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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Berlin sefirimizin ha
vai bir cevelanı 

Berlin, 26 (Hususi) - Türki 
yenin Berlin sefiri Kemaleddin 
Sami Paşa Japon ve Afgan se
firlerile birlikte Yünkers şirketi 
nin 45 kişilik bir tayyaresine ra 
kiben Berlin üzerinde bir uçuş 
yapmışlardır. 

--~~~~~~~~~-""" 

Mektepliler 
milsab11kası 

Bahcemde bir glll açtı! 
Bugün 4 üncü sahifemizde 

Maaşları diir/ yüz /ıraya çıkan 

Emanet muavinltrl 
fjerif ıoe Hamil Beyler 

Evvelki günkü Cemiyeti bele 
diye içtimamda müzakeresi in
taç olunan barem cedvelini ayni 
gün emanet varidat müdürü Na 
il B. Ankaraya götürmüştür. 
Baremin tatbiki dolayısile ma
aşta epi bir zam yapılmış olacak 
tır. Hali hazırda tatbik edilmek 
te olan bütçe emanet muavinle
ri tahsisatı fevkaladelerile bera 
her 222,5 lira olmaktadırlar. 

Halbuki baremin 1-tbikile 
400 lira alacaklardır .. Maaşı 95 
lira olan muhasebe müdürü de 
190lira almakta olup baremde95 
lira maaş olmadığından 100 li-

Dörtylizır lira maaşlı iki mOdOr 
Nuri ve Ziya Beyler 

Vasıf Paşa 

Ankara telgraf hatları 

ANKARA, 25 (Milliyet) -
, Geyveden ilerde bir tünelin ağ-

ı
zında demiryolu tarafından bir 
lağım atılmış, bunun tesirile bir 
ağaç yuvarlanarak bütün tel
graf hatlan harap olmll§tur. --

2 inci sahifede ' 
1- Tarihi telrlkamız: Ali Pt• 
2~- Harici ve Son haberler 

3 Uncu sahifede 

- 3- Et flatıerl lbracaıın çok· 
lufundaa artıyor 

- 4- Eczacı All Bey niçin 
- lnUhar etti ? 

1- Katli Omer l•k•nce il• 
mi aıdiirüldil ' 

\ 4 Oncü !lablfede : 
'- ı- felek 

2- Liman tlrketl ile ecnebi 
şirketler araaınd1 lhtlh11 

\ 2- Roınan 

Domatesin iyi gıda oldu· 
ıu anıa,ılıyor amma .. bl• 
oturu,ta bir hindi yeme 
te hiç fena değll ! 

Mazhar Osman Beg hallla perhiz ta111lgf 
.ederken kendlıd her sabah dört hap ge• 
mek, iki okka k_lraz ile kahve altı edermlı 

Başkasına verir lelldnl, kendi 1111tar salkımı.. 
dedllll•rl gibi ... 

Dr. Mazhar Osman Beyin tavıiye ı !erin de vitamini kabuğundadır. P 
ettiği kahvaltı listelerine, Korıyada kir çocukların ekseriya meyveleri il 
Halda Haydar B. isminde bir zat, ıu buğile birlikte yemeler, ve bani 
yemeği i!Ave etti: Domates eando- netceai olarak ta :ı:en&in ve ln'bar t 
viçi... cuklanndan daha sağlam ve daha I' 

Domatesi ince dilimler halinde büzdür1er . .Müracaat ettiğimiz do 
parçalara ayırıp biraz tereyağı ilave- torlardan Mazhar Osman B. diya 
sile ekmeğin içine koymalı ve sabah- iri: 
leyin aç karnına kahvaltı malcamında - Domatesin çok faydalı bir ııe 
yemeli İmİ§. ZC! olduğuna şüphe yoktur. Sabalıl 

Doktor, bu tavsiyede bulunurken rı kahvaltı makamında pek Ali yer 
domatnteki vitamin ba!1811oından bah lebilir. Vitamin neşvünemayı teab 
aederelı: bu yaz aebzeıri hakkında pek ve tesri ettiği için çok miktarda vi 
çok sitayişlerde bulunuyordu. mihl havj olan bu sebzenin •U)IU\ 

Dün şehrimizdeki doktorlardan doktorlar küç!lk yaştaki ·oculdal 
bazılanna müracaat ederek domate- tavsiye ederler. 
sin bazı hassalarını öğ"!endik. M~inıinde sabah. ak~m mey 

Anlatbklanna göre, domates, ih- yer gıbı_ domates yenileb~. Yalıt 
tiva ettiği vitamin itibarile gıdanın kendilcnnde kum hastalıgı olanla 
temessU!ünü kolaylaştırmaktadır. An domates ıararladır. Böyleleri doaıı 
cak bu vitaminden istifade için doma- testcn içtinap etmelidirler. Domat 
tesi soymayarak kabuğile beraber ye- sin artiritizm ve romatizmaya da 
melidir. Yalnız domatesin değil, ar· ydalr olduğu söylenir. 
mut. erik, kayısı, şeftali gibi meyve· (Devamı dördüncü sahifede 

Yeni aııketimiz 

Yeni harflerle en kolav nasıl okuva
bileceğinizi düşünüyor sunuz? 

En çok okuduğunuz yazılar ve üslup
larını sevdiğiniz muharrirler hangileri

dir, nasıl mündericat iatiyorsunuz? 

Yeni harfleri kabul edeli 
iki sene oldu, herkes okuma
ğa, yazı'lata atıftı. Mecmua 
ve kitap henüz eski revaçta 
değil ise de gündelik gaze 
teler aşağı yukan eski satı,.. 

lannı buldular. 

Uzun müddet arap yazısı
nı kutıanmıı olanlar için yeni 
Tllrk barfterl ile botun keli
meler hen Uz kıllşe haline get
memlftir. B• ıınlf karller
llnlerine aürlllen her yazıyı 
okumuyorlar ve tnraetlerlnl 
seçerek yapıyorlar. 

Yazıda busnsl bir ehem
miyet ve üaltlpta kolaylık 

anyorlar. l\lte bu sınıf kari
lerlmlzden fU 11nallırl sorn
yoru:r.ı 

1 - Bn çolı •• okuyor
ıunuz? 

2 - Gazetelerla derece 
derece hangi kııımlannı ter
cih ediyorsunuz!' 

3 - Veni yazı ile yazaa 
banııt muharrirlerin lllltlptan 

ılze kolav cellyor? 
4 Roman ve blklye, 

fıkra, uzun ve kısa makale, 
bütlla bu yazı nevilerinde 
nasıl lıa3Salar arıyor.unuz!' 

5 - Hangi çeşit barflert 
tercih ediyorsunuz? Terelb 
ettiğiniz. bıuflerı Milliyetin 
muayyen bir nüshasında mu· 
ayyen bir yazısını işaret ede 
rek gllsterebillrsinlz. 

Bu suallertmlz:e verlleeelr 
cevapların 20 satırı geçme• 
mesi, ve kljtıdın bir tarafına 
okunaklı olarak yazıJm1191 

ve • Milliyet anket memar
tuğu ,. adresine gönderllıne

ıt tazımdır. 

Cevaplar bir ay nefredll· 
mlyerek toplanacak ve ondan 
sonra ıırııslle netredllecektlr. 

Bu aaketin neticesi, gaze
temiz, buton karllerlnin ar· 
zularına bizmete daha &iyede 
yardım edeceğinden okı:ıyu

culanmızın ı,ııraklnl rica 
ederiz.. 

a 
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;;...;;;,.ı,; ............... Din ve dünya işleri 1 ti laf name tasdık 
eııdi menafiini düşünilgor •. 

f rıgillz elçisi Mehmet Alt11l Jıandırm•lı 
latlgor ... 

lngiltere ile Papalık ihtilafı hala uzuyor. 

Malta.. Birlik Simoı1 raporu 

Beyaz kitap 
çıktı .. 

Avrupa ittihadı 
ne olacak? 

Hindistanda iyi 
karşılanmadı. 

ediliyor .. 
İçtima dün 

kadar 
gece 

devam 
sabaha 
etti. 

M. Venizelos, itilı.!ifnamenin . Jikı memleket 
için hayırlı olacağını söyle~i. 

Dün gece geç vakit Atina sonra ihtilafname tasdik edildi 
Maltada İngiliz tabüyetinde bulu- Bem, 24 (A.A)- Milli mec- Lo d 24 (AA) _ Bu ün muhabirimizden şu telgrafı al- ği takdirde memleket için y_el 

1. t B ·n d muhtırası hakkın n ra, ·_ g dık ·. hayırlı semereler verecegın nan bir katolik papazının kilise e- ıs e n a • d - l 1 f 
d . 1 f d Hindistan an vant o an te gra ATİNA 25 (H ") y .. 1 di mirlerine muhalif hareket etmesi a sosyalıst er tara ın an yapı- s· k · , ususı unan soy e . 

1 üzerine kendiıinin adadan çıkanlmak lan bir istizaha cevap veren fe- lara. naz_:ır~ 1~~:1 omı~o': Meclisi dün saat on al uda içti- 12 muhalif meb'usun şiddet
istenmcsi, halbuki İngiliz tebaası o- deral müşaviri M. Motta fede- ve sıyası Hınt mı 1 mat ua ma etti; Türk - Yunan itilafrm li mftdafaa ve münakaşalarına 

1 
lan bu papazın mahalli hükumete mü ral meclisinin atideki şartlarla tarafından fena karşılanmış ve müzekereye başladı. Muhalif rag"men itil3fname reye konula 

d d k ÜZ • d' - H' t f k l tarafından racaatı ve a a an çı mama~ı trıne bu meseleleri müzakere edecek ıger ın ır a an frrka meb'uslarından Kafanda- rak ekseriyetle sabaha karşı tas 
meydana gelen mesele hala uzayıp 1 'lk k f . tı' ak .. da .. ten .. kitlere uğ.ramıştır. Haattna ris, Calaris, Papa Anastasyo, dik edilecektir. . 
gidiyor. Malta muhtariyetle idare e- 0 an 1 . on eransa ış r e m. u l nJa b l b d -

l ld - b mus uma r 1 e u v.esaya ' Cımdem og-lu ve rüfekası hara- M. Venizdosa karşı muhalıf diliyor. Bir ba'velı:il var: Lord Stric- t~mayı o ugu_nu. eyan e!111ış- JJ' 1 1 1 
kland. .. Papaalarla bu İngiliz başve- tır. 1 - Avrupa ıttıhadı İsvıçre - yalııız eka ıyet ':.re aıt 0 an arı retli nutuklar söylediler: ler şiddetli h..icümlarda bulunu-
lı:ili arasındaki ihtilal büyüdüğü için nin bitaraflığına kat'iyyen do - müstesna olmak uzere, memnun Muzakerat sabaha kadar de- yorlar. Yeniden muhtelif hatip· 
yeni intihabatta lorda rey verilmeme kunmıyacak ve onu hiç bir su . kalrnamışlardtr. vam edecektir. Münakaşalar ler söz istediler V enizelosun 
sini ve intihabata iştirak edilmc~esi- retle tadil etmiyecektir. 2 _ Bu Lon~radan yazılıyo.r: Londr~ pek hararetli oluyor. ı izahatını müteakıp itilaf name 
ni kilise, .aad~ k~lları~a eı:nrett~- ittiha~ büyi.ik memleketleri ve Ş~'.k lı~~la;ı mektebınde arabı M. Venizelos dört saat sü-ı aleyhin~e tekrar söz söyliye-

Bu kilisenın dun ya ışlerıne muda- İ . . • 1• k 1 1 muderrısı Sır Thomas Amold ren nutkunda izahat verdikten ceklerdır. 
halesi demekti. İngiltere ile Papalık ~~ıçre ıle manevı ~ ~ ~an ° ~ ahiren vefat etm' tir. İslam dini 
arasındaki ıhtilaf buradan başlıyor. dıger memleketlen ıhtıva eylı- hakkındaki tetkikikatile meş - Hükumetin borçları 

_ . ., . . .•.. Lord Strickland geçenlerd_e lngilte- yecek. tir. Bu ittihat, f.aali.yetini h l b f .. .. f t 
Sultan Ma~ut Meh~et Alı-1 dı. ... Bılhassa Yunan. ıhtılal~ı reye geldi. Bu meseleye daır olan mu Cemıyet akvamın faalıyetıle te- ur o an u pro esomn ve a ı ANKARA, 25 (Milliyet) -

Roma mEhlubu •• 

Türk-Yunan 
ve İtalyan ... 

Mora Paşalığmı verıyordu. bastırmaktan vaz geçıp te Surı- haberat neşredildi. Papa nezdinde lif edecektir. ilim mahafili tarafından derin 1513 numaralı kanunda musar-
•ilizler buna mukabil kendisi yeyi ele geçirmeğe kalkışmak teşebbüsatta bulunularak kilisenin bir teessürle karşılanmı tır.Ken rah 1927 senesi nihayetine ka-
•Suriye paşahğım temin ede- Mehme Alinin hüsnü niyetin- _ Jspan11ada disi senelerce Hindistanda bu-, dar olan hükumete ait borçlar-

Yunanistana kar ı Babıali- den herkesi bir kat daha şüphe- Grev ve kanşıkhk lunmuş,İslam tasavvufu ve sana dan 500 liraya kadar olanların 
akarak İngiliz. Fransız - ye düşürmiyecek miydi?.. yii hakkındaki eserleri ve tetkiki defaten 2500 liraya kadar olan-
müşterek hareketine ilti- Mehmet Aliyi tereddüde dü- Seville, 25 (A.A) - Mağaza lerile meşhur olmuştur. lann da yüzde ellis~.' daha. y~·ı ltilafnamenin im• 
ebıtegi teklif edeceklerdi. şüren bir şey vardı: ve diikkiinlar açılını • ticaret fa karı olanların da yuzde yırmı-

la olarak Yunanistandan Osmanlı imparatorlugunun aliyeti yeniden başlamıştır. Avusturya sefiri sinin tediyesi maliyece takar- zası Romada ne 
sene Mehmet Aliye bir mik taksimi için Avrupada kararlaş- Tramvay seferleri zabıtanın ne- rür etti ? 
para gönderilmesi bile ileri tın lan projelerde Mısır, !ngil- zaret ve muhafazası altında ya İstanbul, 25 (A.A.) - Avus- . feSİ r(er y 8pf1 
lecel·ti. terenin hisesine düşüyordu. p1lmaktadır. Muhtelif sendikala turya orta elçisi M. Kral ile zev Ticaret Odasının temen- -· .. ---

tatford Caaning Hükılmeti- Mehmet Ali ergeç İngilizlerle rın idaresi ba ında bulunan bir cesi Ankaradan ls~anbula gel - nisi tetkik ediliyor 
ılad • l da h bun k k 1 · · d'. .. rok kimseler ile belediye mecli M' 1. ) Romadan yazılıyor - Turk - Yu o ıgı rapor ar ep <ll"§I arşıya ge ecegını uşu- 3 mişlerdir. ANKARA, 25 ( ıl ıyet - nan itiliıfının alrti bura siyasi rnaha· 

bahsediyordu. Bu kurnaz niıyordu. Onun için Mehmet A- si azasından bir sosyalist tevkif İstanbul Ticaret odasından ka- filinde ve matbuatında memnuniyet-
ıl z dıplomatı Mehmet Aliyi li nihayet gene kendi menafiini edilmi!:jlerdir. Vali tarafından !ar meclisi milletler arasında çı zanç vergisi hakkında bazı ta- le karşılandı. Romanın belli başlı ga-

etmek için kendisine Mora hesap ederek İngiltere ile uyuş neşredilen bir tebliğde siyasi ve kacak ihtilafların muslihane bir lepleri mutazammın iktısat ve- zeteleri bu itill\fın çok yerinde oldu-
ckatmın çok pahalıya mal mak, Mısırın haysiyeti ile teli- ihtilalkarane mahiyette bir grev surette halline müteallik olan kaletine gönderilen bir istir- ğunu söylemekte hemfikirdirler. Me-
cagını, Oğlu İbrahim Paşa- fi kabil olacak bir şekilde İngi- yapılması muhtemel oldLiğu kay Cenevre muahedesine İspanya· hamname maliye vekaletine sela Corriera della Sera gazetesi bun 

