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2 incl sahtiede · -
1- Tarihi tefıl~oiil.·: All P. ,. 3 
:.?-- Harici ve ~ 1 ha. rl . I"' 

meccanen kimler Elreceıo.. 
ehfr haberleri 

S Unçil sani ~de , 1. 

2- Okt;ovadan teraküm eden '
paralar nasıl tahsil edl- tı. 
lecek? 

4 nocu sahifede : 
t eıeır, 2- Siyası ı mal, 
S.. Roman, 4- LIJkAye 

2- Sinema ve tiyatrolara ~ 
S inci sahifede : 

ı- Sinema &ahlle5ı -

Hfik.lımetin yolu Yunan Meclisi itilifı nasıl lastik etti? •. 
Ismet paşanın son yedi se

kiz aylık hükfunet devri ne boş, 
ne de heyecansız geçti. Millet 
Meclisi 1929 birinci teşrininde 
toplandığı zaman, içerden dışar 
dan çekilme ve tasfiye haberle
ri işidiyorddk. Geçen kışın bü
yük politika buhranlarına sah
ııe olacağını tahmin edenler 
az değildi. Hiç yoktan dediko
du çıkmaz: Hükfunetin sarsıl
masında, hüküm ve kuvveti kr-· 
rılmasında menfeat görenler 
olmalı idi. 

ltilafname 19 reye karşı 191 
reyle tastik edildi ... 

Gazi Hz. 
Dün sara vda isti
rahat etmişlerdir 

Maliye mütehas
sısına zlyaf et 

verildi 

işkence sabit oldu! 

Apartımanın inhldamında 
mesut olan 

ustabaşı tevhif edildi 
Ankara, 26 (Telefonla) -1 nüz karar vennemiıtir. 

Ankara sulh ceza hakimi, iki 
gün evvel yıkılan bina ve hildis 
olan kazanın mes'ulleri hakkın
da tahkikata devam etmekte
dir. Binanın mimarı Nilzım B. 
ve ustabaşı İsa Efendi hakkında 
tevkif kararı verilmiş ve bunlar 
tevkifhaneye gönderilmişlerdir. 
Ev sahibi Bürhan Can B. ile sar 
raf Avunduk zade Osman Efen-
di hakkındaki evrak istintak ha-

Mekteplile 
milsab1Jkası 

59 uncu hafta bitti 
59 unçu hafta bltml~ti 

Gazetemizde çıkan haberi 
de• en mGblmlal seçip 
martesl aktmına kadar mi 
n•baka memurluğuna slla 

kimine verilmittır. arlalz. Neılcoler pazar 
Hlkim bunlar hakkında he- ı ı..-•-•t .. r_e_dı_ıe_c_e_k_d.,r. ____ --ı 

• 
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!!fııgiltereden ne istiyorsunuz 
Fransa - Italya ihtilafı Müzakere bitti 

nk 
Mehmet Ali lçtndellllertnt blreı 

btrtJr anlatıgorda •• 
M. meclisinde 

suallere cevap verdi ... 
Briand Ayan sur ulan Malive mütehassısı 1\1. Rist 

J 

AvruıJaya dönüyor 
Ankara, 26 (A.A) - İki üç mas ve müzakereler hitam bul· 

gündenberi Maliye vekili Saraç muş ve M. Rist bu akşamki treıı 

12 

, -· 

-----
Ih ti laf 

Hala devam ediyor 

İtalya - Fransa ihtilafı hali 
bir türlü halledilemedi. Bahri 

İki hükfimet arasında çıkan 
ihtilaf İtalyanın Fransa ile bah
ri müsavatta israr etmesi, Fran 

~
ı sanın da bunu reddetmesi yüzün 

den çıkıyor görünüyordu. Fakat 
bu derin olan bir ihtilafın bir te r _ Ken<ll aramızda dost ola- !anma yükletildi. Bunun için zahüründen başka bir şey değil

ık konuıuyoruz. Onun için aca İstanbula kaç ke~e yazdım, fa- dir. Asıl mesele Akdeniz mese
a sorabilir miyim ki zatı dev- kat sözlerimi din~iyen olmadı .. lesidir. İtalya bu denizde Fran
~tiniz İngiltere devletinden ne Avusturyalı dıplomat Babı- sanın faik bir mevki muhafaza 
ibi teklifler beklemektedirler? a~~yi m~dafaa etmeği muvafık etmesini istemiyor. 
Mısır hidivi, İngiliz diploma- gormedı. Sade.ce: .. . Adeniz hakimiyeti bu gidişle 

. nın bu sualinden ümide kapıl- - Made~kı ~ugun ıs yanı 
1 
bir hayli ihtil~flara yol açacak 

~'taktan her halde kendi~ ala- bastırmak ~.cap .. edıyor, _her hal- , görünüyor. Fakat şu var ki Ak
lı ıamıştır. İngilize diyor kı: d.~ ?unu ~~mku~ old~gu kadar 
ıı _Bunu açıkça söyliyece- sur atle bıtırmelı ... dıyor... • 

İ· tıim .•. Para ist~mem. Hatta Avusturya elçisi Yunan i.~
• :n parayı istihfaf ederim. Fa- yanını ~ir an ~vvel .bastırıp s~-

1 at İngiltere bana iyilik olarak kunun ıade edılmesı, gerek sı
l inanmama yardım edebilir. Be yas!, gerek ticari noktai nazar- 1 'ı tıı m gemiye ihtiyacım vardır. dan elzem old_ıığun~ .ilave edin 1 
,, ıgiltere bu gemileri bana vere- ce _Me~et A.lı h~ fıkırde olma

ı:" .a lir. Bir iki sene mühletle borç dıgını gostenr bır tav~la: .. 
~rebilir. Eğer bunu İngiltere (Bılmedı 1 

r 53 pmazsa ben Fransadan, Avus ___. 
y.ryadan alırım. Fakat İngilte- Çete V8f mt? 

.ı rcve borclu olmağı tercih ede- Bir akşam refikimizin verdi-
" ran. Mısirm coğrafi vaziyeti i-

ği bir habere göre Galatada Bü-
cbarile İngilterenin dostluğu yük Millet hanında tüccardan 

nim için daha kıymetlidir. Koço Ef. nin yazıhanesine bun
hı Mehmet Ali bundan sonra dan bir müddet evvel kendine si 
zt ·az susmuş, sonra ilave etmiş: vil memur süsü veren Razi Ef. 

- İngiltere beni daha ziyade isminde biri giderek elinde bulu 
11 :n~~~~~ş~~es~~a~i~t:a~:r;'~~ nan bir dosyayı Koço Ef. ye gös 

termiş ve hiyaneti vataniyeden 
z vltdan tevessü etmek için ... · d k.b ld 

n Mehmet An bununla Yeme- ~olayı hakkın a t~. 1 a~ yapı. ~ j deniz meselesinde İngiltere hiç 
de geçirmek istediğini anla- glını v_e fak~~ klen~ısı bEu ışe .m~~ı bir zaman lakayt kalacak değil 

y•ordu. 0 acagın.ı soy en_uş. . rtesı .gun dir.Akdeniz de diğer ehemmiye-
Safderun/uk etti! altında ı~zayenne sıyah bır el li bir alakadar da Japonyadır. 

ı t ·ı· .. ·ı· S ı · k bulunan bır mektubu alan Koça Bu bahsı· burada bırakarak ci ngı ız mumessı ı at ur- Ef b" b.. .. h t ım· ç .. 
z bir diplomat olduğunu ispat k .. · uskutun .,ayre ~ . 1~· 1;n Fransa hariciye nazırı tarafın-

. · · · d Hak olmuş u me tupta vatan aını 0 u- dan Ayan encümeninde verilen 
~' h mÇ~: ıkş~~Me muhv~d' ı·nın· İngı~l ö-unu polis haber almıştır. Tah-'" un u ısır ı ıv ". b. d . izahat aşağıdadır. Hariciye en-

·eden yardım göreceği hak- k~kat yapıyor. F~kat . ız." ~ ~ı~ cümeninde verilen bu izahatın 
ıda beslediği hulyalan can- zın kurtarılmak ıs~~nı.Idı~ın!z~ metİıi neşredilmemiştir. Yalnız 
d 'h t nun ag"zın haber aldık. Şunu bılınız kı sızı d h d • 1• 

ı ırmış, nı aye o - . D .1 k neşri caiz, a a ogrusu azım 
vn her şeyi öğrenmişti. Meh- ~mse kurtaramaz.,, em me te "'örülen kısmı neşredilmiştir. Ne 
't Ali ne yapmak istediğini ırD. h .b. f d .. R . ~!ursa olsun, bugün mevcut vazi 

nrşısındaki düşmanına açıkt3? a a garı ı, er ası gun :ı-zı yet şudur: 
n~" söylemi" oluyordu. İngıl Ef. tekrar yazıhaneye geleı ek F İt 1 'htı.l'f 
.- ~ " · b. hd' kt b ·· ransa - a ya ı a mm 

c he, Mehmet Alinin donanma- sıze. ır te 
0

1td mde uhubg~n- halli bahri konferanstan sonra-
rın kuvvetlenmesini öteden- dermışler. n an a a enm b akılm H lb k. k f 

F k kt b ·· d · ya ır ıştı. a u ı on e-·c; istemediği gibi hüküm ve var. a at me u u gon erenı d • 1 lıb . .. ld G" 
'ıfuzunun daha ziyade aruna- yakaladım. Diyor ve yanında r~ı·~ agkı'ad hen urtç ady o tıulm. o 

· d' •· b' d d h nı uyor ı a a o a a a ış 
'. ı, baş.k_a yerler~e de tevessü getır kıgı ırFa kamıb.a yazı ane bir adım yoktur. 

si • cıesinı ıstemezdı. ye so uyor. a at ıraz sonra 
hMehmet Ali safderunluk gös meçhul şahıs bir fırsatını bula- Paris, 25 (A.A) -Ayan mec 
:ımisti. rak kaçıyor. !isi hariciye encümeninde M. 
'ıİngilizlerle müzakerenin ne- ~azi ~f. arkasından fı~layıp Briand. tam bir itilaf akdi mak-
hsi ne olacaktı? Maamafih takıp edı·,or. Koço Ef. ıse bu sadile Fransa ile İtalya arasın

ı rnhım Morada artık bir iş iste bir gayri tabiilik görerek da cerevan eden müzakereler 
' ·e'llez olmubtu. Çünkü Mısır zabıtaya vak'ayı haber vedivor. hakkında izahat vermistir. Mu-

B ; ı, bwbasından beklediği yar- Maamafih polis müdiriyetinde maileyh, Fransan.m iki millet a 
d ı , gelmiyordu. yaptığımız tahkikatta bu mese- rasında esaslı ve devamlı muha 
n f Avusturya da karışıyor leden ademi malumat beyan e- denetkarane münasebatın sür'at 

g'Mısır meselesine diğer bir dilmiştir. le tesisi ar7 usunda bulunduğunu 
~ ilin daha karıştığını görüyo Kanalizasyon binalari ehemmivetle kaydettikten son-
' : Avusturya. · · ? ra demis.tir ki : 
ı O -;manki Avusturya impa- tehlikeye mi dü~ürüyor. 

, ~ı orlu•·unun siyaseti meşhur Kanalizasiyon ameliyatı ya- - Fransa, tesadüf olunan ve 
e ns Metternich (Meternih) pılan bazı sokaklardaki binala- ya zuhuru muhtemel bulunan 
ıfmdan idare ediliyordu. rm zarar görerek maili inhidam ihtilafları dostane bir surette 

i n zaten Yunan ihtilaline bir hale geltiklerinden şikayet hal ve tesviye etmek v·~ sulhü 
r !etle aleyhtar bir vaziyet al- edilmektedir. Halbuki Emanet sükunu temin eylemek için faal 
L\i .tı. Babıalinin bu ihtilali şid mahafilinde salahiyettar zevat- surette arzı muavenetten bir an 

Cenup kutpu Harp gemisi 
Amerika hükumeti lngilterede inşaat var 

istiyor 
New-York, 25 (A.A) - Ha LONDRA, 25 A.A. - Avam 

riciye nezaretinin amiral Byrd, kamarasında bahri ve birinci lor 

·ı Ş"krü· B 1 1. .. le İstanbula hareket etmiştir. 
og u u ey e, ma ıye mute- M il hi b. k ·· k . uma ey n ır aç gune a· 
hassısı M. Şarl Rıst arasında ge dar lstanbuldan müfarekat ede-
celi gündüzlü devam eden te- ceği müstahberdir. 

Osmanlı borçlarına A vustur
yanın iştira ki 

Viyana, 26 (A.A) - Osman 

lı borçlan Avusturya hamilleri-

nin dün akdettikleri bir içtima-

da, düyunu umumiye meclisi ida 
resine A vusturyanın iştirak etti 
rilmesi ta le bini havi bir karar 
sureti kabul edilmiştir. 

tarafından keşfedilen cenubi ku du, Alexender 
tup kıt'asmın bir kısmını talep İngiltere'nin 930 
etmeği derpiş etmekte bulundu s;ı:ıesine ait bah
ğu rivayet edilmektedir. Mev- rı ınşaat progra
zuu bahsolan arazi Marie Byrd mını? . a~id~ki 
namını taşıyan ve şimdiye kadar gemılerı ıht~va 
hiç bir taraftan talep edilmiyen etmekte oldul?'.u- Şirket vapuru kuma oturdu 
arazidir nu beyan etmış-

. tir. 6 kadem too- Dün. B • A d 1 1 k k 1 • - gece ogazın na olu şını a amıyara um uga otur· 
Mühim içtima !arla mücehhez 3 yakasından İstanbula dönen yol muştur. 

KAHİRE, 26 A.A.- Zabıta kruvazör, 1 Filo culan epeyce heyecana düşüren .. . . . 
zuhuru muhtemel kargaşalıkla- tilla rehberi ile b küçük bir kaza olmuştur. . B~un ~e':'~e vazıyet şırket 
nn önünü almak için bir takım torpito muhrili Ald • 1• t .. ş· ıdaresıne bıldırılerek 48 ve 57 

ıgımız ma uma a gore ır . . 
ihti.yati te~bi~.ı~r ittihaz etmek 3 ta~~~~bahir ~e. keti Hayriyenin 54 No. vapuru, No. vapurlar tahrık edılerek A. 
tedır. ~ugun ogleden sonra ba- 6 kuç~k gemı- / Anadoluhisan iskelesine yanaş- Hisarına gelmiş ve gece saat 23 
zı meb aslarla Veft fırkası tara- den murekkep Lord Alexender mak üzere iken makineleri tor- e doğru yolcuları alıp İstanbula 
ftarları bir içtima yapacaklar- bir filotilla. _Bu gem.ilerin inşa- 1 

nistan yapamamak yüzünden ba getirmiı:ılerdir. 
dır. Bu içtimada şimdiki siyasi sına müteallık emırler ancak 
vak'alardan mütevellit vaziyet mali senenin nihayetinde veri- Ankara asfalt yolları 

Ankara, 26 (Telefonla) -
Nafıa Vekaleti şose mühendisli
ği tahsili için Avrupaya talebe 
gönderecektir. Ankara civarının 
165 kilometre tutan asfalt yolla-

rının inşası yakında münakasa· 
ya konacaktır. 

Varidat teşkilatı 
Ankara, 26 (Telefonla) 

Maliye vekaletince vilayet ve 
kaza varidat teşkilatına ait tali
matname hazırlanmktadır. 

tetkiK olunacaktır. Bu toplanışa lecektir. Bütün bu gemiler, ka
iştirak edeceklerin 700 kişiden dro harici bırakılmış olan diğer 
fazla .olacakları tahmin olunu- gemilerin yerine kaim olacak
yor. Sabık başvekil Nahas pa- trr. Bu programın diğer millet
ı;a, meşrııtiyetin ve kanunu · ierin programlarile ne mukaye
esasinin müdafaası için her fe- se ve ne de rekabet noktai naza
d::ı k.irlığa katlanacaklarını ye- rından hiç bir alakası yoktur. 
min ile teyit etmelerini Veft - ------
fırkası azasından istiyecektir. Muhtelit mübadele- ı Yeni mektepler 

hak · kıraluım seyahati Yahudilerin istediği 
İSKENDERİYE, 26 A.A.- KUDÜS, 25 A.A. - Doktor de yapılacak tadilat 

Bağdat'tan tayyare ile bugün Eliash bugün ağlama taşı me- Muhtelit mübadele komisyo
İ:ıkenderiye'ye gelen kıra! Fay- selesile iştigale memur Cemiye nunda dün hiç bir içtima yapıl
sa!, muvasalatından biraz sonra ti Akvam komisyonuna bir muh mamıştır. Yunan murahhası M. 
~azctecilerden birine vaki olan tıra vermiştir. Mumaileyh bu Fokas Türk baş murahhası Tev 
be ;:anat~.nda Avrupa'da bulun- muhtırasında Yahudilerin ma- fik Kamil Beyi ziyaret etmiştir. 
J ;ıgu ~uddet zarfında İra~ h~- kamatı mukaddeseye gözdik- Komisyonun bitaraf reisi M. 
dudu .ıle Hayfa arasında bır şı- miş oldukları suretinde Müslü- Holstat demiştir ki: 
mendıfer yJlu yapılması hak- manlarda hasıl olan korku ve • 
k~d~ müzaker~tta b.~lunn:ak endişe karşısında musevilerin -Yunan parlamentosunun 
n.ıyetınde oldugunu soylemış- vaziyetini teşrih etmekte ve Ya Ankara itilafnamesini kabul ve 
tır. hudilerin kat'iyyen aslı esası tasdik ettiği komisyona resmen 

Pariste Ticaret odası olmıyan ve samimiyetten ari tebliğ edilmiş değildir. Resmi 

Önümüzdeki ders senesinden 
itibaren şehrimizde biri lise, di· 
ğeri orta mektep olmak üzere iki 
mektep açılacaktır. 

Bunlardan birisi <:'ağaloğlun· 
da, diğeri Aksarayda açılacak. 
tır. 

Vekalet mekteplerin muallim 
ve memur kadrosunu tanzim et· 
meğe ba lamıştır. 

Talebe fazla gelirse şubeler a 
çılacaktır. Henüz kat'i surette 
kararlaşmamakla beraber, lise
nin muhtelit olması için bir ta
savvur vardır. 

Paristen yazılıyor: - Türki- bıı1~3? bu dü.şünceyi t?rdet- tebliğat yapıldıktan sonra umu
ye ve Fransa hükumetlerinin mek ıçın ellerındben gelenı ykap- mi içtima yapılacak ve yeni me-
d ı ·ı · 1 p · te b' T'. k mıs olduklarını eyan etme te- . . . . .. 

F
e a etıy .e ans d ır . u~. 1- dir: Mumaileyh, ağ_lama duva- saı tarzı tesbıt edılecektır. Bugu ---- ---------
ransız tıcaret o ası tesıs e ı - . . • . . . ne kadar bu hususta bir şey gö-

miştir. Türkiye ile Fransa ara- rının kıme aıt oldugu cıhetının .... im.. d • 'idi Ye 
1 

k dır ki kadroları çok geniş oldu-
sında ticaret, dostluk muahede- münakaşa edilm~sini. ~ahudi- r~ş.u uş. egı r. . ~I ac~ ta ı ğu halde işleri azdır. 
leri aktedildikten sonra böyle !erin arzu etmedıklerını yalnız dılata gelınce; bu tadilatta ızam B k b'l k d 1 dar 
bir teşekkül zaten bekleniyor- bu mukaddes yerde dini ayinle- edildiği şekilde mühim değildir. f k ut~alm~ akıb" al rovaarrıdır 

· · · h ki a a ış en ço uro ar . 
du. Paris Türk - Fransız Tica- nnı ıc~a e~e~ a arının tes- Bazı büroların itilafnamenin tas Kadroları geniş bürolardan 
ret odası iki memleket arasın- lim edılmesını ~a}ep ~tme~te dikinden sonra işleri kalmamış- memurlar alınacak dar kadrolu 
daki iktısa?i münasebatı takvi- b~lunduklarını ılave ey eme te tır. Bunlar lağvedilecektir. Bun bürolara verilecektir. Yapılacak 
ye edecektır. ı dır. !ardan başka bazı bürolarda var 

1 
tadilat bundan ibaretır. --- • 

Yeni aııhetimiz 

Yeni harflerle en kolav nasıl okuva
bileceğinizi düşünüyor sunuz? 

