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Da"l"mWB.ha:r:riPI.: Sii.:r1t l'lm:eba.•- 1'19:.Al:&nmlUT 
sah rünü bitiyor '- 1- Halk ve esnaf ne istiyor? 

Ziraatimizin ıslahı 

Asrımızın istihshl şartlan 
tamamen değişmiştir .. Herhan
gi bir memleket bir istihsal şu
besini ıslah etmek istediği 
zaman her şeyden evvel o şube
nin cihan iktısadiyatile olan 
alakasını da nazarı dikkate 
almak mecburiyetindedir. Güm
rük setlerinin arttırılması sureti 
le kapalı bir iktısat siyaseti ta
kitı etmek her millet için en. iyi 
bir inkişaf çaresi teşkil etmez. 
Milletlerin biribirlerile alış ve
rişte bulunmaları tabiatı eşya
nın izalesi mümkün olmıyan bir 
zaruretidir. Onun için serbest 
rekabet sahasında muvaffak ol
rnak carelerinin temini iktısat 
faaliy~tleıinin en büyük bir ga 
Yesidir. 

M. Celal Bey 

iş Bankası U. Mil
dürü Jstanbulda .• 

Dün Fırkada 
meclisi • 

ıçın 
• 

Şehir meclisine intihap na 
sıl ve ne vakit yapılacak? 

Namzetler intihap
tan bir gün 

evvel ilan edilecek 

bir içtima yapıldı ve şehir 
intihap esasları görüşüldü •. 

itilaf name 
Yunan ayanıÇa·itti

fakla kabul etti. 
Venizelos ayanda da 

bir nutuk irat etti 
ATİNA, 28 (Apo.) - Yu

nan ayan meclisi dün Tiırk-Yu

Gazi Hz. 
Marmarada bir 
gezinİI yaptılar 

Gazi Hz. dün sarayda istirahat 
buyurmuş ve akşama doğru Sa· 
karya motörile Marmara açıkla
rında bir deniz tenezzühü yap
tıktan sonra Dolmabahçeye avdet 
b••·,1rrr::ı .. lardır. 

nan itilafını müza :ere ve tasdik ------ -------' 

·Türk-Irak 
Hudu ... komisyonu 
mesaisini bitirdi .. 

Irak murahhaslarının 
şerefine üç ziyafet 

verildi. 

-· 

Havalar ırerln gidiyor •• derken birdenbire okad•r çok 
sıı:ak gapnıag11 başladı ki dün herkes ne yapacalJını, 

hRraretlııi nasıl gidereceğini düşünüyordu .. 

t 
1 

t 

f Hararet dün gölgede Vekalet ve H. Veki- ·ı 
27 derece idi lece tasdik edildi 

1 

Rasathane bunda gay
ritabiilik yok diyor 

Emanet memurlan ~ 
Barem farkını 

alacaklar .. 

gümrüğünden boya 
makinesini nasıl kaçırdılar'? 

Son zam•nlarda blrçolı lıaçalıçllıklara a•hne 
lthallit gUm,-lliJiJ 

Galata gümrüğünde büyük bir şeyden haberi olmıyan 
bir kaçakçılık vak'ası meydana komisyoncuya bu makineyi ·· 
çıkmıştrr. rükten çektirmiş ve Koço i 

Bir Fransız şirketine ait bü- de bir tüccara satmrş. Mese 
yük bir boya makinesi bir müd- nihayet anlaşılmış ve zabıta i 
det evvel şehrimize getirilmiş vaziyet etmiştir. 
ve Galata ithalat gümrüğüne 

bırakılmıştır. 

Aradan bir müddet geçmiş 
ve Süleyman isminde biri }ıi"" 

Makineyi kaçıran bu şaiu 

evvelce de Galata gümrüğünde 
vay kaçırırken vakalanmışt.ı. 



ırıllliyet,,in tarihi tefrikası: 22 lçerde evet.. dışarda hayırı Atına mekt;b~- ·jsoN ~ 
Hindistanda verilmesi tavsiye Türk-Yunan itilfifı nasıl ll BER 

d ·ı d Ağrı vak'asinın aslı 
Avusturgaelçisigeridönüyor e 1 eni are şekli nedir'? tasdik edildi ? Köylerde sarkıntılık 

E ı ti · . . r',.r h · b' l d - etmege kalkan çete-
Metternlch'in yolladığı elçi Mehmet Aligi ya e ere genış manasıle muhtarı- .vıu acır n1e us ar an yalnız ler tenkil ediliyor 

ikna edemedi ı yet verilebilir, fakat. ordu bir kişi muhalif ! BAYE_zr:ı-. 21 A.A. - Ga-
mutlak 1 il' l . ı· d zetelerde mtışar eden Ağn VU· 
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a ng iZ erın e 10 e olmalıdır M Ven'z I 'k' I k t .. b lkuatı havadisinin aslı şudur· 
• ' • · • I~ e OS 1 1 mem e. e munase atının artık "Bazı eşkiya çetelerinin f;r-

Sımon hey etı raporunun son kısmı samımı olacağına kanı bulunduğunu söylüyor sat buldukça ıranda teçhiz ve ih 

Hindistanda tetkikat yapan 
Simon heyetinin raporu geçen
lerde neşredildi. Fakat o heye
tin Hindistanda ne gördüklerine 
dair olan kısımdı. Bu sütunlar
da Simon raporunun ilk neşre
dilen kısım hakkında az çok ma
lilmat verilmeğe çalışıldı. Ra
porun ayın 24 ünde neşredilen 

zar olunarak vakit vakit Ağrıya 

__ ATİNA, 26 (Milliyet) - sedilen mallarının bir kısmı ha- g~ldik~eri .~~- hu?~t üzerindeki 
Turk - Y1:1flan itilafı nihayet kikatte mevcut olmadığını söy koy_lenn surulennı Irana sür
bu sabah ıkide tasdik edildi. ledi. Çaldarisin ekalliyetler mege çalIJtıklan malfundur.Bu 
20 saat ve üç celse devam eden hakkında teminat alınması söz çeteler Agrıda tayyarelerimiz 
münakaşalardan sonra hazır bu !erine cevap veren Başvekil e- tarafn~da~ ~O hazirandan itiba
lunan 214 meb'ustan 191 mebus kalliyet muahedelerine artık i- ren hır ıkı ansızın yakala
tasdik le~inde, 19 aleyhinde timat etmediğini, Türkiyenin ~ıp ?ombal_anmışlardır. Bu~W?' 
r~y verdı ve 4 meb'us müsten- Rumlara karşı vaziyetini iki uzenn~ e~kıya tekrar Irana ıltı. 
kıf kaldı. devlet dostluğu esasına göre te ca etmıştır. 

t _ ikinci kısmı Hindistanda ne gi
bi bir idare tesis edilmesi lazım 
geldiği hakkında bir takım tav
siyeleri ihtiva ediyor. İlk nesre
dilen kısımda Hindistandaki· mi 
lyonlarca halkın nasıl kesif bir 
cehalet içinde bulunduğu kayde 
diliyor, bu milyonlar arasındaki 

19 meb'us ş~ fırkalara men- sis edeceğini ilave etmiştir. . VAN, 23 A.A. - (C'.eçikmi~ 
s1:1ptur: 11 ehalı fırkası, 3 terak- Başvekil, bundan sonra ak- tır): İrandan gelen eşkıya 19 
kı, 3 milli cümhuriyet, 1 müs- tedilecek itilafları nazarı dik- hazı~anda hudut üzerinde kain 
takil kraliyet, 1 muhacir. katten geçirerek konsolosluk Hanık köyüne taarruz etmişler 

Netice öğle vakti Atina se- dostluk ve hakem ticaret m~- ve geri püskürtülerek Irana kaç 
M. Simorı firi~ize resmen bildirildi. M. ahedeleri aktedile~eğini söyle- mışlardır. 

yet teşkilatı temamile İngiliz Venızelos Enis Beyi nezdine miştir, demiştir ki: . VAN, 27 A.A. - Iran dahi
hükumetine ait kalacaktır. davet etmiş ve keyfiyeti bildiri - Bu muahedelerin aktini linde Yekmel köyünde hazırla

İkiliğin izalesi denilen yuka- miştir. Yarın da Ayan Meclisi mali itilafın imzası ile ileri sür- nan 110 atlı kuvvet;nde bir çe
rıda 3 üncü noktada kaydedilen tasdik edecektir. Başvekil bu müş olsaydım Yunanistanın te, maktul Kör Hüseyin oğulla
cihet e.yaletlerin kendi dahili iş- münasebetle memnuniyetini se bunlara daha çok alakadar ol- rı ile Yusuf aptal gibi takibatı
lerinde muhtariyeti ve merke- firimiz Enis Beye izhar etmiş duğu intibamı verirdim. Tür- mızdan Irana iltica etmiş olan 
zin bunlarla meşgul olmaması tir. İtilafnamenin musaddak kiyeye karşı yeni müzakeratta ma!Um rüesarun idaresinde ola. 
tercih ediliyor. Merkezde valii nüshaları on beş gün zarfında müsait olmıyaıı bir vaziyette rak 19 '20 gecesi Gevirişamyatı 

~ türlü, türlü ihtilaflar olduğu sö-
ı:t yleniyordu. 319 milyon, fakat 

0 
- İ_?gilizlerin gösterecekleri girmiş olacaktı. bu ısatnalinin muhtelif ırk ve dinlere mensup, 

: 
1 
enalıga kapılmamak daha mu kumandayı tevhit ederek Mch- türlü türlü ihtilaflarla ayrılan 
·afık olur. Mısırın kuvvetli ve met Aliye büyük bir salahiyet halk tabakalarının - İngiliz nok 

: 
1 
ııüstakil bir memleket olduğu- verdiğini gösteriyor. Mehmet tai nazarına göre - istiklale sa

ı ıu görmek hususunda İngiliz- Alinin kaç senedir beslediiTi 
umumi vardır. Bu Hindistan im teati edilecektir. kalırdım. civarında hududu geçmişler ve 
paratoru ,,Jan İngiltere kıralı- Şayani dil; at!. Tahdidi teslihat rr.ensup oldukları Haydaranlı a-
nın vekili demektir. Valii umu- İtilafın tasdikı münasebe Başvekil, Türkiye - Yunanis şiretinin Türkiyede bulunan ak-erin hiç bir arzu beslemedikle- emeli artık olmuştu. "' 

tı 'ni söylemeğe lüzum yoktur. Bunun üzerine Mehmet Ali 
. j ~~diye kadar olan hadisat İn- 15 bin kişilik bir ordu toplamış, 

ılızlerin Mısır üzerindeki e- Nisanda İskenderiyeye geldi. 
ellerini göstermiştir. Onun Navarinden dönen Türk ve 

' ;in İngilizlerin gösterecekle- Mısır donanmaları İskenderiye) 

minin bir kabinesi olacaktır. tile şayani dikkat olan şeyler- tan arasında tahdidi teslihat i- rabaları nezdine kadar ilerle-
Kadmlara intihap den bıri hiç şüphesi.~ ~ndur: çin bir itilaf aktine çok ehem- mişlerdir. Iranda yapılan terti-

Raporda kadııılara intihap Meclisteki' 35-40 muhacir meb- miyet verildiğini, ikamet için bata göre sergerdelerin Zilan 
hakkı verilmesi ileri sürülmüş- u~tan ancak 1 kişi itilafın aley yapılacak itilafın Yunanistam etrafında bir irticai hareket kal 
tür. hınde rey vermiştir. M. Veni- çok alakadar ettiğini, teşriniev- dırıp tevsi etmeğe düşündükleri 

_ meı;:afi za?.i~~n .. ne ka~ar .i~i de bekliyordu. 1 
r orunurse gorunsun netıce ıtı- Mehmet Ali'nin Fransız, İta! 

arile Mısırı zaif düşünnek e- yan tersanelerine yaptırdığı ye-
d ıelleri vardır. ni gemiler de lskenderiyeye ge-1 

Mehmet Alinin tercümanı, tirilmisti. Bunlarla beraber bir-1 
t' !ariciye '.1azırı Boğos artık bir de Fraiı.sız bahriye heyet gel- 1 

2 !Y söylemiyor. mişti. ı 
', Avusturya Elçisi Kahirede Bu yeni, şayanı dikkat bir fa-' 
. i vazifesini ikmal ediyor, dö- aliyetti. Başta İnP'iı;·,!: .:;ldugu: 

üyor. Mehmet Aliyi fikrinden halde h•ı !lareket ~Avrupanın gö 
\ · ız geçirmek kabil olmadığı ne zündeıı kaçmadı. Avrupa payı
' cesine varıyor. Avusturya El- tahtları arasında muhabereler 

si buna dair yazdığı uzun ra- cereyan ediyor, Babıali ile Mo
l :ıranda şu neticeye varıyor: radaki tebaası arasında müşte

. Hidivin _Ba~ıaliye karşı olan rek ve fili bir müdahaleye giriş 
c . ımatsızlıgı hır taraftan, para- meği sözde haklı göstermek 

zlığı da diğer taraftan devam için bir takım esaslar bulmağa 
ı .tikçe ve A vrupanın vaziyeti uğraşılıyordu. 
ıkkmdaki fikrinde inat eyle-
kçe Mora asilerine karşı olan 

(Bitmedi) 

. · ırak.etten bir an evvel sıyrıl-
1 JI ak İstiyecektir. Çıkılamıyor 
ı' /Ki YOLDAN BiRi Hey'et aczini itiraf 

İşte Mehmet Ali kendisini bu 
ıretle, 826 senesini: son ayla- ediyor! 

~ ~da, şu iki yoldan birine git- KALKÜTA, 27 A.A. - Hi-
1 'I. ek mecburiyetinde görüyordu malayanın cenubunda kain olup 

~ Bu yollardan biri Babıaliye 8,581 metre irti 
ırşı sadakatinde devam ede- ı faında bulunan 
k uhde~~e. aldığı _vazif~yi Kantchindjinga' 
pmak, dı~en de padışaha ıs- ya çıkmağa te-

.. n .etmektı. !... . _ . _ şebbüs etmiş o-
Yunan asılerı ışı haydutluga lan heyet azasın 
ırs~lığa dökmüşlerdi. O ka- dan M. Smythe, 

1 r kı Yunan korsanlarının te- halihazırdaki 
vüzüne uğramıyan hiç bir ti İ nesle mensup in 
ret gemisi yoktu. İngili: ı;:c 1 sanlar için bu çı 

. i bile git gide Yunan davası-, kışın mümkün 
haysiyet ve şerefini kaybe- olmadığını çün-

ın bir iş haline geldiğini söy SM. "T HE kü 1000 kad~mlik 
ı nek_ten kendini alamamıştır. uçurumların üzeriı.de açılması 
İngıltere, Fra~sa ve Rusya gayri miı.-nkün gayet büyük buz 

1 
tık bu ~el~yı .ha~letmek za drvarlannın çıkmağa teşebbüs 

. ~ı geldıgı ıddıasıle • ~ekrar edenlerin yollarını kapatmakta 

. dıyete ge~~rek Ba~ıali n~~- olduğunu beyan etmiştir. 
1de teşebbusata yemden gırı-

1 ıorlar. A 1. i I d 
827 senesi girdiği zaman va- ,gan S Bil_!! 
ıet şöyle: Yunanistanda İbra Kolera çıktı 

, n 0paşan~n kuvvetl~ri artık a- TAHRAN, 27 A.A. _ Afga-
bır vazıyette beklıyor. Dev- nistanda kain Çelatabatta kole
ler S~l~ Mahmu~": Y~nan ra zuhur etmiş olduğu söylen. 

1 
~selesın! halletmek ıçın hır ta mektedir. İran hükumetinin sıh 

1 
n teklıflerde bulunuyorla~. hat işleri idaresi karantina tesi 
k~t St~ltan Mahmut bunu_n satı vücuda getirmek üzre hudu 

ı dışa~.ıle ~e?,aası ~rasında bır dun kapatılmasını emretmiştir. 
. oldugu duşuncesıle İstanbul Tayyarelerle koleraya m t 
ı ki ~lç~lerin sözlerini ehemmi mühim miktarda serom gö~~:
te layık bu~~uy".r. rilmiş ve birçok doktorlar hu
Mehmet Alının nıhayet İstan d t bo daki ahal' · ıl k 
la l . ki" d b' .. u yun ıyı aş ama 

o tımatom şe ın e ır mu u··zre h d t b h k t t .. M H' u u oyuna are e e -
:aatını goruyoruz. ısır ı- · · H d ll d · b 'd" - -- d 

1 
d mıştır. u ut yo ann a seyyar 

rı u gı ışıe muca e e en h t 1 .. d .. 1 . . ' ·ı.e · · · ·· 1. k B b Al' as ane er vucu a getın mıştır. 
cı cegını soy ıyere a ıa ı 

ır tehdit ediyor. Manş tüneli 
ı ~ ı 1 ~eh?'1e,t Alinin sevmed~ği a- LONDRA, 27 (A.A.) _ Muh 
yo , _ n k~: · · . ,Kaptan Husrev telif fırkalara mensup 100 ka 

;a degıl mı· • • dar meb'usun Manş denizi al
;uıtan Mahmut Kaptan paşa tında bir tünel inşası lehinde 
azlediyor. Bu suretle Hidive vermi!l oldukları karar sureti 
·şı bir cemile göstermek is- bu ayın otuzunda Avam kama
or. Kaptan paşanın yerine rasında müzakere edilecektir. 
rimiran rütbesile gönderilen Hükumet bu meselede vaziyet 
hir Bey Babıalinin kara ve almıyacak ve binaenaeyh, Ame 
ıi:ı: kuvvetlerinin kumandası- le fırkasına mensup meb'uslar 
leıiıhde edecek, fakat kendi- reylerini serbestçe verecekler

, .~ehmet Alinin emri altma dir. 

Hindistanda sözde müstakil zelosun beyanatından sonra di- velde Ankaraya gideceğini, hü elde edilen vesaikten anlaşılı
! bir takım devletler vardır. Si- ğ~rleri itilafın lehinde rey ver- kumetin şimdiye kadar muhacir yor. Bir haftadanberi eşkiya Zi
mon heyeti bu müstakil devlet- mış~e~dir. Bu, Venizelos hüku- lere 30 milyon drahmi sarfet- lan etrafında harice yayılmışlar 
!erin, yani mahraca, raca, novab metının k.uvvetini gösterir. tiğini söylemiştir. ve jandarmadan rast geldikleri 
gibi hükümdarların da iştiraki- . _Çaldarıs, Kafandaris ve Kon Başvekil samimi surette Tür karakollar karşısında muvaffa-
le bir Büyük Hindistan federa- dılıs tarafından yapılan muha- kiyenin maziyi unutarak iki kiyet elde edemiyerek jandarma 
syonu tesisi fikrindedir. Hindis- lefet Türkiyeye olan husumet- memleket münasebatının dos- nm ve kıtaatın bulunmadıiTı kö
tan Cemiyeti Akvama dahil 

01
_ değil, belki de sırf muhalefet tane bir şekle koymak için ylere sarkıntılık ve cebren"taraf 

malıdır.Fakat Hindistan için di yapmış olamk içindi. Çaldaris arzu duyduğuna emin olduğunu tar tedr:rikine tevessül etmişler 
• ğer İngiliz dominionları gibi, hatt~ daha ileri giderek bir de ilave etmiştir. dir. İttihaz olunan takip ve ter-

İngiliz imparatorluğu dahilin- e_kallıyetlere teminattan bahset Bu akşamki gazeteler İı;met tibat eşkiyanın tekrar Irana il
de tam b;.r muhtariyet sahibi ol- tı. M.Papanastasyo,ki Yuırnnis- Pş. Hz. ile M. Venizelos ara- tic:ısına mahal bırakmıyacak 
mak istikbale matuf bir sayedir. tanda. s~lh iç_~n çalışanların ileri sında teati edilen telgrafları ya maksat ve mahiyette alınmakta 
Yoksa şimdiki halde-ve kim bi- gelenıdır, soz alarak diğer fır- zıyorlar. dır . 

ka reisi arkadaslarma sordu· • d 
lir ne vakta kadar Dominion i- _ Bu itilaft'iın daha iyi bir Macar sefarethanesın e Lora ırvlng 

- lli~distan Umumt Valisi - daresi tatbik eailemez. Hele is- M f th . d d"" sureti hal bularak telif edebilir acar se are anesın e un 
tikbaL? misiniz? .. Yunanistana İstan- akşam için hususi bir garden 

Ankara otomatik 
telefonu hip olamıyacakları, çünkü İn- Bu kelime raporda h'c g · · · d"l · · ı_ eçmı- buldan 100-120 bin muhacir da- partı tertıp e ı mıştır. 

gilizler oradan çıkarsa Hindis- yor ANKARA 28, (Telefonla)-
tan halkının biribirine girecekle ... ha mı gelmesini istiyorsunuz?. Suriç yoldaş Ankara otomatik telefonunun 
ri idia edilmektedir. Muvaffakıyet Yoksa Türkiye ile harbedilme- Rus sefiri Suriç yoldaş bu- üçüncü santıralı ve teferruatı 

S
. da ... "klAl" sini mi istiyorsunuz?.. gün Ankaraya avdet edecektir. ımon raporun ıstı a lrlandadan Amerı· _ S Almanya' dan geldi. Yerine ko-

kelimesi ağıza alınmamıştır; öylemeğe hacet yok ki bu Yeni S;rp sefiri nulmağa başlandı. Tesisatın ik 
kaya süallere cevap veren olmadı. keza Gandhi harekatından da _ ·•• y · S f" · M N"ç'n d"' mali ancak üç ayda kabil olacak Bilakis, nihayet, hepsi itiraf et- enı ırp se ın . ı ı un 

hiç bahsedilmemiştir. NEW-YORK, 27 A.A. - ak A kara a gı'tmı' tir tır ti ki Türkiye ile iyi geçinmek şam n Y • · 
Raporun Hindistan'ın idare- Yüzbaşı Smith'i hamil "So·1- lazımdır. 

si için tavsiye ettiği esaslar şun thern Cross' tay. M h u alif fırka reisi Çaldaris, 
lstanbu\ Tophane'de tesis edilen 

!ardır: yaresi bir uçuşta Yunanistanm hiç bir şey elde 
- Eyaletlerde tam bir muh- Terre Neuve'deıı 

tariyet verilmesi. Bunlarm me-' New-York'a gd- etmeden fedakarlık ettiğini söy 
BÜYÜK OTOMOBİL fabrikası 

lüyordu. Yunan emlakinin 
su! nazırları olması ,bu nazırla- miş ve yüzbin. 21,250,000; Türk emlakinin ise şimdi hali faaliyette bulunmaktadır 
nn mahalli meb'usan meclisleri lerce halkın al 
ne kar~ı me'sul olması. Yalnız kışları arasındı: 
bu eyaletlerde birer vali buluna- yere inmiştir. 
caktır ki, fovkalade hallerde bu J Tayyare New
valinin salahiyeti olacaktır. York civarına 

2 - Bugünkü merkezi teşrii geldiği vakit 12 

ancak 3,200,000 lira kıymetinde 
olduğunu iddia etmiş, fakat 

1 

sabık hariciye nazırı bu rak
kıı.mların resmi bir kıymeti ol
madığını söylemiştir . 