· - d 11 r le b' k . · l Lord Strlckfand dedilmekte ve muharriklere kar nın da iştirakirıi tasvip etmiş, ·1 dan bahsederken itilafın yalnız ken· ıstedıgi yar ımı yo amanın ız re ır ta ıın ımtıyaz ar ve- tevdi edilmiştir. Maliye veka e disi değil, imzadan sonra bir taraf-
MIJlsızlığıru ileri sürecekler rerek kendilerini tatmin etmek şı şiddetle hareket edileceği bil j Lehistan ile akdoluna_n ~uva~- tince tetkik edilmektedir. tan Türkiye Hariciye Vekili, diğer 

an vazıeçtiği takdirde Su- istiyordu. İngilizlerle Mehmet r:ıiıdahaleainin "doatahe mahiyette dirilmek:edir. Şehre mütemadi- kat ticaret mukavelesını tasdık taraftan Ankaradaki Yunan sefiri ara 
i vadedeceklerdi. Ali arasında cereyan eden mü- gorUlmediği" söyendi. yen takviye kıtaatı gelmekte - eylemiştir. Bundan sonra meclis İnhidam lahkikah sında söylenen nutuklarda izhar edi-

giliz diplomatının bulduğu kalemelerde Mısır hidivi niha- Şimdi Papa tarafından da buna dir. Brinad muhtrasına verilecek ce ANKARA, 25 (Milliyet) - len lıiuiyatın da mühim olduiunu 
t beyhude bir şey değildi. yet İngiltereden müsait teklif dair bir Boya• " :ap çıkarılmıştır. Nur la. meclisi vap müsveddesini tetkik ederek Bürhan Can Beye ait binanın kaydediyor. lti!A!ın aktinde ltalya 

Bu vesail<te Malta ba vekilinin aley- 1 l Başvekı1inin de gösterdiği d09tlut-
kü Mehmet Ali hakikaten ler beklediğini saklamıyordu. hinde bir çok şeyler vardır Papa, Madrit, 25 (A.A) - Nazır- muvafık bu muştur. çökmesinden mütevellit ~aza tan bahsedilmiş. Tevfik Riı,ıü Bey-

ll cihetinden sıkıntı çekme- Mehmet Ali, Kahirede bulu- İngiliz hıikCımetile hu meseleden do-
1 
tahkikatı devam edıyor. Bına- le M. Polihronyadiı M. Muıaoliniden 

Mısır hazinesi boşalmağa nan İngiliz mümessili Salt ile layı ihtili!ın uzamasını iıtemediğini d k 
1 

b • 0 nın hedmine başlanmıştır. AHi- şükranla bahsetınİJlerdir. Gueteleı 
flamıştı. şöyle konuşuyor: söylemekle beraber yeni ıntıhabat de.: Avrupa a aç ta e emız var~ kadar maznun mimar Bürhan bunu memnuniyetle kaydediyorlar. 
wıan asilerine karşı Babıali - Öyle zannediyorum ki İn- vam edPrken iki taraf arasında bır mu Can B. Avundukzade Osman İtalyanın aulhpcrver oldugunu, 
-- k l · · Ü .1 R .1 b' l'kt h t .1. h'"k(ı f · , • •••• • 1 f İ h t'l Türkiye ve Yunaniıtan arasında iti-_..ır uvvet enn111 m şte- gı tere usya ı e ır ı e are- tareke aktı i\ın ngı ız u me ının B. kal a sa muvace. e sure ı e lafın aktine hizmet etmekle tıalyanın 
harekatım güçleştiren daha ket edecektir. Rusyadaki İngi- teklifini kabul etmcmittir. Çünkü Müfettiş Salih Zeki Beyin tetkikatı isticvap ediliyorlar. İmar, fe~ sulh gayesine hizmet ettiği ilive edi-

;ka bir amil vardı: Bundan liz mümessili lstanbuldaki e- Strickland hükumetin başt~da bulun- heyetince verilen raporda mı- liyor. Corriera della Sera gazeteai 
-eke de bahsedilmedi değil... meli erini tahakkuk ettirmeğe duk~a- buna i'.1'ka.n dolmadıgrt, Mal: Avrupadaki talebemizi teftiş j marla kalfanın mes'uliyetleri Türkiye - Yunaniıtan arasında bu 

B b ~ 1 • f d .. d · l C - f' · t' 't'ba teşkilatı esasıyesın e papa• arın . . • . - · h · d' itilaftan sonra bir mi.ak aktcdilece a ıa ı tara m an gon en- ça ışıyor. ogra ı vazı ye ı ı ı 
1
. od t .1 edı'lmcleri lazımı eden Maarif müfettışı umumısı tebeyyün edecegı ta mın e ı- kvi 

Ka H .. p .1 ld • kad . • · ti par ament a em ı • ğini yazarak bu suretle sulhiın ta 
ptan usrev aşa ı e rile o ugu ar tıcarı vazıye t ld'ğini 1 · ürmiiştür. Salih Zeki B. dün ekspresle şeh liyor. ye edileceğini söylüyor. Bu gazete 

hmet ~linin oğlu !br.a!.1im itibarile de ~ısır'..bir gün A~ru · ge ~alta ~~s:ıe i İngiltere iı;in da- rimize avdet etmiştir. • • •11
• Türkiye ve Yunanistanın birıbirlerini 

smdak.ı rekabet ve ı~tıJ.aftı. pa devle!1erıle mı.:naseb~tın ı~- bili bir meseledir. Fakat Papa ile ih- Avrupada iki sene kalan Salih z.ellJ. t•lt. evvelce dütman tel~kki ettiklerini 
ııolongı muvaffakıyetı bu re- kıtaı halınde, İngıltere ıle mut tiliif devam ediyor. Zeki B hem Fransa, Belçika, ~ 1 l l1 la hatta İtalya ile de devletler aras~ 

· ıiddetli bir husumet şek- tefik olabilecek bir mevkidedir. , İ~gilte;e ve 1svıcredeki talebele --•· ihtilaflar olduğu, fakat bugün • 
koyduğu .gibi B~bıa.li ile ~ı İngi~tere. ile Mısı~ dost ?~arak İngiliz muhafazakarları ; rimizi teftiş etmiş ve hem de Ma Alın f cak tedbirler bu~~~7y:a~a~~~~~i:~~~~or.bugün 

arasındakı aynlıgı fılen, go- biribırlerıne nafı olabılırler. M b 'fişleri ve müessesatı hakkın j ı İtalya ile iyi münasebatta bulunduk-
orunür bir surette herkese Bundan başka bir şey istemem. Londra: 24 (A.A) - at u 1 ~rı t tkôk •ta bulunmuştur. aleladedir !arını da ayrıca kaydeden bu gazete 
ttı. Halbuki müşterek düş- Fakat eğer bu memleketi ele at lideri en tarafından M:. Bald- ;. e ;· ( 130) talebemiz var 1 ltalya'nm Şarkta sulhun takviyesin· 
a karşı her iki tarafın bir geçirmek isterlerse bu başka win aleyhinde yaplan m~cadele ransa a tzmir karşı yakasında Bostan J ~e siyaei ve iktı~~di menafii bulund~ 
daha birle...,.,iş olmaları la- bir iştir. neticesinde zuhur eden bır buh- dır. O .. M 'f lı k'" .. d k ehirli sıtma gunu, bu menafun sulh ve medem-

,..·-1- . 1 h f k' Bunların ( 10 ) u aan ve-J oyvn e çı an : .. .. .. yet gayelerile beraber olduğunu da 
geliyordu. syan basurıl- Bundan sonra Mehmet Alil rana sahne o an. mu ~az~ ~r •1 • .. b ki · diğer vekalet 0 civar halkını telaş~ ~uşurm1:1ş ı söylüyor. 
degildi ... Fakat Babıali ve devrisi gün, 25 eyliıl 8'16 da ge-

1 
fırkanm akdetmış oldugu bır 1~ ka etı, ~~t~ ~ ~ bma tahsil tür. Etibba odası reısı Tevfık "Corriera della Sera,. bunt' GOn· 

Paşaları arasındaki ihti- ne İngiliz mümessili ile konu- timada cereyan eden hararetli ler ve vı ay~ e~ esa 1 Salim Paşa dün bu hususta bir 1 ra İtalyanın diğer sahalarda lhiın 
bu netice beklenen kat'i mu şuy Türkçe bir darbı mesel bir münakaşadan sonra ~~hafa de bul~~ ~a ~r. azamı Da S ıllh Zeki ll•fl muharririmize atideki izahatı iltikbali ~ına gir_it!iii tqeb~iısıc; 
kıyeti artık tehlikeye koy- zikr~derek diyor ki: zakar fırkanın M. Baldwının ge .. B.~ ta e mn ıs;nı 

1 
ve lan teftişat neticesinde tespit o- . · rta de netıcelenmeaını temenna edi 

ta başlamıttı. - Benim iki ayağım bir pa- rek siyasetine ve gerek idaresi- rulfununl~r~a ça 'fıY0r ~r ak lurunuştur. vennı~~~~rli sıtma, halk arasın yot~lyanın harpten sonra aktcdilen 
ehmet Ali artık kendi me- puca giriyor. İlk bahara kadar ne itimadı olduğunu natık bir memleke~~mıze ~~~l ım 0 3;aka İsviçrede (30), İngilterede da sıtmanın agır şekillerine ve- muahedelerin sıkı bir surette tefair 
ni hesap ederek bu işin içb bekliyeceğim. Eğer o zamana takrir müttefikan kabul edilmiş- gelere~ ~uzum goru en ~ d (10}, Belçikada ise (10} talebe rilen bir isimdir. Ve yeni bir has edilmiyerek bugünün büyük m..ın 
sıynlmağı dü ünüyordu. kadar hükfımetiniz bana müsa~ tir. İaşe mevaddı üzerine tarhe- larda _ıstıhd~ olu~ta. ~r .ır. miz vardır. talık değildir. nin adilane ve insani bir tarzda balle 

bu sıralarda dahili va- it tekliflerde bulunursa ben de dilmesi ve ar.ayi umuıniyeye mü Salıh Zeki B. ken 1
• ennın ~ Kendilerinin mesailerinden a- Bu ağır şekil, sıtmanın en zi dilmeaini istediğini de ııöyliyen bu&• 

~ iyi değildi. İki sene mah- bunları kabul ederek Moradaki racaat edildikten sonra tatbik tihaz:lannı t~t~ik e:;n~§ ve ne~ ltna? ne~iceler çok mucibi mem yade tropiko nevinde olur ve ve ~::;;,e İ:!~a;:::ın!et;;tı~ıv~~ft.:~;~~~ 
iyi olmamış. fabrikalar te- kuvvetleri geri çekerim. Aksi edilmesi mütesavver resimler celen .g":yet. 1Y,1 bul ugunu ve nunıyettır. . fiyata da sebebiyet verebilir. Ma oluyor. 
ıçin sarfedilen bir çok para takdirde bütün vesaitime müra- hakkzndak; tadil teklifi kahir lete bıldirmiştır. . d BunI:mıı tahsısatı'. pahalazlık amafih diğer nevilerin ağır şekil '!!'!'"!"!!!!!!!!!!!il!!'"!"'!"!!"!''!"!!!!!'!!!!!"!!!!!!!'!!!!!!!!!! 

mukabili elde edilememiş- caat ederek işi bitireceğim. Ba- bir ekseriyetle reddedilmiştir. Frans~z t~lebelerı ~rasın ~ ~olayısıle Fransadakilerden 20 leri de tehilkeli olabilir. Bu ağır lskenderiye seferi 
ora harekitı için sarfolu- bıiili nezdindeki nüfuzumu isti- M. Baldwin bir nutuk irat ede- yüksek bır lıyakat ~osterer~ lıra daha fazl~dır. . şekil bazı seneler fazla olur ve 11 cmmuzda 
paraları ve bu uğurdaki te: mal ederek Türk donanmasını rek gazetelerinde a mış olduk- b;rinciliği kaz~na~. ~ur~. g~~ç e Avrupadaki talebemız meya.- tam bir salgın denilemezse de 

düşünunce Mehmet Alı da kendi emrime alacağım. Kap lan mücadele dolayısile lort Be ri sayanı takdir gorulmu. tur. nmda 30 kadar kız da vardır ki, "ma bir salgın halini alır •• 
ı menfatlerini göz onun- tan pa=yt azlettireceg-im. Bu averbook ve lort Rothemıere'i Pariste pek az talebe.mız mev 'f ı · · 'f h d di" nev 1 

..-- 1 bel F vaı;ı e enıu ı. a ususun a ger Bostanlıdaki vaziyeti tetkik et-
uzak bulundurmuyordu. suretle i i bitirmege muvaffak şiddetle tenkit etmis ve fırkaya cuttur. Türle ta e erı, ~ansa lennden gen kalmadıkları anla meden bu hususta bir şey söyle 

olurum. tahakküm etmek icin vukubula nın şerait itib~~le da~a zıya~e şrlmış: . . mek mümkün değildir. Buna 
endi menafiini düsüne:t Mehmet Alinin ilk bahara ka cak her türlü te ebbüse karşı so müsait olan vılayetlenne dağıl S~lih Zeki. Bey Avrupa~ı karşı yapılacak tedbirler alelade 

Seyriıefain idaresinin İstanbul · 
lskenderye hattı ıeferine 11 Tem 
muz cuma günü sureti katiyede baş 
larulması takamır etmittir. İlk sefc· 
rı İzmir vapuru yapacaktır. Bu hu
sustaki istılızarat tamamile ikmal e
dilmiştir. 

et Ali için Evvela More dar bekliyeceğini söylemesi İn- nuna kadar mücadele edeceğini mı~lardır. . tetkikatına aıt raporlarda, ılk sıtma mücadelesinden iberet _ 
tından vazgeçmek, yani giliz!eri? _ i ~e geliyordu. Kur- söylemiş ve 'ia e mevad~ hak: H:r taleb:ve ayda. (l 20} lira tahsilden itibaren bütün Maarif Asarıatika dersi 

lilinin kendisine tevdi etti- naz ıngılız dıplomatı Mehmet kmdaki rüsum., denilen sıyaseti tahs•sat venl~~ktedır. • işlerinin ıslahr için liznngelen tir.,, farihl vukuf ve m>lilmatın en bel 
vazifeyi bırakmak, sonra- Aliye hiç bir vaatte bul1:"1ma-ı arayi umumiyeye müracaat et- Bittabi t~hs~lıne devam edemı tedbirler izah olunmuştur. Fakültenin yazı maki- liba.ıı mehazları asan olduğu için 

Suriyeyi ele geçirmek içiıı makla beraber onun, İngıltere-, meden evvel kabul etmekten su yen ve ya ımtıhanlarda muvaf- M 'f üf . . .
1 

. neaini aşrnnıt maarif vekiileti bu huauıta ayri bir 
zamana kadar zaten muhte den müsait teklifler geleceğij reti akt'iyede istinkaf eylemiş- fak olamıyanların ~ahsi~a~ı der d ;:n mş ettj~.u~umı ;nn DarülfUnun Hukuk fakültesine ders ihtas etmeği dütlinüyor. Bu 
esilelerle vaki olan taleple- hakkındaki hülyalarını da kır- tir hal kesilmesi cihetıne gıdılmek .en eHşat emA

1
s.eB ınp ~ er- ait büyük bir yazı malrlneai kaybol- derste a!kıri atikanm mahiyeti eski 

arttrarak bu hususta rsrar d M h et Ali bu hülyasın- · K" .. k t di lınde, asan ı ey anste ve muıtu. Bunun fakllltcden alınarak eser ' .,, lildiği ve ıncn 
ma 1· e m omur anunu e r. . T vf'k B t · d kik ı t b ..,,u, se k ... kalıyordu. Fakat böv da devam ederken diğer taraf- k . .. Fakat Avrupaya göndenlen e ı ey svı~re e tet ata bir ticarctaneye satı ~sın~ . .ı:'e • sup ~ • 

hareket nasıl tela'kki edi- Lortlar kamarası, omur ma . - b k devam etmektedir bUa edildiği anlatılara ıstır t o- betleri gösterilecektir, 
tan İngili 7ler de planlarını tat- talebemiz esqlı hır musa a aya · 

akt" . d' 1 denleri kanun layihasını yeni - f 'k dildikl . (AA) B lunmuttur. Balıkçılar taavün sandığı 
ı. - bika geçiyorlardı. ngıliz ıp o- den tetkik etmis ve lortlar tara- tabi tutularak te n e e- Pans, 25 . - eynelıni 

babi isyanını bastıran, Yıı matı Mehmet Alinin hülyaları- fmdan kabul edilip Avam kama ri icin hepisinin muvaffak olduk Jel hukuçular birliğinin yedinci Bir otomobil alet alırut Balıkhaneden delliliye reımi alııı 
htiJ.aline karş1 h rekete ge na bir kat daha c.: vermek için ••ıilı•••••ı• 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 içtima devresi başlamıştr. M. d k da E- mıyacağı yazılmıştı. ehremaneti B 
ısır hidivi Mehmet Ali 1 rası tarafından reddedilmiş o- Dlin alıfam aaatk 0~ 0 

U% bil M Mecliainden çıkan bu tefaır iııc-
git gide A vrupanın ve hi- şöyle bir sua soruyor:. . lan tadil teklifinin kabulü husu edeceklerini öyled; kten sonra .Hanotaux, bu münasebetle söy- ~~'::::fı.~:'1:1:.:':. 35S7 ~~ı:::aı. r~e al~ğı rüawnu balı~çı!a.ra geri ve· 

---
(Bıtmedı) su:~da tsrar ederl'bir takriri 13 re qöyle demi.:tir: led.iği bir nutu~ta.Avru. pa mı .. 'ilet ır k uly k --'-'- . la recektir. Bu para 50 bın lıra kadar an alemının müşterek b'., ·• > ., 1 d b tt h d vagona on ur en ......... enın z-

'""''-·at •klıne iren Mora ise- Romanya kıralı ye karşı 208 reyle kabul etmiş- - Aksi takdirde bugünkü çık erı arasın a ır 1 1 at vucu e mau neticeel tutUfll'IUıtA da derhal tutmakta~. Balıkçılar cemiyeti bu 
önunde geri mi dönecek- Bükreş, 25 (A.A) - Kıralm tir. Muhafa2ak1rlar lideri olan mazdan kurtulmanın imkanı g~ti~esinin a~vam cemiy~: yetifen itfaiye tarafından otomobil ~a~la b~ yardım aandığı açmalı 
ı b d d l tac g'yme merasimi 21 eyliılde lort Salisbury lortların diı7er bir yoktur ve proje reddedilecek • n.1.n ınk_iş~fma hızmet edece&ııu kısmen yandıb halde ates söndürül- nıyetındcdır. Yardım aand!lı fakt 

S am !llo:mi Un an 0 ayı '> soylemıstır mil•tür. balıkcılara Yl(dım ecfecektır • 
· :ıi mttaha7e etmez miv- Albıı Tulia da vaoılacaktır takım tadil tekliflerini!,. fi,. •0 r:ar tir, · 
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,iman şirketile ecnebi acentalar arasında ihtilaf çıktı. 
~ksik ne? 

