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milletin kat'i ve nihai barışma
sına bir delil teşkil ettiğini gaze 
tecilere söylemiştir. İtilafname
yi muhaliflerine karşı büyük b~r 
şiddet ve azimle müdafaa etmış 
olan Yunan Başvekilinin bu sö
zünün samimiyetine kaniiz. Ve
nizelos siyaset sahasında haki
katle hayalin hisselerini pek iyi 
ayırt edebilen bir devlet adamı 
olduğu için sözünü demagojik 
ve muvakkat bir tesir yapmak
tan ziyade Yunan milletine ye
ni bir siyasi direktif verecek 
formül mahiyetinde kabul ede

riz. 
Yüz binlerce kişinin hususi 

menfaatini alakadar eden mese 
leler tasfiye edildikten sonra on 
larm daima tahrik etmekte bu
lı.mduğu ihtiraslar da nihayet 
sükunet bulacak ve hissiyat ye
rini aklı selime ve durendişliğe 
bırakacaktır. Devletler arasında 
bir uyuşma daima karşılıklı mü 
saadekarlıklara itimat eder. Fa
kat bunlar lüzumsuz yere yapıl
maz. Devletlerin yüksek menfa 
atlerini hal ve istikbal içinde 
takdir ederek ona göfe tedbir
ler almak belki bazı fikirlerin 
anlıyamıyacağı bir şeydir. Tar~
hin garip cilveleri vardır. Bır 
aralık Yunan muhacirlerinin ta 
pındığı Veniselos son günlerde 
en çok onların hücumuna ve mu 
halefe ine maruz kalmıştır. Bu
nunla jj aber hakikat yürümüş 
ve en guç merhale aşılmıştır. 
Bundan sonra iki memleket ara 
ında en m mi bir komşuluk 

ve dostluk münasebetlerinin te
sisi için zemin hazırlanmış de
mektir. 

Beynelmilel hayat sahasında 
lirik dostluk yoktur. Milletler, 
fertler arasında görülebilen i
vazsız ve karşılıksız dostluklara 
pek ehemmiyet vermezler. On
ların dostluğunu tarih, coğraf
ya, iktısat beynelmilel hayatın 
realiteleri aibi muhtelif amiller "' . 
hazırlar. Eğer efkarı unrn".1ı~e 
bu amilleri takdir edecek sukun 
~-e kemali bulmuşsa devlet a· 
damlarının vazifeleri şüphesiz 
daha kolaylaşmış olur. Efka.rı u 
mumiye tenevvür etmemışse 
yolun dikenlerini .. ayıklama~ ve 
onu hakikate goturmek tabıı da 
ha zordur. Fakat hakiki devlet 
lamları için bu zorlukları da 

at . k 
yenmek büyük bır zev ve mu-

vaffakıyettir · . 
B1r taraftan İsmet Pş. Hz. dı 

ğer taraftan Venizelos CenaJ?
Jarı ta Lozan'da tasmim etmış 
oldukları Türk - Yunan dostlu 
gunu adım adım tahakkuk etti~ 
mek için metodik tarzda mesaı 
sarfından geri kalmamışl~rdır. 
Bu mesai birinci merhalesınde, 
Yunan BasvekiEnin ifadesi veç
lııle kat'i barışma ile neticel~~
!T'ıştir. Ankara mülakatı da şup 
hesiz hakiki dostluk safhasınm 
inkişaf başlangıcı olacaktır. Te 
rakkinin mazide değil, ancak 
istikbale teveccüh etmekle ka
bil olacağını ve komşu kavgala
rının daima başkaları tarafın
dan istismar edilebileceğini an
lamış bulunan iki memleket ef
karı umumiyesinin de hükumet 
reislerinin bu mesaisini kolay-

laştıracağı tabiidir. 

ZEKi MES'UT 

[ Mehtepliler 
miisabakası 

en ıncı hafta bitti 
'so ıncı halta bitmiştir. 

Gazettmlzde çıkan haberler 
den en m' l.lı.ıinl seçip cu
ı. :ırtesl alı.~rnın kadar mu • 
~'baka mcmurtuğunn gönde· 
ar1nlz. Netle 'er J)aznr gllnU 
nc~rcdl ceH:r. -----= --

itilaf name Şakiler bir defa daha bellerini doğrul
tamıyacak şekilde tedip edilecekler .. Musaddak nushalar 

-------------· pazara teati edilecek 
Iran hududu içinde silahlanıp hudutları- v fAk' • 

Ü d 
unan em a ının 

mıza tecav z e en müterakim kiraları 
haydutlar tamamile sarılmıştır .. meselesi --Bu şakilerin kendi toprakları ~ 

içinde silahlanrp memleketimize - ~ 
ATİNA, 2 (Hron.) -Yunan 

Reisicumhuru yarın Türk-Yu
nan itilaf mı tasdik edecek, iti
lafname sureti cumartesi günü 
resmi gazetede neşredilecek ve 
pazar günü musaddak nüshala
rı Türkiye sefirile Yunan hari
ciye nazın arasında teati edile
cektir. 

girmelerine mani olacak kuvveti . 
Tahran hiikıiaıeti lı~ndlslnde 

bulamıyor mu? 
• Son vazlgfll etrafında aldıf1ımı:ı 

haberlır çok mOıalltlr. 

ATİNA, 2 (Apo.) - Yunan 
mübadele başmurahhası M. Fo
kas itilafname mucibince sahip
lerine iadesi lazımgelen İstan
buldaki Yunan emlakinin müte
rakim kiralarının tahsiline teş
ebbüs edilmesi meselesini muh 
telit mübadele komisyonu nez
dinde mevzuubahsettirecektir. 
Diğer bazı haberlere göre bu 
mesele Tevfik Kamil B. ile M. 
Fokas arasında dostane bir su
rette halledilmek üzre bulundu-

Eglptın H•llce bir nazar .• 

Eyip ahalisi 70-80 bin kişi
lik bir miting mi hazırlıyor 
Halk Eyi p tram
vayının inşasında 
israr ediyor. Ema 
net ve Fırka nez-

dinde yapılan 
teşebbüsler 

Muhiddin B. ve Hakkı 
Şinasi Pş. Eyip halkı 

mümessillerine ne 
cevap verdiler 

Bundan dört, beş sene evvtl, Şeh
remini Emin ~yin zamanında Eyip 
trnmvayı;un resmi kjlpdı lile01 değil 

' 

' 

• 

fakat lafzan Unkapanında yapılmış- Halkın metalibl Ourindt ttşıbbÜ5Dl 
TOrk milleti lsl/M dilşmanlarını yenmesini bildi; saltanat, irtica, mecelle, hil/Jfel, 
m"dreıe gibi yılanların başını ezdi .. Şimdi sıra hariçten kuvvet ve si/Ah bularak 
•naı•alan topraklarına geçmek fırsatını gilden çapulcuları bir defa daha bel do(j-

tı. ta bulunan Fırka Müfellişi 
Aradan seneler geçtiği halde bu Hakkı Şinasi Paşa 

hattın inşasına 
başlanmadı. Muhiddin Bey heyete Eyip +ram

vaymın yapılması için Gazi Mustafa 
Kemal caddesinin Unkaparu kısın: -

r da bazı istimliikat yapmak lhımgeldi 
gini bunun da bir bütçe meselesi 

. rultamıyacah bir şekilde tedibe yeldi, bu da giin meselesidir Bunu gören E
yip, Balat, Fener 
ve Unkapanı nahi
yeleri dahilindek 
otuz altı mahalle
nin 70,000 nüfusu 
bir mazbata ilt 
Şehrcmanetine mü· 
racaat etmişlerdir. 
Mazbatayı bu nahi

.. Iran .toprağıııda teslih ve teç raftan sarılan bu çapulcuların devam ediyor. Komşu toprakta 
h!z edıle~ek Ş~.rk hududumuz tenkili muvaffakiyet ve süratle tahassun eden ve fırsat buJ..'.··k
cıvarındakı koylere tecavüze, devam ediyor. Mütevali dar- ça toprağımıza akın yapan b11. 
kalk~ş:ın bazr eşkıya çetelerinin beler yiyen bu çapulcu güruhu- haydutları bir defa daha bel kal 
t~nkılıne+ b~şl.andı~mr, hiik~me- nun sureti katiyede tenkili bir dıramıyacak surette tedip et
~ın Ş3{k·: 1b~ıde ,bı_r tekerrur e- gün meselesi addedilebilir. , mek zaruridir. Ciimhuriyet 

ke~ du :a ıl hadıse~e~e sureti Hükumet Şarkta bu eşkıya hükfuneti bu vazifesini yapacak 
Yunan Başnıurahhası 

M. fohas 

1 duğunu söylemiştir. 
Heyet bundan sonra C.H.F. mu

fcttişi Hakkı Şinasi paşayı ziyaret ot 
mi§ ve paşa Eyip tramvayının inşa -

1 

nr temin için çalışacağını vadetm!ştir, 
Eyip, Balat, Fener ve Unkapanı haJ. 

1 kı şimdi bundan çıkacak neticeyı bek 
1 lemektedirler. 

atıye e set çekmek ıçın ga t ~ . k . d .. d'" "dd ti' • . ye ocagınr suretı atıye e son ur- ve 'kide bir şarktaki vatandaş 
~ı e ı ve cezrı tedbırler aldı- mek için gayet esaslı bir prog 

1 
•· ' 

ğu cihetle bitaraf azay~ 
caat edilmiyeccktir. 

müra- yelerin mutemet ve 
cemiyeti belediy< 
azalarından mürek· 
kep bir heyet Mu· 

gmı yaznuştık . . . B larımızın huzur ve sukununu 
İ . · ram çızmıştır. u programın 
stıhbaratım:za göre her ta- harfiyen tatbikı muvaffakryetle (M?ıadı ikinci sahifede) 

1 Aldıgımız mallımata naznan hal'< 
. '1attın bir an evvel inşasının temini i
l çin icap ederse bir büyük toplanma 
· yapacaktır. 

Türk-Rus-Iran konferansı 
Moskovada toplanıyor. 

Bu ko~~eransta sıhh~,ziralve baytarı mese~J 
leler muzakere ve bır karara raptedilecek .. 
Bo~azlardan sıhhi rüsumun kaldırılması hak-

Gazi Hz. 
--

Dün de Ya/ovadan 
avdet etmediler 

Bir kaç gündür Yalovada 
bulunmakta olan Gıı.zi Hz. 
dün de geç vakte kadar Ya
lovadan avdet etmemitler
dir. 

Sanayi müessese 
lerine prim 

ANKARA, 2 (Telefonla) 
Sanayi müesseselerine verile
cek prim miktarı tesbiti ile meş 
gul ohmmaktadrr. 

Bazı miiesseselerin evrakı 
noksan görülerek iade edilmi§
tir. Bunların temamı gelince 
Maliyeye bildirilecektir. 

