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23 TEMMUZ 1930 

5 inci ECDe, l'lo 1597 

f\USHASI 6 KURUŞTUR 

ı. 

Gerçi ecnebi vesaitile, ecnebi 
klannda yaşıyan Kürtler 

fından bizim taraftaki kürt- . 

e aşılanmak istenen bu mil- Fransız Hükumeti ile miinasebatım\Z o-ayet 
tçilik serumunun tutup tut- . • . • 1":> 

ığını kestirmek hayli zor- dostanedır, halledılecek mesle yok gibidir . 
. Zira, Kürtçe konuşan fakat 
yazarları binde biri ~ulm~

bu karanlık zümrelenn hır 
·· karışık ırk vaziyetlerinden 
bir mana çıkaramıyaca~l.arı 
akkaktır. Kürtler kürtç-
hareketini icat edenler bu 

zda kışkırtmanın ne kadar 
ansız olduğunu anlamış ola
lar ki, maksatlarına . daha 
tirme bir yoldan gıtmek 

elleri altındaki kürt göçe
'rine propaganda k~ğıtları 
ine silah ve barut dagıtmayı 
a muvafık buldular ve ken

erine ideal olarak Anadolu 
ylalarında dolaşan s~miz ve 
• 1ı sürüleri gösterdiler. Aç 

!ar hücuma başladılar 
akat biz, bu alelade eşkıya-
ve çapulculuk vak'asının al

da tertip edilen dram~. ma
ümul ve ehemm1yetını, as

gozönünden uzak tutmama· 

Harp ihtimali yoktur, Avrupa Birliğine iştirak 
edebiliriz, C. Akvama girmemiz münasiptir. 

Paris Sefirimiz Fethi Bey f - · 
dün sabah saat altıda Teofil 
G?tl'.e vapurile ehrimize gel- , 
mıştır. 

Necmeddin Molla Beyin Bü
yükderedeki sayfiyesinde misa
fir olan Fethi Bey dün öğleye 
kadar istirahat etmiş ve sonra 
Türk Dainler Vekili Zekai B. İ
le diğer bazı zevatın ziyaretleri
ni kabul etmiştir. 

Bugün Yalovaya gidecek olan 
Paris büyük Elçimiz bir muhar
ririmize atideki beyanatta bu. 
lunmustur: 

Gazi Hz.ne arzı hürmet 
- Her sene oldugu gibi bu 

defa da mezunen geldim. Eylül 
nihayetine kadar memleketimi: 
de kaldıktan sonra Paris'e avdet 

YAKUP KADRİ edeı:e<Yim. Varın (bugün) Yalcı 
- ....... vaya ~iderek Gazi ~z.ne hü~ 

Zekai B. ,geldi metle.rimi arzedece~ım. Ve hı. 
'd müddet orada kalacağım. Pnrls Sefiri lelhl Hey 

Gccenlerde Ankaraya ~· en d d 1 
'rk • dainler Vekili Zeka.' ı;ıey Münasebatımız ostane ir Düyunu umumiye işleri Mali-

sabah şehrimize gel".'ı~tı~. Fransa Hükumetile münase- ye Vekfüetile dainler arasında 
Zekai Bey bir muharrırımıze batımız gayet dostanedir. İki müzakere edilmekte olup sefa
miştir ki: . memleket arasında hallolun- retin vaziyeti mıitevassıt olmak 
_ Ankaraya hususi i~l~rı:n • mamış muallak mes'ele yok- tan ibarettir. 
gitmiştim. Bundan bılıstıf~- tur. Henüz intaç e?ilemi_yen ba- Harp olmıyacak mı? 
Maliye Vekili Beyle de go- zı işler de Ankara da muzakere Şimd'l'k b' h 'h . 

1
• 

.. . . ı ı ır arp ı tıma ı ol-
tüm. Düyunu umumiye mu· edıhyor. . madığı kanaatindeyim. 
eratı hakkında söz söyliye· D" B .. 

. _. . h uyunu umumıye utün cihan efkarıumumiyesi 
k vazıyette de~ıhm. Bu. u- mes'elesi harbin aleyhindedir. 
sta ancak Vckıl B. malumat . . .. . 

bilir Çünki hükı1mete ait Bı~tabı duyunu .umumıye me- Avrupa birliği ve biz 
re · . t b ld k' · le selesı hakkındaJ"ıamıllerle cere-
meseledır. stan up a .1 ışh_ - yan etmekte olan müzakerat 
· b' • d'kt sonra arıse a-
1 ıtır ı -~n • . iki hükumete ait bir iş değildir. 

k t edecegım .. Agusbtolsun ılk 1 Alacaklılarla görüşülmektedir. 
-ında Parıste u unaca- . .. . 

· · · ·· · Yakında Parıste duyunu umumı 
Oa}ınler vekıllerıle mı:za- ı 1 . hakkında hamillerle 

r r aman başlanacagını 1 ye mese esı • . 
· , müzakerat yapılacagından Elçı-

mıy ın · • ı· •· · lı1mattar deg~ildir Zekai nev dün ö0 leden sonra • ıgımız ma . · . 
vunu l n.ımiveı.lc tetkikatla :Su meselelerın nas~. halledı-
. ı ı t· Jeceği hususunda mutehassıs gu o mu$ .r. .. R' ,. 
Bunun Pariste vap lacak mli-ı profesor M. ıst ''1: .raporunu 
eratla alakada~ olması muh- görme~en be~a~ı fıkir etmek 
e görülmektedir. mümkun degıldır. 

Avrupa birliğine dahil olabi
liriz. Bu teşebbüsün sulhe ayn
r3 yardımı olabilir. Geçen sene 
Cemiyeti Akvamın eylül içtima 
ında vaki olan teklif üzerine he
yeti umumiye kararile cemiyeti 
akvama dahil (24) hükOmetten 
bu bapta mütalealan sorulmuş
tu. Hükumetler peyder pey ce
vap veriyorlar. Bu cevaplardan 
anlaşılıyor ki henüz ortada esas 

(Mabadi dördüncü sahifede) 

BUGÜN 
2 inci sahifede : 

1 Tarihi tofrfkamız: Alf Pf. 
2·· Harlcr vr Soa tıaberler 

s Unca sahifede 
liiiiTAr Iİ&İldlldf, verırl 
ne nlsbette alınacak? 

ı Yeni kitap tab'ı artıyor 

Avrupayn rldrcek talebe 
na~ıl imtihan edilecek? 
Rusyayıı giden hrv•et 
döndU 
4DncU sahifede ---
tele' 
llkAyo 

Rom:ln 

üştü Bey Moskovaya gidi 

. . 
. ....._~..,._ ... ~... -

Sultan 
Hamit 

Şakiler hava bom 
bardımanlarımız 
dan çok müthiş 

yılıyorlar ... 

~ ...... -

içlerinde devlet ricali /l/lii.fname teati edi-
hulunaıı 950 hişllik llııciye k11dar birr-.:ey 
bir hey'et gpfiyor.. ,japılmıgacak 
BÜKREŞ. 22 (Milliyet) -

Ağustosun son haftasında Ro Muhtelit mübadele komisyo-
manya parlamentosu azasından I nunda dün yapılması mtlk:-rrer He ecan me \'e nazırlarından. Devlet ricalin bulunan reisler Y ' - den mürekkep 350 kişilik bir içtimaı bitaraf rak, alaka, es- seyyah kafilesi aileleri ile bura rüesanın Tara
dan hareketle İstaııbula gide· biyaya giderek 

..-~r Ve l8/9cl•h ceklerdir. Tevfik Rü tü 
• u ' ••• Seyyahlar 25 ağustosta İS- Beyi ziyaret et-

• tanbula muvasalet edecekler- mesi üzerine Sultan Hamit dir. üç gün kadar lstanhul'da perşembe günü-
bulunarak müzeleri ve Türklü- ne tehir edil

istikbal tarihi için 
en llıgmetli oeslka 
ve hatıraların top
landığı gegline 
eserdir. Tahsin Pş. 
e•erlni gazetemiz 
için hazırlamakla 

meşguldllr 

YAKINDA 

ğün diğer abide ve bedii asarım miştir, 
ziyaret edecekler ve şehrin tem Bitaraf rüe
aşaya değer yerlerini gezecek sadan M. Holş
lerdir. Burada bu seyahata bü· tat dün kendisi 
yük kıymet atfolunmaktadır. le görü en mu. 

Seyyahlar ı:rasmda Roman- harririmize iti- M. Herıdenon 
ya Meclisi meb'usan Reisi Mö· lafnamenin teati edildiği teblig" 
syö Giçe Opopo ve nazırlardan <lT 
Mösyö Loni An bulunacaktır. e 1 ınceye kadar da yapılacak 

Mösyö Gice Popo Roman- hiç bir şey olmadıgını söylemi 
ya'da birinci derecede muhab- tir. M. Henderson senelik me
bet kazanmış devlet adamıdır. zuniyetini istimal etmek üzre 

Nazır Mösyö Loni An da cumartesi günü memleketine av 
mevkii ve şahsiyeti ıle Roman-

2 

Zaro Ağa 
.Asırdlde lhligar 
Amerikadan da 
ihtiyarmış ! 

Ameril.adan gelen haberlere 
gcirc Zaro aga 1 ltemmuzda Nev 
yorka vasıl olmuş ve büyük bir 
hiinnetle karşılanmı tır. Ameri 
ka gazeteleri Zaro ağaya tahsis 
ettikleri uzun makalelerde mu
maileyh hakkında "Cemahiri 
Müttehidei Amerikadan da ihti
yar adam,, tabirini kullanmakta 
dır. Yukarki resim Zaro ağanın 

' Nevyorka ayak bastığı 11 tem· 
muzda alınmış olan en son fo. 
toğrafisidir. 

cektir. 
Dün Tevfik Kamil Bey dr 

Tarabiyaya giderek Tevfil 
Rüştü Beyle uzun müddet gO
rü müştür. Tevfik Kamil &yin 
Tevfik Rüştü Beyle komi von 
için ilaveten alınacak olan tahsi 
sat meselesini konuştuğu tah
min edilmektedir. 

yanın teveccüh kazanmış rica. det edecektir. M. Hendersonuıı 
linde~<lir. 

Komisyon milli bayram mü 
bu mezuniyeti 2 ay devana ede- nase~tile bugün kapalıdır. 

• 
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"Milliyet,,in tarihi tefrikası: 46 

a Mehme-1. 
:.:::::.-:;:;;:::~-

Yabancı işi daha iyi bilir 
Avusturya sefirinin anlattığına göre •. 

j 
ı 
t 

M!LLIYF.T ÇARŞA. lflA <930 -

~I;--ng H-:il;;te_r_e_d-=-e-R __ İ_l_:_:-:-A.-A"""."":'ti:-n.:...a-:--m-e-:l'.'""1l-u~b-11__:_:_:; _ _.:A:.m=e:.:r=ik=a~d:...a=":.:•:__ f kfu~~~. 
.Az geliyor! Ha~i .c! .. !~~aret.. Tastik ettiler Gazi Hz. ve ~ 
İngilterenin bahri 
kuvvetleri azın1ş I 

. 
ıva 

Gazi Hz. İsmet Pş Hz. ne ınc 
nuniyetlerini bildirdiler 

ANKARA, .22 A.A. - Reisi-f lık yollarla biribirine tıa 
cümhur Hz.leri Demiryolunun j yı emel edinmiş olan ıa 
Sıvasa :ra:ması münasebetile 1 letleri başta olmak ı;:re 
Başvekıl ısmet Paşa Haz.rine riyet hükfunetinin şayall 
şu telgrafı göndermişlerdir: azim ve sayinden do-'aJI 

"Demiryolunu:ı ?ı~asa vasıl vaffakiyetten dolayı ~atı 
olması memleketımıl!ın ımar ve . . ııı 
iktısat hayatında pek mes'ut bir lerıle mesaı arkadaşlar 
hadisedir. Tebşiratınızdan çok rik ederim." 

Reisiciiı11 
Gazi Mustifa J{ 

memnun oldum. 
Yurdumuzun herköşesini çe-

Asilerin gösterdikleri vah~ 
Şa.kiler bir dol(torumuzun gözle 

oyarak, bir zabitimizin kulağı 
kursun akıtarak sehit ettiler 

u 
n 
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halledilmiştir; ne nisbette alınacaktır ? • htiıaf 
etli yerler 

r ergi ne şekilde 
alınacaktır 

Mahkemelerde 

3 ahpap ... 

• 
vergı 

Ekonomi 

Tahdit mi? 
Yeni kitaplar 
Harf inkılabının se-
mereleri görülü vor. Tütün zeriyatı tahdit 

Mektepler 
Husuri mektepler 
· çin talimatname .. 

Rusyaya giden sıh 
hey'et dün geldi .. 

bag emacılar defterdar 
zatkıa itilaf ettiler :;re 

Kadıköy Ermeni 
Mektebini soyanlar 

Ağırceza mahkeme
sinde hesap veriyorlar 

Bir senede 1100 küsur\ edilemez ... 
eser basıldı. T. Odası Yunanlıların 

Ekalliyet liselerinde 
lisan ve edebiyat .. Hey' et Rusvada hüsnü kabul ve oradaki 

sıhhi teşkilatı mükemmel bulmustur. ·:ıJll nemacılar ile maliye me
aıı arı arasında biletlerin üze
atl • alınmakta olan vergiden 
rııı ı ihtilaf çıkmıştı. . 

1 mes'eleden dolayı sınema 
mahkemeye de müracaat 

ü#şıerdi. 
I<ılun defterdarlıktan bu husus 

ıaliye tahsil şubelerine ya
Ş•ı ~ir_ tamim ile mes'ele hal-
mıştır. .. r 
;ılimatnameye gore: ~u~u ı-

e e girilen mahallerd~ ~s~ım.~l 
~an biletlerin her bırının u
f ıde verginin aslı,damga,seh 
( aneti veya belediye resimle
. asıl müesseseye kalacak o

enı del ayrı ayrı gö~terilmek-
lmasından dolayı eğlence ve 

t~ksi istihlak vergisi salifüz
dııı;r resim ve bedellerin um~~ 

11ekfuıundan değil yalnız mu 
le l "kt dan seye ait o an ~ı. ar 

ie on nisbetinde ıstıfası Ia-
~elir. rJ Belediye binalan • 
eni Belediye Kanunu mucı
:e e·~Hllden itibaren belediye ' . . • ılarından ne suretle vergı a 

f. cağ: dün ~a~i~e ye~aletin
~ vilayete bıldırılmıştır. 

:u kanun hükmüne göre ver
m istisnası lazımgelen bele-
• müsekkafatı şunlardır: 
• _ Belediye daireleri, 

~ _ Belediye mem_urlar?1ın 
" vazifelerine tahsıs edilen 

binaları, 
_ Belediye bahçeleri, 
_ Umuma ait akar olmı
açık ve kapalı ma_halle~, . 

fo mahallerin vergıden ıstıs-
• ı iki sarta bağlıdır: 
\ _ Umuma ait olmak, 
~ _ trat getirmemek, 
~inaenaleyh: umuma ait ol
{an veya irat getiren şeyler 
giye tabi olacaktır. 
araza: Mezbaha, gazhane, 

a ile tahsis edilen hal, ~ibi 
aller irat getireceklen ve 

zifat ahırları gibi yerler de 
· uma ait olmadrkları dolayı
: vergi ile mükelleftir. 