En çok nkuduğunuz yazılar ve üslup
larını sevdiğiniz muharrirler hangileri

dir, nasıl mündericat istiyorsunuz? 

Yeni harfleri kabul edeli 
iki sene oldu, herkes okuma
ğa, yawıağa alıştı. Mecmua 
ve kitap henıız eski revaçta 
değil ise de ııındelik gaze 
leler aşatı yukarı eski satış
larını buldular. 

s:ze koLıv ıellyor? 
4 - Roman ve hlkllye, 

fıkra, uzun ve kısa makale, 
blltiln bu ylzı nevilerinde 
nasıl bassalar arıyorsunuz? 

5 Hanıti çeşit harHerl • 
tercih ediyorsunuz? Tercih ı 
ettiğiniz harfleri Milliyetin 

ti ı li bir hareketle bastırmasını tan yaptığımız tahkikata göre fariğ olmamıştır. Bu husus için 
pil ıt yordu. İbrahim Paşanın Yu- kanalizasiyon yapılan yerlerde her ne zaman tavassut ve mua
ış o istanda artık faaliyet göste hafriyata başlamadan evvel a- venetine müracaat edilmiş ise bu 

ıemesı üzerine Avusturyalı meliyat sahasının ve o sahaya müracaatleri hüsnü suretle te
ns Mehmet Aliyi harekete tesadüf eden binaların fotoğraf lakki e~miş ve icabı:ı.ı icra eyle-

r. 

Şamda kanlı müsademeler 
Kanunuesasinin ilan edildiği gün şid
detli nümayişler ve kanlı arbedeler o1du 
Ahaliden 25 yaralı ve 2 maktul var. Şamda 

dükkanlar iki gün açılmadı .. 
Uzun mlldd•t arap yazısı· 

nı kullanmış olanlar için yeni 
TQrk hlrfleri ile blltlln keli · 
meler henllz lullşe haline gel
memiştir. Ba sıuif karller
llnlerine aOrlllen IMr yazıyı 
okumuyorlar ve lnraetlerlnl 
seçerek yapıyorlar. 

muayyen bir nilshasında mu- · 

H; mıek irin Mısıra mahir bir !arı alındıktan, vaziyet tesbit mistir. su ~ b 
h.ıo:n.:-t gönderdi. Prokesch edilerek iç bir harab~ye mey- M. Briand, bundan sonra so-
eıokeş) namında olan bu dip- dan kalmayaca~ tedabır alındık rulan bir takım suallere cevap 
>~.at 3Z6 teşrinievvelinin tan sonra amelıyata haşlanmak vermiştir. Encümen reisi harici-
ııı uncu günü Mehmet Ali tadır. . . ye nazırına teı;ekkür etmiştir. 

. S ıfından kabul ediliyor. İnhisar muralaplc ı Encümen, yakın bir zamanda 
/ ı-turyalı elçi Mora harekii- Tütün ve müskirat inhisar ida "Sarre,, meselesi le milli müda-
ıen bir an evvel ikmal edilme- releri mürakıpliklerine her üz faa projesinin bazı fasılları hak
r, mutlaka bir kış muharebe- kimse tayin olunmamıştır. Ma- kında M. Tardieu ile alakadar 

1~ apılmasını söyledi. Fakat !iye vekaleti mürakıplikler hak nazırları da dinlemek arzusunda 
•ırımet Ali ilkbahara kadar kında bir talimatname hazırla-' dır. 

Ayın onuncu günü Şam'da 
Milliyetperverler tarafından bü
yük ve kanlı vak'alarla neticele 
nen nümayişler yapıldı. 

Asayişin temini için 
devriye kollan şehrin her tara
fını dolaşmağa başladı. 

Şamlılar bu hadiseden sonra 
çok büyük heyecanlar geçirmek 

O gün yeni ilan edilen kanu- tedirler. Çarşılar iki gün kapalı 
nu esasiyi protesto için yapılan kaldı. Hükfunet gazetelerde me 
miting polis kıtalarının müdaha selenin şuyu bulmaması için vak 
lesi üzerine mühim bir vak'a ha- anın tafsilatını neşrettirmediler. 
lini aldı. Nümayişçilerle polis kı Bütün Suriye matbuatı yeni kır
talan arasında dehşetli bir mü- nunu esasiyi şiddetle tenkit cı-e ,:kıemek istiyordu. Rusya ve mıştır. Bu talimatnameye göre 

at eilterenin müdahale edecekle mürakıpler idare meclislerinin 
ı öylemiş, Babıalinin hiç bir vazifelerini ifa edeceklerdir. 

~ir ş °"Örmeıı;ğinden şikayet ede- Tütün inhisarı mürakıpliğine 

sademe başladı . Polisler ahali- derek bu kanunun Suriyelilerin 
Çinde harp nin üzerine ateş açmak mecbu- ihtiyacatma göre yapılmadığmr 

_'.l. sabık şeker inhisar müdürü Hüs 
p "'-Ben bu işe padişaha hiz-: nü Beyin tayini muhtemeldir. 

ek içen girdim. Faka~ ~unu ~~l Muhtelit mübad~le komisyonu 
ı ı ~ıma başarmak ıçın degıl. sabık müşavirlerinden Muvafd; :ı.i bütün yük benim e>mu7- fak Bevin de ismi sövlenivor. 

PEKİN, 26 A.A. _Şimal riyetinde kaldıklarından ahali- ve kabiliyeti tatbikiyesinin ola
kuvvetleri Tsinanfuyu işgal et- den 25 kişiyi yaraladılar ve iki mıyacağıru yazıyorlar. "Ellia
mişierdir. Hükumet kuvvetleri kişiyi de öldürdü~er. . . bes,, gazetesi "': at~lerin lşti
şimallilerin' cenuba doğru iler- Bu esnada polıslerden de ı~ rak eder~k. ek~enyetı kazanma
lemelerine mani olmak için bir kişi y~ralann:~şt;r. A~şama ~o? ı d~~la~ hır ~tıhap keen lemye-
noktada toplanmaktadır. ru şehırde sukunet ıııde edıldı kundur. .. dıvor. 

Yazıda hususi bir ehem· 
mlyet ve llshlpta kolaylık 

anyorlar. itte bu sınıf lı:arl
Jerlmlzden fJl J1Uallerl ıoru. 

ı - Bn çok ae ı.nı:uyor
aunuz? 

2 - Gazeteleri• derece 
derece hangi kııımlannı ter
alll ediyonanuz? 

il - Yeni yası ile yazan 
hangi muharrirlerin llslOplan 

ayyen bir yazısını işaret ede · 
rek göstereblllrslniz. 

Bu suallerimize verilecek 
cevapların 20 satırı geçme
mesi, ve kAğıdm bir tarafına 
okunaklı olarak yazılması 

ve " Milliyet anket memur
luğu ., adresine gönderilme
si ıazımdır. 

Cevaplar bir ay neşredll

mlyerek toplanacak ve ondan 
sonra sıraslle nefredllecektlr. 

Bu anketin neticesi, gaze
tmılz, blltlln karflerfnln ar
zularına hizmete daha zlyede 
yardım edecetlndon okııyu

culanmızın lftlraklnl rica 
ederiz. 

1 
1 



Müterakim oktruvalar eski tarife üzerinden tahsil edilecek 
Kimler 

g,-irecek? 
Sinema ve tiyatro

lara n1eccanen 
kiml~r girecektir 

ihtisas alatı 

Laboratuar açmak 
ayrı bir meseledir 

ihtilaf 

Mavunacıların şirket 
ten sikayetleri ne'? 

lknici sergi 

Ticaret odası 3,000 
lira verdi 

Oktru\1a 

Fabrikacıların müte-1 
rakim oktruva reı-mi 

Tevfik Salim Pş. ve I Yük başına alınan Sergi 11 ağustosta Eski tarife üzerinden 
Ali Riza B. ne diyorlar ü.cret açılacak alınacaktır 

Kimyager Vahyi Beyin orta- Serbest çalışan mavnacılar- Sanayi birliği tarafından b;ı İstanbul fabrikaları tecil edil 
Bir nokta maliye ve- ya çıkardığı "bazı doktorların la Liman şirketi 'arasındaki ı sene de ~çılma~ın.a ~arar . vert miş. ola:ı ok.~ruv~ resimlerinin 

kilinden soruldu kendi ihtisasları haricinde bazı ihtilaf devam edip gitmektedir. ! len 11 ~g~~t?s ı~ı~cı y~rlı ma.- ~~m tanfe .. uzerınden alınma~ı 
yeni istihlak kanunu dühuli- tıp şubelerile iştigal ettikleri.,, Serbest mavnacılar bilhas- lar sergısı ıçın_ btrlı~ Tıcaret o- ı~ın teşebbusatta bulunmakta ı-

meselesi hararetli bir münakaşa sa şirketin inhisar resmi namı ı' dasın~an para ıs~emış ve. <?~a~a di. 
ve ile girilen yerlere biletsiz gi- 3000 l b t h B b · -mevzuu oldu. altında aldığı paranın çokluğu- ıranıı: u_ ışe a s~~ı ıçın ütün bu teşe iısata ragmen 
ı · i l mesini mennetmişti. Fakat [ !k k- 1 t d saatle E ı d k ı Vahyi Beyin, bu husussta be- na itiraz etmektedirler. . tısat ".e a e 111 en mu manet geçen sene er en a an i.it eden beri vazife ve diğerr su- k - · -f 

yam mütalea eden Etıbba odası Liman şirketi motörlülerden ıstemıştı. o truva resimlerimn yem tarı e 
ı-ı:tle girmeleri icap eden zevat .. T f"k S 1. p .. j İktısat vekaleti Ticaret oda- .. - d d - ·1 k. 'f ·· 
hakkında da ne suretle mua- reısı ev ı a ım aşaya C"f'va- her yuk alışlarında 150 kuruş . "k" . 1. uzerın en egı es ı tarı e uze-

. . . . sına 3000 !ıranın ı ıncı yer 1 rinden alınmasına karar vermiş mele yapılacaih Vilayet ve Def · ınhısar resmı almaktadır. 1 11 . . h . . . · e 
~ l ' . . . ma ar sergısıne ta sısı ıçın - tir. 

terdarlık tarafından Maliye Ve- ,,.., Halbukı mavnacıların ıddıa- mir vermiştir. E t b k h ·· S 
k-1 · d · ·1- d"l · t" .. k d'J . d .. k b , mane u ararı enuz ana .a etın en ıstı am e ı mış ı. sına gore en ı erın en yu a l DiiTer taroftan Maarif veka- · b" 1-- - b.ld' · t' 

k . \ " z " 1 · 1 ., " . . .. yı ır ıgıne ı ırmemış ır. Vilayete gelen cevapta es ı- 1 şına 9 5 mruş resım a ınmaK leti de Galatasaray lısesı mu- B" 1.k k ' .b. - · N · 
l d 

1 
ır ı atı ı umumısı azını denberi girmeleri mutat o an ta ır a·· 1 .. - .. ı· . lt katının · .. ur ugune ·ısenın a Nuri B. dün bu hususta bir mu-

zevatm girecekleri bildirilmiş- Mavnacılar bunun neden bo- 1 kamilen ikinci yerli mallar ser h . . . d . · k". 
· D f d k · k d. · l ld - b. .. 1.. k 1 d. . . .. . . . . . 1 arnrımıze emıştır ı. tı. e ter arlı ıse en ısıne y e o uguna ır tur u a ı er ı- gısıne tahsısım bıldırmıştır. H .. .1 k d h · . . - enuz ven en arar an a 

gelen cevapta mutat memurın rememektedırler. Sanayi birlig- i sergi irın ha- b . . k F k - k. k k b ~ d' erımız yo . a at eger es ı a_ 
aydının bulunduğunu eyan\ zırlıklara devam etmekte ır. rarda ısrar edilirse ~. unu söyle-

etmektedir. T ~ · - ıp faku-·lte- sı· Polist• mek isterim ki fabrikatörler bu Dün Vilay~tte V ~li mua".~nı Tcv'fıik s rlim Pş. Ali Riza Bey ~ 
Fazlı Beyin rıyasetınde mud- . _. . . , • • h resmi verebilecek vaziyette de-

• A • ben neşrettıgı mektup ta ıtıraz- Son ı*htı·ıa~f hakkında Bır ıntı ar g-ildir. Yirmi bin lira tesis ser-deıumumı, polıs ve merkez kum 
1 1 

k 
1 

d . 1 . E t mü ara arşı anmıştır. Rası"m A-ıı· 1 •. ı"n bı*r Bek"ı· Artin kendini mayesi olan bir fabrikanın an an muavın erı, mane - T fk Sali p b k - Y 
ttıessili toplanmışlardır. Komi· e~ ı . . m aşa u me tu- kuyuya attı 36,000 lira oktruva resmi verme 
S - ı· atrolarda ba atıdekı ızahatla mukabele et- mektubu sine imkan var mıdır? yon, sınema ve ıy . . k d ş· y k 
bulunacak makamatın bir liste- mıştır: .. _ . • Bahçe apı a ışman an ° Bu vaziyet karşısında fabrika 
~ini tesbit etmişlerdir. Buna na- - M~stakil bır labo;atua; .aç Tıp fakültesi meselesi hak- . Ananyadis mağazasında gece !ar kapatmaktan başka yapacak 
"aran Vilayet, polis, müddeiu- ma~la bır muayene evı d.a~ılın- kında dün bize Dr. Rasim Ali bekçiliği eden 50 yaşfarınd:" !arı iş yok. 
mmnilik merkez kumandanlığı de laboratuarmuayenelerım yap B. şu mektubu göndermiştir: 1 Artin bir müddettenberı asabı ·-~~--
ile vazif~dar olanlara ötedenbe- mak arasında büyük fark vardır. "-Gazetelerden biri bu me- , hastalığamüptela olduğundan Eşkıya dÖkÜntÜ-
ri tahsis edilen yerler kemakan Birincisi için ihtisas vesikası seleye ait çıkan ilk mektubum- evvelki gece mağazadaki sarnı- I • • t k" I" 

'd' ç·· k" t hl-1 - da kabahatın Darülfünun emi- 1ca kendini atmış, intihar etmiş- erinin en 2 l tahsis edilecektir. zarurı ır. un u oraya a ı ı- 1 
Bunun haricinde zabıta ica- çin herkes bir ihtisas yeri diye n.inde bul~nduğ:ınu_ Tıp fakülte tir. ·- .. . Avrupa gazeteleri 

.. d sıle Maanf vekaletı arasında Dunkü sırkatler ' 
batı gi"receklere de kart verile- muracaat e er. ihtilaf mevcut olmadıg- ını söyle ı - Aksarayda Langa tram- Ararat dağın.da muvaf cektir Halbuki bir muayenehaneye 

· h t h t 1 - t h- t d · miştim. Ayni günkü irtimada vay caddesinde oturan polis fak bir tenkıl hareke-M b t .. ·ıı - d es as a, as a ıgı eş ıs ve e avı ,, 
kid abt ~amu~~~61ı:;~.,.~r~zr: d~ ettirmek için gelir ve hekim teş da Kazır;ı Esa; B:y me~elesin- ı komiser muavini ~ecep Efen~i tinden bahsediyorlar 

en en ., •h· • 1 1 k · · b"l de Maarıf vekaletınce bır usul- nin evine hırsız gırmış ve bır D" k.. k t 1 · d Vetiyeler ile ve meccanen gi- - ~se vası 0 ma ı_c;ınyb~kpa 1 eceh- .. l"k 1 d - 1 1 un ·u a şam gaze e erın en 
rerler Vilayete gelen cevapta gı her muayeneyı tat ı te mu - suldz ı:, yapı md~l ıgı balı:_ a~lı mdış çok eşya çal_:ı.rak kayçmıştır. k birinde atideki haber intişar et-

t d o ugu neşr,e ı en te ıg ı e e z _ Beyoglunda azıcı so a- . . 
ınutat zevat kaydı vardır. Bu- ar ı_r. . - bildirilmiştir. Ancak Darülfü- . g· ında kömürcü Mehmedin dük mışFtır: Al 

1 nun matbuat mum·· essı"llerin.e de Boyle bır muayenhaneye bır .. 1 ransız V'C man gazete e 
nun emini Neşat Omer Bey Tıp kanına Ciroz Nuri ismindeki . . T h 'd 1 k -samil olacağı tabii görülmekte hasta bittabi yalnız idrarını mu f k"l . r .1 D' h l ~ k rının a ran an a ara neşret 

a'ı"r. ayene ettirmek veya rönt~n res a u tesı mec ısı e ıvanın a- hırsız gırerek kantarı çalıp a- t "'kı . b' 1 f h b . 
b · ı k l' d' ı en ır te gra a erme na-- - k. . .. erı oma sızın mec ıs ve ıvan çarken yakalanmıştır. h d d d A 

Fakat Defterdarlık kendisi- mını yaptırma ıçın muracaat et ca bu suretle karar vermiştir zaran, _şark -u u umuz a . r_a-
ne gelen cevap üzerinde tered- mez. diye Maarif vekaletine yazmış Şu'"kru·· B. gı"ttı" r~t dagına bır zaman?anberı ~1-
ılüt ettiği cihetle bu ciheti Ma- Muayenehanesinde bu muaye ld - k .1 'f k' tıca ve tahassun etmış olan fı-
li yedcn soracag- ını ve maamafih ne vasıtalarını bulundurmak 0 ugu tez ere ı e maarı ve a- Emniyeti umumiye beşinci rar' şk a döküntülerini kat'i Jeti usulü dairesinde muameleyi .. .. .. _.. . . ı e ıy 
kendisinin de matbuat mümes- hakkı bitabi yalnız dahiliye mü- tekemmül ettirmiştir. şub_e ~~du~lugune .~aY.ı~ e~!le~ surett.~ t~mizl:n'.?eğ~ kararve; 
si llerine teşmil edi lmesinin şah tehassıslarının değil, her heki- B ' 1 h d'l b polıs ıkmcı şubemuduru Şukru ren Turkıye hukumetı, bu dag 

ınaena ey neşre ı en te - B . ·f · b ı k .. .. - - • · san taraftar olduğunu söyle- min hakkıdır. r - d h' b h d"l N t . yem vazı esme aş ama uz- uzerıne asken harekat ıcra et-
miştir. Sihhiye müdürü Ali Riza B. ö~:r ~~yi~ ::n~i~~r:n ya~~:- re dün Ankaraya gitmiştir. me~te~ir- Avrupa gazetele~~n-

Manolakinin emlaki de demi~tir ki: . ğını - hata, kahabat usulsüzlük d~ ı~tışar eden hab:_rlere gor_e, 
Manolaki isminde bir Ru- - Doktor~r!nf te~hıs h11:s~- v.s., ne denirse densin _ kendisi Manıfaturacılar cemiyeti h~~~me~, Ararat dagına on bın 

lnun bir çok mahlfil emlaki ol- ~u~da kullan. ~gı_ ~n~ı vesaıt ~ de itiraf ettikten sonra bizce ya- kongresi bugün ~şılık bır kuvvet sevket1?ış, ':e 
cluğunu bir gazete yazmış ise da _oratduv,'.'_r1dı'ş erını arıştırma pılacak bir şey yoktur. Benim İstanbul manifatura ve tu- ılk hamlede, eşkıya tenkıl edıl-
cle Defterdarlık böyle bir şey ogru egı ır. . . . _ muhalif kaldığım tabiPi ahar le hafiyeciler cemiyeti heyeti u- miştir. Bu eşkıyar.ıın İr~n _tara-
olmadığını söylemiştir. Laboratuar açmak ıçın ıhtısas taraftar olduğum cihet, kaba- mumiyesi bugün saat onda C. fına ~i~ar etmele.rıı;e m~nı ol-

