato""rü İstanbul Ticaret O- e e e ır. nen tatbik olunacaktır. Temnıu- bn husustaki mazbata tanzim B. I"k t ta b ı t · E ... ,. h" .. dasına müracaat ederek lüks tarak i- ır ı s n u • zmır • s..,.e ır 
zun 11 inde yapılacak olan 3 edilmekte ol<tuğundan tatbikat mal etmek için şehrimizde bir ima- Bursa, Mer'aı ve Adana fabrikala-

Selim Sırrı Bey incl tertibin altıncı keşldesinde sahasına geçilecektir. lithane açmak istedij!ini bildirmiş ve rile sergiye iştirakları için temas et-
• Güzellik kıralıçası Mübeccel en büyük ikramiye 200.000 lira- Darülbedayi teşkilatı bunun şeraitini hsormuştur. miş~;~giye ağustos iptidasına kadar 

• 
1 
zayıflattıklarından dolayı dır. Bur:_dan baş~a 100.,000 li~a- Darülbedayi için tanzimine Merasim azırlanıyor eşya kabul olunaca:, ve ıo ağustos-

rbiyci bedeniye mütehassısı lık mukafat ve hır çok ıkramıye karar verilen yeni talimatname Milli Vapurcular Birliği idare he- ta tertibat ve istihzarat bitmiş olacak 
elim Sırrı B. le kızlan Azade ler vardır. hazırlanrnağa başlamıştır. MU- yeti yarın toplanarak l temmuzda tır. 

Selma H. !ar hakkında taki- Dolaptan bu defa çekilecek rakabe encümeni perşembe gii- kabotaj hakkının Türk sancağını ha- Galatasaray lisesi bahçesi, sergi-
mil gemllere intikalinin senei devri- nin devamı müddetince bir gazino 

at yapılması etibba odası kon- numara miktarı 6000 olduğu i- nii toplanarak bu husustaki tet- yesini tes'it için parlak bir program haline ifrağ edilecek ve burada sa
resinde Dr. Osman Şevki B. Çin dört beş gün sürecektir. kikata devam edecektir. Tali- hazırlıyacaktır. hahları saat dokuz buçuktan gece 

b!mıim.dan verilen bir takrir üze Bu numaralardan sonra do- matname her haJde cemiyeti be- Bu münasebetle o glln limanımız- yarısına yani serginin kapanma za-

Adliyede -=----
M ar g ose r a ile her-ı 
kesin başı dertte I 
Alacaklıların en başında s 
h·ükı1metle devlet geliyor 

,ne kararlaşmıştı. Etibba odası lapta kalacak 4 7 ,500 numaranın tediyenin içtima devresi bitme- dakl vapurlarımız sancağımızla süs- manına kadar bir orkestra terennüm lenerek ve dtidük çalarak tezahürata edecektir. Ayrıca şehir ban<!osunun İkinci ticaret mahkemesince da bir deniz faciası olmuş 
ıeyeti idaresi çarşamba günkü hepsine teselli mükafatı verile- den evvel yetişmiş bulunacaktır. iştirak ettirilecektir. da celbedilmesi düşünulmektedir. iflasına karar verilen Maryoser- Yunan bandıralı Hrisis vapu 
timarnda bu husustaki tetkika cektir. Bu mükafat beher numa- Talimatname bütiln ihtiyacatı H lı · G · d .. k" d a resmı azıno a mus ırattan maa a meşru- ranın hukuki vaziyeti garip bir tarafından Bulgar bandır 
nı ikmal edecek, ve takibatta raya 30 lira olup onda bir bile- kafi! bir tarzda olacaktır. İstanbul Ticaret Odası Macaris- bat bulunacaktır. fh · · v • J :ılunulmasıiç "nsıhhiyemüdiri t 31" . b t d kf T ... L-~' ı • · · · • ' "' • •r ·L ---··· ,_,. ' . ' ,__,. .., , .. ,., . ..: ._ - sa aya gtrm!Ş: a.1~~ 'i'trU'jf b

4 

ılın• . . ı .. - e ıra ıs~ e..,e . • ~~~ .. ır. _ ~m- _ "J1lıtsriiti'ı!tıtri-• -- ,a.t!~~nantıcariıtil~ ... an><yııet .... ~~eıerı uu oahçede sergıyı zıya- ·- .. ,.., ~J[.\t • .ı atır ıştı. 
eti nezdınde resmen teşebbuii- muzun yeaıncı giınunekadar a- Bir nevi taksi usulünün tat- kik etmiş ve Macaristana gönderile- ret eden halka ücretsiz olarak sine- Lir. rıldız ku- vaya vazıyet eden ağırceza 
ı bulunacaktır. Diğer taraftan lakadarların biletlerini almaları cek balı resmine ait maddeyi muh- ma yapılacak ve bılhassa sanayie dair marhanesi müs- kemesi maznun Yunan kapt 

d k 1 b 1 h
. d bıkma şoförler itiraz etmekte i- d"I ·· ·· ·· f·ı· ı ·· t · ı kt" ~zı o tor ar unun a ey ın e- liizımdır. tacı ta ı gormuştur. ı ım er gos erı ece ır. tecınnın iflas !arının firar etmiş bulunmala 

E 
·· 

1 
k ·· h seler de bu hususta Emanetin En ziyade mazharı müsaade dev- Bahçede tenis mahalli de tesis olu- · M h r. zcum e rocu mute assısı Halk, Tayyare pı"yangosuna , liırosu aryo asebi'e duruşmanın· yakal ' kararı kat'i oldug-undan tetkika !et muamelesi esasına müstenit olan nacaktır. - ' · 

r. Rifat B. dün bir muharriri- çok rag-bet go""sterı'yor. B" ı· · A d 1 b" k ·erra ı"le Emanet malarrna talı"kan tatı"lı"ne ka ta devam edilmektedir. İcap e- bu ititafnamede eskiden 9 kuron o- ır ıge na o unun ır ço yer- · 
ize demiştir ki: Çıkarılan biletlerin yüzde den hazırlıklar biter bitmez tat- lan, halı resmi İran halıları gibi 16 !erinden bu ikinci yerli mallar sergisi ,...~ ' ,1 ~ beyninde akde- vermişti. Bu karar davanın g 
"- Gerek Selim Sırrı B., ge- seksen beşi satılmıştır. İade e- kurona çıkarılmıştır. Oda bu resmin için müracaat edilerek malumat is- ~ dilen 30 küsur yaben cereyanını istiyen Müc 

a'k kızları memleketimizde ter- dil b"l bikat sahasına geçilecektir. tenzilini temin için hükiımetimize mü tenilmiştir. bin liralık fera- deiumumilik ve Varna accntaı 

i1::r~!e~~;:;şe, ~i:yu:;:afı:ı~~~~ mi;~r ~t:~;r:!f;:t;~o~~~ir.geç Vapur tarifeleri racaaA:'::Iı:~:ıaşih;:;~t nin ~~~i~~vk~~d:en:1:::g~n~~ ;~:~~~- ~ ~ -~aaktna111amreınyihuaklua= vekilleri tarafından temyiz celi 
Baz b ·ı h" ı · · !erce balkın ziyaret edecekleri kana· 4 . mişti. Temyiz mahkemesi ah 

U··~ıar yapmış yegaAne kı"mseler- 1 ayı er, sa ıp erının se- T ·ı 1 h lk Y f b • k' afi e er 8 10 Z8r8- eş amız atindedir. :una mÜna I gör ren U mesele hakkında 
Vat. Zayıf Çocukları' Yag-ıı ve n ta ıp etmemeleri dolayısile el A "ka h""k" tı" ta ı da B" ı·k · · h' · İ 

1 
• k men u ume ra m n ya- ır ı , reısı amı smet Pş. Hz. müş ve bu fera- vermiş ve evra•- ''bu hülan" 

ennde kalan mahdut miktarda- nna mı arına mı ? ıl . ti ""k "f ' d Al Uiman kimseleri kendisine gös- , p an yem g ·mru tarı esın e bizim ne mliracaat ederek serginin resmi Maryoserra gatnamenin in- kab"li ti" t · · . 
unririz. Kemiklerin düzeltilme- ki biletleri iade etmiyerek ve o K"" ·· ihracat eşyamızdan yalnız kuru in- küşadını icra JUyurmalarını rica ede· r 

1 
ye cmyızıyesı O 

lar:ıde. adalatın kuvvetlenmesin- biletlerin altıncı keşidede kespe vesait~P~~kh~~~;n~~r!~ga%i~!~Y~~~ c~~: hah, _fındık ~çi ve. fınd~k v7 tif- cekti~. . . tali içi_n mahkemeye müracaat dığı" beyanile iade etmiştir. ş 
dece -· k ym t" d"" ·· k ·· yapıldıgı· malilmdur. Bu meyanda tıgın gum. ru_k_ resımlerıne bır mıkt3r Bırhk namına hır heyet, serzi etmiştı. hale göre bu deniz faciası mu• 

· bize çok yardımı olur. Kon- gı 1 e ı uşu.nere uzer- _ 1 · d 1 f" - b" f mütecavir sahillerde işllyen vapur zammedıl_mıştır.. . . . . . haz.ırlandıktan sonra Gazi Hz. ne Şehremaneti umuru hukuki- hakemesi mes'ullcrinin tevkif 
bıt;ede bazı arkadaşların hı"ç te erın e yazı 1 ıatten aşagı ır i- Ame k h r ttı - t d k h · · · 'd ~ I kumpanyaları da ücretler üzerine rı aya ı ra, e gımız saır azımatını arze ece ve meş en teş- yesı bu ıstı aya cevap vererek ne kadar görlilemiyccektir. ~ 
fmyik olmadığı halde kendisini at e satmağı kendi noktayı na- zam yapmışlardı. Deniz vesaiti nak- madde~erin bir _kı~mımn resimleri rif _buyurmalarını istirham eyliye- demiştir ki: "İkame edilen ip- "'C 

zarlarından faideli teliikkı" edi- li · aynen ıpka edllıru•tır cekti - Fant h k r n-~a.m etmeleri doğru değildir. yesıne yapılan zam, halkı hiç te • · r. ı d ah" · · · .1 omanın mu a eınea 

du-_lım Sırrı B. ne doktor ne de yorlar. Bundan gerek müşteri- memnun etmemiştir .. Vapur tarife- C h • Serginin resmi müddeti 15 gün· t~ . a~ası m ıyetı ıtıban C bi- '--·l dıl 

ar 
.ıt.abbiptir. Yalnız terbiyei be- ler ve gerek müessesemiz mad- !erinin yüksek olup almadığı ve erra paşa pavıyonu dür. Maamafih rağbet karşısında a- nncı tıcaret mahkemesinde su!- ne ~ an • 

a d t t 
1 

d - d tarifelerin daha mutedil bir şekle if- Cerrahpaşa hastanesinde in- ğusto. s sonuı;a kadar temdidi muhte- holduğumuz bir davağı tekrar Birinci ceza mahkemesi dü lce 
nıye mu""tehassısıdır. Avrupa- e en mu azarrır 0 ma ıgın an • d·ı· ld S k ıı·· ı · · 'ki 

b 
. b rag e ı ıp cdilmiyeceği hakkındaki şa edilen yeni pavyonun tefriş ~e ır . ergı ço şu~u u 0 acagı ı- ı nci ticaret mahkemesinde rü- meşhur bir hırsı~. muhakem 

1 her yerı"nde bo""yle bı"nlerce u tertıpte aska bir usul itiha- ·· ıı · · T" · b h · rın her tarafı ancak dort saatt t ..... s~a __ erımı_ze. ıcarctı a rıye_ mü- ve tanzimi ikmal edilmiştir. ' .. .. . • . e am~- yet etirmek istemekten ibaret- sine başladı. 
nıiessese vardır. Bu gibi zevatı zına mahal görülmemiştir. duru Zekı B. şunları söylemıştır: men gorulebiLcektır. . Mahk b !Ah• 
daA F k t b b ·ı · 

1 
"-Her altı ayda bı"r ı" ctı"ma eden Yeni hastanenin küşat resmi tır:. . ,,eme una sa a ıycttar Paskalya gecesi 

.akis teşçi etmek ve hata mev- a a u ayı enn, a tıncı , . d - idi 
bt olan bir takım çıkıkçı ve mu kesideye ait biletleri 4_5 liradan Tarife komisyonu, tarifeleri tetkik hır kaç güne kadar yapılacak, o egı r. Balıkpazarında 