ıiarız vaziyette ka
lan 3 müderris ..• 

Yeni ihtilaf 

Ecnebi vapurların 
getitdiği eşya 

Poliste 

Bir facia 

Eczacı Ali Bey 
intihar etti 

Et fiatleri 

Son günlerde on 
kuruş fırladı 

Ne olacak? 

Gümrükte yeni bir 
sirkat daha .. 

eşrolunan tebliğde Şirket, tefrik ücretini Bu tereffü hayvan ihra A. P. markala derile-
ne varmış ? azaltmak istiyor An.ası da teessüründen cabndan ileri geliyor. rin macerası 

>vııtfllnun Tıp fakültesinde Dr. Liman şirketile limannnza ec kalbine kurşun sıktı Et fiatleri son ıünlorde fıdam•ğa Gümrükte yeni bir sirkat ve -= Eaat Boyin Ditçl mektebi nebi memleketlerinden eşya ge ~~§tır. Son bir h~fta ~arfmda et kaçakçılılı: vak'ası olmuş ve bu 
Uimligine sureti tayini yilzün- tiren vapur kumpanyaları ara - Sultanahmette' Dizdariye ma fıatlerınde on kurU§ bır yükselit ol- vakanm failleri zabrta tarafın -
c;dıan mesele re."men kapanmak- smda mühim bir ihtilaf çıknuf- hallesinde oturan 30 yqlarında mutHtuaryv. an borsasında bu hususta dan yakalarumştır. 
•raber hlli. dedikoduların arkası eczacı Ali B. evvelki gece saba 

d ğildl tır. yapılan tetkikata nazaran bu tereffü Gümrüğün Saraybumu antre 
~l;ünunr.tebliğindı> fakülte Şirket, işlerin azaldığmaan ha karşı yatak odasında beyni- son günlerde hayvan ihrac~ttn.m faz- posuna bir müddet evvel(A. P.) Erkek Liııe ve muallim mekteple-ı da muntazam bir hayat geçirmekte-
Uaine izafe edilen Klınm . Ent bahisle, evvelce ton başında ver ne bir kurşun sıkmak suretile in lalaşmasmdan olmaktadır. Bılhassa markalı mühim miktarda deri rinde görülen (ukerliie hazırlık) eli~. Her sabah deniz banyoları, ı... 
e ait methi! senaların meclııttı a- mekte olduğu (70) kuruif triyej tihar etmiştir. Alt katta yatmak Yunani~tan çok kasaplık hayvan çek getirilmiş. Bir müddet sonra bu derılerinin tııtbikatı olmak üzre muh· derı hanl<etleri a.keri talimlerle cent 
u olmadı~ v~ sadece VekSlet ta- ücretinin azaltılmasını istemiş- ta olan validesi Reşide H. silah mektedır. derilerin sahibi kendi markasını telif mektepler muhtelif yerlerde 1"1imiııia her cihetle irıldıaftna çalı-
ıdan ıöylendiif halde tebllğte tir sesini i.fidince oğlunun odası- harl kamp kur:nu§lardır. Bu climled• o- ıılmaktadır. Serbest ,.._nlarıla ta· 
lise atfedildiği mliderrialer araam · · B · kanl · Kopenhağ konferansı taşıyan derilerin ~te s.atıl •. larak latanbul erkek lisesi A. Ka_. !ebe keacll ataUllda eflenceler tertft. 
aıı:an dikkati celbetmif ve Da- Kumpanyalara bu ücret, ge- ~ ko§IDUŞ ve Ali · ın ar ı- Kopenhağda apıtoaun cjördilncU makta olduğunu görmüş. İıp. kında, Galatasaray liaeıi Kllyoıta, etmekte, hot ve ten zıımıınlar ıreçir· 
inun emininin muan:ıala':'. meya- len eşyanın sahiplerine göre yek çinde, ölü bir halru: ~erde yat- günü beynelmilel ticari blr konferans evvel! gidip polise haber venne kamp kurmuılardır. Talebe buralar- melruıdirler. 
la yeni bir hücum ve munakaıa diğerinden tefriki içln verilmek makta olduğunu görilnce, çıldı t~planacalrtır. Bizim de davet edildi- ğe karar vemıi~ de sonra böy ----- --:---------------------
auu açmııtır. . tedir racak gibi olmuş ve yerde duran ğimlz bu konferıı.nı 17 afuıtosa ka- le kendiliğinden ve gümrüıH; ve Ad//go J8 
3unlar, tebliği hazırlayan kom.ıs· · .. . . dar d~ edecek ve konferansta be- . 6 w c; Uı 
un meclis kararlarına tevafuk et- Kumpanyaların mumessıllen ynelnUlel tarunı:ıııf pb,iyetler konfe- nlmedc:1 çıkıveren eşyayı haber - • 
en huıuta hakkında meclise mü· toplanrak Liman şirketinin mü ran• da verectlrtlr. vermenın doğru olmıyacağmı Başkesen Ömer işkence 
at etmeden neşri cihetine gidil- racaatini tetkik etmişler ve red- dUştlnerek derileri sa.tan Sabri 
ini ~!izumsuz bir istical addet- detmeği kararlaştırmışlardır. Kambiyo ne halde? namında ki oahısla uyuşmağa 
~~::;taraftan bazı müderrisler ~umpanrallard :sasenilb~ ~c- Dün bonııda İngiliz !iraaı t034 başlamrşve 20 lira mukabilinde ile mi öld ürüld Ü ? •• 
gayri memnunların üç müderris- retın asgarı o u6ıınu erı sure lrurutta acılmt§ ve bir aralık 1035 derilerini kendisine teslimine 
ibaret olduğunu , diğer (25) mü- rek teuziline imk§n olmadığını kuruga kadar yilkseldllı:ten sonra Sabriıyi razı etmiş. 

tisin_ ~eseleyi. kap~t~n .meclis ka· ve şirket bu ücreti veremediği IOH,5 kuru§ta kapanmıım. İşler böyle tıkırında gidip-
~a ıttırak etttklen.ru. söyl.emekt. e takdirde eşyayı kendı·81· tefn·k et Liret 8,96,5 Altın ıın kuruştan d k ah ı·ı h be l k 

d risi z muamele görmUatUr. urur en z rta ~ a r a ara . Emrazı ayniye mu er ıya ti. • l" ld. ·ı • .. l '1iı k k al y meclis kararından sonra ortada rmesı . .,,znn .ge. ıg nı s~ e - • ' • • gere satıcıyı gere ıcryı ya· 

Bakırköy cinayetini yapan bu adamın 
kızıl demirlerle dağlandığı iddia ediliyor . 

mesele kalmadığını ileri sürerek mektedir. Bu thtılaf halledile - Değirmen derede kalaımş ve tahkikata başlamış-
§tİr ki : mezse eşya tefrik edilmeden ll- [ i tır Bir kaç gün evvel Bakırkö-

-. Eeasen bit mesele yoktu. Bazı mana çıkarılacaktır. b r c nayet . yünde bir insan başı bulunm111-I 
'riyatla i' izam edilerek bu hale Jtüntıhlr Ali Bey EJl'lanetl• tu. Tahkikatı tamik eden Bakır-! 
~tir. Vekil Beyin fakülteyi tabancayı alarak göğsüne sık - Bir adamı pusuya köy jandarması hadlaenin faili 
•4::t:~::~:~e:::a~~~~~:1~:i~ Mesele kapanmadı ı ınışvekendiniöldürrnekistemiş düşürüp öldürdüler! N ümerotaı· olarak Ömer isminde bir ren.ç-

nc•riyatın doğru olup olmadtf-" tir. Fakat elinin titremesile kur per ile üç refikmı tevkif etmişti. 
"" • da Bı'r çok ı·şlerı' kanun !zmitten yazılıyor: Geçen pazo.r 1 -iuniyoruz. Her halde orta - şun seyrini değiştinnic., kalbe i- ddia edildig- ine göre J. an darına 
il lm dı- Y günü iki sularında De~rmendcre'de 
rıa.:c.:;:,ır. m.;.sele mevcut o a gı hilafına bir arada sabet etmemiştir. bir cinayet olmuştur. Değirmendere• Levhaların evlere maznunlara cürümlerini itiraf 
" •yım ülfUn .. b• d Reşide H. hastaneye kaldırıl de kabveci Hacı Ha"'ln"m oğlu Niya- ettirmek için çok şiddetli igken-
"eşat Omer Bey dün dar '" u- goren lr oktor.. J d ait mübayaat işlerile meşgul oldu- mıştrr. Ali B. ötedenberi asabi zi, is~~l~den köye çıkarke~, o~ada talikine b8Ş an f. celer yaptnIJtir. 

ti içln bu mesele h~~kn~a. g~e~eci- Kimyager M. Vahyi Bey tarafın- hastalığa müptela olduğundan ~::ı::.~~!~"~u:'r:~b~~~~~l~rb:: Gene bu iddialar cümlesin-
;, görli~clJ!iyece~nı bil~şttr. dan ortaya yeni bir mesele atıldığı altı ay evvel eczacılığı terket - ca"mdan vurarak baldırını patlatmış Bı·r aya kadar ikmal den olarak Adli reye verilen 
ti'n~:Y~:b~~ı~nt!:~::~~ malOm~ur. Vahyi B. diyordu 1?' mişti. Hadise ~trafmda tahki-. tır~ maltlmata göre Omer Haydar 
ittlt. M lf "ni Muzaffer B. - Bır krsım doktorlar var ki mu- kata devam edilmekte olup Ali Köyde karakol ve jandarma bu- edilecektir.. sopa izlerinin gaybolması için 
CJıtı ac: ya':a~da tebrimbe ııele- ayene evlerinde Rontgen tesisatı b~- B. in morfine müptela olduğu Junmad!~' için telefon!": .tzmit•e ve Yeni sokak lavhalan ve ev şilte altına yatırılarak dayıı.-
~ni. fakat bugUnlerde gelece''fae lunduruyo.rlar ve ı.Aboratuvar.larda.ı- da söylenmektedir. Babçecıge ınalilmat verilmı§ Mecruh l 1 . tak 1 atı'~'° ve ateşte kızdınlmı11 tü )tıar•ltl iJl•n katil Ömer 8 f 1 b k h a babası tarafından İzmit'e götürülmüş numara ar.ı: yer enne 1 ması- u~ " 

rna!Omat mevcut olmadığmı ııö- ası zarun ° an ır ço ta hl t: b~- Biribirini yaralamışlar tlir. Nahiye müdürü ı'andarına kuman na başlanmıştır. fek harbisile a}"llk parmakları- etmij blr şey de yoktur. Diğer 
· tir Faklllte meclisinin mlira· zat yapıyorlar. Bu kanuna mugaytr· U ka d b k · t ı akl ~i' B nm araar dağlanmıştır. taraftan Jandarma kumandanı 

tl .11.zeri..e Süreyya Ali Beyin tek- dir. n parun a e çı s 1 '.1 danı ve s~ir zabıta heyeti vak'a yerin- İşe usküdar, Yedikule ve a 
' nyaııetl deruhte etmesi beldeni- Tevfik Salim paşa etibba odası rei- hamal Ahmet arasında evvelki de mavzer fiı~klerinin bOşl'ıttmt bul- lat gibi uzak semtlerden başlan Ömer bu işkencelere taham Halil Fikri Bey de muharrirlmi 
t. si olmak aıfatile dün bu mevzu ilze- gece kavga çıkmış ve neticede muşlar, ~ımııclen tahkikatı y~pmıt mış olup merkeze doğru gel - mili edemiyerek hastalanmış ze ŞU izahatta bulunmllftW'. 

Dayak 
rinde iı<ahat verdi, Sıhhat işleri mil- her ikisi de bıçakla tehlikeli bir ~!r~~:;';:.!.~a!";a~~~: :;;;1~::-~ me~tedir. Bi~ ~ya kadar her ta ve kangranden vefat etmiştir. "- Mesele izam edllmlştir. 
dürü Ali Rıza Bey de kanuni kontrol surette biribirlerini yaralamış - çıkarmak yüzünden huıumet eseri ol- raf ikmal edilmiş olacaktır Müddei umumilik bu ihbarın Maznun ömer tevkifanede ölllı: 
cihetlerini ve bunların henüz niçin tardır. dufu anla§Ilmış ve fail bu mıntakanın Eyip ahalisi tramvay tahkıkma ehemmiyetle vazıyet ken gardiyanlara demiş ki, jan 
yapılamadığını izah etti. Her ilci za- Sahte memur r tah ·ıd · d bul etmiştir. Salalıiyettar bir zat darına Hasan ve Hüaeyin pehll 

T tın uıhatı da kAfi derecede ~ulml ol- . . . :::~;~r. 81 arının evın e un- . . i.stiyo~ . bu hususta şu izahatı vermiştir; vanlar beni öldüresiye döğd!ller. 
ahkikat bitmek madığmdan Vahyi Bey Tevfık Sallm lf.adıköyünde Moda caddesınde Bu havalide bir senedenberi bu gi- Eyıp ahalisı 1000 ımzalı hır maz- c· tahkık HUse · i ti edildi K 

Ü d • p&Jarun izahatına mukabele olmak 79 numaralı kasa~ dUkkinma meç- bi cerh ve batta katil vak'aları teker bata hazırlıyarak Emanete mliracaa- - ınay~ . ~tına vazı- . yın 8 cvap · e-
z re ır Uare yeni bir mektup gönderdl Bu hu! bir şahıs gitmış. kendine icra me- rUr etmektedir. 6 ay evveliai saraylı ta karar vermİ§tir. yet ed~et'. mustantı~ık ta~afın- sik baş tetkikatı ya~en. kara 

lınur villlyed poU. müdürün mektubu derced!yoruz: muru süsü vererek 4 lira dolandırıp köyde bir adam öldUrUldüğü gibi, Eyipliler bu mazbata ile Emanet- dan hadıse nazarı dıkkatı cel- kold_a ~lduğu ve bu ışı ta.kip et· 
dayak yediğini iddia eden "Muhterem paşa hazretleri savuşmuştur. yıkan Değirmendere'de dahi iki ağır ten şirketin mukaveleye riayet ettiril betmişti. Ayni zamanda Ömer medifi anlaşıldı. Tevkifine lü· 

Ör Muammer B. talikikatı bit Mevzuu baha ettiğim meselede F' 1 kaf cerh vak•ası olmuştur. Bu vak·aıar mesini ve hattın inşa.ama başlattırıl- Haydar'da bir istida vererek ~i- zum görülmedi. Jandarma Ha -
Üzeredir. kanuna mtınafi bir nokta göremediği- ıncan a asmı Kocaeli vilayetinin nazarı dikkatini masmı istiyeceklerdir. kayette bulunmuştu. Bunun Ü- san pehlivan iııe mezunen Teki· 

llu mesele irin Muammer B. nlıı:e dair kıymetli beyanatınızı oku- yardı celbe~esi l!zuogelir. .. Mazbataya Eyiptcki nüfus ıniktıı.- zerine derhal tahkikata ba lan- dağındadır. Gelmesi için emir W; 
~ " dum kanunda sarih olan bu noktalan İranlı Haşim isminde biri; Lılleli- İatihbaratımız nazaran, Degırmen- rile Halloin Eyip sahilinde oturan ve HAdi h . 'I tl 'idi 
kadaşlarından O~ ~11Ul81;' ml1sadenl•le arz ediyorum. de kahveci Aliye, alacağını istemeğe dere heye~ ihtlyariye~in~en bazı a- her gün vapur veya Ed!rnelcapı tram mıştrr. . se . e emmıye e n · . 

~ir mczah gazetesının sahi- 30 lııtart 929 tarih ve 992 numar~- gitmiş, Alinin çırağı Artinle kavga- zalar, glttikce ehemmıyetı artan bu vayı ile şehre gidip gelen seiı:enesi- tak~p edilme~~r. E~~lu tah- Ölen mazn~n Ömen dokb.>r 
1 tı. de ifadesine müracaat edil lı l!boratuarlar kanununun birinci ya tutuşmuştur. 17 yaşında olan Ar- Y.•rde. karakol konmauru ıstlrba~ e.t· nin miktarını gösteren bir i&tatistik kıkıye 7 inci mustantıklıfe ve- muayene etmiştir. kalp hastalı-
• 't. Muammer Bey İzınirden maddesinde diyor ki :(Muayyen ücret tin: eline geçirdiği fincanı Haşimin ~klen .~al~ arzı;:;rı yapılmadıgı •· te raptedilecektir. rilmiştir." ğmdan öldUğU anlaşılmıştır. Ö-
1tıce bu arkadaşının yanında mukabilinde veya meccanen gıda! ve kafasına fırlatmı9, İranlıyı batından çın ıstt a e §ler r. Bu mesele hakkında Vali mu !ünün üstünde bazı bereler gö-

tı. serir! taharriyat ve tahlll~t yapılan yaralamıştır. Mecruh Cerrabpafa haa Fransız kız avini Fazlı Bey bir muharriıimi rülmilş ise de bir gazetenin ıyaz.. 
MUlkiye müfettiıleri v.e~a mısll taa~mWler aranılan bak- tanesine ~atır_ı.lmıştır. Gayri mübadillerin ze demiştir ki: dığr gibi işkence yapıldığının wı 

lıtuık· ··f ttı. 1 rl · · ·ıs_ tırıyoloJi, ve kimya laboratuart"':'· Dijnku hırsızlıklar mektebi "-Hadise tahkik ediliyor. İ• lr yoktur. Böyle bir §CY kat'iJ-
lye mu e ş e ıçın vı yap lacak tablillt ve taharrlyatın cın yeni bir teşebbÜiÜ "' 

\e bir oda daha tahsis edil- . ı .. . . . . ı - Eminonünde tüccar Akif Be- Tahsil senesinin hitamı; mü- kence yoktur ve henüz tebeyyün yen olamaz . ., 
lf sıne gore ıbtisas vesıkasına mahk yin yazıhanesinden bir gramofon ça· Gayri mübadiller cemiyeti he 

lr. TUrklyede icrayı san'ata mezun Ta- lmmıştır ti 'd . d.. d . tima t . nasebetile Notre Dame de Sion * • • 
ı 11 ayglr daha ııeldi bip, Baytar Eczacı veya kimyagerler 2-Eminönünde Celal Bey hanın- Y_e ;.,,~rküe~l. ~ de ıç . e ~bş (Notr dam dö siyon) kız mekte ce·ıtll vu--nn Lu ... ttiullah ... a 
•lalı ti · ~" i ı d ıhh" • • • tır. uwl ıçtıma a gayn mu a ı u lı ve yarış ene menı aus tara rn an s ıye ve muaveneti ıçti- da Leon Efendinin yazıhanesinden 1 • . . . . . binde evvelki gUn mutat mera -
'fı:ndan vilayet için milbayaa m~iye vekale~nın milsaadeai istihsal palto ça!mmışttr. dille~. ".azıy.~t1!1111 bıran e;'el sim yapılmış ve Fransız sefiri ta d.J:n muhekeme edildi. 
!~ aygırlardan 11 tanesi da edilmek suretıle açılır.) 3 - Aksaraydaki Valide camünin tespıtı ıçın hiikfunet nezdınde rafından bir nutuk irat edilmiş U 
~elmiş ve Dolmabahçedeki Binaenaleyh (müracaat edecek musluk kubbeleri üzerinden kursun yeniden teşebbüsat yapılması ta 
ahırlara yerleljtirilmiştir. bastaganm her ne

1
vi .T'.'111illeri1ndinğ ve çalınmıştır . - k.arrür eU:Uştir. Gayri mübadille tir Merasime evveli istiklal mar Kasmıpaşada Celili yaralı-, 

Rontgen mu~yene erın~n yapı 1 ınr 4 - Kireçburnunda Ahmet Efen- rın teehhür eden 6 aylık kongre yan Acem Lfttfullahın muhake-
aarif Em inliflnd~ gazetelerle ilan eden bır muayeneha- dinin evinden eşya çalınmı, bir müd- terinde bu teşebbüs neticesine şı çalm~ak başlamıştır. Fran- mesi dün ağırcezada görüldü. 

nenin Balrteri.yoloji veya Kimya labo det sonra bulunmuştur. ' talik edilmesi :o: mülıtemeldir. sız .se~ı:ı muva~fak 01~ mek- Lfrtfullah Celilin kendisine 
dünkü içtima ratuannı aynı zamanda Rontgen te- A d tebı bıtıren talıbatı tebnk ede- . nlad 1' Ali . bil~ha 

siııatını ihtiva eden bir müessese oldu yv~saray a ~ygun rek nutkuna başlamış, kadının nışa 1• 1 yeyı " re 
İstanbul lise ve orta mek fu anlatılmaz mı? Ve bu müessese- LazddAlı. vde arkadagl1arkı, Ayv

1
ansa

1
- El k .Mk. ~ka~en• .. d .... M bugünkü hayattaki ehemmiyet kandırarak Azim hana venne-

r müdürleri Maarif emini nin maruz kap.unla alllkadar olması i- ray ca esm en geçer er en ran ı e trı şır etı mu uru . .. balı . . Er sinden müteessir olarak 8 yerin 
affer Beyin nezdinde top - cap etmez mi? Ali Efendiyi dövmüşler, elleri~ tu- Hansens dün akşam Bulgaris- ve ~e~kiU:den setmıştır. den yaralamış ve öldü sanarak 

lardır. Bendeniz hiç bir zaman gerek tah tarak, ağzını .~payarak 2 lırasını, tana gitmiştir. Mumaileyh bir kek ıçu1:. hır .arkadaş o~an kadı- Celili y-erde bırakmıştı. Carlh 
~ irtimada, mekteplerin va lil meııelelerinln ve gerekse rontgen tabancasmı, tutUn tabakasını almışlar ··dd t B l · t d kal k nm bugun bır de mesaı arkadaşı Acem, Celı·ıın· her zaman otur-.. "tıni 1 d" mu e u garıs an a aca ld • .. 1 . kadının ed 
·tlcri, talebe mevcutlarına '<e balrteriyoloji işlerinin b~r Tansyon ve savUJup gı şer ır. ve sonra Parise kadar seyaha- o. ugunu soy emış, e duğu kahvenin önünden geçer-
i ~zımgelen isla.hat mevzuu a~atinln isti~ veyah~t. bır hastayı , •• •• tuu temdit edecektir. M. Han- bıy~tta ve. ha~~ her sah~1!1- ken dayanamayarak nareyi baş 
lmuş ve ihtiyaçlar tespit dinlemek g!bı hlder :~·11•yedmutyrlbahaaır- Darlilfunun mubayaat sensin seyaha.:ti bir ay devam daki fb~b.reük~b. kaydetmıffakş~. mış: 
İştir. aıoınm yapmı•o u,.u ıt er en a k . d k . Mekte ı uy ır muva ı • Ö .. lta . h . . . 

ıı. sene şehrimizde bir lise fUbe olduğunda i&rar et?'eld.• bera- ornısyonu e ece tir. yetle bitirenler arasında Leyi! - zum smtn unın ıçmı-
ber muayenehilflesinde hır Mıkroıkop Dün DarülfünUnda mübaya- Muhlis, Melek Rüştü, Beyan şem .•.• 

1 orta mektep açılmasma lü veyahut mümasili bir c!hamı bulun- t k misyonu NeQet Ömer Be- ·ıı- ff C .d saı~ı.. ddin Müddeiumumi Cemil B. id-
törülmüştiir. masmmda doğru olamiyacafıru iddia a. ~ . " .. . r • ·Muza er, avı e ana • dianamesini dermeyan ederek 
lllarm inşasr fazla zaman edecek kadar da safdilllkte bulunmi- ~ 1:1Y~Se~ al~da fakulte reıs Jale Hüsnü, Bedia Halit, Nevin L(itfullahm katle teşebbüsü ni istedi. Dava müdafaa ve ka-
~akte mütevkkıf olduğun yorum. Eğer her dahiliye mutahasaı- le~ ı~braklenle top~rak Bedi Hanunlarda vardır. tam filinin faili olarak tecziyesi rar için kaldı. 
bu sene için icar suretile bi sının farzmıahal Baktherlyolof, ~mğu· be~ ~ılzn liraddan ybuük~~ muünbaakayaa Ankara telefonu bozuld u • • • 

. . ka .. ttn. yager. Rontgen muta a11am o u tı ıstı am e en yu m - f t1an D ~. . R d ki rd D h 1 temını te rrur e ış- anla~ı1mış olsaydl kanunda (Dahiliye salan yapmştır. Ank~a tele on ~ dün egırmencı aınazan ynun an uza aşıyo u. er .~ 
mütabauısı tablblerin .... ) Diye de bir B ünakasala ı D .. lf... sabah bır arızaya ugramış ve 7 S ah'-~- tabancaya ~rılıı:rak bu ırz duş 

ls) temmuzda Ankarada k d dUf dır d" b k d b um r a aru u b dün ~ı..a kt , seneye m KWD manmı temızledıın" 
1 
ayı a tesa z .° atiır. ~ u ~ı 1~ u nunun bir senelik ihtiyaçlarının k u danza . diam g~/'8 e Bundan bir müddet evvel · 

acak olan Maarif eminle ~amaki bsı !atı hnızb~ .t~s m e er- temini istihdaf edilmektedir. a Bar tamır e ıldembe~ışdı~. ğ" Çatalcanın Ahi köyünde gece Halbuki tahkikat sırasında 
·gresinde bütün mmtakala sınız un arın er ırınt ayrı. ayrı M .. b kfuı 300 OOO u arıza yo a u: ıre ın . . mamun Ramazanın Hüseyni 
aarif vaziyetleri izah olu- birer sube oldu~unda §Uphc bırakma- U ayaat ye unun • d "lme ind n h l gelmi yarısı bır cınayet olmuş ve de- . b. . ' .. .. 

maktadır. lirayı m.ütecaviz olacafı söylen- ıır·evn s e usu e ş- g· irmenci Ramazan köylüsü Hü- k.a. rısr .. ı·l·e·· l.r. likte ahır .. d .. a oldu. -Ve alınması icap eden e - ı ka 
tedbirler görüşülecektir • Maruz şübelerde ihtisası olan bir mektedir. · seyini vurmuştu. ~p, o .us~u pısı onu.ne sü-
..__ miltehassıs dahi muayenehanesinde Münakasası yapılan eşya me- Boğazlar komisyonu Hadisenin cereyanı garip ol- ruklediklen anlaşılmış ve ken-

Bir tayin bakt~rivo~oii veva kim~a labora~uarr yanında mahrukat ve erzak ihtl Boğazlar komisyonu üç ay muştur. Maznun Ramazan cina disi mahkemede tevkif edilmiş 
, dullah Suphi Beyin bira a~~b~me.sı ve açtığını ılan edebilme- yaçlan da vardır. müddetle tatili faaliyet etmiş yetini şöyle anlatıyor: ' ti. Dün ağırceza heyeti bu cina-
~ I sı ıçın liiboratuarının mezkur kanu- D rül' f•' ·· · · ··b dil ir d. k f h kkmd k • c ıhap Suphi Bey Seyrise d"" dd 1 • d .. .1 a unun u;ın mu ayaa e ve içtiınalarına nihayet ver- - B gecey ı. anının er- yet a a ararını vennı 

• \ nun ıger ma e erın e 17osterı en şe ~ · 0c /atan bul da . . 1 · · d ·· · ·· l · · k ti1 R 7 b uk 

1 
~-----------..\\ r ..; --~· w _, rnıştır. Bu üç ay ık yaz tatılı 15 ya r uzenne goz erımı açtım. ve a amazanı uç sene V 4d~.. e l(ilde hitam ula ak · 

Lutfullah mahkemedı 
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'J.fllft'lrm umdeııi "Milliyet" tir 

HAZİRAN 1930 
;..,,..Yt:HANE - Ankara caddeei 

MI Tel ...... -..;, Milliyet, t .. 
; ..... 

T.ı.foa n...-nh: 
ı .... 1ııu1 3911, 3912, 3913 

,ABONE ÜCRETLERi 
G Tiirlıiye için Hariç için 
J. ayhiı 400 kur"' 800 kuru' 
• 758 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 " 

Gelen evrak &eri verilmez 

~·::: ı.-. muhalar 10 kuru, 
w _t....,._ ait itler içia 

i 'ilbetulli-t edilir. 
o.....m,. llMlann ..,..'uli:retini 

ı.u.ı -

BUGONKO HA.VA 
~•rant tn ~ok :!~ on tz 

il '•rtte !ti!. llugtln rüııtr 
ynz lıava ıçık olacıknr. 

Ankete cevap ! 
Bizim gazete iki üç gün var 

:O, yeni bir anket açtı. Ben ken
heaabmlll bu ankete ilk ceva 
verrek karilerime takaddüm 

llülp!Htr llUllUnt 

Türk-Yunan 
Tuhaf t•Y 

(Birinci sahifeden mabat) 

itilaf 1 l - ~ükürnet bu '.~lifruım~ ile 
58 inci halta beşinciliğini Gıı- muhacıı:lere manevı bazı faıde-. 

latasarııy Jisesindt1n 898 Nec- ler temm ve men:ılek~t hasreti 
meddin B. kıı:ummıştır Yazısı çeken rum muhacırlennden mu 
şudur: ' ayyen bir miktannın orada yer 

"58 inci haftanın en mühim 
haberi B. M. M. nin tatili mesa 
isi ve Türk - Yunan itilafna
meııini tasdik eylemiş olması
dır. Meclisin bir senelik mesai
sini hü !asa ederken bu mesai
nin mali, iktısadi ve zirai olmak 
üzere üç nokta üzerinde toplan 

!eşmek için değil fakat babalan 
nm, babalanmızın mezarlarını 
ziyaret için Türkiyeye gitmele
rine Türkiyeden müsaade istih
sal etmelidir. 

Ahali fırkası reisi Çaldaris 
nutkunda itilafnamenin çürük 
taraflarım şöylece izah etti: 

dığını görürüz: 1 - Venizelosun iddia ettiği 
1 - Yedi ay evvel başlı yan veçhile mübadele mukavelesi -

mali buhranm önüne geçmek nin ademi tatbikinden Yunanis
için kanunlar çıktı. Bu cümle- tan değil, fakat Türkiye mes'ul 

(Birinci sahifeden m11ba11t) 1 rulunca: 
Ancak bu f•yda, dotrudan doğru- - Aman ıene mi bu sabah kahval 

ya değil, bilvasıtadır."' tılar ... Gene mi o me,hur listeler ..... 
Diğer taraftan Dr. Nizım Şakir dediteo sonra ıu cevabı vermiıtir: 

B.in domates hakkındaki fikri ıudur: - Vallahi, domatesk üzerinde tel 
"- Domateste kuvveli bir &•da a- ikat yapmadım. Vitamin hassaoı ne 

ranmamalıdır. Yalnız buna mukabil derecededir bilemem. 
yenilen yemeklerin süratle temessü- Bildiiim bir şey versa halka bir 
!üne hizme eden vitamin domateste katık yağurtla günlerini gün etmele
pek mebzul olmak itbarile, vücuda rini tavsiye eden Mazhar Osman Be
laydalı olabilir. yin bir turutta bir hindi yemeaidir. 

Maamafih, domatesin, sabahleyin Mazhar Osman Beyin yirmi senelik 
aç karnrna yenmesi midenin sağlamlı arkadaşyım. Kendisi kirezi pek se
ğına ballı şeydir. Alıtanlar domatc- ver. Her sabah çekirdcklerlle beraber 
si her istedikleri zaman yeyebilirler. iki okka kirez yer, Evet ... ne şaştım~? 
Bütün koyu renkli maddelerde oldu- Çekirdeklerile beraber dedim. lnan
ğu gibi domateste de vitamin mevcut mazsanız, Göztepedeki köşküne gi
olması, domatesi ötedenberi makbul dip bakınız. Bahçesine hep kirez a
!tbzelcr arasında birinci mevkii ver- ğacı dikmiştir. 
miştir." Dört saban yemek ve iki okka çi-

İsminden bahsedilmesini arzu et- kirdekli kirezle .. bah kahvaltı eden 
den olarak ecnebi dövizi alım dür. miyen bir Doktor, domates bahsine zatın. şimdi milleti perhize çekmesi 
satımı bir kanunla murakabe 2 - Türkiye ile anlaşmak lü pek alakadar görünmemiş ve sual so-, tuhaf dc~il midir? 
altına alındı. zumuna kendisi de kanidir. 

2 - İktısadiyatımızm selame 3 - Hükümet muhacirlerin 
-· .. -•-••~••••••••••"•••tıııınıııuııı""''''''''''''"''''''''"''_'_, ___ _ 
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eğlence!eri ti ve milli mahsul ve malın ih- me~elesirıi fena idare etmiştir. 
racı, nefasetinin muhafazası i- 4 - Gayri muntazam pasa -
çin tağşiş kanunu vazolundu. portla Türkiyeden hareket et -
Milli iktısadın inkişafı için Zi- mis olan bir çok halk bu itilafna 
raat Hankasile Sanayi Bankası- me ile miibadil sıfatını iktisap 
na on milyon lira avans verildi. ediyor ve emlakini kaybediyor. 
Devletin maliyesini ve milletin' S - Hükumet İstanbuldaki 
iktısadiyatını tanzim ve müda_I rum ekalliyetinin hukukunu da ı 
faa için bir ' Cümhuriyet Mer-1 ha iyi temin edcek hususi bir 1 
kez Bankası .. kü~adı kararlaştı- muahedeyi Tiirkiye ile aktetme 
rıldı. 'lidir. Çaldaris nutkunun nihaye 

ek istiyorum: 3 - Köylüye pulluk tevzii ve. tinde kendisi le fırkasını itilafna 
İşte sualler ve cevaplar: ıslah olunmuş tohumluk tedari-: me aleyhine rey vereceğini be-
l - En çok ne okuyorsunuz? ki ve tevzi~ münasip görüldü .. j yan etmiştir. ı' 

r-ı - Bina. (Evvelce de yazını, En son ~.§ Lozan ~uah~desın Çaldaristen sonra söz alan 
ı: am). . . d_en ~evel.lut eden ~ubadıl, ga;ır cumhuriyet birliği Papanastasi OUnkD bilmecemiı.in 

halledilmlş ~elılf 

ı:>ugıin"'U yenı 

a bllmeccnıi:ı. 

Şehre•aneıindtn: Fatih Yangın 
ytrinde 114 adada 1 locaü•·e}t mı· 
hallealnln cami >Okaııında 2928- 1 
ve 9928 hariıa nnmaralı arSMlar 
arasında 10,83 metro murabbaı 
ar•anın metro murabbaına 2 lira 
1rı ymer takdir ulunarık sab fmak için 
açık mılıaycd4'ye konmuttur. Talip
lerin şartnameyi görmek için her gün 
miınyedeye girmek için ihale ıonU 
ıılın 17 temmuz 930 por~emlıe günü 
Le\'uım müdürlüğüne gelmeleri. 

• • • 
Fatlb dairesinden: A.kaarayda Yu· 

ıufpaşadı Hoca Ba -ram Haluınl rruı
balfe<inın <'errahpaşa cadde~inde 
Afif pa,a konıtı nımile marul 76 No. 
binanın bahçe duvan •on derece 
harap •·e maill inhidam ufunma;ın
dan dola. ı 15 gUn urfında tamir, 
yalıut hedmi . urerile mahzur iıalı 
edilmedi~ı r•kdirde cbnive 1\. 48inci 
maddesine le\ fikan Dairece ~ıkurı
lacatı adresleri m.çhul bulunan 
'8hiplerine tebligat m•k•mıııa kaim 
olmak ilıere ll~n ıılunıır. 

* 
Htyoglu daire•i:ıdcn: Uaire bina· 

•ının tamiri hed.Ji keşif olan 1648 
lira ;-o reımio.: kurn~ ti.1.erinde kapalı 
'"' u<ulik "ıalc dilccektir. l'alip
lerin e\'rakı kc~fiyl' ... ini görmek üzere 
ha~ ml\hcndi<li~·e munıkasara iştırak 
tınt:.k: i\·in n 11 :'~;) tcminıu akçesini 

\eznc:yt! \.nırı.lıkt.tn ... unra ihale gunü 
11J.1n ı:- :-.fl,iJ c·nıhirıJe d:ıirc c,cU· 
1nc1 in<- mıjraı.:Jııt t'dı1mc5İ. 

* * * 
f\arako\· d~ c~ki hor!'.1 hanında 

14 n.umurıılı caınrköln yerine 'ııpıla
cak ılükkin ~S ı;,. avlıkla ve \iç 
' ·ıc muddet!c IJlilıi Ü,crindedir. 
Fazlı<ilc ıalip olaıılarm 2 ıemmuı 
«J.~o ç1r.~;ı•nh:ı glıniı ~aat on beşe 
k.ıdar ı~ \azım ınUtlUrltıAüne J!cfmt· 
lcrl. 

* * 

dan muarradır. \ anul ırın 

yaıa mahsus i>hale turıılına

lanna mani oldujl;u ı,•iln ı u,·-
vctlenmclcrini " e 
'ıhhatte 

eder. 

olmalarını 

daima 

remin 

MOZAYEDE iLE SATIŞ 
}laziranın 27 inci cuma günU sa

bah saat 10 da Bcyoğlunda Aga ca
mii karşısında Alyon sok gında Ofi
vo apartımanının 4 üncU katında ga
yet maruf bir aileye ait nefis eşya· 
lar müzayede sure tile satıJaca ktır. 

Amerikan meşe agacından mamul 
vitrinli ve 12 parçadan mürekkep ga
yet nefis yemek oda takımı asrı ve 
zarif salon takımı, Amcrikcn u~ulü 
kanape \'e koltuklar, vitrin v~ kris
talli masalar. 7 parçadan murekkcp 
asri yatak oda takımı, aynalt ve. ıyna 
sız dolaplar, koltuk ve sanda•iyelcr, 
kristalli ministr yazrhanc. divan ko
lon ve tabureler. nargile ve etaıerlcr, 
fener ve aplikler, mangal, düncr lci
taphane ve hayli kitaplar, abaıur ve 
elektrik lambalan, ~ay ve tabak ta
krmlan, kristof ve gümüşlu eşyalar, 
gale kanton ve fantezi vazolar. kıv
mettar biblolar, tablolar, kadife ~e 
tül perdeler, çini ve demır sobalaı 
portmanto. mutbah eıyalan muşam
balar ve sair eşyai beytiye, Remini· 
ton markalı yeni halde yazı m2kinesı 
Anadolu ve Acem halıları: Pey sü
renlerden 100 de 25 teminat alın.r. 
- MOZA YEDE .iLE SATIŞ 

n i 
l:' 

2 - Gazetel.enn hangı kısun rı. mubadıl ve -~tablı meselelerı- yo Çaldarise Tiirkiyeye karşı 
nnı tercih edıyorsunuz? 1 n_ı halled~n. Turk -.-.Yunan ıtı- harbi istememi• oldugı-ı hakkın-

ı-f dk I t ~ SOLDAN SACA 
- Maq, ekmek narhımn, va a na_m_esının tas 1 1 0 muş ur. daki sözlerinden dolayı hücum 1 _On değil (4). Sinirler (4). l YUKARDAN AŞACI 

1 

Sehremanetioden: Bedeli keşli 
19.) lira olan Çubuklu ~a7. d•ıı<ıhrile 
nrka_c"ındil~İ ~ost ilra~ında em.ınetc 

Haziranrn 27 nci cuma ıünü sabalı, 
saat 10 da Beyoğlunda Iatiklal cad
desinde 201 numaralı Amıdol Hanı
nın 14 numaralı dairesinde (Kapri• 
birahanesi ittisalinde ki kapıdan) bu· 
Junan nefis eşyalar müzayede sure ... 
tile satılacaktır. 

· • ukli)l'e licretlerinin tenzili, Her ıkı tarafta da memn~n ol- ec!erek dedi ki: ) 2 _ Nota (2). Hayret ni<lao (2 ). 

. hava, falin filan yerlerde be mı~anlarfvartır: Bu tas~ık hu- - Mademki siz Türkiyeye 3 - Sinirli (5). 
ı - Bal amelesi (3). Pislik (3). ait "'"" üzerindeki ormanlık ve funda 
2 _Nota (2). Likin (3). Uzakılıkbrın tathiri pazarlıUa \'aptınlacakur. 

nidası (2). Tnliplerin 2Q haziran •ı;ıo pazar günü reket, paramızın istıkararı buh- susı men aat erın. umumı men- k . r-· . . .. r s _ Sarho, 
· · · · ' faatlere tercih olunamıyacağını arşı ıstemec 'gınızı soy ıyorsu- 7 _ Ta,ralı değil (5). 

auım ızaleaı gıbı yazılan ter - .. . . o·ğ f nuz o halde makamı iktidara 8 _ Kö~k (ı). Zarn11n (2). 
3 - Bir nevi kumq (6). 1 ""H on h:ıe ka~.r !nazım mudiır-
8 - Kamer (2). Vucut suyu (J), luj';unc ı:elmclerı. 

Kadife kaplı bir koltuk ve iki ka· 
napeden mürekkep nefis salon takı· 
mı, asri ceviz büfe. dresuvar, otoma
tik kare masa, meşin kaplı sandaliy• 
!er, aynalı dolap, lavabo. tuvalet çin 
ve demir sobalar horularile, konsoJ 
'fürk kanapesi. 6 adtt ıonct sandaliy• 
demir karyolalar, oyun mc:.saları. ce 
viz kolon, portmanto dıvar saati pcr 

cih ederim gostermıştır. ı er tara tan . - . . ' . . r 

·. . maddi cepheden fedakarlık yap gectıgınız zaman malum seraıtı 9 - Bir nevi i~ki (4). Büyük bı- Kırmızı ( 2). 
3 - Y!enı yazıle yazan mu- 1 r 1 d . . 1 b d k (4) · · · · · .. · mış olsak bile sulh ve itilaf nok e ıme a tın a nıcın 1ar. e evam ç• · 9 - Hiue (3). Valde (3). 

mrlerın hangımnın uılfıbu sı d h'· .. · h.b. 1 ettiniz dedi ve kendisile taraftar --- --- ---·-----------------
k la eli , tasın an usnu nıyet sa ı ı o - h d k b 

o y g yor.. doğumuzu bir defa daha göste-1 ıarmın lehte rey vereceklerini TU" ksek ffiU., en ı's Ille te 1· 
- En kısa yazanın! . . . .b 1 d k. 1 k"k· söyledi • R h•kA fk rebılır, o ıtı ara ır ı ıa ı ı · 
..-- oman, ı aye, ı ra, u- . . . h · d. M ı· b <l • J 

'A1n ve kısa makale gibi yazı ne bır ehemmıyetı aız ır.., deva: ısed~:::e e ~~~~~:~~~ i\ 1tİ1 Hl'· a at k O 1 l İ ~ '· · o Jl U IH a il : 
erinde nasıl bassalar arıyorsu S por Konclilis, M. Venizelo5 söz ala- . . . 

nuz?.. _,_.__ caklardır. Müzakerenin bugün Mektebın ıhtıyacı olup. mu.~ kilo sade yagmın 1 temınuz930 
- Pek sade suya olmamak ve Y 8f1Dki maç ikmal edilmesi şüphelidir. M. 1 kaddema .kapalı z~rf .suretıle mu salı giinii saat 15 te aleni pazar 

pli malı olmak. Macar maçları heyeti terti- Venizelosun nutku pek mühim 1 nakasası ıntaç edılmıyen ( 4500) lıkla icra edileceği ilan olunur. 
5 - Hangi çeşit harfleri ter - b. . d olacaktır. I • * * 

'dh ediyorsunuz? ıyesın en: 
t -=De. r.terdarlığın kaim ilin İstanbul lik ve şild şammpiyo ---~-- Yu"" t;sek mu·· hendı· s mektebi 
9ıuflennı. nu Fenerbahçe yarinki cuma gü DOntoplandılar K 

nü Macar genç nesili takımile 
'liihayaat komisyonundan: Ey! Bu olamaz! 

Her teY ne iııe amma buna ce 
yoktur: 

Berberler cemiyeti Emanete 

revanş maçını icra edecektir. rlir··ı -ı »hifcd•n mabad ı 
Stadyomda yapılacak olan mü 1 .• _ . . 

sabakanın saati 5 30 dur. Ha- 1 bugunde bır ıçtıma yapılması 
kem: Mısır Feder~syonuna mea ınuh:en:ıeldir. Te•fik Kamil 
sup ve son olimpiyatlarda U- Bey ıçtıma hakkında: 

. . 
Münakasa saati 

Ka~ar ve beyaz penir 14 
Ekmek 15 

racaat ederek tıraşa narh koy 
~ iatemiı. Emanet te muvafa 
-=at etmemiı. Bilhasııa bu kara
mı verihnetıinde yani narhın red 

ruguay-Almanya maçını idare - Ehemmiyetli bir şey ko-
etmiş olan Muhammet Yusuf nuşulmuş değildir. Eldeki ev-: Mukaddema kap;;ılı zarf su
Beydir ı ak tetkik edilmiş ve elden çı- retile münakasası ilan edilen ve 

Ahalimizden muhterem bir karılmıştır. Esasen içtima bir, 
misafirimiz olan Mısırlı Hake- bir buçuk saat devam etti, de
min vazifesini teshil edecek su- miştir. Tevfik Kamil B. itilafna 
rette hüsnü muamelede bulun- menin tastikine dair sorulan sü 

yevmi münaksada talip zuhur 
etmiyen ekmek, kaşer ve beyaz 
peynirin 2 temmuz 930 çarşam
ba günü aleni pazarlıkla müruı
kasalarının icra edileceği ilan 
olunur. 

dinde Muavin Şerif Bf. amil ol
ıııouştur. 

Müşarünileyh bize dedi ki: 
- Yoo! .. Her şey ne ise am

bla tıraşa narh koyulmasına ta
t mııül edemem·!. Hem buna 

. ., .... _ hacet var .. Lehülamt her mes 
ten tın!!Çılanmız kim de saç 

'laka! bıraktı?!. 

ması ehemmiyetle rica olunur. ale de: 
Müsabakadan bir saat evvel - Tastik edilip edilmediğine 

atletlerimiz arasında 4x 1500 dair şimdiye kadar h.iç bir ma_I 
bayrak yarışı koşulacaktır. liımat almış değilim. Fakat su-~ 

reti katiyedc tastik edileceğine 
Kadın Birliği gezintisi kanıim. demiştir. 

• Coc ~ Jj Kadınlar Birligi dün mutat . . 
· ugun süa içtimamı akdetmiştir. Birlik, 30 Kerestuıler halı 

Dostlarımdan birinin küçük 1 Ağustos ta Yalova'ya bir deniı 1 Keresteciler yangın yerinde 
41tlu gazetelerden birinde "sun'i gezintisi yapacaktır. i yapılacak hal ve soğuk hava de 

•r ... :u"bre,, yapılacağı hakkında bir 1 polarr hakkında emanet halin 
... vadis okur ve babasına so - rar eder: her türlü ihtiyacatı ticariyeyi 
\'ar: - Baba öyle ise sun'i at yap kar ılayabilmesi icin bu hususta 

- Babai Sun'i gübre nedir? salar da hep onun gübresini al· Ticaret odasının fikrini sormuş 
- Oğlum yapma gübre.. salar daha iyi değil mi? tur. Oda bu hususta tetkikat ya 
Çocuk biraz düşünür ve tek- FELEK pacaktır. 

lstanbul nıülhakatından Beyoğlu ile Galata 
beyninde tahtelar,ı: Deınir yolu Türk anoniın 
şirketin:len: 

iL \:-1 

1- aıılıııl mıı lıabııııd;tn llc\'uj!;lıı ile C:ıl:ııa bt) ııınde ıahtelıirz 

ılcıııir olu Tıırk aııonim .itkeıiııiıı hcrlcı:eri tc<liye nlıınacak ıah
' il~ıı on ıı\·ııncli 1..e-ide-iniıı J Temmuz ı ıı.30 wrihind~ ilgi eden 
«ınra aHI .ı ıc •11Jter huwruııda H, \'ıı~lunda, 'l'ıı·.el nuydanında 

'lctru lınnında. ~ırkruıı- nıcıktzi iı:rırc-:ııdc km cdll~cc.1'i 1'hıı 

rahvılAt lıııııııllcrinc il:\n olunur. 
\ımni,nıan cnllclı mucibince itfa ke;!de<i 4•>0 (d< n ıuz dok

san) ad 't t1h\il uzcrine icra cılikrektir. 

T"h' il:\ı hanıill.-rindcn arzu l'U• uran '"'at kl:idt·dc hazır hu-
luııınat.ı d~\ct ıılıın~rlar. l,taıılıul. 10 1 lazırnn 19.lO 

MCDIR!Y~:T 

("'çüncü icr:ı ml.'murlu~nndan: 
f<taııbuldı l 'zıın prşıda Nal· 

bunlnrda .ll 4 7 4 numarada ını,kim 
iken clı t• m lkameı~Ahı meçhul bu
lunan A-adur llaınalıan efcııdııe 

1 
dekr ve istorlar. elektrik lamlı !ar 

j muşambalar, singc:r dikjş maki sı. 
, bıblolar etajerler, \'azolar •Olr t 

çay takımları, samavt:r ve sair ai 
beytiyc nefis bir pi;ano Anadolu ıl 

Acem halılarr. Pey surcnlerden } uz
de 25 teminat alınır. 

• CH 
• 

1':\'erıı ı e kumpan ·a" IJmiıct 
ş'rkeıinh zimmeıiniıde matlubu ol
du~ iddea olunan 414~ Türk lira
<-ı:.ın tt ,·iy:~ini nauk namınıza ıt"on

deıilen <t.!0-2.l2b ·"ıl. lu odemc 
cm ınin zalınnılakl meşru hana eh c• m 
ıııt ıktlr ınahaldt: bulunamadı~nız 
ı·c ikameıgılhınızın ıneçhul olduğu 

zıkredilmiş o!ma•ına binaen ilAntn 
ll hliRaf icr~ına karar vcrilmi!=tfr. 
Tarihi i!~ndan itibaren bir ıy zar
fında miıraca•ıla hlr iıirAz dermiyaıı 

t\ lcnıcdi~iııiz ve ını ukıp eden 8 
•ün içinde lıuıcıı eda ve)·a horca 
)etccek mal \C saire irat- eYlemedJ
~iniz sureııe muameJAıı icralyeıe 
devam olunacağı mezkOr ödeme em-
rinin ııbligi makamın• kaim olmak 
Oztre il~n olunur. 

Beyoghında Kalioncu Kulugund• 
58 numaralı müskürat mağazası sah•P 
lcri Dona ve Vayaki Elendiler ıar•· 

---- - fından vuku bulan kongordato talcbİ 
MÜZAYEDI: iLE SATIŞ htanbul İcra reisliği tarafından na i 

H;ıziranın 27 inci cuma günü sa- rı dikkat• alınmı~olmağlealacaklılarll' 
bah saat 10 da Şi§lide Yeni istasyon- icra ve iflas kanununun 283 ncü ma~ 
da Sebuhyan apartımanının 1 nume· desi mucibince 28 haziran 930 tarıhl 
rolu dairesinde bulunan ve muteber ne.. musadif cumartesi gününden itıb' 
bir aileye ait gayet ndis eşyalar mü- ren yirmi gün zarfında yani ı 7 teııı· 
zaycde suretilc satlacaktır. muz 930 perşembe gunüne kdar .e51" 

Viyena usulü Pelesenk ve mauh kalarını hamilen Beyoğlunda KaJjo~ 
kaplama gaye.t müke""'.'el yemek o-

1 
ci Kuluğunda 4 I numaralı şarap ııı>" 

da takımı, ıkı adet asrı son model latbanesine her gun saat 11-12 de ı1' 
maun kaplama müzeyyen yatak oda 1 racata ederek alacaklarını bildir'll· 
takımı, (birinin iki adet karyolaları kri ve lm müddet zarfında gelm > 
dahi vardır.) dört köşe çubuklu 1 alacaklıların kongordato muzaker • 
bronz karyola~ar. Yazıhane .için Av- ı sinden hariç bırakılacakları ve o~ 
r~pa marokcnı ncftı renk mukemmcl gün zarfında yani ı O temmuz 9 O 
hır kanapc ve 2 koltuk arabe~k para-ı cumartesi gününden itibaren 28 'fcııı 
v~n ve salon takımr, Şa~ ışı moza- muz 930 pazartesi gunune kadar 
yık ufak yazıhane. ekktrık 1 mbalar. z• saat 11-12 zarfında vesikaları ı 
hasır kanapc .ve koltuk kristalli as_ri 

1 
kik etmek iızre yukarıda zikri g~ 

yazıhane1 kadıfc perdeler~ serv. potu .. mahale miıracaat edebilecekleri ve 
gez, Drezdcn ve sair vazolar, mineli lacaklarını kayit ettirmiı olan esh 
dürbünler. sedefli tabureler çini so- sn S ağustos 930 sa'ı güniı saat on 1 
balar ve saır cşyai beytiye. Kaps keza yukarıda ısmi geç n ınaha dl 
markalı nefis bir Alman piyanosu kongordato teklifini muzakcre tP' • 
Anadolu ve Acem Halıla!"1, Pey su- 1 için alacaklılar toplanmasına gel 
renlerden 100 de 25 temınat alınır. ı !eri ilan olunur. Komiser KenU!! 

"/tf!Jl111et,, in f!d1tbi romanı : 1 - Bir yanlışlık olmasın! Hürrem Hakkı Bey, kösteği- hercailikle itham ettiler. Ben, - TabifÇ0cugum ! Ezeli hay_ Takdirle ... 
Rasih, Hürrem Hakkı Beyin ni çevirerek, gözleri yarı kapalr a~kıma vefasız değilim ... Bü- ranlar vardır. Suyuna tirit, lafi - Nevres Vacit Beyefendi 

alay ettiğini sanıyordu: meçhul kokuların, meçhul renk tün o çocuklar, büyümekle, ser- le geçinenler vardır. Öğünmek genç kızlarla alakadar olmall'' 
- Belmayı tanımamanız ga- !erin, meçhul şekillerin, hazla- pilmekle bana ihanet ediyorlar. için aşık olurlar. Sayılmaz ki ... b~ladılar demek! 

rip ! rın, zevklerin daüssılasını çeki- Sevgililerimin hepsinden bu a- - Hangisi iyidir, amca? Rasih Nevres, ruhunun bürii 
Hürrem Hakin Bey, kollarını yormuş gibi hülya, rüya dolu cıyı duydum, bu yarayı aldım. - Zevk mesele&idir, tabiate 

B saffetini gösteren bir tebessürtl 
yanına sarkıttı: bir sesle söylüyordu: eni, perişan, harap eden, tek- göre değişir. Fakat en mükem- le baktı: 

- Buralara gelrniyeli iki. se- - Onların da boyası güneş- mil o vefasızlar!.. meli, aşık olmamaktır. Elinden _ Genç ruhları tahlil etmC~ 
ne oluyor, çocuğum ... İki sene tir. Beyaz, ipek derilerini, gü- Rasih Nevres, amcasının söz gelirse ... istiyor. 
evvd, Belma, küçük bir yılVru neşle karartırlar. Onlarm lüksü lerine hayretten kendini alama Rasih Nevres, fikrini söyle- _ Tehlikeli tecrübe ... 

Mahmul Yesari idi. Simdi, koskoca bir kız ol- de budur. mı§tı: mekten çekiniyormuş gibi su- ~ 
muş... - Şikayet mi ediyorsunuz? - Her dem tazesiniz! suyordu. Hürrem Hakkı Bey, Devam edecekti, birden v 

- 1 - lamladr. - Evet, birden serpildi, ya- - Hayır, yavrum, şikayet et - Sevmek için, ihtiyarlamı- genç çocuğa, göz ucile bakıyor- geçti, saatini çıkarıp baktı: 
Yüzünun )zgileri sert, mat Hürrem Hakkı Bey, merakla uıdan büyük gösteriyor! miyoruın. İkisi de güzel, ikiai· yorum. Gönül kocamaz ki... du: - Beşe geliyor. Peder Be>' 
nli bir genç kız, beyaz beresi- sordu: - Yalnız o mu, Belma mı~ nin de ayrı zcrafeti var. Şiki- - Babam değil, asıl siz, ro& - Belmayı nasıl buluyorsun? fendi, nerede kaldı? 

· hafifçe yana eğmiş, güne - - Kim bu, Rasih? Hepsi, bütün kız çocukları böy- yet ettiğim şey başka ... Nasıl mancı olmalı imişsiniz. - Güzel, şirin! - Belki bu, trenden çıkar. 
ten kararmış çıplak kollarını Rasih, taaccüple gülümsedi: le ... İp atlar, çember çevirir- dünkü çocuklllr, birden genç Hürrem Hakkı Bey, kahkaha - Fikrini,bana,açıkça söylie - Gözleri çok mu rahatsız 
bir sporcu liiiıbaliliğile sallıya - Tanımadın mı, amca? ken, bakıyorsunuz günün birin- kız olueriyorlarsa, bugünkü kız ile güldü: mez misin? - Bir zaman, çapaklanıyol' 
sallıya cevik adımlarla bahçe- Hürrem Hakkı Bey, tek göz- de, kaşlar alınmıt, urnaklar par !arda, birden kadınlaşıveriY.or- -Onun yazdıklarını, ben, tat - Benim tipim değil! Diye şikayet etmişti. Şimd!. !a 

..nın önünden geçiyordu. lüğünü, tekrar cebine koymuı- latılmış, saçlar kesilmiş, gözler lar!.. Şu saçlarıma bak, siyah bik ediyorum. Bu itibarla halim - Bravo, Rasih ..• Bclma, kını görmüyor. Doktorlar, iiW' 
Hurrem Hakkı Bey, kendini tu: sürmeli, dudaklar boyalı, hüla- tel kalmadı gibi ... Halbuki ben, den memnunum. Peki, delikan- çok az kadın... kesmiyorlar amma, bey balı" 

salıvererek yaslanıp oturduğu - Nasıl tanıyayım, çocuğum, sa bambaşka bir sima, bambaş- a,kıma ııadık kaldım, hali ev- lı, sen na yapıyorsun? - Asrın kızı! mın hiç ümidi yok ... 
eni hasır koltukta toplandı, şimdi kızlar, kadınlar, hergün kabir halle artaya çıkıveriyorlar lenmiyorum. Tabiat, a,kıma i- Rasih Nevres, cevap verme- Hürrem Hakkı Bey, ellerini -Eskidenberi öyledir ... K 

dogruldıı. Cebinden tek gözlü- ayni simada durmuyorlar ki .•• Dünkü çocuğun, bugünkü genç hanet ediyor. Tabiatin kanunla- di. çırpıyordu: ta tren var? 
gunü ç .ardı, sag gözüne götü- Eger aynada, kendileri de 13- kız olduğunu anlamak, ne güç nndan tlklyet ediyorum. Sene- Hürrem Hakkı Bey, tekrar - Sende, müthiş terakki gör - Bu gece 
rerek gene kıza dikkatle bakma sırmıyorlarııa. çok hayret ede- mesele... ler, o, hain, inaafıız seneler, o ıordu: düm, Rasih ... Çok iyi buldun; sınız? 

a başladı. rim. Demek, ben bu kızı tanı- Raıih Nevres, gülerek dinli- amanau zaman seli, ince, köi\: - Sen, ne yapıyorsun! Aşık- evet, asrın kızı! - Düşünüyorum! 
Kar ısında otu~a? açık k.~~ yorum?. yordu: .. . pe, tue vücutleri, ~i&;'r~tti .IA!.IJ!.....11..angi s!.?_ı.ftıe'hıı;c~xdolun- - Baba?!ın t~biri:.. . , .~a~ih Nevres, b~:ı:~un1.! b 

ral saçlı, koyu lacıvert gozlu -- Elbette ... Halet Hanımın .-. Belmı, boyalı, ıumıelı de- ~antılla,tınI~{u:l:ıilecek _ nin inkişafına hizmet d x; • ı yetı n =·:f~"Carafma&ıi~~.,,}:Rlıylıl"tıii·yardım ııandığı açmak 
kızı ae- kıv Belnıa!. lildır. 50~. • •• Br· söylemistir. e ece,..nı kı~me_n yandıb_halde atet aöndUrUI- niyetindedir. Yardım sandığı fald 

mdetür. balıkcılar• şırdım edecektir . 
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MUZAFFERİYETİ 

~dt'ed• Otmı,,. ••IOırıı.uuıa "' CHOıllovd:y•d• 
Mfl ~- ·~"'4•1ı:I n:ı.Qıh•yfiç mu11ahkly .. •findetı 
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•"-DmMlllpt •• baıittllı: llberil .. v-ın UMI '""'''"• 
f9ffılyMiftl bir dııtlı• ı.,.t et!Nltedlr. 

Y:j 

"EN B Q V OK MÜKAFAT,, 

ERO • AMERİKEN SERGİSİNDll 
tevcih olunan 

en bOyük 
• • TAKDİRNAME 

FILIPS RADYO 
( PHll.IPS RAOIO ı 

HOFHERR-SCHRANTZ-CLA~~0N
SHUTTLEWORTH 

Macar Ziraat makineleri 
Fabrikası Türkiye merkezi umunıisi 

Sirkeci • Ankara caddesi onma a 18 • 24 rtafrei mahsusa 

S demirli pulluk çeker ve 

,ıazot gibi en ucuz mevadı 

ınıtştelle ile gUnde vasati 30 

dllnllm derin hafrlyıat yapar 

28 beyctr kuvuetinde olan ba 

l?akUlrlerlmlz en ıon sistem· 

~lr. En yeni, yani 1930 sene• 

il u,iulııllca bor beyda har· 

111&.ıı makinelerimiz gelmişılr. 28 K ınarkalı azot 
traktörü 

Valııu: biçer ve biçer bajl;lar orak maJ<inelerimiL v ırdır 
Makinelerimizin tarzı insası basit, idareleri ko!a idır. 

Ehven fiat, n1üsait şeraiti tediye 
rorldyenin hemen her şehrinde şube ve acantalarımıı: vardır. 

TEKLİF 1STEYtN1Z 

-
Zonguldak yi1ksek maadiı1 ve 

sanayi miil1endisi n1ektcbi ı11iidil
ri )·etiı1der1: 

Atideki eşya kapalı zarf usullie ve bir ay mliddetle münakasa· 
Y• konmuştur. 

Marangoz ~ya:ıı muhammen bedeli 7717 lira 
Y tr li patiska ., ,, 3800 ,, 
Elbiselik kuma~ ,. ,, 3800 ,, 
!, o· ıiti maliye ve fcnniy~inl ve resimlerini görmek ve öğren

mek istiyenlerin şehremaneti civarında lstan bul mıntakası maden 
mühendisliğine müracaatları, Kapalı ı:arfiarın Temmuzun 16 ıncı 
Çarşamba günü saat 16 da Zonguldak maden müdüriyetinde açı· 
lacajtı i!An olunur. 

Zonguldak yüksek maadin ve se· 
nayi mühendisi mektebi müdüriye
tinden: 

~lektebimiz ders kitaplarının tab'iyesi kapalı zarf usullie ve bir 
uy müdtletlc münakasaya konulmuşnır. Şeraiti mlınakasayı anla
nıak lsteycnl<?rin htanbul Şehremaneti cn·arında lstanbul mıntakası 
lll•den müheııtlisliğine müracaatları Ye kapalı zarfıarın Temmuzun 
1 Ci ıncı Çarşamba günü saat 16 da Zonguldak'ta maden mütlü
~ iyctindc açılacağı, tcklifatm Zongııldakta mektep müdtiriyetine 
ırs;ıli ilAn olunur. -Emülsiyonu Daima Sabit 

1 
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, Lastiklerinin 
PARLAK MDYlFFAKIYETLERi 

lpgiltere'de Tourist Trophv yarışları 
Ufak Motosiklet Yarışı: 

1. inci, 2 ınci ve 3 üncü n1ükafatı kazananlir 
DUNLOP lastikleri mücehhez idiler. 

Devir rekorunda da keza DUNLOP lastikleri kazanmıştır. 

Orta Motosiklet Y ar1şı: 
t inci, 2 inci ve 3 üncü 1ükafatı kazananlar 

DUNLOP lastikleri ile n1ücehhez idiler. 
Devir rekorunda da keza DUNLOP lastikleri kazanmıştır. 

Kuvvetli Motosiklet Yarışı: 
1 inci, 2 inci ve :1 üncü ınükatatı kazananlar 

DUNLOP lastikleri ile n1ücehl e7 idiler. 

l\nı •mndirlilerill haiz bulunduğu fcvbllde ~it ve bah< ettikleribicciim!C 
re~ıt ile bcnbcr ycru Clıcvrokı'nın de 6-silindidi, U1,;., öıniirlıi, csbabt 

"trahatı camı ve ıktisaılı bir otomobıl olduğunu derbauı: ediniı 

Kıvmete göre ehven (ıyetli bir 
otomobili istra etmek emin bir usuldur 

• 

Chevrolet Kıvmeıinin Mizanı 

Bor çok ~lcr otomobil i~ır1 enikle
' rındc, yahnıl ıslm vey.\hut fiyeti iştra 
etmek.de olup, bu ıurcllc:: ıyı bır maı. 
.ahır olduklarına uhip olnıakdıdırlar. 

