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SALI -
24 HAZiRAN 1930 

5 inci 1ene, rco 15&8 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 
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humunun her millet tarafından 

ııahUede : 

'

-- 111 lefrll<amız: Ali Pş. 
#tel 119 Son tınberler 
8 llDcll sahifede 

ı- Şltketl Hayriye bllellere 
niçin ıam yaptı ? 

3- Amorlkanıa yeni ıOmrül< 
tarifesi ve ihracatımız 

~ 
3- Mıoır Hfeflerl ba,lıyor 
4- 1980 seaeıl tedJye ma•a

zenesJ 

- 4 üncU sahllodc : 
' 1- Felek, 2- Romaıa 
~, 5 inci sahifede : 
~ ı- Spor bayati ve haftanın 

maçlan 

Türk~fy:"s~ısulh 'Ati na sokakların a anıa: 
~=~E~~=-~~~~~~1~::ıemı·zıenen ar edeler ol u:-

n e.yni suretle anla~ılmadığını da 

~=;!i~;~
1

:a:::k!ff: Bu muhacirlere de ne oluııor ? Gazi H z. f ""111nııı11111111111111111uınıııııııııııııııııııııııııını111111111ııııııııııııııııııııııı 
&, zaman ve mekan ve muhte- ~ 51 Bahçemde bir gül açtı ! 

a ~rr~~~~~reh!f~~ :~~:!Arbedeler esnasında "Hain Venizelos hah- Istanb_ul~ihetinde bir a 
h rasmı değj§tıren ıçdmaı bır va- • gezıntı . yaptılar MAHMUT YESAR) 

a 

kıadır. Beynelmpe_l h_aya~ rO/SUn OBU istemiyoruz .• ,, dıye bağıranlar! 
" mukaddes hotbınlık,, sıyasetı J 
hakinı bulundukça, bu vakıanın -------
da siyasete alet ittihaz edilmek Yunan sefiri 
te olduğuna daha uzun müddet-
ler şahit olacağız. 

M. Polihronyadis 
dün Ankaradan 

gelmiştir .. 

Sefirin itil4fname 
hakkında 

Bunun için devletlerin haya
tında, sulh arzularının, sulha 
hizmet gayretlerinin ne şekilde 
tezahur etmekte olduğunu anla 
mak ve bunları biribirlerile mu 
kayese e~k hakiki vaziyeti 
takdir hususunda çok l!zun bir 
harekettk. Eğer devletlerin 
sulh siyasetlerinin harici teza
hürlerinde bir ihtilaf görülüyor gazetemize beyanatı 
sa, bu, mutlaka sulh mefhumu- . . . A 

nun ayni suretle anlaşı:lıtışmaaın .. <T~k - Y.unan) ıtılafname
dan ileri gelmektedir. Sulht~ sım htikfunetı ~amma imzala
maksat muayyen bir vaziyetın yan Yunan ~fı
devamı mıdır? Yoku adalet ve ri M. Polihronya 
müsavat mefhwnlannm beynel dis dün Ankara
ınilel hayat~ 4a cals olmasını dan şehrimize 
temin midir? Evveli gtye her gelmiştir. 
tOrlü şüpheye mahal bıta~a Sefir yaz me" 
cak surette anlaşılmalıdır ki, o- simini Tarabya 
Ila vasıl Olmak i~n killandlı.e&k da geçirecek Vt 

vasıtalarda da 6i~ birlik ve a- teş11inievvelde 
henk husule gelsın. memleketimizi 

Allna sokahlarınıo alışık oldulu manzaralardan .• 

Muhacfrlerin toplanışı 
nasıl oldu? 

Ga;:i Hazretleri dün akşam 
saat altıda maiyetlerinde mu
tat zevat olduğu halde ve oto
mobillerle lstanbul cihetinde 
Edirne kapıya kadar uzanan bir 
gezinti yapmışlar, ve avdetle
rinde Galata köprüsü tarikile 
Hüriyeti ebediye tepesine ka
dar teşrif bıiyiırarak saat 7,30 
ta Dolmabahçe sarayına avdet 
eylemişlerdir. 

* * * 
Reisicümhur Hazretlerinin 

manevi kızı Rukiye Hanımla 
jandarma müliizimlerinden Hüs 
nü Beyin evlenmeleri münase
beti ile önümüzdeki perşembe 
günü Dolmabahçe sarayında 
müsamere verilecektir. Davetli 
olanlara dün Katibi umumi ta
rafından tezkereler gönderil
miştir. 

Bu da aleni 
bir takrir 

Mahmut Y eaarinln gazetemiz için yazdığı bu yem 
romanı yakında neıre bllflıyoruz. 

Bahçemde btr gül açtı / 
Mevzuu itibarile yeni ve caziptir. Bu romanda ki 
muhtelif tipler okadar canlıdır ki karilerimizin 

alakasını celbedecektlr. 

5i ııııuıııı ıı ım m ıııııımıın 

Mesele yok 
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Darülfünun Emin
liğinin bir tebliği 

Müddei umumi esl' . 

Süreyya Ali Beyin 
isti-fası 

kabul edilmiyec~k 
Dişçi mektebi muallimliğine 

tayin edilen Klzım Esat Beyirı 
keyfiyeti tayininin bazı ihtilafa 

1 \ 

kararda israr edivo·~ [-~ 
Hakkı Tarık B.i vura.ı · 

muallim kendiıinl { 1 : · 

müdafaa edecek 
1 

- -
1 

. ı ~· 
' t 1 
l, ~ Zabıta kuvvetlerine hücum edenler oldu, 

iki taraftan da yaralananlar var .. Beynelmilel sulh ııiyasetin.de: ziyarete gelecek 
gaye ile vasıtaları en samuru olan Ylunan Baş ATİNA, 23 (Anek.) - Mu- demoğlu Atinojenis ve sabık 

Selim Sırrı B. mese- tı muci~ .. oıduğu ve bu 
husustakı munakaşalar yazılmış 

/esinden sonra dok- tr. Nihayet maarif müsteşarının 
torlardan bir kısmı riyasetinde içtima eden müder-

\ .. 1 
"' 

bir surette telif eden devl41tler- kil" M v · b:ı.cirler dün Türk - Yunan iti- nu~zardan Kirkos söz alarak i-
den başlıcası Türkiye'dlr. TUrk vel ın b ·klenı 
h . . . . l•rdenberi ta- ze osu e eye 1 afnamesi aley- tila!gameyi tenkit etmekle kal-
ancıyesının sene ~ . . mamı ı f k t M v · ı kip etti.ti açık sulh siyaseti bu cektır. . M. Polı.hronyadı, ıinde dün Tria- § ar a a . enıze os 

hakikati zaten isbat etmektey- M. . ~~lıh~oı:yadıs Yunan non tiyatrosun- aleyhine de şiddetli hakaretler, 
l risler meclisi bu ihtilafı hallet-

aley hine SOFU an mişlerdir. Bu neticeden mem -
bir sual.. nun olmayıp istifa edecekleri şa 

i 
1 
ı di. Hariciye Vekilimirıin B. M. B_aşvekılı ıl~ bırlı~te Ankaraya da mükarrer pro füfürler.~~vıır;• ·şla~ .. Venize-

M:eclı'sindeki son b_~yan.a.tı b. unu ~ıderek yem (Tür .. k. Yunan) . . 1 . osun mı ı ve ıay-a ıyanet et- Ehbb Od t atını ac• 
yi olan bazı müderrislerden hah 
sedilmekte ise de bunu doğru ad 
detmemek lazımdır. Maamafih 
bu müderrislerin kimler olduğu ' 
henüz taayyün etmemiştir. 

. _. 
- luk h d testo mıtıng en-1 tig-ini milletin ef.ruii itimadını a ası cra -

ciı an efkarı umıınuY,_esı önünde _ost mua e esı ımza mera- I I d Ulll d 
bir defa daha teyit etmiştir. TUr sıminde haaır bulunacaktır. ni tertip etmiş- kayrettiğini söylemişlerdir. Bil ba bu sua I tJ e a a ar 
kiye için sulh, milletleri müsa- Ankara müzaker~tmın neti- !erdir. Bu mitin- hassa hatiplerden Kirkos müte görecek mi ? 
vat dairesinde ve ayni derecede celerinden memnunıyetle bah- ~e Venizelos ale madiyen: 
lstikHU içinde hayat ve inkişaf seden sefir, bu muahedenin ha- _ ;htarlarının teş- -. Kahrolsun Venizelos! Yu 
haklarının tabii cereyanına hiz- :m-lrkları bitmiş ve yalnız imza- . vikile muhacir- nanısta:ıdan defolup gitmeli, 
met eden bir hayat ıteklidir. Bu sı kalmış olduğunu söylemiş l · · ,erden ziyade yer onu kogmalıyız, maznu~ sanda 
nun tahakkuku için kullanıla- ve Ankara'da aktolunan TUrk- M. v • .ı .. ıos aleyh- liler iştirak et lyasına oturtarak mahkum et-

Diğer taraftan Darülfünun E 
minliğinden şu resmi tebliğ 
neşredilmiştir:. 

Darülfünun Eminliğinden: Tıp 

Bedi Bey mahkemed• 

ı ~k vasıtalar da gayedeki ulvi- Yunan itilSfnamesi ve iki mem ı arlamuıan . mişlerdir. Mi ,;- meliyiz diye bağırıyordu. 
şetle mütenasip olmalıdır. Te- leket münase~atı hakkın~a ga- M •. '!alandarıs ting esnasında N-eticede itiliifnamenin fes-
Çe'.ıbür ve tefevvuk arzulan, ve (Devamı dördUncil ıahıfede) muhacir meb'uslardan Cim - (Mabdı dördüncü sahifede) 
l>lr kısım milletleri hariçte hıra 
kan veyahut başka bir cepheye 
geçı ·1eğe sevke~e!.1 ıılya~et ko!_ll 
binezonları hakikı sulhün vası

ı fakültesinin evvelki gün akdet
tiği müderrisler meclisinde diş -
çi mektebi emrazı sinniye mu
allimliğine intihap olunan Ki-

Gireson meb'usu Hakkı T , 1 

nk Beyi tabanca ile cerhed' 
muallim Bedi Beyin nakzan 1f ' 
hakemeeine dün ağırcezada d 
vam edildi. Tıbbi adli mecliJ 
yolladığı raporda Tank Ben 
yüzündeki kurıun yaralanr.1 
geçici olmayıp sabit iz bırak4. 

taları sayılamaz. 
Türk sulh siyasetinin felsefe

ıi esasen büyük Türk lnkıl!hnl 
dan mülhem olmuştur. Türkiye 
milletlerin hukuku ve lstiklUi 
ne demek olduğunu çetin hidl
geler ve mücadeleler neticesin· 
'de her milletten daha fazla an
lamış ve duymuştur. Hayatının 
dahili ve harici safhalarında 
her türlü tegallüp ve istibdadı 
bertaraf eden Türkiye Cümhuri 
yeti adalet ve müsavat ve de
mokrasi mefhumlarının beynel
milel hayatta da cari olmasını 
bütün samimiyetile arzu eder. 
Çünkü onun için hakiki sulh an 

ICak bu umdelere istinat edebi
len beynelmilel bir nizamdan 
doğar. 

. . ZEKi MES'UT 

Baroda ihtilaf 
Münhal azalıklara 
kimler getirilecek? 

Yeni intihap mı yapı-
1 lacak yoksa yedek 
Aza mı getirilecek ? 

Etibba odasında verilen bir 
takrirle Selim Sırrı B. hakkında 
tahkikat ve takibat istendiği ma 

Baro inzibat meçlisinde K." !Um. Oda heyeti bugünkü topla 
zım İzzet ve Asım Beylerde. 

1 
11şında ne yapacak, Sıhhat mü-

inhilal eden iki dürlüğü beden terbiyesi ile za-
azalığa yeni iki yıflamak ve zayıflatmak mesele 
avukatın intiha· leri üzerinde nasıl bir noktai na 
bı Baroda bir me zar güdecek o henüz belli değil. 

sele olmuştur. Ancak kimyager bir okurumu • 
Baro nizamna· zun gazetemize gönderdiği bir 
mesine göre bu mektupla ortaya yeni bir dava 
azalıklara ilk in atılıyor ve okurumuz M. Vahyi 
tihapta rey ala· B. soruyor: 
rak ihtiyata tef· -Bir kısım doktorlar ortada 

1 rik edilen azalar mevcut kanunun sarih ahkamı-
Tevfik KAmil Bey ·•· dan en fazla rey na rağmen muayene evlerinde 

bugün geliyor Hırsı:ıl•r Poll11 mildllrlUğiJne götllrlllllgorlar alan iki zatın ge- hem röntgen, hem bakterioloji 

D kk A ı h tirilmesi icap et- gibi bir çok ihtisas şubelerine 
Mübadele baş mdrahhasımız Ü ftn arJ soyan frSIZ mektedir. taalli'.lk eden tesisat bulunduru-

Tevfık Kamil Bey bugün Anka Halbuki buna yor ve bütün bunların üzerinde 
radan şehrimize gelecektir. Bu retesi yakalandı mukabil diğer H. Hilmi B. kendileri çalışıyorlar. Bu halka 
gUn komisyonda umumi bir içti T bir kısım avukatlar hariçten ikt nuna muhaliftir. Acaba etibba 
ma yapılması ihtimali çok kuv- avukatın intihabmı istemekte-
vetlidir. Çete Tekirdağ•ndan gelmiş üç dirıer. odası bu işle de meşgul olamaz 

---------'""\ hlfSIZd80 terekküp ediyordu B~ taraftar .. olmıyanlar m~~ i Be bu mektubu ile çok Mektepliler Baro nızamnamesırun sarahatı- .Y . y 
Son günlerde Eminönü, ke- tada oturan Asım ve Osman na nı ileri sürerek bir takrir hazır- mUhim bır noktay~ temas et -

milsabakası tenciler kapısı ve civarında sık mmda iki kişinin de bunlara ya- lamışlardır. Takriri 50 den fazla mekte ve ortaya bıhakk?1 n_ıeş-
sık hırsızlık vak'ası oluyor, ay~ taklık ettiği anlaşılmıştır. Hır- avukat imzalamııbr. Bu husus- gul yapmağa değer y~nı bn me 

59 
uncu hafta başladı ni gecede muhtelif dükkanlar so sızlarm hepsi yakalanmış, çalı- ta Baro reisi Halil Hilmi B. bir s~le atıyor.Bakalım etıbba odası 

yuluyordu. Bunların failleri ni • nan eşyaların bir kısmı Asımla muharririmiu şu izahatı ver- bu meseleyi de Se!lm Sırrı Bey 
59 uncu hafta baflamıftır • hayet yakalanmıştır. Polis ikiıı Osmanın Galatadaki ikamet _ miştir: ve kızı.an meseleaı. ~adar alaka 

Gazetemizde çıkan haberler. ci şubesince yapılan sıkı taki - gahlarmdan ve bir kısmı da sa "-Böyle bir takririn mevzu ile takip edecek mır 
den en mühimini seçip cu- bat neticesinde hırsızların buti- tıldıklan yerlerden istirdat olun bahsedildiğini !§ittim. Fakat Vahyi Beyin mektubu 
martesl ak11amına il.adar mu- dan bir müddet evvel Tekirda • muştur. henüz bana gelmedi. Binaena- M. Vahyi Bqin mektubun• 
•abıka memurlutuna &önde· ğmdan şehrimize gelmiş olan_ Polisçe yapılmakta olan talı- leyh mahiyeti hakkında bir şey dan bazı parçalan neşrediyo -
rlalz. Ncdceler pazar gttnü Tekirdağlı İspıail, N.uri ve Rıza kikatı müteakip failler adliyeye söyliyemem. Esasen intihabı 1 ruz: 

_ıı_e.:.fl'_e_d_ııe_c._ıı_k_tı_r._· _ _.....__· ..;.......;: isminde üç kişi olrliıi!-u ""' f'T:ıl.ıı• - verilf'ceklerdir. temmuzda yapacağıı." (Devamı dördüncti ıahifede) 

capııııı.ın." ........ _ 

(Mabdı dördüncü sahifede) (Mabdı dördüncl tahlNde 1 

Yeni anketimiz 

i Yeni harflerle. en kolay nasıl okuya· 
bileceğinizi düşünüyor musunuz? 'i 

1 

1 
1j 

azetelerde en çok okuduğunuz yazdatıJ: 
ıe usluplerini sevdiğiniz muharrirler han-._ I 
ileridir. nasıl mündericat i&tiyoraunuz ?~, 

il i 
. Yeni harfleri kabul edeli size kolay geliyor?. H 

- iki sene oldu, herkes okuma- 4 - Roman ve hikaye, fık-'l': t: ~ 
~ a, yazmağa alıştı.Mecmua ve ra, uzun ve kısa makale, bü
kitap henüz eski revaçta değil tün bu yazı nevilerinde nasılg ,ı 
ise de gündelik gazeteler aşa- hassalar arıyorsunuz?. 1 d · 

1 
ğı yukarı eski satışlarını bul- 5 - Hangi çeşit harflen.J ı ·· 
dular. tercih ediyorsunuz? Tercih eti.11 f 

Uzun müddet arap yazısı- tiğiniz harfleri Milliyetin muıl 1 
nı kullanmış olanlar için yeni ayyen bir nüshasında muay..: -lı 
Türk harfleri ile bütün keli- yen bir yazısını iıaret ederek -

1 
meler henüz kılişe haline gel göııterebilirsiniz '. 
memiştir. Bu sınıf kariler ön- Bu suallerimize verilecek;~_ -
lerine sürülen her yazıyı oku cevapların 20 satırı geçmemf'l' 

1 

orlar ve kıraetlerini seçe-- si, ve kiğıdm bir tarafına okl 
1 

rek yapıyorlar naklı olarak yazılması V(: r 
Yazıda hususi bir ehem· "Milliyet anket memurluğu,, q. 
·yet ve uslupta kolaylık adresine gönderilmesi lazım-~ 

arıyorlar. 1ıte bu sınıf karile- dır. e . 
rimizden şu sualleri soruyo - Cevapl~. bir ay nevredi! 1 

1 
'. 

miyerek toplanacak ve on • 
1 - En çok ne okuyoreu- dan sonra sıra.sile notredile- c 

uz? cektlr. 1 

2 - Gazetelerin derece de- Bu ~etin neticeei guete.' 1 
rece hangi kııınnlamu tercih ınU, bÜtUn karllerinin *ntıl• 1 , 

ediyorsunuz? rına hizmet daha ziyade ylll'< , r 
3 - Y-eni yan ile yazan dım edeceğinden okuyuculan!I 

anıi muharrileriıı Usl6oları mum i•tlrakinl rica ederlıı. {~i ~ 

,j 1 

1 



Son sözünü söylediler 
Nihayet Moskof çarı ile lnglllzler 

rıguıtular ••• 
İngitlzlerle anlaştıktan sonra j Mehmet Aliye bir takım vaat 

oekof çan Nikola Babraliye ler ederek kendisini Mora hare
enbire bir iiltimatom yolla- katında ısrar ve sebat gösterme 

• Bu Wtimatom Yunanistan meğe teşvik etmeğe başlıyan 
..,_ıelııllİllıe değil. Avrupada Os- İngiltere kendi nüfuz ve faikiye 

imparatorluğuna tibi o- ti altında Avrupada bir zümre 
diğer yerlere de taallQk edi- teşkil ederek ortalığa istediı;i 

. Moskof çan evveli Eflik gibi yeni bir tekil venmk eme
Buğdana beylikler, Sırbista- linde idi. 
bir taknn müsaadeler bahşe 

ekti.Çar, Babıiliden gönde 
ek murahhasların hudutta 
murahhaslarına mülaki ol-

ı-1_arını bildirerek altı hafta zar 
a muvafık bir cevap verilme 
İstanbuldaki Moskof masla
.. zarının geri çağırılacağını 

ve ediyordu. 
Moskof çarı Yunanistandan 
setmiyordu. Bundan anlaşı
şu idi: İgiliz - Rus itirafı 

cibince Moskof çarı Karade
~ ve Tuna havalisinde Babıa
e karşı istediği gibi hareket 
Yunanistan meselesini elle
alınış bulunacaklardı. 

