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NUSHASI 6 KURUŞTUR 

riand'a verilen 
cevaplar 

pa birliği hakkındaki 
d muhtırasına cevaplar 

eğe başlamııtır. Bu satır- ş k • ı • h k a:~:..=:::ı: a ı er y enı are Atımız ııze -
:~~;r~~~~Sif: rine yerlerini terk ederek A r.-rı 

gerek matbuat sütunla- 6 
~:::iıe~~~=~::b~u~~~~ zirvelerine çekildiler. 
"ldirmişlerdir. Cevap ıçın • 

s ~=:~u~1::!i~~~a;~~- Tayyarelerimiz şakilerin ··-· ·-·---·-· ·-·-··-·-· ·-·-··--·-__, 
i cevapnamelerın bırı- Çaldıranda 

:~~ea~ece~:~e~~~~~i yeni tahassungahlarını da temizlik .• 
in ne dereceye kadar ka- b J b b d 

tahakkuk olup olmadığı u muş \'e om ar eman
katiyetle anlaşılmış bulu-

a~~~~~:k ve şif;~~~e;d~: )arına başlamışlardır. 
ikirlere göre az çok doğ
mütalea yürütmek imkan
ğildir. 

vn1pa birliğinden istihdaf 
n sulhün temini, milletle-

Salih Pş. karergahını harekat saha
sına yakın bir yere kurdu .. 

• tısacli inkişaflarının tes- K , k k 
beynelmilel ihtilafların at i are At ne zaman başlıyacak? 

·hane halli gibi umumi ga- Ağndağının yalçın yamaç-
hakkmda bütün devletl~r Iannda tahassun eden eşkiyayı 

.~mel ve fikir~e: oldukları- bomba ve mitralyöz ateşile döv
ylemekten halı kalmıyor- mekte devam ediyor. 

Avrupa devletleri elele Şakiler kendilerine bir an bi-
ler, hakimiyet ve mutlak le aman venniyen kahraman 

"'lllerini muhafaza etmek- tayyarecilerimizin isabetli en
raber ?iri~irl:rin~ ~ayana- dahtlanndan okadar çok zayiat 
ktısadı mu§kullennı ~a.Het veriyorlar ki şimdiye kadar sı
r. Bu cihetlere esas ıtıba- ğındıkları yamaçlardaki karar-

hiç bir .devl~n .... itirazı yok- gahl~nnı terkederek dağın da
Fakat ış teşkılata, vasıta- ha yüksek zirveleri~ çekilme
tihabına, salihiyetle~~n ğe mecbur kalmışlardır. 
tarzına, . Avrul!a s~tu· Eşkiyanm şimdiki mevzile-

hak.kındak.ı tcl~k~ılere, rini terketmelerinin diğer bir 
l e?ılecek ıktt~dı sıstem- sebebi de dağ etrafında krtaab-
~elınce d.aha muglak ve na- mızın gerdiği ihata çemberinin 
bır mahıyet almaktad~. gittikçe daralmakta bulunması

en her devlet bu muhtelıf dır. 
ler hakkında ihtira~ ka- Asiler mevzi değiştinnekle 

derme ıım etmektftdir Bu 1tavadıan ~ yerden ÇUğmı 
·rdc: de teali~tm . f:8hdidi ateşin müthiş tahıi':,.tınd~ Şallllerln tenlllllnd'- biJgDll 
lesınde oldugu gıbi, asıl kurtul kla ,,, Jr ıt ,_, • 
, vasıta hakkındaki noktai F aca.. ':1111 ~ehmediyorlar. mu-,,aua ıge e.-. IJurBlon 
ihtilaflarından dolayı ko- t ~~ :u ı!ınııtl~nh bo§a çıkacak- T111111•r•cl blnbaf' Zelıl & 11 

k?Iay tahakkuk edemiyecek ~~di~rinı8vy:nı· at ramanlah ı;mızhl tamamen imha edilmesi ve bu 
ır a assunga a- sakavet ocağının ebediyciı sön-

• nnı keşfederek derhal bomba dürülmesi matlup olduğu cihet-
ransa için müşterek gaye- ve mitralyöz ateşine tuttuklan le harekatın ikinci safhasına bü 

yani Avrupanın iktısadi te- gibi piyade kuvvetlerimiz de tün hawhklar ikmal edildikten 
· e sevkedecek en kestirme muhasara çemberini daha ziya- sonra başlanacaktır. 

siyasi uzlaşma yoludur. d~ sı~ıştırmışlardır. Erkim har Dün bu hususta şark hususi 
da Briand'ın meghur emni- hıye~e beraber, evvelki gün muhabirimizden aldığnnu tel-

politikası kendini göster- tenkilw sahasına hareket ettiğini grafları neşrediyoruz: 
tedir. Halbuki bilfarz Hol- ıyaz~gımız kolordu kumandanı ERZURUM 17 (Mill" et) 

HarekiJtın sıklet 
merkezi Ağrıda.ğdırı 

KarahlJse- Van yolu açıldı 
lıam,,onlar yolcu taıı

mağa başladılar 

Karaköte 17, (Hu. M.) 
Çaldıranda asilerin keadik
leri telgraf hatlan tamir e
dilmiı, muhabere batlanııt· 
tir. Salih Pa§a Çaldıranclan 
ordunun bu aahada 7q1Dak
ta olduğu aon temi:deroe ha
reketini idare etmektedir. 
Zeylan isyan sahasmdan ka
çmağa muvaffak olaıa bazı 
iıilerin gizlendiği köyler 
basılmış ve bunlar saklan
dıklan yerlerde bulunmut
lardır. Hududun bu kıemın
da tam bir emniyet temin e
dilmiştir. Askeri hareketin 
bu kısmı yann ikmal edilmit 
olacak ve merkezi siklet Al 
n dağına intikal edecektır. 
Ağrı dağı eteklerinde lğdira 
tabi konaklar nahiyesine sal
dıran aşiretle orada bulunan 
kuvvetimiz arasmda müsa
deme dev~J.\ hudut 
üzerindeki Ruı ~l k-... 
mandam yüzllatmn:aa haber 
göndeTerek icaboida bize 
yardım için hükiimetinden 
emir aldığını söylemit ve 
bu hususta cevap iıtemi.ttir. 
Yüzbqımız mevcut kuvve. 
tinin her zaınan asilere kar
tı •elmeie klfi ıelecefini 
cevaben bildirerek Rualarin 
bu doatluğuft& tetekkürlerle 
mukabele etmiıtir. Karakö
te-Van yolu açılm19br, kam
yonlar yoku tatıyorlar . 
• •• •• •• • •••••••••••••• 

a hükumeti gümrük tarife- ~8?h Pş. Ağrı dağına karşı gi- Tayyarelerimiz ditn ve 
1

~ ::

. n tenzili maksadile bu ka- nşıl~c~k kat'i tenkil harekitı- de Ağndağındaki şaki le · ~ 
külfet ve . .zahmete . h~cet nın ıstıhzaratile. bizzat meşgul bardmıaruna devam etmin~erdiı::ı tenkil edilmeleri istenildiğinden 
emektedır. Muhtelif sıya- olmaktadır. Salıh P§ bu mak- Bombardnnan ek .. '· · hazırlık bı"tıneden hareket yapıl 

1 1 A d ti k · P mucssır ol-
ukavelc ere, vrupa ev- sa a arargahını harekit saha- duğu cihetle kil d ğ mıyacaktır. 
rini biribirine bağlamak ve sına daha yakm bir yerde kur- !erinden dalışa :r ı8 m et~k- İstih.zarat ile kolordu kuman 
ılıklı taahhütlere sokmak muştur. mişlerdir B: Y; an~ çekil- danı Salih Pap bizzat meşgul . 

911anda gibi yalnız serbest ti- Afndafma karşı girişilecek lan tenkiİ har~ ~ ~p h cak 1 o- olmaktadır. 
· düşünen bir devletin pek tenkil hareketi kat'i bir mahi- fa bqlanmı e ıçın azır ı- Dün de bildirdiğim gibi İran 

-·· Le gelmemektedir. Holan- yette olacağı ve oradaki -kiya- Şakil • 
1b~· dan yenı"den bazı "eteler budu~ · z 1,. d · -:ır enn ır yere kaçmalan ~ 

cevabt not:Hında buna ıpret nın ey an eresınde oldufu gibi na meydan vermeden tamamil - (~abadı ı"kı"ncı' samı"fede ) 
•...: Gö" ··1·· k• t k" ---------~..:.-.:::..::~=:..::::::::..:::=~eJ_~~=~=::....::::.::..:... ,-wr. ru uyor ı a 1p e-
ek metotta mühim ihtilif 
lan vardır. 

Avrupa birliğini hemen suya 
lltinnek istidadını haiz olan 

er bir fikir ihtilafı da İt.al
an sadır olmaktadır. İtalya 
Üz Briand'a c-evap vermemiş 

• Fakat Mussolini'nin bir 
alesi bu cevabın ne mahi- 1 

te olacağını şimdiden gös- -
ektedir. Mussolini Avru

için umumi bir itilafa ancak 

ı ! Kazım Pş. Hz. Ya
lovaya gidiyorlar 

itilaf name 
Musaddak nushalar 

pazartesi 
teati edilecek ... 
M. Mübadele yaz 
mesaisi başladı 

BUGÜN 
2 inci sahifede : 

ı- Tarlbl tefrikamız: AU Pt-
2- Harici ve Son ltaberler 

3 tlncll sahifede 
ı- Faatoma Mehmet ftira

tatta bulundu 
ı- Belediye ıaemarları ara· 

eında taeflye batl•dı 

~ 
3- Deralamlar tekaüt mil 

edllecelıJer? 
4- Dit lablpJerl intihabı 

t 4 Oncll sahifede : 
' ı- Pelelı. 1- Slyaal lomal. 
1ı.. a. Hikaye, 4- RontH 
~ ~ inci sahifede: 
'ıı ı - Sinema Alemi 

Haydar Blfat Beyi Ana/an 
1vapurunda giJrenler var/ 

Bu oapur Rado•a 11f1ra11acalıtı. Bir rlva 
gele glJre vapur ada11a uğramam,,, 

mtltegagglp avultat ta ltal11an 
ada•ına çıllmaaıııtır •• 

Dün de yazdığnnu gibi Uç 
gün evvel ortadan tagayyüp e-
den awkat Haydar Rifat Bey 
henüz ortaya çıkmamıştır. Aile 
sinin iddiası üzerine Haydar Ri
fat Beyin Antalıyaya giderek o
rada bazı işlerile meşgul oldu
ğu rivayeti çıkmıştı. 

Vaziyetin inkişafı, bu riva- . 
yetleri ıdsmen teyit eder mahi
yettedir. Şu farkla ki Haydar 
Rifat Bey pek kuvvetli bir ihti-

Yunan Rartcig• nazırı malc göre geçen pazar günü 
ve u/lrlmlz buradan Antalyaya hareket e-

, Bir rlvagel• t11lre H. R f. 
Be11tn bulundulu liJgl~nt 

Radostan bir m•nz•r• 

ATİNA, 17 (Anek.) - Tür- den fakat bu seferi esnasında 
kiye sefirile Yunan Hariciye Radosa uğnyan Seyrisefain ida 
Nazın arasında dün uzun bir resinin Anafarta vapuruna-hare 
mülikat vuku bulmuıtur. Bu keti sezildiği takdirde Antalya
mülikatta Türkiye ile Yunanis ya gideceğini iddia etmek ve 
tan arasında aktedilecek diğer hakikate Radosa çıkmak üzre - İtalyanların seyyahlara göst 
siyasi ve ticari itilaflar görüşül- binmiş ve buradan mufarakat diği bu tcshilattan bilistif 
müştür. Enis B. Türk - Yunan etmiştir. Anafarta vapurunun Radosta kalmak istediği z 
itilafnamesinin musaddak nüs- sefer müntehası TUrk limanlan dilmektedir. Şunu da ilave e 
balarının önümüzdeki pazartesi olduğu için yolcularından pasa- Hm ki İtalya kanunlan müc 
gününe kadar teati edileceğini port aranmaz. Haydar Rifat B. lerin her ne suretle olursa ols 
beyan etmiştir. bundan istifade ederek pasapor- iade etmezler. Binaenaleyh 
M. mübadelede yaz mesaisi tu olmadığı halde Radosa çık- ydar Rifat B. için bu cihet 

Muhtelit mübadele komisyo- mak maksadile vapura binmiş. korkulacak bir sebep yoktu. 
nu dünden itibaren yaz mesaisi- Anafarta vapuru sefer progra- kat kuvvetle söylendiğine gö 
ne başlamıştır. Yaz mesaisi her mı mucibince çarşamba günü Anafarta vapuru İzmirden h 
gün g dan 2 ye kadar devam et- Radosa vasıl olması lhnn ge- ket ettikten sonra programı 
mektedir. lir. Bu kabil vapur yolcularm- bilinde olduğu halde Radoea 

Komisyonda dün ehemmiyet dan, İtalyanlaT adayı gezecekle ramadan dün sabah Finikeli 
li bir faaliyet yapılmamıştır. ~~ v~ tekrar vapura binecekle- nma .varmıştır. 

Esaslı faaliyet T.cvfik Kamil nnı söylerse pasaport aramaz- Bınaenaleyh vapur Ra 
Beyin Ankaradan avdetini mü- lar ve yolcular serbestçe karaya uframamiı iae Haydar Rifat 
tcakıp ekiplerin tetldli suretile t;ıkarlar. Hayc)v Rif.ı B. kuv- emeline muvaffak olm•l'Nf d 
başhyacaktır. vet1e tahmin edildıii gibi Ana- mekttr. İmıirde m6ntqlr 

farta vaouril~ hareket etmipe (Mabadi 6 mcı nhitte<ıeau 

lltun Abidin B. 11lderlıen 

Londra 
konferansı 

,11urmmumıoı111um111U1u111111111111uumm11111111111mnın11nıt1 111111111 

1 Sultan Hamit! 

I
~ Mabeyin Başkatibi Tahsin 
_ Paşanın hatıratı 

"Mtlliget ,, siltunlarında 
da mulltellf ,.kUlor aland• 
Abdllbamh devrine tut 
edllea ••trlyata ldçben 

zemu. ŞI• 
dlJ• kadar 
lfed• lterkl• 
Obh ... D ,., .. ....... 
1•• Mı .. . ............ ........... 
dl. Halbald 
TallelaP .... 
aıa laatıralan 

tarllda b 1 r 
eafbaeı için 

vesika ve mo• 
ba olAcaktar. 

Tahsin Pa· 
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HARi'?l HABER E u f~~-fi i 

Iskenderıye sokaklarında kan! Sark hududumuzd8 

MILLlYET Tı~~ntrz Cl".\IA 19JO 

1 f\nadolunun karlı dağları . ,.. 
Mıllı fırka lehinde yapılan tezahürat Iran Iıududundan gelen çaputctı· 

lbrahim askerine yeniden 
ileri eıııri verdi .. Sokaklarda Fr•nnd• Ingitter~de lar püskürtiildüler 

ölenler var Cevaplar lktısadt 
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r V ~ ; ı 
ı ı 20 Kanunusanide Konyadan Hal ve İstikbaldeki mevkiimi 
1 ~ • 1 

• , ıreket eden Mısır askeri soğu- zi temin ve tarsın için istiklfil 

11 1 
• ın şiddetli, her tarafın karlı ol talebinde metin olmalıyız. Zira 

· ı 
1 

, ası yüzünden Kütahyaya an- istiklal olmadıkça bütün gayret 
· ı ~ ı \ ı • ,k 2 Şubatta gelebilmiştir. Fa terimiz beyhudedir. Bizi daima 
'ı l. l • ıt artık İstanbula daha ziyade gülünç matalibi ile para istiye-

1 ı ıklaşılmış oluyordu. rek tazyik eden hükfunetin bo-
l ; Mısırdan bir mektup • • yunduruğu altında kalırız. Bu 
f tahammül edilmez yüklerden er 

, ı ~ ' İbrahim İstanbul yolunu dü- geç kurtulmamız ve yegane ça 
İ ı r 'inürken babasından bir mek- rei selameti istiklalimizde bul-

t t ı.p aldı. Mektup kat'i bir lisan- marnız iktiza eder. 
: .' 1 \ ' · yazılmıştı. Babası İbrahime Antalya, Aliiiye ve Kilikya-
1 , t ıı mektup nerede eline vasıl o- run bize verilmesi ise donanma

• l . · rsa hemen orada durmasını mızın inşası için mılhtaç olduğu 
ıc.' 1'lrediyordu. Bundan İbrahi- muz ormanlardan dolayı lazım-

' ~:' , ·'in ne kadar müteessir olduğu dır. Memleketimizde bu yoktur. 
~ 

1 
; ·llidir. Fakat Mehmet Ali, Hatırlarsınız ki İngiltere keres-

• 
1 
.~ oskof ceneralı Muravyofa ver te ihracatını menettiği zaman 

HAY EZİT, 16 A.A. -· Tem BAYEZİT, 16 A.A. - it* 
~uzun 16 sında altmış kadar şa dan Aralığa taarruz eden~ 
ki Şeh Sulu geçidi yanındaki ler müfrezemiz tarafmdaıı ıfJ geliyor vaziyet Ehali hastaneyi Kum köyünün hayvanlarını çal kiirtülmüştür. mağa teşebbüs etmişlerse de a- VAN, 16 A.A - 14 T~ 

taşladı - Avrupa Birliği nasıl Amele hükumetile haliden gördükleri mukavemet akşamı İrandaki Yusuf Ap~ 
Gelen haberler Mısırda vazi o}ma}ı? muhafa•ıaka"r}a.- üzerine birşey alamadan avdete adamlan hudut Uzerinde~ki )lt 

- • •• "' ı mecbur olmu Jard B ktıkl ku ' · ' · b' k · ' 
yetin gitgide müessif bir hale p . 

