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NUSHASI & KURUŞTUR 

1- OUmrUk d•polarında ne· 
kadar hırsızlık o1mut ? 

2- Asri meıarhk nerede 
yapılacak ? 

~ ~ -~oci ~ahifede : 
1 Sinema bayots 

lngiliz slyast 
hayatı 

E~lak üzerinde yapılan 
ıkraz muameleleri .. 

Bu iş olmıya
cak gibi ... 

Gazi Hz. 
Yalovada bulunugorlar 
Gazi Hz. diin de ıeç vakte 

kadar Y alovadan tehrimize 
Eylp hattı iki sene avdet etmemi,ıerdir. 

Kendilerinin daha bir miid 
den evvel inşa det Yalovada kalacaklan an 

edllemiyecektir .. ,_ıa_ı_ıım_•_k_ıa_d._r. ____ .ıı 

Behçet Bey 

Amerikanın bütün tütün ih
tiyacını Türk tütünlerile temin 
edeceği anlaşılmıştır. 

Fevzi Pş. Hz. bu
gün geliyorlar 

1 Büyük erkanı harbiye reisi 

Kuvvetini kendi ekseriyetin
den almıyan bir hükfımct nasıl 
mütereddit ve zayıf olursa, mu
halefette samimi ve musır bu
lunmıyan bir fırka da nihayet 
enerjisinden ve birl\k kuvvetin
~en bir kısmını kaybeder. İngi-

Emlak ve. E ~tam Bankası ipotek yapmak 
ımtıyazını istiyecektir. 

müşür Fevzi Pş. Hz. bugünku 
trenle Ankaradan gelecekler, 
Haydarpa§ada merasimle istik 
bal edileceklerdir. 

Atıf v• Halit Zıya Begl•r ANKARA, 3 A. A. - Yük-

1 
· aki · takarrür eden Zü sek Erkanı harbiye Reisi Fev-

Iız muhafazakar fırkasının son 
zamanlarda gösterdiği manzara 
bunun bir delilidir. İktısadi buh 
~ ve bundan mütevellit işsiz
lik derdi lnigliz siyasi hayatını 
tazyık ettikçe, fikirlerde ve va
ziyeti ıslah için takip olunma
sı lazım gelen yolların intiha
bında ayrlıklar hasıl olmakta
dır. Artık eski an'anelerin, yeni 
vaziyetleri idare edebilecek sih
ri ve tesiri kalmamıştır. Parla
mento hayatının zorlukları ve 
zafları asıl bu iftirak temayü\'
lerinin artmasından sonra, İng,l ! 

terede daha ziyede hissoluna-
caktır, 

ZEKl MESUT 

Banka pek rakında on iki milyon liralık 
ştır mız · p H 1 b ·· ·· • ı 

rih belnelmilel fotometri kongre zı ~~a azret e~ ugun og e 

obhgasyon çıkaracaktır. 
· T .. k' · temsilentapu mü trcnı ıle İstanbul a hareket et-

51Jle ur ıyeyı . . d k'll d" · • · Atıf kadastro hey mış ve ıstasyon a ve ı er ve as 
rimize atideki izahatı vermiş- 1~fum~18! mu"" d'ürü mühendis keri erkan tarafından teşyi olun 
tır · eti ennıyesı t • . . . "h dil muş ur. 
"- İstanbuldak' b .. ·· k ı.. · b" Halıt Zıya B. ler ıntı ap e -

ı uyu "'r ı . M l" V k' 1 . b 
na Bankamıza karşılık gösteri- mişlerdır: a ıye. e a etı u 
!erek 500 000 l" lık h . sene yemden tatbıka karar ver-

' ıra e emmı)' et- · · ·· kk f 
Zirai sahada faaliyet 

li bir istikr~· ktı' · · .. dig"ini tahnn musa a at ve 
~ a ıçın muraca- ' · d' · kı f ANK RA T f ) at vaki olmuştur. emlak içın t~k ın ~et or- A , 3 ( ele onla -

Bu mesele · t tkik . mülleri üıennde tatbıkat yap- İktısat Vekaletinin ziraat kısmı 
yı e ve ıntaç k ·· Maliyt'den de iki ka yeni faaliyet kadrolarını hazırla 

etmek üzre geldim. Y ann An- ma uzere , . d d d" - -
k d dastro fen hey etın en e ıger mış, Hey'eti Vekileye vcnniş-

araya av et edeceğim. Henüz . . . . , ·ı· d"l k · iş neticele""\meden fazla malfı- ıkı kışı hey ete ı ave c ı ece tır. tir. Hey'eti Vekile k11drolan tet 
kik ve kabul etmiştir. 

mat vermeği muvafık gönnüyo 
rum. lstanbul bentlerinin Faaliyet yakında ba lıyacak-

Yetimlerin mevduatı ne vaziyeti ur. \ 
kadar? ,-~~~~~~~~~-' 

Bankamızın sennayesinin ANKA~. 3 (Te!efo?la~ - "4.#ekleplı·/er 
tahsil edilmiş kısmı 10 milyon İstıın:bul bogazınd";1tl_ yınnı _su ır.1.~ 
liradır. Bundan başka Adliye b_endın~en bu sene ıstıfadeye ı?· müsablJkBSI 

Emllflı Bankası MildürU de eytam sandığında mevcut tıy~ç h~~ıl. o~manngtır. Bendın 1 

1
) . . .. Hakkı S•ffet Be11 altı buçuk milyon liralık eytam vazıyetı ıyıd_ı_r. __ _ 
enızhde uç defa mevduau da tasfiye edilerek • • • • 

zelzele oldu Eır lak ve eytam Banı1.ası u-ı Bankamıza yüzde yedi buçuk Arsınık madenlerımız 60 ıncı halta bitmiştir. 
flO ıncı hafta bitti 

. . mumi ı;ıü:!ürü Hakkı Saffet B. 1 faizle tevdi olunmuştur. ANKARA, 3 (Telefonla) _ Gazetemizde çıkan habcrler-
D~nı~lı! 2 (A.A) - Dün sa-

1 
Bankaya ait mühim bir ikraz i-1 Bu mevduattan istifade eden Kağıznan'ın Göbek nahiyesint1c den en mt hlmlol seçip cu· 

a~. yırrnıyı ~5 geçe, iki hafif, bu 
1 
şile meşgul olmak üzre dün An yetimlerin miktarı 60,000 kadar ki arsinik madenine Vekalet ser marteııl alı.şmına il.adar mu • 

flarrn 

ııin Paırcba 
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BnrJıan Kemal Şefik Re bil 

Talebenin spor klüplerine 
girmeleri menedildi .. 