• d" • vesikasına lüzum vardır. hat, hata, usulsüzlük v.s. deni- H. F. Beyoğlu merkezi binasın- ~ak ıçın, İran hukumet'. de ke.n 
Dıvanyolu ıspanserı . Doktorlar sırf teşhiste istifa- len şeylerin bizzat Neşet Ömer da heyeti umumiye içtimaını dı hududuna asker tahşıt etmış 
Halk Fırkası tarafn;ıdan Dı- de için kan ve sair lüzum gör- Bey tarafından itiraf edildikten yapacaktrı. tir. 

vanyolunda açılan .. dıspans~r dükleri maddeleri muayene e- sonra, Tıp fakültesi meclisinin Bu içtimada manifatura ve Avrupa gazetelerinin verdik 
büyük bir rağ_be~ ~ormektedır. derler. artık hiç bir şeye karar vermeye tuhafiyeciler yeni İntihap için !eri bu haber, Ankaradan teyit 
Muhtaç ı;ıtanlara '.!açları da pa- Yoksa hariçten bu gibi tahlil salahiyeti bulunmadığıdır. Çün namzetlerini tesbit edecekler- edilmediği için, tavzihe miıh-
rasız verılmektedır. ler için müracaat kabul etmez- kü ayni meclis hem müddei ve 1 dir. Bundan başka ölçülerini taçtır. Maamafih, Anadolunun 

Hicri Bey ler Binaenaleyh yaptıkları labo- hem hakim mevkiinde buluna- tevhidi ve daha bazı meseleler her tarafında olduğu gibi, bil-
İlk tedrisat umumi müdür ratuar işi sa~~ maz kanaatindeyim. görüşülecektir. hassa şark vilayetlerimizde a-

muavini Hicri Bey şehrimize T • b 1 d sayiş temamile temin edilmiş 
evzıat aş a 1 Tı· caret od asında ıhtı• - olduğu malumdur. Yalnız, 5000 gelmiştir. metro irtifaında, ve Anadolu-

} k h Arazi sahibi gayri mübadiller 
Defterdarı mu ase- nun en yüksek, en sarp dag- ı o-re ikinci taksitin tevziine dün- k • ) 

besindeki tahkikat neticesi sas OffiJSyon arı lan Ararat dag- ına, bazı eşkıya den itibaren başlanmıştır. 
Defterdarlık muhasebe müdü Cemiyet hey'eti idaresi Salı döküntülerinin tahassun etmis 

"'' ı·le 3 mu"meyyize işten el çek .. .. ı k olmaları muhtemeldir. Bu dağ, 
•u gunu tap anaca ve kongrenin Ü ı 'h b 
tirildi. Bu meseleye ait tahkikat gününü tesbit edecektir. Ç fhtlSaS kOIDİSyOnUnUn ,ntl a 1 yalçın kayalardan ibaret, yol-
evrakı maliye vekaletine gönde suz olduğu gibi, kışın karlarla 
rilmiştir. Tahkikat neticesinde İzzet Ulvi Beyin yakında icra edilecek muhattır. Burada gizlenen eşkı 
şayaf;ı dikkat noktalar meyda- ameliyat yapıldı Ticaret odasında teşkili ta- ya, her türlü takibattan kurtu-
na çıkarılmıştır. Apandisitten muztarip olan karrür eden ihtisas komisyon- lt1yor, fırsat buldukça, gizlice 

Evrakı müsbite makamına ka Afyon Karahisar meb'usu ve !arının yakında intihapları ya- civara inerek çapulculuk yapı-
im olmak üzere konulan masraf Türk Ocakları Umumi katibi pılacaktıs·. yorlardı. Hatta bir gün takibat 
senetleri tetkik edilmiş ve bun- İzzet Ulvi Beye Şişli Sıhhat Oda meclisi tarafından inti- sıkışınca İran tarafına kaçıyor-
ların mühürle temhir edilmiş ol Yurdunda operatör Kemal Bey hap edilecek olan bu komisyon !ardı. 
duk!arı göriilmüştür. Bu mühür tarafından muvaffakıyetli bira- lar başlıca kara ticareti, deniz Eğer, Tahrandan Avrupa ga-
lerde mesela Ce'mal ismindeki meliyat yapılmıştır. ticareti ve sanayi olmak üzre üç zete~erine çekilen haber doğru 
bir adam bir defasında arabacı ihtisas şubesine ayrılacak ve ıse, hükumet Şarki Anadoluda 
diğer defasında tüccar ve saire bir buhran geçiren dördüncü şu bunlarını her birerinin de ayrı, kalan bu eşkıya yatağını temiz-
olarak gösterilmiştir. Mütead- be müdür muavini Mehmet Be- ayrı şubeleri' olacaktır. !emeğe muvaffak olmuştur. 
elit senetlerin altına imza atan- ye 3 ay mezuniyet verilmiştir. Borsa acentaları Şirketi hayriyenin yeni 
lar verdikleri adreslerde polis Mehmet B. bu mezuniyetini Borsa acentalarından sabık hatları 
vasıtası' le aratılmış ise de bul- Adada geçirecektir. · · · · s d" n- · b 

S. k · R k b bcrsa meclısı reısı a ı °"y a- Şirketi Hayriye idaresı azı 
mak kabı'! olamamıştır. Maliye ır ecı um !lle te i f · · centahktan isti a etmıştır. yeni hatlar tesisine karar ver-
müfettişliğince burada yalmzNi binası Gene accntalardan Pekmez miştir. 
Jlazi Bey ismindeki mümeyyize Sirkeci Rum mektebi binası- Batı· t Efendı'ler arasın y - h s· k · · k 1 yan ve s - 1'/caret odası reisi em at ır ecı vapur ıs e e 
işten el çektirilmiş, diğerleri nın emvali metrukeden olduğu daki acenta şirketide feııhedil- Mithal Bt!g si ile Salıpazarı ve Kabataş is-
hakkında yapılacak muamele hakkında vuku bulan ihbar üze miştir. ketesi arasında tesis edilecek ve 
Maliye vekaletinden sorulmuş- rine mezkur bina nafia idaresi- Borsa fiatleri mata nazaran bu sene İtalya her 15 dakikada bir iskelelerden 
tu. ne tahsis edilmiş ve vaziyet em Dün borsada İngiliz lirası fındık rekoltesi geçen seneye vapur tahrik olunacaktır. Bilet 

Vekalet alfıkadarların hepsi- 1 ri de verilmişti. 1034,5 kuruşta açılmış ve bir a-
1

1 nazaran yüzde_ yirmi derecesin- ücretleri 5 ve 7 ,5 kuruş olarak 
ne birden isten el cektirilmesini Fakat mektep sahibi binanın k k d ük" ı d d I f d · dil · · ş· k Salı - · ralık 1035 uruşa a ar Y se 

1 
e noksan ır. spanya ın ık re tesbıt e mıştır. ır et pa-

eınretmiştir. emvali metril.keden olmadığını, dikten sonra 1034,5 kuruşta ka- koltesi de vasat bir dereceden zarında da bir iskele tesis etmek 
Tahkikat evrakı Devlet Şu- sahibesinin burada bulunduğu- panmıştır. de aşağıdır. tedir. 

rasında tetkik edilecektir. nu beyan ve tapu senedini de Liret 8,96 Altın 912 kuru~tan Bu vaziyete ve şimdiye ka- Bu hafta iskeleden iskeleye 
d 

ibraz etmesi üzerine vaziyet i- · .. ah 4 üncü şube mü Ür muamele görmiıştur. dar alınan neticelere nazaran bu işliyen küçük vapurlar t sis e-. • çin verilen emrin tatbiki tehir 1 
İtalya ve apanya sene Türkiye fındık satışında dilecektir. Şirket Boğaziçi hat-muavını edilmiş ve bu husustaki evrak 

P 1. "b · "d" ·· b fındık rekolte•ı' ve piyasasında en eyi mevkii a- tında Sütlüce iskelesine de va-o ıste no etı;ı mu uru u- tahkiki keyfiyet için Eminönü " 
lıındueu sır:Jda birdenbire asabi mPrkezine havale edilnıi~tir- Tic.:>ret odasına ız:elen malU- lacaktır. pur uğramağa baglamıştır, 

Eczacı mektebinin bu seneki mezunları arasında üç te H<. . 
nmı vardır. Mezunların bir arada resimlerni dercediy~z. __ 

Adliyede -----r.I Babas·-11 
ren 

balta ile öldü
Süleyman 

J )ii n c:ı gLrceza ı11 alık eııı t>sıııde 
İ<laıııa ıı1al1kt1111 olclu 

••••••• 
Süleyman 60 yaşında babası lbruhim 

ağayı niçin ve nasıl öldürdü? 
11 

Ağırceza mahkemesi dün bir sının cesedini dereye kadar su- il 
baba katili hakkında idam kara riiklcr ve üstünü c;alılarla ör- -
rı vermiştir. ter. 11i 

Şilenin Manşar köyünden 35 i Aradan günler geçer. İbrahi. ıı' 
yaşlarında Süleyman babası İb- min atı başıboş köye döner. A
rahimi baltanın tersi ile öldür- 1 tın bu avdeti üzerine merakla
mekle maznundur. Bu tüyler ür I nan Şerife kadın jandarmaya , 
pertici cinayetin garip ve uzun 1 müracaat eder. 67 gün devam e ,' 
bir macerası vardır: 1 den taharri yat hiç bir netice ver .1 

. ; mez. Nihayet jandarmalar baba\:ı 
Ibrahim ağa 60 yaşlarında ih 

1 
sının ölümünden müteessir oI-1 ·I 

ti yar bir adamdır. Karısının ölü j mıyan Süleymandan şüphelenir· iı 
mü üzerine bu yaşta dul kalan ler ve hiç ceza görmiyeceğine -;\ 
ihtiyar, ev işlerine bakmak için inandırarak itirafı cürüm etti- .. 
diğer bir köyden Şerife isminde rirler. ...r.I 
ihtiyar bir kadını eve getirir. Bu Dün son şahit olarak Manşar 
kadının eve gelmesi üzerine Sü- köyü muhtarı ile hey'eti ihtiyari • 1 

leyman babasının mirasına or- ı yesi dinlendiler. Bunlar diyor.·;' 
tak olacağı korku sile geçimsiz- !ar ki: . ~1 
lik baş gösterir. O kadar ki Sü-I - Merhum lbrahim Ağa ha-; 
leyman bir gün babasına bir kaç lilk bir ihtiyardı. Süleyman ise,,~ 1 

da tokat atar. Bunun üzerine İb- sarhoş, asi bir evlat. Serife H. : 
rahim Ağa oğlunu tardeder. Sü- ise namuslu bir ihtiyarılır... 

1 
Jeymanın babasına kini büsbü- Tahkikat bitmişti. İddianame < 
tün artar ve intikamını almak nin dermiyanından sonra Hasan1 11 

için fırsat k_ollar. j Lutfi Beyin riyasetinde aza Nus ı , 
Bir gün lbrahim Ağa diğer 1 ret ve Asım Beylerden mürek-, . 

köydeki kızlarının yanma git-
1 
kep hey'et müzakereye çekildi. ı: 

mek ister ve hazırlığa başlar. 1 Kısa bir müzakereden sonra/ ~ı 
Babasının kanını içmeğe ahde 

1 
mahkeme maznunu ceza kanu. · . 

den oğul bunu fırsat bilerek yol 1 nunun 450 inci maddesi ·ı inci,· 
üzerinde bir çalı arkasına gizle-

1

. ve 4 üncü fıkraları mucibinctı ' 
nir. idamına ittifakla karar verdi.Bu ı 

Bu esnada her şeyden bihaber , maddeye göre Süleyman baba 
1 

~ 
ihtiyar baba atının üzerinde ya-, katili olmak ve taammüt bulun· 
vaş yavaş gelmektedir. 1 mak itibarile iki defa idama 

Bir an içinde bir balta parıltı-
1 
mahkı'.lm edilmiştir. Reis Hasan , 

sı görülür ve Süleyman müt-
1 
Lutfi B. maznuna şunları söy-ı , 

hiş bir darbe ile babasınn kafa- ledi: r'ı.ı 
smı patlatır. Müthiş cinayetini 1 - Şimdiden müteessir olma ~ı 
büyük bir soğuk kanlılıkla ya- ğa lüzum yok. Karar kabili tem 
pan Süleyman müteakıben baba 

1 
yizdir. Tövbe istiğfar et . ., ,İ 1 

Yeni bir kongre 

Emrazı cildiye kon
gresi toplanıyor .. 

Kopenhagda toplanacak em
razı cildiye ve efrenciye kongre 
sine hükumetimiz namına D.Hu 
liisi Behçet Beyin iştiraki tekar 
rür etmiştir. 

Kopenhag emrazı cildiye ve 
efrenciye kongresi 1930 senesin 
denberi araya bir çok manialar 
girdiği için toplanmamakta idi. 
Bu sebeple kongrenin bu seneki 
içtimaı hususi bir ehemmiyeti 
haiz olacaktır. 

Kongrede cilt veremleri ve 
egzemarun marazı menba ve 
menşeleri ve frengide tekrar ve 
munzam aşılanma usulleri mev
zubahs olacaktır. 

Kongrenin ismi Sinci beynel
milel emrazı cildiye ve efrenciye 
kongresidir 

4 Ağustosta açılarak 1 O Ağus 
tosta nihayet bulacak olan bu 
kongreye Portekiz ve Estonya 
dan maada diğer bütün devlet
lerin murahhaı.ları iştirak et
mektedir. 

Kongrede Fransızlardan "Da 
rier", Almanlardan "J adass
hon,, raportör Qlarak bulunacak 
lar.v .... 

Ses seda yok .• ; 
Hanımlar yemek pi
şirmeyi tercih edi· 

yorlar galiba? ·
1 

Bir aralık kendilerinden sık! 
sık bahsettirmek için bize gürül: 1 
tülü meclisler ihzar eden Kadın 

1 
Birliği azaları bir aydan fazla 
oluyor ki inzivaya çekildiler. ı 1 

Son günlerde Birlikte hen.eri. 
hiç bir içtima yapılmamaktadırt 11 

Bina, bomboştur. Hatta ~apı-1 

sı bile kapalıdır. 
Dün bir muharririmiz birliğe 

uğramak istemiş, fakat bermu1' 

tat içerde hanımlardan ki!Jlse ol 
matlığı cevabını alarak geri don_ 
müştür. 

Son günlerde birlik önünden.• 
geçenler, binanın alt katındaki { 
mutfaktan gayet nefis kyemelıı 
kokuları duymaktadırlar. 

1 
Bu vaziyet karşısında bir ço~ 

lan kendi kendine: . 
- Acaba, Birlik hanımları si 

yasi münakaşalardan ııscnıp ye-, 
mek pişirme dersi almağa m 1 

başladılar?. Diye soruyorlar. 

-· 
Maaşlar veriliyor 

Babalarından maaş tahsi• 
edilmiş olan bakir ve dul kızla. 
rın yaş yoklamalarına dün de 

1 devam olunmuştur. Zat işlerint 
bu yüzden büyük bir tehacürr; 
vaki olmalhadır. 



Fikir-, .M.lz;a.h, Ecleblyc:t.t, S« lI ı'ı tt 
~~!t~~ ·c:=:~J·---- ·-·-·--- :?~~i;s~;:;;~~ 
,,7 HAZİRAN 1930 Ankara itilil.fnamesinin Yu- (tabit mevhum olan haklarını) ahkammı.~ muhafaza vazifesile Nüzhet Beyle İş Bankası mü-

!>AREHANE - Ankara caddeai 
100 TelııraE adresi: Milliyet, ı .. 

)>ut. 
Telefon numaralı: 

latanbul 3911, 3912, 3913 

,tBONE ÜCRETLERi 
f Türkiye için Hariç için 
aylığı 400 kuru§ 800 lçııruş 

H 750 11 1400 u 

u : 1400 .. 2700 ,, 

~elen evrak geri verilmez 
4üddeti ıreçen nushalar 10 kurut 
Gazete ve matbaaya ait itler için 
ıüriyete müracaat edilir. 
azetemiz ilanların mes'uliyetini 

kabul etmez. 

nan Meclisinde müzakeresi terketti, o halde bizi tazmin mükelİef olmak lazımdır. Baş- dürü Cevat Beyin kerimesi Şe-
gürültülü münakaşa halini al- etsin diyorlar. Venizelos, vekil bu vazifemizi yapalnn, hime Hanımın evlenme mera-
dı. İtilafname ağlebi ihtimal şimdiye kadar yaptığımız kafi diye ortaya bir kanun çıkar- simi belediyede güzide bir halk 
tasdik edilmiştir. Bu satırları tazmindir, diyor. Onlar, kafi mak istiyor. İtiraza hedef olu- huzurile icra olunmuştur. Mü. 
yazdığımız dakika (perşembe olmadığını iddia ediyorlar. Bu yor. Pek aıa bir dakika için Hazreti Süleyman adaleti sarünileyh yeni gelin ve güveyi 
sabahı) henüz tasdik edildiği- da bizi alakadar eder bir mese aksini farzedelim. Kanun mu- davetlilere takdim etmiştir bu 
ne dair Atina'dan malumat gel le değildir. Biz, Yunanistanın hafaza edilmesin mi denilmek akşam mükellef bir suvarede · · r "k d d'k Zavallı Mehmet Ağa ile ka- Aradan epice zaman geçmiş- verilecektir. 
memıştı. po ıtı a e ı odularına karışa isteniyor?. Böyle mantık olur rısı kendilerini_ geçindirmekten ti. Birdenbire küçük Fikret has -------------

Yt1!1an hükumeti iki cepheli ~~ değiliz. F~kat Yun~n Mec mu? Söylediğimiz. gibi ~u ha- acizdiler; üstelik bir de nurtopu talandı. Ve bir gecenin içinde 
fzmir Birinci icrasından: hücum karşısındadır: lisınde muhacır mebusların rekette mantık aranmaz. Ihtilii- ·b· kl l t ş· d" gözlerini kapayıverdi gitti. 

. . sözleri bize ansızın harbı fın esası şudur· Nahas p gı 1 çocu arı 0 muş u. ım .. 1 Kar<ıyakada Keme! paşa cadde-
1 - Muhacırler 2 - Muhalif 1 • _ · ş., ne yapacaklardı, Bu çocuk yu- Mehmet Ağanın karısı: v 

ler. Muhacirler~ iddiası şu- umumıden ne kadar u~aklaştıgı İngilte~e ile L~~drada anlaşa- zünden kadın tütün deposunda- - Bu kara haberi annesine sinde 88 ııumoralı han€de mukim 
dur ki Anadoluda bıraktıkla m~zı anlattı. Muh3:_cırler, ~m~ madı. Şımdı Ingılız - Mısır kuv- ki i~ine de gidemiyecek oradan nasıl vereceğiz, diye düşünüp iken elyevm lkametgAhı meçhul bu· 

' . luguna kadar alacagımızı ıstı- vetion· tekrar ç ş nag· b ._ - ' lunan tuhafiyecilikle mtiştegil Hurşlt 
rı emlak ve arazi ıle Yuna- . . - arpı r a a; aldıg: parayı da kaçıracaktı. duruyordu. 