Fransızlarm emelleri de başka .. 

İngilizlerle Fransızların an
laşması o kadar kolay olmıya
caktr. İngilizler, Moskof Çarı
nı Yunan meselesinde mümkün 
olduğu kadar uzaklaştrrabilmiş
ti.Fakat Yunan ihtilalinde Fran 
sa da bir yardımcı vaziyeti ta
kındığı gibi esasen Fransanın 
Akdenizdeki emelleri baska idi. 
Menfaatler, emeller ay;ı oldu
ğu için bunları birleştirmek te 
müşküldü. Fransızlar da Yuna
nistanda birinci derecede bir rol 
oynamak istiyorlardı. 

(Bitmedi) 

•• 
Mısırda işler gene karıştı 

:..._ --
Kanunu esasiye tecavüz edenlere ağır ceza 

ihtilaf intihap iyi geçinmeli 

Kabine düştük
ten sonra ... 

ispanyada yeni 
idare .. 

Fransa başveki
linin nutku 

GOnOn Oç · resmi •• 
1 - .ttnkara'da Yenll}ehlrde se11laptan ıonra hasıl 

olan glJller 
2 Caddeler nezafet amelesi tarafından acılı11or. 
!l - t·11ıova'da acılan 11enl plaj .• · 

Zirai faaliyetimiz 

Ankara, 23 (A.A)' - Muhte 
lit hakem mahkemeleri Türkiye 
umumi ajanlığından: Türk -Yu 
nan muhtelit hakem mahkeme 
si 6 ağustos 1930 tarihinden 30 
eylül ı 930 tarihine kadar yaz 
tatiline karar vermiştir. 

Bu müddet zarfmda e"Takı u
suliyenin tevdiine müteallik 
müd<ll't1P(" rl!r«ıyan etmiyecek -
tİ' 

Mahkemelerde 

Şantaj c!avası 

Rasathaneyi ziyaret 
Dün Kandilli Rasatanesini Ja 

pon akademisi azasında ve b~ 
nelmilel cemiyeti ilmiye azasın 
dan profesör Dr. Tavakada tı; 
ziyaret etmeştir. 

Bu zat yakında İstokholmdl 
inikat edecek olan beynelmilı 
jeoloji kongresinde Japonyayı 
temsil etmek üzere İstokholınCI 
ritmektedir. 
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930 senesi tediye muvazenesi hakiki vesikalar üzerine yapılacak· 
Zamın sebebi Rıhtım ücreti Tehlike yok Mısır seferleri Hakiki açık· 1 

Sirketi Hayriye zara
rını kapamak istiyor 

Şirketin 
zararı 

geçen seneki 
60 bin lira 

Şirketi Hayriyenin vapur üc
'Ctlerine zam yapmış olması hal 
ltn bilhassa Boğaz içindekilerin 
Şikayetlerini mucip olmaktadır. 
Şirket müdürlerinden bir zat 
1ün bir muharririmize bu husus 
\a demi§tlr ki: 
"- Şirket menfaatinin zam

da değil tenzilde olduğunu mtid 
tiktir. Fakat bugün için buna za 
turet hbil olmuştur. 
Şirket geçen sene 50- 60 bin 

lira zarar etmiştir. Bu sene Av
tupaya sipariş edilen bazı ufak 
tefek malzeme için verilecek 
kambiyo ·farkı bu zammı mecbu 
ri kılmıştır. Maamafih Boğaz içi 
!ilerin bu zamdan şikayete hak
kı yoktur. ÇUnki.i onlardan zam 
alınmamakta , iskelelerinden 
&'elirı gitmek için bilet alanlar es 
ki fiatten fazla bir para verme
ltıektedırler. 

Şirketi Hayriyeyi Seyrisefain 
lle mukayese etmekte kabil de
ğildir. Çünkü o hükumet mües
sesesidir. Zarar ederse hükumet 
lıırarmı kapar. Biz zarar eder -
Sek bizim zararımızı kim öder?,. 

1 •••••• 

Polisi~ 

Acaba kimler? 
lavallı kadını vuran 
1: haydut •ranıyor 

Vekalet ihtilafa 
' . vaz ıvet ettı 

Rüsumat başmüdü
rünün beyanatı 

Rıhtıh ücreti meselesi yüzün
den tacirlerle Gümrük idaresi 
arasında çı -
kan ihtilaf Ma 
!iye vekaletinf 
intikal etmiştir. 

Meseleye vaz' 
ıyet eden veka 
!et, bu husustı 

alakadarlar ta 
rafından vaki 
müracaatlan na 
zarai itibara a· 
!arak tetkikatz 
başlamıştır. İs 
tanbul rüsiımat 
baş müdürü Sey 
fi Bey demiştir ki: 

::.'erl'I BEY 

"- Maliye vekaletinden ce -
vap gelinceye kadar, rü<umat 
müdüriyeti umumiyesinin eski 
iş'arı dahilinde muamele ifası
na devam edilecektir. Biz, söy
lendiği gibi rıhtım sirketinin a
vukatı değiliz. Ancak muamele 
nin tekemmülü noktai nazarın 
dan rıhtım ücreti işi bitmeden 
gümrükten eşya çıkarılmasına 
müsaade edilmemektedir. 

Şirketin aldığı para ile güm
rük idaresinin hiç bir alakası 
yoktur. 

Bittabı mesele vekaletin tebli 
gatile kat'! sürette hal edilmiş 
olacaktır.,. -------

Dolapderede Tekir sokağında 8 Muhtelit mübadele 
numaralı evde Madam Marvar.:ı Tc r
tiyan oturuyor. 
li:vvelki gece ma
danı Terziyan gece 
geç vakit yatıyoı 
•c uyı.ıyor. 

Gettnın ı:eç 
Vaktinde sokağın 
iP-"ceinde dört 

gölge peyda olu
Yor. İkisi kapıyı 
onıuzlıyor, ikisi 

de duvardan •tlı
Yarak eve giriyor-
lar. p,l)ecruh kadının 

Merdivenler ıe.ı- hemıireıi Hosep 
sizce çıkılıyor ve madamın doğruca 
Yatak odasına &idiyorlar ve kapıyı 
açıyorlar. 

koınisyonunda 
tasfiye var! 

Muhtelit mübadele komisyo -
nunda tasfiye talepnamesi işleri 
le meşgul olan büro Iağvedilmiş 
ve burada istihdam edilen dokuz 
memur muvakkaten tali komis
yon emrine verilmiştir. Yeni 
kadrocfa tebeddülat yapılan tem 
muzdan itibaren tatbik olunacak 
tır. Komisyonu alacağı yeni şe
kilde, İstanbuldaki altıncı tali 
mübadele komisyonu ile Gümü! 
cinedeki dokuzuncu tali mübade 

Kapının gıcırtısından uy•nan Ma
daııı Ter.ziyan, odasına dört insanın le komisyonunun vazifesi çoğal
Cirdi~ini &örüyor. <lığı için bunlann kadroları tev

Zavallı kadın korkudan bağırmı- si edilmektedir. 
Yor. Gelen dört kişiden biri: Bu iki tali komisyonlara veri-

- Haydi arkadaşlar!. . Diye emir lecek yeni mesai şekli hakkında, 
Verince, dört bıçak birden kmların- - . 
l takdiri kıymet müfetti<. i umumi an sıyrılıyor. ~ 

Kollar birer defa inip kalkıyor. si M. Labark tarafından bir ra-
Korkudan kendini kaybeden ka- por hazırlanmaktadır. 

dın, dört bıçak yarasını aldıktan son Takdiri kıymet heyet" ~ ri de 
<ada bağıramıyor ... Bağırırsa darbe- I' • l k b 1 d k 
lerin tevali edeceğinden şüphesi yok ı agvo unaca • ura ar an açı ta 

Sükün içinde gelenler, gene sü- kalacak olanlara da ikişer aylık 
~im içinde gidiyorlar ve ev gene nispetinde ikramiye verilecek -
bombot kalıyor. tir. 

Madam Terziyan haydutların git Yalnız veni itilafnamenin em 
!iğini anladığı ve yaralarının ıztırabı lak kısmı~a ait is,lerile mes.gul 
ıu duymağa basladığı zaman bağm-
Yor ve feryadı işiden polis devriyesi, o_lmak üz~re_ M. La barkın_ riy~se 
•vin zaten a;ık duran kapısından tınde yenı bır heyet teşkıl edıle 
içeriye girince, kanlı bir sahne ile cek ve bu heyet İ stanbulda ca -
karşılaııyor. Derhal vazifesine başlı-· lısacaktır. , 
Jlan polis yaralı k;;dınır. ağzından, ·B . . .. . 
ancak bu azdığımız ifadeyi alabili· U heyetın bır Turk, bır Yu-
~orlar. Y nan murahhası ve bir de katibi 

Madam Teuiyan, bu hadisede bulunacaktır. 
hemşiresini ittiham ediyor. Bütçesi, 180 bin liraya tenzil 

1 

Kadın derhal sedyeye alınarak edilmiştir 
Seyoğlu hastanesine naklediliyor. "'---·-,.._.,......,. __ 
'tahkikata vazıyet eden Dolapdere 
lrı<rke~ memuru bu haydutların, ya- Üç aylıklar bugün 
talının ağzından kısmen eşHlini öğ-
renebilmiştir. veriliyor 

Diğer taraftan madam Terziyanın 
hemşiresi de polisçe nezaret altına 
alınmıştır. 

Madam Maryam'ın kız kardeşi 

Hosep Sima da diyor ki: 

Eytam, eramil ve mütekaidi
nin üç aylrk maaşlarının tediye
sine bugünden itibare başlanı
yor. Tediye bir hafta müddetle 
devam edecektir. Maaşları vak
tinde alamıyanlar için onbeş 
gün sonra tekrar tediyat yaprla 
caktır. 

• 
Amerika tarifesi ih- 27 Haziranda Mısır 1930 tedive muvaze-ı 1 

racatımıza 

zarar vermiyecek 
seferleri baş~ıvor nesi vapılınca .. 

--·-
Tıcaret odasının tet
kikatı bu merkezde 

izmir ve Cümhuriyet 
vapurları 

bu hatta işliyecek 

Yeni Amerika gümrük tarife Seyrisefain i~are~i, İstanbu~-
si piyaı;a.da epice mühim akisler İskenderye hattı istıhzaratını ık 
bırakmı& hatta Amerikaya ih - mal etmiştir. 
raç ettirimiz mevat üzerinde bir Seferlere haziran 27 de, eğer 
durgunluk husule getirmiştir. olmadığı takdirde Temmuz bi-

Halbuki ticaret odasınca yapı dayetinde behemehal başlana -
lan tetkikata nazaran Amerika caktır. Şimdilik seferler, lstan -

· · bul İzmir ve İskenderye arasın yeni gümrük tarifesi bizim ıçın , 
diğer devletlere nazaran daha da yapılacaktır. Fakat istikbal
müsait bir vaziyet arzetmekte - de, vapurların Pireye uğratılma 
d. sı da düşünülmektedir. 

ır. t 1 d h Amerika yeni gümrük tarife stanbul - sken erye attının 
sinde bizim ihracat eşyamızdan proğramı tespit olunmuştur. Bu 
yalnız kuru incir, tiftik, fındığa proğrama _göre, her hafta miın
Jir miktar zam yapılmıştırki bu taz~an bır vapur İstanbuldan 
zam da vaziyette bir tebeddül hu ı ve bır vapur da. lskenderyeden 
sule getirmiyecektir. hareket edecektır. 

- · - • -· - -- Ücret tarifesi henüz tamamen 

1 h tı• ı R j b j tf İ tespit edilmemiştir. İdare, bu hu 
sustaki mesaisi.ne devam etmek 

Makamata mahsus 
localar için vergi 

abnmıvacak ---Fakat localara vesika 
ile girilecek 

Yeni hususi istihlak ve eğlen
ce vergisi kanununun tatbikı do 
layısile sinema ve tiyatro gibi 
duhuliye ile girilen yerlerden 
resmi eşhasa, matbuata mah
sus loca ve mevkilerden de istih 
lak resmi alınıp alınmıyacağı 

meselesi çıkmıştı. 
Meseleyi hal için, vilayet ma

kamı noktai nazarını vekalete 
bildirmi~ ve bu noktai nazar mu 
vafık görülmüştür. 

Vilay et, polis, matbuat ve di
ğer mutat makamat için tahsis 
edilmekte olan loca ve mevki
lerden istihlak vergisi alınmıya 
caktır. Bn yerler kartı hamil o
lan makamatın emrindedir. Lo
ca ve diğer yerlerin Üzerlerine 
o makamların ismleri yazılacak
tır. Vazifedar ve kartları hamil 
olmıyanların kendilerine me -
mur süsü vererek girmeleri me
mnudur.. 

tedir. Bu hatta İzmir ve Cümhu 
riyet vapnrlan tahsis olunmuş
tur. 

İlk seferi Cümhuriyet vapuru 
yapacaktır. 

Hali hazırda bu hatta Ro
manya, Hidiskiye, Loit, Yunan 
milli vapur kumpanyası, Bayron 
Layn kumpanyalarının vapurla
rı işlemektedir Seyrisefain ida
resinin vapurları gerek servis 
ve gerek konfor itibarile ecnebi 
vapurlarile rekabet edecek bir 
derecededir. 

İstanbul - İskendrye hattının 
bir meziyeti vardır: İskenderye, 
bu hattın müntehasını teşkil et
mektedir. Bunun ticarette bü -
yük faidesi vardır. Tüccar, va
pura yüklettiği eşyanın, muay
yen gününde limana çıkarılaca
ğından emindir. Ha1fiuki diğer 
kumpanya vapurlamıa göre, İs
kendreye limam•btt::nğrak yeri 
clir. Ve bu vapurlınıi; tüccar eş
yasmı muayyen gününde lima
na çıkarmamasından dolayı mes 
uliyet terettüp etmez. 

E11111n~tt~ 

Yeni bütçe 

anlasılacak 
' 

Nurullah Esat Be) 
bununla meşguldür. 

Ali iktısat meclisi katibi u
mumisi Nurullah Esat B. 1930 
te~iye muvazenesi için şehri
mızde tetkikata başlamıştır. 

Şimdiye kadar yapılan tedi
ye munazeneleri, noksan vesai
ke müstenit olduğu için memle 
ketin iktısadi vaziyetini tam 
bir surette göstermekten çok 
uzaktı. 

Şark demir goll•rında vagonlara tahmil ue laltliye 

Ekonomi 

Şark demiryolu şirketi 
teahhüdünü ifa etmedi 

( 

Fakat bu sene icap eden bii
tün vesaite müracaat ve yeni 
kambiyo murakaba teşkilatın
dan da istifade edilerek vaziye
ti olduğu gibi tesbit etmek ve 
memlekete giren ve çıkan kıy
metlerin hakiki miktarlarını 
öğrenmek imkanı temin olun-

rf ecİrler \·eııiden ~İfl(t'tC \'C k:on1- -
serliğ<: tekrar miiracaat ettiler· 
Trakya tüccarları ötedenbe- gitmiş olan vapurcular birli&\ 

muştur. ri Şark Demiryollannın gerek reisi Liltfi Bey avdet etmiştir. 
Memleketin iktısadıyat bi- nakliyatından gerek istasv_ on 

lanrosunu uapmag· ı ı'stı"hdaf Aldıg" ın11z malumata nazaraı:-
3 ' e- teşkilatından şikayet edip du-

den bu mesai sistemi dahilinde vapurların muhtelif tonajda oll · 
ruyorlar. 

vaziyet günü gününe takip edil Bir müddet evvel bu şikayet- masından bir şirket vücude ge 
mektedir. 1 .. . T" od k tiremiyen milli vapur kıımpan- · · • 

M ). · k, 
1 

. . er uzerıne ıcaret ası um-
ec ısın anunuevve ıçtı- · -1 ·· k t · · · yaları şimdiden sonra vapurJaJ 

maında tetkik mevzuu olacağı panktya 1 e muzas· ekra ~ &:•rtışmış rının müştereken almag· a karaı l 
b d .1 . . ve ımpanya ır ecı ıs asyo- • ı 1 eyan e ı en yenı tedıye muva- d ··kr· 1 h vermişlerdir · 
zerresi taharriyatına çok ehem nun a eşya yu u vagon arı rı L• r· B · p · 'd . i 

. . . - tım hattına getirmeyi ve vagon ut ı ey ıre e ışe yara-
mıyet verılmektedır. ı d d"'k 1 k b ı _ ı yacak büyük bir vapur etrafın ) A k 1930 t d. ar a o me o ara u unan eş • 

. ntca . d"lde .kıye muvadze- yayı hammal sırtında taşıtma- da muhtelif kumpanyalarla te-
1
'-

nesı anzım e ı ı ten sonra ır . · · 
k . 1 , · h k"k• • yıp yaprlacak oluklar vasıtasıle mas etmıştır. 