- etmek, lüzumuna göre tadil eylemek gün için bir de müsamere veri- Kadın BirJfX.f İflas bürosu Emanetin bu ce bir hırsızlık ol-
_verıbipleri menetmek liizımdır. aşagı satamıyacakları tabiidir. ~ n ~ Piyangoya iştirak edenlerin vazi~esile . mükelleftir. _Halihazırd~ lecektir. vabına mukabele etmiş ve Ema- muş ve sarraf 

tat~ık edilmekte olan şırketler t~rı- 26 memur gidiyor net ikinci layihasında ilk noktai Markamı dük-
şleı Şi ka~ yet ! menfaati son keşideye iştirak et fesı, bundan altı ay evvel komıs- Lisan dersleri d "ği · b'ld" çeı __ mek olup bunun için de seriyi yon tarafından uzun uzadıya tetkik İstanbul gümrük muayene ~za.rın ~- ısı:'r etti nı ı ır- kanından kasas· 
ıklı • takip liizımdır. Mahaza 11 ağus edildikten sonra kabul edilmiş bir ve ambar memurlarından 26 sı Verecek mıştır. Buro ılc Emanet arasın- kırılarak içinde-
edinanet hacız V8Z ın- tosta yapılacak olan dokuzuncu tarifedir. Binaenaleyh, tarifelerin, Karadeniz ve Akdeniz vilayetle- da zuhur eden bu ihtilaf 2 inci ki İngiliz, Tiirk . 
. Bın vazgeçmiyor mu? tertipte, bilet üzerinde yazılı halkın lehine olduğu kanaatindeyim. rindeki rüsumat idarelerinde Kadın Birliği heyeti idaresi ticaret mahkemesince tahkikat İtalyan altınları 

fiatten dün satılmasının muhte- f'::at~;i~~h ::~~ny~~~at:;i~~~enr~cayken°ı.: münhallere tevzi edilmek sure- dün toplanmış ve yeni bazı ka- haki~ine havale ed_i11:1iştir. ile 500 kağıt li 
ga;,ehrimizdeki fabrikalardan bir kıs İ D - t ft fl~ ası~anayi birliğine müracaat ederek lif düşünce ve tereddütlere se- den tetkik ederek icap eden tadilatı tile stanbul kadrosunda tasJr- rarlar ittihaz etmiştir. Bu me- ıger ara an ı as masası rası ve mücevhe- Fantoma 
g;remanetinin yeni bir haksızlığı- hep olduğu nazarı itibara alına- yapacaktır. .. ruf yapılmıştır. yanda Temmuz birden itibaren alacaklıların sıra defterini tan- ratı sirkat edilmişti. Yapıla 
uğradıkların ı . Emanetin eski ok- rak, bu mahzurun izalesi için ta- Birlikte Fransızca, İngilizce, zim etmiştir. Matlüpları mikta- tahkikat neticesinde sarikleri 
,. matlflbatını almak için haciz limatnameye bir madde ilave e- Almanca ve İtalyanca dersler rı milyonlara varan muhtelif a- meşhur sabıkalrlardan Fanto 
bbüsünde bulunduğunu bildirmiş dilmistir. Bu suretle noksan fi-! açılacak ve bu dersler dörtten al lacaklılar içinde Hükftmet ile Mehmet ite kardeşi Abdurra 

B/~.,,_.ın uzrrine birlik idare heyeti atle bilet satmak kaldırılmış 
0

• : tıya kadar devam edecektir. İn- Hidiv Bankası mümtaz alacaklı man ve Aspas oldukları anlaş 
gaş~~· \ı:-.ezdinde te ebbüsatta bu- lacak ve biletler üzerindeki b'.r gilizceyi Esma Zafer, Fransız- addedilmişlerdir. mıştı. Fantoma mevkuf diğeri 
se }a ' a · k_ara;ıaştırm:ş~ır. . keşideye mahsustur gibi kayıt cayı Seniha Rauf ve Esma Za- Telsizden alacaklılar ri gayri mevkuf olarak mahk 

f.k'l · katıbı umumısı B. dıyor ki: ve şartın hükmü olmıyarak bayi fer H. !ar Almancayı kolej mu- Uzun bir müddettenberi ta- meye sevkeditmlşlerdi. Fan~c 
.r !. •anct yeni tarifenin tatbikı- b"l tı· 1 · d b" · k ak t"l" f li t d T 1 · · k ' k' r""' o ı eti altıncı kesı"dede dahil ol- a ım erın en ırı o utac tır. ı ı aa ye e en e sız şır etı ma va ayı itiraf ederek şunla} 
. rı. r ski oktruva borçlarını te-" -

1 
· ·f h dug-u halde üzerinde yazılı fı"at- İtalyanca hocası henüz taayyu""n aleyhine ikame edilen bir dava anlatti: 

ili 
J \ t arı yenı tarı eye göre e-'.~.ucueknt_ı. Fakat 10-15 kadar ten müşteriye vermeğe mecbur /etmemiştir. Birlik bir tenezzüh dün birinci ticaret mahkemesin- " 

A 
' f d 1 k t t" t · 1 30 A- de rüyet edilmiştı"r. Hı"kmet Fa- -

2
- 3 gün dükkanı keşf 

~<aya -~anet tara ın an, bu ci- o aca tır. er ıp e mış 0 up gusto&ta tim. Vak'a gecesi sokaktan ı. 

~ 
tı.,z · rı dıkk•te almmıyarak, haciz Yalovaya gidilecektir. ik B. şirketten miihim bir mik-

. t"n . başlanması üzerine bu mesele Dokuzuncu keşide biletleri t b r- 1 1 _ 1 ayak çekildikten sonra ip ala-
ış 1 ~:niden meşgul olduk. Emane- tabolunmuştur. ara a ıg 0 

an a acagmı ta ep rak üst kata çıktım. Sarrafıa-
fabrikalaıa haciz koymaktan Tertibin son keşidesinin ev- "' Fakir ÇOCU klar ~~ektedir. Dava tahkikat için kasasını kırdım. Bütün bu işleılk 

r~·~~:,:7 ;,:;-.. E;!k=.:::~~::r=. ·;~ Bunlar için-y-eni bi r a k~~a~:at~as~1:!:~iin~ !~~;~~~:J2;:~~?ee:~~,m 
gı h1larh komis}Onu dün toplana Keşidclcrdc ikramiye isabet n~ t dilkk A d h l • cemiyet teşkil e d iliyor de polis Ahmet, Mahir, Muhar- toprak altına gömdüm. Mahkc 

.. yeni fiatlen tcsbit etmiştir. eden miiştcrilcrc plan mucibin- UF an 8 8 SOYU dU • rem Ef. lcrin Melunct ağa ismin me heyeti davanm ehemmiyeti 
~ugu'..a nazaran sa

1 
gününden iti- cc geçmiş keşide bedellerini al- Fakir çocuklara yardım ce- de bir işciyi, bir sirkat mesele- ne binaen Abdurrahmanm te•'lı 

vaz~n ekmek kırt para noksani- ak b"l k E l J: a t L d d ·" Lk A l mi yeti namile bir cemiyet tcşki- sinden tahkikat yaptıkları sıra- kifinc karar verdi. Dava ~ahitıe'lle 
m sızın ı et satma mümkün Dl null mın ll•Bllln a u• an arı pBr · İ r k ·ı · · B d d··- k1 • sa 5°1,s kuruşa, fıtuıcala 20 pa- değildir. Çünkü her kcşidedc en ., • ıne arar ven mıştır. u cemi- a ogme c maznun olarak mu rin celbine talik edildi. lıç 

aprazlasilc 19 kuaşa satılacak az ikramiye mütaakip kctide bi- parti •ogmaga yet daha fazla Halk fırkası ta- hakemelcrinc dün İstanbul ağır 
üphe ı "ni l k L bl h rafından Divanyolunda açılmıQ ceza mahkemesinde devam o-
. ~ ~tı . a. aca miktarda hesap e- «.Brar veren r lTlllZ çetesi mi var p ~ nıyet ı e ıeı e ı e ı eı• oı•ı•ıııiıeıı dilmıştır Eğer bu şık tatb'k olan ço~uk dispanserine yardım lunmuştur. 

e hila Şeh renıaneinden : . • · . ~ il- Dün gece Mısırçarşıııında çok zasına girilmiş oradan da Şeker- maksadile teşekkül etmektedir. Müddeiumumi Burhanettin 
tar " dilirse zaten az mıktarda ıstifa- garip ve şayanı dikkat bir soy- ci Hu...,ı"t Ef. nın· ve daha sonra D" d dil B M hm A- · · • • • d d · ti .. 

300
,, b' ·~ ıspanser e muayene e en ço- ., e et gayı söyletmek i-

la şitmıyetı Utl!mıyeı e c en cemıyc n ın Li- gunculuk olmut ve ayni saatte Hırdavatcı Espiro'nun dükkanı cuklardan ~ir kısmının iliiçları çin bitap bir hale getirinceye 
·cap -l d" 94 }ıazı 

93 
ra kada~ zara~ etmesi veyahut dört mag-aza soyulmuştur. Vak' soyulmuştur. Bo""yle, bı"r gece ı·- mec an n a 1 kt d F k k d d""-d""kl · h" ı · f ' ""' e ıye - 'lll O mevcut ıkramıyclerden bu para- M ka d K t c e Y pı ma a ır. a at a ar og u en, şa ıt enn i a-

ı·ihine ınüsadı salı nın nakledilmesi lazmıdır ki her a.l ısırdçarşd ~ıd pıskrn abulme en- ç~ndde dört dükkanın syulması cemiyet teşekkül ettikten sonra deleri, raporlarla anlaşılan bu 

d 
"ki · d k b . cı er ca esın e vu u uş- cı den hayreti mucip bir şeydir. bu husustaki yardım daha şamil üç polisin, teşdiden cezalandırıl 

inü saat on l.tte ~l sı e şayanı a ul hır şekil tur. Meçhul soyguncular, gece Üç dört gün evvelde Sirkeci ci- bir şekilde olacağı gibi fakir ço- malarını istemiş, muhakeme bir 

ım1an "\anac~ktır. Mul..,,_ s:.az. .. . yarısı evvela Servet B. in bak- varında bir soygunculuk vak'ası cuklara elbise ve saire gibi şey- kaç müdafaa şahidinin celbine 

0 
un ı• , fl b t ın~~?'ale~h k~ halınde olan kaliye mağazasına pençerc cam- daha olmuş ve dört dükkan so- ler de yapılacaktır. Bu suretle kalmıştır. 

tasdi in azanın teşrı e. u e~ ın p_anın a şu veya bu !arını kırmak surctile girmişler yulmuştu. Himayei Etfal ve Hilaiiahmerin Onlar tevkif edilincİye 
lirilmita n!unur. n~ktay~.te?dıl cylen:ıck ıniiı:n- ve buradan 10 lira çalmışlardır. Zabıta şiddetli tak;hat vap- de yiıkü bir dereceye kadar tah- k d 

-~----~--------~~~~..,.k~u~n~d~e~ı~l~ı~r • .__ ______ ..;.ı.Hııru:laı:L.JM>nı-a..lli'aı~·t.EL.i"n..tDAJ-ii.a..l.rıııaJ<.1:.:ı,d,,,-..~~~~.-.~~.:_l.f.Li.ı~ a ar .. · i ıi ol - tır. • ---- _ ..n •• _.,1_ t:. ~ • -t ff--

Yabancı müsiki11inaalar 

Sesli sinemaların umumileşmc51a. 
si yüzünden bir çok müsiki mUnlDd 
tesipleri açıkta kalmışlardır. Giız· me 
San'atlar Birliği bu vaziyet kar .!Sıınal 
da, ecnebi müsikişinaslarının, kaa 
şu memleketlerde olduğu gibi.meml 
ketiınizde de mahdut bir müddet ka 
malarını istemektedir. 

Maarif Vekaleti Birligin bu t 
şebbiısünü haklı bulmu tur. Tu f o 
musık"şinaslannın magdur olm~' 
!arı icin diğer momleketl rd • ittihJ 
.edilen edbirler bizde de almac ıkt 
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jn umde.si "Milliyet" tir 

HAZiRAN 1930 
REHANE - Ankara caddeııi 

S 
100 Telgraf adresi: Milliyet, ı ... 

ı.ı. 
Telefon numaralı: 

1911, 3912, 3913 

ÜCRETLER! 
kiye için Hariç için 
400 kuruı 800 kurut F750 .. 1400 .. 

1 ~o .. 2100 .. 

l
~ geri verilmez 
~: nuıhalar 10 kurut 
1 ve matbaaya alt i§ler için 

nyete münıcaat edilir. 
aetemiz ili.nların meı'uliyetini 

lrabul ebnez. 