Daha ileri gitti 
Çaldaris, israr ederek daha 

Ford otomobilleri ile kamyonlarının Türkiyede imal edildik
leri ı•e şimdi kendi memleketimizde ilk defa olarak l'Ücude 
getirilen bu tesisat dolayısile bu memlekette sanayi alemine 
doğru büyük bir ha/ve atılmış bulunduğuna dair malOmata 
ihtim.1! ı·akıf olnıarnı~sınızdır. 

meclisin yerine muhtelif yerler Amerikan tayya. Tayyu•ci Smith 

den gelecek azanın iştirakile bir resi tarafından istikbal olunmuş 
"federal" meclisi tesisi. Bugün tur. Smith, gazetecilerle görü
mevcut olan devlet şurası gene şürken Bahrimuhitin şimal kıs 
kalacaktır. mırım hemen daima Amerika ci 

3 - Merkezde bir hükumet hetinden esen muhalif ve şiddet 
olacak, bu hükfunet icabında e- li rüzgarlardan hiç eksik olmı
yaletlere muzaheret edecektir. yan kesif ve geniş sis tabakala
Bu merkezi hükumet ayrı ayn nndan ve Terre Neuve açıkların 
bir takım mes'uliyetlerden aza- i da birden bire garip bir surette 
de olacaktır. ı· ihtizaza gelen ibrenin muayyen 

Bu ikiliği izale edecektir bir nokta~an itibaren doğru gös 

ileri gitti: 
- Türk ve Yunan emlaki a

rasındaki fark 18,300,000 liradır 
Muhacirler aldatıldı . 

Sonra müttehit terakki fır
kası bu itilafın aleyhinde oldu
ğunu söylemekle beraber sulh i
çin bunun kabulü lehinde rey 
vereceğini bildirmiştir. 

Başvekil söylüyor 
Bundan sonra Başvekil M. 

Venizelos söz aldı. Basvekil 
beyanatında kat'!, ciddi idi. Ev 

•-' 
4 - Hindistanın müdafaası. termem::sınden dolayı yolcu ve 

Valii umumiye aittir. Hindistan • eşya nakli için galiba hiç bir va 
ordusu git gide Hintlilerden te- kit emniyetli bir hava tariki teş-
rekküp edecektir. kil etmiyeceğini söylemiştir. 

5 - Büyük Hindistan istişa- Frİınsada 

veıa bir şayiadan bahsetti. 1- Türkiyede otomobil ve kam
tilafa vasıl olmak için Türki- yonları imal ve bunları satmak 
"enin ma'nı' nJdug'u hakkındakı' k 

ri meclisi tesis edilerek burada 
ki 30 azadan 10 aza Hindistan
daki devletleri temsil edecektir. 
Bu git gide Hindistan federas
yonuna vol açacaktır. 

' ~ üzre yalnız >ana )fi teş il Atının 
sözlerin asılsız olduğunu söyle-

Hindiçini meselesi di sonra: inki~af ettirilmesi için Ford 
· E' d d' T"" k' y kumpanyası tarafından milyon-PARIS, 27 A.A. - Meb'u- - ger, e ı, ur ıye u-

nan emla'kı·ne vaz t tt' b !arca Turk lirası sarfedilerek san meclisi bugün Hindiçini ve- ıye e ıse u 
kayii hakkındaki istizah takrir na anca.k 924 t_e başlamıştır. Tophane'deki Ford fabrikası 
!erinin müzakeresine devam et- Halbukı Yunanıstan 913 tenbe· tesis edilmiştir. Bittabi, bu fab· 
miştir. Uzun ve şiddetli müna- ri 'I ürk emlakine ".azı~~t edi- rikada imal edilen otomobiller 

6 - Hindistandaki emniyet 
teşkilat, Hindistan nezaretine 
aittir. Yüksek derecedeki mah
kemeler merkezile~tirilecektir. 

7 - Burma ile Hindistan ay

kaşalardan sonra meclis, 260 yordu. M. Kaf~~~ans m~zake;. 
reye karşı, 325 rey ile radikalle r~tın on_ sene suruklenebılecegı 
rin Hindiçiniye parlamento ta- n.ı ve e~~r mevcut muka~elele~ 
rafından bir anket kom"sy rın tatbıkınde ısrar edılseydı 

ı onu T"" k" · b k b 
Raporda tavsiye edilen esas- gönderilmesi talebini havi olan •. W: ı~enın. ~.u a _ul ~dece-

larm hulasası budur. . takririni reddetmiştir. gmı. soyle~~· Boyle hır sı:ı:'aset 

rılacaktır. 

Muhtariyet, fakat. • Hükumet, bu takririn aleyhin ~enıden munaseba.tı gergınleş-
Meseley

i daha hu'"sa etmek de bulunmuş idi tırmekten başka hır şeye yara-"' ---=--·---- mazdı. Bu İstanbuldaki Rumla-
laznngelirse işin esası şudur: Siyasi vaziyet rın vaziyetini büsbütün güçleş-
İngiliz Hindistanında bulunan PEŞTE, 2 (A.A.) _ Avus- tirirdi. 

ile kamyonlar diğer memleket
lere de ihraç edileceği cihetle bu 
memleketin refahı saadeti mti-
him bir surette neşvü nüma 
bulacaktır. 

Dünyanın her tarafında tesLı 

edilen Ford fabrikalarında pek 
mükemmel olarak imal edilen 
Ford otomobil ve kamyonları 
ile aynı derecede levkaladeligi 
haiı olmak üzre Tophane'deki 
Ford fabrikasında da imal edi· 

9 eyalete azami muhtariyet ve- turya Başvekili M. Schober, M. Venizelos, bundan sonra 
rilmeli, fakat merkezde bir fede- Macar hükfunetini ziyaret et- iki taraf emlakinin kıymetleri 
ral meclisi tesis olunmalı... mek üzere 7 Temıp.uzda P~- arasında fark bulunmadığını 

Hindistanda ordu ve emni- te:e geJ'!!:!"Jı ~~~ly~'umuml ;:kili'.· söyledi. Mübadil Rumların hah len Ford otomobil ve kamyon• 

-, 
e E 

lan bilha,sa mlitchassı< müşa· 

virlerin tahtı nezaretinde olarak 
zeki ve v;ayyur Ttirk san'atkıl.r· 
!arı tarafından imal edilmekte 
olup bunlar <lahi :ıynı ile Ce 
mahiri müttehide! Amerika'da 
Detroitte, imal edilen Ford otu 
mobil ve kamyonları derece
sinde bir mükemmeliyette ve 
ka!i derecede mükemmel ser 
vlsi her carafta mevcut bulun-
maktadır. . 

Binaenaleyh, Türkiyede imal 
edilmekte olan ~·ord mamulAtı 

hususi, taksi, otomobilleri ile 
kamyonların Tıırkiyedc de sa· 
olması bu memleketin refahı 

saadetile pek kat'! bir surette 
alAkadar bulunacagt cihetle ve
saiti nakliyeleri iştira etmeden 
mukaddem Ford mamulttını 

na1.arı dikkate almanız mucibi 
menfaattir. (p;önderilmiştir) 



inek çil ere verilen son e o urgun ••• -
~adıköy 
vak' ası 

Komiserlerin cü
rümleri anlaşıh· 
yor. KayitJeri ter-
kin edilecektir 

--------
Asri ahırlar 

Son mühlet f;alı 
günü bitiyor 

Yeni bir mühlet 
verilecek değildir 
Ahır sahiplerine ahırlarını 

Mesele yok .. 

S. Sırrı B. aleyhinde
ki takrir ne oldu '? 

Gene beden terbiyeci
leri faaliyette 

Yeni vapur ___ . ...,....__ 

Seyrisefain yeni bir 
vapur alacak 

lskenderiye seferleri 
11 tem muzda başlıyor 

Adli ihtilaflar nasıl 
halledilecek? 

asri bir şekle koymaları için ve- Etibba Odası idare heyeti Seyrisefain idaresinin, yeni 
rilen ilk mühlet mart nihayetin dün mutat içtimaını yaparak İstanbul - İsken.deriye seferle
rle bitmiş ve o tarihten itibaren muamelatı cariye ile meşgul ol rinin ihtası üzeriı~.: vapurlarının 
son olarak üç aylık son bir müh muştur. İçtimaı müteakip reis ihtiyaca kafi olmadığını göre-

Kadıköyde sabıkalı ve gıya- Jet daha verilmişti. İki gün son- Tevfik Salim Paşa demiştir ki: rek büyük bir vapur almağa 
ben bir seneye mahkum Cema- ra bitecek olan bu mühletin de - Bu alelade heyeti idare iç teşebbüs ettiği malilmdur. 
·li yakalamak üzere Bedia H. ın 20 temmuza kadar temdit olun- timaıdır. Odada Selim Sırrı B. Uzun süren bir araştrrma
evine giren komiser muavini Bi duğu söylenm~kte ise de bu ya~ meselesi diye bir mesele yok- dan sonra idarenin matlilbuna 
can ve Süleyman Ef. !er tara- !ıştır. Son şekil şudur. Mart nı- tur. Kongrede bu hususta bir muvafık bir gemi bulunmuş
fından öldürüldüğü ve komiser hayetinde ilk müddet bittiği za- takrir verilmiş, gene kongre tur. Bu, bir Felemenk gemisi
lerin tevkif edildiği yazılmıştı. man ahır sahiplerine birer birer takririn sıhhat müdürlüğüne dir. İnşa tarihi yeni, sür'ati 
'Vilayetçe yapılan tahkikatta da ihtarname gönderilmek sureti- havalesine karar vermiştir. Bu fazla '- e tonaji 5000 dir. 
Cemalin silah kullanmadığı an le tebliğat yapılmıştı. Bu tebli- havaleden sonra Odanm bu Geminin satın alınma mese
laşdmaktadır. Bu cinayete se- ğat bir kısım ahır sahiplerine mesele ile alakası kalmamıştır lesi bitmek üzeredir. İdare, va
bcbiyet veren komiser muavin- ilk gün yapılmış, bir kısımlarına Diğer taraftan sıhhiye mü- pur kumpanyası ile esaslı nok
lerinin kayitları terkin olunac- yapılan tebliğat için bir kaç gün dürü Ali Riza B de takririn he- talarda uyuşulmuştur. 
aktır. geçmiş ve en son tebliğat ta an- nüz makamına tevdi edilmedi- Yeni vapurun İskenderiye-

Polis muavinlerinin talı- cak 20 Nisanda yapılabilmiştir. ğini söylemektedir. seferlerine tahsis edileceği söy 
Jrikatına adliyede devam edil- Bu itibarla ihtarname tebliğin- Şu hale nazaran mevzubahs lenmektedir. 
mektedir. Kendileri ve şahit- den itibaren geçen üç aylık za- takririn kaybolmuş olması ihti- İskenderiye hattı seferlerine 
ler istiçvap olunmuştur. Müs- man muhtelif tarihlerde bitmek mali vardır. 11 Temmuzda başlanılacaktır. 
tantik, Bican ve Süleyman Ef. tedir. Yoksa 20 temmuza kadar Genç beden terbiyecileri de İlk seferi İzmir vapuru yapacak 
Ierin vakayi ika ettiklerini ta- yeni bir temdit yoktur. Kendile toplandılar ve bir hafta sonra Cümhuriyet 
mamile tesbit için bazı yeni şa- rine ilk gün tebliğat yapılmış Doktorlarla Selim Sırrı Bey vapuru sbe~kere . çrkkacakt_ı[" ~u 
bitlerin dinlenilmesine karar olanlar hakkındaki son mühlet arasında cereyan eden mün k hatta tat ı edılece tarı enın 
vermiştir. Tahkikat yakında bi yarın akşam bitecektir. Ahır sa- şalar, gençler beden terbiy:s~ tanzimi iki güne kadar bitecek
tecek ve ağlebi ihtimal iki maz- bipleri şimdiye kadar alakadar teşkilatını da alakadar etmis tir. 
nun muavin ağırcezaya sevkedi makamata müteaddit müracaat- ve dün bir içtima yapılmıştU:. 
leceklerdir. !ar yapmışlar ise de bu müraca- Bir kaç doktorun da iştirak et
Adli ihtilafları kim hallede- atlardan müspet bir netice elde tiği bu içtimadan genç beden 

cek? edemedikleri gibi bu hususta e- terbiyecileri Selim Sırrı Beyi 

Nüfus işleri 
Ankarada yeni 
teşkilat yapıldı 

Umumi mahkemeler, karar manete de yeni bir tebliğ yok- haklı bulmuşlar ve sıhhi prog 
hakimleri v.c müstantikler ile tur. Binaenaleyh salı gününden ram dahilinde beden terbiye . İskan umumi .müdür!yetinin 
idare heyetleri ve sair kaza itibaren talimatnamenin tatbi- hareketlerile bir vücudün zayıf ılgası ve muamelatın Uufus u
salahiyetini haiz makamlar ara kine başlanacak ve o gün ftıüd- latılmasının doğru bir hareket mum.~ müdüriye~in~. d~v:i ü~eri
ıunda vazife ve salahiyet sebe- deti bittiği halde henüz icap e- olduğuna ve zarafet temin e- ne ~ufus .u!11umı mudunye~~nde 
bile hadis olacak ihtilafların den tadil3.tı yapmayanların ahır debileceğine karar verilmiştir yem teşkılat yapılmış ve nufus, 
halli Temyiz mahkemesi ceza !arı kapatılacaktır. Selim Sırrı B. ne diyor?· iskan, tabiiyet şubelerine ayrıl-
heyeti umumiyesine ait olduğu Unkapanı _ Eyip Güzellik kıralıçası Mübeccel mıştır. 
vilayete bildirilmiştir Bu ihti- Namık H. hasta olduğu için be- Aldığnnız haberlere göre Vi 
lafın hallinde ceza muhakemele tramvay hattı den terbiyesi talimlerine fasıla layet nüfus müdürü Hilmi Bey, 
ri usulü kanununun hükümleri Eyip tramvay hattının bir verilmiştir. Mübeccel H.ın tek- Müdüriyeti umumiyenin nüfus 
cari olacaktır. an evvel inşası için bu civar hal rar talimlere başlayıp başlama- kısmını teşkil eden üçüncü şube 

Veraset işi kının bin imzalı bir istida ile dığını Selim Sırrı B. den sor- müdüriyetine tayin edilmiştir. 
Veraset yolu ile intikal ede- Emanete müracaata karar verdi duk: Vazifeşinas ve roiistakim olan 

cek menkul mallarda tereke ği söylenmekte ise de henüz bu - Bu meseleyi kapatalım ar Hilmi Beyin yeni vazifesi?de 
tahrir edilmiyen ahvalde miras hususta emanetçe bir malfimat tık, rica ederim sormayınız, de- de muvaffak olmasını beklenz. 
çının ölümü zamanındaki malin yoktur. Maamafih tramvay şir- miştir. Anadolu tahvilatının 
rayici nazara alınarak takdir o- ketinin mukavelenamesi muci- Selim Sırrı B. terbiyei bede 
lunacak kıymet, veraset ve in- bince hali hazırda ilk yapacak niyenin doktor nezareti altın- faizleri ödeniyor 
tikal vergisine matrah ittihaz olduğu hat bu hattır. Fakat gü- da olması fikri için de: Anadolu Demiryolları tahvi-
olunacağı Defterdarlığa tebliğ zergahta henüz istimlak edilme - Çok temenni olunur ki !atı (1930) senesi kuponlarının 
olunmuştur. si lazırngelen bir kaç bina var- bu i!li doktorlar Üzerlerine al- tediyesine başlanmıştır. Beher 

Uyuşturucu maddeler dır. Emanet bu sene içinde bun- sınlar ve bizi beden terbiyesi kupon için tediye olunan faiz 
Uyuşturucu maddeler kanu- !arı da istimlake karar vermiş- ile uğraşmaktan kurtarsınlar, miktarı (5,62) İsviçre frangı-

nunda şu tadilat yapılmıştır: tir. İstimlak tamam olduktan demJJ.tir. dır. 
Memlekette imal edilip ihraç sonra inşaata başlamak için ar- M••• -- ' ' - ...... -

edilecek olan uyuşturucu mad tık başka bir mani kalmayacak
delerin ne miktarda ve nereye tır. 
ve kimin namına ve hangi vası Şairler tenezzühü 
ta ile gönderilecekleri, nihayet 
ihraç gününe kadar bunları i
mal eden fabrika veya imalat
hane sahipleri tarafından vazih 
bir ihbarname ile mahallin en 
büyük sıhhat memuruna bildi
rilfr. 

Ayni kanunun on altıncı mad. 
desı de şu suretle tadil edil
miştir: 

"Milli Mecmua" nın teşebbü
sile önümüzdeki ağustosun 8 in 
de Yalovaya bir deniz tenezzü
hü tertip edilmiştir. 

Tenezzühün adı şairler tenez 
zühüdür. Başta Abdülhak Ha
mit ve Ahmet Rasim B. ler ol
mak üzre şehrimizin belli başlı 
edebiyat simaları tenezzühe işti 
rak edeceklerdir. --
Sıhhiye müdürü 

ne diyor? 

Sekizinci madde hükmüne 
muhalif hareket edenlerden i
ki yüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezası alınır. 
Türk - Alman muahedesi Mevsin itibarile son günler-

Türkiye ile Almanya arasın- de diyare ve saire gibi bazı has-ı 
da aktolunan hukuki ve ticari talıklar görül~e~e başlamıştır. 
mevaddı adliyeye müteallik mü Bun~n. dere~_emnı anlaı:ıak üzre 
nasebatı mütebakiyeye ait mu- kendısıne ~urac~a~. ~~tığimiz e
kavelename dün viJayete bildi- manet sıhhıye muduru Neşat Os 

Son söz .. 

Ben nediyorum tam
burum ne çalıyor? 

Vahi Beyin cevebı 

Kimyager M. Vahyi Beyin 
ortaya attığı bir sual üzerine 
Tevfik Salim Pş. ile Sıhhiye mü 
dürü Ali Rıza Beyin fikirlerini 
neştetmiştik. 

Bu cevapların Vahyi Beyı 
tatmin etmediği, daha doğrusu 
her iki tarafın biribirinin ne iste 
diğini, ne dediğini anlıyamadık 
!arı anlaşılıyor. Vahyi Bey bu 
hususta gene gazetemize atide
ki izahatta bulunmuştur: 

"Tevfik Salim paşa hazretle
rile sıhhiye müdürü Beyefendi
nin beyanatlarını hayretle oku
dum maruzatımla işbu beyanat 
arasında tam bir tezat mevcut 
olduğu muhakkaktır. Maksadı
mın anlaşılmak istenmediğini 

hakir olarak tahmin ediyorum. 
Teşhise ancak bir mütehassısın 
vereceği raporla varılabileceği 
bugün gayri kabili inkandır. 