Spor erkanı bu memnuivetin gençlikte 
spor rağbetini söndüreceğini söylüyorlar. 

Maarif vekaleti, Maarif emin elde edilemiyecetini, hilkaten 
Jiklerinegönderdiği birtamimde tenbel olan bir talebe hariçteki 
orta mektep ve lise talebesinin musabakalara iştirakten mene
hariçte teşekkül eden ''lüplere dilmekle çalısmağa mecbur e· 
intisabını menetmiş, bu mektep dilemıyeceğini bugün birinci sı
lerde, hariçteki teşekküllerden nıf bazı takımlarda oynayan 
ayn olarak mektep müdürleri- bazı futbolcuların spor yapmaı 
nin riyaseti altında spor yurt- la beraber mekteplerinden birir. 
lan teşkilini emretmiştir. Maa- cilikle neşet ettiklerini ilave e· 
rif vekaletinin bu tamimi spor diyorlar. 
mahafilimizde büyük bir tees- Vekaletin bu tamimi üzerine 
sürle karşılanmıştır. birinci takımlarımızın vaziyeti 

Bu tamim üzerine fikir ve ne olacağını tahkik et~ik. F.e 
mülahalannı öğrenmek için nerhakçeden sol muavın Meh
spor erkanı, bu emrin memleket ~~t Reşat, Gal~tasa~~ydan Re 
gençliği arasında bin zahmet b~ı, Kemal . Şefık, ~urban, Be 
ve fedakarlıkla uyandınlabilen ş~ktan Nun, ıı:aya~ı, Eşref-< çe 
spor cereyan ve alakasını söndü kılmek mecbur:;:etındc kal• ,,. 
receğini, muhtelif spor klüp!e- lar?ır. İstanbulspor Vefa ıuM,.. 
rini geııç ve kabiliyetli anasır len, ek.s~r o?'unculan me~tepl 
bulm kta m h d 

• . . olmak ıtıbarıle bu memnmyct-
a n a rum e ecegını, k 1 kl rd · b' · ·· 

1 
. . . ten ço sarsı aca a ır. 

>de '1:~e~ıce .. sonınf ke ennı ıntaç Bütün klüplerin ikinci ve ü 
e ecegını mutte ı an beyan e- .. ·· k ı · b d 
diyorlar. ~u1ncuktal ıdm aBn ıse .ırdzzarur a 

gı aca ar ır. u enu en en a. 
gun de yedı buçul:ta bir şiddetli karadan şehrimize gdmiştir. dır. mühendisi Had: B. gidecektir. oıbaka memurluğuna gönde· 
~elzcle olmu-ştur. Has.::rat yok- ' 500,000 l' alık bir ikra7 Sinni rüşte vasıl olan yetim- Madeni bir Rus ır.adencisi işlet- aılnlı. Neticeler pazar gOnU 
tur. Hakkı Saff,.t E. hir Tlluharri- (M;ıhadı ikincô sahifede) meğe talip olmu1tur. ne~redlleccktlr • 

ı

1 
Salahiyettar spor mahafilı- müteessir olacak klüp ise ikin-

.-" miz, bu tamimden bel-lenilenl ci l:ümeden Üsküdar kliıbil ı 
, , i~ , terbiycvı neticelerin maalesef miş. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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( Fransızlar Cezagire giriyor! 

ı • 
• 

Fransız Kumandanı "K>ourmont Cezaglre 
asker çıkarmağa muvaffak oluyor .. 

--,. ------ -----

HARİCİ HABERLER •• '~~t lngiltere - Irak muahedesi .. LVlalülie~.: cevziat başll)'Of 

lngiliz kuvvetleri beş senede çıkacak, 
fakat üç yerde tayyare bulunduracaklar 

Tevzi edilecek para 1,5 milyon, a 
liradır, kimlere ne verilecek? le 

ANKA~, 3 .. <!.elefonla_) -. ı dilen paradan ağır ma!Ullere f n 
MalQl gazıle~ tutun bey'ıyesı la miktarda para verilecektir. 

25 sene .. 

Muahede sonra 
tecdit edilecek. 

'Mukabele Muahede ve maını gazıler pazanndan ha d 
~~l ~l~ .has.ıli.tnı tevzi edilece- En aşağt para miktarı maıQl
gını bıldi~ıştik. Tevzi edilecek terin eytamma olmak üzere Jlnüd 
Paı:a -,5 mılyo'!' kadardır. MalUl liradır. Tevziat yakında başil'>eti 
lenn derecelenne göre taksim e yacakttr. nis Amerikaga kar Lortlar ~amara-

h k sında munakaşa 
nış 

Şl ara ef Londra, 2 (A.A) - Lortlar 
kamarasında fngiliz donanması 

Traktör sahibi ciftçilere yardım at. 

