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2 inci sahifede · 
1- Tarihi ıeı rlk ı m12; \il P~. 
2- - HarJci ve So., ~Ab~rler 

3 ilncO sahifede 
1- Belediye meclisi dOn 

toplandı 
2- Tiçaret Aleminde dolan-

.ti dırıc ılık edenler klmler? 
~ 3 - B i r sandaIJ:ı dah a ötdil 
' r Qtdü 

' ' 4 nilcil sahifede : 
' 1 - Felek 
~ 3- ~llkAy• 
"111 4--- Roman 

Simon raporunun 
tavsiyeleri Balkan ittihadı konferansına iştirak ediyoruz .. 

flO ıncı hafta başladı 
60 ıncı hafta batlanııttır. 

Gazetemizde çıkan halıerler 
den en mDtılmlnl seçip cu
martesi atı:şmına kadar ma • 
111balı:a memarluıtuna rllnde. 
arlnl7. Neticeler pazar gllnU 
11etredllecekt!r. 

Balkan devletleri birliğinin tesisinde 
Türkiyenin büyük rolü var l 

Atina konferansına biz de iştirak edeceğiz 

Hükumetlmize 
gönderilen 
muhtıra 

Gazi Hz. 
Boğazlçinde bir 
gezinti yaptılar 
Gazi Hz. dün alqam refa

katlerinde mutat zevat oldu
ğu halde Sakarya motörile 
Boğaziçinde bir gezinti yap
mıtlar ve geç vakit sarayla
rına avdet buyurmutlardır. 

Yeni teşkilat 

Tapu işlerini ıslah 
komisyonu mesa

isini bitirdi 

Emlak kıymetleri 
d .. .. ? 
uşugor • •• • • 

nıçın 

Emlak, son za
manlarda müş
teri bulamıgan 
,gegane mata 

oldu! .•• 

Yeni inşaat ta kı11-
metlt!rln dllfmnin

de baılıca amil 
ol1111or •• 

Emnlget undıfının ı111tıf1 
'J'enl ıı• bil•lllı IOfll•I /ili 
lerl• dllımeslıuı amil ol••• 

Macarlar: 3, Rumlar: 
Rumların sarfettikleri 

neticesiz kaldı .• 
gayre 



Mahmut reddetti .. 
Devletlerin müdahalesini 

kabul e 4 medi ... 

ıBahri tahdidi teslihat 
500 

PARİS, 28 (A.A.) - M. 
µ-dieu ile alakadar nazırlar, 
mdra deniz itilaflannm tat
( mevkine konulması meselesi 

- kkıncla bazı müıakeratta bu
ıımuslardır. 

Riayet etmivecek 
930 

BERLİN, 28 A.A. - Al-
nya hükumeti, ithalat ve ih 

a ~~ hakkındaki takyit ve mem 

~
ı..el-ıQ • etlerin ilgası hakkındaki 

zm, te~rinisani tarihli beynel-
~'.jletı. rnııka,·elenameye 1 Tem-
\e\ itibaren k~ndisini ria-

ı&;ı.' •1r addetmiyeceğiııi 
~ · • ine hildirmistir. 

padişah 

1HARICf HABERLER .. 
Kim yaptı? Türk-Yunan itilafı 
Arnavutlulıta bir 
lt•lgan zabitini 

61dDrdlller •• 
Itilafın tasdik edilcliği 
sefirimize tebliğ edildi 

•••••••• 

1000 senelik parlamento 

Dcı1iz ortasıncla l)İr balıJ,çı odası 
})una ı11ali k tir! 

Tapuda mühim ıslahat 
Umum müdürün izahatı 
Hazırlanan proje yakında 

Devlete verilecek 
Şurayı 

Sırbıstandaki Türk 
emlaki 

Ankara 29 (Telefon) - Yu
goslavyadaki Türk emlaki için 
tanzim edilecek beyannamelerin 
tevdü müddeti henüz bitmemiş 
tir. . 

Türk emlakine ait tapuları 
Sırp tapu daireleri tarafından 

Yeni bir mektep tebdil edilecektir. 
açılıyor Bunun için alaka a emlAk 

Ankara 29 (Telefo) - Zon- sahipleri Yugoslavyadaki resmi 
guldakta mevcut yüksek maden dairelere müracaat edeceklerdir. 
uııııı••••••••• ıııııt•Mı1111111<11111ıu1'11ııııııııııııııı1111 ıı1 ın uuı 1111111 •••tııııuıııııuııııııııu 

ismet Pş. Hz. 
Sıvasta bir nutuk 

irat edecek 

lkusadlyatımız 
Osmanlı bankası 
idare meclisinde 

Alınan malCıınata göre ray fer Londradan yazılıyor:- Os-
şiyatı ıs temmuzda Sivasa va manlı Bankası idare meclisi a 
racaktrr. Siyas istasyonunun kü hiren Londra merkezinde içti
şat resminin 1 Ağustosta mera- ma etmiştir. Bankanın 929 se
simle icrası kararlaştırılmıştır. nesiııdeki karı 229,070 İngiliz 

Başvekil İsmet Pş. Hz. Na- lirasına baliğ olmuştur. Hisse
fia Vekili Recep B., Sivas meb- darlara yüzde iki bucuk temettü 
usları ve daha bir çok zevat me verilmiştir. 100,000 İngiliz lira
rasimde hazır bulunacaklardır. sı da ihtiyattır. Bankanın sene
Bu münasebetle İsmet Pş. Hz. lik içtimaında meclisi idare re
Sivasta bir nutuk söyliyeeektir. isi izahat vererek Türkiyede ge 

- çen sene buğday, pamuk, tütün 
Vilayetler ne yapa- mahsuliinün daha vasi olduğu-

caklar? nu, fakat her vakit mühim bir 
Vilayet hususi idarelerine ait bir ihracat teşkil eden fındık mah

lasını bütçelerin mahallerine tebliğ sulünün hemen hemen kamilen 
edildiği ve bazı vilayetlerce bilhassa ah ld - dah · d b. 
yol işlerinde faaliyete başlandığı ha- m vo ugunu, a :zıya e ll 

her almmıştrr. ziraat memleketi olan Türkiye-
930 senesinde umum vilayetler hu nhı bundan şiddetle müteessir 

sust bütçelerinde nakdi ve bedeni ol- olduğunu söylemiştir. 
mak üzere nafia işleri için 180000•690 Bundan başka gerek buğday 
lira tefrik edilmiştir. k ·f B aranın s 851 ooo lirası Nafia ve gere marn atura eşyasmda-
his•e:i.P713,400 İiras; % 10 hesabile ki ithalatın çok olması hasebile 
Maarif hissesi ve 71,340 lira"' da Zi- nıüşkilatm artmış olduğu ilave 
raat Bankasına mahsus aidattır. Mü- edilmistir. Meclisi idare reisi 
tebakisi de Nafia teşkilatı ile inşaatı- Türki;e hükfunetinin paranın 
na mahsuptur. · ·k b' k B k 

Bundan başka bu paranm % 20 ıstı. ~.n. ve ır ~er ez.. an .ası 
hesabile 929,260 bin lirası muhasebei tesısı ıçın çalıştigmı soylemış-
hususiyeler hesabına ayrılmıştır. tir. 

Şu hale nazaran 10,427 ,400 lira 
münhasıran yol, köprü ve saire gibi Cemaatsiz camiler 
inşaata tefrik ve tahsis olunmuştur. ne olacak? 

Ayni paradan 247 bin lira da vi- Mahalle aralarındaki cemaatsn 
!ayetlerdeki nafia umuru teşkilatına cami ve mescitler hakkında müfti 
ait kalacaktır. Hasan Fehmi Ef. şu malümatı ver-

Geçen sene ayni maksat ve gaye miştir: 
için 18,593,000 lira t.-.frik edilmiş ve - Cemaatsiz ve selatin camilerin· 
bu~dan 561,200 lir~ da vekalet ~- pek yakm bazı camiler ve mescitle 
sesı ayrılmıştı. Yenı .senede yollar •: vardır ki, oldukları gibi duruyorla 
çln ~yrılan tahsısat ıle .. g~çen. senekı ve bunlardan istifade edilemcdigi i 
~~.ısat aras~da pe~ .buyuk ?ır ~ark çin kısmı azamı harap oluyor. Bu ca 
gorul.~el_ct~dir. Dah~liye vekiile~de milerden bir kr.ımı da yangın yerleri 
mesaısını ıkmal etınış olan koınısyon nin ortasında kalmıştır. Bunlardaı 
bütçeler üzerind~ bu hususta .. ufak tesbit ettiğimiz 80 kadarını kanunu 
tefek farklar mlisteana olmak uzere mahsusuna tevfikan Evkafa devrede· 
eski nisbetleri muhafaza etmi~tir. ceğiz. Evkaf bunları satacak, veya 

but mlisait görürse lıaşka suretle is 
tifade edecektir. 

Travers imali 
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MILL!Yt<:.T 30 
-~--------

manetin ücretli memuf i8rz Baremden istifade edecekler mi~ 
Varan iki Karar ne? Barem için? Sahtekarlar f ı 
ir polis bir kayık
çıyı öldürdü. 

oli tevkif edildi, 
arah bir sandalcı 

daha var 

Belediye Meclisi 
dün toplandı 

1 

i~manetin ücretli 
memurları 

tifade edecek mi? 

'f atbikata temmuzdan 

Bir aylık bütçeyi 
tasdik için bugün 

de toplanacak 
?Velk! alı:Jam Fındıklı'da birci- son.fa başlanması 

olm"t ve ııandalcı Kara Hiise- Cemiyeti belediye dün birin-
isı:nlnde biri, sandalcı Bahattini, ci reis vekili Sadeddin Ferit B.in kabil olabilecek 
•yı alnuıa saplamak suretile ya- riyasetinde toplandı. Haziran İ· Dahiliye Vekaletince tasvip 

ııl: kendisi de bir poli"ı,~- çin evvelce kabul edilen bir aylık olunan Şehremaneti barem cet-e llttUr. Yaptıtmıız ta a- kk b'. . 1ı·· k .. b 
llran her lld sandalcı o ak- muva at utçenın u mu u- velinin bugün Ankaradan gelme 

Sah Pazarında mutterl bekle: gün tamam olduğu gibi umumi si muhtemeldir. Cetvel geldik
e İnıfler. u~un ve beyhude bır biltçe de henüz hazır olmadığın ten sonra hangi tarihten itiba-
uar~ aonra, gece yans~a doğ- dan gerek Emanet ve gerek Da- ren tatbı·k edı.leceği hakkında •küdar•a geçmek llzre bır müt- • . ' ah 
çıkıyor. Bu adam, evveli iskele- rillaceze ıçın Teım:ı.ubzüa m . sus Cemiyeti belediyede bir karar ve 
•natıJı duran Kara Htıseyin'ln olmak üzere um~ı tçenın on rilecektir. Emanet memurları-
. Janafl}'or. Ve paurlığa ikide biri nisbetinde miktarının nm Temmuz maaşlanno..ait bor 
'Yor: sarfma müsaade edilmesi hak- d d k. h ·· 
Oatı:üdar'a ne verelim? kmdaki makam müzekeresi 

0
_ rolar a gene es ı esap uze-

Bir Ura ak b.. .. . h rinden yapılmaktadır. Şayet ba-
Yaruıı llraya fit olalım. kun

1 
ardildiutçe encumenıne a- remin Hazirandan itibar~n tat-

. JiUıeyin. gece yanları yarım va e e · . . . bikine karar verilirse Hazıran ye 
ıçın kürek ~ıı?.mıyacağtru söyll· . ~üyükadada Ayaya~ı ktlise- Temmuz farktan ayn bir bor
: arı.aauu dönuyor. Tam o aıra- sı ıçln Emanetc;e takdir olunan dro ile tesviye olunacaktır. 
~:-adaz ileride ııa~dalmdaüut~- üç bin lira bedeli istimlake mü- Kanun mu·· saade etmedig-i için _, lcr Bahattın, m t erının . • f dan . . 
lcı lfüseyinle uyuf&m&dığıru g<ı te".'elli heyeti .ta~ ın . ıtıraz Emanetin ücretli memurları 

e kendine e-eliyor ve sandalım edilerek 25 bın lıra ıstenmesl haremden istifade edemiyecek-
tıraralı: pazarlığa kanşryor: üzerine meselenin mahkemeye !erdir 
Gel &:itme efendi... Sen ne ve- intikal ettiği ve mahkemece ' • 
;alcat~? 6220 lira kıymet takdir olundu- Hangı ahırlar kapatı-
\r~;ırnd» lira. idi ğu ve binaenaleyh temyizde bir lacak? 

urt m..: ye... · ;c.. h kkınd ki U 
On para fazla vermem.... faıde olmadı5• a a m • Amr sahiplerine verilen müd 
Gcı bakalım... zekkere okunarak kavanin en- det bazı kimseler için bugün ta 

ttin'ln, mü~teri ile yarmı ~i- cümenine havale edildi. marn olmaktadır. Mevcut 800 
~!"ftutuııu göriince, Kara Hü- Bütçe encümenine havale e- kadar ahırdan şimdiye kadar an "'Qn beynine sıçrıyor. Ve ge- . ah ı 