Yoksa ihtisası dahilinde ol
mıyan bir kimsenin rontgende 
hastasında göreceği veyahut 
gördüğünü zan ettiği bir vak'a 
üzerine hastayı tedaviye kalkış
ması ve hastanın eline birde ra
por vermesinin ne dereceye ka
dar doğru olacağını taktiri ali
lerine bırakıyorum. Bunu taktir 
eden bazr hocalarımız muayene
hanelerinde bu işlerin başına mü 
tahassısını koymuşlar ve bu su
retle teşhislerinin kat'iyete va
sıl olmasına çalışmaktadırlar. 
Buna lüzum görmeyipte her şe
yi gendisi yapmaya kalkısanlar 
da teşhislerini teshil değÜ bel
ki teşviş etmektedirler. Eğer bu 
yurduğunuz gföi bir doktorun 
hastalığı teshis için hastasında 
her şey yapması ve her vasıtaya 
müracaat etmesi tabii bulunsa
ydı ne bakteriyoloğa ne Ront
gen mütehassıslarına ne de tıb
bi tahlilat mütehassıslarına lü
zum kalırdı. 

İşte bu lüzumdur ki ihtisas 
kanunu diye bir kanun meydana 
getirmiştir. Yapılan bütün bu 
mesainin teşhise yardımdan bas 
ka bir şey olduğu malilmdur. • 

Bunlarda bertaraf mecmuala
ra her nevi tahlilat ve Rontgen 
muayenelerinin yapıldığını ilan 
eden mütahassıslarından ihtisas 
vesikası aramak ve teşkilatları
nın şeraiti kanuni ye dahilinde 
olması mühtacı tetkik bir mese
le değil midir? .. Değil ise la
boratuvarlar kanununun ve ih
tisas kanununun hikmeti vücu
du nedir? İşte benim noktai na
zarım bu kabil i!anatta bulunan 
ların muvafrkı kanun olup olma 
masıd,ır. Evvelcede yazdığım gi 
bi bir doktorun muayenehanesin 
de ki hususi tetkikatına kimse 
müdahele edemez fakat bu umu 
mi olursa (ki ilan edilen mahal 
umumidir) her halde kanuni ka 
ytlerden azade bırakmak haksız 
lıktan ba~a bir Şfi' değildir.,,. 

Güzel san'atlar 
Güzel san'atler akademisin

de her sene bir Avrupa konku

r 

Gebze ve havalisirı(te çekırge 
Cenup vilayetlerimizde tahribat yapan çekirgeler Gebu 

ve havalisinde de başgöstermiştir. Bu muzir haşereleri itliıi 

için . ~er ha~ Gc:bze kazası dahilinde köylüler arasında seferber i 
hk ılan edılmış ve başta kaymakam Rağıp B. bulunduğu hal 
de köylüler çekirge sürülerini itlafa başlamıştır. Yukardak 
resmimiz kaymakamın nezareti altında bir köylü grupunu ml 
cadele başında gösteriyor. , 

Ekonomi 
~ 

1 

Yerli mallar sergisi! 
•••••• 

Sergide teşlıir edilecek eşyanın 
şi ıııdideıı ilızarıı1a başlaı1ı yor 

İkinci yerli mallar sergisi i-I truva resimlerinin eski tarife i 
1
, 

çin Sanayi Birliği Galatasaray rzerinden alınacağı henüz kend 
lisesinin alt kat salonlarını 15 !erine tebliğ edilmemiştir. , ~ 
Temmuzda tesdlüm edecektir. Dün sanayi birliği Emane 1, 

Bu sene sergiye mektebin 40 ta- müracaatla bu haberin doğru , . 
ne salon ve dershanesi tahsis e- lup olmadığını sormuştur. 
dilmiştir. Maamafih fabrikatörler l ~ 

Sergide teşhir edilecek veya kadar ağır bir resmi veremi y '! 
satılacak eşyaların hazırlanma- ceklerinden ve fabrikalarını k 
sına fabrikalarda şimdiden baş- pamağa mecbur kalacakları 1 

lanmıştır. dan bahsediyorlar. Çünkü 1 Q: 1 
-Serginin tertibine 15 tem- senesinde ı 5 lira resim ver 

' muzda başlanacak ve ağustosun bir fabrikadan '500, 1927 de ~ 
birinci haftasında hazırlık ta- lira veren diğer bir fabrika 
marn olacaktır. 2400 lira oktruva resmi iste 

Sergiye bu sene memleketin tedir. 
her tarafından sanayi erbabı iş Et fiatleri 

l 
1 

tirak edebilecektir. 
F abrikalarm oktruva ver-

gileri 
Fabrikaların tecil edilen ok-

Son günlerde et fiatlerin 
görülen tereffü devam ediy 

Alakadarlara nazaran bugi 1 

le fiatler 100 kuruşu bulaca 

Sırp talebesinin dünkü 
ziyaretleri i1 

Şehrimizde bulunan Sı 
coğrafya talebesi dün Darül 1 

ANKARA 28, (Telefonla)- nunumuzu ve müzelerimizi 
Yeni iskan teşkilBtı bütün vila- yaret etmi~ler, şehrin bazı ş 

Yeni iskan te~kilatı 
Mübadillerin mütebaki 
istihkakları ne olacak? 

nı tema .. a yerlerini gezmişlf 1 
yetler dahil olmak üzre muame " 
lesi derdesti ikmal 930 dosyası- dir. sn 

Yeni bir cemiyet ·~ nı tesellüm etmiştir. Bunların -
üzerinde çalışılriıağa başlanıl- Kulak, göz, burun müteh~ı 
mıştır. Bu dosyaların azami üç sısları isimli bir cemiyet teşe ı 
ayda ikmal edilmesi muhtemel- edilmiştir. 11 ı 
dir. Mübadiller tarafından vakfi Radyo meeeleai ğ 
ye talepnamesi alınmış o/o 20 ve İstanbul radyosunu işletnı -ı 
kıymetli tapularla alınmış o/o istiyen Amerikan grupunun f 
50 veya kıymetsiz tapu ve bu mütehassısı yaptığı tetkikatı~' 
mahiyette kıymetli vesaik ibra- mal etmiştir. Dün de grur/~ 
zile alınmış % 40 )arın bakiye mali mümessili Mr. Cakka şr 1 
miktarları hakkında Dahiliye rimize gelmiştir. 1 
vekaJ;!tince bazı esaslar hazır- Mr. Cakka ile şirket be, •n 
!anması muhtemeldir. 930 çlo:;- de müzakerata başlanacaktır 
yalarınm ikmalini müteakıp Yerli mallar sergisi 
mevcut emvali metruke maliye- lstanbul Sanayi Birliğinde 
ye devredilecektir. 11 Ağustos 930 tarihinde ( 

Hayvanlara tel- latasaray lisesinde ikinci ye 
_ mallar sergisi açılacaktır. 

k •h ld Gerek İstanbulda gereı 
1 yapı 1 taşrada bulunan sınai müe&; 

rilmiştir. man B. bi~ ~uharririmize şu iza 
Tasdik borÇları hatı vermıştır. 

Bir lira yüzünden adam 
öldilren Jak 

ru yapılmakta 

ve Avrupanın 

muhtelif şehir
leri ne bir kaç 
talebe gönderi;. 
mektedir. Br 

ANKARA 28, (Telefonla)- selerden sergiye iştirak etn 
Memleketin muayyen noktala- istiyenlerin 7 Temmuz 930 t 
rmda hayvanlara tatbik edil- hine kadar Birliğe müracaat 
mekte olan sun'i telkih ameli- lazımgelen izahatı almaları.. 
yatı halkı çok alakadar etmek- 15 Temmuz 930 tarihinden i 

' tedir. baren sergideki yerlerini tar 

Gerek memaliki ,ecnebiyede - Mevsim iktizası bu kabil 
ve gerek memleketimizde tan bazı ufa~, t~fek hastalı_kların ol
zim edilip te devairde istimal ması tabııdir. Maam~fıh d~a sı 
edilmek üezere umuru hukuki· c~.klar baJlay?l~ ?.enuz bır k~ç 
yece tasdik edilen vesaik harç gun old_ugu -~ıbı O_Yle nazarı dık 
ıarı ayda sekiz yüz lirayi bul- katı calıp mustevli derecede has 
maktadır. talık ta yoktur. Bundan tevakki 
y a!ova kaplıcalarına soğuk için malum olan basit usullere 

su getirildi riay.et kaf.idir. Çok meyva yeme-
y 

1 
k ı 1 15 k' melı, yenılen meyvanm bayat 

a ova ap ıca arına ı- ~u"ru"k olmamasına dı'kkat t 
1 fed -k ve.,, e ometre mesa en sogu su, : . . 
ıihayet dün getirilebilmiştir. melBı vehzamanmf.dkria _Y~melıddı~. 
3u suretle, kaplıcaların soğuk ıı u~usta .~ .. ~ so~ U6u

ıu yokluğu izale edilmiı olmak muz ~ıhhıy~ mudurU Alı Rıza 
tadır Bey dıyor kı: 

· - Mevsim hastalıklarına tu 
Devlet matbaası müdür- tulmamak için sıcaklarda mide-

lüğü yi yormamalı ve bozmamalıdır. 
Gazi enstitüsüne tayin edi- Bunun için hafif yemekler ye

•en Faik Sabri Beyden inhilal melidir. 
eden Devlet matbaası müdür- Yaş meyve az ve çok temiz 
lüğüne fen memuru Hamdi E- yıkanmış olarak yenmeli, terli 
min B. asaleten tayin edilmiş- iken bilhassa buzlu su ve meş. 
tir. rubat içmemelidir. 

DIJ11 ağırceza mahkemesinde 2,5 aene 
hapae mahkum oldu 

Kul~dibinde Hasanı öldüreı·J 'ilim .e~miş yaş ~ok_t~sın.dan <:e
Y_~hu~.ı .. ~~ın muhakeı:ne~ı zası ıkı se~eye ındırılmıştir. 
dun goruldu. Jak Hasanı hır lı- lhtılas davası 
ra için_ vunnuşt~. Ma~ul, Ja- Şehremaneti memurlarından 
km ustası Kostıye bır. re~d~ Hidayet Ef. evvelce ağırcezada 
satmış ve parasını ertesı gunu muhakeme edilmiş ve · t 

l - l'k · E . .. zımme 
a .~ag~ ta ı ~tmış. rtesı gu- maddesinden 3 aya mahkum e 
nu muracaatınde para mesele- dilmişti. Temyiz bu kararı nak 
sinden bir münazaa çıkmış, ve zederek davanın ihtilas mahi
J ~~ hiç aliikas~. olmadığı h~l~e ;:etinde olduğuna işaret etmiş
munakaşaya mudahale etmıştır tır. Mahkeme nakze ittiba et
Kavga büyümüş ve Jak gönde miş ve muhtelis memuru tevkif 
denilen demir ile Hasanı kar- etmiştir. Dava tamiki tahkikat 

sene de bir kor.
kur açılmış ve 
resim kısmınd<t 
çalh İbrahim 
B. atölyesir.-
den Bursalı ŞEFiK BEY 

Şefik Bey, Heykeltraş kısımda 
İhsan B. atölyesinden Celal E
fendi müsabakayı kazanmıştır. 

- ------- -
Ticaret aleminde do-
landırıcılas türedi. 

nmdan yaralamıştır. Bağırsak- için talik edildi. Ticaret odası bütün Türkiye 
lan ortaya dökülen zavallı Ha- Saim ve Halit Beyler Odalarına ve tüccara bir tamim 
san hastanede ölür. Morg müdürü Saim ve Tıb- göndererek ticaret aleminde ba-

Mahkeme heyeti hadisede bı adli reisi Halit Naci B. ler zı dolandırıcıların türediğini bu 
katil kastı görmemiı ve silahın Ankaradan avdet etmişlerdir. hususta dikkat edilmesini bil
katil silllhı olmadı$mı ~ naza- Kendilerinden Ankarada ye- dinniş ve İstanbul Ticaret oda
ra alarak kararmr vermi~ ve ka niden inşa edilecek hapisane sının bu husuıta malfunat vere 
til Yah\ldlyl .5 sel}e hap11e meh hakkında malilmat alınmıştır. bileceğini de ilave etmiş~r. 

Bu sene yalnız uzun yayla'- me başlamaları rica olunur e 
da yapılan telkih (300) e yakın 

1
,d_i_m_._ ... _________ ...., 

dır. Erzurum ve civarında ve- Ş h · 
bayi bakaıi hakkında tetkikata e remanetır 

!
giden vekalet hastalıklar mü- den .. Cemı.ye 
dürü Naki Cevat ve fen mütehas • 
sıslarından Etem B. ler tetkikat U · · B 
lanın ikmal ettiklerinden Anka ffiUIDiyeı e 
~~:~~le~~neceklerini vekalete bil lediye :29 haz 

Yakında Londra'da Kriıtal fail 930 tarihin 
sarayda kongresini akdedecek 
olan beynelmilel tavukculuk •• d' f b .. l • 
kongresi, iştirak edip etmiyece mtısa ı uguıs 
ğimizi sormuştur. saat 1-+ te içt b 

Kaymakam d ~. d ı 
tayinleri mae ecegın ea1 

ANKARA 28, (Telefonla)- muhterem azf
1 

2.5 kadar kaymakam ve Dahili- t · f} · Jrı 
ye memurunun tayinlerine dair nın eşrı erı r 
kararname bugünlerde Dahiliye ~R olunur. 
veklJetine vertleoelı.tir. •.., 



>AREH.ANE - Aakara caddeti 
· 100 Telırraf aclreai: Milliyet, la • Bir facia münasebetlle -
..ı. 

Sa•ı'at 
.,., ....... .. 

Bugün Rum muhteli
tile karşılaşacak 

..,. .... , a un e •+-= ........... 
leltıphlar ıüsahnkuı 

itilafın tasdikı 
S9 uncu haftanın birinciliği· 

ni Türk biçki yurdundan 3150 
Muzaffer Ahmet H. kazanmış

tır. Yazısı şudur: 
Telefon nunaarıılı: Yazan : Dr. Ru.Jçuklu Hakkı 1 b ı lıtıudml 39l1, 3912, 3813 Bf t bil i i • stan u a üç maç yapmak üz. i r O 0 ID 0 gez Ot Si re davet edilen Macar gençler "Bu haftanın en mühim hal-e-

4BON E iJCRETLERI Profesör Halmet'in verem a- de olmadığını, aşılanmıyalarm ' -Fransızcadan- takımı bir galip bir berabere ve ri Türk - Yunan itilafının Y11-
Türkiye için Hariç için şısı ~~gün cl~"!izde vereme kar ~s~ yüzd~ y~rmisinin öldüğünü ',,,,_,_ bir mağlQbiyetle şehrimizi terk nan Millet Meclisinde büyiılı 

ayhlt 400 kurut soo kuruı 11 mudafaa sılahı~ır: Geçenle~- ış ar etmıştır. ICocası afaında lla!rıı. 8ır ılp-,ti. Nere:yoe gidiyoclardı? .. Bu su ederken Rum takımları tarafın- l;ıir ekseriyetle tasdik hAdisesi-
" 14~:o " ~;gg " de ~lınanyada hadı.s olan. hır ispanyada Prof. Saye çok fay ra oldufıl halde koJtufuna ~ al birdenbire kadınm gözü önün dan vuku bulan bir teklif üzeri- dlr. Muhacir grupları arasında 
" " " va~~ aşı hakkmdak~ .emnıyet d~lı, ve çok mü~ekkikane il~i mülmOf, ga.ııete~f okuyordu. ~e.c~landı. Genç ~§ılı: ta sevgi ue dördüncü maçlann:ı Pera- hoşnutsu'1uk tevlit ettiği söylt 

el41ft ewak geri verilıneıı ve ıtımatlarr sarsar gıbı oldu. bır maksatla neşır olunmuş hır Genç karısı da pıyano çalıyor- hsının hoyecanl: bır halde bu- Kurtuluf muhtelitile bugün Tak nen bu itilaf hakikatte Yunan 
üddeti P9M ,..q,.ıv ıo IJunıt Bu hadise işin iç yüzünü bil- çok müşahedeleri toplamıştır. du. lunduğunu anlamıştı. sim Stadyomunda saat 18 de ya- milletinin arzusma muvafrktı. 
~ •• .:::r:• ıılt itler için ıniyenleri şüpheye düşürmüştü.! Norveçte gene hasta. bakıcı Geceydi. ~aat onu ç~ldı. Ko- Onu bu halinde rahaaıu: etme pacaklar .. Zauıaıı Zaman kuvet- Mecliste muhacir meb'uslann 
:"~\ti\ :!!;.diyetini Vak'a şudur: k~zlar ara~ın~_vHerem sı:~yeti- c~sıd~azd~teyı ~apkadlık, sıgBarasını mek için artık bir şey söylemi- li bir teşekklil olan ~um.t~- M. Venizelosa hücumu nihayet 

etQııe&. Almanyada Lübek şehrinde nın çoklugu ~. embek ın gö- ~on. ur u, ayaga a tı. u yaş- yordu. Fakat kadının kesik can lan bu maçı galebe ıle bıtirmek zevahlri kurtarmaktan ibaret 

h 
" b' k züne çarpmıştı. ı bır adamdı: sız sesi bu su··ı-'lı... bozdu·. ' ir'n fevkalade gayret sarf ede- ir ha en .. z meme emen ır ço çocu .. . _ , . """u ,... . b reketti, asrrlardanberi uza 

1 
~UGVNKü HA.VA ğu veremden korumak için ve- Koylerınden saglam olaraK - Ah, dedı, saat on olmuş. .. _ Ge . d"" 1. d' d ceklerdir. Futbol oyunlarını an- yıp gı"d•" bu ihb"laAfm ı"ki mille-

• le b k l . .. k . B k d b ıl ğ n one ım, ıyor u, ge- k ı· 1 ~· rıenı aşıu yaprlmıştı. Aşılanan g_e .n u .ız ar, staj gorme ı- u gece uy u an ay aca mı. ri dö lim ca yer ı takım ar karşısında 1 bl "b' . akl k "bi 
çcıcuklarm hepsi ölmüşlerdir. çın ve_remlıler hastanesine git- Ben gidiyorum. Yatacağım. Ga ne ·. . . gördüğümüz Rum oyuncuları- t ,n ı~ne Y. ~tı~a gı Dtıa ıı.r- en çok 27 o u 

dırew !dt Bu gttn rüzgtr 
·reıı hıYI ıçık olacaktır. 