17 
(AA) Briand ş ır. ıra a rı aşıretırun ır aç girdiğini gösteriyor. İskenderi- arıs, · - LONDRA, 16 A.A. - Avam rı ölüler arasında elebaşılardan ile müsademe ederek tekf'l' 

k ki d 1 
.. muhtırasına cevap veren Fen- kamarası M B~'<iwin'; · 'r Ebubekir de teşhis olunmuştur. rana kaçtıkları haber~ 

ye so a ann a yapı an son nu . .. , . . ·. .. • · -- -
mayişler kanlı bir mücadele şek l~~dıy_a hukume~ bu fıkri bu- ~e~bih kararı I"' : . ' 
lini almakta geçikmedi. Öyle yuk bır memnunıyetle karşıla- ıttıhazını talep 
görünüyor ki milli cereyan hal ! maktadır. Maamafih, mezkur ve ga~riadiliine 
km muhtelif tabakalarını hare- hükfunet, Avrupa federasyonu- ecnebı rekabe
kete getinniştir. Bu cereyanın nun Cemiyeti Akvamın faaliye ti_ne kar_şı bi~ 

H. Rifat B. in cezası indirildi 
.. .. d b .. kii h .. k' t t · hımaye sıyasetı. onun e ugun u ume esır tini tenkis etmemesi lazım gel . . . . 
ve mukavemetini gösterebile- . • . .. takibını tavsıye 

k 
., ş· d' kad h digı mutaleasmı serdetmekte- d kri . ce mır.. ım ıye ar mu tel . . .. e en ta nn 

lif vasrtalarla susturulmak iste- ~'.r. Fenlandı?'a, m~tırayı bu- müzakeresine 
nen bu ses, milletin sesi bundan tim teferruatile tetkik edecek başlamıştır. - -
sonra hiç susacağa benzemi- ve hükfunetler tarafından veri- M. Baldwin, iş-
yor. len cevapları nazarı tetkikten sizler miktarı-

İskenderiye, 16 (A.A) - Bir geçirecek bir komisyon ihdası-
çok Mısırlılar hastanenin etra- nı teklif etmektedir. Letonya nın artmasm
fma toplanmışlar ve müddei u- hükfunetinin cevabında hiç bir dan ve ticar~ 

faaliyetin tena- M . .).ıowaCJ 
milletin federasyon haricinde kusundan mes'ul addetmekte ol 
bırakılmaması lazım geldiği ve duğu hükfimeti şiddetle tenkil' 
federasyonun Cemiyeti Akva- etmiştir. Mumaileyh, Almanya 
mın faaliyetini tahdit eyleme- ni~ harpte birço~ arazi ~Y.?~!-

. · · - · .. 1 mış olmasına ragmen eyı duşu-
mesı ıcap ettıgı muta eası ser- "im" b'k dilıni b' hi . . nu uş ve tat ı e ş ır -
dedılmektedır. maye tarifesi sayesinde ihracat 

Cemiyeti Akvam ve mikt'lrını tezyide muvaffak ol-

Temyiz mahkemesi H.Rifat Beyi 
9 ay, 5 güne mahkum etti 

ANKARA, 17(Telefonla) -
ı Mevıuken aldığım haberlere gö
re Eskişehirde temyiz mahke
mesi Haydar Rifat Beyin evra. 

kına ait tetkikatı ikmal ed~ 
mumaileyhin dokuz ay be! r 
mahkümiyetine karar ve~ 
tir. 

Adliye 'rekilinin ziyafeti 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Adliye vekili güzel bir ıııııı 

Adliye _Yekili Ankara hukuk irat ederek bu sene meztıII ~ 
mektebı bu sene mezunlan şe- . ı; 
refine Marmara parkında bir beye mesleklennde muvaf 
öğle ziyafeti vermiştir. yet temenni etmiştir. 

Mısırda son vaziyet 
Birlik muş olduğunu söylemiştir. Al-

manya'mn muvaffakiyeti, bu LONDRA, 17 A.A. - İsken Mac Donald Avam k,.rn.ar<V 
Paris, 17 (A.A) - Litvanya- noktada İngiltere'yi geçecek de deriyeden gelen son haberlere da muhalifler reisinin sUııı; 

nın cevabı Avrupa ittihadı tek- recededir. M.Baldwin demiştir: nazaran hükG.met vaziyete ha- cevaben demiştir ki: "İsketl~ 
lifinin muvaffak olabilmesi için Bu, şimdiye kadar görülmemiş kimdir. Şehirde sükfuı hüküm riye vekayii üzerine Mısırdaj 
bu ittihada dahil aza arasındaki olan en endişebahş şeraitten bi- sürmektedir. Karışıklık esnasın kin ecnebilerin canlarını, ~ 
husumetlerin zail olması ve ridir. Mumaileyh, daimi bir im- da ahali ecnebilere hücum tema rnıı tehdit edecek tehlikele -~ 
munsifane bir surette halledil- peratörluk iktısadi meclisi ih- yülü göstermemiştir. Mısır teb- gerek Mısır kabinesini ge~ 
memiş olan meselelerden mü- das edilmesini iltizam eylemiş liğine göre sokakta ölü olarak bizzat Sıtkıpaşayı mes'ul~ 
tevellit niza ve muhalefetlerin tir. bulunan İtalyan sektei kalpten ğımızı liizımgelenlere tebli~ 
bertaraf edilmesi 13.zım geldiği M. Snowden, hükfunetin ölmüştür. tik. Yunan sularında bul ' ı 1 1 , iği sözün tutulması 13.zım gel- Avusturyaya müracaat iztırarın 

·• ı ; 'ğini bildiriyordu. da kalmıştık. Fakat aldığımız 
ı: !~ 1 i : Dunnaktan başka çare yoktu. ret cevabını ha.ta acı acı hatırla NahHll PBŞIJ 
\ A ; · 1 • rahim Bursaya gidemeden rız. Mısır için kereste ihtiyacını murninin dünkü isyanda mak-

fi 
· · d k d' iki dritnotumuz buguıı" lskeJI 

ikrinı ser etme te ır. mevadı gıdaiye ve mevadı ipti- LONDRA A , 17 . A. - M. riyeye hareke edecektir. 
daiye üzerine resim tarhetmeği --------------------
kabul etmiyeceğini ve himaye y i k •• ( • A k V 

i -. ı ' ~ütahyada kalmağa mecbur ol- daha evvel bana gönderdiğiniz tul düşenlerin cesetlerini ver- Hlndlstanda 
ı ,,~ • •· ı. Yalnız İbrahim şununla mü bir emirle bizzat şöyle anlatma mekten imtina ettiğini öğrenin " 
· \ ıı ı mış mı idiniz: "Osmanlı ordusu ce hastaneyi taşa tutmuşlardır. Ahaliye ateş!. · 
1 · 1

1 ', ı selli olabilirdi: Askeri iyi, zen nu yenmek için hiç bir zahmet- Müddei umumi cesetler üzerin- Saygon, 17 (A.A) - Endöpa 
: • '1: 11i .

1
1 ,in bir yere gelmiş, burada: kış ten kaçınma, keza kereste elde de fethi meyit ameliyesi icra e- sifik ajansı tarafından bildiril-

'r !''· ,
1 

• 'yacaktı. İbrahim İstanbula da etmek için de böyle ... ., dilmeden evvel bunları teslim diğine nazaran 14 Temmuz ak-
'1' · 

1
, '·yakın olan bur4 dan Babıaliyi Kıbrıs adasının ilhakına ge- ct:nemek istemektedir. Ahali, şamı Sadec vilayetinde kain 
.~:ediği bir sulhü kabule icbar lince: Bu ada iki noktadan Mı- m:ıktullerin cenaze merasimi Tan _ Thuan - Tuy kasaba

ı• ; ebileceğini düşünüyordu. sır için elzemdir. Evvela donan ınünasebetile muazzam bir nü- sında bir annamlı çavuş tarafın 
., 1 İbrahim Kütahyaya kadar ge mamız için bir üssübahridir. Sa- mayiş i.cra etmek arzusunda dan idare edilmekte olan bir kı 
l ı oraya askerini yerleştirdik- niyen bir gün Babıalinin bizim idi. Polis sükfın ve intizamı te- ta memnu bir nümayişe gitmek 

1 • lı , 'n sonra artık sulh ün aktinden elimizdeki yerlere hücum ede- sis için büyük müşkülata uğra- isti yen 300 kişi üzerine ateş et
i i , ' ıı' 'aka bir şey düşünmiyordu. lb ~ek a.lınas:na mani. olacaktır:E- ~~ştır. _Dahiliye nazırı dünkü meğe mecbur kalmış 3 kişi öl-
1 ı' ı • 

1 
1' himin ihtirasatı babasının bes ger sız Bagdadı da ıstemek nıye numayışler esnasında İtalya müş bir çok kimseler yaralan-

)1 ; ~ı iiği hırs ve emellerden daha tinde iseniz bu da müzakereye konsolosunun yaralanmış oldu- mıştır. 
·
1 

jl, , değildi. İstanbula kadar gire mevzu olur. Fakat bundan vaz ğuna dair olan haberi tekzip et lıkl 
.ı 

1 
ı . ı ' ~i<: padişahı tahtından indirme- geçebiliriz. Çünkü Bağdat padi mektedir. Kargaşa ar· • • 

-ıl, ı' \ •düşünen İbrahim daha evvel şahı bizim işimize hiç yaramıya Yaşaım Nahas Paşa KALKÜTA, 17 A. A. -
.ı~r ı ısırın vaziyetini kurtarmak is caktır. Burası Mısıra uzaktır. . Bengale eyaletinin şarkında baş 
ı 1 1 1ordu. Mısırın vaziyeti demek Bundan başka Bağdada yeni~ ta İskenderıye, 16 (A.A)- İcap tan başa kargaşalıklar hüküm 

usulüne müstenit resimleri kat' en tra tor erın n arada nüfl1 
iyyen kabul etmiyeceğini söyle tecrübesi ne köyü 
miştir. ı ANKAR~, 1! (Te.lefonla).- ANKA.RA, 17 (Telefoıı1' ~ 

Toplanacak konferanı İktısat vekaletı.,_yeıı~ ~C:Ibe~ıle- ~kara cıvannda yenid~~ 
LONDRA, 16 A.A. _ Hin- c.ek Macar traktorlen ıçm bır ta edilmekte olan nümune kO~ 

distan meselesini etrafile miiza- lımatname hazırlamaktadır. mal edilmiştir. Buıası bir 
kere etmek üzre önümüzdeki T. • \'.'eni tra.ktörl~, .. da~a ik~sa- ye me~kezi ol~caktır. ~ 
evvel ayı zarfında bütün Hint dıdir. Eskıler köylulerm elinde Nahiye teşkilatı yapılJll ~ 
fırkalarının iştirakile içtimaa tazminat mukabilinde toplana Bu köye muhacir iskiinJıı8 
davet olunan konferansta muha rak Ziraat Bankaları vasıtasile lanmıştır. ./ 
fazakar ve liberal fırkaları da arzu edenlere yenileri dağıtıla- . . _ _ . . ıı4 
temsil edileceklerdir. Mezkilr caktır. Bılecıge ugnyarak teftiŞS ~ 
fırkaların bu konferansta hazır Ziraat U. M. Naki B. İstan- cak ve yeni traktör tecrüb 
bulunmaları meselesi mühim bula gelecek, dönüşte Bursa ve de bulunacaktır. 
müzakerata mevzu teşkil etmiş 
olup iştirak keyfiyetinin konfe
ransın muvaffakiyeti temin ede
ceği mütaleası serdedilmekte
dir. 

Yeni aııketimiz 
1 ı 

1 
, iklali demekti. İbrahim baba yin edilen vali Babıaliye burası eden resmi muameleler ikmal sürmektedir. 

·ı , • ' u, o öldükten sonra da kendi- nın varidatı pek az olduğu~ i- edilmiş olduğundan, maktulle- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

' 'ıi Mısırın müstakil hükümda- çin idarenin masarifi bile temin rin cesetleri ahaliye teslim edil Yal ovada mükemmel bir 
tenis kortu tesis edildi 

Yeni harflerle en kolay nasıl okuv3' 
bileceğinizi düşünüyor sunuz'? ~ ' 1 gormek istiyordu. Kütahya- edilemediğini bildiriyor. Ya İs- miş ve cenazeler gönüllülerin ! !; \ girdiğinin ikinci günü, 3 Şu- tanbuldan para yollanmasını, o_ı:ııuzları üzerinde götürülmüş-

! 1 ı• t 833 de İbrahimin babasına yahut orada para basmak için tur. 
zdığı bir mektup o zamanki müsade edilmesini istiyor. İşte Binlerce eşhastan mürekkep 

!, " ı, ziyeti nasıl gördüğünü anlatı arzına c~ret ettiğim mutal7at bir alay teşekkül etmiş ve bu 
ı ı ır. bu~qan ıbaret .ol~p n3;Zarı dık- alay İskenderiyenin başlıca cad 
1 :. 1,, , İbrahim bu mektubunda di- k.a tı.~eveletl~rı~m celbın~ kema delerini dolaşmıştır. Her ne ka-

En çok okuduğunuz yazılar ve üslô~' 
larını sevdiğiniz muharrirler hangiler'' 

dir, nasıl mündericat istiyorsunuz? 
ı 

1 
, •r ki: lı hurmetle ıçtısar ey lerım.,, dar bir çok taraftan "Yaşasın 

~' ı ' ' "Ceneral Muravyef ile Harı Büyük Mısır hulyası Nahas Paşa.,, sesleri işidilmiş-
I •} 

1 
' ı :ı.ııanm Mısıra gitmeleri suL İbrahim, babasının tereddü- se de her şey sükun içinde geç-

1 ı 1 , ' in esasatını kararlaştırmak · _ dü yüzünden Mısırın istikliilini miştir. Polisler askere karşı 
:: , 11 ' 1: n olduğu aşikardır. Mıs~ ilan fırsatını kaybettiğini düşü- hiç bir nümayiş yapılmamıştır. 
, t ; I' .ı -det ve mukadderatı alacağı- nüyordu.Hiç olmazs9: ~üz~~e;a ~ena~zeler, saat 20 de mezarlı-
, • ' z hal ve tavra tabi olduğunu ta b~ş~an~rken Mısır ıstık~_alını~ ga vasıl olmuştur. 
1 r. · lmekle gerek kendime ve ke- en bınncı madde olarak one su H . . 1 ' "lm . . . . d İb h' . arp gemıııı ••• 

ı ı '.t zatı devletlerine karşı mııc- ru esını ıstıyor u. ra ımın 
ı'' 

1 
1 ır olduğum sadakat vezaiR do hulya ve ihtirasına göre bu is- LONDRA, 17 A. A. - M. 

ı 1 , • visile naçiz fikirlerimi arzet- tiklali temin edilerek "Büyük Mac Donald, Mısırda çıkan kar 
; '.ı. ' 

1 
: ek istiyorum. Gerçi zatı dev- Mısır., devleti tesis olunacaktı. gaşalıklard~~ d~layı ~o~:S.aite 

•ı ; 'tlerinin ahvali herkesten daha Bitmedi 2 harp gemısı gondenldıgını A-
11 1 ı j bıldikleri için kimse tarafın- vam kamarasında söylemiştir. 
.\ 

1 ·ı ın tenvir edilmek ihtiyacında Şarktaki hadise 
ı 1 • ı madıkları malumumdur. 

1 .. 
!' ı . 

1 İstiklal keyfiyeti müzakerat-
1~ 1 1 

1 
\ evvel beevvel öne sürülmek 

' ı 1 zım gelir zannındayım. Bu bi 
1 m ·~in h::r .ııeyden .mLllım olan 

r keyfiyettir. 

Birinci sahi!eden mabat 
du geçerek tecavüzde bulunma 
ğa teşebbüs etmişlerse de tard
olunmuşlardır. Bunlardan bir 
kısmı kamilen imha edilmiştir. 

Da.lıili harp! .• 
Şanghay, 16 (A.A) - Hazi

ran nihayetine doğru Tsinan
fu'yu tahliyeye mecbur olan ve 
binnetice milli davaya müzahe
reti şüpheyi davet etmiş bulu-

Veni harfierl kabul edeli 
iki sene oldu, herkes okuma
ğa, ya:ı:ı'1ağa alıştı. Mecmua 
ve kitap heallz eski revaçta 
değil ise de gündelik gaze. 
teler aşağı yukan eski satış· 
ıanaı buldular. 

Uzun müddet arap yazısı
aı kullanmıt olanlar için yeni 
Türk hArfleri ile blltun keli
meler henllz kılişe haline gel
memiş tir. Ba eıulf karller
önlerfne snrnıen bır yazıyı 

okunıuyorlar ve hıraetferiof 

seçerek yapıyorlar. 
Yazıda husust bir ehem

miyet ve üslOpta kolaylık 

anyorlar. işte bu sınıf kari
ıerinılzden şu >ıuaflerl soru-
yoruz: 

t - En çok ae okuyor· 
' 1 Bundan sonra Antalya, Ala

. e ve Kili'~ya ile Kıbrıs adası
• istemek lazımclır. Sonra eğer 
:ı.bıl ise Tunus ve Trablusu Mı 

1 ra ilhak etmek iktiza eder. 

Van ile Çaldıran arasında 
ötedeberide saklanmış ve sığın
mış eşkiya döküntülerinin tara
ma hareketine başlanmıştır. 
Haydutlar bu hareket neticesin 
de kamilen tenkil edilecekler
dir. Zaten bunlardan bir kısmı 
kıtaatımıza teslim olunmakta-

nan ceneral Hanfuchu'u ta.arru- ? 
. . M ·1 h T . aunuz 

' Bu bizım asgari derecedeki 
atalibimiz olmalıdır. Bundan 

ı 11 ç v~z geçmemeliyiz. Menafii-
1 iz bunu amirdj~ 

za ge?mıştır. ·ı umaı ey , s~- 2 - Gazetelerin derece 
nanfu nun 10 mı_ şarkına gelmış ,.. derece hanrl kısımlanoı ter-
tir. Hükumet kıtaatı Tiensin şi clh ediyorsunuz? 

mendifer hattının b?yunda b~- Yalova kaplıcalarında çok kalacak kimseler spor ihtiyaç-1 3 - Yeni yazı ile yazaa 
lunmaktadır. Pukow da kendı- muntazam bir tenis kortu yapıl . . hangi muharrlrlerlo OslOplan 
sine müzaharet e'mek üzere i- roıştır. !arını burada tatmın edebılecek-
lerlemek:ted•~. 'Bir mcddet _icin k~lı~d" .. lerd.i.r. l!!!!!l!!!!!!!!! 

size kolav geliyor~ 
4 Roman ve hil<~f 

fıkra, uzun ve kısa ına~141 
blltlln bu yAzı nevıterlt 
nasıl bassalar arıyorsuıı~ 

5 - Hangi çeşit hllrlle 
tercih ediyorsunuz? ~ .~ 
ettiğiniz harf!eri Mtll•J ( 
muayyen bir nüshasında ~t 
ayyen bir yazısıaı işaret e 
rek göstereblllrslniz. 1 

Bu suallerimize vertl~ 
cevapların 20 satın ge ~· 
mesl, ve kAğıdıa bir tıır~_. 
okunaklı olarak yazıl~ 
ve • Milliyet anket ııı~ııı' 
luğıı ,. adresine gönde 
si IAzımdır. 