. , iki sandalcı arasında deh- dilen ve Temm';'Za ~ sus 0 a~ cak altı tanesinin talimatna-
blr kavga baılıyor. Müıterlnin bir aylık ~Utç~yı tasd1~ etmek~- meyi tatbik ettiği anla ılmakta-

dı üzerine o civarda bulun- zere Cemıyetı beledıye bugün dır. Yapılan tebliğat ayni güne 
ı. olan polia Ahmet ve muhafa- tekrar toplanacaktır. tesadüf etmedig-i için her gtin 
•ıııuru Mehmet, vak'a mahalline al f" l • 
:torlar. Fakat lkl kızgm adamı Ekmek ve Franc a ıat en: müteaddit kİn\selerin müddeti 

k kabil olmuyor. Tam bu es- Şebremanetindcn:. Temmuzun Bi- bitecek ve 20 Temmuzda müd
ICara Hüacyin aaldırnuısına sa- rinci salı gününden ıtıbaren Ekmek deti bitmemiş kimse kalmı
~ Ye kolunun bütün kuvvetile on iki kuruş ve Francala on dokuz yacakttr. Bugün müddeti biten
i/ Baııattin'in alnına yapıştın- kuruştur. ler yarından itibaren teftiş e-
e~ ~çmaya ba'lıyor. Bu havazı iye Umun;ıi ~alalar . . . dilecek ve talimatnameye ria-

uır polia memuru der ta- Emanet Yenıcamı aptesanesı gıbı d.k . . ... 
1 1 

· 
allla &anlarak Kara Hüseyin.in Nuru Osmaniye camii helaaıru da tan yet etme ı len goru en enn aa atq etmİ§tir. Ç~k~n kurşun zim etmek kararını vermigtir. Bunu hırları kapatılacaktır. 

lh. fJ !lfini derhal oldilmıüttilr. evkafa bırakmıyacak kendisi yapa-
'ild ·ın yarası hamt1r. caktır. F h 1 mu·· ede le d umumilik tahkikata va- U U Ş a 

brıij Müatahdemin idareleri . 
t r~emuru ve poliı tevkif k t J ak ? Fuhu§la mücadele faaliyetınc de-

lıttir apa 1 ac mı• vam edilmektedir. Bu cümleden ol-
k · Cemiyeti belediyede, milstahdemin mak üzre dün de bir baskın yapılmış-~ lf edil•n muavinler.. idarehanelerinin şekle ifrağı ve bu tır. Kadıköyünde Telefon caddesin
a~6yi!nde, Süleyman ve Bican işle doğrudan doğruya E.m~netin de bir evin randevu evi olarak kul
tr llntlnde iki komlıer muavini· meşgul olmasına karar verınıştı. Janıldığı zabrtaca haber ahndığmdan 
labtıcaıı Kemal'! katletmesi tah- Emanet bu seneden itibaren yeni bu ev mütemadi bir tarassut altmda 
•na UıkUdar müddclumumisi bir teşkilat vücude getirerek bu iş tutulmaktaydı. 

. Ticaret Odası tami
Bir genç kız kendist- mini niçin yaptı'? 

ni öldürmek istedi 

Gönül rizası olmadan 
insan başkasile 

Çarşamba günü J 
Ticaret Odasında 

toplanılacak 
evlendirilir mi? Son günlerde İstanbul, ~icaret 

ba ka"-.. • odasına bilhaıısa Anadolu da ki ıehlr 
Aksarayda Klirkçu 11 80 &"'.""'" ve kasabalardan ticaret Aleminde do

o.turan 15 yatlarında SuatbH' valıde: l2ndmcıltk yapanlardan gildyet edil-
sı Bahnye H . tara Cından ırısıne ve k d ' 
·ı k . . . H lbukı Suat H me te ır. n n;e ı•tenmı~tır . ~ . ·_ Bu ahıslar Anadolu'daki şehirler 

bu ızdrvac ı mu·,afık gormemıştır. Bu d · ş ya .. afa müracaat edc
rd . k d' ' . tazyik e tuccar ve -n 

na rağmc.ı va ı esı en ıııııu k İ tanbul"da büyük ticaretaneleri Köprü üstü merakWarın sık sık toplandrklan bir yerdir. Re. etmiştir. Bundan :nütecssir olan S~at ~~du -"unu önderecekleri eşyanın bir 
H. da intihara kar.ır vererek ıehırli k g g en·ıır· se kredi açabile- simde görülen halle denize İneıl bir dalğıçm harekitmı temaşa ı. 

· dd · · d kt ' de yet;•i- ısım parası v çı·n to lanın tardır bır ına " ıçmışse e va ın ... kl . . .. r erek para koparmak- p IŞ • 

lerek kurtarılmı~ ve hastaneye kaldı- ce ennı soy ıy ·----==-==--------------.~-------ııııı ta dırlar. 
nlmı§tır ·• .. . 1 Böyle bir vaziyet kal'fl&ında do-

Bır kaza ve ol~: . . ıandmlan şahıs derhal 1stanbul Oda-
Ruhi ve Nazmi B. lor ııımınde ıki stna müracaat etmektedir. Oda 

arkadaş dün atla Maçkadan geçerler- tabiatile bu adanılan bulamamakta
ken atlar iırkmüş ve her ikisi de dlif- dır 
müşlerder. Sukut neticesinde R~ ·Bu vaziyet karşıııında Ticaret oda 
B. derhal ölmilş, Nazmı B. de agır sı dün bütün Odalara ve tüccarlara 
suretle yaralanmıştır. bir tamim yaparak bu gibi ahvalde 

Biletçmm kahabatı ne? evelemirde bir kere İstanbul. odasına 
Dün biri Beyazıtta diğeri Samat- ~üracaa~ edilerc;k .malilmat ıstenme

yada 2 cerh vak'ası olmugtur ; Beya· sın! tavaıye etmıştır. 
zıtta Hasan ve Durmu§ isminde 2 Ne olacak? 
arkadaş eski bir kin yüzünden işçi Ticaret odası meclisi çarşamba gli-

Adliyede -----Hoca yakayı kurtardı ! 

Üfrükçülük ve büyücülük yapmakla 
maznun A. Hamza Ef. nasıl kurtuldu 

Mustafayı dövmilşler ve yaralamış- nü içtima edecektir. 
!ardır. • . Bu içtimada zahire bonıası hari- Ü Ü , d d i b• hfk.t ı 

5 talebe; Yedikuleye giden bır cinde iş yapan on kadar tüccar ve fı- Ç. nClİ Ceza a a gar p lr papa& ayeıa-
tramvayda biletçi Sadettin ile kavga nncırun tecziye edilip edilmemesi nin davası görüldü ! 
etmişler, dövmllşler ve yaralamıılar görüşülecek ve borsanın ehli hibre 
dir. Kavga 5 talebenin bilet almama- ehli vukuf tayini usulilnde yapılan Üfürükçülük yapmakla maz 

1 

dattı. Zorla kucakladı optü,, dic 
lan yüzünden çıkmıştır. tadil!t tetkik edilecektir. nun Hoca Ali Hamza Ef. nin ye iddia ediyordu. 

Madama çarptı Pamuklarımız dün ağırceza mahkemesinde mu Papas Ef. ye işin bu ciheti ao 
Yeni postanenin 13 numaralı mır Mersinden Ticaret odasma pa· hakemesi yapıldı. Ali Hamza rulduğu zaman: 

tosikleti Katarina isminde bir mada- muklanmız hakkında bir rapor gel- Ef. üfürükçülük yaptığını tama - Yok, dedi, öyle değil.. BIJ 
ma çarpmış, yaralanmasına sebep ol- miştlr. . men inkar etti; gün bana gelmişti. Papas değil 
muştur. Rapora nazaran 1929-1930 aenesı 

400 lira aşırdılar! pamuk rekoltesinden hemen hepsi - Ben büyü bilmem, muska miyim ya .• Elimden öptü. Ben 
Fatihte oturan Emine Hanım Be- satılmıştır. bilmem. Sade kur'an okurum, de onu tutup alnmdan öptlim. 

yazıtten geçerken iki kişi önüne çık Geçen sene rekoltesinden ihraç e- dedi. İşte o kadar •.. 
mış, "paramızı duşilrdük. Senden dilen miktar 13,5 milyon lira kıyme- Şahit olarak davet edilen bir Mahkeme hamile bulunan kı-
şüphemiz var. Ustilniı arayacağız ı:·. tinde 120,000 balyadır. Bunun yüzde polis memuru şunları söyledi: zm doğurması beklenmek ilzere 
demişler, kadının muvafakat cevabını 97 

si harice çıkmıştır. - Adile H. isminde bir ka- muhakemeyı· 15 eylille talik et>-almadan arama behancsile 400 lirası En pahalı pamuklan çeken Belçi-
nı çalmışlardır. Taksimde de Irak ka, Yunanistan ve Almanya'dır. dm, ayn yaşadığı kocasile birleş ti. 
yüzbaşılarından Tevfi.k. Efendini;t Vaşington kongresi mek için büyü yaptınnak istiyor lS seneye mahkUnı oldu 
başına ayni şey gehnıştir: Z açıkgoz Beynelmilel Ticaret odaları kon- Kendisine bu hocayi tavsiye edi- Karagümrilkte, Acı eşmede 
mantarcı; yüzbafınm 55 lirasını alır- gresi 1931 senesi Mayısında Vaşing· yorlar. O da, yanına iki kadına- terlik~i Kütük Mustafayi rovel· 
mışlardır. ton'da toplanacaktır. larak Hocanın evine gidiyor. verle öldüren Güzel Hasan 

Hırsızhklar Beynelmilel Ticaret odaları itti- Yalvarıyor, yakarıyor. Nihayet dün A- hk si d 1" 
Dun şehrimizin muhtelif yerlerin halıına cLıhil olan İstanbul Ticaret gır cezama eme n e ;ı 

de 3 hırsızlık vak'ası olmuştur: odasını temsilen bu kongreye Nev- hoca razı oluyor: . sene ağır hapse mahkilm olmuş-
1 _ Gcdikpaşada saatçi Hamayak rork ti:arct miim~silimiZ Muzaffer - Peki amma, diyor, bu iş. tur. 

Efendinın dükkanından 50 saat ça- Bey iştırak e?ecektır. _. ? için zaharin Uzun, safran l§zım. 
lınmıştır. Ne resım verecegız. Üç dört lira bırakırsın. Ben de Nasıl olmuş? 

2 - Şehremininde Tatlıkuyu ca~- Hükfımetimizle Almanya arasında bunları tedarik eder Allahın iz- Bir sandık e•anıtn 
desinde 44 numaralı eve meçhul hır yapılan yeni ticaret mukaveleıi mu- .

1 
. k k ' t "' 

n. tarafından dUn de devam c- ile meşğul olacaktır. İdarehaneler 
Ur, l'!u iki komiserin, polisten kapatılacaktır. Her belediye dairesin-
rııun terkini için müddeiumu- dede mürebbiy, sütnine, ahçı. hizmet 
Polis aıUdiriyetine b.idlae tah. çl ve saire gibi ~çiler için birer büro 

hırsız girmiş, bazı eşya çalrp savuş- cibince memleketimizden Almanyaya nı e senı ·ocana avuş u~rum. hikAyesl 
muştur. ihraç ediler .k üzümlerden 100 kilo- İşte tam bu pazarlık oldugu sı-

Dün de bu ev sivil memurlar ta- 3 - Usküdarda Kızlarağasında <>- aundan 8 mark yerine 5 mark güm- rada biz içeri giriyoruz.Hoca A- İstanbulla Trabzon arasında 
rafından tarasıut edilirken içerde bir turan İsmail Efendinin evinden 12~ rük resmi alınacaktır. Bu hususta !iyi cürmü meşhut halinde yaka garip bir sirkat ve kaçakçılık 

t neueeıinl bildirmesi icap et- bulunacaktır. 
~ir, SWeyrnan ve Blca nEf ... ıe- Bürolar kendi mıntakaıındaki iş-
11ten çtkarılmalan, ancak mud- çileri tesçil edecek ve bunlara birer 
~ğın evrakı polise gönder- hüviyet cüzdanı verilecektir. 
Ctı ıonra olabilecektir. 

tıılar da kim? 
t Beyin evini kim
v nasıl soydular? 

Soyulan ev 
ut Paşada Tarakçtlar

lıtan mütekait Esat B. in 
\>velki P"ece, henüz kim 

l.rr anlaşıİaınıyan bir kaç 
l!rmiş ve evt tamamile 

:çin tertibat aldıkları 
arı, bir maniln zuhuru ile 
fık olamamışlardır. Hır

elce evi tarassut etmiş 
msenin bulunmadığına 
ktan sonra içeri gir

r"\teyi beriyi kanştı
ur imece içinde 1 77 

bu ı ine 

Haber yok .. 

Gümrük te, Oda da 
bilmiyor! 

Dünkü sahalı rüfekaınızdan 
biri İstanbul ve İzmir gümrük 
!erinde sabık müdürler zama
nına ait hariçten gelen mallar 
dahili gibi g<isterilerek bir sui 
istimal yapıldığından Odadan 
da bir hanııl i tirakile teşekkül 
edecek bir komisyonun tahkikat 
yapacağını yazıyordu. 