. • yoruz, dıyorlar. Bır defa alma- lamrşlardır .. .. .. . K d .. .. ct·· d efendi tarafın•. 
nıs~a~da aldıklar~ emlak ve a- dıkları bir meseledir. F::.. at ' . ,. * Du.şunduler, taşındılar, nıha- di ıJ:cası uşun u, ve sonra e- lzmir birinci icra daire•i 930·4449 
razının kıymetlen arasrnda ken insaf ile düşünülecek olursa 1 ••• * yet bır çare buldular: Her halde dosya numarası 
di lehi.erine ~ayli f~k var- bu harple yakından, uzakta; Hindi.~a.'1 hakkrndaki r:ıpo· çocuğ~u _sütnin_e .Yanında bak- - Neden derhal haber vere- Ödeme emri: 

li•=-========---=-"lı dır. Btr muhacır mebus tara- alakadar olanlardan kimin on- ru:ı ik· r..~i ~:rsmı da neşredildi. urmak ıstıyen hırı çıkardı. O- lim, foliiketi daha geç öğrenme-
BUGÜNKÜ HAVA fından 40 milyon drahmi oldu- !uğuna kadar zararı tazmin e- ·Raporun 24 haziranda neşri mu nun için derhal bir müstahdi- si onun hesabına da bizim hesa Alacaklı : Karşıyakada mukim 

Salih Ccnani Bey ·Dttn harutt tn çok 28 ın ız ğu beya1'. .edile~ bu fark_m dildi? .. İnsanlar ne çabuk unu- karrerdi. Fakat dünyanın her min idaresine haber verdi.ler. brmıza da daha !!'i.~ir ... ·-· 
her hangı bır şekılde muhacır- 1 ~ tarafında ayni gün intişar et- Her çocuk kendi kısmeti!e - Ya cuma gunu geldıgı za- Borçlu: Karşıyakada Kemal p•Ş• 

caddesinde 88 numaralı hanede mu· 
kim iken el yvm lkametgdhı meçhul 
bulunan tuhafiyecilikle miiştegll 
llurşit efendi. 

drrcre Jdt. Bugün rtizg!r !ere verilmesini istiyorlar. tur ar··· mesi için olacaktır ki hülasa- dog-ar derler .. Nihayet işte mi- man ne yaparız? .. 
yraz havı açık olacaktır. T" k y , · N - H'k · ~=====~~5\<;piiiiiii~' Diğer araftan Venizelos şim- ıir . - . unan itilii,names_ı, sı 23 te ajanslara verilmiştir. ıümini yavrunun da krsmeti çık .-. .e. yapacagız?. ı metı 

süal ! 
ı 

;ir kariim yazıyor. 

Efendim - Gazetelerde Üs 
Mazhar Osman B. efendinin 
ıek listelerini okuyarak da-

- istifade etmekteyiz. Hatta 
"'elden "yoğurt,,la "balık,,yen 
,: diye şayi olan rivayet hila-

,. üstadın "sardalya balığı,, i
} cacığı,, bir övünde tavsiyesi 
r'.m o yanlış kanaatimizi tas
r, etti .. Yalnız, daima dikkat 
c;~m halde bir türlü ismine 
h gelemediğim bir nebattan 

setmek isterim: 
zb"' n· .ca a nane,, yeme mı, ve 

aman ne mi';tarda yemeli? 
- utfen şu müşkülümün halli
v lelalet buyurunuz.,, 

1 

n D . h ' aıma atıp. 

Yu zati tanırsınız .. Tanrmaz
z takdim edeyim: Avukat, 

C~diyeci, tramvaycı, Adalı Av 

'· 
iı-u zat ile ne zaman karşılaş

bana büyük bir ferahlık te
·verir, şen, şatır, ve nükte
zdır .. Yalnız bir zaafı var-

\ 
' ~ati sorsanız, bundan bir hi
r~t mevı:uu bulur ve cevap ve
ıı 

• ·Azizim: Saatten maksat 
ı tse, vakit nakit olduğuna, 
ın de nakit ile aramızda ni
ı erbaadan tebaylin olduğuna 
aeteliğe -yine züğürtlük
- kurşun bile atamadığımı-

' ı.azaran sualinize cevap ver
i te imtinai maddi vardır. 
ı saatten maksat "eşrefi sa-
1 se onu hepimiz ay başların
'.annediyoruz ... 
lilmem cevabını arzedebil-., 
mı.,, 

arzında mukabele görürsü-

ün yine rast geldim ve İda
ıde alakadar olduğu Üskü
tramvayında araba bulama
nızı söyledim. 

1 
r Azizim, yorulmadan araba 

diye kadar Yunan hükumeti· yalnız ıkı devlet arasında bır Bize bu mühim - · raporun se- mış ona Allah kendi kadar bir gostenrız! 
nin, muhacirler için milyonlar alacak verecek mahs~b.~ ya;ı,- kiz on satırlık hüliisasmı bil- arkadaş göndermişti. - Nasıl 0 11.1!?

1 
_ •• 

sarf ettiğini, bundan sonra faz- mak~a. kaln:ıyor. . Butun .. bır diren Anadolu Ajansının telg- Bu çocuğun annesi genç ve .. -:=-:. ~~s?,ayagr.. · Çocugun ol
la maddi fedakarlıkta bulun- mazıyı t~sfıye edıyor. ~ur~ - rafı 23 tarihlidir. Bu haber 25 güzel bir duldu. Kocası yavru- dugunu soylersek, kadın hemen 
mağa imkan olmadığını söylü- Yunan munasebatınm hır do- tarihli gazetelerde çıktı. 26 ta- sunu görmeden zatürreeden öl- par~yı k~ser!.. 

Borç miktarı; 372 liranın tahsiline 
dair. işbu ödeme emrinin tebUğin
den itibaren on beş gün zarfında 

borcunuzu ödemeniz ve borcun ta· yor. Muhaliflerin hücumlarına nüm noktasr, olacaktır. Ehem- rihli (dünkü) gaze~elerde çıkan müş ve biçareyi annesile bera- Fılha~ık.~ Fer~"~nde Ha~ 
gelince; sebeplerini izah et- mi yet ve şümulü, Yunan Mec- ajans telgraflarını, fazla malfi- her fakrü zaruret içinde bırak- C:uma ç-unu geldigı zaman hıç mamına ve ya bir kısmına ve yahut 
mek bile liizım değildir. Her lisindeki dedikodular azaltmaz. mat alabiliriz, diye, dikkatle mrştı. Bunun için kadın çalışma bır ş7yın ~arkı~a va~?'1ad~ ve alacaklının takibat hakkına bir lıira· 
fena muhalefet, hükfimete sı- " * * okuduk. Yazık ki, tafsilat elde ğa mecbur olmuş ve çocuğunu ke.ndı çc:ıcug~ dıye goster~l~n zınız mevcut ise tarihi tebliğden itl-
kışık zamanlarında hücum e- Mısırda bir buhran çıktı ve edemedik. Binaenaleyh rapo- emin bir sütnine elinde bırak- Hıkmetı aynı şefkat ve sevgı ıle bnren yedi gün zarfında şifahen ve 

b - b ya tahriren beyan etmeniz icap ede· 
der. Yunan muhalefeti de fe· Başvekil N ahas Pş. istifa etti. run hüliisasmı ihtiva ede11 İngi- mak istirarında kalmıştı. agrına astı. cej!;i ve bu müddet zarfında iti· 
na muhalefetlere nümune ola- Buhranın sebebi şudur: Nahas !iz gazetelerini bekliyeceğiz. Vaziyetini anlattı ve Mehmet Mehmet Ağa hilesinde~ ~ok raz olunmazsa 15 gün zarfında dahi 
rak gösterilecek bir mahiyet Pş., Mısırın son bir kaç senelik R b 'k' ı k d Aaa ile para hususunda da an- memnundu. Fakat bu sevıncı u- borç ödenmezse icra masraflarilc . _ . .. d b . 1• aporun u ı ınc ısının a ., .. . .. d" B. C .. .. 
arzettıgı ote en erı ma um- tarihinden aldığı ibret dersile, H' d' ·ı k 'd k !aştılar Yalnız her on beş gun ımn surme ı. ır uma gunu beraber icraya devam olunaca~ı ih· 
d ın ıstana ven ece ı are şe · S ı· B ı F h d H " 

ur. Kanunu esasiye muhalif hare- ı· · d'l k · B · "b de bir yavrusunu görmek üzere a ım ey e er un e anım bar olunur deye muharrer olan işbu ı tavsıye e ı ece tı. u ıtı ar- b b k 1 ı 
Gürültülere vesile teşkil e

den mesele, Yunanistanla ara
mızda imzalanan bir mukave
le olmakla beraber, biz bu 
münakaşaları, Türk - Yunan 
münasebatından ziyade, Yu· 
nanistanın dahili politika de
dikodusu mahiyetinde telakki 
etmekteyiz. Muhaliflerin hare
ketleri sarih surette bundan 
başka bir şey değildir. Muha
cirler de ne istiyorlar?.. Ma
dam ki, hükfimet hakkımızı 

bulmak istiyor musunuz? Sabah 
Iarr tramvaya bininiz! O saat:er 
de araba çoktur!. . dedi. 

- Desenize, dedim, kahvaltı 
gibi bir şey! 

- Eh! Onun gibi bir şey ... 
Telakkiye ve hazım kuvvetine 
bağlı! Cevabını verdi. 

Menakibi akurane 

Hadise: Bizim Nizameddin 
Nazife nazar değdi. Oğlanı Ka
dıköyünde it dalamış .. 

Kalkmrş bilmem hangi maka
ma gidip halli keyfiyeti bildir
miş. Ve şu cevabı almış: 

- Efendim. Daülkelbe müra 
caat ediniz! 
-·Baksanıza azizim! Ben kö 

pekten şikayet etmiyorum, bila
kis köpeği himaye etmeniz için 
söylüyorum; çünkü duacınızda 
arasıra "arazı akuriye,, müşahe
de edilir de ... Onun için söylü
yorum .. Demiş .. Çıkarken ken 
disine büyük alfan hürmet gös
terilmiştir. 

kette bulunan nazırların vehüku 1 h l" ··h· d" Ok d • gelecektir hep era er çı a ge mez er ödeme emrinfq ikametgı\bınızın meç· a ayı mu ım ı. u ugu- · · .? 
met ricalinin ağır para ve hapis muz kısa hüliisa bu hususta Aradan bir kaç gün geçmiş- m'ı\. kl b k 

1 
. . . t hul olması basebile yeni icra ve ill.b 

ile cezalanması hakkında bir ka sarih bir fikir edinmemiz için ti. Bir sabah erkenden Mehmet yı a a a rm pırıncın a- kanununun 27 ci maddesi mucibince 
nun layihası hazrrlatmış. Ka- kafi değildir. Yalnız anlaşrlı- Ağaların kapısı çalındı. İndiler, şınr... lltnen tebliği keyfiyet olunur. 
nunu esasi ahkamının muhafa- k' B' H" d' d baktılar, birde ne görsünler: Mehmet Ağanın karısı bun-

b . yor ı ırma ın ıstan an ay- ların ikisini de beraber görün-
7ası için yapılan bu teşeb üsıin rılıyor. Zaten ilk kısımda, bu Otuz, otuz beş yaşlarında bir kadar çok seviyordunuz·, eveı 
k l f d d t kd. ı ce az kalsın yüreğine inip ol-
ıra tara ın an a a ır e, l h l' · · adarncag-ız, kucag-ında bir çocuk sevm kt d h kl ı B" · · 

h • . .. k 1 k meın eket a a ısının ayrı oldu dug-u yerde yıkılı verecekti. e ~ .. 7 . a .. ısınız ınn .. ız 
atta mınnet ve şu ran a ar- - ld - ·· b l la, su"tnine soruyor: k ca b rün k 

K gu yazı ıgına gore, u an a- Bereket versin kocası vardı. O o nızı,o u uz arınızı gom 
şılanması icap ederken, rral 1 d H' d' .. b - Alamayız! diyemediler, müşsünüzl H tt lnı Fuat, böyle bir kanunu kabul şı ryor u,. ın ıstanm mute a- lazım gelen cevabı verir kendi- . aya a ya zsı-
d . -· . .. 1 . N lı;i aksarı:ı.ında bir federasyon teş çünkü adam oldukça mühim bir sini bu feci külfetten kurtarır- ruz! Ve hem şimdi hangi çocu-

h
e empıyedceg.ını.fsoydemışk ve . a- kil ediliyor. Fakat İngiliz ha- para teklif ediyor ve karısının dı. ğun_ öldü~ünü size nasıl söyli-

as ş. a ıstı a e ere yerme k' . . b k' k 1 B h'k' h t 1 1 - 1 yeyım? S O İ .1 S k p B k'l 1 ımıyetı a ı a ıyor. u a ı- aya ına ma o an çocugunu a - Mehmet Ağa önce Salim Be- . . . ~ze acıyorum: .. n~ 
smaı ıt ı ş. aşve 1 0 muş miyet biri sivil, diğeri asker malan için adeta yalvarıyordu. yi bir odaya aldı. Ve adamcağız ı~~~ .~~~. d~rhal_ han~~ının ol 

tur. olmak üzere iki şahıs üzerinde Mehmet Ağa düşüdii: çocuğunu sorduğu zaman şu ce- d.ugunu soylıyemıyecegım.1.: Ge 
Meşruti bir memleket olan temerküz ediyor: ı - Umumi - Bir kişinin yiyeceğile iki vahı verdi. rıye kalan yavruyu getırıyo-

Mısrrda, Meclisin ekseriyet vali. 2 - Başkumandan. ~~işi olur? .. Dedi, iki kişininki _Çok ~ükür iyidir. rum. Onu evvela her ikinizde 
değil, ittifakı ara ile itimadını ue neden uç.doymasın... . .. Sonra onun yanından rıktı ve kendi çocuğunuzmuş gibi se. 
haiz olan bir kabinenin istifa- Ajans telgrafından çıkardığı K h - b l 1 ,.. vı·n okşayın! 

mız bu malfimatın Hindistana ar~~ına ıç sormaga. 1 e u- tehalükle yavrusunu soran Fer • · · · . 
sı garip görünebilir. Fakat şu- zum gonneden kabul ettı; fakat hund·e Hanıma da aynı' cevabı Sonra dışarı çıktı ve Hıkme· 
rasr hatırda tutulmak lazımdrr verilecek idare şekli hakkında b k b' k d h 

k 'k'd b' sarı'h bı'r fı"kir ha'sıl etmek ı"çı·n evvelce aş a ır çocu a a tekrar etti: ti kucağında getirdi. 
ki, memle ette, ı ı e ı.-, ld kl h' ·· 1 d' b"l 
muhtelif şekillerde tecelli e- kafi olmadığı aşikardır. Fede- ~ 1 arını ıç soyd ~rı:~ ~ ıde. - Çok şükür iyidir. - Ah yavrum!. . 
den mübarezelerde çarpışan rasyonun şekli ve mahiyeti ne Zate.n mesele ken ılig~.n ~'.1 e Ve genç kadını kolundan tu- Genç kadın ve genç erkek ay
kuvvetler ikidir: ı _ Milli olacak?. Sonra valinin vazife ve tanzım olunmuşt~. Ç~ku bu tarak onu Selim Beyin yanına ni zamanda minimini yavrunun 
kuvvetler. 2 _İngiliz. salahiyetleri nedir? Bunları bil adam da on beş gunde hır cuma götürdü. Her iki ana ve baba üzerine atılmışlardı, ve ayni he 

mek lazımdır. Gerçi Kanada' günü gelecek, ve öbür kadınla şaşkın şaşkın biribirlerine bakı- yecanla onu kucaklamak iste-
Milli cepheyi daima Vaid da da bir İngiliz valisi vardır. hiç karşılaşmıyacaktı. yorlardı. mişlerdi. 

fırkası temsil ediyor. Diğer kuv Fakat meşruti bir hükümdar İş düşündüğü gibi oldu. Bir Mehmet Ağa düşündü düşün Mehmet Ağa dedi ki: 
vet, kah Mahmut Paşanm ve - F h d H r d.. ·h .. r b'l 

b k -h k ı gibi süsten ibarettir. Hindistan c .. um~ er un ~ anım ge ıyor, ~ ve nı ayet şunu soy ıye 1 - - Görüyor musunuz?. İkiniz. 
şu ve u nazırın, a ·ı.-a ın t k S ı B d l d 
şahsında meydana çıkıyor, kah v_alisi., .böyl.e m~-~~acak? Yoksa 0 e 1 cuma .'!- ~.m ~y .am ı- ı: . . . . • de onu ayni derecede seviyor-
fevkaliide komser şeklinde beli şımdı :ı gıbı, butun devlet oto- yordu. Ve .~uçu~ ... Fıkre~ı sak: - Her ~k~nız de_ bıze ç~ugu- sunuz! Bir anne ve bir babanın 
riyor. Mısırda çarpışan iki kuv-1 ritesini mi teşkil edecek? Bun- Iadıkları g~n ~uçuk Hıkmetı ~uzu ~erdınız. · · Sı~e ?"~mı'.1 e~~ müşterek çocukları gibi ... Ken 
vet vardır: Mısrrlılar, İngiliz- !arı bilmiyoruz. Her halde .i- babasına gosterıyorlardı. rım kı onlara kendımızınkı gıbı di saadetinizi niçin bozacaksı
ler. Mrsırlılar kendi kendileri- kinci ihtimal daha galiptir. İn- Aman yarabbi, bu iki çocuk baktık. Fakat ecel.··· mz? .. Birinizin kansı öbürü-

ne kadar da biribirine benziyor Söziı.'nü btirmeden berikiler nüzün kocası da yok!.: 
ne kalsalar, Mahmut Paşanın gilizlerin kolay kolay., Hindis- İ k k ı ld 1 
diktatör olarak meydana atıl- tana idari istiklal vermeleri du. nsan çift yaratılırmış der- or Ô1 e .. atı .. : aÖ .. .. Genç adamla, genç kadın, bi-
ması, Krralın Kanunu esasinin bekelenemez. Şekillerde her ler ya, d?ğru! Yarım e~anı:ı - Eldu ~u .. · I?u mu?.· ri bir yanağından öbürü diğer 
muhafazası için kaleme alman .nevi müsaadekiirlrkta bulunur- yarısı Hıkmet, yarısı Fıkrettı. -1 · ~et ır ta~esı... yanağından müşterek çocukları 

Kaş göz burun hele 0 sarı sa- kı tıt:-ek ses bırden haykır- .. .. 1 1 k 1 1 bir kanuna karşı vaziyet alma- !ar. Fakat esasta ancak kuv- ' ' ' d . nı opuyor ar ve ı ı yaş ar a o-
n, kıvrım kıvrım saçlar. Tama- ı. nun pembe yüzünü ıslatıyorlar-

sı nasıl mümkün olur?.. vet karşısında. · · Şimdi teklif men biribirinin ayni idi. Meh- - Aman benimki olmasın! 
Buhran mahiyeti ve şekli iti- edilen 1:fir.distaı:ı ida:7s~ d.e ıı:ı- met Ağa bazen birini ötekine Mehmet Ağa sakalını karıştı-

barile de gariptir. Ortada bir c_ak şekıllerde hır ?egışıklık ıs- karıştıracağından bile korkar: rarak sözlerine devam ediyor- Bu saadet karşısında felaketi 
öğrenmekte ne mana vardı? .. Kanunu esasi var. Kıra! da da- tıhdaf etse gerektır. - İkisini bir arabaya koş! di- du: 

f"ELEK hil olduğu halde herkes bunun A. Ş. ye bet bet gülerdi. - Zavallılar, çocuklarınızı ne MÜMTAZ FAiK 

Milliyet,~ in edeb-iromanı :2---- - B:.ı, benim, kendi kuvvet -=-Gene yazıyor! -- cuğum.'. .. Hürrem sen cİeı·s-- - Mersi-,-- desem, yalan ... Dünyada çok 
tim, azmim değil... Bugünkii - Büsbütün kör olmak için ter misin? - Bir şey değil! şeyler gördüm, hatta görme· 
hayata mecburum. mi? Neler yazıyor? - Demin içtim. Rasih Nevres, tekrar görün- mekliğim lazım gelenleri bile ... 