Bugün tatil 
O - 23 temmuz münasebe

resmi daireler tatil-

i eni bir eczacılar cemiyeti 
teşkil edildi 

eıtstanbulda Farmakoloğl~r ~e 
yeti unvanı altında yel'I! ~ır 
.acı cemiyet! .eşkil edilm_ış?r. 
Bu cemiyete dükkan sahıbı ~l 
:ı olmasın bütün eczacılar gı
ıileceklerdir. 
Halbuki mevcut eczacılar ce
yeti dükkan sahibi olmıyanla 
cemiyet heyeti idaresine gir
!k ve rey vermek hakkınr ver 
!mektedir 

' zanelerde kalfa veya ecza
ustası o1arak çalışanlar ise 
müsavatsızlığı hoş görme
ktedirler. Bunun için Fa~
kologlar cemiyeti teşkil edıl 
tir. 

Cemiyetin ilk kongresi 22_ a
ıstos cuma günü Türk ocagın 
yapılacaktır. Yeni ceıniy~te 

ıkkan sahibi eczacılar da gır
işlerdir. Cemiyet taavüt? esas

nr da ihtiv?. etmektedır. 

ni ~~~~ ~:::fe~~; :~~:ık~t~; teklif atını reddedecek. Maarif V ek.illeti yeni bir "hususi 
mektepler,, talimatnamesi hazırlamak 
tadır. Üç ahbap çavuşlar: Leon, 

Kirkor, Artin ... biri berber, biri 
kunduracr, biri terlikçi ... Hasılı 
üçü de san'atkar ... Aralarında 
başbaşa verip, bir vurgun yap
mağa karar vermişler. Osırada 
hatırlarına Modadaki Ermeni 
mektebi gelmiş. İlk fırsatta şu 
mektebe girip öteberi aşıralım 
demişler: 

lamı adedi günden güne artmak Ticaret odasınca Yunanlıların tü
tadır. İlk zamanlradaki satışın tün tahdidi teklifleri etrafında tetki-

kat yapılmaktadır. 
Bu talimatnamenin bir kısım ah· 

kamı bu senei dersiye bidayetinden 
itibaren tatbik edilecektir. azlığı, halkın kolaylıkla okuma Aldığımız malumata nazaran Oda 

yı öğrendikten sonra, derhal iza bu tahdidin tütüncülüğümüz aleyhin 
le olunmuş, kitaplar satılmağa de olduğu kanaatindedir. Hazırlana
başlamıştır. Harf inkılabının ilk cak rapor da bu tez üzerinden ihzar 
parlak neticesi olarak yeni Türk edile~~kHr. . . 1 •. 

h rfl ·ı l D 1 t M tb ı Tutun tacırlerımiz de Odanın mu 

Haber aldığımıza nazaran akalliyct 
mektepleri lise sınıflarında okutulan 
tarih coğrafya da türk muallimler ta
rafından tedris edilecektir. 

ad en ~· Yd~ nız ev e a aa taleasını terviç etmektedirler. 
sın a şım ıye kadar basılan . 
kitapların adedi ( 1100) ü bul- Borsada fıatler ı 

Türk lisan ve edebiyatı bizzat 
Türk hocalar tarafından okutturul
mak ıazımgelirken bazı ermCni lisele· 
rinde edebiyat dersleri ermeni mual
limler tarafından tedris edilmektedir. 
Maarif Vekaleti bu noktayı nazarı 
dikkate almakta olup resmi liselerde 
olduğu gibi, ekalliyet liselerinde de 
bu seneden itib :ı ren en fazla ehem· 
miyet verilecek ders lisan ve edebi· 
yat dersleri olacaktır. 

Ve aşırmışlar da ... Bir Sin
ger makinesi, birkaç yatak çar 
şafı, bir iki battaniye .. topu to
pu ellerine yükte ağır-evet ya
nılmıyorum-yükte ağır pahada 
hafif olarak geçen bütün eşya 

maktadır. Dün borsada İngiliz lira11 1034 
kuruşta açılmış ve bir aralık 1035 ku 
ruşa kadar yükseldikten sonra 1034,5 
kuruşta kapanmıştır . 

bundan ibaret... • 
Dün Ağırcezada işte bu hır

sızlığı yapanların muhakeme~i
ne bakıldı. Şahit Andon Ef. ıle 
Süphi Pş. zade Yusuf B. dinle
nildiler. 

Andon, Leonun kendisine ge 
terek ihtiyar bir kadının satmak 
istediği yorgan çarşaflarmr alıp 
almıyacağını sorduğunu, kendi 
sinin de buna razı olarak pazar
lığa giriştiklerini ve bunları sa
tın aldığını, birkaç gün sonra 
bunların çalınmış mal olduğu
nu öğrendiğini anlattı. 

Şahit Yusuf Bey ifadesinde 
maznunlardan birini mektebin 
önünde yere çömelmiş olduğu 
halde gördüğünü söyledi. 

Maznun Leon, sattığı maki
nenin, bir yerden çalınmrş mal 
olmadığını, va idesine ait oldu
ğunu iddia ediyordu. 

Halbuki istintaktaki ifadesin 
de "parayı ne yaptınız?" suali-

Bu eserlerin arasında en faz
la yekun teşkil eden edebi ve ta
rihi eserler olup 300 kadardır. 
Tabedilen mektep kitapları ise 
(666) olup ekserisini lise kitap. 
lan teşkil etmektedir. Devlet 
Matbaasında basılan kamusla
rm adedi (15)i bulmaktadır. 

Bundan başka meşhur müel
lif (H. C. Wels) in (Cihan Ta
rihinin Umumi Hatları) namın 
daki beş ciltlik muazzam eseri 
de tabedilmiştir. 

Diğer tabilerin neşriyatı bu 
umumi yekUna dahil olmayıp, 
buna yakın bir miktarda kitap 
basılmıştır. 

Emaneti• 

100 ton 
Buz fabrikasının 
geni kısmı da diln 
faaliyete başladı. 
Buz fabrikasının yeni inşa e

dilmekte olan kısmı da dünden 
itibaren buz imaline baslamış-ne: -

_ Ne yapacağız .. rakı içtik, tır. Bu suretle şimdilik günde-
sinema seyrettik. Beyoğlunda lik buz imalatı 100 tona çık
eğlendik, dive cevap veriyordu. mıştır. Ay sonunda diğer kısmı 

Maznun Leon bu ifadesini ?a b~tere~ yevmiye 125 ton buz 
de inkara kalkışmak istiyince ·•,malı kabı! olacaktır ... ,, 
Reisin haklı bir ihtarına maruz 1 Bazr semtlerde gorulen buz 
kaldı· j buhranı bitmek üzredir. Dün 

-Otur bakalım, berber başı .. Şehrem~ni Muhid~in Bey Kara
m önüne düştüg' Ü zaman ak af.aca gıderek yem kısmı tetkik saç . . 

mı, kara mı anlarsın! Hırsızlığı etmıştır. 
yapar. paraları Beyoğlu alemle Namzetler tesbit edildi mi 
rinde yersiniz, sonra da zora ge Şehir meclisi namzetlerini Fır 
lince inkara saparsanız... ka eyllılün ilk haftasında tes-

Mahkeme, neticede maznun bit ve bilahare ilan edecektir. 
lardan Artinin nüfus tezkeresi- Henüz kimse tesbit olunmamış
nin celbi di~erlerinin de yaşları tır. Kadınlardan da kaç aza ola
nın tayini için muhakemeyi baş cağı tayin edilmemiştir. 
ka bir güe bıraktı. Şoförler, dikkat! 

Liret 8,98 Altın 9 ıs kuruştan mu 
amele görmüştür. 

Dün borsada likidasyon yapılmış 
tır. 

Likidasyonda istikrazı dahili üze
rinden hiç muamele olmamışbr. Ü
nüfiye üzerinden pek az muamele ol~ 
muştur. 

Gelecek likidasyon ı 5 gün sonra 
yapılacaktır. 

Yerli mal aergiai 
hazırhldarı 

11 Ağustos günü açılacak yerli 
mallar sergisi için hazırlıklara devam 
edilmektedir. 

Serginin lokanta, gazino, ve ıine
masını üzerine alan grup hazırlıkları 
batlamııtır. 

Sergiye iıtiralı: eden fabrikalardan 
b~ıları da mal_larını filiyat sahası~da 
gosterecelı:lerdır. Bilhassa bir fıbnka 
mektebin önündeki yolu aıfalt yapa
cak ve üzerine fabrikanın ismini ya
zacaktır. Yol bu şekilde mektebe bı
ralalacaktır. 

Et fiati niçin fırlıyor 

Yapılan tahkikat şu neticeyi ver
miştir ki talebe lisanda zaiftır. E
kalliyet mekteplerinde Türktcn gayri 
olanların Türk edebiyatı okutmaları 
açık bir manasızhktır. 

Bu mektepler bu sene başından iti 
baren daha sıkı bir teftişe ve kontro
la tabi tutulacaktır. 

Ankarada toplanan maarif eminle
ri kongresinde, ıehrimizdeki ekalli
yet mekteplerinin vaziyeti dikkatle, 
müzakere edildiği haber alınmıştır. 

Muallimlerin terfi ve 
tecziyeleri kanunu 

Liae, ortamektep ve ilkmelı:tep mu
allimlerinin terfi ve tecziyeleri bak
landaki yeni kanun dün lstanbul Ma
arü Emanetine bildirilmiıtir. Bu ka
nuna göre muallimler cezayı müs
telzim harek.iit icrasında (9) derece 
üzerinden tecziye edileceklerdir. 

Cezalar şunlardır: 
1 - İhtar 2 - tevbih 3 - den 

ücretinin kesilmesi; 4 - maaş kesil
mesi. 5 - Kıdem indirilmesi, 6 -
derece indirilmesi, 7 - istifa etmiş 
sayılmak, 8 - meslekten çıkarılmak, 
9 - devlet memurluğundan çıkarıl
mak. 

So~ günlerde et fiatleri yavaf, ya
v~ı yukselmektedir. Buna sebep ke
sımhk ~e büyük ba§ hayvanların az 
gelmesı ve gelenlerin de derhal ihraç 
ed~l~esidir. Yeni satıı salonu küşat 
ed~l~n-~e ~ıatl~rin daha ziyade yüksele 
cegı umıt edılınektedir. Bu cezaları derecelerine göre maa-

H ' d li rif vekili, maarif eminleri, maarif mü-azıran a manrmıza dürleri vereceklerdir. 
gelen vapurlar Yeni kanuna göre ali mektep me-

Haziran ayı içinde limanımıza zunu lise muallimlerinin derecesi 
1495 vapur gelmiştir. Bunlardan 728 ( 12) den başlıyacaktır. Haftada ( ı 5) 
tanesi türk bandıralıdır. saat ders okutacaklar, fazla ders için 

İtalyan vapurları 135 tir. Bundan saat başına iki lira ücret alacaklar. 
başka 95 İngiliz 27 Alman 31 Fran- dır. 

sız, 37 Yunan, 16 Holanda, 14 Ame- İdare ile alakadar muallimler haf. 
rikan, 13 İspanyol, 5 İsveç, 9 Betçi- tada (12) saat ders okutacaklardır. 
ka, 9 Bulgar, 30 Romanya. 25. Rusya, Türkiyede yüksek tahsilini bitirip tc 
1 İran ba.n~ıralı .vapur gelmıştır. ecnebi memleketlerde ikmali tahsil 

Bu ay ıçınde lımanımıza daha çok , edenler doğrudan (10) uncu dorece 
vapur gelmiştir .. Bu1_1l~rın ekserisi ev addolunacaklardır. 
velcc. yazdığımız gıbı Ron:ıanya ve Resim, elişi, jimnastik, musiki, di .. 
Rus lımanlarrna ge :en tran$ıt vapur· kiş muallimliği için talip olan ve hu· 
lardır. susi müessese ve atelyelerden mc· 

Kambiyo bor.'la.'lı 
Iıc~rlln 10.14 
Dolor 0,47 uı.so )llln 

zun olanlar (15) inci dereceye ith•l 
edileceklerdir. 

. Rusyada tetkikata giden sıh- ı 
hıye heyetimiz dün Rusyadan 
avdet etmişlerdir. 

Heyet Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye müdiri umumisi Sadık 
emrazı intaniye hastahanesi baş 
hekimi ve müderris Server Ka
mil ve operatör Rifat Hamdi 
Beylerden mürekkepti. He'yet 
azasından Rifat Hamdi Bey 
dün bir muharririmize seyahat 
ve tetkiklerini anlatmış ve dc
miştır ki: 

- Odesada üç gün kaldık ve 
sıhhi müesseseleri gezdik: Ode
sada, kemik veremini tedavi et
mek için son zamanlarda müte
addit hastahaneler yapılmıştır. 
Odesada şehirden bir az uzakta 
Ruslar buraya bir çok senator
yomlar yapmışlardır. 

Odesadan sonra Moskovaya 
gittik. Bu şehirde yaptığrmız 
tedkiklerde gördük ki: Rusların 
sıhhi teşki!atı bizden farklıdır. 
Rusyada hastanelerle klinikler 
ayrıdır ve doktorları iki yerde 
birden çalışmazlar. Moskovada 
umumr hamamlar gayet temiz
dir. Ve asri konforu haizdir. 

Moskovada çok mükemmel 
çocuk yurtlan vardır. Amele ka 
dınlar sabahlayın işe giderken 
yavrularını bu yurtlara bırakır
lar. 

Bu yurtları kadın doktorlar 
idare ediyor, gayet muntazam 
çocuk bahçeleri vardır. 

Buralara çocuklar ücretsiz 
kabul olunur. 

Rus hükfuneti mezarlıkları 

Server KAmll Btg 
kaldırmak için ölüleri yaktir· 
maktadır. Üç sene içinde 12 büı 
ceset yakılmıştır. Bu mecburi
yeti Hükumet yakında kantm 
mahiyetine koymak istiyor. 

İlaç fabrikaları çok mükem. 
meldir. Hariçten diyebilirim -
hiç ilaç getirmiyorlar hatta e 
osalvarsanı bile dahilde yapı
yorlar. 

Moskovadan sonra Leningn 
da gittik. Buradan Harkofa son 
ra Odesaya döndük. Sovyet ··. 
kfuneti heyetimize çok bü 
misafirperverlik göstermiştir. 

Rusyadaki Maarif heyetiınU 
tedkiklerine devam etmektedir
ler. 

Rusyadan dönen muaveneti 
içtimaiye umumi müdürii Sa 
Bey dün Ankaraya gitmiştir. 