ı mem eKetın a ı ı açıgı me- 1 k hh"" . . - . . 1 

d k k .. 1, mavna ara a ıtmayı taa ut et Vapurcular bırlıgı Kabota ı 
1 1 y ana çı aca ve ona gore a- . . .. . . • . : 

zımgelen büyük tedbirlerin alın mıştı. taahhüdünü hakkının Turkl.ere_ devredıld~g t 1 
ması kolaylaşaçaktır. Kumpanya bu 1 Temmuzda hıç bır merasın, 

Ankara ekspresı elan ifa etmediğinden Ticaret yapmıyacaktır. 
borsası Odaya müracaat etmis --o-

Dün sabahki Ankara ekspre ve Oda da dün ikinci defa ola-
si yollarda sel yüzünden vuku- ıak gerek şirkete, gerek komi- 1 
bulan küçük ariza dolayısile ya ı· - hh .. <l.. ·r d"J · 

~e.r ıge .. taa u un! ~ e ı mest 
rım saat kac~geç ge~iştir. ı~ın muracaat etmıştır. ı 

Vilayette Vapur cular yeni vapur-

rf f{" · · ları müştereken alacaklar 
..ı rct 

... 
f ). 4 ;' o( ı. Ol - llTI!! 

: ı •• tı . .'"i i'"°.\J,..a~,.'---,-,,....,. -,t 
"" ,..,_so :.:ı.":..:' __ _;__.....;.1 
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C 1Z IŞI Bir müddet evvel Pire'ye, 
~~~~~~----~~~~-~--~ 

Komisyonlar tekrar 
işe başladılar 

İskan müdürlüğünün ilgası 

. 
Rüşvet Türk-Isveç 

Ticaret nıuahede!Sİ ., ve mmtaka memurluğunun teş 
kili üzerine muamelat devir ve 
tesellüm edilmekte olduğu ci
hetle teffiz işleri bir müddet 
kalmıştı .. 

Ihsan Ziya Beyin 
katli eararı temdit edildi. ~· 

Bir ıahld~ 1,000 lira rüşuet Mensucat amillerin in·~ 

1 
1 

.. 

teklif edilmiş mi? bir teşebbüsü : 
Urla hakimi merhum İhsan Ziya Müddeti bitmiş olan ( Tiırli 1 Bunun sureti tatbiki Defter

darlıkça tesbi t edildikten sonra 
sinema ve tiyatrolara, duhuliye 
ile girilen diğer müesseselere 
tebliğ olunacaktır. 

Bareme göre tan
zım ediliyor 

Devir işleri bittiği cihetle 
teffiz komisyonu yeniden i!JC 

• ba§lamıştır. Haftada iki gün 
toplacaktır. 

Beyin katli hadisesi esnasında, şahit İsver) muvakkat ticaret İtilaf~~ 
!erden Abdurrahman Efendiye 1000 " 
lira rüşvet teklif edildiği ve bu para- mesi ahkamının, feshi bildirili\ 1 
ya mahsuben kendisine 300 lira ve- ciye kadar temdit edildiği gü~11 
rildiği iddia olunmtı~tu. Bu hadisede rük idaresine bildirilmiştir. 

Ziraat Bankasr 
U. müdürü geldi 

Ziraat Bankası umumi mü
dürü Şükrü B. dün mezuncn ~eh 
rimize gelmiştir. 

Şükrü B. yaz tatilini İstan
bulda geçireceğini, Bankanın 
sermayesi 100 milyon liraya ib
lağ edildiğini ve bu suretle 
memlekete daha faideli bir mU
essese haline geleceğini söyle

Cemiyeti belediye bütçe en
cümeni dün toplanmış ve bu iç
timaa Şehremini Muhiddin ve 
muhasebeci Nuri B. ler de işti
rak etmiştir. Encümen yeni büt 
çe ve kadronun kat'i şeklini bir 
an evvel yetiştirmek için çalış
maktadır. Bütçe bareme göre 
tanzim edilmekte olup bazı me
muriyet maaşları birer miktar 
tezyit edilmektedir. Bundan 
başka mevcut bazı maaşlardan 
baremdeki dereceye tevafuk et
meyenler de memur lehine faz 
lasrna iblağ olunmaktadır. 

- .. .._ Gazi köprüsü 
Romanya sefareti Gazi köprüsü projesi hak-

miştir. 

başkatibi kındaki tetkikat bitmiş, ihale 
Romanya sefarethanesi baş- şartnamesi tanzim olunarak ma 

katibi M. Sorsesko dün Ankara kama verilmiştir. Pek yakında 
dan şehrimize gelmiştir. insaat münakasaya konacaktır. 

-~· - Açıkta denize gİri1mi-
Sigorta komisyonu yecek 

Sigorta komisyonu dün Ti- Son günlerde bazı kimsele-
caret müdüriyetinde içtima et- rin açıkta denize girmekte ol
miş ve sigorta kumpanyalarile dukları cihetle polis ve zabıtai 
müşterileri arasında hasıl olan belediye memurlarına tebligat 
anlaşamamazhkların hallile yapılmış ve bu kabil haraketle-
meşgul olmuştur. re mani olmaları bildirilmiştir. 
•t•M-~-••••61Hll .. l•l&IHll._111111Mttllllll .. ll ...... __ ... .._. ..... , ... .._..,,,_l_ft_I 

Meairelerde ateı 
yakılmayacak 

Mesire yerlerinde ateş yakıl 
ması ekseriya orman yangınla
rına sebebiyet verdiği cihetle 
bunun kat'i surette men'i Vila
yetten tebliğ edilmiştir. 

Dahiliye müşaviri 
Dahiliye hukuk müşavırı 

Ekrem Bey şehrimize gelmiş 
ve Vali muavini ile mülkiye 
müfettişlerini ziyaret etmiştir. 

Yalova poıtahanesi 
Yalova'da yeni inşa edilecek 

posta ve telgrafhanenin ihalesi 
dün yapılmıştır. Bu ihale işine 
otuzdan fazla müteahhit ve :ıir
ket iştirak etmiştir. 

Yeni fabrika 
Likör fabrikasının 
inşasına başlandı 

Müskirat inhisar idaresi, Şiş 
!iden yukarı Mecidiye köyü kar 
şısında likör fabrikasının inşası 
na başlamıştır. Fabrika, 39 dö
nüm arazi üzerinde zarif ve mo
dern bir bina olarak inşa edile -
cektir. 

ismi geçen Urla kaymakamı Tal~t, Yeni tarife esaslarınil gör~1 Halk fırkası mutemedi Hüseyin Av- , f 
ni, Belediye reisi Atıf, jandarma ku- yapılmı~ ilk itila olan Türk . 
mandam Halit, eczacı Hilmi ve hak· Fransız ticaret mukavelesini 1

1 
kak zade Mehmet Beyler hakkında tatbikine. ba lanmıstır. Evvelce ı 
üçüncü istintak hakimliğinde yapılan Bulgar ticaret muahedesenin t ~ 
tahkikatın nihai •afhası cürmü tema min ettiği tenzilattan i~tifad 
men meydana çıkarmıştır, denmekte , 

eden' en ziyade mazharı miisa dir. 
Bu rüşvet hidisesinde yapılan de,, devletler eski tarifeye gö 

700 liralı!<; senette imzası bulunan yapılmıs olan bu muahedenir' 
mü'.'tehi~ uncu Ferhat ~fe.n.dinin zev kalkması dolayısile badema ar 
cesı Hatıce Hanım. verdığı ıfadelerde cak Fransa ile y~pılan n1l'k~vel 
Ferhat Efendinin kefil olduğu halde I . . , ' .. . ' 1 Urlada meçhul şahısların tehdidi al- C ~kı tenzıl~ttan mustefıt ola 
tında iş gördüğünü itiraf etmiştir. bıleceklerdır. 
Tahkikatın bugün ikmal cdilmiıı ol- Mukavelede pamuklu esya i , 
ması muhtemeldir. Şimdiye kadarki çin cinslerine göre tarifeden y" , 
netice ıudur: de (25-30) kadar, ipek'iler içi 

1 - Yukarıda ismi geçen zevat 
1000 liralık rüşvet hadisesini ihdas yüzde ( 20-30), yün mensucat ı 
etmişlerdir. çin ise yüzde ( 10-30) kadar te 

·ı· . ı 2 - Ferhat Efendinin ölümünde zı at mevcuttur. 
bu rüşvet meselesi mühim bir rol o- Tenzilata tabi tutulan it! a~,. J' 
ynaıru, ve Ferhat Efendi bu mesele ( 70) el ' d · R t d " 
etrafında ifşaatta bulunurken intiha- eşyası ma Ge ' 1 ~. US ar ~ 
ra sevk ve teşvik edilmiştir. dahil olduğu halde Türkiye i · ·· 

3 - Hakim İhsan Ziya Beyin kat- ticari münasebatı olan lıüti] 
li hadisesinden sonra, yukarıda ismi memleketler, mütekabil men~ f 
geçen zevattan bazıları bu meselenin esasına miisteniden bu vaziyet Jr. 

örtbas edilmeıine göz yummuşlardır. ten istifade etmektedir. ' 
Henüz ifadeıi almmıyan bir ka-

dın vardır iri, onun da ifadesine mü- Fransız muvakkat itilafınd~ 
racaat edilecek ve tahkikat evrakı e- ki tenzilatlı listenin muahede c ~ · 
sas mütaleası alınmak üzre Müddei- dahi aynen ipka edileceği an 'İ 
umumilige veriıec;ktir. şılmı~tır. ' ~ 

Mill1 fabrikalar mümessille ~ 

-··ııemşirem 75 yaşlarındadır, 55 
}'aşına kadar evlenmemiştir. Billlhare 
tvJendisedc geçimsizliği yüzünden 
?.yrlldı. madam Maryam ''beni hem
tire., vurdurdu" diyor. Bu kat'iyyen 
._S.l!ıız, bir iftiradrr. Gerçi aramızda 
tski bir dargınlık varsada kendisini 
tldi.ırmeği hiç hatırımdan geçirmiş 
rlt·ı:;ı:.im4 Benim kanaat.ime göre. kar 
<! r'" imi parası na tamaan öldürmek ic; 

Kaşrmpaşa mütekaitleri f 

Fabrikanın alt tarafı konyak 
kav olacaktır. Bu kav içinde kon 
yaklar ve likörleri muhafaza e
dilecektir. 

Macar tenis şampiyonu yerli mamulfıtın revacını temi ~ • 
Macaristan tenis şampiyonu için bu tenzilatın bir kıs,.,..ı al~ 

nereden maaş alacaklar? 
Zat maaşları muhasebecili -

ğinden: 
Ani olarak bir mutemedin in

fikaki dolayısile Kasrmpaşa şu
eyazıtta Sarnıçlı handa otu- besinden maaş alanmütekaidlnl 

.ııı Malatyalı Mustafa dün Ka- mülkiye ve askeriyenlnmaaşlan 
ıköyüne geçmiş ve fakat va- Beyoğlu tevzi şubesinden verile 

rıur heniiz yanaşmadan atlamak ceği beyan olunur. 
· >tedigi için iskele ile vapur a- "'-------------
t 'sı,!cla kalarak yaralanmıştır. ve göbeği kesilmemiş bir kız 

•emi§Ierdir '" 

Vapurdan atlarken 

Metruk çocuk çocuğu cesedi bulunmuştur. Gümrük tatbilcat mektebi muştuı;. Bu Efendilerden kırk 
Beyazıtta Sarnıçlı handa otu- Müddei umumilik ve polisçe imtehanları bitmiş ve bu sene tanesi esasen gümrük memuru 

t, nı cahilindr lwııüz doi?;mus tahkikat vapılmaktadır mektepten 42 Efendi mezun ol bulunmaktadır. 

Bundan maada, idarenin Ku
ruçeşmede yaptırmakta olduğu 

/ depolar bitmek üzeredir. Bu de 
polar bir iki haftaya kadar bit-

i t!_kten son~a, inhisar baş müdür
luk kalemı de buraya nakledile
cektir. Depoların satih mesaha
sı 7,500 metre murabbaına ba -
!iğ olmaktadır. Depolar en son 
sistem vinçler, sair tahmil ve 
tahliye alatr ile mücehhez oldu
ğu gibi, burada ispirto ve şarap 
tahlili için laboratuvarlar da in
sa rrlilmistir. 

M. Ülman şehrimize gelmiştir. hinde hükumet nezdinde tes~ r 
M. Ülman şehrimize İzmir- lıiisatta bulunma~ı muvafık g' 1 

den gelmekte ve izmirde yapı~ mt"ktedir r · 
lan tenis maçlarının kaffesinde Bulgar, İran ve Mısır 'llo,'ı· y 
galip geldiğini söylemektedir. venclileri tecdit edildii\"iı'uen 1: 

As;i"H~ menıleketlerin muvaredatı rl:>, < 

İran sefareti başkatibi Asaf ğt>r devletler gibi muameleye ' ~ 
Han Tahrandan şehrimize gel hi tutulmaktadır. > r 
miştir. __ 

M. Rist Ankaraya gitti 
Maliye miitehassısı M. Şarl 

Rıst dün akşam Ankaraya git-
ic:tir 

Yeni ticaret mııaheclı-lerin , 
hepsi sonbaharda yapılacak nl u 11, 
hal müınkerat neticeı:inde h'' · '\" 
lecek ve bunların mer'iye gi . ~ 
sile simdi ki moılüsvendi , llev 1 

• 

hitam bulacaktır. 1 r 



.. Fikir, ..M.i.z;ı th, Edebiyat, Saiı'« tt 
n\•a"1......-.•........,...~===.-...·•-·...-.......-.uw . -u u u • ---·. asar 

Yunan sefiri Bu d, aleni bir takrir Muhacirlerin mitingi Mesele vok! 
(B · · · h ·ı d b ) ( Birinci sahifeden mabad ) 

Blrinci sahifeden mabat snn umdesi "Milliyet" tir 

,. ,:4 HAZİRAN 1930 
ı.ı >AREHANE - Ankara caddesi 

100 Telgraf adresi: Milliyet, la-

larla uğraşnuya taraftar deği -
lim, çünkü bunlar tekin değildir 
ler. Günün birinde izinsiz aspi
rin aldığımı öğrenip: 

-Vay hain! Diplomasız ken 
dl kendini tedavi ediyor! diye be 
ni mahkemelre verebilirler .. 

sa en enteresan maçlarda uyku 
su gelir .. Bunu bir mü§ahede o
larak yazmayı daha birinci a
dımlarını atan genç futbolcular 
namına zaruri gördüm. 

FELEK 

ırıncı sa ı e en ma aat "Bugün tebabet ve şuabatı (Birinci sahifeden mabat) 
zetemize Atideki beyanatta bu- hakkında muhteremk Sıhhiye hi ve yeni intikat icrası talep e-
lunmuştur: vekili beyin himmetile meydana dilmiştir. 

zım Esat Beyin tayininde guya 
usulsüzlük yapılmış olduğuna 

dair çıkan havadisi tetkik eyle
miş ve bu neticeye varmıştır: 

ı 
•ul. 

Telefon numaralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

,4BONE ÜCRETLERi 

f 
Türkiye için Hariç için 

aylılt 400 kuru~ 800 kurut 
" 750 " 1400 " 
,. 1400 ., 2700 u 

elen evrak geri verilmez 

Bu husustaki münakaşalar a
rasında güzüme bir doktor sözü 
ilişti! 

Bu zat diyor ki: 
" Bir insanın kilosunu indir -

mek doktor işidir.,, Amenn.A ! İ
nandık iman getirdik .. 

Ya semirtmek kimin işidir? 

"- İki memleket arasındaki getirilen kanun ortada iken ve Nümayi§ç{ler mitingden çı-
1Bk1ıp1Utr IBHblİISI mlinasebat, itilifın aktinden ev bu kanununun alıkami harfly- karken hükftmeti tedhiş için za 

ı ve! de dürüst ve tabii idi yen tatbik edilmekte iken maale brta kuvvetlerine hücum etmiş-
tilafn aın enin tasdiki .. A . · sef memlekette oldukça sahibi !erdir. Zabıta asayişi muhafaza 

. . .. . .. .. • .. . F~kat bu ı~lafın aktındenbe- şöhret ve maruf bazı doktorları için mukabeleye mecbur kal-
ı - Kazım Esat Beyin Dişçi 

mektebi emrazı sinniye muallim 
liğine tayininde vekftletçe bir u
sulsüzlük mevcut değildir. 

56 ıncı haftanın uçünculugu- n gunden giıne gittikçe daha m h 1 · d .. mış ve bir çok ki§i yaralanmış
nü Darüşşafaka lisesinden 164 sıkı bir samimiyet kesbediyor b ızı;u rr:ıuayene ~e ~n;d e, ~ç tır. Bugün Türk - Yunan itila
Akif Remzi B. kazanmıştır. Ya Şayanı teşekkürdür ki iki me~ ~ş t z :;: masrab' a ~pkiıd aı üır frm ikinci defa müzakere için 
zrsı şudur· 1 k . bl 'b' . d ron gen cı az ve tr ı e t p ı·~t· d k 1 ı· . b' 2 - Fakülte meclisi Kazım 

· e ett rı ırın en ayıran ve tedarik ederek röntgen mütehas ~ ıma e e~e o an mec ısı me . . , . . . 

m ı.iddeti geçen nushalar 10 kuru§ 
Gazete ve matbaaya alt itler için 
üriyete müracaat edilir. 

Şunu gösteseler de veznine bir 
kilo ilavesi için reçete koleksi -
yontan yapanlar istifade etse ... 

Adam zaiflatmak hüner de -
ğildir. Yazın günde iki üç defa 
tramvaya binseniz ayda bir iki 
kilo atarsanız. Lakin semirt -
mek? ... Ona eskiden rufailer ka 
nşırdı değil mi? .. 

58 inci haftanın en mühim ha bugünkü itilafla nihayet bulan sıslığı baktriyologluğu kim _ u~anın netıcei müzakeresi bü- ıı:sat Beyı? .ıl?Jı ıktıdarına v~ dı~ 
beri, geçen hafta Ankarada im müşkilat yalnız nakti mahiyet- gerliğİ hemen hemen blltün y~- yük bir me.rakla bekleniyor. ı çı mektebı ~çın ~~k kıyme~lı bi~ 
zalanan Türk_ Yunan itilaf te olduğu için iki memleketin ab t t bb. h d tt'(ı M. Venızelosun dünkü mi- uzuv olacagına otedenben kanı 
namesinin B M M tarafında~ yekdigerini anlanasma ve yak- . ~ 1 ıh; f~ sın a c~m ~ ı. ~ tingde aleyhine savurulaıı kü- idi, ve bu kanaatleclir ki, kendisi 
tasdikidır · · · !aşmak ihtiyacını his etmesine nnı r:;u ·~A 

1 
m~cm':ı ar ~ u:ıt für ve hakaretlere cevap verme- ni mezkur mektep muallimliği-