lıiddin Beye tevd' 
etmişti.:. Muhiddin Bey 

~~~~~~~----------~~~~~~~-

,. 

kındaki teklifin kab~Jüne imkan yoktur. 
Mardin meb'usu Ali Rıza, Hudut !...------------11 Belediye tekaütleri 

Hey'el Reisi AydM Mea ıısu 
M11ıhnr Bey 

ve sevahili sthhiye müdür muavını 
Dr. Salahaddin ve Pendik bakteriyo
loji müessesesi müdürü baytar Şefik 
beylerden mürekkep olan heyeti mu· 
rahhasamız diln öğleden sonra Maz· 
har Beyle temas ederek konferans 
için ihzari mesaide bulunmuşlardır. 

Murahhaslar yarın 
, gidiyorlar 

Heyeti murahhasa yarın saat on 
altıda Loyt Triyestino kumpanyalil
nın Vesta vapurule Odesaya baroku 
edecek ve oradan doğruca Moskova
ya gidecektir. Bu konferansa transit, 
baytarlık ve hudut sıhhiye i§lerinuc· 
ki alakası dolayısilc Iran hükılmHi 
de davet edilmiştir. 

Yalnız üç komşu memleket mü
messillerinin hazır bulunacağı Mos
kova konferansında görüşülecek hu
susata dair rapor Rus Sovytt hüku
meti tarafından hükf:metimizc tevdi 
olunmuştur. 

Heyeti murahhasamızın reisi; 
Mazhar B. bir muharririmize atideki 

Temmuzun onuncu cumartesi günü izahc..tı vermi• tir: 
Moskova'da kara ve deniz hudut - Bizi konferansd dav t eden Rus 
mıntakalarına ait .,hhi m<selelerle yanın gönderdiği projede iki mcmlc· 
ziraat, baytar!ı:C ve ıktısat işle iri mü keti alakadar c_den z_irai, baytari ,.e 
zakere etmek üzre toplar:ma~t mu- ~ ıne~el~le;ın muzakerc cdılmcsı 
'<2rrer ola, k-Jpfera ,sa Turkiye na- teklıf edılmıştır. . , • 
11'.'ına i•ti ak cdec k h yeti murahha-, . Bunlar arasmda çekı;ge tc~::K~· 
<am• ın r ·si Aydın mcb'us\O ve sa-: sıne kar•ı 11'.'..u•tcrck vc.mutek1bıl mı>
"k •ılıhiy vok i Dr Mazhar B. dun 1 ca<le!e c;:ıs arı, ikt:sadıyatımıza ehe 
Ankara c'n •cL ~ gcln>:, ir. l (Malıô rlördüncôi sahif...Je) 

M. Emin Bey 
Maarif Mllsteşarı 
Ankaradan geldi. 

ANKARA, 2 (Telefonla) -
Belediye tekaütleri nizamname
si ahkamı uınumiyeye tevfikan 
yapılacaktır. 

,._{;ieyh lstanbul-lskenderlye hattına lahıis edlfen Seyrlse/ainin 
Müsteşar B. burada hiç bir yı en /Oks ı•apuru lznıir ııapurıı 

lştı uf1raşmıyacsk Zeynullah Mısıra ı·ık f 
Maarif vekaleti müsteşarı Meh· s e er 

m<t Emin l'. dün Ankaradan mezu- • Politika • bugünden iti-
nen şehrimize gd baren Burhan Cahlt Beyin fzılll· l. \'a{)Ut• 11 t ·· 
111i•tir Mumaileyh ' . u emılllJZ cuma ffll-' ~ski tekkeler aleminde zlkrll ~ -
kendisile görüşen •• ı· k d • '_, 
bir muharririmi- ıehliller arasında geçen gizıı 1111 S eıı erıye JlOStası 111 yapa~ak 
zin muhtelif sual- tğlencelere dair çok meraklı • 

~:~~a~:~,~~~ı:n:u ıı:a;~ı~~~. romanının tefrikas•o• Yolcu ücreti eri son seklini aldı. 
muştur: Bu romanda eski ayinleı _İstanbul - İakenderiye hattı sefer-1 veya daha fazla nüfuslu bir •· ol r-

- An karadan l l 1 T · · ı· ı \'O barem dairelerindeki gizli crıne emm.uz ~uıı:ıartes~ günü sa yüzde otuz, Uç veya daha fazla 
mczunıyetle ge I· başlanıyor. Seyrısef_aı.n ıdaresı bu hat nüfuslu ailelerin ya!nı• , zimet bilet 
Yorum Bu müd- de~ranlar, billıasaa saraylı t ı u ı d b' · • !n nav un. erct erını e tes ıt etmiş !erinden yürde on tenzilat yapıl , ,. 
det zarfında hiç hanımlarla Şeyh efendilerin tır. Bu tanfe şudur: tır. 
bir şeyle meş- mDoasebeılerl kuvvetli bir Te~ .yataklı ~üks kamaralar, çüt Cuma gfüıü. s:nt 13 te kalka~ak 
gul olmıyacağım. ' ifade ve iyi bir görO•lc tah·: yolcu ıçın 220 !ıra. olan İzmir vapuru. ertesi sabah t 
Tıp faki.ıltesi reisi ' T k kl ]'"k k l illi şekilde tasvir edilmekte- e yata ı u s amaralar, çift mir'e varacak, ayni günün akşamı z 
Süreyya Ali B. in , yolcu i.çi_n b. eheri 19.5 lira. Tek ya- nıir"den kalkarak pazartcf.i. günu 
istifasını geri al· dir. t ki b k v t : ! ı . ı_rın.cı arnaralar 130 lira. Di- kenderiye'ye wır ••ktır. ..ap r · 

M. Emin Bey masına meclisi Bu nefis romanı bugOnden , ger bırıncı kama 1 120 'k · k d b ü k 1 ~udcnisindc karaı verilmişti. Ondan· : .... ra .ar • 1 .. ıcı :ı- kenderiyc' e~ çarsam. ~ gun a 
IUbnren • Polirika. da takip lmaralar 80. uçuncu kamara'ar 40. c k cuma giınu 1 m r c v.• k e 

]onra ne oldu lıilmiyoı unı. Maarif ·· k • ' t · h 
eminleri '<ongresi Jyın on bc•lndc top 1 etmenizi tavsiye ederiz. guve~e yc"1e sız 20 liradır. ı o g~ oğledenso ·m. re'" r• • .... ..,.,..,..,..,.. __ ~..,.....,..,.,....,.,.ı Bır yolcunun azimet ve avd~t bı'- ket eder<· cumart.. o.ı:led~c r 
la•ıacA•t.r. ı ~ ı · · ' ı 1 ctı'1ın avdet kısmında yü7 ,Je z.• ıi ı ... anbı· · z !et "' '· · · 
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MILLIYF.T RERŞE.'VIBI!. TF.MMTIZ ·-
",mm".'"1!-(:;;:;_:::~6 HAR. Cf H BERLE .. f?~~~ "il 
.b~ahimPaşaMoradandöndü Mısır meselesi günün meselesi lstanbµlda teşkilat 

Mehmet Ali bundan sonra ne 
yapacağını oğluna anlattı 

Vefd hükumetinin azlettiği memurlara vazife Talirnatname dün dahiliye-
Uzayacak Gümrükbirliği Fazla para den başv~~~!~te verildi 

Vaziyet karısık 
görünüyor 

Avrupada buna 
çalışılacak .. 

Amerikanın varl· 
datı artıyor 

Mısır meselesi nazan dikkati 
celbetmekte devam ediyor. İn- PARİS, 1 (A. A.) - Avru- Washington, 1 (A. A.) -
giltere ile müzakerat malum su pa gümrük ittihadı kongresi Mali. se.ne dün ~~tama e~ştir. 
ıette akim kaldıktan sonra Mı- e~ela yekdiğerine komşu olan I İs~atıstıklere . gore vandat. ~ 
sırda şimdi milli kabinenin kı- mılletleri ve biliihare sairlerini mılyar 178 milyon dolara balıg 
ral ile çıkan ihtiliif üzerine bir araya getirmek suretile bir olmuş, masarif te 3 milyar 994 

Avrupa gümrük ittihadı vu··cu- milyon dolardan ibaret bulun -
çekilmeğe mecbur olması Mı- ş sırda dahili bir buhran tevlit et- de getirilmesi lüzumunu kabul muştur. u hesaba nazaran 184 
ti. Kıralm istediği gibi bir ka- ve teslim etmiştir. Beynelmi- milyon dolarlık bir varidat faz
bine teşkil edildi. lel ticaret odası meclisi iktisa- lası vardır. Bu varidat fazlalı-

Diğer taraftan Vefd milli ?i buharana mani olmak için ğının bir kısmı borçlu devlet~er 
fırkası bir içtima aktederek ıcap. e~en ~e~birlerin ittihaz edil tarafından yapılmış olan tedi-

B h k O lı · 1 B kanunu esası·nı·n ı"hlaAline mey- mesını hukumetlerden talep et yattan ibarettir. 
u are et :sınan ınıpara- oyer o zaı.nanm vazıyetıne da 

arluğunun aleyhinde olarak biı ir bıraktığı yazılarda Mehmet dan vermemek için sonuna ka- miş ve Cenevre' de kabul edil-
ümek gayesile yapılacaktı. O Alinin böyle büyümek için bes- dar çalışmağa yemin etmiştir. mi~ olan siyasi vesika ve muka
ıralarda Mısırda bulunmuş o- !ediği emelleri netice itibarile Krral ile Vefd fırkası arasın- velelerin tasdikı tavsiyesinde 
an bir Fransız ceneralı bundan pek tehlikeli buluyor, Mehmet daki ihtiliifa sebep kanunu esa- bulunm_u_şo...t_u_r._,_ __ _ 

Ren in tahliyesi 

VİYANA, 1 A. A. - Reisi
cümhur, Mareşal Hindenburg'a 

Barem cedveli bugün tasdik edi
l~cektir. Emanet muavinlerinin 

maasları (280) er lira oldu 
ANKARA, 2 (Telefonla) - maaşları doksanar lira olarak 

İstanbu~ . Şehre!llaneti baremi tesbit edilmiştir. Temamı 280 
derdes.tı ıkma!dı~. . . !ira tutacaktır. Vekil B. in yarın 

Şerıf ve Hamıt Beylerın aslı ımzası muhtemeldir. 

Türk harflerlle yapllmıyan müra
muameleye konulmıyacak caatler 

. ANKA~~· 2 A:A_· - 929 ha- racaat vaki olmaktadır. Bu bap
zıranm~n bırın.den ıtıbaren Arap taki kanunun dördüncü madde
harflerıle vakı olacak resmi ve si mucibince Türk harflerile y 
hus~si hiçbir müracaatin naza- zılmamış olan resmi ve husus~ 
~ı,dıkk~te. ~~ınmıyaca~ı evvelce hiçbir müracatin muameleye 
ıl:ın edıldıgı halde elan bazı konulmıyarak iptal edilmekte 
kımsele.~ t,:ırafmdan mezkur har olduğunu ve edileceğini bir ke
flerle hukumet makamatına mü re daha beyana mezunuz. 

a?s~~~rken. Mısınn, iyi idare Alinin takip edeceği en iyi siya sinin muhafazası meselesi oldu
ı ?ıldıgı takdırd.e pe~. ~uvvetli setin dahilde imar faaliyetine ğu unutulmamıştır. Geçen se-

ır devlet ?l~bılecegını, fakat deva mile Hanedanın vaziyetini 
/Iehm.e_t. ~lının bununla kanaat kuvvctlendimıel: ~ıacağını söy

İspanyada sükôn bir telgraf cekerek Ren'in tahli Paralar tevzi 
yesi münasebetilc tebrikatta bu 

MADRİT, 1 (A. A.) lunmu tur. ediliyor 
Bir cinayet 

trnedıgını yazıyordu. Mehmet lü,.o •. 
~li Kendince vasi hayallere ka- . J.f'ora dönüşil rıden sonra .. 

~ ·ılarak nüfuz ve idaresi altına , lbrahim Pasa 829 da Mora
·eni reı;ti memleketler ilhakı:• J.ııı dönc'ükte~, Mehmet Ali or 
1ek ıstıyor?u. duyu tensik ile yeni suvari kıta 
Maamafıh o zaman Mısırda atı teşkil etmek için bir kat da

ulun~ra~ vaziyeti tetkik eden ha çalı mağa başlamıştır. 
cnebılerın bıraktıklan yazılar- Maksat Suriyeye taarruz et
ıan. anlaşılıyor ki Mehmet Ali mekti. Mehmet Ali Suriyeyi ele 
ps• hayallere kapılarak yeni geçirmek için eskiden beri bes-
1emleketler elde etmeği düşü- !ediği tasavvuru artık tatbik sa
!ürke~ ~a~ici siyaset.~nde ~uay hasına geçiriyordu. 

Kıral Fuat 

ıen bır ıstık~m~t. gozetmıyor- Fakat şunu söylemeli ki Ba
~·. Fransa ıle ıttıfak,_ .dostluk bıali bu srrada Moskoflarla har 
~uı şeylerden bahsedılın.cı: en- bediyordu. Mehmet Ali Suriye 
ıseye kapılı?aktan ken~ıru ala ye tecavüz için Osmanlı impa
ııyor, bunu ızhar da edıyordu. ratorluD-unun böyle felak tr b" 
ifchmet Ali vakit, vakit İngil- zaman;,da harelcete geç·e ıdır 
" . d d.. .. ·· F ıyor u. k d M rd Malım .reyı e uşunuyor... akat Hatta Tuna boyla rnd T .. k neye a ar ısı a ut 
lıgi!tereye karşı şid~~tl.i bir ve Moskof orduları r ça~ısır~~n Paşa .hükılm~ti parl~ento-. 
~n beslemekten kendısını ala- Mehmet Ali bu mücadelenin u_ı ~ ~atıl ~tmış, ıstedıgı gı-
(ıyo~-. ~un~nla beraber bu de:-- zıyacağını gösteren haberler. hı ıdareyı ele almıştı. O z~~ :de ıyı ~çıı_ı;ekb~ol~nu takıp geldikçe memnun olduğunu giz m~n Mı~li~rdba bulunan{ dİngFıliz 

< .,ıyor. _ em .. e~ ır.. ona~a lemi yordu. Sultan Mahmut Mı- mumessı . una tara t~r ı. . a-
f.pmagı da duşunmuyor degıl- sır Hidivine kuvvet ve para yol kat son bır senedenben vazıyet 

· . . lamasını, Moskoflara karşı mu- değişti. İntihabat yapılarak 
. Fakat bu takdı~de İngıltere- harebede yardım etmesini isf- milli fırka kazandı. Bu fırka iş 
ı gene ~~z~ıracagından korku- yordu. ' 

1 başına geldi. Mısırda mi111cile-
ordu. Hulasa Morayı ele ge- (Bitmedi) rin haricinde bir parlamento ve 
•.•• 1ekt.en .~~~ kalan Meh- bir hükumet teşkili kabil ol-

Y 1ıet ~ı~ gozunu başk~ tarafla- Romangada madığını zaman gösterdi. 
h çevınyor. Fakat daıma karşı Evvelce Mahmut Paşa hü-

r tnda İngiltereyi göreceğinden Kıralın beyannamesi , kumetine muzaheret eden İngi-

ı':>rkuyor. . . BÜKREŞ, 2 A.A. - Parla- !iz hükumeti artık Mısırda de-
ç .İngiliz ~iyaseti . esasta. deği.ş- men tonun içtima devresinin ni- ğildi. 

ıııyor, daıma aynı hedefi takip hayet bulması münasebetile kı 1 B d ı k? , ı• . - un an sonra ne o aca . 
iıyordu. Yalıuz dışar·dan bakı ral tarafından neşredilen bir be- M d d b" d 

d 
-· · ·b· ·· ·· ey an a ır şey varsa o a 

nca egışır gı ı gorunen şey- yannamede La Hey ve Paris i- M d k b d ı ·1· b h 
·r hadisata göre bu siyasetin tilaflarmın tasdik edilmiş oım~- ısır a çı a!1d u D3: :

1 ı urafra-
d 

- k·ıı a· y k . .. . nm uzayacagı ır. ıger ta -a ıgı şe ı er ır. o sa esas sının Brıand muhtırasında ileri' M d ·k · d' b" b h 