I UNKU HAVA 
" •n çok 23 ın az 

.,.,. · Bugün rüzpr 

lıklıpmır ıüuhıhıı 

M. V enizelosun 
nutku .. 

59 uncu haftanın 2 inciliğini 
Darüşşefeka lisesinden 14 Na
zım Bey kazanmıştır. 

Yazısı şudur: 
" Ankara itil3.fnamcsinin Yunan 

parlamentosuna tevdii münasebetile 
M. V enizelosun irat ettiği çok mü· 
him bir nutuk· hiç şüphe yok ki· bu 
haftanın en mühim haberidir. 

Fena tertip değil ... ! 

Polisi~ 

Yazık! 

Dokuz talebe 
gara landı •• 

Kadıköyünde Fransız mektebinde 
bir kaza olmuş ve 9 talebe yaralan
mıştır. Hadise §Udur: Senjozef Fran
sız mektebinde tevzii mükifat me

-Fransızçadun- rasimi yapılırken talebenin oturduğu 
sıralardan biri yıkılmış, 9 talebe el-

·
Her iki aile ar_as_ındaki_ · sami- j etm_ ek istedi, fakat gene karısı !erinden, ayaklarından yaralanmış

M. Venizelos, evvela siyaei frrkalar · 1 · h b d H mıyet çok fazla ıdı. İkı erkek da ınat edı"yordu. tır. Yaraları hafif olan çocuklar mek 
reıı crinın azır ulun uğu ariciyc 
encümeninde itilaf name hakkında iza mektep arkadaşlığından başlı • Nihayet kocası: !:~i~. hastanesinde tedavi edilmek-
hat vererek f.ırkalar reislerini kabul yan samimiyet senelerdenberi - İşte, dedi, karşımda inatçı 
ve tasdike davet etti. Fakat siyasi frr dc_vam ~diyordu. Sonra evlen _ bir kadın görüyorum!.. Karısının dişini kırdı 
kalar reisleri, itilafname hakkında mışlerdı. Fakat kadınlar arasın Karısı buna hiddetlendi: Şehremininde oturan Murat Efen-
rey vereceklerini bildirince, M. Veni d d . . .. . di; yanında karısı olduğu halde Taş-
zelos, muhalifleri bu hattı hareketle· ~ a ç~buk teessüs eden sami- - Inatçı da 'Sensın, mustebıt kasaptan geçerken karısına çıkışma-
rinin doğuracağı neticeden mes'ul ad n_ıı~et hıç bozulmamıştı. Ahlak, de sensin!.. Eğer senin böylel ğa sonra da yumruklamağa batlamıs 
dedeceğini ve her şeyden evvel fırka fakır, malumat itibarile pek müş sinsi bir inatçı olduğunu bilsey tır. Kadının feryat etmesine rağmeıi 
yı dağıtacağını kat'iyetle bildirdi. Bu terek noktalara malik olan bu dim. Murat alabldiğine dayağa devam et-
şiddetli nutuk tesirini gösterdi. M. dört kişi arasındaki hayat ken- _ Bilseydin ne olurdu?.. miş, yum~ukla kadının ki dişi~i. kır-
Venizelos parlamentoda irat ettiği dilerini tan ani t .1 _ E k" mıştır. Agıı, dudakları kan ıçınde 
çok mühim diğer bir nutkunda da iti bah . 1~ . arın gıp a . ı e s 1 kocamdan ayrılıp kalan kadın etraftan yetişilerek kur· 
liifname ahkgmını izah ettikten sonra settıklerı hır seadet şeklın- sana varmazdım!.. tarilnuştır. 

ıçık olacaktır. d d ===="'ı Türk-Yunan münasebeti hakkında e evam edip gidiyordu. - Ben de senin gizli bir huy K k '-"' l l'l k ~825 Şubatı dikkate şayan beyanatta bulundu. Her iki erkek de mühim birer suz olduğunu bilseydim ilk ka- aça KRgıt arı e 
1 

e oy-

"Milliyet" in 

liug-ünkU ycnı 

bilmecemiz 

Soldan sağa 

l - Çok söylemek (9) 
2 - Esirler (5) 
4 - Nota (2). Genişlik (2) 
5 - Yaşa (2). Beyaz (2) 
6 - Nota (2) Trabzonlu (3) No: 

ta (2) 
7 - Mesih (3). Edatı mastar (3). 
8 - Orta mektep (4) İkinci (4). 
9 - _Afiş (4). Gelir (4). 

•• UF"IU"W? Q Q ..... 
eğlenceleri 

Dünkü bilmecemlzla 
halledilmiş felı:Jf 

Yukardan aşağı 
1 - Caka (5) . 
2 - Hicap (2). Kibar (4). 
3 - Manzara (2). Arkada§ 

Sopa (3) . 

24/6/9 
25/6,19 

28 / 

29 f 

301 

1 - Ü 
ne 24 
ışlana 

<2)· m bul 
2 • 

4 - Bir harf (2) . Kırmrzı (2) .. 
5 - Tat ( 4). Çok değil (2). 
6 - Erkek (2). Çok değil (2). 3 - N 
7 - Nota (2). Yama (2). Sakil c bir 

Edatı mastar ( 3). 4 . M 
8 - Zaman (2). İyi değil (4). 
9 - Zengin değil (5). ılis ja 

f payitah Yunan başvekili, yeni Türkiyenin mevki sahibi genç yakışıklı a- rımı bırakıp seni almazdım!.. mu,! m:~e'?iy.et ve te~eddüt_yolund:'ki me damlardı. ' . İ Pangaltıda Kaspar Efendinin dük 
BaAcil' ; saısını rıyasız bır takdırle takıp etti- K d kisi de hırçın, hiddetten kıp kanına Mithat isminde biri girmiş, .11111HHH1111111111111111111111ııııı.. ..ı1111111111111111uuıııunnuunı• ••ııi 

,.1d H ğinl, her iki hükUmetin de istilak!ra- a ınhır da _ _'.<ocala~mı ~esu~ kırmızı olmuştu. Fakat bu kav- erzak çuvalları arasına kaçak sigara 5 111111111111111111111111111111111 
,,.. "'1111111111111111111111111111111111111 

r c. ala dimdik ne emeller beslemediğini, bilakis ~decek .gu~ellıge, zekaya, ıncelı gadan sonra düşündüler şuna kağıtları bırakmış, sonra da tütün ;·===-=-- ANADOLU =:·_.==·= D 
'1 d memleketlerinde d3lıili ıslahat ile ge malıktıler. Dahası var; bir karar verdiler inhisar memurlarile dükkana gele-

P. UrUyOr f meşgul olduğunu söyledikten sonra, ailede yegane hakim erkekti. - Müşterek saadetimiz için rek: (:İnsan vurdum duymaz olur yeni _itilafnameyi işaret edrek· "tari- Sözünü yaptırmakta hiç itiraz birimizin daha kuvvetli olması - Burada kaçak sigara kağıtları 5!: ii J\l 
hTl __ mkucyadelenin.kat'ibsurettdaebitti~ini, dinlemiyen bu erkeg' in karşısın lazım!... var! demiştir. =====: SJGQRTA ŞiRKETi =:.i G 

B·ma bu kadarma doğruau can ur - unan munase atın yenı ta· d k . . Çuvalların arasından kaçak kağıt· ı: 
tı'·anrmyor .. Bir kaç gün evvel rihi bir devir baylamış olduğunu.,, a arısı ıtaat etmekten zevk du !ar çıkmışsa da dükkan sahibi Mitha- 5 ••• = Tilrkly• 1, Bankası tarafından tA"kll edllmlftlr .:.: )to 

ııllm Taksim meydanının Samimiyetle beyan etti. Yunan başve yuyordu. A tin çuvallan arasında dolaştığım iddi •• ~ wy :: , b 
zi:: tadıma tesadüf eden ve O· kilinin bu nutku, iki hükfımet müna- Diğer ailede ise hakim olan nkarada dolu a ederek zabıtaya haber vermiştir. :: Yangın • Hayat • Nakllyı • Kaza • Otomobil • mH'ullyed :: h a 

sebatında çok samimi bağlar teessüs kadındı. Sözünü dinletmeği bi- Yapılan tahkikat neticesinde Mitha- :: maliye Slgortalarını lı:abal eder. :: t~ pek çirkin duran bir tel- ettiğine güzel bir delildir. 1 b' k d k" k tın kaçak kağıtları dükkana kendi ES ;:ıınul yı ' dlteffuln kaldmlmaıımdan İki hükümetin kat'i bir itilila. var- e~ ır a ın 1' ocasr onun ar- (Birinci sahifeden mabat) getirdiği sabit olmuştur. Mithat 5: Adree: 4 OncU Vakıl han lıtanbul :! 
·,etmiı idim. Yıkılası direk mak hususundaki bu azmi, her iki hü zu arını yapmaktan lezzet alır- hakkında tahkikat yapılmaktadır. !~ Telefon: lstanbul - 1131 Tolgral: lmtıyu i: stey 

ıa_ d kfımetin başında bulunan şahsiyet. dı. olabilmişlerdir. Üç top kumaş 111111111111111111111111111111111111ııı... ..0111111111:11111111111111111111111111··· • t 
Y~ doral a duruydor. Dod gnıau 

1
a· !erin dürüst ve müsbet görüslerinden Yaz geldi. Her iki aile tatili Elektrik ve havagazr fahri-

111111111111111111111111111111111111
" """"

111111 111111111111111111
1111111 ,aa 

evi ar arın vur um uymaz ı- ileri geliyor · . k . . b" 'd k k l - Galatada terzi Robertin dük-

!
. di k k. H" ti ,__ · geçırme ıçın ır yere gı ece • asının önündeki saha, kamilen kanına anahtaı· uydurmak sı.ıretı"le 1' h ·ı · · ..ı · · · • ı h ff "k \ yece vo ıç I! pı"" et Hl il h k a sı ınız ı,.n. ışlnız ıçın ve asr ayatta muva akııeıiniz namına çok 

ı.:R t k\"f l ·. ç § P e yo ki, Tür~ - Yunan !erdi. Her sene deniz kenarı bir su ile dolmuş ve burada bir o- hırsız girmiş, 3 top kumaş çalmıştır. kısa z•ınındıı, az pırı ile lisan öğreniniz. 
ziru e l te ng.~.· ~'.'""'•~-- mukarene~I, Ba!k.anlardakı sulh ha- verp · . .,>; tomobil çöken toprag' a saplan- 2 - Unkapanında Haydar cadde· kını oluyordu Çunku Rusyaıc"~ u-,- -·-•.,J• -Jh; ·~-.,-- ,.• ı · '" senı: vaz • · · · · ~~ llYMR~I' RIR~ITI · d O · · İ · · • j leraıı. ... " - sınde 18 ve Demırhan mahall1>:ş111de 

l h:-Jr:ı,~ ...,,~ı,.~~dı bu fırsattan ! U. nun ıçın ngı!ız fevkalade ·- "'· S b hl . b nk el "kin · l<Ulud Ua-.ı '-''-'Y""""" uu.ıil!la•a•·\ . ı mı ...: d 'ı ·. f d ·ı ... ··ı 'lı ıeıu a a eyın • ava g enı cıı' .. ı· . ımesının ı ıem ' ii~-um ıu mey aı.. .fGP•ü'°' "a:i:iif i.,'f,f Jl1 anı; ı f""A.vrilpJ'~Uı~ ' '. ~·": d • 1 1· bir yerde g. e mıştır. 'i emşehirdeki memurm iı ~;,~~ralı- e~lere hırsız grmiş, iail- · ' :; l seıanet bu direğin kaldrrtlma- vbu noktai na~;;;,,d; ·da ehemmiyeti ~evsıkmıdnıh a~ E 
1 

- 'k" er- evleri önünden, Sıhhiye Veka- !eri olan Hayri yakalanmış, Nuri Dl1 11 lflU l ul 1 lllU (la ... ,,, 
2 f . d . . " çınne a a ıyı o acarrı ı 1 -

1 
aıt oldup yer en ısteınış· lıaizdir.,, 

1 
k d d"' .. ··ı~üştü leti arkasından dolaşarak elek- kaçmıştır. 23 haziranôan 23 erliile kadar üç aylık tatil ımidd ,tin de devam etmek 

• sa~ Simdi a~kborladak?ir mu· D·u .. nkı .. ı ""mac .. {e Fa~::ı~i aka~~~~ska tUrlü trik fabrikası ve _Kayseri -Sivas Acaba, kaza mı? üzere lngilizce ve Fran"sızca gtindüz dersleri. Yeni boşlıyanlar,. ?rta v_e yUk-
sıI\ıere sllııilesı. aş ar l ne UCU s a·· .. .. l d" ' demiryolu fabnkası kenarın· İki arkadasile birlikte Bomonti sek derecede bulunanlar için ayrı ayrı kurslar. Cuma 'e P"'"