Bu hayat koncalarınm böyle tiklerı zaman vereme tutuluyor liba musikinin tesiri olacak... Genç delıkanlı bu. talebın bı- nın seri ve mukavim bir oyun mesut hır _ne~ce.ı~e ıblafa bağ-
b" d b" ·· ·· l · h Ik !ar ve bir çok kurban veriyor- Sen yatmıyacak mısın? raz sonra geçecek bır heyecan- tarzları vardır tarafeynin gale tanınası Türkiye ıçın olduğu ka-

h
>r en ıred~0~'dv~~b~ erık da d~ lardı. Dr. Hembek bunlara B. Kansının böyle bir . ~rzusu dan ileri geldiğini düşünerek beyi temin içi~ bütün kuvvetle= dar hatta ondan fazla Yunanis-
eyecana uşur u, ır ço e ı C t b"li ·· k"' ı ·· • t · · h 1' ı b k d b ld H k"k t . . G. şırınga edilmesini teklif yoktu: o omo ı mum un o an sur at- rile çalışacakları pek tabiidir an ıçm ayır ( o muştur, una 
okuy~ks.e ~dP. oAu. a. ı. a ıb~e etti. teklifi kabul edildi kızlara - Ben dedi yatmıyacag-rm le sürmekte devam ediyordu. 4 t .... B k. hiç şüphe edilmemelidir." 

pe aşı ar ı ı: şının ıçıne ır • . • . .. • • . • . emmuz cuma gunu ey oz 

G 
.. .. ( .. h . diri verem basili kaçmıştı. Bu aşı yapıldı . 1927 .senesınae has- henuz uyku_m gelmedı.. .. . ~u sefer ka~ın ses~ emreder sahillerinde 1930 mevsiminin -- -

,ı: uru tu şe rı zavallı bebeklerin ölümü gele- t~bakıcı n:~ktebı 56 ~iZ talebe- - Öyle ıse bana musaade gıbı kuvvetle yukseldı: ilk kayık yarışlarını İstanbul de en başta yer al~ _Galat~-
:ı ,,._ b"" ·· k h" ı · cek nesiller i.<'in büyük bir ders sınden 44 u aşılanmaga muva- et. · · - Size rica ediyorum dedi denizcilik heyeti yapacaktır ray ve onun en muhım rakibi 
o •uuyanm uyu şe ır en a- ~ f k t tt" 1928 d 58 1 b d İk" · d b" "b" 1 · h lı ' ' · _ ıda İstanbulun ismini ara- olacaktır. a a e 1• e ta e e e?- ısı e ırı ~r erme ayır geri dönelim. Mevsiminhayli ilerlemiş olması Beykoz yine birinci mevkii ih-
•. < b 

1 
!"ki B k k f 

1
,,,_ • . . . .. kırkı a~~landı. 1929 d~ ~vvelkı- geceler temennı ederek ayrıldı- Genç kadın neden korkuyor- hemen her klüp kürekçilerinin raz için çala kürek çekişecekler 

· •,mu, u amazsmız, a n u or unç e .... et, ışın ıç yu terden ornek aldıkları ıçın 56 ta lar · · ·· Al d bah · b .r'aıım en büyük şehirlerinin zünü, aşının ehemmiyet ve ma . , .. · . . . . du?.. Kocasının ıntıkamından !uzumu kadar hazırlanmış ol- . tı?c:ır u ve Fen~r. çe ıse u 
ı' µtütıünü İstanbulda bulabi- hiyetini bilenleri asla şüpheye : c> -:. yal.nr~ dördu aşılanmak Kocası ~ekılıp gıttikten son- mı? ... Hayır ... Fakat kendisi- malarını icap ettirmektedir. Bi- zıncın koparmak ıçın cehtU ga-

eliz alelhusus, 
0 

bizi bulabi- düşürmedi. Şlmdiye kadar yal- çe ınmışb. .. ra kadın pıya~_o~u bır~~!· Canı nin de tahlil edemediği bir kor- rinci teşvik müsabakası bize bu :yret edeceklerdir. Yarışlara cu-
tı . ruz Fransada iki yüz elli bin ço Aşı yapılmadan once bu has.- s~k:Iıyordu. <:_iozunün onune ma ku duyuyordu. Gözünün önüne sene için takrmların tam kuv- ma sabahı saat tam 10,30 tek 

, k .. 
1
.. 1"-ı bul _ 

1 
ta bakıcı kızlar arasında her se zısı, çocuklugu, k;zlrk zamanı evindeki sakin hayatı kocası vetini gösterecek bunu takip e 'ft 1200 t Juk fo 

. 
1 

srçe soyuyorum, uı an cuga verem aşısı aşı anmıştır. d .. d "k'd b ld" S k d" . d h 1. . . _. . • .. - . . . - çı e ve me ro mesa 
olsun, gündüz olsun artık Kat'i tecrübelerle hasıl olmuş ne verem .. en yuz e 1 1 en e- ge ı. onra en ısın en ay 1 n;n her. ıste~ıgın~ l'.ap~_ası~ ~u- ~e~ek yarı~lar ıçın her kese bır ile başlanacak bunu hanımlar, 

at dil . k k d b' k t t k b" . k' .1 şe kadar olenler oluyordu. 1929 yaşlı olan bu adama nasıl var- Iasa evınde ıstedığı gıbı hakim fıkır vermıs olacaktır .. edil K d . 1 rl ,mm __ e cmıyece a ar ır anaa e ır va a, •sar , . , b ,, b' d ğ d"" .. d"" B d - ·ı - · mupt er ve ı emsıze n ya 
1 -iltüsü olan bir yer oldu. Va- sılaınazdı. 1 ua ta.•i:k~ a::asör.:_~1 a 1.r t~ek ve- d~ ınıfakatuşsun ut.veumgeevnkçı·· egarı = olması geldi. Senelerdenberi deniz işlerin- nşları takip edecektir. 

d 
d . . rem va ası g ru memış ır. ., erve ı v S b"" .. bun! b 

r' .a, tramvay a, tren esınız, Bundan başka itimada şayan Amerikan çocuk hifziıssihha- dı. Bu kocayı sevmemekle bera onca utll!'1 ~1 ırakıp 
d ik ağlamaaı, gramofo~, ba- bir çok tecrübecilerin kıymetli sı mecmuasının Mayıs 1930 ta- ber bu adamın kendisini mes'ut g~c~ yans: hır genç aşı~ oto-1 
el~ !'8yafı şarkı, Nhıe-limon ve salahiyıetli fikir ve reyleri del rihli nüshasında Nevyork hıf- yaşatabileceğini düşünerek mü- mıbılme b~r~k meçhul bır ma 

ın •. kafecl... çmı~~rlann.: ~- profesör Halmet'in eserini tar- zıissihha müessesesi Vilyam teselli oluyordu. ceraya atı a ?. · · 
. diye feryadı, dudlik dudük. sin etmiQtir. ı Perk B C G nı·n mazarrat 1_ F k k d b d Genç kadın daha kuvvetle: 
ıkt S"li · d " · · · 1 0 a at genç a ın un a ya-

2 l asın; 1d vn yoğur ı:i Almanyada Pr. Kantaküzen- madığına dair ikinci defa olarak nrldığını çok geçmeden anladı. - Eğer geri dönmezseniz de 
,,~yen Yf ':'tkı ı:;:.n =~ in üç sene içinde yapmış olduğu vermiş olduğu konferansı neşir Sevmediği bir koca ile genç bir di, kendimi atacağım. 
. ~bi ı:ıe. eaı. . 8 • 1li~ e letı- geniş tecrübeler B. C. G. aşısı- etmiştir. Konferansın mühim kı kadının mesut olamıyacağını Genç aşık sevgilisini ikna et-

1 · 11 ınım ınım ın yen ve 0 - ·• · Jd - srmlan şunlardır· d ı - b 1 - be h d - ç·· ·· ,. düd"ld . ,_ anırtı v nm zararsız vo muessır o ugu • sonra an an amaga aş amıştı. mege y u e ugraştı. uı:ıku 
" u en, eşe.. sı, a ö · · V ı· h"t · · · k d k ı· b" · d ·ı ~. ki' o t bili nn' t nu g stıermı1jtır. erem ı mu ı "Içınızde akrabasından ve ya Kocasile kendi arasında bir a ın uvvet ı ır ıra e ı e: 
3 ıap, o omo e , mo o- d - B C G ·ı 

1 
r etlerin gaz vererek çıkardık te ogınuş ve · · · 1 e aşı- hut komşularından verem _olan- çok noktalarda ne büyük ayrılık - Eğer, dedi, namuslu bir 
. .s'll!hmııı patırtı, yük araba ~anmış. çoc.~klar~an. ~erem?en lar varsa ve bu veremler bır be- lar olduğunu sonradan fatkedi- erkekseniz siz, dedi, geri döner 

, • t f ölenlenn yuzde bır, ıkiden zıya- bekle temasta bulunuyorlarsa yordu sı"nı"z 
:ım şama ası ve graıno on .. . .. . ... 
Anlarındaki sonu gelmiyen hemen m~:ssesemıze muraca- Nihayet genç kad•mn hayatı Artık tereddüt yeri yoktu. 

c i.ar ... Ne bileyim eksili var- ae nakledeceğim: Üç döt gün atla bebe~ı aşıl~~ala.rı~ıı ce~a na genç bir delikanlı karıştı. Delikanlı otomobili çevirdi. Ge 
ave edin. Artık şehirde ra- evvel bir gece bir zatin evine bir retle. tav~ıye edınız. Sızı t.emı_n Evvela bir tesadüf ile tanıştığı ri dönüyorlardı. 

ı ·umır kalmadı .. Bununla kadın tarafından telefon edilr- ~denm ki bundan dolayı hıç bır bu genç ile görüşmeler arttı. Al D ·· d ·· - ·· k d k ı 
1 • • ·11 ı ıstırap duymıyacaklardır b . . . 1 on ugu zaman a ın o ay 

, :ı.neşgul olacaksa olsa da bl- yor: v~ ınp zce so~ .u~or: .. . .,. t: aydan erı sevışıyor ar. · · lıkla içeri girebildi. Onu kimse 
·. 'ıışmıızı diplesek. Geçende - Sız fi_ıa.n. ~at mı~ınız? İnsanlar ~ze~ınde vereme kar Saate baktı. On bire çeyrek görmemişti. Sonra doğru koca-

i j'il:oınobll duratmm önünden O zat.ıngılizce bıraz anlar, ş~ B. C. G. lle ılk aşı 1.921 sen~- var ... Genç kadın kendi ken- sının yattığı odaya çıktı. Uyku-
a-ordum, bir koma sesi işit- cevap venyor: s~de yapı_l~ı. '? _tarıhtenbe:ı, dine: daki adama bir müddet baktı .. 

1' ardımd b li E t Madam ne ı"st"yorsu hır kaç kışının ıtırazına rag- . . . . . an ara a ge yor - ve ' 1 • - Benı şımdı bekler; dıye Sonra gıderken bu adamın al-
ı ile döndlim. Meğer duran nuz? ıme~ aşı ~eneler geçtıkçe taraf- söylendi. nından öptü. Kocası uyanmış-

,abadaki !fOför Bey, arkam - Rica ederim siz evli misi- tar azan ~· _ _ Hakikaten bu gece için söz- tı: 
1 

1 
bi ark d 

1
A niz? Her yenı dogmuş çocuga ve- . . . . • :ie ea r a aşına se am · · 1 bT la . leşmışlerdı. Delikanlı otomobıl Sen misin sevgilim dedi 

c 
11 

c:ekmif .• V aktile Boğazda - Evet! rer; ah~ık aş~ a~a ~ ır, as 
1 

s_ıra- ile sokağın köşesinde bekli ye- G k d . ' · 
4 11arm lüzumlu lüzumsuz - Vah, vah, yazık. yek. te BT~~ ~ ra ge ~:x.:- cekti. enç a m. 
. uk çalmaları yasak edilmilf - IAkin Mad~ ne~en sor- re .. k ıka . dsırayekt~ . gogus Genç kadın kocasının odasın- - Eve~, beni~. . • k k 1 
].dkm ı.a.. din olmu tu dunuz, neden teessüf edıyorsu- germe • arşı urma ıçın .. - ~ . uyu ... Daıma senın olaca a a-

ucur ç . ş · h · ki · · ? Büyükçe çocuklar ve mütever da uyudugundan emın olarak -
. ~~et artık şehnn bu .. ~:ı- nuz, cm sız msınız. rimlerle temasta bulunacak o- gitmeğe hazırlandı. Çok geçme cagım ... 
~ul sınırlarını geçen gurül- - Ben seyahat etmekte olan 1 1 B C G ·ı 1 1 d den sokak kapısını açarak ev- -------------

b
. bak d ğil . ? b' A "kal k d H an ar . . . ı e aşı anma ı ır- 1 1 

'le ırıı.z sa e mı. ı: men. ı ~ ınım. . e~ var lar. den dışan çıkıyordu. Kalbi çar RT HAL 
ıı T "f k · ~gım şehırde e_glenm~k ıçın ga Vereme istidadı olan kimse- pıyor, hizmetçilerden biri tara- Maarif Vekaleti erkanından 

11 
an e omıayonu np usuller tatbık ederun. Mese 1 · t b 't 11 1 fmdan görülmekten korkuyor-

ı+anbulun vesaiti nakliyeııi la "lk b" diğ' t mobilin ş fCI'- erı, gaye ası usu ere tanı- · · Ali Nadir Beyin zevcesi Meb-
,.. .. ı "Ik ın kun o .° o fi mak mümkündür. Bunların aşı- du. Fakata etrafı dınlemış, kor h .. l" ld - "f 
1Ierini tayin eden komisyon ~· ı . yeme getıren garson - lanmalan hastalığa karşı a)'n- kacak hiç bir şeye tesadüf -etme rure anım mupte a o ugu tı o 

. ?da toplanıyormuş. Buna lan.gıbı. ~~rada da tele~o~ reh- ca bir galebe, bir kat'i zafer te- mişti. hastalığından kurtulamıyarak 
rPY diyemeyiz. Fakat 1 Ha- bennden ısım t~ttum, .sızın nu- min eder. Yavaşça sokak kapısını kapa vefat etmiştir. 
ı<fan itibaren tatbika başla- maranız. çıktdiı, _erçerdevlı o~asa- Hastalık meydana çıktıktan dı. Hızlı adımlarla ilerileyerek Cenazesi bu sabah saat 9 da 
ı1eni ücret tarifesi yaprlma- ydmrz şun sızı o ama çagıra- "k d b"" ük" f d k.. d k d" · b kl" t 

dah 
. . l ,..._~ . h 1 V sonra ı trsa en ne uy e a- oşe e en ını e ıyen o omo kaldrnlarak Teşvikiye camisin-

. toplansa a ıyı o maz mı- caktım. uccenız ayro sun. e karlık yapılmak ve ne kadar ça bile kadar gitti. Genç aşıkı sa-

lt telefon kapanır lı ak 10 _ ld" - . d"" .. ..1.. b 1 kl k d" · · b ki. d de namazı kılındıktan sonra A A ·· .. . . şm ...,,ım ge ı.g ı uşunu ur ırsız ı a en ısını e ıyor u. . . 
ı Evli olmanın zaran Bu zat hala muteessırdir. se bu zaferin kıymeti daha zi- Ona bu geceki saadetinden balı- Maçka kabrıstanma defnedıle-

Yeni aııketimiz 
Yeni harflerle en kolay nasıl okuva

bileceğinizi düşünüyor sunuz? 

En çok okuduğunuz yazılar ve üslup
larını sevdiğiniz muharrirler hangileri

dir, nasıl mündericat istiyorsunuz? 

Veni harfleri kabul edeli 
iki sene oldu, herkes okuma
ğa, yazı'lajta atıştı. Mecmua 
ve kitap henüz eski revaçta 
değil ise de gündelik gaze. 
teler aşağı yukarı eski satıf· 

larını buldular. 

Uzun müddet arap yazısı· 
aı kullanmış olanlar için yeal 
Tilrk hArllerl ile bütün keli
meler henüz kılişe haline gel· 
memlştlr. 811 sınlf karller
linlerlae sOrUlen her yazıyı 
okumuyorlar ve kıraetlerlnl 
seçerek yapıyorlar • 

Yazıda hususi bir ehem
miyet ve üslllpta kolaylık 

arıyorlar. lfte bu sınıf karl
lerlmlzden şu ~uallerl soru-

ı - En çok ne okuyor
sunuz? 

2 - Gazetelerin derece 
derece llHgi kısımlarını ter
cih ediyorsunuz? 

3 - Veni yazı ile yazan 
hangi muharrirlerin OsHlpları 

size kolav geliyor? 
4 - Roman ve blkaye, 

fıkra, uzun ve kısa makale, 
bütün bu yazı nevilerinde 
nasd bassalar arıyorsunuz? 

5 - Hangi çeşit harfleri 
tercih ediyorsunuz? Tercih 
ettiğiniz harfleri Milliyetin 
muayyen bir nüshasında mu
ayyen bir yazısını işaret ede· 
ret gllstereblllrslatz. 

Bu suallerimize verilecek 
cevapların 20 satın rec;me
mesl, ve klljtıdıa bir tarafına 
okunaklı olarak yazılma11 

ve • Mllllyet anket momur
lujtu ,, adrHlao gönderilme· 
si llzımdır. 

Cevaplar bir ay nefredil
miyorek toplanacak ve ondan 
sonra aıraslle nefredllecektlr • 

Bu anketin neticesi, gaze· 
temiz, bOtlln karllerlnla ar· 
zıılanaa hizmete daha zlyede 
yardım edecejt!nden okr.ıyıı

culanmızın lftlraldnl rica 
ederiz. 

1i.kkat. Size yalnız bir hadi. FELEK yade artar. sediyordu. Otomobil hareket et cektir. 
,1 . - . . - - -· - 1 

l.
'llllif/g-et,,ln edebi romanı , .J 1 Belma. arkadaşının süku- din dlişün.: - - Peki, kiminle şakalaşabi-ıyoz, bütün ~~evi varlığı üze- nışmağa geliyor!.. 
B"~ .. ~;.:ı;-.;..:.. ___________ • -- tundan sinirleniyordu: - Biz Rasihe bir kere sora- liyorsun?. rine inivennıştı. Müesses kanaatlerin kuvveti 

-- Somurtma, Feriş, bir şey lım. ' - Mazharla, Hıfzı ile. Çook! Babasının, en basit bir teşeb- ne kadar çetin olursa olsun, Ra· 
söyle ... Ne yapayım? _ Amma, alay tarzında de- . Belma, kıvrak bir kahka~.a b~sü~~· en saçma h!r .fikrine si~ N~vresin fikrini, mantığını 

Ferhunde, hüsnü niyetinden -·ı N Vacit Beyin kula- ıle omuzları sarsıla sarsıla gu- bıle ıbraz: hakkı venlmıyordu. ezıvenyordu. 
gı. evres !"" d B ba N V . B ziyad~, ~urgun sulan bulandır- ğına giderse gücenir. uyor u: . ~ ~ı .. evres a~ıt e,Y, Rasih_ Nevres,. b~basına hür-

mak fıknle: Belma, bahsin uzamasına sı- - Yamans~~· ~erış !. her fıkrıne hurme.t . ~dılen bır met etmıyor değıldı, onun şöh-
- Bana k~lrrsa bunu Rasihe kılıvennişti.: Ferhunde, ıçını çektı: ad~dı .. En ~fak bır ıtıraz, on~ retil: de if~ih~~ ediy.ordu. Lakin 

soralım. Dedı. H d" . . F ·ş - Hayat, Belma! Ne yapar- otorıtesıne bır taarruz, tecavuz bu şohret ıklılı,Rasıh Nevresin 
- ay ı, gıyın, en . • ? d k . N V 't B - Babasının yapacağı bir şe- N .d r ? sın.. eme tı. evres acı ey, başında, bin bir dikenli bir taç 

Mahmut Yessrl yi, yazacağı eseri, o, ne bilsin... - er~ye gı e ım .. _ - Fena görüyorum, zannet- tesir ve nüfuzundan emin a- olmuştu. Çekemiyordu, tahanı-
- Babasına soramaz mı? - Denız kenarı.1:'~. ~_ogru sar me.. damlara has bir vekar ve sil- mü! edemiyordu. 

t1dı. Zihninden binlerce şey j değil mi idi?.. 1?-~~mal bu r°: - Sen, nereden biliyorsun? kalım. Muhtarı goruruz. . - Elbette, şekerim. Sen, mo kunetle her h_angi b~. i~ira~. kar- Bazen bir yerde güzel bir 
~or fakat hangisinde karar •man, Nevres Vacıt ın son esen Derse?.. . Ferhunde, esvap çıkarmak ı- dem kızsın! şısında temkinle gulumsuyor- şey söylüyordu. O zaman, şu 
l.ıgmı kestiremiyordu. ! olacaktı. Ona, bu son heyecanı, - Bu kadar yıllık komşuyuz, çı.1:' g~rdrobu açıyordu, hayretle . - 3 - .. .. du. Onun, protes~osu ~~ ka- tarzda bir takdirle karşrlaşı -
:~ roman işinden, Rasih'in aşkı, harareti veren kadın, kız ahbabız, arkadaşız... Söz ara- dondu: Rasıh Nevres, büyudükçe, dardı. Cevap vennıyor, suk:utle yordu: 

'·'H yoktu. Belki vardı da, için de bir ş:r~f hissesi ayni- sında, senden duymuş olamaz - Mu~tarla b~.ış~ mı? yaşı ile~ledik~e, kalbind~, şüp- tahkir ediyordu. _ - Bravo Rasih Bey, pedeı 
Cundeye söylemiyordu. Fer mıyacak mı ıdı? mı? - ~argın mı_ ıdı~... . .. ? he halındekı kanaate, ımanı ~asen onun agız açmasD?a Beyefendinin nüktelerini hiç 

,ıle, evvela, bu noktayı ele Belma, havai bir kızdı. Bunu. - Nevres Vacit Bey, bunun - Şıkay~~l~rın cı~ve mı :dı. aı:_ııyordu: m_eşh.ur adamların da tuzum yok~, .~trafında hın- kaçırmıyorsun! Hem de yerin· 
1 'Rasih'e çatacaktı. Eğer Ra göz göre göre kaptırmak, affa- saklı kalmasrnı istyorsa? . ~e~a! gulumsedı, ata bınor og~~ o~ak, bır hayat başlangı- lerce ç:ayretli mud~f.l ~a.rd~. . de sarfediyorsun! 
' \ haberi yoksa, Ferhunde- lunmaz bir alrklrktr. Zaten bu- Belına, elleri kalç.alannda, gıbi bir ısk-emleye oturdu, ba- cı ıçm bır bedbahtlıktır. Rasıh Nevres, bır fıkır ılen Her fikri her nüktesi baba-
~ğrenmiş olacaktı. nu, Nevres Vacit Bey tek:lif et- sallanpak söylüyordu, Ferhun caklannı sall~ağa başladı: . .. ~asih Nevres,. her geçen sürecek olsa, gayretli müdafile- sına malediİiyordu. Rasih Nev· 
;sih vasıtasile, "İlham pe- mernişti ki ... Belmanm arsızlı de kızdı: .. - Hareketarz,.heyocansız, ö- ~~· hatta dakikanın, bu.ha- rin amansız muhasarası başlı- resin hakkı mtilkiyeti yoktu. 
ani değiştirmek kabil ola- ğı idi. Nevres Vacit Bey gibi - Bir eser yazacak, dünya 1':1 aşkı. ne yapayım~. Sen, Ra- ~k~~· ~~a kuvvetle pcrçınle yordu: _ . Böyle bir fikri, bir nükteyi ba· 
·mı idi? .. Bununla, Belma- nazik, hassas bir adam, bir genç alem okuyacak. •. Bunun gizli- sıhle hıç darılmıyor musun? diğın~_ ç_öruyordu. . . . .. - Aman çocugum .. Senın basmm yanında söyliyecek ol· 

~! tievres Vacit Bey üzerinde kızın teklifini reddeder, arzusu si, kapaklısı olur mu? Ferhunde, kolsuz, bey~z ke- K~ç~ken, bu ~caın h~set- boyle şeyle.re daha ak:lın ermez. sa ve ayni takdire maruz kal. 
~iri, niifuzu da anlaşılacak nu yerine getirmez mi idi hiç? - Belki, sonradan bilinmesi- ten bltızUnd bqmdan geçıriyor- memıştı .. F~~t b';f~Z serpılme- B_akalmı, bir k~r~ ~ey baban ne sa, Rasih Nevres, gene bir halC 
li Bunu neye F~rhunde düşüne ni istiyordur. &n'atkir kaprisi du: . • . . ~e, kend~ fıkırl~nnı kullanma- d~yor? Onun fıkrını al.. ~er ~- iddia edemiyordu. Çünkü Rasih 
~ ·nu alet ederek, ba memişti? O, atık davranmıı ol bu! . - Raaıh, kalbirnın cıdd~ cep- ga, kendi kafasıle h.are~et et- yı, ona danışmalrsın. ~o~ mu- Nevres Bey, etrafın takdirini 
lt.. '1.ek, biraz çirkin sa. Selma. ııçıkta lı:ahrilL - Bilmiyorum artık.. Keıı- heei ... Onunle saka edemem. meie baslayınca, bır aıcır bal- yor musu,n?Alem ona fıkır da- (Bitmedi\ 

'ı hme. 