h d fb

. ·· ··ı . . . ,tan ısıra ı tısa ı ır uran 
a r, e e ır... suru en mesaı ıştıraki fikrinin· d p k · · · d 

r lngiltere ne yapacak?.. yayılmasına müsait beynelmi- i ~~{d·ır. y a~~ .. Jıyas~sı ~yı e-
( Mehmet Alinin bu emellerine !el bir anlaşma ve tesanüt hava gıl ır. ebnıl u .um~tıhn 1.un~ ~.a ·1t h h ld ·· d h 1 · ·-· . . sı çare u acagı şup e ı goru-

ı egı ere er a e musaa e e- Si USU e getırdıgını ehemmıyet r· ş· d"k" S kı p h .. kQ 
.cek değildir. Fakat onu iste- le kaydetmiştir. uy~r.V ı;nd ~ ıb. ıt . . aşa 1 u . 

" ~ği gibi harekette bir müddet -· metı e a ınesının az ettı-
:rbest bırakacaktı. Mehmet A- Amerlkada ği bir takım memurları gene 

.... bu suretle çalışacak, yeni . yerle~ne iade ediyor. O memur-
~leketler ele geçirmek için Brıand muhtıran lar kı Mahmut Paşanın .zııı:ı:ıa-

iıacaktı ... Nihayet İngilte- La Hey'. 1 (A. A.) - Fele- m~da fı:kacılık gayretı gut-
~/ r.r gün gelecek buna niha- menk hancıye nazırı Maten ga- ınuşlerdı. 
hlı Jverecekti. Fakat başlangıç- zetes~in bir. muharririne,Fele- Hülasa Mısırda bu kanşık 

1:- ,Vlehmet Alinin yorgun düş- menk'ın cıhan buhranından vaziyet devam edeceğe benziyor 
~esıı .rsi İniglterenin işine geliyor- fev~~de .müteessir ol.duğu?~ Bu gidişle İngiliz - Mısır müza 

t 
ve ıktısadı buhranın ızalesı ı- keratına ne vakit başlanacağı 

Onun için Mısır Hidivi ha- çin yegane çarenin serbesti! mü belli değildir .. 
Lıatında serbest kalabilirdi. badeleden ibaret bulunduğunu ---------

Son haberlere göre memleketin - --- • uu • • AN 
her tarafında sükun hükiim KARA, 2 (Telefonla) Çamlıca gazinosur 

da geceyarısı .. sünnektedir. Bütün .iimai işleri- Belediyeler muhasebesi Tütün beiyesindeki ınalUl gazi-
ler hissesi ile MalUI gaziler pa-

ne başlamıştır. Sendika maha- ANKARA, 2 (Telefonla) - zarı tasfiyesinden hasıl olan pa
fili ilanından bahsedilen grevin ~elediyele: usulü muhasebe ni- r;J maluller arasında taksim c
yapılmıyacağını söylemektedir- zamnamesı hazırlanmaktadır. dilecektir. Derecelerine göre 

Bir garsonun bıçalc çekmesi 
lJ/ümilne mal oldu .. 

ler. -er- hazırlanan tevzi cedvelleri bu-
T ayyareci biraderler T k F 1 ür - ransız ticaret gün erde bitecek ve Maliyeye Evvelki gece Üsküdar'da, 
ŞİKAGO, 1 (A. A. ) -Ken odası verilecektir. Çamlıcadaki gazinolardan birin 

dilerine lazıım olan benzini ha- Pariste bir Türk-Fransız Ticaret --o- de feci bir cinayet olmuş ve Be-
İ vatla uçuş esnasında temin et- odası teşkil edilmiştir. Bu oda iki Damızlıklar hiç B. isminde biri garson Alek-
mek suretile mukavemet reko- memleket arasındaki ticari münase· ANKARA, 2 (Telefonla) - sandr'ı tabanca ile öldürmüs

: runu kırmış olan Hunter bira _ batın inki~afına çalışacaktır. Türk - Balya Karaaydm'da alınacak 15 tür. 
derler mümkün olduğu kadar u- Fransız Tıcaret odasına hariciye ve- damızlığın münakasasma müd- B h. B . 
zun müddet havada kalmak ni- kilimiz Tevfik Rüştü. iktısat vekili- deti bittiği halde kimse işf k e ıç . ~e arkadaşı Melıh, 

miz Şakir Beyler fahri aza olmu~lar etm · f p l ki 2 ır~ B. le· evvelkı gece saat 4 te bir 
yetinde dduk1/rım inkar etmiş dır. Ayni zamanda Fransız hariciye e~ıs ı.r. .az_ar 1 a 1 gun az hava almak için Çamlıca' 
terdir. İki birader esasen 20 nazırı M. Briand ve Fransız ticaret temdıt edılmıştır. k 1 . ya 
gündenberi havada bulunmak- pazırı da bu odaya fahri aza olarak -er- ~1 mı~ ar v.e gazınoda oturmak 
tadrrlar. girmişlerdir. İstanbul. İzmir Ticaret Tütün aergiai ıste~ışlerdır. Fakat o esnada 

odaları Tiirk - Fransız Ticaret oda- ANKARA, 2 (Telefonla) _ gazınoda bulunan garson Alek 

Almanyayı tebrl
"k sına aza olacaktrr. T"" .. İ h " A k b .. sandr gece yarısından aonra --o- utun n ısarı n ara aş mu- • .. . . 

BERLİN, ı A. A. _ Visba- dürlüğü nezareti altında açıla- gelen bu mu~terılerden hiçte 
Cemil Pş. parla cak tütün ve sigara meşheri içn hoşlanmamış ve ısrar karşısın-

den ve Mayans'ta resmi binalar d b -·ı hd"d 
da tenvirat yapılmıştır. Resmi Sabık Şehreminlerinden ope- hazrrlıklara başlandı. Meşher a ıçagı e te 

1 
e kalkışmış. 

şahsiyetler tarafından nutuklar ratör Cemil paşa Kadıköyünde bir ay sonra açılacaktır. tır. Aleksandr'ın bıçak teşhiri, 
irat edilmiştir. M. Strezemann' Çiftecevizlerdeki köşkünün bah An~'da t~tün ve sigara kendiıi için f~laketi mucip ol
ın mezarı üzerine Hesse Alman çesi olan büyük parkı halka aç- satışı gunden. gune ar_!makta- ~uştu~. Çunku .garsonun bıça
hükı'.imeti dahiliye nazın tara-- mıştır. Parktan Hilaliahmer ~ır. Ayda vandat vasatı 4?•000 gını goren Behıç B., derhal ta
fından çelenkler konulmuştur. menfaatine 5 kuruş duhuliye a- ıu:a kadardır. ıvı;ayıs varıdatı bancasına sanlmış ve iki el ateş 

lınacaktır. Nısandan 1500 lira fazladır. ederek Aleksandr'ı öldürmüş-

Bahri muahede 
--o- Baş müdüriyet yanındaki kı- tür. 

Kibrit şirketinde sına sigara imali için makine Behiç B. derdest edilmiştir. 
LONDRA, 2 A.A. - Amiral 

Jellicoe ile amiral Beatty, lort- Mülga Kibrit İnhisar idaresi 
!ar kamarasında Londra deniz tarafından yeni A,nerikan şirke 
itilafı hakkında bazı tenkidatta tine devredilen kibrit stokunun 
bulunmuşlardır. Hükılmc;.t namı bir buçuk senelik ihtiyaca kafi 
na lort Palmour cevap vererek, olduğu anlaşılmıştır. 
amele fırkasının imparatorlu- İnhisar idaresi celbettiği kib 
ğun emniyet ve selametini di- rit stokunu fazla gördüğü için 
ğer fırkalar kadar düşündüğü- 2000 sandığını Mısıra ihraç et-
nü söylemiştir. mişti. 

defa daha bellerini Şakiler bir 
doğrul tamı ya caklar 

(Birinci sahifeden mabat) 
ihlal edilmesine müsaade emi- nin bu iddialanna ilaveten şu 
yecektir. beyanatta bulunmuştur: 

Şehrimiz İran mehafili Ağrı - Hadisenin vukubulduğu 
dağ hadisesi hakkında şu ma- 1 Ağn namındaki Cudi dağı Tür
lumatı veriyorlar.: 1 k~e, İran. ve Rusya ara~~da 

konacaktır. Tahkikata devam olunmakta-
--o- dır. 

Mezarlıklar ---------
ANKARA, 2 (Telefonla) 

Yeni mezarlıklar nizamnamesi 
Dahiliye ve Sıhhiye vekaletle -
rine gönderildi. 

--o-
Nazım B. tahliye edildi 
ANKARA, 2 (Telefonla) -
Yıkılan apartımanın mimarı 

Niizmı Bey 2000 lira kefaletle 
tahliye edildi. 

-<>-
Bir teklif 

Trakya' daki teftişler 

İktısat vekaleti müfettişi u
mumilerinden Kazım Bey dün 
Trakya'dan şehrimiz~ gelmiş 
ve İstanbul Baytar mudüriyeti
ni teftiş etmiştir. 

Kazım Bey cuma günü An
karaya gidecektir. 

-0--

Ada çamlarında yangın 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Dün Büyükadada Hırıstostaki 
1~tanbul Ticaret mü~ürlüğü.~e- çamlıklarında bir yangın çıkmış 
kalete muracaatla Tırana gon- ve 25 metre murabbaı bir yer 
derilınek~e- .olan eşyanın m~h- yandıktan sonra söndürülmüş. 
reç guı::ırugu olarak Jstan~ul un tür. Yangın~n ne suretle çıktı
en tabu mahal oldugunu ışaret ğı tahkik edılmektedir. 
ve gümrükçe tertibat alınması -o-
liizımgeldiğini ilave etmiştir. P l k.. .. d b' k' 

Keyfiyet Maliye vekiiletine 0 onez 0 Y\ln e ır va a 

S Biraz maziye bakınca İngiliz- söylemişt:r. .. • . . . 
,rin Mehmet Aliye karşı ne Felemenk hukumetının Bn-

"Türkiye, Rusya ve İran muşterek bır hudut mevkiidır. 
hudutları üzerinde bulunan Ağ- ; Burada daima çeteler tahassun 
rıdağı senelerdenberi eşkıya ya- etmekte ve senelerdenberi bir 
tağıdır. Bu dağ üstünde Ce- 'ı çok bu cinsten hadiseler teker 

Bolivya ısyanı lali denilen aşiret halkı otur- rür etmektedir. Bu dağlara ta 
FARİS, 1 (A. A.) - Boliv- maktadır. Aşiretin nüfusu 150 hassun eden ve maalesef 3 mem 

ya sefareti jeneral Carlos Lan- bin kadardır. Hemen ekserisi ı leketle hududu olmak itibarile 
ko Arindo'nun etrafına yüksek müsellahtır. Göçebe halinde ol tedibi şimdiye kadar kabil ola
rütbede bir çok zabitleri topla dukları için, mukarrer köyleri mıyan bu aşiretler bazı gazete
mış olan muvakkat askeri ka- yoktur. lerde yazıldığı gibi İranda tes
binenin resmi listesini matbua- Bu aşiret halkı İran to!)ra- J lih ve teçhiz edilmiş d~ğildi:
ta ".:ermi~~r .. Yeni kabine an'a- ğına da tecavüz etmektedirler. ı l~r. Bunlar esasen e~ennde .sı
nevı hancı sıyascte devam ede- O vakit İran hükmeti bu aşiret- lahlan bulunan kabaıl ve aşıret 
ceğini ilan etmiştir. ten bir kısmını para ile razı edip lerd~r.. Çok defa bir '!1-emleket 

bildirildi. 
-o- . Polonez köyünde orta ya~lı 

Tetkit edilecek bır bakkal, evvelki. gece ?da!a-&lptıklan göz önüne gelebilir. and muhtırasına verdiği cevap 
~ıgiliıler, Mehmet Alinin Ha- ma;buat mahafilinde çok iyi bir 
.şistanda yerleşmesine mani tesır yapm~tır. Jurnal gaze

!{mustur. Fakat Sudanda bir tesi büyük bir ticaret devleti o
pk z~hmetlere, fedakarlıklara lan Felemenk'in iktisadi sahada 

1 atlanmasına müsaade etmiş-! ilk olarak alaka ve ehemmiyet 
~rdir. Bilhassa Arabistanda M. Briand'ın bu teşebbüsüne 
rlehmet Ali kuvvetlerinin uğ- atfetmiş olmasından dolayı bu 
ışmasına mani olmamışlardır. cevaba hususi bir kıymet ver
~ünkü Mehmet Ali bu suretle mektedir. Ouvre gazetesi, kü
<:11vvet ve servetini heba ediyor c;ük milletlerin gösterdiği bu 
'u. Son Yunanistan harekatın- misal Almanya, İngiltere ve İ-

"' ada böyle o!-.ıuş, İngiltere Mı talya devletleri taraflarından 
j r Hidivinin kuvvet ve servet· takdir edildiği gün büyük bir te 

p:fed.erek yoru m~smı b;kle:: rakki adımı atılmış olacağı mü
'.)ış, nıhayet N~va~ınd_e_~e!ak.etı taleasında bulunmaktadır. Bu 
l,,e son darbenın ındıgını gor- gazete, makalesine şu suretle 
Sı.üştürl. ~· nihayet vermektedir. Avrupada 
tc Şimdi Mehmet Alinin bir Av hüküm süren iktısadi buhranı 
a upa devleti ile mesela Fransa ortadan kaldırmak ve Avnıpa 
a e beraber olmasına İngiltere devletlerinin müşterek azameti

ka~.ıüsaade edecek değildi. Mısır- ni temin eylemek için başka bir 
• 00a bulunan Fransız Cenerali hal çaresi yoktur. 

teslih etmekte ve diğerlerinin ı arazısınde yaptıkları bır sarkın-
CENEVRE, 1 (A. A. ) - üstüne sevketmektedir. Bu hal tılıktan sonra diğer memlekete 

Bolivyanın Cemiyeti Akvam Celali aşireti halkını hemen I geçerek ya~yı sıyırmaktadrr
nezdindeki daimi murahhası kamilen silahlı yapmıştır. lar. Maarnafih pek yakında 1-
matbuat mümessillerine beya- Celalilerin bir tüfekleri, fişek 1 

ran k~vvetleri t~rafıı~dan da e-
natta bulunarak muvakkat as- leri, bir de atları vardır. Arazi hemmıyetle takıp edılecekler
keri komitenin umumun mem- ekip mahsul almadıkları için l dir.,,. 
nuniyeti arasında iktidar mev- çapulculukla geçinmektedirler. Şehrimizin İran mehafili kon 
kine geçmis olduğunu söylemiş Aşiret halkını hudutlardan ~ solosunun iddia ve beyanatları 
tir. Yeni kabine tabil siyasi ha- geçirmemek, oldukları yer.de bu merkezdedir. Bu hususta 
yata avdet esbabını hazırlıva- tevkif etmek İran için müşhil- . kat'i mütalea yürütmek için bi
cak, intihabatı yanacak ve ara- dür, hatta mümkün değildir .. ,. 1 raz daha intizar etmek ve İran 
yi umuıniveye müracaat husu- Şehrimiz İran konsolosu E- I hükumetinin alacağı hattı ha-
sunu temin edec~ktir. sa<lullah Han da İran mehafili-. reketi beklemek icap eder. 

ANKARA, 2 (Telefonla) - rında uyurlar.~~? ~.ırdenbıre k:ı-
. . pı açılmış, gurultuden uvanan 

Harıce sevkedılecek eşyanın bakk 1 k k hk · ·· f d k ·· · · a ın arısı aran ta uç 