Ziya Bey hakkındaki Son günlerde kazalar çoğaldı- l;v".'ra="o::-t-=,'--1 .::,ıs;::.o:.:,,ı~,,;;:,.-:i,k'---7-'~"'I 
tahkikat bitti ğı için Şehremaneti dün seyrü- .ırcc H 9 ,ı» f.cy 

Ağustosun nihayetine kadar terfi 
muamelesi bitecek ve eylülde yeni ka 
nun tatbik edilecektir. / .. 
E k ili 1 · 

1 

Kuşat meraşlmlndt h•zır bulunan zeııat 
Tevkifhane müdürü Ziya B. sefere yeni bir emir vermiştir. ;,1

1

1ı-'. ri'i~.hr"'a'"::.:n1k,..· -=Jc;:.0..,..,.·:::·J()c;;,.ıı':'.ın:::ar:::-~2,;0-,,,· ·-'-";.;' 
,- 2 4:1 l\nroD 15 HS 

hakkında ikinci istintak daire- Bu emre göre otomobiller 

Darülbedayide 
istifalar .. 

since yapılmakta olan tahkikat tramvay arkalarında veya arka 
ikmal edilmiş ve evradı mutale- arkaya geldikleri vakit biribir
asr alınmak üzre Müddeiumumi !erine sokulmıyacaklar, arala
liğe tevdi edilmişti. Ziya Bey rında mesafeler olacaktır. 
hakkındaki tahkikatın karama- Muhtelit mahkemeler Darülbedayiin genç ve kıy-
mesi yazılmak üzredir. Ziya Be Türk Yunan mahkemesi reisi metli san'atkarlarından Ercü-
yin men'i muhakemesine karar M. Boeg hasta bulundug· undan ment Behzat B 

•· ·· 1 kted'r · verilece.,.ı soy enme ı . içtima yapılmamaktadır. ıstifa etmiştir. 
231 kuruş icin 6 ay 20 Bu mahkeme 6 ağustosta ta- Gaze·t-~mi_ze göı 

gün haois ti! yapacağından kararlar tesri- derdıgı bır meh 
Bakırköyünde bakkal Hakkı nisanide tefhim olunacaktır: 'tupta Ercümen 

Efendl.nin çekmecesini kırarak K 1 B. şöyle diyor: uru yemişçi er 
231 kuru~ parasını çalan Vey- "San'atı Darül 

~ Leblebici ve kuru yemi ciler 
Sell·n muhakemesi dün netice- bedayiden faz!~ bir cemiyet teşkil edeceklerdir. . 
lendi ve cürmü sabit olarak 6 sevdigim içın 
ay 2o giin hapis cezasına mah- Şehir Meclisi İntihabatı istifa ettim ... " 
kum edildi. Aldığımız malümata göre Şehir Genç san'at-

Karar teblig' edildikten sonra Meclisine namzet gösterileceklerin karın Darülbeda- E. Be ,., Bey 
isimleri henüz kararlaştırılmamıştır. · ·· R · 

ser yapaca mua m erı 

taltif S · ı · h t "" J k • • k f b • . Ald~ğr~ız ~abere göre maa- J J araga e e tJrJ 8 rf• 
rıf vekaletı ahıren yolladığr bir 
tami~de il_k ve orta te~risat rakasında yeni 
muallımlerınden kıymetlı ve tesisat 
orijinı.l eserler yazacaklar hak
kında bir kayıt vardır. Bu gibi 
eserler yazacak muallimler, e- 1 
serleri tetkik ve kabul edildiği 
takdirde bir ~ene kıdem zammı 
alacaklardır. 

-----.. •C>Hl>'41WP ... ~-~ 

Fal1rı kan111 kudreti istilısaliycsi 
jki ınjslin<' 

. 
olınustur 

' 
Avrupaya gönderilecek Elektrik şirketi tarafından ye sisattan büyük istihsalat yapıla 

caktır. talebenin imtihanları ni getirilen motör yerine kon-
lktısat Vek81eti. bu sene tahsil muş ve resmi küşadı yapılmış- Fabrikanın bugünkü kıyme 

için .Çekoslovakyaya talebe göndere- tır. (33) milyon İsviçre frangı yanı 
cektır. Müsabaka imtihanına lise ve Dün Silahtarağa'daki fabrika 
Ticaret mektebi alisi mezunları ka- ve yeni tesisat şirketin davetli· takriben (9) buçuk milyon türle 
bul edilecek ve içlerinden üç Efendi !eri tarafından gezilmi~tir. lirasıdır. Elyevm şehre azami O• 
seçilecektir. • 

İmtihanlar 31 temmuı de Darül· Bu meyanda Vali Vekili Mu- !arak verdiğı kudret (20) bin 

Darüşafakanın veraset . . 
vergısı 

Defterdarlık i Darü~~afakadan ik 

Reis B. ır11hkuma: Yeni aza namzetleri ağustos içinde yıden ayrıldığına gore aşıt Ri-
- Yazık. dedi, insan 231 kıı fırka müfettişliği tarafından fırka teş za ve arkadaşlarının tetnsilleri

ruş için böyle hapisanelerde ~Ü kilatı mümessillerinin mütalealarıalm ne iştiraki muhtemeldir. 
ru··r mü? Hammallık etseydın mak suretile tayin edilecek ve fırka 

fünun edebiyat fakültesinde icra celi. hidJin, muavini Fazlı Beyler, kilovat olan Silahtarağa fabıi 
lccektir. Talebe ticaret. ziraat ve ma- bazı meb'uslar, nafıa erkanı bu- kası, cem'an ( 40) bin kilovat 
adin tahsiline gidecektir. lunmu~lardır. kudretinde on iki kazandan ve 

Ankara harita müdiriyeti umumi- M. Hansens bir nutuk söyle- yine cem'an (50) bin kilovat 
yesi hesabına bu sene ıopografya talı mı" ve fabrikanın tarihçesini k d · d b · · · t mek küsur lira vc-raset vcrgısı ıs e 

ir. Bu vergi Darüşşafakaya h~yır 
ipleri tarafından teberrü edıle~ 
eterden alınması icap eden vergı· 

merkezine bildirilecektir. 
bu parayı bir günde kazanırsın. Namzetler tasvip edildikt•n sonra 
Bu defa aklını başına al da bö- ilan edileceklerdir. Namzetler arasm-

Otomatik makina ile 
sigara satılacak 

sili için Avrupaya talebe göndcrıb- ,. u retın e eş türbinden mürelt 
ccktir. yapmıştır. keptir. Binaenaleyh, yüzde yüz. 

Bu sene Nafıa. vekaleti tarafın - ı Meclisi idare reisi de gelenle- den fazla bir ihtiyat kudretine 
dan lise mezunlarından su ve köprü re te ekkür etmiştir. Yeni te- maliktir. yle seyler ~..'!!:.:: - - da hanımlar da bulunacaktır. Bir alman grupu tütün inhisar ida

reı;ine müracaat ederek mcmleketimi- mühendi · liği için Avrupaya taklıe 1 ·-=-----_;;..--:-------...::.:.:_ ____ , __ _ 
Darüşşafaka ianeden vergi alın~ 
acağı mütalcası ile itiraz etmiş ve 

karada maliye temyiz komi'4yonu· 
müracaat etmi~tir. 

osta pulları müsab~kası 
osta Müdüriyeti Umumıyesı ge
k ene i~ in yeniden mühim mi_k

da pul tabettirmeğe karar vermış· 

Çifteler çiftliğinde 
ANKARA, 22 (telefonla) -

İkısat Vekaleti Çifteler çiftli
ğinin Aziziye mevkiinde_bir_ahır 
yapılmasına karar vermış, ınşa
sma başlanması için mahalline 
emir verilmiştir. 

Tütün inhisarının a t ı rıl ecek pulların resimlerini 
ma u '-ır müsabaka açılmış- sergisi 
f r n t ırısinin üzerinde Ga-
Hz.nı portr si olacaktır. ANKAl~A, ~2 ( tel_e~onla) -

• r r ın • ır ta si harf inkı· Tütün İnhısar ırlaresının Anka-
"': ık. , ı d m m ket zirnatini ı rada açacağı me herin hazır!ık-
sıl cdcc kt r . !arı devam ediyor. Yanındakı ar 

>aka ey de bıtecek ve . . d . h. memurları i-
ananlar ı~oo lıro ikr niye ve • sa uzerın e ın ısar 

1 
k 

çın bir ap<trtı.,•ı.n yanı ar.a tır. 

Niçin vurmuş? zin büyuk şehirlerinde sigara satan 
Büyükadadan köprüye hareket e- otomatik sigara makineleri imtiyaı:r

den 7 ,45 postasını yapan Büyük Ada n r iştcmiştir. Bu makineler sokaklar
vapurunda bufeci Israil ile kamarot da, parklarda sinema ,otel, lokanta-

gönderilecektir. Müsabaka imtılıanı Aukarndan gelenler 1 
için vekaletten talimatname beklenil 
mektedir. 

---------
ların salonlarında bulunacaktır. 

Hacı Zülkifil kavga etmişler ve İsrail Gelen giden seyyahlar 
Zülkifili tabanca ile küreği altından Makinenin bir tarafına 20 kuruş 
ağır surette cerh etmiştir. Carih yaka atıldığı zaman yenice, ve 17 kuruş • · Dün Teofil Gotya vapuru ile 
lanmıştır. Mecruh musevi hastahane- tıldığı zaman diğer taraftan Serkl şehrimize 80 Amerikalı seyyah 
sine nakledilmi~tir. DoBryan kk~tu1"''. çıkı acafktıdr. gelmiştir. 

Ş f .. ld u ma ıne erın nr ay ası bayi bu 
O or tutu U Jv nrruyan yerlerde halkın sigara ihti- Bu seyyahlar bugün saat 12 

Türk Ocakları merkez heyeti 
Reisi Hamdullah Suphi, İstan· 
bul Meb'usu Edip Servet, Barut 
inhisar şirketi murahhas azası 
M. Mule ve Fransız sefareti a
ta ·e militeri M. Saro dün An
kara'dan gelmişlyerdir. ___, __ _ 

Beyoğlunda Tepcbaşmda asri si-1 yac·:u trmin etmesidir. Bundan ba k" de ayni vapurla Kudüse hareket 
nema ~nünde Aynalı çer.; Suru? t~tüncü dükkanlarının kapalı olduğu edeceklerdir. '}'" b k" • • 
caddesınde 45 num.ra lı ha .. ede sak ı· ' uma ı; ünlerı .gara mJkinderi ite Bugün de şehrimize Lot" ' on e 1 yetıştıriliyor 
ne mııdmaz l el~~ ~ıl\tı .P•n.ay.>ta ynrıyacak~rr ;ı us \a 
412 numara lı şofor Hılmının ıdarc- Tüt ınhisar 'd •rrsi bu grupla 0 _ pur. e !50 seyyah g~lec~ktır. ANKARA, 22 (telefonla) -
sındeki otomobıl çarparak sag kalç - ı .m mı. •a ı:era tı ıtı "Uıştir. y • Bu sevyahlar da bır gun kala Ankara Kayaş mmtakasrıırla 
sından mecrulılydinc sebebıyct ver nız gn;pa imtı~ z vcrilr:ıcıı ı kabul c· j caklar ve doğruca Fransaya gi-I tömbeki yetiştirmek tecrübesi 
,...iştır Şof~- d•·~•st edi1..,is•·· d'Jn,.mi,tır deceklerdir. . ••af'Tlacaktır 

Gazi Hz. ne arzı 
J 

tazimat 
Gayri mübadiller kongre!d 

kararile gayri mubadiller nan1 
na Gazi Hz. ne arzı tazimat el 
mek üzre Yalovaya giden Hüs 
yin ve Celal B. !erden mürekke 
heyet dün Yalovadan avdet e 
miştir. 

• 
Cüzdanını çarptırmış 

z llendok istasiyon memuru K" 
Efendi Üsküd.r iskelesinin merdiv~n 
!erinden çıkarken 69 lirasile 300 ' 
500 lir.>lık iki senedini cüz lanilc be
rl' .lıı:ı;..ta ld ırm" tır, 
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3Hilliyct 
l'\srın umdesi "Milliyet" tir 

TE,\L\ll Z 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

No: 00 Telgraf adreoi' Milliyet, ls. 
lan bul. 

T elcfon numaralı: 
lstanhul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 
3 aylığı 400 kuruş 800 kurıış 
6 " 750 " 1400 ., 

12 .. 1400 .. 2700 .. - _.,___ 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kuruş 

•ur. Gazete ve matbaaya ait itler için 
-nüdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz il3.nların mes'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Dun hararet en çok 28 en az 

r 3 derece idi. Bugün ha' a apk 
ol•cak 'e rü1.g!r pO)TlZ c"ecektir. 

Posta, posta ! 
Dün gazetelerden biri olduk

ça tuhaf bir şey yazıyordu. 

Pul resmi için bir musabaka 
açılmış ve "alakadarların lstan 
bul Posta idaresine müracaat 
etmeleri" ilan olunmuş. Alaka
darlar da gitmişler Posta ida-
resı: 

- Bizim böyle şeyden habe-
rimiz yok! demiş. Bunun bir 
başka türlüsü: 

Metleplller ıöubakaıı Tevfik Rüştü B. Fethi Bey 
Şarkta alınan netice 

- Birinci sahifen mabat - . - Birinci sahifen mabat -
62 inci haftanın 4 üncülüğü 

nu·· İstanbul erkek lisesinden ruzatta bulunmak için gelmiştim. Ma lı bir şey yoktur. Mesele daha 
ruzatta bulundum ve iradelerini al- • k" f · b" t savvur ha 875 Ali Haydar Bey kazanmış- ın ışa etmemış ır a 
dım. !indedir. Bu mevzu üzerinde ça-tı. Yazısı şudur: İstanbulda Rus sefiri ve İran mas b h ı 

Şarktaki. ı'rtı"ca'ı kıyam ve şe- 1 • !ışılıyor. Bittabi mevzu a s o -lahatgüzarile müzakerat yapı acagm- ld' 
Çıngene kı:tının sadakası kavet mensubinini, kahir bir dan haberim yoktlll'. Esasen !stanbu- ması bile faided~n hali deği ır. 

hezimete uğratanTürk kuvetle-· la, Ankaraya avdet için gelmiş bulu- Bize meseleyi maJQmat kabilin 
-Fransızcadan- rinin hücümile alınan neticeyi nuyorum ve bu seyahatim hiç bir mü- den olarak bildirdiler. 

zakere ile alakadar deg-ildir. H"k• etı"mı"zı"n ne cevap ve 1 k h ld haftanın en mühim haberi bulu u um -
Köyün tenha yolunda, güne- üzerinden ka kıp gidece a e Bugün Muhtelit mübadele komis- receğini bilmiyorum. Hükumet 

şin altında bir dilenci gidiyor. değildi. Esasen böyle bir arz~- yorum. . . . yonu azalarile temaslarım da tama- buna iştirak etmek isterse müm 
Topalladığı görülüyor. Zaif, da bulunsa bile köylüler kendı- Türk kumanda heyetı tayın ve men hususi mahiyettedir. kündür. 
kup kuru, ihtiyar bir adam. Ar- sini bırakacağa hiç benzemiyor- tahmin ettiği müddet zarfında 

1 
Hem Hariciye vekili sıfatile ve Cemiyeti Akvama 

kasında da kamburu vardı. Biri !ardı. Fakat dilenci burada gör-, tenkil harekatının birinci ~af?a- hem de komisyonun _eski bir azası o- k .. ? 
kendi kamburu. Öbürü de torba düğii iyiliğe kalben müteşekkir sını muvaffakıyete erdirmıştır; ~arak komısyo~J~ alakadar olmakh- gİrece mıyız. 

· · · b j ı ki b b b d k d' b · T .. k d ı m gım gayet tabııdır. Cemiyeti Akvama dahil oI-sı. Yorgun dılencının u saatte o ma a era er ura a en ı- u netıce ur or u arının az .. . . • . .• 
yegfüı:: emeli yolun ileris.indeki sini hürriyetinden mahrum gö- ve imanını, ve kuvvetinin be- .1:urk-Yun~n ıtilafna~esı bu ha.ı- maklığımız bittabi daha tabu ve 

·1 25 yerine 5 rnt· 
Dereceli malfıl efradıtl 

üt kanunu mucibince !1l~ 
na zam yapılması icap 
ve kanunda sarahat nıe 
ken efrat tabiri konulı113ali 
dan bahs ederek zat ı1l 
muhasebeciliği bun larııt 
!arına yüzde yirmi beş ::4 
yüzde beş zam yapılaca5~ 
dirmiştir. Haber aldığıı1l 
re bu meseleden müteasil 
rak yüzlerce malfıl efra~ 
malfılleri cemiyetine [11U 

ederek haklarının müdaf 
istemişlerdir. ___...-4 

Kadıköv Süren» ~ioaıııı9 
bayram şerefine. 

Siyam Kaplanı 
T.on Şaney tarafınd•P 

k . ı .. d -- · "f d 'd' t~ ıçınde te•tı edılecektır. Maamafıh iyi olur. Fakat zanediyorum ki büyük ağacın altında ı kuytu ruyor u. lıg bır ı a esı ır. d h . d"d ·kı· taraftan da bunun 
· b" y - - .. a a şım 1 en 1 Cemiyeti Akvama girmeden de Ad A r M bk ıı yere bir an evvel gıde ılmek, o attıgı saman yıgınının uze- Fakat bu seferki tenkil ve te tatbikine başlanmıştır. ana • ıye a eme 

rada uzu uzun dinlenebilmekti. :inde hulyaya dalarak ~ep .. o a- dip harekatının arkası gelmiye Hükumet kendisine teallı1k edeni tav~~~~- birliğine iştirak etmek H't~:n~~r~~~~~~: Bankası l 
Dolaştığı yerlerden toplayıp tor gacın altını, etrafındakı kopek- cektir · ta ki Türkiye hudutla- yapmakta olduğu gibi komisyon da da kain dairei mahsusasın~ 
basına doldurduğu ekmek pa.r-. leri düşünüyordu. Dilenere_k_ n ic.in: onun, çalışkan, işile, gü- uhtesine düşeni yapmaktadır. Her Fransa ileaktettiğimiz ticaret ticaret etmekte olan Hacı ,.. 

d 1 d - k k 1 k h ld b · il·ı · ·ki h"'-'- tt muahedesı· mucibince iktısadi ~ çalan az değildi. Hemken ısı topa ıgı e n:ıe parça .arın~ ?'" cile meşgul halkını iz'aca cür'- a e u ıt a nameyı ı UAume e Osman_ Raif Necdet un 
doyabilir, hem de ... köpekler. peklerle taksım eden dılencı nıs et edebilecek tek bir fert kalma dostluğu takviye edecek bir zihniyet münasebatımız da inkişaf et- haiz kollektil şirketinin if~a~ 

Evet ... Ağacın altında rahat- beten daha rahat olan bu yeri sın. le t•tbik etmeğe azmetmiştir. 15 teş mekte ve tesbit edilen tarifeye etmi§ olan Ba,nka Komerç•Y. 
f rinievvelde M. Venizelosla M. Miha- tevfikan e~ya mubadelesi nor- na ile muhakemeleri neticeıı~ ça uyuyabilmek için orayı keı:ı- artık is

1
temiy

1 
orduk. Hele etra ı- Bunun ıçm hükumetimiz 1- lakopulosun Ankarayı ziyaret etme- ~ na Asliye Mahkemesi birin<ı.:.ı 

disinden daha evvel zaptetmış na top anan ara arşı ayn ayrı randan hudutların tashihini is- !eri muhtemeldir. mal bir halde cereyan etmekte- dairesinden verilen ifllls karaı;ı 
olan kırköpeklerine de ekmek teşekkür yükü altında kalmak . k k k' h'I• . . t Bu ziyaretten sonra ben de kendi- dir.,, ilamın mahkemei temyize• . - d h - li d tıyece ·şar ta ı a a ırtıca a- . ti<' 
venp onların dostlugunu satın a a agır ge yor u. 'ah . . d ' ' !erine iadei ziyaret edeceğim. Karton fabrikası İzmitte iadesi üzerine Adanadaki 
rinde altını, etrafındaki köpek- Bir gün gene köylüler toplan-K as.~up ':

1 
lşe.t. 1b~m e dyaşatyant İsmet Paşa Hz. de bittabı müna- )erinin mesdut bulunması-:, 

· d'l · h · b" urt aı e ermı !r ara a o ur - · da "adcı· zı"yaret ederler açılacak mezk"renı"n mu··messili Hü•• . .ı ler ekınck parçalarını yedıkten mış, ı encıye epsı ırer şey 1 d _ k Ih 
1 

b sıp zaman ı · " 11"'" 
l · d y· k h mayıp agıtaca ve ası U Eylfılde Avrupa seyahatimi yapa Tu"'tu··n 1·nhı'sar ı'd_a_resı'nı"n bir kar- 1ı .. Beyin .. •.lyevm sakin bul0,, . .ı1 sonra başka tarafa gidiyor ar, venyor u. ıyece , ya ut pa- k, . 

1
. .

1
• 

1 
. . d d - - .ıır: 

dı D ·ı B d b 1 karışı ış ı vı ayet erımız e e cağım. Bu seyahat Moskovaya gidip ton fabrikası açacaı,:ı y~zlımıgtr. Ev- ı,:oıterdı~ı Beyoğlunda O ,'J 
onu rahat bırakıyorlar · ı en- ra. · · U sıra a on eş on a tı 1 k b' lh "k• · gelmekten ibarettir ki iadei ziyaret velce bu fabrikanın Hah•te yapılma- mahalleıınde Ayaspatada 111 · · d · bö' ı ı d .. ı b' k d ı mut a ır su ve su un tem111 , y• cı ıle bunlar arasın a ışte Y e yaş arın a guze ır ız a ge - d k . maksadiledir. 

81 
düşünülmüş, burada ıu az olduğu katında ~eş. numaralı. h.an•. _.ı 

b. d 1 k .. d 1m· · d' e ece t1r. · b" t il" tı n v 7' ır ost u vucu e ge ıştı. ı. ş· d" k l . . k Türk-İran hudut meselesine gelin için bagka münasıp ır yer aranmıı- meı emyız .. m sure ru ·Jfl' 
Fakat yol daha uzundu. Di- Köylüler için bu kız yaban- .. ll.ı~ _ ı E u.vvet t;~ının ~~rı ce, bu husustaki vaziyeti izah eden tı. Nihayet fabrikanın Gemlikte açıl- mahkemenin icra. olunacag~ 

!enci rahat bir uykuya dalmak cı değildi. Genç kızlar, kadınlarA ku_ ısdın~, rcışhte gomen şa. ı 1er notalar yakında neşredilecektir. masına karar verilmittir. mahkemeden sadır. olan d~.:, 
grı agına ta assun etmış er H · · · · D ı tl ı Bu karardan sonra Gemliğe birkaç rakasmm ve mumatleyh Hu hulyasile topallıya topallıya gi onu gördükçe: k" b" .. d _ d bl" arıci sıyasetımız ve eve ere ah" ·n· 

0
, 

C . k D' ı utun ag or um uzun a u- mu"nasebatımız hakkında beyanatta hayet gitıniş fabrikanın yerini tayin h Beyin şahsen d ı ı asr ... < derken yolda iki otomobil pev- - ıngene ızı. . . ıye mı- k 
1 

. . . d . • il · ı b' · h · J{oıı>": 
· · k d d" - · - ld - 1 K" 1 .. d lik 1 1 ası ve tayyere erımızın aımı bulunmağa lüzumgörmiyorum.Çünkü etmi9tir. Son defa olarak Gemliğe bir ver mesı ta e mı avı . ·dl. 

da oldu. Bırı yu ar an, ıgen a rı anır ar. oy u e an ı ar 'b d . 1 Başvekil Paşa Hz. yakında bir mü- heyet daha gitmiştir .. ·Bu hey.et. 'kar- İtaly~rı:' Banka~m~n .. ı~tı ...ı 
- . 01 .. ' . 1 . . k 1 d" B b" . bom ar ımanr ve nezaretı a tın G mi k d - suret nm ve kezalik uçuncu !" şagıdan gelıyordu. anca sur ıç erını çc er er ı. u ır çınge b 1 nasebetle irat buyuracakları nutuk- ton fabrikasının e ı te tesısı o.g- . ı . , 

atlerile gelen bu otomobiller- ne kızı idi. Köylülerin asıl hid- da u unuyor. Jarında vaziyeti izah edeceklerdir. rn olmadığına dair bir rapor vermış- fatıle davaya .dahil olan t~ J 
· b k p · ı· B "tt'k k ber R ı· · M s · ·· · t" d tı"r. Rapor umum müdürlük tarafın- tarafından verilen ve Mcto 

1 

Bu .. yu"k postanedeki mektup den biri ihtiyar, topal dilenciyi det ettiklerı şey u ızın ans_ ı u gı ı çe sı ışan çem us se ırı . urıç ı zıyare ım e 
· k 'k" h · h' d" dan kabul edilmiştir. man Raif Necdet unvanla~ın, kll-sunun u"stu"nde ·. devirdi, üzerinden geçerek çig" - 1 bir ressam tarafından model ıt- içinde şakıler için yapılaca ı ı ususı ma ıyette ır. .. f b · 

1 
k 

11 
ktif · k t" ıflaf 

<u ı - k im Nitekim dün akşam da Yunan se- Sr:ı verilen bir karara gore a rı- unan o e şır e ının 
'.Mutaaddit pul yapıştırılma nedi, gitti. Öbür şoför d~ ger~ 1 ~i~az edilerek resmi yapılması şey a ıştır: faretinde yemek yemiştim. ka lzmitte yapılacaktır. ne iştirak ve müdahaleyi ha'' 
Si rı.ca olunur" kalmadı. O da geçerken dılent..:ı ıdı. Ya teslim olmak; ya da dört - ................................... - ...... _ ......... - ..... - .................... ,_,_ .. __ name suretile olbapta tanzıJ11 

ma · ı · h b d } J • davetiye varakalarının muhat . . • - yi ezdi. Bereket versin ağır ya- Köylüler bıl assa un an yam ateşle muhat olan; bir ak- "M·ıı· t" . eg" ence erı maileyh Hüseyin Fazlı B•Y' dıyc __ bır lavha var .... Beyoglu ve ralanmasına rağmen ölmemişti. sonra ona karşı kin duymağa rehin kendini öldüreceği gibi aç 1 ıye ID olunması için İstanbul Adi~ 
Üskudar Postane!e:ın~e 12 

bu- Etraftan gören köylüler koştu. başlamışlardı. Jıktan ve taz~ikten kendilerini - ğat müdüriyetine gönderilrııil 
c~k kuruş~uk pu~ ıçın uç pul ve- Fakat ilk sordukları şey şu olu- Herkes dilenci e bir şey ve- ölüme mahkum etmek.. müdiriyeti mumaileyhadan 
nvorlar .. Idarenın bundan da 

1 
yordu. . k . ky . j len davetiye verakalarınrn 

h ·be . k · rır en çıngene ızı hareketsız Maktu1Jeı: arasındaki bazı eş mumaileyhin Büyükderey• vı 
a rı yo ... . . -- Otomobillerin numarasını duruyordu. l1asta bı.ılw1an vesaı"kı'n metnı"ne 1 nin de Büyükadaya gittiği vı Galiba stanbulyosta ış~erın- görmedin ~i? ... o.ıuyordu. - Sen de bir şey_ ver!.. . dii'.e. göre bu asilerin, karınlarının 1- aleyh ikametgatı meçhul bıı_I 

el~ p1ek fazla ademı merkezıyyet Zavallı dıl~nc~nın bu nereden bağrıştılar. Halbukı kızı hıç bır ran, dolayısile, İngiliz ekmeği dan tebligatı mukteziycnin ı 
carı. hatırına gelsındı?.. şey vermiyordu. 'ile tok olduğu teeyyüt ediyor;o mediği mezkür davetıye v 

1 
1 nın xahrmdaki meşniha Bir senen it! O ile?deki ağacı~ .~ı~~nda u- Fakat hakar~t şekl~ni ala~ ıs- 1 nun ici~ bir!nci darbeden sonra, mış ve bu suretle tebellüğ 

yuyacagı uykuyu duşunuyordu .. rar karşısında ılerledı. Eskı es-, müteakıp ınecek darbelerden maksadile ikametgahım müt 
Bir dostum geldi .. Otuı 111 o- Nihayet adamcağızı alıp gö- vabını çözdü. Taze göğsünü, Pa de bıı iki hükumetin payları var tebdil ve tağyir eden muıı> 

türdüler, bir saman yığını üze- risli ressamın yaptığı resimde dır. ilanen mahkemeye daveti Jll~ tumıaz: 

- Mısırdan geliyorum, 

- -\la hoş geldin ... 

- Oradan evvel Marsilyada 
idim... Anverstcn avdetimde 
oraya inmiştim. Anvers, İstok
holma benzemez ... 

-Yahu sen epice gezmişsin! 

- Gezdim zahir, Kaliforni-
yaya kadar gittim ... 

- Aıa aıa.ı 

- Olan siz gazeteciler ne kı
yak adamlarsınız be! 

- Neden? 

- Neden mi? Ben dünyayı 
dolaştım adımı kimse anmadı; 
Haydar Rifat B. Felhiyeye git
ti, gazetelerde her gün birinci 
sahifede resmi çıkıyor. İnsan 
efendi efendi durdukça kimse
nin r? 'T bet ettiği yok! Güze gir 
mek, rağbet bulmak için mutla-

I ka küfür mü etmeli? FELEK 

rine yatırdılar. Yaralarını yıka- görülen genç göğsünü açtı. Di- müdahil dava avukatları ıa~ 
dan talep edilmiş ve talebi "' dılar. !encinin dudaklarına uzattı. Bu fıkı kanun görülmüş olmasın' 

Köylülerin tedavi usulleri tat dilencinin şimdiye kadar ömri.in 23 Temm UZ BugllnkD yeni Dllolı:ü bilmecemlzln en mahkemei temyizden 
bik edildi. de ilk ve son aldığı güzellik sa- bilmecemiz balledUmif fClı:il 8 - 6 - 930 tarih ve 276 ~ 

Köylüler zavallı mecrubı. hiz <lakası idi. _ Birinci sahifen mabat_ SOLDAN SACA: YUKARDAN AŞACl: ilam ile dava ve müdahale 
k · · d t c d" · b' 1 1 _ Ben (3). Eıki (4). suretleri ve yevmi muhakeıtı• met etme ıçın a e a yarı~ e ı- Dilenci tıtrek ır ses e: 

3
o 

k . tılmıştır. Merasime saat 15 te başla- 2 _Trabzonlu (3). İyi (3). tayin olunan 10 Ağustos 9 yorlardı. Yiyecek, içece getı- _ Teşekkür ederim! .. Dedi. nocaktır. 1 - Genit değil (3). Vcnnek (3) 
3 

_Nota (
2

). Beygirin iskarpini müsadif Pazar günü taraf•Y 
riyorlar, paralar veriyorlardı. Çingene kızının parası yok- Methalde sehir bandosu milli ve va 3 - Yet (2) Yaş (3). Balık ka- (

3
). Zaman (

2
). sekizde bizzat veya bilveki1~1 Hadisenin etraftan duyulması tu. . . tani .parçalar çalacaktır. panı (2). 

4 
_ Uzaktan su gibi ııörünen çöl Birinci Hukuk Mahkemesir ~ 

uzaktan yakından herkes oto- Evvela r-is Tahir Bey bir nutuk 4 _Kokulu ot (4). Familya (4). yalancm (
5

). bulunmaları zımnında yazı~ 
mobil kurbanı dileciyi görme- Balıkçılık mutahaSSISI söyliyecek v• merasimi küşat edecek- 5 - Tavla taşı (3). yapmak (3). 5 - Nota (2). ye verakalarından bir nüsha ;I 
ğe geliyordu. ne yapıyor? tirS. onra bı'r talebe so"z alacak nı'hayet 6 - Meşhur bir müverrih (5) keme divanhanesine talikin• I_ 

6 - Nota (2) Nota (2). 7 _ Uzak Nidası (2). Bir zait bir yetin tebliğ makamına kaiıtı İhtiyarı mecruh halinde to- fakültede Lozan muahedesini okutan 7 _ Uzak nidıı11 (2). (Z) Bebeğe süt İç de (
2

). zere Adanada müntesir Tilr~ 
zun toprağın içinden kaldırarak Balıkçılık mütahassısı M. Veber- müderris Muammer Raşit Bey bir 8 _Yükseltmek (3). lıtifham(3) I . ( ) L.k. (

3
) Yeni Adana ve İstanİ:ıulda -.J. 

· ·ı k h r 8 - yı 3 · a ın • · M"ll' C" h · aı<: bu saman yığının üzerine getı- ma!l mesai programım tanzim ı e nııtuk söyliyece , azırıına ımonata- 9 _ iğfal ebnek (S). 
9 

_Törpü (
3

). Bir meyve (
4

). ı ıyet ve um urıyet g 
rip yatıran köylüler kendilerin meşguldür. Mumaileyhe d•niz tica-. !ar ikram edilecektir. ilaruna karar verilmiş ve ıneı 

b 1 rtti müdürlüğünün en üst katındakı Hukuk Fakültesi Lozan günü he- .-.... H ·k 1 t k t 1 '( · t 1 .,._~ ve dava ve müdahale istidarı 1• de dilenciye karşı daha as <a . d'I . . d b d . .b. . d .. ,... arı·,. ıa)a, aza \e o omo ıı sıg_or a anma ~- d . k 
1 

b' r ,. . .. .. - oda tahsıs e ı mış ıse e urası ar yctı tertı ıyesın en: - O avetıye vara a arının ıre 
bır h:ık ~o.ruyorlardı. oldugu için Taksim<lc Sıraservilerdc- Payr;ımların.•n büyüğü olan Lozan Calatada L'nyon hanında k:lin NYON SIGORTASINA nın mahkeme divanhanesin•' 

Onun ı~ın başka yerlerden ge 1 ki rvi!li d>il'' h,Jiı,ı· ifrağ etmiştir. ı:un.ınün yıl dönumünü yarın yaşıya- 1 Yaptırııııl', lınmış olmakla yevmi mezk 
len köylülerden bunlar dilenci Muavinı İbrahi101 Bey deniz tıcarctij c~(,ız. 1 Türkiyede bila fasıla icrayı muamele etmekte olan maileyhin bizzat ve yahut IS 
namına para istiyorlardı. Bu su 1 miıdürlüğiınde ralı1 naktadır. Tcirk hakkının galebesini dünyaya •• muteber bir vekil gönderııı~ 

1 d ·ı . t I na p ra ro M. Veberman gazetecilere sifahi iifn eden bugünii tes'ıt için darülfü- u N y o N 1 dirde şirketi mezkitre ile • ret e ı encıye op a n a ~ . k -- 1 .1 .. T" k l" h k · · b n _ b' l>eyanatta bulun:namakta. mesaısıne nun ar a"""s arı c munevver ur as mu a emesının gıya e 
galdıkç_a ı;ogaldı. Herkes ır dair m;ılfı:n2tı aı.ns vasıtasile neşret grnçliğinin,24 temmuz perşembe gü- -----' 

1 

nacağı maliımu olmak üzere 
şey verıyordu. megi, yahut b;:ıctecilcri hep birden nş s;:aat 15 t" darülftinun konferans . . . . _. . . hukuk usulü muhakemeleri 

Bir kaç gün gerti. Dilenci İyi ağırıp rvvelce hazırlayıp yazd.ğı not ı salonunda haıır bulunmaları mercu-
1

1 I _ kum~an}asına bır kere up;r.ımad~n "gorıa \aptırma\lııız. nun 141 inci maddesine tev(ı 
lcşiyordu. Fakat sama'l yığını !arı ,·ermeğ; dlişimmel:tedir. dur. . • __ it Telefon: Beyog/u - 2002 ----- olunur. 

"Milliyet,, in edebi romanı : 26 Rasih Nevres, dudaklarını 

genç kızın dudaklarına dokun
durdu: ,, 

Sarı yıldızlar, ışık saçmıyan bir din, Rasih-i-ne maksatla sordu- ması ne feci ve ne müthiş brr:---:_ O dakika, kafamda 
donuklukla kırpışıyorlardı. ğunu, aradığını keşfedememiş- ıstırap biliyor musun, Hurrem? şünce ve iki netice çarP1 

,, ıı fl\ ~ 

BAHÇEMDE I ,~ ,,-2) 
~-.... ~~"BiR GUL A 

• 

- Onu, ben düşünmedim mi 
sanıyorsun? 

- Düşünmekten ne çıkar? 
- Bilinmez ki ... 
- Ne demek istiyorsun? 
Rasih Nevres, zerre zerre eri

yordu: 

Rüzgar, doktınduğu her şeyi ti: Hurrem Hakkı, kardeşinin le sarsıldım ki ... 
ılık bir el gibi okşıyarak dalaşı- - Bilmem ... Galiba, gezme- kor~usu.nu, o kadar ~üyü~ ve Elini alnından geçirı01l 
yordu. Hurrem Hakkı, gözleri- ğe gitti. tehlıkelı bulmadı, eger oyle, - Bütün eşyanın, re~ 
ni göke dikmiş, içini çekiyor-, - Saat kaç? korktuğu derecede olsaydı, iti- şekillerin solmağa sıli 
du: Hurrem Hakkı, bilek saatine ~a_fa cesaret. edemezdi. Birçok başladığını gördüğü:nde0 

- Ne enfes gece ... Şark "Ser baktı: ıtırafların, yıne kalpte, damar- mağımı ıstırap buğusıı: 
malarınm bu sihirli aydınlığı - Ona on var. !arda, sinirlerde saklı bir emni- celerimi muhakemeıerıııı' 

Jfalı11111t Yesari 
- Babanın fikrini çel. .. Sanal di !. .. 

1 

- Ne yapmalı? 
- Bir kolayını bulamaz mı

sın? 

bir yerde yok. .. Yıldızlar ne gü- - Sokağa çıkmıştır. yeti, itimadı, haricin tesellileri- muş ka~a karışık etrrıiş'' 
zcl ve ne çok ... ne çok... - Neye sormuştun? le, kanaatleri!~ . kuvvetlen~ir- tığımı da kaybetmişti_l11'i 

Nevres Vacit, başını kaldır- - Seninle konuşmak istiyo- mek, beslemek ıçın yapılan 1m- ğım ihtilal içinde idı. 
;likte ettirmiyecek mi? Ya va~- Dudaklarını Ferhundenin ı-
taa yavaştan onun zihnine gir ... pek saçlarına dokundurdu: 
Delmanın, onun kafasındaki ha- - Senin gibi bir güneşi gör
yalini boz, değiştir ... Onun ye- müyor.. . Hem öyle bir güneıı 
rine daha güzel, daha cazip bir ki her pırıltısında bin bir güneş 
hayal bul. .. İcat et. .. y;ınıyor !. . , 

Rasih Nevres, içini çekti: Ferhunde, Rasih Nevres'in 
- Babamın gözleri görsey- genç, erkek kokusunu, içini çe

di, bu, dedir,in kabildi. Fakat ke çeke koklıyordu: 
görmiyen gözlerin ufku daha de - İstemiyorum, Rasih! 
:indir: hay;:ıllui daha genişth-. - Peki ne yapalım, söyle yav 
Cerçevesi o rr.ıyan, kalmıyan rum? 
bir ııfkun nihayetsizliğini clii- Genç kız, gözlerini kaldırdı, 
şün, Ferhunde! bakışları kızgın bir buse gibi 

Ge·1:; kr;,n saçlarını oksu yor- idi: 
dt•: - Ben ... Romanın kahraına 

- Eğer on1!n f!"Ö; leri görse\- 1 nı, ben, 0Jn1ak istjyorurn. 

- Düşünüyorum! 
- Bir ümidin var mı? 
- Kimbilir! 

madı: rum. dat işaretleri olduğu muhak- yordum, okumuyorduJ'flo ~ 
- Ben, yıldızları görmüyo- - Gizli mi? kaktı. mck, eskisi gibi, munt3~t6 

rum ki... - Hemen hemen... Fakat acaba Nevres Vacit, ne sileler halinde bir fikri gv·ı 
Hurrem Hakkı, bilmeden kar - Söyle... cihetten, ne noktadan imdat is- ona istediğim cereyanlar 

<leşinin yarasına dokunmuştu: Nevres Vacit gözlerini kıs- tiyordu? Bunu aıalamadan Hur- rek ve fikirden fikir. 11e~ 
- Nevres, artık bu, sende mış, parmaklarını sinirli sinirli r~~ Hakkı, cevap venneğe çe- netice doğurtarak düşU,~ 

bir fikri sabit oldu. oynatarak olduğu yerde kıvra- kınıyordu. tiyordum. Fakat ne ııı(l!'', 
Nevres Vacit, Balkonda ba- Nevres Vacit, ellerini başın- nıyordu: Nevres Vacit, devam etti: Zihnim karıştıkça kıtflŞ 

şını elleri arasına almış, düşü- dan çekti. Koltuğunun kenarla- - Korkuyorum, Hurrem... - «Bah~em~e b~ g~l açtı!» 1 şte bu şüphe, b~ ıstırar~ 
nü yor mu? uyuyor mu? müte- rını tuttu: - Neden? rc:ım_anım!n ısını de~ıl~; o, kal- neminden, 

0 
dakikad,ıt iı1' 

essir mi? hulyada mı? belli ol-ı - Teselline teşekkür ede- - Hayatımda, kendime bile hımın anı, zap~a ım_kan, kud- dum. Süratle tevil edıŞ~ 
mıyan bir sükut ve teslimiyetle rim. Evet, yıldızları görmüyo- itiraf etmek istemediğim şeyi, ret bulamadıgım bır feryadı bilişim eski kuvvetle 
oturuyordu. rum; fakat emin ol ki buna mü- nihayet, sana itiraf edeceğim. idi. ha muhafaza etıre!<te 1~ Hurrem Hakkı, dirseğini bal teessif değilim. Korkuyorum, Hurrem ... Ken- - Ben, anl~mı~tıı;n, Nevres! mu bana öğretti. _Aı1 

01 konıın parmaklığına dayamış, Birden durdu, etrafına bakın- dimden, kendi kuvvetimden Nevres Vacıt, tıtrıyerek sor- dimağım, icap ettiğı ıtf 
göke bakıyordu. dı: şüphe ediyorum. İnsanın ken- du: Jtazam çalışabilecek ... 

Kökyüzü, altın kakmalı koyu - Rasih Nerede? dinden şüphe etmesi, nefsine, - Belma da hissetti mi? e 
Rirrı< çini hir rnab~t ı,.ubhesi yib' ;oii. J-f.,rrem HaJ,kı. N"vrcs Vaci- kuvvetine olan itimadının azal- -_Çabuk tevil ettin. 
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~oK ~uvvetli ve ınüte~asii 
Tahtakurusu, pire, sinek, sivrisinek. güve, örüm-· 

cek, hamam böceği ve sair haşeratı yumur
talarile beraber kat'iyyen imha eden 

VIM, MUTFAK BULAŞIK 
MUSLUI< TAŞLARIN! TEMiZLER 

BuJaşık mo!'lulr taşJn.nrila tal&n 
Yal •• •iilitlen Vlll lıif U.hıede 
çıkarır. 

Yaş. t~r paçavra üzf"rine rra.z VİM 
Hrpıruz •• oY&Jayınız; 'bi l1"1iyeda 
lekeler kaybolur ve m~ tq. 
lan1US t.arW·miz bir hala ıcelir. 
VİM lııraktan, poru~ıeı eşyo.yı, 
eını ılovar \'t d()femşle.rf temii· 
le :... k IÇlD dalıi biötGjr dir. 
VİM'in dokund-:ıtu Jt.rd&.pal.ık ve 
leke asla kalmar -;-r 
//,,,,,.,,,sele lir.- 'dr /ır leıru•I•• 

Çın Vım ıst"ntrl tdıHtS. 

daima birinciliği kazanmaktadır. 
FAYDA daha ınüe~ssir, daha mükemmel ve YH' ya.ıya ucuzdur. Ko'<•Js:ı latif olup 

kat'iyyen leke yapmaz. İnsanlara, hayvanlara v.e .n~bülta za~arı yo<t~r. ~AYDA. i:;mine 
dikkat edi.ıiz. Deva iri devlet, müessesatı mıllıye ve hu,mıye, Seynsef u 1, Hıla.u'ımer, 
mektepler, hastaneler, sihh;ıt yurtları, büyiik otel ve !okantala·, vap;.ıt kump:ıııyaları 
FAYDA istimal ederle•. 

Şişesi 50, tenekesi 75, pompası 75 kuru1 so,1 derece sağlam ve 10 sene !emin1tlı. 
H2san Ecza Dı po. u - Topta cılara tenz;.at 

ARSLAN 
KUVVE1'~ARABI , ,. 

•j :(~ ' ,:u-t: .. Y 
Kuvvet ilı\çlarının. e~ m~- ~ · ~ , 

kenımeli ve en müessırldır. Bır ' :~ "1"~.~ ~O!I'"/_,., 
.. ·.ç.nek iddiamızın şahididir. ı.-A ,.....-..- "•· .r .;.>"~~· 

~ı~c ı ı .. 1 k 
B· 1 a makbul hııssası knna sınır u~ uvve.t, yüze tnzclık ve 
ea~~~lik, YOcuda şişmanlık vermesld r. Şişe" tı5 kuruştur. Bil· 

p 1 nı ş ur eczaneıerle ecz~ depolarında bulunur. 

u;~t'ısat f e~aleti enstitüleri i~~aah lıa~~ınlla 
Aiıkarada telbiz telgraf ci \'arın

da iıı~a ve ikıııali İnşantı g·azef ('
lt·rle ilün olunıııakta olan Zirai 
\'C 13aytari eııstitii.l~ı~c ait ııı_u,ka
,·cl<'nnı1ıe ile şeraıtı ııı~nı~r('l feıı
nive ve usulii hc~alıatııı » ha1:ı 
ınadd(•leriııde tadiltl.t ya pıln1ı\ı ''e 
ı~ılinakasa nıiiddt·ti :3( -7-9:1( ta
rilıiıı<' kadar tenıdit olııııınu~tur. 
Sirııdiye kadar ıııiiııakasaya i~ti-
1'.ak ta.lehinde l)ulunarak rnuka
' ele vesartııanıe suretleri ııi alnıı~ 
olanlarıırı tadilatı gôrıııek iizere 
ıı1ahalli iı1şaatta J•'cıı ~'lii.~avirliği
ne ıııiiracaatları lc'izııııdır. Kapalı 
Z'lrfların :30 tenırrıuz 9;)(, tarihine 
11~iisadif çar\ianıha giinü ()ğle\d<·ı~ 
soııra saat li<:te lktısat ~ el,~dr-tı 
Ziraat .\ J ii ste~arlığı daıresıııde 
kii. at oluııacağı alakadaraııa ilt1ıı 

' 
olu nur. 

SEYRISEF /\İN -.\l~rket ı\cc!l."t1 , l • .,:ırt kôpri 
!'ısın l •. Hcvo j 1 2J').? Şu'>! 

.entesı: .\1 ıh mıliy' 1 l.rn altın J ı 
l·t•nl:ul ~~o 

iSK E l)EHiYE 
. . ' sur at postası 

(lzmir) 'a.puru 2.l kmımız 
Ct:'Tl~ l ,3de G Lıı·ı rıhtımından 
kal rrak cumartesi · ıh,.l-t iz. 
mire \.: ak'i 3m1 lzmirıl n kal· 
karak p:ı7..1rtC> lskcndcrh·e\ e 
var•~·rtc ve ça.: ,amba. J k~ntİe 
riye"dcn k:ılkar.ık lzırirl· de 

up;r ay :ırak l;t:ın hula J!:clcct•k tir 
~----

Trabzon ikinci 
postası 

[1':ır:ukniz' rnpıırıı 2~ temmıı7. 

Pcr~cmb~ nk~aıın (:aıat l rıl1•:. 

mımlan kalbrc'< ZutıJ!;ııldak, 

lne',o!u, "ine''· !\!""'1.SL!l, l nye-, 
FatsJ, Onlu, Gir< ıııı. Trnl•;ıoıı, 

Rı.te 1 lopa ya Tldecck 'c tloı .ı~ 

te pazar kele ile Rize, Ol, 

Surmcm-. Tra hzon, re"· tlıanc: • 
<~ircsLın, f)rdu, J·',lt;:,a, Sjıms:·1ı, 

Sinop, lnclıoluya ıı)!ravarnk 
ı:elecektir. · 

v·v .. 814., -, z ... YI: Türki.{ lı ll3nka ı kı ıbul 
~ulıçsinden oldığım 41'"~ - 1242 ! 
'1ll0l:Jrtıftı t:ı urrui' kar""c':'llf ZJ\İ Cl~l"ll. 
\ cnisını ulacağınıdan t•l-isınin huk· 
mu vo~tur s ,rt:uir. 

lkincı l"ıcarct1 ~lahmcınc in.on : 
.\hhkenıc~ıızcc ifl:liın ı hr.ır vcrılcn 
.\lctroti<!;, ' • :erleri~ ıck:.! edecek 
lcri k ıkur t ııuz.ıkctc ı!~ Tc 
nımıl7 1 'IJ l enı e ~uuıl aaı 1 ı 
de ; ·rJ edılecc!Imk'l e hı mnlu· 
l>ıın :nezkiır guıı el <e•t!c !kinci 
Ticaret m:ıhkcmcsln ~cimelcri fön 
olunur. 

:\il l\E\l\IEI. lN<'ı•: s,ız 
Sirkcci şirnı!IH.tirer ıst:ıs\·onu 

kar;oı 1•1d1 

.ııu: ıı.ıııc;ı·:sl:\1>1·: 
1 Il·r ~lin s.tıt f8 'rıı ).J. l' kad:1r 
kcııani ~c!.ir \lt!rn~h ·ıunt \eli, 
ııdi ll•"n l!an<n.le llafır. lchrnLt 
.\ or ı cİmıi v • 'ı " ı ıanım , e 
hevlcrJ ·ı mut• ,kl.ıl 

\~Ri \IL::-11\I 11~:,LTI 
tar:tfı ndan l!ı'.'r'1 i tercnn ırn ı 1unacak· 
cır. le~rub:ıt ".., m rı t eh\ ı.:ndir. 
\r:r.u cd n z \at meze ' \'t.-n\!kle 

r 11 he 1'1 r ,-ı:ctir bılırlcr 

l_h:\o "'f7llc~tn-;- lı.;r d3trt· ınJen: 1 
\lah<"uZ \' furn ru ıtıu ıtr" ı· L.:ır' l<.ı~ 

1 . 1 
kancp .... k->lt .k ,.;s1;t l\\t. lt.:\'11\C 

27 'l 1c n·nıı'l. ıı ~t> l,ız:ır gıı 1ıi <·ı ır 

q d:ın itıtı:ır<!1 'T'ı 1 'trn'J~ 'l"ık.iın 
l'al11s "'p:trtıtnanı~11n :l n~n.ırolı.ı dl 

Trabzon 1 Ü ks po-; t<lS! irc•inde bilmüZl\CJ. frııbt cılunıca. 
· jtından tahp ol:ınlınn YL'\'mı meıkUr 

Su 1 h2 ı;.~ı:.:'1~uu.Perş"m be. d• maı.aııinJe h.ıır tıı ı ınac•k mc· 
ınuruna ınür cııu t~ 1 rmı:h:ri il:\n 

günü saat 20tlc Sirkeci rıhtımın· 
olunur. 

dan harckcrlc (l.onAuldak, lııe , ..;,;;;;;;.;;;;.. _____ ~--"'.""-
Beyoğlu orman idaresinden: 

lıolu , Gerze, Samsun , Ordu , Müsadereli emval den ke-

Girc. un, Ciirek, Tralızon, Rize, merburgaz ve Fındık1 ıda bulu- j 
\lapavri, l lnpe ) ye azimet ve nan 1000 adet çıbuk ve 17 çeki 
ayni iskelelerle Stirmcnc, \'ttklı- meşe odunu müzayedeten satT-

lıktır. Taliplerin Beşiktaş or
kcbir, Ctirclc, Faba ve Gnyc· man idaresine ve ihale günü 7 
ugr:ıyarak av<.tct edecektir. 81930 de Beyoğlu Kaymakamlı 

ğında mütcşcl,' :ı Of"t1lan müza-
Yük v~ "Olctı için m.ıhalli ·· ' yede komisyonun~ 111uracaatle-

mliraca1t: Sirkeci sılonu karşı 

sınd.1 \ lizan O~lıı l lan No: 2 
Telefon btanbul 35.ı 

ri. 

BÜYÜK FIRSAT 

Bir Da~:Hoya i~liJn~ varnır 
l)( 'Jll.'/.. 'J,İCfiJ'Cİ filiidiirltiğtinden: rTAVIL ZADE VAPURLAR! 

~ Munıazıım Ayvalık po tası 

l · h · o(J lt)ll ıı·r • arasındadır. Jn,,iliıcc, .\lmınc.ı, 
crı.:tı <e rl\•ı-,ı ., · ~ " ~ l ' 

Hareket hasehile pek az müs
tamel 10 beygir 1· •vvetinde ve 1 
dahilden idareli bir Reno oto
mobili satılıktır. İstanbul 3770-
3 771 numaraya telefone edinı7. 

- -
L i .. e .re.isleri "' r~ih ~n <\r1 ı ·~ • , 

idareli 
;, 

t 
•• • 

~a l t ~ r o. 
• 

-·ropt~ın ıııu ını ·le İt,İıı htnnl•ulda 1 < j 
ıı;ı d·• : :ı ıııırıı ·ı '>\'a nıfır:ıc:'at ohı:ıııı:ıs' 

! --z, Her kes 

·R( ~ELİ PG()HEBl Li 

1 r. 

bıuıds rı daha P<'fi.~ r:ıkı 

yartbm:ıv:ıc:ıp;:ıt;ı kııni ulırrı, 

için p,ız,ırtc;i ~ııııkri at l ·I 

ı u arasınıh lıizz:ıt fabrik.ı 

* * * L •kuJar daircsınJcn: 
Ruaın ınucadcic t·ılimntnan1csioce 

he'~.-, es-er, merkep r;ılıl hayrnnaıı 

ftre>I\< mııoyeoc ı ı\j\ıı ıos 9.30 lıido· 

)Ltımk;ı l.vl~l 'l30 r;aıcsine kadar 
lı itanın plnıı Satı v (, arş:ınlM 
giınlerı l skudar helcdıyc daire inde 
i·:ra cdilcceJ;i cıbe• lc bu k' il ha '3 · 
n:ıt csh:ılıının mu;ıvyen gunler<lı! da 
ire ha\tlrh~ını ınurıc:ı;ıt eytemclcn 
!uzumu ıl:\n olunur. 

• • • 
Kadıköy d>ire iııı.!en: ,\ralıa ve 

otomnhilll·r h:ıkkındll rnutev:ıli şiki 

yerler uzcrıne hu usnı nu,entn btr 
kere dlha ıl;lru n11ına ıp gnı iJJn1üşttır 

ı l ler arılı:ıda bir ıarile hıl 

fuı1duruln1-ı~ı meL:hurıJir. \1uştcriJe .. 
rirı mc kt)ı t,ırifelen tafep \C :tn:t 
gı1re uc .:t te~\ lı\zımrhr 

ı) ·r ı H go ttrmt"~eıı \'C r•· 

n•.ına<chctı.: O,lamız knpnlıdır. 

------- ------- Unıunıi k:itipli!< 

İstanbul 1\skcrl san'atlar mektebi mü-
dürlüğünden: 

Cc,·c·ıı ene ıııck•chi r 1.1 1 ~ a,·ılan mu"alı:ıknda kaırmtş olduk· 
l•p halı:k 'ıazı , esi :: 1 1:ı 1 ıin .. ,r kant c lil..-mcYcn cfrndilcrıfen •u 
rnc \.''~ c[,n<li ,ıı acıkıır. A~u tos niha\'~tinc ı;J l .. r ınck·en 

' mı.d •I i!;t '!C rı .ı.::ıat erlenıclcn ilk o1 ,ınur. -
Borsa \•c Osınanlı Ba-nkası komiserliğ"iııden 

1 rımfıııl nwnkıı' kiırn eler \ c 1,ambiro l!dr>ası. .. ı 1 JZunııı r.ıan 
kırt»ive\I pazarlık •ur<:tılı• ır;ıy.ı talip oİan'.ırın 2~ 1\-mmnz ı •ı j() 

pcr~cmlı<: gıını. sa:ıı. tam 11,.IO l .l:ı l>ördııncii \'akı[ handa bı· 
rıncı k»ırn .ı~ ııunı:ırııvn mıırac:ı:ıı cvlcmcleri. 

-·ısriu~ııl GiiınrTiiieri Mıı~afaza Mü~ürlü~üu~e[ 
1 - Giimrü~: Muhafaza (l) numaralı Ana gemisinin fennı 

~a.rtna~e ve keşıfnaınesi verhile makine ve göverte tamiratı ::a 
gun muddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmustur. 

2 - Şartnan~c sıır~tı musaddakaları komisyon kitabeti'l' 
alınarak ona gore teklıfnameler imla edilecektir. 

7.Jrlık ctrnr~ ısteycn ve \'lhut Jur.ık 
mah1Herın ·~ rnuşt r si ,,Jd~g nll ın 
-.az ıl h -k L"'tn imtı ı:ı t\ lcvc:., 
1raba\.'.'ll.1.r' l nJm:ıı.ıta~ :ılııı.ır.ık fık· 

raı ye tc \ ızı ı m \<lkte 1111.ıat v~ 

\'l Lelcfo 111a!u n t l'll'if, 

3 - Taliplerin hu gibi tamiratı vücude getirclıileccklerıı:• 
dair ve derecei iktidarlarına itimadı mutazammm olmak üzre 

ı san'at ve meşguliyetleri hakkında Ticaret O<l~sile Maliye su· 
f besınden ne unvanla mukayyit olduklarına dair vesaik ibraz ede· 
ı:eklerdir. 

il 'I · st üt<·rnobil: inın ıL. 

i1i ve s:thl s ı:iılc:rl · SC'Yrlisl'rL-rJe 
l)l•\unına')ı ıncclııırt oldu~uıuJan a:U· 
terinin bozuk oldıı~undan ,.,. 'l'nksi~ 

le>ri ııçık ohhııtu h:1hl1.• nıuşrcrilı ri 
bulıını.!ııJtıınılan lı:ılı.ılc ınu~tcri ki· 
bulünı.l!n imtina eden ve saatlerinin 
boıuklu~umhıı ıuphe cı.!llcn şolor 

!er hakkında mu:ımclc yapılmak Qze
rc pil.ika num~r31ınnın kc:1:a mevıkil 
nıu.ıvencye ihl>:ın. 

4 Otoınobil ve arahııcıların 
t.1k<i ve tari[dmlen lazl ı ücret t.ı· 

h:lıilc hu litrttleri tcıı.vircve m~·chur 

lnr.ıkılan z •v:ıtın otomohil ve araha 
nunıaralan \'.! kentli hüviyet ve ad
re:-.lcri yine rnu:ıy)cn rne\·kilcre ih· 
harLırı h:ılın.lc Cır.la rediy:ıun i tir
dat >e iade ulun3C:ı!';ı. l\Jnncnalcyh 
mrıştcrilcrin pazarlıL ttnıedL·n \ ı 

iti n:ıkliyeve hinıneleri \'C mu\'as!\lat 
mah•ll rinde ı.rılc veya taksilere 
gort! tıcrct tc~\tyc ı;tmeltri. 

.'i ~ik.\vct~ılcrın ( um• günle-

4 - İhale 6 Ağustos 930 çarsamba günü. saat 14 te İstan
b~lda ~uhafaz~. mudü~iy.etinıle icra kılın~cağından "~ 7.5 pey 
akçelen veya nuınunesı uzerc Banka temınatile beraher yevmi 
me:drurda müdiiriyette müte~ekkil komisyonda hazır hulunına· 
lan. 

İstanbul Adliy~ Levzım Müd-Url üğ·üı~d-~rı: 
Adliye Sarayı kaloriferi için mlloakasa suretile müba)aası ,~ 30 

Temmuz 930 tarihinde talibine ihalesi mukarrer IJU ton krlı•le 
maden kömürüne mlltealllk şartnHmede münderiç mllddeti te•ll· 
mln tarihi ihaleden bir mah sonra temdit edllmesi ve rıc~kur lcll
mOrlerin adliye sarayı deposuna kadar masarifi nakli)e v~ :~,;lı
miyesi müteahhidine ait olmak Uzere istasyonda muaven~ vo 
vezin ve teslim olunması muamelatta sühuleti v• ıencnUIU bedel 
dolaylslle menafii hazineli mucip olacagı hasetl'e nıUaaka a 
şartnamesinin me\ addı sabıkasına ilave olunan hıı'u'" m .:ık!lr 
dairesinde ifayı muamele edilmek üzre mOddeı: mun,;ı..a n "·r 
haltıı ıemdlt olunarak mU rtaknsanın 211 Temr1oz ~~ ı Paz.ı. ı~ ıt 
günü ~anı I~ te icra olunacağı ilin olunur. 

-----~----

Vapur sahiplerinin 
nazarı dikkatine: 

ı'ra hl isi' c u nı um ı n t"t<l ii rl ii ıl·ii ııdt" ı ı: . .. r 

lrJlı.ınc;ı, 'Fran.sızcı !ban'.ırınchn birini mukcmrncl hir urett~ ıı· ~.;(' Hlll('l 
. 'J 'uıuıı ıaznı.ıoı ;arttır. 1 1 k" d \'c.'l J )ll l'U Yelkenci vapurları 

~ 
J'.ıl i; .'tarların "'rakı J,\zimdı riııi hami en a~3ğıt .ı ı a rc,c 

1 Karadeniz J10 .. ta:;ı 

ri KJ<lıkny ıshle 1 •. \lnvol j!zı. ,.. 
jtıırto;u kuprusu, lh!amur, Fenerbahçe 
Errnk•ıy, l lıulrpıı•. ı iı.cl \e gc 
ı;ıt maballcıJnJe ~'ulunaCAk memur· 
lar.ı bur.at \ e Kad. ~oy 4;) l numa 
raya ttlcfonl·L cry ınH ~alrcd rn('Y:t· 

kii heledi)C re nrnı nıom.ımvu 

111urac:ı:1tlan hilh" s.1 rlc:ı ve ilAn 
olunur. 

Bera\I rnthır lla\lı7.a .ılınacak rılan l\3r·ıden!1. il g.ızı lnrıc; ıde 
takriben [.'i ml~ nıc afnlcki Fener İiarc:t gem• 1 ~c·;~c m.ı\UKK t 11 

bir vapur ikJınc l'tlilecc~intlt-n ll•1ğ.11. haricinde ııarct \ azlfc,lni 

g<ircbıkcek kubiliy<'ttc vapura nnlik olanların nı.<a! .ı ,shadctna· 

nıl'lcrini lıaıııikn '27 Tcmnıuz <ıJll paıa• ak•anıııı ı katla: Galata' 
d:ı rıhtım cııddt• itl<lcki idarci ıncrkeziyeyc nı'ursc·ııutlnrL 

mıır c..-ıt ırı. l ,:r l'cr;embe . ;ı.ıt 1 :- dı.: 

)8" 13a 1ı k çı it k l\:'f üte~ass.~s-.~ ~vş~ vi.rliğ'i 'irkecllkn hareketle Gelibolu, SA l\1S l JN 4 r;'.;:.;~~n 
Cıalatn: De: ıiz Tıcaretı ıııudurlugu bınasında Çıınakkal<', Kiiçıikkuyu, Al· MB 

Z I~ -~ -~'I" 1
. ~ - unoluk, fülrcmic, Burhani; c ÇA RŞA. d ı\ ki 1~c!:en~:~ı t~~~:,:u'n~•l:~··~~ı~a: 

Oll[(u a 1 
~Je il en ve Ayvalıj(a ut.im~t .-e ay. ;ıkşanıı Sirke i rıhtımı~ ı h•re 

il U f . _ • . det edecektir. ketle Zongold,k, lııelıolo, m ı" nlı oda ile sc'>t.e halind· 1 ~ 2, • • 
'1 . Ordu, G!reson, Trabzon, "'me ~ numaralı baraka kiraya verılnıek 

/. 'ı \ ·',.ıı· ı•·ı·n Tr:, •·ı·nııı \,lıış:ık '~ıruınun 1'ırınız.ı Yoku bilet! vapurda da ıçın açık mOzl\<deye konmuştur • • , , • '> , J ne ve Rize) ye azimet , .• ıvdc: 
, , .l mnctJ :!.15-2-tJ kıloy.ı ka<IJr t•ıhuınlıık mub:~yaas~ verilir. Cuma nkşıımı E remit <-Cecekıır. Toliplenn arın•mcyi g rmek içın 

ıı.ıo 'r r,ı·ııbı ı;,.~u s1.ıc .ı le kıpalı zarf usulilc_.ıhalcı yolcuları trene yctiıtirilir. Tıf iUı için Sirkccll· Yelk•ncl h r RJn mUzayeı.!eye girmek !çın 
ıt'ı\e: ıc•a k' ın.: .. ~ından c .. liı·!cdn ıevıni mczktlrdn \ıl_dyet Atlrcs Ycmi~tc Tavilzatl<! hanında k4in acenıe;ıııc "'"" ılıale ~iınu olan 14 \1t1J1tos 930 

I::nc~mcnıtlainll' r~ şart•ıaıııe)I gormck ı-tcrcnlcrin lsrnnbul z.ıraat biraderler telefon btanbul '221 caat. Tel. hanlıul ı.1ı:; l'a~enı,. g ınü le\lıım mOdürlllğünc 
mııuı~~, etine ı'l ırnc-utl:ırı iL\n ılıınıır. 11-•·---------.. •••••••••••••::! ı ~cloıdcr• 

* * * ·----
Üzüm müzayedesi 

1 l.ılkalı Ziraat mekrelıtndc ıne\ cut bağları yeni ıı ~n ııztırt 
mah ulu l.1 n~ustos ıı3ü ç r,nml•a guııu ;ıat 14 tr ıhalc i !··rı 
edilmek üzere nçık arttırma u ı: .. !c .ııiız:ıyed~ve konulmu,tıır. Tı· 
liplerin ;craiti anlamak içm her gun, mıızaycdcyc i;t.r:ık için ılu 

yevmi ihalede Defterdarlık binasında \lucs:;e;atı iktı. adi ve mu ha· 
sc!xciliğlndc muesscsatı iktisadi) c müba-,ıa:ıt kom iyonÜna müra· 
caatları. 
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Ticareti bahriye mekte
bi alisi müdürlüğünden 

1 - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tuccar gemılerine 
.aptan ve makinist yetiştirmektır. 

2 - Mektep Leyli olduğundan talebenin ;aşe, ibate ve ilba
sı mektebe aittir. Bikes talebeye aynca muavenet edilir. Taşra 
dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. 

3 - Lise mezunları imtihansız ali birinci sınıfa kabul edilir. 
Bunlar icin müddeti tahsil iki senedir. 

4 - İki seneden ibaret olan tali sınıflara da liselerin Onun
cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derece tahsil 
gördüğü alelilsul tasdik edilmiş talebe alınır. 

5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur. Yal
nız mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan terki tah
sil edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemeleri lazım 
ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri mec
buridir. 

6 - Mektebe girmek arzusunda bulunanlann hüviyyet cüı. 
danını, aşı şahadetnamesini, mektep tasdikname veya şahadet
namelerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve dört 
adet vesikalık fotoğrafını istidalarına repten Teşrinievvelin bi
rinci gününe kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalinde kilin 
mektep müdürlüğüne müracaatları. 

~ı~~at ve i~tiınai Muavenet Ve~aletin~en: 
Bı.. sene btanbulda Tıp ~le e s urdwııun F. 1\ T. sınıfına tam 

dcvrelı lısc ve tahsil itibarile buna muadil musadt .ık resmi ve 
hu us! ınektcplcrden mczu,, olıınl~rdan ve birinci sınıfına fer Fa

kultesinin f. K. T. zt:mresindcn ~e•,arletname alanlardan ( 120) t~lcbe 
alınacaktır, Talebenin yemesi, yatması ve Lblıtübaşı yurtça temin 
olunur. Ve aı rıca şehri muııyycn miktarda muaveneti nakdi yed~ 
bulunıırlaı: 

!ayit ve kabul sureti ve şartları şunlardır: 

ı - Talipler el yazılarile muharrer ve muvezzah adreslerini 
havi istidalarını aşağıda beyan edilen evrak ve vesaika raptederek 
nihayet 1 5 Eylı)l tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat vt· içti
mai :\luavenet VekA.letine göndereceklerdir. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebeasından bulunduğunu nauk 
hıiviyet cüzdanı, 

B - Liseden mezun olduklarını mdbeyyin mektep şehadetna

mesi ve tasdikli sureti, 
C - Tahsil etmiş olduklatı mıiesseseden alınmı~ hal ve hare

ketlerinin mazbut ve kusursuz bir derecedt bulundu~unu müş'ir 
hiisnühal varakası, 

[) - '.\hitehassısları tam hastane heyetinden istihsal edilmiş 

numune.ine mııvafık ve musaddak resimli iıir kıt'a sıhhat raporu. 
(Bu rapor hastane ba~ tabipliklerinin ıııührilc mühürlü ve mazruf 
olarak tabipler tarafından dijter cvraklarile birlikte gönderilecektir.) 
1ıı hasL'lelcr Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarıbekir numune has 
taneleri, Istanbul Çocuk hast'"nesı, hmir, Bursa, Konya, AdaPa, 
Samsun memlcktt hastaneleri'lden ibarettir. Buralarda nıuaye'lc 
o'.uı;mak için bu lıastanı:Jerin mensup oldukları Va! liklcrin Sıhhat 
\t iç. mat Mua,enet ~llldıirlük.lcrine talipler tar~lından lıızıat 
ın racaat olunacaktır. 

E - Sureti aşağıda münderıç Noterden mu;addak velileri 
tarafından ve velısl bulunmıy:ınların kendi!eri tarafından ·verilmiş 

bir kıt'a teahhüt senedi, 
F - Dört buçuk altı eb'adında Uç adet fotoğr:ıf, 
2 - Y•~ları 22 yi geçkin olanlar ve tahsillerini ve ileride 

mecburi hizmetlerini ifaya mani bir hutalı~ı ve arızası bulunan
lar kabul edilmezler. 

3 - VekAlete gönderilecek olan mezkôr evrak ve vcsaikin 
alındıRı. taliplerin gösterecekleri adrese derhal bildirilecek ve mü· 
racaat edeceklerin evrakı tetkik edilerek kabul edilip edilmedikleri 
ke,,dilerine aynı veçhile tebliğ olunacakur. 

Teahhütnaıne Sureti 
Darülfünun Tıp Fakültesinde tedrisi meşrut dersleri takip ve 

ikmal ederek mezkOr Fakülteden neş'et eyledikten sonra Sıhhat 

ve içtimai Muavenet Vek/ıletinin göstereceği her hangi bir hükô
met tabipliğine giderek üç sene müddetle tayin olunduğu (olun
duğum) vazifede hüsnü hizmet etmediği (etmediğim) veya tahsil 
esnasında her hanıti bir sebeple yurttan ihraç edildiği (edildiğim) 

yahut yurdu terk eylediği ( eylediğim ) takdirde . . . . . . . oğlu 
.. : . . . . Efendiye hükômetçe yapılan masarifin faizi nizamisile 

beraber iltrazsız ret ve iadesini müteahhit, zamin ve mükefhl 
olduğumu nauk işbu senedim tanzim ve müşariinileyh Vekalete 
ita kıJındL 

BU YÜK 
Tllll~E PIJlNG~~~ 

9 uncu tertip 
1İNCt KEŞİBE 

11 Ağustos 1930 da 
Keşideler, \ 7ila) et, Şehre
maneti~ Defterdarlık, Is, Zi
raat ve Osmaıılı bankaları 

mtırakıpları ve hail( 
huzuru11da yaı)ılır 
Büyük ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan numarala.r 

tekrar dolaba konmaz 

:\!iLLiYET 23 l'!-:\1\lCZ 1930 

-------Olüm - -
tehlikesi/ ----Sinekler en müstekreh yerlerde yaşayan 

ve beslenen mikrop nakiJi mülevves hay. 
vanlardır. Bunlar yemekleriniz Ü79rinde 
gezindikleri zamJ.n kıllı ayaklarile ekseri· 
ya ölümü mucip olan hastalıkların mik
roplarını orada birakırlar. Altenizi bunlar· 
dan sıyanet etmek isterseniz Flit istimal 
ediniz. Flit 8inek, sivri sir.9k, pire, güve, 
karınca, hamam böceği ve tahta kuruları· 
nı imha eder. Tehlikesiz ve kat'iyen leke 
yapmaz. Filli dlger ha11arat öldüren mayl
lerle karıştırrrıayınız. Tenekesi sarı ve ku. 
şağı siyahtır. -

;Daha ;_çabuk _6ldürür 
Umumi Deposu: J. BERT ve şO~EKASI İstanbul. Galata VoJVoda Han 

fstan~ul P. T. T. B. Mü~üriJetin~en: 

• 

Vesaiti nakliyede kullanılmak ıizrc 6500 kilo benzinle 300 kilo 

makine ya~ı aleni olarak münakasaya \azolunmu~tur. :\lünakasa 

.\ğusto,un ikinci cumarte~i giimi saat 15 de icra kılınııcağındun 

talipler % 7 ,5 'Jisbctindc teminatı mm akkatckrin'. h'lmilen Baş· 

mıidiiriyette mııtc 1ekkil komisyona ~r"lsinlcr. 