Gerek gıimrükler idaresi, ge
relt Ticaret Odası bu hususta 
ademi malumat beyan etmekte
dir. 

Yeni pullar geldi 
Posta idaresinin İngiltercde tabc

ttirdiği 100 milyon pulun hepsi gel
miştir. 

Son gelen 1, 2.5, 5 liralık pulla
rın ıizerinde Gazi hazretlerinin birer 
portreleri vardır. 

~----------------indirmişlerdir. Ondan sonra yük 
te hafif pahada ağır cşyayi top
lamağa başlamışlardır. Fakat 
tam bu sırada ı;:sat B. in kızı 
Tasvire H. gelmiş ve içerde kim 
olduğunu bilıniyerek kapıyı çal 
mıştır. Hırsızlar beklemedikleri 
bu aru taarrui karşısında evvel
ce şaşırmışlarsa da derhal kendi 
lerini toplamış ve aldıkları para 
ile iktifaya karar vererek eşyayi 
brrakrr"lşlardır. Bu karar veril
dikten sonra aşağı inmiş ve geri 
tarafa saklanarak sokak kapı
sını açmışlardır. Kapı açıldığr 
vakit Tasvire H. kimseyi gönni 
yerek içeri ginni ve o girer gir
mez hırsızlar da kapıdan frrlıya
rak kacmışlardır. Kim oldukları 
arastınlmaktadır 

eğlenti olduğu hissedilınit ve basıla- lira ve efya çalmıştır. Hırıtz belli Bertin konsolosluğundan tsıanbul ve !ayıp zabıt varakasını tanzim e- va".'ası olmuştur. 
rak içen· girilm:•tir. Cürmü me•hut değildir. İzmir ticaret odalarına tebligat yap- diyonı:z İstanbuldan transı"t olarak 20 

.., • mıştır. İstanbul Ticaret odasına ya- .,, 
halinde ele geçirilen ilci kadınla üç Şerif Bey pılan tebligatta Almanyarun asgari Maznun, şahidin ifadesinin kilo esans geçmiş ve Trabzona 
erkek ve ev sahibi haklarında takib.it Sabık polis müdürü Şerif B. An- resim alacagı diğer malların isimleri hakikate muvafık olmadığını gönderilmiş. Bir sandık içinde 
yapılmak üzre yakalanmıılardır. karadan İstanbula gelmiştir de bildirilmiştir. s!Yuledi Seyriso:fainin bir vapurile Trab-

1 ;.,.,;.."""'!!"!"!!'~!'!'!!,_ .. ...;.""'!~"'""!..,."'!'!~"""'"""'_..., .... ..,...,""!!...,!!'ll!!'!!!!!!j Bu sene Almanya'ya fazla mılctar- -J _ • • • • . • 

----- -·~- --- da ilzüm satılacağı tahmin euılmekt İkıncı ahtt Rana H. ısının- zona giden bu esans sandığı ora-
Jstanbul'da Tophane' de dir. de bir gene; kadındı. Dedi ki: da teslim almmı. 

F d F b • k Mısir püskülü - Adile H. la beraber bu E- Trabzonda sandık açılmış, bir 
Ü f a f J asın) n Almanya' da bulunan bır ticaret- ! fendinin evine gittik. Adile H. de bakılmış ki sandıkta bir şl~ 

hane meml kctimizdc ne kadar mı- büyü yaptırmak istiyordu. Fa- bile esans yok. 
ur püskillu yetiştıgıni Tıcaret odasını kat hoca büyü yasaktır. ister- Bu esansların nasd çalındığı 
dan sormuştur. Tıcarctharc mektu- 'k • k ayını de- tahkik edilmektedir 
bunda ehemmiyetli miktarda mısır s~n sana . '!r an o uy .. . 1 • 
püskilıu sa•m a1acagını ilave ediyor. dı ~ara .ftt?~ da kabul etmedı. ,H Rifat B temyiz ettı 

• Benım bıldıgım bu. • • • 
Vlliiy ile 1 Halbuki mazbut ifadesinde Ankara Asliye mahkeme in-

K safran ve zaharin için para iste-. ce iki seney_e mahkftın edil~ a-
az an ç diğini söylemişti. Bu cihet ken- vukat H. Rıfat B., mal_ıkfımıret 

Vergi itiraz komisyo- disine sorulunca evvela tevil, kararını te!11yız etmek ~ere ıdL 
neticede ifadesini kabul etti. Haydar Rıfat B. temyız llyiher 

nu dün toplandı Bir üçüncü şahit dinlendik- smı. ikmal ederek. diln Ankara 
Kazanç vergıai tetkiki itiraz ko- ten sonra Müddeiumumi maz- Aslıye mahkemesıne göndennft 

mısyonu c:'ıln Defterdar Şefık Beyin nunun beraetini istedi. tir. 
riyasetinde toplanmıJtır. MükeUeOer 

müthiş faaliyeti 
Ford otomobil huuıpanyB.JJ, zahiren 

[1>rln 

tarafından vaki olan bazı ıtırazlar ta- Hoca, bunu duyunca, temen-
dil ve bir kısmı reddolunmuştur. nayi basarak dişan çıkmak iste- Kız san' ıı t mekte-
Şeker ve şekerlemeler di. henüz karar verilmediğini binde ·ergi 
Şeker ve gekcrlemeler hakkında anlayınca tekrar yerine oturdu. 

dün Vilayete şu tebliğ gelmiştir. Maaınafih mahkeme de neticede Üsküdar Kız san'at mektebin-
Gümrük tarife kanununun 31 hocanın beraetine karar venni _ de bir sergi açılmıştır. Sergide 

inci maddes le geker inhisar kanunu . dikiş, biçki beyaz işleri, şap-
ilga edilmiş olmakla beraber mezkur tı. . . kacılık erkek ve kadın elbisele-
kanunun ticaret mukavelenameleri Reıs, maznuna hitaben: . . :. . . , 
akdetmi§ devletler mevaridatma ta- _ Üfürükçülük kanunen n_nın guze~ nlimunelen t~ hır;-
alhlk eyleyen muvakkat maddesinde: emnudur Lakirdmım bile et- dilmektedır. Sergı Maıınf erki-
(kendileri ile ticaret mukavelename- m b" dah~ diyerek nasihatte m tarafından ziyaret edilmiş ve 
!eri akdolunarak ko~~ti~e edilmit :1~ ı~ ··· sergiyi vücude getiren muallim 

Şimdi Ford otomobil kumpanya· zi mucip olacak bir fevkalidelitin buluna~ Devletler muvan~tı mey~- u un u. ler ve talebe ile otuz senedir san' 
orrun malik bulunduiu pek azinı bir mevcudiyetini ima eder. ndındaki. şbeker v~-şe~erlemeli Dlildvdant • Papazın davan at mektebi müdürü oıaiı Fatnu. 

· kil' baz kim ı akıf attan ış u mu .... vt.ename mu e - • . . sanayı te! . a::._na ı.ın: el ~er r:b . Şimdi her bir İf gayet muntazam !erinin hitamına kadar eski e-Umrük Dün üçüncü ceza mahkemesi Zekiye Hanını tebrik edi!tnişler oldu~ ırıbı, zı. • er_ e diln- bir oiotem dahilinde icra edilmekte- tarifesi mucibince gümrük resmi ile h N·kolaos isminde ih- dir. 
ka bınaoı ile makinelerde ıera e en clir Hiç bir hareket beyhude yere • . h kil dan 

8 
k uzuruna 1 ·r . · 

hakiki ve fevkalide teraldı:iyat bak- ·tuf d • ·ıd· Fab-''-- dah·ı· d ıat~. ve er . 0 aynca u- tiyar bir papas geldi. Nikolaos Maan Vekaletı, geçen sene 
ma eırı ır. ,._ 1 ın e rut ınhısar resmı alınmaama devam b k be (5500) 1. · kında malumattar olmuılardır; itte ber bir aksam ve teferruatın temiz dili ) D .1 • ima Ef. nln maznun sıfatile mahke- u me te ıra vemıış, 

.. ed k "z'I b' "dd t . e r, enı mı§ o ıına nazaran b .
1 

• b. b. d b 
murur en pe , eu . ır mu . e bir surette yerli yerlerinde bulund11- bu kabil memleketler münridatı i- me huzuruna çtlanasma sebep, u para ı e yenı ır ına ıı ta a 
zarfında .Tophane deki _For~ fabrıka· rulmau, Türkiyede satılan Ford oto- çin inhiıann devamı filen kabul edil- hakkında idame edilen bir iğfal hat ve çamaşır dersanelerf 7 
oma dahil olan ethao tımdıye kııdar rqobil n kamyonlarının son derece . ld ğ "bi · rif • lıruştI 
bu memlekette tatbiki ıra:rri kabil er 4tkkatli !arak imal edildik! · · • mıt 0 u u gı eıı:a~ yenı . ta e davasıdır. Davayı açan Anna ::.p.ı_.;..r •• "'!'_.,,."°"' ___ _ 

. ,_,_, il üt' o . erıru ız· kanununda ,eker ıçın mevıru ıthal!t • • d b' kı d p • b B lan fen ve sanayı tere....,yah e • bar etmektedır, .. tihltk inhisa imi . ısının e ır genç z ır. apas ı t } ~ 
fet peyda ederek bu vadide malumat T"-'-' ed . F d b·t ,_ reıımı 11 kavbeW r . res e~ Ef ikiye bükülmüş vücudü ve S a U 3f0~ I inki af ettirmiılerclir. unuy e aan or otomo ı ..,. mecmuuna te etmeaı ve yew · . • • "f 
arını 1 

brikaunm imalatta tatbik ettiji ıaya- tarifenin tesbitinde bu rllawn mec- bembeyaz sakalıle kondısıne ı • 
Ford teşkilatını lcmata etıniı bu nı hayret faaliyet müopet olmakla, muuna iliveten aynca muamele ver- tira edildiğini söylüyordu: 

lunsa idiniz, Fon! otomobillerinin .. ki • . giai de almma11 dorpig !rıJmmamıı ol- B .. 
tarzı imallerine dair eüz'i bir malü- Tur Y~ ~tıLuı buouoı, taksı ~ ınası itibarile tekerde inhisann fi- - Nasıl olur... en dunya-
mata deotreı ola!Jilirdinia. Faraza, :"byon !:Jb'ı. h6,. ';:1 :ord m~- 'en devamı kabul olunarak kooal.lida- dan vaz geçmiş bir adamım. Ar
Ievba halindeki çelilderiıı pyet ça- h ~ ':e fak'.d b •1 ~· lad • aiyon vaziyetinin hitamı tarihine ka- himandiritim. Bize böyle şeyler 
buk olarak mükemmel ve muntazam ~ ~=t "'d. ar u un u unu tem dar muamele vergisi alınmaması la- haramdır 
b.ir surette otomobil k. aroserioi ıe.k.- 1 

e e ır. ~= geleceği al!kadarlara Hobli~ olun H lb ki. • m::~teki kız. "benı' al 
ime kalp olunmaoı cıdden bavretıni• ''Gönderilıniıtir" u.ııtur. a u ~ 

Rivasetiııden: n 

16 Haziran 1130 tarihli heyeti 
mumiye içtimaının devamı 1 T 
muz 930 tarihine milsadif Sah g1'

11 ne talik edilmiş olduğundan r 
nm yevmi mezkftrda sut 1 S han 
vu tesriflcrl rica olunur. 
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Asr.tn umdesi "MiJliyet" tir 

30 H ZİRAN 1930 
IDAREHA E - Ankara caddesi 

o: 100 Tel aclreıi: Milliyet, la
:.ınl>ul. 

Telefon numaralı: 
lstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 
G 
3 aylığı 
6 .. 

12 " 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuru§ 
150 " 1408 .. 

1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıeçen nuahalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait iıler için 
ınüdüriyete müraeut edilir. 

Gazet-U: il.i.nlarm mea'uliydmi 
kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 

, Edebiyat, , 
• 

leklıplıler ıüu~ ıilsı 

İtilafın tasdikı 
59 uncu haftanın 2 nciliğini 

Galatasaray lisesinden 24 7 Sa
ip B. kazanmıştır, Yazısı şudur: 

~"'ctekaede a1eş~ap !. .. 

"Türk-Yunan itilafnamesinin, 
Yunanlılar tarafından da tastik 
edilmesi, haftanın en mühim ha 
beridir. 

Bir gün yazihanemde oturur
ken çat çat kapı bizim Feridun 
çıka geldi. Feridun geldi, de -
mek zaten niçin geldiğini anlat 
mağa kafidir. 

Karata, hayırlı bir iş için insa 
nı aramaz ki ... 

Para!. . 
Vat mı para yok mu para? 
Hep meteliksiz kaldığı gün 

damlar .. 
-Aman Nuri dedi, ne olursa 

senden olur, bana on liracık . . . ) 
verır mısın ... 