Cevaplar bir ay ne~ 
mlycrek toplanacak ve 0

" 

sonra aıraslle netredifece , 
Bu anketin neticesi. gı 1 

temiz, blltUn kariferfıı;, 1 
zufanna Wzmete daha ı;•) 
yardım edeceğinden ° tf' 
cularımızın ışttrakfDl 
ederiz. 

I 
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Y e·ni itilaf 

Permili dişçiler cemi
vetten çıkarılacak mı 

Dersamlar 

Tekaüde mi tabi 
tutulacaklar? 

• ~üftü Fehmi Ef. nin 
izahatı 

Liman işi 

Komisyon reisi dün 
Ankaraya gitti 

1 Hey' et buradaki tetki
katı na devam edecek 

Dişçiliği terziliğe ben
zeten dişçi kim? 

· · d Maaşları kaydi hayat sureti le Limanın vaziyetini tetkik e-Haçik Zangoçyan ısının e k 
f d olan dersiamların tekaiıde sev den komisyon aldığımız ma-

hir permili disçi tar.a ı.n ~ or.- !eri hakkında yeni tekaüt kanuı lumata nazaran mesaisini bitir
taya atılan garip b_ı_r .~ddı~ Dış nunda bir madde mevcut oldu- mi tir. 
tabipleri arasında buyuk bır ?a~ · · 

B d ğu için bu husustakı vaı:ıyet Komisyon azasından Naki 
leyam mucip 01?~· u ışçı hakında malfimatuıa müracaat ve Faik Beyler dtin Ankaraya 
t bab tini terzılıge. ( !) b~n- eden bir muharririmize İstan- hareket etmislerdir. 
Zcterek di• tabiplerı aley.hı.n- E 

y t bul müftisi Hasan Fehmi f. şu Komisyon Ankara"cla tetki-"'e bulıınmag" a cür'et .. etm~ş ır. . 
u izahatı vermiştır. katının neticesini bir rapor ha-
Bu hareketten çok 171ute~ssır ~e _ Dersiamların maaşları öte linde hazırlıyacaktır. 

ütehayyir diş tabıplerı dun . d' 
Etibba odasına müracaat ede- denberi kaydi haya.t şart_ı_le ır. Halılarımızı düşürüyorlar .• 

' rek bir takrirle meseleye Od~- Fakat bu sefer yenı tekaut ka- · Berlin ticaret mümessili Ti-
nın nazan dikkatini celbetmış- numı_rapılırken !htimal ki a;l~i caret odasına halıcılığımız hak 
1 r ve Darülfünun Tıp fakültesi gelmıyerek dersıamların te au ı kında acil bir rapor göndermiş-

k de sevkleri hakkında bir __ m_a?de ,. tir. 
dişçi şubesi mezunlarına arşı b d 
hakaretamiz ve tecavüzkar be- konn:u~. ~uhase at ~u ~n t· i Bu raporda Cemiyeti Akvam 
yanatta bulunan Haçik_ Zanı::oç- mumısı Faık B. de bu cıhetın la 1 tarafından Yunan halıcılığının 

nın tecziyesini istemışlerdır. tıra ge!_medi~ini ~urı;~i h~s~s~- terakkisi için 100,000 İngilizli-
Diğer taraftan bugün topla- y~d~ soylemışlerdı. 1 ashıhı_ •-ırası tahsis edildiği ve bu para 

nacak olan dis tabipleri kongre çın ıcap eden makamat nezdm- ile bir sindika yapıldığı bildiri! 
nde de bu mesele görüşülecek de teşebbüste bulunulmuştur. mektedir. 

ve cemiyete evvelce n~~ıls_a ~a- Raporda bu darbenin Türk 
bul edilmiş olan permılı dışçıle- VilaytJlle halılan üzerinde tesir yapmağa 

n kayitleri silinmek sure.ti~c başladığı da ilave edilmektedir. 
kat'i bir tasfiye yapılması ıçın Gemi enkazı İngiliz lirası 
nizamnamenin tadili cihetine gi Dün borsada İngiliz lirası 
dilecektir. Tetkikat ve tahkikat 1034,5 kuruşta açılmış ve bira-

Cemiyet erkanından Dr. Su- devam ediyor ralık 103s kuruşa kadar yüksel 
at tsmaı·ı B. diin bir muharriri- 1 dikten sonra 1034,5 kuruşta ka-Yirmi sene evvel batmış o an. 

ize demistir ki: Tadar isminde bir vapur enka- panmıştrr. 
"-Tababetin bir şubesi olan zının çıkarılarak kaçırılmak üze Liret 8,99, Altın 914 kuruş-

di ciliği terzilik gibi bir san'at re olduğu ihbar edilmişti-. tan muamele görmüştür. 
addeden adam ilim ve irfanla a- Bu husustaki tahkikat henüz Buğday fiatleri 
U!kası olmıyan bir pratiı;yendir. bitmemi~tir. Müruru zaman o- Buğday fiatlermde son gün-

ektepsizliği müdafaa ve mek- lup olmadığı cihetleri Vilayet !erde bir yükseklik göze çarp
tep mezunlarını tahkir etme~ umuru hukukiye müdürlüğü ta maktadır. Bu yükseklik simdi
e1ayet tııhaf bir küstahlıktır kı rafından tetkik olunmaktadır. lik ekmek fiatlerine tesir ede-

' ce~asının geciktirilmesi kat'iy,- Vilayet nüfus müdürü cek bir derecede değildir. Fa-
yen doğnı cleğilclir. Or~a?a hır Polis üçüncü şube müdürü kat buğday fiatlerinin cihan pi-
hakaret mevcut olduğu ıçın bu- Hilmi Beyin İstanbul nüfus mü yasasına uyarak daha fazla yük 
nu yapana liizımgelen cez_anm diriyetine tayini yazılmıştır. selmesi muhtemeldir. O vakit 
verileceğinden şüphe etmıyo- Bu tayin hakkında Vilayetçe ekmek fiatleri de bu tereffüden 
nız. Bu gibi pennili pratisyenle ademi malfunat beyan edilmek- mütees~ir olabilecektir. 
rin cemiyetimizden çıkarılması teuir. Niçin gitti? 

d 'wngrede talep olunacaktır. Ticaret Odası ihracat tacir-
i · · Vergi itirazları Zaten bun arın cemıyete gır- !erimizin bir esamisini çıkar. 

".neleri yüzünden bir çok clis ta- Dun Defterdarlıkta vergi iti- maktadır. Bunun neticesinde 
bipleri cemiyete karit edilme- raz komisyonu toplanarak ver- Türkiye de muhtelif ubelerde 
mişlerdir. gi itiraz~arım te~kik .etmiştir. çalışan nekadar ihracat taciri 

Bu meselenin tevlit ettiği· Maarıf Cemıyetı balosu olduğu anlaşılacaktır. 
haklı galeyanla iş esasından hal Maarif cemiyeti tarafından Ne kadar ihracat taciri var? 

) ledilecektir." dün gec~ Büyükad~ Y~t ~lübün Kambiyo murakaba heyeti 
i' de senelık balo verılmıştır. reisi Nurullah Esat Bey Ankara 

Cemiyetin bugünkü kongre- J. U. kumandanlığı ya gitmiştir. 
sinde çok gürültülü münaka~a-
lar olacağı söylenmektedır. Jandarma umumi kumandam Nurullah Esat Beyin bu se
Kongrede idare heye_tı raporu, run tekrar bir vil~yete tayini ile yahati Heyeti vekilece ittihaz 
ni?.amname tadilatı, ıdare heye Iandarma umumı kumandanlı- edilen son döviz kararile alaka
tine ihtiy:ıt aza intihab~ ~e he~. ğı~a muv_azzaf erka~ı ask.eriye: dardır. 
sap müfettislerinin tayını de go 

1 
mızde_~ bır zatın ı_ayın edilmesı ___ ......,..., __ _ 

rü~ülecektir. Niza~name de teeyyut etmektedır. Kanser 
. imdi ki taksitler yerıne. aza t~- Dayak hadisesi 
hh '"du"nün senevii iki !ıraya ın 

3 u ')' . 
dirilmesi şeklinde tadı at ve ı-
dare masarifi asgari hac1de ten
?.il ı;uretile tü.sarnıf istihdaf olu 
nacaktır. 

-Zeki Mes'ut Bey 

Batmuharrirlerimİ7.den Edirne 

Mülkiye müfettişliği dayak 
iddiası hakkında Muammer Be
yin nişanlısı Şükran Hanımın i
fadesini alacaktır. 

Kadınlarm hakkı intihabı 
hakkında bir tamim 

Dahiliye vekaleti kadınların 
belediye intihabına iştiraki hak 
kında vilayetlere bir tamim gön 
dermiştir. Tamimde deniliyor 
ki: 

Bu marazın ilacı 
bulundu nıu? 

Mütehassıs doktorlar 
ne diyorlar? 

Meb'usu Zeki Mc•'ut B. dün Roman 
ya tarikile Avrupa' da bir tetkik oe
yahaline çıkmıştır. Arkadaşımız, Ma 
cariıtan Avusturya ve Almanyadan 
aonra Skandinavy~'y• ,-idecek ve 

' Rusya tarikile avdet edecektir. "Büyük kalpli, yüksek fazi
letli Türk kadını, mü~terek ese
ri olan bu cumhuriyette kendi 
evinin işlerinde olduğu gibi be
lediye işlerinde de temiz ve cid
di mevkiini alacak umumi ve iç
timaı hayata kanunun tevcih et
tiği haklar ve tahmil ettiifi va
zifelerle iştirak edecektir. 

Dün Londra'dan gelen bir 
telgraf,kanser haı.talığının yega 
ne ve müessir devasının, İngi
liz hardalından i stihsa 1 olunan 
bir gaz olduğunun nihayet keş
fedildiğini bildirmekte idi. ' - ----

Halil Beyin Avrupada 
tetkikatı 

Avrupada bulunan müzeler 
müdürü Halil Bey, müzeleri tet 
kik etmektedir. 

Müzeler Avrupada hususi şe
rait altında idare edilir. Halil 
Bey bu idare şekline ait bir ra
por da tanzim ederek maarif ve
kaletine verecektir. 

Bu kadınlarımız için ,ereru 
bir hizmet, şehirlerimiz için kı
ymetli bir amil olacak ve Türk 
kadınlığı için yeni ve mühim 
bir çalı ma sahası açılmı!f ola. 

Çifte havuzların elektriği caktır. 
. . . Binaenaleyh bilhassa l.ıüyük 

Elektrı_k. şırketi ye~ı muka- sehirlerimi:..de belediye meclisle 
vele mucıbınce ~~ndlge ~dar ~ine mahalli ihtiyaç veimkan de 
cereyan vermek uzere tertıbat reccsine göre üçer, beşer kadın 
alacaktt:.1:".a~at .~ıfte havuzlara aza intihap olanması IAzımdır. 
kadar goturulmuş olan cereyan B"zzat yakından alaka gösteri
henüz Çifte havuzlardan Cadde 1 

1 
k k f" tt' t · · · 

b . dd t ere ey ıye n emınını ve ne-
?sta~ına gı_de~ ca eye em- neticeden malUmat itasını rica 

dıt eılılmemı ·tır. d . f d' ,, 
Bu mıntakada bulunan mek- e erım e en ım. 

~p idaresı tarafından ş:rket nez 
dınde vakı olan te ebbfl5Jcre ce 
v~ben ancak gelecek sene elek-

! •erilecegi bildirilmistir.Çif 
te ha'vi.lz!ar havalisinin elektrik 
ıhtiy cının sür'atle temini te
ınennı olunmaktadır. 

l\1ektep inşaatı 

İdarei but )siye tar .. fından 
yaptırılmakta olan İlk mektep 
binalarmm inşaatı ik,rleınekte
dir. Bunlardan Ramidekinin in
saatı hitam bulmak üzeredir. - -

Bu hususta ınutahassıs dok
torlarımızın {ikirlerini ogren
mek istedik. Mütehassıs bir 
doktorumu2 fikirlerini şöyle 
J<fylemiçtir: 

"- Bizim bugünkü malilma
tnmz kanserin husulünde mu
harrişatın rol oynadığıdır. Hal
buki bu telgrafta yazılan İngi
liz hardalı bizzat muharriş bir 
şeydir. Ne suretle tesir ettiği 
hakkında i.zah~t gelmeden bir 
şey söylenemez. Her haldt dün 
ya üzerinde mi 1 yanlar sarf edile
rek vücude getirilen bir çok mü
esseseler, kanserin tedavisini a
raştırmakla meşguldur. Paris'te 
Mililno'da, İngiltere'de sırf kan
serin devasını bulmak için bll
yUk müessese ve liboratuvarlar 
açılmıştır. Bütün bu müessese
ler, Avrupadaki zenginle~ tara
fından himaye edilmektedir. 

Bizim tıp fakültes:nde de bö
yle bir müe ·ese açıldı ve yap
tığı mesai beynelmilel koııgre
lerde ruyu, kabul gördü. Fakat, 
hiç bir zengin çıkıpta "tetklka
tmızı ikmal ediniz" diye para 

Nihayet lstanbul 
radyosu 

faaliyete başlıyor .. 

ilk konser pazar 
günü verilecek .. 

Belediye 
memuru 

KimJer belediye 
memuru olacak 

••• 

Uzun bir müddettenberi ma
li vazivetinin b'bzuklugundan 
dolayı. faaliyetine devam ede
miyen İstanbul radyosu nihayet 
pazar giinü akşam tekrar kon
serlerine ha lıyor. 

Fevkalade bir ictima yapan 
radyo şirketi idare· meclisi ra
dyonun tekrar faaliyete geçme
sine karar vermiş ve bu karar 
ajans vasıtasile bütün dünyaya 
ilan edilmistir. 20 temmuz pa
zar günü akşamı tekrar emis
yonlarına ba lıyacak olan İstan 
bul te}siz telefonu her akı,ıam 
saat 20 den 22 ye kader konser
ler verecektir. Konserler yalnız 
alaturka olacaktır. Ankara rad
yosu alafranga konserler verdi
ğinden şimdilik alafranga neş
riyat yapılmıyacaktır. 

Yeni belediye kanununa tev
fikan belediye memurları nizam 
namesi tamamile hazırlanmış, 
şurayı devlete gönderilmiştir. 

Bu nizamnameye göre memu
rin kanununun dördüncü mad
desindeki şeraiti haiz olan her 
kea belediye memuru olabile
cektir. 

Belediye müstahdemininden 
olmak için hüsnü ahlak sahibi 
olmak, hasta olmamak ve Türk 
olmak şarttır. 

Fantoma Mehmedin mah
keme huzurundaitiraiatı 

Belediye memurluğunun nam 
zetlik müddeti bir senedir. Bu 

Kasayı kıran benim. Şerikim voktur. Beni 
nizamnemey11 nazaran memur- gibi bir İ!-'Çi bu işi tek başına vapamaz mı? 
lar kendi emlak ve arazilerini iş Balık pazarında Markar Sa• 
Jetebilirler, fakat ticaretle meş rafyan isminde bir sarrafın ka
gul olmazlar, kooperatif şirket- sasım kırarak muhteviyatını a
lerinden maada hiç bir şirkete şırrnakla maznun Fantoma Meh 

rinci sınıftan bir oİfÇi tarafında 
kırıldığını anla11Uttık. ll'anto 
evveli her 9Cyi inkar etmiş · 
Sonra: 

dahil olmazlar. Nizamııame mu metle kardeşı Abdurrahman ve _ Bir şartla ... dedi, ve iza 
cibince memurların sicillerin- Bulgaristanlı Aspasın muhake- etti: 
den maada birer de mahrem dos melerine tün Birinci Ceza mah 
yaları bulunacaktır. Belediye re kemesinde devam edildi. Fanto 

Saz heyetlerinden birini 
Mesut Cemil Bev idare etmek-
tedir. · 

Bu heyet dün aksam ilk tec
rübesini yapmıştır. 

Emanette 

isleri ile büyük belediye me- ma, tunç rengini alan çehresi ve 
murlannın mahrem dosyaları içine çökmüş parlak gözlerile 
Dahiliye vekaletinde saklana- bir kasa hrrsızından ziyade mun 
cakttr. tazam bir iş adamına benııiyor-

Bir memur bir belediyeden du. 

ıktısat müdiiriyeti tir. öyle anlattı: 
Beledive memurları beş kıs- d 

diğer bir belediyeye nakledildi- Şahit olarak çağınlan tahar
ği zaman mahrem dosyası da ri komiser muavini Osman Ef. 
kendisile beraber gönderilecek- Fantoma hakkında bildiklerini 

Y · t ı · · ı ' - Vak'a a'l dört gün evvel-en ı a ımatname 1 e ma a'·rılmı~tır: . 
• , ~ . clı. Çarşıda dolasırken yanında 

ipka edildi b 1 ::-- ~al ş _am3 ırlerK.I 2 - Şuf~e bir gençle Fanto~aya rasladırn. 
aş amır erı. - a em e e- El' d k' .. ·ı d 

Yen· b 1 d' k nunda Şeh . Al 1- murlar m e ı mezura ı e oymyor u. ı e e ıye anu rı. 4 - e umum me · Ç d k M 
remanet' 'kt t .. Jiriyeti liig K' . 1 . arşı an çı tılar ısır çarşısı-

ı ı ısa mu< 5- atıp eı. d - .. "d"l B k d' 
vedilmiş ve bu iş için ufak bir Bu derecelerdeki memurların na. ?gnı _yuru. u er. en en ı: 
teşkila't b k 1 ·tı Bilaharal ·· 1 · bel dı·ye me·· lerını takıp eclıyordum. Yem ıra ı mış . maa ve ucret erı e ~ I · . .. ·· d · d d 
yapılan tetkikat neticesinde ik- lislerince tayin edilecektir. camının onun e bıraz ur ular. 
tısat müdiriyeti veıaifinin ay- Terfi için h~r memuriyette Altın çizmenin önUnde hirer ser 
nen ipkası lüzumu anlaşıldrgın- en aşağı üç sene çalı~ılması la· bet ictiler. Sonra Eminönünden 
dan kanunun tefsirine dair tan zımdır. Terfide kıdem esastır. bir sanclala atlayarıık karşıya 
zim edilen talimatnamede iktı- Her memunm senede mutla- geçtiler. Ben burada ayrılıp dön 
sat müdiriyeti te!;.Tar imdiki ka bir ay istirahati vardır. düm. Aradan üç dört gün geç-
kadrosile bıra~ıştır. Zabitai belediye tali- meden kasa soyuldu. Ke fine 
Cerr hp ~a pavı"yonu bitti • b•tt" bizi memur ettiler. Bir kaç gün 8 

a,., matna~eııı . 1 1 . evvel Fantomanın elinde görd!İ 
Cerrahpaşa hastanesinde ya- Yen~ ~abrtaı b~ledıye talımat! ğüm mezuranın aynım kırık ka-

pılmakta olan paviyonun inşa- namesının t~şkılat. kısmı tam:ı- sanın yanında bulunca bu işi ol
at ve icap eden tesisatı tamaıni mile bitmiştır. Talımatnan:~nın sa olsa Fantoma yapmı tır .. de
le ikmal edildiğinden bu ay ba- esası ile Avrupadan getırılen dim. Bunun üzerine Fantoma
şından itibaren açılmasına ka- mütehassıs M. Edmon meşgul nın evinde taharriyat yaptılar, 
rar verilmiştir. Paviyonun ge- olmaktadır. fakat kendisini bulamadılar. 
rek tıbbl malzemesi gerekse e- M. Edmon Polonya zabıta t.e~ Bursaya gittiği anlaşıldı. Tel
lektrik, su ve kalo?f~r gibi te- kila.tını yapan. za~tır .. Kendı_~ı graf çekerek yakaladık. Bu es-
sisatı tamamen asrıdır. Polıs ve beledire ışlerınd~ D?u- nada bir gün bulunduğum mer 

Buz fabrikasının yeni teha~sıstır. Talıma~amenın ı~- kezin koridorlarınd~ Fantoma 
lollmı bı"ttı" zarı ıle Jandarma bınbaşııı Zı- il b' likt , .... 