Etw'Cn fiyct.li ocomobilın kıymetini likıiı Bu t'V~ifi IClkılı. ıl~ 

Ehven fiycıu bor uıomnbıl~kty,,..fı 
~re noktası noktasvıa mukaycst" edeıdt 
·~ıra etmek en saJ,,,, bır usuldur. Fatin 
müştcrila yalınız K.ıylHl!tltn, gayrtsllll 
arzu. t'tmcmck.Jcdırlcr 

cunrğe ch't'rfltl 10 ada CV)l( ••• 1 Ş'lRAD.~ bulununuı. 

1 
6-tıtımJırfı ,.,....a., wmJ !JQl'M tllllt 61 mıl Glılp ~ \Ur'M tlıthklt 

ık: AallC' ~Mil ...-"sık ~.çal~ m.a..r.Ji .a..vlın· 
dırlılıtNı •JIUll• 

2 Vc:no F~ ..._,lsi dı mlC:dahu ~*- c:llibcılllı,. ~ ract~ 
'"'ıudv ..,ıa 

3 ~yü oııOMOOılın Mu: ~ csbf o!Pbt UUPlı. ~ dahılı 
knım. ıa:uıa 1•ırlu. w7tk 11Nilı dcft ıhoıu teıtibeu, 

4 Marıı.nı wbuntııı \<Uy tdlre:. ~ ..... W., 6Rbıpn tdJ.m.ıı, 
•·•ckaiclı: fitnı.laı 

5 Seaaı •r rurwo11M catıçarı 6..şilındicli ma6 vcçdlUt~pcanmO~· 
tal Fı:MS Urulnılcri 

6 Şasan"" .ulu nu.ım udl:u edile. d\iliyctlı omna dcpow. .... ..,..,.. 
ıa'.t.h ntı~ IMlb la mm. 

7 Dıtv u c.l•~•nu ~ Oı#ı t.flıf'd,dJcnka U... .. tıa.ı..o ~ 
,.. 1.t16pıı Yt1Sd'; pıat'QAnn• ch-ı:,ru. 

8 Oıımı tılf """'ııc mcmoımıJ« bılbt.biir tıCQCQw'~ ""'~ 
~~ek pıwçıl.an \.m'I\' 

. 

9 Bawn Nl.ıtnhalt Nn u ll)"'V. ~ ıWumbını, ··vv .. msJUh 
on umı. ublo. üıornc mcriı.i:r mouıır hııntr1 tonıroiu "I: wn: 
1;1N bu'l\lk bır tllOINlb•luı haİ• tıulundllfu rrıc::u.p.tar 

10 GcntuJ .\~'vn T«ri.lbc Sahaı.ınıık rccnıbe Yt ı.ı:spit tQ!ılc.n Gaw:nJ 
,.,~ aı..ııülııtı. 
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Şımdı cıı.,vrolcı Kıymctinın Muanın~ 
tetkik ediniz. 1930 modclı nlcı silindirli 
Chevrolet 'de p.rııno>..a mukabil ne kadar 
ruJa. meıayaya ı~hüp ed=ğinizi ıayiB. 
ediniz. Bundan ptk ziyade memnwı 
"" miltqeldıir kabcabıruz. ŞUrıdı lı:ale
minizle pilanı teıJı.ık c~ 

Bilıılıire en valtın bir CbcVTÔlcı l<ltD
usına giderek. kcodısiodcıı bir serbest 
gczıntidc bulunmağı talep ediniz. Aylık 
ıııksıılc Chcvrolc'y; ruıoıl satın alabile
ccğı.ımc daıt aocıııııdaıı ıafuJ ar ulep 
cdiruı. 

1910 t\10DELI AL Ti SİLİNDİRLİ CHEVROLET 
TO'RKIYI! ... Cl!NT ... LIKU\IU · 

l.ctıu 'Hı.yit. CP Şc.ın"°J."'• ~ Garw, Pt1111ultı. /ST.11.NBUL, A. Auni Bq, ANKARA, K"""Q'f YU4ıı Arf4'1~ -MERSiN• 
R. B. Turrd, H.J•maı;u Çarı"' ır-ı) •. IZMIR, Mo/ro Zook Mehm11 HA. YRI f3' Alı V<b M.- A& ~ GAZI 4YINT.AP. Ald' 
ICDıf~' Z..t• Ru1'r• Y111JDll~. SAMSUN, KIJnfrU Zadt l>tılMr Mdutt•ı 6' lir~uruml1ı1 Zodc 111-u Bnlır TRAİJZON 9,.-..,:_,, saJ: ZoJc 
Nwı Bq, ICONV.t, Twi Tralı Şir~. ANTALY:f. lmum ZuJ.1 Alı Ku.rniJ (!;r MaJuumlı.ın, KAYSERi. A}ıaı z:.:. llwm & Kasa, 

.tlıla.t. /,m<11I 11ey1.,, KASTAMUNI, An.aJa/ M°"'"• S/VA.S 

Emniyet Sandığı müstakrizlerinin 
nazarı dikkatine 

Ernnİ)'et saııdığı ıniidiirliiğündcn: 
Vadeleri hululünde tediyei deyn cdilmemcsindc:ı dolayı bilmüzayede satılan cmvuli J!,<ıyri· 

menkule borçlulllrına bir haftalık son bir ihbarname gundcrileccıı;ine dair ne S<1ndtk nizamname
sinde ne tlc icra baumında bir sarahat ol101dıgı gibi mi.iştcriler tarafınduı yüzd~ on zam için 
vuku bulacak muracaatlar da kabul cdilL·cc ~ıne miitcdair bir kay it olmadığı halde eski irra 1 ı-
nundan mliltcbcs bir itiyat saika;-ile vu'.'<ı ı l\"Clcn nrnracaatların is'ahna imkan olnıadııı;ı ; & 
kadaranin kat'i karar çekilmezden (,.el 1 on;larıııı ödemiş veya yenilemiş bulunmaları J:lzını gd· 
ililtl ildn olunur. A. 

HAVAGAZİ 

Apartamanlarınızı, evlerinlzl bo' olarak bırakmayınız. 

Cllz'l bir masrafla yapılacak olan hava~ıı.zı tesisatı bulanların konforunu 
mllkemmel surette temia eder 

VERES • 
1 y E 

- J!, o. lstikl61 ı:addasl No 34 Telı:fon: B. o. 898 - 1199 

·=~ .... .. , 4 

Sarayburnu ~-
Londr• lıicalıan'51oıJc i"rayı ahenk eden 5az h•vetinJe 

son hatıra ve ruhumJa lll. "on hakikt bülbjlü Hikmet Riza il· 1, 

la Radyoda takdir< mazhar olan muganniye Servet l lmım ve madım 
Emin ve gazelhan 'uman beyler her gün ve ge~e icrayı a\enk 

etmektedir. Ayr • .:a uz zamanını kadar muhterem halkın eğlenme,ı 

için Filip;ln ilk defa getirdiği en büyllk lkl hnparlörli maklne<i 

çalışacaktır. 

.. 

lstan~ul posta ve tel~ral ba~ıııü~üriJetin~en; 

J 

• 

Mevkuf Posta paketlerinin 
paket postanesinde 3/7 /930 
Perşembe gününden itibaren sa 
tılmasına başlanacaktır. Satrş 

haftada iki defa Pazar ve Per

şembe günleri saat 13 ten 16 ya 

kadardır. İstiyenler gelsin. 

DEFTER
1DA0RLIKE1

ILANA Ti 1 
Adalar nıal müd11rlü2'ünden: 

(Jarden önü) icarı (150) lira ( lskel~) icarı ( 150) lira ( :\la 
nastır) icıırı ( IO) lira Kınalı adada balık n vlama~a mahsus olup 
üçer sene müddetle icar olunmaktadır. lcar muamelesi 29 ·,, 930 
Pazar günii salt 14 tc Adalar '.\hl rnldürhijtünde paıar:ıkla ya. 
pılacaktır. 

5inci sulh hukuk hakimliğinden: Sultan ah met 
Ölenin ismi Babasuıın ismi Öldüğü tarih ve mıha( 
Ali pehlivan 
Ahmer 
Emrullah 

Rccrp l ·9-927 Ll. l lapi ·hanede 
:\hhmut 29-1 ·928 
Mustaf.1 28-8-929 • 
Mustafa 28·8·929 ., 

26· 12-928 .. 

.. 

Şevki Ilayram 29-3-928 Tevkıihanede 
Mustafa 1 lıiseyin 6· $-928 • ,, 
lsmall Emin 29-9-929 " " 
Mahmut Ş~ril 5-J-928 ., 
Şükrü Mehmet 2 4-92~ 

" Kafa km efendi 7-2-930 U, l fapishanede , 
:\lüıeve[fayı mum1ileyhimanın terekeleı:ine mabkem<miıcc \17.·ıyct edil l ' 

miştir alacıklılarile borçlularının alacak ve borçlarını kayıı zımnında tarihi 1
1 

· 

ilAndan itlhırcn nih•yet lıir ay ve mirasçıları olduğu t3kıirde sıfatlarını 

beyan için üç ay zarfımı. Sulıanahmet beş'nci sulh huku1< mahkeme ine • 
müracaatlm ilin olunur. 

'ficaret işleri Umun1 müdürlüğünden: 
30 ikinci teşriR 3;10 ıarihli k•nunun mülga ikinci faslı ahkAmına tev• .ı :• 

fikan lıarik \'t: Nakliyat Sigorta mııamdAtile iştigal eı kmek iızre mukaddema t. I 1 
ıescil edilmişken sigorta şirketl:rinin teftiş ve müralcab:si hakkındıkı kanonun ~ 

mevkii meriyete girdiği tarihten iıibıren harlk kısmını tatil ederek plnız 1& 1 
nakliyat sigortasiyle İ\tigal eyleme'< üzre yeniden tescil cd:lıniş olan Alman '- : 
tabiiyetini haiz Doyç~r Loyit Sigorta şirlı:etl bu krrc müracaatla nakliyat ' 1 
sigorı.. rnuamclftunın da feshi ve tasliye;lne karar verdigini lıildlrmiş olmağla r 
mezkur şirketle al:l.kası bulunruılor şirkete , .• icabında l;tanbul mıntıkası j • · 

Ticıreı MüJürlüğüne müracaat eylemeleri iUn olunur. ı_ • 

Posta Tel~ral ~. M. tevazını oıü~orıoıuu~en: ·; l; 
ı -Müstahdimin için imal et 1 diden, teminat ve teklifnameleri · · • 

tirilecek 2500-2700 takını elbise ni ihtiva edecek kapalı ve mem- ı 
ve kasket kapalı zatf usulile mü hur zarflan tevdi için de mez- e ' 1 

nakasaya konulmuştur. kiir tarihe müsadif çarşamba 'I 1 

2 - İhalesi 16-temmuz-930 günü sat on dörtte İstanbuld ~ 
tarihinde icra kılınacağından ta Yeni postanede mübayaat ko • - . 
liplerin şartname almak için şim misyonuna müracaatları. ·-

Ankara hapishanei umumiyesi natı muvakkate mektubu ile biı 
nin birinci altı aylık ekmek ihti likte 28 haziran 930 cumartesi 
yacı olan 113880 kilo ikinci ne- günü saat on beşte vilayet mek 
vi ekmek ihtiyacının bir hafta tubi odasında müteşekkil ko- 1' 
müddetle ve kapalı zarf usulile misyona ve şeraitini anlamak ü 1 

temdiden mi;nakasaya konmuş- zere müddei umumilik kalemine -ıı, 
tur. Taliplerinin 800 liralık temi müracaatları . ----

Ta~lisiJe ~. Mü~ürlü~un~en : 
Rumeli Tahlisiye mıntakası 1 (16848) liradan ibaret oıan mez 

merkezi olan Kumköy (Kilyos) kilr yolun ihalesi 16 rrm·ız930 
mevki.indeki tahlisiye mebanisi çarşamba günü saat 14 te icra 
ile iskeleye kadar olan y~u. Ar kılınacağından taliplerin bu bap 
navut kaldırnn tarzında yeniden taki şartnameyi görmek üze 
inşası yinni gün müddetle ve Galatada rıhtım caddesindeki i 
kapalı zarf usulile münakasaya darei merkcziyev 0 mii ~~~-~ıa • 
vazedilmiştir . Bedeli keşif n. -----

Taş hafriyat·ve tathiratı 
,_-\nkare Nafia Başmühendisli~inr 1 

5557 lira 80 kuruş bedeli keş alınacaktır. Müteahhit bu işi ih 
fi Kızılca hamam kazasında Ge leden itibaren 45 gün zarfın- • 
rede tarikinde Avdan yokuşun- da ikmal etmiş olacaktır. Daha 
daki taş hafriyatı ve tathiratı ka fazla malfunat almak istiyenleı:'J< ı 
palı zarf usulile münakasaya ko Ankara ve İstanbul bas mr'- • 1 

nulmuştur. İhale 8 temmuz 930 disliğine müracaat etmesi \ u1U•r 
salı günü saat on beşte encüme naksa kanununa tevfikan talip- n. 
ni daimi vilayettedir. Müteahhi lerine teklif ve teminat mek • 
de mukatazi lağım atat ve edeva tuplarmı yemvi ihalede encıi n ı 
ttnm bir mıktan nafıa dairesin- men daimi vilayet riyasetine t '~ 
den verilecektir. Bilahara nok - dim etmiş bulunmaları ilan C'> kı 
sansız ve kırıksız olarak geriye nur. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Derince limanına gelecek malzemenin tahmil ve tahliyesı ı 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. ,_ 

Münakasa 12 Temmuz cumartesi günü saat 16 da An .. ::. 1 ı 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. ıF 
İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ayni günde saaı,c 

15,30 a kadar münakasa komisyonu katipligine vermeleri la- 1'. 

zrmdır. • 
Talipler ,nüııakasa şartnamesini 5 lira mukabilinde Anka 

rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler 
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\\l~larınızı ve biitiiı1 İltvalet eşyanızı B;~~~nb~~:ı~da Salih Necati' aı~e:ız. Re~eteleriniz taze ilaçlarla kemali dilTkatle yapılır. 

UBlzııı S" e•zıM Karacl~er ve böbrek hastalıklarında hamile MIZON MEYYA TOZU almak pek nalidır. !\1cy vaların t:

0

kseri havassı nafiasını camidir. Kolay 
IJ UI 1 kadı nların gasyanmda deniz turmasında bir hazım, rahat bir uyku temin e<ler ve v ticudc !Atif bir ferahlık verir. 

Balıçckapı'da Zaman, lz mırde :\Iorcno Margunato ecza depo u. Fiatı 80 kuruştur. Umumi deposu: Bahçckapı 1\1<1;1on Bonon ecza deposu. 

~ ) eni Postahane kar~ı sında 

ADAP AZARI T. T. Bankası 
Sernıayesi 1,000,000 T. lirası 

Her tUrlU banka muamelatı yapar. 

TEVDiATA MÜSAiT FAİZ VERiR 
VADELl TEVDJATIN F AIZLERINI 

HER AY TEDiYE EDER 

ADEMİ iKTİDAR 
ve bel gevşekliğine 
Karşı en müessir deva Ser

voin haplarıdır. Deposu: İstan
bul' da Sirkeci'dıı Ali Rıza mer- ı 
kez eczanesidir. Taşraya 150 
kuruşa posta ile gönderilir. İz
mir'de İrgat pazarı'ndaki, Trab 1 
zon'da Yeni Ferah eczanelerin-
de bulunur. 

SlMPtEK~ 
Bursa'da tayyare 

sinema binası 
Tayyare Cemiyeti lstanbul 

şubesinden: 

Bursa'da yaptırılacak sinema 
bina~ı için açılan münakasa müd

deti bazı tedillt sebebile l Sgün . 
temdit olun; ·l. ihale 5 Temmıız 
saat 15 te icra edilecektir. Mu· 
adde! proıeler umuml merkezce 

hazırlanmaktadır. !=-• 13Al\TERIVOLO!{ -
-· Telefon lat. 2042 <1111-- Dr. IHSAN SAMI J 

H t ''Jd'' 1 d \:ıktei"iyoloji laboratuva 
aşara 1 0_ UrCD er C\raSlD a ' L :num kan ıahli!Aıı, Frengi nok· 

Dr. A. KUTIEL 

Daima Birinciliği Kazanır 
F A Y D A daha müessir, da!ıa mükemmel ve yarı 

)Wija ucuzdur. Tahta kurusu, sinek ve sair haıaralı 
J"llll1U'ta)ariJe imha eder. kokuau Jitif ve leke yapmaz. 

l...nlın, bayvaaları ve nebatata zararı yoktur. FAYDA 
iwııiue dikkat edinil. Bütftn deftir ve mtlessesat, Sey

dufaha. Devlat Demiryolları, Hililiahmer büyük otel 
ft lobntalar FAYDA iıtimal ederler. 

Ha .. n Ecza De osu <1111-
F. 1. L. M. 

rAllltlcA ZTALl~NA LAMINE • MILANo 

11111aıpeı.,.-" ınllnıalııpferrania Röntgen filimleri 

GELMİŞTİR 

BUYÜK 

TllllRE Plf ING~IU 
6ncı keşide 11 Temmuz 1930 dadır. 