' 



Aman dikkatli olalım! 

.8ilyükadada eşek üstünde turlar başladı. Hele cuma günl~ 
ri Nizam caddesi üstünde katar halinde sıralanan süslü mer
keplerin dilber suvarilerini hoplatarak Yürük Aliye doğru ko
ıup gitmeleri hakikaten hoş bir manzara teşkil ecijyor. 

Havalar böyle sıcak devam ederse şu bir iki gün içinde de
niz banyoları da dolrnağa başlıyacaktır. 

Adada tenezzühe gidenlere dikkat etmeleri laıı:ım gelea bir 
hususu biz hatırlatalım: Çamlıklarda dolatırken rast gele öte
ye beriye cıgara atmasınlar. Zira, küçük bir ihtiyatsızlık, o ğü 
zelim çamlıkları bir kaç saat içinde kül edebilir. 

Vilayetçe mesirelerde ateş yakılmasuun men'i de son günler 
de Ada çamlıklarında zuhur eden yangınlara karşı verilmit bir 
karardır. Aman, dikkatli olaJ.mp. 

Yolıın iki tarafı kapalı 

SNAF 
IMana\'lar, seyyar satıcılar 

1 Kayısı, armut gibi yaz meyveleri ucuzlamıştır. Yalnız bu 
ucuzluğun nisbi olduğunu da unutmıyahm. 

t k • kl • İstanbulda meyve fiatleri, insan sırtında veya manav dük-
0 urur en ıne erı- kanında oluşuna nazaran değişir. Manavlarda okkasına 60 ku-

Esnafın dertleri 

inek sahiplerini dinJiyelim 
Kendimiz kira evinde 

• 
mıze l 

'l ruş istenen armudu, seyyar satıcılardan 35--40 kuruşa kadar 
apartımanını yaptıra ım f almak kabildir. 

Bu sene kayısı da pek çoktur. Manavlarda kayısının okkala 
65-70 kuruştan aşağı düşmediği halde seyyar satıcılarda .U 
hayet 45-50 kuruşa satılmaktadır. 

. ·' ..... 

• Genç mekteplilerin tenezzühü 

Resimde Nevşehır orta mektep talebesini bir tenezzüh e.:i 
nasında görüyorsunuz. 

Şehri, Avrupa şehirlerindensımJan mezar koğuklannda ba- Ahırları temiz tutacaksınız 
farksız hale getirdik! rınırlar. Böyle bir şehirde inek dendi: Evimizden fazla ahırları 

Genç mektepliler, hem tenezzüh ediyor, hem de kırlarda 111. 
batat üzerinde tetkikat yapıyorlar. 

Sokaklarımız, bal döksen ya ahırlamıı islahtan evvel düşü- mıza dikkat ediyoruz. 
Mahmutpaşa üstündeki Yeıildirek civarında kanalizasyon lanacak: O kadar temiıı ... Ar- nülecek, yapacak çok şeyi« ol- Fakat ne de olsa ahır bu 

-mıeliyesi çoktan bittiği halde orada bukınan bir hanın yıkyhhı tık süt1erianiz hilesiz, yağlan- malıdır. Bir ahır sahibi yana Levanta kokacak değil ki .. 
tehlikeıri olduğu bahane edilerek sokağın iki başına tahtaperde nuz karışıksız, yiyecek içecek yakıla bi:.e ıwıları anlattı: Sonra her hayvanın yeri şul 
çekilmi~ ve bu yüzden bir taraftan öbür tarafa geçmek imkaru ne vrsa hep saf, hep temiz, hep - Asriliği biz de isteriz. Ta- kadar genişlikte olacak dendi. 
kalmamıştır. uouz. ·.. . bl1 temiz tutulmuş, havadar bir Peki dedik. A.hırın ~stil linı:;;. ı-

şimdi buradan geçmek istiyenler, Mahmut ıu1 ç nr re Şehırde bır tek ahşap ev kal- ahırda beslenen inek daha faz- na kaplanacak dendı. İhi.ara ha 
. . . pa,...yı e .. ,..ev madı. En fakir aileler bile asan- la siit verir. cet bırakmadan yapak. 

dolaşmak mecburıyetındedırler. s!Srle çıkılır yedi katlı muhtetem Netice itibarile bunun fayda- İneklerin her birine ayrı iııim 
Han, tehlikeli ise yıkılsll}. Dttllııe tahtaperdeler kaldırılsın apartmanlarda oturuyorlar. sı gene kendinizdedir. Fakat, konacak dendi. Kimine Ayşe, 

da halk serbestçe dolaşsın. Bilmem bunu istemek te haksız mı- Bu vaziyette bir şehrin ahır- ıunu da insaf ile düıünmeli ki kimine Fatma, kimine Dilber 
vız? lan artık eski halinde kalamaz biz kut layemut geçinen kimse- her birine birer isim bulup ver. 

Küçük heykeltraş 

Adapazarında, Kara Osman ilk mektebinde, yaptığı çamur 
erinde çok muvaffak olan Sadeddin Ef. isminde bir çocuk bu 

lımduğunu öğrendik. Sadeddin, komiser İhsan B. in oğludur. 
ektep muallimleri, Sadeddin Ef. nin muvaffakıyetinden si

•ayişle bahsetmektedirler. Küçük san'atkarın en çok muvaffak 
olduğu eserler, Gazi Hz. ne ait bulunan eserlerdir. 

Göniil arzu eder ki, küçük istidadın aliikadar makamat tara
(ından inkisafı temin edilsin. 

f-lavalar pPk sıcak 

ya. · · leriz. dik . 
. İşte Şehremaneti de bunu dil Çoğumuz kira eviAde oturur Şimdi bütün bwılara kanmı-
şünerek a~ırlan asrileştlrmeğe ~e bin mü~kü~tla kü:a bede~in~ yor, 4 metre yüksekliğinde, bil
karar verdı. öderken !Jlllldı tutup ıneklerımı mem kaç metre genişliğinde a-

Hak.k~ da var. Halkı ~u kadar ze apartman mı yaptıralım? hır yaptıracaksınız, diyorlar. 
~efah ı~ınQ.e yaşıyan .?ır şehrin Bi:ı, bu darlık zamanda hadi Her sekiz hayvan için bir van
ınellı.,ri, elbette o kohne ahır- b~ da "peki!,, diyelim. tilatör koyduracaksını:ıı diyor-
l&rdŞ kala~~zlardı .. · $ze bir kaç taksitte öden- lar . 
. Q.Uirneytnız ama, Şeh~e~ne- mek itıııere biraz para verilııin, Pencerelerde sinek rıirme

tınin ahırlarm .• ~srlleştırıl~esi hemen ahırları yapmağa başlı- mek için tel kafeı bulunacak dl 
hakkında verdıgı karar, şuphe yalım. 1 yok iri İııtanbul gibi bir şehirde . yor ar. 
ancak yüz sene sonra tatbik sa Halbuki Emanet buna da ya- Verilen mühletin bic uç gil
haıı bulabilir. naşmıyor. ne kadar bitiyor. O zamllllJ ka-

Bir şehirde ki, onun bir km- 1 Siz kendiliğinizden yapın. . dar tası tarafı ~~playıp Ema
ım sakinleri, kulübeden farkaııı: j diyor. İyi .. ama nasıl ve ne ile? net hududu ~ancıne çıkmaktan 
evlerde oturur, ve gene bir kı- Bunu düıunen yok! başka çaremız yok!,, 

Açık havaya ihtiyaç var 
1 

Bilaha va, bilAzemin .. 

Şu aördüğünüıı: harap binanın üstü esiri bir ~drese binası 
altı evdir. l't{odrese evkafa ait odufu için bu kabıl evlerin il 
htpleri evlerinin havsına sahip değildirler. Evkafın k.uruldugı 
giindcnberi devam edorı bilahava davası işte budur. Bazı evl4j 
de görürsünüz ki, Evkafa ait binaların üzerine kurulmuttm 
Bunlara da bil!zemin derler. Böyle havası başkasına, top 
baıtkasına ait İstanbulda pek çok bina vardır. 

içecek su yok l 
Şehremini ve Topkapı cihe-

1 

tine iyi su taşıyan bir tek kişi 
vardır. Bu adam üç araba ve bir 
kamyonla ancak haftada bir de 
fa evlere su verebiliyor. Bir ke
re bu !!ular, kontrole tabi olma
dığından iyisu değildir.Müşteri 
"bunun üzerinde mühürü yok!,, 
dediği gün bir daha su alamı- 1 yor. Ve neticede ister istemez, 
iyi kötü, getirdiği suyu kabule 
mecbur oluyor. Bu sefer Topka
pıda bir eve getirdiği su, kula
mlmış sabunlu sudur. Bittabi 
içilememiş ve ev, susuz kalmli-' 
tır. Bunu bize bildiren kariimiz 
soruyor: 1 

- Susuz kalmamak için ne· 
yapalım? Bu sabunlu suyu iç
meli mi? 

zım gelir. Geniş kır manzara!~-! 
rı, ya mezarlıklar arasındadır,! 
yahut ta ağaçtan mahrum yer-ı 
terdir. Onun içindir ki İstanbul 1 
halkı, derya içinde deryayı gör 
miyen balıklara benzerler. Ta- . 
biatin bu şehre bol bol verdiği 
nimetlerden nadil'Cll istifade e- Daha 8 yaşında 
derler. 1 ş .. d'". .. .. . 8 

Tatil günlerinde serbest park 1 u gor ugunuz rc~ı~ . y~ 
lann ve umumi bahçelerin bu da hayata atılmış mını mını 
kadar rağbet görmesi de halkın 1 kahveci çırağmındır. 
açık, havadar, af açlık yerlere 1 Daha bu yaştan c~~ğini 
olan iştiyakını ifade eder. 1 zanmağa başlıyan k~ç~ Bal 

Resmini gördüğünüıı: Tak- ayağına pek çabuk, ıııne Pt 
sim bahçesi de bunlardan biri- mukayyettir. 
dir. Şehrin, orta halli sınıfının 1 Resmini aldırmak istedi 

, temiz hava ihtiyacını tatmin İ :ıaman: 
için can attıkları bu bahçe, ak- 1 - Dunın, öyleyse kahve Son günlerde havalar pek sıcak gidiyor. Hele öğle saatlerin 

Llc sokakta durulmuyor. Tramvay arabalarını bile kaplamalan 
"anmasın iliye araa-.ra su döküp ıslatıvorlar. 

İstanbuıun iç mahalleleri şchl dir. Dar, ka~anlık ve _çoğu iç içe! Ba:1ç~I~ evler aramak için şamlan bilhassa pek eğlenceli, s~aiııi alayun da geleyim.. 
.-jr dış~ ~örünüsü gibi delil- e~·lerden murekkeptır. sOr hattcıne- kadar <:tlrrnak la- olmakt.adu- . -lL 

... ..... 



1 

iki i11tihar 

Biri kendini astı, 

iteki pencereden 
sokağa atladı 

, 1 - Hasekide Ba~çı Mahmut 
hallesinde oturan makinist 

adi Efendi dün, evde kimse 
'.'ı>kken tavana taktığı bir ipi 
)ynuna geçirerek kendini as-

lzmir ve Konyada 
şiddetli yağmurlar 

(Birinci sahifeden mabat) 
74 aza intihap edileceği de yan 
!ıştır. Çünkü bu cihet ancak nü

Evvelki gün İzmirden Köş- fus miktarına göre, son tahriri 
ke kadar yağmur yağmıştır. Su! nüfus nazarı dikkate alınarak i
tanhi sar, Kuyucak, Bürhaniye cap eden aza miktarı tesbit edil 
Şamlı, Hamidiye, Kocabaş, dikten sonra anlaşılabilecektir. 
Kaklık, Gonceli, Çivril, Kule- Belki de şehir meclisine nam
onü ve İğirdire kafi derecede zet gösterilmek ümidile bir çok 
fakat Sarayköy, Denizli, Evci- münevver hanımlar fırkaya ka
ler, Çapalı ve Keçiburluya faz- yt ve kabul edilmek icin müra
la ve şiddetli yağmurlar yağ- caat etmişlerdir. Maamafih hep 

!~tJr. m t 
~ Hadi Ef. canını vermek üze- ~ ır. si ketumiyeti muhafaza ederek 

olduğu bir sırada kayın va Ayni gfü:ı~e Reşadiye, Ber- namzetlik meselesile meşgul ol-
i!esi odaya yetişmiş ve biçak- gama, Dıkılı ve Ayvalık hava- madıklarını söylemektedir. Bun 

ipi keserek damadının ha- !isine de şiddetli ve fazla yağ- lar meyanında bilhassa muallim 

k 
mur yağmıştır. Yolları sular lerle daru''lfu··nun mezunu hanım 

Uını urtarmıştır. 
Hadi Ef., polis memurları ta basmış bazı yerlerde de yollar !ar ekseriyeti teşkil etmektedir. 

,fmdan berayi tedavi Cerrah- bozulmuştur. Kadın Birliği vaz geçti 
~a hastanesine kaldırılmıştır. ?tomobil!er dağ yollarını Kadın Birliği maksadı teşek-
•2 -·Unkapanında Haydarda takıben İzmıre gidebilmişler: külünü icabı olarak intihabat
".uran 70 yaşında Halil ismin- dir. la uğraşmaktan vazgeçtiği gibi 

1 
,; biri uzun müddettenberi ~~.yağmurların harmanlara ayrıca hanımlar namına namzet 
:ktiği hastalıktan kurtulamı- v~ tutünlere ~aran olmuştur. gösterilmesi de mevzuu bahs 
icağını anlayınca evin en üst Bılh~~sa İzmır - Ay~al~~-Y~!~~- değildir. Zaten hiç bir hanım 
~tmda yedi metre irtifaındaki da. kam Makar~~ çı.~tl~~ı tutun tarafından bu bapta bir teşeb
:ııceredcn intihar kastile ken- lerı çok zarar gormuştur. büs yoktur. Fırka da namzet 
)ıi sokağa atmış ve vfü.udü- Konyada da köylerde bir kaç tefrikinde kadın erkek farkı dü
'ln muhtelif yerlerinden yara- gündür, tufanisa yağmurlar şünmiyerek yalnız ehliyeti esas 
frmnııtır. yağıyor. Semt semt dolu da tutacaktır. 
rJhiiı berayi tedavi Cerrah- dü~üyor. Kadın hanı kazasına Şimdilik fırkanın intihabat 
şa hastanesine yatırılmıştır. düşen dolu c;ok müth_iştir. A- etrafındaki meşguliyeti yeni ka-

lt 1 deta yumurta cesametınde var- nun üzerinde tetkikat icrasın -
et Hırsızlık vak'aları dır. Dolu tahribatının fazlaca ol dan ibarettir. 
a \ - Konyalı Haydar Ef. nin duğu, gelen haberlerden anla- İntihap maırafı 
ıt. ~ lirası Tepebaı:ıında meçhul şılrru,tır... .. . . Halkın kolaylıkla reylerini 

ı . '· hırsız tarafından çalınmış- Sara~onu nahıyesıne yakın istimal edebilmelerini temin et-
l ~. dolu yagmış, az çok zarar yap- mek üzre belediyece esaslı terti-
'.I ~ 2 - Sabıkalı Mehmet Gala- tığı anıa,ılm~~t~~- bat alınması takarrür etmiştir. 
l l't' kulesi yanında Alkazut apar Atlandı_ kol'.~de_ hasara tın Eyh11 zarfında kanunun em-

ıanınm bir dairesine girerken fazla oldugu soylenıyor. Bolu, tt" •. b""t.. h 1 kl b"t" ·1 ı_ _ ç k A d .. re ıgı u un azır ı ar ı ın -
-ııclenmio.tir er es tlandısına da olu duş . 1 k t . . 1 · t" .,, · .. .. mış o aca ve eşrmı evve ıp ı-

1 - Aksarayda tüccar İbra- muştur. dasında halk rey sandıkları ba-
l 'n B. in evine hırsız girmiş, Üç dört gündür bardaktan şına davet olunacaktır. 

1g eşya aşırarak savuşmuş- boşanırcasına yağan yağmurla- · Reylerin istimali müddeti 
r' ı<. rın ha~ıl ettiği seller de epey- her mıntakanın vüs'atine göre, 

E.. ıl J F · b' d l f ce tahrıbat yapmıştır. intihap faaliyetine nezaret ede-
ci ecı ır san a ıa aar Se 1- ·· · ı 

1 
. .. .. Y aptan muteessır o an cek olan mahalli heyetler tara-

Evvel~ı _gun J?olmabahç~ .o- y~rler ?~mancı~, B~l~k, Tos~n fından tesbit edilecek ve 20 teş
t ~e muhı~ . hır k~za g_eçırı~- oglu. Gınt mevkılendır. Seylap rinievvelde her tarafta intihabat 
ı ~tır. 6 kışıhk hır aıle hır tahrıbatı doluya göre ehemmi bitirilerek neticesi ilfın oluna
' ·1dal gezintisinden ~vdet ~t- yetsizdir. cak ve şehir meclisi teşrinisani 
. ~ler, J?olm~bahç~ ıskelet1ıne Konyanın içi çok sıcak ol- iptidasında küşat edilecektir. 
~mak ıst_emışlerdır. _ duğu halde köylerde hava çok İntihabatta kola lık 
l Kayık ıskeleye yanaştıgı 80ğuktur. y r "dt aile büyükleri karaya çık- Emanet bütçesine şehir mec 

lisi intihabatı masrafı olarak '\Jar, hasıl olan müvazene-
J tikten kayık devrilmiştir. Ka Belediye müdürleri kayma- 5,000 liralık tahsisat konmuş-

::.la beraber denize batan dört kam olacaklar tur. 
, ; diğer kayıkçıların yardı- Dün fırkada bir içtima akte-

le boğulmaktan kurtanlmı'- Eylül iptidasında vilayetle dilerek intihabata ait hazırlık-
«.._ Emanet birleştirilince şimdiki lar görüşülmüştür. Vali muavi-

1 -wr. be 

ı Ocak tarafından hediye e
a ı iniştir. Ziyafet esnasinde O
' ~ d baştan başa halılarla tefriş 
~ hzyin etilmişti. Her üç zi-

l Cette hükumet devairi müdi
'ı ve rüesasi ile askeri kuman 
ıl zabitan ve bunların refikala 
'8nımlar bulunmakta idiler. 
llafette askeri bando muzika
llulunmuş ve muhtelif parça
lr,l'llıştır. ırak heyetine bü-

1 teşyi merasimi yapılmış 
1 ugün Mardinden Musula 
~ket etmişlerdir. Heyet pek 
1nnun ve sevinçili olarak 
bleketimizden infikak etnı;ş 
~ 

ı•----------
),ker inhisarının tasfiye 
l i~leri 

11"asfiye edilmekte olan şeker 
1ııarı müdürü Hüsnü B. An
~an dün şehrimize avdet 
'~r. 
~üsnü B. dün bu seyahati 
\mda bir muharririmize de 
, . k" ':Jr ı: 

- Ankaraya tasfiye edilen 
lmin işleri hakkında Veka 

11 • izahat vermek için gitmiş 
~ ı.İnhisar idaresinin tasfiyesi 

1 
iDir buçuk aya kadar biti

, Eşyamızı da defterdarlığa 

1
: edeceğiz. ,.. 
1 "k f" . eli ı.merı a se ırı g yor 
merika sefiri Mr. Grow bir 

ı,aya kadar Paristen şehrimi 
,vdet edecektir. 

lediye daireleri lağvedilecek ni Fazlı B. dün Hakkı Şinasi 
ve teşkil edilecek yeni kazalar paşayı ziyaret etmiş, intihabat 
belediye işlerile de meşgul ola- meselesi hususi surette mevzuu 
caktır. Şimdiki belediye mü- bahsolmustur. Şehir meclisinin 
dürlerinden bir kısmının yeni intihabat müddeti 4 sene olacak 
kazalara kaymakam tayin edi- trr. 
leceği söyleniyor. 