- l lZet...Us ilanların meı'uliyetini 
kabul etmez. Seneler~~ b . h ll' 

1 
mani olamıyordu. şa: e eııd 1 ~ arı a dusuksı e 1~ si muhtemeldir. ne intihap eylemiştir . Nitekim 

n erı a ıne ça ışı- . . . ayın te avı ont arın a ema ı ATI.NA A .. . Dic · kt b' "d" .. d k 
lan Türk - Yunan ihtilafı, da- Bu ıhtıl!Hlar bertaraf edıl- hayretle gördüm. Bu muhterem , , 22 . A. - Tur~ı- ~çı me e ı mu uru e ço 

e\ • 
bı 

3UGÜNKÜ HAVA 
OUıı baı areı en çok 23 en az 

ter«• ldl. BugUıı rtızglr 

raz han açık olacaktır. 

ha doğrusu mübadele mesele- dikten sonra meydana gelen va mütehassıs muayenehanesinde yed.en bur,:ıya. gelen muhacır- evvel b~. k'.?'~etll vatandaşırnı
si,, nihayet karşılıklı anlaşma ziyet, iki memleketin münase- bu şubelerin tesisine lüzum gör l~r ıktısa~ı Tür~ - Yunan iti- zıı; ~arulf~1;1nmuzd.a çalışma
~~z~lanndaıı doğan amell bir batında hasıl o~an ~er basit b~ dil ise ... Maruf profesörlerimiz- lafı aleyhınde bır protesto. içti- sı ıçın kenclisıne teklıfte bulun • 
ıtılafla kat'i ve müsbet bir neti- mukarenet değıl, lakın tam bır den bazılarında olduğu gibi re- maı ~ktederek zarar ve zıyan muştu. 

Pazar günü Macar genç milli ceye bağlandı. samimiyettir. Bu, ayni zaman- fakatine bir röntgen mütehassı- tal~~ınde b~lunmuşlar ve kendi 3- Fakillte reisi Süreyya Ali 
Yaşasın gençlik! 

1 
· İ · · · . d mu"'t k bil m f'd m ut A . lerını temsıl eden meb'usan ve B takimile bizim stanbul genç o- tılafnamenın B M M ınde a e a eııa ı e eve sı ve laburatarına bakterıyoloğ A . . . . eyin istifasınm bir sui tefeh-

1 d 
.. . · · ·. . m t!Ak .. k t' t h .. . . ayan azasının ıstıfasını ıstemış h" d ·ı · yuııcu an arasın a oynanan muzakeresınden evvel Harıcıye u a muşare e ın gaye a- ve yahut mutehassıs diğer bır . um en 1 en geldiğine kani o-

zevkli ve heyecanlı maçı büyük Vekili Tevfik Rüştü B. itilafna- raretli bir teza~Ur_?~ilr. ?,ostlu meselekdaşını almak suretile lerdır. lan fakülte meclisi istifasının ka 
bir hazzile seyrettim. me ve harici siyasetimiz hakkın ğ.w?u~ ~ok samımıdır. Gerecek yapmış olsaydı mevki ve şöhret bul olunmamasmın Maarif ve-

Bu maç bana futbolüınüzün da izahat verdi. sın~z, ıkı ı;nemleket ara_smda teş !erile daha mütenasip bir hare- Bedi Bey kaletinden rica edilmesine de ay 
rtık dünyamızı imar ettik - atisi hakkında çok ümitler ver - Muhteııem Vekilimizin bu be r!kı mesaı 0 ka_dar genışleyecek ket yapmış olmazlar mı idi? rıca karar vermiştir. 
!K>nra şimdi sıra ahrete gel- di. En ziyade göze çarpan şey, yanatı, Türkiye Cümhuriyeti- o kadar tevessü ede~ek ve o de- Hemedense buna da !Uzüın gör ( Bırincl sahl!eden ınabad) 
nezarlıklan düzeltiyoruz.. · t ki 'ğ' A . lh 1 k rece sıkı olacaktır kı bunun şu- mi 1 h h' · d · ki b'ld' · d M · gençlig" in verdig" i ateş ve çalftki- nııı a p ettı ı vası su çu u 

1 
h d d . 'lAf me ş er ve ya ut mu ıtın eki- ca annı ı ırıyor u. uavın 

ıa ölüm istenir ve sevilir bir mu ve u u unu ıtı a I yapan Bü h dd' nin her iki tarafın oyununa ha- gayesini bir kere daha işaret et 
1 

b'l • d'd h {n - !ere itimat etm!yerek diğer şube r ane ın B. iddianamesini 
:ieğildi.r, lllkin bizim deve kim oluşudur. Bu maçlan bir de mesi itibarile çok mühimdir. ~r ıde şım 

1 
1 ?,11 ta m ve ta- !ere ait olan bu işler de bizzat dermiyanla 457 inci maddede -

ili ve baldıranla dolu mahfif bunoktadan senenin diğer ecne Müteakiben Başvekil İsmet Pş. yın e emez er. uğraşmayı muvafık görmüşler. ki teşdidat nazara alınmak üze-
ırarengiz mezarlıktan gör - bi temaslarından faydalı bul - Hz. itilaf hakkında izahat ver- Ticaret muahedesi Eğer buna saik haklı olarak zan re nakzolunan hüküm gibi 456 
e insanın cennet yolunun duk ... Hele iki tarafın da temiz diler. İhtilafın uzun sürmesinin müzakeratı ettiğimiz gibi itimatsızlık ise gü ıncı maddenin 2 inci fıkrasına 
an &eMçtiiine kibir türlü ~h ı oyun oynamaktaki itinalan ka- sebebini teşrih ederek bugünkü lünç olur. Fakat bu teessür zan tevfikan tayini cezasını istedi. 
yor.. ezarlı anınızı ı - '. · ı'tı'laAf ı• b' h d h M p ı·h d' t' dil · ki kd' · B tl al dil . . . ba ve yıkıcı sistemın aleyhıne ın ame ı ır cep e en are . o ı ronya ıs, ıcaret mu ne mesın na ı menfaatın u sure e t ep e en ceza 
1us~unda gö~terdlğimız ıh büyük bir zaferdi. Pek miitehas ket olunarak elde edildiğini söy ahedesi müzakeratma yakında kısmen halledar olaca~mdan mü eskiden verilen 1 sene 4 ay ha-

ıRTİHAL 
Topçu Binbaşılığından mütekait 

Kavaszade Cemal B. Mtipıett o!dufu 
hastalıktın şifayap olamıyarıık Bebek 
tek! hanesinde dün sabah !kmaU 
enfası hayat eyleyip bugün Kasım. 

paşa camU şer!flnde öıtl• namazı 
badcloda a!les! makperesinde defol 
haki gufran kılınacaktır. 

tanht bir h§clise olmu.,tur. . .. . 1 d'l r B d 'k" b ı · b l ııı 6 
· d D üd f · • "' 

518 
olduğum maçm ertesi guniı e 1 e . un an sonra ı ı mem- aş anacagmı ve u mese eye teve ttlr. Katlyyen.Sırf meslek pıs cesazı ır. avam a aa ıçin 

neli mezarlık meselesi tek- gazeteleri okudum.' Bu maç hak leket arasında samimf dostluk ait teknik cihetlerin hal ve in- namına şube namına bir tecavüz 14 tıemmuz 13,30 talik edildi. Mevlt rahmet eyleye. 
~y~ çıkınca ~a arası- kmda umuml fikir veren dört rabıtaları teessüs .etmesinin, bu tacı bittabi zamana muhtaç bir olmasıdır. ..11uuw11u11111111111111111111ıı"111111111ıı•u111111111111ın111nmı"""'"ıııı11mııııu•11ı1111111111111ıı"'"111111111111111101111111111 • 

ndısındeıı bahsettğim Hacı gazeteden üçii "maç güzel ve he memleketlerin yüksek menfaat iş olduğunu ilave etmiştir. Şimdi ben de bu gibi maruf ze 
ad~ Mu.htar B. geldi. Bu yecanlı idi,, diyor. Yalnız bizim lerine muvafık olduğunu bilhas Muhtelit mübadele komisyo- vat hakkında tahkikat yapılma
, ğf ~ta: ıı:~t;da eme~ 1'Milliyet"in spor muharriri ar- sa ka~ıt buk;~d~lar. iı"·k~uht~- nundaki Yunan Başmurahhası snıı rica etsem acaba Selim Sır
• ıı1: i~di U e meza~ kadaş hiç müteheyyiç olmamış rem ,aşv~ .1kımız, d ':1 ~et~ M. Fokas ta itilafın tevlit etti- rı Beyin hakkında verilen takrir 

'1ll 18 1 il r.l rlmarımömd" ' olmalı ki, bu maç hakkında: hu?Jumbit po ıtık ası~a aıdr çok ~ku ği samimiyet havasında alaka- kadar nazari dikkat ve ehemmi-
ınm usun ısene e g u - " Lik 1 d h h . ım r nutu ta ırat e ere ı - d 1 • · ı · .. 1 i te alm ~ · t dan d 

1 
tlf d dil maç arın an er angı t d' r . . . . ar ara aıt ış erın surat e ntaç ye maz mı ... ,, 

t ~~ e o~ a s a e e iki zaif takımımızın galibiyeti lı~ ~ve ma ~ va~ı5'.~tımızı;,lıs- edileceğini, Yunan meclisinden 
' agüna ge r. 1 beni ö dil d elde etmek icin didin.er.ek mey - aedıb. ul sudsunbah ıttı ·ıaz pe ıHen itilafname geçmiş olduğu için Maskeli haydutları 
. evve g r , e d k d ğ. . 'd , t ır er en a settı er. ş. z b .. ı d t tb'k ta b ı Salihli kazası dahilinde Sart ana oy u u ıptı aı oyun tar- . d h'ld h . .. b ugun er e a ı a aş anaca 

d' b' h' k nın a ı e ve arıçte mus et ğ s" 1 mi tir harabeleri civarında bir otomo-
Mezarlıkların :ıslahı mese- zı,, ıye zıt ır teş ıs oyuyor .. ihtizazlar kaydedecek olan bu mı oy e ş · bili tevkif ederek içindeki iki 
ıı kambiyoya tesirinden , Benim şahst kanaa~m bu ~~ beyanatından sonra B. M. M. 15 ·;ı, Musevi tüccar ile iki Türkü so-
ıyorum !. çil~ ve g~~l;'.~cula~dan m~ reye karşı 189 rey ile Türk - İzmirde zehirli sıtma yan maskeli haydutlar, Urla'da 

\
"Ne münasebet? re ep ta aa ettayın tek bır Yunan itilafnamesini tasdik et yakayı ele vermişlerdir. Soy-

p kulüp timinin yenemiyecegı-· «ek · B'" "k M l' · b k K k B t l k" . ÇUnkü arisin Eyfel ku- . . . ~ tı. uyu ec ısın u ararım, arşıya anm os anı o- gunculuğu yapanların Nuri oğ-

"Milliyet" in 
12s4·5e'rs 

eğlenceleri 

, talyadaki Plza kulesi neyse l~ndedır, h~l~ oynları hıç .te ıp- Türkiy.e v:e Yun~ııistan arasın- yünde bir hastalık çıktı. Bu yüz lu Kerim ile kardeşi Silleyman 
, ı büyük mezarlıklarda o- tidai değilı?,Ir. Uma~ım !<l• oyu- da yenı bır devnn başlangıcı o- den bugün 5 ölü 150 hasta var- ve İslam oldukları aıılaşılmış-

iı~ Gelen seyyahlar mutlaka nuna çok guvenen bır yüksek ta !arak kabul etmek çok doğru d H 11 B 1 k tı. sı .. kım bu çocuklarla karşılaşmak ır. asta ı c ostan ıya ya ııı .. .. . 
~ormeğe gelir. Eğer bunu .. 

1 
olur. ve Çı"h kö !erinde de hissed"l Yolcuları olumle tehdıt ede-

ı:ıugüokil yenı 

bllmecemlı. 

SOLDAN SAGA 

Dllokll bilıııeceınlz:lo 

halledilmiş şekli 

YUKARDAN AŞAQI 
1 - içine para koy (4). a rıazlarsa seyyah eksilir, ec tenezzUlunde bulunsun... Zira bu itilaf, Balkanlardaki ~. g Y 

1 
rek paralarını aldıktan sonra 

n, > ikçası ithali de azalır diye Heyecan bahsine gelince bir "sulh ve birlik,, gayesine yar- mıştır. caketleriııi başlarına geçiren ve 
1 - Hançer (4). Getirmek (4). 
2 - Sakat (4). Acele (4). 

Bakaaı almıyan (4). 

mc fıyorum!. tarafı Macar diğer tarafı Türk dmı ettiği kadar Avrupa sulh Vali Kazım paşa ve sıhhiye kendilerini bir tarla içine yatı-
· lma uzun hesap! olan bir çarpışmada kaydırak terazisinde de matlup tesirini müdürü tetkikat için mahalline ran maskeli haydutların Urla 

4 - Tencerenin babası (5). 
5 - Bir koyun dnsi 

2 - Kırmızı (2). Tahmin (3). 
3 - Nota (2). Dem (3). Nota (2) 
4 - Kırmızı (2). Siyah adam (4) . 
5 - Fenalık yapan (5). 

ri 
l y 
sil 
dı 

B 
nd 

H d d 
oynansa heyecan hissetmek asıl hissettirecektir. Nihayet kom- 'tt'l H lı" h' r tarafma geçtikleri haber alm-

ı 0 ru mey an drr. şularımızla hoş geçinmek sure- gı 1 er. _ asta gın ze ır 1 sıt- mış ve jandarmalar tarafından 
6 - inleyen (5). 
7 - Çok değil (2). Acemin fili(3) 
8 - Atın kundurası (3). Vücudiln 

6 - Duman (2). itler (4). 
7 - Nota (2). Ekmek (3). rnihayet, (Selim Sirri B. Amma bazı zevat vardır ki, tiledir ki harp ve bakımsız yw·- ma .01.dugu ve Kaı:~ıy~ka .. be~~dl alınan tedbir sayesinde üçü de 

"rlar) lhtil.8.fı alel usul bir kendini ve zümrevl hissini alaka dumuzu cennete çevirmek kabil yesının o tarafa supruntu dok- tutulmuştur. Haydutlar; Mani-
suyu (3). Uzalı nidası (2). 

. o halini aldı. Ben doktor - dar edecek bir münasebet olmaz olacaktır. . mesindeıı ileri geldiği anlaşıldı. sa'ya gönderileceklerdir. 
9 - Muhalefette sebat (4). Tavuk 

yemi (4). 
8 - Hicap (2). Edatı cemi (3) • 
9 - iplik (4). Bir renk i•mİ (4). 

nürhan Cahil 

ve sarhoş ellerile kopara kopa · köpüre köpüre akıyordu. mamile işitiyordu. Genç mühendis tehlikenin ne dalga halinde yürüdü. İçerideki 
ra çıkardı. Fakat sular bir anda yükseli- Karanlıkta karı koca biribirle reden geldiğini bildiği için on- sulara karıştı. Bu girdibat için-

Aylarca süren hasret ve vus vermişti. Köyün yukarı başında riııi buldular. Ne içeride ne dı- ları kurtarmak istiyordu. de muvazenesini kaybeden 
!at ıztırapları bu gece nihayet kiler içeriye hücum eden sular- şanda bir yer görünmüyordu. İki ayak merdiveni inerek genç mühendis eline geçirdiği 
buluyordu. Bu gece daha üs dan kurtulmak için dışarı atlı- Açılan kapılar, devrilen çitler, bahçeye geçmek, sonra arka ka- bir tahta parçasma sarıldı, fa. 
köyde düğünler yapılmıştı, bu yor, kaçmağa çalışıyor, çocuk- bir yer görünmüyordu. Rüzga- pıyı bulmaktan başka çare yok kat kabaran, kıvrılan, köpüren 
gece hasret kavuşmuş, şenlik- !ar, kadınlar bu dönen, köpüren, rın uğultusu, suların şarıltısı tu. coşkun sular içinde bundan da 

k 
ki k k 

1 
1 dık h b dık b b ler yapılmış, bütün bu mıntaka yükselen sularm içinde haykı- onlara vaziyeti anlatmıştı. Fakat sular daha sundurma- faide göremedi. Kendisini sil-

er e er ta ım ta ım, e - ayvan, asma • ahçe ı- halkı düğün bayram etmişti. k b' d 'k d' le fenerler, grup halindeki rakmazdı. Şimdiye kadar kaç rıyor, tutunaca ır şey arıyor Dışarda genç mühendis Ala- a ı en ız kapaklarına kadar rükleyip götüren sularla müca-
Tosun bunların mes'ut olanı b f 1 h~IA • - k d 1 d k ların önüne geçmişler, camaıılık, kaç zahire ambarı, ve u eryat ar a a yagan yag eddin Bey el yordamile buldu- çı mıştı. e e e er en bu defa eline bü-

'.'ltla birer çuval, birer hır- kaç çifter hayvan bu korkunç su idi. murun şarıltısı, ve gittikçe yük ğu kapıdan frrlamıs, bahçeye Karanlıkta ve gürültüde biri- yük "bir kapı ilişti, can havlile 
- Delikanlı hem içki hem se- ı ı - it · · d k - l d ' T b' 1 · 1 k k d' · ld , ~ rçası gibi şeyler atarak baskını ile sürüklenip gitmişti. se en su arın ogu usu ıçın e çı maga ça ışıyor u. osun Ay ır erme ıay ırara mer ıvenı ona sarı ı. 

'ur altında köyün ıslak so- O zamana kadar kaylüler dai vincin sarhoşu idi. Kendilerine boğuluyordu. Felakete ilk .ma- şeyi kucaklamıştı, genç kadın in~il~r. Burada su bellerini geç- Sular onu bütün kırıp geçir
r rma dağılıp kayboldular. ma tertibat aln. dışarıda hay - ayırtlan iç odanın koynunda yal ruz kalanlardan akıl edebılen- akşamdan derleyip toplayıp ya mıştı. dikleri insanlar, ağaçlar, çitler, 

n 

nat 

bir ş 
pa 

H 

b km d H dı b nız kaldıkları zaman arz üzerin ler köylüyü tehlikeden haber- ta<Tınm başına koyduğu gelin Uğultulu bir seytap halinde evler gibi biribirine katarak sü 
:Yün evinde gelin güveyle van ıra az ı. asa ' u mev de her çiftin duyduğu o gönül dar etmek icin silah atmag· a baş elb"ı·sesı'ni go··g-süne bastırmış, çitleri devirip her tarafa hücum 1 ~u··hendisten başka kims~ .sim. başla. m.<ld. an evvel bitirm .. ek , rüklerkeıı karanlıkta boğuk acı 

1 
b 

1 
- d h 

1 