B d 1 1 kt d e ır e gezen çocugu gonın-ya . e meşgu o ma a ır. • d . 
Buz fabrikasına İlave edilen Yeni belediye talimatnamesi- ce yanıma çagu ım · 

kısmın inşaatı bitmiş ve maki- ne nazaran bir polis memuru a- - Sen burada ne arıyorsun? 
neleri i:le konmuş olduğundan sıl polis işlerine bakabileceği gi diye sordum. 
dün tecrübesi yapılmıştır. bi zabıtai belediyeye taalluk e- Mersine gideceğim, pasaport 

25 ton fazla buz istihsalini te den işlere de bakabilecektir. çıkartacağım, diye cevap verdi. 
min eden bu kısım da bugunden i Yeni talimatnameye nazaran Hemen orada kendisini alıp içe 
itibaren faaliyete başlıyacak ve her tarafta polis kursları açıla- ri götürdüm, üzerini arattım. 
bu suretle yevmi istihsal mik-' caktır. Bu kurslarda adli, fenol, Otuz Jı~§ lira para çıktı. Müddei 
<ları 100 tona baliğ olacaktır. ı idari, beledi sihhi, baytar! hu- de 0 sırada merkeze gelmişti. 
Yeni yapılan. kısım ~ ton. b~z susat okutulacaktır. Kursların Kasadan çalınan paralarından 
istihsali üzenne tesıs edılmış mezunları hem polis, hem bele- bir kısmının yamalı olduğunu 
olup mütebaki tesi~at ta bu. ay j diye memuru olabileceklerdir. söylüyordu. Aspas çocuğun üze 
nihayetine kad~r . ıkmal _edıle- Bundan başka :zabıtai beledi- rinde çıkan paralarla kar ılaş
cek ve 0 ıaman ıstrhsal mıkdarı ye ve itfaiye memurları arasın- tırdık. Miiddei kendi paralarını 
125 tona çıkscak:tır. da vazifelerini ifada fevkalade 

tanıdı. O zaman Aı>pas. kasası 
fedakarlık gösterenlere 1 aylık kırılan Markarla tanıştığını, ge 

j h. J 1 (,en•· ı~. 
Cümrükten tel ka

çırıyorlardı 1 
Gümrüklerde yeni esrarengiz 

bir muamele meydana çıkmıştır. 
Bundan bir müddet evvel 

gümrüklerde kalan mallardan 
dört numaralı ambarda da dört 
kangal tel tesbit edilmiş. 

Bu dört kangal tel satılığa 
cıkanlmış ve satılmış. 

Fakat satılan teller ambar
dan çıkarken ambar memuru 
bakmış ki çıkan teller dört de
ğil on beş kangal, Hemen ham
malları durdurmuş ve meseleyi 
haber vermiş. 

Gümrük idaresi bu me eleyi 
ve tel kangallarının dörtten on 
beşe kadar nasıl çıktıgmı tahkik 
-tmektedir. 

ıı•ı•ı•ı•••••ı••············ 
vermedi... 

Haıc:n kanser tedavisinde en 
mühim vasıta radyom, bıçak ve 
Röntkendir. Yetine göre, müta
hassısm tenalbile bu veeaitten 
lıiri tatbik olunur." 

tan üç aylığa kadar ikramiye celeri Markarın kendisini evine 
verilecektir. · ı d 

götürdüğüniı bu para_ arı a o-
Zabıtai belediyede tasfiye na kendi verdiğini söyledi. 

İ>atl&dı Şahidin ifadesi bittikten son-

Zabıtai belediyede bazı "'1sfi
yeler yapılmaktadır. Bu cümle
den olmak üzere son günlerde 
25 kadar zabıtai belediye memu 
ru çıkarılmıştır. Bundan ba ka 
Emanet gelecek mali sene ipti
dasına kadar hiç bir suretle me
mur almamağa karar vermi tir. 

Eyip orta mektebi 

Vilayet idare! hususi~·esi tara 
fından; elyevm Eyip orta mek
tebinin işgal etmekte olduğu 37 
inci ilk mektep binasının tahli
ye edilmesi hakkında Maarif E 
manetine tebligat yapılmıgtır. 
Emanet o civarc!Q mü~ait bir 
yer bulduğu takdirde bu binay 
tahliye edecektir. 

Ankaradan dün gelenler 

Emliik ve Eytam Bankası u
mumi müdürü Hakkı Saffet ve 
Ankara polis müdürii Feluni 
Beyler dün şehrimiıe gclmialer 
dir. 

ra Fantoma ayağa kalkarak de
di ki: 

- Efendi, beni on bir sene
dir tanır. Fakat ifademi2i ken
disi almamıştır. Cürüm, yalılış 
tesbit edilmistir. Bu isi ben yap 
tım. Kasayı kıran benim. Balık 
pazarındaki kasayı kırdıktan 
sonra eve geldim. Yüzümü Y1ka 
dırn. Üzerimdeki cürmün bütün 
delailini ortadan kaldırmak is
tiyordum. Hatta, iizerimde toz 
toprak bulunmasın diye pantalo 
numu bile değistirmegi unut
madım. Aspas ve kardesim Ab
durrahmanm hi bir sevılen ha 
betleri yoktur. Benim ğibi bir 
işçi, tek ha ına hu işi yapamaz 
mı? Niçin mutlak iki kişi oldu
ğumuz iddia ediliyor. Benim 
san'atımdaki meharctim. başka 
vasıtaya ihtiyac bırakmaz_ 

Müteakıben dinlenen taharri 
memuru Atif B. çok şayanı dik 
kat ifadatta bulundu: 

- Kasayr_e;örünce. bunun · 

- Paraıyı evinde aakladığ 
kimseler, bfr takım masumla 
dır.Bunı.an ele vermemek şart 
le size paralan iade ederim. 

Bunun üzerine bizi hemşir 
sinin evine götürdü ve ora 
kömürlüğün içinde gizlediği 
raların yerini gösterdi. Burad 
birçok beşi bir yerdeler altın! 
ve tomar halinde pek c;ok ban 
not vardı. Fantoma burada: 

- Evrak arasında rapor! 
var. Sonra da Bunıada yapt 
ğım bir vak'aya ait dosva cel 
dilsin. Bir kasayr beni~ yalnı 
ba ıma kırabllcceğim bu evra 
tan anlaşılır. 

Mahkeme. gelmiyen şahit 
rin celbi için kaldı. Müddeium 
mi maznunlardan Aspasm d 
rusması mevkufen yapılmasın 
talep etmişti. 

Bu talep bilahare nazan di 
kate alınacaktır. 

Boksörün katili 

Boksör Adnan Beyi öldtir 
Basrinir. dün Ağırcezada müd 
faasr yapıldı. Karar önUmüzd 
ki Per_şembeye ~rilecektir. 
Bir küstahın mahkumiyet 

Reisiciimhur Hz. ile Hüku 
tin manevi şahsiyetine hakar 
te cür'et eden Koço iıtminde 
Rumun dün İkinci Ceza mah 
mesinde muhakemesi intaç e 
miş ve her ilci cürümden dol 
yı iki sene on ay hap e ma 
kfim olmuştur. 

Parls sefirimiz 
bugün geliyor 
Paris sefirimiz Fethi Bey b 

gÜn şehrimize gelecektir. Fet 
Beyin Y alovaya giderek Ga 
Hz. ne arzı tazimat ettikten s 
ra Ankaraya gitmesi, sonra a 
detle mezuniyetini İstanbult 
geçirmesi muhtemeldir. 

Tenzilatlı nakliyat 
tarifesinin tatbikı 
Devlet Demiryolları Ticar 

ve tarife dairesi reisi Muht 
B. yeni nakliyat tarifelerinin 
zırlıklan için dün Ankara 
gelmi~tir. Muhtar B. d;_,..or ki 
"- Hububat ve un nakliy 

tını teshil için tarifelerde ç .. 
mühim teMllit yapılmııtrr. 
mumiyetle eski tenzilitlı tari 
lere nispetle yeni tarifede 
de otuz kadar teıuilAt vard 
Hatta bazı mıntakalar için 
tenzilat yüzde elli kadardır. 

Yeni tarife bugünlerde t 
bedi!ecek ve 26 temmuzdan i 
haren tatbikine başlanacaktır. 

Gayri mübadillere tevzia 
Gayri miib:ıdiller cemiyeti 

de dün arazi sahiplerine tev 
at yapılmıştır 

Tevziat nisbeti istihkakla 
dörtte biri nisbetindedir. 

Cemiyet iade edilecek Yun 
lı emvalinin iratlarını iade ta 
hine kadar tahsil ve istihkak 
hibi gayri müuıırlill.,rr tevzi 
decektir. 
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Asnn umdesi "Milliyet" tir 

18 TEMMUZ 1930 
İDAREHANE - Ankara caddeai 

No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, lı. 
tanbul. 

Telefon numaralı: 
fıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
3 aylıiı 
6 .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruı 800 kuruı 
750 .. 1400 .. 

q 12 .. 1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti resen nuıhalar 10 kunt 

1 tur. Gazete ve matbaaya ait itler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

1 

Gazetemiz illnlarm meo'uliyetini 
kabul ebnez. 

' 1 
' 1 1 1 

1 Rasih Nevres, genç kıza bak-
i r '<ça, yüreği alev alev yanıyor
! 1' ' ı. Ferhunde Belmanın azame-

I -ıe, gururuna tahammül ede-
1 · iyordu.Rasih Nevres, bundan, ' .. ı :ndisine de hisse çıktığını çı-
' ) ıcağını anlıyordu. Çünki Ra-
ı 1 ,1 h Nevres, Ferhundeyi kur-

ı ramazdı; babasına söz geçire
lı • -ezdi. Her cihetçe zaifti. 

Rasih Nevres, Ferhundenin 
1 ltihfafını pek hoş göremiyordu. 

nun gözünden düşmek, pek 
';ı gelecekti. Bunu istemiyor-
1 ı ! 

j 1 

' Fakat ne yapabilirdi? 
- Nereye gidiyorsun, Ra-

1 h? 

.M.lz;ah; 

Mahmut Yesari 

Rasih Nevres, amcasının se
sini duyarak döndü. Kendi de 
farkında olmadan, gayriihtiyari 
yürümüştü. Şaşalryarak döndü: 

- Şimdi geleceğim ... 
Hurrem Hakkı Bey, yeğeni

nin yüzüne baktı: 
- Rüyada gibisin, Rasih 1 

Rasih Nevres, kesik kesik 
güldü: 

- Bu gece sıcaktan uyuya
madım da... Uykusuzluk beni 
harap ediyor. 

Hurrem Hakkı Bey, yavaşça 
Rasih Nevresin kulağına hsıl
dadı: 

- Yine içine çekildin, Ra
sih! ... 

CUMA 

Ecleblyat, Sct.Iı'at 

- Tahmin ediyordum. Ma
amafih, bir gönnek isterdim. 

Rasih Nevres, zoraki gülü
yordu: 

- Merak ettiğiniz şeye ba
kın ... 

Hürrem Hakkı Bey, tek göz
lüğünü cebine koymuştu: 

- Bana arkadaşlarını tak
dim etsene ... 

- Benim arkadaşım yok. 
- Tahmin ediyordum. 

· - Muhafazakar olduğum i
çin mi? 

- Bravo ... Beni matettin! 
Ortalık kararırken iki genç 

kız kalktılar. Belma, Nevres Va 
cide: 

- Yazdan kısımlan bize oku 
yacak mısınız? Diye sordu. 

- Hayır • • • Bittikten son· 
ra .•. 

- Ah, itiyatlarınızda ne ka
dar müstebitsiniz ! 

Hürrem Hakkı ile Rasih Nev 
res, genç kızlan bahçe kapısına 
kadar teşyi etmişlerdi. 

Rasih Nevres, usulca Ferhun 
deye yaklaıitı·· 

yim? . 
Ferhunde, dudaklan arasın

dan cevap verdi: 
- Hayır ... Yarın gece ... 
-Neden? 

rak ediyordu. Rasih Nevresin o 
dasını görmek, arkadaşlarını ta 
nımak istemesi bundandı". 

Gece yemekten sonra, Nevres 
Vacit, tarasada kahvesini içer
ken Hürrem Hakkı: 

- Bu gece başım ağrıyor. - Rasih, dedi Senin odan 
Rasih Nevres, bunun bir si-.

1 
da mektup yazacağım, müsade 

nir baş ağrısı olduğunu ve seb" · edermisin? 
bini de biliyordu, üstüne var- Nevres Vacit seslendi: 
mak istemedi. - Benim yazı odama git. 

Hürrem Hakkı, iki genç kı- - Hayır, hayır ... Senin ka 
zın arkasından baktı; kısa bir: ğıtlarını filan kanştınnm. 

- Ah! Etti. Rasih Nevres, tutuk duruyor 
Rasih Nevres, bu, ahı duyma du. Hürrem Hakkı manalı gül

mış oldu. Hürrem Hakkı, yeğe- 1 
dü: 

nine döndü, omuzunu okşadı: 1 - Rasih, bu kadar misafir-
- Sen hepimizden kuvvetli- perverlik eder. 

sin, Rasih! - Rica ederim, Amcacığım. 
Hürrem Hakkı, Rasih Nevre Hürrem Hakkı, Rasih Nevre 

se dikkat etmeğe başlamıştı. sin koluna girmişti: 
Nevres Vacit, kendi gururun- - Zarf kağıdın var mı? 
dan başka bir şey görmediği'/. i- - Fakat lüks ' değildir. 
çin, oğlu ile hiç meşgul olma- - Daha iyi .•. Name yazını 
mıştı. Fakat bu lakayd', umul yacağım. 
madık bir netice vermişti. Ra- Hürrem Hakkı, Rasih Nevre 
sin Nevres, kendi kendini yetiş sin odasına girince, derhal etra 
tirmek zaruretinde kalmıştı. a- fına bir göz gezdirdi. Bu oda, 
ma nasıl? Hürrem Hakkının tahmininden 

Hürrem Hakkı Bey, bunu me, çok sade idi. Snld<i 'izf'rö~ 0 pi-

Yeni neşriyat ne 

Düsturnamei En' ri 

sesli ve şorkılı mükemmel 
ll&veten; Viyolonist Guleık 

iştirakile 

~in~ene sarkıl~~ 
ve sesli şarkılı 6 varyete 

Konkordııo Komiserliğinden 

Konkordato talebinde buııııı! 
lsı.anbulda Bakırcılarda 97 nu 
çuha ticaretlle iştigal eden 
Aphryan Efendiden matlubu~ 
lunanların tarihi llAndan ,P 
ren yirmi giln zarfında G•1 

Merkez Rı ham Hanında ılçUnçil 
5 - 6 numarada Avukat flU 
Hilsnil Beyin yazıhane ine murf 
alacalı:larını kaylı ettirmeleri '1 

tarihten sonra muracaat kabUI ;/ 
• meylp konlcordaıo müzakı r• ı/ 
hariç blrakılacaklırı ve alat'k 
usulil dairesindo koaılserllğ• 

ettirmlf olan hUlrml ve haklkl 11 

icra ve iflls Kanununun 2JJJ 
maddesine tevfikan 30 Ağusıoı 1 
wlhlnı müiidlf Cumartesi 

4 
saat on dörtte KO~oıı.O· 
:vJÜZAKERATlNA iştirak 'j 
1lzero mahalli mezkürdı buiunrl' 
lüzumu komiser sıfatlle ilin oluJI 

HAYIK AFKARYA:'ll EFEN 
KOMiSERi AVUKAT 

ııüs~:Y1N 110SüNC _,ıe:::,e 

~tı:ad 
cesi yaıiımıza geldi. Bu d~onr 
bir şeref teşkil ediyordu. s 
çok geçmeden İngiliz do5 ;ster 
beni göstererek zevcesine :>aka 
derece serin kanlılıkla: bka 

- Bu Hintliler, dedi, ~le d 
gibi olmak isterler. Falcıı~alır. 
kmız, rica ederim, şu dost ~n 
zun yakasında bir düğrııe.ıı'uzle 
yok. . . Yakası yerinden o) t~~ı 
mış, nasıl duruyor?!. . . ır 

ırme 

ke battaniye örtülmüş, bif; 
lik pirinç karyola vardı. P f.lu lo 
relerde korniş uzun perd~ 1 ki 
tu. iki pencere arasına, li J.1iş 
tap dolu bir masa konf!l~;Jıtala 
Sağda, kapıya yakın, bir g»' - on 
rop duruyordu. Jde k 

Hürrem Hakkı, masa~ ~~üz 
!aştı. Rasih Nevres, zarf ~iri yor 
çıkanrken Hürrem Hakk1 ;lıu s 
!arı tetkik ediyordu. gıı. ;ınta 
gözleri açıldı: för la 

- Sen, neler okuyorsU11' m h 
sih? Hayret vallahi! ı olmı 

- Neye şaştınız, Aıncll· 
1 

i iş 
- Alim olmağa mı niye;ı-ıer. 

t;n' Hanri PuvankaraeY1 lir v 
yorsun, demek? . . /ürse 

Kitapları bir bir karışt · ı her 
du: 

- Gorki . . . Gorki · ':,S 
Garki. .. Tolestoi. . . V 

1 
vski. . . Flober... Bun!~ e ett 
banın kütüphanesinden lan b 

er ha 
tin? 1 h 

- Babam, kitaplaflfl3 e_j on 
dürtmez! ~ 

Hürrem Hakkı Bey. 
f Bitfll 



nema yıldızları gün
o' rini nasıl geçirlyor
.ıitf1r: Bunu bize Greta 
~ ·ı Gorbo anlatıyor. 
ı ollywood, ziya, neşe ve göz 

tjlarr beldesi. Her hafta bura
~ dünyanın her bir tarafından 
.;;lerce adam gelir. Fakat on

i~ dan birkısmı -ancak pek cüz'i 
~~ısmı- hulyasm~ ~a:'uşabilir. 
ı~unlardan eksensının yıldız
a hayatı hakkında pek yan
malOmatı vardır. 
Jnlar perdede görüldükleri 
i değildirler. Her ne rol~. a~rr 
alsın bir sinema yıldızı butün 

dltı çalışmağa mecburdur. 
Ulm de hayatını pek gilç bir 
ıf. neticesinde kazanır. 