- Çok doğru! - Bir çok notlar topluyor. Rasih, köşke gitmişti. Nev- müştü: Fakat ebediyen görmek istedi-
- Gülünç olmamak için... - Demek, daha hazırlrk dev res Vacit, bir külçe gibi bir kol- - Baba, terli isen, içeri gi- ğim şeyler de var ki, onları gö· 
- Ne meslek tutacaksın? resinde! tuğa yığıldı: relim, burası serin.... remiyeceğim. Bir çok güzellik-
- Babamın yolunu takip ede Re.sih Nevres, sür'atle ay.ağa - Oh, ne kadar yorgunum.. Nevres Vacit, güldü: leri ancak kokularile, seslerile 

ceğim... kalktı: Yola tahammül edemiyorum. / Hürrem, gördün mü be- ve hatıralarımın kuvvetile tanr-
ı Rasih Nevresin cevabı, Hur- - Bey babam geliyor. Tren, vapur sıkıyor. Hele o nim dadimı? yacağım ... Bu, acıklı bir şey ... 

----- rem H.akkı Beyin hoşuna git- Hürreıµ Hakkı Bey, başını tramvayların dönemeçlerde çı- Muhabbetle oğluna baktı: Lakin benim, en çok yüreğimi 
Mahnı 11t Yesari ımemişti: sokak tarafına çevirmişti, ba- kardığı tüyler ürpertici gıcırtı... - Terli değilim, çocuğum. kanatan, bunlar değil. .. Yazı 

- Demin beliren ümitlerimi ğırdı: Siniderim bozuldu. Trenden çılnnca eczaneye uğra- yazamıyacağım ve ne yazdığı-
ı Doğru, .~ca,_, bi.zim evi-'~e yapacaktı? Pi;r_anonu~ kapa: kırdın, geçirdin'.. Rasih! _Tavsi- - Bonjur, yacit... . Hurrem Hak;1ı:~·. kardeş~.e dım. • mı göremiyeceğim, okuyamıya-

t ı şen, neş elı degıldır. Sıkı- 1 gını kapadı ve sustu. Senı de ag ye etmem; çocugum ! Eger ha- Nevres Vacıt, onu sesınden bakıyordu. Kendısı ıiç yaş bu- Hürrem Hakkı hatırlamıştı: cağım!... 1 

, ~ız. 1 latmadan, sessizce. büyüttü. Ba banın, bir parça da annenin şah tanımıştı: yük olmasına rağmen, ondan - Bugün doktora gitmişsin, Rasih Nevres, sesi titriyerek 
: O, babanın kasvetidir, yav ban, bunları o kadar tabii buldu, s~ servetleri olmasaydı, muhar- - Ooo, hoş geldin! genç görünüyordu. Nevres Va- ne dedi? atıldı: 
~ Zavallı anneciğin, çok tabii gördü ki teşekkür etmeği rır Nevres Vacit Bey, bu köşkte Hürrem l{akkı ayakta bek- cit, bu iki senenin içinde daha Nevres Vacit, yumruklarını - Dikte ettirirsin! 

'güler yüzlü, gam;;;ı.z, şakrak hatırına getirmedi. Annen ölün oturamazdı. Bu mükellef kol- ledi. Nevres Vacit bastonuna çökmüş, daha ihtiyarlamıştı. sıktı, göğüs geçirdi, başını eğ- - Buna alışkın değilim ... 
1 
kadındı. Nevres Vacidin ce, baban, hayatında fazla bir tnklara yasianamazdı, bu cen- dayana dayana ağır ağır yürü- Saçları bütün bütün beyazlaş- di: - Mecbur olunca ... 

1 assi ruhu, onun da neşesini değişiklik hissetmedi. Büsbü-' net gibi bahçede dol.aşamazdı. dü, şapİcasııu, bastonunu yor- mış, yüro kırış kırış buruşmuş- - Okumak, yazmak, tekmil Hürrem Hakkı, teselli etme • 
,rttı. Annen, emsalsiz piya- tün kendi içine çekildi. Bu ses- - Fakat . şöhreti? gun bir tavurla masanın üzerine tu. göz yorgunlukları memnu... ğe çalıştı: 1 

1r;:.ılardı. Fakat köşk komşu- siz, sakin, daha doğrusu ölü ha -- Bırak, budala olma .•. O, attı, Hürrem Hakkının uzun Hürrem Hakkı, kendini tuta- Rasih Nevresle Hürrem Hak - Yok, efendim, birden, 
ıra üç, yahut dört kere, pi- yata, sen de öyle alıştın ki... nun üzerin ·•e kaç kiş"lf'in g::zü uzun elini sıktı: matlı: kı, biribirlerine baktılar. Bir tek hükmetme ... Kısa bir zaman 

~ S!si duyabildiler. Bey ha- - Alışmadrm, amca! va; dır, sen, l.ıitiyor musun? Kaç - Nerelerdesin? Görüşmiye - Sen adeta ihtiyarlamış- kelime söylemeğe cesaret ede- için bir memnuiyettir. Biraz is-
ş , ezeli sükun ihtiyacı,' şar- Hürrem Hakkı Bey, gözleri-, haris, aç göz, onu yıkmak, de- li iki seneyi geçiyor. sın, Nevres! miyorlardı. tirahat edince, geçer.· · 
ıı i~ çalgının düşmanı idi. An- ni açarak doğruldu: virmek için fırsat kolluyorlar- - Biliyorsun, Viyanada i- Nevres Va.cit, dudaklarını Nevres Vacit, başını kaldır- - Betbinlikten bir zarar göı 

; piyano çalma! Demedi. - Bu havanın ağırlığını ru-

1
dır. Bana değil, bunun acılarını, dim. büktü: mıyordu: medim. 

ı n evden bucak bucak kaç- hundan, kalbinden atabildin babana sor! Sana, o, söylesin. - Evet, bir kartını aldım. - Senin beğenmeyip sırtın- - Niçin susuyorsunuz? Bu . 
a başladı. Annen gibi zeki mi? Bravo, Rasih, kendini kur- Gözlri hasta, dedin 1 Ne yapı- Nevres Vacit, oğluna döndü; dan attığın seneleri de yüklenil· hakikatin dehşeti, sizi bu kadar Belma, arkadaşı Ferhıınde~Lf! 

· ndm. bu vazivet karsısında tardın demektir! vor? · - Rasih. bir kahve sövle co vorum. ürküttü mü? fc;i.-n srzlamıvor. köşkü önünde durdu, iki elını 
(Bitmedi) 



"Afk gtcelul. filminden 

Haftada b~':_ s~z 
Sessiz film& rücu'mu? 

CUMA 27 HAZiRAN 

Bu hafta 
Elhamra sineması bu hafta fi 

atleri indirmiştir. Bu hafta bu 
sinemada Nansi Karo! ile Garri 
Kuper'in "Günahkar Melek,, is
mindeki şirin filmin ikinci. viz
yonu geçiyor ... 

Melekte ise İstanbulda en çok 
gösterilme rekoru kırmış olan, 
Mari Bell'in "Aşk geceleri,. fil
mi gösteriliyor. 

Operada, yeni bir film olan 
güzel Dolores Kostellonun "Ko 
lejdeki vak'a isimli komedi geçi 
yor. 

Majikte ise sevimli Karmen 
Boni ile Andere Roan'ın "Talili 
Fot,. ismindeki eğlenceli filmi
nin ikinci vizyonu vardır. 

28 köpekli film! 

Moran e Mack tarafından 
çevrilen "İki siyah karga,. is
mindeki filme 28 köpek iştirak 
etmiştir. 

* * * 
Zukar Varşovada 

Adolph Zukar Varşovada bu 
Şu son haftalarda Brüksel lunduğu esnada gazetecilere, 

şehrinde bir sinema kongresi in- şirketinin bu sene dört polonez
ikat etti .. Bu kongreye Alman- ce film çevireceğini söylemiş· 
ya, İngiltere, Avusturya, Dani- · 

tır. 
marka, Fransa, Fenlandiya, Ho 
lan~a. Macaristan, İtalya, Lük-
senh ~g, Amerika, İsveç, İsviç- Üç lisanda film 
re, Çel<o:uovakya, Romanya işti Jame Walfin temsil ettiği 
rak etmiştir. "Gorney Bud,. ismindeki filmin 

* * * 

Biz bermutat bu beynelmilel Almanca, Fransızca ve İspan

ücretler düşüyor 
Nevyorktan gelen haberlere 

nazaran şimdiye kadar artistle
re verilmekte olan yüksek ücret 
!er artmadığı gibi düşmeye de 
başlamıştır. Mesela bir Tan 
Mix'in haftada 15-20 bin do
lar olduğu devirler geçmıştır. 
Bu vaziyeti henüz kavramayıp 
hala baştan yukarı para iste
yen artıstlerin yerine derhal 
daha mütevaziları ikame edil
mektedir. 

kongreden de uzak kaldık. Bu 1 yolcası yapılacaktır. 
kongrede müzakere edilip kara-; ~ 
ra raptedilen şeyler arasında en ı 
şayanı dikkat olanı sinemacıla
rın, film amillerinden sessiz 
film yapılmasını israr ile ricaya 
karar vermis olmalarıdır. 

Kolin Moor haftada 12 bin 
, dolardan aşağı çalışmak isteme 

. r diği için altı aydır iş bulamamış 
tır. Bu sıralarda Amerika film 
şirketleri tarafından verilen en , 
yüksek para haftada 5000 dolar 
dır ki bizim para ile 10,000 lira

Şeraiti hazıra devam eder ve 
sessiz film istoku tahmin edildi 

dan fazla tutar. 

"Koltjdtkl ıoak'a., /ilminden 

., 

"GOnahkôr Mtlek,, fi/111/nden ği veçhile biterse Avrupanm 
Yalnız Fairbanks, Chaplin, 

Harold Lloyd ve Mary Pick 
ford çevirdikleri fimlerin satış 
bedelinden hısse aldıkları için 
tabii diğerlerinden fazla kazan-

ı ~ 
J 

"OQnahldlr Mtlek .. filmi,ıdt ı ı 

Sesil Sorel ne diyor? Kolej· deki vak'a % 80 sinema salonları kapana-
caktır. Çünkü bir taraftan sesli l 

Dorore~ Koslello tarafından makine teçhizatının pek pahalı 
1 

Matmazel Sesil Soreli tanır 
smız .. Hani geçen sene buraya 
gelmişti. Hani . Mısırdaki "İsfe
nks,. onu görünce: 

- Vay, anneciğim' Diye kar
§ılamıştı. 

İşte bu artistin sesli filmler 
hakkında bir mülakatını oku
duk .. Matmazel Sesi! Sorel di
~·or ki: 

"Bence sesli filmin parlak bir 
istikbali vardır. Şimdilik daha 
tecrübe ve emekleme devresinde 
yiz. Bilhassa ses alış tarzını is
lah etmek ve sesin tabiiliğini 
muhafaza edecek çare bulmalı. 
Şimdiki halde bütün gürültüler 
ayni diyapazon üzerinden kay
dedilmektedir, şarkılar, muhave 
reler, yeknasak ve yalın kattır; 
derinlikleri yok. 

Bu sebepledir ki, Safo'yu ses 
li filme geçimıek teklifini red
dettim. "Dandet,.nin kahramanı, 
heyecan ve felaketin zirvesinde
dir. Sözl!i sinema henüz bu şive 
yi nakledecek derecede tekamül 
etmedi. 

Ale!Qmum sinemaya gelince, 
ona perestiş ederim. Sinema bü 
yük bir san'attir. Onun da şaya 
nı dikkat üstatları ve san'atkar
ları vardır. Mesela şu benim pek 
sevdiğim Greta Garba. . Greta 
GarQo yalnız rollerinde mükem 
mel olmaktan başka adeta insa
nı teshir eder. 

Bununla beraber sinema ar
tistinin işi tiyatro artistininkin
den daha az nankördür. Bütün 
hassasiyetini toplayıp kendi şah 
siyetini tamamen unutarak tem 
sil edeceği rolün şahsiyetine gir 
ınek. . Bıı noktadan sahne ile 
~tüdyo arasında fark yoktur. La 
'<in sinema ::ırtisti bu güç imti
hana her filmde yalnız bir defa 
maruzdur, tivatroda ise her 
gün.. İşte ikisi arasındaki fark. 

Sinemanın tiyatroyu öldüre
:eği hakkındaki icidiaya gelince 
bu tamamen gayri \'arittir. Çok 
tan beri .:ırtık btı fikri kabul e
den kalmamı~tır. 

Hali hazırda, bi'hassa Fransa 
Ja henüz bir Eahac dahisi yok
ur. Viy<ma d1 Max Reinharolt, 

Hollvvood'ta Ch:ı.r!ot var ... 

Bu hafta Opera sineması ve ekseri sinemaların kudreti · 
mutadı hilafına yeni bir film maliyelerinin fevkinde olması, 
gösce~ektedi'.. D.oğrudan doğ- diğer traftan sesli ve sözlü film 
ruya bır spor fılmı olan bu eser yapanların iş şartlarının son de
heyecanlı ve c~.nlıdı~. J:?ol~re~ rece ağır olması bu salonların 
Kostello çok gu~eldır. Fılmı hır işliyememesini mucip olacaktır. 
spo~ n:ıusabakasıle seyretmek Film amilleri tarafından nasıl l 
kabıldır. telakki edileceği malum olmı-

Mevzua gelince: yan bu talep bilhassa bizim 
Bir Kolej müdiri var. İşleri memleket gibi fakir yerler için 

iyi gitmiyor, mektebe rağbet pek varittir.: . . . 
yok. Kimseden muavenette gör .Yma.lım. ~ı.fılmcıl~r ~·r kısım 
müyor. Vaziyet fena. Bu ada- mu~terılerı ıçın sessız fılm yap
mm Jane Witherspoon ismin- maga razı olsunlar. 
de şirin, güzel bir kızı ve kızın 
da bir sürü aşığı var .. Jane bu 
aşıklar içinde yalnız Billy Bot
ton'u seviyor .. 

Zeki kız babasının vaziyetini 
kurtarmak ıçın aşıklarından 
mürekkep bir takım yapıyor ve 
kim hasma galebe temin ederse 
onunla evlenmeyi vadediyor. 

Takım çok muvaffak oluyor, 
Kolej parlıyor, işler düzeliyor 
ve Jane da bir hayli maceradan 
sonra Billy ile birleşiyor. __ __. ............... __ _ 

Çatlamış! 

Sesli filmler çevrilmeğe baş 

1 
!adı baş !ayalı tuhaf hadiselere 
sık, sık tesadüf edilmektedir. 
Bunlardan birini Avrupa gaze
telerinde okuduk: Constance 
Benette ile Erich von Stroheim 
bir aşk sahnesi 
"sahne vazıı" 

oynarlarken 

- Biraz daha ateşli, daha ha
raretli olunuz, hakikaten özle· 
mişiniz gibi öpünüz! der. 

Ve Stroheim de öyle yapar. 

Emil Yanings Holandada 

Emil Yanings Holandada 1 

20 günlük bir turne yap:nağa 
karar vermiştir. Bu seyahat için 
Yaninks 8000 do~ar alacıktır. 

* '* * 
UFA nm revüsü 

Ufa, meşhur Alman sinema 
tiyatro ve müzik hol san'atkar-j 
!arından mürekkep bir revüyü 
filme alacaktır. 1 

Bu sahne bitince ses mütahas
sısı gelir ve bu parçanın tema
men bozuk olduğunu ve tekrarı 1 
lazım geldiğini söyler ve ilave 
eder: 

- Bu sahne esnasında anla
yamadığım bir gürültü işitildi. 

Sahne vazıı hiddetle sorar: 
- Neydi o? 
Constanse Benette izah eder. 

- Stroheim o kadar sıktı ki 
bel _kemiğini ratl,.ıiı •ruli'li ·1nı 

I 

' 

"Aşk [;rceterı,. ı lmtn:ltn 

l 
1 

En pahalı filın gonvonYordan,KarlEttlin&' 
ve Frau Yunkermann dır. J • 

maktadırlar. Hollywood'ta 31 Teşrinievvel 
. - ~reta Garla ikinci seslisi- ı 927 tarihinde imaline başla

°:t çevırmeye h.aşlanuştır. Bu nan "Cehennem perileri,. ismin
fılmde Greta hır İtalyan kadın deki film ilana! edilmiştir. 
rolü yapmakta ve bu suretle İn-
gilizceye nazaran olan şive far- Filmi imal eden Howart Hu-
kını örtmektedir. ghes'in beyanatına göre şimdiye 

Yakında "Maurice Chevali- kadar bu film için kesme, neşir, 
er" (Küçük Kahve) isminde in- ve sesli kısımlar için yapılan 
gilizce ve fransızca bir film çe- masraflar hariç olmak üzere üç 
virmeğe başlıyacaktır. milyon 866,475 dolar yani 7 mil 

- Bebe Daniels ile Ben Lyon yon 732,950 Türk lirası sarfe
un düğünleri geçenlerde Hol- dilmiştir. 
lyvood'da yapılmıştır. ı 

- Belçika sinemalarından a- Yalnız ko.stü~l~r iç.ln 520000 
lınmakta olan vergi yüzde 5 ı ı dolar sar:fe.dılmıştır. Fılmde Lon 
derecesinde tenzil edilmiştir. d~a şeh~ı~ ~mbardıma~ eden 
Davsı bizimldlerin başına. ı bır zeplinın ımal ve sevkı460000 

- Fransada intişar eden (La dolara mal olmuştur. 

Cinema~ograp~ie. Française) 1 Filmde 87 tayyare ve 137 tay 
mecmuasının ıstılıbarına naza- · .. "im kt d' F'lmi 

T .. k' . h 1 d'l . ıyarecı goru e e ır. ı n 
ran ur ıyeye ıt a e ı en sıne- · li d 35 t" 1 

f. 1 ı · · h ·ı 1 ıma n e opera or ça ışmış-ma ı m erının er kı osundan 
1 kta 1 ıs 1. .. • "k ıtır. Bunların 26 sı hava manzara a mma o an ıra gumru ı .. 

resminin tenzili hakkında hazırı ları mutehassısıdır. 
J.ıo,.,::-. uir layiha, Büyük Milleti Howart Hughes üç mühim 

1 
~eclisi°:e gelecek sene tevdi e-

1 
film imal ettirecektir. Fakat 

dılecektır. "Cehennem perileri,. bu filmle-
rin en pahalısıdır. 

Howart Hüghes bu filmin 
kendisine mühim bir kar temin 
edeceğini ümit etmektedir. 

* * * 
Maurice Chevalier birdenbi

re stüdyoyu terkederek Los An
geleste Mariau tiyatrosunda, 

[Ben Berni'nin idaresindeki or
kestra ile oynamağa başlamış
tır. 

Maurice Chevalier bu sahne
de de çok rağbet görmektedir. 

• * • 
Son zamanlarda Japonca iki 

sözlii film imal edilmiştir. 
Bunlardan birinin mümessile

si Mme Zomaki Miura'dll'. Diğe 
ri Nabutaro Okumara tarafın
dan temsil edilmiştir. 

* * * 
Ecnebi san'atkarlar mütema-

diyen Amerikaya hicret etmekte 
dir. 

san'atkarlar Alyınpia isrnını, 

Almanca sözlü bir film çevi# 11 

c~klerdir. 