~sa e uz~ 1

. çat~~~e~:n a::; büyük bıçağın ışıl ışıl yandtğını 

d
. asşı_çared~rfı t~d ı e. alı ı;ıke d - dehşetle görmüstür. . 
ır. ımen ı er ı aresı a a ar • 

rüesa ile tetkikatta bulunmak Kadıncağız bunun üzerine bir 
için İktısat vekaletinden bir zat yandan kocasını dürtükleyerek 
gönderilmesini istemiştir. uyandırmış, bir taraftan da: 

--o- - İmdat .. İmdat ... Adam öl• 
intihap hazırlığı dürüyorlar. Katil var. 

ANKARA, 2 (Telefonla) -
İstanbul mahalli idareler tali- Bu aralık yataktan fırlayan 

bakkal yanında duran mumu 
matnamesi ikmal edilerek Baş 
vekalete verildi. yakmıştır. Bakkalla karısı mu· 

mun ışığında hırsızlann üç kişi 
Yeni belediye talimatname- olduklarını görmüşlerdir. 

si ile bu sene yapılacak intiha-
batın bir an evvel ikmali ve ka- Kadın bir az sonra feryadı 
nun ahkamınm tatbikı derpiş c- büsbütün arttırınca üç hırsıı 
dilmektedir. 18 yaşını ikmal e~- kaçmışlardır. 
miş olan kadınlar da intihaba iş Bu hırsızlar Kavakta yaka· 
tirak edecektir. lanmışlardır. 



ı 

bir itilaf yapılacak 
Yeni itilaf Tasfiye 10 sen elikler Ehlihibre Ticaret sarayı Adliyede -1----

Rusyaya ihracat Mübadele komisyo- Hangi eytam ve era- Ücretleri 5-15 lira 
olacak 

Binanın inşasından 
sarfınazar edildi 

F a c i a ile biten ka-
çakçılar filmi .. için müzakere nu dün de toplandı mile verilecek? 

baslıyor .. 
• , ~ Kadro harici 14 memur Zat işleri muhasebeci- Beyanname sur~tlerin 

ihracat şirketi müdürü kaldı - Atina ~ankası sinin izahatı den de ücret alınacak 
izahat veriyor meselesı Eytam, eramil ve mütekaidi- Ticaret Odası meclisi dün iç-

Kabmiyo ve kredi 
meselesi teşebbüsü 

akım bırakh 

r .h Muhtelit mübadele komisyo- nin üç aylık maaşlarının tedi- tima etmiştir. Bu içtimada ehli Ticaret Odasınca Ticaret 

Mes'ullerin ınuhakemelerin~ 
başlanıyor .. 

Rusyaya yapılacak 1 racat · ·h b l y k h"b ı · hak .. nu Türk heyeti murahhasası yesı ru ayet u muştur. üz u 

1 

ı re ve vukufun ücret en . borsasının da iştirakile Ticaret 
işlerini idare etmek uze~e gC:- dün de içtima ederek komis- ruşa kadar maaş alanların ma- kında idare heyetinden gönden · · b' ı· 
çen sene teşkil edilen Turk lı- 1 . d' .k d sarayi inşası ıçın 33 ın ıra ay-

. . k . üdürll Samsun yonun dahili işlerine ait bazı aş arının şım ılı 20 kuruşa ka- len tezkere okunmuş ve ba ema rılrnışu. 
=~~~a!ırR~!:a ~ Ankarada İk- müzakeratta bulunmuştur. dar olanlarının 10 seneliğinin ehli hibre ve vukufun ücret- Aldığımız malfunata göre 
tısat Vekaletile temasta bulun- Evvelki gün lağvedilen tas- birden verileceğini yazmıştık. !erinin 5 lira ile 15 lira arasın- gerek sarayın inşası için kredi 
muş ve dün şehrimize avdet et- fiye talepleri bürosundan açık- Bu hususta Zat işleri muhasibi da yapılan işe göre katibi umu- bulunmaması ve gerek kambiyo 
ıniştir. ta ~alan kadıne.rkek_14~emu- :~;;~l~ Hamdi B. şunları söyle ~!ı~aş~:.ından tayini takarrür vaziyeti münasebetile bu inşa-

Bir <lava da bu :- Adamcağızın 
karısı nerede ?. 

Rana B. in izahatına göre şir ra. bırer I?a~ş . rusbetınde ıkra- at münasip görülmediğinden 
ketin kaldırılması mevzubahs de mıye venlmıştır. .. . - Mütekait, eytam ve era- Odadan verilecek beyanname Ticaret ·.~rayınm inşası bila-
"'ldi V . d"ki . tt f Muahede henuz men yete mili askeriyeden ( 1-20) kuruşa raporlar ve saire için gere~ asıl müddet tehir edilmiştir. 
gı r. e şım ı vazıye e a- kadar maaş alanların on senelik !arından gerek suretlennde_ n 
aliyetine devam edecektir. başlamamıştrr. . Poliste Muahede tatbıkatının başla - leri ve bunlar meyanında er- ü.cret alınması takarrür e:mış-

Rus~arla aktolunan ~uk~ve- ması için Atinada tasdik edilen kek çocukların 19 yaşını ikma- tır. . . H d ti k 
le mucıbince ~usl~r. şım_dıye itiliifname ile Ankarada tasdik line ve kız cocuklarının 25 Bu ay sonunda müddetı bı- ay Ü Ü 
kadar ihracııt t<ı.lennı dogru- - edilen itilafnamenin mübade- yaşını ikmaline -kadar olan istih t~n !ic_aret borsası idare heyeti-

lesi icap etmektedir. kakları verilecektir. 21 kuruştan nın mtıhabma nazaret edecek U k } b · 
Muahede mucibince 15 gün 100 kuruşa kadar maaşı olanla heyeti intihabiyeye aynen g~- Ç armanyo acı lf 

zarfında fekki icap eden banka- rın 25 ila 45 yaş arasındakilerin ç~ seneki zevat intihap edil- katibi nasılsoydulai'? 
lardaki eşhas mevduatına mev- babasından maaş alan kızlar di. . . 
zu haciz hükumetimiz tarafın- hariç olmak üzere kemafissa- Bundan sonra borsa hanem- S • l 506 r 
d f kk d'lmi f bık üç aylık maaşları ita edile- de muamele yaptıklarından do- ... erır er 1 rayı 

aAn .e ebı kş ır. bu hacı·z ceg" einden bu gibiler müracaat layı 10 tüccar ve fırıncının tec- kaptıkları gibi 
tına an asının · · k ·ıd· 

meselesi ile alakası yoktur. ederek maaşlarını alacaklardır. zıyesıne arar ven ı. sırrolmuşlar 
Banka evvelce memleketimizde 25 yaşından 45 yaşma kadar, 

·faaliyetini tatil etmiş olduğunu b_abadan ma~ş ala'.1 k~z~ara. ve -
Hariciye Vekaletimize bildirmiş rılecek olan ıkramıye ıçın lazım 
olduğu ve likide yaptığı için gelen ihzarat yapılmakta olup 
Türkiyede icrayi faaliyet etmi- pek yakında aynca ilan edile
yecektir. Banka tatili faaliyet e- cektir. 45 yaşından fazla olan 
derken eşhas mevduatını da baş ve babasından maaş tahsis e
ka bankalara devretmiş bulun- dilıniş olan kızların kanunun 
maktadır. sarahati dahilinde bir sene zar

fında arzu ettikleri takdirde 

Sonu gelmiyen Beyazıtta Veznecilerde 80 numa-
ralı dükkinda, sararlık ve komisyon· 

hi1<aye culuk eden, bilhassa eytam ve erami· 
lin üç aylık maaşlerını kırmakla iş-

,,. 
"Kaçakçılar,. ısimli bir filim 

çevrilirken Maslakta otomobil 
devrilmiş, artistlerden Karakaş 
Ef. bu feci kaza neticesinde ya
ralanarak vefat etmişti. 

Bu filimde rolü olan Darül
bedayi artistlerinden Sait B. de 
yaralanmıştı. 

Bu feci vak'anın müstantik
lik tahkikati hitam bulmuş ve 
evrak müddeiumumilik makamı 
na verilmişti. 

Müddeiumumilik evrakı ağır 
~"'a mahkemesine tevdi etmi~-

ıSanuun Meb'uıu Rana B•g Niçin verilmedi onlara da iki senelik maaş ve-

Veremle mücadele• cemireti dün tigal eden İzzet B. evvelki gün bu 
toplanarak tetkikatına devam etmiş- maaşların tahsili için, katibi Fuı 
tir. Uzun zamandanberi tahsisatı ha· Beyi Beyoğlunda Su terazisi sokağr~ 
zır olduğu halde hala tesis edileme- daki Maliye şubesine göndermiştir. 
yen verem hastanesi.,in her halde bu Şubede işini bitiren ve maaş ola· 
sene zarfında vücude getirilmesi i~in rak 506 lira alan Fuat B. pararı tor
cemiyet azami faaliyet göstermege baya koymuş ve Ağahamamından geç 
ve cap eden makamat nezdinde te~eb tikten sonra Sekseninci yokuş ismı Sa'.t Beyin hastanede alınan 
büste bulunmağa karar vermıştır. verilen bir yokuştan inmeğe ba~l~- 1 resimlerinden 

dan doğruya kendileri yapıyor
Jardr. Fakat son altr aylık ihra 
cat müddeti de bitmiş olduğun
dan yeniden bir itilafname ak

Dr. Rasim Ali Bey 
izahat veriyor 

rilmek suretile istihkakları tas
fiye edileceği cihetle arzu eden
ler bir istida ile müracaat ede
bilirler. 

Verem hastanesi için Cerrahpaşada mıştır. 
bulunan arsa sahibi ile Emanet uyu- Bu esnada karşısına üç kişi çık- . • .. 
şamadığı .iJin bu arsa hala alın.lma- mış ve bu a<lamlarm gözükmesile be· ~ır Alınan malw:ıata g".re b~ 
mıştır. Dıger taraftan Emanet te bu raber bir iki avuç kömür tozunu ışte maznun Darulbedayı artıst 
iş~ bir an •vvel h~lline taraftar ol- Fuat Beyin yüzüne ve gözüne atına- !erinden Talat Beydir. 
duı;un<lan hasta.ıenın bu sene zarfın· Jarı bir olmuştur D ·ı t b"ld f ~ b 

Karısı nerede ? 
Kemerburgazda boşnak Ah· 

met, karısının bahçevan Y al~p 
tarafından ka~ırıldığı irldiası ile 
mahkemeye müracaat etmiştır. 

Dün ağırceza mahkenıe~i~de 
bu dava görülmüştür. Maznun 
Yakup: 

- Ben kaçırmadım. demi -
tir_ 

Ahmet: - O, kaçırdı. diye 
ısrar etmiştir. 

Yakup: 
-Hayır, kaı;•rmadım ve ka 

dın bende değild:r. 
Ahmet: 

- Krım Ümmühan benim 
/ yanımda da değildir. 
1 Şahitlerden baz!sı Vakubun 
kadını kaçırdığını söylemiştir. 
Diğer şahitler için muhal·emt 
başka güne kaldı. 

Deliren ıoı aenelik 
Hapisanede katilden 1O1 se

neye mahkum olan Sırrıda de
lilik eserleri görüldüğünden 
müdüre haber verilmiştir. 

Sırrı, müdürün odasına ge
tirildiği vakit cam hokka takı
inım kaparak başına vurmuş ve 
kendisini pencereden atmağa te 
şebbüs etmiştir. 

Müşahede altına alınmıştır 

Mahkemelerde ,raz 
tatıli tetmek üzere bugünlerde An- .Acaba Jranu1t hllAf ına hare-

karada temas ve müzakerata kel edllmeılnl tavsiye ve 

21-25 yaş arasında olup ta 
ikramiye almak istıven kızlar 
da istida ile müracaat ederlerse 
kendilerine de ikramiye verile

d · · '···la kt • . · • evn en o omo ı e şo or u a tesısıne ça_. ca '" Bu •ekil~e neye ugradığmı ~şı· l d " h ld T l • B 
r- -· kömur tozunden etrafını gore un ugu a e a at . otomo Mahkemelerin yaz tatili 20 

Buz fabrikaaınm yeni 
kısmı -

n':i~;~ Fuat E. •lindeki torbanın iki bili kullanmış ve kaza bu ar.da temmuzda başltyacak ve 5 eylft 
el tarafından hızla çekildiğini hisret- olmuştur. le kadar devam edecektir. Bu 
miştir. Muhakemeye 18 Eylülde baş müddet zarfında müstacel dava 

Biraz sonra Fuat Bey Beyoğlu lanacak ve vak'ada bulunan- lara nöbetçi kalacak mahkeme

başlanacaktır. llllzam eden dostlar kim? 
cektir. Yeni itilıifnamenin, ticaret 

muahedesinin aletine kadar mer' 
i olması muhtemeldir. Şirketimi 
zin vaziyetinde bir tebeddül 
yoktur. 

Çünkü ihracatı Ruslar yapı 
yorlar.,.. 

~ıp fa~ltesi muallimlerinden Dr. Dereceli malillini askeriye-
Ras_ım Alı Bey hakkında kımyager nin maaşlarına %12 5 zam ya
"Mıton ls~k Kastoryan" Efendi ta- pılmıştır. Bunların '<lf. 25 e 'b 
rafından bır fıkra neşredilmiş ve ka- • " . . .. ı0 ı 
nun hilafrna, hatta milliyet meselesi lagı ıçın kusur kalan % 12,5 lar 
ortaya atılarak kendisine ihtisas ve- da pek yakında ita edilecektir 
"k "im '' sı a,sı ven ediği aöylerunlşti. Dün 

Karaağaçtaki buz fabrikasına ilii· 
ve edilen kısmın inşaatı henüz bitme 
miştir. Sıcakların şiddetlenmeğe baş 
ladığı şu günlerde geçen sene olduğu 
gibi buz buhranı olmaması için bu 
fabrikanın bir kaç gün içinde tamam 
lanmasma karar ve ritmi§ tir. 

polis merkez~ne m
1 

üracaat ederek ba- \ar şahit olarak dinlenecektir. !er bakacaklardır. 
şına gelenlerı an atmıştır. ____________ ...;..;;_,;;.;..;;_..:;;;.:..;..:_ __ _ 

Polis, derhal tetkikata başlamışsa c;ı.e·cı• bir ~lu .. m 
da karmanyolacıların izine tesadüf e- ı' • U 
dememiştir. 

ı.'1esele yok 
bu huıuıta Rasim Ali Bey gazeteaıi
ıc ıu izahatı vermiştir: 

0
- İki sene evvel hususi surette 

müracaat eden Mişon Efendiye 
liboratuvara devam edebileceğini, fa. 
kat vesika almalı: talebinin kanuni ol

Amerika seyyahları 
T ruva harabelerine 

gidecekler 

Dalgalar araamda bir 
Amerikalıların tütiin- kadın 

)erimize rağbeti Evclki gece Kabataş aahilinden: 

6 yaşında bir çocuk 
tramvay altında 

parçalandı 

Darillfllnana niçin 
alınmıyorlar? VllAgette 

Çekirgeler 
Alston ve ()eri tütün kum· _ Boğuluyorum! diye bir feryat 

panyaları ile diğe~ bir ~u'?· işiden sandalcılar sesin geldiği tarafa 
Adliye meslek mektebi mezunları

nın bir kısmı tarafından daıiiUllnuna 
girmek için vakı olan müracaatlarm 
reddedilmesi üzerine mesele ıurayı 
Devlete intikal etmişti. 

madı~• .söylemiştim. Bir çok taraf- Ayın 18 inde Amerika mual
lardan ıltımas tavsiye edilen bu Efen lim ve güzidelerinden mlirekkep 

panya bu sene Yunanıstandan hıç til· doğru gitmişler ve bojtulaıak üzre o- .. 
tün almamayı karar~ştırmış .ve or:ı- lan bir kadını denizden çıkarmışlar- Dun .ak~am saat 17 de Gala-

di~in talebi kanuni mevzuata uyma- 3 ki .1 
daki müdürlerine emır vermışlerdır. dır. tada fecı bır tramvay kazası ol-

VlllJy~tlmlz d•hllln
dekller hısml!n imha 

olunmuştur. 

dıgın_da_n dolayı istediği vesika verile 00 şı ik bir seyyah kafilesi 
memıştır. Bu husustaki kanunlar da şehrimize gelecektir. 

Şu hale ı:öre Ameri_kan ~panyal~- Beyoğlu hastanesine kaldınlan muş ve bu kaza neticesinde 
rı bu ıene Türk ~iltunlenne ?aha bu- kadıncağız, Boğazkesende Kadiriler zavallı bir çocuk parçalanarak 
r~k bir ra~bet gö~termektedır. Onu~ yokuşu~da oturduğunu, Selini~ m~- ölmü tür. 

Dariilfünun emini Neşat Ömer B. 
bu meseleden dolayı kendisi aleyhine 
dava açıldığı hakkındaki neşriyatı 
tekzip ederek Emanetin bu işle alib 
sı olmadığını söylemiştir. 

ortadır. Seyyahlar şehrin muhtelif 
Binaenaleyh bu kanunlar ve nızam l · · di 

ıçın fıatlerın de yüksek olacağı ve tu badillerınden bulunduğunu ve ısmı- Ş • . •• • 
tünlermizin tamamen satılacağı anla- nin de Makbule olduğunu söylemi§ Deruz amelesınden _Sıı~t 

name dururken Miton İsak Kastor- yer ennı g~z kten sonra Ça-
yano Efendiye hatır için hiç bir bak- nakaleye . g~de;ekler ve Truva 

şılmaktadır. ve nasıl olup ta denize atıldığını bil- Rızanın altı yaşlarındaki kü -
mediğini ilive etmiştir. çükoğlu Mehmet Ali Galatada Hukuk fakültesi katibi umunıiü 

Etem Akif B. bu hususta demiştir klı 
"- Bu çoktan halledilmiş bir me

seledir. 

kı olmadığı vesika verilemezdi. Mi- harabelennı zıyaret edecekler, Şumulü var mı? 
Viliyetimiz hudutlarına kadar çe- şon la":.k K~storyano Efendi tabip tarihi tetkikatta bulunacaklar-

klrge geldiği yazılmıştır. Vilayet zi- olmadıgı halde k'nun ve nızamname dır Yeni Dahiliye memurları ka 
raat müdürlüğünden verilen izahata ile etıbbaya ait bir ihtisas şubesi olan · . nunu mucibince valilerin yerli 
göre hariçten vilayetimiz dahiline çe- kimy~yı tı?b~de ihtisau vesikası al- ~ynı maksatla Ağustosun olmaması, şarttır. Bunun ma-
girge gelmiş değildir. mak ıstcmıştır. Bu eczacı ve kimya- 22 sınde de Amerika Darülfü- kabline şümulü olmadığı be-

Viliyetimiz dahilinde Çatalca, Si- ger Eeyfeengdo·ırme ehvıç· cubt"ı kal nuknkrvbe 
1
n:zam- nunlulanndan mürekkep gene 3 yan edilmektedir. Valimiz Mu-

r . y nam r ıa u unma ·· ki ·1·k ·ki · · İ , ıv~, alova, Hadnnköy, Yakacık'ta d ğı cihetle işbu vcs" a .1 d""" · yuz şı ı ı ncı bır kafile mem hiddin B. ise stanbulda doğ -
çekırge vardır. Fakat bunlar hariç- dıen mugb•rdı'r Haks.Kız 0v1';'·~nebıg~n- leketimizi ziyaret edecektı"r d • "ld" 
ten geı-:. Jm k"d b • kalan • • uUg'J U lŞC ----------· _ _;,.;_;m;.;_U;.;,§:.,;;;_;;e::.g~ı ,.;._ır_. ____ _ 

, ~"9 O ayıp es 1 en en başka bir çeşni vermek için orta a 
sürfelerden çıkmaktadır. birde milliyet (yahudilik) mesele~i E tt T 

Çatalca, Silivri, Yalovadaki çekir· sokmaktan çekinmemiştir. Ayni va- mane e emmuz maaşı 
geler muzır cintinden ise de mazar- zıyette olan diğer vatandaşlara da 
rat Y•.Prnasına meydan kalmadan İm· ayni muamele yapılmıştır. Bu husus- nı• çı• n hen u•• z ve rı" im ed f0 ? 
ha edilmektedir. ta bana atfen söylediği şeylerin hiç 

. Hadımkoy, Yakacıkta mevcut çe· biriıi doğru ~eğildi~. :8azı za~at ta-

Polis tahkikat yapmaktadır. Topçular caddesinde bir cadde-
Sıcaktan ölmüş nin bir tar~md~ diğer tarafı-

Divanyolunda seyyar mcyvacı na geçmek ısternış. Fakat zaval
Celil oğlu Habip birdenbire kaldırım lı çocuk o esnada üzerine doğ
üzerine düşmüş: ağm~_dan kanlar ak- ru son sür'atle gelen Eminönü
mış ve derh~I- olmuştur. Yapılan ".'u Bebek hattında işli yen arabayi 
ayenede- Hatılın ııcaktin muteessır .. . . 
olarak öldüğü anlaşılmış, defnine ruh gorememış. Vatman da ara~ayı 
sat verilmiştir. kısa mesafede durduramadıgın-

2 çocuk öldü dan zavallı küçük tekerlekler a 

Darülfünuna ancak yüksek mec
teplerlc liseler mezunlan kabul edi
lebilcce~i için bittabı Adliye eslek 
mektebı mezunlarınm müracaatlarını 
kabule imkan yoktu. Darülfünun ni
zamnamesinin sarahatine istinad,.. ... 
bu m_üracaatlar reddedilmittir. ""' • 

Bınaenaleyh bizce bir mesele ~ 
tur.' 1 

ı - Beyoğlunda Kumbaracı yo- ra~ma yuvarlanmış ve sürüklen 
kuşunda oturan marangoz Aristidi- meğe başlamış. Etraftan yeti- Bir baba kızile oğlunu 
ıin 12 ya11ndaki çocuğu ttya Galata- şenler kurtarmışlarsa da zavallı aonra da kendini o""ldu"'rdu·· 
da Topçular caddesinden geçerken çocuk hastaneye kaldmlırken 
2657 numaralı otomobil altında öl- .. lm.. .. G~iı"k muhas b · h • 
müştür. o uştür. ~.. e eı ususıve 

kırgeler ise mevziidir. Mahsulat üze rafından tavsıye ve ıltımas edilen bu E t " · } " k 
rinde bir zararları yoktur. kimyager ve eczacı Mişon Efendinin mane te atı yen ağvı ffiU arrer 64 

arzusunun isaf edilmemesi mevzuata • 

2 - Cibalide Küçük Mustafa pata t~hsildarı Amavut Hasan Efen-
me- da Kireçanede oturan gemici Arifin Boraa fiatlerİ dt kızr ve oğlu ile birlikte Bur-

oğtu 7 yaşında Kemal kireç kuyusu- ~ .. _ saya gelerek Hisar mahallesin 
-0- muhalif olmasındandır ve ancak ka- murıyet hangi şubelere aittir? 

Yol paraamı verrniyenler nun ve nizamnameye istinat ederek 
y ı . . . . bu noktada israr edilm'~tir. 

_ o ~raıınm hazıran taksıtını ver Mişon Efendinin söyle.Jiği gibi 
mıyenle~ı~ tesbitine batlanılmıştır. eğer "bnun manun tanımamış" ol
İlk taksı~ı vermcmiş ve bedenen ifayı saydık kendisini tavsiye eden bir çok 
• ukell~fıyeti .t~ahhüt_ ~tmiş bulun:ın- dostlarımtıı bu işten dolayı gü.:endir-
lar eylulun bırınden ıtıbaren yol ın- d"k" 
aatına sevkedileceklerdir. Mükellef mez 

1 
·--------

!er 10 gün çalışacaklar ve her gün 
de en az bir metro mik.ibı tas kıra-
caklardır. · 

Muallim mektebi kampı 
. Muallim mektebi talebesi bu gün 

Kılyostaki kamptan avdet edecektir. 

İLA~ 
TÜRK TİCARET ve SANAYİ 
BANKASiNDAN. 
. 1 Ter r 1 z 19.!0 •tanlıinden i
tıbarcn B ı-an1 z g ~elenne ib
raz etl: r ı. 1 .ıt• ·ra'ı kupon 
mu ... '" Lı L • l .,. L $Sn Cner}l 
ıç n t ı ol • b'rfu:ı. ted-

e e 1 
.... .1 t r 

Kadın Birliğinde lisan 
dersleri 

Kadın birliği tarafından açı -
lacak olan lisan dersleri için a
yın birinden itibaren kayıt mu
amelesine başlanmıştır. İngiliz
ce için 11 ve fransızca için de 
6 kişi kaydedilmistir. İtalyanca 
ve Almanca için henüz müraca
at eden kimse bulunmamıştrr. 
İngilizce dersi Pazartesi ve Per 
sembe, Fransızca rla Cumartesi 
ve çarşamba gün !eri verilece 
tir. Kayı:lin arkası alınır alın
nı ız derslere başlanacaktır. 

Bu memuriyetler inhilal ettil<çe yenileri tayin 
edilmiyerek tahsisatı tasarruf edilecektir 

Şehremanetinin Temmuz ma 1 lal ettikçe kimse tayin edilmi
aşı henüz verilmemiştir. Ema-1 yecektir. Haber aldığımıza gö
net memurlarına tatbik edile- - . re ilga edilecek memuriyetler 
cek olan baremin tarihi tatbiki meyanında bir avukatla iki mü
bugünlerde tesbit edilmesi muh fettişlik vardır. Esasen evvel
temel ve bordronun ona göre ki sene ihdas edilen muhake- -
tanzim edilmesi düşünüldüğün- mat şefliği emanet vekillerinden 
den maaş tehir olunmuştur. biri tarafından idare edilmekte 

Maamafih daha bir iki gün te olduğu için avukatlardan biri -
ehhür edecek olursa Temmuz nin bu memuriyete asaleten ta
maaşı da gene e kisi gibi ve- yin edilmesi ve inhilal edecek 
rilecektir. avukatlığa da kimse tayin o-. 

Emanetin yeni kadrosunda lunmryarak bu memuriyetin 
64 memuriyet tasarruf edildiği- şimdiden tasarruf olunm sı mu 
ni dün yazmıştık. Fakat bun- karrerdir. Tasarrda tabi diğer 
!ar derhal açığa çıkarılmıyacak. memuriretlerin dokuzu m •h,se 
tasarrufa tabi tutulmasına ka- ı bede ve üct tarafı da m ıı-tetif 
rar verilen meınurivetlere inhi- şubelerded"r 

na düşerek boğulmuştur. Bugday 8 kuruşa duştu de bir eve misafir olmu lardır 
Otomobil kazaaı Dün borsada İngiliz lirası 1033 Hasan Efendi Burs ş li. 

kuruşta açılmış ve bir aralık 1034 ku elm kı . aya ge r 
Galata'da Kumbaracı yoku- ruş on paraya kadar yülı:Beldikten ~ .ez. zı Fıruzenin nişanlısı 

şunda marangoz Aristidi'nin sonra 1032.5 kuruşta kapanmıştır. ıle bırlıkte ge;r.mege çıkmasına 
oğlu 12 yaşında İlya, Tophane Liret s.96,5, Albn 911 kuruştan ve 16 yaşındaki oglu Abdulla; 
caddesinden geçmekte iken muamele görmüştür. hın da ötede beride gezerek pa· 
2057 numaralı otomobilin altın- ra sarfetmesine fena halde hid • 
da kalarak yaralanmıştır. Meneucat kongreai detlenmiştir. Hasan Efendi sa-

Gazinoda kavga Sonbaharda İstanbul'da bir büyük ~ah erkenden çocuklarını ~· 
mcnsucat kongresı toplanacaktır. gırarak bir müddet tekdir cttik-

Beşiktaş'ta Ortaköy palas Bu kongrenin_ ruzna~esini hazır- ten sonra hiddetini yenemi\ e-
gazinosunda işret eden tütün layacak olan komısyon dun Ticaret k b · · 
amelesinden Hasan, Ali, İzzet odasında ilk içtimaını yaparak ruzna ~eh t: ancasını çekmış, Abdııl-
iscnindeki üç şahıs, diğer masa- meyi hazırlamağa başlamı~tır. a ı aşından, kınnı kamı11dan 

.. .. . _ . __ _ "llnnuş, sonra tah.:ıncayı kendi-
da ailesile oturan Cemal ve ar- k~rklu mant~, hı~ sıyah manto, sine çevirerek gırtlağına ateş 
kadaşı Hakkı arasında münazaa bır ç_ocuk elb~ses:, elmas yüzük etmiştir. Abdullah aldığı yara. 
çıkmış fakat zabıta tarafından ve bır altın bılezık çalınmıstır. dan derhal ölmüştür. Hasan ef. 
önü alınmıştır. Kavgacıların arhoşluk yüzünden endi ile kızı ağır surette yaralı 
hepsi derdest edilmişlerdir. G • . olarak hastaneye kaldırılın•slar 

T 
. . alata sakınlennden topal ..,, 

a~sı:nde b~r hırsızlık Şükrü, Zeki, Mustafa, Laz Os- sa<la orada ölmü~lerdir. 
Taksım de Afrıka hanında 14 man arasında sarhoşluk yüzün- Hilaliah;;;~;-İçtimai 

numarada ot ıra ı Acemy n Ef. den kavg-a çıkmı~ ~ ikrü lie Os- Hilill · hmer lstanbul merk • 
n·n evci,. bul •nır.:-ı lıgı lı'r esna- ı man, rıı ıh telif } .-rlerindı:-n ya- 'l"" heyet• ~erkeziyesi bugi;n a· 
la evıne ıır~ı • g r Tlıo ve bir r::ılanMı~ı ırdır ' at 15 t : .n. ed -ccktir. 
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ÜCRETLER! bakalart 18 temmuz- ;"ızdakı baytarlık i~leri evvelce akto- nç~ı bıulmuşla~ ve içinde bir çok se-1 Bugday 8 kuruşa düatü 
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ABONE 
G 
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Gazetemiz ilanların meı'ulı">·•b"n'ı çı ızın içeri girmesile k m ge ı, kadının lat • 1 apanca golundc bal k ""eni I - ~ uyandı: ocasını aldı ... Şimdı· artık bu- • ••arayı? senclık Atletizm ba ramı netıce enecek dum. Bir aralık d" 
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•i' h·' "Milllıi<lu tn •debi romanı : 8 i d•m• dok=m.,•n yok;n gö•ıü-\nyor. gözlerini yumuyor. baz•\ yaşlı görünme.:iigi gibi gencel-\nn kı~ıan,. nın meraklar.ı, he- .. \ malı, han~isıne itimat etmeıC? 
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J - Peki, Belma Hanım, yüzu-,ğişmişti: Rasih Nevres'e baktı: çe, gözlerini sinirli sinirli kırpış Belma, arkada~ının muvaffa- da ıdı; ka lannı kaldırdı: Boz· &ı me antrenmanlarınıza devam e- - Benim, biraz başım ağn· tırıyor, gözıüğiinü düzeltiyor- kıy etini kıskanmıştı: rna ! der gibi manalı baktı. 
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ı d;yn< mn••n~? yn<dn, boy•loodL •• Bolm•Y' do Un' - Bn. ymi mi. F «h•ndo?, H.ümm Hokk> Boy, F«h@· 
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ırP J, f Bu, bir şikayet mi idi? Bir iti Hürrem Hakkı, yerinden fır- sunuz, Belma Hanım. yor mu idi? - Spor, benim için ikinci de- mı? cak, alkışlıyacaktı. 
ti. raf mı idi? !adı, tek gözlüğüniı sol göziine Belma, Ferhundeye, duda, k u- O,Ferhundenin, Hürrem Hak recede bir distraksiyondur, be· Yarı Hürrem Hakkıya, yarı F 
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d> ,J• - Htln•m. n••'• Bolın• Ho- Y"'''''.'di' . . dl• ;şo«< «mitti ' lu B<yin doh> '"'' h"'i•"' gi- yol•ndi. d• N•"'" V "ido ,,ı;y lodi' d<•, dün koon <•kl~n• lra«'° 
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f.·! tt.ın= H>kk" kude_inin" km ... Aloyhm•"" çunkn. •• lh di' tt.k!u B<y ;;mn;nün '""i in• m•<,. F"hnnd<nio "'' mki- şi;"1i<. ş·· ·k · d 
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erin• otur· irden de anlaınu. Babama, ce- mı gıbı mudafaa luzuınunu h• 

ıctti: 



• ;tdirneKız Muallimmek
t bJ müdürlüğünden: 

Tahtakurusu, pire, sinek, sivrisinek~ güve, örüm- ilan 

1 - Mektebimiz yeni binası
nada (Eski maryalurt) yemek 
hane, mutbak, çamaşırhane, 

ii bulaşıkhane ve müştemilatı te 
~r1 sis ve bazı yerlerinde tamirat 

cek, hamam böceği ve sair haşeratı yumurtala
rile beraber kat'iyyen imha eden 

Elyevm Hariciye Vekaletinde on dördüncü dereceden mev 
cut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfikan bilmu 
sabaka memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 16 temmuz 1930 çarşamba günu saat 1 
te Ankarada yapılacaktır. 

Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 
4 üncü maddesinde yazılı olanlardan başka aşağıda yazılı evsa 
fı da haiz olmaları lazrmdır. 

A - Hukuk, Mülkiye, UlUmu siyasiye, İktisadiye ve İçti 
maiye ve fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri vey 
Hariciye mesleği ile alakası bulunan mümasil yüksek mek· 
teplerden birinden mezun olmak: 

~ve tadilat icra edilecektir. 
2 - 7 479 lira 85 kuruş bedeli 

keşifli olan bu inşaat 17-6-930 
tarihinden itibaren ve aşağı
da yazılı şerait dahilinde yir
mi gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya ko

.4!il;i tlAS.4~ 
-.. ~f"l"'l'!ııı..._ -:-~.~ 

B - Bu kabil mektepler şahadetnamesini haiz talipler bu 
lunmadığı takdirde namzetler evveli bu mekteplerden birinde 
okunan derslerden imtihan verdikten sonra mlisabakaya i§tira 
hakkını ihraz ederler. 

Müsabaka imtihanı berveçhi zirdir: 

nulmuştur. 

... ~~ 'l" ....... , 

. ·~ 
1 - Hukuk, İktisat ve tarihi siyasi (1815 ten zamanımız 

kadar), hakkında tahriri ve şifahi sualler her biri için tahri 
ve şifahi beraber tam numara ondur. 

2 - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve tercüme her bi · 

D • b" • l k kt d için tam numara 15 tir. atma lrJDCİ iği azanma a Jr . . 3 - Müsabakada 40 numara üssümizaru doldurmak şartil 
FAYDA daha müesssir, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Kokusu !atı~ o~up en fazla numara alanlar kazanmış olacaktır. 
kat'iyyen leke yapmaz. İnsanlara, hayvanlara ve nebatata zararı yok~ur. ~ A Y~J\ ısmıne Müsavat halinde Fransızcadan maada ecnebi lisanına vuku 
dikkat ediniz. Devairi devlet, müessesatı milliye ve hususiye, Seyrısefaın, Hılalıahmer, sebebi rüçhandır. 
mektepler, hastaneler, sibhat yurtları, büyük otel ve lokantala•, vapur kumpanyaları Taliplerin mektep şahadetnameleri, askerlik vesikalaı 
FAYDA istimal ederler. ve hüsnühal ve sıhhat şahadetnameleri ile hüviyet cüzdanı v 

i esi 50 tenekesi 75 son derece sağlaı:ı ve 10 sene teminatlı pompası 75 kuruş. ya suretlerini baistida Vekalet Zat işleri Müdürlüğüne tev 

! !!!!!!!!!:!!!!!!!!!!,!!!!!!!!•:::..._.:.H:' a::s:a:n_E=cz:a:.:D:.:e:!:p~o~s,::u_::·..;T:.:o::!p:::t:a:n.:cı:.:.la:;r;.:a:....:.te:;n:;.:z_il_a_t_....;:===::ç====;; i eylemeleri ve yevmi mezkilrda Ankarada Vekalette hazır bu 
lunmalan iliin olunur. 

Emvali metruke ınO~ürlü~ün~en: 
Semti i\Tahalle>ı Sokağı No. ı Cin.1 senevlsl 

4 Temmuzdan ve vapurlmn trenleri 

A- Münakasa 6-7-930 pa
zar günü saat 14 te mektepte 
müteşekkil inşaat komisyo- ~ 
nunda icra edilecektir. ~ 

sobahları 8 den itibaren Haydarpaşa"ya hareker eden 
kadar gidip geliri er· ,....,,....,,-..,--v"V-V"V"'V"V-V'"'V"'ot""',....,~~ 

f·tanbul i\lcrcana~a Tığcılar 59 Dükkiın 16'l Ecrimlsil 

,. Süleymaniye Keıneraltt 24/22 ,, 66 icarı abı 

B-Taliplerteklifnamelerini 
'miinakasa ve ihalat kanunu
nun 1 O ncu maddesine tevf i
kan ihzar ve münakasa tari
hinden iki giin evveline kadar 
komisyona tevdi edeceklerdir ı ~~~;.....__-~ 

C-Taliplerin iktidar ve de- BEl .. ER OTELİ 
recelerinin anlaşıla bilmesi 
için yetlerinde mevcut fenni 

Büyükada Nizam caddesinde Be-

ehliyet vesikalarını ve evvel- kularile muattar, havali ve ziyadır. 
ce yapmış olduklari inşaata her türlU esbabı istirahati camidir. 

ledlyı daire•i karşısında k~in Ağop· 

yan köşkü namile maruf Bel Er ) 

oteli denize nazır, çamların IAtif ko-

d • Jd ki I • k l" Otel müdüriyeti muhterem mu,. 
aır a ı ar vesaı 1 ve ma ı. tenlerini memnun etmek maksadile 

vaziyeti erinin ifa vı teahh Üt bu sene maddi büyük fedakarlıklar 
C. lht1yarlle tedorik ettijl'i nhnm Uze-

edeCek derecede olduğunu na- rindekl Bel fa lokantasının ruha gıda 
t k d 

veren çalgı<ı lle asri ve muhteşem 

ı ve ticaret o alarınca mu- salonunda kemnfi,sabık alaturka ve 

saddak vesikaları komisyona alafranga yemekler vereceğini arz 
ve bunca !ed,ıklrlığa ra~men bu 

ibraz etmeleri. sene flaılarda büzük tenzi!At yapıl· 
dığuıı beyan eyler. Telefon: Büyük-

Hanımefendi, 

lstanbu!ctı, llava~azi ~:lektrlk 

ve Teıebbüsan Sinaiye Türk 

Anonim !;iirketi, BEYAZJTI"A 

ELF.l\.'TRlK t:Vl. "DE 5 TEM

:\lUZ 930 GÜNÜ Aı\T 

15,30 DA verilecek amelr aşçılık 

dersinde lütfen bozır bulunma 

nızı rica ile ke li şeref eyler 

SIHRA TINIZt. 
''Q-., iHMAL 

,~::.~~i~ız0J 
tuu.llc v11cuda ge• fL 
ürllen LINIA' lit- ı . 
merl ıcmiıliJi İt•lc ' ; 
eder ve vUcu-duA . : 
hututuna 1nccltır. \ 
Elhtikl ve day.., · .. ~ 
addı bir trik9d,n 1 
mamul olan LIN1A.1 .. , ...... ,.. 

kem •purcuların • c. 11 
' 1 

hem amclıyat gOrcnlcrın kcmcrl o1np 
fenni ve çczerl tazyılu ıaye>ındc fıh· 

)un zuhuruna nıanı olur. 
fstanbul'da yalnız Beyoğluııdu 
Tünel meydanında·!:! ııumarada 'e lstikliil caddesinde :w~ No,da 

J.Rounel . 
~ • mağazalarında satılır. • 
Huaal mapı.aıında onu lccnlbc ediniz 
•e_yabat batnın kutru. •C tam boyunuzu 

1
f)fldirmck ınrc1ilc adrclfniıc göndCrnlC'· 

mlıı:i htcyiniı • -
t"iılı 17 Türk lirası . 

Posta Ur g6ndtri1tn krmtrlt'r mu\••fık ol
madatı takdirde tt'bdil W'C',Ya bc:dc:h ıadf' 

cdilıt . D - inşaat keşif ve şartname -·d-• 2 ____ _ 
sureti musaddakalarının Edir ~=====--
ne de mektep müdürlüğünden 
ve lstanbul maarif müdürlü
ğünden alınması. 

E- Münakasaya iştirak ede-
, cek taliplerin bedeli muhame
nin yüzde 7,5 nisbetinde temi
nat irae etmeleri ve inşaatın 
devamı müddetince müteah
hidin bu inşaat üzerinde me
s'ul bir mimar bulundurma
sı lazımdır. 

Cihansüm 

• ..._ __ ._ ..... -..a.-

ı söhre i haiz 

Her yerde 
tercihen 

aranılan 

~ Kol~~,~~o~&• ~,~,~~~'"'4 l _ıs tc-ıımuzd:;n lti'1arcn her perşembe 
~=clD(!~ 9 dan il! )C kadar muracat kabul o! ,nur. 

l'ar] e 1aşı ustalarına•••• 
f:.Sk!şe~ırde parke taşı müteahhidı emrinde çalışmak isteyen usta· 

lann on ~n zarfnh ~•kişchirde Zeytin zade lbrıhia elendi h~ ·e

•·• • • •• sine ı. • .-ı liat ve şartlarını bildirnıel ·d .... 

1 

Cafer Fahri Beyin 
eaerlerl 

Ta>ukçuluk 
Keçi beslemek 
Salon ve av kiipeklerl 
Tavukları çok yumuctl•tmnk 
için ne yedirmeli 10 

Çiftçi Kütüphanesi 
lstanbul A~kara caddesi No 4. 

bt: 2 inci ticaret ın•hkemesinden: 
Müflis Maryoseraya ait olup Yıl

dızda bulunan mütebaki eşya ezcümle 
oda takımlnrı yazıhaneler portatif 
dans mahal! salon a\'izelerl \'enir 
kıymetli e;ya a~'tk arınrm• suret1le 
7 temmuz pazartesi sa•t lO da \'e 
anı mütetkıp günlerde sntılacağından 
talip olanlann yevmü \'e vakti mez-

kiırde mohulllude hftzır bulun malan il4n 
olunur . 

Acele ve kelepir satılık 

Pcrükar salonu 
Kadıköyünde işlek mahalde 

lüks kadın Ye erkek perükAr 
salonu ·ıtılıktır. Ayda azami 
.ıoo, asgari 300 lira hasılatı 

temin eder. 
Kadıkoy rıhtım boyunda o

dun tüccan Orakyan Beye mü
racaat 

lllf6R 
Jntt, APollO ı<c ••" Cfftı brt' 
blc:•lllın•ı Oilıytrı bu .. yılb ••ı• 
ret ıaç0• .... anı ••JfflOdı tvnd 
f,.t.11Ndı ıcııaJ Oh bl,ıldı tu•1 
oa.aaı ,ıt»t bb 1ev• llhldılh 

H•-•"•ıw ~ 
u..-. A.maı..tm~ ~ 
a.'••rd G·•'e.IMa. ._ .......... 

tllaekl..Qalala 

Müzayede ile sab9 
Temmuzun 4 üncil cuma gllnil 

sab•h saat 10 da Beyoğlanda istik· 
!Al caddesinde 1 .ondra Birahanesi 
karşıiında \'e Ştayn mağazası yanın· 

do ada sok•gında 3 nunıerelıı Vita
lb, 3partımanının ·l numerolu daire· 
sinde bulunın \'t matmazel .Jen
sen'e alı gayet nelis eşyalar mUza· 
yede suretile sanlıkur. 

Büfe, dresuvar, otomatik kare 
ması "" altı adeı ıneşin sandaliye· 
den milrekk p gayet mükemmel vit· 
rinli akaju asri yemek oda takımı, 
kanape 2 koltuk ve- U nndalyeden 
ibaret tonet forma gayet nefü salon 
takımı, ccvız büfe, otomatik kare 
masa, aynalı dolaplar, tuvalet lava
boları, diğer lovabolır, gece masa
ları, kare beyaz somyeli karyola, 
somvell ağaç karyola, bürolar, şez· 
long. ma~ıbr, undaliyeler, kUtüpha· 
ne, etajerler, arabesk tabure, port· 
mantolor, borularile nikel salamandr, 
ayaklı dikiş ro3kin•si, elektrik avize· 
}er, muşambolor k1drolor, ıstorlar, 
gaz furunu, biblolar! Kolumbia mar· 
kali gramofonu 80 adet pldklarlle 
vesair cşyal be\'t1ye, .\nadolu 'e 
aceın bıılıları ve seccadeleri pey sil
rcnlerden 100 de 25 teminat alını~. 

Z-yi. Nüfus kbdımla tekaüt 
beratını mühünimle birlikte zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es 
kilerinin hükmü yoktur. 

Mütekait cerrah Ali Galip 

Şelırenıaneti ihinat1 
., Hatçesulran Karabaş 58 ıo;; ,. 96 &:rlmisil 

., l.alahayrctti-ı Şc gülhamamıl O 27 ., 96 lcarısııhıl 

Üskudar Bostancı B:ıjl;dat c:ıddcsi 498 ,, 96 Ecrimısı' 
H.ı!Ada ev$a1ı muharrer em!Akir bir ene miıddet Ye hü!rometçe 

talep vukuund:ı tal>'iye edilmek şartile ıcarn raptedilmek ilzre 

6-7·930 tarihİ'lc musadif Pazar gunti saat 14 de mw:ayedeleri 
mukarrerdir. 1 n~ip olanların ~ ~ 7,50 temhat makbuz.arile yevmi 

\"C saati ezkOrc;a fscanbul ;\!illi ernlAk "llUduriy~tlne mUracatlan, 

Şchrcman~tinden: Hasta naKlıne 
mahsus ı ;, 16 numar•lı lkrliye 
markalı iki otomobil ••tıfmak ıçin 
kap•lı zarfla müuycdeye konmuştc• 
taliplerin şaartnatl'e olmak için her 
gün le\azım mul!ürlüğıine gelmeler' 
Teklif mektu;ıları'lı da ihale gıin'i 

olaıı 24 Temmuz 930 peışembe 1 Ald 
günü saat on beşe kadar mezkur ':xn• anmayınız :::n 
müdürlü~e vermeleri. t 

• • "' •· F antazi Kaşa pantolonlar 5 liradan başlar • 
Ba\'aııt dairc<indcıı; Veznecilerde .. Zarif Çocuk elbisesleri 5 liradan başlar ~ 

Camcı Ali mahılie'1nin Vezneciler •~ 
c·•Jdesindo 55·55yeni 5J·53 eski em!Ak .. Sof Caketler 7 liradan başlar 
numaralı iki bap mna dükk4n ÜÇ kat ~ yazlık keten elbiseler 8 liradan başlar 

kAglr haneler hedim ve nakil masrafı 
alıcıya ait olmak ilıere kapalı zarf •• Kostümler 10 liradan başlar 
usulile müzayedeye vazedilmiştir. •• Pardesüler 13 liradan başla?". 
Almak ısteyenlerin şırtnımeslnl gör- •~ 
meıc üzere fen kalemine maracaat ~ Ismarlama kostümler 25 liradan başlar 
ve ihale g!inü olan 26 7·930 cumar- .. K_AZMIRCI ALI RIZA teal günü saat on dordo kadar teklif •• _ 
ve teminatı havi zarnarı daire encü· ._ 
menme tevdi eylemeleri llAn olunur •• Müessesatı fstanbulda Eminönllnde, 

* • * •XXXX• Ankarada Kooperatif kartısında ~XX'Il 
Şehremanetlnd~n : Beyoğ'lunda 

San Loırı mahalleslnın meşrutiyet 

caddesinde 187 numaralı dükkdn 
kiraya verilmek için kapalı zarfla 
müzayedeye konmu tur. Taliplerin 
şartname almak için her giln levazım 
mil~ürlüıüne gelmelcrl Teklif mele· 
ıuplarını da lh•le günü olan 23 tem· 
muz 4;30 çarşamba günil •aat on 
be~• karlar mezkur müdürlilğc ver
meleri. . . ... 

Şehremaneıındcn: 50 lira ücreıle 

billmtihan durt mu'11mmin alınacak· 

nr. Aranılan evsa[ ve şerait: 

1 - Yaşı 25 ten aşağı 50 den 
yukarıya olmamak ve Sihhati yerinde 
olmak. 

2 - Başka bir yerde işi bulun
mamak. Ve şehir dahllindc emldk 
sahibi olmak. 

J- Em!Ak ve erazi kıymctlerile 

muhtelif inş•at vo bunların mesaha 
ve hesabaıı hakkında mal~maıı bu
lunmak. Bu evsafa haiz olanlar ma
halle heyetinden alacakları hilsnühal 
şahadetnamesl \'e tasdik 1 s.hhat r•· 
roru ile hulunduklan hızmetlere alt 
evrak ve' \'CSalki mil<t:ı hebcn şeh· 
remanet1nde cemlyeıi belediye kale· 
mine müracaatla isimlerini kaydettir
meleri ve imtihan için 10 Temmuz 
perşembe gtinll saat Uçte hazlr bu· 
lunmalan i!An olunur. 

Istanbul Erkek lisesi 
müdürlüğünden: 

Veklletl .:elılece vrupaya tahsil 
için talebe gönderilecektir. Namzet· 
!er mektepçe tcııblı edilmek üzere 
Istanbul Usesi ıon sınıf talebesinden 
ikmali olanlar dahi dahil olduğu 

balde talip olanların ikişer fotoftrafla 
birlikte Temmuzun 6 ıncı pazar günil 
mektebe milracutları. 

lstanbul stklzincl icrıı daire

sinden: 
Bir deyni mahktimil bihin 

ti! ııinl tahsili hakkında tahtı 
ııacıza alınan bir kasa ve bi• 
müsta~eı seccadenin 8·7-930 
tarihine milsadif salı günu sabah 
saat onda gnlatada Arabyan 

hanmdn funıhtu mukarrer ol
duıtu ilAn olunur. 

Ev~al Levazıın ınüdürlu~un~en 
Guraba hastanesine lOzumu olan 282 kalem eczayı tıbbıy 

kapalı zarf usulile münakasaya vazedilerek Temmuzun yirmi al 
nncı Cumartesi günü saat on be~e ihalesi icra edilecejtinde 

talip olanların şeraiti anlamak uzrc her giln levazım mtidürlüll;Un 
\'C ihale günU de tcmlnatt muvakkate akçesi cJa~ 127 5 liray 

.nüstashilıcn idare encümenine müracaatları. 

Ziraat ınfi~endisi olmak isteJen lise mezunların 
İlan 

Ankara da tesis edilen Yük- 2 .• 1 7 den aşağı, 22 den yu 
sek ziraat mektebi 931 senei dev n yaşta olmamaları 
resi bidayetinde tedrisata başlı· 
yacak ve şimdiden staj için ta

3.· Ziraat mesleğinin kab 
ettiği kabiliyeti b~eniyeye m 
lik ile! ve emrazdan salim o lebe alınacaktır. 

Kayt ve kabul edilecek efen lan 
dilerin : 
ı.- Lise mezunu olmaları 4.· Staj veya tahsil devresi 
2 - Vekaletin tensip edeceği ortasında meşru mazerets 

çiftliklerde bir sene staj görme staj veya mektebi terk edenle · 
leri lazrmdır. Staj Vekaletin ta- Hükfunet tarafından kendileri 
yin edeceği resmi veya hususi ya~ılan ~asrafı t~zmin edece 
çiftlik ve müesseıatı ziraiyeden lenne dair Noterlıkten musad 
birisinde yaptırılacak ve stajiyer dak kefalet vermeleri artla 
leri staj müddetince mahiye da haiz bulunacaklardır. Bu § 

50.- Lira ücretle aynca harcı- raitte dahil olmak istiyen efe 
rah tahsisatı verilecektir. dilerin eylUI 930 gayesine ka 

Talipler bundan başka : dar İktısat vekaleti ziraat um 
ı.- Türkiye Cümhuriyeti tab- müdürlüğüne müracaat etme! 

asından olmaları ri ilan olunur. 

Darullunun eınanetin~en= 
Türkiye Ciimhuriyetinin bil· tenasip ve ilmi usule müsten 

yük banisi ve ilk reisinin ismine olarak yazılmış en iyi eserin s 
izafet!~. v: (Gazi M.ust?fa. Ke: hibine Cümhuriyet bayramı 
m~l ~ukafa~ı) n'1?1ıl.e ~!mı hır lan 29 Tcşrinievvelden bir gii 
mukafat tesıs edılmiştır. Bu evvel ita olunacaktır. 
mükafat ( 1500) liralıktır. De-
mokrasiye ve Cüınhuriyete ve Eserler, Eylülün b:rine k 
bilhassa Türkiye Cümhuriyeti· dar kabul edilecektir. 

ne ve Demokrasisine müteallik Eserler makbuz mukabilin 
ve isim ve mevzuundaki ulvi· emanet kalemine tevdi edilme! 
yet, ciddiyet, ehemmiyetle mü- dir. 

----------...---~~-~~~~~~ 

fJikmet Riza J I. 
Sarayburnu parl{ında 

halka bedii bir zivafctl nıusiklvc 

'W~r Yermektedir. •141M••141M• 
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lnksek ınnhen~is mektebi 
~ llibayaat koıııisyontınclan: 

1 
l\Jektchımlzln ~enci maliye zarfında ihtiyacı olup vtri!en liatlann fazla 

ı. öroılmcshe mebni milnakasaıı intaç edilmiyen (18000) kilo koyun (3500) 
ilo kuzu ve (J500) kilo sığır tdnin 6·temmuz <.'30 tarihine milıadif pazar 
ıinU saat 14 ıe pazarlık suretile ihalesinin icra kılınaca!!ıı lllıı olunur. 

BUYÜK 

Tl11l8E PlllNGOSO 
6ncı keşide 11 Temmuz 1930 dadır. 

BOyOk ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca: "100.000~, liralık bir 
ınükafat ile"50.ooo.;~4oooo., 
··25.000~, ~~10.000., liralık l>ii-

yük ikramiyeler var(lır. 
Hiç kazanmamış numaralara 
"30,, ar lira teselli mükafatı 

verilecektir. 
Biletler : Bayilerden Temmuzun 

yedinci günü akşamına kadar 
talep edilmelidir. 

.. U} 
l Deniz Lisesine 
cag 

-' talebe alınıyor 
l 

;.Jzl Deniz liE?esiı1eg·irınek arztı eden 
ıtu 

ıoıo orta ınekteı) ~elıadetnamesini 
~t< 

iite haiz veya iıntilıana talip talel)e-
~ak nin teınnıuzuıı 15 ine ka<lar Hey
~en beliada ınektep miidiiriyetine 
~ 111iiracaat etmeleri. 
tas . ' 
jlUh 

söı f 
E İeıır 

ji 

T~HKilE KiBHiT Ye ~llMlK 
1NH1SARI İŞLETME lDARESİi 'DEN: 

Memur kadromuz hamamdır. Beyhude müracaat edilınemesl 
rica ve llı\n olunur. 

P. T. T. ~. nıu~uriJeti 
Le\razun miidiirlüğüncl~n: 

i Sayyar posta nakliye memurları için 150- l 80 takım maa kaş· 

~ ket elbbe aleni mlinakasa usullle miilıayaa olunacaktır. 19 T 0 m· 

I s . muz 930 tarihinde munakasası icra kılınacak olan mezkônılmik
:<;n< dar elbise ve ka•kete 11it şartnameyi almak için şimdiden müna. 

1 kasaya iştirak için de mezkôr tarihe müsadif Cumartesi günü saat 

1 _ 14 de Veni pv'tancde mübayaat komisyonuna mLırnca:ıtları. 

; ~r~ lstan~ul f ilaJetin~en: 
1.ıi/iAl 930 -cne~i yo: mukclleliyetini nakten ifa edenler için Hazimn 

·~ _ ve Te~rini en-d ayları taksit zamanları ve bedenen Ha edecek 

oianlar için Ey!ı)J, Ttşrinlcvvel, ~!art ve • 'isan a;ları iş zamanları 
tayın kılınmıştır. l\tukcllcfiycti bcd~niyc için tayın edilen İlk tak

sit ıamanı hu!Ul et~,:ş olduğundan mükclldhcti bct!L•ni~c csha

bının mensup olduk!arı idarei hususiye tah>lt şul'eicrine tediye 
eylemeleri ve taksit zamanlarında tediye ctıniycnler lıakJ..ında ~ooe 
ve köpruler kın un ile tahsili emval kanL1nun mC\ ~ddı mahsusa.<ı 

mucibince muamelei !Azime ifa edileceği tebliğ ve beyan olunur. 

• 
ğe ı ' 
Os -

ı.ı 
~ 

lı 
ı , lKTISAT VEKALETİNDEN: 
S: iktısat Vekaleti Ankara Ziraat ve 
~ baytari enistitüleri inşaatı 
fıı Herhangi bir )'anlıflığa mahal kalmamak ilzere Ankara Ziraat \'e bayıarl 
J> aısılıü binaları ikmali ln~aa milnakasa>ı kapalı zarflarının 15 temmuz 9.30 
..a · I ~f .. ıı ı;il ı!l saat 2,5 ta lkauı Vektletl Ziraat mUstcşarlığı kısmında toplanacak 

hale komlsyopuııa teslim olunacağı ve muoyyen saattan sonra zarfların 

1 - kı bul olunmayacağı Ye muk3'·dedekl yedi ay müddL'll inşaatın sekiz 
ı ın a)a lbUg 'undo~u alılkadarana ilan olunur. 
h 1 ~---~~-----------------
~ n Ticaret ve Sanayi Erbabının.ve 

ır ~~ Mı"ıesseselerin nazarı dikkatlerine: 

\:~ l~a~an sorunuz 
~fa 
eıa 

ft J 
ar 
aı 

Ju 
ka\ . 

ıc. bi11oı 

1 İedrc! ve Sa ay! oda. ından: [fazı Kim,c'erin komisyuncll ~ıfa

ını !J. ı·ı r ık ..:a ip re~ !Aın ve •irkulerlc 1 rnnbul haricİnd11 hazı 

ıc. rdı kri "" rn i, e<c!cri aldattıkları ve dOhrıdıtdıkfarı tevali 
_d l ı l)cCLı· l l •ı.ı!, ılm:ık~:ıuır. Ba kalıil kimselerin iş teklif. 

< • ı ı 1ı ıt:p ulanhrı ı t V\ lA odamıza ınuraı.:aatla rıı>ıamc'ede 
Jtlu cU kını :'er h:ık.· 0 1111' n1lh'.ınıat alnı·ıl.ırJ r:ı"·'\''1 t•lurı·•r. 

lngiliz mamuUıı 

"NJSYONAL,, MOTÖR~ 
~Jazot ve mangal kömürü ile 
müteharrik gayet sade, iktisadi 
ve fiaıı her türlü rekabetten 
aridir. Tediyatta teshiUt. Her 
zaman teslime amadedir. Ta!sillt 
için Galatada Perşembe pazarında 
Arslan Hanında 1 -5 numaralarda 

IZAKINO ARDITTI 
mtiessesc>iııc müracaat ohınmasL 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu M•kte;ı sokak No 35 

muayene sabahtan akşamı akıdır. 

lstanbul liseleri mubaynaı ko· 
mi5yonundan: 

Komisyonumuza merbut leyli 
Ji<c orta ve muallim mckıcplerile 
pansiyonların,. l ·6·931 tarihine h
dnr ihtiyaçları olan yumurta, sade
yağı, şeker, kuru meyvaları ile bit 
kısım ıüt ve sebzeleri 20-7-930 tı· 
rihine mtistdil pazar günü saat on 
altıda ihalesi icra kılınmak üzr~ ka
palı zarf uıulile münakasaya konul· 
muştur. Talip ölanların fannamelc
rl görmek ve tlfsil!ı almak üzere 
Galatasaray IJseslndekl komisyon 
iitabeıine mtiracaaıları. 

Amme·Luther-Scck·~;reffeniu! Werk 
aıbık fabrıkalanndın miltc;ekkil 

dQn)'aca meşhur 

MI A G 
Htr nevi değirmen, ekmek fınnt, 

ıUolar, çimento, bira ve kAğıt maki
neleri tesis edilir. 

, _ _.:, ____ _ 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Tedrisatı umumi ye dersleri dahilinde olan resmi ve maarifçe 

müsa<ldak husu'! ilk, orta ve !U mektepler, Darülfünun şuabatı 
vcliseler talebesinden olup tatil zamanlarında !ılaya gidip gelecek 

olanlara Mayıs bidayetinden Eylill nihayetine kadar D~vlet demir

yolları üzerinde 'eyahat ettikleri takdirde nzimct ve avdette senede 

bir defaya mahsus olmak iizre % 50 tenzi!At yapılacak ve bu 

baptaki tarife 1 Temmuz 930 tarihinden itibaren mevkli tatbıka 

vazedilccektir. 

TenzilAtla seyahat edecek bu gibi talebinin mensup bulunduk· 

!arı mektep idarelerinden fotograflı bir vesika istihsal ederek bilet 

alacakları gişelere ibraz etmeleri lazımdır. 

Bll hL1sust11 daha ziyade tafsilat almak arzu eden zeYatın ma· 

halli istasyonlarına müracaat eylemeleri ilan olunur. 

* * * Erzurum • S•rıkamış - Kars demiryAlları ldoresine me:lıut Sarıkamıs 
eczahane•i için şehri 120 llrs ücretle diplomolı bir ecz,ıcı aranılmaktadır, 
Talip olanların veıaiki resmiyeierile ve 15-7·9JO tarihine kadar Hilydarpo
şada işletme müfttlifli~ine müracaatları lüzumu. 

* * "' 
Kon)a Iıletmc mtifeıüşli~i telgraf ate!yesı için telgral ve ttlefon makine 

ve santralarının gtrck tlektrik devrelerine \ e ger(k~e torna ve teS\'İye 
işlerine hakkile aşina bir işçiye ihtiyaç vardır. imtihanda muvaHak olan 

ehliyet ve iktidarına gt're 'ehri makrnan 75 ile 100 lira arasında ücret verile· 
cektir. Talip olanlard•n lstanbuldakilerin nııfus te1.kcresi ve askerlik vesika· 
!arile l hydarpaşada işletme müfettişliğine \e An karadakilerin de yol \C 

mcbanJ daire.!=ine lüJ.:umu müracaatları. 

ftlJos · ~ııkısıi ba~nın 
işletmeye kiişadı 

l':rej!;li - Irmak hattımızın 70 kilomctrodan ibnrct Filyos - Balı
kmk kısmı 1 Temmuz 930 tarihinden itilıarcn yolcu \'C eşya 
muamelatına açılmı~tır. 

Bu kı<ım üzerinde haftada iki defa Cuma \'C Salı giinlcri i~le
yccck muhtelit yolcll treninin tarilcsi hcrnçhi atidir. 

Filyo>: hareket: 4,30 lh!ıkt>ık: hareket: 

Çaycuma: mll\·ao;a!at: ı O, 1 O Ccbccilcr: mtmı,alat: 

Tefen: 

hareket: 
mili ;Nılat: 

harcklt: 

muvas~lat 

lı:trckct: 

10, 14 

I0,45 

10,~.1 

ıı,ı.ı 

ı 1,18 

ı ı ,.ıo 

harck<.:t: 

Kayadi!ıi: murn,alat: 

harckct: 

Tdcn: mu\'a,,;thıt 

hareket. 

Çaycuma: muvasalat: 

13, 15 

1 :ı,36 
13,50 

14, ı 2 

l .J-, ı 6 

ı -~ .. 37 
14,45 

lspirto ve ispirtoltı içl<iler jrıl1is:ır1 
U ınupı ıniidiirliiğiinden; 

Talep üzerine meccanen p!An ve 
proje tanzim ve mühendislerimiz ta
rafından ziyaret edılir. Fazla talsil~ı 

lçin Galatada Perşembe pozorında 

Aslın handı 1·5nurımalarda mühendis İspirto ve ispirtolu içkiler\ rülen lfü:um üzerine mün;:ıkasa 
İZAKİNO ARDİTTİ inhisarı idaresinin İstanbul i- 1 t~n:ıdit edi~m;şti~. 22/7, 930 :a-

. .. 1· · . nhınde muteah!ııde ıha.e edılc-
Milcıscse!erlne aıuracaaı olunması. r:ı.s çınde kamyonla hır sene zarfın- • . d r 1 · • 

nmlsyonlar, değirme~ ta<ları koyışbr, 1 d • . .. cegın en ta ıp eıın ıartı~ı:ı an-
k ı , · . · - d 1 . , a yaptıracagı naklıyatın mu- Iamak ve pey •ürrneı, ıçın U-

ipe v~ v:.. u r:car .. t~ mute a r saır ' . . .• .. .• .. .... . · . 
hllcüml mcvat de ..,m,wia rnevcutrnr. nakasa ~uretıle 15, 6, 930 tan- . mum muuurluk Tıcaret şubesı
-..,-- .--·'-- - , --- · ---;:-i hinde ihalesi mukarrcrkea gö- .1 ne müracaatları. 
li.ı111cıı vet Sitntligı :~-<><><~o~~~e 
ıniidt~rıtiğiiııde;1 1 Gazi rnuallim mektebi. 

Fatma Berkemal Hanımla 

Hüseyin Fehmi Beyin 17488 İk
raz numaralı deyn senedi mu
cibince Emniyet Sandığmdan 
istikraz eyledikleri meblağ mu
kabilinde Sandık namına mer· 
hlln bulunan Kasımpa,ada Ca
miikcblr mah:ıllesinde cedit Top
çular sokağında atik 28 ve ce
dit 16 numaralı otuz beş arşın 
arsa üzerinde \'C fevkında bir 
odayı havi bir dükk:lnın tama
mı vadesi hitamında borcun ö
denmemesi lıasebile mıtzayecleye 
çıkarılarak dört yılz lira bcoel 
mukabilinde sı\bık Oiyarıbekir 
Müddei Umumisi Adem Sabri 
Bey namınl\ kat'i kararı çekil
miş ve bedeli müzayedenin tes
limi vezne edilmesi hakkında 

mumailcyhe gllnı!erilen bir haf
talık ihtarname zahrına mahal
lesi heyeti ihtiyariyesince yazı
lan meşrubata nazaran muma
ileyhin gaybubeti dolayısile ma· 
halli ikametinin meçhul bulun
duğu anlaşılmı' olduğundan ta· 
rihl ilandan itibaren bir ay zar 
fında mozayede bedeli tesrmı 
vezne edilmediği takdirde zarar 
ve ziyanı mumalleybe ait olmak 
üzre mezkOr dükkanın icra ka· 
nununun maddel mahsusası mu
cibince yeniden satılığa çıkarı-

lacağı i!An olunur. A 

lsıanbul i'cinci icra memurlup;undan: 
B:r borçtan dolayı mahcuz ve 

p•raı a Ç<Hılmesl mukarrcı· bir adet 
Fransız mamu!Aıı pi)ano ~·~·930 

t:ırihine ınti~3Jif c~martesi günü saat 
on ikide Taksimde 'ıra snviicrde 
l\sh ·n oıı;IJ aparcımanında açık art· 
ıırına .uıetile satılacağından talip 
olanların 930 1707 do ya numar~sım 
mıisıahsitıeıı mezkOr gün ve aatıa 

ma'ıallin<l hazır bulunacak memu-
1 unoı rnuı l"'~rtan ilıh1 oh.nur. 

Tcşl<ilatı ve kabul sartlart • 
c;1zi ~lu ılliın ıncl.tebi h:r ihzari ve bir nıc< 1 ek! k1>1mJan mürek

kep ytlksck dereceli \'e leyli bir muallim ınek:Lhı !'r. 
fh1.ari P.ısrr.ın tedris müdd~rı iki ~ene olu,> ıkinci c;ı:ncd: talt:lıc 

fen ve cdclıly:lt ~·ıbelerln1:n birine avrıh. '.\lc'<ıebi:ı ihzarı kı,mını 

bitirenler mc•le~I kısma geçerler. :\leslckt k• ım: 

1 - Riyaziye, 
2 - Tal'li)'r, 
3 - Tarıh ve Co~rafya, 
4 - · Eu•bi)'aı, 
~ - Pcuagoji, 

Ş~t.&rinl ha\ idir. .\blekt şubelerin tahsil muJdcti ilç söınr.>tirdlr. 

Bu şubclcrJcıı birini bitirenler ortı mekteplerle mual!i:ıı mekteplerine 
mu•lliın olurlar. 1 

;\fc>leKI kısım mcw;ı!arı DarJ!fu·mn Fen, LldJ!yat ş:ıhclcrine rire -
rek üç söme,tir dahı dı!vamU:ın sonra li"ia:1 lıntihı.nln.ı iştir3'.< ttmck 
hakkını kazanırlar. 

Gazi l\lualllm mektebinin ihzari kısmınJ aıat;11.1Jki şartları haiz 
talebe kabul olunur. 

1 - Vücudu sa~lam ve kusur_uz olmak. 
~ - Yı~ı yirmi üçten fazla olmamak. 
3 - ilk muallim mektebi mezunu «lınak. 

4 - :\-Jekıebe kabul l~ln yapılacık müsabak• lmtih•nınd> 

movallak olmak. 
.Mektebin ihzari kısmının müsabaka imtihanına girmek isteyenler 

Temmuzun 19;30 nihayetine kadar ilk muallim mektepler! müdürlük· 
lcrinc ve muallim mektebi bulunmıyan )'erlerde orıa mektep müdür
lüklerine mOracaaı etmelidirler. 

Yapılacak müsabaka imtihanlarının tarihi ikl Ağustos cumartesi 
,.e 4 ı\Rusros pazartesi günleridir. imtihanlar muallim mektepldnde 
bulunmıya~ yerlerde orta mekteplerde ı.hrirl olarak yapılacaktır. 

lmtih•n saallerl Gazi :\lualllm mektebi nıüdilrlılj';ünden gönderilecektir. 
Gazi .\lııalllm mektebinin mesleki kısmına ihzari kısmı bitirenler· 

den başka aıaP;ıdakl artları haiz ol•nlır da kabul olunur. 

l - Vücudu sağlam ve kusursuz olmak.. 
2 - Y a<ı ı (rml b~şıen fazla olmamak. 
3 - Liseden mezun olmak. 

A) lllf'ltkl kısmın Pedagoji fubeslne gcçınek için ihzari kısmına 

girmezden en el iki sene ilk mektep muallimlljtl yapmış bulunmak 
şarttır. 

il) \lcslckl kısım şubderine girecek l!se mczanlrn 20·Eylıll·930 
tarihine kadar mektep mudılrlü~tine müracaat etmelidirler. 

~X'X'.XX'.XXX)<>ô<8X>cX>:X>:~::><>IX>< -- ------ -··~- -
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GUzlerinize tabii hareketlerini 
veriniz 

Şayet adi gözlük camlarını Jsti• 
mal ediyorsanız. Bütün 'cylcre ancak 
camların ortasından baktığınız tak
tirde sallyeılerlnl görehi!trsinlz. 

Onların yerine ZEISS PUNK· 
TAL camlarını lrnllanmak için ne 
bekliyorsunuz? Sorıhları fenni blr 
surette tayin edilmiş, ve büyük bir 
itina ile kesilml~ olduğundan kusur
lıı gözleri, normal gözler haline lf· 
rağ eder re tabi! hareketlerini verir. 

GllzlOkçUnüzden mutlaka 

Camlarını isteyiniz. 

G'..izl~riniz için dah:ı 1) i cam 
tas<>vvur cdilemez.ZEISS PUNK

TAL camları lllltıin muhim göz· 

hikçülerdc satılır GözHıkçti, 

camların gözlerinize tamamile 

uygun olmalarını temin eder. 

395 numarolu renkli Pl1NKTAL 
kataloğu Mümessili: fatan bul G. 
DIEL!\fANN ve BILL müesse

sesinden isteyiniz. 

lstanlıul ikinci ticarot mohkeme· 
sinden; 

lsıanbu!'da Tohmis sokağında 
Mısır ç•rşısı kapı<ı itıis•llnde klaı 
ticareti ile ml'lşte~il Aron Kohtn ve 
~eriki l laı ıın Pile son 'un mahkeme
de il!nı ill~<ına \'e ifl~slannın 29 
1 hzlrnn 930 tarihinde aı·ılmasına 

karar 'enlmiştlr. 
1 -- ;\lıımai!cı hten alacak ve is· 

uhkak iddh edenlerin işbu haklonnı 
t:rihi i!:l1ı.!1:r it.L ren bir ay içinde 
mahke:ııcde ;rı,ı, idıresinc milrocaar. 
;• kayıt tttirmtlcrl ve Lu bapta 
vekillerin a>lı vey1 :nusadJJ\; suret
'erininin te\•di etmelcrL 

2 - .\lıi!!ise lıorcu o'.anların 

dahi keza bir ay ı,indc kendilerini 
bildirmeleri bil:ifı·ıJa lıartk<t cuai 
mes"aliycti muciptlr. 

3 - Mılllise oiı malını t.er ne 
sun;ıle olursa olsu~ elltrindo bulun
dur.;nların O mallar ilzetindckl hak
ları mahfuz olmak şartile keza bir 
ay içinde ill!s idaresi emrine tevdi 
etmel rl ve etmezlcr~e cezai mesull
Hte nğroyacaklordır ki makhvl ma
zetleri J>u:nnmadtkça rüçhanı bakla
rımhn mahrum ka!acJklordır. 

4 fik iç,iml 9 temmuz 930 
tarihine musadi[ ç~rşamlıa günü saat 
1-l te m;ı: keme ifit• odasta·la ak
tcdtkce)nti~n olac.ıklılarııı ye\ ın ve 
vakti mezkiırda bila~alc rcp hılve
klle hazır lıulıınmaları \'C müflisin 
borç'.ula'1 ile kd l!erinin ve borcu 
ıekcfhıl eden sair klmselerb içtima 
da bulunın•ğ• hakları lıulunduı;u 

kra ve if!As kanununun 214 üncü 
maddesi mucibince ıebll~ makamına 

kaim o!mo'<: 0.zere ilAn olunr. 

VlM MUTF;.K 

TAKW.~ARIJıll TEMiZLER 

Atı ne•i ten.::ere, taa ve bun 
V11' ile pek kollJ teıııllleııir. 

Ylf bit -- tıaerine lılr u 
Vlıl ,.rııerok leıni>lenecek ..,.,, 
""'ıılll• eyice oval&Jmu. Lelıoln 
bir 1&11i1ede kt.1bolar " &eooerı 
•• h.wılanmz lertemiıı ııarl&r. 
Vln bıçalılln, poneleıı OjJaJ1. 
eini duvar 1'8 d6'emelert temizlemek 
için dahi mll...U dir. VlJ!'i.ıı do
kundntu yerde piJılik '' leke ula 
kalmaz. 

llıın,·nı-•ıle lıtr dMrlU tcmı•lllJ 

i~i" v;,,. '''•'""' cdini•, 

1.tvv Diı°"'"~' Lını.•ltd, Poct W.:..7\,, lJııi.ıı..-ı. 

SEYRİSEF AİN -~1eı-kı.:!' :\ccqt • (._.ı·ı kıJ:ı J 

bası:ı lı. B , )l" 1 21.J? ~ı~'>' 

1emesı: ~lı'ı.ııu Jlye lll1 altın:lı 
l;tınbl ~40 

Mudanya po tası 
CumJ, Pazar, Slaı, Çar. 

şarnba g•inlcri !d&r~ rıhtımın· 

lldn 9 da kqlkar. 

(Gl'LCE'.\IAL) vapuru ta· 
rafından yapı makta olan 
(IZ:'>11R SÜR' A r) po~taları 14 
Temmuzdan itibaren badema 
h~r hafta lstanbul'dan pazar
tt-si lzmir'den çarşamb~ giin
leri !aat 14.30 da kalkar. 

(\H:RŞIN) SÜR'AT) past11-
lan da 16 Temmuzdan iti
baren her hafta İstanbul'dan 
çarşamba gi.lnlcrl saat ı ı de 
kalkar. 

Yal ova seferi 
tadllAtı 

Cllma giinleri köprü den 

Ya!ova'ya ( 10) da kalkan 

vapur 3 Temmuz cuma gu

nilnden itibaren ( 13, 15) de 

ve Yalovadan saat (iO) de 

kalkan vapur Lla ( 19,45) de 
kalkacaktır. 

la lota 
Plaj ve 
Kaplıcaları için 

Cuma postaları 
Köprüden: 

S, D. S, D. S. D. S, 
8 00 9 00 13 15 2 1 3 

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

lskenderiye sür 
at postası 

(İZMİR) vapuru 11 tem
muz cwna günü saat 13 t 
Galata Rıhtımından kalkara 
rtesi sabah İzmir'e varaca 
e ayni günün akşamı İzmit 

den kalkarak pazartesi İsken 
deriye'ye varacaktır. !stı:end 
riye'den çarşamba ka.lkln!ı 
cuma İznıir'e varacak ve ö 
leden sonra lzmir'den kalk 
rak cumartesi öğleden son 
lstanbul'a gelecektir. 

İstanbul - İskenderiye yol 
cuları için: 

Tek yataklı Lüks kamara 
!ar. Bir yolcu için 22 

Tek yataklı Lüks kamara 
!ar. Çift yolcu için beheri 19 
Tek yataklı birinci 
kamaralar 
Diğer birinci kamaralar 
İkinci kamaralar 
Üçüncü kamaralar 
Güverte yemeksiz 

Bir yolcunun azimet ve a 
det biletinin avdet kısmında 
yüzde yirmi beş, üç veya dah 
fazla nüfuslu bir aile olurs 
yüzde otuz; ve üç veya <lah 
fazla nüfuslu ailelerin yalnı 
azimet biletlerinden yüzde o 
tenzilat yapılır. 

-ı;~-i; sÜ~-·a_t_nos--ta_s_ı 

(Gi.ılcemal) vapu;u 4 tem

muz Cum1 ı 4,30d.1 GalatA 

rıbnmından Kalkarak Cumar

tesi ıablhı lzmlr'e vnrır lzm! 

den pal.ar 14,SO da kalkar 

pazartc i sabahı lstanburıı gell 

Vnpt1rJ;1 mükemmel bir 

orke>tra ve cazbant mevcut· 
tur. 

T ·abzon ikinci 
postası 

[Ankara] vapunı 3 Temnıll 
Per$Cmbe akşamı Galata rıhn· 

mından bırelr •Je Zongulda 

lnebolu, Sinop, Sımsun, Ünye, 

Fatsa, Ordo, Giresun, Trabzon. 

Rize l lopa'ya gidecek ve pıızM 

iskelesilc Rlıe, Silrmcne, 

Trabzo:ı, Polathane, Görcf 

Gh'esun, Ordu, Fatsa, s,msurı. 

Sinop, lnebo!uya u~ayarak 
gelecektir. 

Dr. A. KUTIE 
Muayenehane ve tedavll ele~ 
rlk.lye labratuvarı. Karıık 
Topçular cadde<I 34 

.Me.a'ul müdürü BurJ.llllP 

• 