Bu itiliifname Atinada bazı 
de bu yedi adet liracağızla ona zümrelerin şiddetli itirazlarına 
güzel bir buket yaptrnp yollıya he~ef oldu ve protesto miting-
cağım !... len yapıldı. Sokakta zabıtaya 

- Sonra?.. zümrelerin şiddetli itirazlanna 
- Sonrası kolay !.. Ondan hücum edildiğinden kanlı arbe -

sonrası kadının kalbine bir defa deler vuku bulmuştur. 
demir attık mıydı alt tarafı fasa Fakat bu hareketler bütün 
fiso!.. Yunan efkarı umumiyesinden 

- Desene iş bir atla üç nala doğmuş değildir. İtilafanmenin 
kaldı. -bütün gürültülere rağmen- tas-

yaş yoklamaSl ı.-------Btı ak,am ___ .... 
ELHAMRA SINEMASIN 

Daha bir hafta sürecek NA N s ı K A R o L ,.e ş A ı{ L R o ı E H ., 1 

Eytam, eramil ve mütckaidinin Ü Ç N İ K A 
Haziran, Teınmuz, Ağustos üç aylık- M h ıı 
larınm tediyesinin bugün son günü u teşenı sesli f ilıni 
dür. Şubelerden maaşlarrnı alaınıyan liAveten: Sl~R l!:NAD ~:SPA:'l/YOL •. ;\Ieıhur lspanrnl d 
lar, merkeze müracaat ederek alacak- L A J A N \ ıaralındnıı 

!ardır. Yaş yoklaması henüz bitme- ••• .. •••ı~ RUhullye : 25 kurut ~ 
miştir. Bu yüzden yaş yoklamaları 1••ı( 
bir halta daha temdit edilmiştir. Ey
tam, eramil ve mütekaidinin 20 kuru 
şa kadar olan maaşlarının itası için 
Maliye vekıiletindenZat işlerine emir 
gelmiştir. Maaşların tediyesinden bir 
hafta sonra 20 kuruşa kadar ınaa§ a
lanların maa§larmın tediyesine baş
lanacaktır. Zat işleri, 20 kuruştan 100 
kuruşa kadar olan maaşların ne su
retle tediye edileceğini Maliye veka
letinden sormuştur. 

Macar: 3 - Rumlar: ı 
(Birinci sahifeden mabat) 

Deniz yarışları 

Ankara maarif 
müdürlüğü 

Bedeli ke§fi 23413 lira 43 kuruştan ibaret ol 

ti 
sır 

Dön hıureı •n çok ~.'! on u 
17 dtrere idi. Bugilft rüz~tr 

poyraz bıvı ı~k olıcakor. 
Hele hele şuna bakın birde 

on liracık diye kos koca yalı 
kayığı gibi on lirayı istis.gar e
diveriyor!. .. 

- Evet nalın ~irini senden al tik edilmesi bunu ispata kafi -
dık. Geri yanına kulak asma!.. dir. 1 tiliifnameye itiraz edenle -
Hadi gel, hem senin zevkin çok rin ekserisini Türkiyeden giden 
incedir. İşin yoksa çiçeği bera- Rumlar teşkil ediyor. Bunlar 
ber ısmarlıyalım !.. Yunanistanda kendilerine veri

Benim de zaten aklımdan Bey len emlilkin Türkiyede kalanla 

4 temmuz cuma güiıü icrası ilan 
edilen teşvik deniz yarışlarını B. M. 
M. Reisi muhterem Kazım Paşa Hz. 
tahtı himayelerine almak lı'.itiunda 
bulunmuşlardır .. Bu müs.abakalann 
mükemmeliyeti .için azami gayret 
sarf eden mmtaka denizcilik heyeti 
diğer senelerdeki yolsuzluktan bil
hassa nazarı dikkata alarak tatbikı 
kolay bir program tanzim etmiş, ya
nşların tam vaktinde başlayabilmesi 
için kulüplerin ve takım kaptanları
nın bu hususta hiç bir itiraza mahal 
kalmamak maksadile nazarı dikkat
lerini celp etmiştir .. 

. na kaza~ı merkez mektebinin ikmali inşaau 817 /930 
ıhale edılmek üzere 20 gün müddetle ve kapalı 2 

mevkii münakasaya vazedilmiıtir. Münakasaya iştir 
ler 2756 liralık teminatı muvakkate akçesini 
hususiye veznesine yatırıp makbuzunu ve yahut ınil 
ka mektubunu teklif varakalarına raptedeceklerdir. 
müteakip teminat akçesi yüzde onbeşe iblağ edilec 
teahhit tarihi ·ihaleden itibaren on gün zarfında nıu 
Ankara noterliğince musaddak olarak yaptırmağa 
lup mukavelenin imzasını takip eden 91 gün zarfın 
şartnamesine tevfikan ikmal edecektir. Mufassal ş 
görmek istiyenlerin her gün idaremize ve taliplerin 
lede Ankara encümeni daimisine müracaatları. 

t• 
·ı 

oğluna çıkmak geçiyordu. ra muadil olmadığını iddia edi-

>te 
bar: 
e 

Öyle ya haydan gelen huya 
gider... Herif alnının terile ka
zanmıyor ki, on liranın kadrini 
bilsin!.. 

- Hadi, dedim, ve onun yaii- yorlar ve Hükumetten tazminat 
landıra ballandıra anlattığı hi~ istiyorlar. Fakat asıl istedikleri 
kay<eleri dinliyerek İstiklal cad şey, Yunanistanın bulabilecek 
<lesini boyladık. En büyük çiçek bir harp neticesinde Türkiyeye 
çi mağazalarından birine girdik. avdet edebilmektir. Bir muhacır 
O pazarlığını yaptı ve çiçeği ta meb'usun". Türkiyeye karşı va
mama yedi liraya ısmarladık. tan hasreu çeken Rumlar var., 

* * * 

Ankara maarif 
müdürlüğün 
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Vapurdan çıkıyoruz. Bizden 
:inde giden iki üç hanım var ki 
;ıdeta kaplumbağa gibi yuru
yorlar. Yolculardan biri daya
namadı ve: 

- Eğer önümüze Hanmılar 
düşerse işlerimizin ne sür'atle 
gideceğini anlayıver dedi. 

Memur susu 
Her gün gazetelerde oku

ruz: "Filan yere birisi gelmiş 
ve kendine memur süsü vererek 
dolandırıcılık etmiş." 

Daha iki üç gün evvel "Si
yah el" imzab bir tehdit mek
tubu ile karışık böyle bir süs 
işi daha olmadı mı? Hepsimiz 
şöyle düşünsek mutlaka başı

mızdan böyle bir süs vak'ası ge
çtiğini hatırlarız ..• 

Diyebiliriz ki bu süs artık 
moda olmağa başladı ve artık 
Jıu çirkin süsiin önüne geçmek 
'zarureti belirdi. 

Ben sanıyorum ki halkı ile 
ıernas eden memurların her şe
yden evvel resmi hüviyetini is
pat edecek bir vesika gösterme 
si yahut bu gibilerin ne iş gö
rürse görsün resmi bir kıyafeti 
olması en cezri çaredir. 

Kabadayılık hu! 
Bir Acem bir diğerini vur

'l1UŞ ve bu vak'ayı da kimse gör 
nemiş. Lakin Rüstemin hafidi 
• ayanamarnış ve gitmiş kahve
n;n önünde: "Hasmımın kanın 
içtim" diye hamaset göstermiş 
ve ancak bu suretle cinayet me 
ydana çıkmış. 

Ne dersiniz bu tosunluğa?! 
FELEK 

Yeni neşriyat 
Muhit 

(Muhit) in 21 inci Temmuz sayı
sı nriis bir kapak içinde çıktı. Muhit, 

Ceffelkalem cevabr dayadım: 
- Vallahi Fcriduncuğum ı ... 

Şimdi yanımda yok 1.. eğer olsa 
senden saklar mıyım? .. 

Fakat herif hiç atlıyacak t<:
kımdan değildi. 

- Etme, dedi, eyleme! dedi, 
ailem etti kallem etti nihayet 
bizi kündeden atlatarak yedi li
raya sulh oldu. 

- Peki, diye sordum, bu ka
dar israr ediyorsun; ne yapacak 
sın bu yedi lirayı?. 

- Mühim!.. Müh1m!. dedi .. 
- Ne mühimi? .. 
- Evleniyorum!.. 
- Deme be? .. Bu yedi lira ile 

mi? 

. Sonra elindeki kartla bera • demesi bunu ispat eder. 
her, bir adre.~ uzatMak dedi ki: Fakat Yunarı eikarr unıumiye 

- Bu çiçeği yarın sabah bu si- itilafnamenin tastikile- bu 
kartla beraber, şu adrese gönde- fi~re. iştirak etmediğini göster-
rin!. mıştır.,, .;.;.... ___ ...,,__ ___ _ 

Feridun adresi uzatırken gö- Tabiiyetimizden iskat 
züm ilişti baktim: 
Beyoğlu Rüzgar sokak Hayal Bunların içinde Hallaç-

apartımam No: 14 Şahika Ha- yan da var .. 
nımefendi Afyonkarahisarlı Avadis oğlu Ar-

Hiiii !., tin Canbazyan, mülga Osmanlı hük(ı 
Az kalsın küçiik dilimi yutu- meti nafia nazın İst•nbullu Pcrseh 

d ı oğlu Bedros Hallaçyan, Eskişehirli 
yor um... Yusuf oğlu Apti, Cülyo Cemali namı 

Aman yarabbi!.. Ne görüye- diğeri İtalyan Cemil, Muğlalı Aron 
rum!.. oğlu Yako Fridmanın Türk vatan-

Şahika? .. oaşlık kanunu mucibince tabiiycti-
Vay canına!. nıizden iskatına karar verilmiş ve D . 

- Ne zannettin, daha pahalı- F ·d , Vekaletinden İstanbul vilayetine teb-
sm b · k ı ı · erı un··· lig· edilmi•tir. a enım eseme vermez... Tu allah cizırtısrru versin!.. _..., __ • __ ""!" ______ _ 

- Seninki değil asıl benimki. Evlenecekler mi?.. niz çiçeklere çok memnun ol -
Yedi lira! .. Tu Allah mustahakr Deli olmak aklım havsalam dum .. Çok güzel.. İyi hüsnü inti 
nı versin sudan ucuz yahu!.. Ku almaz!. . habmız varmışı.. 
zum dinin aşkına, pek merak ol- Peki onlar evlenecekler, ben Bu esnada vay Feridundaki 
du bana, anlatsana ne biçim iş- ne olacag"un? ı ... surat ... 
tir bu?.. Seyirci ha?.. Birdenbire apartopar oldu. 

- Ne biçim iş olacak? .. Ga- Şahika, o güzelim Şahika e- Yanıma geldi: 
yet basit .. Efendim bak nasıl !imden gidecek te ben de arka- - Ulan sen ne yaptın! dedi. 
anlatayım! .. Benim her daim te Janndan ba_ka kala~ağnn ha?.. - Ne yapacağım! gayet ba _ 
mas ettiğim genç, güzel bir ka- Maamafih Ferıduna orada sit ... Çi<;ekçiye haber gönder . 
dm var.. Kadın amma ne kadın! hiç renk vermedim ve b,.-az son- dim, senin kartı benimkinle de-
Enfes mi, enfes!. bal mı bal, ra yanından ayrıldım!.. ğiştirdim!.. 
şeker mi şekeri.Hem de üstelik Düşün babam düşün!.. Dü- - Amma bu doğru değil!. 
nah böyle altın babası!.. şün babam düşün! Ha bire dü- - Nesi değil!.. Ortada bir cü 

Hayretle sordum: şün !. . rüm mü var ?Senin paranı mı çal 
- Kimmiş bu kadın bakalım? Nihayet bir kahveye girdim dım !.. Ayol, çiçekçiye verdiğim 
- Yooo .. orasını söylemem! ve garsona dedim ki: para benim paramdı .. Benim 

Karamanın koyunu sonra çıkar - Bana bir soğuk su bir de paramla benim sevgilimi elim
oyunu ! .. Evlendiğim zaman gö· hokka kalem!.. 1 den al !Doğnısu bu yaşta bu ze-
rürsün !.. Onlar o Feridun denilen her- ka haretlere seza!.. 

- Peki, anlaştınız mı?.. zevekil giinünü ! Ben de ona bir - Peki ben şimdi ne yapaca-
- Anlaşmak! .. O kolay iş !.. oyun oynıyaym1 ki. görsün!.. 1 ğım? .. 

İşte, bu zatı abilerimin yedi lira - Hic oturursun!. 
sile bu muhteşem harumefendi- Ertesi günü ben de hemen Şa - Ne~eye? .. 
min zihnini çeli çeliverceğim ?.. hikalara damladım!.. 1 - Orasını bilmem!. Fetekae-

- Çeli çeliverecek misin?.. Baktım Feridun Bey de ora- de alleşşap'm .. 
Aman yarabbi ne ucuz yiiz gö - da! .. 
rün1lüğü bu? Beni görünce bir tersmers ol Aradan aylar seneler geçti .. 

Yarışların saat ve srrasınr aynen 
dercediyoruz. 