ANKARA, 3 (Telefonla) - kileti tarafından mülhakata ed!·;ı 
Tavukl~zın ıslahı için ya- redilmiştir. 0

Yeni kanuna götfayi 
pılacak tesısattn icrasına bugün traktörler için hükilmetten taı· 

Roma, 2 (A.A) - Gazetele- sabık başkumandanı amiral Bea 
rin neşriyattna nazaran İtalya tty, Londra muahedesini şiddet
hükfimeti Amerika' dan ithal o- le tenkit ederek demiştir ki: 
lunacak otomobillerin gümrük - Bu muahedeye nazaran A 
resmine yüzde yimıi zarrunetmiş merika kruvazörlerini 130 bin 
tir. Bu zam Amerika yeni güm- ton, Japonya 40 bin ton kadar 
rük tarifesinin mevkii tatbika artırmaktadır. Fransa ve İtalya 
konulmuş olmasından ileri gel- kruvazörleri ise hiç bir tahdide 
miştir. Bu tedbir dündenheri tabi tutulmamışttr. Halbuki İn
mevkii tatbika konulmuştur. giltere 200 bin tonluk kruvazör 

lerde başlanılacaktır. minat almak istiyenlerin tazuıİ•eri 

Traktör sahibi çifçilere para 
ve harman için icap eden mevad 
dı müştile verilmesi İktisat Ve-

nat beyannameleri mülhakatlnel 
gönderilmiştir. Tazminat aW:ih 
çifçilere mevaddı müştaile veriltan 
miyecektir. ıi 

Jza 

Amerika hükilmeti hariçten feda etmiştir. 
gelecek eşyaya karşı ağır bir Tahtelbahirler miktarı ve 
gümrük tarifesi tatbik ediyor. mevcut gemileri tecdit hususun 
Buna dair sırası geldikçe izahat daki ahkam da ayni suretle İn
vermiş, Avrupadan Amerikaya giltereyi gayet zebun düşürmek 
mal gönderen memleketlerin te, müstemleke ve ticaretini hi
bmıdan pek ziyade şikayet ettik maye ve müdafaadan aciz bir ha 
lerini anlatmıstık. Amerika ile le getirmektedir. Hükumet na
Avrupa aras~da bu yüzden çı- mına verilen cevapta muvasala 
kacak ihtilafların beynelmilel yollarını bugün 50 kruvazörle 
münasebat itibarile hiç iyi olmı- de emniyete almak mümkün bu
yacağı çok tekrar edildi. Fakat lundu.ğu söyleru_niş _ve muahede 
Amerika gümrük tarifesinin tat sayesınde Amenka ıle husule ge 
bikine başlanmıştır. len anlaşma ve uyuşmanın ehem 

Ziraat · miitehassısı getirili yor ~~~ 
, ANKARA

1
, 3 (Telefonla) - gandar bu sene de memleketi· :~ı 

..ıeçen sene ktısat vekileti em
rinde mütehassıslar hey'eti rei- mize getirilecek ve ziraat ort' . 
sile çalışmış olan mütehassıs 01 mekteplerinde çalıştırılacaktır. ;~~ 

Ticaret umum müdürü Bahri muahede ıa 
{e 

ANKARA, 3 (Telefonla) - WASHİNGTON, 3 A.A. _. ir. 
Ticaret umum müdürü Naki B. R~isicüı;ı?ur M. Hoover, ayan 'iir 
bu akşam İstanbul'a hareket et- reıs vekilıne gönderdiği bir ıeı ..ı 
miştir. kerede Londra deniz itilafını:ııcro 

Bunun ilk tesiri İtalya da gö- miyetinde israr edilmiştir. 
rülüyor. Yukarki telgrafın ver-

Liman işlerini teftiş ve Veka- bir an evvel tasdik milli menfa· e 
!etin İstanbulda yaptıracağı la- atlar icabatından olduğunu be-~ör 
boratuarlarile ticaret odası me- yan etmistir. Reisicümhurun b~ 
sailini tetkik edecektir. k sı 

diği haber İtalya hükfimetinin Hind/standa me tubu Londra muahedesinin t . 

A k d k 'k en 
Amerikadan gelecek eşyaya kar 
§ı mukabele bilmisil diye tefsir 
edilecek tedbirlere geçtiğini gös 

0 ara a yağmurlar tet ı Ve müzakeresi işinin ikiOran 
Şiddetli zelzele ci Teşrine bırakılması hakkmıL' il 

teriyor. 

KALKÜTA, 3 A. A. - Bu B A~K:~· 3 (Te~efonla) - ayan reis vekili ile azadan 23 uı 
sabah saat 2,57 de şehrin her uil. l?un nf ara! v

1 
e cı~arına ~O k_işi t~ra_fmdan reisicümhura ve· dar 

f d "dd ti' bi 1 1 1 m ımetre ası a ı yagmur yag- rılen ıstıdaa cevap teşkil etme1' u taraın aşı e ı rzezeeo- t • 
M. Mu1tıolini nin makalesi ~uştur. Hemen hemen b~t~ mış ır. tedir. .ıar 

binalar sallanmıştır. Abalının 

PARİS, 3 A.A. - "Petit Pa- b~yü~ bir kı~~ı s_okaklara dö- Emlak Üzerinde yapılan ikra 
risien" gazetesi, M. Musolininin kulmuş v_e ~ ag~rıncaya ka- Z 
Avrupa milletleri arasında bir dar evlerıne gırmege cesaret e- ( Biri l ahlf d b ) 

d · ı d' B ı ı ne s e en ma at federasyon vücuclP l!'etiril- ememış er ır. enga e eya e-
mesine matul 'tinin diğer merkezlerinde de ve ~ere bu mevduattan h!sselerine Bize bu hak kanunla veri 
Briand projesı bilhassa Serajganj'de iki şiddet ısabet ed~ kısmı ~erılerek ala olduğu içın istediğimiz zaman f~t 
hakkındaki bi li zelzele olmuş, halkı telaş ve kalan kesılmektedır. heyeti vekile kararile mesele iıl sı 
makalesini neş heyecana düşürmüştür. Nüfus- Şi~diye kadar sinni rüşte taç olunarak tatbikata geçile· d~ 
retmiştir. M. I ca zayiat yoktur. gelmiş bulunan 12,000 yetime cektir. Ozan:an ikrazattmız mik ~~ 
Musolini bu ya· H-l- alacakları olan 800,000 Hra bu tarmda yanı 12 milyon liralık f 

a a uçuyor k'ld . 1 bli k , ra 
zısmda, Avrupa· İ şe ı e tevzı o unmuştur. o gasyon çı aracagız ve sigor . 
da sulhü kuvvet- , Ş KAGO, .3 A.A. - Uçuş ~s- Bankanın şubeleri ta şirketleri bittabi karşılığı eıtl ::C 

nasında benzın almak suretile Bankamızın Ankara İstan- vali gayri menkıl.le olan bu oblİ lendirmek ıçın , k t k k - , rne 
bazı teşkilit ya-