d dolusu zevki kana kana hisetti- !adılar. tehlike karşısında ilk hatırına eden sular azgın bir deniz gibi bir feryat işitti. Bu ses: 

1 
ıdı. Biraz sonra yağmurun ıçın e . ır ıg.ı e er, ma su u a ler. Biribirleriniıı oldular. T k d d 1 b k l" · b k" ·· .. k 1 lan altında bütün köy ha emnıyetlı yerlere kaldırırlar . . . . . . osunu uy usun an uyan ı- ge en u en ıymet ı şeyı ırak- opuruyor, aynıyor, yayı ıyor- - Kahpe, kahpe, diyordu. O 
1 • 

1 
dı. Aylarca bınbırını bekli yen raıı bu silah sesleri olmuştu. mamak ister gibi onu etinden du. gerdanlık boynunda ateş olsun 1 

· bır uykuya da mıştı. Fakat bu yıl bent onları bü- kuvvetli adeleler kilitlendi, dü- Genç adam bir anda yataktan ayırmak istemiyordu. İnceli, kalınlı istimdatlar kı- Bu Tosunun sesiydi. 
~ * * * . tün bu zahmetlerden ve endı"şe- g-ümlendi, sertleşti, yumuşadı fırlamıştı. İlk şaşkmlıktan son- rılan tahta parçalannııı devri- Genç mühendis birdenbire ir-

i k k k b 
. f Tosun, kollarında Ayşe ile 

ı ·an ı , o.r .un.ç. ır gece .. !erden kurtarmıştı. Büt'un' bu ha ve insan bedeninin bu mihaniki ra kapıyı açıp kendim so aya len duvarların seslerine karışı- gildi. Kafasında çakan bir şim-
1 d k d 

"h tekrar sofaya döndüğü zaman 
?'tepe erını. oven_ u ur- valiyi bastıran yağmurlar şakır- hareketleri hiç bir elektrik ma- attığı zaman karanlıkta mu en .. . yordu. şek bu karanlıkta boğulan bu 

j ır karayel, agır ~~fmur ~u dadıkça köylü içeriden gelen kendisinde görülmiyen bir inti- dduis. Alaeddiıı Beyin sesini duy- ~~~~uo;;:~:ın ~~~e,'egi1Iı_~~f:~ Bahçeye inen genç mühendis sesin manasını bir anda aydm-
h :-ını sarsa sarsa ı ıyor, 0 bir emniyet ve tevekkülle: bak ve ihti!açla tekrar sertleşti,· suların ayaklarını yerden kes- !attı. Demek Tosun demir pot-ı b lukt savrulan bo _· T s A şe . kurtar di- kadar suya batarak yol bulma-~ or, 

1 
oş .. a ~. "k - Allah hükCımetten razı ol- tekrar kilitlendi, tekrar düğüm b _o un,d Y yı • ğa çalışan mühendisin sesine meden evvel daha yüksek olan rel ve gerdanlık meselesi.ui bili 

, su.ar .f?o.~~~ 11 arza buyu sun. Devlet baba bizi kurtardı. lendi ve tekrar yumuşayıp çö· ye agırıyor u. d - .. "d" arka tarafa geçmek istiyordu: yordu. Genç mühendis o anda 
i !arla dokuluy~r. _ Diyor, sükun ve istirahatla züldü.Ve bundan sonra bu dört Ne ol~uğunu halil. anlam~ya~ o~:~a~:~ ~Üthiş sesler, fer- -Tosun, çabuk ol, sular yük ellerinin gevşediğini, sinirleri-
! e başlıyalıben yagmur de ocaklarını tüttürüyorlardı. duvar arasında ağır nefeslerden T.osd1:1ıı bır hamlede tekrar ıçerı yatla~ geliyor, can havlile çıkan seliyor! niıı kendini bıraktığını hisset· 

1 ıdiyc;r~u. Ziğan~ııın ~ü~ - On dokuz köy halkının bu em başka bir şey işitilmedi. gır ı. haykırışmalar gittikçe coşan su Diye haykırdı. ti. Sarıldığı tahta parçası kur-
. rvelerınden aşagı suzu - niyet ve sevinçle tatlı uykuları Gece yansım geçmişti, yağ- Ayşe de yataktan fırlamıştı. !arın şarıltısı içinde kayboluyor İki adam suların icinde bütün tuldu, genç adam uğuldıyan, kö 

rdaplar dağ aralarından na vardıkları bu karanlık gece- mur şakırtıları, rüzgar oğultu- Genç kadının bu seslerden du. gayretlerile ileri atı,ldılar, ge- püren suların içinde kin ve hınç 
. lar, yollar yataklar açarak de gök ve toprak biri birlerine lan, ve köpek ulumaları arasın- ilk hatrrma gelen baskın oldu. Tosun kuvvetli adımlarla mü linliğini göğsüne basıp Tosu- dolu kalbinin ateşini söndür-
ı, ot 1 arı koparıp sürükliye geçer gibi yaklaşmışlardı. da korkunç canhiraş haykırış- Bu taraflarda gelin güveyin bir- hendisin yaıııııa kadar gele bil- nun kollarında kocasına ağırlık mek ister gibi ağzını açtı: 

~lcliye dökülüyor, ve bula- Eğlence yorgunluğu ile top- malar başladı. leştiği gece düşmaıılann bas- di Alaeddin Bey: vermemeğe çalışan Ayşe saf - Alçak, diye haykırdı, bir 
ı dalgaları köpüre köpüre rak duvarlı, damarlan saila örül Bu feryatlar köyün yukarı ba kın yapıp .f?~~ini.~a~a kaldırma- '-Baban, baban nerede! diye kalbinin bütün masum duygusu dakikalık keyfi için ..... 

. bendin duvarına çarpı - müş evlerinde, kilim parçaları şından geliyordu. İlk hamlede !arı çok gorulmuştu. haykırdı. ile dualar okuyor: Devam edemedi. Ağzıııa do-
ızını alamamış gibi yüzge . lan sular kalbindeki bu hıncı da 
ek kaymyor, fıkırdıyor, 

0 
üzerıno:: serpilip yatanlar derin yataklarından fırlıyaıılar, çırrl Fakat içeriy·e giren Tosun bir Geri dönmeğe imkan yoktu. - Kıyma bize Yarabbi! diye . d. d"' G .. h d' 1 

Yordu. He
r yıl bu mev· bir uykuya dalmışlardı. çıplak kendilerini dışarıya at- anda ayaklarınm su içinde kal- Sular her dakika yükseliyordu. yalvarıyordu. son iır u. ene; mu en ıs çat 

1 

k 
· ı ı k A k d k' h k k yan bendin kudurmuş suları i 

köylüleri derin bir Tosun bütün köy delikanlıla- trklan zaman bellerine kadar su <lığını görünce irkildi. Uy u ser Bahçenın ar rnya açı an apısın r a a ı ta ta apıya ya·- G' . 
f ve heyecan basardı. n gibi biraz çakır keyifti. Evde ya battılar. Yukardan gelen coş semliğindeıı ~amamile kurtulan dan çıkıp dağ tarafına kaçmak !aşmışlardı. Fakat o anda dışa- çinde kayboldBuı:tt/ttı. 

· kun sularla ata "ından ta an gen adam şimdi dışardaki fır- dere boyundan uzaklaşmak la- rıdan bahçenin tezek sıvalı bü-
?". O"Pnİc:. hirı 21 Haziran 1930 Nişanuışı 



Milliyet'in yeni müsabakası 

Yeni müsabakamızın hedefi atletizmi 
sevdirmek, sporcu adedini çoğaltmaktır. 

Bir mektup 
Bir kari ne teklif 

ediyor? 
Galatasaraylı bir kariimden r 

aldığım bir mektubun ilk kısmı 
beni alakadar ettiğinden, son 
kısmı da başkalarını alakadaı 
edebileceğinden aynen neşredi
yorum: 

"Efendim, 
"Haklı haksız vesilelerle Ga

latasaray klübünü tenkide alış
mış bir spor muharririnin hiç 
lüzum ve münasebeti olmadan, ~ 
Galatasaray'm dokuz sene ev
vel yaptığı bir turnesinden ha
kikata uymayan bir şekilde bah ı 
setmesi bütün Galatasaraylılar 
gibi beni de hayrete düşürdü ve 
sinirlendirdi. Bunun için bu 

Türk sporunu her fırsatta teşvikten geri kalmıyan "Milli- mektubumun Muhterem "Mil
yet , bu sefer yeni bir spor müsabakası tertibine karar vermiş- liyet" in bir köşesine dercini ri
tir. Sırf atletizme bir yardrm olmak ve her sene tekrar edilmek ca edeceğim. 
iizre tertip eylediğimiz yeni müsabaka memleketimizde ilk de- Bu muharrire cevap vermek 
fa tatbik edilecektir. için, Galatasaray'ın o zaman 1 

Deniz mevsimine girerken 
Sporcularımızı fazla merakta bıralt:mamak için müsabaka- Almanyanın -onun iddia etti-

mızın n e olduğunu kaydedelim: (Atletizm haddi asgar müsa- ği veçhile-hangl köylerinde Denizcilik heyeti bu sene için zengin 
bakaları). oynadığını ve takımın kimler- I 

Bu müsabakalardan gaye, bila istisna her kesi atletizmle den teşekkül ettiğini tahkikle program ar tertip etmiştir. 
meşgul olmağa teşvik etmek ve memlekette sporcu adedini ço- meşgul bulunduğumuzu yazı- t kararlan meyanında bilhassa iki lar, Altınordunun acemiler ~a-
ğaltmaktır. yorsunuz. Müsaade ederseniz nokta memnuniyetimizi mucip hut kıdemsiz müsabakalarda 

Atletik müsabakalarda teessüs etmiş şehir, memleket, dün- ben sizi bu coğrafy.a hocalığı olmakta~. Bunlardan bi?si, mevki almaları daha doğru, da-
ya rekorları vardır. Bu rekorlara veyahut buna yakın derecele- külfetinden kurtarayım: yilzn_ıe m~sabakalarınm Haliçte ha teşvikk§r olmaz mı? Amma 
re yetişmek, bunları kırmak her atletin arzu edeceği şerefli bi- . Galatasaray'ın ilk turnesine Seynse~aın havuzlann?a yapıl- her hangi bir kulüp çok çalı§ıp 
rer muvaffakıyettir. Bir de buna mukabil sporla meşgul herke- aıt olarak o zamanki gazeteler- ması, dıRerl de gere~ ıdman ve ta bunların hepsini nefsinde top 
sin yapması Uizımgelen atletik dereceler vardır ki bunlara Av- de intişar eden yazıları kesip gerek şamply?na. müsabakala - larsa buna da kimsenin bir şey 
rupalı spor üstatlarımız "haddi asgar dereceleri" namını ver- &aklamıştrm, bunları size gön- nnd~ kategonlenn ayrı ay.n na- sövleme~ hakkı olm zan ıtlbara alınmasıdır. Fılhakl ' . 6v az. 
mektedirler. Mesela, bunlara nazaran, kabiliyeti bedeniyes~ deriyorum: maçların neticeleri- ka yüzme ve rekor müsabakala- Bır~ <l;a.4ternm~zda yapılacak 
yerinde her hangi bir kimse 100 metreyi 13 saniyede kat' ede- ni ve takımın şekillerin\ hulabl- rı Avrupada umumiyetle dalgalı olan ılk ı~ milsaba~arın-
bilmelidir. lirsiniz. ve akıntılı denizlerde değil yüz dan bahsedelim:Yalnııı kltip frtı 

İşte, "Milliyet"in, memleketimizde ilk defa olarak tertip Gelelim Galatasarayın mu- me havuzlarında yapılmak:adır. l~ yarışlanna .. inhi3ar ed~n .. bu 
ettiği müsabaka, genç veya yaşlı, iş adamı veya talebe her sı- arızı muharrir Beye: Boğazın sert ve dalgalı bir gü- musabakalar dort kategon uzt 
nıf halkın atletizmle meşgul olmasını temin edebilecek "haddi Galatasaray'ın İsviçre, Alma .. .. . rine tertip edilmiştir: Kilçilk-
asgar" müsabakalarıdır. nya, Çekoslovakya ve Macaris- i nunde yapılacak olaıı yuzme mil !er, acemiler, kıdemliler ve ka. 

Müsabakamız ; koşu, atma ve atlama olarak atletizmin üç tanda oynadığı yerler şunlar- 1 sabakalarındaki derecelerde ha- dınlar. 
kısmından bazı numaraları ihtiva etmektedir. dır: Lozan, Cenevre, Karlesru- 7 kikt bir spor miyarı aramak hiç Her kategori, bir çifte, iki çit 

Koşular: 100, 400 ve 1500 metreden ibarettir. he, Sarbruken, Fraııkfurt, Lüd- . 1te doğru değildir. Avrupadaki te, iki çifte d.irsekli ve üç çifte 
Atlamalar: yalnız uzun ve yüksek atlamaya inhisar etmek- vikshafen, Kolonya, Bolıum, ·b· ·· h 1 im d yarışlarına gıreceklerdir. 

t d" Hanover Payne Hanıburg Bre j gı ı ıyuzme avuz arımız o a ı .. . e ır. • • ' . Bu musabakalara~recekleri 
Atmalar· disk cirit ve gülle atışlarıdır men, Nurenberg, Dresden, , ğı için durgun bir suda nısbeten . did hm. . 
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1 
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1 

• 

1 
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· ' · p · p d b. . şım en ta ın e en kulüp-
. Atletizm antrenörümüz Her Abraham'ın da inzimamı cey- rag, Bratıslava, eşte. . oğru ır derce almak ve ık! ta lerimlz unl d r• Altın rd 
ıle bu müsabakalar için atideki dereceleri "haddi asgar" derece'.- Muharrir Bey, bu saydığım Mıntakamız spor hoyetlen unjraflı sırlanabilecek seyircilere B k t ı8r bı ·. H r 0

0 u, Şimdi bu zevata arzedellm • 
leri "haddi asgar dereceleri" olarak tayin ettik• isimleri içinde ( Pa:yne ) den bu sene daha caıılı ve daha fal.de ll il b kal k ey oz, ey er eyı, a ıç, a- • 

1 

· .. li ralıa ı n hit ı kt Y zme m sa a arının zev ve lataearay Fenerbahçe İstanbulım bl..o~ · ·kind 
100 metre 14 saniye başka koy namını vermek cesa- -. ~ma an a a o ma a - . . . . . ' · ••• cı vo ı -
400 metre 70 saniye retinde bulunacağı bir yer gös- yız. Futbol heyetinin zengln h~~ecanm~.hıs~etti~ek ıçın şu~ Bu zengin proğramı yukarı - mesinin hl.rincl ve ikinci t8l\ 

1500 metre 5 dakika 35 saniye terebilir mi? Lozaıı spor, Ser- proğra~ ?1~vaffakıyetle hl- dılik en munasıp musabaka yen ya kaydederken bu münasebet- şampiyonlan taayyün etti. tı, 
Yüksek atlama ı metre 30 vet, Fen iks, Fraııkfurt, Han o- tam; f rdirdiği maJQm?ur.. İs - olarak Seyrisefain havuzlarını le hatırımıza gelen bir noktayı tan bul Şildi maçları netlcelC: 
Uzun atlama 4 metre 50 ver, Hamburg sportferavn, Bre- taııt. ud mb ıntaka~ıldenıh zcilık hkle- intihapta büylik bir isabet v~. da kaydetmekten kendimizi ala dl. Milliyet kupaat galibi im:\· 

. .. · ye ı e u sene ıç n er sene n ~ <:ıldı Viyana uh•-U" • Dısk atma 22 metre men, Nuremberg, Sparla takım- den dalı gı· ve dalı .. 1 dır. mıyacaı;ız: " · m ..... u geı, 
C

. . l k 1 . h k' d b" a zen n a şumu - Muhtolitlerin tecrilbe . ~t atma 26 metre ~ıı:ıın uvvet erı a Km a ır lü bir proğram hazırlamı tır. Müsabakalarda kate orilere Futbol mevsimi bidayetinde maç 
Gulle atma 7 metre 50 fıkrı var mıdır? Almanyanır. en Bu proğrama nazaraıı b e- . . . g . mıntaka futbol heyeti de (birin neticesinde Viyana muhtc 1 

Müsabakalarımız İstanbul mıntakası atletizm heyetinin kuvvetli ve bir çoğu şampiyon- ne resmi altı müsabaka g~~ce a:n ayrı bınnci~k vermek fık- ci ve ikinci küme birinci takım kartııında 1-2 ve 2-~ gibi ' 
mürakaba ve himayesi altında icra edilecek ve bu müsabakala- luk elde etmiş takımlarına köy ği~iz aıılaşılmaktadır. Bunlar_ nnde de tam bir ısabet vardır. ilk maçları· birinci ve ikinci kü Yet iyi neticeler aldık:. Fenerfı 
ra T~rkiye tabiiyetinde ?ul~an ~er arzu ed~l!- işt!rak .~debile- takımı dediğine göre bir fikri daıı ikisi fıta, ikisi yüzme, biri Mesel~ .yeni teessüs etmiş bir me ikinci t:oonı ilk maglanı çe vo Betfktaı kulltplorlml..s 1 cektır. Maksadımız atletızmı tamım olduğu ıçın hır klube men- olmasa gerek. dalma ve atlama, biri ve sonun- denlzcılik kullibünün a1:emi kü muhtelit takım tecrübeleri ve cariıtandan lld takmı getirtff 
subiyet kaydını da koymuyoruz. Bir spor kltibüne mensup olrnı Galatasaray'ın turnesini ya- cusu da İstanbul şampiyona mil rekçileri çoktur buna mukabil Milliyet kupası müsabakaları) lır. Arada Galatasaray OG ~ 

1 

yanlar da müsabakalarımıza iştirak edebileceklerdir. pan takım, Galatasaraylıdan zi- sabakalandır. k d k ' k.. k il . ru ihtiva eden zengin bir proğ- gllnlUk bir Avrupa tumell J\ 
.. Yukarıda. kaydettiği?1iz s~k.iz. ne'."i müsaba~adat?- her hangi y~de Türkiye'ni~ o _zamanki en Bu m~sa~akalan~ günleri ve 

1 
em ezanmış. uıe ç ~n ~- ram hazırlamıştı. Daha bu roğ b. 

1 

bınne veya bı.r ~açına gıren bırısı, hızası~da gos~erılen h_addi ~}'~ oyuncularını ı~tıva etcz:~kte n_ıalıallerı şoyle tespıt edilmiş - dır ve yahu~ ta. ıyi değil~r. Bı~ ram mevkii tatblka konuldJğu- H~ efendi! olmudı IJ 
asgar derecesını yapmağa muvaffak oldugu takdırde kendısine ıdı. Takım umumıyetle şoyle tır: başka kultibiln ıse kadın kürekçı sıralarda bir k mes 1 1 d mudi im d{f, 1 

muvaffak olduğu her nevi müsabaka için ayrı olarak, "Milliyet" teşekkül ediyordu: . 4 ve 25 temmuzda Beykozda leri ilk safta gelir. Geçen sene- litl güzel yaz~ b e e er ehge 
1 

ge ez " 
tarafından güzel bir (Brevet- şahadetname verilecektir. Bu şa- Kaleci: Nedim (Altınord ı) (idman müsabakaları) namı al - !erin müsabakalarında bu cihet riri arkada 1 d ~ sror ;ıu ~ Ne yazık ki, her apar 
hadetnameler mıntaka atletizm heyeti tarafından da tasdik edi Müdafiler: Cafer (Altınordu) tında fıta yarışları. 1 ve 8 ağus- 1 hi . "b al r 1 ~kar,ltt~~ ~sa ayı ıti si mfinak~amısda hakata ol( 
lecektir. Galip (Fener) tosta Haliçte Seyrisefain havuz er ç n __ azarı ıtı ar. a.. =. ıya - az arını se ı er : ğ . için al ı 

d 
k b k d " B .. ll b .. b unıuu ce ıspat tı 

Müsabakalar her cuma sabahı saat ondaıı on ikiye kadar Muavinler: Nihat (G.S), İs- !arın a yüzme, .~o .. ağustos tay- ra .u uç ategon uzerın e u- ut n u musa akalan ba- beklemek mecbıırl etind laı 
yapılacaktır. İlk müsabaka günü ıı temmuz cumadır. Koşular- met (Fener) Refik (Altın.) yare bayramı .. g~nu Bebekte Ga ınumıyetle muvaffak olan kulll- şarmak muhaldir. Muhtelit ta- yorum Fakat b~a iım 
da üçer kişi koşturulacak ve her üçünün ayrı ayrı dereceleri Muhacimler: Fazıl yahut Ne- latasaray .. kulubunde atl'.lma ve be birincilik ve ya şampiyonluk kım tecrllbeleri faidesizdir. Muh hayet kaleminizin ca 
tutulacaktır cip (G s) Bekir (Al ordu) dalma musabakalan. Nıhayet 5 .1• d. B k telif müsabakalar mecburiyeti her "eyi geliıi gilzoulc'~ğıdage< 1 · · · • · • lüld İ t bul şmn · .. ven ır ı. u sene onaıı usul d A • ..., 

Müsabakalara istirak için, şahadetnamelere yapıştırılmak Balaşa (G.S.), Zeki (Fener) eyb kel san p.yona mu neticesind f G 1 t >:orucu ur. ~rupa takımları ge meme~e alı caksmızl. 
·· ·k· f k · ·1 "d k. f ·1· 10 k M.. b (G S) sa a a arı e araza a a asara - tirmek a~-•. bır h l 1 k 

6 şa uzre ı ı u a resım ı e atı e ı ta sı atın temmuz a şamına uçte a . . B · . " . d . '..... aya o aca tır. 
kadar mazrufen (Milliyet spor muharrirliği) adresine gönderil- Galatasaray takımında dört u seneki programın tatbıkı yın kı emlı, Beykuzun kadın - Ve saire .. ve saire.,,, 

ınesi lazımdır: Galatasaraylıya mukabil Ne- Hakı·katler 
1 - isim dim, Cafer, Galip, Refik, İs-
2 - Yaş met, Zeki ve Bekir gibi Fener Turneden dönen bütün Gala-
3 - Meslek ve Altınordunun en namdar o- tasaray futbolcuları şu fikirde 
4 - Klübü (bir spor klübüne mensup ise) yuncularr. Bu şekilde, hasımla- müttehittirler: 
5 - Hangi müsabakaya veya müsabakalara iştirak edeceği rımızın bizden çok kuvvetli ol- " Güzel çimen bir sahamız ol 
6 - Muvazzah adres duklarını kabul etmek, zamanın madıkça futbolümüzü yükselt _ 

en kuvvetli takımile turneye çı- mek muhal Avrupalılara galebe 
kan Galatasarayı muvahaze in- hayaldir. ' Bedri günü safsızlığına müreccah değil mi- " ~·-----

(Merhum Bedrinin arkadaşla dir? Almauyada 32000 spor kulü-
rı) imzasile aldığımız bir mek- Fakat ne çare ki bu zihniyet bü, altı mlyon lisaıısiye sporcu 
tubu dercediyoruz: zamaıı zaman belirmekten ken- vardır. Galatasaray böyle bir J 

" Yabancı bir toprakta üful dini alamıyor. Netekim o za- memleketin kulüplerile oynadı. 
edip ana vatanına getirilen çal man da ayni. zihn?y~~ ( Fener Beuthende bir futbolcumuzun 1 
sevgili arkadaşımız Bedrinin, tek ~şına gıts~ydı şayi~ :!'.apar terden su içinde kaldığını gö _ 
ani yapılan ceneze merasimin- dı, böyle edBer~dı)d~erüane~ını thut- ren hasım bir futbolcu hayret et 
de, vaktinda haberdar olmadığ, turmuştu. u ı _ıa zenne e- miş ve "maçta terlenmez, çünkü 
mız için, bulunamamış olmak!< men turne avdetınde Galatasa- bu terin hepsi idmaııda ıkarı _ 
nıütellimiz. Bu elemimizi tah ray-Fener arasında yapılan maç lır dem· ç 
fif ve merhum Bedriye borçlu 5-1 gibi kahir bir galibiyetle " ış. ----
olduğumuz arkadaşlık vazifesi- Galatasaray lehine neticelenin- Hügo Mayzel Viyanada fut-
ni ifa eiçin bu cumayı " B~drı ce bütün dedikodular bıçakla bolcularımıza şunları söylemiş -
günü,, saymağa ve kabrini ziya kesilmiş gibi kesilivermişti. tir: 
ret etmeğe karar verdik. Binaen Bu sefer de teklif etmesi " Futbolü aıılamışsınız, tek -
aleyh Bedriyi tanıyaıı ve seven Bedri Muhtar benden: Galatasaray ve Fener- nik iyi, atletik mezayanız var. 
bütün arkadaşlarının bu cuma ni ziyaretle, Bedrinin hatırası_ bahçe takrmları on beş gün zar- Noksanrnız (taktik) ve beden 
sabahı saat on buçukta Galata- nı nisyandan kurtarmak husu fında bir maç yapmağı kabul e- çevikliğidir. Bu iki noksanı te -

. . derler mi? !afi e~tiğiniz gün Avrupanın bi 
>:°!ray kulübünde buluşmalarını sunda cıdden bu temız sporcu Bunun için bir vesile lazım_ rinci sınıf takıml~rile muvaffa-
temiııen bu ricamızın muhterem ve sportmen arkadaşın hatırası- sa, mesela Tayyare cemiyeti 1 kıye tle karsılaşabileceğ inize si-

• Galip 

gazctenize dercini rica ederiz.,. na liiyik bir vazife yapın 1 -1 menfaatına desem.. . zi tcm;n ederim. Beden çevikli -ış o a G 1 1 . . . . 1 r 
, - .. zev ıne oyum o mıyacagı ala iyi a~lasıimıy -...a.~....w..ı;;.;'·.;ıı;ı.:M;.1.ar.ı....ı;ıu..,c.uu;ı..ı;o.ıı:.alıı:i....l.ı;.aklar:dur__~~~~~~~~~~~~~~...Jı:tila~a~t~J~s~1~r~~'L' Üı...J1~~~ı~ı~çı~ıı~ı~p~at::a:y:ın:ı~z~\~·e~1~>u:n:c~i:n~b~ol~~ŞluJir~es~mı~·n~n~e~fa~s~e~ti~· ~k~a]rş~ı~sın~'~:~~o~t~~~ı~ı~~~~· d ı d 1 1 r u? Hususile · ·ı 
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:~asan Zeytin -Yağı okkası 100 kuruştur 
yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, plltvda. havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytin yaıtı istimal edini?. Çünkü pelı: sal ve halistir. Şerbet gibi tatlıdır. Hamiziycti yoktur. Bakkallardan aldıjtınıı !iatı·ın daha ucuzdur. :\la\ıliıt 

lardaıı tevakki eımclı: !Azımdır. Tereyağı yerine 1 !ısın zeytin yağı istimal eylemek karı akıldır. Hilh:ıs<a içmek 5uretile 1 las&n ;1,eytin yağını doktorlar tavsiye etmektedirler. Kum, taş, böbrek ve bilhassa karad~er, safra, sarılık hbtalık
nda bol bol Hasan zeytin yağı içiniz. Kiloluk şi~elerde 80, bir ve beş ve daha bliyük tenekelerde safi okkası ı 00 kuruştur. Hasan Rcza deposudur. Toptancılara tenzil~L 

..... ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

arik ve hayat üzerine sigorta ınuanıelesi 

r
cra eyleriz. Sigortaları halk için ınüsait 

şeraiti havidir 
'rkezi İdaresi: Galatada Ünyon H~ıı ı ndadı r 
ntP~· lı ı.ttıınıa.yau şelıirJcr.lı~ ncea' '! :t" ı 1 'l ı\' ılı· 

• Teiefon: Heyo~;·ı - 20()3 4( 

FRANSIZ TABii MADEN SUYU 

YICHY CELESTINS 
amla - Şeker hastah~ı - Alamı mafsaliye -- --

VICHY - ETAT MUSTAHZE;~ATI 

""Y·ETAT TUZUVlchy auları hOlha.,7 uı.vı • • _yn su ,~P ,,..• ~·,. ••Mt tut. 

CHY •ET AT PA STİ ~LER İ Yem•::~~d::,:~~yt:,3h~':ı.,, 
:HY•ETAT KDMPRlllELERi Blzzıl ·~:: •. -··-Taklitkrdnt w baf}ıa markalardan s!'kııunu. 

Ölüm hayalı .. I 
Mlkroplarta dolu, 
lıutahll naklll al 
neklar eldn ve ç<> 
-klarınız l9ln bl· 
,., ölüm hayalidir 
Onları Fllt ile öl-
dürOnU:ı. 

;JJcıha _:Çabuk _'6ldiiriit 
uıııl Oepo1U :J. BERT ve ŞÜREKAsl istanbul ·Balata Voyvoda Han , 

~ek aa~in ve ~anaJi Mü~en~i i ekte~i 
. il ve ıneccnni o'an bu mektep atideki , ıbelcrl havidir. 

'i'ıksel~ nıadcn ıııiilıenclisliği. 
'tik~ek saııa) i ıııiiheııdisliği. 

ubelerin tahsil müddeti -+ ~enedir. .\lezunlar staj için Av· 
ı ıı;önderilir. ;\Jünha ır.n li~e mezunları kabul olunur. 

- ~1at1en ıııe~lek suhcsi. 
' ube mJd:nlerc jeomeı.r ve lıa~~'" u~ yeti~tirir. Tahsil mı:d-

scncdir. orta mektep mezunları imtihan ıı, ilk mektep me· 
imtıh:mla kabul olunur. 

art ,·as 16 dır. 
ri at:i İ Teşrinievelde haşlanacakur. Şimdiden kayıt mua

ba~l:ımı~tır. l. ıidaya melfuf fı foto ile vesaik ve >ıhhat 
nıı'l i'on,:uldak'ta mektep müd(iriyeti ne ir~ali. Mlldtiriyet 

•ıı a \kba a sokak. 7 ~o. hane 

, .;ek 1 arında llaı;cki ~lu<tafa :ı~a mektebi 

t ko) tk ('a, it rığa mc tl'lıi 

iln~el Daimi Encüınenin~en: 
a r. harrcr c' ı:\kln •~ar mu1.aycdc miiddetl 25 haziran 

, :; un . <:.<it on hire kadar temdit t•ılilmlştir. Taliplerin 

U nı clL~lett flfl 

Emniyet Sandığı müstakrizlerinin 
nazarı dikkatine 

Eınni}·et saııdığı ıniidürliiğiinden: 
Vadeleri huh'ıl<ındc tediyei deyn edilnıemcsiııde:ı dolayı b!lmür.ayede ıaulan emvali gayri

menkule borçlularına bir ha!t:ılık son bir ihharnanıe gönderile~eginc dair ne S.ındık nizamname

sinde ne <le icra kanununda hir sarahat olm1dıgı ~ibi müşteriler tarafıııdan yüzde on zam için 

vuku bulacak m[iracaatlar da kabul cdilccc~ine mlifedalr bir kayit ohu~dığı halde eski icra kanu
nundan nıııltdıe; bir itirar saika~ilt> vukua gelen mıiracaatlarııı is'afınu imkan olmadığından alA

kadarnrıin kat'i karar çekilmezden t \el horçlanııı ödemiş veya yeniltmiş bulunmaları lazım 11:el-

dı~i ilan olunur. A. 

· ·~ · t-~ - ... HAVAGAZİ

A P A R T 1 M AN ve E V SAHİPLERi 
Apartımanlarınızı, evlerinizi bOf olarak bırakmay~nız. 

Cllz'l bir masrafla yapılacak olan ha agui tesiHatı bulanların konforunu 
mükemmel surette temin edı:r 

VERES • 1 y E 
- B. o. lstiklil caddesi No 34 Telefon: B. o. 

SEYRISEF AIN 
;\lcrkez Acenraı; r.ıat1 kiiprJ 

b•sınd>, BeyoğlJ 2352 5alı• 
ıenteon ;\hhııu liye lh ıı dtındı 
l<tınhul 740 

Ayvahk sür'at 
postası 

(Mersin) vapuru 24 l laziran 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

harekede Gelibolu, Çanakkale, 

K\lçtikkuyu, Edremit Burha

niye, Ayvalıga gidtc~'' \c 

dönti~,c mezkflr iskcie.c ' bir· 

likte -\ltıııırı'u~ ı uğrayar:ık 
gc.: 1 t:~cktir. 

Cd ıbııhı ıçm ) a::ı.z ı .ıku 

aJ.11 r, ı uk ·ı.lınırnv. 

Trabzon ikinci 
postası 

[Karadenız \'apuru 2tı hazirnn 

Perşembe ak~<lllll Ga!~ıa rıhtı

mından harckctb Zon!(uldak, 

lnebölu, inup, Sa:n>un, Ünye, 

Fatsa, Ordu, Giresun Trahwıı, 

Ri1.e llopiya ı;ldecek ve dô· 

nü~te pazar iskelesile Rize, Stir· 

mene, Of, Trabzon, Polathaııc, 

Gir~sun, Ordu, Fat,a, 'aınsun, 

Sinop, İnchnluya uıırayarak 
~tlecel<tlr. -· 11 Yelkenci vapurları 

Karadeniz postası 

VATAN ,-apunı 

~).:ıı ııziroın 

(~arsan ıl)a 
' ' 

ak<amı Sirkeci r rıl:tımından 
' 

hareketk l Zon~ıldak lnc-

bolu, ~r.ın<ur, Ordu GlrL'<on, 

Tralı1.0n, ~lırmcne, ve Rize)yc 

azimet ve a vdct ı.:decektlr. 

Tafsilit için Sirkecid~ yelkc,1 

el hanında kAln accntasın.ı m .: 

rıcaat Tel. lstanbul l S 1 5 -· lstanbul Adliye lc\azım müduı-

lüğlinden: 

1 halitan o.ıo tarihinden itilıaren 
bir sene ıarhnda ıabedilecek olan 
adli ·c ccride~iııin alent mi.irıakasi'ya 

\IZ
0

1 cakırrür ettiP;'iııde·1 ~arcname· 

sind~ nıuhırn r Y~a.ı kınuniye\·i 
h calip!eı ~n ih:ıle olan 10 
temmuı '130 ptr~cmbe günti suı 
14 re Adliye \'eUJeıindc mütcş<k

kil mubayaa komisyonuna kanun 
dalrc~inde n1üracaıtlan ve şartname 
lu;n ise lstanbul adliye !avazım dı
ire~inden, merkezde mubayaa ko· 
misyonundan iştenilmesi lüzumu i14n 

olunur. 

lsıanbnl ikinci ticaret mıhke

meıinden; 

hıanbulda Agopyan hanında 5 
numaralı yazıhanede mukim tüccar
dan Mıto zade Osmın bey hakkın
da mukaddema müttehaz iflb kara
rını temyizen nakzı üzerine bu kere 
nakzı vıkl dalr1sinde iora kılınan 
tetkikat neticesinde lflAsına vı a7.avl 
mahkemeden Celll Fu•t beyin lf14 · 
memuru tayinine ve kemafissabık 

Ullt muamıl11lnln devamını 2~ ha
ziran 930 tarihinde karar verlldljti 
llln olunur. 

Münakasa ilanı 
Karadeniz creğlisl kazasının 

nirengi ve poliğona miistcnlt 

hali hazır Ye mtlstakbd planı 

\ c umumi haritası 'c kad:ıstıro 
mc~ahasile nivelmaıı ameliyatı 

olbaptaki ~arınamei fenni ve 

şeraiti atiye dairesinde mlina 

kasaya konulmuştur. 

\lüııaka>11 1-6-9;30 tarihinden 

lıibarcıı bir ay muddetle devam 

edecek Ye ı-:--rı.ıo salı güııu 

saat 16 da nihayet bulacaktır. 

f\adastırt> n1c,aha:-;111a ait ta
ahhııdat şehrin planı ıle beraber 

icra ve Ha cdilccckt;r. lha.c 

hcdelinın 'vzdc \ dıni>i 9."lO - . 
s"nc i hütçc,Jrtien mutebakıside 
93 l senesi butçe.·indcıı tesviye 

edilecekti" t,ıli~ \'ıı~far ene! 

emmic harita i~kriııde lhtisa'ı 

oldıı~u harita J[~ mtidlirlil

~uııden mu,adda't' Tiir ve~ika 
ile şimdiye l dar ) apmış oldu 

p;ıı ve nafia \ckAlctince mu

saddak işlerinin vcsaikini teklif 

llll'İ<tuplarıııa lef edxeklerdir 

!azla ra!<ilılt almak ve )arına. 

ındcri ı;iirnıck isteyen mütehas

sısların belediye riya,etine miJ

raı.:aat eyleıııderi ilan olunur. 

Uı J\"f,:E LL·;VA;\T LE\IY 
llambıırg, Brem, Aııven, 

MaııLnl vo Bahrı Siyah ara 
•ıııda :17İmot Vtl avtleı mnııt~ 

1.anı po>lası: l lamhıırg. I3rı:ım, 
.'telin, Aııver~ va Huter.Jam 
dan limaııımıza ınııvas.ılııt 

lıekleı:e ı Y:ıpur. Lı' ; 
imi· ·ns vapuru ~Ollazi"ana do~r 
Sıny .. na. !2 tcr,.,ınııza 

A ~"'" " 15 1 
l\uıga7., \'ama, Kd,tcnce, Ka~h 

'e lbrnil •çln lim1nımmbn 
hartk.r edecek 'apur\ar: 

ln-.bros v~ı.puru .lO haziran -

tcnımu.td:ı tahmikle 

1 ~L>nburg, Hr<m, Aııver•, Roıcrdam 
'e Dançlg için yakında limanımız

dan h~reket edecek "apurlar: 