Borsa fiatleri 
Dün borr;ada İngiliz lirası 

1034 kuruşta ac;ılmış bir aralrk 
tı:ı35 kuruşa kadar çıktıktan son 
ra 1034,5 kuruşta kapanmıştır. 

Liret 8.96. Altın 912 kuruş-

Ancak belediye müdürleri 
timdi 6 bin kuruş maaş alıyor
lar, halbuki kaymakamların 5 
bin kuruştur. Belediye müdür
leri yeni şekilde vazife çoğaldı
ğı halde daha az maaşla kay
makamlığı deruhte et:-1ek iste ta kapanmıştır._~-
miyorlar. Bu itibarla belediye yeni şeker şirketi teşekkül 
müdürleri kaymakamlığa pek di · 
ragbet etmemektedirler. e yo~ 

__ Aldığımız malumata naza-

Belediye vergilerini vermi
yenler hapsedilecek 

ran yeni şeker şirketi tesekkül 
etmek üzeredir. Yeni şirkete Sa
P.ayi ve Maadin, Ziraat Banka-

Belediyeye vergi ve borcu o- lan ve bugünkü Alpullu ve Uş
laı.':ır borçlarını ödemedikleri şak şeker fabrikaları dahildir. 
takdirde bu paralar tahsili em- Bu sirkete hükumet de 2,5 mil
val kanununa göre tahsil edil yon liraya kadar iştirak edecek
mektedir. Fakat borçlunun bor tir. 
cuna kafi gelecek malı yoksa 
o zaman hakkında tevkif mü
zekkeresi kesilerek kanuni taz
yik ile bu para tahsil edilmek 
tedir. 

Şimdiye kadar hemen hiç bir 
borçlu hapis cezasına razı ol
mıyarak parasını ödemekte idi. 
Fakat son günlerde bazı borç
lulara tevkif müzekkerCfli kes
mek lazııngelmiştir. Mesela Sir 

Barut inhisarı 
Barut inhisarı şirketi murah 

has azası M. Mute dün Ankara 
dan şehrimize gelmiştir. Şirke
tin vücude getirdiği fabrikalar 
faaliyete geçmek üzeredir. 

Erenköv t:yaıro,undı pazartesi 
ıktamı Hıfız Ahmet Bey saz heyeıi 
ve komik Uumbuilu lsmıil •frndl 
tarafından komedi ve \'UJ•te. 

kecide bir birahaneci çalgı rü- Sahir opreıi 30 haziran pa1.1rte~I 
ı;umundan 240 lira borcunu ve- ıkıamı ll<•iktaş köy içi kar~ tiyatro· 
remediğinden hakkında tevkif _!_u_n_d_ı_i_lk_ı_o_m_ıı_ı_r;_öz_· _ı_·•_$ı_ar_ı. __ 
müzekkeresi kesilmiştir. Tashih: 19 haziran 9.10 tarihli 

Diyarbekir belediyeainin 
varidatı 

nü•hımıı:da intişar ed<n laıınbul 
Mahkemd Aıliye DördüncU Hukuk 
Oıirt•inden verilen ve Ruıumat 
müdüriyeti umumiyetinin Sirkeci'de 
Meymenet hanında Şark anbın mU-

Belediyeler varidatının mik dürü Yusufıkl Efendi aleyhine ika· 
~~ Ta k d t 'tti" yasında Diyarbekir belediyesi- me eyltdlfi davayı ait illnda (Yu· 
~ • . . na a a O gı nin varidatı (12000) bin lira gös sufalıi) ismi seh\'I tertip olarak Yuıuf 

ı 1ehrimızde bulunan Japon terilmişti. Halbuki Diyarbekir Efendi •eklinde dlôlmişıir, Tuhih 
'" " ııvılhl keyflyec olunur. 

ı 

ı:sörlerinden M. Tanakada- belediyesinin 926, 927, 928, 929 ------'-'-------
\in tayyare ile Parise hare- senelerindeki varidatı kayden Isı. tinci ticaret mıhkemeıinden: 
· tın· · l•ıanbuldı Mercanda Yoıufyan 
ıe ıştır. (105, 713; 104610; 70,159640 hını altındı müflis Samuel Acimana 
; - liradır.. ait Kası açık arttırma sureıile saıı-
Jye mütehaısısı M. Riıt -=--'----------- lıcagından talip olanlınn 30baı:lrın 
·yarın hareket ediyor Gaip aranıyor pa:urıeai gilntl saat !Oda v~ anı 

Gebzenin Aydınlı köyünden Salih takip rden gönlerde mezkar mıfı-
~aliy1: mütehassısı M. Riıt ~'uş otlu !;mail çıvııt harbi umu- zayı mürıc:aaılın ill11 olunur. 
l:jehrin şayanı te~şa yerle aıicle galpıir. Kendileri ve hı vat - Zayi: Namımı malıkOk mUlılril• 

~
zmiştir. Mumaileyh ya- memaıını bilenlerin bir 17 zarfmda kaybolmuştur. V• mllıUr ile lıimıeye 
mleketine hareket edec- Gebze Hulr.uk mahkemesine bildir· borcum olaııdılı ilan olunur. 

aı•l•ri ilin olunur. ZevcNi l:mlne Mü.. .lıltvl" 
l~ 

Hugünkll yem 
bll111cccmlz 

Soldan sağa: • 

1 - Yama (2) Kulp (3) Beyaz(2) 
3 - Bir nevi çalgı (7) 
4 - Vermek (3) Acaba (3) 
5 - Yokuş (3) Atın kundurası(3) 
6 - Bagı§lama (2) Nota ( 2) 
1 - Nida (2) Arkadaş (2) 
9 - Gizlenmek (9) 

Dllnkll bilmeccmizln 
lıallcdllmlf •clıll 

Yukardan aşağı: 
1 - Genişlik (2) 
2 - Başkasına ait olan hiss<ler(S) 
3 - Yükseklik (6) 
4 - Edatı mastar ( 3) 
5 - Telefon (3) 
6 - Ekmek (3) 
1 - Fazla (6) 
8 - Bir nevi ayakkabı ( 5) 
9 - Edatı rabıt (2) 

Harık, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınıtı -.---.:
Cılıuda C'nyon hanında klin ONVON SIGORTASINA 

Yaptırınız. 

Türklyede bl!A fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
Kumranvasını bir kere u~rımıdan igorca \aptırına ın11. .. -= _. Telefon: Beyoğlu - 2002 ___ _ 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

latı~.~ Jaı~aıe 
Cibalidc Karııbıış mııhalle~inde !'ener cadda,iııde Sahili bahirde 

atik 300 cedit 2h2 numara ile r:ıurakkam olup halen ~aj:thanc 

olarak i~timal edilmekte olan bir bap kAı?;ir demirhanenin hedcll 
~cki1: tahittc iidcıımck lizre yirmi hin lira lıcdcli ıııııhıımmen 

ile ve kapalı zarf usulile 3/7 930 tanhine mıısJdif Perşembe gllnu 
'aat 14 de krayı miızaycdP'i rıukarrert!ir. Tnliplerin ~~ 50 he· 
sabile teminatı havi teklif zarflarının yevmi mezkurda saatı mıı· 

aıyendcn evvel lstanhııl !\lilll rmlAk mııdtiriyetine tenli eyleme-
lcri. 

1- Askeri liselerle Orta mekteplere 930-931 ders senesi kad· 
ro noksanını doldurmak ve yüksek sınıfların talebeleri tercih 
edilmek üzere aşağıdaki şartları haiz Türk talebesinden ihti
yaç miktarında leyli ve meccani olarak talebe kaydü kabul e· 
dilecektir.: 

A-Devre Sınıf ıçın 

l b .. lh 12 yaşları için efe rılanlaı 

1 ~ 1 ::'· ı.ı ' " " 
,, " 1 8 .. ı x. r 4 .. .. 

2 9 .. 1 'l-1 5 .. .. ., 
2 10 

" 
20-1 lı .. .. .. 

2 il 
" 

21-17 .. " ., 

B - Evvelce gördüg Ü tahsilin derecesini gösterir ~ahadet
ııame veya tasdiknameyi haiz bulunmak. 

C - Vücudün teşkilatı ve sıhhati müsait ve sağlam ve her 
türlü marazlardan beri olmak (ernrü kumandaya mani rekaket 
misillu arizaları olanlar ve boylan pek kısa olanlar almm-ız.) 

D - Kusursuz bir seciye ve ahlak sahibi olmak_ 
E - Ailesi hiç bir sui hal ve şöhret sahibi olmamak. 

2 - 6 ncı sınıfa yani birinci devre birinci sınıfa girecekleriıı 
tam devreli (5 muallimli ve 5 dersaneli) resrn;' ilk mektep şa
l•adetnamesini haiz bulunmaları ve hususi ilk mekteplerde tah
sil edenlerin ilk mektebin son iki sınıfında okunan derslerden 
imtihan vermeleri lazımdır. Orta mekteplerin 2 nci ve üçüncii 
sınıflarile lise sınıflarının her hangi birine girmek üzere müra
caat eden hususi Orta mekteplerle tahsili Orta derecede olan 
resmi ve hususi meslek mektepleri müdavim ve mezunları 
girmek istiyenleri sınıftan evvelki sınıfların bütün derslerin· 
den imtihan edilirler. Bu meyanda askeri tedrisat hakkında l 
inci sınıfa girecekler l inci kitaptan 9 uncu sınıfa girecekler 1. 
2 nci kitaptan 10 uncu sınıfa girecekler l, 2, 3 üncü kitaptan 11 
inci sınrfa girecekler 1, 4 kitaptan imtihan edilirler. 

3 - Resmi Orta mekteplerden ve Lise sınıflarından naklen 
gelenleri askeri tedrisat kitaplarından hangilerini takip ettik
lerine dair vesika ibraz ettikleri ve sair şartları haiz oldukları 
ve ipka bulunmadıkları takdirde muadil sınıflara bilaimtihar. 
alınırlar. 

4 - Kayıt muamelesi Temmuz iptidasında başhyacaktır. 1 in 
ci maddedeki şartla cı haiz bulunan talebelerden ikinci devrey< 
talip olanlar İstanbulda Kuleli ve birinci devreye talip olanlar 
Halıcıoğlu As. LS. !erine ve İstanbul haricindekiler de doğru
dan doğruya dahil askeri liseye veya Orta mekteplerin mü
diriyetlerine ve askeri lise veya Orta Mp. olmıyan yerlerd~ 
bulunanlar ilanı okudukları tarihten itibaren bulundukları yer 
lerdeki en büyük askeri K. veya amire veya askerlik şubesi Rs. 
liklerine i~tida ile müracaat ederler. Yeniden kaydü kabu1 
muamelesi lisenin son sınıfları için 25 Temmuzda diğerleriniı: 
sınıflar için 10/ 8.'930 hitam bulur. • 

Bu taliplerden sonraki müracaatlar kabul olunmaz. 
.. • ı Ders senesi başladıktan sonra sivil liselerden naklen as-

ZonguJ dak yuksek maadın ve se- keri ıiseye geçmeğe talip oıanıar kabuı için müfettişliğe mu 
• •• h d • • kt b • •• d •• • 1 racaat etmelidirler . 

nayı mu en ısı me e 1 mu urıye-, 5 - lstidalara raptedilecek evrak vesaik şunlardır: 
tinden: A - Fotoğraflı nüfus tezkeresi veya resmen musaddak su-

re ti. 
\kktelıimiz ders klıaplarıııın tah"iy"i kapalı zarf usullle ye hir 

ay mtıddctlc nılinakasaya konuln.ııştur. Şeraiti munaka,«l\ı anla
mak istc\enlcrin !,canbul ~ehremaneti cırnrıııdıı lstanbul ~ıntakusı 
maden nııihen F.<liğine müracaatları ve kapalı zr .. fların Temmuzun 
16 ıncı ~·ar~amha glinü :;aat Hı da Zonguldak'ta maden mü<lü
riyctinde açılacağı, tcklifatın Zongııldakta mckkp '11iidıiriyetiııe 
irsali !!An olunur. , 

lstau~ul YilaJetin~en: 
l).JO sene~I yol mııkellefiyeıini nakcen ifa edenler .çın Haziran 

ve Teşrini evvel ayları ıaksit zamanları ve bedenen ifa edecek 
olanlar için Eyll'ıl, TC'irinlevvel, Mart \ c ;-.;;san aylan iş zamanları 
tarın kılınmıştır. :\lııkcllefiycıi bedeniye için rayın edilen İlk rak
!İt Zamanı hult'I etmiş oldu~ıından mllkclldiycıi bedeniye csha· 
hının nıcn~ııp oldukları idarl'İ hususiye tahsil şuhclcrine tediye 
cyicml'lcrl ve tak~it zamanhırında tediye etmiycnler hakkında ~nse 
ve ktiprlıkr kqnıınile tahsili ~mval kanunun mevaddı mahsusa ı 

mııcilııııce nıııamclci l~zime ifa edilecejl,i tcbli~ ve beı•an olıınıır. 

Borsa ve Osmanlı Bankası tonıserli~in~en: 
Jlorsa Acanıalarından Koın:ınyrıcı Zade Sadi Hey aca'1talıktan 

çckilmi~tir. 

Kendisine Horsa işlerinden dolayı ili-i(:i <>lınl3nn 14-t;' m.me· 
rolu mcnkcıl kiymetler ve kaınlılyo Bor,alari kaı'unıınun on seki
zincı madcıesi mııdbince E!ln tarihinden itibaren hir ay içindı

komscrhğc ınuracaaıları ve bıı mudı let geçtikten sonra yapıla<:ak 

muracaatların dinlcnmiycec~i ilan o~unur, 

Sultan :\!ımet Be~lnci Sulh Hukuk :'llahkenıc•iııden: 

D· •yçc l~ank, 
Kasa . ~o !siınJeri Adresleri 

147 Hirisıos Çanır;"' Atinadı, lngilcere oıcli 
310 Salahaddin Helik Bev Ank:ırada Maranıı;nz fabrik»ıııda 

21 H. J. Arıııao Beyoglu'nda Bilezikçi >okap;ında No 9 
ıo.ı:ı9 Yıhya Sezoi lley Çanakkole 
Enke de i!An edildijı;i vechile, yukarda isimleri ad<esleri vo ka.ı uu

marılın muharr<r znaıın gaip ol malan hasebile mumılleyhimi ıemıil etmek 
üzere mahkememizce avukaı M<bmet Sıtkı Bey kanuni maddenin ;177 mad
desi mucibine• kayylm ııyin edilip huzurirlc mezkur kı<alar açılaca~ı 

ilin olunur. 

ISehremaneti ilanatı 1 
Bc,oğlu dıirrsinden: Orııkuy 

Ermeni kilise~inin tınıifat tenvirat 
borçluındın dolayı ııhıı hacze ılı· 
nan bir adcı piyano ve ikJ adet 
büytık ayıklı çalar aaaı ve 8CUZ adet 
hazarın sıııdalyı 29 haziran pazar 
cünü saaı üçte Ortaköy çuıısında 
bilmtizay•dt 'atılacağı illn olunur. 

lstanbul ikinci icra dairesind•n: 
lsıaııbul Otomobil Tllrk Anonim 

,ırkedne medyun bulunan Sinan ağı
nın tahtı hacze ılınan muhtelif 11n
dalyalan ile muhtelif m11ılırı kon· 
ıol ~eklinde ıugtb kahveciye mah
sus ıu kazanı JO-hıziran-930 tul· 
lılpe mlaadil pızarteıi günü saat on 
lkldın on üç buçuta kadar Taksim
de Merkez guı~ncla ikinci arttırma 
lJo seıılaoagındın uUp olınlınn yevm 
ıiıeıln\rde v. valıd muıyyendc 930-961 
dotJ• Aumarasile mıhıllinde hazır 
bıılliHcı& mıaıuruna milrıc11t •Y· 
ı-••d ill• olııaıır. 

Birinci ticaret 
ıı1al1keıı1esinden 

Mukaddema illnı Hitama karar 
verilen Rasim Necdet d•ndinin mı
ıuındı hiç bir mal mevcut olmımaıı 
aebebile mahkemece 26 haziran 930 

tırlhinde icra ve iflls kanununun 
tl ~inci maddesi mucibince tasfiye· 
nln tatillnc karar verildiıti ve tarihi 
illndan lıibı"'n on gün zarfında 

alıcıklılar urıfından lllbı müteılllk 

ıııulün tatbiki talep ve muraflardı 
)Mfln vuilmıdlğl halde ifltııa kapı· 
tılacıgı illn olunur. 

Zayi; Falih nlfwı dalroııtnden 
alınmı, nöfuı tezkeremi :uyi eni& 
Htılımü yoktur. 
Molla ıe,..ıı klliac Clıü 50ZalıNI 

B - Bir seneyi tecavüz etmemiş aşı şahadetnamesi (Aşı şa
badetnamesi olmıyanlara askeri lise veya Orta mektep hekimle· 
ri tarafından meccanen aşı yapılır). 

C - Mezun bulundukları veya tahsil eyledikleri mektebin 
fotoğraflı şahadetname veya keza fotoğraflı ve tcferrüatlı tas
diknamesi. 

D- Ailesinin ve kendisinin sui hal ve şöhret sahibi bulunma· 
dıkları hakkında mahalli hükumetinin fotoğraflı ve musaddak 
bir ilmühaberi . 

E- Askeri lise veya orta mekteplere kabul olunduğu tak· 
dirde mektebin tabi' olduğu ve olacağı kanun talimat ernrii 
esasları bila kaydü şart tamamen ve aynen kabul edeceğine 
dair velisinin ve kendisinin birer taahhüt senedi. 

F - Sar'ah, uyku halinde gezer sidikli, bayılmak ve mara· 
zi çırpınmağa müptela olmadığı (Bu gibi hastalıklardan biri 
ile mektebe vermezden evvel malfil olduğu bilahara anlaşı
lan talebe mektepten çıkarılır. Ve o zamana kadar o talebe 
ic;in hükfımetçe ihtiyar olunan masarif velisinden tazmin etti
rilir), ve evli bulunmadığı ve her hangi bir zamanda tahsili 
terketmek isterse ve zabit olmadan evvel evlenirse mekter 
masrafını tamamen tediye edeceği hakkında notrelikçe musad
dak velisinin taahhütnamesi. 

G - Peder ve validesi hayatta değil ise velisinin kim ola· 
cağının ve tatil zamanında mezun gidecek ise kimin nezdine 
gideceğine dair muteber bir vesika. 

H - Heyeti sıhhiyesi mümkün mertebe tam olan askeri 
bir hastanenin veya muayene komisyonlarının sıhhi raporu. 
(Kabiliyeti bedeniye talimatnamesinin muaddel (A) sütunu 
veçhile.). 

6 - Muhtelif sınıflara kaydolunan talebe miktarı kabul edi
lecek miktardan fazla ise matlup şeraiti haiz olanlar arasın
da sınıflarına göre Türkçe, yabancı dil, riyaziyat, tarih, coğraf
ya ve tabiiyat derslerinden tahriri müsabaka imtihanı yapılır. 

7 - Mekteplerdeki kaydü kabul komisyonlannca kayıt ve 
~ayanı kabul görülen talebelerin kabulü kayıtları ile dahili 
Jurnal edilmeleri müfettişlikten ayrıca verilecek emir üzerine 
yapılır. 

8 - Orta mekteplerin birinci ve ikinci sınıflarına alınacak 
olanlar tamamen Konya ve Erzincan askeri orta mekteplerine 
ve üçüncü sınıfa alınacak olanlar İstanbulda ve Bursada bulunan 
askeri liselerle Erzincan ve Konya Ort mekteplerine ve müfet
tişlikten verilecek tertibat veçhile alınacaklardır. Lise ikinci 
devre sınıflarına kabul edilecek olan talebe tamamen İstanbul
daki ve Bursadaki askeri liseler ihtiyacına göre abnacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı yapıldığı takdirde on birinci t1mrfın 
müsabaka imtihanına Temmuzun 25 ve diğerlerinin Aiustosun 
11 inde başlanır. 