Küçükler: l 0,30 tek çifte 
" 11 2 " 

11,+5 3 " 
Müptodiler 13,30 tek .. 

u 14 2 ,. 
Hanımlar 14,45 tek ,. 
Müptediler 15, J 5 3 ,. 
Kıdemli 16 tek 
Hanımlar 16,30 Z " 
Kıdemli 1 7 2 ,. 
Hanımlar 17 ,30 3 .. 
Kıdemli 18, l 5 dirsekli 2 

•. 18,45 3 " 
Yarışlara ilan edilen saatler de 

başlanacağı, lıtalann tam muayyen 
\'akıtta şanıandrralarda11 hareket ede 

Bedeli keşfi 22607 lira 13 • kuruştan ibaret olan 
za~ı merkez mektebinin ikmali inşaatı 8. 7/ 930 Salı g· 
edılmek üzre 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya vazedilmiştir. Münakasaya iştirak edece 
liralrk teminatı muvakkate akçesini Muhasebei hususi 
sine yatırıp makbuzunu veyahut milli bir Banka mek 
lif varakasına raptedilecektir. İhaleyi müteakip tem" 
si % 15 e kadar iblağ olunacaktır. Müteahhit tarihi iha 
haren 10 gün zarfında mukavelenamesini Ankara not 
musaddak olarak yaptırmaya mecbur olup mukavele 
sına takip eden 91 gün zarfında inşaatı şartnamesine 
ikmal edilecektir. Mufassal şartnameyi görmek istiyen 
gün idaremize ve taliplerin yevmi ihalede Ankara E 
daimisine müracaatlan. 

* * * 
ceği ve kulüp murahhaslarının çar- A k •t 
şamba günü 12 de mın\aka merkezi- n ara maarı 
ne gelmeleri Denizcilik heyeti tara-
fından ehemmiyetle tebliğ olunmak-
tadır. Tek ı;ifte yarışlar 1200 iki çif- mu•• d u•• rl u•• 2u u•• n 
tder 2000 metre üzerinden, üç çifte-
ler ise Çubuklu-Beykoz arasında yal
nız gitme şekli kabul edilmiştir. 

lsıanbul liseleri ınuba\"'laL ku· 
mis\-onundan: -

KomisHmumuza merbut !evli 
li<c orrn ı e muallim mekteplerile 
pın,hunlı ;ı n l·b·9.ll tarilıinc Jra. 
dar ihth a çları olan Yu1nurta1 sıde
ynp;ı. şeker, kuru ıııeHaları ile bir 
~ısıın ıüt \e ~ebzcltri '.20-'7 930 ta· 
rihinc ınL.L~3dif p:ı:1ıır r inü ~aat c n 
alud~ ihale. i icro kılınmak üzre ka
palı zarf ıısulile münaknsa~a konul· 
aııı>tıır. Talip <ilanlnrın şartnamele
ri ,t..,urmt:~ \ e tıfsil>lt almak ti.zere 
< :aJata~ara\ lis.esindeki kunti~ ·on 
kirabecinc ııııiracaaılrırı. 

Bedeli keşfi 24072 lira 8 kuruştan ibaret olan Bala 
merkez mektebinin ikmali inşaau 8,1 7 / 930 Salı gün ih' 
mek üzre 20 giin müddetle ve kapalı zarf usulile mevki 
kasaya vazedilmiştir. Münakasaya iştirak edecekler 18" 
teminatı muvakkate akçesini muhasebei hususiye vezne: 
tınp makbuzunu veyahut Milli bir Banka mektubunu te 
rakasına ra.pdedilecektir. İhaleyi müteakıp teminat al 
15 e iblağ olunacaktır. Müteahhit tarihi ihaleden itibare~ 
zarfında mukavelenamesini Ankara noterliğince musadl 
rak yaptırmaya mecbur olup mukavelenin irnzasmı tak 
91 gün zarfında inşaatı şartnamesine tevfikan ikmal ec 
tir. Mufassal şartnameyi görmek istiyenlerin her gün id. 
ve taliplerin yevmi ihalede Ankara encümeni daimisine ı 
tlan. 

Emniyet Sandığı müstakrizleriniı 
nazarı dikkatine 

saııdıo·ı b ıniidürlüğünden: 

1ic: lıu nushaa:ı ile bilhassa edebiyat me
raklıların memnun ediyor. Dantet 
Siller, Göte. Çekof hakkında etütler 
ve bu edebi şöhretlerin en güzel ya-

- Görürsün bak!. Bu işe sen du_ Bir sarardı, bozardr. Fakat Şimdi Feridun beni görünce: 
de şaştın kaldın değil mi? .. Dur kelimeyi vahide söylemedi. - Fetekaede alleşşap!.. diye 
çatlama da anlatayım: Efen Biraz soma Şahika Hanıme- alay eder.. Çünkü şeytan şerine 
dim. Bu kadın beni cwna günü fendi l:ıer kesin içinde yüksek lanet Şahika Hanım benim ka
yemeğe davet etti. O gün bir sesle döndü ve hana dedi ki: ı rımdı !. 

\"ndelcri lııılOJ,ındc teiliyei deyn cdilmcınc"indc~ dolay- bilmiızayed~ Sktılan emval! 
mrnkıılc borçlularına bir haftalık son bir ihharnanıe ıı;ondcrileceğin• dair ne SJııdık ni;.amr 
,inde ne de icra kanununda bir sarahat olmadığı gibi mü~t~rilcr tarafından ytl1.d~ ı;'°n tall'. 
vuku huhıcak murncaat!ar da kabul edile<:c!!;ine mütedair bir kayit nlma<lıj!;t baltle c:kı kra 1 
nundnn mlıltehe, bir itiyat saikulJP \'Ukua gelen müracaarlilrm is'ahna imkan olmadı~ındaı 
kadaranin kat'l karar çekilmezden L vcl h<•rçlarını iıtlcmiş veya yenikmi:i hulunmnlan rnzır tlarından parçalar vardır. Bundan 

başka daha bir çok yazılar vardır. çok dostları da gelecekmis.Ben Vallahi, Nuri Bey gönderdiği Mümtaz Faik digi ilan ulu mır. A. 

5 ni de biliyordu. Nevres Vacit ğı vaziyetten, münakaşanın bey - Ben, düşünür, bir karar Nevres Vacit, bu yorgUJ1 sinir- dolaşıyordu. 
B., serbest meslegin bir karak- hude olacağını anlamıştı. Sü- ve::irim: !eri harekete getirmek, bu yor- Amcasının, misafirli!l 
ter meselesi olduğunu söylemek küte karar verdi. Babası: Manasına geldiğini biliyor- gun dimağı işletmek istiyordu. ması da Rasıh Nevresir 
le. tehlikelerini saymakla. ken- - Hangi mektebe girecek - du. ' Bu israrile, kendine fenalık gelmiyordu. 
di kuvvet ve meziyetlerini ha- sin? Babasile aralarındaki sami- ettiğinin farkında değildi. Hala Hürrem Hakkı Bey, k 
tırlatıyordu. Diye sormuştu. Rasih, sükı'.l.- miyetin müebbeden iflas ettiği- zendegisini muhafaza ettiğine !erinde tehlikeli rakiple 
Oğlu, muharrirlik etn1ek iste netle cevap verdi: 11i anladığı için riyasını hürmet kanidi. Yaşlı olmasına rağmen 

diğini söyleyince, Nevres Va- - Siz, hangisini emrederse- mas' ~si altında gizliyor, baba- Halbuki, etrafında gizli bir relmesini, kalp avlamaı 
cit, çıldıracak gibi olmuştu : niz? sına hissettirmemeğe çalışıyor- istihza havası esiyordu. Bu ha- yet maharetle beceriyor, 

- Muharrirlik ha!.. Yani, be - Peki, senin fikrin, reyin, du. va, eski rakiplerin hala sönmi- da alaka uyandrnnasrnı 1 
M•lımul Yesari nim nüfuzumdan istifade etmek bir kararın yok mu? Nevres Vacid in göı::;crinin fe yen hınç dolu nefesleri idi. du. 

mi istiyorsun?. Vah, çocuğum, Tesadifen orada bulunan, ri ile birlikte drmağınm feri de Rasih Nevres, bütün bu tehli Rasih Nevres, bir de b 
tekzip etmiyor. tasvip eder sabına kaydolunuyordu. vah! Hayatta, kendi kendine Nevres Vacit Beyin taktirkar- sönüyordu. keleri babasına anlatamıyordu, mı uğraşacaktı> Hurrem 
.,ibi gvlümsüyordu. Rasih Nevres, bu tahakkü- mevki temin edeceğini anladın- larmdan ve dostlarrndan bir Artık ihtiyarlık titizlikleri, korkuyordu. Biraz cesaret etse Bey, Belmayı görünce, I 

Rasih Nevresin yavaş yavas mü, istibdadı, liseyi bitirip te sa, yazık, çok yazık, sana .. Ben, ıat,Rasih Nevresin yerine atıl- hırçınlıkları başlamıştı. Vara anlatsa, acaba tesiri olacaknll ni açmıştı. Ferhundeyi g 
•hlakı değişiyordu. Manevi var meslek intihabı zamanı gelin- seni. hayatta daha kuvvetli gör mıştı: yoğa itiraz ediyor, sinirleniyor, idi.? yapacak mıydı? 
lığını, lıu tahakkümden, bu is- ce biitün fecaatile hissetmişti. mek isterdim .. Seni, bir matbaa - Aman, üstat ... Rasih Be kendi fikirleri, kanaatleri hari- Binde yarım ümit olsa, Ra- Ferhunde, Belmaya nı 
tibdattan kurtarmak için, muh- Rasih Nevres, serbest meslek- ya · tavsiye edebilirim. Hatırnnı yin ne fikri, ne reyi, ne kararı cinde, hiç bir şey tanımıyor, ka sih Nevres, kendini fedadan çe daha güzel sayılırdı.Vücı 

d ... •elif yollar aradı, muhtelif ça- !eri seviyordu. Babası buna şid- kırmazlar amma, orada bir sığın olabilir? Siz elbette onun ruhu bul etmiyordu. kinmiyeoekti. Fakat hiç bir te- ha olgınıdu; Hurrem 
kine kv·e baş vurdu. detle muarızdı: tı mevkiinde kalırsın. Kendin, nu, kendisinden daha çok kuv- Bu manasız ihtiyarlık hodbin siri göriilrnedikten başka, bü- Bey, bu "asrın kızlan,,nı 
a bazı II\ba~ile hemfikir olduğu - Hayır ... Serbest meslek, çalışarak, uğraşarak, alnının te- vetli ve isabetle tahlil etmişsi !iği, en ziyade Rasih Nevresi tün o dedikodular, Rasihten ce, misafiretini uzatma! 
ardır. nesele, sırf kendi fikri, ma senin karakterinle uymaz. Ser- rile mevki yapmalısın.. nizdir. Karakterini bilirsiniz .. yıkıyordu. Fakat babasının göz bilinecek herkes tarafından da reddüt etmc~di. 

istiklalini tanıttırmak i- best meslekler tehlikelidir. U- Rasih Nevres, isyan etmişti: Rasih Nevres lakayit dinli- !eri, nurunu bütün bütün kaybe ta'yip edilecekti. Hurrem Hal:kı · Beyi11 
Üayet tamamile ayn, büsbütün zun mücadele seneleri geçire- -Bırakın, öyle yapayım!.. yordu. Nevres Vacit Beyin kaş dince, Rasihin felaketi büyiidü. Rasih Nevres. bunu, Amcaş' liği. daha ilk günden l 

tN :a bir noktai nazar buluyor ceksin ... Gençliğinin en güzel Bu cevap, Nevres Vacit Be - larının arası bumşmuştu ağır Çünkü her günkü işkencelerine, na açmak istemişti. Lô.kin Hür i~ini bozmuşnı. Bıı. ı;z, 
~ A • mnu aranılmış bir nükte ile günleri heba olup gidecek!.. yin vekarını bozmuştu, bir kah- bir sesle: bir de katiplik illi.ve olunmuştu. rem Hakkı Beyin, aklı, fikri, daha tahammiil edilmez· 
huku~"'etlestiriyordu. Rasih Nevres, babasmm gög - kalla attı: - Bunu düşünelim, bir karar Rasih, babasının maddi ve ma kadında idi. Ondan yardım bek alacaktı. Lakin Hurrem 
l~kı~~asih Nevres, babasına zıt terdiği sebepleri, çıkardığı müı - Kolay ırannediyorsun. de- verelim, Rasih! Dedi. nevi istirahate mühtaç olduğu- !emek, ham bir hayaldi. Zaten Bey, kardeşinden d<>}'~ 

en_n.ı gı..iiği halde, nüktenin za- külleri, hep o kanşık, dolambaç ğil mi? .. Çocuk!.. - Peki, Beybaba! nu görüyordu. Vücudu, sinirleri İstanbulda çok durmıyor, başını ve kurnaz olduğu iciı 
'irımsalnı e•>res Varı+ Be,,in h,. • lı ene:ellf'd aıılıyor ve asıl sebebi RasJı. lf•W-'•. babasmm aldt- Rasih Nevres, bunun: kadar rlimaib da vorgundu. aldığı gibi memleket mf'mlekl"t ' L 
ukave en .r q 

\ itibaren -~~... - ~-~-'' ... ,_1_.._:-ıı __ ,. , , ,... ,,..,...,..n ..... ,,. ............. n ........ _. _ - Ar 
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birinciliğı diplomalarla musaddaktır. 7..aah umumı, kaıı W'.lılr. 
n ıla , !ıastııhlı:h çocuklar, ıbıiyar)ar, buyulder her me' imde istimal cdebıl"rler 

Amutizma, sıraca k 
o O kun ıur 1 las.ın 
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Ecz dep su. 
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11 IUIZLll S" HAZIM Karaciğer ·e böbrek ha•talıklnrınd:ı ııam·ıc MIZON M~YVI TOZ" 
1\1 ul kadınların ga;yanında dcnız tutma ında fı 1 u bır hazım, rahat bir U)kU 
8ah~ekapı'da Zaman, lzmirdc Morcno Margunato ceza depo<ıı. Fintı 80 kuruıtur. l'mtımi deposu. Bahçckapı :ıtazon Bnttnn c 

aş hafriyat ve tathiratı 
are Nafia 8aşmühendisliğinden: 

IO kurut bedeli kq alınacaktır. Müteahhit bu iti iha .. ----------------·----------------• 
hememkazaamdaGe ledenitibaren45 gün zarfın- 1930 N A s H 400 

~Avdan yoku§Un- da ikmal etmiı olacaktır. Daha · 
hafriyatı ve tathiratı ka fazla malumat almak istiyenler 
.Wle miln•kaAya ko Ankara ve İstanbul bat mühen-

. lhaıc 8 temmuz 930 disliğine müracaat etmesi ve mü OTOM o B • LLE R • ... ı on beşte encüme naksa kanununa tevfikan talip- 1 1 
li 'ftliye ''ir. Müteahhi !erine teklif ve teminat mek -
httazi ~ ıBlit v~ edeva tuplarmı yemvi ihalede encü • 

• ıilıktan nafıa dairesin- mendaimiviliyetriyasetinetak Pı·yasaya çıkarılmıştır · · , BiWıara nok • dim etmiı bulunmalan ilin olu 
lnnkı!IJ olarak geriye our. 

_;_---~~~--~-~~-

Ilı letmı sinalma komisyonundan: 
f'!'-JllKI ud~ ağı: Kapalı zarfla ıhaleıi 14 7 930 Pazarte<ı S. 14 

., )erlı plrlnç: ,. • 14 7 930 ,, ' 15,5 

,, akeıe 1 
tö.ele 

ayak alala pah zartlı ihalesi 1:SJ7 930 ıılı gıınO 
adeı m in 

14de 

nlz kuv\Ctlerl efraı '" ıalebesl ıhuyacı için yukarda mık

yazılı er7.&k ve saire k palı zarf mulile hizalarında azılı 
İ !lllatlarda ıhalelerı icra edilecektlr. Şartnamelerini gormck 

rin her gun ve itasına talip olanlann ye' mi ihalede ve 
~ .er ate ı Kasımpaşada Dcnl.: levazım . aıınalma komiı.)'O-
lllOr ca tlan. 

ıı::ı:~ Valide Hını derunu No il 111ıg111 
ı.~ Alem -helle - - ........ No 10 ...... 

,..ıı mlilr açılı. anaıma ıııreıilc mtluyeckye lr.11ıu11uşı1r. Mtl
ıddıled yirmi gtlrıdQr. İlılcara ıaUp ol.fıılann miizıyede gtlnü olan 

W ~pmba gilnij $ut onlıqe kadar lnanbul Evlıal ml!dUrl
Valıd icllrplne veya Endi-ne mUJ-ı e1111eleri. 

l)Oı()ı()<)c)<:><>c»r>< • ><><><><><><>Oı<:><>ı:~ 

j muallim mektebi 
Teşkilatı ve kabul şnrtları 

' 

PARiS ve LO. rDRA salonlarında olduğu gibi hurada dahi anlayan 
ve kıymetini takdir edenlerin men1nuniyetini ınucip oldular -- Bir otomobil intihap kararını vermz<len evvel 

f 1930 S ,H 400) 
Otomobilini tecrübe edini~ 

TUrklye umumi acantaları: lCON8TANTIN DASSIRA ve J01'J DASSIRA 
Galata Bankalıl!r caddasl N" 66 • 73 Tel, Bayo~·u 2 28 

Ayvalık maln1üdürlü~ü 
Alibey nahiyesi, Küçükköy, 

haniye, Edremit iskelelerile Altı 
Bademli, Candariı, ReşaJi1 ..... 
saydı bt-rrinin saydı mahi rusu 
müd<!etle pazarlıkla kiraya veril 
nevi 4000 lira üzerinden J-6-930 ta 
haren bir ay müddetle müzayc 
ınuşf ur. 

G. Mu~alaza Mn~urıuıon~pn 
1 - Giirnrükler muhafazası

nın ( 1) numaralı vapurunun ta· 
rniratı 20 gün müddetle ve ka
palı zarfla miinakasaya konul
mustur. 

2 - Şartname sureti musad
dakaları Muhafaza müdüriyetin 

den alınac... • 
3 - Teklif rı. 

ğti takdirde 5 Tc 
tesi günti saat 14 • • 
tiyesi icra kılmacagın 
rük muhafaza mü 
vakti muayyenindc 
m hirnilen hazır buh 

Kapp 
emsaıab. 

Film "e 
yerde ırayını7. En lvllcridir. Tccrube ediniz 

Ziraat mo~en~isi olmat ideyeo lise ımn 
İlan 

Ankara da tesis edilen Yük- 1 2 •• 17 den aşağı, 
ııek ziraat mektebi 931 senei dev n yaşta olmamaları 
reşi bidayetinde tedrisata başlı- 3.- Ziraat mesleği 

Muallim mtkıebl bir lhnd " bir mulelr.i lr.111mdall mUrelr.· 
,-..k dorecell Te ltyb bir muallim melıt•bldlr 
... kısmın mlrla mı.t.ıeıı illi sene olup llılnd senede 1.1lebe 
'" ed&blyaı fubelertn4en birine aynlır. Mektebin llızarl i:umını 

yacak ve şimdiden staj için ta- ettiği kabiliyetı bedeni 
lehe alınacaktır· lik ilet ve emrazdan s 

~..,...:.;;.a.a.llilEmo;a• Kayt ve kabul edilecek efen- lan 

ff A V A .... G A Z İ - dil~~-- ~ise mezımu olmalan 4.- Staj veya tarsil d llNııllr mdlelr.J kısme geçerler. Mesleki kısım: 

ı - wyıısıy.. 
ı - febllye. 
1 - Tarih n CotrarJ-. 
, - Edıblyır, 

S - Pedagoji. 

fldıelerlrıl ha'tldir. Mulcıkl tubelerld" ıahsll müddeb Uç sömeaılrdlr. 
... erdeo blrlJıl bldrenler orta melr.teplerle muallım mekteplerine 

oıurı.r. 

ulekl tııım mnuıılan DaıUlftbıaa Fen, Eilelııya embelerine gire 
te 111meedr dalıa devamdan ıonn Uaarı lmdhanma ltılrak etmek 

kuanırlar. 

Muallim melnebbıln llwrl kı11111Da lfakıdakl pnlan bal& 
.. lıabul oluıur. 

ı - Vacadıı Hğlam Te lr.utunuıı ollMk. 
ı - Y ••• yirmi il~an fulı olmamelr.. 
a - ılır. muallim melr.ıebl meııanu olmalı.. 
4 - Mektebe lr.abul için yapılacak mll&ıbaka lmıllıanıode 

alı. olmak. 

~ lbzaıf k11mının mlaabıta imtibaruıı girmek lateyenler 
uııDD 1930 ııilıafeılııC kadar ilk muallim mektepleri mUdflrlDlı
T• muallim mektebi bulıınmıyaıı yerlerde orta mektep mildilr
e mQracul eımeHcllrler. 

Y•lacıalr. mtlHbekı lmdhanlırının tarihi iki Alustoı cumarıeai 
4 AfııltOI puarteal gUnleridlr. lmdhanlar muallim mekıepleondı 

yan yerlerde ona mekteplerde tahriri olank yapılacaktır. 
ıuaUerl Gazi Muallim mei:ıebl müdilrlfllttrıden gönderilecekılr. 

Gazi MoalUm melr.ıebinın mesleki kısmına ihzari kısmı blılrcııJer
la ·11...ıu lflAtdakl oa.rtları haiz olanlar da tabut olunur. 

1 - \ Ucudu s:ığlam 'e lr.uııırauz olmalı. 
- Ya~ yirmi beşıen fufı olmamak. 
- Liseden muuo olmak 

A) M·slekl lr.ıımın Pedagoıı ıubeslnc c-çmei: için lhzad i:ı<mıııa 
zden e"•' iki ıene ılk mektep mualliaıllll yapmıf bulunmak 

B) Me lekl k ım şubcterıne giıecelı: llte meıonlan 20-!ylol-930 
e kadar me'iıcp l\lidüri töııc mlfl.'<lcaat eımeUditler. 

l>ôıı:~:x>::>O<><><~•><><><><><><><><><>ı:><>< 

Yotsi mn~ııdil mıtte~ 
iiha. aat ko111İs-}ronundan: 

ektebın ihu acı olan 4500 kilo yerli malı toz şekerine talip 
r etmedi~ 2 Temmuz !J30 salı gönü saat (14,30) puar-
urctile m nın &C" edilcc:ell ilan ol 

2 ~ Vekaletin tenaip edeceği ortamda meşru 
A P A R T J AN ve E V SAHİPLERi çiftliklerde bir sene staj gönne stajveyamektebi 

leri lizundır. Staj Vekiletin ta- Hükfunet tarafın 
yin edeceği resmi veya hususi yapılan masrafı Apartımanlarınızı, 

COz't bir maerafla yapıla ola• bavaa:ıul te&ih&b bulanlann Jı.onfofllnu 

munmmel surette temin eder 

VE E S .I Y E 
B. o. latlklll cadde•I No 34 Telefon: a. o. 898 • 899 

~~ He~. kes 11 Şehremaneti ilc\natı 1 
ELIP GOREBlLtR 

.ı.ı r oef is rakı 
yapılarnayaı:a&ınıı. kani olqıak 
iç n pl\Urte ı gunleri saat J 4 
1 () ara ında biz.Zat fabrika 

.. _.. mııı gelip görOn 

Dr. A. KUTIEL 
Mu:r•elıaa• va taclavll alelrt 
rlkiy• labratııvan. l(uatoy 
T•vr'" ııftıll at 

'ehremaneılnden: Fatih yangın 

yerinde 2 J 9 adada ~207, 5207 3 
ve 2507·4 harita numaralı arsıılar ara 
smda 248 metro ınanm metre murab 
baını 165 ltııruf kı mcı takdir oluna· 

--------- rak smlmak için açık mdzıycdeye Jıun 
Ingillz mamullu mutıur. Taliplerin ••rrnamcyl görmelr. 

1Uff81H
11 

MOT"ftft ıçin her gün,mtı:uyecky• prmek ıç1rı 
RIO RllJ U U ıhaıe günü oıan 21 ıemmuz 9.10 

puartHİ günü ltvazım mudürlütune 
relmtlcrL illZpt ve. mzngal kömurü ile 

mutehanık gayet saJc, iktisadi 
'" fiaıı her tıirlü rekabeıcen 
aridir. Tedlyatta tt, hilAL Her 
zaman teslime amadedir. Ta! ilAt 
için Galatada Perşembe paıannda 
Ar n Aınında 1 5 numaralarda 

AKINO ARDITTI 
esesine mıiracaat olunmuı. 

eHorho unl 
Beyoğl Mei:ıap aotalı o 81 

mıaayeııe 11halııaıı kşaına ukdaı. 

Dr. hean Semi 

Ök ürük urubu 
~ .... clarlılı 

'da aıü iallrl u.atr. 
s.JıeaMııhmuı t!lrbelll 

• • • 
Beyotlu dalttslnden : Onalr.öydt 

Y enımahaUe ıoka nda 2 numaralı 
alıfap hanenin maili inhidam oldu-
gurıdan rerı mahzuru ıç• :!tla 
tbıarname Uzenne uhibinı· Jre.I 
mtçbul olmasına mebni teb!ıgou ka
nU11iye ifa lolınacafınd.an 8 ııtın aar
hnda salılblııin daı .. ye mllracaaılı 
mabıırun lzalaı, olıııadıfı fDtetle 
ebnlye lranunl!JllDI ~ malıauaur 
ıaııdblııce dme& cellad9n 
lbıamaın• ol mat 
ıı-e illa olun!!g 

Selr.lzıad icra dalreliuden. 
Biı devn malı6mubilıla temıııi 

Wıı 1 f lıalıi:ıııda lıb lıı .... 
tılr Da ve Jılr u...met IHHdt 

1 9ııo 111'1 • ...... 
fUDba lllııtl ııblh - o da Ga
aadıa Arapyan 1ıaıunda tıırmıa 

.-ırnr ..... Ula .... 

çiftlik ve müeıısesatı ziraiyeden !erine dair Noter ten 
birisinde yaptınlacak ve stajiyer dak kefalet vermeleri §8 
leri staj müddetince mahiye da haiz bulunacaklardır. 
50.- Lira ücretle aynca harcı- raitte dahil olmak istiye 
rah tahsisatı verilecektir. mlerin ey!Ul 930 gay . 

Talipler bundan başka : dar lktısat vekaleti ziraat 
1.- Türkiye Cümhuriyeti tab- müdürlüğilne müracaat 

umdan olmalan ~· ilan olunur. 

NEBl Tir 
Halis Hindi 

cevizinden ve 
mamulattan e 
kokos yağı 

Bqlı~ı bakir.ali e 
Jannda satılır' 

Topıan aatıt mahaJU; 

lsunburda Emlnönll' Va 
Hele Hanında 18 nomuada 

S. AMAR •e ERi 

5,000 kiJo üstüpi mübayaası 
Tütün İnhisan Umum Mödıirluğiiııden: 

idare için 15,000 kilo Uaıüpl pazarlıkla mllbayu edl odaı tal 
n•monelcri ve yiizde _ytdl buçuk reminıa muvakkateldi ile birli 
030 pazartul lilnu saaı 10,30 11 Gala1.1da milbaynı lr.oinıisyoı81D 
lıııımıluı. 

erzilerin nazarı dikkati.Jıe 
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A 

3 
n umdesi "Milliyet" tir 

H ZlR 1930 
lDARr.nAnE - Ankara caddesi 

f dreıı: Milliyet, Is-

Telefon numaralı: 
lat .. nbul 39ll, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER] 
G Türkiye ıçin Hariç için 
3 ayhCı 400 kurut 800 kurut 
6 ,, 7 50 .. HOi n 

12 ,, 1400 ,, 2700 ,, 

Bir gün yaz:•. ;;:t~L:J.:;;:.&.::::l.:..:.ıı.:;:..1:..:~ 
kcn çat çat kapı panldl bitmccemlzla 
çıka geldi. Feridt hallcdltmlş şekli 
mek zaten niçin JUKARDAN AŞAOI: 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeç- nuohalar 10 kurut 

tur. Gazete ve ,_tbaaya ait itler içiıı 
aicluriyete müraaat edilir. 

mağa kafidir. fare düııoanı (4). Hemıire 

Gazetemiz ifinların mea'utiyeti:ni 
kabal etmez. 

Karata. hayırlı bıl). 
nı aramaz ki... ,ir yuıtai nakliye (5). 

Para!. . daci (3). 
Vaı mı para yotNiimune (5). 
Hep meteliksiz ";mnızı (2). Aluilik (4). 

damlar.. :!en (3). BUGÜNKÜ HAVA 
fllln htıateı •• çok ~.5 en u 

17 dtrrce !dl BoJll• rilı~ar 
poyraz bın ıçık olıcakıır. 

- Aman Nu ~Hicap (2). Aletler (4). 
senden olur, : - lıtanbulda bir semt iımi (5) 
verir misin'.. il - Cakalı (5). Edab rabtt (3). 

Hele ' f 9 - Akçe (4). Gelir (4). 

f 
I"~ r ~ ..... ~111111111111111111111111111111111111• 

f Fi ·~-§A'öö'[ü"'"'"'"''ıı 
E~er böyle JORTA ŞiRKETi ~~ 
gıderlerse ,. :: --

Vapurdan çıkıyoruz. F~ i~ Bankaaı tarafından teş'.<11 edllml,tlr §~ 
önde giden iki üç hanım ·,ıayat • Nakliye • Kaza • Otome>bll • m=J'ullyett :: 
adeta kaplumbağa gibi ,,rtalarını kabııt eder. §§ 
yorlar. Yolculardan biri .neli Vakıf haa lstan'ıu\ :: 
namadı ve: Telefon: lstaabul - !131 1'elgral: lmıtyaı :: 

- Eğer önümüze Har•ıuuuıuıuunuıı... ~11111111111111111111111111111111111111·· 
d.. . 1 . . . ..111111111111111111111,. ~111111111111111111111111111111111111 

giuı::~i~~ :~~~~~~~~~~iada Qanatorıoın ınü~ürln°un~en: 
Memur ıuıu O 9 

H .. .,vı~•.dnatoryomundaki pav~ onun uzcrinc çıkılacak bir 
• ~r .g!-1n gazc•t 11 ·~arrname ve musaddak ke~ifnaınesi mucilı n:c 15 

ruz. F~lan yere lif 1930 salı glınü saat 15 t~ kap~lı zır! nsulile ihı e edil· 
ve kendıne memur .<e,... mı.inakasa,·a konulmu tur Sartname ,-e kc·ifnamekri rlld lk ., J ,., ~ 0 an m~ı .' .. et"?ı~ isteyenlerin ıhhire muhn,ibl mes'ullüğiine ycp aynı 

Da~.a- ıkı uç ~U"ta pal"yonu p;ôrmek. üue 1 leybdiada S1natoryom ıııüdllrl
yah el ımzalı bır tmı.•acaatları ilAn ohıııur. 
tubu ile karışık böy------------'---,---·---=---,--

~!Y~=~~;~~s~t~ :~~ara nuuıune ~astanesı ~a~ ta~a~ettn~en 
m~d~ böy e bır sus.nenin ihtiyacı olan 176 kal~m a!Atı cerrahiye ve l:l.bura· 
çtıgı~ h~l:'r.lar~~· lzemesinin ihale muddcti 25 1 laziran 930 tarihinden 5 

Diyebılinz kı bu S930 Cumartesi giınüne kadar on gün daha temdit edil· 
m~a ~Im~ğ! b~ş~?dı aliplcrin yevmi mezkurda saat 2de hıstanede mtitc~ckk!J 
l>u çırkin susun onune , mı.iracaatlan. 
zarureti belirdi. • 

Ben sanıyorum ıi;iSTLE ETiKETLERİ 
ıcmas eden memurı;\ Ü Ü İD İ 
yden evvel resmi '1ü- I y K M SABAKASIL iN KEŞ ES 
pat edecek bir vtıesıle etiketleri bllyllk müsabakasının ke~ldesi, 8 Temmuz 
si yahut bu gibi!' Salı ctınll sabah saat 9 1·2 ta Takıim'de k&in MAjll{ slnc
rürse görsün resraalonunda icra edilecektir. 

• lu keşideye iştirak edecek numaralı koponlar için etiketler 
olması en cezrı Ç< k tf'mmıızıın 3 unca gUnuoe kadar kabul edilecek ve Teşri o· 

Kabadayılrk h• tarlbind~ki gelecek keşide için kupon tevziatına 14 
1930 tarihinde başlanacaktır. 

Bir Acem bir 
'11\IŞ ve bu vak'ayı 
nemiş. Lakin Rü: 
'ayanamamış ve 
mn önünde: "Haı 
içtim" diye hama 
ve ancak bu suret 

• 

BU YÜK 
TllllBE PIYlNGOS~ 

ydana çıkmı9. _ 
keşide 11Temmuz1930 dadır. 

. __ F_E BUyOk ikramiye 
Yenıneşrı,,~00.000 Liradır 

Ne dersiniz bu tostCl 

<Muhit) in~~ Ayrıca: -~100.000~, liralık Lir 
sı nefis bir kapak t 

•:. h nushaSJ ile bilh ıniikafat ile·~so.ooo.:•40000., 
raklılann memnun , 

~~ı~~ ~:~·,~~~0:1 '~25.000., '"10.000 .. liralık bii-
ıar-:n.ıan par alar •• k • k • ı d 

laka daha bir ç )TU J f3ffil)'C Cf V8f (f. 

Hiç kazanmamış numaralara 
"30,, ar lira teselli mükiif atı 

verilecektir. 
Biletler : Bayilerden Temmuzun 

yedinci günü akşamına kadar 
talep edilmelidir. 

' 

. 
• 

lf ,,J. " - -

ilamla (inme) 
fartı semen/ 
romatizma . 
atamı mafsallye 

PAlARTESI 

-
• 

• 

so 

• HAMlZI 

flAZ!R \.'f 4 r 930 

BEVUN ( AStt' UR1K) MB!ı.~ARI 
Tıp alwlemlil relsf. >. 'Jıkı protesôr 

( Laıısero )tarafmdıııı ta\'Slye edilmiştir 
Parb ha.<tahaneleri mnwhbftlcrt 

Şatelen müessesatı 

15 büyük mükAfaı 

' 1ıaııım fıeyl (uif urik) Qe tehlfteon4 allm Ye ~ 
tabb tehdidinde bDIUUlllUf ol.aftlar ancala 

URODONAL 
eayeş1nde balla olabilirler. Zira urodonal: hamızı bevll, 

balledeıı yeglne- uı&ddedir. bilil.mum eczahanelerde satılır; 

LA VİE ~ ... • ~-, ~ r• 

~ .,,,· • .. . : 1:.. ' ~ı Nasrattin Hoca ... 
De Nasrettin hoca Çocuki'Jk ve mektep 

m_dre>c lıayau, ihtiyarlıgı 

hayatı, gençliği ve 
n: kadılığı 

, 'asrcttin Hocanın şen, nekreli ve niıktc:crlc 
dolu haıatınr Kemalettin ,·ukr(i Bey hu ese· 
rinde Fran;ızcı olarak ııakkıkm.ktcd . 

olmak :ıue uçc ayrılan hocanın h:ıyau üç kı

sımJa nefis lılr surette talı"olunnıuşrur. 

Şaıkın bu nüktedan likzııluııu rnııımık 
btcym ecnebiler için bu eser ne kadar :ıUk:ı· 
l a'ı1 i c rramızce ii~rcnmck için Fran,ızca 

kitaplar rııutalea eylemek ihtiyacında lıulun:ın· 
!ar da b11 eseri us.ıım:ıdan ve bi.ıyük lılr zevk 

Na<rettin 1 loc:ırıı akm~iimul hltilekri hl· 

kılye tarzında bu ' erde daha ziyade canlan· 
dırılnııştır. 

Her üç kısmın fiatı 
ile okuyacaklardır. 

·Fiatı: 100 kuruştur 75 kurustur 
Neşri: l{anaat kütüphanesi• 

~~~~~---~----~-'-~-~---- --
l.tı1nhul <lorJüncü icra nıemur- ı il b i ·rn mcmuduğuıulan; 'ıP••ıı:ı:ı•••••••-~ 

lmnb~l<lı muk..m Bolulu 'uhıade SEYRf SEF AİN~ luğundm: 
vakfının Sül ,-mın !\lchmeı \'asli l\qiu Duhanizade ' J>crt.c\'Hi J al 

,\,3f ' c . ·amık Beyl"r "" !\lclırure Fectah l\ey• ik\lıın üç<üz madeni lll<rkez Acontı:; Gaatı köp·a 
, 'tbıh1ı ı boıml•rlı müıeveffo Falntl lira ıııukotıi.ındc ipotek sureti le mcr· buınj\ Benth 2362 Şu!ı' 

IJadiyc ı (anım varislerinden Bahire hun ıc mahcuı Knrnc.ısu kııryesi ıenıe!l: l\hlı.nu llye Hanı altındı 
l lanım , e lh~a 1 Bey zimmctin<lekl dıhllinde k. in hududu icraca mazbut l<tanbul ~40 
alacagmdan dola)1 mahcuz bulunon 
Fatihte ;\bn salı l\lehmet paşa ma· 
hallcsin!n Atpaz:ın sokağında atik 
55·10 ve aynı m3hallede 55·12No. 
,.c 672 ve 400 :\o. ve 15 , .• 9 
metrelik caddelerde vaki aı:salann 

üç rubu his -•ine :ıo giln ınüJjetlc 
ilk müzayedeye konmuştur. 

55· I O 'o. arsanın hudut bir tarafı 
400 ' ·o. ar>a bir ı.rafı emanet malı 
ve bazen 67:ı No. a"a hlr tarafı 

400 'tı. ,-e bazen em•n<t mıh \'C 

:19·J Nıı. ar<olırla ve c phelerl tarik 
ile mahdut bulunm~rur. M:sahası 

J .H metre .l6 santimdir. 
3~· 12 NJ. nr;anın hududu bır 

ıarafı cman.ı mali ve bazeıı 672 ve 
bir tarafı 4J(j ve bir ıamfı bar.en 
408, 405, 417, 410 ve bazen 409. 
250 No. arsalar bir tsra.b 399, 404 
ve 41!3 No. arsalarla mahduttur. 
Mcsahm 143 metre 19 santimdir. 
11 r ilu arsannı mesahası 2~7 metre 
55 santimdir. lleher metresi üçer 
liradır. Talip olanların iki trSJnın 

kı\"mcti muhn:nminesinin (11 
0 10) u 

ıılsbeıindc pey Akçesi ve 926-8-W 1 
do;yn numarasile 2-8 930 tarihinde 
snaı ı-ttlen l!ınp knJnr blzı.ıt veya 
lıll vckdlc id1reıniıe müracaat etmeleri. 

Fnzlo mıılı"ımat dahi alubilecc'tlori 
, . ., son mü~teriJen m1ada.:,ının ınüs· 

wıkir kılaca!!;ı ilin olunur. ..ı._ __ 

Hiri 1c. liettrct mahkemc~ıad~n: 
l\lukad<lem~ il.loı iİıi.;ına karar 

vcrih:n )" a~ iskelc;,inde 'i nutnJraı.la 

Yağcı 1'11 hmct Emin hevin ikinci 
nlacaklıLır ıopl:ınmıısının 14 tem \17. 

930 cumarte<i giiııü saar 14 te mnh• 
kcınc i!lıls oJa ında i~rıısı rnkarrur 
elli~ \ e ycvmiı m >zkl.irda müOls 
tarafından ı,k'.if olu.1a•1 konkurdaıo 
nun mU7,;ıkere eJHece~ iftJ.s iJaresi 
tar.Jından ran;:"m kılın,n sıra def 
terinin de 5 t :nımuz 'l.30 mi binden 
itibaren alacaklıların tetkikine amade 
lıuhındurul<lutu il:ln olunur. 

ve ktiçuk ılca ııamlk maruf nlı~•P -------------,_; 
kısmı k\ınllcn ynnmı; , .• k:lrgir tın· Mudanya postası 
mnnı kısmı kalmıı ol•u '" umumu Cuma, Pazar, Slat, Çar. 
yirnıi'ıin lira kıymetli k•p'ıcndaki 
( 1769+72) se'ıim itibarile (82i"Q36) şambn günleri idare rıhumın· 
elıim ı·e keıJlik tamamı oıuz iki 11dn 9 da kalkar. 

sehim iııb:ırile ( 1,5} sehim ve keza 
tıma ııı ( l-l-:4.l•J ) sehim itibarile 
( 2,IJi"u ) sehim hissel ş:ıyıası 

. ekız ı üz madeni tiradı talibi 
nlıc•kh ~'<tıah l\ey uhd~o.;tlı.de olup 
işbu dokıızyiiz c ı ız senesi agısıosun 
ikinci günü cıım:ırte;i saat onalııda 
llolu kra daire:;inde kat'i sureue 
s ı:ı'ac•ktır. 22·6·9.~0 ta.rililndcn iti· 
buen l~bu mlitldet zarfınd:ı gerek 
mat.leni llrn ve gerekse evrakı nnk· 
diye ile alnınıt• talip olanlanu mu· 
kadder bedelinin yUzde onu nfsbe· 
ıınde pey akçası vermek ilzer• art· 
tırma~a i;tirak edebilecekleri ve ıjtts· 

to un ikinci günl\ sut on altıda icra 
dıire.sindo hazır bulunmaları ilin 
olunur. 

mektebi !\!ersin Jandarma 
mlidııriyctindcn: 

ı\zaml Asğarl 

150000 180000 
l\lcr,ın Jaııclnrma yeni efrat 

mektebinin 9JO senesi 1 Ia1.iran 
bidayetinden lllayı; 931 gaye
sine kadar mevkii münakasaya 
çıkanları yukanb ya-.r.tlı bir kn
lcm ek ıneı';in kapalı zarı usu ille 
temmuz bir 930 SJ!ı gunu saJt 
dokuzdan sonr·ı ihalci kafiyesi 
icra kıhnaca:ı;mdan talip olanla· 
rın yüztic yedi buçuk teminatı 
mm. kkata rr1kbuzile yevmi 
mcıkimla !\tersin Jandarma 
mektebinde nıüte~ekkil mtina· 
kasa komisyonnna ~artnameyi 

ögrcnmek ;\rw eden taliplerin 
mektep müdüriyetine mür<ıca· 

:ıtlurı ilan cılunur. 

Ittiha<lı ~laadin 
TUrk Anonim 'irketı 

heyeti teslslyeslnden: 

lzmir - Mersin 
sür'at postası 

(l\lAI L\IUTŞEVKE:TPAŞA) 
vapuru 1 Temmuz salı 12 de 

Galata rıhtımından hareketle 
Çarşamba sabahı lzmire gide· 
cck ve akşamı lzmirden ha
reketle Antalya, Alaiye, Mer· 
sine gidecek: ve dönüşte 

Taşucu. Anamor, Alaiye An · 
tal ya Kuşadası lzınıre uğra
yarak gelecektir. 

A yYalık sür' at 
postası 

(Mersin) vapuru l Temmuz 
Salı 17 de Sirkeci rıhumından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
KitçUkkuyu, Edremit Burha· 
niye, AyvıılıJıa gidecek ve 
dönüşte mezkftr iskelelerle bir
likte Alrunolu~a uğrayarak 
ı;clcccktir. 

Gelibolu için yalnız yulcu 
:ı!.nır, yuk alınmaz. 

llmlli8 .... lm:ıım........ 

B:ırlın -Inebolu Postası 
HiLAL 

vapuru 30 Pazaı·tesı· 
l lıulran ' 

günü akşamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle greğll , Zonguldak , 
Bartın , Cide , lnebolu , llişı 
i:;kdelerlne azimet ve avdet 
edecektir Yük ve yolcu l;in 
Sirkecide yeni handı l rum· 
ralu ncentasına mtiracaat. Tele· 
fonu lstanbul 3105 

~~~:ıa:'.iEii;~ ..... 91!1 ..... 
Yelkenci vapurları 

k. tm" A k •t DEVHEDiLE &~bfı~\İ,~nı:i n ara aarı LoKATA 
Rasıh Ne\ Gatata'dıı Kemankeş mahallesinde 

Bu kere 850 hin lira sermayell 
ıeşckkül eden lıılhadı i\1atıdin Türk 
Anonim şirketinin ikinci tesis heyeti 
umumi ·e;i 15·7·930 tnrihinc müsa· 
dir s1lı gtinü. saat onlıirdc şirketin 

dalrei mahsusı.il olan Galarn'da 
Ilovngimyan flanında !kinci katta 
raplanacak ve bervecbiaıi ruznamede 
muharrer ınevat h•kkında ittihazı 
karar cdecccktlr. Tesis Heyeti Umu· 
mly~slnin yeym ~• saati mezkQrda 
Şirketin merkezi idaresinde hazır bu· 
lunmast ilin olunur. 

Karadeniz postası 

S vnpuru aIDSUn 2Temmuz 

-alılg~l1a0k1·,ı dlıeugit i• mu•• du•• rıu•• g'"' u•• nden• Tulumba sokak ııumara.J-fialıındaki 
' lokuntayı ~!ntfom Rejina .l'vfiıller<lcn 

tibclattan k devren satın aldım. lVlezkiır dükkAıın 
ddelif yolla. 1 Bedeli keşfi 30040 lira 46 kuruştan ibaret olan Ayaş ka7.ası •İt olan bo· · Jların ve alacaklılann 

~
kine ku e baş , •• nerkez mektebinin ikmali inşaatı 8/7/930 Salı günü ihale edil- üç güne kadar müracaat etmeleri , .• 

k .. 20 .. ""dd t1 k 1 arf Iil k"" .. bazı tTlha ile pı~ uzre gun mu e e ve apa ı z usu e mev ıı muna- bu müddetten sonra hiç bir borcun 
ı:rdır. nesele ,kasaya vazedilmiştir. Münakasaya iştirak edecekler 2253 lira- kobul cdllmiyece,i ilan olunur. 

istiklalı~ık teminau muvakkate akçesini muhasebei hususiye veznesine • !adam jozef \'eg 
iayet tamamilc:Vatınp makbuzun':! veyru:ut milli ~ir -~anka rne~ubunu teklif --1-,t-an_l_rn_l_'l_in_c_i-ic-ras..::..ın_d_a_n;--''---

·:ı bir noktıarakasma raptedılccektır. İhaleyı muteakıp temınat akçesi 'o :\labcuz ve furuhıu mukaırer bir Bcyo~lu ikinci oterliğinden mil· 
snddak veklleıname ile vekili umu· 
mis~ müe sislerden avukat Rlfot 

Çarşamba 
akşamı Sirkeclr rılıumındıı.n 

hareketle ( Zonguldak. ine
bolu, Samsun, Ordu Glreson, 
Trabzon, Siırmene, ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektlr. 

Talsil!t için Sirkecide yelken

e! hanında ktın ıı.centasına miı 

rt .at. TeL lstanbul 1515 .................... 

.. ___ , 

EL 

Kali 
1 la 

Devlet Demiry 
idaresi ilan 

Te<lrtıtı umumip: dersleri dahiltnde ol r.: 
müsaddıık hususi m., orca ve Ali mektepler, 

ve liseler calchcsinden olup tatil ıamanlarınıli° tlay 
olanlara Mayıs hidayetinden Eylül nihayclin~ kadar 
yolları üzerinde ,cyahat ettikler! t:ıkdtrde azimet ve 
bir defoya mahsus olmak iizre % SO tenzilat ya 
bnptııki tarife 1 Temmuz 930 tarihinden itibaren 
vazedikcektir. 

TenziHtla seyahat edecek · bu gibi talebinin me 

!arı mektep idarelerinden fomgraflı bir esika ı ti 
olacakları gi;rlere tbraz etmeleri lazımdır. 

Hu hu:u;ta daha ziyade tafsilat almak arzu ede 
halli lsta,yonlarına müracaat eylemeleri ilıln olunur. 

"' * * 
1) Konya - ~nice hattı üze- 6) Haydarpaş 

rinde Alaca istasyonu civarın- hattı üzerinde 2 
da kilometre 17 lXBOO deki o- rede vaki taş oc 
caktan ihraç edilecek 20.000 lacak 10.000 M' 
M' balast. 

Yukarda ya 2) Eskişehir • Ankara hattı 
üzerinde Biçer istasyonu civann ocaktan çıkarıla 
da kilometre 436 daki ocaktan kapalı zarfla a}-l 
ihraç edilecek 10.000 M' balast. 5'.''a:.1 ~l/Temmt; 

3) Eskişehir. Konya hattı Ü· sı gunu saat 15 t 
zerind 395 inci kilometrede va karada Devl t D 
ki Bozdağ taş ocağından çıka- resinde yapılaca 
rılacak 10.000 M' balast. ya iştirak edec 

4) Eskişehir • Ankara hattı mektuplannı ve 
üzerinde Beylikköprü istasyonu natlarını ayni gü 
civarında 479 uncu kilometre- a kadar münaka 
de vaki taş ocağından çıkarıla- katipliğine venn 
cak 10.000 M' balast. Talipler her kı 

5) Konya - Yenice hattı üze- sa şartnamesini 
rinde Hacdan istasyonu civarın- kabilinde Ankar 
da 307 nci kilometredeki taş o- şadaki veznelerd 
cağından çıkanlacak 10.000 M• it olanları ayrı 
balast. nesinden de ted 

• • • 
Pendik-Tuzla arasında kAln "içmeler" na mile mal 

llne gldüp gelecek yolculara bir suhu1eı olmak üzı 
4/7/930 tarihine müsadll Cuma gününden itibaren 
ki katarların mezlcOr mahalle kadar devam ettiril 
far.la mnlOmaun istasyonların bekleme salonlarına 
olan ilanlarda mevcut olduğu muhtf'rem ahaliye il~ 

Katar No Köprü 1 lnydarpaıa İçmeleı 

20/27 
24 :l I 
2(> .13 
30 37 
3-l- 4S 

9 
10 

-· 

Hareket Hareket l\Juv. 1 la 
8 8-JO 9-50 9· 1 

10 ıo.25 11 55 12· 
11-40 12-08 13·3~ 13-
ı.J-55 l-l- -25 1 s 40 15-
15-55 1 tı-25 17-40 1 :--

fi. 56 6-
20· -: 20-. 

Umum 

D 

1 H• •• dooine dooo;•; do;ma tucik ott;ı;m 
macunu oksije;ı sayesinde istihzar olunan li 
macunudur . 

LİN, ;l!nu aranııl5 e iblağ olunacakttr. Müteahhit tarihi ihaleden itibaren 10 kısım eşya 6.7.930 rarihlne mu adli 
hükul1vctlestiriyo~ün zarfmda mukavelenamesini Ankara Noterliğince musad- pazar gıinil ;aat 12·13 de Beyoıı;lun· 
kkmU"!asih Nevr(ak olarak yaptırmaya mecbur mukavelenin imzasını takip e· da lstikltl caddesinde .'\. ı ı ı isııkltl 

erin ilg'-!iği halden 91 gun zarfında inşaatı şartnamesine tevfikan ikmal edile- aparıııııanında (21ncl arttırma olarak) 
:rinisani {evris \,ektir. Mufassal ş~tnameyi görmek istiyenlerin her giln i- bllmUı:ayede saıılıcakur. isteyenlerin 

Ruzname: Beşiktaş Park tiyatrosunda Yetmit yqında olduğum halde BIOKS di 

•ık:ıvelen aremize ve taliplerın yevmi ihaled,. Ankara encümeni daimi· o. N. !:'30·1020 ile ınahalJinde me· 
r· itibaren k~ n,. müracaatları. muruna ıniltacaaılan llln olunur. 

1 - Şirketin 850 bin liradan Bu akşam Cemal Sahir ve arka- ve fırçası sayesinde di~lerim sap sağlam, 
ibaret sermıvr~' .. '"'"' ~A1iiclir 

2 -

• J1 .. _. , t • " • ... ..,....,1 .. 
ıma~ı da vorgundu. l 2ldığ1 gibi memleket ·memlek,.tl ~h: ,.;;...,_ • ' fr ·ı~ .. ı 

Jir k surctllc 
lkJI'• 