Meşhur Rus vazii sahnesi E
1 

enstaein Amerikaya muvasaf 
etmiştir. Eiseustein bir müd~ 
Hollywood'ta kaldıktan SOi\ · 
Rusyaya gidecek ve sonra t 
rar Amerikaya avdet edecekt 

* * * 
11 

Amerikada bulunan Fram 
aktörü Andrc Lüguet Metro
Goldvin ile mukavelesini ga.ı-~ 

mu~y~en bir müdde~ için tec<f ~ 
etmıştır. 1 

* * ., 1 
}ohan Crawford bir müdde 

tenberi taganniye çalışmak 

idi. Şimdi "Utangaç nişanlılat 
isminde sesli bir film çevirme 
başlıyacaktır. 

* * 
Ramon Novarro yakmc 

"Hint şarkısı,. isminde bir fih.i 
çevirecektir. 

* * * 
Norma Talmage \'e 

Nagel, "Du Barry,, isminde Fı 
ansız tarihine ait bir film çevir 
ceklerdir. 

* * • t 
Alman sinemacısı Martlı 

Marguandt, mikro sinema ale
vasıtasile sineklerin hayatına ? 

it fenni bir film çevirmiştir. 

lngilter~e: * * ~{, 
Latherhead körler mektebin ' 

de sesli sinema dersleri verilm" 
ğe başlamıştır.. • 

., * "' 
Paramount'un müdürü 

dolph Zukor, müesse esinin y• 
kında Londrada film çevirmeg 
başlıyacağını haber \'ermiştir. 

* * 
Bulgaristanda: 

Alman ve Avusturyalı sahne 
l ve sinema san'atkarlarmdan beş .~~.lg~ristan M~!i Tiy~tr~sı 
kişi Hollywooda muvasalet et- muduru P. K. Hoıtchef Dun 

ı. ıniştir. Bu san'at'<:arlar: Nora j ya,. isminde sessiz bir fılm im.ı 
Gre~or, Hans Junkermann, E- line baı;laırustır. ·T l. 'ıi ·r o.',. !ltmındl'tı 



brit şirketi ltihlfııı tasdikı 
• 

ci sahifeden mabat) (Birinci sahifeden mııbaat) 
mecilsi nekkit efendiler takdiri kıymet 

eski Cester grupunun ne:i~~si_nin, An.a~oluda tahr!P. 
müm~ssili Mehm t E- ettıgımız emlakın kıymetını 

tayin olunmuştur. e Şir- tazmin ~trnesi ~~c~uriyetini bi 
nı dün toplanarak teş- z~ tahmıl edecegı cıhetle ~u~a 
sa zamanda ikmal i in nıst~nı borçlu_ çıkarması ıhtı-

ıen tertibatı almış c; _ malı bulundugun uunutmamalı 
e Caglrıla ve v

1
a dırlar. Halbuki bugün takas 

n memur ar . 
e hazır bi 

. t muamclesıle alacak verecek 
r vazıye e ge- k 1 lerdir. Şirket, hükiirnet a ~~yor. . .. 

idaresinin depolarında • Muteakıben M. Venızelos ıtı-
kı.br"t · t k 1 t lafnamede İstanbul Rum ekal-

ı ıs o unu em- r . . . h" b" . 
tesellüm d kt" ıyetı ıc;ın ıç ır temınat mev-

en l
.k "ht~ ece k!rf.. t k cut bulunduğu hakkındaki ten-

e ı ı ıyaca a ıs o k. 1 . ki" k 1• k ur. ~t ~rıne na ı e am edere de-

l "b" "k" dı kı: ve e mucı ınce ı ı se- " . . 
pılacak olan Kibrit fa. . - B~n. gerek ek.allıyetlerı~ 

F b h 'd · hımayesını gerek İstanbuldakı 
L•-...Jıııbaın h c~erda hc;ee -~ ıknşası milletdaşlarımızın istikbalini, 

s ıse e nuz arar "k" k . iım" ti ı ı omşu cumhunyet arasında 

t 
1~a;İeri arttırılmı a- ki m~~ııebatm inki~~ile tev'-

Y em goruyorum, Teşnnıevvelde 

tı. ··d·· ·· E · B Ankara.Ya yapacağım seyahat e n mu uru mı.n • . 
fiatlerinde tereffü olrnı- ~a da hadım. ol_~caktır. Bu 

teyit etmiş ve hazır- !11unase~tı aktı muka_rrer olan 
meşgul olduğunu ıöyli- ı~amet, t~~aret ve tes.Iıhatı bah
apılacak işler hakkında nyed~ _mu~avat v~ saıre !11uahe

yeti muhafaza etmiştir. dele~ ı~kışa_f ettır~cektır. . 
etin şimdiki kadroeu mu T':1_rkıyenın teıılıha~~ ~lırıY_e 
olduğu, işe başlandıktan d~ muııa':'atı ~~':11 ettıgıne daır 

ılJıaziyete göre, tadilit ve elimde ~ır teblıgı ~a~dır. . 
u h.Ulit yapılması muhtemel },<halı fırkası re~sı Ç~ldarıs 

ııöylenmektedir. benı harpcuy~e sıyasetımden 
.et müfettişlerinin maaş- ~u~aze ettı. _ Fakat ken-
5()-200) lira kadardır dısınden soracagım: Benden 
rette tavzif edilmiy~ek ~~ra makamı iktidara geçtiği, 

!'. ıbrit inhisarı memarlan- ıntıhabattan evvel vuku bulan 
t 11ıga inhiııarlarda olduğu !>eyanatına ve lort Kurzonun 

ra er maaş niııpetinde taz- ihtarına ~ağmen harbe niçin de-

i~ verilmesi muhtemeldir. vamM evtmış? • 
~ . enizelos muhacirleri iııtil! 

mar etmek istiyenleri şiddetle 
rt aefir!.:;:i müahaze ettikten sonra hatimei 

fı'ıat..ırya sefiri M. August maka! olarak dedi ki: 
n.., le Afıan sefiri Gulam -. ~ütün mecli~e hitap ede
. c.(an Ankaradan şehrimize rek ıtılafname lehınde rey ver-
1 terdir. mesini rica ediyorum. Zira mec 

!isin reyi Yunan milletinin Tür-
Kongre.. kiye ile sulh ve teşriki mesai 

ıi idman yurdundan: dairesinde yaşamak hususunda-
930 cuma günü saat 10 ki arzusuna delil olacaktır M. 

~ eti idare intihabı icra o- Venizelosun bu nutku şiddetli 
~ ı'ından yevmi mezkurda alkışlarla karşılandı ve Meclis 
··z 11asmın kulübte bulunma- 19 reye k~ı 191 reyle itilafı 

a olunur. tasdik etti. 

bilmecemlı 

Soldan sağa: 

eğlenceleri 

DUnkU bilırecemizln 

halledil.niş şekli 

Yukardan aşağı 
• Deynek (4). Siyah (4). 
Beygir (2). Nota (2). 
Yama (2). Duman lekesi 
(2). 
Bal amelesi (3). Polon
yalı (3). 

1 - Kulp (3). Familya (4). 

2 - Hayvan yemegi (2). Şir 

(5). 
3 - Bir meyve (4). 

Kibar (4). Arkadaş (4). 
Bir nci (3). İsyan eden 
(3). 

4 - Tüy (3). Bir nevi kömür 
(3). 

5 - Dört tarafı su olan kara-

parçası (3). Nota (2). Buz (3). Za
man (2). 
Genişlik (2). Hücre (3). 

Nota (2). 

6 - Edatı şart (3). Allah (3). 
7 - Medih (4). 

Afrikanın cenup burnu 
(3). 

8 - Nota (2). Kale (5). 

9 - Düp (3). Göğüs (4). • Kırmızı - dalar - kız markalı mayo 
vücuda en muntazam oturan 

JANTZENin dir. 
Maıolar nılln etek ••ı• oka· 
ındaki kırmııı-dalar · kız mar· 

ka. ı, denizde 'e plijda vlicu· 
dunuıa uyan, ) üzerken de ko · 
!aylık ve barekAtınızın tam 
bfr ~eri istiyeti için te111inaıı nız· 

dır. 
Uzun ve sığl•m JA'\"TZt: 

) ün ipcklitinden sıkı orülıııuş 

vşcmek vcı • uzam ık surelile ıel.Iini hı~ 
kaybetmez, çabuk kurnr. 

n erkek \c çocuklar için modeller ba,lıca 
ardı bulunur.Sıkktlniz mayonuzun num~ · 

utan tic . ı r ethanelerden .fanızen - renk -
kataloğun~ l<te, iniz, \'eyıhuı lstaobul 81-

alııf hanında l 1 numcroda llaklr "iı her B<yı 

: 

Devlet Demiryolları 
idaresi ııanatı 

\şada yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından taliplerin 
80/6 9JO pazartesi gıinu ~aat 9 dan l l ,.5 kadar isbaı; vücut et

meleri ve tahriren liat vcrrnderi iAn oluıııır. 

l adet Türk-;e çinko k .ılıp 

3 ,. otomatik numaratör 
seri Sicilli karnıüo (dört ciltten ibaret) 

50 cop Pembe kAat 63 ;< 95 (numune gilıi) 
S adet ~:kktirikci çakısı 

60 " Yaba (beş dişli) 
ti ., [! çimen makası 

20 top Zamklı kaac ( matbaa iç;n 
l 2 adet Slirahi (buv Lik) 

12 Adi su harda~ı 
10 Kg. ı.ırmızı model vcrııigi 

1 :ı m Yangın tulumbası için rakorlu nlıcı l;\scik boru ( !i\1 ' b~) 
Sadet Küçük ka~ano;1, eczahane için geniş aı;ızlı cam kapaklı 0.050 ~r 

10,, ,, .,, " ., ,.. , .. ,, , 0.2SOgr 
J 5 ~ ,, ,, .. ,, ,, '" 0.!5()0 gr 
1 O ,, Büyük ,, ,. ., ,, ,. .. .. 2 kilol ~ ık 

250 m Karton bicüme 

1 adet 1 lasta sedyesi (yerli) 

2 ,, Şıpirograf mu~amba~ı No 3 
200 top .-\monyakla banyo edilir ozalit kladı 80 gr (IO X l) 

SO kilo Komprime Klorniyeti kinin (her komprime 25 ı;a~igraın 
bir lıilod• 4000 adet) 

100 Kg. \lıırekkep (yerli) 

SO ., ,. kırmızı (yeri~ 
100 şişe Kırmızı çini miirekkebi 
l 00 Kg. ~ebaıl kolza yap;ı 

1 adet Tarihli kayıt damgası (mustatil) 
l O Kg. Kösele yerli 

Saat l ı,s dan sonra !iaat kabul edilmcı izahat almak istcıen

ler cumartesi pıızar gunleri mübayaa 1-ısmınıı müracaat etmelldir
ler pazı r ı~a arzolu malzemeden ytrli bulunan ııksam için i~clrak 

edecek taliplerin numunelerini beraber getirmeleri numune5İz vu
kuhulacıık ıcklifaıın kahul edilmeyeceği ilAn olunur 

* * * 

\lcrtea Aonı11; Guu köptil 
buınd1, Beyofl• 2M\I Şub• 
ıenıuıı Mıhmlldly• Hını ılhtldı 

lscınbul 740 

(GÜLCg'.\1.-\L) vapuru ta
rafından yapılmakta olan 
(IZMIR ' OR'AT) po1taları l 4 
Temmuzdan itibaren badema 
her hafta lstanbul'dan pazar• 
cesi lzmir"dcn çar~aınba giin
leri saat l -1-,30 da kalkar. 

('.\IF:RŞI\") "ÜR'AT) pasta
ları da 16 Temmuzdan iti · 
haren her hafı:ı lstantıul'dan 
çarşamba günleri >aac 1 ı de 
kalkar. 

lskenderiye sür' 
at postası 

(1%.\ilR) rnpuru l 1 tem· 

muz Cuma µ;i.ınu saat 13 ce 
Galata rıhtımından haraketle 
doğru lzmir'e uğrayarak ls

kendcriyc"ye gider \C aynı 

suretle aY<lcc eder. 

Antalya Postası 
(Anafarıa) npuru 29 l la/.ıran 

pazar ı O da Galatı rıhtımından 

harekede lzrDlr Ktllhik Bodrunı 
ıdos Fethiye t'lnlke Antılyıya 

ıtdccek n dömlşt> mczk~r 

bkclelerle hlrlikt~, Andifli 

Kalkan Dalyan \larmaris Sa· 
kız (,'an~kkalc E;eıibolu "ya 
ujı;rayarak gelecektir. 

Bozcaada postası 
(C~:LIBULL' ) vapuru \18 ha;1,i

ran cumartesi idare rıh

tımından hareketle Gelibolu 
Lapseki Çanakkale lınro1. Bozc:ı 

adaya gidecek 'e Çanakkale 
l.Apscki Geliboluya uğrayarak 

gelecektir. 

Tedrisatı umumiye dersleri dahilinde olan re,m. ve madrilçe 

müsaddak hususi ilk, orta ve AH mektcpkr, Darlılhinun şuıbatı 

'c Ji,elcr talebesinden olup tatil zamanlarında •ılaya gidip gdccek 

olanlara Mayıs bidayetinden Eylül nihayetine kadar Devlet demir· Trabzon birinci 
~ o: ları uzerinde seyahat eccikleri takdirde azimet ve avdettc <en ede 
hır defaya mahsus olmak iizre % ~o tenzilılt yapılacak ve bu postası 
1) t k

. ·r l 'f 
30 

·h· d . h - R~:~ITPA~A)vıpuru :ıoı IRzİran 
ap a ı ıarı e emmuz 9 carı ın en ıti arcn mevkii tathıkıı p azartesi l ! de Galata rıhtı · 

\ gznlikcc k tir. mından harekecle İnebolu,Sım-
Tenzil~ıla seyahat edecek 'bu gibi talebinin m nsup bulunduk- GI ·r b ııın, resun, rı Z•)n, Rizeyıe 

ları mektep idarderindcn fotograflı bir 'esika istihsal ederek bilet gidecek ve dönıi~cc Sürmene, 
alacaktan gl~clere ibraz etmeleri lazımdır. Trabz n Tlreiıolıı, Glrernn , ., ı 

Bu hu.usta daha ziyade talsilAt almak arzu eden ze~·aıın ına- Ordu, ln e, Sam<un, nebolıı, 
halli ista>)uıılarına mtiracaat eylemeleri ilan ol\lnur. 1 longulda~a up;raıarak v··~

cektir. ><><><><><X><X><X'.><>< 8 • ._ _____ _.. 

Gazi muallim mektebi 
Tc~kil~\tı ''e kabul şartları 

ı;azi \luallim mc~ttbl hir ihzıri " bir mulekl kısımdan mürek
kep yiıksck dereceli 'e leyli bir muallim mektebidir. 

ihzarı kısmın tedris müddeti iki sene olup ıklncl !enede ıalıbe 
len ,.e tdehiyaı şubelerinden birine ayrılır. !"11ektehiP lh71rl kı•mmı 
btirenl<r m slek! kısma geçerler. Mesleki kısım\ 

1 Riyaziye, 
2 - Tahliye, 
.ı Tarih ve Coğrafya, 
4 Edtbiyoı, 

5 Pedagoji, 

Şubelerini havidir. \l,sleki ~ubelcrin uns11 mUddcn uç ilmr<ıirdlr. 

Bu şubelerd<n birini bitirenler orta mckıeplerle mııalliın mekteplerine 
mu ::tllim rılurlar. 

\lcslekl kısım m.,unlan Dar"Hünun l'en, ~:debiyaı şubeler ; ne gire
rek Oç some<dr daha dcramda11 sonra 'ı<an imtih•nına iştırak etmek 
hakkıııf kazanırlar. 

Gazi ~l •J ıllim mektebinin ihzari kı<mına ışa~ıoakl ~artları haiz 
talebe kabul olunur. 

1 - \'iıcudu sağlam ,. kusursuz olmak. 
:ı Yaşı yirmi üçten !azla olmama<. 
3 ilk muallim mckıebı mez1!nu ı•lmak . 
4- ~lektebe kahul için yapılacak rrH<ıhakı ımıihan.ndı 

muvılrak olmak. 

Mekıehin ihzari kısmının müHbılı:a imıihanına girmek l<ıeyenler 

Temmuzun 19.lO nih•yeıine k•dar ilk muıllim mektepleri müdürlük· 
!erine ve ıllim r ı'<tebi b1Jlıınnı ı yın yerlerde otıa mektep müdür
lüklerine mDracaaı etmelidirler. 

Yapılacak müsabıkı imıihanlırının tarihi iki Ağu<ıos cumartc;i 
\'I 4 A&usıos puarıt1i günleridir. imtihanlar muaOlm mekteple~lnd• 
b•lunmıyın yerlerılı ona mekte lerde ıahtirl Qfırak yapılıcakıır. 

lmrihın sualleri Gazi i\fuılllm mektebi müdürlııtünden gönderilecektir. 
Gazi Muılllm mektebinin mesleki kısmını lhıırl kısmı biri ren )er-

den batkı aşaiıdakl şırıları haiz olanlar da kabul olunur. 

1 - Vücudu satlam vt ku5ursuz olmılı. 

1 - Yaşı yirmi beşten f.ızlı olmamalı. 

1 - Liseden mezun olmalı. 

A) Mesleki kıımın Pedagoji fubeslnı ııçmek için lhzort kısmını 

girmezden C\Vll iki sene ilk mtkıep muallimliQl yapmı' bulunmak 
şarttır. 

B) Mesleki kı5ım şubelerine girecek ilse mezunlan 20-Ey!Ol-930 
ıarlhlnı kadar mekı<p müdürlüğüne miıracaat etmtlidlrlır. 

~~ı<><><><>ô<>~9X><X><>c:>oıôô<><>~ 

Y eg3.ne fırsat. 
ller ı· erden BEllAR hıçaklannt i teylniz, hem en iyi hlr lııçık almış 

olur, hem de zirde tertip edilen barikullde mOUfattan lsılbde etmiş 

olursunıız. 25 ıdeı REHAR zarfına bir tane şık ve güzel BEi !AR ııraş 

makinesi veya 10 adet BEHAR tıraş bıçağı verilir. Sancılara JO ııne 
bot kuruya 100 tını BF.flAR bıça~ı! 

Depo ve accn1111 Balıçıtbpı 1 V akıt Han No 14 Telefon lsL 3949 

NAl\f \' APL RL.4.RI 

lzmlr Postası 
Seri, IDks ve 

ADNAN 
muntazam 

\·apuru 
Hazirının 

30 uncu pazartesi 
gUnil 16 dı Galatı rıhumındın ha · 
reketle ( lzmlro ) ve Çarşamba gilnil 
lzmlrden lmnbulı hareket eder. 

Gılata gümrük karşısındı Site 
Franscz hınında 12numarıdı Ümu· 
mi ıcanıalığına nıürocuL Telefon 
Reyoğlıı: 104 ı 

l\iludanya postası 

~ , il Ü fer ' e Asya 
Yapurları Cumarcr,i, P;ızarte<i, 

Salı, Pcr~cmbc günler! <abah 
"ıat dokuz buçul..ta Kara1<iiy 
rıhtımından hareket ve erksi 
günleri lstaııbul'a aHkt ederler. 
Sen is muklnımeldir. Azimet ve 
avdet bileti alanlara ylizde yirmi 
lıcş tenzilat yapılır. 

Galaca'da kliçiık rıhtım han 
. 'o 4-5 Teleroıı: Beyoğlu \H 3. 

S<)ÇETA ITALYANA 
Dı SERVıST MARITTIMI 
A TL.-\. "TID 

vapuru 2 Tcm
mu:1. Çarşan1-

ba ( Burı~az, 
Varnı, Kö · 
tence, Sulina, 

Kalas ve lbrailc) ye gidecektir. 
.-\FRODtr vapuru 3 Temmuz 

Perşembe ( \lapoli, Marsilya 'e 
Cenova) ya .gidecektir. 

ITAL\'A vapuru 8 Temmuz 
~alı ( Slımar Levant Eksprrs ) 
olarak ( Pire, Napoli, Marsilyıı 
ve Cenova) ya gidecektir. 