()~tcs ... a.puru li1n:ınımızda 

( >linıpos vapuru 24 2h hazirandı 

tıhmilde 
Samııs vapuru 29-30 huirandı 

tahmildc 
Y akı nd:ı Ode<a için hareket ede

cek vapurlar: 
lleraklea vapuru 22-24 haziran

da tahmllde 

Fazla ıaf,ilAt için Cralala fa 
Ovakimyan Hanında kA;a 

ltımumt acenteliğine müracaa ti 
Telefon: Beyo~lu641-674 

lstanbul birinci ticaret mahkc
mc:'indtn: 

_ıozd Kohcn Efendinin satmajtt 
ıaahhüt etti~i elbı<e askılarını mild
dcti muayyene=-i zarfında satmildı· 
ğından Hass ve Sahi Efendilerin ,·u· 
kubıılan talebi mahkemece bilkabul 
mezkur askılamı 28-6·9JO tarilııne 
müsadif cum:ırıcsi günü <a:ıt lO da 
müzayede surctlle "lttlma,ın:ı m:ı.h· 

kemece karar verilmiş oldult,ıından 

talip olnnların mezkılr ~tiıı<le 1-wı
bul'da Tahtakalc'dc Kanza Hanında 
hızır bulun mal rı lüııımu il;ln '>h nı•r 

SATILIK I-IANE 
lsıanbul Çarşambada Sulıan Se

linı'de Cebtci mıhal\eşlnde ve Sul
tan Sel!m caddeilnde Camii şeri! 

kurbünde 4i,49 numaralı ve Halit 
Tahir Beyin mutasarrıf bulunduğa 

kdrr;ir ve iki dükkinı ınil~tcmil biri 
9, di~cri 7 odalı ve bahçeli iki hane 
satılıktır. Görm k isteyenlerin mez
kur 49 nunıaraiı hanede mukim 
llıcı derviş ar;:ıya paz.ırlık içinde 
(;,\atada Tapra flanınd·ı 1 IATllAS 
inşaat şırketin..! müra~;11t etmclrri 
ilan olunur. 

l-> I~ ()'1, l~~J i N 
Frengi ve Belsoğuk~ 
luğundan muhafaza 

eder. 
1 Ier eczanede l 0uld11Jr. ,..-

Dr. A. KUTIEL 
Muııyenehane ve tedavi! elekt
rlkiye Jabratuvarı. l<•r&köy 
Topçular caddesi 34 

zayi tecrUbe plakası 
16 numaralı tecı-•rhı: pl~kası z:ıyi 

olmuştur. l lükmil ı nktıır. 

Doç Otomolıil accnta'1 
----------

Z a ı i: 5281 numerolu bc\annanıe 
ile C::ıl:ıta ltlıa\:\r gümrüğünden im· 
rar edilen eşyaya ait 4878 numero
lu 1.3-7-29 tarihli ve 18.l.J liralık 

mel.kar gümrük ml\düriyetindc ı mu 
ta hir kıt'a ınakpuz "'enedı 1.:ıyi 

olmuştur., ''eni!İ &lınac11ktır. 

\lava (;azı '• irketi 
g 

Dr. thaan Sami 

Öksürük şurubu 
ÖksUrllk ve nefes darlığı 

için pek ttslrll llllçtır. 

lli\'anıolu Sulıan;'.lahmut türbcsil89 

Bursa'da tavvare . -
sınenıa binası 

Tanarc Cemiyeti lstanbtıl 
şubt·sinden: 

Bursa'da '.ıptırılacak sinema 

binası için açılan mıinaka:<a mlid

deti bazı tadilat scbebile l 5gun 

temdit olundu. ihale S Temmuz 

saat 1 :ı te icra cdilc~cktir. l\lu-
11ddd projeler umumi merkezce 

hazırlanmak tadır. 
-h.iJmürcü_y_a_n_B"'.-a-s_a_r_ı_n_d_a_n_ 

Ameli hesabı ticari 120 

Ameli usulU defleri 4 kısım 150 
Amolt ve tatbiki kambiyo !IO 
Tlcart maHlmat ve bankacılık 150 
Veni muhasebe usutu 175 
Amerikan usulU:Yevm.D.Kebir75 
Yeni hesabı ticari 200 

.\[ersin Jındarma 
düriyetinden: 

Auml 
180000 

mektebi mii-

Asgari 
150000 

,\\ersin Jandarma ytnl efrat mek
tebinin 930 senesi Haziran bidaye
tinden mayıs 9.11 gayesine kadar 
mevkii münakasaya çıkarılan yukar
da vHıh bir kalem ekmekin kapalı 
zarf usulile temmuz bir 930 salı 

günU saat dokuzdan sonra ihalei kat' 
iye-.i icra kıhn:ıcagından talip olan· 
!arın yti1.de ı edl lıııçdk teminatı 

mt.,·akkata makbuzile yevmi mez
kürda mersin Jandarma ; mektebinde 
nıür~ekkil münakasa komisyonuna 
~rnnameyi öğrenmek >rzu eden ta
liplcr·n mektep müdüriyclinc mlira· 
ca darı iL\n olunur. 

lslaobul Tuz inbisari Da~ mü~ürlü~ün~en : 
lzmlr Çamaltı tuzlasında istimal ~dilmek llzcre mcv~ut numu

nesi veçhilc (2000) adet tahta klirek 15-6-QJO tarihinden iti.b~rcn 
yirmi p;iin mliddctlc aleni mtınakasaya konulmu~tur. lhalc:J !i-~-9:30 
tarihine mü~adif cumartesi giinti saaı on be~dcdir. Talip olanlar 

şeraiti anlamak ve mlinakasaya iştirak eylemek üzere ııkı;clerilc 

lstanbul Tuz inhisarı baş mlidiirlyetiode mlitcşckkil komisyona 

ıııiiracaat eylemeleri ilAn olunur. 

Pazarlıtla e~JaJı nıu~telif e ile ~ana ve 
Kuzu ~erisi satı~ı 

Yük·sek 13a)Ttar ıııekte})İn<leı1: 
Altmış yedi kalemden ibaret karyola, bakır teııccrl', bakır 

maı1gal, sandaliye, kapı ve pencere perdeleri, soba Ye levazımı. 

kırma makinasi, kuhl'c gı.iğı.lmıi ve fincan vesnirc gibi hurda eşya 
ile dokuz adet daıu ;c üç adet hııw derisi 26 haziran 9:30 

tarihine mu,;adi! perşembe gtınii saat onda pa:tarlıkla >atıl:ıı.:ağından 

taliplerin ye\ mi nıezkurda Selimiycıle '.Vtektep binasında satış 
hcy'etine mııracaatları. 

lKTI~AT VEKALETİNDEN: 
iktısat \ 1 ('kale ti ,ı\ ıık:ara Ziraat ve 

ha ytar.l erı istittileri iıışaatı 
l lerhan~i hir yanlıtlığı mahal kalmamak uıere Ankara Ziraat ye baytul 

enoıitu binaları ikmıli inşaatı münıkaıası kıpa(ı zarllarıntn J 5 temmuz 930 
sal: glinü saat 2,5 ta (kıısat Veklletl Ziraat mtlsteşarlığı kısmında toplanaotlı 

ihale komisvonuna ıes!im olunacağı ve muayyen ıaattan sonra zarfların 

kahııl olunmavaca~ı ve mukaveledeki yedi ıy müddeti inşaatın !ekiz 
aya iblAğ olundug-u al:\kadırana ilan olunur. 

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

Türk Anonim Elektrik Şirketinden: 
Tlirk Anonim F.lektrik Şirketinin bedelleri tediye olunacak 

tahvil~tı on birinci kcşidesinin l Temmuz l 930 tarihinde öğleden 

sonra saat 2 ı -2 ta Noter huzurunda, BeyoRhında, Tünel mey

danında, '.\lctro ilanında şirketin merkezi idaresinde icra edileceRi 

i~bu tahvilat hamillerine ilAn olunur. 

\mortisınan cct\'eli mucibince, itfa keşidesl, 720 (yed! yüz 

yirmi) ndet tahvil iizerine icra edilecektir. 

Tahvil:lt hamillcriııd~n arzu buyuran zevat keşidede hazır hıı 

lunın1!l;a daY<'t olunurlar. 

l"ıtıınhul ikinL:i ticart:t mahkeme· 

sinden: 
lstanbulda Dôrdücli vakıf haııın

da "'nıa katta 1 No. hı Y"'thanede 
mukim Meıo zade Raif Necdet bey 
hakkında mukaddema miinehaz iflb 
karannln temıiıcn nakı \'a iadesi 
Uzeriııe bu kerrt: n3kzi \ aki daire· 
sinde icra kılınan tetkikat netice:-in
dc l[IAsına ve Azayı mahkemeden 
('ehil Fuat Brvin ltlAs memuru ta· 
) inine ye kemalUlsabık lf\A~ mua
melesinin devamına 22 hnzıran 930 
tarihinde karar verildi~i ilin olunur. 

1 Şehremaneti ilanatı 
Fatih dairc,inden: L'nkapanında 

Fener caddesinde 1 eski ve 2 yeni 
numaralı dükk<lnın enkazı kapalı zarf 
mllzavedesile satılacaktır. Müzayede 
t 5 teİuınuz g;ıo salı günü saat 1 de 
yapılacalmr. T•liplerin zarflarını mu· 
ayycn vakte kadar encümene tevdi 
etınelı.:rl. 

* * * 
Kadıktıy şubesi idor°'inden: Ka

dıkoy 7.ahlre iskelesinde daire mali 
24 12 metro murnbhaı depo nıı
hallinin kapalı l.arfla iha;e<i gilnil 
kimse gelmediğinden 7.ulıur dc~ek 
talibine 21-haziran-9.JO pazar gunü 
s:ıat l 5te pazarlıkla "erileccği cihetle 
i~teyenlerin ınczk.t'\r gün . ve saatte 
daire encümenine gf•lmelerı. 

!\eyoğlu icra•ından: 
;\lahkiım bır dcyninden dolay! 

m:ıhcıız olup furuhtu mukarrer olan 
iki adet koltuk. hir adcı kanepe, bir 
adet accm halı~ı, bir adet salaman· 
dra sobası 30-6-9JO tarihine mlisa
dlf pa1.artesi saat 12 raddelerinde 
Şişlide mehtap sokağında 44-46 nu
maralı apartımanın önlinde bilmUza
ycde !uniht edileceğinden ıallp olan
la ın hazır bulunan memuruna mil· 
ra~••t etmeleri !Un olunur. 

l>tanhul Oçüncü hukuk mahke

me:-inden: 
Bakırköy yenimahallede birinci 

sok.ıkta (68, iO No.) arsanın sahibi 
Foti efendinin ~aip ve melkut ve 
hayatı mematı meçhul bulunmasına 

binaen vakfı canibine icareg{ veril
mediğinden icarenini fe<hi ve ahara 
tcf[iz seblhi) etini verilmc<i talebi le 
lstanbul Evkal müdiriyeti tarafından 

müddeialeyh Foıi efendi alC\ hine 
açılan davada mliddeı:ı\cyhc tdıli~ 

için gönderilen iptidai lAyıhı hali 
gaylıubettc bulundu~u şerhile bilA 
ıebli~ iade kılınmıı o\ıııakla p:aip 
hakkında malılnıatı olanların mahkc
mc\·e haber 'erını.:~i zımnında !ıh· 

aeıı.e zarfındı altı aYd:ı hirer d,fa 
il3nt takarrür ct1niş olJu~und:ın ıkinri 
deLı nlınak üt:~re _il,\n olunur. 

lstanhul, 11 lla1.iran 930 

MOD!R!YKI' 

J,ıanbul ilçünnü hıık ' • mahk • 
me.;inden: 

Bulgurlu karvesinde ~eker mı;
lagı caddesinde 5 • 'o. tarlanın sahibi 
Ahmet oğlu Ali ağanın gaip \'e 
me[kut ve hay:ıt ve memaıı meçhul 
bulunmasını binaen vakfı canibine 
lcaresi verilmedi~inden icarenin feı· 

hl ve aharc tcffi2\ selAhiyeıinin \'e· 
rilme•i taleblle lstanbul EYkaf \lü
diriyetl tarafından miiddeaaleyh Alı 

a~a ıleyhlnc açılan davada ınüddea
alevhe tebliğ için gönderilen iptidai 
IAyiha bıli gaybubiyeue bulundu~ 

şerhlle blla teblij!; iade kılıaıııış ol
makla gaip hakkında malumatı olan
ların mahkemeye haber ermeı:t için 
bir sene za•fında :ıltı a,·dı birer 
de[a iltnı rakaf'ür etmi< oldu~undan 
ikinci defa olmak ÜT.ere i\;ln olunur. 

lsıanbul icra ri~ascıinden: 
c;alatada I\ara _,lu~taf:ı paşa !'O· 

ka~ında 21 numnr•lı rc1.1 \" ıımat 
deposu sahi_bi Yıır~i \ lanolaki l'anı ,. 
yatidi efendinin k_qnkordato calehile 
vuku bulan ınüraı;ıatı zerine icra 
kılınan tetkikat netict!sınde konkor· 
dato talcbinın naıarı itibara alınma.· 

sına ve icra ve Hl:\s kanunı •Hın 278 
ve 2;"9 uncu mad<lt.:~l·ri 1111 ihincı: 

iki av mühlet \erilım "'' \C re)' 
hukuk müşaviri "'o kıt o\bdülhak 
Kemal beyin kon1i~cr ta~ inine 
ve işbu mühletin lh\nile beraber icra 
ve tapo sici! memurlukl•rın.ı bildiril
mesine karar verilmiş oldu~ıı cihetle 
IIAn olunur. 

Bcyoğ"lu ıkinci hukuk >ulh mah
kemesinden: 

Pano efendi tarafından müddei 
aleyh Bcı oğlu Tıpebaımda mahallc
lıici No 55 de OHu Avakum l.i
goreviç efendi aleyhine ikame edilen 
alacak dava<mdan dolavı müddei 
alevhe yazılan davetiye zahnn• mü
başir ve mahallei muhra.rı tarafından 

verilen meşruhatt:1n mumailc\ lıin ika
met~ıhının meçhul o\du~u :ınlaşıl 
mış olmakla bittalcp y rıni beş gün 
müddetle i\ftnen rdı\i~at iaası ka
raq.~ir olduıtundan YC\ mi m:ıhkeme 
olan 14 7 - Q3ıl pazarr 'ı ~ünlı saat 
14 de mahkeme\'C hiz~tıt gc ıne:-.ı \C 

ya Hkil göndrrım'i a· i takd rdc 
ha~ı..ınııda muamt.:le\İ h'l' Ü>1\C ıcra 

o1unacaı1;ı tclıli~at 111.ı\.. ul'!ın ı k ıirrı 
ulnı ık ı. 1 .. rt: il oıuıHH . 

Dr. Horhoruni 
Bc\oj.Lı \I krep ~cı ... ııe .> .l5 

".I.~J\:CllC <
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BUYÜK 
TllYlRE PIYlNG~~~ 

6ncı keşide 11Temmuz1930 dadır. 
Büyük ikramiye 

200.000 Liradır 
.c\ yrıca: ''100.000,, liralık bir 
ınükafat ile'~so.oo0,,''40000,, 
"25.000., '•10.000,, liralık bü-

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

verilecektir. 
Biletler : Bayilerden Temmuzun 

yedinci günü akşamına kadar 
talep edilmelidir. 

Zonıul~at. ~ele~iJe riJasetin~en : 
Zonguldak deresinin sağ tarafının (Çarşı ciheti) kısmen 

.:ıeton anne kısmen harçlı taştan olarak inşası mukarrer 
( 45843) lira bedeli keşifli istinat duvarı 10 Temmuz 930 tari
hine müsadif Perşembe günü saat 16 da Zonguldak belediye 
dairesinde ihalesi yapılmak üzere münakasaya konulmuştur. 
Mali ve fenni şartnamesile plan ve proje ve keşifnamesi İs
tanbul ve Ankara Şehremanetinde ve Zonguldak, Bartin ve E
reğ li Belediye dairesinde mevcuttur. Taliplerin bunları görüp 
ona Zöre müracaat etmeleri ilan olunur. 

DEFTER
1DARLiLKETILA.NA Ti 1 

Ayvalık n1almüdürlü{!ünden: 
Aİibey nahiyesi, Küçükköy, Ayvalık, Bur

haniye, Edren1it iskelelerile Altın Ova Dikili, 
Baden1li, Candarlı, Reşadiye nahiyelerinin 
•,aydı berrinin saydı mahi rusun1u üç sene 
nı-üddetle pazarlıkla kiraya verilmek için se
nevi 4000 lira üzerinden 3-6-030 tarihinden iti
baren bir ay müddetle müzayedeye konul
ıuuştur. 

~u~ut ve Sa~iller Si~~at umum mu~urlu~un~en 
Zonguldakta iskele civarında' zarf usulile münakasaya konul

ki arsasına inşası mukarrer ve muştur. Resim, plan ve şartna-
15672 on beş bin altı yüz yetmiş 'hıeyi görmek istiyen taliplerin 
iki lira k.eitf bedelli Zonguldak ~nkara'da h~~~~ v_7 _~~hiller_ sih 
cahil sihhiye merkezi binasının at u~~ mudu~~~~u aynıyat 
. muhasıbı mes'ullugune, İstan
ınşası Temmuzun onuncu Pe~- bul'da Galata'da İstanbul lima-
ş~m?e g!inü Z~ngul~ak ~ahı! nı sahil sihhiye merkezi baş ta 
sıhhıye merk~zuıde ıhalesı ta- bipliğine, Zonguldakta Zon"ul
karriir ettirilmek üzere 20 Ha- dak sahil sıhhiye merkezi t;bip 
ziran 930 tarihinden itibaren liğine müracaat etmeleri ilan 
yirmi gün müddetle ~ kapalı olunur. 

Marmara Üssübahri ve n1Üstah
kem ınevki kun1andanlığından: 

4~~1 ton nıa~en tönıüru 
ı- Kocaeli vi!Ayeti menaııkı dahilirıde gerek hariçten gemi· 

!erle gelecek ve gerekse dahildeki depolardan verilecek 4000 ton 
maden kömürünün nakil, tahmil, tahliye ve istif am~liyesinin ıc

ruı açık münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi Haziran 26 Perşembe günti saat 14 te icra 

edilecektir. 
3 - Şartnamesini görmek ,.e münakasaya i~tirak etmek isti· 

yen talipler kumandanlık karargAhındaki satın alma komisyonuna 
müracact etmeleri ilan olunur. 

Makinist aranıyor 
Hakimiyeti Milliye için bir usta makiniste lul. .ım vardır. 

Taliplerin idaremize mliracaatları . 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

... ANKARADA 

Maliye Vekaleti Gayrinıü~a~iller 
Temyiz Komisyonundan: 

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

2- Takdiri kıymet muamelesinin 
hitamına pek az zaman kaldığın
dan şimdiye kadar emvaline kıy
met takdirettirmivenlerin evrak-

• 

larile birlikte bizzat veya tahri-
ren İstanbulda Beyoğlunda İmam 
sokağındaki Gayrimübadiller tak
diri kıymet. komisyonuna müra- ı 
caat etmeleri. 1 
3- lstaııbulda takdirikıymet 

kom·syonunda emvaline kıy
met tayin olunanlardan itiraz 
edenlerin müddeti muayye
nesi zarfında komisyonumu
za müracaatları bir defa da
ha ilan olunur. ' 