·. k' ıldızlar sabah erken kalkar-
ve akşam çok geç ıyatarlar. 

1 
le yazın hemen hemen uyku 
.ıınazlar. 

;aat sekizde aktörler işe baı; 
,ığmdan sabahleyin yedide te 

·ıı oynadığı çok vakidir. Ak
n işlerini bitirdikten sonra da 
ıeş batarken eksersis için a
inerler. 
er sinema yıldı.:rmm başına 

len bir kaza vardır. Tam çalı-
Jcen bir arıza yüzünden ııaat
ce beklemek mecburiyeti hi-

~tl..~lur. Bu bekleme adeta bir 
l·Ucettir. 

J •ıiıır:r~fi-ı_lim~roim~a11li~n11d•et'!!ku,,..ll .. an~rı ... an __ °"'"""~-...... -_,,.,. Emil Yantnr "MOYt Melek .. filmintle 

jaMI MaK Donald "Aşk geçlıli .. filmi~dt 
!erce alet vardır. Bunların bir sahne yapacağı". Şef orkes-

bozuldumu, tamir edilince- tra Rinisky-Korsakovdan bir 
tlı:adar beklemek lazımdır. parça çalmasını söylüyorwn.

1 'onra 0 stüdyoların gUriiltü Bu Ru~ m~sikisi bende daima 
sı .. , 

,sterseniz biraz da lokantala 
la kalım. 

kantalar sık bir insan küt
le doludur ve daima dolup 
alır. Garsonlar mütemadiyen 
en müşterilerin masalarını 
ıizlerler. Bir taraftan yemek 

Ştnır. Berii tarafta acele e 
bir müşteri çabuk yemek 

irmek için masayı yumruk-

lu lokanta hakikaten nefis 
ı kler pişirir. Mahirane pişi 
,iş patatesler, rosbifler ve 
talar istalıa verir. Yemek

onra İıerkes iyi yapılmış 
de kahve içer. Bu~ada görd~~ 
Üz herkes iştiha ıle yemegı 
ti yor. 
ıu sahneyi çevirmek üzere 
mtayı doldurmak için 200 
'r lazımdır. Fakat bu kadar 
m her zaman kullanılmaz. 
olmıyaıı aktörler briç oynar 
iş işlerler veya gevezelik 
ler. 

lir vazn sahneyi, iş başında 
ürseniz makinamm görebile 
ı her şeyi onun da gördüğü

aat getirirsiniz. Herkese 

dramatık hısler uyandınr. 
Çok şükür yemek vakti geldi . 
Cünkü bir sahneyi müdüre be
ıfendirinciye kadar tekrar ede
ceğiz. Yemeğimi tuvalet odama 
getiriyorlar. Yemek te pek iyi 
bir şey değil. 

Bir teosi üzerinde ananas ve 
peynirle ~alata, bir Melba kızart 
ması bir de limonlu dondurma. 
İşte bütün yeme~~~ bmv~ı? i
baret. Salata dedıgım d '1<ı dl 
!im ananas arannd:ı bi r iilim 
peynir, yani adet' ' r '" san
dviçi. Bu benim ı İ• :ı • sev
diğim yemektir. Belki zıı. ;f!rğı 
mm sebebi de budur. 

Benim seyyar bir tualet odam 
vardır. Hariçte f!lın çevirirken 
tualet odam da beraber gelir. 

Stüdyoda işim bitince Santa
Monica sahilindeki küçük evi-

1 me kadar atla giderim. Sonra 
da mehtapta denize girerim. Jhon Gilbertle beraber araba-

Mehtapta deniz banyoları dan inip sinema binasına girer
Hollywood hayatının mühim ken alkıştan kulaklarım sağır 
bir meselesidir. Norma Tal-ı 1 olacak. 

ter. derek akşam yemeği yerler. 

ü(JMA 

•Aşk geçidi, ndtn sah.u 

Dünyada kaç ıinema var? 
Son zamanda yapılan bir an· 

kete nazaran dünyada 59867 
sinema salonu vardır. Bunun 
24350 si Amerikadadır ki bun
ların da yansı sesli teçhizatına 
maliktir. 

Seyyar •ealiler 
ü öğreterek biitün aı"tistle 

alıştırır 200 kişiyi birden 
e ettiğığ zaman bile arala
an biri bıraz geç cevap Vf""

erhal görür ve ihtar eder. 
hon Gilbertle beraber hissi 

madje, ~arold Loyd, Bebe ~~- . Filmden sonra bizi bir kaç ki 
niels Clıve Brook banyo ıçın şıye prezante ederler. 
vaki;lerinin mühim bir kısmı-' Sonra aktörler Plantotin isim 
m sahildeki evlerinde geçirir- 1

1 

li zenci barına veya Marcele gi-

Hollywoodda mühim bir şey Ben bitap düşmüşüm. M. Cil Tabii genr Aınerikada ıesli 
de, br filmin ilk g...sterilişidir. : ~rt;e beni ~ve ka · götürmesi sinema en hiicra yerlere kadar 
Viyana veya P:ıris operalarında nı nca ederım. artık yalm? mu- girmi§tir. Bir Şirket bütün ses 
hiç bir suare bu kadar canlı ola 1-,affakiyetimin hulyasile başba- li tertibatını haiz vagonlar yap
maz. ı şa kalmak istiyorum. Bu benim 1 tıra:-ak en ufak köylere k:ıdar 

Filr.:ıde beraber oynzdığrm 1 
için ivi ır~çmiş bir gündür. ! ~esli fi!m•~r göstcrmektcdır. 

Dün} anın en büyük 
salonu 

Paristeki Gomon Palas sin-, 
eması §u günler~ tevsi ve tec
dit eclilmektcd!r, Bu salon ~ 
ki~ alacak ve dünyanın en bü
yük salonu olacaktır. 

Daha aekiz yqmda 
Sekiz yagmda blı' artiıt ola1' 

David Dunan "Yaoarnak ve gör' 
mek,, isminde bir ftlınde ceas~ 
bir rol alınıotır. Daha iki yaeın 
da iken ıagarınlye baılamıt 01811 
David şimdiye kadar radyoda 
500 den fazla konser verınlftif, 
Bizde de sekiz yaımda çocuk· 
lar var ama tramvay basamak· 
larma asılmaktan bqka h11ne~ 
lcri yok. 

Yıldızlar Pariate 
Herkes yazın Pariıl terkedct 

k-en methur sinema artiatıorm. 
den bir çoğu istirahat için Parl· 
se gelıncktcdirler. Anna Ma, 
Vong, Lili Damita, Wllllan\ 
Powell, Liui Ama, Hopo 
H-.ınpstn, Lewis Mileııtone ve 
Will. Hays bunlardandır. 

Şarlonun son karı11 
Çerli Çaplenin eon :zcvoe8' 

olan Lita Oray Nevyorkta blj 
müddet müzik hol artistlifi yaıı 
tıktan sonra tekrar einema arı 
tistli~ yapmak füıere Hollwd• 
avdet etınlıtir. 

"Mavi Melek., ten sahnt 

"Universal,, İn sinema mu- Küçük ıinema haberleri 

habirleri "Milliyet,, te 19 uncu asırda Fransız adli· 
Meşhur Amerikan sinema şır yesiiçin şayanı dikkat bir hadi· 

keti. "U~~v~rs~l,, in sine~a .m~ se teşkil etmiş olan "Dreyfüs,, 
habırlerı ıkı giin evvel Mıllı- vak'ası,, m Almanlar filme çek 
yet,, matbaasını ziyarete gelmiş meğe başlamışlardır. Bu filim-, 
ler ve muhtelif atelyelerin fil- de vak'anın bütün kahramanla
mini çekmişlerdir. "Universal,, rı ezcümle Emil Zola, Kle
şir~ti yeni bir "sözlü film., rr:anso, Metr Lal><>n gibı me~a· 
sistemi atmak üzeredir. Bu sis- hir görülecektir. 
tem perdede görülen her hangi * "' "' 
bir şey üzerine istenilen dil üze 
rinden izahat vermek usulüdür. Romanyn'da si ema 
Bu izahat perdede görülen eş- Romanyada sinemacılık inki
has tarafından değil kendisi gö şaf etmektedir. Meşhur Alınan 
rülmiyen bir söyleyici tarafın- vazn sahnesi Martin - Berger 
Jan söylenecektir. elyevm Bükreşte Liviu Rebre-

Yeni mevsime doğru! anu ismindeki Romen edibinin 
Altı hafta sonra yani Eyliıl Ciuleandra ismindeki romanını' 

başlarında 1930 - 1931 sinema ı>esli ve sözlü olarak filme al
mcvsimi başlıyacaktır. Bizim makla meşguldür. Bu film için 
için bu mevsim çok şayanı dik- Romanyaya giden Alınan artist 
kat olacaktır; Çünkü geçen se- leri Hans Stuwe, Mally Dels
ne hemen hemen mevcut olını- chaft çok hararetli bir surette' 
yan, "sesli film,, rekabeti bu se istikbal edilmişlerdir. 
ne yeni yapılmakta olanlarla be 
raber altı yedi mlieı;sese arasın • • • 

Bu hafta da başlangıcın bütün şiddetile Romanya'da aeali 
Bu hafta Opera sinemasında başlıyacaktrr. . . Romanyada sesli film büyük 

"Pembe köşkün esran" isminde 1 H.cr. hafta altı yedı yenı ve bir rağbet kazanmıstır. Bütün 
ki sözlü filın; s~sl~ ~lmh kar~ı~ı?da kalan se· sinemalar sesli film makineleri 

yırcmın angısını seçeceğini dil 
Elharıra sinemasında "Pola şlinmesine meydan kalmadan le teçhiz edilmiştir. Fransızca 

Negri" nin "Moskovalr kadın" , hafta geçebilir. Roman yada en ziyade taam
ismindeki sesli filmi; J Biz bu mülahaza ile dir ki müm etmiş lisan olduğundan 

Melek'te "Nansi Karo!" un şimdiden önümüzdeki ınevsi- Fransız filmleri tercih edilme!: 
"Hayal ve hakikat" isimli sesli 1 me ait belli başlı filimlerden tedir. 
filmi· 1 bahse başlayacağız. 

' .. . Karilerimiz bizim bu teşeb· 
Maıık, sınema~ında da İvan büsümüzü teshil etmek isterler 

'Petroviç'in "Masum kurbanlar" ' se istedikleri filmi bize bildir
iıımindeki filmi g-ecmekterlir. l meleri k~firlir. 

• • • 
Romence flm 

Pariste Romence filmler çev1 
rilmeğe başlanmıştır 
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Poliste 

Feci bir kaza 
Bedbaht 

koca 
Kartal - yakacık Sadakatsiz zevcesini 

Spor 

Turnuvamız 

Bu sabah saat 
10 da bashyor yolunda keserel öldürmüş 

! 3 kişi yaralandı Haftalardanberi heyecanla 
• · d beklenen Tenis turnuvamız bu 1 

Kartal - Yakacık yolunda Dc~i~e~dere nahiyesın e sabah saat onda Taksim Tavn 
üç kişin4n yaralanması ile biten çok fecı hır cınayet ol~uştur. O klüpte başlıyor. 35 den fazla te
bir otomobil kazası olmuştur. tuz yaşlarında 1.~rahım 0~1~ nisçiyi bu müsabakalara topla

N ecmeddin Bey yanında kızı Ceyhan genç ve guzeı. z~vcesını yan turnuvanın ilk tasviyesi çe
Nihal Hanım olduğu halde Kar keserle kafa~ını.' b~ynı~ı ~arça- kilen kur'a neticesi bazıkuvvetli 
taldan şoför Tahainin idaresin- lamak suretıle öl~urmuştür. oyuncuları muhtelif şekilde da
deki otomobile binmiştir. CeyhW: z~vcesı Fa°?ayı 5ok ğrttığmdan zaman zaman heye 

Otomobil Kartala gitmit; fa- şe~ekte _muş. Fatma ıse g~z~l canlı geçecek tasfiye demi fina
kat dönüşte Tahsin otomobili liğıne m~g~r, kocasının bu ıltı- le doğru azami heyecanı bula

~ >an sür'atle sevke başlamıştır. fatlannı ıştıhfafla karşılarmış. caktır. Maruf bir kaç oyuncuya 
•· Tahsinin bu dikkatsizlıig" i yü· Fatmanın yabancı erkeklerle . 

.. . . b l d - k zamanla yeti~en, ve onlann sı-
ı ıunden otomobıl telgraf dıre- tema~ta u un ugu . ocasının rasında yer alan yeni oyuncular 

• - · .. k l 1'.: f 1 kulagına kadar gelmış. ' gıne çarpmış, on t.e er eg• rr a- · ve bilhassa Davlt gibi kuvvetli 
' • 1 mış, otomobil devrilmi;ıtif'. Zavallı ve bedbaht koca ka- şahı • 
, 1 ı N . ede N dd' B 1 rısına karşı duyduğu zafın te- slann çoğalması çıft erkek 
1 N'h e~~ .:mef .. ın e~ ~ siri altında kendisini doğru yo- oyunlarına ayrıca bir ehemmi-' . I · r ı afan anmıl ı !!Ol ordmuavını la getirebileceği ümidile Fat yet verdirmektedir. Turnuvanın 
• sta yara anmış ar ır. - galebes' h k d ş· · 

11; Şoför Tahsinin de ehliyeti maya nasihatlere koyulmuş, bu . 1 er ne a ar ın?yana 
1 ı im d x. nı ı hklk yolun mkmaz bir gedik oldug· u- yakın ıse de bunu ele geçırmek a 16 1 a aşı mıı ve ta a- ,,.. • · s d s ş d D · 

1. ı a başlawmı,tır. nu anlatmağa çahşmıı,. Kadın ıç'ınb. he !alt, iikuatk, o var, lavlıt 
1 • 1, -o-- kt!plere binerek haykmyor:Sen g~ 1 ay Y ııe oyuncu ara 

1
1 l 1 GuOll fabrikaımda bir kim oluyorsun, ben istediğim ugr~acak ve uğraştıracakları 
jl·ı: ' 'l hldiıe kimseyle görüşürllm. Sen kan- anla!,iılmaktadır. 
ı' ıı ıamazıun." Ne olursa olsun maçların her 
ıt 1 1 Galatadw. Mumhanede garip Bu kavgadan sonra Ceyhan seneden fazla rağbet bulacağı 
ı'ıi · hidiııe olmuttur. evi terkederek çıkıp gidiyor. ve o nisbette heyecanlı geçeceği 
:' 1 Guoa labrikauun Mhlbi AH Dolaııyor, dUşünUyor. Fakat lbnit edilmektedir. 
• ıı Rıza Efcsıdi hldiaeyl ıöyle nak bir tUrlü kararını veremiyor. ö. Besim 
il ~ : , !etmektedir ı Nihayet tekrar evine döndU-

Bulgar takımile maç 
hazırlığı 

~ "- Fabrik~da bazı i§lerde fil zaman karısı Fattnanın mx-
~ J ~enç kular çalıftırılmaktadır. ştl mıfl]. uyumakta olduğunu 
• Bundan iki hafta evvel Seniha görüyor. 

ı ı ı ı .aminde 16-17 ya§larmda bir Ayni odada diğer bir köşede Bulgar maçları tertip heye· 
1 ·, .az almıfbk. F.abrikada bir gün baldızı Ayşe uyumaktadır. Ce- tinden: 

~ 1 \ ~' ;alıotx. Fakat h~lini pek beğen- yhan bu kadar gürültüdeı: so~- Bulgaristanın en kuvvetli ta-
l. .nedim, erteli gün yol verdim. ra hali kansının biiyiik bır la- kmılarından biri olan Varna 

i 1 Aradan üç dört gUn ~çti. Bi~ kaydi ile uykuya daldığını gö- Şampyonu Şipçenski klilbü iki 
ı lkgam fıııbrikaya lı~ mekteplı riince kararını veriyor. maç yapmak üzre 23 Temmuz-

' \ f · ~eldile:: . . Eline geçen keseri alıp bütün da İstanbula gelecektir. 
\ r , - Bıze bırer guo:ı vcnnl de- şiddetile kansının başına indi- Birinci müsabaka İstanbul 
t ı t 1:!iler. . . . . riyor. Fatmanın kafa tası yarı- §811lpyonu Fenerbahçe takımile 

ı '. . Gazozları ıçtıler, ç~p ~ıttı- lıyor beyin kesere bulaşıyor. 25 temmuz cuma giinü saat 17 
. ı 11 er. Yarım saat geçmedi, bır de Derhal ölüyor de T k · St d d · 

~.. ' )aktım ki gene geldiler. İ9lerin . dilecaekts~mHaka yomşun faBıcrad;-
' ı ., b" · d d' ki l ır. em ere ey ır. 