TııfsllAt için Galatada merkez 
rıhtım hanında umumi acante· 
ıine müracaat • Tel: Beyoğlu 
771 - 772 vı ya Beyoğlunda 
Perapalas altında Nartıı Nasyo
nal Tilrkl' turist ıcenalye. 
Telefon Beyoğlu 3599 1"t ya 
Tokachyan karşıtında beynelmlle 
yataklı vıgun kumpanyasıua 
Tel: Beyoğlu 1!330 ve }ahuı 
lscanbulda EminönUndt zmlf 
eokağında 8 Numarada acent~ 
vekiline mUracııat. 

Tel. lttıınbul '19 

aksim bahçesi 
Bugilnkü Cuma günu 

JÜYÜK VARY~:TE PROGRA',,t:ı.E Ht'i l K \1 \Ti.·~: 

Her ak,am yeni trupun bUyUk 
muzafterlyetlerl . 

Tatsinı Ba~~esi 
28 fJaziran cumırte!"i Ak~ımı 

saat !O da ~latmazel :\l.\CIH 
1.\"EISS"in ilk tem,illeri 

Bütün var~ · cte• trupu muvaffak: 

ve muzaffer olınık:adır. 

T.\SHll 1 - 25 1 lıziran 9.lO ta· 
rihli nushımızda lnıişar eden lsıın· 
hul ikinci ticaret mahkemesinden 
><rlhlıılı ilAndı mahkemece ~3 ha
ziran 9.10 tarihinde ilAnı ifilsına h· 
rar verilen ( 1 lüseı·in , ıfl ) beyin 
ismi sehven ( tlil5tyln 11.JI ) şek 
!inde 'e ilk içtima tarihi 5 remmuz 
9.10 cumartesi olduğu )"IZılıcak ilı:en 
~eln·en .5 mayıs p.ıanesi ~eklinde 
d"ilmiştir. t.shi~ \ c ınzihi keyfi· 
y<t olunur. 

Romanya Selareliı~ıı: 
Ronıanya ~1illi bankası 

S \'e '.!() [.ey lttyıncıindekl ban
konoıları ıedavulden çekmeğe karar 
\CrdiRini 'e tebdillerinin son müh
leti olarak 1 cylfıl 19.JO tarihini ta
~·in ettiğini \'C bu carihten sonra 
t~davül hu•usunda hiç bir kiymeı
leri kallT'ı\'acap;ını hiktimle alAkadnr
ların na;r.arı iui1aına \'azeyler. 

\lrzkur hankonoılann tebdil mu
amelesi yalnız Romanya :\!ili! Ban
kası idarcl merkeziy°'lnde veya vi-
1:1 , ılcrdcki 0ulıelcrinde icra edile· 
cek ti r. 

Bu gibi bankonotları hamil bulu
nanlar mukabilini günü fiatına ola
rak memleketlerinde mC\Cul bir 
Bankaya tevdi \'eyahut nakil masa· 
rifinin tenzilinden ıonra çek olarak 
göndcriim«ini arzu edip etmedikle
rinin bildirmeleri rica olunur. 

Sair fazla nııh'.ımat için Roman
ya sc{atttine e) ıı umu mı kon:->olala.:'° 
ı;;una müracaJt olunabilir. 

_..Herkes ..,..._.1111 

ELIP GÖR EBfLlR 

1 Em B,ı ~un • 

Melek Slnemasındcı 

~IAHI BEL'in tcnısili 

ı K ·G E ~ E L E H . 
Tenzilatlı fiatler 
Dühuliye 2~. Kr. 

---- Bu gün •llİl-••ll 
~:LI IA\IR .\ Sl~F.l\1ASINl)A 

~.\ı 'Si K .. ROL ve ~ARI KO

Pt:R'in temsili 

(;ÜNAllKAR "ELEK 

esli, sözlü ve şırltıll mm 
Aynca meşhuru Alem tenor 
TITI SKIP .\ 

nın rcpertu\ anndan PRl'\"CESSl
TA !\.!ARTA, ilAh. Şarlrılan 

Vız fiaıleri; 25·40-tıO kuruş . 

lstınbul iltinci tlcareı mıhkemr

sindenı 

1 Tacı Abbas 7..ade Mehm, t .\blıas 
Kehnemul efendinin 12 temmuz 
930 çarşımbı cünü konkordato nıl
zıkere~l icrasını dair mukaddema 
ilAnat icra edilmi~ ıse de mezkılr 

konkordaıon"n 7 temmuz 9JO paur 
lf!i gilnü saat 14 te icra oJunacaAı 
ııshihen ilin olunur. 

lstanbul ikinci icra tnemurluAun
dan: 

Rir borçtan dolayı mıhc11% ve 
paraya çevrilecek bir aynı ve carqe
Un ve kostüm ve ipetll kumaşlar 
1·7-930 ıaribine mO~ıdil salı günü 
;ıaı 14 de Slşli bomonıi ırımvav 

l11as' onu ch·ınnda 269 numaralı bo
yacı dıi k kAnında açık artıırma <u re
tile >atılacuğından talip olanlırın 

mezkur zamanda mahallinde hazır 

bulunacak ınemuruna mtiracaatlırı 

lliın olunur. 

MU,kUlltı Rel'edlnlz 
:'vliı~kiılAta galebe çalmak herke

sin vazifrsldlr. Fakat usulünü bilmek 
lAıınıdır .. \le;elA her türlü pastı re 
şekerlemelerin en nefislerini tedarik 
için Tokatlı daki fiat tenzilftundan 
iıtifade ediniz. Çıkolatnlar 260, lıis
kuilcr 180 pastalar 7 kurıış. F.vlcn
me \ e sair mcra,im için şehirde hu~ 
ıust ervls vardır. Telıfon Beyoğlu 4,; 

l IŞehremaneti ilanatı 1 
'.dolar d'lresi belediyesinden? 

Bedeli ke~fj (1552) lira ı.; kuruş· 

tan ibareı Bit\'Ulrada'dı palımuı. lcı 

i~u kadar nefis rakı 
yapılamayaca~ına kani olmak 

1 
için pazartesi giinlPri saat 14 
l tj arasında hi7.Zftt fabrika 

_.. mızı gelip .~örünltz. -

? 
OKUYUNUZ 
Kiralık park ye Plaj 

Kızkulesinin karıı sahilinde ve 
fstanbul'un en güzel hir mevkilnde 
ısri ve mükcmnıel bir surette vöcu· 
da geılrilcn .-e bütün menazın bedi· 
iyeyi ve tahiiyeyi hıvi bulunan Kız 

kulesi Park \e Pl:ljı kiraya verile
cektir. Talip olanlor görmek ~çin 

i~indeki bekçiye ve pararlı~ için 
sahibine müracaat eyle.inler. 

Olplomalı 

Bir Alman profösöril 
Tatil zamanlorında her türlü ilmi 

ve fenıı! ,.e bilhassa riyul dersler 
vermektedir. Alikadarlann Beyo~
lu'nda Tekke 5olragında Adamopulo 
ilanında 12 numerolu dairesine . 
müracıatları. 

lstanbul ikinci tlcareı ma hke
mesinden: 

·~ L çyUz çift tıkım topç" han an 
lcoşumunun 2 temmuz 930 tarihine 
müsaJif çarşamba glinil saat 10 dı 
Galaıa'da Rıhtım şirketi antreposun
da ıçık arıarmı sureılle sarılıcı .. 
il~!l. ~unun __ ~ 

diye ve buna muvazi sokakların par 
ke ve adi kaldınmlarile ŞC'-ck ınln 

tamir ameliyatı lılpalı zarf usoli'c 
münakasaya konmuştur, Zarflar ~O 
temmuz 930 pazar günü aaı 16 da 
açılacaAından ıalip olanların vak ı l 

muayyeninden teminat ve teklif mek
tuplarını encümene tevdi edemck 
ri ve keıilnanıevl görmek i;tcrcn 
!erin de daire heyeti fenni' e i!1' 
müracaatları ilin olunur. 

• • • 
Şehremıneıınden; /.abıııi bılec ıı e 

ıalimaınıme<lnin 367 inci m'ddr sine 
fıkrai Atiye cezyil edilmiştir. AIAka· 
darlann malumu olmak üzere ildn 
olunur. Siınlılerde rutulıcı de• ıcesi 
yüzde yirmidir. Bu mikıaröan C.zlı 

rutubeıll simit imal 'c luruhıu me
mnudur. .. "' 

Sııılmık üzere hah şuMsine hıra. 
kılan bir hılinın ilin tarihinden iri· 
baren on bet gün ıarfındı kaldınl· 

madığt takdirde mılzayede ile ı;aıı. 

lıcagı ilin olunur. 

iLAN 
Gebzcnln Sulıan Orhan mahalle

sinden iken ahiren vefat eden (',. 
kUd.rdı valdei atik mahallesinin bağ
lırbaşı caddesinin \13 numcrolu h,. 
neoinde mukayyet binbaşı mütckaitl• 
rinden <ellhıttin he 'in zc,·ccsi mu· 
uffer hanımın iltamı eylcdiıi vcra· 
set senedi davasında miiddeh e ile 
oğlu D:mir ve kendi valJc,inden 
maada lkamctg~hı meçhul S:ıim 

ilanım namında bir zevcei mutall• 
ka" hulundujtu ihhar edıldi~nde 

mütevtffının b3şka \:ari.,i kanuni) 
olanlanlann ycvmü muhakeme J.ı-

9,ıo ı.ırihlnc miisadif pazar günü sa 
at 11-.10 talik edilmiş ıılduğunda 

hlr.z it veya taraflarından bir nkil 
re mi v;ondermclcri ak,j takdirde de 
vamı muhakeme olunacaP;ı cümleni 
maliımu olmak Uzere keyfiyet gı 

re ile iJAıı olnn ıır 



HAYAT YOLU 

\ 
' l 

t{ADJN GENÇLİGİNDE YALNIZ HAYAL iLE. İKTİFA EDEP. 
l!">TİKBALİNl DÜŞÜNMEZ5E İHTİYARLIKTA ZAHMET EKER. 

Hanımlar 

Ha yatta hetl a ht o1nıa nıa nın sırrı 
TASARRUFI'UR. Bu sırrı siz herkes
ten daha iyi bilirsiniz. Yalnız süs ve 
israf sizi uçuruma sürükliyehilir. İsraf
tan kaçınız. Evinizde K U ~I B A R A 
bulundurunuz. Evde her kesi tasarrufa
alıştırmak sizin vazifenizdir. 

• 
Tilrkige iş Bankası 

. . ..... '.. . . : . ~ 

f uisek Maa~in ve ~anaJi Mü~en~isi Me~te~i 
Leyli ve mccc.ıni olan lıu mektep atideki şubeleri h vi ıir. 

1- Yiiksek 111a(l~n 111ül1endisliği. 
2- Yüksek sanayi ınühcııdisliği. 
Bu şubelerin tahsil müdc'e:i 4 senedir. ;\lezunlar stııj iı;in Av· 

rupay1 gönderilir. :\lünhasıran lise mezunları kabul olunur. 

3- l\1allen ıneslck şul)csi. 
. Bu ~u·,r madenl.:re jeometir ve başçavuş yeti~tirir. Tahsil ml:d· 

ıl<ti 3 .-cnedir. orta mektep mezunları imtihansız, ilk mektep me· 
Zl n'a ı imtihanla kabul olunur. 

A gar! yaş 16 dır. 
T .:drisnta 1 Teirinievelde başlanacaknr. Şimdiden kayıt mua

ıreıe. i b tşlamıştır. İstidaya melfuf 6 foto ile vesaik ve sthhat 
rn· o-, .. · n 7,on;nıldak'ta me•,tep müdüriyetine irsali. Mtidciriyct 

l DEFTERDARL~it'İLANATI 1 
Ayvahk malmüdürlü~ünden: 
Alibey nahiyesi, Küçükköy, Ayvalık, Bur

haniye, Edremit iskelelerile Altın Ova Dikili, 
Bademli, Candarlı, Reşadiye nahiyelerinin 
saydı berrinin saydı mahi rusumu üç sene 
ınüddetle pazarlıkla kiraya verilınek için se
nevi 4000 lira üzerinden 3-6-930 tarihinden iti-

. baren bir ay müddetle nıüzaycdcye konul-
ınuştur. 

1 F. 1. L. M. 
PABRICA ITALIANA LAMINE • MıLANO 

müS(let ve menli müntahapFerrania Röntgen f ilimleri 

GELMİŞTİR 
Türkiye umuınl ıcentası Umberıo Rdorzo 

1 T\!el ın Bevo§lu 4~40. llrrn§lu posta kutusu ;>;o 295 

·--------··--··--····ı·ii"tttt5pp·z7·-···, -
-·- u =•= ....... --- ........ ~··~ .. ~ 

1 
1 

ı ı 
ı 

!\leşherimizin zengin aalonlı.rında 
hcrke>İ memnun edecek müteaddit 
mcblly• ve karyolalar mevcut olup 

llcr nC\İ il 
ELEK~R .. iK;ı 
vantıla-:ı 
törleri l 1 

.""-A.J l Ti ~ ~ej 1 

, E ~ ~ 3i1 El l 
. ı 

sa.ıl r. ! 
~!ecro 1 lan · Tun el ~ 
mcvdanı, llevo~lu ı 

·,., k 'k . . ' - ·~ e ·trı cvı ~ t 
lleyazıı - lstanbul ~ i 
t\ı1u\'akkithttnc c3d- t t 

d~i No BJ I i 
Kadıköy - Şirketl 

Hayriye iskelesi 10 • i 
10, Üsküdor l ! 

tdiyaııa dı aza'.lli ıeshi!Aı gı.isıerilir •, .... ~ 

Flncancılar yoku,u 
27-29 numero 

1 i AsriT~~u~ilf,~D~~l~~ları 

BERLITz·~;kt~b.._i;ı~d-e .. Edirne Kız Muallim mek
tebi müdürlüğünden: 

Doktor 

HAFIZ CEMAL 

Yaz tarifeleri başlıyor 
Tatillerinizden istifade ediniz l 

Asri llsanları öQrenlnlz a 
Yeni kurslar açılıyof - Hususi ve umumi dersler. 
TacrUba darslarl maccanendir. ' 

-., Ankara - Taş Han, lstan':ıul :l56 lstilclAl caddesi .... 

inkara vilaıetin~en: 
Ankara muhasebei hususiyesince aşa~ıdaki şerait dairesinde fiiğa 

ve Balya ha valisinden 100- 140 baş damızlık Boga kapalı zarf 
usulilc münabsaya konulmuştur. Münakasa m[iddeti 29·6·930 
pazar güniinc kadar devam edecek ve yevmi mezkörda saat on 
beşde kapalı z,rflar açılacağından bunların muhammin bedeli olan 
14600 liranm yüzde yedi buçuğu nisbctinde teminat mekt•ıp ve 
makbuzlarını zarfa koymak şartile talip olanların Ankara encümeni 
daimisine müracaatları ilAn olunur. 

Şerait: 

1 - llogaların renkleri boz veya koyu boz olacak. 
il - 1, 5 Yaşındakiler 1 ,08 ve 2,5 yaşın,lakiler 1, ı 5 

ında olacak. 

irtifa-

3 - 1 faricl tc~ckkülatı kusurdan ari atrafın amudiyetleri mun
tazam hJttı7: ıh'rkri u!kıye karip, bogalık evsafı~a m~hk husyeler! 
am:JSız gö;tu; derin geniş sagnları vusath ve geniş boynuzlan arı

;ı:asız ve tam ul:.cak. 

4 - Hogıılar i,)le bağlanacak bir vaziyette ve 7.abtı raptı k:!bil 
olmalı. 

~ - Tırnakları siyah ve vücutlarında maddei sulıagiye<lcn ari 

lekeler buluıını:ıy;tcaktır. 

--Istanbul 'i'raınvay şirketinden: 
İLAN 

lswnlıul Tramvay şirketinin bedelleri tediye olunacak tahYil:\tın 
O uncu ke~idcsiııin 1 'frmmuz 19JO tarihinde öğleden sonra saat 
3,1 /2 ta '< ı:cr huzurnn.la. B:yu.~lunJa, Tün~\ mey<laıunda :\l:tro 
hanmda şirketin merkezi idar·,;inde icr.ı c<lilcceği, i~bu tal11ilAt 
hamillerine iHn ohnur. 

Amorc:sm;uı c~tı·di m~cibince, id:ı ke~ide,i, 1,000 (bin) ttdct 
t:ıhvil üzerine ynpılacaktır. 

TahvilJt hamillerinden arzu buyuran zevat, ke,idede hazır bu-
lunmaita daHt olunurhr. lstanlıul 1 O 1 laziran 1930 

'll'DI Rl\'l·:T 

istifade ile otomobil, Motorbot, Sandal, 

Demir kapıı ve parmaklıklar, Hane dotrama· 
tarı, Mobilyr, Kalorifer Radyotorü ve saire 

boyamak isterseniz 

Dünyanın en ınlikemmel 

rııstikll emay boyasını 

tercih ediniz. Zlra çok 
parlaktır. Uzun müddet 
dayn~ır ve fırça izleri 
asla göstermez. Toza, 
soğuğa. güneşe, istlme, 
tuzlu su ve tozlu havaya 
aside, umum yağlara ve 

lulricl her teslrata mut': 
h:ımmildir. 

Telefon: (Beyoğlu 1768) 

Evkal levaznn nıu~urıuıun~en: 
Mikdan Cinsi 

ı 50 ton birind yerli kok 
300 ., kiriple maden kömürü 
800 çeki odun 

7000 kilo Mangal kömürü 
Guraba hastanesine lüzumu olan lıa!Ma muharrer dört kalem 

1\lahrukattan kiriple kömürü kapalı zarf usulilc ve diğer kalemi 
a,enl münakaiaya vazedilerek Temmuzun on dokuzuncu Cumar· 
tesi günü saat on beşte ihaleleri icra edileceğinden talip olanların 

şeraiti anlamak ilzre Levazım idaresine ve ihale günü <le idare 

1 - Mektebimiz yeni binası
nada (Eski maryalurt) yemek 
hane., mutbak, çamaşırhane, 
bulaşıkhane ve müştemilatı te 
'iis ve bazı yerlerinde tamirat 
ve tadilat icra edilecektir. 

2- 7479 lira 85 kuruş bedeli 
keşifli olan bu inşaat 17-6-930 
tarihinden itibaren ve aşağı
da yazılı şerait dahilind ~ yir
mi gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. 

A - Münakasa 6-7-930 pa
zar günü saat 14 te mektepte 
müteşekkil inşaat komisyo
nunda icra edilecektir. 

B-Taliplerteklifnamelerini 
mün,kasa ve ihalat kanunu
nun 10 ncu maddesine tevfi
kan ihzar ve münakasa tari
hinden iki giin evveline kadar 
komisyona tevdi edeceklerdir 

C<ınıadın maada günlerde ötle 

Jrn aonra saat ( 14 • 16 ) da lsıan 

bul l.ivanyolunda ( 118 ) numcro

Iu hususi kabine;, ıdc hastalann 

kabul eder. 

Ecnebi meınleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bankı Kommerçiyala 
ita) yana 

Sermayesi 700,000,00J 
(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Tı aveller1 (Seyyahi;ı 

çekleri) ıatar 
Lire', frank, lngiliı Jira'lt 

veya clolan frank olarak 
satılan hıı çekler sayesnde 
nereye gitseni~ p1ramıı ke. 
mali emniyetl l ıa,ır va her 
zaman :~terB:ıi: dcııwanııı 

her larafınd:t, ~e!ıid~: ole!· 
lcrde, '·apurlar.h, lrenlerde 
bu çekleri en kı1çı1k lediyat 

için nakit m:ı 1n 'llııı l ı k lla
ylıkla islinnl eJ~:.ıi.ir;iniz. 
Tr:ıvellen çckle~i h:ıkikl 
sahilıın ien ha ,k ı kim e:ı o 
kıılııaam:ı yat"ajı lıir şekil da 
le; tip YC ıhta~ edılıniştiı. 

Pll0'1,t~~JiN ...nııı 
Frengi ve Balsojuk
lujundnn muhafaz• 

eder. 
Her eczaneJc bulunur. ~ 

Dr. Horhorun 
Beyoğlu 1\f kte;ı sokak No ~ 

moayıeııe sba'ıtan kj1ma aıkdar. 

C _ Talı" plerı· n ı· ktı· dar ve de- ikinci ticaret mahkcmslnden: 
lr14sın1 karar verilen Osman 

rec~lerı"nı"n anla şfla bı"lmesı" şa zade Abdülkadir beye alı ol _ uulıp;a knror verilen Uğıtbane 

0 • t • d yesindc Ü;man paşa Çiftliği naım 
ıçın ye lerın e mevcut fenni le maruf ve hissesi ( 4500) liray 

takdir edilen Ayazma sokağında 1 

ehliyet vesikalarını ve evvel- 27, 28 numaralı klrgir ahır ve sa 
manlık ve tarla ve mer'lnln ilç hlı 

Ce yapmış Olduklari inşaata •e itibariyle bir hissesi ve Kasım 
pışada Camii kebir mıhalleti~ 

dair aldıkları vesaı"kı ve mal"ı. dört kuyu caddesindo eski 28 y 
26 numaralı berber gediğinden mıın 

vaziyetlerinin ifayı teahhüt ~:ı~d~ı:nh~,:e~a/!:':u;ir•J: :~: 
d k 

se itibariyle bir hissesi ve a 

e ece derecede olduğunu na- mahalde eski 30 veni 28 nuıııarali 
asçı gediğinden munkalip ve ....,.""'!..llıl 

tık ve ticaret odalarınca mu- (30) liraya takdir edilen bir kıt 
arsanın üç hisse itibariyle bir hlssea. 

saddak ve~ikaları komı"syona ve yine aynl mahalde ve dört kUJll 
;;, lu meydan sokağiyle dclıağhane 

ı. braz etmelerı". danı sokaklarının nokta! iltisalua 
dükkfrnları mü>t•mil w mllftlslııittl 

D - inşaat keşı
"f ve şartname hi<se<i (2500) liraya takdir cdtle 

hamamın n1sı( hiso;estnin üc 
itibariyle blr hissesi yirmi gün milel 

sureti musaddakalarının Edir detle arnrma ile satışa \'IZolunm 
tur. Sauş 16-7-930 Çarşamba giln 

ne de mektep müdürlüg"' ünden Sa3! 14 de l\lahkemcnin iOis 00& 
sındı yapıbcaktır. 

e Istanb l ma • f " d • l u Talip olanlorın şeraiti ve h v u arı mu ur u- bu•us hakkınd• talsil4ı almak il 

ğ .. d l dosya Htibi Miıhat beı c 'eı a Baro' un en a ınması. 87.alanna her gun lığleden son 

M k 
müracaat C)'I. meler! ve :ırtırına E- üna asaya iştirak ede- takdir edilen kıım•tln~üzdcon n 

cek taliplerin bedeli muhame- -~e_u~.n-de--d-ep-oz-im_e_dıl __ ce-ği-il!_n_ol-f. 

nin yüzde 7,5 nisbetinde temi
nat irae etmeleri ve inşaatın 
devamı müddetince müteah
hidin bu inşaat üzerinde me
s'ul bir mimar bulundurma
sı lazımdır. 

Jandarma imalAthane müdüriyetinden: 
Adet Münakasası tarihi Saat 
6200 Beylik ı 2 :1 930 14 
2000 Effa çantası 13 1

7 930 ı4 
Yukarda cins ve miktarı yaztlı iki kalem eşya ayrı ayrı olarak 

kapalı zarf münakasa ile sann alınacaktır. Münakasalan hizalarında 
yazılı tarih ve saatlarda lstanbuldı Gedikpıışada jandarma iına· 
lıithanesinde yapılacaknr. Şartnameleri imalAthaneden verilir tek
lifnamenin tarzı iınl!sı şartnamede münderiçtir 

• • • 
ı - lzmirde bulunan dört numaralı jandarma mektebi efradı· 

nın 930 senesi ihtiyacı olan yüz yetınlş bin kilo ekmek ve otuz 
bin kilo sığır eti Haziranın yirmi ikinci gününden itibaren yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz rdilmiştir. 

2 - Bu iki kalemin münakasası Tt!mmuzun on ikinci Cuma 
günü saal onda mezktır mektepte icra kılınacaktır. 

3 - Şeraiti görmek arzu edenlelin btınbulda jandarma imalat. 

sinden: 
l\hhkemccc ifl4<ına karar ve 

ilacı Abbas Zade !\lehmet A 
Kehnemui efendinin iflAi ldlresl t 

mahkeme knlrmine tevdi 
mif oldugtından eshabı ınadub 
müraca3ılm ve 3yni z3m3nda 
idaresinin raporu okunmak 'e 
muımellb ~zekklır cdltmek ve b 
meı anda müflis tarafındın teklif 
len konkordato mllzak.re edil 
üzere alacaktan kısmen 'eyı te 
man kabul edilen c habı madub 
12 Temmuz 930 çarşımb:ı 

saat on dome mahkemede ifl~s 

sındı hazır butunmalan il!n olun 

füşiktaş sulh icra memurlu 

d•n: 
Dauı Abual efendinin şoför Mu 

tala efendi zimmetinde alacağın 
dolayi haciz edıtcrck saulm.ısı m 
karrcr bulunan bir adet arkası • 
karyola, bir duvar seccades~ bir a 
bcy-.z pirinç semaver, bir orta 
sası bir bakır kazan kapak!~ iki 
cero, bakır süzgeç ve bakır ibrik' 
haziran ı 1130 pazarte>i saat 
Beşiktaş Bayatpızannda saulacağı 

dan talip olanlann yeımi mczkQ 
hazır bulunıcalı: memuruna mura ı. 

"-~.._-.....~....ıı.......ı.ı......__~~~~~~~~~~~~~...J....b:ıııeııL.ıııiiı:l.iiı::liKCl;iıı.l:UD.üaı:a&daı::ı....~~~~~~~~~~~.Lı~.anlün~.-r. 
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-On s;,tcm seri ve kolay kullanışlı 

Yazı makineleri 
ı laruf C.RU , ER fabıikaıının yazı makineleri ınemleketlmlze de 

vilrut eımiştk 
Almanya hıikOmcti devairi resmivcsindc kabul olunan işbu makine 

u~it naklıılr prenslpl üzerine inşa edi' nılştlr. ~:uı e\"<ftfı MF.TANET 
~OR'A'I' ve SADELIKıir. Türkiye için umumi vekiller!: 

Yl 'SL I•' KAP.\ · cı MAllOUMLARI, Şamlı Han 13·14, lsıanbul 
posıa kntusu 569 lstınbul. llenü7. accması hulunmavın daha bir kaç 
şehir için t<kllfat kabul olunur. · 

BeJ~eliada lanatorıonı uıudurıuıunden: 
Heyl:'eliada Sanatoryomundaki pavyonunu üzerine çıkı lacak bir 

katın in ası <artname ve musaddak ke; ' !namesi mucibince 15 
ı Temmuz 1930 sah llnll saat 15 te kapalı zari usulile ihıle edil 

melt üzre münakasaya konulmuştur. Şartname ve kcşifnamelcri 
görmek isteyenlerin Sıhhiye muhasibi mcsullüğünc veya aynı z•· · 
manda pavyonu ıı;örmeK üzre Hcybeliada Sanatorvom miidiiriv 

tine müracaatları l!An olunur. 

1 

tıı 
\ 

) 

c 

t 
• 

b i 
ti c 
p 
l i ş 

~ . 

u 

r ş 

p a 

,1 

' 
\ 

. . :·;t.. ..~ t . . 

• 
" ileri,, Metodu 

lLK MEKTEPLERiN 'ôn ~E~ili 

I'\ 
'ı 

Maarif Vekaleti tarafından kabul ve 
önümüzdeki tedris senesi programına 

ithal edilmiştir 
Bir alfabe ve 1 inci, 2 inci, 3 üncü, J üncü, 
5 inci senelere nıahsus kıraat ile 4 üncü 

5 inci seneler için Gramer 
Muharrirleri: Memleketimizin en muktedir 

ve mümtaz kalem sahiplerinden 
Celil Nuri Bey ve rüfekası 

Alfabede "lleri,. namı verilen yem bir metot taıblk ve yepyeni bir 
uınl ihtiyar edilmı,tir. Bu sayede çoculı: derhal okumağı geçmektedir. 

Alfabe ile blrlnci kıraati bitirenler, okumak ve yazmakla hımen 
noıiyet p<:yda ederler. Kıraatler en asri ıelAklı:lyıta muvafıkar. Çocuğa 
bayat, para kazanmak, kendi kendini yetiştirmek., sıhhat kudret, )'Olla· 
nnı göstermektedir. 

Her ders rcsimlldir '" resimler Viyana akademisinden Muhsin 
Rıfat Beyindir. Gramer haşin hir ders olmaktan çıkarılmı,ıır. Pratik 
olanlı: dUril5t yazı yazmak ögreıilmckıe, külden cüze seçilmektedir. 

Ba kitaplar tahrir noktai nazarından emsalsiz olduğu gibi 
klat, resim, basla cihetinden de mevcut blltllıı eserlerin 
fevldııdedlr. 

•/ılt mektepl•rln Dil Serisi" m•mleketlmlzin 
şlmdly• kadar giJrmedlğl, fak at muhtac oldudu 
kitaplardır. 

"ileri. metoda yalnız talebeye değil yeni harflerlmlde 
okuyup yazmakta tekemmlll etmek isteyen herkes dill~izl 
kolaylık ve ıUr'atle llgretmektedlr. Metodumuz hakkındaki 
ufak risaleyi isteyenlere meccanen takdim edlyoruı. 

Adrea: Galata Mertebani sokağında Çituri Hanında 
• heri kUtuphaneıl. 

BUYÜK 

fllllHE P\llNGOS~ 
6ncı keşide 11Temmuz1930 dadır. 

Büyük ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca: ''100.000,, liralıl{ bir 
mükafat ile'~so.ooo~,·'40000~, 
"25.000,, "10.000~, liralık bü-

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

verilecektir. 
Biletler : Bayilerden Temmuzun 

yedinci günü akşamına kadar 
talep edilmelidir. 

lstan~ul Tuz in~isarı ~as ınü~ürlü~un~en: 
Çamain meml!ha11run 980 senc~i mevsimi ıhracatında lscimal 

olunmak üzre (2000) adet bcanbul küfesi 15/6 930 tarihinden 
ıtibaren yirmi gun mıiddetlc aleni mllnakasaya konulmuştur. iha
lesi 6 7·930 tarlhiue mıisadıf pazar günil saat on beştedir. Talip 

olanlar şaraiti anlamak ve munakasaya iştirak etmek !izre pey ak· 

çclerilc lsıan bul Tuz in hi<arı baş mııdüriyccinde müteşekkil komi

syona m-racaat cylemcierı. 

inkara ba~islıane uıü~ürlü~ün~en: 
Ankara hapishanei umumiyesi natı muvakkate mektubu ile bir 
in birinci altı aylık ekmek ihti tikte 28 haziran 930 cumartesi 
acı olan 113880 kilo ikin ci ne- günü saat on beşte vilfiyet mek 
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TESKıN 
iÇiN 
PEK 
MO
KEM.· 

MELDiR 

FORD AM 
EN SONTEKEMMÜLAT 

• 

1 ŞiMDi daha sa{llam 
4 vitesli 'transmis· 
yonıa mücehhez. 

-··-
Yokuşlarda daha büyük 

kuvvet:. 
A§ır yükler· altında daha 
fazla çekme kabiliyeti. 
f:'ena yollarda, çamurda, 
,kum üzerinde müt:ezayit: 

çekme kuvveti. 
Fevkalade çevik manevra 

kabiliyeti. 

l'APATY!.l 

f',SANSI 1 
j 

Kundak takımı fazla itinaya 
muhtaçur, bunu ancak Lüks 

temin edebilir 

1<' -
ııiiiiiliil 

Bctx:klcrin elbise ve ~ınru 
yıkamak için lAzım ~len tcmın,au 
anca}J; af \IC yumuşak LUICS 

-=bilir· 

1 

En yakın resmi FORD 
acentasından ihtiva· 
cınıza en eıverl•ll hu
&u•f karoseri tiplerini 

istişare edlnlır 

Gümrüğü tediye 
edilmiş olduğu 

halde 

ŞASiNiN FIATI 
l&TANBULDA 

1800 
LI RA 

PAGEOL 
Adi ıabun bunlara ıcrılik ve 
Jı:.atılılt verir iti naziJc ciltler için 
bir tehlikedir. 
Lti ıt s' Un köpüğü her _dOrl~ 
pis.liQ.i umizlcr ve elb!!elen, 
hatta bir çok der.Jır yW.ndıktm 
tonra bile, yumuşak tutar. . • 
Çocul<ların yumuşak tcnıru 
aöZetmdt ıstcrseniz çaaıafUlanm 
ı.tJis ile ,uayuuı. 

,ecr 
işkencel~ri I 
Ziyadan kaçan tahta kurular saklandıktan 
pla yerlerden gecellyln çlkarlar ve uyurken 
elzl ıeırarak kanınızı emerler ve uykunuzu 
haram ederler. Onları yuvalarında mahve• 
diniz. Bütün köşelerde yarıklarda Flit 1 tu• 
luınba ile sıkınız. 

Prostatit 
iltihabı mesane 
Seyelanı meni 

Bel sotuklutu 

(Jut mllliter 

~· 

PAJEOL 
En kuvvetli ve 

müessir muzadı 

T~sirl seri ve esaslı 
Tebevvüliln evcaını 
izale ve bUtün lhtl· 
l1b meneder. 

1 
MÜPTELA VE MUZT'ARIP OLANLAR ICJı. 

~ PAJEOL BiR TEDBiRi ŞAFIDIR 
Parls hastaneleri mütaahhldl: Şatlllen MOesseseaı: 

l~ büyük Milkllfat • bllQmum eczanelerde satıhr. · 

LUKS 
ı.&Y&a • i aADIP. 1.1.ll thılllil-I, 1"01' T MiN i.A Y. l~Gİl.Tll •& 

M - l.X ı •z ·o .. •A T 

lstaııbul Dördüncü icra dai resin-
den: 

Mürünet hanımın mUıevcffa 

t 

Flit alnekler\, sivri elneklerl, pireleri, ııU~e· 
ıerl karınca arı, hamam böcekleri, tahtaed U• 
ruları öldürür l/e yumurtalar•nı imha er. 
Tehlikesizdir. Kat'iyen leke') .ı.pmaz. 
Flit ı hatarat öldU rUcU diğer mayllerle karı,. 
tırmayınız. Sarı tenekeye • ıılyah kuıtaılla 
dikkat ediniz. 

;»aha ;çabuk _6ldiırüt. 
Umumi Deposu : J. BERT we ŞOREKAsl latan bul ·Galata Voyvoda H~n ____________ ...,, 

, 
Kokuları ruhnevaz ve haftalarca sabit, dereceıi yükıek 

Bn~ut ve Sahiller Emrazı istilaiJe hasta
nesi ta~a~etin~en: 

Hasan Şükr il beye borç vadiğ l bin 
iki yUz l iranın temini için ,·efacn 
roefriı~ Üsküdarda Selman al!; ı ma
halleoinde Karaca ahmct cadJcsinde 
atik 15-5 cedit 17 numerolu bir bap 
dükkilnın nısıf hisse$! otuz gün ınüd· 
dede bi rinci ihalesi yıpıimak ilzere 
müzayedeye vaı olunarak yüz lira 
bedel ile talibi uhdesinde olup bu· 
kcrrı Iilzde beş :ıamla ve on bet 
gün müddetle ihaleyi kat'iye mü
zayedesine konulmuııur. 

Hududu sap;ı kasap Fehmi Ef. 
ıolu ocaklı ol';lu !•mail ve Himmet 
ağa ve saire dükkAnı garbı bımım 
ıokağı cephe5i Karacaahmet caddesi 
ile mahduttur. 

ESANS, KOLONYA 
ve bütün tuvalet levazımınııı Bahçekapıda Ticaret Borsası kar· 

ıınnda Ramazan zade Cemal ecza deposunda bu\ursunu_:. 

Haydarpaşa f.mraz ı istil~iye ha:;tancsi için 1930 sene! maliyesi 
nihayetine kadar lüzumu olan otuz iki kalem meltQlAt ve saire 
münakasai aleniye suretile mubayaa edileceğinden ve münakasa 

6 temmuz 1930 tarihine mtisadif pazar günil saat 14te Galata' da 

'Kara Mustafa Paşa caddesinde kı\iıı htanbul Liman sahil sıhhiye 
merkezi ~ertabatinde icra edileceğinden talip olan ların yevmi mea
kQıda masraf ko u!syonuna ve şartname Itri almak ıizere her gön 

mezkQr hastnııc idare mem urlujtuna muracaat etmeleri ilan olunur. 

Kappelli 
( Cıppeili } 

emsaisl~ 

Mesahası bllA bahçe elli dokuz 
triın üzerindedir. 

Evsafı dukktn birinci kıt tım 
kArglr tısı kısmın yalnız tavan dö· 
şemeleri ahşap dlıer aksamı kArilr· 
dlr. Elvan çini dtlkk~n üstünde bir 
aofı, bir arılık, bir helA, yazıhant 
arkı sokağı nazır cihette bir çini 
dtlfell mahal vardır. Kıymed tama
mına d~rt bin y11& lira kıymoı tak· 
dir edilmlıtlr. 

IstanbulNafıa fen mektebi 
Mübayaat komisyonundan : 

Mektebin 930 Haziran ipti· görmek istiyenlerin eyyamı ~: 

( i ekmek ihtiyacının bir hafta tubi odasında müteşekkil ko- F 
'1Üddetle Ve kapalı zarf USUlile misyona Ve §eraitini anlamak Ü- ilm 'Te plaklarını 

Talip olanlar n fazla malOmaı 

almak lıteycnler 118·S81 l doıyı nn· 
meroın Ue 11· 7-900 tarihinde 1111 

14 dan Hl ya lı:adar Dairemize mU· 
racut etmeleri n me~tuı Hattı lha· 
lcıl yıpılı<ıalJ illa olııııııı 

dasmdan mayıs 931 gayesine ka 
dar ihtiyacı olan Et, Ekmek, ve 

erzakı mütenevviasiyle mahnı
kat ve yaş sebzesi ayrı ayn şart 
namelerle ve kapalı zarf usuliyle 

münakasaya konulmuştur. g3o 
senesi haziranın 29 uncu günü 
saat 14 te ihaleleri mukarrerdir. 
Evsaf, miktar ve şartamesini 

tiliyeden maada her gün GürJlll 
suyunda mektep idaresine vetıl 
nakasaya iştirak edeceklerin d 
yüzde 7 ,5 nisbetinde teminat il 
çelerini müessesesatı zirai>'' 
muhasebeciliğine bitteslim ıı.1 
cakları vezne makbuzu ve tı 
ret odası vesikasile birlikte }''. 
mi ihalede mektepte müteşe1' 
komisyona gelmeleri. 

emdiden münakasaya konmuş- zere müddei umumilik kalemine her yerde arayınız. En iy,:.ridlr. T..:nıbe tdlnlz. Her yude 110Jır. 
ur.Taliolerinin 800 liralık temi müracaatları .. .iiİİıiiiıiimiıiııiiıilım•llİııı••••-•••lllİi!lıı•••• 

L Jı.fes'u/ Müdür: Burhanettin 