1 mt!~t~s~a 
B 

'"nur ne bucağı Derken - _. uşunmuş er ı. d İn esu deresi taşını~ bahcesine gid~n arabacı Halil bir olma'- u··zere her ~ün bir saat. Üç ayda altmış saat,. ayda hcı \lra. 1 a e e 
e.-· . . .. li t b' İlk defa ı"htı"la'f cıkıyordu. an geçen cd d ·. t.~ ' ~ 0 ı L d ı d et, bınkacılık d tanzım ame ya ı ı (B · · · hileden mabaat) B nın geç ı masa etrafına oturup görüşürlerken için dühullye üçretinden tenzllat )·apı ır. isaıı . ers enn ~ tıcar, . . _ 

s 
yanı 

çıka 
f ah 
ıneI 
paz 
laca 

Kı# anını 1 "d ı bu d~ ırıncı sa Kadınlar dağ b~şında yazı ge tır. ul mdeyan a .. e_ı;kel . • cebinden tabancası düşmüş, patlıyan ve muhaberatı tlcariye\C chemmi~et verlldl~ı gıbl talebe ıçın der,[ er h:ırkı_n 
m{.

i ame e er gı er ve n memiştir. Eğer biz ecnebilerle . . kl . . k t" b" 1. g' i yer er en, suru eyıp ge- · H ı·ı· b de s or fırsatla·,·ı da temı'n edllm·ıştı·r. Bunlardan ba•ka •.kj1ın _ ıı'". n 'e _u.ca· 

da
. di .. .. . .. . · f d 

1 
çıremıyece erını a ı ır ı - k 'b" b' k tabancadan çıkan mermı a ı ı aca· p ' h 1 

lstlk.a~ ay sonra o .ıre ~.egın temastan umıt ettıg 1mız ay ay , la sö !etliler. Erkekler ken- tirdiği -~i'.1ko~_ba_ ır gı. ı ır ço ğından yaralamıştır. ret dersleri de muııtsıauıın tedrisat• dC\·am etmektedır. AHıca ccııc ı" S 
-;iılı mahalletmesıne musa.a- oyuncularından bir çoğu, oyun- ~~f-·P· ~kna etmek istediler. eşya goru>muşt':'r. Dıkm:_n ve Zavallı ana... için Ttirkçe dersler! ucılmal< üzeredir. • ... 

T 
!der amma bu sefer de bu ışe cularımızdan pek azı kadar oyna Fı el ':.ı ·k1 d 

1 1 
b. ag·ızdan· Kavaklıderedekı meyva agaç- Amerı"kan Lı·san ve Ticaret Dersanello':rı ın · k'" a rnt a 111 ar 1ep ır . • l d S r Karagümrükte oturan Şe;rki an-

utahsiaat bulunmaz ve o or yabilen bir takımdan unmyor- A k b f 1 d d diler lan hasara ugramış ar ır. e ın nesile kavgaya tutuşmuş, oglundan l b · Alemdar caddesl 23 N..rra aı direk orada dimdik durur. sak hayli zaman bekleriz. . -h r~ d ~ ~~ a ır~ k ea si~ birikip ge·tiği başlıca saha, dayak yiyen kadına Abdurra~man Istanb u "ll esı: Telefon: lsfanbul 1737 ~ir 
ıende bir yabancı gazetede Dilnkü oyunda bulunan her bız er e ı~ın~zı ylap dı ." s Yenişehir olduğuna göre bura- kapıyı kırıp muavenet etmek ıste- 'S k "' . . . de bunu sunstıma e ıyor u • . . . 1 1 ş k" - 1 Abdur .., l b · Beyo~ıu Kabristan so a.. k 

um. kes gördü ve takdır ettı kı bu dakı evlerınyenı yapı aroma- miştir. ev ı; ayrrmaga ge en · B sı ., cı<> 
d tla 

"M" · · ··d f nuz 1 • d k ı ··ke rahmanı birakla yaralayıp kaçmıştır. eyoo· U Şll e : No 42 Telefon: Bnoguı .ı:rn a 
arls civarın a aç n us- macın haklı netıcesı, mu a aa- K ... d 1 .k .. d ··ttefı"k sı sayesın e yı ı an ve ço n ' 1 b rşı . , h . 

1 
a m arın ı ısı e mu . y 1 dd Yaralı valide hastaneye yatırı mış-

ek&t 8ergisi" heyetıle o ye- mızın fena oyununa ve mu acım . k ı a hücuma ev yoktur. a nız ca e ve tır. Kaçak Şevki aranıyor. \ l k ' ~ 
n tabi olduğu Belediye daire- lerimizin kacırdıkları muhakkak ~az?~t:e ~ca arı~denberi ko· parklarda, çimenliklerde ehem mektup gibi zarfa koymuş- Denı· z \e11gzıın sa ına ıng OHllSJOilllll an·. -,·dtiel 

S
on arası açılır ve mUşk!lAt ol- sayı frrsatla~na göre lehimize af a 

1 
ar. aç/e~tında olduk· miyetli tahribat olmuştur. Sel- 'U U 

ı diye (Vensen) ormanı civa 4-2 5-2 idi. c
1

a arınıdn _esare ıkaklerin dedig'i !erin hücumünü müteakip An - lar 
ol · d b' • , · · arını aıma er e k b ı d · · Yenişehir ve ci Avusturya tebaasından Val-

ı!la olan sergt arsasm an ır Macarların yegane ıyı oyun ld .: k d"l r"nin pek maz ara e e ıyesı,_ A}ı ağaç kesilmesine bile müsa- cusu merkez muavin de olmasa ~- ugunuk .. en . ı ~i~lerini iddia varına külliyetlı nezafet amele- ter'in, Beyoğlunda Tepebaşın-
m4Letmez. Böyl~ce ı:nesel~ ort_a takımın mevcu.~iye~ i_le ademi e~ :;~:rd~.ne ın si göndererek yollarda ve vyol da zarfçılık suretile 1200 lirası 
rab<ika nm bir köşesı ııekli ven- mevcudiyeti musavı bır hale ge- lu imdiye kadar hiç olma - a::ıarında, sokaklarda me cut aşırılm_ı.:...şt_ı_r. _____ _ 

i<bir paviyonun orta&ll1a ge- lecek. b~r e di Onun için iki er- lagım m~zgallannı açtırmış ve Hanımın itibarı çok! 
ve !i~~ bir ~m .a~a~~ kesilemez. Futbolun dünya?~ fevkala-. ~:~ le ~a~re.te düşmüşler, de- suların ~ır an e_vv~l kaybolma- Son günlerde en çok satılan Ser-

sgı ıdaresı dtişunur ve şu ça· de taammüm etmesının sebebt · b" düsünceye dalmışlardı. sınr temın etmışt · kildoryan ve Yenice siı:aralarıdır. 
1' bulur: . . seyircilere d?ksan d~ki~_alık b_i~ ~e;iyet;iz görünen bu ha_dis~ Yenişehirin ?rkasındaki (Fı- Türk Ocağı sarfiyatı gittikçe azal

b-lrarc1Ağaçlan kökile qıkarıp ~- tama_şa zevk. ı ve .. aynı m~ddetlıK git gide ehemmiyet a.ldı. Çim_ ku renkö_zü) d_eresı ta~arak o hava maktadır. Hanım sigaralarının satışı 
af kl der Kesmedığl h b d 1 h ye f d t h bat apnuş- günden güne artıyor. Bilhassa soıı ~ gtar a na. e . ma ırane ır mu~a. e enın e _- kadınlardan bi~i s~kın'. _?lutı, a lidekı ar?zı. e . !!". r: Y . çıkan ucu mantarlı sigaralar rağbet 

8500 kilo sadeyajı;ı: Kapalı zarfla ihalesi 14 i. 930 Pazartesi ~. 1 
ı4.7 93ü ,, s.ıs.ııa..ı ., ı 8000 ,, yerli pirinç: ,. 

3500 ,, vakete 1 
9500 ,, kösele kapalı zarils ihalesi ıs 7 930 salı l'unü ~- 1-h 
2000 ayak vidala 

50 adet me~in 
o~niz kuv\etlerl efrat ve talebe>! ihtiyacı ic;in yukarJa mlld 

d 1 1 ~ak ve saire kapalı zarf usulile hizalarında yazıl 
ar arı yazı ı er,. · . . .. 

gün ve saııtlarda ihaleleri icra edilecektir. ~artııanıclerıııı ı;orrnc 
lsrcyenlerln her glin ve itasına talip olanların. ı·nnıi ihalede ı' 
muharrer 

5
aatta Kasım paşada Denir. levızım ~ atııı;ıl n .a l.ornı•" ı y;n.de Beled~ye a~zmı açamaz. canını bahsetmesıdır. Halbuki kat kocası hakımdı. Dıger ka - tır. Gazı çıftlıgıncıe tahnbat görüyor. Satışın artmasından anlaşıl· 

T.trl Emanetın yennde.olsam tıp dünkü maçta duvduğumuz _heve 1 dm ise hakim, fakat kocası çok yoktur. Buraya 11 milimetre dığına göre hanım sigaralarını kadın-
r F~yle h~reke~ edeı:m. ~ canın nisbeti 2 '90 dı~. y .. nı ~fok yumuşak~ı. İki kadın şöyle dü· yağmur yağmıştır. !ardan fazla erkekler kullanıyor. Hal- n;,;u;;;n;;;a;,,;,rn;;;u::_'"r:::a:::c.::.a.::.a.::.tl.::.a_rı_. ------------ --------

i,>ırkecıde __ dort diikka_ n . san_ dakik. a_da_ y_alnız ıkı dak!ka: şündüler. . . bu ki yeni çıkan Bey sigarası bu ka· panında l laraç\'1 Ka,.ı \lchrr« '" An 

1 S k 
.. k h kk k dar rağbet görmemiştir. 1 · 'I' t d 

R,Bir kaç gun o uyor, ır ~cı- Salahattının ı _ ı _mu _a a sayı _Bizim izdivacımız ıyı olma p \~Bıımilıımıııl\ı!ll'>llll!ll~ıı.li!-••19J Şehremanetı ı ana ı h•ll•sinde ı li;:ır a
1
11 '"'"~ı-ıda •ve R 

-~pir takım hırsızların sıra ıle yı. topu kalecının elıne. atmak mış .. Hakim tabiatli bir kadın, ar ftffi}Z 1 Bu akşam d numaralı depo; llalatt:ı Karabaş ınasulı·ı ~ • d kl '"dd 1 Şchreınanttinden ; lle)'oglun • 

e 
. ..1ört dükkan soy u arını suretile kaçırış m_u. _et.ı. şiddetli olan erkeğin_karısı o - Elhamr-a sineması hailesindc Dibek c.ıtl,binde nu•

1

\. 

k 
t" l k lk d d • k ı • Sarı LOtfi m:ıhalleıinde i\Teşrutiyc t 1 1 ııraza 

a '· 5eteler yazdılar. Hırsız ı GoJ1arrmızı, bınnı L evre- malı. Sakin ta biatli hır kadın a y u· e s ı yor '.''ansı l,·arol , .• Cari Kooper'in rasız arsa, :'\o<lışaiı '" rn·ı m:ı \fi • •' caddesinde !Si numaralı dllkkln ~e'd 
har m'alan Polisten ~ahkik edil- de olmak üzre stkı sutlerlc Mu- gene 0··yıe bir kocav. _a_ _varın_ ah.. tcnısili ı• sındc Sulu kule cad.biııd.c .'H n ' - - kiraya verilmek içiıı kapalı ı.r ·• '6 
bolylikı;e yazılmadıgından bu ha zaffer yaptı. . Onun için bunu degıstırelım.. -• j)"na"ba"r Me\ok meıavedeye konmuştur ... Taliple.rin maralı kulci zemin mahollı. Koru- uı~ 

1 Tra ·ın doaru olduğunda şüphe Macarların sayılarına gelın- Fakat bu fikirden cesaret alan lliıinci sahi[ eden ma\ııd ) uU U& .b şartn~me almak için her gun levazım Haliç ciheti ~:ıniniıniı t .-ııfınJıl'"aş~ •. k 
azlr-ıı; .. H;sızlrk denilen şey ~e ce biri bir korner esnasında bir iki kadın hiyanet yoluna sap - zerine Londra ve Berlin piyasaların- '. esıı· so···,\ü \C "ırkılı filmini tak· müdürlüğüne milracaatları. TekUi numaralı cıda kirava 'en'mc\<! }ağa'U 

her yerinde olur hır ··d f'" · 'n topa vuramaması d 1 B u acıkra yaptılar ·· ·t eleler cereyan et ·' • Y 111 ektııp1arını da ihale günü olan 26 açık olarak :ırn ""
1 ınüz.ı irlik Tııla yanın • .. mu a umızı . . . • ' ma ı ar. un_ . , ~ . da musaı muam - dlm edecektir. Ayrıca bütün dün- konmuştur. Taliplcdn ;ıır-... ljj~ 