1 
mu av.~me re orunu . ı~aga bul ve İzmirdeki teşkilatından gasyonları olacakttr. 

lm .1 teşebbus eden tayyarecı Hınter b k İ · · h' t land d Meclisin küşadına kadar ya.· . 
pı asma acı k d 1 500 t kta aş a zmırın ın er ın a , kıt 
bir lüzum oldu- l'rl Mussolini ar eşderb sabb":~ lu~ ud h~ 4 tali şubesi vardır. Bu şubeler ni 4 ay zarfında bu işte netice- gö 

· sonra a u teşe us erın e a k b M · A d N -1 lenecektir Em aı· · 
ğunu tasdik etmekte, fakat bu r d tım kt d" 1 asa a, anısa, y m ve azı · .. v ı. gayrı men· 
teşkilatın vücuda getirilmesini a evam e e e ır er. li'dedir. kılle ~ukabilın~e ıpotek mua-
umumi harpten galip mevkiin- • Şimdilik yeni bir şube açmak ınelesı yapmak ı~tiyazını Ban' 
de olarak çıkan milletleri mem Nota vermedıler teşebbüsü yoktur. k~ı~ ~eı;ı~te_ettıkten sonra 
nun etmemiş olan mevcut mua O l t B k im şımdıkı gıbı yuzde on üç faizle 
hedelerin yeniden tetkiki şar- (Birinci sahifeden mabaat) F e~ e f ran ası açı . ~ ikrazatta bulunacağız. Bu suret· ön· 
tına talik etmektedir tahsil edilmemesini bizden şi-

1 
d" ,": a~ aDıyelte gBeçmkesını bek le muhtekirlerin yüzde yinııl yi 

ı . f . d" y k hri , h" e ıgımız ev et an ası tees- yirmi beş faizle ipotek muame· d talya Franıa aten ıste ı. o sa ta rı ıç .. t ·kt b 1 e - b' .. ki lm d ,.1 sus e tı en ve u surete para- lesi yapmalarının önüne geçile 1 PARİS, 3 A.A. - Daily He- ~r muracaat. va 0 .. uş . egı. - mızın istikrarı temin edildikten cektir 1 

rald gazetesi, 30 Haziran tarih- dırk. Bu ia!~~fın kabublu~~ ımk~ sonra büyük işlere girişmek is- B~kanın yeni in tt lı 
li nili;hasında M. Grandinin bir yo .tur. tı a nam~ .u ışı suret: tiyoruz. Bunların tehir edilme- .. şaa a 
mülakatını neşretmiştir. İtalya k'."tıye~e halletını~tır. ~~ eml_a sinin sebebi yapılan muamelele ro~u . . . 
hariciye nazın bu beyanatında kın v~ıda~ ~ahtı ışgalımızde ı- rin, kambiyo tahavvülleri dola . ~ankamız'..ın.şaat. ışlerıniJl 
deniz silihlarının tahdidi hak- ken bıze aıttır. yrsile umduğumuz neticeyi ver- ınkişafn:ıda muhım bır rol ifa et' yü 
kmdaki müzakerelere devam im .. Esas~n itilafn~m~ daha. mev- memesidir. mektedir .. ~an~anm m~sait ik· P1 

kansızlığmm mes'uliyetini k!ı mer~yete v:ız edı~~mıs em İşleri tevsi için sağlam ve razatı tesırıle ınşa~t yuzde otl !er 
Fransarun üzerine atmaktadır. lak _?e. ıa.de e~ılmeı:nıştı~ .. A Bu müstakar esaslar üzerinde yü- kadar arttnıştır. Bına in~a. ede-

Daily Herald gazetesinin Pa- emlakın ıadesı emrınde ıtılifna rum" k l'zımd ceklere kolaylık olması ıçın b~ 
. -'-'-"-- . d e a ır. "k 1 . ris muhabiri, M Grandinin bu ~enın .......... : .... '.a rıayet. ~ ece- Bankamızın tahsil edilmiş ı ~ mu~e. elerim hesabı carı 

ro beyanatını M. Briand'ın hayret gız. Bu ea:ılak ıade. e<;1:i1ın~eye sermayesinin kafesi işledilmek halin~. getır~k. . 
le karşıladığını bildirmiştir. Bu kad~r ~a~ıdatı gayrı mubadılle- tedir. 

1 
-:::takriB zler tedıyatta bıY 3 

muhabire göre M. Briand Ce- re aıttır. • un c;a anka bu muamelelel 
nevrede M. H;nderson ve Gran Bitaraf reis M. Holştad cu- İkrazat mıktan ne den aldığı faiz nispetinde keıı• sı 
di ile görüştükten sonra deniz m'.1rtesi günü. saat ıı .. 30 ?~ ~°: kadar? dileri~e fai~ vermekt~dir. 
silahlarının tahdidi için lüzum mısyon heyetı ~umıyesını ıçtı Emvali gayri menkule mu- . Mustaknzlere yenı ebniye 
görülecek siyasi mükfilemeler- maa davet et.mı~tı:.. kabilinde on ikıi buçuk milyon 1i ~n~a~tmda 10 sen:, eski eb?'iye 
de devam hususunda M. Gran- . Cumru:esı guı_ıu bu mesele- ralık ikrazat yapılmıştır. ıçın ıse 5 sene muddet verıyo-
di ile ayni fikirde bulundukla- nın heyetı umın:ııl'.ede .de mev- Bunun 3 milyonu Ankara'da ruz. . . va 
rıru znnnetmiş olduğunu söyle- zubahs ~iması. ı~tımalı vardır. 4,5 milyonu İzmir ve havalisin _ Tekmıl mas.raf~ar dahıl oldıl 
miş, fakat tam bu sırada Livour M:ıamafıh bu .ıçtımada a~ıl. ko- de, 4 milyonu İstıanbulda ve gu ha~de ~endıle~~nden a~?r~~; 
ne, Florence ve Milan nutukla- ~ısyo~un ye~ı tarzt mesaısı tes mütebakı l milyonu da muhte- mız faız mıkt~n yuz~e O? uçtu~ te 
rmm maatteessüf ortaya çık- bıt edıle~ektır. . . lif yerlerdedir. Bur_ıa mukabıl kendılenne ~ de 
mış olduğunu kaydetmiştir. M. . Garbı Trakyada 110 hın ~ı- Bankamıza eşhas mevduatı ted1ya~ta bulundukl~ı zamıı tır 
Briand son söz olarak demiştir şıye, İstanbulda da 50-60 hın takriben 3 milyon lira kadardır. aynı nıspette fııiı: verıyoruz. ğı 
ki: ' kişiye etabli vesi_kasi verilec~ği Bittabi Bankanın kudretini . 1~!rdeki su~istimal_ ı:ne~el:; cd 

- Mevzuubahs olan müzake- ne ve gı:_ne bu .~sbette tevzıa~ gösteren cihet bu gibi mevduat sı haızı eh7~ıyet degıldır • ra 
relere devam edilmesi temamile yapılaca~ma go~e kad~onun hı- olduğundan ahalinin itimadını Banka dahılınde yapılmarlltŞ di , 
M. Grandinin elindedir. raz tevsıı ve talı komısyonlara muhafaza etmeğe çok ehemmi- tır. · 

yeni bir muahede akti için müza 
kerata girişilecektir. 

9 - Bu müzakerat esnasında 
zuhur edebilecek ihtilaflar Ce
miyeti Akvama havale olunacak 
tır. 

10 - İngiltere ve Irak arasın 
da sefirler ve konsoloslar teati 
olunacaktır. 

11 - İşbu muahedenin müd
deti 2 5 senedir. 

mülhak olmak üzre şübe halin Bu yolsuzluğun mes'u!lerl yet veriyoruz. 
de ekipler teşkili icap etmekte- mahkemeye tevdi olunmuş ve 
dir. Komisyon yarın yapacağı Banka ipotek imtiyazım sahtekarlık sabit olmuştur. . m 
içtimada evvel emirde bunları alıyor Bankadan alınan 6000 Iı~ ca 
derpiş ve bu hususun temini i- Bankamız kanunen bütün kendilerinden istirdat ediJece da 

l<.. nı' rin icap eden paranın miktarını Türkiye emlak Bankası imtiya- ve icap eden takibat yapılaca 
Y re.' 
tesbit ederek ~eni bütçesini ya- zını istemek hakkını haizdir. tır." · . 
pacaktir. Ve bunu talep ettikten sonra Hakkı Saffet Beyin iştirakı· 

Lağvedilen bürolardan açık hiç bir şahsiyeti maneviye ipo- le dün Bankanın İstanbul şu~ee. ıa 
Ş ~ mı: ta kalanların bir kısmı tekrar tek üzerine muamele yapamıya sinde bir içtima aktolunmu ,; 

komisyon hizmetine ı\lınacak- caktır. Yakında bu imtiyazı hü- 500,000 liralık isti. ·az mesele 
tır. "'-1metten tatevecetiz. görüşiilmüstür. 

• 



Rzhtzni depolarından 4 senede 400 bin lira ı eşya çaın 

eni teşkilAt .Asrt mezar Çok garip Haydutlar Sergi heyeti 

adastro ve Tapu iş- Darülaceze karşısın
' eri nasıl görülecek? da inşa edilecek .. 

Dört senede çah
nan eşya l 

R umelihisarında 
soygun yapanlar 

liergün içtima 
edecektir. 

nkaradaki içtimalar- Mezarlık parklı ve 
da verilen kararlar bahçeli olacaktır 

400 bin küsur lira 

kıymetinde 

Hırsızın biri de niçin 

aşırdığını anlatıyor 
Bebek ve Rumelihisarında 

Salonlarını mühendis-

ler tanzim ed~cek 

Ankarada Tapu ve kadastro Şehremaneti Darülaceze kar
üdiri umumisi Atıf B. in riya- şısında vasi bir arsa satın alarak 
ti altında teşekkül eden ko- burada tamamile asri' bir mezar 
isyon, bazı kararlar ittihaz et lık vücude getirmeğe karar ver 
iştir. İttihaz edilen mukarre- miştir. Bu mezarlık Avrupadaki 
t şudur: lerde olduğu gibi müteaddit 
Tapu müdiri umumisi Atıf park ve bahçeleri ihtiva edecek-

Geçen sene Rıhtım şirketi an müteaddit sirkatler yapmak ve 11 Ağustos ikinci yerli mallar 
trepolanndan bazı eşyanın bil- derdestl~ine gelen bekçi ve po- sergisi hey'eti tertibiyesi dün
hassa sahibi bulunmıyanların !is memurlarına silah atmakla den itibaren içtimalanna başla
gümrüğü verilmeden parça, par itham altına alınarak bir se- mıştır. 
ça çıkarılarak satıldığından şüp neden fazla bir zamandanberi Hey'eti tertibiye bu sene çok 
he edilmiş ve tahkikata başlan- muhakemelerine devam edilen büyük olan sergide intizamın te 
mıştr. mevkuf İbrahim, Ohanes, Mu- mini için serginin hacmi istiabi-

. ücretle müstahdem memur- tir. Kısım kısun yerler tefrik o
;.nda bareme ithali için bir lunacak ve bunlar ailelere satı
yiha hazırlamıştır. . lacaktır. Aile mezarlıklan civa
Müdiriyet, halkın tapu daıre rında tefrik edilecek bir kısım 

rinde beyhude yere bekleme- arazide de fukara için ayrıca as 
cleri için icabeden tedabiri it- ri bir mezarlık daha yapılacak 
haz etmiştir. Yeni teşkilat ve buraya da fakrü hali anlaşı

0 vakitten beri bu iş hakkın- harrem ve Y etvartın ve diğer sinin tayini ve sergi planının ya 
da deva meden tahkikata çok şa gayri mevkuf arkadaşlarının pılmasını üç kişilik bir hey'eti 
yanı dikkat bir safhaya girmiş- muhakemeleri dün Ağırceza fenniyeye havale etmiştir. 

Et niçin pahalılaşıyor? 
Son günlerde et fiatleri müte 

madiyen y11'1kselmektedir. 
Etin pahalılaşmasında ikinci 

amil de bu sene balığın pek az 
olmasıdır. 

tir. 1925 senesinden başlıyarak mahkemesinde ikmal edilmiş- Bu mühendisler hey'eti ya· 
1928 senesine kadar gümrükler- tir. rından itibaren çahşmağa başlı-
den bu suretle 400,000 liralık Müddeiumumi maznunların yacaktır. 

rerıpnununda merkezi idareye ye- )anlar ücretsiz olarak defnedile
. bir ruh ve şekil verilecektir. ceklerdir. 

kadar eşya çıkarıldığı anlaşıl- muhtelif sirkat ve katil teşeb- Sergi hey'eti tertibiyesi bun
maktadır. büsü, imza taklidi gibi fiiller- dan sonra her gün içtima ede

Maamafih hakiki netice güm den derece derece mücrimiyet- rek sergi tertibatı etrafında gö
rükler hey'eti teftişiyesinin yap leri sabit olduğundan hareket- rüsecektir. 

Çünkü İstanbul'a kesilmek 
için getirilen hayvanların bir ço 
ğu daha müsait bir fiatle ihraç 
edilmektedir. 

Etin pahalı olmasına muka
bil tavuklar ucuzdur. Bir lil"llya 
kadar tavuklar satılmaktadır. 

zak yerler tapu mmtakaları ___ ....., ___ _ 

ş müdiriiklerine bağlanmı&- Vl/Aytılft! 
Polisi~ Spor 

Yarışlar r. Bu suretle taşraların ihtiyaç 
rı daha yakından ve daha seri Cevap yok 
tmin edilmiş olacaktır. 
Tapu, kadastro işleri İsviçre' 

makta olduğu tahkikat netice- !erine temas eden maddelere Bundan başka sergiye iştirak 
sinde anlaşılacaktır. tevfikan mücrimiyetlerini talep edecek fabrikalar da tesbit edil-

-· etti. Maznunlar uzun uzadıya r.1ektedir. 
Darülbedayi müdafaalarını yaptılar. Mahke- ----- Mm. Kine Polone11 Buglln Begkozda 

Bir tecavilz 

eki usullere tevfikan yapılacak 
r. 

Muhaberenin ve idarenin da
a sühuletle teınini için Türki
e 15 mıntakaya taksim edilmiş 
r. Her mıntakada bir baş mii
iirle lüzumu kadar fen meınu
bulunacaktır. Tapu ve kad:'ls

o müdiriyeti umumiyesinde 
.. erkez teşkilatı işlerin haline 
öre yeniden tertip edilmiştir. 

Heyeti fenniye teşkilatı tev
ı .dildiği gibi tapu müdürlük 
rine tayin edilecek zeı · att:ı a-
anılacak vasıflar kanuni bir şe
ilde tayin ve tesbit edilm~ştir. 
unlardan başka müfettişleri i
are edecek bir heyeti teftişiye 
u·Jürü ve levazım müdiriyeti 
ardır. --------
azi çiftliği hak· 
kında bir kitap 
Gazi orman r · 'liği hakkında 

ktısat vekaleti .arafından rc
imler krokiler ve çiflik hakkın 
a kafi malumatı havi külliyetli 
iktarda kitap .. tabedilmiştir. 
u kitaplar İktısat vekaleti ta
afından Ziraat başmüdürlükle
'ne gönderilmekte ve mıntaka 
emurluklarına tevzii hildiril
ektedir. 
Ziraat başmüdürlerine de bu 

itaplardan mühim miktarda 
önderilmiştir. • 

Eyipte bir genç 

boğu!du 
Dün akşam Eyipte, İplikhane 

.. nünde tuğla tüccarı Sabri Be
yin kamyonunu yıkamak Üzere 
denize soktukları bir sırada acık 

il ı bir kaza olmuş ve kamyon yan 
ış bir manevra ile ileriye doğru 

sürüklenerek içinde bulunan üç 
ki i denize clökülmüstür. Bunlar 
dan 22 yaşlarında amele Salih, 
yüzme bilmediği!' den çırpına çır 
pına boğıı'muş, dige• kazazede
ler kurtarılmı tır. 

Zaro ağa giderken ne 
vasiyet etmiş? 

Amerikaya hareket eden Za
ro Ağanın bu seyahati nihayet 
3 ayda bit\•ektir. 

Zaro Ağa daha çok seneler 
sihhatini muhafaza ederek ya
şıyacağını ümit etmekle beraber 
şayet Amerikada iken ölürse ce 
r.azcsinin Türkiyeye getirilerek 
memleketimizde gömülmesini 
vasiyet-etmiştir. 

Gayrimübadiller kongresi 
Gayri mübadiller cemiyetinin 

teehhur eden kongresi önümüz 
deki hafta zarfında yapılacak
tır. Kongrenin tarihi, Türk oca

I~ ğı salonunun cemiyete tahsis 
.,- edileceği gün anlaşıldıktan son 

ış· ra tayin ve gazetelerle ilan e-
dilecektir. 

.eti Şeker inhisarı memurları 
.;e Mülga şeker inhisarının me-

urlarından şimdiye kadar an
ir' cak beş memur tütün inhisar i
·ell daresine yerleştirilmiştir. Tütün 
11'· inhisarı 1 5 memur daha alabile-

cektir. 
ki Müskirat inhisarı memur al-

· ıaga imkan olmadığını bildir
mistir 

S. . J Abd""lk d" B . me heyeti karar venmek üzre Bir mektup ınema ve tıyatro ara u a ır eyın muhakemeyi önümüzdeki pa- taarruza uğradı 11•pılaC11k .. 

matbuat mu-· ntesı"p- izahatı.. zartesiye bıraktı. (Bı·n·ncı· sahı"feden mabat) • - -1 ··-- ü I I }'. il -
C h

"ll"k . 
1 

.. 11ı•darnıa ar nı ff'<'aıı z arışa b tan deniz Jıulllp-

1 
. k · '> Darülbedayi murakabe heye- a ı .ı etmıt: . edemiyecek kadar beni mem- yakalamışlardır.. l~rl lfllr11lı ediyor 

leri nası gırece tırf ti azasından Abdülkadır B., va- Doktor Behçet S'.!bıt Beyın nun ve mütahassis bıraktınız... .. .. . .. 
· ·b· d h kı olan bazı neşriyat dolayısile evinden 300 lira kıymetinde bir d · ·ı· tm" t'. Polenezkoylu 18 yaşında Ma İstanbul denızcılik hey'etinin 

Sinema ve tıyatro gı ı u u . emış, ı ave e ış ı. d K" p b h d p 1 . . ld • . . 
liye ile girilen yerlere matbuat demiştir ki: b" pırlanta iğne ile bir gümüş cı- - Ne zaman herhangi bir su- am_d ın: a~a ~ çe en . o ene 1 tertı~ et~ış ~- uı: teşvık denız 
müntesiplerinin davetiyelerin- - Darülbedayi heyeti ede ı- gara tabakası, bir ipekli göm- retle muaveneti ihtiyacınız 0 _ ze. gı er en . şe çeşmesı mev-

1 
ya~ş arı . ugun . e:ı:ko?'da icra 

d 1 
. . 

1 1 
yesi esasen senelerdenberi mev lek, ve sair bazı eşya çalmakla 1 b · b h hal hab rdar kıınde yolu bır şahıs tarafından edılecektır. . Mevsımın ılk yarış 

en eğ ence vergısı a ınıp a ın- ursa enı e eme e . . . ı d k"k d · 
mı) :ı.cağını Defterdarlık Maliye cut olmadığından bittabı lağvı maznun Akifin dün Birinci ce- ediniz. çevnlmıştır. M d K' . . d an :ınb a ~ ~ a yıne ehemmi-
vekaletind cn istilam etmişti. da mevzuu bahsolar~az. za mahkemesinde mevkuf ola- ve ... daha ileriye giderek: 1 . Bu ada_'.11• a am ınenın ı yet . ~s e~ıştır. ',.Yarışlara işti 

Buna henüz cevap gelmemek Avr.ıpanın bazı tıyatroların rak muhakemesi yapıldı. _Bunu sizden mutlaka be - , dıasına gere kendısıne fenalık- r~k ıçın venlen muddette henüz 
le beraber vekaletin diğer vila- i d_a kab':11 edil~n ~ramatolog v_a- . Şikayetç_i doktor, gelı:nemi~- lerim. Hiç bir zaman, hiç bir şe- ta bulunmakla b~r~ber 100 lira- lı~anslannı ikmal edi~. veı:m~
yetlere verdiği cevaplarda ver- zıfesmın yem nızamnam_eye ıt- tı. Mazbut ıfadesinde evıne hız kilde tereddüdü aklınrzdan ge- sını da gasbc;tmıştır. mı~ olan ~eykoz klubu denızcı
giden istisna tutulduğu anlaşıl h~lini. düşünuyoruz. Lakın he · ~etçi sıfatile aldığı Akifin ken- çirmeyınız... Çıkarı~an ıan?armalar 21 ya- len hey'e~ı tarafında~ ~ek haklı 
maktadır. nuz bır Dra~.at~log celbı mev- dı bul:ınmadığı bir sırada çek- demişti. O zamandan bu zama- şında Arıf oldugu anlasılan bu olarak musa~~ka hancı bırakıl-

Maarif müsteşarı zuu bahs degıldır. mecesınd~n kıymeti~. ba~~ -~şya na yer yüzünde asırların vücuda şahsı yakalamışlardır. ı~ış_ ve bu ~uı;ıascbetle. Be~koz 
Maarif müsteşarı Emin Bey, Aslı ~l~ıyan haber sını c;aldıgım, eve dondugu za- getiremeyeceği tahavvüller vu- Çamlıkta yangın gıbı kuv~e~lı bır tak~ ıdarı ha-

diin Maarif emini Muzaffer Be- _Evv~lk~ gun saJ;>ah ve akş_~m ~an kapıyı kapalı bular~k ge~e kua geldi. Geçen zamanlar için . .. .. .. taları yuzundeı;ı ı:nu.sabakalar-
yi ;~iyaret etmiştir. refıklerımızden bazıları Darul- yı maa aıle otelde gec;ırmege de iyi ve kötü günler oldu taht- Evvelk.' gun. Buyukadada Cu dan mahrum edılmıştır ... 

• · · 1 b d ., . · k d d b ld • ·· ı·· d ' ma tepesındekı çamlar tutuş- s · ı · d ı· d" · ı· Mülkıye ımtıhan arı e ayım yenı a rosun an mec ur o ugunu soy uyor u. lar yıkıldı milletlerin hudutla- . . por ış enn e evve a ısıp ın 

M 
.. 

1
k. • M kt b" · 

1929 
_ bahsederken san'atkarlardan Reis Akife ne diyeceğini sor rı deg· işti 'şu oldu bu oldu. Pek muştur. Hemen etr~ft~ yetış~- lazım olduğunu hiç bir zaman 

u ıy.. e e ının b ı k d h · · b k d ' ' lerek 25 metre genışligınde bır h d ık ı dır S 
1930 

fh 1 d -
1 

h'- azı arının a ro arıcı ıra ı- u. tabii olarak bir zamanlar kü- • atır an ç annarna ı . . por 

bsenesı ım 1 an arı uı ! Jacaklarını haber veriyordu. Maznun: ··k b' S it H ·t ı k h · sahada bulunan 20 çam yandıgı i"lerinin iyı· yürümesi ve bunla-
tam ulmuştur çu ır u an amı o ara u .. d'. ··1mü ·· y 

Yal' t ftiat · ld' Tahkikatımıza nazaran bu ha- - Bir cahilliktir ettim! ceva kiim süren Tahsin paşa da bü- halde ateş son uru ştur. rın parlak neticeler vermesi hep 
1 e T en ge ı d" 1 k K 1 · b d. . . . . Yangın otlar arasına atılan b · ı k ı Mülhakatta teff km ş _ va ısın as ı yo tur. ıymet en- mı ver ı. tıin bu sarsıntılardan kendısını . . u esasata nayet e azanı ır ... 

lan Vali vekili Mu~~~~n 'Be: ne şahit ?l?u~-~~~ san'at~ar- - Demek itiraf ediyorsun. kurtaramadı ve hayatının sonu- bır sıgarad~.n çıkmışur. ~nizcilik hey'eti ve~iş oldu-
dün avdet etmiştir. !arın terfıhı du~unu~mek _ıcap - ':··· na doğru bir az da geçim kay- Kua tahlık gu kararda yerden goge ~~ 

ederken ~u nevı ~aY1alara ınan- Akıf, o akşam eşyal~rı ça~- gusuyla karşılaştı. . İranlı Remzi; 2 erkek ve 1 ka h_aklıdır .. B~ pek acı ve_ klup ı-
F ransız sefiri mama le lazımgelır. d_ı~.ta_n sonra, Haydarpaşa ya gıt ! İşte bu günlerde, bır zaman- dınla birlikte Etyemez polis 1 çın §~Y3:?ı. dıkkat karar ış ba~m 

G 1 d A k 
.d T 'f k . tıgmı ve o gece Haydarpaşa c;a- !ar· k"' .... d b - • ıda husnunıyetle çalışanlan yıne 

eçen er e n araya gı en arı e omısyonu d • b k · mev ıı onun e agırıp çagıra- . . Fransız sefiri M. Kont dö Şam- yırında. sabahla ıgını, s~ ı ası - Kayılerden ben ne istiyebi- rak e erken kendilerlnt ihtar- son .?akıkada son bir ?e!a ol-

b d 
.. k.. k Altı ayda bir Ticareti bahri- olmadıgını, esas.en ça~~~gı_ e~.Ya lirim? .. diye diı.'şiı_.nüp biraz date da bguluçnan polı·s Hakkı Efendı·- · mak uz.ere. karann tatbı_ki.nden 

ron un u e spresle şehrimize d . . d k r d . r l ett idi ye e ıçtıma e ere ıman a ışı yı zabıtaya tes ım ı~ııu soy- bessümle geçtığı hatıra ve kuv- e tecavüzde bulunmuş bunun vazgeçırdı .. Mıntaka Reıaı Yu-
ge Sefir yazı Tarabyada geçire- y~n veb~aiti "nakkl

1
iyenin tarı1"fel1eri ledi. . . . . vetli vait aklına geliyor, karar ~ erine yakalanmıştır ' suf Ziya Beyin deliletile Beykoz 

Ceg
·,·ni maamaf"h b .. • d nı tes ıtı etme e meşgu o an Mahkeme yaş~nın tayını ıç~ veriyor: uz · kürekçileri bugün icra edileı;ek 

, ı u gunıer e "f k · .. ·· ·· d ki f k'ğ d braz etmesı tekrar Ankaraya gitmesi muhte 1 thanf e .. omd ısyon1u onkumhul~ he nü us a ı mm 1 
. _ • - H ..... demek ki Kayser bu Bir tavzih olan ilk deniz yarışlarında klüp 

1 
olduğunu s" 

1 
. . I a ta ıçın e top anara a ı a- Iüzumun.ı maznuna te~lıg ettı günleri düşünerek kendisine lerinin renklerini şerefle müıia· 

m . oy emıştır. . ;.ırdaki tarifeyi tetkik ve icap et ve muhakeme başka gune bıra- müracaat edebileceğimi söyle- 10 temmuzda Moskovada top faa edeceklerdir. . İşte Galata-
F abrıkaların oktruva tiği takdirde tadil edecektir. kıldı. miş ... oh .. ne i}. :... lanacak olan sıhhi, zirai baytari saray - Fener - Beykoz - Al 

borçları Maliye mektebi mezunları İtiraf etti ,.. Paşa hemen Kayserin şimdi konferansa gidecek olan heyeti tınordu - Haliç - Usküda;, 
Şehremaneti tarafından fab- Maliye vekilliği tarafından Karısı Ayşeyi öldüren Hik- ki adresini öğreniyor, bir mek- murahhasamızın reisi Aydın Beylerbeyi takımlannm dahil o 

~ikaların tecil edilen oktruva re tesis edilen Maliye meslek mek met, tevkifhanede pek he?'ecan tup gönderiyor: meb'usu Mazhar B. in beyanatı- Iacağıbu münbakalar bizi sene 
simleriinin eski tarife üzerinden tebi imtihanlarını ikmal etmiş lı saatler yaşamakta~ır. Hıkm~t - İşte o mevut gün şimdi m dercederken, