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2 inci sahllcde : ~ s - Jll.••~r Sefiri M. Tahinin 
ı- Tarihi tefrikamız: All Pt- ' 4 ~';.ı'd~~·~irll"I Anadoluda 
2- Harlcr ye Son haberler t::. • ( •ube mi açacak? 

3 llocll ~abiicde \ 4 ııncU sahifede : 
1- Belediye lntlhabı baıırlıtı ~ 1 felek 

için tebllı•t yapıldı , 2 Hllllye 
2- Katli ,oıar mahküm oldu ' S Roman 

Suvarilerimiz Şakileri K~ıçtan Geçirdiler !.·. 
Harekatın ilk saf hası beş on güne kadar 
bitiyor .. Fakat halk istikbal için tatmin 
olunmasını haklı olarak beklemektedir .. 
Şarktan ve yabancı hudutlardan gelen serseriler bir daha hiç bir 
hayale kapılmılJacak kadar mütenebbih olacaklardır. Ancak 
bu dersin yalnız bu ak~lsızlara munhasır kalmaması lazımdır .• 

Şarkta .. 
Ankara, ve bütün Türkiye 

halkı, Şarktaki hareketi, Şeyh 
Sait isyanından bin kat daha sü
kün ve emniyet ile aeyretmekte
di;. Eğer arada insan kanı ol
masa, Türk cümhuriyetinin an
cak kuvvetini göstermeğe yara
yan bu gibi düşman tecrübele
rinden memnun bile olurduk. 

Bu vak'anm hususiyeti içeri
de hazırlanmış ve Türkiye'nin ' 
bir kısım balkı tarafından yapıl 
mıı bir hareket olmayıp, dışa
rıda toplanmış silahlı çeteler ta
rafmdan ve bir merkeze bağlı o
larak yapılmış bir hareket olma 
sındadır. 
Şeyh Sait vak'uı Türkiye'nin 

içinde isyan yapmak mümkün 
olmadığım herkese nasıl öğret
tiyse, bu vak'a da Türkiye'nin 
herhangi ~ekil ve tarzda süku
nuna dokunmak tehlikeli ve acı 
bir sergüzeşt olduğunu herkese 
anlatacaktır. 

Şark hareketinin ilk manza
rası şudur: Şeyh Sait İsyanın
dan sonra hükfunet o vilayetler
de esaslı islahat yaptı; halkı e
sirlikten ve Bey zulmünden kur 
tardı. Dere beyliği kaldırdı. İs
yanda methali olup halkı esir 
gibi kullanan reisler ve ıeyhler
den bir kıomı hudut ötesine kaç 
tılar. Bunlar gene eıki vaziyet
lerini bulmak, alla tekrar kö
leleıtirmek İçin fırsat anyor
lardı. Şark vilayetlerinde nizam 
ve intizam arttıkça, hudutlara 
doğru yürüyen demiryolu şebe
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Madenlerimiz Mesele mi çıkıyor? 
" Soclete Gen~rale,, 
bir kısım madenleri
mizi işletmek istiyor 

----
Gayri mübadiller hazineye 

ait emlaki istiyecekler .. 
M. Peglral ve Paul 
Durand'ın l:ıaha.tı Bundan baska bonoların bir an 

ev,·el tevzii temenni 
Gayri mübadiller cemiyeti a

zalarının mühim kısmı Türk -
Yunan itilafnamesile Y!unanis -

Fransa sabık nafia vekili M. Vic
tor Peytral ile sanayi erbabından 
Türk - Fransız ticaret odası reisi M. 
Paul Durand ahiren şehrimize gel
mişlerdir. Dün kendilcrile görüşen 
bir muharririmize mliıtcreken beya-
natta bulunarak demişlerdir ki: tana bırakılmış olan servetleri-

T .. k. . "·tı d' . k' f nin hükumet tarafından temi-- ur ıyenın "' sa ı ın ıp ı . . . b .. 
hakkındaki emniyet Fransa Türkiye nı ıçın. teşe busa!=la bıı lıınul
işlerine kar§r müsait bir cereyan u- masnu ıstemektedır. 
yandrrmıştrr. Bu hareketin ilk netice- Bu mesele cemiyetin 15 tem 
!eri olarak Pariste iki memleketin muzda toplanacak olan kongre
mali mebalile mensup ileri gelenler- sinde görüıtülecektir. 
den mürekkep zevatın iştirakile bir Cemiyet llza5ındc>n biri bu 
Ticaret odası tesis edilmittir. Bu hususta demiştir ki: 
Ticaret Odası hakkında çok büyük - Hükumetimiz Yunanistan
emeller besliyoruz. daki eınlik ve arazimizi iste-

Türkiye - Fransa arasında müba- mekten sarfı nazar ettiğine 
del&tın tesbili için icap eden muahe- göre, gayri mübadillere, hazi
delerin aktinde pyanı ehemmiyet bir neye ait emlak ve araziden bir 
ıol aynıyacak ve Türkiyeye mali ve kısmını tahsis ettiği takdirde 
fenni vesaiti getirmek için Fransız alakadarlar mil kill vaziyetten 

edilecek ... 

sermaye ve sanayi erbabını tc§vik kurtulmuş olacaktır. Gayri '61/lb•dlller Cemlgt'll 
edecektir. Biz Türkiyedeki ban ına- Anadoludaki vazıyet edil- Reisi lstanbal Meb'usu 
d~nleri işletmek. i~in sa~ı .gayret e- miş emlakin kıymeti ancak 6 HUaayln Bey 
dıyoruı. Bunun ıçın Socıete Cenet'Ble milyon lira kadardır ki bu yal-
buııu yapmağa muktedirdir. Gaz; nız beş on gayri mübadil zen- ı ~arak yapılması senelerden· 
Hz. niıı nurlu ilhamlarile hakikati ginin istihkaklarına tekabül ede ben haklannnı verilmesini bek· 
takdir husu•unda pek kıymetli zevat bilir. !iyen gayri mübadilleri çok se-
olan Türkiye zimamdarlarının teş- vindirecektir. 
viklerine mazhar olmaktayız. Bu n~ Yunanlı!ardan alınac~k Bono mukabilinde satılmak 
cip milletin ııasıl terakki etti~ni 1 •20~,000 !ıra da hesab~ d~hıl üzere müzayedeye çıkarılacak 

oldugu h~ld.e gene. tevzı edıle - emlakin şimdiye kadar banka- _ 
cek para ıhtıyaca kıfayet etmek larda teraküm eden bedelleri
ten çok uzaktır. nin de alakadarlara tevzii için 

M. Pegtral M. P.Jul Durand 
berkeıten ziyade biz Fransızlar da
ba iyi takdir ederiz.,,. 

Halbuki gayri mübadillerin teşebbüsat icruı da kongrede 
istihkakları laakal 40 milyon li mevzubahsolacaktır. Bu kira be 
radır. . dellerl bir milyon lirayi mlite-

f 

Bunun hazineye ait emlak ve cavizdir. Kongre çok hararetli 
araziden istifade etmek suretile olacaktır. Hükfunet tarafm· 
temini hükumetten istirham edi dan gayri mübadillere ait emJft. 
lecektir. kin takdiri kıymet işinin yaptı-

Tehir edilmiş olan bono tev- rılması tevziat için çok muva
ziatının bu cihet nazan dikkate fık olur.,,. 

kesi ileriledikçe, bu serseriler H ı M k 
için ümit hergün daha azalıyor a e p' a u, 
du. Toplandılar, silahlandılar, M 1 k Şo·.ç,o··rle, .... 
Iran hududundaki gayri tabiyi- USU şa ilerj 1 • •' 
likten istifade ederek sakin kö-
ylerimize taarruz ettiler. Aldık idare eden Dlln gece fırkada 
ları ilk ders şu oldu: hiç bir pro- lop/andılar •. 
paganda Büyük Türkiye halk merk 1 d • 
kütlesini hiç bir noktasından ez er ır... li.mant>tln b•zı lı•r•rl•rın-
sarsmadı, kıpırdatmadı. Herkes dan ş/ltil11et ettiler .. 
sabır ve soğuk kan1ı1ık1a kuv- A~rıda da suvarf- şoförıer cemiyeti heyeti u-
vetli hükumetinin inzibat ve )erimiz çok mu".. - mumiyeııi dün gece saat 21 de 
tenkil tedbirlerini bekledi ve bu Beyoğlu C.H.F. binasında top. 
tedbirlerin muvaffalayetinden him ve muvaffa- !anarak heyeti umumiye içtima 
bir ıın bile şüphe etmediğini k f l' b, Jarını yapmışlar ve yeni heyeti 
gösterdi. ıye 1 ır baskın idare için namzetlerini semişler 

Buraya kadar hepisi eyi, her yaptı) ar" dir. 
şey normal: fakat Türkiye'de __ İçtimada Emanetin lüzumlu 
hiç kimsenin aklının almadığı Ararat dağının büyük bir lüzumsuz kararları mevzu bahs 
nokta bir şakiynin, iki şakiynin kısmırun eşkıyadan tathir edil- olmuş, bir çok şoförler söz ala-
değil, muhtelif ~akiy çeteleri- diği, daha Garpte Ercişe sark- rak taksi ücretlerinin ucuzlu-
nin komşu bir hükiimetin topra mak istiyen diğer bir eşkıya ko- Ağrı dağına gelince Erciş mınt&.kasında iki vahim ğundan, taksilerin otomobil sa-
ğı içinden nasıl teşkilat yapabi- !unun - ki kısmı külllyi teşkil Ağndağı mmtakasındaki ten mağiUbiyete uğrıyan şakılerin bipleri zararına işlediğinden, 
lip Türkiye hudutlanndan içe- ediyor_ kıtaatımız tarafından kil harekatına gelince, buradaki badema ciddi bir mukavemet seyrüsefer memurlarının hak
riye girmesi,bu çetelerle daimiy ağır zayiata uğratılarak Suphan şakiler evvelki gün süvari krta- göstennelenne ihtimal verile- - sız müdahalelerinden şikayet 
tema~ temin edebilmesidir. dağlarına atıldığı ve İranla mu-1 larnnızın ani bir baskınına uğ- mez. Ordıun~zun eşkıya bakı- etmişlerdir. Bilhassa taksi at 
Halk, meselenin bu safhasına vasale hatlarının kesildiği hak- ra~lar ~e ağır zayiat vererek yetüssüyufu~~ t~r~akla. meş- !erinin müşterilerin görebilecek 
cidden merak etmekte ve hü- kında dün ilk olarak verdiğimiz penşan bır halde kaçmağa baş-, (Mabadı dorduncu sahıfedt) leri bir yere kadar yükseltilme-
kiimet tarafından istikbal için haberler Anadolu Ajansının da lamışl~rdır. &><:>ıı .. ı"!'. -•ı .. ı .. ı •'"'"'""'-----on: si kararına itiraz etmişler ve bu 
tatmin olunmasını haklı olarak debliğile teeyyüt etti. Ajansın Şakıler biribirini yemeğe Yalı/ar... işin bu zamanda soförleri 7-8 

Fabrikatörler toplandılar 

928 senesi muamele ,rergisinin primlerle 
mahsup edilmesini istediler ... 

Bu hususta Başvekalete mı.Eassal bir arıza 
takdim edeceklerdir. 

klemektedir. tebliğine göre şakiler Zilan ve ba§ladılar lira daha zarara sokacağından 
Türkiye içinde isyan ve tah- H d. · d · d ık 1 T k·ı h Ru•en E,•r•f bahsetmişlerdir. İçtim:ı. geç .. vak Dün Sanayi birlig-inde İstan-ik OY\Jnları oynanamaz. Her acı ın eresın e s ıştın mış en ı arekatımız inkişaf V' V' ., t k d d f 1 l kat'" darbeyi orada ye · ettikr k · ı · 1 e. a. ar evam et.mış, §. o.or e- bul fabrikatörleri büyük bir iı--

kalann bu müşkül zamanda hi· 
maye edilmesi için Başvekalett 

mufassal arizalar takdimine 

rar verilmiştir. 

e,ebbü~ün ıonu muhakkak hua ardi~e 1 mıtş d k~e1 eş ~?'a reıs en arasmea Güzide Edip Ruten "'•rcf b k d J k ~ 
d F k 
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k ler r. Üssülharekelerile ve - 'ı a anı munazaalar başgöster- ""' rın. ~ ço .e~ en ve şı ayet- tima yapmışlardır. Bu toplan- • 
an ır. a at maan ıga e e o- ani • 'b 1 k .1 k 4445 . . Gel Beyin yannkl nuahamızda len dınlenmıştır. mada tecil edilen 928 muamele 

k 1 1 h" b" t r a ırtı at an esı ere 

1 

mıştır. en malumata göre "Yalılar. adlı nefis bir vazı· 
anf afn 1 unsur. annl •1çk ır ak- metre irtifaındaki Suphan i:ı.~-- Kızıldıze karşısında çadır ku- _ Otomobil aynaları vergisinin primle mahsubu me-
a ta esat cemıyet en urara 1 k k k • . T . sını ncşredecetiz. Epl zaman- 1 . f d ..... 
ost memleketler halkını rahat' 1 ~':'1'1 atı anf eş ıya .'1~mı U ı- r~n ozu namındaki sergerde- danberl okuyucularını kıy- Otomobillerdeki aynaların se eBsı e~~ ın a goruşıilmüştür .. ~---~-

d k f ti d b 1 sının, etra ına gen ı:n ve an- nın avenesile Halit ağanın hem 1 metil ve her biri TUrk ede- kaldırılmasına karar verilece~i u ıçtıma çok hararetli ol- •ı 
ız 1e ~~ ırsar arı a uma- bean daralan muhasara çembe- palan arasında miıkatele başla-ı biyAtının en yUklek birer haber alınmıştır. muş ve üç saat devam etmiştir. ırJekfen/j/er 
~arkı azımge 1

1r·k t" h t 1 k rini yararak kurtulmalarına im mış ve ancak İran hudut zabiti- numunesi olan yazılarından Fabrikatörler 928 senesi mu- I' 
n ara, meme e ın as a 1 k" ·hf ı okt r Kum n nin müd hal · · d ·k· Tatbikine geçileceği ı;öyle- amele vergisinin fabrikalarca m/lsabakası arını kökten eyileştirmeği danhve ı . ıı;ıaby uh: a • ı . t a deskı. skayesın ~ ı ı a- mahrum bırakan ruzlde edip nen bu karardan sarfı nazar e-

üzm· 1.k .. k . . d 1 ' a eyetımız u ma ırane sev- 1 şıre arasın a ı anlı munaza- bu makalesinden bafhyarak d' . d h f verilmesine imkan olmadıg-ını 
ın ı ve nu s ıatıy at an k .. 1 . 'b. .1 · d·ı·k .. .. 1 ılmesı a a muva ıktır. Çün- •• .. . 

1 irakm - d" . . u ceyış ve ta ıye manevragı e anın şım ' ı onu a ırunıştır. eskiden olduğu gibi gene her one sunniış er ve esasen bir 
aınagı şıar e ınmıştır. b k"l . k'ı· . . H k' t kü arkayı görmek için bu ayna· k f b .kal arka gelen .1 b" d h hem u sa ı enn ten ·ı ını temın are a ne zaman hafta yazılarına devam ede- ısıın a n ann birer, birer , serıerı er ır a " . · t . b" lar bir vasıtadır. Aynalar kal- k k 

ıç bir hayal k 1 k k etmış , hem ele rana kaçabılme ıtecek? cektir. • Yaz tabassusıerl • dınldıktan sonra bu hususta ne apanma mecburiyetinrle kal-
apı mıyaca a- 1 • . .. .. d . . 1· it da d d d ki .. 1 . 1 d ar mut n bbıh ol ki d ennın onune e geçmış_tır. 4 Temmuzda ba~lıyan tenkil unvanı a ın evam e ecek k d ·· kil" k" ı annı soy cmış er ir. aca ar ır. .. . . • . . , b 1 lllıl a ar muş ııt c,;e ıleceği ko-

u dersın yalnız bu akılsızlara Üssulharekelerden ırtıbatı. harekatının şımdıye kadar ver- olan u yazı ann : Yalı- !aylıkla tahmin edilebilir. Her Neticede 928 senesi mücc- -
ünhasir kalmamasını temen- kesilen eşkıya ya teslim olma- i diği parlak neticelere bakarak lardır. halde nazarı dikkati celbederiz. cel muamele vergisi'nin 928-29 

iy ...J,.l;rn. ğa ve yahut ta imha edilmeğe I pek az bir zamanda biteceğine Yar1nlıl nushamızda Mercii keyfiyeti nazarı itil.ara senesi primleri olan iki milyon 
Falih RIFKI J mahkfimdurlar. hükmedilebilir. Ararat'ta ve • -~ıotol--.. ~,-.~--.. ~-.ı:: I alır ümidindeyiz. lira ile mahsup edilerek fahri-

. • «ln ka 
61 ıncı hafta ~ ıe ka 
61 inci halta • ~ ol-,, ,, . 

Gazetımlzde çıkan A ~r. 
den en mQblmmlnl ,r ' ..... 

1 
martı 1 ak,mına ka ..f! /J 
şabaka memarlu&ana i'. ' 

ı 1 Neticeler pazar ganu 
cdllecelıtlr. 
________ _..... 



1 

1 

L 

. ı 

• 
: ı 

1 

• • 

"Mtlllyet,,in tarihi tefrikası: 99 
1 ' 

Serdarı Ekreın gidiyor f 
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H 
Mısırda karışıklık çıkıyor ! 

1 --~~~~~~~~~~~ 
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MaJQJ gazilere tevziat 
ti 

Millicilerle 
ihtilaf kanlı 1 

Hüseyin Pasa bir türlü toplanıp 
geleııniyor !. 

Maamafih bundan Mehmt•t 

!\li'nin daha az haris olduğrı r l: Mu·· sademe 

şimdiki hükumet arasındaki 
bir mücadele şekline girdi f 

Tasfiyre ve he)rİyeden l1tlsıl ola 
paralar ııasıl tevzi edilecek? 

ANKARA, 9 (Telefonla) -
Malill gazilerin beyiye ve rna
lfil gaziler pazarı tasfiyesin
den artan paraları taksim cet
veli Maliye Vekaletince veril
di. Cetvele nazaran birinci de
rece:le malfiller 446 ikinci 402 

kuruş, ikinci 178 lira, ü 
139 lira, dördüncü 89 lira 
şinci ve altıncı 44 lira al 
tır. 20 mayıs 335 ten ı tı 

kanunun neşrine kadar ve 
den zabitlerin aileleri b 
320, ikinci 288, üçüncü 22 
düncü 192, beşinci 160, a 
128 lira alacaktır . 

değil, olsa olsa Avruıunm mü· 
dahalesinden korktuğu için bu· 
na cesaret edemediği manası çı f Sokaklarda kan 
kabilir. Çünkü İngı"lterenin, Ba 
lliali lehine bir ipreti, Mehmet ' dökülüyor l 
Aliyi derhal geri çekilmeğej 
mecbur edebilirdi. 

itilaf .. Kıralın nutku 
Fransa-Almanya 

arasında .. 
Hindistan vekayi
inden muztarip , 

üçüncü 312,82 kuruş, dördüncü 
262, beşinci 223 lira 33 kuruş 
altıncı 1i8 lira 66 kuruş alacak 
;ır. Hali hayatta bulunan malı11 
efrada,birinci derece 223 lira33 

Kibrit stoku 
ANKARA, 9 (Telefonla) -

Kibrit inhisarının lağvile 8-9 
aylık ihtiyaca tekabül edebile
cek kibrit stoku maliyet fiatm
dan devredilmiştir. 

-0--

Heyeti vekile içtimaı 
ANKARA, 9 (Telefonla) -
Heyeti vekile İsmet Paşa 

Hz.lerinin riyasetinde mutat iç
timamı yaptı. 

-o-
Ankarada yangİn 

ANKARA, 9 (Telefonla) -
Dün gece Ankara Şehireına

neti altındaki mağazalardan bi
rinden yangın çıktı. Yangında 
eczacı Şevket Beye ait bazı eş
ya yanmıştır. 

-o-

Tağşiş kanunu 
ANKARA, 9 (Telefonla) -

Yeni tağşiş kanununun tatbika 
tına başlanmak üzere odaların 
fikri sorulmuştur. 

Çin de 
Dahili harp 

Zab!t, nefer, şehit ai 
mütesaviyen 11 er lira al 
tır. 

-o-
Kasa hırıızlan 

ANKARA, 9 (Telefonla) 
Dün gece dört sabıkalı AtkÔ 
de bir yazıhanenin kasasını 
rarken yakalanmışlardır. 

-o-
Ticaret kanunları 
ANKARA, 9 (Telefonla) 

Ticaretcileri alakadar eden 
nunlar cepte taşınabilecek biff 
kilde 2500 satrrlıktır. Yakııı'ı 
tevzi olunacaktır. 

--<>-
Maliye tayinleri 

ANKARA, 9 (Telefonla) 
/ 

Viliyet varidat müdürü :Ni 
Bey Maliye kazanç vergisi t~ 
yiz komisyonu azalığına ve /, 
rine mümeyyiz Saim Bey t8f 
edildi. 

-o-
lktııat muşaviri l. 

ANKARA, 9 (Telefonla) 
Y'ıeni teşkilatta ihdas edilen 1 

sat müşavirliğinden birinci 
Şefik Bey tayin edildi. 

Maarif balosu ıfr 
Türk maarif cemiyetinin 'P1 J. 

• !osu her sene olduğu gibi bu ".Jd 

S • • • • • • . ŞA:NKHAY, 9 A.A. - ~ıl- de 17 Temmuz 930 Perıemlıe f'.._ 
ergı heyetı tertıbıyesı sergı lı_yetçı kuvvetler 3 hafta suren akşamı Büyük Millet Mcclitl ll'ı 

bırçok muharebelerden sonra Khnn Ps. Hazretlerinin himaY' 
Kaifeng üzerine giriftikleri ta- rinde ola;ak Büyükadada yıt 0 

planını maa tadilat yaptı 
I-Ieyetin dünkü içtimaı 

İkinci yerli mallar 11 Ağus-1 umumisi Nazmi Nuri B. inti
tos sergisi heyeti tertibiyes dün hap edilmiştir. 
Sanayi birliğinde ilk büyük iç- Bundan sonra sergi kadro-
timamı yapmıştır. su tetkik edilmiş ve sergide 

Bu içtimada birlik tarafından 
hazırlanan sergi nizamnamesi 
tetkik edilmiş ve sergi için lü
zumlu bazı tadilat yaılmıştır. 

12 mevcutlu bir polis komiser
liği, bir itfaiye teşkilatı bulun
durulmasına karar verilmiştir. 

Yaz tarifesi 
Bugünden itibaren Şirketi Hayri

ye yaz tarifesinin tatbikine başlıya
caktır. 

arruzi hareketi düşmanın şid- bünde verilecektir. 
detli bir mukavemet gösterme- o gece hususi bir vapur sa•1.Jo~ 
sinden dolayı terketmeğe mec- de Köprüden hareketle Kadı1<6f' .r. 
bur o~m_uşlardır. ~u m~hareı;>e- uğnyarak Büyükaday:ı gidceP ıf . 
lerd~ ıkı. t~~fm ugradıgı zay~at gece saat üçte Büyündadan ~ ı;ıı'r 
40 bın kışıyı bulmaktadır. Mılli rak Hcyboli ve Kadıköyune d e 
kuvvetlerin kumandanı taarruz · cektir. 
pilanmda bazı tadilat yapmış- -o-

rıı 

ır 

tır. Milliyetçi kuvvetlere Yen- . .. .. d 
11 çin-Pukow demiryolu üzerinde As~bıyet yuzun e ı l 

bulunan sair yerlerden 50 bin Üskudar'da Burhaniye"de_ ~~ ~ 
kişilik takviye kıtaatı gönderil- marada şoför Emin"in zevcesı. ,'J. 

. . M "Ir k tl · k şmda Ayşe Hanım, ötedenberl .,.~ 
mıştır. 1 1 uvv~ enn uman hastalığa müptela olduğu_nda01< ;.I, !· 
danı yakında Tsı-Nan- Fouya c55iren dün tentürdiyot ıçırı• ;lir 
karşı yeni bir t::ı.arruza geçecek- tile intihara teşebbüs etmişsed• 
tir. tanlmıştır. 

1 



MILlJY!:"l' Pll:RŞEMBE IO TEMMUZ 1930 

Macar sefirinin bi>ganati 

?8 
ili yevekal eti Anadolu şehirlerinde Bursada bir e~stitü Dün hararet 31 dere- 15 sene ağır hap~e Macarlar eski hanedanı 

üçiiD' r şubeler açacak açılacak ceyi buldu mahkum oldu .. - getirtmek istiyorlar 

eled--=iy_e __ ln_ti_h_a_b_a_tı_için 
azırlık !Kadın Birliği! ,.. 

t lpekcilik .. Bunaldık! Katil şoför 

ra, l1 ıgat yaptı.. .. .... 1 
ıaca Efzayiş Suat H. tetkik Yüksek Anadoluda Bazı ıemtlerde buz 1000 lı'ra da tazmı'nat F k ' ti~ k sey:lhatinden geldi a at küçük itilafın tazyikı üzerin• 
efat a tetlı.i at yapıyor, Kadın Birliği idare heyeti koza yetiştirilecek. sıkınbsı çekildi. verecek... bu tasavvurlarını 
bi1hir meclisi azası dün toplanarak dikkate şayan İktısat Vekilliği, memleke- Sıcaklar dün de olanca şid- Dün Ağırcezada polis Avni ..... tf 23i~imler olacak? bazı kararlar ittihaz etmiştir. ~ ip~~çili~ .t~rakki .v~ detile devam etmiş, hatta bir Ef. nin oğlu Cemali öldüren a ye talf ka mecbur OlmUS(ardlr 

biliye vekileti eyHll iptidasın- Bu içtimaa, Anadolu seyaha- inkişa~ı _ıç~n bır ıp.~kçıhk_ enstıtü çok kimseler dün öğle vakti şoför Duble İsmail hakkındaki Macar sefiri M. Tahi cerı"-
. Jıf1ıyacak olan yeni belediye in· tinden avdet eden Birlik k8:tibi sü tesısını takarrur ettırmş ve evlerine kapanıp vakitlerini isti karar tefhim olunmuştur. ları, dün sabahki ekspresle ~-IJ' • için liz•mgelen harrrlıklarm umumisi Efzayiş Suat Hanını halen en faz18: i~e~ istihsal eden rahatle geçirmeyi tercih etmiş- Bundan bir müddet evvel a- karadan şehrimize gelmiştir. 
la amı İstanbul viliyetine ve da iştirak etmiıı ve bilhassa Bursada enstıtunun yapılması- lerdir. ğırceza mahkemesi, maznun İs- Macarlar tarafından, sabıkı 

nanetine tebliğ etmiştir. Birliğin faaliyetini Anado- ıu muvafık bulmuştur. Barometre yüksekliğini mu- maili, kazaen katil cürmünden Avusturya imparatoru Şarl'ın 
• tihap emri ve hazırlık !unun her tarafına teşmil Şimdiye kadar memleketi- hafaza etmiş, hararet derecesi dolayı 5 sene hapse mahkfun oğl? .Arşidük Oto'nun kırallığa 

rı 1 
için yapılacak şube te"kilatı ıruı mı"zde ı"pek ve ı"pekçı"lı'k mmta- 31 den aşag-ı düşmemiştir. etmişti. Verilen karar müddei getırılmeğe teşebbüs edilmesi 

kiletin tebligat< üzerine atan- .,, · f k 1 b F §ehir meclisine aza intihap e· vzubahsolmuştur. kası başta Bursa olmak üzere Dün şehirde hafif bir buz umuminin talebıne muva ı o - ve una ransa ile küçük itilafa, 
olan ıs kaymakamlık mıntaka· B~lik reisesi, __ Latlfe Belı:l.r bir kaç mmtakaya inhisar etmiş buhraıu da olmuş, mutattan matlığından, müddeiumumi ta- dahil hükumetlerin mani olma-

fllintlhaba iıtirak etmek hakkını H. m ızahatma gore, S~sun zannedilmekte idi. Bu tetkikler fazla buz istihlak edilmiş olma rafından temyiz olunmuştu. ğa çalışmaları iiurine Macaris-
:adm ve erkek vatandqların i· İznür., A_dana.. Bursa, Edirne. zanları değı""tı"mıı"•. ve memle- sı ve fazla sevkiyat ta vaki ol Temyiz, müddei umuminin tan kırallığı işi Avrupada aue-

tt 
· i mulıtevi listelerin tanzimin• " ~ ·· 1 "t b 1 k karan ta gun" iin l ' ld S f" ıtır. ve Mersınde şube açmak içın ketin dsha bir çok yerlerinde ve maması bazı semtlerde halkın muta easmı van u ara mese esı o u. e ır 

. yaşından itibaren bütün vatan· teşebbüsatta bulunulması takar h ~~ . d'l'k . k .
1
. . . 1-2 saat buzsuz kalmasına se- bozmuştu. cenapları, Beynelmilel bir bahis 

ti
r intihap etmek ve edilmek bak rür tamişti. Birlik şube açmaia ~na şı~ 1 1 ıpı:_ çı ık ıtıb.arle bep olmuş, fakat fabrikadan is- Dünkli cereyan eden muha- mevzun olon bu mesele hakkın 

e laiz bulunmaktadır. çok ehemmiyet vermektedir. hır mevkıde oldugu kanaatinde tenildiği kadar buz getirilebil- kemede maznun Duble İsmailin da demiştir ki: 

d 
nbul vilayeti dahilinde olan Efzayiş S~at Hanımın bu bulunduğumuz yerlere faik mm miş. tir. 448 inci madde mucibince 15 se "- Macaristanda muhtelif 

l .öy, Üsküdar, Adalar, Bakırköy · kli "d 1 f f kalar 

) 
.er, Beyoğlu, Beşiktaı. Fatih, E- hususta Ana c>luda yaptığı te- takalar bulunduğunu ispat et- ne hapsine ve bin lira tazmınat şe ı are ere tara tar ır 
~il ve Beykoz eylillden itibaren .- mıştır. M. mübadele itasına müttefikan karar veril- vardır. Bu meyanda Cümhuri-

n .r edilecek yeni kanun mucibince miştir. yet fırkası da mevcuttur. Macar Sefiri M. Taht 
dd ... kamlık olarak nüfusları nisbe- Şimdiye kadar ipekçiliğin bil /{, i Laleli cinayeti davası MiUetin ekseriyetinin istedi- . 
?ı{lşehir meclisine aza intihap ede yük bir istikbale namzet ol- om sgon işini ne- 30 d • g"i eski hanedanın avdeti, bazı dir. Türkiye tarafından talep ~"'" d - d d ğ Bugün saat 10, a, agırce-
w·dir. Bunlar ogru an o ruya duğunu bildiğimiz Antalya mm zaman bltlrecBJı? za mahkemesinde, boksör Ad- harid karışıklıkları mucip ola- vakr olursa bir çok Macar mü-

Jl 
jlul belediyesinin mümessili o- " • · • d"l'k h " d'l · tah l tanbula merbut olan Yalova, takasının istikbal içiiı çoic bil- Teo fik KiJmil B. in l:ı•hatı nan B. in öllimü ile neticelenen cagı ıçın şım 1 1 

te ır e ı mış assıs arın mesaisinden isti 
t r ·-ı s·ı· . ,,. . 1 ka l l d ğ an1 . hak . tir. fa de olunabilı"r. . ,,..a~ ca, ı ıvrı ve A4rta y- yiik ümitlerle dolu ol u u a ~':1ht_elit mübadele komisyo- Laleli cinayetinın mu emesı-
p mlıklan da meclisi umwnü vi· .,1ldıgr" gibı' Şarkta Diyarbekir'- nu ıkıncı bürosu dün de içtima- ne devam olunacaktır. Macaristan haric1 tazyiktan 1 d • 
1 

yerine kaim olmak üzre tehir ., d . tamamen kurtulup kendi idare .. '.'- eı mücrimin 
'8ine aza göndereceklerdir. ı •. 

1

. de Elaziz mmtakasınm da ına evam etmiştir. Henüz miıs- sistemini serbest olarak intihap T':1rkıye_hükiimeti murahna· 

1 
.ıl belediye mıntakası haricinde L ' 'd ki f li ti ril d . pet bir karar verilmemiştir, Tev Rahipler kız mı kaçırıyor sı Al ş k B ·ı li "bu kaymakamlıklarda ayn hele· mazı e aa ye e e e aynı fik Kiiln"l B d'" b' fik" . lar? etmek mümküı;ı. oluncaya kadar . ı e': ~ . ı em ·zakeratını 

öt teşkilatı da yapılacaktır. ' istikbale namzet oldukları ta- zde mu··bıadeleeykounm·ısıronreunurıunı·ı~ 1 . . .. d"-'' M bir hadiseye meydan verme- ıkmal ettığımiz (Türk - Macar) 

d
. . . b 1 d. ·ı LAtl' "-ki w;o S t y .,, zmirde Fıyat garaıı mu wu • k . . b l . iadei m.. . . uka } m ı cemıyetı e e ıye ı e mec- a 

1
6 ve r ve .,, ua hakkuk etmı"ştı" 1 . b' b ğ" F 20 a•lannda M Mari me ıçın u mese e ıle me«gul ucnmm m velesin! il& 
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H 

1 
• r. en ır uçuk senede bitirece ı ransuvanın Y • · . ., imz 1 k • · b k .• ştıf yet aza arının mecmuu anım ar Yüksek Anadolunun koza hakkındaki haberi sureti kat'i- Teres namında bir kızı vardır. Bu olmryacaktır. Bınaenaleyh me- . a ama ıçm e ledığım sor uııı maslardan aldığı neticeler he- kız ve bir arkadaıı; İtalyaya kaçmak sele atiye talik edilmiş olduğu talımatı hükfunetimden aldmı 

Yarı yarıya yeti idarece memnuniyetle kar- yetiştirmek için müstesna bir ye~e t~kzip etmiş ve: iizre üç rahibe tarafından kandırıl· için o zamana kadar kırallık ve~ . Bu m~kavele yakında imzı 
albuki şehir meclisi intihabatı, şılanmıştır. hususiyeti oldug" u anlaşılmıştır. - ugün için işlerin ne ka- m"'lar ve Adnan vapurile evvela İs· zaifini naibi hükumet ifa edecek edılecektir. 
ıuntakanın nilfusu nispetinde ol- dar mu"ddet a f d b"teceg"ı"ni ··-• İ Bunl d b k z r ın a ı tanhula go"türülmü•le.rdi.r .. Kız .. mı .a- ıı·r. . ki memleket arasında hı"• 
ı için aza miktarı eekisine naza- ar an aş a mektepli Ziraat mektebinde ipekçilik d" ·· k • "ld' • ' 

h 
hanımlara h ftad "ki d f B uşunme bile kabil degı ır. nyan M. Fransuva. hır. şupbe uzer. ıne Macarı"stan ı'dare o.eklı' ı"tı'ba- hır muall~k ı·,, kalmarru.+ır, A· 

) 
,ııemen emen yarı yarıya azala· a a ı e a ir- Iaboratuarlannda yapılan tecrü M fh b ., " w ,.. yan edilmektedir. liğin bahçesinde bazı mekteple- aama ı iz işlerin bir sene derhal İstanbula gıtmış ve taharrıya· rile kırallıktır." rarnrzda bitaraflık, dostluk Vf 

tanbul belediye hududu dahilin· n'n jı"rnrıastı"k muallimlen· tara- beler burada yetiştirilen koza- zarfında bitmesini temin edecek ta başlamıştır T"" k M h d • h~k h d · d İ tarzda çalışıyoruz. Her ı'ş 1·çın· 3 Rahı'beler ·bu gen• ve gu"zel kız· ur acar mua e eıı "' em mua e esı var ır. 
n kayrnakamhklardan 60, stan f d b" · b d · ların çok iyi neticeler verdiği • dmerbut diğer s kaymakamlıktan ?1 ~ te: 1YC~ e enıye d~.rs~e- b" lmi aylık, 6 aylık zamanlar · tayin lan 1stanbuldan Santiyago vapurule M. Tahi, yeni (Türk-Macar) Yem· harp •ok f •• 

-7 kadar aza tefn'k edilıneaı" n gostenlmesı muvafık gorlil- tes ıt edi . ştir. Bu·' tamim et- d i · ı F · h d · · b .. 1 
1 

k "'k k An d l k etmek komisyonun hiç bir iş kaçırmak tasavvurun a mış er. a· tıcaret mua e esının ugun er-
temeldir. İntihaba iştirak edecek mliştür. me yu se a O u öylüsü- yapmad ğ .. lem k demek- kat Adnan vap~ru İstanbula muvasa· de tatbikine başlanacağım söy- Dünyada yeni bir harp 'hJ· 
esami listeleri eylül iptida•nda Birlik tarafından hazırlanan nün zenginleşmesine yardım tir ki ha~:~~!ıur"edemiştir. llt ektmezdtmlen bır1dsağat ~~el bu1va1 pur liyerek bunun iyi tesirlerinden mali olmadığı kanaatinde.!ım 

ailelerde talik edilecektir. Fransızca ve İngilizce lisan ku- edecektir. hare et e ş o u u ıçm eme erıne · l b h · Ç . kü .. .. .. J --Fırkanın namzetleri rslan açılmak üzeredir. Bunla- İtilafııame henl1z teati edil- muvaffak o!amam•şlardır. Bundan me~unıyet e. ~ setmış ve şun tin butun dunya milletleri 
t memiş olmakla beraber metnin conra da M. Fransuva gclmit ve nl· lan ılave ~tmıştır: sulhe taraftardır. 

) lenüz bunların miktarı malQm ra talyancanm da ilavesi takar. .PoltSlB ihtiva ettiği bazı maddelerin hayet kızını bulmuttur, "- Yem m~ahede seneden Bilhassa iktraadt inkişaf içiı:ı 
~dığı. için Hal_k ~ırka11 namzetlc- rür etmiştir. imza tarihinden itibaren meri- B h seneye daha Zlyade kuvvetlen- sulh en birinci aarttır. 

tesbıt etınem•ştır. Birlik kütüphan 1 . 'h s 8 .QfQ k 1 ·k· l k · • .,, ~/rrka teşkilitı da intihap hazır. • . f .es nın ı yası arası tuttu yeti icap etmektedir. Bunlardan v Y' m~ te o an ı ı me~ e e_t tıcll? Gerek Türkiye VO gerek Ma· 
ilrına batlamıştır. ıçın maru_ muharnrlerln eserle başlıcası Bankalarda mevcut Ga .. 'Sonların gU,.,de münase?atında bilyiik bır lnki- caristan sulh politikasını biiyiik 

ıırfı26 tahriri nüfusu neticesinin bu rlnin temini ve Avrupa mecmu Kendini sandaldan de- mevduatın imza tarihinden iti- • ' • şaf temın edecektir. bir samimiyetle takip ıtmekte-
. aba esas tutulmıyarak intihaba alarınm getirtilmesi takarrür et nize atarak bol\ouldu haren 15 gUn zarfında iadesidir. ona ne olagor? Bu sene ~acarlstan 1:!lı"kiye dir. İttifaklar harbi akle getl· 
ak edebileceklerin yeniden teı- miştir. . . d E. Garbi Trakya etablileri ile lo'ıant•cılar reisi nedlgor'! den soo._ooo kılo tütün mubayaa rir. Bunun içindir ki hükCUnet· 
muvaf•k görillmüştilr Bundan başka B' liğ' 30 A Eyip ıskeleaın e hamına! bulunan . iib dili d h ıı. hi edecektir, ler arasında ""tt flk k llm ~ırka mllfettişi gelecek hafta mın • yal ır ın 20 yaıtarında Tabir bin Osman, Be- gayrı m a er en en ç Rtı!ıyadakl lokantalarda ianon Türk! · M • mu 

0 
e c-ısı dahilindeki fırka tetkilltile in· gust?.sta . ~vaya yapaca!ı te- kir ağanın kayığile Sütlilce'ye geç- kimse Yunan hükllınetinin Ban babtıtı vermek ve almak tlddetle yo~m acanstandan sinin kullanılmasından bile İÇ· 

) iP işlerine dair teınaılarına hafla· ~ezzuhe 1:':1t .. b~~etl~r ~e dünkü iç mekte iken sarası tutarak kendisini kalardaki mevduatlarını iade et memnudur. Halbuki bizde her lokan- aldığı en mühim fCyler dıınw:- tinap ediliyor." 
.. ~ır. tımada goruşulmuştiir. denize atınıt ve boğulmuıtur. Tahir' mediğine dair komisyona müra tada 100 de ıo ganon bahtlıı ver- lık hayvanat vo .ziraat maklno- Sefir cenapları yaz mevsimi 
{.ırkada tehir meclisi için gösteri- Gençleri himaye için kütüp- in ceaedi bulunamannttır. caat etmemişlerdir. mek mecburiyeti vardır. Müıterller !eridir. Bütün dünyada oldufu ni y enlköyde geçirecektir 
k kadın ve erkek aza namzetlerin haneler tesis eden İng"llz Otelde sı'rkat y hük" llın tinin emrilo verdikleri y\1%de 10 babtııın tamamen gibi Macaristanda da iktıııa<lt Ankar 'd Çank . f 
l1z malüm olmadığı beyan edilmek mi yetinin fah • . . M~ . Gce- unan e garsonlar tarafından alındığını nnnet buhran dır a a aya tara m• 
.r n reısı ısıs re Sirkeci'de Halep otelinde Silrtli Bankalardaki ~evdu~tı h_ili mektedlrler. var · . da kavaklı derede yapılacak O· 
Maaınafih kadın namzet ol.arak gori. Birliğ_in kütüphanesi için' Mustafa Ef. diln sabah uyandığı za. mevkuf tutulan tilrkle~n şıka- Halbuki bizde garsonlar lokanta· Fak~t ~una mukabıl s:ınayl lan yenl ~acar ~faretanesinin 
ınbul Ku liıeal mildilrü Nakiye 30 lira tediye etmiştir. n;ıan. yeleği cebin.d~ki 420 liranın ye- yet ve müracaatları komısyonca lar~a hem bedav~ çal.ıprak mlltterl· faallyetının neticesi olan ıhraca inşaatı !çın mUnakasa açılmış. 

) l:tımın ismi mevzu bahso!ıDaktadır. E (f nnde yeller estlğinı gönnilg. derhal nazarı dikkate alınacak- lenn verdikleri yilzde 10 a kanaat tırnrz çok artmı§tır. trr. 
)fi azadan maada ayni miktarda ye ın•nl! • Zabıtaya milracaat etmi,tir. T'" k h f mürahhasasx etmekte, hem de bu yüzde 10 nun Hükfunetimiz, çlfçllerl hi- Bu mil ka k d · tf aza da intihap edilecektir. Ü h . . tır. ur eye ı . tamamını alamamaktadırlar. Çünkü . 1 na sa ya ın a netıce Fırka namına gösterilecek nam- peret eyetı Ali Seydi 8. i soyanlar reisi Tevfik Kftmıl Bey ~u ka- lokanta sahipleri bu ymde 10 lan maye ıç n yeni bir kanun yap- lenecek ve oylt'll iptidasında se· 
lerin listesi ancak temmuz nihaye- D .. 

1 
. J İki giln evvel sabık valilerden bil Türklerin derhal komısyona toplamakta ve yek<lnundan ç<tak üc- mış~. . faret binasının inşasına başlana 

!e tekarrür edecek ve şimdiki be· aru bedayıe merbut Ali Seydi B. in 546 lirasını çalan hır· haber vermelerini ve müracaat ret!, kmk dökilk paraaı ve saire diye 'l'ürkıyede 1000 kadar amele caktır. Binsrun inşaatı gelecel 
iye ve vilayet mecllslerinden kim· olarak teşkil edilecek sızlar dün yakalanmıştır. etmelerini söylemiştir. yüzde ~5-30 raddeılnde bi~ mikta- varclır. Bunların ekserisi amele- seneye kadar ikmal olunacaktu 
ın açıkta kalacakları 

0 
zaman an· Bunlar, sabıkalı İsa, Ekrem, Ha· y . t da çıkan Tu"rk rını aldıktan sonra mütebakiılni gar 

ıta ktı Emanet D "lbeda · kü ilk H H · · unanıs an 1 kt dl ı Ö ca r. , aru yıe mer fan, ç asan, ve rısto dur. "fl'kl . t kcf · son ara verme e r er. N f B Kadın Birliği Hanımlar< intihaba· büt olarak bir operet teşkiliiıi K dm di gazetelerinin çı 1 enn a ın Ruıyada oldufu gibi Türkiyedo eşe mer ey Tetkik heyeti 
~azırlamakla meşgul olmaktadır. kararlaştırmıştır. Operet artist 0 Dal hah cese .. .. . d kıymeti esnasınd~ Y unbanlıhl~1rın de garsonlar için miltterilerden yüz. 
',; LA 'f · k b" ece 0 m~ çe caınıı oniln e ve çiflik sahiplennın azı ı e- de 10 alınmamasının kabil olup olma 

ati e H. ne diyor? liği için onservatuvardan ta- ır dka~~ ı:;•etahdı b~lunmdiluttur. 45 y~- ler yapmaları ihtimfalinden ba- dıtmı lokantac<l.ar cemiyeti reiıi Ab- Darülfünun Emini Alakadar tacirleri din-

f. Birlik reisesi Latife Bekir Hanım lip olacaklar tercih edileceği gi tm a 0 u.,u ının e en naıın hil· · hh dullah Efendiye sorduk Dedi ki. fıor ki: bi hariçten de talip olacaklar viyeti hakkında tahkikat yapılmakta his yazılan heyetı n;ıu;a asa- · · • B' dır. mızın nazarı dikkatmı celbet- -"Mutterllerden yilzde 10 almma 
Ankaraya gitti lemeğe karar verdi 

- ız bittabi intihabatta namzet seçilecektir ı d k' b' · · · dab 'di ıterecek değiliz. Sıcaklar dol.ayısi- Mızıka takım. ı ı"çın' konserva Romorkörde yangın miş, bu hususta ~Ü cüne e ı manlsı ı.z3~ ı~O ı· a eyı r. Biz gar. 
Darülfünun Emini Neşet Ö- İstanbul limanının vaziyeti 

tatil t · · · d d ta so ara ..---. ıra maag ve bunun 
• tığuniz belediye intihabatı tuvar ve şehir bandasundan isti Karakö~de Han ön.~~· demirli ~ürk del~ge~ın~ e ıcap e en haricinde yemek vererek çalıştırmayı 

mer B. dün akşamki ekspresle ve nakliyat fiat tarifeleri etra
Ankaraya hareket etmiştir. Ne- fmda tetkikat yapan komlııyon 
şet Ömer B. Ankarada Darülfü dün de limsn muhasebat umu
?una ait heniiz hal~edilmemi~ mi mlidlirll Faik B. in riyaseti 
ışler hakkında Maanf Vekileti nde Tütün ihsiar idaresinde bir 

J.'.feranılarına eyl<llden itibaren de- fade olunacaktır. bulunan Millet romorkorünün kazanı lımat verılınıştır. tercih ederlr. Esasen yavaı yava, bu 
m ~~ı;ceğiz. Fırka kadın namzetler tututmuşsa da atet ıöndürillmilştilr. ..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • şekli tatbike bagliyoruz. Şimdide 

1 
ızunıe temaı etmek iatenıe bu Opereti idare için hariçten · Dünkü kazalar iken boğulmak üzre bulundufu bir bir iki lokanta garsonlannı maatl: 

·~.e ~~ ınetgul oturur. Birliğe da- bir rejisör celbedilmesi mukar- ı - Salkım söğütte oturan l2 ya- sırada etrafta bulunanlar tarafından çah§tırmağa başlam•ttır. 
. ıç ır Hanımın naıru:etlii! tim· di da y f · mevzu bahs değildir. rer r. gm aıe ıaminde bir çocuk Anka- kurtarılmıştır. Garsonlar ıçin müıterilerden yilı· 

ile temas edecektir. içtima yapmıştır. 

Kad_ıntarın meb'us olmaları ıçm Maamafih burada bu işten ra. ~ddeıi?den geçerken ıoför Raa[. • d h • tih de 10 tahıili pek müşkül olınaktad:r. 
bb anlıyan zevattan da 15• tı"fade e- _ mın ıdaresmdeld otomobilin altında Bır genç a a ın ar B 1 ıe .. usatta bulunmağa hiç lüzum kalarak yaral•nm••tır. etti u paranın top anma11, deftere kay· 

nnuyoruz. dilmesı' de du"şu .. lmektedir ----. dı, garsonlara tevzii lürum için ayri 

Darülfünun emini, Ankara- Bu içtiaaa Hariciye hukok 
da Tıp fakUltesi riyaseti me<ıe- müşavtrl Avni B. de iştirak ot
iesile de meşgul olacaktır. Ne- miştir. 

Çü~kü bunun olacağını muhakkak 
edıyoruz ve meclisin gelecek iç
ında kadın' 'rın bu hakkının da 

za~ı. itibara nmasıru bekliyoruz. 
dilık kadınlara belediye azalığ•· 

n ne demek olduğunu anlatarak in
p işine al~tırmak istiyoruz. Sıra· 

gelince meb'usluk intihabatı bak. 
da da Hanımlar tenvir edilecek· 

b akat zannederim ki buna daha 
r uçuk •ene vaktimiz vardır. 
e ~a~ın1lar siyası haklarile fırkada 
rın ~ı ~ ataktan için aynca kadın· 
ır •• r yapmalarına lüzum yok· 

ez rl klard oturmak 
yasak 

· Soför polis tarafmdan yakalanınıt Evv•:ki gün saat 18 de de köpril· bir ittir. 
Susuzluk L--ladı tır ""! · . den Kadıköy• kalkan vapur Saray· E kid .. 

Bazı semtlerdeki çeşmelerde 2 - Emıne iaminde bir ku Eyipte bumu a~rında iken 19 yatlarında sase~ es .. en ganıonfaı Y.uzde 
su bulunmadığı Emanete şika- Akarçeşmeden geçmekte iken bisik- bir en kendisini denin atınqtır. ıo la değil, muesseıe llllhıplerınde!' 

let çarparak yaralamıgtır. ıer~al denize bir sandal indiril- aldıkta~ ma~~la çalııırlardı. Meşr.utı· 

şet ömer B. fakülte reis vekfile Aldığnnız maliimata göre 
tini uzun müddet ifa etmesine dtinkü içtimada alakadarların' 
kesreti meşguliyeti mani teşkil dinlenilmesine karar verilmiştr. 

yet edilmiştir. Emanet susuz Meçhul bisikletin rlkibi aranmak . ıe de gencin cesedi bulunmam,.- ye~e hrr ':"'tıng ya.ptııa;. gr~v ı~an 
çeşmelere su isale ettirilmesini tadır. mı ·• ettiler. "ymde onu ısterız de ısterız'' 
-'~kadarlara tebliğ etmiştir. Kocasmmo"l" ·· tır.M.. h' . d h" · ti' 1. d diye tutturdular ve nihayet bu usulü 
illi1 Ull.'1une unte ırın e uvıye ma um ~- b' k b 1 tt' d'l 

ettiği için bu meselenin bir an 
evvel intacı içi.İl teşebbüsatta 
bulunacaktır. 

Fırınların tefti•! d ıze a u e ır ı er. .. ayanamamış ğildlr. O zaman neler çektiğimizi hatır-
Umumiyetle fırınların tefti- Kadıköyde Bahariye caddesinde Amerikalı bir kız mo- ladıkça hata heyecan duyuyorum. Ki Şilh eda a hl de si 

şine başlanmıştır. Kirli ve bo- 96 numaralı evde oturan Fatma Ha· d kurban gitti tip, tezgAbdar, ahç•. bulaşıkçı hep 
zuk ekmek çıkaran ve temizliğe nun bundan iki sene evvel ölen koca- aya garsonluk etmiştik. Çanakkalede yapılacak bü-

fı l sının vefatından müteeasiren Moda Modada bir İngiliz ailesinin ya- Yavaş yavaş gene dünkil nsuUere yük şiiheda abidesi için çalışıl-
dikkat etmiyen rmcı ar ceza - den~ banyoları civarında kendiıinl nında misafir bulunan Amerilylı bir avdet <diyoruz. Emin olunuz garson- maktadır. 
landırılmaktadır. denıze atmıpa da kurtarılmıştır. Miı, Amerikaya hareketinden evvel tarı ilcretle çalıştırmak bizim için ta· T" k , 

Belediye bahçeleri Mezbahada cerh esmerleşmek istemiş ve Floryaya gi- yanı tercihtir." ur san atkarlanna yaptırı 
Kira ile tutulan belediye bahçele- Karaağaç mezbahas nda 

1 
derek, uzun milddet denizde ve kum lacak olan bu abide çok süslü 

rinin meşrubat satılan kısmında halk İsmail, Mehmet ve ço:,..., Satf: ?;~. da kalmış, akşam ~vdetinde derileri • Amena. man ru olmaktan ziyade diğer abideler 
tan duhuliye alınmamasına Emanet ga etmişler lsmaii ile M b t s soyulmağa ve etlerı ac• acı sızlamağa 0 'ki J 1 ~ pu den evvel göze çarpacak bir a-. . . · · · • .' e me • •· başla ştır Mis bu ıztırapla d rman ı ne amenaıman grupu .. . tarafından karar verılmı~tır. libı ıki yerınden ağır surette yaralı- ';ğ · .. 1' . b' d ra aya dün Karabiga'ya hareket ctmişt" zamet ve yukseklıkten olacaktır 

Duhuliye ile girilen kısunlarda yarak kaçmışlardır. Çolıan Salih Ba- ~aıı;a ı ını aovdeyınce, ır 1oktor ça· O kt b• ır. 1 Abidenin in a edileceg"i yeni 
halkın otu-as• için sıralar ve iskem !at hastanesine kaldırılmıştır, gırı mış ve mu avat• .yapı mışsa da rman me e ı ı . "h . , . , !der bul du 

1 
kt 

1 
k" , A • b' .. faydas. olmamış ve Mıs en sonunda Ögrendiğimize göre b sene 0 ,.' Y_erı cı etı askerıye tesbit etmış 

,.. 'ıat sa~ı~an rue~~:rd;rİıaıktı ve mcş· cemı_ 1~ yuzg~ . ci~üştür. Cenazesı Amerikaya gön· ıran m ihc -lis c-uavhl yctı me1< tır.Bu mevki Arıbumuncla Türk 
varası dive pa~a almak mem::d:~•a Ef HKukukkafak<lültdesı ~aldebesınyUdcn Akrıfı d•.rılınek uzre mu ~kkaten .efnediı u=r İs nbı !'da t ıı dor e_.ı 1:-ir or- seh'tlif.inde Mehmetçavuş me-

. ı11n pı a ,.nız e zmc te mıştar. rr 1·• 'n ır,1 1 rr. ı arın 1 1 d - d' · • ' z m m un ugu yer ır. 

Dört kişilik bir aile 
selde boltuldu ! 

Alaşehirde iki gün evvel ya· 
ğan şiddetli yağmurların husu 
le getirdiği seller bir ailenin fe. 
laketine sebebiyet vermı§tır. 
Bu felaketzede aile, Buldan ka 
zasından ihtiyar bir baba ile ka 
rısı, oğlu ve kızından ibaret ol
mak üzre dört kiş>den ibarettir. 

Müthiş sellerin akmtısma 
kapılarak boğulan bu zavallı ve 
bedbaht aileden ikisinin cesedi 
Buldan hududu dahilinde kal
mış, diğer ikisini sular İnegöl 
nahiyesine kadıır siir!ikleıniştit 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir 

10 TE1\1MUZ 1930 
iDAREHANE - Ankara caddeıi 

l'io: 100 Telgraf adreoi: Milliyet, ı.. 
tanbul. 

Telefon numaralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER/ 

3 aylığı 
6 .. 

12 " 

Tiirkiye için Hariç için 
400 kuru§ 800 kurUJ 
750 ,, 1400 '' 

1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuohalar 10 kurut 

tur. Gazete ''e matbaaya ait itler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilin1arın meı'uliyetini 
kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
run hu artt en çok 29 ın iZ 

19 ı!ırtrc idi. Bugün rüzı;tr 

po~rız hın açık olacakm. 

IF.:··~ 
Aramakla bulunmaz! 

Bu satırları bir zabıta kıritiği 
diye yazmıyorum tuhaf bir ha
dise olarak yazıyorum. 

Evvelki gün bizim genç iken 
bunamış arkadaşlardan biri
nin üçüncü defa olarak cebinde
ki ipekli mendilini çalmışlar. 

Çocuk ilk iki vak'ayi hazmet
miş amma bu son hadisede ca
nı fazlaca yanmış olacak ki 
vak'ayi müteakip ilk rasgeldiği 
polis memuruna şekva eder ve 
şu cevabı alır: 

- Azizim (bu tabir resmi a
l. ğızlara mahsustur) orası benim 
$ rnmtakam değil. . 

Çocuk bu cevabı aldıktan 
t• sonra pek amatörü olduğu ka
r~ naryalarınr satın aldığı kuşçu

; suna gider, başından geçeni an 
i latır. Kuşçu: 

11 - Dur Beyim, ben o mendili 
buldururum! der ve adamını 

' gönderip yankesiciler katibi u
mumisini çağırtır, işi anlatır ve 

~ mendilin getirilmesini ister. Ka 
' tibi umumi hadiseden çok mü-

teessir olur ve mendili çarpanı 
;İ buldurup iade edeceğini vade
,, der. Şimdi bizim arkadaş men
'ı dili beklerken terlerse yüzünü 
'r bu vaide siliyor. 
! 

Hammallık iıtiyenler 

'' İstatistiklere inanmak caiz 
' ise hammalhk talipleri çoğal
mış .. Bu, acaba taşınacak yü

~ kün artığına mı delildir?~ 
( 

Aceleye ne hacet?! 

~ı Şu satırları dikkatli okuyun. 
. Avrupa tayyare postası Ye-
-~ llilköye bir günde geliyor. Fa
~. kat bu posta ile gelen Avrupa 

'. gazete ve mektupları Yeşilköy 
1
' ilen İstanbula iki günde ge
e liyor. Bu !iayani hayret. şayani 
·' !taaccüp ve şayani istiğraptır. 
' . ' ~ Acaba bu telassızlık, bu posta 
.· f;Ür'ati mefhumu kıtlığı "acele 

": ~şe şeytan karışır., Akidesinin 
~ bayatlanmıs bir nümunesi mi 
1 

yoksa Avru'pa ile Yeşilköy ara-
1'. smdaki mesafe Yeşil köy ile 
' 
-ı 

Namuslu bir tacir 
-Fransızçadan-

Kendisi piyasanın en maruf okuduğu satırlara son derece 
bir taciridir. İşini doğru görür dikkat ediyormuş gibi bir vazi
diye şöhret almıştır. yet almıştı .. Maksadı biletçiye 
İpek üzerine senelerc!enberi daha evvel bilet alınış olduğu 

muamele yapıyor ve herkese iti zannıni vererek parasız yolcu
mat telkin ediyordu. Fakat müş luk etmekti. Kalabalıkta buna 
terilerine, diğer tacirlere karşı muvaffak olacaktı. Yerde gözü
pek namuslu olan bu adamın da ne daha evvel bir yolcunun at
zaif bir tarafı varC:r. Dünyada tığı bir bilet ilişti. 
her namuslu aeamın böyle bir Kimseye sezdirmeden bunu 
tarafı olduğu gibi. . . aldı. Gene kimseye sezdirme-

Bu nedir? .. Kimseye yalan den, gazetesinin arkasında kim 
söylemiyen bu tacir hükumeti se görmeden bu bileti yeleği
aldatmak için fırsat kaçırmaz- nin iliğine iliştirdi. 
dı. Onun fikrince hükumeti al- Dolaşan biletçi oradan geçer 
datmak hiç bir zaman yalan söy ken tacir de gözlerini gazetesin 
!emek değildir. Hüliisa bu na- den ayırmamakla beraber yele 
mus ve haysiyeti kırmaz!. . ğinin iliğindeki bileti memurun 

Meselii ikinci mevki bilet ala görmesini kolaylaştırdı. Biletçi 
rak birinci de oturmak için hiç bir şey söylemeden geçti. Para 
bir fırsatı kaçırmaz, bunu büyük vermeden yolculuk eden maruf 
bir muvaffakıyet sayar. Kendi- tacir de ineceği yerde indi. 
sin?~n bilet farkı is~enirse bu- Evine geldiği zaman karısı 
nu ıtıraz_etmeden verır. .. .. bermutat ondan hesap sordu. 

. Fa~at ıstenmezse bunu huyu~ O gün nerelere gittiğini söyle
bır kar sayardı. Tramvayda b1- di. Fakat kadın elini uzattı: 
let almadan seyahat etmeği pek Bak dedi buna? Sen benden 
seve~. H~kumeti aldatmak için gizli n;relerde geziyorsun? .. 
de hı~ bır_ fırsatı . kaçırmaz~ı. Kocası şaşırmıştı. Kadın eski 
Vergı verırken eksık vermenın bir tramvay bileti göstererek: 
~rl~ türlü çareıe:~i a'.~· Fa- _ Bak, diye bağırdı, bu bilet 

at ı_nsanın her. gu~ı .hukumetlc te yazılı olan yere gittiğini sen 
verg~ ~e:nurlarıl~ ~şı olmaz. O- bana söylemedin!. . Anlat han
nun ıçın ıpek ta~ırı de bu fırsa- gi kadınla görüşmek için git
~ı.sık sık ~le geçır,emıy?r. Onun tin? .. Söyle .. 
ıçın kendınce zekasını ısletecek N .. r kt' İ k' · 
fırsatları başka yerlerd~ arar. e soy ıye~e ı. n ar ett~ 

Ald k · · 
1 

. ld Fakat kadın .ınanmıyordu. Dog atma ıstıyen erın a an- .. 
d - ı d "'ld' İ rusunu soylerse, tramvay da pa 
ıgı zamanlı ar az fe~ı ır. ~t.e ra vermeden seyahat için eski 

pıyasanın u maru ıpek tacın- b' b'I t' d 1 k 1 - · · d b' .. b .. 1 b' ır ı e ı yer en a ara ye egı-
nın e ır gun aşına şoy e ır T · d'" · · .. 1 k 
vak'a geldi: ne ı ıştır ~gını sf~ e~e ld arı~ı-
İpek tacirinin başına gelen nınktyanKında şerke ıd 1a ek ar o ta-
k, ca ı. a ın o a ar ızmış r 

va ayı anlatmadan evvel şunu k' b · · k ' .. l r 1 una ınansın, ınanmasın en 
soy eme 1

: disini bir kat daha tahkir ede-
Bu adam karısından çok kor- cekti. Söyliyemedi. Türlü türlü 

kar. Aldatmak istediği halde ce tevillere. saptı. Fakat kadın: 
saret edemediği birisi varsa o 
da karısıydi. Nasıl kadın?. . - Geçen gün, dedi, kuyurr. · 

Hiç güzel değil, fakat kocası da gördüğüm bir yüzüğü alır-
san bu mesele de kapanır ... 

na hakim ... Her akşam eve gel 
diği zaman kocasından hesap İpek taciri geniş bir nefes al-
sorar, o gün ne sarfettiğini, ne- dı. Fakat yüzüğün kıymeti her 
relere gitti !!ini inceden inceye halde tramvay biletinden aşağı 
arar. ~ d" 'ld'' geı t ... 

Bir gün ipek taciri tramvaya 
binmiş, gazetesini açmış, sözde Plaj ücretleri 

Plaj ücretlerini Emanet tayin e
decektir. Pliijlarda gece saat 11 den 

lı11aplilır ıiubatuı 

Tenkil.. 
60 ıncı haftanın 5 iiıciliğini 

İstanbul Eerkek lisesinden 273 
M. Burhan B. kazanmıştı. Ya
zısı şudur: 

60 ıncı ha_ .anın en mühim ha 
beri Türkün kudretini, teşebbüs 
ettiği her şeydeki muvaffakıye
tini bir kere daha gösterecek 
olan Şark haydutlarının imhası 
hareketidir. Şüphesiz bu haydut 
luk ta Şeyh Sait isyanı gibi bu
lunduğu yerde mahvedilecek
tir. Bunun neticesinde bir ikin
ci mühim nokta daha göze çar
pıyor ki o da: Artık memleke
timizde haydutların, şakilerin, 
irticaC'Iların barınacağı hiç bir 
yer olmadığının herkes nazarın 
da tekrar açık bir suretle anla
şılacağıdır. 

Vatandaşlarımızın rahatını 
bozan kim olursa ve ne suretle 
olursa olsun layik olduğu mua
meleye maruz kalır. 

Ağrıdağı'nda gizlenen bu hay 
dutların arasıra huduttaki köy
lerimize yaptıkları tecavüzler 
hem vatandaşlarımızı rahatsız 

ediyor, hem de hariçte hiç hir 
hareketimizi gözden kaçırmı
yanlar tarafından bir dedikodu 
mevzuu oluyordu. Bu şakilerin 
imhası için hükumetimizin yap 
tığı teşebbüsün muvaffakıyetle 
neticeleneceğinden eminim. 
llllHHlllllllJUllllHllllJIHllJlllllHllHNl"'ffMtlllltlUllUllHllllUH 

Sarkraki hadise 
' 

(Birinci sahifeden mabaat) 
gul olduğuna ve asilerin istih
daf ettikleri hedef ve gayeler
den hiç birini elde edemedik
lerine göre harekatı tenkili ye
nin esaslı safhasının 8-10 güne 
kadar bitmesi memuldür. 

Tahrikat merkezleri 
nerede? 

Alman haberlere göre eşkı
yayı tahrik eden başlıca üç mer 
kez vardır. Bunlar Maku, Mu
sul ve Haleptir. 

Çünkü mesela son hadiseler 
ile alakadar oldu~ kuvvetli ve
sikalar ile sabit olan maslUp 
Şeyh Saidin oğlu Saliihattin 1-
raktaki İngiliz kumandanının 
tavsiyesile İrak harbiye mekte
binde meccanen tahsil ettiril
miştir. Sonra gene bu Salahat
tin Halepte Hubyan ismile icra
yi faaliyet eden ve Kürt istikla
li için çalışan cemiyetin başında 
bulunan doktor Şükrü Mehmet 
ile münasebette bulunmuştur. 

Süvarilerimizin muvaf. 
fakiyetlı baskını İstanbul arasındaki mesafeden 

daha kısa zannedilmesinden 
mi? 

Vaktile bir düşman işgali es 
nasında teessüf edenlere karşı 
Kızlarağası Çamlrcadan gözü
nün gördüği.i kadar yerleri gös
terip sormuş: 

sonra kalınması menolunacak, ayni ANKARA 9 - Dün <>ece 
zamanda otel mahiyetinde bulunan 1 alınan son m;lumata göre her 
pliijl~~da ~" gece. 11 den sonra denı- tarafta ihata edilen şakiler le kı 
ze gmlemıyecektır. l ·· 

- Bunlar hep bizim mi?. 
- Evet ağa Hazretleri! .. 

- Ayol yetmez mi? Ne o-
luyorsunuz! 

Y eşilköy ile İstanbul arası
nı iki günde kateden mektuplaı
Kızlarağası zihniyetile sevkolu
nuyor denemez mi? .. 

FELEK 

taatımız temasa baş amış musa 
Deniz hamamı v~ plaj tesisatı demeler şiddetlenmiştir. 

yapılmamış olan sahıllerde halka de- M .. f l · · 1 t 1 
nize girmek için mayo ve peştemal u reze enmız .. e emas arı 
kiralamak yasaktır. Polis ve zabitai esnasında uzun muddet muka
belediye memurları plaj ve deniz ha- vemet edemiyenler seiame~i fi 
mami haricinde denize girenleri me- rarda bulmaktadırlar. 
nedeceklerdir. İhata çemberi tamamen da· 

BARBETTE111' 
raldığından eşkıya şiddetli ateş 
arasında kalmıştır. 

Süvarimiz, eşkıyanın tahas
sun ettiği Ağrıdağına bir bas
kın yaparak şakilerden bir çoğu 
nu öldürmüş, mii'ebakisi de 
neye uğradrklarını anlamıyarak 

tetkik ediyordu: di: 
- Bravo, Rasih ... Çok güzel Size pek hak veremiyece-15 "Milliyet,, in edebi romanı : 

., 

i 

l' 

:' Resme bakar bakmaz, bir çığ 
l lık kopardı: 
·' -A! 

Ferhunde, Belmanın yanına 
~koşmuştu, o da hayretle sıçradı. 
t Hürrem Hakkı, resimleri birer 
r birer çıkarıyor, Rasih Nevres'e 
t Ferhtındeye, Belmaya, Nevres 

1 Vadt'e veriyordu: 
- Bu, na~ıl ! Bu da enfes de

ğil mi? Hele bu, Belma Hanı
ma daha cok benziyor. .. Bu re
sim. fena ç1kmıştır ... Bu da gü 
zeldir. 

Rasih N evrcs, fotografilere 
; oaktıkça, Relmayı da sü~üyor, 
ı arada mukayese yapıyordu. Mü 
.~;ıh•lıı:J;. h~l<ihıtrn sasılacak ka 
• 
l 

Mahmul Ye!Jarl 

buldun ... Keşfin doğru! ğim, Ferhunde Hanım ... Benim 
Hürrem Hakkı, bir büyük fo- de bulduğum ayrılık, o noktada 

toğrafı seçti, Belmaya: değil. .. J ulyada, bir kadın ol-
- Bir dakika, dun.muz, dedi. gunluğu var. Belma Hanımda 
Resmi, genç kızın yanına tut ise, genç kız tazeliği ... 

tu, F erhundeye işaret etti: Belma, gözlerinin içi yanarak 
- Siz, bir mukayese yapın, minnettar gülümsedi. Rasih 

Ferhunde Hanım... Nevres, genç kızın bu can alıcı, 
Ferhtmde, bütün dikkatini eritici tebessümüne baktı, baba 

gözlerinde toplamıştı: sını düşündü. Nevres Vacit, bu 
dardı. Fakat bu hat ,şekil ben- - Resimde, fazla Avrupalı- tebessümü görmemişti, göre
zeyişine rağmen bir mana ayrı !ık vaL mezdi. Bu, çok hazin bir bahtsız 
lığı vardı: 1 Hürrem Hakkı, Ferhundeyi lıktı. Hiç bir hayal, bu tebessü-

"- Çok benziyor. .. Ama, na-

1 

hakem yapmakla çok yanıldığı- mii yaratamazdı. 
sıl diyeyim, tamamile değil. .. nı anlıyordu. Ferhunde için bu, Fakat Rasih Nevres, bir cihet 

Hürrem Hakkı, itiraza mühey enfes bir fırsattı Belmaya mi.it- ten de memnun olmuştu. Bu 
ya, baktı: hiş bir darbe vurmuştu. can alıcı, eritici gülümseme, in 

- Meselii ne gibi? Belma, kaşlarını kaldırdı, du- sanı aşık etmeğe kafi idi. 
Rasih Nevres, kollarını açtı, daklarını büktü: ; Rasih Nevres, amcasına bak-

ellerini oynattı: - Mersi, feriş ! tı. Hürrem Hakkı Bey, sönmüş 
- Hem benziyor, hem benze- Nevres Vacit, iki genç kızın bir balon gibi cansız, düşük, ha-

miyor. .. Neresi, hangi hali, han maske altında geçen mücadele- raptı. 
gi tavru benzemiyor? Bunu kat 1 sini, kendi kalbinde, çırılçıplak 
iyetle söyliyemiyeceğim, göste-: görüyordu. Belma. ruhta; Bel
remiyeceğim. Bir je ne sais quai ma, mizaçta, Belma, tipte kız

-6-

var. j lar için, bu, en feci bir mukaye-
Nevres Vacit, yakın gözlüğü- 1 se, en acı bir hakaretti. Nevres 

nü taJcınıs, reıfimleri dikkatle 1 Vacit. vaziyeti kurtarmak i~te-

• 

Rasih Nevres, salonda amca 
sını buldu: 

- Beni çağımuşsınız. Bir em 
riniz mi \'ar? 

Hürrem Hakkı Bey. yavaş 

q •••• .. • 9 

Spor 

Mekteplerde spor 
teşkilatının faideleri 

Yeni tarz sporu inki
şafa götürecektir. 
Türkiyenin her köşesinde ve bil

hassa İstanbulda ehemmiyetli bir a
Jaka uyandıran mühim bir vaziyet ka 
rşısında bulunuyoruz. Klüplerimizi 
hayli düşünceye sevkeden bu me~ele 
Maarif Vekaletinin genç mekteplıler 
için verdiği ehemmiyetli bir kararı
dır ... 

Spor klüplerimiz bundan böyle 
vek3.Ietin kararı mucibince lise ve or
ta mektep talebelerile bütün alaka
Jarını kesecekler, bu sınıf haricinde 
kalanlardan istifade çarelerine baş 
vuracaklar.... Kararı vakiin tatbiki 
kat'i ve muhakkak olduğunu nazarı 
itibare alan klüpcülerin etekleri tu
tuştu, klüplerin kapanacağından spo· 
run mahvolması ihtimalinden bahs 
ederek bu işi adeta memleket i~in bir 
felaket gibi görmeğe kalktılar. He
nüz maarif vek3letinin mektepler 
spor tcşkilatr ve bu husustaki pro
gramından haberdar değiliz. Kim bi
lir ı 923 de tesis edilip bug-i;- mev
cudiyetinden hepimizin şr · P. etti
ğı Türkiye idman cemiy<' i teşki
latı belki memleket hesabına daha fa
ydalı olabilir. Bu işler için Avrupa
dan mütehasr:us celbi hükfımet için 
basit ve tabii olduğu kadar bunların 
bizim amatör idarecilerimizden hiç 
şüphe yok ki daha müfit olacakları 
gün gibi aşikardır. Hem bu iş için 
okadar üzülmeğe de lüzum yok. 
Memleket işi olan bu yükü yükle
nenlerin bu meseleye lüzumu kadar 
ehemmiyet vereceklerinden ümit 

var olmalıyız. Hiç umulmadık bir 
anda çıkan bu karar er geç şahit O· 

lacağnnız profesyonelliğe de bizi 
yaklaştırmış olacaktır. Ücretlıi oyun
culara takımlarında yer vermek za
ruretinde kalan klüpler azami mu
vaffakiyct için daha ciddi çalışacak
lar ve hiç şüphe etmemeli ki o za. 
man bu günkü vaziyetten çok daha 
kıymetli teşekküller vücude gelecek
tir. Bir taraftan klüpler diğer taraf
tan mekteplerin adeta yarış edercesi
ne faaliyeti netice itibarile memleket 
sporunun tekamülü demektir. İngil
teredeki Oksford ve Kembiriç'in 
yaptığı her müsabaka lngilterede 
en büyük alakayı celbeder. Dünya 
atletizmine tamamile hakim olan A
merikada f"n mühim atletik maçlar 
Futbol ve Beyz bol oyunları mektep 
dıvarları arasında inkişaf eder. 

Ergeç bu şekil teşkilat bi2de de 
kurulacak, fakat şu farkla ki bugün
kü gidişle klüplerimizde değil mek
teplerimi2de inkişaf edecektir. Bura
da en büyük temennimi2 Maarif ve
kaletinin mektep Spor işlerini celp 
edeceği mütehassislara tPrk etmesi
dir, o zaman memleket hesabına en 
büyük kazanç temin edilmiş olacak
tır. 

Ö. BESİM -----·--
Rüsumat müfettişleri 

teftişe çıkıyor 

Rüsumat müfettişleri yakında 
gümrük idarelerini teftişe çıkac2.klar 
dır. Bir teftiş heyeti Karadenize, di· 
ger teftiş heyeti de Akdenize çıka
caktır. Teftiş heyetlerinin seyahatle
ri bir kaç ay devam edecektir. 

eşyalarını bırakıp kaçmışlardır. 

Ekrem B. 
Sabık polis müdürü Ekrem 

Beyin harekat sahasında şehit 
olduğu hakkında deveran eden 
şayiaların aslı esası olmadığı 
anlaşılmıştır. 

sesle: 
- Seninle 

di. 
konuşacağım, de-

- Buyurunuz. 
- Nevres, odasında mı? 
- Hizmetçiye: Uyuyacağım, 

gürültü etmeyin, demiş ! 
Hürrem Hakkı, Rasih Nevre

sin koluna girdi: 
- Evde ne zaman gürültü var 

ki ... 
- Kim olursa olsun, beni ra

hatsız etmesinler, demek ola
cak. 

- Belma, bugün gelmiyecek 
mi? 

- İstanbula ineceklerdi. 
- Çok iyi ... Biz deniz kena-

rına doğru sarkalım. 
- Öğle güneşinde kimseler 

yoktur. 
- Gölgeden yürürüz. 
- Gizli mi konuşacağız? 
- Hemen hemen ... 
Hürrem Hakkı, arka yoldan 

gitmeği tercih etmişti. Bastonu 
na dayana dayana yürüyor, ara
sıra duruyor, nefes alıyordu: 

- Bahsedeceğim meseleye 
bir. sen, l~kaytsın; onun için sa 

Vilayette 

Deniz ku ytıları 
Derin ve kuyu yerle

rine işaret konacaktır 
Son zamanlarda plajlarda 

denize girenler arasında kuyula 
ra batarak ölüm ile biten facia
lar olduğu Vilayetin nazarı dik 
katini celbetmiştir. Dün Vila
yetten alakadarlara bu hususta 
yapılan tebligata göre plajlarda 
kuyu ve derin yerlere işaretler 
konacak ve bunlar tehlikeyi gös 
terecektir. 

Buna riayet ctmiyen plaj ve 
deniz hamamları sahipleri ha
kında şiddetli takibat yapıla
caktır. 

Polis üçüncü şubesi 
Şakir Beyden inhilal eden 

Polis üçüncü şube müdür mua
vinliğine birinci şube baş me
murlarınden Şinasi Bey tayin 
olunacaktu-. 

Y eni kanunlar 
Türkiye Cumhuriyeti merkez 

Bankası, Tütün inhisannın müd 
detle mukayyet olmadığı, As
keri ceza muhakemeleri kanun
ları dün Vilayete bildirilmiştir. -- -..... . 
Allah iştihasını 

arttırsın! 
Politika refikimiz yemek 

şampiyonluğu müsabakası aç
mış v"' oburları yiyecekleri ye 
mek listesini bildirmeğe davet 
etmişti. Müsabakaya iştirak e
denlerden Samatyada Yahya E 
fendi şu listeyi göndermiştir: 

1 Tekmil sövüş tavuk 
1 O Patlıcan karnı yarık 
10 Tabak piiav 
1 Okka armut 
8 Tabak sütlaç 
6 Bardak şira (yemek ara

sında) 

1 Okka ekmek. 
Erenköyünde Madam Mari

ka 10 tavuk yiyebileceğini bil
diımiştir. 

·---~-----

F eyziati Lisesi bina 
bulamıyor 

Bir müddettenberi muvakka 
ten Saraçhane başında bir bina
da bulunan Feyziati lisesi, Ar
navutköy sahilinde büyük bir 
tütün deposunu 16000 lira be
deli icar ile Evkaf idaresinden 
kiralamış, fakat aradan bir ay 
geçtiği halde elan bu binaya 
nakledememiştir. 

Buna sehep deponun sabık 
müsteciri olan bir ecnebi tütün 
şirketinin her gün birer baha
ne ile binanın tahliyesini ge
ciktirmesidir. 

Mektej idaresi, binaya bir 
an evvel yerleşmek için hava 
parası olarak 2500-3000 lira ka
dar para da vermeğe razı ol
muşsa da şirket bir türlü tahli
yeye yanaşmamaktadır. 

Mektep idaresi, şirketin bu
rada bulunan memuru aleyhine 
dava acacaktır. 

B ARBETTE111 
na açıyorum. 

Rasih Nevres, taaccübünü giz 
liyemedi: 

- Alakadar olmaklıgım mı 

Iazım? 
- Hayır ... Daha doğru, daha 

bitarafane muhakeme eder, hü
küm verebilirsin de onun için ... 

- Sizi dinliyorum. 
- Dün fotografileri göster.-

dikten sonra bahçeye çıkmıştık. 
Ben, resimleri toplamağı unut
muştum. Gece, valize koydum. 
Bu sabah, şeytan dürttü. Bir ha 
kayım, dedim. Bir tane eksik ... 

Rasih Nevres, alaka ile başını 
doğrulttu: 

- Bir tane mi eksik? 
- Evet. .. 
- İyice emin misiniz? 
- Dokuz on defa saydım. 
- Bir yere düşmüş olmasın. 
- Sabahleyin, daha siz uy-

kuda idiniz. Tekmil odaları, kol 
tuk, kanepe altlarına kadar ara
dım. 

- Hizmetçiye sordunuz mu? 
- Odaları süpürdüm, toz al-

dım, resim filan görmedim, de
di 

-
O değilmi 

Temp gazetesinin f 
muhabiri olduğunu sö 
Bourck Barouw'un şehri 
geçtiği yazılmıştı. 

Temps gazetesinin isi 
muhabiri, bu isimde 
Temps gazetesi ile hiç b' 
kası olmadığını bildirmiş 

Ekonomi 
ihracat eşyası kod 

yapılacak 

Tağşiş ve tahlil işlerile m 
mak üzere İstanbul Ali Ticar< 
tebinde tahlil, tecrübe ve 
laboratuvarı yapılacaktır. . 

Bu laboratuvar standard 
muamelesine tabi tutulacakla 
kemi ve kimyevi evsafını ta 
cektir. Ticari mallarımııın 
rrnI gösteren bir ticari eşya 
yapılacaktır. 

Tahlilat hakkında umumi 
!er konacaktır. Sergilerde t 
lunacak eşyanın ve diğer bÜ 
racat eşyasının tahlilleri beda 
pılacaktır. 

Bu laboratuvar pek yakındı 
hşmağa ba~hyacaktır. Bu b 
hazırlanan talimatname Vekil j 
frndan tetkik edilmiştir. 

Paspaldan muamel• 
vergisi alınmaya 

Buğday, arpa ve saire 
muamele vergisinden muaftir. 
afiyetten istifade etmiyen ra 
paspaldan da hini ihracında ırt 
vergisi alınmıyacaktır. 

İhtisas komisyonl 
Ticaret odasının idare 

ti bugün bir içtima edeC 
İdare heyetinin bugünkü i 
ında Odada teşkil edilece1' 
sas komisyonlarının natJl 
ri tesbit edilecektir. 

Borsada intihap 
Ticaret borsası intihap Jı1 

ti dün içtima ederek intiha# 
tirak edecekleri tesbit et~ 

Bu ayın son haftasında il' 
meclisi idaresinin intihabı 
lacaktrr. 

Zeytinyağı havuzıı 

Şehremaneti keresteci1ef 
gın yerinde inşa edilece · 
bir zeytin yağı havuzu ya d 
sının muvafık olup oıma 
Ticaret odasından sor111ııt 

Oda yaptığı tetkikat ıı 
sinde İstanbul'un zeytin 
ihracatında bir mevkii ol : . ..ı 
ğmdan bu fikri muvafık f!IT" 
miştir. 

İhracat broşürü 
Ticaret odası tarafmd,ıı~ 

tihsal ve ihraç em tiamız lı 
da bir broşür hazırlanma1' ili 

Oda bu broşür için b~üt 
caret odalarından ve i · 
darelerinden malUmat ist 
tir. 

Kambiyo fiatlerİ 
Dün borsada İngiliz lirası ı 

kuruşta aı;ffmış ve bir aralık l 
ruşa kadar yükseldikten sonra 
fiatta kapanmı$tır. Liret 8,91, 
911,5 kurustan muamele görı1' 

-o-

Kambiyo borsal. • 
lsıt::rlin 1 fl.J :; .ou Lt:\a ,,.. 
üoln.r 0.-17 08.0u ~ilin v ' 
Frank ! ı CJ5,Q!I ı\larlı.: 1, 

[.f rc·t 8 %.50 Lt:)' '" 
Drahmi J6 • ,_'lS Otr.ır 2• 

- Çalınmış mı? 
- Biri alınış, olacak! 
- Kim olabilir? .~ 
- Herhalde ben değili" 

Eminim, sen de değilsin· 
- Mersi! 
- Hizmetçi kızın da ~ 

ya, husı.ısl sempatisi old, 
olabileceğini tasavvur e 
rum! 

- Ferhundeden de şüpıı' 
mi ye biliriz. 

- Evet. 
- Belma mı? # 
- Neden babanı, en s0 

bıraktın? 
- Düşünmek isterrıed 

düşünmeğe korktugurn ell 
vetli ihtimal de ... 

- Acaba mı, dersin? 
- Siz, Belmadan ı:nJ 

leniyorsumız? 
- İkisinden de ..• 
- Hangi resim? 
- Belmaya en çok 

ni... ·ııı 
Rasih Nevres, göılefl 

padı, düşündü: 1 
- Kahve rengi kartotl 

Yalnız ba,. . .. 
(D~ 
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9 - Dem (3). Afrikanın ıimalin· 

de bir memleket (3). 

eğlenceleri 

DDnkO bllmeceml;ıln 

halledllmlş tekli 

_)YUKARDAN AŞACI 
1 - Bir meyn (5). 
2 - Vücudün ıuyu (3). Hayvan• 

ölüıü (3). 
3 - Yet (2). Nota (2). 
4 - lıve (3). Ekmek (3). 
6 - Bir çocuk yemİfi (3). Eta-

jer (3). 
7 - Nota (2). Nota (2). 
8 - Ben (3). ciğer (3). 
9 - inkıta (5). 

1111111111111111111111111111111111111ııııı. ...ıı1111111111111111111111111111111111111111 
- 11111111111111111111111111111111111.,... ........ 111111111111111111111111111111 - .. 

~ ANADOLU !i - --- --~ SiGORTA ŞiRKETi ~5 = :: E Tllrklye ı, Bankası tarafından teşkil edllmlştlr ~E 
: Yangın • Hayat • Nakliye - !Caza • Otomobil • mes'uliyet! :: 
: maliye Sigortalarını kabul eder. :: . --• Adres: 4 uncn Val<ır han lstanb Jl :: 
• 1 --: Telefon: latanbul - 531 Telgraf: mtlyaı :: 

: ııııııı 11111111111111111111111111,111ııı.. ~··········· • ••• • • •• • • • 11111111111 ıııg·· 111111111111111111111111111111111'•••,. ~···················••111111111111111 

ev et Demiryolları 
idaresi ilanatı 

~:ıı ton sürşorör yağıaın kapalı zarlla münakasası 4 ağustos 9.lO pazar· 
ıesi günü sut 15 te An karada Devlet demiryollan idare,ındı yap:la :aktır. 

lstirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat "minarl.,ını aynı 
günle •ıat 14,:10 a kad>r münakasa komisyonuna vermeleri li1.ımJır. 

Talipler münakosa ~annamelerini beş lira mukabilinde Ankara 'c llay· 
darpaıada f ıre veznelerinden ted>rik edebillrler, 

• • • 
Kayserı Poz bölOğü aln aylık et ve ekmeğinin kapalı zarfla mıinaka.<ası 

temmuz 930 çarşamba günü saat 15 te Ankarada De\let demiryollan 
tdare;inde yapılacaktır, 

iştirak edeccklertn teklif mektuplarını ve muvakkat teminaıl&rını ayni 
nde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu k!t!plii!;ine ,·ermeleri 

ltzıaıdır. 

TaUpler münakasa flrtnamelerinl üç lira mukabilinde An karada ve 1 lav· 
rpaşada idare veznelerinden Kayseride Kayseri - Sıvas inşaot müfettişli
nden tedarik edebiUrler. 

• • • 
Bin to~ yeril kok. kömürünün kapılı zarfla müoakasası 4 a~ustos 9.)() 

!7.artesi günü saat 1 5,30Ja Ankarada Devlet demiryolları idare inJe 
apılacaktır. 

l~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat ıemlnatlarııiı avnı 
unde uat 15e kadar miln•kasa k4tipliıtine <ermeleri Uzımdır. · 
"ıliplcr munakau şartnamelerini heş lira mukabilin<!e Ankarada n ı fay
rpatada idare ,·eznclerinden tedarik edebilirler. 

Evtaf letazıın nıü~ürlü~iin~en: 
\ 

!\tık darı kilo cinsi 
ı.ıoo 

800 " .. Kuru fasulya 
Nohut 

150 " 1200 " 

Ni~a ta 
Pirin.,: unu 

1500 ,, 
400 " 

4000 .. 

Un 
Salça 
Sabun 

500 .. Razakı iıziJmu 

500 ,, Kayısı 
ı 000 Kutu Kon.,crvc 

Guralıa ha. tanesine !uzumu olan bal~da muharrer on knlem 

:rzak ayn ııyrı alcnı munakasaı a vaz cdi!crek Temmı~zun -;m
ikincı Cumartesi gııncı •aat on be~te ihalc't ıcra edıkcı:p;ındcn ta· 

lip olanlarin şenıiti anlamak ve numuneleri gıırmck iızre her glin 
lc\·azını idarcşinc ve ihale glinu de kbre cncıım~nlnc muracaat
Jm. 

~mvali -metru~e ınu~urlu~un~en 
GalJtada kı;çlık l\lanokyan Lanıııda ikinci knıca yüz yirmi lira 

kı}mcti muhammencli lıir aJct buyuk demir ka a 22·7-1130 fari

l inı: musadif çarşamba giintı 5'1St IO da mJhalkn fun.~t olunaca

~ından taliplerin ye,·nı ve saati mczkur,1a maha!linde mı.te,ckkil 

satı~ kcımisyonuna muracaatları iBn olunur. 

Müzayede 
Temmuzun 11 inci cuma günü 

··h.1h _,;ıaı IOda lleyoğlun'da A1malı 
. 1 ·<cıdde ( Pcral'alasın karşı soka-
ında b4 ııunıerolu l'""ega apartı· 
•nının ı nıımerolu dairesinde bu· 

un an 'c \1osıo GlT!l.l~a ait cna· 
ar uzsvede suretile satılacaktır. 

'\leşe #; ıcın<lan m mu! bufe. 
cst:\ar, f oına fk kare masa \ c 6 

det sJn l.ıli <- mürckkep \'lenuaz 
emek d• ukımı, 'kaju kanape 2 
oltuk \ e eşıl kaı ıfc kıplı ö aan· 
liyedcn lbıırct a~ 9110n takım~ 
adr• yatık oıbhr~ aynalı dolaı>. 

aynalı lavıbo, gece muaları, iyAh 
ve bayız somyeli karyolalar. şezl..__0, 

tıınet sandaliyeler, aynalı konool, 
kadrolar, çay takımı, kutu derununda 
3G adet krlsıof çatal bıçak takımı, 

maden kabare, btblolar, muı:ıınba 

veaair eşyal beytlye. Anadolu ve 
,\ccm halıları ve seccadeleri. Pey 
sllrenlerJ n IOOde 25 teminat alınır. 

Zayi; lstanbul \"ela ona meltte
binden 10 haziran 1928 tarihinde 
aldığım 1928 numerolu tasdikna
memi gaip ettiğimden bulunursa 
muteber olmadığı ilin olunur. 

Vefa orta mektebi 106 No Cemal 

Favda daima birinciliği kazanmışhr •.. 
FAYDA daha müesssir, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Kokusu !atıf o~up 

kat'iyyen leke yapmaz. İnsanlara, hayvanlara ve n~batata za~arı yolıt~r. ~ A YJ?A. ısmıne 
dikkat ediniz. Devairi devlet, müessesatı milliye ve hususıye, Seyrısefaın, Hılalıabmer, 
mektepler, hastaneler, aihhat yurtları, büyük otel ve lokantala ·, vapur kumpanyalan 
FAYDA istimal ederler. . 

c::-~l"si 50, tenekesi 75, pompası 75 kuruş son derece sağlam ve 10 sene temınatlı. 
- Hasan Ecza Deposu - Toptancılı:ra tenzilat • 

Emniyet Sandığı 
nazarı 

müstakrizlerinin 
dikkatine 

Emniyet sandığı ıniidürliiğ·iiı1den: . 
Vadeleri hululünde tediyci deyn edilmeme. inde:ı dolay· bilmüz:ıyede satıl:ı,1 emvali gayrı· 

menkule borçlularına bir haftalık son bir ihbarname ı:;öndcrilecegine dair ne S.ımlık nizamn:ım~
sinde ne de icra kanununda bir sara at olaudığı gibi muştcrilcr tarafından yuzJe on. zam ı~ın 
vuku bulacak müracaatlar da kRbul edil~te;ı;ıne mütedair bir kayit olmadııtı haiJe < kı ırra kanu

nundan multclıcs bir itiyat saika~ile vukna gelen muracaaılarııı is"a[ına imkan olnı:ıdığınJan al:t 
k~daranın kat'i karar çekilmezden evci borçlarını uJcınl~ veya ycıa1~mi~ lıulunmal~ı lı\ıım gel· 

dı~i İlan olunur. -·------

TURKUAZ -BEBEK 
10 tcınmuz !9,10 pcrşcmlıo ak· 

şanıı 1\Jchlapta danslı l&arn. 

13 temmuz 9;ıo pazar günü saat 

16 d•n 19, 1·2• kntlor. 

ÇOCUK BALOSU 
Sürprizler · kotiy(\nlar 

Masalarınızı evciden tutunuz. 

----------
Beşiktaş Park bohçesi bu nkşom 
Komik llıımbullu lsmail efendi 

varyete, bando, tiyatro 
duhuliye ,JO knrıış 

Erenköy cadde bostan 
sayfiye bahçesinde 

10 ıemmiıı. perşembe akşamı 

muhteşem mıisamere tafsil.it el fün. 
lannda arayınız. 

Müzayede ile saht 
Temmuzun 11 inci cuma günü 

sabah ":ıat 10 da ~l,li'dc yeni İ!\tU· 

yon Bahçe soka~nda i\lc,rutiyet 
apartıın;1·1ınırı 8 n ımcro!u d:ıircsindc 
bulunan \'e nuıtchcr hiı uill'\'e :ıit 

gayet ncfıs cşyolar mıizaycdc sure· 
tile Sltıtacoktır. 11 

9 porpıl • J ıııu'°kkep asri m3\ un
gaycı mwketnm!I ıeınck ncil tokımı, 
'l'onet f1lııikası rnaı1uLu.1::ıda:ı 9 pa.r .. 
çallın ıb:ırct gavet nefi::t s1f >n takı 
mı, aynı Jbrik:.J ""'13'1tul:l.t.nda.n tt•diJe 
lıır portmanı..ı, 5 pırçad•n mlirek· 
kep b'll\ rt ?.arı! ı •k oda takım~ 
pomya kadife kan•pe koltuk takımı 
perdelerile lıirlikıe, ip<kten ınonıul 
diğer küçük bir salon, seJcfli tabure 
ve etajerler. krist:ıl ,·azolar, mct:d 
b14n likor t:ıkımı, rııermer heykeller, 
kolon ,.e gramnfon etaj:ri, çını s»ba 
ve salam•nJra, g.1)«t şık l~ke bir 
vitrin, ~·ın ve Japon v.ııoları, kom· 
p1e ema\'..:: banyo takı.nı ve air c~yat 
lıcytıye. Hua ıl markalı n ·!is Fran 
sız pi\·nno)ll ~\na.Jolu ve ı\ceın halı .. 
13.rı 'e s~ccadt!lcrı pey ıc;üren!erden 
100 de 2S t.m·nor alıntı. 

htanbul ikıncl icra -;,.7'.-;..hıtundan: 
Bir borcun temini zımnında hac· 

zolunarak panya çenilmesfne l:arat 
verilen J adet muok<ıı kanape ve 
bir adet kebir yazı hm. 'e lıir adet 
\"!yana ınamuUtından lua ve bir 
adet soba 13 temmuz 930 tarihine 
mü ıdlf pazar güııil sanı dokuzda 
Tak.miste kuru kahveci har.ının Süncü 
katında açık artırma ile saulacağın
dan taliplerinin yevm ve •aatl mu
ayyende hazır bolunacak memuruna 
müracaatları ilAn olunur. 

Üçüncü icra memurluğundan: 
Mahcuz ve satılmasına karar 

venlen Topkapu haricinde Nazif 
Efendiye aiı sebze bahçesinde demet 
halinde bulunan arpalar şehnbalin 
15 inci •alı günü saat 8 de mahal· 
!inde hazır bulunacak memur tarafın. 
dan satılacatı il1n oluuur. 

r11iitiiı1 inhisarı u lll u ın i lll tid iirlii
ğiiıı deıı: 

7~ ton Jerli malı ~ivi 
idare için yerli malı olarak 70 ton çivi pazarlıkla miılıaya~ 

edileceğinden taliplerin her gün gelip niımuneleri ve ~artııamcyı 
görmeleri ve pazarlı~ı için 14·7·930 pazartesi günü saat 10,30 
da Galatada mlilıayaat komisyonunda bulunmaları. 

Fotoğraf 
Hafif 

DAK 
makineleri 

sağlam 
Basit 

HAWK-EfE 

\ Pocket - Kodaks 

Her ıerde arayınız. 

Kars ~eller~arlığın~an ; 
rarsın Yu<ufpa,a ınahal'e inden Cazi l\luhtar paşa caddcsındc 

em~·ali mcrrukcdcn fevkani dört oda hir salon iki korıdor "iki 

odunluk lı~ m.ıtbah tahtani dört oda iki koridor bir nhır b~r 
hnu7. şamil 427/72 numaralı haneye bir senede uç muoa\l takı ıt 
ile ödenmek üzre 6000 Altı bin lira kıymet tahmin edilerek 

10·6·~1.10 c:ırihiRden itibaren ocuı: günü miiddetle kapalı zarf usu· 
lilc mevki ınliznycdeyc konulnrnştur. Talip olanların Kars Defter• 

darlığına müracıı:ıılıırı İlAn olunur. 

lstan~ul Güınrütleri ınu~alaza ınü~ürlüğün~en: 
1 Rusumaun (1) nomaralı vapurunun govene ve makine ı.amlutı 

20 gun müddeılo ve kapalı ~rfl• münakasa a konnlm~sa:da tekli! edilen 
hatlar haddi tttd1lde gorCilmedigınden bu km• bir halta müddetle aleni 
mGnakaoava yazcdilmlşıır. 

2 - ~ • ıs1dd•k şartname nushalan komisyon lı:ltabetindeıı alınacalı:tır. 
,l TıliplerlJ pey akçe! rile berılıer ye' mi ihale olan 14 Temınu:r: 

930 urihi.ıe mıludil oızanr3i tUo•ı sut 14 t• m11hafaı;a mudUı)yttinde 
:.. .. •r hı 11 •ııur"' 1 ' .. ~ 

'arın.ı.ı bu u"' tık ırler k ;ı; n n 

iza Han~ 1 
hergOn dinlem•k ve zel lıır gece geçırmek ·~rc:-seni 

Saray Burnu 
Parkına geliniz. 

I••• Fiatlar: Duble bira 20 envaı mezeler 25 kuruştur •-•• 

lstan~ul VilaJetin~en 
Dahiliye vekAleti celilesinln ( ı ıi!us meselesi ) namındaki mec

muası pazarlık su-etile tabettirilecektir. 13 Temmuz 930 tarihine 

müsadif pa7~t7. günü saar l S de villyeı: mübayaa komi rnunda 

pazarlık yapılacağından şeraiti ıiıtrenmek bteyenlerin vilayet mek

culıt kalemine ve pazarlıg.ı iştirak edeceklerin de teminatı kat'i

yclerini mıisı:ııshiben komisyona mtiracaatları ilAn olunur. 

~·•Sıhhat ve neşe kaynakları•• 
Hayatın bütün keyif ve neşesini kaçıran, hayatı insana 7.ınılan 

eden muannit sancılar, mafsal lltibaplan v" bllhassa a abl a~rılar 
uzun ve dev.mlı lılr tedanye ihtiyaç gösterırler fakat... 

Zümrüt J l ~ ~ Y l Kaplıccı.ları 
Hu ağrıl1rı kısa bır zamouıl ı izale ettiği gibi, egzemo, Gıl vcSalr 

cilt h><talıklanaı, mıde \"C barsak iltihaplarını, ·ovorı~ m triı VC$alre) 

~ "'' ·;~':ı::ı:"';. o<la fiatlarında tcnzililt 
:.. yapılmıştır .. 

Ta~lisiJe nınnın nıu~urluğun~en 
220 ;hl :.!40 aJet k .ı kııllu, hey az ren Kte yazlı'- fanelAnın 

p:ızurı kla mıılıa~ a 'l mı;' .ırrc• bulu~duğundan y -: ma'IlulatınJan 
olmak uzcre b· )·ıld;ı Jnıu-. i ır.ız etnı~k i>tcycnlcrın 14 Tem 

,uz 'JJO tarilıın~ 1-.aJ• Ga1 Jtati1 rıhtım caddc;indekı idJreı rııcr 
kcziyc)"L mııraı.:aııtları '- pazarlık mu:ımclcsinin dahi inıil>ap cdı 
kı:ck numune nıucilıiııec 17 Temmuz 930 p~r~eınhc gunıi Mat 
onda icra kılınac:ıgı ilan olunur. 

ispirto ve ispirtolu içkiler 
idaresinden: 

inhisarı 

17 592 adet boş şişe Beşiktaş am mnla 
l .'i()(JO kilo •andık enkazı 

f>OO adet kiremit 
• 

Kabar aş 
• 
• 

1 G sandık kur~un tapa • • 
90 çeki taş ,. • 

Yukarıda vazıh eşn 21ı·7 9.10 ıarilıinde saat 10 da Galaıa'da Kefe!! 
honında komL;yon m.rifetile lıilmilz•ı•ede satılacaktır Talipler bu mıl 
l:ırı mezkı)r amh:1rJır,t11. her ;tnrnan görebilirler. 

Tütün inhisarı Umumi Müdür
lüğünden · 

Köhne malezme satıl-
ması 

Toptaşı, Çapa, F eriye ve Galate depolarında mevcut 8889 
kilo kaııaviçe, 279 kilo çul, 4498 kilo ip, 269 ki:o marka 
bezi ve 500 ki'o ambalaj pazarlıkla sat.lacağınıbn t !iplerin 
her gi:.n gelip şartnameyi görmeleri ve pazarlığı için yüzde 
yedi buçuk teminatı muvakkateleri ile birlikte 16·7·930 
Çarşamba günü saat 10,30 da Galatada Mübayaat komisyo· 
nunda bulunmaları. 

~>C<XX><XXXXXOX'>::'.x'::<XXX'x:XX><X 

Hafız Sadettin ~~ı~ 

~~LUMBiA 
plfıklannda okuduğu 

dini E ~~Et 1 T plakı 
, un~t etmfştır. 

A N lkraz o. 
IG4!13 

ı luhan1min kıyn1eti 
L. 9.lOO 

Eıı1i1iyet saıı<lığı ka(i karar ilaı11 
Zekiye Hanımın 1 Ci.J.98 ikra1. numaralı deyn scnedl mııcibınc<! 

Emniyet sandığından i tikrnı ~yledi~i meblağ mukalıilirıde sandık 
namına merhun bulunan Bey lerbeyindc Kiipliice mahal!csiııd~ 
Şcm ;i Ber ve Çamlıca sokagın,la e,ki 44, 48, H, ıtı, 5,l, 44, 

44, .J.H, 44, 48 ve cedit 30-1. 122, 122 ve 97 numaralı lıq 
vıız doksan arşın arsa uzerinde hir katı kiırgir ve iıç katı ah, p 

oİmak üzr~ dort katta kırk sekiz oda, uç sofa, bir nıulfoğı ve ( :ı 
ar~ın arsa üzerinde bir hamamı ve iki yuz dokuz kusur don ım 

araziyi mu,tcmil bir köşkun tamamı rndesi hitamında borcun 

U<lcnmcmcsi ha, 'nle or beş g ın muddetk muza yede} c çıkar l~· 

rak 26 Temmuz 9JO tarihine ,piıo:ıdıf cumartes. v,ıınıı knt.i kl· 
rarının çekilmesi mukarrer bulunm~~ olduğund·ın ıah;ı ol.ınlnrın 
yevmi mezkurda saat on .tltıya "'•·'•• ı:.andık ıdarc>inc mur .:aac 
eylemeleri ilAn olun ur. 
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Bahçekapı'da Zaman, lzmirde Moreno Margunato ecza deposu. Fiatı 80 kuruştur. Umumi deposu: Bahçekapı iş Bankası arkaı;ında Mazon Botton ecza deposu. --------

Emniyet sandığı müdürlüğünden: •xxx•Aldanmayınız •xxx• SEYRISEFAIN 
:.:~• ıırru Morhanatın clnı ve nevı Borçlunun ~ • • ~ l--M-e-rk_e_z_A_c.;;e_nı..;ıı-; _G_a_a_t,-k-ö-pr_il-411 
ıı~~!ıı No ısmi M F a~tazı Kaşa pa~tolon!ar 5 l~radan başlar M başındı. Beyoğlu 2362 Şube 
1145 130 Süleymaniyede Saman viranı evvel mahalle- Zarıf Çocuk elbıseslerı 5 lıradan başlar ıentesıı Mıhmudlye Hanı altındı 

sinde atik~ Dökmeci!er ce~.it Dökmeciler. ve Fuat Sof Caketler 7 liradan başlar Istanbul 
740 

paşa sokagında eskı 12 mükerrer 12 yenı 103-13 • • Mudanya postaSl 
numaralr Dölmıeciler caddesinde bir hane ile Fu Yazlık keten elbıseler 8 lıradan başlar 
at paşa caddesinde 103 numaralr kagir bir dükka Kostümler 10 liradan başlar Cuma, Pazar, Slaı, Çar. 
nın tamamı. (Mezkur dükkan elyevm hane ola- •• • şamba günleri idare rıhtımın-
rak müstameldir.) Ziver B. Pardesuler 13 lıradan başlar ııdo g da kalkar. 

950 764 Süleymaniyede Şemsettin Mollagürani ma- Ismarlama kostümler 25 liradan başlar (GÜLCEMAL) vapuru ta-

h~~lesinde Yoğ~çuoğlu sokağın~a eski 1?-17 KAZMIRCJ ALI RIZA rafından yapılmakta olan 
mukerrer ve yem 35-4 numaralı hır hanenın ta- • (lZMlR SÜR'AT) postalarıl4 
mamı. Sabiha H. Ömer Hulilsi Efendi Müesseıatı İstanbulda Emioöoünde, Temmuzdan itibaren badema 

234 3543 Üsküdar'da Hamzafıkrh mahallesinde Aziz 
Mahmut efendi sokağında eski 51 yeni 19 numaralı 

bir hanenin tamamı. Tevfik ve Mehmet Şükrü E 
fendiler. 

%XIX• Ankarada Kooperatif karşısında ~X%%I• h~r hafta lstanbul'dan pazar
tesi İzmir'den çarşamba gün-

257 4247 

351 4332 

184 4345 

1435 4392 

388 4372 

Eski Alipaşa'da Tabakzade mahallesinde De
ğirmen cıkmazı sokağında eski 14 yeni 16 numa 
ralı maabahçe bir hanenin tamamı. Rabia H. 

Kadıçeşmesinde Sinanağa mahallesinde ve yo 
kuşunda eski 5 mükerrer ve yeni 29 numaralı ah 
ahşap bir hanenin tamamı. Sadık ef. Feridun H. 

Üsküdarda Evliyahoca mahallesinde Kuşoğ
lu sokağında eski 7 yeni 5 numaralı maabahçe bir 
hanenin tamamı. Ali Ef . 

Kadıköy Osmanağa mahallesinde Aziziye soka 
ğında eski 8 yeni 24 numaralı maabahçe bir hane
nin tamamı. Zehra H. 

Alacahamam Çelebioğlu Alaettin mahallesin 
de Mısır çarşısında eski 11 yeni 11 numaralr bir 
dükkarun tamamı. Mehmet Ali Ef. 

460 4590 Kadıköy Rasimpaşa mahallesinde eski Halita 
ğa yeni Hayri Bey sokağında eski 18 mükerrer ye

ni 44 numaralı geçit mahallini müştemil maabah 
çe bir hanenin tamamı. Şeref Tevfik B. 

529 4731 Üsküdarda Tavaşi Hasanağa mahallesinde Do
lap sokağında eski 82 yeni 50 - 48 numaralı ma
abahçe bir hanenin tamamı. Mürşide H. 

m 4743 Üsküdar altunizade mahallesinde Hacı İbra
hirnağa sokağında eski 5 yeni 11 numaralı maa .. 
bahçe bir köşkün tamamı. İffet Hannn ve vekili 
Rüştü B. 

17!1 4765 

517 4774 

Haydarpaşa'da Hasanpaşa mahallesinde eski 
Nazifbey yeni Fıstıklı sokağında eski l müker
rer yeni 7 numaralı bir hanenin tamamı. Hatiçe 
Lfıtfiye H. 

Saraçhanede Dülgerzade mahallesinde eski 
Sandıkçılar yeni Köprülü sokağında eski 2 yeni 
11 numaralı maa oda bir dükkanın tamamı. Meh
met Hüdai Ef. 

6!!7 4787 Usküdarda Altunizade mahallesinde Küçük 
çamlrca caddesinde eski 13 mükerrer yeni 47 nu
maralr maabahçe bir hanenin tamamı. Fatma Se
niye H. 

13000 20247 Galatada Hacnnimi mahallesinde Kumbara
cı yokuşunda atik 4, 6, 8 ve cedit 4, 6 ve 10 numa 
ralr iki yüz yetmiş iki arşın arsa üzerinde kagir 
altı katta beş daireyi ve beher daire beşer oda bi
rer mutfak birer sofa ve umuma mahsuss çama-

şırlık ve mutfak ve bir hamamı ve altında dükkaru 
havi bir bap apartmanın tamamı. (İşbu apartma
nın methali aşağıda zikrolunan fabrikanın metha 
lile müşterektir.) Etem Adil Bey 

5000 20247 Galatada Hacımimi mahallesinde Kumbaracı 
sokağında atik 6 mükerrer ve cedit 8 numaralr 
ve dört yüz elli bir arşın arsa üzerinde kagir bir 
kattan i'baret tasarruf senedine nazaran mağaza 
ve elyevm doğrama fabrikasının tamamı. (Yu 
karda zikrolunan apartmandan ~eçilir hakkı mü
ruru havidir). Etem Adil Bey 

Yukarda ikraz numaralan yazılı emlak vadesi hitamında te
diyei deyin edilmemesi hasebile (altmış bir) gün müddetle sa
tılığa çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsilat almak is
ıiyenlerin Sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Yüksek Orman mel{tebi rek
torluğundan: 

Erzat ve levazım saire nınnatasası 
Mektıebimiz erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf usulile 

münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek ü
ere her gün, münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 24/ 

Temmuz/930 Perşembe günü saat on beşte Defterdarlık bina
sında ınüessesatı iktisadiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

lstao~nl Limanı ~a~il ~ı~~iye Merkezi 
Ba~ta~abettn~en: 

40 Adet ltldfıfar torbası 
950 » Saç liğcn 
150 , Saç mangal 
100 ~ Saç ayağı 

Yukarda cifö!eri ve miktarları yıızılı dört kalem itl!fıfar mal
zemesi aleni münakasa suretile mübayaa edilecektir. 

Münakasa günü 24 Temmuz 930 tarihine müsadif per~cmbe 
günii saat 14 olarak tcslıit edilmiş olduğundan taliplerin merkezi
mizde mevcut mimunelerini görmek ve bunlara alt şartnameyi 

almak iizere her giın Galatada Karamu~ta[a paşa sokağında klin 
merkezimiz levazım memurluğuna ve münakasa ,günii de ihale 
komisyonuna miiracaatları i!An olunur. 

BUY OK 
TlYYlBe PlllNGOSI 

6ncı keşide 11Temmuz1930 dadır. 
Büyük 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 edilmelidir. 

~~ . 

Evkaf umum müdür- Mahrukat münakasası 
lüğünden: 

Ankarada Ahirnesut nahiye 
inde inşa kılınmakta olan yatı 
'llektebine ilaveten yapılaGak 
oina inşaatı pazarlıkla münaka
>aya vazedilmiştir. 

l - Münakasaya iştirak ede 
cek müteahhitlerin bizzat müte 
fıassıs, mühendis mimar olma
ları ve yahut inşaatın her tür-
1ü mes'uliyeti kanuniye, idare 
ve fenniyesini kabul ve ifa eyli
yecek mütehassıs ~mar veya 
nühendis ile bilfımum muame
atta müştereken mes'ul olmak 
.izere teşriki mesai etmeleri 
'lleşruttur. 

2 - Teminati muvakkate 
teklif edilen fiatin yüzde yedi 

buçuğudur. 

3 - Emri münakasa (26/ 7 / 
1930) tarihine müsadif Cumar
tesi günü saat on beşte Ankara 
da Evkaf Müdiriyeti umumiye
sinde icra edilecek ve teklif e
dilen ifati mutedil bulunduğu 
takdirde Müdiriyeti umumiye
nin tasdikina talikan ihale olu
nacaktır. 

Talip olanların tafsilat ve i
zahat istihsal etmek ve şeraiti 
fenniyesini anlamak ve projesi
le teferrüatını görmek üzere An 
karada Evkaf inşaat ve tamirat 
Müdürlüğüne ve İstanbulda Ev 
kaf heyetifenniyesine müraca
atları ilan olunur. 

Borsa ve ~snıanh Bankası konıiserli~in~en 
Borsa idaresi için lüzumu olan defterlerle matbu evrakı itaya 

talip ol:ınfarın nümunelerini görmek üzre 12 Temmuz 1930 cu
martesi günü saat ondan on ikiye kadar dördücü vakıf handa 
Borsa tds•esine mür~caat ~vlcmeleri . 

Yüksek Baytar mektebinin bir senelik ihtiyacı olan kırk 
ton kok kömürü, 100 çeki odun, 3000 kilo meşe kömiirü 24/ 
'l'emmuz/930 Perşembe günü saat 14 te ihaleleri icra kılınmak 
üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talip olan 
lann şeraitini anlamak üzere her gün ve ihale günli saat 14 te 
Defterdarlıkta İktisat muhasebeciliği mübayaat komisyonuna 
müracaatları . 

Robert Kolec 
Kolec kısmı - Ali mü.Jıendls kısmı - Sanayi kurlan 

15 temmuzdan itibaren her perşembe 

9 dan 12 ye kadar müracat 

Memleketimizin zengin sa
lonlarında herkesi memnun 
edecek mllteaddit mobilya 
ve karyolalar mevcut olup 
tediyatta da azami teshilit 

gösterilir. 
FINCANCILAR yokutu 

27·29 numara 

ASRI MOBiL YA 

.. 

ve cuma günleri saat 

kabul olunur. 

Mağazalan: Telefon: lstanbul 3407 

leri saat 14,30 da kalkar. 

(MERŞ!N) SÜR'AT) pasta
ları da 16 Temmuzdan iti
baren her hafta lstıın bul' dan 
çarşamba glinlcrl saat 11 de 
kalkar. 

lskenderlye sür' 
at postası 

(İZMİR) vapuru 11 tem
muz cuma günü saat 13 te 
Galata Rıhtımından kalkarak 
rtesi sabah İzmir'e varaca 

ve ayni günün akşamı İzmir 
den kalkarak pazartesi İsken 
deriye'ye varacaktır. İskend 
riye'den çarşamba kalkarak 
cuma İzmir'e varacak ve öğ 
leden sonra İzmir'den kalka 
rak cumartesi öğleden sonra 
lstanbul'a gelecektir. 

lstanbul-lskende

ri ve yolcuları için 
lira 

Birinci kamaralı 120 
ikinci ,, 80 
Üçüncü ,, 40 
Güverte yemeksiz 20 
Bir yolcunun azimet ve av

det biletinin avdet kısmında 
yüzde yimıi beş, üç veya dalı 
fazla nüfuslu bir aile olursa 
yüzde otuz; ve üç veya dalı 
fazla nüfuslu ailelerin yalnı 
azimet biletlerinden yüzde o 
tenzilat yapılrr. 

Trabzon ikinci 

postası 
[Karadeniz] vapuru 10 Temmu 
Pcr,embe akşamı Galata nhn
mından hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize Hopı'ya gidecek ve dönüş· 
te pazar iskeleslle Rize, Sür
mene, Of, Trabzon, Polatbane, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop , İneholuya uğrayarak 
gelecektir. 

Jalova 
Plaj ve 
Kaplıcaları için 

Cuma postaları 
Köprüden: 

D. S, D. S, D. S, D. 
00 9 00 13 15 21 so 

Yalovadan: 
S, D. S, D. S, D. S, D. 
5 15 18 00 19 00 19 45 

Yolcuların bilhassa Plajlar
dan Azami surette istifadele
rlnin temini için saat (13, 15) 
de bir posta yapılmışnr. Bu 
posta köprüden hareketle 
doğru yalova'ya (15,25) de 
vanr ve Yalova'dan (19,43) 
de kalkarak köprüye (21,55) 
de gelir. 

Antalya Postası 
(Anafarta) npuru 13 Temmuz 
pazar 1 1 da Galata nhıımından 
harekede lzmlr KUllUlı: Bodrum 

Rados Fethlyt Finike Antalyıya 
gidecek .,.. dOn!l,tt mezkdr 
lıkelelerle birlikte, .Andlfli 
Kalkan Daiyan Marmaris Kuş
adası Çanakkale Gellbolu'ya 
ugrayarak gelecektir. 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) vapuru 12 Tem
muz cumarte8i 1 7 de idare rıh
nmından kalkarak Gelibolu 
Lapseki Çanakkale İmroz Bozca 
adaya gider ve Çanakkale 
Upsekl Gellboluya uğrayarak 
elecektir. 

Amme·Luther-Seck·GreHenius Werk 
asbık fabrikalarından müteşekkil 

dOnyacB meşhur 

M 1 A G 
Her nevi değirmen, ekmek fırını, 

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

Talep üıerine meccanen pl~n ve 
proje tanzim ve mühendislerimiz ta
rafından ziyaret edilir. Fazla tafsilat 
için Calatada Perşembe pazarında 
Aslan banda l ·5numaralarda mühendis 

1ZAK1NO ARDİTTİ 
Müesseselerine müracaat olunmau Tras 
nmlsyonlar, değirmen taşlan kayışlar, 
ipek ve işbu ticarote mütedair sair 
bilcümle mevat depomuzda mevcuttur. 

BAKTERIYOLOK :r-'I 
Dr. IHSAN SA~~'"-·· 

akteriyoloji laboratuvar 
Umum kan tahlilatı, Frengi nok-
ta! nızanndan (Vaserman tcamülü)t 
kan küreyvatı sayılması, tifo ve ısalı 
mı hastalıkları teşhis!, idrar, bh-
gam, .cerahat, kazurat ve su ıagi
lilttı, Ültra mikroskobi ile frenut 
ranması, hususi aşılar istihzın mn 
enesl. Divanyolunda SulıanMabma 
türbesi No. 189 Tlefon Is. 981..1 

lngillz mamulAtı 

11NASIDNiL,, M~T~B~ 
Mazot ve mangal kömürU ile 
müteharrik gayet sade, iktisadı 

ve fiaıı her türlü rekabetten 
aridir. Tediystta teshilAt Her 
zaman teslime amadedir. Tafsilat 
için Galatada Perşembe pazarında 
Arslan Hanında 1-5 numaralarda 

IZAKINO ARDITTI 
müessesesine müracaat olunmasL 

SADIKZADE Nazım 

VAPURLARI 

Mersin sor' al postası 
muntazam kamaraları havi 

F •• vapur~ 10 
UrUZ3nTemmuz perşembe 

akşamı l 8deSirkecl rıhtımından 
hareketle (Çanakkale, lzmir, 
Güllük , Budrum, Fethiye, 
Antalya, ve Mersin ) e 
azimet ve avdet edecektir. 
Tafsilat için Sirkeci: Altlye 
han birinci kat Sedı1< zade 
Nazım vapuru acentaliğine 

müracaat Telefon İstanbul 

4240 

Trabzon lüks postası 

Sulhıo;.~;~uzPerşembe 
günü saat 20de Sirkeci nhttının

dan hareketle (Zonguldak, İne
bolu , Gerze, Samsun , Ordu , 
Giresun, Görele, Trabzon, Rize, 
Mapavri, Hope ) ye azimet ve 
ayni iskelelerle Silrmene, Va.kh
keblr, Görele, Fatsa ve Ünye
ugrayarak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için mahalli 
müracaat Sirkeci salonu karşı 
sinda Mizan Oğlu Han No: 2 
Telefon lstanbul 354 

14 emmuz pazartesi gü
nünden itibaren mevcut Mu
danya postalarına ilAvetcın 

pazartesi, perşembe, cuma.r
teııi lstanbuldan Mudanya'ya 
pazar, ıslı cuma günleri Mu
danya'dan lstanbul'a Ereğli 
vapuru tarafından arallk pos
taları yapılacaktır. 

Vapur Tophane Seyrisefaln 
nhttmından 8,30 da Mudan
ya'dan da 1 O da kalkacak
tır. Gidiş gelişinde ( Armut
lu) ya da uğrayacaktır. 

13 Temmuzdan itibaren 
Pazar, çar~amba postaları da 
Gemliğe uğrayacaklardır. 

1 Dr.Horhor 
lleyo!;lıı '1 ktc,> so'o< 

n· ... ıa~·ı.;n~ .:-,b,1·~1.ı akşı:n.t 

lst. 4 en ıc... nıenıurlu 
Açık anırma ile parayı 

cek gayrı menkulun ne old 
imal~thanesi mıa arsa bir b•P 
bone, Ga) n menkul un b 
mevkL mahallesi, soltagı, nu 
Galata hacı ama m. çeşme 
a. 14,16 No; Takdir olunan 
5000 !.; Artırmanın yııpılac•I' 
gün, saat lst. 4 cü lcr• 
11·8-930 L 14 lla 16 ya kıılı! 

1 - işbu gayn menkulııA 
ma fartnamısi 31-7-30 tı 

itibaren 930-2~ 1 No. ile 15' 
icra dılreslnln muayyen nu!D..4 
her kesin göre bilmesi için J 
llAnda yazılı olanlardan faz~• 
mat almak isteyenler, işbu 

meye ve 930-221 dosya nu 
memuriyetim.ize müracaat e 

2 - Arıırmaya lşdrak i 
karda yazılı kıymetin yüzde 
teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu siclllile 
olmayın ipotekll alacaklıJarlt 
ıl&kadırların ve irtifak hakkı 

!erinin bu haklarını ve husu 
ve masrafa dair olan iddal• 
il~n tarihinden itiharen ylr 
içinde evr~kı m s it ,ıeriİe 
memuriyetimlzc bildirrnclc!İ 
eder aksi halde hıkları tapu 
sabit olmıyanlar •aıış bedelini 
!aşmasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gilnde J 
ya iştirak edenler artırml şnr 

sini okumuş \"C hizumlu ııı 

almış bunları tamamen kabulı 
ad ve itibar olunurlar. ÜstUnl 
kılan gayn menkulun bedeli 
nında verilmezse gayrı menk 
el bir artırma ile satılır ve 
farkı \'e mahrum kalınan yti 
faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hacet kalmaksızın memuriye 
alıcıdan tahsil olunur. Beş n 
fıkradaki şart tahakkuk etmek 
dile üç dela bağırdıktan sonıi 
menkul en çok artıranın üst"" 
takılır. Şart tahakkuk etmez;e 
mı geri bırakılıp alıcı taahh 
den kurınfur ve teminat ta k 

5 - Artırmanın birinci 
ikinci olmasına \·e gayrı 

teılluk ed'en kanuni hakka ve 
tarzına göre diğer şartlar. 

1 ci dir müterakim vergi, 
icare müıteriye aittir. Yazı/ali 
yukarıda gösterilen 11-8-930 
d~ Lıt. 4 cü icra memurluğu 
6ında lfbu IUın ve gösterilen 
şarrnamesl dairesinde satılac 

olunur. 

Pazarlıkla Et 
ŞehremJnetlnden: Haseki. 

rabpaşa, Beyoğlu ve Zührevi 
neler için üç ay zarfında 

olan Eı pazarlıklı dınacaktıt• 
Ierln tartnameyi görmek i 
gün pazarlık lcln de 16 tem 
çarşamba günü saat on bel 
levazım müdürlilğüne gelme 
-----~----

Cafer Fahri Be 
eseri eri 

Ta.ukçuluk 
Keçi beslemek 
Salon ve av köpekleri 
Tavukları çok yumuttlıt 
için ne yedirmeli 

Çiftçi KUtüph 
lstanbul Ankara caddetl 

-sONNE'fi 
AMELİYESİ 1 
Dr. M. TALİi' 

!1-6 ııın evvel haber 
m•sl Slrkecl'de Neıııll 
hanında ; aumara 1 1 

fstanbul 1486 

İmalathane sa 
lerine: 

Dlvanı·olunda yanan 

llıelerinln yatakhane kJ$11l
1
pJ 

eden arka taraftaki ik.l katli 
. "h•ıı salonlar imaltlthınc ıttı 

rişli oldugundan isceyenıer 
Hanında 15· Hi nuıneroY' 
im. Telefon lsıanbul ~ıi6 
~·uı müdürü .B 