..lir. Zabıta bunun onune, her ikincisi de kalecımızın vak,ında o gün her ıkı kadın kocaları- mektedir. TITO haziran 930 per~ombc günü saat on · l d pnt• . ld k . b' İ yanın en büyük tenoru 1 gürnıck için her ~ün müz· ·ı· ıcl\'t 
ıan gecemez. Lakin Sirkecı rıkamaması vüzünden o u. nı terkettiklerini birer me tup Bıı piyasalarda Tiirk hrası, ır s- SKl'PA t•ralından PERENSESI- be« kadar mezktır m!ldnr üğe ver· 1 · ı '" uu nf ~ . · h b ı ' girmek için iha e günu o ;ı;}ÇI l · 

raca
1
i; bir yerde dört ~ükk~n so- Kalecimiz zararsız, m~dafa- bırakarak bildir~il.er. Her ikısı t1ecrl~~r~üog.2J~tl~~"i~ta~~~lı \::'r~~:~: TA, MARTA vı repertuvarın· meleri. * * * muz 930 paı"'1esi _ııünü A~~aeycae 

aa• _ "rken o mahallcnın mutaad· amız vasat, merkez muavın fe- de kendı' ailelennın yanma av- ~ ğ · h 
1 

ı t gınnl rl~ dan a'aha zı"yade kıymet buldu U an dan Slltr mc<, Ul" şar.ı ar a S b h 1J d '"d'"r\u··~u·'ne cc
1
1'1Fkrl ). 

·1 • 1 b k . . l .. ' tf? Şehremuetinden: e ıe a n e mu u ~ ~ . . "'°J 
'} ·olduğu şüphesız o an e çı- na. muhacimler - müessır o ama det etti. Fakat bu ne cur e ı ·.. !aşılmıştır. Eskiden. TU:k _lirasr borç- edecektir. "' J:"~ nerede e-ezer ve bu adamlar yıslan müştesna ·iyi oynadılar. Buna kendileri de şaşıyordu. !ara mukabil kambıyo ıstıyen ecnebi Ya'/. fiatları: 25, 40, 60 !·~. I, 2, 3, 

4
• 

5
, 

6
• 

13 numaralı 1, *1 1 * 1• • ı.ı ., 1 
1

1~za ı - - - barakalor kiraya verilmek için açık >&\"&Zıt 'a re,111< "' • ı "ın' 
· ra ay basında ne hakla o dük Macar takımında merkez mua- Bereket versin ki, kocaları bu- bankalar şimdi Türk lirası aramağa Kuru ~tur · d · ·· d f. 

K 
tı , d il h E t B müzayedeye konmuştur. Taliplerin paşa lıamanıı önün e,ı ıntıy aı . 

·ıe.lardan _para ist_erl_er?. Zabi- vin (ualnız ilk _de.v_rede)_iyi. so.l nu serin kanl_ılı_kla_ ka~şıla ı. başlamışlardır. N~ru a . sa_ " V k"l · d ı rı b. ız , _ .. k k 
1 

t dbırkr netıceaınde Malı· ye e a etın en ·•rtn•m•Yı rro··rın•k Vin h•r gtin mu- ın•h•lli karalı zar u·• ı c " sene 

ın bekcılerden ıstıfade etme -uavı"nle kalecı ıyıce, dıgerlerı Mahkemeye gıdıldı. Tala ara ittihaz 0 unan e . , ~ • y ,., vaziyetin· tabii bir1ıale .. geld_iğ_ini ve zavedeye girmek için ihale gUnil müddet için icar• venccelcıir. TaliH 
İ ikrinde bulunanlara bu hadi- vasat ovnadılar. rı alındı. zararlı kambiyo temevvuçlerının ö- 931 senesi mayısı gayesıne ol~n 14 temmuz 936 pazartesi glinü olanların şartııame•!r. gormel.. üzeztn 

O 
~i ithaf ederim. Hadiseler: hakem iyi idare Sert olan erkek ile hakim ta· nüne geçildiğini beyan etmiştir. kadar tab'- ettirilecek evrakı levazım müdOrlü~n• gelmeleri. Fen l•külte•ine moacıat •e ıekll 5 

ıtı J. Sırrı Beyin bir sözü.. etti. Halk az bağ'ırdı. Heyecan bill;tli olan kadın e~~endiler. Haber aldığımıza göre, evrakı matbua kapalı zarfla münaka- * * * •• teminatı havi zallırı ihale gün· 
~aMalum ya şimdi günün en duyulmadığına delil. Öbü; tara~ da. beyle. yap_tı. naktiyemizin mecmuunun yüzde kır- saya vazolunmuştur. Şehromanetinden: Hocıp•t•da olan 15-~·930 saJııüııli saat 14 ·e 

D 
d . . . b". · 

1930 
güzellik S.G. Artık ınatçı ıle ıntaçı hı; aıle kı nisbetinde kambiyo ve altın para Münakasa 25/6/ !130 tarihine dd 1 d Marlçı oteli kadar daıre ~ncü•<ninc te\"di eyi<' 

v · 11m ışı ızım af İ k'l tmı"ş uysal ve sakın olan evrakı naktiyenin muayyen bir kıy- mu··sadı'f çarşamba gu'"nü saat on Tramvay ca 
15 

n e ' k ı · ·1• ol n· =ı ın S Sırrı B tar ın D E F N teş ı e • ıltında l ı numaralı dillckln. l n ·a· me erı ı .n L' " · ,,. ı<;as ın . · 1 . · l mette kalması için Devlet Bankası- d · d .. " 
; S< bir doktora gösterilmeksi- !ar da başka bır aıle kunnuş ar- na tevdi edilmek üzere bazırlanmıt· dörtte levazım i aresı~ e mute La eıı· a,artınan\arı ınüdftr\u" ~"'11ı·ıden ·ı 

A 
ti zayrflatılmıs olmasıdır. Bu dı. . . f k" . tır. Paramızın kafi istikrarında ve §ekkil mubayaat komısyonu~da L'.I U 
B~ sonu nerev~ varacağını bil Her ıki tara ge~e es dı s~~ıı- ecnebi piyasalarında daima llyik ol- yapılacaktır. Münakasaya ıştı 
.. 

1 
~ Yalnız. d-oktorlar diyorlar mi hayatlarına av et e ce er- duğu yüksek mevkii almasında amil rak edeceklerin teklif mektupla . d 2 3 3 3 4 3 18 

11 f"' b 1 la b k baş db" ı da L•!·lı' apartmanlarının üçüncü dairesın e · • - ' · ' · · . hl. di. Fakat a ay rını aş a olacak başlıca te ır er meyanın d rını ve (3182) üç bin yüz sek· "~ 

K 
ıılte .Ef d. ı B' k e bir ka yerlerde geçireceklerdi. Yal olan bu karşılık meselesi vakti~le: sen iki liralık muvakkat temi- 4.3 4•13, 4-31, 4.33 numaralı Uç, dört v.b~ odJlı evler il'., 
orl;.- en ım. :>tr err "lk k 1 kadınla sa nazarı itibara alınarak lazım g d ' 1 1 d k' 2 ve 6 numaralı dtj~Anlar muza. yede Ilı . .. ·d nız ı avga uysa - tl aynı· gün e saat on tman ar a un a ı 
nan·ıme baostermek yokmu" u... . k k d kt kambiyo temin edilmiştir. na arını apar d ·· ı · · , k asın açı ı d ı "dü · ·ı kt' Kira Iiatlan haddi 1A,•ıl 1 a görull uğu surete 

·u·.,alım ,za"ıflama"a yi.ireği da ınYeern'ıekocarası Akdenı"z.sahı"lı"n· Kibrit mukaveleıinl yapan Ame- dörde ka ar evazım mu nı kiraya vcrı ece ır. ' ı· , , 1 · 1" d b ·· ·· .ıh ~aat dokunla başla ı 

( 
t rikan sermayedar grupunun verme- yetine verme erı .. zım ır. Haziranın yirmi altıncı per~em e gunu s, · 

;o~ m.ır mı. de bir yere gidip balayı yapma- yi taahhüt ettiği (10) milyon doların Münakasa §artnaınesi leva- ra ·ak on ikide ihale! kat'iyeleri icra Jnacaktır. MeıkOr ban 

W
" :rt·S. 1Sı;rı B. deb_ce·b~apkve1rryor: ğı düşiinüyordu. Fakat uysal ka da bu işe tahsis edileceği muhakkak zım müdürüyetinden ve İstan- ) . 1. 1 1. . }' akçclorini a!arıık tıırlliıe 
ı' İ st- vı amma ız u ac ?.r za- d . • . .. ··ı kt d" ve dlikkı\nların ıcarınn ta ı p o an aı . "••• · .. . . d ın ıtıraz ettı: gorn me e ır. b•ılcla Dolmabahrede evrakı tııa•· ı t

1 ı ·· l · ııı· • 

• rte·:'dck, yurcgınuz ayaııır mı - Ben oraları bı"Jı'·rı·m. Baş- d . - . t'k ' ~ h .. 1 .. 1 .. ,. ı •'" " muza yet eye ışt u " - Dainler de paramızın aımı ıs ı - matbua aınbarr mümeyyizlig"in- ilandan itibaren er u ı.ıı mu< ur u6c 

t
. p \.-i"!lS'" sordu mu? . .d 1. d d. · r d dl>. ı k e :ar tr. - 1 ka bır yere V,l e 1m, e 1. rarın_ı i!'itıhda e en te JT ere ÇO - •• ~lltlahl\ir.. r;ık ~[JTlL:t:ri. 11 •mıniv'"et vcrrr.ekterliri~r. 1 llc11 l1er r-utı :J.r 

· ~ -in k ca fikrini müdafaa • 



aaş sa ıp erını 
Istanbul Zat Maaşları Muhasebeciliğinden 
Sultanahmet Eylp Samatya Kasımpafa Haydarpaşa CskOdar Beflktaf Boynğlq Fatih Mcrkn 
den yek. den ye k. den ye le. den yek. den ye. lı: den ye. t den yet. den yek. 4eıı ye le. den ye k. 

Asker! tekaildil 10001 - 10450 38001-38150 40001-40300 21501-21750 28001-28400 83001-SS400 48001-48300 52001 - 52200 17001 - 17400 ;ıooı - 3400 
Mülkiye • 6501- 6650 32501-32575 28001 - 28150 19001-19050 18001-18150 22501-2!650 26001-2(1180 14001-14200 10001-10200 i!OOl - 220~ 24/6/930 Salı kadınları 

25/6/980 Çarşamba erkeklere Asker Ailesi 8001- 8350 36001 - 36200 42501-42950 20001-20250 26001-26550 80001-30600 45001-45500 50001 -50250 1400 -14500 1- 400-
Mülkiye • 5001- 5250 32001-32100 29001-29200 19501-19560 16001-16300 11001-21250 1!5001 - 25200 13001-13150 8001~ 11300 1- 300 

26 '6/ 930 Perşembe 

kadınlara 

ilmiye telı:aildü ve eytJm ı 
Hizmed vataniye 
Askert tekaUdU 
Mülkiye • 

501- 610 

10451 - 10750 
6651 - 6750 

4501- 451!5 4001- 4080 2501- 1!510 

3Rl51 - 38300 40301 - 40550 21751-22000 
32576- 326:\0 1!8151-28300 19051 --19090 

2001- 2060 3001 - 9040 ssoı- ss:ıo ısoo- 1550 1061 ~ 114() ',-: ·~ 1 
28401 - 28800 83401-38800 48301 - 485SO ııttoı -ıı~.roq 

17401-17700 84-01 - 3700 18151-18300 226!SI - 22750 26151 - 26250 14!01-14350 10201-10.'IOO 2201 - 2JOO 
Askeri ailesi 8351- 8650 3620 i - 36400 42951 - 43400 20261-20500 26551 - 27050 30601-31200 45:IOl-459SO ı;M5 l -50500 14501-14900 401 - 800 28 / 6 I 930 Cumartesi 

erle eklere 

!9 ( il 1 !130 Pazar 
kadınlara 

Mülkiye it 

Askert tekaüdü 
Mülkiye • 

5251 - 54:;o 32101 - 32200 29201-29350 19561 - 19620 

10751 - 10900 38301 - 38550 40551-40850 22001-22280 
6751- 6900 8301 --28360 

16301-16600 21251-21600 25201-253SO 13151- 13300 8301 - 8500 801- 6001 
28801-29200 33801-34230 48551-48850 ~!<Wl-52600 17701-17900 8701- 3900 
18301 - 18500 22751 - 22950 26251-2.6.~50 !43~1 -14500 18301-10400 2.'101 - 2400 

30 ( 6 ( 930 Pazarıe~i 

erkeklere 
Askeri ailesi 8601 - 8900 36401 - 36650 43401-43850 20501-20800 27051 - 27600 31201 - 31850 45951 - 464-00 eo:soı-eo1so 14951 - 15250 801 - 1150-
Mülkiye • 5451 - 5650 29351 - 29500 16601 - 16950 21601 - 21730 25J51-25500 13301-13450 8501- 8600 601 - 850 

1 • Üç aylık maaşların tediye kimsenin maaşını almağa tavas kızların maaşı tasfiyeye tabidir. nazaran maaş tahsisi tarihinden zevce hem kerimesi olanlardan 9 ·Yine bir cüzdan üzerine racaat edeceklerdir. 
rıe 24/ 6/930 tarih: Salı günü sut edemez. Ve bunlara maaş ve A) Bunların tesbiti için en u- sonraki nüfus tezkereleri üzeri- yalnız zevceye ait maaş tahak- bir zevce iki veya daha fazla ke- 10 - Bu ay maaşlarda müte-
ışlanacaktır. Ve Altı günde hi. rilmez. fak yaştan en yüksek yaşa ka- ne yapılan sin tashihatı mutt!· kuk ettirilmiş olduğundan elde rimesi olursa bu kerimelerden kaidin ve mensubiııi askeriye 
m bulacaktır. 5 - Erkeklere mahsus günler- dar merkezde bir yaş yoklaması ber değildir. bulunan cüzdanla zevce veya birisi tasfiyeye tabi ise yalnız şu d~~ de~ece üzeriı;ıe ınalfil ol":r 
2 - Maaş tevziatında No. lar de kadınlar, kadınlara mahsus icra edilecektir. 7 - Her kar yaşında olursa ol- mutekaıtlere t f h h "' mahdum maaşını şubeye müra- beden zevce valde ve mahdu- .. d . . er ı z~ an'. ı 

.astır. günlerde erkeklere maaş verile- B) Yoklama için ibra"' ede- sun yoklaması icra edilmeden caatla alacak ve kerimeye ait mun maaşı verilerek gerek tas- yuz .e .°ı:1 ıki buçuk ve diger mı 
3 - No. sı ve günü gelmeden mez. cekleri vesaik şunlardır. hiç bir kıza maaş verilemiyece- . . . , . .. tekaıdını askeriye ve mülkiye , 

ç bir kimseye maaş verilemez. 6 - Kanunu ahir mucibince 25 C) Resmi senet, Cüzdan gı-·nden beyhude şubelere müra- maaşın yoklamasını ıcra ettır· fıyeye tabı gerek maaşa musta· le bunlar b·1• . , .. .. . ın ı umum eytamınıı • 
4 - Maaş tevziatında bulunan yaşından 45 yaşına kadar bakir Nüfus tezkeresidir. caat olunmaması. mek uzre ayrıca merkeze mura- hak kenmeler, maaş tevziatının maaşlarına yüzde bes zamla ma : 
ılis jandarma ve saire, hiç bir ve dul babasından maaş alan Kanunun 65 inci maddesine 8 - Bir cüzdan üzerine hem caat edecektir. hitamından sonra merkeze mü- aş tahakkuk ettiriı.nl"iştir. : 

!STANBUL. VILl\YETI 1 Edirne Kız Muallim mek-' cektaliplerin bedeli muhame-
DEFTERDARLIK iLANA Ti • •• •• • • .., •• nin yüzde 7,5 nisbetinde temi-
~ı~tiy_e vekal~tinden: tebı mudurlugunden: nat irae etmeleri ve inşaatın 
Gumuşhanenın Sorda anbarında bulunan 

)ton1obil ahit ve sair malzemesi 25-5-930 dan 1 - Mektebimiz yeni binasT- devamı müddetince müteah-
tibaren otuz Q'ün müddetle müzayedeye ko- nada <Eski maryalurt) yemek hidin bu inşaat üzerinde me-
nutmuştur. Taliplerin ve fazla tafsilat aln1ak , • • 
steyenlerin mahalline ve ya Hazineye müra- hane, mutbak, çamaşırıhane, S ul hır mımar bulundurma-
~aatlan. ... * * bulaşıkhane ve müştemilatı te sı lazımdır'. 

Satılık kotra Kasımpaşada Valide kızağı 
yan ında yarı batnuş kotra talibi tarafından 
;ıkarılmak şart.ile müzayedeye konulmuştur. 
fahmin edilen bedeli 150 liradır. Satış nıua
ınelesi aleni müzayede usulile 13 t~mmuz 930 

pazar günü saat 14,30 da defterdarlıkta yapı-
lacakbr. ( M - 244 ) 

• • • 
Satılık arsa No t, &ki Kurbahdere yeni 

inci ıf &rau\)~ sokı;W\. ~-ıy.ıaıja ı"i"im.\w.\laj 
q{adıköy, bir tarafı 3 harita numaralı arsa 
ı/ir tarafı 26 No. lı arsa bir tarafı Muradiye 
0ookağı ve bir tarafı Kurbahdere caddesi, rnoo 

rşın, bedeli def'aten alınmak şartile tahmin 
~dilen kıymeti 600 lira, Satış açık arttırma, 
' temmuz 930 pazartesi, 14,30 defterdarlıkta. 

' (H-248) 

5 .::ı;::;:~~==~-:-'!~-----:ı:ıı:ı-: 
Kappelli 

( Cappelli ) 
ık emsaislz 

,~~ Film ve plaklarını 
her yerde arayını z. En iyileridir. Tecrıibe ediniz. Her yerde satılır. 

' ''l-!!lll!!İllll .. ..:BJ!!ml .. !IİJlll!l .............. ııiııı ...... .. 

'" !n~ara vilaJetin~en: 

sis ve bazı yerlerinde tamirat~- . _ 
ve tadilat icra edilecektir. • " ileri,, Metodu 

!!1111111 .............. a:; ... 

2 : 7 ~79 lira ~5 kuruş bedeli iLK MEKTErLEBiN Dil ıEBi~i 
keşıflı olan bu ınşaat 17-6-930 
tarihinden itibaren ve aşağı
da yazılı şerait dahilind •. yir
mi gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. 

A - Münakasa 6-7-930 pa-

Maarif v.,.. ekaleti tarafından kabul ve 
önümüzdeki tedris senesi programına 

ithal edilmiştir 
Bir alfabe ve 1 inci, 2 inci, 3 üncü, ..;, üncü, 
5 inci senelere mahsus kıraat ile 4 üncü 

..r .;"""; .,.,.n,.Jer İçin Gramer 
Muharrirleri: Memleketr'11 .. '-..,.;., en nluktedir 

ve mümtaz kalem sahjpJerinden 
Celal Nuri Bey ve rufekası 

Alfabede "ileri" namı verilen yeni bir metot tatbik ve yepyeni bir zar günü Saat 14 te mektepte usul ihtiyar edilmiştir. Bu sayede çocuk derhal okumağa geçmekıed!r. 
Alfabe ile birinci kıraati bitirenler, okumak ve yazmakla hemen 

muu teşekkı"l ı"nşaat komı"syo- Unsiyet peyda ederler. Kıraıtler en asri tel~kkiyaıa muvafıktır. Çocuğa 
bayat, para kazanmak. kendi kendini yetiştirmek, sıhhat kudret, yolla• 
nnı göstermektedir. -

nunda icra edilecektir. Her ders reslmlidir ve resimler Viyana akademisinden Muhsin 
Rlfat Beyindir. Gramer haşin bir der< olmaktan çıkarılmıştır. Pratik 

B _ Talı· pler teklı· f namelerı· nı· olarak diirüst yazı yazmak öğretilmekte, külden cüze geçilmektedir. 
Bu kitaplar tahrir noktai nazarından emsalsiz olduğu gibi 

kAat, resim, baskı cihetinden de mevcut bütün eserlerin 
münakasa ve ihalat kanunu- ıevkın.dedır. 

"!lir mekteplerin Dil Serbl,. memleketimizin 

nun 10 ncu maddesine tevfi- şimdiye kadar giJrmediğl, fakat muhtaç olduğu 
kitaplardır. 

k • h " k t • "heri. metodu y&Joız talebeye değil yeni harflerlmirle an ı zar ve muna asa arı- okuyup yazmakta tekemmlll etmek isteyen herkes dilimizi 
kolaylık ve sllr'atle ögretmektedir. Metodumuz hakkındaki hinden iki gün evveline kadar ufak risaleyi isteyenlere meccanen takdim ~diyoruz. 

" An kara muhasebei hususlyesince aşağıdaki şerait dairesinde Biğa Adres: Galata M~rtebanl sokağında Çıturl Hanında 
~c Ralya havalisindcn 100·140 baş damızlık Boga kapalı zarf komisyona tevdi edeceklerdir. -- "ileri kütüphanesi. 

musulil c münakasaya konulmuştur. Münakasa müddeti 29·6·930 1 .,-· - " ·,... ,;,: . ~ .• ' ~; - - .. ,, 
!11. 

aıı .ıazar giiniine kadar devam edecek ve yevmi mezkfirda saat on C Taliplerin iktidar ve de ıstanbul 2 inci ticaret mahke· 

11 e~d~ kapalı znrflar açılacağından bunların muhammin bedeli olan • • mesinden: 

~u,-i.fiOO liranın yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat mektup ve rec~ıerı·nı"n anla şfla bı•ımesJ" Mukaddema Yıldız gazinosu sa· 
- - hibi iken if!Asına karar verilen 

Ş~e · kbuzlarını zarfa koymak şartile talip olanların Ankara encümeni • • ti • d t f " Maryöseranın bı! kerre alocaklılar 
}~t~'Il isaiine müracaatl arı ilAn olunur. JÇJil ye erın e mevcu ennı sıra cetveli tanzim edilmiş ve ikinci 

E r t • alacaklılar içtimaı 9· 7·930 çarşamba 
• tc1 ~f-

0

Bogaların renkleri boz veya koyu boz olacak. ehli yet Vesikaları llı Ve evvel- günü saat 14 de tensip kılmmıı 
ı 'e oun_ ı, 5 Yaşındakiler 1,08 ve 2,5 yaşındakiler 1,15 irtifa· Jd ki • • olduğundan alacakları temarnen veya 

A 'decektı Ce yapmış 0 U Rrl inşaata kısmen kabul edilenlerin yevm ve 
~taya <Olacak. saati mezkO da mahkemenin iflas 
l .tz"J - Harici teşekkii!Au kusurdan ari atrafın emudiyetleri mun· dal• r afdtklart VeSal• kı ve malı" odasında hazır bulun malan ilan 

h ~~zam hatuzahirleri ulkıye karip, bogalık evsahna malık husyeler! olunur. 
a nrı -----------
ihdaıfasız göğüs derın genış sagrııarı vusatıı ve geniş boynuzları arı- vaziyetlerinin ifayı teahhüt YAPAK tLANl 
r ",enrl'- ve tam olı.cak. 

Tali14 - Bogalar iple bağlanacak bir vaziyette ve zabtı raPtı kabil decek derecede oldug" unu na Tahminen kilo 
üzezlnalı. e • 900 Halis Merinos yapagı 

--Dr. hsan Sami --. 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihti!Atlarına 
karşı pek tesirli ve ta7.e aşıdır. 
Divanyolu Sultan Mahmut 

türbesi No 189 

lngiliz mamulatı 

~·:~' 5 - Tırnakları siyah ve vücutlarında maddei subagiyeden arl tık Ve ticaret odalarınca m U• Miktar~k~~:z yaz~ı olan• ya· 

1, "].-eter bulunmayacakur. • pak 930 senesi temmuzun iklnd l\11 al k 1 ~ d'..:: dd k "k } k azot ve mang ·ömüril ie 
i •)İt Zonguldak yüksek maadin ve sa a vesi a arı OmIS yona çarşamba g0nu saat 1510 muzayc· müteharrik gayet saJe, ıkwadl 

"NJSYON!L,, MOTIB~ 
deye konulacağından talip olanlann ve fiatı her türlü rekabetten 

__,anayı' lllU .. hend1'Sl0 

mektebı' ffi\•l• du" • ibraz etmeleri. Hall<alı Ziraat Meı..-tebinde Çiftlik heyeti idaresine müracaatları. aridir. Tedlyetta teshllAt. Her 

·i, ,etlnderı: D - inşaat keşif ve şartname Jandarma imallthane mUdUriy•· zaman teslime amadedir. Tafsildt 
r tinden: için Galatada Perşembe pazarında 

e~-li~~ ~~~~~~rş~~~~ kapalı zari usulile ve bir ay müddetle münakasa· sureti musaddakalarının Edir rdet~:~:~ :;~~k =~~i~oı:~ ::: Ars~A~;ôı-~nRDumalrTTalardla 
de il• 
urett ~l~ı;t:n~~:is~;yası muha~men b~el! ~~~~ Ii:a ne de mektep müdürlüğünden :;b~~~~y~~~ea:.~69se~~: vekı!~ müessesesine müracaat olunması. 
başla Elbiseiik kuma~ ,, ,, 3800 ,, J t b } •f •• d.. } .. çift dolak nevakısırun ikmAll kapalı Klmyaka 
han Ş ~ raiti maliye ve fenniyesini ve resimlerini görmek ve öğren- ve s an u maarı mu ur u- zarllı mUnakasaya konuldu. Milna· Dr. Cetal T'"ı'sn 
rıırllııek istiı·enlcri ıı sehreınaneti ciYarında lstanbul mıntakası maden d } kua 28·6- 930 cumartesi ıllnil saat UU . ' g" ün en a InmaSJ. 14 de Gedik paşada Jandarma ima· 

c işr iıhcndisliğinı: müracaatları, Kapalı zariların Temmuzun 16 ıncı ı~thanesindc yapılacaktır. Şartname 
ıar~amha günii sant 16 da Zonguldak maden müdlirivetinde acı· E- Münakasaya iştirak ede- lmallthanede• verilir teklifnamenin 
Qc.1 1 i!Jn rılunıır. tarzı imla11 ısrınamede vazılıdır. 

idrar, itan vesairenin tahlillerin! 
apar.Oivanyolu, Biçki Yurdu altında 

T~L lst. 4294 

Tebes::ıüın et
mek teshir 

etmektir 

it . 

Sehhar tebc3sümll, ter· 
cilı ettiğim BİOl(S diş 
macunu sayesinde mu 
halaza edebiliyorum. 

BİOKS bütün dilnya
da oksijen saye<inde 
istihzar olunmuş ye
gane macundur. 

BİOKS dişleri beyaz· 
latır, diş etlerir .. kuv
vetlendlri• ,#o_. ~•?o 

!;"""'' olr ray:ha verir. 

Her yerde arayınız. n. 
Şişelerimiz 2383 numa· ~ 

ra ile alameti farika olarak r.J: 
tesçil edilmiştir. k 

Istanbol ikinci tic.ıret mohkeme. 
sinden: 

Galatoda Tilnel sokağındı 3/ 
No. lu mağıtZada cam ve tabakçılıkt 1 , 

l'j. 
iştigal etmekte iken mahkemcc 
lfl!slna karar verilen Koço DiçO'' 
efendiye ait ve mezkur maıtazad" 

mevcut tabak flncon l~mba Ycsair • 
eşya şehri halin 28 inci cumıuteı < 
günü saat 10 da ve olmad•ğı tok-. 
dirde müteakrp günlerde ayni saat'
açık arttırma suretile satılacağıoda 
talip olanların ycvm ve soati me't< 
kurda mahallinde hazır bulunmalıı• 

iltıı olunur. " 

Dr. Horhoruni"' 
Beyoğlu Mdctep sohk No J 

muayaene sbahtan kş1ma a>kdar. 

. 
ı 

• 
1 

. 

• 
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asan Limon çiçeklerinden olonyası: 
Mü tahzar, 90 derecedir. Dünyada mevcut bütün mıitcmeddin memleketlerin ıtriyat mutehassısları, esans fabrikaları Hasan kolonyasının enfes ve ruhnüvaz koku,u karşı<ında 131 ve hayran kalmışlar ve bu nefis ~ark müstahzarın' 

killlıyctli sipariş etmektedirler, ~lemleketiınizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Hasan kolonyası istimal" etmekte olup daima ve daima sahibini tebrik etmektedirler. 1 lastalara hayat ve şifa verir, Baygınlık, sinir, heyecan, baş ağrısı, çarpı 
~ .manlarında bir ha vat arkadaşıd:r. Fiatlarda müthiş tenzilılt yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şi~elerde satılır. Hasan Ecza deposudur. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ·ıanatı 

Münakasası 14 temmu·ı pazarttsi gilnü için ilan edilmiş olan 29 kilometre 
malzcmei ferşiye ile 23 haziran pazartesi günü için ilfo edilmiş olan Kayseri 
ıezgthlın münakasalan neşrolunacak yeni bir ilana kadar tehir edilmiştir. 

* * * 
Derince limanına gelecek malzemenin tahmil ve tahliyesi 

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

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
İttirak edeceklerin teklif mektuplarını ayni günde saat 

15,30 a kadar münakasa komisyonu katipliğine vermeleri la
zımdır. 

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

* * * 
Yüz otuz beş bin ton maden kömürünün kapalı zarfla mü:) 

-ıakasası 5 Temmuz Cumartesi günü saat 15~ da Ankarada 

1 Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi

-tatlarını ayni günde saat 15 e kadar Münakasa katipliğine 
/ermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira mükabilinde An
kara ve lııtnabulda İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

BUYÜK 

TIYJlftE PIYlNGOIU 
Gncı keşide 11Temmuz1930 dadır. 

BliyOk ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca: "100.000., liralık bir 
mükafat ile'~so.000,,''40000 .. 
"'25.000,, "10.000,, liralık bü-

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

Milza. 
yede 

be deJJ 
Ura 

Emniyet san~ı~ı eınlat nıüzaye~esi 
Kat~i karar ilanı 

Mubam 
meo 

kıymeti 
lira 

ikraz 
No 

Merhuntın cins ve nev'i 
mevki ve müştemi!Au 

Borçlunun 
ismi 

1355 5260 1341-' Çengelki5yünde Kuleli caddesinde eski 3, 13, 
15, 17, 19, 19 mükerrer ve yeni 5, 5 numaralı 
harem kısmı ahşap iki buçuk katta on iki oda 
iki sofa bir taşlık bir kuyu diğer selamlık kıs 
mı yüz on beş arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta üç oda bir sofa biri altmış diğeri yirmi 
beş arşın arsa üzerinde iki mutfağı ve yirmi 
dönüm bin seksen beş arşın bahçeyi havi bir 
köşkün tamam~. Hikmet Bey Vehibe Hanım 

2160 5600 1502 Galatada Çeşmemeydanında Yolcuzade ma -
hallesinde atik İmam ve yeni mektep soka -
ğında eski 7 mükerrer 7 mükerrer 7 mükerrer 
ve yeni 2, 4, 6 numaralı yüz altmış arşın arsa 
üzerinde kargir üçer kattan ibaret olup biri -
nin yani 4 numaralısının birinci katında bir 
dükkan bir mermer antre zemini malta mut-
fak bir kuyu bir kömürlük ve dükkanın üstün 
de asma ahşap bir oda ikinci katta iki oda bir 

camekan bir sofadan bölünmüş bir oda üçüncü katta 
bir camekanla kapatılmış bir sofa iki oda üstün 

de bir oda bir daraça ve daraçadan ayrılmış 
salaş mutfak bir balkon ve terkos tertibatını 
ve diğeri alt katında kısmen harap mermer 
bir kapılı harap ocaklı mutfak birinci katında 
iki adi tahta ile bölünmüş oda diğer bir oda 
bir antre ikinci üçüncü katlarda ufak birer so 
fa üzerinde ikişer odayı havi iki hanenin ta
mamı.( Birinin üzerinde fazla olarak daraça 
ve oda vardır.) Mehmet Ali Efendi 

400 2202 1608 Davutpaşada Hekimoğlu Alipaşa caddesinde 
eski 30 ve yeni 32 numaralı seksen sekiz arşın 
arsa üzerinde yarım bodrum katı kargir diğer 
!eri ahşap olmak üzere üç buçuk katta sekiz 
oda iki sofa bir taşlık bir kuyu ve yirmi yedi 
arşın arsa üzerinde kargir bir mutfak ve yir-
mi beş arşın bahçeyi havi bir hanenin tama

Fatma H. mı. 

285 730 1939 Dırağmanda Tercümanyunus mahallesinde 
Dırağman caddesinde eski 27 ve yeni 71 nu -
maralı yüz arşın arsa üzerinde ahşap iki katta 
iki oda bir sofa bir mutfak bir kömürlük bir 
kuyu bir malta taşlık bir camakanlı odayı ve 
otuz arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Şerife Hanım 
2965 6987 2202 Beyoğlunda Asmalı mesçit mahallesinde atik 

Mezarlık cedit Meşrutiyet sokağında eski 21 

ikinci katta bir balkonu havi iki hanenin ta- ı•----1111!1-----
mamaı. Numan Ef. SEVRf SEFA' 

645 1930 2543 Üsküdarda Dabağlar mahallesinde Selim pa-
şa taşı caddesinde eski 11 ve yeni 9 numaralı Merkez Acentaı; Gam köp 
yüz altmış dört arşın arsa üzerinde ahşap iki bumda, Beyoğlu 2.162 Şu 
katta yedi oda bir sofa bir malta taşlık otuz ar ıente": Mıhmudlyo 1 hnı ılun 
şm arsa üzerinde ahşap bir katta mutfak bir ı-1.-st;o;•;;;nb;.;u;;.l ..;7..;40;;... _____ --! 
kuyu ve iki yüz altı arşın bahçeyi havi dahili Mudanya posta 
bazı sıvalan noksan haricen kısmen tamir e-
dilmiş yenice bir hanenin tamamı. Hayriye Cuma, Pazar, Slaı, Ça 
Hanım Mehmet Necmettin Bey şamba gıinleri idare rıhtımı 

645 2188 2573 Beykozda Yalıköyünde Beykoz caddesi mey- lldn 9 da kalkar. 
dan sokağında eski 15 mükerrer ve yeni yirmi ı--:----------l 
beş numaralı yüz otuz arşın arsa üzerinde ah- f zmir - Mersin 
şap üç buçuk katta ikisi küçük olmak üzere •• , 
sekiz oda iki sofa bir toprak avlu bir balkon sur at postası 
bir sarnıç bir mutfak ön taraftaki iki odanın ( Konya ) upuru 24 Ha 
cam ve çerçeveleri noksan ve üç yüz kırk yedi ziran salı 12 de Galata rıh 
arşın bahçeyi havi yenice bir hanenin tama- rımından hareketle Çarşamb 
mı. Fatma Zehra H. sabahı lzmire gidecek ve ak a 

565 1660 258! Yedikulede Mirahor İlyasbey mahallesinde 1zmirden hareketle Antaly 
Narlıkapı çeşmesi sokağında eski 19 ve yeni Al 

aiye, Mersine gidecek v 31 numaralı seksen beş arşın arsa üzerinde ah 
şap iki katta ikisinde yük ve dolap olmak üze dönüşte Taşucu , Anamo 
re dört oda bir sofa kırmızı çini taşlık bir mut Alaiye Antalya lzmıre uğra 
fak ve mutfakta bir oda ve altmış beş arşın yarak gelecektir. 
bahçeyi ve bahçede müşterek bir kuyuyu havi 
bir hanein tamamı. Eatma Nadiye, Şevkiye 
Hanımlarla Şerafettin Bey 

1965 5418 2865 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Sö -
ğütlüçeşme sokağında eski 101, 10 mükerrer 
ve yeni 103 numaralı yüz yirmi altı arşın arsa 
üzerinde kargir iki katta üstünde bir odayı ha 
vi bir dükkanın tamamı. Ali Haydar, Hasan 
Hüseyin ve Mehmet Beyler 

365 1800 2896 Aksarayda Oruçgazi mahallesinde eski köp -
rülü ve yeni Külhan sokağında eski beş ve 
yeni 22 numaralı seksen arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta ayrıca bodrum katın ve dara
çayı havi biri sandık odası dört oda bir sofa 
üstünde bir oda üstü kapalı daraça bir sarnıç 
kuyu ve yirmi arşın arsa üzerinde bir katta 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Mersin) vapuru 24 Hazıra 
Salı 1 7 de Sirkeci rıhumınd 
hareketle Gelibolu, Çanakkal 
Küçilkkuyu, Edremlt Burh 
niye, Ayvalığı gidecek 
dönüşte mezkOr iskelelerle b 
ilkte Altunoluğa uğrayar 

gelecektir. 
Gelibolu için yalnız yul 

alınır, yük alınmaz. 

mutfağı havi bir hanenin tamamı. Emine BAR'flN hattı Lü 
Feride Hanım. Ekspres postası 

330 1222 2951 Üsküdarda Dabağlar mahallesinde Meydan-
cık sokağında eski ve yeni 12 numaralı doksan lvdın \apuru 23 pıızıırf 
arşın arsa üzerinde ahşap üç katta beş oda iki llJ U Hazirnıı U U 
sofa bir toprak avlu iki kuyu ve elli arşın ar- Sirkeci"den hareketle E.rcğü, Z 
sa üzerinde bir mutfak ve beş yüz kırk arşın guldalc, Bartın. Kurucaş!le ve 
bahçeyi havi eski bir hanenin tamamı. deyeazimct .ve a'.~et e?ecek 
İbrahim Efendi Emİlle Hanım Tafsıl:\t ıçın Sırkecı alo 

405 682 16770 Galatada Hacıama mahallesinde çeşme mey- karşısında l\!Jzan oğlu han No 
danı caddesinde eski ve yeni 22 numaralı yüz Telefon İstanbul 354 

ve yeni 33 numMsciı • .rü~.1!.\E. 0clu.,. .~r<>ın ~rs~, _ , 
•• 1 lı.,• ,. '44.dlı '"""° ıı...t. .. .i _..., • .,........,-·]il • -~P-

verilecektir. altmış arşından iba!et !:lünI:edi~!ıane_ ~sa- ALEMDAR 7.ADEl.t:R 
~~.'::'.. camamı. ~ailrNuri Ef. Ayşe MünevverH. VAPURLARI 

Bayilerden Temmuzun ·•~• uL .... ., .. u;<ı ydn°flieiınde berveçhi vakfiyet tasarruf olunur 1565 
· punççu gediğinden yirmi bir numaralı .. dük -

kan mahallile berveçhi mülkiyet temelluk olu 
nur 23 numaralı menzil mahallinden ancak 
berveçhi vakfiyet tasarruf olunur 21 numaralı 

3079 19984 Erenköyünde Göztepe mahallesinde Rıfatpa - Seri, lüks karedeniz po!tuı 
şa sokağında eski 23, 23 ve yen!. 17,. 17-1 nu- Millet vapuru. 23 .. • • • · •• 1_ t n ı ı.. •• - - ,-"""!,.,11 !lll"""~!J~11"r ~ ... t.ı. , 

-yedfiil!f ğ'lYtLmas.ın.Ş.1!.2.I'ı.'ra .Kadar 
talep edilmelidir. 

Yüksek orm1n mektebi rektorlugundan: 

Erzak Ye levazımı saire müoakasası 
Mektebimizln Eyi~! 1930 gayesine kadar dört aylık erzak ve 

levazımı salreııi kapalı zarf usulü ile munakasaye konulmuştur 
Tallpler!Jı .. rtnamelerinl görmek üzre her gün, münak~ya işti
rak için de yevmi ihale olan i5-6·1930 çartıımba gilnu IBat on 
beste defterdarlık binası dahilinde milessesatı zlraiye mtibayaat 
komııiyonıına müracaatları. 

Zonguldak yüksek maadln ve se
nayı mühendisi mektebi müdüriye
tinden: 

Mektebimiz ders kitaplarının tab"iyeıi kapalı zarf uıullle ve bir 
ay miıddetle mıinakasaya konulmuşt~r. Şeraiti münakasayı anla
mak isteyenlerin l<tanbul Şehremaneu cıvannda lstanbul mıntakası 
maden miıhendı ligine muracaatları ve kapalı zar~ların Temmu.zun 
16 ıncı Çarşamba günü ,aat 16 da Zonguldak ta ma~en .mudil
riyetinde açıla a ı, teklif atın Zonguldakta mckrco mudurı vetlne 
!nail 114n olıınur. 

dükkanın tamamı. Affan Bey 
156 3058 2246 Merkezefendide, Merkezefendi mahallesinde 

Seyitnizam caddesindeeski 30 v~. yeı:ıi 15, 15-1 
numaralı doksan üç arşın arsa uzerınde kıs -
men kargir ve kısmen ah a."f! olma~ üzere ~k! 
katta biri natamam olmak uzere dort oda ıkı 
koridor bir çatı altı ve dört yüz arşın arsa 
üzerinde kargir bir katta üzeri samanlığı ha
vi ve bir kuyuyu ve on bir dönüt? bin. b~ş yüz 
yedi arşın kadar bağ .ve bahçeyı. havı bir ha
nenin tamamı. Hayrıye ve Advıye H. lar 

2355 6888 2273 Bebekte Küçükbebek caddesinde eski ( beş 
defa ) 27 mükerrer ve yeni 43, ~3-~ numaralı 
biri yani eski köşk bin~sı yüz yırmı be~ ~rşın 
arsa tizerinde ahşap ikı katta beş oda ıkı so
fa bir mutfak ve diğeri yani yeni köşk yüz o
tuz üç arşın arsa üzerinde ahşap bir buçuk 
katta beş oda iki sofa bir mutfak ve yedi bin 
iki yüz elli dokuz arşın bahç~yi h~vi yenice 
iki köşkün tamamı. Kadrı R~şıt Paşa . . 

505 3200 2278 Fındıklıda Selimehatun mahalesınde Dereıçı 
sokaaında eski 7 (iki defa)mükerrer ve yeni 7, 
9 ıı "numaralı iki yüz doksan sekiz arşın arsa 
ü~erinde kargir olup 7, 9 numaralı dükkanı.ar 
bir dükkan halindedir 11 numaralı hanenın 
avlusuna üç araba çekilir ve zemin parke döşe 
meli taşlık ve ahır üstünde sa~anlık ve etra 
fında dört oda bir ocak mahallı ve kuyuyu ha 
vi iki dükkanın beş hisse itibarile dört hisse 
si. Asım Bey ' 

265 3115 2295 Beykozda Şahin sokağında eski 3~ ve. yeni 55 
numaralı iki yüz kırk arşın arsa uzennde ze
min katı kargir olmak üzere i~i .buçuk . katta 
on oda biri küçük olmak üzere ıkı sofa bır mu~ 
fak iki taşlık ve iki yüz otuz arşın bahçeyı 
havi eskice bir hanenin tamamı. Adnan Bey 

Şükriye Hanım 

255 850 2462 Üsküdarda Muratreis mahallesinde Çavuşde
resi sokağında eski 121 ve yeni 153, 1~~-1 ~ak 
lup numaralı iki yüz kLrk arşın. arsa uzerın~e 
ahşap iki katta ve iki böl~ten ıbar~t olup bır 
bölüğü yedi oda bir sofa bır avlu bır mutfak 
diğer bölüğü iki oda bir mu~f~k .~e harap gay 
ri kabili istimal üç kuyu ve ıkı yuz doksan ar
şın bahçeyi havi bir hanenin t:ınıamı. Ra§'it;8. 

375 1600 2497 Hırkaişerifte Akseki mahallesınde Tahtamı -
nare sokağında eski 16, 16 mükerrer ve yeni 
24 26 numaralı seksen yedi arşın arsa üzerin
d~ kısmen iki ve kısmen ahşap iki buçuk kat 
ta Uç bölükten ibaret olup caddedeki bölUkte.n 
kapıdan girince bir çimento antre bir oda bı~ 
merdiven başı diğer bölüğü çıkmaz sokaktakı 
birinci kapıdan girince bir taşlık bir ocak üs
tünde iki oda bir sofa diğer bölüğü diğer ka
pıdan girince mutfak bir antre üstünde bir oda 

uf ak merdiven başı odada dolaD iistünde daraca 

maralı biri yüz otuz arşın arsa uzennde ah - Hazırın 
şap iki katta üçü bir sofa üz.e~inde ~lm~k üz~- PAZARTESi 
re altı oda bir sofa oda dahılınde bır kıler bır 
kömürlük bir balkon ve kırk beş arşın arsa 
üzerinde bir mutfak diğeri 90 arşın arsa 
üzerinde ahşap iki katta dört oda iki sofa ve 

-, çatı katını ve on sekiz arşın arsa üzerinde 
bir mutfağı ve bin üç yüz on yedi arşın bahçe 
yi havi yenice iki köşkün tamamı. Münire H. 

Yukarıda cins ve nev'ile mevkii ve müştemilatı yazılı em
lak hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 2 
temmuz 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat ikiden itiba .
ren müzayedeye mübaşeret olunarak (muhammen kıymetlerı
ni geçtiği takdirde) kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer oldu 
ğundan talip olanların mezkur günde saat on altıya kadar san 
dık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on altıdan sonra vuku 
bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkilr emlake ev
velce talip olanların kat'i karar esn.asında haz~r b~lunıı:ıadı~~arı 
ve başka talip zuhur eylediği takdırde evvelkı talıplerın muza-
yededen çekilmiş addolunacakları ilan olunur. 

. -
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SES L 1 F l L M 
sinemacılığa hakim olmuştur. 

Sesli makine koymağa mecbursunuz. 
Hem pltk hem filmden sesi nakleden mll
kemmel ve uoos 

SESLİ MAKiNELER 

NiTZS~BE " MEt~T~N ,, 
markadır. Ttmlnath ve emsaline faiktir. Clhınşumul NITZSCHE 
markası dünyanın en büyük slnemalan tarafındın kabul edilmiştir. 

Türklyede en mıikemmel referanslar göıtcrllir. Her türlü malOmıt, 

plln ve k;taloıt ve tecrübeler için lstanbul"dı Sultınhamımın'da 
Katırcıoııu h•nında 40 numarada 

MAKS ROTTENBERO müessesine müracaat edllmeıi· 
Telefon lst. !029 - Tdgral ıdresi: lstınbul RO'ITENBERG 

Karyola satan tüccarlara 
Sirkeci Ebüssuuı caddesinde 3 numarada 90, 105, 120 genit" 

liginde zincirli ve yaylı aomyeli,. boruları kapalı IAke karyolalar. 
yapılmaktadır. 

Makinist aranıyor 
Hakimiyeti Milliye için bir usta makiniste lüzum vardır. 

T.ıiplerln idaremize nıtiracaatları. 

Darıl' acze mn~arıoıon~en: 
Müesseseye bir ıene için iktiza eden 15 kalem sebzenin 1 b 

Temmuz 930 Çarşamba günü kapalı zarf usulile miınakasası icra 
edilecektir. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçelerile müra. 
cutları -

günü akşamı Faat 18 ı1 
Sirkeci rıhummdan hareketi 
[Zonguldak, lnebolu, Samfü 
Ordu, Giresun, Trabzon Rize 
gidecektir. 
Mııracaat mahalli. lstm ı 

Meymenet hanı altındaki ya 
hane. Telefon l•ı"ln'ı ıl l I) 

Bartın -lnebolu Post 
HiLAL 

vapuru 23 Pazartes 
Haziran ' 

gtlnU akşamı Sirkeci rıhtımın 
hareketle Ereğli , Zongulda 
Barun , Cide , lnebolu , 1 
iskelelerine azimet ve av 
edecektir. Yük ve yolcu i 
Sirkecide yeni handa 1 nu 
rolu acentaıına müracaat Te 
fonu İstanbul S 105 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz postası 

VATAN vapuru 
25Haziran 

Çarşamba 
ak'8mı Sirkeci r rıhtımından 

hareketle ( Zonguldak ine 
bolu, Samsun, Ordu Glreso 
Trabzon, Slırmenc, ve Rize) Y 
azimet ve avdet edecektir. 

TafsUAt için Sirkecide ydke 
el hanında kain acen tasına 
racııat Tel. lstanbul 1515 rt' 

Trabzon lüks posta 

S ıh vapuru Perşeın -. U 26Hazlran 
gllnü saat 20deSirkeci nhu!111 
dan hareketle {Zonguldak, Iıı 
bolu, Samsun, Ordu, Gire 
Trabzon, Rize, :Vlapavri, HopCI 
ye azimet ve ayni iskelele 

Sürmene, Y akfık~blr, Görele, ~ 
ve Ünyeyeye ugrayarak al' 
edecektir. 

Yük ve yolcu için mil 

müracaat: Sirkeci salonu k• 
sındıı Mizan Oğlu Han No: 
Telefon Istanbul 354 _-d 

Mea'ul müdürü Burb..-r. 