BOyOk ikramiye 
200.000 Liradır 

Aynca: "100.COO~, liralıl{ bir 
müktifat ile"50.000.~-~4oooo., 
"25.000,, ·'10.000~, liralık bü-

yfık ikramiyeler vardır. 
Hiç kazP._nmamış numaralara 
"30,. ar lira teselli mükafatı 

verilecektir. 
Biletler : Bayilerden Temmuzun 

yedinci günü akşamına kadar 
talep edilmelidir. 

''''"''' n~Umtlı 111entıalar•n0lın '"••• ..ı111111t ıllllatı ıı.wı 
e VICHY ·ETAT llıslilll!lbe 
fıthllırılldu ıaiı~ın11 - f!CHf - ETIT ınıu#aıı11 m111rru ıs!Bıınıı 

VICHY-ETAT TUZU :f~~~!'lt~:=,~~~::.~~~!·-:ı~ 
ı t~ llO ve IOO 8'ratnulıı. ••t-••de ••tıh• 

VICHY ·ETAT PASTİ LLERI ·_v:x~~;L~~::;· 
VI CH Y · ETAT KOMPRİMELERİ :.;r!::·~~~;::ı:~~~ 

•ayet •"'•iflMSl!J....: 

FRANSlZ HOKOMETİNIN menbaları 

VICHY CELESTINS Damı:;:,~~~:1!:~1tkları .• 
VICHY GRANDE·GRILLEKarac:lt~~lahlıl•r•
VICHY·HOPITAL M•de ve Baraalı llaı.iıııııarı. 

'f ütun i.n isar. l:;t, Baş ınü<lüriyetındere 
t lii n m ktar p aı. \e kıyılmış türiinnn vasıtaı nakliyesi olan Ahır 

lı:apı 1 keleslne men! p 69 n ı+maralı sandal 1510 numero·u kanunun 30 
1111cu madde 1 mucıblnee Bey•zıt Daire! Belediyesi mariFeııle Cibalf lske
lcsiııde bilmUııyedc furuht olunaca&ından talip olanların Haziranın 29 uncu 
pu.u cunu badezıeval uıı 14 ten Hl ya kadar mahalli mezkllrdı daire! 
belediye mezat memuruna mtiracaaı eylemesi liıztlmu ilin ro!unur-

rn! noıarından (Vaserman ıeamuHl)ı 
k., kıircy \'atı sıyılma'1, tifo \'e ısılı 
ıno h~sıalıkları ıeşhlll, ıdrar, bh·
gum, cerahat, kazurat ve su tııgi• 
lilto, C'ltra mikroskobl ile frenut 

aranmnsı. husus! aşılar lstihzrn mn 
yenesi. Divanyolunda SultanMıhma 
türbesi No. 189 Tlefon Is. 98f -

lngillz memulıltı 

"NJ~YONJL,, M~T~R~ 
Mazot ve mangal k.ömürü ile 
müteharrik gayet sade, iktisadi 
ve fiatı her üırlu rekabetten 
aridir. Tediyatta tcshilat Her 
zJınan teslime amadedir. 'faf~ilAt 
için Gala tada Per~em be pazarında 
Arslan Hanınd3 1 .5 numa ralarda 

. IZAKINO ARDITTI 
mtiesst'sesine miıra•aaı olunması 

ilan 
Y enikapı iskelesinde hazine 

namına mazbut 735 adet mahlut 
domates sınğı ile 5 çeki meşe 
odunu 17-7-930 perşembe günq 
ihale edilmek üzere müzayede 
ye çıkarılmıştır, taliplerin yev -
mi mezkftrda saat üç buçukta 
Defterdarlık binasındaki ihale 
komisyonuna müracaatları. 

Or. Ihsan Sami 
)STAFiLOKOK AŞISI 

latafilokoklardan mlltevellit 
(ergenlik, kan çıbanı, koltuk 
altı çıbanı, arpacık) ve bll:llln elli hastalıklarına karşı pek 

tesirli bir aşıdır. 
Divanyolu No 189 

. •tısatlı, Asri ve 
sağlanı 

(Simplex) 
KALORİFER 

KAZANLARINI 
tercih ediniz. 

Aynı harareti temin 

etmek üzere diğerlerinden 
%40 noksan kömür sar

feder, ve istimali ıou de 

rece suhuletlidir. Fa· 

brika şubesi olarak depo
muzda her zaman kafi 
miktarda ve muhtelif kuv

vette kazanlar ve envayi 

cins radiatör bulunur. 

Proje ve keşif için: 

Borsa han ittisalinde, 

Türbe caddesinde 

KIRKOR JA"'
KOÇY AN müessi

sesinde Kalorifer mü

hendisi ANTRANIK 
YAN a müracaat. 

Satış: Fabrika fiyahnadir. , 
ı~ıanbul ikinci tıcnret mahlccme

~nden: 
Mercan'dı Yusufyan hanı alrında 

müflis amoel Acıman efendiye alı 

Amerlkaııktrl bir adet kasa açtk ar
mrm• suret!le Faalacnğından tılip 

olanların 211 haziran 930 cumarıe;i 

.aaı 10 da mezkur mağazaya mU
ı acaatları ilan olunur. 

- - ------

Muayenehane vo tedavll elekt
rlk.iye labratuvarı. Karak<ıy 
Topçular cadde ,; 34 

""k-( ;reffenius Werk 
ubık fabrikalarından müıef<ıkkll 

.ınnyaca meşhur 

M 1 A G 
Her nevi dej\"irmen, ekmek fırını, 

silolar, çimento, bira ve klfıt maki
neleri tesis edilir. 

. Talep iizerine meccanen plan ve 
proje ıanıim ve mühendislerimiz ta
rafından ziyaret edilir. Fazlı ıafsillt 

için Galaıada Perşembe pazannda 
Aslan hand:ı 1-5numoralardı mühendis 

lZAKlNO ARDİTTİ 
Mllt1 eseler!ne müracaat olunması.Tras 
nmisyonlar, değirmen tıtlın kayışlar, 
iıı-k ve işbu ticarete mütedair sair 
b!lciimle mevat depomuzda mevcuttur. 

lstanbul ikinci •icra memurlu· 
ğundın: 

Bir deynin temini için mahcuz 
ve furuhtu mukarrer Kuıtulusta Si· 
nem köyünde Bilezikci sokağında 
W9 cedit No. hanede bulunan muh
telif hane ışyası 29-6-930 ıırih!ne 
mudndjf pazar goiinü saat onda açık 

arınrmn suretile ••tılıcıkıız. TaUp 
olanların yevm ve . aana mahalli 
mezkiırda 9.l0-463 doıya numara
sını müsta~h!ben hazır bulunacak 
icra memuruna müracaatları illn 
olunur. 

1 ON 4 
OTOMOBiLLERI 

Piyasaya çıkarılmıştır 
PARiS ·e LONDRA salonlarında olduğu gibi burada dahi anlayan 

ve lnyınetini takdir edenlerin meınnuniyetini mucip oldular 

1930omoNntihık··s verHzden4el

00 ( , ) 
Otomobilini tecrübe ediniı; 

TUrklye umumt acantalari: KONŞTANTIN DAşSIRA ve JOIU DASSIRA 
ul t Banka!ar c ddesl No 66 - 73 Te•. Beynölu 232 

IQ30 NA5 H~OO" 

SEYRlSEF AIN 
Merkez Acenıoı: Gaatı köpril 

buındı. Beyoğ!o 2362 Şoba 
ıente!tı Mahmudiye ilan ı alt ındı 

lsıanbul 74-0 

Mudanya postası 
Cuma, Pazar, Slaı, Çar

fambs günleri idare nhtıının

lldn 9 da kalkar. 

lskenderiye sür' • 

at postası 
(1ZM1R) vapuru 11 tem

muz Cuma ı;iınü saat 1 S te 

Galata nhıımından haraketle 

doğru lzmir'e ıı~rayarak 1s
kenderiye'yc gider Ye aynı 

suretle avdet eder. 

Jalova 
Plaj ve 
Kaplıcaları için 

Cuma postalan 
Köprüden: 

S, D. ', D. S, D. S. O. 
8 00 9 00 1 o 00 2 l 3 

Yalovadan: 
S, D. S, D. S, D. S, D. 
5 15 18 00 19 00 20 00 

lzmir sür'at postası 
(Gülcemal) vapuru 27 ha· 

ziran Cuma l 4,30da Galata 

nhtıınından hareketle Cumar

tesi sabahı İzmlr'e gidecek n 
pazar 14,30 da lzmlrden ha
reketle pazartesi sabahı gele
cektir . 

Vapurda ,mükemmel bir 

orkestra ve cazlıant mevcuf
tur. 

_ .. .-. .... __ ··-------ııı 

Trabzon ikinci 
postası 

[Karadeniz] vapuru ~6 haziran 

P~mbe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak, 

lnebolu, Slnop, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Rize Hopaya gldecelc ve dö· 

nü~te pazar iskelesile Rize, Silr· 

mene, Of, Trabzon, Polathane, 

Giresun, OrdU; Fat~a, Samsun, 

Sinop, İneholuya uğrayarak 
gelecektir. 

Antalya Postası 
(Anafarta) npuru 29 l Iaziran 

pazar 1 O da Galata nhumından 

hareketle lzınir Kulluk Bodrurıı 
Radoı Fethiye Finike Antalyay 

gidecek n dönUştı ıneı:ltdr 

hlcelelerle blrllltte, A ndlfll 

Kalkan Dtıiyan Marmaris Sa

kız Çanakkale Gelibolu'ya 

u~rayerak gelecektir. 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) vapuru 28 hazi

ran cumartesi idare rıh

tımından hareketle Gelibolu 

Lapseki Çanakkale lnıroz Bozc 

adaya gidecek ve Çanaklı:ale 
Upsekl Gellboluya u~rayarak 

ıı;elccekti r. 

SADIKZADE BiRADERLER 
V APlJRLı\RI 

KARA DENiZ MUNTA
~AM VE LÜKS POSTASI 

Dumlu pınar 
vapur• PAZAR 

2QHazlran 
st•• atıamı Slrlı:ıol rılıa· 

mıa4aa bartlı:ttl• (Zoaıalılalı:, 

lnebolıı, Sam111a, Ordu Olr•· 
wı. Trabzon, Sllrmıaı vı Rlıe 
tıktltltrlaı ulmıt ve avdet 
ıdıcıktlr. 

Tıfıllat lçla 8lrltlcld• Mtf· 
oaıt ilanı altında acıatalıtın 
ıaQracaaı. Tılıfoa:lıtaabııl 21 

Vapurlarımız her 
pazar muntazaman 
hareket edeceklerdir. 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu Mtkte(l sokak No 35 

mDıyaene ıbıblJln lıtıma ukdaı - - - - -

~ u aı ~ r c ~ u l m:ı ı ·em " 
Em!'1k \c F:1<anı ll.uıkasiı l 

lcroğlu "il'>luki 1 cnışirc \ 
hanımın Ş4}1an muıa,arrıf ol duk 
K:İd ır~• limanın d1 IJo<:a,ı fü ııı 
lesinde S;ıJa' içi 1' ıl'se s ı _ ııı lı 
33 cedi t 29 numaralı w; k 
ibaret beş oda bir m:ıtbah ve 
halı\ \ "C zeminı ta~lık bir m 
bahçe kuyu ve rerkos suyunu 
k~glr bir bap hane talihi uhd 
lbaie! cveliyesl icr.· kıl ın.mı ,. 
temmz· 930 salı günii sa nı onb 
ibalei kat'lyesl icra k ılı · a c.ığın 
talip olanların kıymcri uhammin 
olan iklbin bcşyUz liranın yüzde 
nisberindc pe}' akÇAlarını müsıa5 

ben yevm ve vakti meıkurda 
8070 numarasile Sultanahmet ~ 
Mahkeıııesine mUracaat eyleme 
ll~n olunu r. 

ihtira ilanı 
• Buharm mevcudiy tini i1' 

ve kesafetini ölçmcğe \ ' C zuhuru 
dirlnde muhafua ıert ilıaıı isti 
ve ameliyatı saire ierastn:ı mah' 
usul, hakkında istihsal olun•P 
26 haziran 191!8 tarih ve 780 n 
meroltı ihtira beraıı bu Jda roc• 
file konmak üzre ahere devtilfe' 
ve ya icar edileceğinden talip ol• 
lınn Galata"da Çinili Rıhtım han P 

da Roberı Ferri'ye müracaatları ttl 
olunur. 

lstan bul ikinci icra memurluğund' 
Bir dcynd•n dolayı mahcuı 

fumhtu mukarrer Tahkıakalcde ]{ 
tucularda 73 numaralı :\!akarı 

fabrikasında me\'CUt lıir ndet ı>re! 
markalı makarinn basrn.1 makin• 
ve teferruarı bit adet on beygir kU 
vetinde \lnglllz dinamosu) 29-6-9 
tarihine milsndi! paıar gilnU 58 

8,30da föncl dofu açık nrııınna ıu 
retlle şatılacakıır. Talip olanlın 
ynm saat v< mahalll mer'tılr 

930-569 dosya numara11nı m0.•11 
hiben hazır bulunacak olan meııı 

runa mUracaaıları lltn olunur. 

Fa.ılh sulh 3 Uncu hukuk hlkl 
ilginden: 

Mütevelliye Hacı Zeynetl naıtl 
mın uhıel tasarrufunda olup vtrc 
!İlle intikali !hım gelea Sarıg(lze 
çıkrıkçı kemalettin mahallesinde ~ı 
vaet sokaıında 1 mükerrer No 
sanın yU2U bermuclb! çap 4,25 
me11huı 38-48 metro murabaın 

olup beher meıro mtlrabbaı bir 1 
kıymetinde olduıtu ve diğeri ml 
sinan namı difer kumrulu me 
mahallesinin dibek sokağında Y 
ve eski 28 • 'o arsaıun dahi ber ııı 
dbl çap yüzü l 1,28 metro mes 
umumisi 1185-89 -uo aıurabbaıP 
ve beher metrosu bir lira kıymed 
de olup tasfiye n ticesl açık arttı 
sıırerile bir IJ zarfında satılı~a k 
nmuştur 28 temmuz 930 pızartl 
günU saat 14 ıe ihalesi icra kılını 
cakur. Ahııtk mlyenlerln ' pey akç 
!erile birlikte ~'atilı sulh 3 ün 
hukuk dair.,,;inc müracantlnn ıl 
olunur. 

M ZAYEDE iLE SATIŞ 
Haziraıua 27 nci cuma günü sa 

saat 10 da Bcyoğlunda Polonya 
kağı methalinde Mulatyc pastab 
si ilstlinde Ali Sait Bey ap•artıınlt"I 
nın 2 numerolu dairesinde bul 
ve muteber bir aileye alt gayet ııt 
eşyalar müzayede suretile satılac:I 
tır. 

Büfe, dresuvar. masa ve 6 a 
ııandaliyeden mürekkep meşe ağa' 
dan gayet mükemmel Viyena ye 
oda takımı, İngiliz marokeni kan 
ve koltuk takımı, 3 parçadan milt 
kep diğer maroken takımı, Ya 
oda takımı, akaju dolap şifon 
bronz galerilerle cedit perdeler, 
Japon, Sevr ve •ir vuolar, 104 
çadan ibaret Limoj aofra takım, 
!Amaııdr soba, Amerikan yazıha 
akaju aıui portmanto Bronz ek 
aviı:eler, Yemek odasına mahsus 
var saati, yeni halde bir çok muş' 
balar, halli, biU meşe ağacından 
mlll kltaphane, ve sair eşyai beyti 
Kravt markalı nefis bir Alman pi 
noau, Anadolu ve Acem halıları. 
sürenlerden 10 de 25 teminat alı 

MAliNiST !RANIJOH 
Hereke fabrikası ndarı 

Fabrikamız Makinist mua· 
vlnlljti için tesviye ve torııa· 

cılıktan anlar buhar malı:Jne
lerl l.lzerlnde çalışmış. lstan· 
bul Sanayi ve Çarhçı mekte· 
binden me:ıun ıaakal beş Hel 
pratik yapmış bir makinlat• 
lhtlyacımıı vardır. Talip olan· 
ların fotoğraflarlle tercumel 
bal varakalarının Hereke'dC 
Htreke Fabrikası mlldUrlye 
tine göndermeleri. 

Eatren Medlteraneaıt 
Service 

Emtaai umumı ı eyi hamilen 
veriden mu\a!alaı edecek 011 

ı<GİAN~ İn '4puro, bugün 

26 haaiun gUnil limanımıza ~el 
cektir. Daha fazla maltımat için 
latı'da Çinili Rıhtım llınınd.ı OU 
>e tUrekbına miıracaar olun 
Teleion Bcyoglu 1456 

MH'ul müdürü lurh·-~'I 