Devlet Demiryolları 
idaresi il-nalı 

EH. ton $Jrşofor rağmıı kapalı z .. :fla mu ıa a a>ı 4 ağustos 9.JO paxar· 
tesi günü saat 15 Le An karadı l)e,·let dcmiryo!'ttı idaresi~de yapılacaktır. 

iştirak edecekl<rin teklif mektuplarını ve muvakkJt teminnrlarını aynı 
günde s "' ı -ı,.ıo a kadar miıııakasa komisyonuna vermdcri l~zımJır. 

Talipler münakasa şartnamelerini be' lira mukabilinde Ankara ve 1 lıy
darpaşada idare veznelerinden tedarik edebillrlcr, 

Bahk~ılık Pralisyenıeri araol1or 
Ueniz Ticaret ınüdiirlüğünden: 

Derecei tahsili Darülfünun, Robcr Kollej veya bunlara muadil 
olan ve lngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca lisanlarından bi
rini mükemmel surette okuyup yazan gençlerden, Ecnebi müte
hassısların talim ve terbiyesi altında Balıkçılık mütehassısı olarak 
yetişmek arzusunJa bulunanların vAkıf oldukları Ecnebi lisanlle 
ya~larını, tahsil dcrcceierini ve en son bulundukları vazifeleri 
ve evrakı miisbitelerinin birer suretlerini ihtiva etmek üzre aşa· 

ğı.daki adrese tahriren müracaatları. Pratisyenlere yüz liıaya kadar 
Licreti şehriye ye tetkik seferlerine çıktıkça aynca harcırah da 
verilecektir. 

Balıkçılık Mütehassıs-Müşavirliği 
Galata: Deniz ticareti ınüdürlüğii binasında 

Sivas P. T. T. B. müdü
riyetinden: 

Yazın ıır ınolıil, kııın arab:ı ve ha ı•aııla haftada mütckabllen Sivas · 
~falatya arası po a ıiric Hu~u Aj!;ı. tOSl!n ikinci cumatte•i günü bedeli 
haddi laıık görıildü~ıi tak Lr J ihale -•ınek ıı-•re 12 temmuz 9.30 tarihi· 
nden itibaren ı irnıı gür müdJetle mjııakJ<a •;i vazedilmiştir. 'fali;--lerin 
l<ı .•. 1bu; 'e Sivas lıa~mudüriycılcrıne m!i·ac•atları. 

Devlet ~eınir}oHar ı ve tinıanları umumi 
i~aresin~en 

Umum Devlet Demiryolların 
da (Erzurum Demiryolları ha
riç)yapılacak tam vagon hamu 
leli zahire ve un nakliyatına tat 
bik edilmek ve 26 temmuz 1930 
tarihinden itibaren mer'i olmak 
üzre bugünkü tarifeler üzerin-

den ehemmiyetli nisbetlerde bir 
tarife ihdas edilmiştir. 

Her kilometreye ait hazır üc 
ret cetvellerile beraber bu tari
feden tedarik etmek istiyenlerin 
istasyon ve ambarlarınııza mü
racaat etmeleri rica olunur. ----------------------------

~ankırı VilaJeti Daimi Encünıenin~en: 
Memleket hastanesine muktezi 60 kalem Eczay.i tıbbiye ile 

30 kalem edevatı tıbbiye ayrı ayrı bir ay müddetle aleni müna
kasaya konulmuştur. Alınacak malzemenin listesi ile şeraiti 
münakasayr havi kaimeler İstanbul Sıhhat ve içtimai muave
net müdiriyetinde mevcuttur. Taliplerin mezkur müdiriyete 
müracaatla alacakları izahat üzerine doğrudan Çankırı viliiye-
t;'le !T'iiraca"t evlemeJ,,ri il!ln olımur. ·· 

lst. 4 Üncü icra memurluğundan:' 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne oldugu: bir bap 
hane. Gayri menkulün buluiıduı;w 
mevki mahallesi. sokağr. ,...J.maras1 
Hasköy Sütlüce Mahmutaga m. St.t· 
lüce Hacı ~ülşen s. a. J 7. Takdir G\ .• 
nan kıymet' 7 50 L. 

Artu manın yapılacagı, yer, gun 
saat: 1st. 4 imoıi İcra Dairesinde 18 
8 930 t 14 ilô. 16 ya kad.lf. 

l - işbu gayı i menkulün artırma 
şartnamesi 6, 8 930 tarihinrlen itiba
ren 30-144 No. ile İstanbul 4 Üncü 
icra daire!.İnin muayyen numarasın· 
da" herk~'3İn görebilmesi için açrktır. 
İlanda yazılı olanlardan fazla malu
mat a1mak istiyenler, işbu şartname
ye ve 9~0-144 dosya numarasilc mc
muriyetimize müracaat etmel!dir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukar· 
da yazılı kıymetin yüzde yedi temi· 
nat gösteriJecektir. 

3 - Hakları tapu sicilile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılarla diğer ala
kadarların .-e İrtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hu8usile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını İ§bu ilin 

E NO'S .. Frıııt .c;, il ıı: y'e ıozu 60 •ene
de crı mıc~c kara{. eı ve hars kla 111 

yardimcısı olnıak.a mıi~lebırdır Tl!Zlu kayn.n 
ıocnbadarı rstihzar olunan şeker_ z, tuzs11z tabu 
mft>lıildir Eno's meyvelerin ekser havası 

nafiasını camı tatlı ve lezzet. lalıftir. 

Sabah ve ukfam bir an kade'-1 
Gerununde bıı· kahve ka~tjt alırur. 

··frıı. 

tarihinden itibaren'yirmi gün içinde 1 ISTANBUL ViLAYETi 
evrakı müsbitelerile birlikte me- .., 
muriyetimizebildirmeleri İcapeder,. DEFTERDARLIK iLAN 
aksi hal.te hakları tapu sicilile sabii iİlll••••••••••••••••••••• .. .., 
olrnıyanlar, satış bedelinin paylaıma-
sında hariç ka1ırıar. Bakırköy n1alınüdür1üğündeıı: 

4 - Gö,terilen günde artırmaya S t J 1 
iştirak edenler artırma şartnamesi~i a l 1 { arsa 
okumuş ve ıüzumıu maıumatı almış, Bakırköy Kartaltepe nıahallesinde n 
b:ınları larr.amen k•hul etmiş ad ve N • k J-J N · B 
itibar olunurlar. Ü•tündc bırakılan !1 evn anın1 ve " ersıs eyden fi 
gayri menkulün bedeli zamarunda v~- bir <lönüm iki evlek 24'.} zira kivıneti nııl 
rilmezse gayri menkul ikinci bir ar~ • • b h .; ' 
tırma ile satılır ve bedel farkı ve mah mınesı e er ziraına elli kuruştan cenı ;I 
rum kalınan yüzde beş faiz ve diğer lira Elli kuruş bedeli dört taksitte viiı 1 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmak- • 
sızın memuriyetimizce alıcıdan tahFil tenıinat akçesi Satış ITitıanıeJesi ~8-7-9• 
olunur. Beş numaralı fıkradaki şart günü saat l(j te Bakırköy n1aln1üdürl 
tahakkuk etınek kaydile üç defa ba- -
ğmldıktan sonra gayri menkul en çok de yapılacaktır. 
artıranın üstünde bırakılır. Şart ta-
hakkuk etmezse artırma geri bırakı
lıp alıcı taahhütlerinden kurtulur ve 
teminat ta kalkar. 

5 - Artırmanın birin~i veya ikin
ci olmasına ve gayri menkule taallU.k 
eden kanuni hakka ve satııın tarzına 
göre diğer şartlar: 

Artırma 2 incidir, 1 ci artırmada 
talip çıkmamıştır. 

Müterakim vergi Belediye vakıf 
icaresi müşteriye aittir. 

Yazılan hane yukarıda gösterilen 
18/8; 930 tarihinde İst. 4 üncü icra 
memurluğu odasında işbu nan ve gös 
terilen arttırma §artnamcsi dairesin
de satılacağı ilan olunur. 

i LAN 
O"ı anı Bankası Glata mer-

• * • 
Kiralık Baraka 

Silahdar Ağada, Fil köprüsü yanında 
men yanındaki baraka 3 sene müddetle k 
verilecektir. Senelik kirası :~o liradır. I< 
n1ak açık arttınna 31 Tenımuz \130 Per; 
günü sa~t 14,5 defterdarlıf t·ı yapılacakt 

(M 

Kilis Malmü~urlu~un~en : 
15043 lira 72 kuruş bedeli keş ifli Kilis hükumet Iı 

bakiyei inşaatı kapalı zarf usulile 18-7-930 tarihiı:ıdl 
ren 21 gün müddetle mevkii münakasaya vazedilmiştif 

7 - 8 - 930 tarihinde Kilis Malmüdürlüğ · le ilıl 
kılınacağından müzayede, miinakasa kanununun ahlı:S 
sinde teminat itası·suretile münakasaya iştirak edec~ 
raiti ögrenmek arzu ettikleri takdirde mahalli malııl 

ile G. Antep, Adana, Urfa, ve Maraş Defterdarlıkl 
caat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

kezi idarclsi taraf•ndaan temmu
zun 30 uncu <;'ırşamba p;[imin
den itibaren her çar~amba saat 
1 O dan 1:2 ye ve 14 ten 1 6 ya 
kadar, feı»udc: cnııkı nakdiye· 
nin ttbd!li muamelesinin ifı 

e~i~~~;!t~;~~;!;~~~~~~r::i~~ei~;n .. EnıniJel san~ı~ı uıü~ürlü~ün~e 
ci arttırma suretile paraya çevrilmesi .\f~z?ede ikraz merhunatın cins ve nev'i Borçl 
mukarrer muhtelif cins ve ebatta ve be e 1 No. 
ve renkte elbise ve pardüsülük ve pan L 
talonluk kumaşlar 28-7-930 tarihi 84 935 Kadıköy Tuğlacı Mustafa efendi mahaJie 

çıkmaz Ömer efendi cedit çıkmaz Ketiıiİ" 
ğın~a eski 1, 1 yeni 7, 7 numaralı maa ba~~ 
nenın tamamı. 

ne müsadif Pazartesi günü saat 14 te 
Sandal bedesteninde açık arttırma su 
rctilc satılacağından talip olanların 
mezkUr gün ve sate ve 930 - 2567 
dosya numarasile mahallinde hazır 306 364 7 Şehzadebaşı Kalenderhane mahallesinde 'fi 

kağında eski 7 yeni 13 numaralı bir ha 
marnı. Şefik Efendi 

bulunacak memuruna müracaatleri i
lin olunur. 

Dr. A. KUTiEL 
Muayenehane ve tedavll elekt
rlklye labratuvan. l(araköy 
Topçular caddesi 34 

ikinci İcra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı paraya çevril

mesi mukarrer olan makkap, stop-
salf, flanş, deveboyunu, te, boru analı 
tarı, demir matkabı, boru makası, 
yan, dirsekli rekaz, reduksion ve sai
re 24 Temuz 930 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 10 dan itibaren 
Galatada, Mahmudiye caddesinde Ku 
yumcular hanında açık artırma ile sa
tılacağından talip olanların 930-2435 
numarayı hamilen mahallindeki me
mura müracaatlar' lüzumu ilan olu
nur. 

Jaııdarına in1a
h\hta1ıe n1lidiiri
yet indcn: 

300 e~er takımı kapalı zarf 
usulile münakasaya konuldu 
münakasa 1 1 Ağustos 930 pa 
zartesi günü saat 14 de fstan
bulda Gedik pa~ada jandarma 
imaJathanesindc yapılacaktır. Şart· 
name imalılthaneden verilir. 

Tekli[namenin tarzı imltısı 

şartnamede münderiçtir. 

lıtanbul Sekizinci icra Dairesinden 
İstenilen bir paranın temini istihı

sı zımnında Şehzadebaşmda kain 155 
numaralı kunduracı dükkanında mev 
cut olan ve mahçuz ve satılması ka
rarlaştırılan camlı dolap ve camekan
lı ayna ve iskarpin ve iskemle ve sa
ire işbu Temmuzun 26 ıncı Cumarte
si günü saat 12 raddelerinde mezkur 
dükan önünde satılacağından arzu e
denlerin yevmi mezkfırda mezkGr 
dükkanda hazır bulunacak memuruna 
ve daha fazla maltlmat almak istiyen
lcrin 930-1486 numara ile sekizinci 
icrav:::ı miıracatları i13n olunur. 

595 3709 

2418 4315 

2882 4428 

145 4469 

282 4564 

Erenköyünde mukaddema Sahrayıcedit 
Göztepe mahallesinde atik 3 mükerrer 3 
numaralı bir hanenin tamamı. Emiı:ıt 
Mahmutpaşa'da Dayehatun mahallesinde 
sokağında eski 15, 15 mükerrer 15 yeı:ıi 

numaralı ve Mahmutpaşa caddesinde l~ 
numaralı üç dükkan havalarını müşteıt11) 
kam havi bir hanın tamamı. .Abdiiltl 
Erenköyün'de Göztepe mahallesinde Ba 
ğında yeni 16, 18, 16, 18 numaralı maa~ 
köşkün tamamı. Alı~ 

Koska'da Sekbanbaşı Yakubağa mahalleS 
1 na camii sokağında eski2 yeni 9 numat~ 

nenin tamamı. Cemile 
Kadırga limanı Şehsuvarbey mahalle ve 
eski 2 mükerrer yeni 20 numaralı bir hll 
mamı. 

715 4575 Bostancı'da Çatalçeşme meydanında deı:ıl 
kağında eski 10, 12 yeni 13, 13- 1 nuırıar' 

nenin tamamı. Mer 
471 4596 Langada mukaddema Katip Kasım elye'ıı' 

çi Hüsamettin mahallesinde Yenikapı c; 
eski 62 mükerrer 62 mükerrer yenı 17. ~1 
lı bir hanenin tamamı. ı• 

715 4624 Sultanahmette Üçler mahallesinde <1t 

de eski 29 yeni 7 numaralı bir' hanenin tııf'I 
met Mahir B. 

141 4681 Erenköy Sahrayıcedit mahallesinde. J1 
sokağında eski 44 yeni 9-1 numaralı b•' 
mamı. Nuri Ef. 11 

145 4823 Erenköyünde mukaddema Kozyatağı e # 
adiye mahallesinde Tunuslu sokağında~ 
26, 26-1 numaralı bir hanenin tamaırıı. 
Hurşit Ağa . Jl 

954 20044 Darphanei Atikte Sağanağa mahall~S~ 
şerif sokağında eski 12 mükerrer yenı l 
bir hanenin tamamı. Osman Ef. 

Yukarda ikraz numaraları yazılı emliik vadesi l~~~d 
yei deyin edilmemesi hasebile (altmış bir) gün ınıı ...., 
ğa çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsilat a_l# 
lerin Sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri 1U / 

~un ur. ~j 

K RON Alman Kitapharte· 
A Beyoglu l'ıınel meydo~ı , .... 
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