10 - Taliplerin kabulü kat'i emrine kadar yapacaktan maa
raflar kendilerine ait olup gerek bunların ve gerek hiç kabul e
dilmiyenlerin bu yoldaki maaraflan hakkında askeri liseler 
hiç bir taahhütte bulunmazlar. 

rta- ml'k-11 - Kaydü kabul komisyonları aşağıdaki lise ' 
teplerde açılacak: 

ı - Kuleli lisesinden (Yalnız ikinci devre beler için) 
2 - Hahcıoğlu lisesinde (yalnız birinci devrı .ıebeler için) 

3 - Bursa lisesinde (yalnız birinci ve ikinci devre talebe' 
ler için). u 

4 - Konya lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için) 
5 - Erzincan lit1esinde (yalnız birinci devre talebeler ic;in). 

TIRli1E liBBiT Ye ~11111 
lNBtSAR İŞLETME iDARESİNDEN: 

M•••r tatlre•ıız , ..... ,, Bcybııtle mDracaat cılll•••• .. 
~ ...... , ..... 
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temmuz iptidasıada b~!ııacakur. 
Dersler tatbiki , .• ameli, tlhsil 

! muddeti 3 aydır. Dersler sut 
1 17,SOdan sonra bajlar. llaftada 4 
~ndür. Mekteb•~otor tamir

Ayvalık • izmlr postası 

~~.~.!.~.!..~~~~~,"b~f ~ .. ~~!~~~~~~ , _..v!!~~ 
Cüz'! bir masrafla yapılacak olan havaıı;azi tesiKatı tuıanlann lonlorıanu f' , . 

Merkez Acentaı; Goau köprJ 
basındı, Beyoıtl• 2J52 Şub• 
ıentesıı Mah>I>udlye ilanı altındı 
lstınbul 740 

(GCLCE\IAL) vapuru ta
rafından yapılmakta olan 
(IZMIR SÜR 'AT) postaları I -l 
Temmuzdan itibaren badema 
her hafta lstaııbul"dan pazar
tesi lzmirden çar~amba gün
leri saat 14,SO da kalkar. 

hanesi ise talebt-.,e her gün 
açıktır. Oto·nobil talimler! aynca 
staji icap ettirmiyec,k ve şofor 

ehllyername;ini derhal alıbilecek 

derecede gösterilmektedir. 

mükemmel surette temin eder 1 ler Pazartesi saat 17 de 

VERES • 1 YE 
~- sır"nlube 

IASAI liSll, 
Q"rsa P"7-~~" 

EKL~~R 
Ba~lama Zinciri 

Bu işe vakı[ olan ve keza he
•planna >&aşını derhute edecek: 
llümessiller aranmaktadır. Atideki 
.dsese müracaat olunması. 

Rıthenower Relssver:;cbluss G. ın. 

b. il. Bureau; Berlin NW. 40 
Herwarthstr. 4 

lstanbul 4 üncü icra memurlu
tundı"' 

Açık artırın• ile paraya çevrile
cek gayrı menkulun ııe olduğu: On 
lıeş dönüm mıktarında maa bahçe 
hane (don tarafı yol) 

Gayrı menkulun bulunduğu mev
ki, mahallesi, sokağı numarası: Eren· 
koy Bostancı M. eski tüccar tariki 
yeni Ali Pil• sokak e;ki 8-9 yeni 5.5 

Takdir ulunan kıymet 6700 lirL 
Arurmanın yapılacağı yer, gün, 

saat: ise. 4 üncü icra dairesinde 
4·8-930 pazarte<i ;at 16 ya kadar 

1- lfbu gayn menkulun nrtırma 
şartnamesi 20-7-930 tarihinden iti· 
b.ııren '29·228 No. ile ise. 4 ıincü 
icra daira.tlnln muayyen numarasında 
berkesin ~reblimesi için açıktır. 

lllnda yazılı olanlardan fazla malıı
lll&t ılmık liteyenler işbu şartna

meye ve 29· 228 dosya numarasıyle 
memuriyetlmlzc müracaat etmelidir. 

2 - Arurmaya iştirak için vu
lcarda yazılı kıymetin yüzde yedi 
teminat gôıterilecektir. 

S - Haklan tapu sicllile sabit 
olmayan lpotıkl alacaklılarlı dlp:er 
alikadarlanft ve irtifak halckı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddalarını işbu 
il4n rarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetlmize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde haklan tapu slcılile 

sabit olmıyanlar satış bedelinin pay· 
!aşmasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 

okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
bunları temamen kabul etmi; ad ye 
itibar olunurlar. Üstünde bırakılan 
gayrı menkulün bedeli zamanında 

verilmezse gayrı menkul ikinci bir 
ararma ile sanlır ve bedel farkı ve 
mahrum kılınan yüzde beş [aiz ve 
diğer zararlar aynca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alıcı

dan tahsil olunur. Beş numaralı fık

radalcl şart tahakkuk etmek kaydile 
ilç defa bağınldıktan sonra gayrı 
menkul ın çok artmanın üstünde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmer.se art
tırma geri bırakılıp alı~, taahhütle
rinden kurtulur ve teminatta kalkar. 

S - Artırmanın birinci ,·eya 
ikinci olmasına ve gayrı menkule 
toalluk eden kanuni hakka ve satışın 
tarzına göre diğer şartlar. 

Artırma birincidir müterakim 
vergi. evkaf, belediye rusumu müş· 

tenye aittir, Peşin para ile satılmak

tAdır. 
Yazılan mu bahçe hane yukarda 

~osterilen 4-8·9.IO tarihinde Isı. 
4 uncü icra memu•luğu odasında 

işbu ilin \'C gosterllen artırma şart

namesi ealre.<inde satılacajtı il!n 
olunur. 

lstanbul Sıhhi mue,;,eseler 
:\lüba)'aa komi>yonu riyasetin
den: 

Kapalı ıor[ usulile verilen fiarlar 
haddi Uıık gürülmediğinden ihalesi 
tehir edilen lmnbul çiçek aşısı mü
..,s csesine mukta;,ı muhttlif cins 
dana ve merkep yanularile kuduz 
teda\İ mı.iess-esesine mukcazı tavşan~ 

lırın olbaptaki şartnamesi veçhile 
ve ! .temmuz 9JO nlı güniı sut 
15 te p'1.arlık sureule mübıyaa edi· 

--Bilumunı yerli kumaş ve mallarını 

B U R S A Pazarın~a ara1ınız 
Merkezi : Mahmutpa•a batı 9.1t 
Şubesi : Boyoğlu lstlklil caddesi 376 
Şubesi : Sultan Hamamı 24 ..-

lSTA"'°BUL. VILA Yl~TI 

DEFTERDARLIK ILANATI 
KiRALIK HAG, HAHÇE, f\Hll{ veODALAI:<: 

No. 11, 51 Arabacı sokağı Bostancı başı Ab
dullah ağa nıahallesi; Beylerbeyi üstü. 3 oda, 
2 ahır, kuyu, havuz, çiçek camekanı, 2000 klı
tük bağ, 182 meyvalı, 417 ıneyvasız nğacı geniş 
hahçe 1 sene müddetle kira ya verilecektir. 
Senelik kirası 500 lira. Kiralann1ası pazarlıkla 
13 ten1muz 030 pazar 14,30 da defterdarlıkta. 

( H - 1ô?.) 

Yüksek Maadin ve 
Sanayi Mühendisi 

Mektebi 
Leyli ve mecc.ınl olan bu m~:<ep atideki ~·1'1elcrl havidir. 

1- Yiiksek mad~n ınühcnclisliği. 
2- Yüksek sanayi ıniilıendisliği. 
Bu şubelerin tahsil müddeti + senedir. .\lezunbr staj için Av· 

rupaya gönderilir. ~ltinhasıran lise mezunları kabul olunur. 

3- ~1atlen meslek şubesi. 
Bu şube madenlere jeometr ve başçavuş yetiştirir. Tahsil m~d

deti 2 senedir. orta mektep mezunl~rı imtihansız, ilk mektep me· 
zunl:ırı imtihanla kabul olunur. 

Asgart yaş 18 dir. 
Duhul imtihanı yapılmasına lıizum görüldü~ü taktirde mahal ve 

zamaıu icra gazetelerle UAn edilir. 
Tedrisata 1 Teşrinievelde başlanacaktır. Şimdiden kayıt mua

melesi başlamıştır. İstidaya melfuf 6 foto ile vesaik ve sıhhat 
raporunun Zonguldak'ta mektep müdüriyetine irsali. Müdüriyet 

En 
En 

zengin tlearel tekliflerl 
nafi mUnasebatı ticariye 

Leipzig Sergisinde 
1600 ~tiai ticariye gurupu, 24 rnuh
telll nıemleketten gelen 960~ fabrikatllr 
ve toptan muamele yapan tüccarlar, 
bundan başka ecnebi alıcılar Verband· 
sbüro vasıtasile tesisi milnasebat ede· 
bilecekleri mükemmel teşkiUltı haiz bir 
çok ihracat ticarethaneleri bulabilecek· 
lerdlr. 

30A§ustosta batlıyacak olan 

LE 1 P Z 1 G Sonbahar Sergisinden 
istifade ediniz. 

Ayni zamandı her nevi kürk 66 IPA 
ve av derileri teşhir edildiği '' 

Beynelmilel sergisi. 
ni ziyaret ediniz • 

Bütun talsl!At: 