~~~~· 
Yüksek Mühendis mektebi 

Mu~aJaat ~o ;nsi1onun ~an: 
YLiksck :\lühcndis mcl..tehinin 1 laz i nın 930 bidayr tinden !\layı s 9J r gayesine kadar iht i ya cı 

olan ya~ sebze kapalı zarf usulile munaka,aya kon ulmu~ Ye 1 laziranın 26 ınc ı Pcr~embe giınü 

slat 14 tc ihalesinin icrası mukarrer bulu nmu~ oldıı p;undan taliplerin bilmiıracaa ~eraiti anlamaları 

ve yüzde y•di buçuk teminat akçelerini yevmi nı r1.kfirdan mukaddem m~ktcp veznesine teg:tm 
temcleri ilıh olunur. 

Derince limanına gelecek malzemenin tahmıl ve tahliyesi -------=-----------------------------
t<ap~ün:~:!: ~ü;:~!?zacu::::~r;~~ü saat 16 da Ankarada Marınanı a iissu""ahrı' ve Mu·sıahteııı nıevtrıi 1ruman~anlı01ndan 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. U U il il 1 1 Y U 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarmı ayni günde saat 
15,30 a kadar münakasa komisyonu katipliğine vermeleri la
\lmdır. 

Talipler münakasa şartnamesini 5 lira mukabilinde An1ca
ı.da ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

HeJ~elia~a ~anator1onı mu~urlu~un~en: 
1 lcybdiada Sana to ryomund:ıki pavyonunu üzerine çıkılacak bir 

katın injası ~artnamc ve musaddak: ke~ilnamesi mucibince ! 5 
l'cmnıuz l 9JU sah günü saat 15 tc kapalı zarf usulile ihale edil
mek (ızre nıu ıı ak:ı;:ıya konulmuştur. Şartname ve keşifnamelerl 

gı'.irmek isteyenlerin Sıhhiye muhasibi mesullüğüne veya aynı 7.!

manda pııvyonu v:örmek üzre Heybeliada Sanatorvom müdtırive
tine _muracaotları il;\n olunur. 

Azami-kilo asgari kilo saat 
Et (Koyun, kuzu, sığır) 2 ~4696 1 J 6·190 3 7 /930 Pcr~embe 14 de (kapalı zar) 
~:k.mek 1228953 fıO<J•P:H ,, ,, r 6 da ,, ,, 
Sebze 341376 169-HO 517 <J .10 Cumartesi l.J. de ., ,, 
Kuru üzüm r2so ,, ,, 16 da (aleni münakasa) 

ı - Cins ve mikdarı yukarda yazılı dört kalem erzak deni;ı: efradının azami ve asgari ihti
yacı olmıık üzre 1 O Haziran 930 tarihinden itibaren yanlarında ya1.ılı tarih ve şekillerde müna
kasaya konmuştur. 

2 - Şartnamelerini görmek isteyen talipler it.mitte kumandan:ık satın alma komsiyonuna 
müracaat etmelidir. 

s - Münakasaya l~tirak edecek talipler yevmi münakasada teminat akçal:ırını munakasa ka
sinuııu mucihin~e mutlak surette Kocaeli malmlidüı h•l!;üıw teslim •:Jerck alacakları makbuzu kom· 

vona ibraz etmeleri ildn olunur. 

E~taf levazım uıü~ürlüğün~en: 
!llıkdarı Cinsi 

1500 kilo Tuz 
200 ,, Beyaz peyııir 
150 ., Ka.,<ar peyniri 
300 ., Reçel 

4000 ,. Arpa • 4000 ., Saman 1 
1000 ., Kepek 
6000 adat Limon 
2500 ,, Kibrit büyük kutu 

Guraba hastanesine Jazumu olan ba!Ada muharrer dokuz kale • 
erzak ve hayvan yemi ayrı ayrı aleni münakasaya vaz edilerek 
temmuzun on altıncı Çarşamba günü saat on beşte ihaleleri icra 
edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak iızre her güQ leva·" 
zım idaresine ve ihale günü de idare encümenine müracaatları. 

Si~ara · kaı~ı puskulleri satılması 
Tütün inhisar umum mtidiirlü
ğünden: 

Cibali fabrikası ile levazım anbarlarında bir sene zarfında biri 
kecek olan siğara kağıtları püskülleri pazarlıkla satılacağından 
taliplerin yüzde yedi buçuk teminacı muvakkateleri ile 28 6 1930 
cumartesi günü saat 10,30 da Galatada mübaya1t komisyonundı 
bulunmaları. 

Vilayet ~aiıni eucüıııenio~eo: .· 
Yalovada in~ası takarrür eden Kaymakamlık ikametgahının k . 

#name resim ve şartnamesine v:öre lu~ası 16 temmuz <130 çar 
~amba gtınü saat on birde ihalesi icra edilmek Lzre kapalı zar 
usulile münakasaya konulmuştur bu baptaki resim ve şart nam eler 
görmek isteyenler her gün encümeni vil!yet kalemine müracaat 
ve münakasaye iştirak edeceklerin teklif ve teminat mektuphrın 
ihale günü muayyen saatte daimi enciimene tevdi cvlemel~rı. 

Eınniyetsandığı rııüdiirliiğündcn 
Müzayede ikroz l\l h . .. llorçlun u ' 1 bedeli L. No , er unatın cıns ve ncv ı ismi • 

178 1558 İğrikapıda Hacıilyas mahallesinde İbrahim 
ğa sokağında eski 12 yeni 16 numaralı bir haıı 
nin tamamı. Fatma ve Nimet Hanımlarla Me 1 l 1 

met ve Refik Efendiler •• 
2592 2156 Beyoğlunda Tomt..m mahallesinde Tomtor ) 

Yeniçarşı sokağında eski 150, 37 maklüp } • 
ni 146, 2 numaralı bir apartmanın tamamı. Ma ' 
mut B. 

684 2324 Galatada Yenicami mahallesinde Fermene 
ler sokağında eski 33 yeni 33 numaralı bir dili) 
nın otuz iki hisse itibarile on altı hissesi. N \ 
Hilmi Paşa Güzide ve Melekper Hanımlar 

1 
ı 

321 2970 Eyipte Cezrikasım~aşa mahallesinde Aral:ı e; ~ 
cı Hayreddin sokağında eski 12 yeni 14 numar.: ı 
lı bir hanenin tamamı. Ali B. 

6976 3480 Beyoğlunda Hacımimi mahallesinde Kuml , 1 · 
racı sokağında eski 78, 80, 82 yeni 104, 106, ı. 
numaralı iki dükkaru müştemil bir apartmaıı 
tamamı. Samiye H. ı 

407 3559 Balatta Hoca Kasnngünani mahallesindE M\ 
dancık sokağında eski 16 yeni 20 numaralı mt ı 1 
bahçe bir hanenin tamamı. Lutfü B. • 

188 3657 Kasımpaşada Küçük Piyalepaşa mahallesi!\ 1 

Tahtaköprü sokağında eski 17 yeni 27, 29 mm, 1 ı 
ralınıaa bahçe bir hanenin tamamı. Mehmet E, 

295 4050 Topanede Karabaş mahallesinde birinci D\•ı 
çıkmazı sokağında eski 34, 36 yeni 28 nwnar 

1 
kısmen natamam bir hanenin tamamı. Sıdıka g~ 
Lutfiye Hanınılarla Hasan Efendi , 

366 4-076 Boğaziçi Çengelköyünde Bekarderesi Çakal · 
ğı sokağında eski 9 yeni 2 numaralı maa bah' 
bir köşkün tamamı. Derviş Avni B. 

333 4364 Boğaziçi Sarıyerde Ortaçeşme sokağında < ı 
ki 29, 29 mükerrer yeni 55, 57 nwnarah natama? 1 

bir hanenin tamamı. Ali Ef. 
2!1 4492 Bakırköy Zeytinlik mahallesinde Barutha 

caddesinde eski 100, 102 yeni 10, 12 numaralı f J 
hanenin tamamı. Fatma H. Yusuf Edip, 
Muhlis, Veysel Halis, Yahya Feridun Beyler 

135 4541 Kartal Maltepe'de Bağdat caddesinde eski 65 
yeni 465 numaralı bir hanenin tamamı. İzzet 

356 4556 Bostancı'da Orta sokakta eski 47 yeni 4 num 
lı maabahçe bir köşkün tamamı. Fatma ve 
şe H. lar. 

177 4570 Kasınıpaşada Kurtçelebi mahallesinde M 
fakkapı sokağında eski 23 yeni 49 nwnaralr 
hanenin tamamı. Ali Rıza Ef. Zeliha Hanım 

1468 4580 Kadirgada Bostanali mahallesinde Küçük · 
sofya Mehmetpaşa sokağında eski 60-2 y • 
98-2, 98, 2-1 numaralı maabahçe iki hane ~ 
tamamı. Mehmet Cevat Bey ve Hatiçe Kev 
Hanrm 

369 4619 Hasköyde Hacışaban mahallesinde eski Ka ı 
cıbahçe yeni Karakol sokağında eski 41 mük 
rer yeni 3 numaralı bir hanenin tamamı. İsı 
Nahemyas Ef. 

336 6749 Boğaziçi Beylerbeyinde Camiişerif sokagı 
eski 8 mükerrer yeni 2, 4 numaralı iki haneni 
mamr. Fatma Kaniye, Enzile ve Nazire Han 
!arla Mehmet Sabri B. 

2572 12442 Erenköy Göztepe Çiftehavuzlar sokağında 
6, 2 yeni 22, 22 numaralı bir köşkün tamamı. 
ki Melek H. 

93 12915 Fethiyede Katipmaslahaddin mahallesind 
ki Fethiye kapısı yeni Hacı İbrahimoğlu so 
ğında eski 8 mükerrer yeni 4 numaralı maaba ' 
bir hanenin tamamL Mehmet Muhiddin Ef. E 
ne Necmiye H. 

Yukarda ikraz numaralan yazılı emlak vadesi hitamında r 
diyei deyin edilmemesi hasebile (altmış bir) gün müddetle t 

tılığa çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsilat almak 
tiyenlerin Sandık Satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzu 
·1· l . 9 
ı an o unur. 

Kappelli ~ ~ 

her yerde arayınız. 

C'appellı 1 r 
cm<aislz \ \: 

~.,ilm 're plaklarını ~ ·. 
Er. iyıl ridır. Tccnibe ediniz. 1 lor yerde satılır. r 
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Daha kuvvetli ! 
Yeni model F O R D SON 30 beygir kuvveti 

verır Fdkat bu kuvvet fazlalığı - bu fazla men
fa.at - traktb r ü idame hususunda fazla hiç bir 
masrafı mucıp olmıyacaktir. 

Fazla iş 

Yen i Fordson 8 saat zarfında 25 ila 35 dbn
üm çift sürer . İska hususunda 10 parmaklık bir 
tulumba cevırir Tarla tesviyesinde 20- 25 san
tımetrelik disk harrow çekebilir 

Birden üç çizgi açar 
Esk i Fordson traktorünün ikili pullukla iş

lediği yerde Yeni Fordson kolaylıkla üçlü pul
luk çekebilır. 

Daha oturaklı 

Arka tekerlekler bir mania dolayisile yer i nde 
mınlanmış bir halde iken ve yanlışlıkla motore 
tam gaz da verılse traktörun ön tarafı yerden kalk· 
maz Çamurlukların arkasındaki yataklar otoma
tik olar çık ön tekerleklerin yerden kalkmasına ma· 

• 
nidir. 

Mazut ! 
Şimdi Fordson traktörleri, pek az blr fiat farkı 

mukabilinde Motörine yakan ve binaenaleyh iş
~etme masrafını p ·: k çok azaltan hususi karbüra
törlerle teslim edilmektedir Her resmi FORDSON 
acentasında bulunu. 

Manyeto ile İştial ! 
Ayar edilecek ne bobin, ne de bobin çekiçle

ri vardır. Yeni F ordson tr aktöründeki manyeto 
sayesinde bu cihet en sade ve en sağlam bir şe
kilde yarılmıştır. 

Venı manyetoda yapılan h..ısusi tertibat sayesmde en 

soğuk havalarda bile motörü işletmek çok kolaydır. 

Cifi sürmek ıçin , tezek kırmak için, tohum ekmek içil\ 

biçmek için , harman yapmak "için. - motör kuvveti kul

lanınız. Yeni FORDSON Traktôru bütün bu lfleı'I hayva" 

kuvvetinden çabuk dıtha kolay yapar. 

[ FiATI 1900 LlRA 1 
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