ııt '. 'ı en mı e ı . : . - • rtlhal Pa,zar günü yapılacak ikinci 
,;ı , • ı 1 - Affederslll1.I. Burada Sem- Bir müddet gazetemiz tahrir ·· b k M ı k , , . · · d hl k rd musa a anın acar ara arşı 

1 f' ,ıa ısının e r ız va ı, nere- hey' eti arasında hlışmış olan ç k güz ı b' 1 ' ;. :le' F . E . ld . o e ır maç yapmış o an 1 
,: • .. • erıdun krem eyın va esı Geneler Muhtelitile icrası mu-

1 1 ) ı Üç gun evvel çıktıfmı aöyle- Kamile Hanımın böbreğine ya- k di B ü b k h 
, ·!İm ve döndüm i imle me gul . . 'f k b arrer r. u m sa a aya a-

, 1 . § . pılan hır ameliyattan ı a at u zırlık olmak üzre Gençler takı-1 • 

,ı ı 

' . . ' 
i ' 
\ 

, ı >lmağa bqladım. Glttııklerınl lamıyarak vefat ettiğini teessür 
20 

t 
22 11ra.11min ediyordum. Arkamda le haber aldık Feridun Ek- mı rnı:;ut J?a~ardve d te~ 

f .ı Jittifim kahkaha seıleri naza- rem Beye bey~ taziyet eder muz Sil t g nğ e~ ta yu~. a .ı 
'·i"I dikkatimi celbet1ıl k d dfd .1 . in .. 1 maç yapaca m an esamısı zır-
: • · ve e er e aı e&ın teessur e de münderiç oyuncuların mez-

ı ' 1 Bır ~ baktım iri kıırlarla ko- rlne ittirak ederiz. Allah rah- '-" ilnl d i 1 ı IUfUP görüıtıror"lar Hiddetle li n.ur g er e pot n ve panta on-
1 i'' ı ?aktıfmıı farkettll~r çıktılar met ey ye. larile saat 17 de ispatı vücut et-

!•1 ,
1
1 :'. ""ttiler. ' meleri muktazldir: 

ı · .~· na gelmit ve niçin kendisine yol R 
1'

1 ıl ; Erteai gün gene geldiler. Oa verildiğini sormuştur. Bu sual ıza, Şevket, Adnan, Ziya, 
., · ı ·~oz ıİatediler. üzerine kesedar Mehmetle ham Şeklp, Reıtat, Vellt, Hasan, Ni-
, ı. ~. - Yok! Dedim. mal onbaşısı Halil de Osmanı yazi, Fikret, Kemal Şefik, Nu-

ı Dün verdiğimi ıöyllyırek IS- d'' .. l o d b'l 'k ri, Nazım, Muzaffer, Sa!Ahattln 
, . . ovmUIJ er, sman a ı mu a- S ·h M h R flk 

1
•1 •• , ·ar etmek ıstedıler. Ben verme bel nlar dö ü t'' p li amı , u teşem, e . 

ı ·ıı İ ,___, d bi . k e o ı vm ş ur. o s 
~ . . ,; m. Ç.n:nn en n .yanmıa ya kavgacı hammallan yakalamış 
~ , lı 1~ştı'. tokat atmak ıstedi. Hep- ve haklarında tahkikata başla-

ııt ~ı zaü, cılııı çocuklardı. Kolla- mıştır. 
~ ı i 1 , ından tutup dışarı attım. 
• '.ı ~radan yirmi dakika geçredi, 
iİ ; 1 ~o kişilik bir kafile halin· 
1 "ı ' ll'fe geldiler kapının önünde i-
1' (im. Kolumdan tutup çektiler, 

r'urmağa başladılar. Polis geldi 
re mütecavJzleri yakaladı. 

-0--

H. Rifat B. 
,_ Birinci sahifeden mabat •• 

!erimiz Haydar Rifat B.in Ana
farta vapurunda bulunduğun. 
dan bahsederek şu tafsilatı ve
riyorlar: 

• 1 
• j 1 • 

İşte hadise budur.,, 
-0--

0tomobil kazası 

Bir genç kendini asmış 
Davutpaşada oturan Nuri is 

minde 17 yqmda bir genç ken
disine hırsl!!hlı: isnat olunmasın 
dan müteessiren kendini asmak 
suretile intihara teşebbüs etmiş 
se de kurtarılmıştır. "Haydar Rifat Bey pazar gü-

nü İstanbuldan hareket eden 
-0--' .. 

F eci bir ölüm Seyrisefain idaresinin Anafarta 
, 2077 numaralı otomobil,·Fın K vapuru ile pazartesi günü şeh-

ı • arabetin idaresindeki yük 
1 
:lıklı caddesinden geçerken Mü- rimizden geçmiştir. 

ı arabası Beşiktaştan geçerken 
'' cella isminde 5 yaşında bir ço- ip koparak bir sandık düşmüş Vapur sabahleyin gelip akşa-

ı .ı '•.tuğa çarpmış yaralamıştır. Ara ve 6 yaşında Kenan isminde bir ma kadar burada kaldığı halde 
.tıacı ve şoför tutulmuştur. çocuk bu sandığın altında kala görünmekten korkarak olacak 

1
• ~ • -o-- rak ölmüştür. ki dışan çıkmamış vaktini va-

ı '• · ' Küstahlık -o-- pur içerisinde geçirmiştir. Hay-
Halıcıoğlunda kazancı İbra- Vedia H. tentürdiyot dar Rifat Beyi Anafarta vapu-

mm isminde biri polis tarafın- içmiş runda görenler vardır. 
ı . ,dan yakalanmıştır. Kocamustafa paşa caddetıin- Binaenaleyh eğer Anafarta 

!''' 11 İbrah!m .kendi mahallesinde de oturan merhum ylizbaşı Naz vapurunda bulunduğu resmi 
, ı' . oturan bır aıle kadınına Aşıkane mi B. in 25 yaşındaki dul kızı makamatça tesbit edilerek ted

! •
1 

mektuplar göndermiş ve bir ak- Vedia H. dün tentürdiyot içmek bir alınırsa mumaileyhin Rado-
1 ' . .şanı kadının yolunu keserek bı- suretile intihara teşebüs etmiş- sa çıkamaması ihtimal dahilin-
! . 1 ,ı;akla tehdit ~tmiştir. Kazancı tir. Vedia H. Haseki hastane- dedir." 
· . .hakkında takıliat yapılmakta- sinde tedavi altına alınmış ise- Diğer taraftan şehrimizde 
• 

1 dır. de hayatı tehlikededir. İfadeye dün görüştüğümüz bazı maruf 
: • ı · ' -o-- gayri muktedir bir halde yat- avukatlar ve Haydar Rifat Be-

l ~ " Çukura düşmüş maktadır. Esbabı intiharı henüz yin yakın dostlarından biri bi-
l··~ . · Gece saat 9.s de Serope is- anlaşılamamış olup tahkikat ya ze şu izahatı venniştir: 
·'l 

1
minde hiri Nuruosmaniyede açı pılmaktadır. 

"- Haydar Rifat Bey 1stan-
. · ~ .lan hir kanalizasyon çukuruna -o-- bulda saklanmış olması muhak-
,'" ı 1,düşmüs ve alnından ag·ır suret- Firuzağada sirkat kak addedilmelidir. Başka bir 

; 'te yaralanmış, tedavi maksadile Firuzağada oturan Japon se. yere gitmesine ihtimal verile-
' ı;~nneni hastanesine yatırılmış- fareti ataşemilteri M. 1moranm mez. Gitse gitse temyizin kara-
' ı tır. yatak odasına hırsız girmiş ve rına intizaren Vama plajları ola 

-o-- öte beri çalıp kaçmıştır. bilir." 
' ' Hamallar gene dövüştüler -o--

ı' 11 Sirkecide şimendifer iskele- Üç yangın baılangıcı 
· ı sinde gene bir hamına! kavgası Hasköyde madam Robekanın 
.. olmustur. evinden, Yüksek kaldırımda tU 
ı ~ İsk~le hammallanndan Os- tüncü İsmailin dükkAnından, 
, man bundan bir kaç gün evvel Balatta Tanaş ve Kostlnin müt 

kesedar Mehmet tarafından işin tereken oturdukları evden yan,.. 

1 den çıkarılmıştır. gın çıkmışsıı da ,.öndi.iıiilmli•-
I Osman di\n kesııdarın yanı- tür. 

Haytar Rifat Bey hakkında 
dün Eskişehir muhabirimizden 
şu telgrafı aldık: 

Eskişehir 17 temmuz'(Milli
yet)- Haydar Rifat Bey bura
da Öeğlldir. Temyizdeki evrakı
nın bugUn yarm neticelenmesi 
... l\htemeldir · 

Devlet Demi ryolları 
idaresi llAnatı 

259 kalem tıbbi ceza ve 11lr malnmıııln kapalı zarfla mUnakaıuı 4 
Aiuttos 930 pazarteıl flÜJIU saat 16 da Ankara Devlet Oemlryollan ldare
ılnde yapılacakur. 

.\ltinakasaya lşıirık edeceklerin ıekllf ıııektuplannı ve muvakkat ıeaılnaı· 
!arını ayni ıünde saat J .5,80 kadar münakua .komisyonu lı:Atlplltln• .-erme· 
teri llzımdır. 

Talipler münakau şartnamelerini Bef Ura mukabilinde Ankarada, n 
Haydarpaşıda idare veznelerinden tedarik edeb!Urler. 

* * * 
Kayseri Poz böllllU altı aylık et ve ekmetlnln kapılı zarfla mUnlkuuı 

30 ıemmuz 930 çarşamba günü ıaat 1 S te Ankaradı Devlet dımlryollan 
idaresinde yapılacaktır, 

iştirak edeceklertn teklif mekıuplannı .-e muvakkat ıeminatlanru ayni 
günde 1111 14,80 a kadar münakasa komisyonu kldpllğine vermeleri 
lhımdır. 

Talipler mUnakasa farınamelerinl Uç tıra mukabilinde Ankarada ve Hay
darpaşada idMe ,·unelerinden Kay11rlde Kayseri - Sıvas lnşut mUfetılşll· 
ğindeıi tedarik edebilirler. 

* * • 
Elli ıon sürşoför yağının kapalı zarflı münakasaıı 4 ağusıo 1930 puar

tesi günü saat 15 te ,\nkarada Devlet demiryollın ıdareslnde yapılacakur. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplarını \'e muvakkaı teminarlarını aynı 
günde sut 14,:~0 a kadar münakan komi9\'0nuna vermeleri lbımdır. 

Talipler nıünakasa şartnamelerini bef lira mukabilinde Ankara ve Hay
darpafada idare veznelerinden te<.iıırllc edebilfrler, 

• "' * Bin ıorı yerli kok kömürünün kapalı zarfla münakasaaı 4 aı11ıoı 930 
pazanesi günü saaı J 5,30da Ankarıdı Devlet demlryollın ldare!lnde 
yapılacaktır. 

l~tirak edtcekltrln teklif mektuplarını ve muvakkat temlnatlannı aynı 
günde Hat l 5e lcadır münakasa katipliğine vermeleri lbımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini bet lira mukabilinde Ankarada ve Hay
darpıfada idare veznelerinden tedarik edeblllrler. 

* * * 
A,ada yazılı malzeme pazarlıklı eatın alınacaııından 11·7·980 

pazartesi günü saat 9 dan ı 1,5 kadar lsbatl vücut etmeleri ve 
flat vermeleri ilin .olunur. 
59 adet l'viu~amba jaket (yerli) 
7 ~ metre Amerikan bezi kalın (yeril) numune gibi 
31 Kg. Grafit dikson 
ı adet Lojman için bijote ayna (büyük). 

• l5 Kg. Elektlrik için izole çatal çivi 
l adet ~n7.lnli ka,·nak lambası (2 Kg.) !ık 
300 adet Battal sarı zarf (büyük) numune gibi 
50 metre Keten perdelik kumaş (yeril) (1009) No. bezden 
l adet Sancc[üş tulumbası (izahat majtazadan alınacak) 
20 adet ;\lika lavha halinde 
20 adet Pozıııa taşı: 

1 ,5 metre Kazan fanllası 

3,S metre Su ,, 
f;O adet :'ifadeni defter dibi 
l 0000 adet Adi kla~ör sürgüsll 
30 adet Diki' teli 
600 metre Oiklş mak.lnası şerlc!J 

50 kilo irb nlu boya 
11!5 kilo Siyah boya 
30 kilo azete mürekkebi 
30 kilo Hnrita vernigl 
kutu Ayar iğnesi 

150 kilo Karfiçe çivisi 200 m/m 
f 00 adet Mektep defteri 80 varaklı 

58 kilo Beyaz sabun yerli 
7 adıt Muşamba furçası 

50 kilo La\·ha kılıngrit 1 m/m 
50 ,, ,, '' 2 ,, 
1000 adet Dosya için bezli zarf küçük ı ı ı b 

biiyilk numune er gl 1 :;oo ,, .,, ., ~ " 
bOO Kg. :V1adenl katran (yerli) 
3 adet Eczacı ispatııla~ı 

l 

3 

2 

,, Tahimatlı ölçü bardaııı 

,, Cam iilçü (50) gram 

.. " 
,, 100 

" ,, " " 
500 ,., 

" 
Rakor şırıngası No 10 

" 
Kan alma aleti 

,, Cerrah küHti (cam) 
28.3 kilo Lama demiri 15 ~ 30 
2050 kilo Gayri mü,avi köşe demiri 7 X 90 X 120 

13 adet 1 ,astik damı;a 

2 

l 

" Kanepe (birinci mevki intizar salonu 
,, ..., (ikinci ,, ,, ,, 
,, Souk damga makinası (krokisi gibi) 

12 ,, ~Iahrntl çadır (yerli) 
12 

50 

,, Keten perde ,, 
,, Marangoz keseri No 1 

50 ,, ,, ,, ., 2 
35 ,, Adi dış pergeri ( 150 boy) 
38 ,, iç pergeri ( l 60 ,, ) 

5 ,, Göğüs maskabı {tesviyeci için) 
150 kilo Neft yağı (egriboz) 

için) yerli 

,, ) " 

9.75 mi! Duble süt beyaz cam IOOOX650 (on beş adet olacaktır) 
6,33 m2 Duble yeşil cam 730X350 {2.5 adet olacaktır) 
400 kilo lı rap sabunu (yeril) 
40 top Rrıbııroit (numune gibi) 
3 adet Rakor ~ırıngası No 5 

20 lı.llo Rapt için kur~un salmastra 10 m /lllo 
ı adet El ray destere aleti 
3 ,, El boıurgatı 1 tonluk 
J o ., Damlalıklı şişe küçük kroki!! gibi (SO gramlık) 

l o .. "' " 
ili metre Kırmızı astar (yeril) 
40 adet Bir taraflı cebire anahtarı 

500 kilo Göztışı (lnglllıı) 

10 " Tuzruhu 
5 adet Profaj şınngası 20 m. 

ı 2 " Rakor tırıngeıı ııınes1 
2 ,, Göz kadehi 

l 6 ., Efrl bıığaz fırÇ1111 · 

50 ,, 

(7X8) 

150,, Kııılcık varyoz sapı 

21 ,, Şef dQ tren lıazubeııdi 

211 ,, Loko için su tesviye şişesi l il X 320 
105 Kg. Örülmemiş kordamyınt 5 nı lm 
1 ,, Lavha kılıngrit 3 mf m 
1 O adet Büyük baş yasnııı 40 X 90 

11! metre İstor (genişlik J ı O uzunluk 2 metre) 
lO kutu Souk kaynak IAstik için 
lO kutu Sıcak kaynak lbtlk için 
100 kilo Don yağı (yerli) 
ı adet Ahonoz kenarlı resim gönyesi ıs X 45 
l • 

1 • 
• 
• 

• • 20X45 

• • • 25X45 
1 • • • • • 85X45 

1 ,, • • ,. • 15 X 60 

2 , Ktiçük teodollt 
! , Küçük teodolit ayaııı 
6 • Ham süpürıı;e küçük 
150,, Ot kazması 

300 ,, Yaba 8 dişli 

220 kilo Siyah emayye boya 
ı adet Madent kriko ( ı 5 tonluk) 
1 " Vantilatörlü seyyar ocak (büyük) 
50 ,, Hararet makarası (telefon siperi saika~ı için) num\1~ 
200,, Rot.et (izahat maııazadan ita edilecek) 

Saat 1 1 ,5 dan sonra fiat kabul edilmez. lzahM almak ı• 
!er cumarte~I pazar günleri mubayaa kısmına müracaat eı 

ler. Pazarlııta arzolunan malzemeden yerli olan aksam i~ln . 
edecek taliplerin numunelerini beraber getirmeleri numıın" 

kuhulacak tek!ifatııı kabul edilıniyeceııt ilin olunur. 

oocccoKOK İMALATHANESt\....AJI ..... , 
Dolaıabıhçe"de Güaıtifıuyu c~ddeılnde Gazhane karşısındaki J{<·1 

rınlarında Zonıutdak hıvzasınıu en iyi kömürlerinden kok ımıl . 
dlgi ve flıtlınn Rayet ehven oldnlu muhterem mUfterllere llln ol 

..... -.. ~ -- _.. _....,,...,_., Telefon: Bıyo&lu 1908 

M A D E N 
""""'_.....,,.... BÖBREKLERi 

s u y 
1TEMJZLER 

- ~KSEI MllDIN ve SlNlYi 
Mühendis Mekte 

Lıyll ve meccani. olan bu mektep atldekJ ~ubeleri havidir. 

1- Yüksek Maden 
MOhendlsll~I: 

Madenlerle Sanayii .:\fadenlyenln lfleımeslode mUtebau1' 
mUhendla yedştlrlr. 

2. Yüksek Sanayi 
Mühendisllljl: 

Muhtelif Sanayün ıeıis ve İfletmeal, elektrik makine ve kıl~ 
mühendisi ve müteahhltllği, kimya mtlbendlsilll, Topografya ,.e h ~ 
absı, inşaat müteabhitllll. flmendifer mtıbendlı ve mUteabhiılJJI 
saalarını hıvl bir ıahtll netlcetlnde Ytlbelı Sanayi mUh<ndl 

şabadeınamesl verilir. ı 

Bo şubelerin ıahııtl mtıddeti 4 11nedlr. Mezıınlar tıaj 

paya göndulllr. Munhasıran 1111 mııunları kabul olunur. 

3 - Maden Meslek şubefl 
Bu şube Madenlere Jeometı ~e blf çıvuf yedftirlr. Tabıll fil 

deri 2 senedir. Orta mektep mezunları lmılhamız, ilk mektep ıııt 
lan imtihanlı kabul olunur. 