La LEIPZf GER MESSAMT, 
LElPZIG taraiından veyahut lstanbul fahri 
mümüsslli bulunan Galnta'da Ağopy•n 1 !anın
da Mühendis il. ZECKSER tarafından Yeril
mektedir. 
Posta kutusu Galata 76 

~~~~~~~~· 
Yüksek mühendis mektebi 
Mübayaat koınisyonundan : 

Mektebin ihtiyacı olup mu • kilo sade yağının 1 temmuz930 
kaddema kapalı zarf suretile mü salı günü saat 15 te aleni pazar 
nakasası intaç edilmiyen( 4500) !ıkla icra edileceği ilan olunur. 

* * * 
Yüksek mühendis mektebi 
Mübayaat komisyonundan: 

Münakasa saati 
Kaşar ve beyaz penır 14 
Elanek 15 

Mukaddema kapalı zarf su
·ıe münakasası iıaiı edilen ve 

yevmi münaksada talip zuhur 
etmiyen elanek, kaşer ve beyaz 
peynirin 2 temmuz 930 çarşam
ba günü aleni pazarlıkla müna
kaaalanrun icra edileceji ilan 
olunur. 

Sirkeciden harekede Gcllb-

olu, Çanakkale, E.dremit, Ay
valık, Dikili ve lzmlre azimet 

ve Çanakkaleye uğrayarak 

avdet edecektir. 
Yolcu bileti vapurda da 

verilir. 

Adres: Y cmi'ite Tav!lzade 
biraderler telefon lstanbul !210 

Limanımıza muvasalatı beklenen 
\' apurlar 

KA:\IPIDOGLIO vapuru 2 
Temınu;: çarşamh:ı (Odesa, R'l
manya ve Bulgaristan) dan 

\'ESTı\ vapuru 3 Temmuz 
per~embe ( ltalya ve Yunanis
tan) dan 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek vapurlnr 
(ASIRI.\) vapuru JO haziran 

pazartcsı r Samsun , Trabzon, 

Batum ,.e Novorosisk)e 

lskenderiye sür' 
at postası 

(IZ,\llR) vapuru 1 1 tem

muz Cuma günu s~at 13 tc 
Galata rıhtımından harnketle 

doıtru lzmire u;trayarak l,;
kcndcriye·ye gider ve aynı 

suretle avtlct eder. 

lzmir - Mersin 
sür' at postası 

G\IAI l'.\ IL'T Ş~: VK[Tl'AŞ.\) 
vapuru 1 Temmuz salı 12 de 

Galatı rıhtımından hareketle 
Çarşamba sabahı lzmire gide· 

cek ve ak~amı lzmirden ha
reketle Antalya, Abiye, :\!er

sine gidecek ve dönuşte 

Ta~ucu, Anamor, Alai ye An 
talya Ku'i<ldast lzmıre uğra

yarak gelecektir. 

Mektebe kaydedilen bir efendi 
Stai müddetini kazanmış olmık için 

Derhal direksiyon talimlerine başlattırıhr 
l\lektep müdürünün bizzat verdi~i ameli direksiyon 

derskr sayesinde hiç direksiyon tutmamış lıir ~ahı<, !Oderste 
her manevrayı yaparak otomobil kullanmağa mu vaflak' olur. 

1 
~·azla tafsilde için programını bteyiniz. 

Mckt.:be, Ayaspaşa"da Beyoğlu Jandarma dairesi onıınden 

1 

11 .ıridilir. 
l ·i~·~~~~~~~~B~~~~::~~~~~~==~~~=~~~~~~~~~~ llw-··-z-... Telefon: Reyoıı-tu 2508 ...,.iiiiıi·--1 __ .. 

4 

___ ,z....,.. " ~ 

j Zongtıldak yüksek maadiıı vf!· 
I sana)'İ ınülıendisi mektel)i n1iidü 
rivetiııden: 

.ı 

Atideki cşı·a kapalı zarf u'ullle ve bir ay muddetle münakasa 
yıı konmuştur. 

~larangoz eşyası muhammen bedeli 77 17 lira 
\erli patiska ., ,, 3800 ., 
Elbiseiik kuma~ ,, ., 3800 ,, ı 

Şeraiti maliye ve fenııiycsinl ve resimlerini ~örmek ve öp;ren 
mek istiyenlerin ~chremaneti civarında lstanbul mıntaka,ı mad~ 

mühendisliğine muracaatları, Kapalı zarfların Temınuzun 16 ınc, 
çarşamba gümi saat 16 da Zonguldak maden mıidıiriyetinde açı' 
lacap;ı ilan olunur. ı 

(KA:\1PIDOGLIO ) vapuru 2 
Temmuz çarşamba ( SelAnik, 
Midilli, lzmır, Pire, Patras, Kor

lu, Ayasaranda, Ilrendizi, Fiu· 
mc, \' enedik ve Triestc) ye 

Trabzon birinci J!ndarma im:ılüthane,i . hidüriyetinden: 
Yerli imai edilmiş ol mık uzre 617 adet demir efrat karyola' 

TEVERE vapuru 3 Temmuz 
perşembe (Lloyd ck>pre:;) olarak 
( Pire , Brendizi, \'en edik ve 

Treste) ye 

postası kapalı zarf Münakns-ı u<ulilc satın alınacakur. illünaka,a ı.ı, Ten1 

<,REŞITPAŞA)vapuru JOI!aziran muz 930 pazarw>i gunıı saat ı.ı te Gedik paşada jandarma ima' 
Pazartesi 1 ! de Galata rıhtı- IAthanesindc yapılacaktır. Şartname imah\thaneden verilir. Teklil 
mından hareketle lııebolu,Sam- namenin tarzı imlhı ~artnameJc munderlçtir. 

stı:ı, Giresun, Trabzon, Rlzeye ll!!ll••••••••••••••••••••••••m, 
[COSüLICH Un~] kumpan

ya:ının lüks vapurlarına aktarma 
edilerek Şimali ve Cenubt Ame 
ika limanlarına gitmek için ten 
zil Alı doğru bilet H ri!lr. 

Her neı'i tafsilat için Galatada 
mumhane ( Lloyd Triestlno :) 
ser acante>ıne. Telefon Beyoğlu 
2127 \aya (;ıılat~ sarayında 

sabık SelAnlk bonmarşası bina
sındakı yazıhan~lerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 ve yııhut Sirkecide 
Kırzade hanındaki yazıhanesine 

müracaat edilmesi. Telefon 
lstanhul: 235. 

lktisa t Veka letin<len: 
Denizli VilAyetl dahilinde Boldan 

kazasının Sazak hryesinde hududu 
malum arazi.le şimalen lluldan şosası 
ve içme su deresinin re!Akl nokta
sından Armutlu gediği noktasına 
kadar haltı müstakim. garben Armutlu 
gediği noktasınd•n K•plan Kaya de· 
te>ine kadar hattı münkesir, cenu
bcn Kaplan Kıya tepesinden yukarı 
Hırtlık tepesine kadar hattı müsta
kim, ~arkan mezkur yukarıU 1 lınlak 
tepesinden Bolllan ~osası ve içme su 
deresi tcl:\ki nokta<ına kadar hattı 
müstakim ile mahdut 1200 ceripten 
ibaret arazide Boldanlı zade Mustafa 
Lütfu Bey tarafından mevd•na çıka
nları liğnit ır adeni 99 sene müddetle 
mumaileyh uhtesine ihale olunıca. 
ğından ihale) e itirazı olanların mı
den niznmnamc:iinin 3b YP. 37 inci 
maılJclerine tedibn tarihı illndan 
itibaren iki ay müddet z•rfında An
kara'da iktisat VekAletine ve mahal
linde makamı viliyete ba arzuhal 
müracaat eylemeleri ilAn olunur. 

.__ Dr. hsan Sami --

Gonokok Aşısı 
Bclsoğuklugu ve ihtilatlarına 
karşı pek tesirli ve taze a~ıdır. 
Divanyolu Sultan l\Iahmut 

türbesi .·o 189 

gidecek ve diinüştc Sürmene, 
Trabz n Tirebolu, Giremn , 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zongulda~a uğrayarak gele
cektir. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Mersin) vapuru 1 Temmuz 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Gellbolu; Çanakkale, 

Küçükkuyu, Edremit Burha
niye, Ayvalığa gidecek ve 

dönüşte mezkfir iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayarak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yulcu 
alınır, ylik alınmaz. 

Mudanya postası 
Nilüfer \'e Asva 

" vapurları Cumarte,i, Pazartesi, 
Salı, Per~embc gunleri sabah 
saat dokuz buçukta Karaköy 
rıhtımından hareket 'e ertesi 
glinkri lstanbufa avdet ederler. 
Servis mukemmeldir. Azimet ve 
avdet bileti alanlara yüzde yirmi 
be~ tenzilat yapılır. 

Galata'da küçük rıhnm han 
No 4-5 Telefon: Bcyop:lu 913. 

.................. ıııiıiııı .. ı .. 
SADIKZADE BiRADERLER 

VAPURL.\RI 

KARA DENiZ MUNTA-
ZAM VJ<: LÜKS POSTASI 

Dumlu pınar 
vapura PAZAR 

29Hazlran 
ıtUnU aksamı Sirkeci nhb· 

mındaa hareketle (Zoaıtıaldak, 
lnebolu, Samıua, Ordu Gire. 

sun. Trabzon, SUrme ne ve Rize 
Ye•il köyde lstınbul caddesinde lıkelclerlna azimet va avdet 

58 numaralı hanede mukim iken edecektir. 
elycmı lkametgihl•ıı meçhul bulu- Tafılllt lçla Sirkecide Mey. 
nan Suphi paşa zade Abdülvehap enet hanı albada aceatalıtıaa 
Bey ve r<fikası Naile Hanım. müracaat. Telcfoa:lıtaabul 21 

lstanbul Üçüncil icra dairesinden: V } 
Anam efendinin zimmetinizde apur arımız her 

matlubu olduJtu iddea adilen 300 pazar muntazaman 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Yüz otuz beş bin ton maden kömürünün kapalı zarfla il\ 
nakasası 5 Temmuz Cumartetoi günü saat 15Yz da Ankara 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

İ ·tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat te(\ 
natlarım ayni günde saat 15 e kadar Münakasa katipliğ~ 

j vermeleri Jazundır. 

1 
Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira mükabilinde A 

kara ve İstnabulda İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

L·T·PIVER 
PL\RIS 

ESANS 
LOSYON 

ve 

PUDRASI 

PorfOmörf L. T. P 1 V E R A. Ş. , lstanbul Şubesi 

Şlfll Ahmet Bey sokak No> 66 •.Tel. !leyo~lu 3044 

ENO"S •• Frull Sdt" meyve tozunun mun
tazamen istimali cıbau bazmioiıı tabıi 

vazifesini temin ve dolayısıle mdkemmel bır 
ıihbat edame e1ler. Tuzln kaynar meobaından 
istıhzar olunan Eno. mey•elenn ekser havas• 
aafiasını camı ve tesiri tatlıdır. Bır ıki damla li· 
moıısıkıldıldagayet litifbir limonata ~klioı alır. 

- " akfGm IHr • kodelıl 
deranande bir kahve ktlfllt alınır. liranın mafaiz ve masarif tediyesini hareket edeceklerdir. 

natık taraflarınıza gönderilen ödeme· 1 '1~•-•!11-ıı•!l'lll!!~•-·ll 
emrinin zohrındakl meşruhatta ika· l'Bartın -lnebolu pnatası 
metg~hınızın meçhul bulunduğu ve ..., 

BILÜJlllUM ECZANELERDE SATILIR .,..,....... 
bu sebeple tebllğat yapılmadığı HiLAL 
zikredilmesine biııaen tebliğatın ilt-
nen yapılmasına karar verilmiştir. npar• 30 Pazartesi 
Tarihi lltndan itibaren bir ay zar- Haziran ' 
fında milracaatlı bir itiraz dormiyan günU akşamı Slrltecl nhnraından 
eylemediğiniz ve anı takip eden t8) hareketle Ereğli , Zonguldak , 
gün zarfında borcu eda veya borca Bartın , Cide , lnebolu , ~ı 
yetecek mal irae eylemediğinlz su· iskelelerine azimet n avdet 
rette gıyabınızda muamelitı icraiyeye edecektir. Yült ve yolcıı için 
devam olunacağı mezkOr ödeme Sirkedde yeııl lıaııda 1 nıam-
emrinln tebllgt makamıu him ol· rolu acentuına nıUracuc. Tele-
mık üzere illn olunur. fonu lstanbul ll 105 

Yillyıt dıiıi encnıneıin~en: 
Yalovada inşası takarrür eden Kaymakamlık ikametgahının 

şlfname resim ve şartnamesine göre !~ası 16 temmuz 930 
şamba günü saat on birde ihalesi icra edilmek i.zre kapalı 
usullle münakasaya konulmuştur bu baptaki resim ve şartna·,n 
görmek isteyenler her gün encümeni vil&yet kalemine ınura 
ve milnakasaye iştirak edecelderin teklif ve teminat mektu 
ihale günU muayyen saatte daimi encümene tevdi evle 

....rhan 



~....,.-ııı!!!'!!~!""'!'~"'!"""-----,~,,....~,..,,.,.,,...,-~"'"""',..... __ """"~~--~--~~f-a_k __ b-ir_e_r_s_a_rn~ıç~-b-ir-e-r_ta __ §_lı_k_a_l_tm __ d_a~ık-i~d-u_k_k_a_n-:----::~==~==============::::--:" i~iei::~~~~~fj~~~~il"J:C[lC:!C>'!'.~:C~~~~~==::::::~ --11.n~,.. ''İlf emla" mozaJe esi mukaddema yüz yirını arşın arsa uzcrinde salha.ı Nefis ve mükemmel müstahzaratile mem-
lllBDI llKa.t'ı· aı·a r ı· lanı ve odalar ve eıyevm iki yüz elli arşın arsa üze- leketimize büyük hizmetler eden ve rnema-

!bu 
Ho 

~ rinde kargir üç katta altı oda altı sofa ve dört 
yüz sekiz arşın bahçeyi havi ı i hanenin tama- liki ecnebiyede müstahzarahnı tanıtan ec-

Merbenatın cins ve ncv ı 
ıl mevkı \e ııı ııemıltn 

Borçlunun 
is mı 

mı. Muharrem B. Fatma H. zacı Hasan Beyin san'at sahasında yeni ve 

32 Beylerbeyınde Bürhaniye mahallesinde Rasima
ga sokagında eski 12 mükerrer ve yenil6-1, 16;-2 
numaralı elli altı arşın arsa üzerinde ahşap bır 
buçuk katta iki oda ve doksan altı arşın arsa Ü· 
zerinde bir buçuk katta duvar taşından bir fırını 

880 20013 Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant soka - büyük muvaffakıyeti: 
ğında eski 16 ve yeni 6 numaralı doksan arşın 

arsa üzerinde kargir bir kattan ibaret müfrez bir Tahtakurusu, pire, sinek, sivri .. 
dükkAnm tamamı. Nazım B. I 

1710 20014 Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant ve Ça- sinek, güve, Örümcek, hamam 
maşırcı sokağında eski 14, 22, 5 ıve yeni 4, 4-1 

numaralı doksan beş arşın arsa üzerinde kargir böceği ve sair haşeratı ytımur-

" 

l80 12218 

20 13552 

125 13874 

14064 

~ 15306 

t20 11648 

IG'H 

11471 

18200 

liMI 

19611 

- 19777 

havi bir hanenin tamamı. Abdülkadir Ağa 
Eyüpaultanda Kızılmesçit mahallesinde Kızıl
meaçit caddesinde eski 86, 86 mükerrer ve ye

ni 42, 44, 44-1 numaralı iki yüz on beş arşın arsa
dan ibaret yalnız yan duvarları mevcut münhe
dim hane arsasının tamamı. Fuat Ef. 

bir buçuk kattan ibaret kotreyi havi bir dükkarun 

tamamı. Nazım B. talarile beraber kat'iyyen imha 
595 20036 Uııküdarda Rwn Mehmetpaşa mahallesinde Un-

cular sokağında eski 57 ve yeni 73, 75 numaralı eden 
biri yüz otuz iki arşın arsa üzerinde ahşap üç bu
çuk katta altı oda bir sofa bir taşlık bir mutfak ve 
diğeri seksen sekiz arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta üç oda bir küçük sofa bir mutfak ve üç ytil: 
arşın bahçeyi havi iki hanenin tamamı. (Mezkur 
altı odalı hane eskicedir). Şerife Hürrem ve Şe-

Hasköyde Keçecipiri mahallesinde Halilbey so -
kağında eski 11 ve yeni 31 n~aralı .eıı~. altı a_r-
şından ibaret ve beş arşın aralıgı havı munhedım 
hane anasının tamamı. Rafail Ef. 
Hasköyde Sütlüce mahallesinde Tekke sokağın
da eski 22 ve yeni 26 numaralı yüz dört arşın ü-
zerinde bodrum katı kirgir diğerleri ahşap olmak 
üzere iki buçuk katta beş oda bir sofa bir taşlık 
bir mutfak bir kuyu ve yetmiş altı arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. 

Salih ve Mehmet Efendilerle Zeliha H. 
Kan,dillide Kapamacımeydanı elyevm İskele cad
desinde eski 19 ve yeni 51, 53 numaralı biri yüz 
altmış arşın üzerinde eskice ahşap üç katta altı 
oda iki sofa bir mutfak bir taşlık diğeri yüz ar
şın üzerinde tamire muhtaç ahşap iki katta iki o
da bir sofa bir mutfak ve iki yüz kırk arşın bahçe-
yi havi iki hanenin tamamı. Salih El. ve Fatma H. 
Hasköyde Kiremitçi Ahmetçelebi mahallesinde 
Sinago sokagında eski 28 ve yeni 22, 24 numaralı 
biri yetmiş yedi arşın üzerinde ahşap bir katta. 
iki oda bir koridoru havi olup cam ve çerçevelerı 
sökülmüı; diğeri iki yilz altmış arşın ilzerinde ah 
pp iki katta dokuz oda ve bm iki yii% altmış üç 
arşın bahçeyi havi tamire muhtaç iki hanenin ta-
mamı. İsmail Ağa 
Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Çamlıca 
caddesinde eski 2 mükerrer ve yeni 22 numaralı 
yetmiş sekiz arpn üzerinde biri kargir diğeri 

ahşap olmak üzere iki katta biri sandık odası ol
mak üzere dört oda iki sofa bir kuyu ve elli ar
ım üzerinde adi taşlık bir mutfak bir ahır ve üç 
dönüm iki yüz bir arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. lsmail Vela El. Hatiçe Hadiye ve Şazi
ment Hanımlar 
Kaaımpapda Kulaksız Ahmetkaptan mahallesin
de Kulaksız caddesinde eski 82, 84, 84, mükerrer 
ııekaen dört ve yeni 148, 150, 154, 1 numaralı yir
mi ikifll' bu1ıuk arşından kırk beş arım üzerinde 
mebni olup kırk arşın üzerinde bir oda ile türbe 
ittihaz kılman bir mahalli havi iki dükkanın ta-
mamı. Emine Lfitliye Hanım 
Aqıuarmda Mağnieah Mehmetpap mahallesin
de eUi Sarraf ve yeni Bakkal sokağında eski 2,4, 
6 w: yeni 2 ıwmaralı yüz yetmiş arşm üzerinde 
kirgir bir ı.ttan ibaret bir garajin tamamı. 

Mustafa Ağa 
Habcıoğlunda Abdü-lim mahalleliode Kuml
baracı 10kağmda eaki 163 ve yeni 151 numaralı 
elli yedi arpı üzerinde dört duvar üzeri kiremitaiz 
idi tahta iıe örtülmüı; bir hanenin tamamı. 

Zehra ve Fatma Destine H. lar. 
Eyüpııultanda Emirbuhari mahalleııindo Kıtla 
caddesinde eski 53 ve y.ai 11 numarau-dört yüz 
bet artm araa tbıerinde ahpp bir kattan ibaret 
moloz taımdan idi bir asma odayı ve yedi yüz 
alamı bet artın bahçeyi havi bir ot mağazaaının 
tamamı. Mehmet Ağa 

rife Fatma ve Fatma Hazime Haamlar 
420 20147 Unkapanında Hızırbey mahallesinde Mağazalar 

sokagında eski 1, 1 mükerrer ve yeni 1, 3 nurna -
ralı tiri yüz yirmi iki arşın arsa üzerinde yan ya

na kaı·gir iki ahırın tamamı. Fevziye ve Bedriye H.Iar 

Yukarda cins ve nev'ile semti ve numaraları muharrer 
emvali gayrimenkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri netice
sinde hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde ta
karrür etmiş ise de mezkur bedeller haddi layıkında gorulme
diğinden tekrar on beş gün müddetle ilin edılmelerine karar ve
rilmiş ve 7 temmuz 930 tarihine ınüsadif pazartesi giin~ kat'i 
kararlarının çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmı mez
l<ılrda saat on dörtten on altıya kadar Sandık idaresine müra
caat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

BUYÜK 

TlYYl~E PIYlNG~!D 
6ncı keside 11 Temmuz 1930 dadır. • 

BDyDk ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca: "100.000,, liralık bir 
mükafat ile"'50.000~,·'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 edilmelidır. 

Zinıt mDben~isi olma~ isteyen lise mezunlarına 
İlan 

Yenibahçede Defterdar Ahmetçelebi mahalJesin- . . 
1 ete Kazaskercamli sokağında eski s ~ yeni 7, 9 ~ara da tem~ edılen '!ük- 2 .• 17 den apjı, 22 den yuka 

aumarab dokııarı arşm arsa ü21erinde kargir bir se~ zı~aat m.ektebı 93.1 seneı dev n yaşta olmamalan 
katta üç oda bir ufak antre bir mutfak ve üç yüz reaı bıday~~e tedn~~a. baı;lı- 3.- Ziraat mesleğinin kabul 
kırk ııekiz arpıı bahçeyi havi natamam bir hane- yacıık ve şımdıden staJ ıçın ta- ettiği kabiliyeti bedeniyeye ma-
nin tamamı. Hacer H. !ebe alınacaktır· lik ile! ve emrazdan salim olma 
Şehzadebaşında Hofkadem mahalJeainde Kırık- . K~yt ve kabul edilecek efen- lan 
tulwnba ııokafmda eski 6, 8 kalp ve yeni 8, 10 nu- dilenn : . 
maralı üç yüz otuz altı arşın arsa üzerinde ahpp 1.- Lıse ~ezunu. olmala~ 4.- Staj veya tahsil devresinin 
üç buçuk kattan ibaret bir bölüğü dokuz oda üç 2 -Vekiletın ten11p edecegı o~sında meş11;1 mazereta~z 
IOfa bir mutfak diğer bölüğü ke.za dokuz oda üç çiftliklerde bir sene staj görme S~J veya mektebı terk ed~nle~n 
aofe bir mutfak~ dört yüz elli dört arşın bahçeyi leri lizımdır. Staj Vekiletin ta- HükOınet tarafından ~endilenne 
havi tamire muhtaç iki bölüklü bir hanenin tama, yin edeceği resmt veya hususi ya~ılan ~asrafı ~ın edecek-
mı. Bedia H. çiftlik ve müessesau ziraiyeden lenne dair Noterlıkten musad -
Paşabahçeainde Sultaniye sokağında eski 21 ve birisinde yaptırılacak ve stajiyer dak kefalet vermeleri şartlarını 
yeni 28, 28-1 numaralı üç yüz otuz arşın arsa ü- leri staj müddetince mahiye da haiz bulunacaklardır. Bu şe

a:erind· ahpp iki katta on üç oda bir sofa bir ku- 50.- Lira ücretle aynca harcı- raitte dahil olmak istiyen efen-
yu ve yedi yüz elli arşın bahçeyi havi harap bir ha- rah tahsisatı verilecektir. dilerin eylQl 930 gayesine ka -
neoin tamamı. Zihni Bey Talipler bundan başka : dar İktısat vekileti ziraat umum 
Edimekapısmda Çakırağa mahallesinde Hançer- 1.- Tilrkiye Cümhuriyeti tab- müdürlüğüne müracaat etmele-
likiliııe sokağında eski 22 ve yeni 28 numaralı alt- asından olmaları ri ilin olunur. 
mış altı arşın arsa üzerinde mukaddema kirgir 
iki buçuk katta dört odayı havi iken üst katı yı
kılınıt yalnız iki oda bir bodrum ve harap bir 
mutfağı havi bir hanenin tamamı. Nesim Ef. 
Ayvansarayda Atik Mustafapaşa mahallesinde 
eski Fırın ve yeni Fırın sokağında eski 13 ve 
~i 14, 52 numaralı seksen beş arşm arsa üzerin
de kirgir iki katta dört oda bir mutfak bir kuyu 
ve on beş arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Halil Ağa 
Çengelkeyünd Köprülü sokağında eski 5 ve yeni 
3 nıutıaralı yüz yetmiş sekiz arşın arsa üzerinde 
ah13p iki katta ikisi küçük olmak üzere altı oda 
bir mutfak bir taşlık ve iki yüz elli dokuz arşm 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Müzeyyen H. 
Fatihte Dülger.zade mahallesinde Nalbant soka
ğında eski 18 ve yeni 8 numaralı doksan arşın ar'-
sa üzerinde kargir bir kattan ibaret müfrez bir dük 
kanın tamam. Muharrem Bey 
Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant soka
fında eski 20 ve yeni 15 nwnal\lllı doksan beş ar-
pn arsa 1tzerinde kirgir bir kattan ibaret müfreıı 
bir dükkanın tamamı. Muharrem B. 
Fat!lb$e Dlilgerzade mahallesinde Nalbant soka
-mda eski 23, 25, 27, 29 ve yeni 15, 15-1, 15-2, 17, 
19 numaralı üç yüz arşın arsa üzerinde kirgir 

iki katta bPcıerrl .. n 1')11 oda hirer sofa birer mat-

• 

KARON Alman Kitaphaneıi 
Beyoğlu Tiınei meydanında 523 

.... .,.....,_,, ıtı- - k•ll- ......,,, 't 
v• ,..vU nU,,.... .,._.,nda l•tlrneı edilen ve-
- as h•• bir unauru ••clab otan - _, 

PHDIPHITlll ..f. 
FALll11EI 

fFOSFATIN FALIER 
.. ,. .. ıncıe temin edlllr.. Foefatın Faıt .. 
)lavrularm )llhdertne taaellk ve penbell._. 

'adeli&a ıcu.,vel vem, ve onları IJQrtflta 
leılar. , 

Va..._ '* -.e•• vuelw 4 

ı da FOSFATIN FALIER dtr. .,., '" __ ,.,. 
T-.ınuı.1 .#f'rW• 1 ... • •I - lll'IU9 

İktısatlı, 
c;a ğ"lan1 

(Simplex) 
l<rtLORİFER 
I~AZA~ .:,ARINI 

tcr.:ib e in·z. 
A nı ha areli temin 

etmek üzere diğerlerinden 
0o 40 noksan kömür sar
fcder, ve istimali son de 
rece sulrnletlidir. Fa

brik" şubesi olarak depo-
muzda her zamıın kafi 
m !darda ve muhtelif kuv· 
vette kazan!ar ve envayi 
cins radiatör bulunur. 

Proje ve keşif için: 
Borsa han ittisalinde, 
Türbe ca-:ldesinde 

KIRKOR ~AM
KOÇY AN müeui
sesiııde Kalorifer mü
he!1disi ANTRANIK 
y AN a müracaat. 

Sabş: Fabrika fiyatınadir. 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu Mclıtep sokak No 35 

muayene ~ıbıhtan lışımı aakdar. 

Roıan11 lelarelin d ıı: 
Romanya Milli bankas 

5 ve 20 Ley lııymeıindcld ban
lıonotlan ted3\ ülden çekmeğe karar 
\'erdi!ini ve tebdillerinin son müh· 
Jeti olarak J cı ifil l 930 tarihini ta
yin eıtiğini ve bu ıarlhıen 10nra 
tedavül huıusunda hiç bir kiymet· 
leri kalmıyıcagıru bikılmle ıltlııdar
ların nazın ittilaına vazeyler. 

Mezkur bankonotlann tebdil mu
amelesi yalnız Romanya Milli Ban
kası idarei merkeziyeslnde veya vi
ltyeılerdeki şubelerinde icra edile
cektir. 

Bu gibi bankonotlan hamil bulu· 
nanlar mukabilini günü flınna ola
rak memleketlerinde mevcut bir 
Bankaya tevdi veyahut nakil masa
rifir in tenzilinden sonra çek olarak 
gönderilmesini arzu edip etmedikle
rinin bildirmeleri rica olunur. 

Sair fazlı aııliımat için Roman
ya selaretine veya umumi konsolato
suna milrıcaıı olunabilir. 

lıtanbul malıkemei Aaliye Birinci 
Ticaret daireainden: 

İıtanbulda Tütün gümrüğünde 
8/10 numarada ticaretle mütteeil 
Cemil Beyin 291 S /930 tarihinde if
lasına karar verilmiş ve mahkeme 
iza mülizimi Suat B. if13s memuru 
olarak tayin edilmiıtir. 

Binaenaleyh müflis zimmetinde a
Jacafı olanların tarihi ilindan itiba
ren bir ay zarfmda alaka ve istih
kaklarını mahkemeye müracaatla 
delillerini tevdi ederek kaydettirme
leri. 

2 - Müflise borcu olanların mik
tar borçlarını ayni müddet zarfın
da mahkemeye bildirmeleri ve her 
ne sıfatla olursa olsun müflisin mal
larını ellerinde bulunduranların o 
mallar iızerindeki hakları mabfu• 
kalmak şartile ayni müddet içindt 
emvali mczkureyi mahkeme emrine 
tevdi etmeleri. 

3 - Hilafına hareketin cezayi mea' 
uliyeti mıiıtelzim olacajı ve makbul 
mueret bulunmadıkça rüçhan hak
la~mdan mahrum kalacakları. 

4 - Müflisin alacaklılarının ilk 
içtimaı olarak 9 Temmuz 930 çar
fA'Dba günü saat l 4 te mahkemede 
hazır bulunmaları ve müflisin mu.
terek' borçlularile kefillerinin içtinla
da buluıunııja haklan oldup icra 
ifl&ı kanununun :H4 üncü maddesi 
mucibince ilin olunur. 

.Dr. Ahmet Ata 
Kulak, botaz, burun mUt• 

hassısı Cağalotlu .Nuruoımaniye 
caddesi No. t 4 - ı a ölleden 
sonra 

Daima birincılıgı kazanmaktadırA 
FAYDA daha müesssir, daha mükemmel ve ya ı yarıya 
ucuzdur. Kokusu latif olup kat'iyyen leke yapmaz. İnsan
lara, hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA 
ismine dikkat ediniz. Dev;ıiri devlet, müeuesah milliye 
ve huııusiye, Seyrisefain, Hililiabmer, mektepler, hasta-
neler, sihhat yurtları, büyük otel ve lokantalar, vapur 
kumpanyaları FAYDA istimal ederler. 

Şiteıİi 50, tenekesi 75, son derece sağlam ve 10 ııene 
teminatlı pompası 75 kuruş . 

Hasan Ecza Deposu - Toptancılara tenzilit ~ 

lstan~ul Goınrükleri Baınıo~urıuıun~en: 
1930 senesi Haziran i!A KAmınucvvel Aylık İ'tatistlk 
1931 senesi Kanunusani ilA Marr mecmua<ı 
J 930 senesi yıllık birinci kısım istatistik mecmuası 
Yukarda yazılı mecmuaların tab'ı için aleni münakasa yapıla 

caknr. Buna iştirak edecek olanlar mahfuz nümunelerile prmam: 
sini görebilirler. :\lünakasa ı 9 7 930 Cumartesi günü yapılacağı• 
dan taliplerin o gün saat 14 de teminat evrakile birlikte komi• 
yona ınüracaarlarL 

liliJll ~IİIİ llCllllİl~U: 
Ssn ·atlar mektebine muktezi kırk bir bin '" İnönü eelıır J'Bt' 

mektebine muktazi e!Ji beş bın kilo ekmelin kapalı zari usulilc 
2 temmuz 930 çarşamba sünü saat on birde ihalesi icra edile
cektir taliplerin vakti muayyene kadar teminat YC teklif mektuıı· 
lınnı encümene tevdi eylemerl. ... , 
1nı11t ~ıiıi ııcanıeniı~ıı:· 

San·atlar mektebine muktazi sekiz bin ve İnönü şehlı vatı mektet>ln' 
muktazl dört bin kilo pirinç 9 temmuz 930 çapamba gliııU saat 
on birde pazarlık ııuretile mütıayaa edilecektir taliplerin encümen• 
müracaatlan. -

BOURLA - " . BiRADERLER vaŞUREK~51~ 
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