Asgari yaf 18, aumi 25 dlr. • 

imtihanlar: Mükemmel hesap, mıhnl hendese, 
Hararet ) ve Kimya ( Şibih maadln ) derslerinden, 

Ankara ( Maadin mlidUrlyeıinde , lsıanbul ( Şehremaneti ci 1'1ıı' 
da Mlden mühendlıllğinde ), Zonguldak ( mektepte). Adanı ( Jk 
müdUrlUJ!ilnde ), Eskişehir ( \.laden mtihendlsllginde), lzmlr ( ~ 
memurluiJundı ) Trabson ( Ziraat müdürlyeılnde l, Aydın ( 
memurluğunda ) llO ve 21 ağusıona icra edllecekdr, .1 . ,.,,., 

Tedrisata ı teşrinevvelde b8flnıcaktır. Şlmdıden kayıt muaııı 
ne başlanmışnr. lstid'ıya melfuf 6 foto ile vesaik ve mhhaı ra 
Zonguldak'ıa mektep müdıl.riyetlne irsali. j 

Müdü~ 

·---SAFİYE HANIMIN--' 

«ADALARDAN» ve «KEDERDEN Nfl 
NEDEN BILMEl\I» 

POLh>OR Marka plltJaı 

Carçı Kapıda 9~ numaulı gramofonc• 

mağazasında arayınız. 

MÜHİM iLAN . . .,, 

b! ... .. 
Dl 

H 

Türkiyede çalıfan bilOmum ı;lgoıta şlrketlerlnı temsil tden Türk\~ 
tacılar Daire! merkeziyesl her türlü mahzurlırı izale etmek mak;adl~ 
ıerem sigortalıların, ılgorıa primlerini, <i~orıanın akdi ıırasında 18 

pefln ödemeleri !Azım &eldiğlnl arzeylemeıi vazifeden addeder. • d 
Bıı mecburiyete ademi riayet, bir kaza vııkuunda •igorraiıl« '' 

mahzurlar ıevliı edebilir. A 
Eusen, aldıkları bütün i~lerin yarısını Milli ReassOrans Turk 

tirketine terkeden sigorta şirketleri de primlerini p~inen tediye tJ'. 

yerindedirler. 

EV ARANIYOR 
Y ~llköy'de 5 • 6 odalı bahçeli yaz

lık ve kışlık kiralık hanesi olanlar 

Tahmis ookak 63 numeroda Ihsan 

d•ndiye bildirmcıi. Telefon; lmn· 
>ul 39e:;:7 

d ' 
Beyoğlu orman ldare~ııı. 
.\ılilsadereli emvıJden I'~ 

gaz ve Fındıklı da bııluJI ~ 
adet çubuk ve 17 çeki "'ıtı! 
Müzayedeten satılıktır. T•.1b,ıı 
şikıaş orman idar.,ıne "~!~ !(~ 
7 - 8 • 980 da Bey""· ~ il' 
kamlı{tında mııtefekltil or~ 
yede komı.yonıını milrl 
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AVRUPADA IBİRİNCİLİGİ DİPLOMALARLA MUSADDAKTIR 
Zaafı umumi, kansızlık, romatizma, sıraca, kemik, damar, göğüs, ademi iktidar, verem, sinir hastalıklarına 

gayet nafidir. Solgun genç kızlar ve delikanlılar, hastalıklı çocuklar, ihtiyarlar, büyükler her 
mevsimde istimal edebilirler. 60 kuruştur. Hasan Ecza deposu 

ı ara Encnıneoi daiın~inden : 
Vilayet idare! buıusiyeıi he11bln• 70 - 78 kilo ılldetindt 4 numara ve 
tckcrle!dl 150, ve 40 • 411 kilo slkletindo tek tekerlekli çift kollu, döner 

b SO adet pulluk aıtlbıyu olunıcıkar. 
1 - Çift tekerlekli pulluk!mıı iklfer adet ve döner kulaklı pulluk!ınn 

ıer ~ft yedek Uç deaılrl. birer adet anahtarı bulunacaktır. 
t - Ilı.de ; Aguıtosan 118 incl l'eqembc gtlııll suı 15 ıe mabmı 

ayette l!:ııcllmenl daimi wahndaıı yapılıcakıır. 
3 - MUatlı:uay• iftiralı: edcelderin "!. 7,5 dlpozlto akçesi nya baıılta 

·'-· 
BM Iktısat ve usulu defteri 

muallimi aı anıyor 
Zonguldak Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendisi mektebi 

müdüriyetine müracaat edilmesi tlln olunur. Yüksek mektep 
.. mezunu olmak şarttır. •••• Müdüriyet 

bu v-Oll lbundır. 
4 _ Aıau &iralyenln ihaleyi mOtuklp on bee gtia :urhnı!a tesllml ı 

5 ııur.Şarınamert görmek ve futa malumat atmık lstlyenlerin Vıtayeı 
aaı mUdürhtklerine mütaca::•ıl::arı.:,:. __ -=::----------~ 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisar 
umum miidürlüğünden: 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhbarı idaresinin lstanbul içinde 
kamyonla bir scM zarfında yaptıracağı nakliyatın münakasa sure· 
tile 15-6-930 tarihinde ihalesi muharrerken görülen lüzum üze
rine m!lnakasa temdit edilmiştir. 22·7-930 tarihinde müteahhide 
ihale edileceğinden taliplerin şartları anlamak ve pey sürmek için 
umum müdürlük Ticaret şubesine müracaaatlarL 

... .-veni Gi'e ... •••• 
Sahibi : G a z 1 C e m a 1 

Her kcfldcde bDyUk lkramlyclcrfn itabctlle bahtiyar olan 
glşcmlı: bu defa da mubtcreıd mO.ştcrllerlmlzdın 10,000 Ura 
Varoalı Ahmet efendiye, 4,000 lira da Yap va efendiye laabet 
edip glfemlı: derhal tediye etmlttlr. 

Muhterem mUfterflcrfmlze l, 2, 3, 4 ,5 inci ketldelerde 
ikramiye n amorti isabet ettll'f takdirde plln mucibince 
gecmiş keşldelerln farkı alınmadan devamlı bilet verilir. 

fttaubul EmlnOnU Bebek tramvayı tevakkuf mahallinde 
·~~ı.- Valide Haru kllfeslndı : 2 numarada '41••~~~ 

1 BE HA R Traş bıçaklarını kullanınız 

1 

SEYRISEF AIN 
Merke~ Aeoaıaı; Gaaıı köprm 

>asıncı., Beyoğlu 2361 Şuba 

ıenı.au Mabmadlye Hanı altında 
<ıanbal 740 

udanya postası 
{Cuma, Salı ) Mudanya'ya 

~ayarak Gemllg'e kadar 
(pazar, Çarşamba) Mudanya'

ı) J kadar saat il da ( Cumar-
1tesi, Pazartesi, Per~embc ) 
!Ereğli vapuru tarafından ara

postalar Armutlu'ya da 
ugrayarak Mudanya"ya kadar 
saat 8,SO da Tophanede Scy
. cfaln nhomından kal karlar. 

lzmir sür'at postası 
(Gülcemal) vapuru 21 tem

uz pazarteal. 14,SCi da Gala-

• nhtımındın Kalkarak Salı 
aabahı lzmlr'e varacak ve çar
ıamba 14,SO da lzmir'den ha
reketle perşembe sabahı gele
cektir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcut
tur. 

ADIKZADK BiRADERLER 1 
VAPURLARI 

RA DF.NIZ MUNTA· 
'AM VE LÜKS POSTA::ıl 

in önü 
201-"!=uz PAZAR 
rııoı attaaıı Sirkeci rdm· 

mıadan hareketi• (Zoaıııtdatı:, 
lnobol•, Saaııuıı, Ordu Olr•· 
sun, Trabzon, SDrmeoeve Rize 
lıketelerlne aı:lmet vı avdet 
edecektir. 

Tatıltlt lçlll Sirkecide Mey· 
enet lıaaı altında aceııtahtıa 

muracaat. Telıfoıı:lıtaabal :u 
Vapurlarımız her 

pazar n1unüızaman 
hareket ediyorlar. 

lllE6RO ~ 
., "'"'"• "' "'" dft• brat ' 1 
ıtıı~nıa ı bO•ı•• o. t11ın.ı 11apo 
lıG~lt m.tltla. .. ,uıDdı ,_,... 

e J..U Oh t.l~ı•la .wıe 

•-. cnııı ~ ~~·ı..•tr 
• ~ .. w. 

mı .\41ıf9YI,.,.. 

Jka' 1 erd Oe•O bela ft fll ' 1 " 

a.e.ıat•f ...... 

ABİP ARANIYOR 
Alemdar Sıhhat Yurdu ı ahibinl 

ftad• bir gün ( Cuma) ra ınpl~se 
tabip arj nıyor. Yurda 

M L.X 18f! . .... 'f 

SOÇETA ITALYANA 
Dı SERVıST MARITIIMI 
KONSTAN 
TINOPOLl 

vapuru 21 
Temmuz pa· 
zartesi ( Kös
tence, Odesa 

Novorosisk, Batum, Trabzon ve 
Samsun)a gidecektir 

BRAZILE vapuru 22 Tern
muz Salı ( Sitmar, Levant E ;s. 

pres) olarak (Pire, Napoti, \lar
silya, ve Cenova) ya gidecektir. 

ITALYA vapuru 2.ı Temmuz 
Per~emlıc (Sitmar Soria Ekspre.) 
(Rodos , Mersin , !skenderon , 
Trablus, Beyrut, Jlay[a, lsken

deriye, ;\lesina, Napoll ve Ce
nova) ya gidecektir. 

TafsilAt için Galatada merkez 
rıhum hanında umumt acante
sine müracaat Tel: B 'YOğlu 
771 - 772 ve ya Re) oğlunda 

Perapalas altında :\atta • 'asyo· 
nal Turklş turi ·t accn ııi~ c . 
Telefon Be ·oğlu 351)9 ve ya 
Tokatlıyan kar~ısında beynelmile 
yataklı vah'tln kumpaııya,nıa 
Tel: Beyoğlu 2.lJO \C yahut 
lstıınbulda ~'.minönünde lzmir 
sokıı g1nda 8 Numarada acente: 
vekiline müracaat. 

Tel. lsıanbul 779 

FİATI 
ISTANBULOA 

1900 
LİRA 

Hasat zamanında 

kazanılmış vakit nakittir. 

·Bu ~•ınn: zamanında 38 dOnOmlük bl .:
tarlayı biçmek için bütün bir g&,Cnü hasrede-
blllrmlalnlz? ' 

Ve bu tarlayı Fordson • ıa biçmek için mut;
tazl zamanın iki mislini sarfederek Oküz-
lerıe blçme§e razı oıurmusunuz? · 

Zamanımızda, büyük babalarımızın yaptı-. 
Oı Oibl tarlasını tırpan ile biçen bir adama ne 
dersiniz ? · 

Halbuki ne kadar çabuk blçersenız o kadar 
fazla kar temin etmeniz tabiidir. 

bi Bugün Yedi kademnk bir bıça§ı taşıyan bliıı 
-~m! ~akinasını cer eden bir Fordson 36 dO. 

numluk ıkl tarlayı varı fiatıa ve bir günde bi
çer •. Fordsonu iştira ' eden her çiftçi işte bu 
neticeyi elde etmiştir. · 

. . Ford_son .. hiç ·bir vakit tasarruf' edllmeaı 
~ayrı mümkun zan olunan ir parayı tasarruf! 
ıF debllmek fırsatını bahşetmiştir. Bu hususta 
~- 0

1
rd acentanızı derhal ziyaret ediniz. Zira geç 

~a m~k Para gaip etmek demektir. · 

Fordson. 
!ki Misli Randöman - Yarı Yarıya Masraf 

Benzin ile işlediği gibi adi gaz yaftı ile de 'itler. En yakın Ford 

acentası Fordson'un nasıl mazut ile dahi işleyebileceğini size 

izah edeçektlr 

lıL 4 üncü, icra Memurluğundan: akıi halde hakl..;.lapu ıicilile aahlt 1 S h • 
A~ artrmıa ile paraya çevrilecek olmıyanl";"• aatıt bedelinin paylatma- _ "> e remanetı 

gayn menkulün ne olduiu: Bir bap ımda hanç kalırlar. Adet cins 
hanenin Üçte bir hiaaesi. 4 - Gösterilen günde artırmaya 

Gayri menkulün bulunduiu mevki iıtirak edenler artmna !""tnameıini 1 Piyano 
rnaballeai, sokaiı numara11: Beyoğlu obt.w,nuı ve lüzuınlkaubmal l~lı aldmıf, 2 Kırmızı kadife 
Kamer hatun mahalteıi Enli yoku 7 uwarı tamamen u eumf a ve • 
No. b hane. f itibar olunurlar. Oıtünde bırakılan 6 Sandalye 

Takdir ı gayri menkulün bedeli ~~n~n~a ve- O~ masa:ı 
4200 

lira. 0 unan kıymet: Tamamına rilmczse gayri menkul ık.incı hir ar- 2 Mıridıns 
tırma ile satılır ve bedel farkı ve "Mlh 2 Saksı 

Artınnanm yapılacağı, yer, giin, aa rum kalınan yüzde bet faiz ve dığer 4 Boy perdesi 
al: lıt: 4 üncü icrada 9 8 930 aa- zararlar ayrıca hükme hacet kalmak- 2 Astar perde 
at 16 ya kadar. •ızın mcmuriyetimi•Ge alıcıdan tahsil 6 L:n ha 

1 - ltbu ıayri menkulün artırma olunur. Beı numaralı fıkradaki tart ı Keçe 
tartnameoi 27-8-930 tarihinden itiba- tahakkuk elmek kaydile üç defa ba- • 

1 k ~ ~~m-ren 930-ıSO No: ile atanbul 4 üncü ğırıldıktan sonra gayri men ul en çok 
1 2 Dı var saati 

\ 

ilanatı 

kanape 

lira 
kıymet 

100 
4 
6 
7 
2 
2 

10 
2 
6 
s 

20 
ıo cra dairesinin muayyen numarasın- artıranın üstünde brrakıhr. Şart ta .. 

da"\ herkesin görebilmeıi için açıktır. hnkkuk etme .. e artırma geri hırakı- Dolap IO 

1 

ilanda yazılı olanlardan fazla malii- iıp alıcı taahhütlerinden kurtulur ve ZUhtU paşa mahallcsinln ~ener 
ınat almak iıtiyenler, i~bu fıtrtnaıne· teminat ta kalkar. caddesinde 8~ numaralı .Seniren mek-
ye ve930-190dosya numaraıile memu 5 - Artırmanın birin<i veya ikin- teLlnin tanzı fnı tenvlrıye vergi ve 
riyetimiz.e müracaat etml"lidir. ci olmasına ve gayri menkule taallUk resminden Kadıkuy hclcdiyt! i ı1e bor-

2 - Arbrmaya iıtirak İçin yukar- eden kanuni hckka ve satııın tarzına cu olon 7SO tiranının temini btfası 
da yazılı kıymetin yüzde yedi temi- göre diğer tartlar: için mektep derununda mevcut tŞ· 
nal gösterilecektir. Arttırma ikincidır pefin para ile yadan ba!Ada cins ve müfredatı ya· 

3 - Haklan tapu ıicilile sabit ol- aatılıktır ve müterakim vergi vnkıf zılı on üç kalem eşya tahıı hacze 
mıyan İpotekli alacaklılarla diğer alii- belediye rüıumu alıcıya aittir. alınarak mılu halln ~O inci pazar 
k~clarlann ve irtifak hakkı tabipleri- yazdan hanenin i.ıçle biri yukarda günü zeval! saat birde Kızılıopralı: 
nın bu haklarını ve huauıile faiz ve ıöıterilen 9 8 930 tarihimle lıtan çarfı ında bllmüzayede utılacagından 
masrafa dair olan iddialarını itbu ilan bul 4 Üncü icra memurluiu odaamda talip olanlar ycvm 'e ıaatl mezkQr. 
tarihinden .. iti~aren. yirmi. J!in içinde iıbu ilan ve göıterilen arllırma tart· da mezat mahallinde hazır bulun· 
evrakı m•ubıtelenle bırlıkte me- namesi dairesinde ıatılacağı ilin olu maları Kadıköy belediyesi fubei 
muriyetimize bildirmeleri icap eder, nur. idariyesl tarafındın ilin o!unnr. 

Kadıköyünde Kiralık 
GÜZEL BİR EV 

Kad~köyünde Mısırlı Oğlunda Çeşme sokağında 12 numa 
~al~, yenı, havadar, yedi odalı, bahçeli bir ev kiralıktır. Tutmk 
ıstı yenler, Kadıköyünde Altıyol Ağzında Çilek sokağında 58 n 
maralı eve müracaat etmelidirler. 

Manisa vilayetinden 
Nev'i Münakasa müddeti 

Kırkagaç - Gelenbe yolunda 
mu temel şose inşası 

Akhisar - Marmar yolunda 
kırma için bom taş ihzarı 

!\1aııisa - Akblsıtr yolunda 

Bedeli 
Lira 

J0727 

6688 

t şft 
Ku. 
97 

o 

9 Agusıos saat 9 da 

9 • "9,5 " 

ham taş ihzan 151120 O 9 • • ıo • 
Münakasa miıddetleri yukarda yazılı yol ameliyatı hakkındı fozla tafslltc 

almak isteyenlerin \ ' !yet Nafia baş mühendislijtlne müracıaclın il!n olunur. 

Darül' aceze ınü~ürlO~ün~en: 
Rirl (.'iO) beygir ku,·vetinde Mersedes diğeri Fon mamulaıından (:!) 

otomobil ile (R 2S) modeli kamyonetin 1 b ağustos 930 cumartesi gıinü 
aleni müzayede ile satılacağı ilAn olunur. 

* * * MUesseseye senevi iktiza eden 1' kalem Sebze 17 ağusus 9.10 pazar 
gUnU kapalı zarf u ulllc mnnAkasası icra edilecektir. Taliplc:rln yilzde yedi 
buçuk teminat nkçeleriyle mUrac41tları. 

Yüksek mühendis me 
tebi mübayaat komis 
yonu riyasetinden: 

Mektebin mUnakasası iltn edilen senei hafiye zarfındaki ekmek ihtiyacı• 
tını talip çıkmadığındAn temmuzun ~6 ıncı cumar e i günü .aat ı .ı te 
pazarlıkla ihale edileceği iltn olunur. 

Tirabzon P.T. B. Müdü
riyetinden: 

2576 llrı bedeli • ıbıklı Trabzon • Bayburt, 150 lira bedeli 11bıklı 
Trabzon - Tirebolu, 133 lira bcJell sabıklı Trabzon • Of, 450 lira bedeli 
sabıklı Trabzon - Kayık posta müınhhiı!igi 10 temmuz 930 dan itibaren 
20 giln mnddetle münakasaya konulmuştur. Taliplerin lstanbui ve Trabzon 
Başmüdiıriyeılerine milracutları. 

lstan~ul r. T. T. B. MO~üriJettn~en: 
Vesaiti nakliyede kullanılmak üzre 6500 kilo benzinle 300 kilo 

makine yaıtı aleni olarak mllnakasaya H.zolunmu,tur. l\lıinakasa 

Ağusto>un ikinci cumar~esi gıinü saat 15 de icra kılınacagından 
talipler % 7,5 :ıisbetinde tenılnao munkkaıelerinl hamilen Baş-

müdüriyette ınüt~ekkll koml5yona !,'elsinler. 

1 
Kappelli 

C Cappdli ) 
t:msais1z 

Film 'Te plaklarını 
Tecrııbe edıniz. Her yerde saulır. 

Manisa vilaJetin~en 
Alaşehir - Nazilli, Eşme -ı ti 2 Ağustos Cumartesi günü sa 

Göre, Kula-Salihli, Demirci- at on buçuğa kadardır. Mevad
Borlu, yollarında istimal olun- dı müşteilenin envaı ve şeraiti 
mak üzere 9110 lira kıymetinde teslim ve esellüm hakında faz 
mevaddı müşteile mübayaası la malumat almak istiyenlenn 
kapalı zarf usulile münakasaya vilayet nafıa baş mühendisligi· 
konulmuştur. Münakasa müdde ne müracaatları iliin olunur. 

TANDARD OIL 
Bütün haşarat öldürücü mayiler arasında 

en nlücssir ve en fazla teksif edilmiş nıayidir. 
Onu istima 1 diğerlcrile mukayese ediniz. 

amuıatından 
Her yerde: ( Ecza depoları~da, eczaneler

de, bakkaliye mağazalarında ) satılır. 
Toptan muamele için Jstanbul'da Reji Ha

nında 2-:l nuınerova n1ür:H·:ıat olunnıası. 
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Osmanlı Bankası 
28 Şubat 1930 tarihindeki mali 

MEVCUDAT VE MATLÜBAT 

• • 
vazıyetı 

DÜYUNAT 

lsterllA Sil. P.. "littıftlıı a P. 
Sermayı • · ı0,000,000 lfüse senetltrinln tesviyeli talep edilmeııılf olan kıımı 5,000,000 

Kandı ve Banlı:alardı mevcut nukııt l,702,41i 8 5 Nlzamnımel dahUI mııdblnct llru edlı.. lhdyıt ııkçetl 1,250,000 
li11 vadeli avınslu n röporlır 1,il8,199 18 5 Mevkii tedıvttldı bulunan banknotlar ~35 • 1 

Tahsil olunacak senetler 4,589,168 1 • Görttldilltlndı ödenecek aenetler ve 'l'&dell teneıltr illl,1111 17 • 
Cüzdandı mncuı lııymetler 1,589,409 3 o Alıcııklı beaabı cariler 11,484,536 o ' Borçlu hesabı cerller 8,526,000 15 • Vadeli bonolu n heaabı cuil• l,819,25t 7 • 
Rehin mukabilinde avanslar 1,68~263 Iıbuller 1,778,815 • 
Kabul llrlklle borçlular 1,778,815 o Müteferrllı: 898,630 ·a -
Gayri menlı:ol mallar n mobilya 671,143 9 8 1 
Mlltelerrllı: 121,210 12 s 

17,878,725 ıs ~7,878,725 13 1 

Kuyuda muvafılı: olduğu tasdik olunur 
Umumi Mlldllr Muavini Muhasebe Şefi ve ikinci Müdllr Umumi MGdGr 

A. H. Reıd lf,. Hodler De !Sorbıer De Pougnadorease 

;":,!;;~;:.~~:t:~~!:~:i:~~;E~~~~~~ ,"!;::." ı Eıolat ve e~aıo BDDtası lslaobol ;obesin~en: 
muz ıı3o tarihinde icra edilen münakasasınd• talip zuhur etme- Satılık arazi 
mesindcn bir hafta mtiddetle temdidine karar verilmiş olduğundan 
taliplerin 24·7-930 tarihine müsadif Per~embe günli saat 15 te 
teminatı muvakkatclerilc birlikto: Defterdarlıkta müteşekkil komi
~yonu mah~usuna ve şartnameyi görmek üzre her gün Adliye Le
vazım idare•ine müracaatları !!An olunur. 

lstanbul sıhhi mües. e ;eıer mübayaa komis
yonu riyasetinden: 

Bakırköyünde kain akliye ve asabiye hastanesinde yaptırı
lacak 18551 lira bedeli keşifli su tesisatı olbaptaki keşifname ve 
tanzim edilen şartnamesi veçhile ve verilen fiat haddi layik gö
rüldüğü takdirde 12 ağustos 1930 salı günü saat 15 te kapalı 
larf usulile ihale edilmek üzre münakasaya konulmuştur. Bu 
baptaki şartnameyi ve keşifleri görmek istiyenlerin mezkur ko
misyona haftanın pazar, salı, perşembe günleri saat 13,30 ili 
18,30 da ve fazla izahat almak istiyenlerin mezkllr müesseseye 
müracaatları ilan olunur. 

Jstanbul Gümrükleri Muhafaza Mü~ürlü~üu~en: 
1 - Gümrük Muhafaza (1) numaralı Ana gemisinin fenni 

ıartname ve keşifnamesi veçhile makine ve göverte tamiratı 20 
~ müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname sureti musaddakaları komisyon kitabetinden 
ılınarak ona göre teklifnameler imla edilecektir. 

3 - Taliplerin bu gibi tamiratı vücude getirebileceklerine 
dair ve derecei iktidarlarına itimadı mutazammın olmak üzre 
<Jan'at ve meşguliyetleri hakkında Ticaret Od;asile Maliye şu
!>esinden ne unvanla mukayyit olduklarına dair vesaik ibraz ede
:eklerdir. 

4 - İhale 6 Ağustos 930 çarşamba günü saat 14 te İstan
oulda Muhafaza müdüriyetinde icra kılınacağından % 7,5 pey 
akçeleri veya nümwıesi üzere Banka teminatile beraber yevmi 
-nezkurda müdüriyette müteşekkil komisyonda hazır bulunma
ları. 

Pazarlıtla üzOnı nıuzaye~esi 
Tktısadi m liesseseler mübavaat ,, 

komsi,ronundan: 
Gebze A m ı fidanlığı sene! haliye üzüm mahsulü pazarlık sure

tlle 1&Ulacal(ından talip olanların şeraiti anlamak için eyyamı tat!
llyeden maada her gün ve pazarlığa iştirak için de 30 Temmuz 
930 çarşamba günü saat 14 te pey ak.çelerlle İstanbul Defterdar
lığı binasında İktısadt müesseseler mübayaat komisyonuna müra
caatları. 

Ticareti bahriye mekte
bi alisi müdürlüğünden 

1 - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
.captan ve makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ibate ve ilba
qı mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet edilir. Taşra
lan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. 

3 - Lise mezunları imtihansız fili birinci sınıfa kabul edilir. 
Bunlar için müddeti tahsil iki senedir. 

4 - lki seneden ibaret olan tali sınıflara da liselerin Onun
;u ve on birinci sınıflanndan naklen veyahut derece tahsil gör
Jüğü alelusul tasdik edilmiş talebe alınır. 

5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur. Yal
-ıız mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan terki tah
;il edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemeleri lazım 
:e taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri mec-
1uridir. 

6 - Mektebe girmek arzusunda bulunanların hüviyyet cüz 
!anını, aşı şahadetnamesini, mektep tasdikname veya şahadet
ıamelerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve dört 
ıdet vesikalık fotoğrafını istidalanna repten Teşrinievvelin bl
inci gününe kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalinde kain 
nektep müdürlüğüne müracaatları. 

lstan~ol erke~ - uıuallinı nıekte~i nıo~orlo
ıun~en 

ı - Mektcbimiıde lise, orta mektep, imam hatip mektebi 
mezunlarından mesleğe yeniden gireceklere münhasır olmak ve 
19 Temmuz 930 da başlayup 4 EylOl 930 da nihayet bulmak 
üzre meslek "A.,, kursları açılacaktır. Bu şeraiti haiz olanların ve· 
saiki ile birlikte ı 9 Temmu;ı: 930 tarihine kadar her gün saat ı o 
dan 12 arasında Erkek muallim mekt.,J>Uıt snü•acarlin 

Esas No. Mevki ve nevi 
178 C"skUdar Altunizadc Kllçukçamlıca eski 44 

yeni 92 No. lu ma mekan 4 1 dönüm tarla 
179, Üsküdarda Altunizad~ Nişanta~ı mevkii c~ki 

7 yeni 1 1 No. h 94 dönüm tarla 
7 l Üsküdarda mukaddema Altunizade elyevm 

Osmaniye mahallesi Koşu yolu caddesi atik 
13 cedit 31 No. lı 70 dönüm tarla 

221 Bakırköy Kartaltepe Eskibağlar sokağı 1-3 

NQ. lı 400 arşun karakol arsası 

Teminat 
ı :ıs 

190 

175 

15 

lira 

.. 
" 

" 

Ba!Ada muharrer arazi peşin para ile bilmilzayede saUlacağından 
taliplerin ihaleye fnüsadil 28 7-930 pazartesi günü saat on aluda 
şubemize müracaat eylemeleri. 

Ziraat Bankasın~an 
Karyesi Sokağı Cinsi No. ihale edilecek 

lcri glin 
Maltepe Dörtyol Hane 8 4/8 1

930 
,, 

" .. 8·1 " 
" 

Gülsuyu .. 14 .. 
Kartal Meşe ha yazma Köşk ve 24 dönüm 14 " 

arazi 

" Mübadil Hane il .. 
Pendik Bağdat 

" 
619 " .. " 

DükkAn 620 .. .. Cavitpaşa Jiane 519 " 
" Bağdat 

" 
626 ,, .. lstanbul 

" 510 .. .. Kala 
" 557 .. 

.. Karahekir 
" 

511 .. 
,, Bağdat DükkAn tı.ı.g.70 ',. .. ,, Hane 6115 .. 
,, Defne Bostan 1 r ., 
,, Hatboyu Tarla ,, 
,, Çetinccviz ,, ,, 
., istasyon ,, 18/8/930 
,, Tavşanlı ,, ,, 
Gayri mübadillere ait ballda yazılı emlAk hizalarında göıterilen 

günlerde ihaleleri yapılmak üzre kiraya verilmek için müzayedeye 
çıkanlınışnr. Taliplerin pey alıçelerile mezkOr günlerde saat ikiye 
kadar Bankamıza müracaatlan 

BU YÜK 
TlYY lR E PIYiNGOSU 

9 uncu tertip 
lİNCt KEŞİ BE 
11 Ağustos 1930 da 

Keşideler, Vilayet, Şehre
maneti~ Defterdarlık, Iş, Zi
raat ve Osmanlı bankaları 

murakıpları ve halk 
huzurun(la yapılır 
Büyük ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan numaralar 

tekrar dolaba konmaz 

Trabzon P. T. T. B. Mü
dürlüğünden: 

Haftada ilç defa gidip gelmek, yazın otomobll, kıfın lcıbı göre diğer 

vesaitle nakliyat yapmak ve her ıeferde 600 kilo yUk ~ımılr fUlile 11576 
liralık bedelli Sabıklı • Trabzon • Baybun arası poıtaıı J(.' Temmuı 1130 
tarlhlnden itibaren yirmi gUn müddetle münııkuıyı konulm~ıur. Yeni bedel 
baddı layık görülürıe Temmuzun 30 uncu çarıımbı ctınU 1111 15 ıe !hal 111 

1-:r~ kılı_rı.•~-

İktısallı, Asri 
ve sağlanı 

(S 1 M P LE X) 
KALORİFER 
KAZANLARINI· 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et
mek üzere diğerlerinden %40 
nokaaıı kömür sar- feder, 
ye iltimali son derece suhu
letlidir. Fabrika şubesi olarak 
depo- muzda her zaman kifi 

muhtelif kuvvette kazanlar ve envayi 
cins radiatör bulunur. 

Proje ve keşif için: Borsa han ittisalinde, Türbe 
caddesinde 

KIRKOR JAM KQÇY AN müessi- sesinde 

ANTRANIK y AN a müracaat. 

-Birinci 'ficaret rnahkcm .. sinden: 

Satış : Fabrika fiyatınadir. 

• 
DEUTSCHE LUFT H 

Tayyare postası vasıtaslla seri b 
emtia nakllyatı 

l>tanbul ile Avropının btitün KARA MEMLEK 
(Pazar müst ·;ma olmak üıere) yevmi münakalAt; 

Sut 14 de kadar tevdi olunan koliler ertesi gılnU H 

YANA-YEŞILKÖY vayı ak•i istikamette seyahat müddeti 
ALMANYA iÇiN HAYA POSTASI: 
Mektuplar bütün posta merkezleri tarafından ltabul ol 

ıuplar için mnnzam ifcret 20 koruftur. Zarfların üzeri 
VASITASILE·LUFT HANSA ifarednin vaz'ı muktuıdi 
lumaı Jstibsali Jçln zirdeki accnıaya müracaat ttmek lkılz 

MEMLEKETLER ARA 
Nakliyat ve Muvasalat Türk 

Galata: Çinili Rıhtim Han, Telefon; 

Müvekkili Almanyada 1 luburg ta 
Ilof ve şürekAsı 1\nternas yonale 
Galaith şirketinin 20 ve 2.5 ve 28 
şubat 1930 tarihlerinde tediye<! meş· 
rut ve lstanbulda Nesim N. Altara!', 
Salomon ve .fak Kapoano ve Tole· 
do biraderler ve şilreklsı imzalannı 
muhtevi kabul edilmiş 21/10,0, 
20/010 ve 23/13/4 lngillz lirasını 
ve 3200 Fransız frangını havi dört 
lı.ıt'a poliçeyi zayi eylemiş olduğun
dan meıkl\r poliçeierin iptaline karar 
itası talebiyle lstanbu14a Sadıkıye 

hanında Avukat lsmall Aglb Beyin 
ikame eylediği davı üzerinı Tlcıreı 

kanununun 638 inci maddeal muci· 
hince mezkur poliçelerin bedelinin 
tediye edilmemesi lüzumunun kabul 
edenlere tahriren tebliğine ve 45 
gün zarfında mahkemeye ibrazı iti· 
zumuna ve ibraz edllmedljti haldı 

işbu müddetin hitamında poliçelerin 
iptaline karar verıleccği hususunun 
evrakı havadisle llAnına karar verll
di~inden keyfiyet !IAn olunur. 

~-· 1 G~tGEDE 
lstanbul li e'eri mubayaat komiı

yonundın: 
Galatasaray lisesi pın4iyonundı 

btr mucibi keşif yapanlıcak olan 
inşaat ve tadilAt 3 8· 930 tarihine 
mUsıdif pazar gtinU saat on alada 
ihalesi icra kılınmak üue kapalı 

zarf usulfle münakasaya konulmuş

tur. Taliplerinin keşllnameyl görmek 
vr ıafsUtc almak üzre Galatasaray 
lls-.sindcld komisyon ldtabetine mil· 
racaaılan. 

latınbul Beıiaci Hukuk Daireain
den: Rüsumat müdiriyeti tarafından 
yan ve aksi taktirde hukuk usul mu 
maralı hanede oturan müteveffa Ka
çidi Efondi vereaesinden Madam Ku
reliyan aleyhine ikame eylediği ala- • 
çak davasından dolayı ilinen tebli
ğat icrasına rağmen 14 temmuz 930 
tarihli celsei tahkikatta isbatı vücut 
etmediğinden naşi hakkında giyap 
karan verilmit ve emrimuhakemenin 
3 T. sani 930 tarihine müsadif pazar 
teıi günü saat 14 te tayin kılınmış 
olduğundan yevmi ve vakti mezkOr
da mahkemede bulunması lüzumu be 
yan ve aksi taktirde huku usul mu
hakemeleri kanununun 400 ve 401ncl 
maddeleri mucibince hakkında giya-
ben muamele icra olunacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzre ilin olu-

Cafer Fahri Beyin 
eseri eri 

Kuruş 

Ta.okçuluk 200 
Keçi be;lemek 50 
Salon ve av köpekleri 50 
Tavuklan çok yumutılıtmak 10 
için ne yedirmeli 

Çiftçi Kütüphanesi 
stanbul Ankara caddesi No 4 

Mürettiplere iş 
Ankarada Hariciye vekaleti mat· 

baısında basılacak bazı risalelerin 
bir <enelik tertl~lyeıl bir müteahhide 
verilecektir. lstiyenlerln şeraitini an
lamak ve tekliflerini yapmak üzere 
(20 temmuz 930) pazar gününe ka· 
dar h~r gifn 1111 ondan on llciye 
lı.adar lsıınbul vfltyetl matbuat .;, •. 
murluğuna müracaat etmeleri. 

• 
• 

l1NTILIT~ 
HER YERDE ARAYINI 

~--

01 
e• • .J dHatakrıt· muzahrafat 

Um . te eeeor ederler. 
1 ten hOflanırlar, naklet 

h b 
e}ı • rı mlkropları yemekle a e .. f", e .. 1 elra_yet ettirirler. Onl• 

.1 """· • • ı'ldürmeden eveı eız o 
a ClldOrOnllz ve bunun 
[/ .;,ıt 1 latımal ecıintz. 
!J Fiil aınek, elvı1 .ınell. 

aUve, karınca, hama"' 
o.tı, tahta kuruau ,,. 
aall hataratı ltllf ve 1 
urtalarını kat"lyen ''"~ 
der. Tehllkeılzdlr "e ~ 
yen leke yapmaz, 

F'llt4 hatarat öldUren el 
mayllerle karıtlırma1 1 

Sarı teneke - afyah k~ 
dikkat adinlz. 

, , .... -Paha _:çabuk _6lJarfı' Dre Horhoruni 
Beyotlu Mclı:ıop aokık No SS 

auayenı 1tbıh11n akt•ll!l !.kadir 

, Umumi Deposu ı J. BERT ve ŞOREKASI lsıanbul. Gtlata Vo~ 

~- .. - -----




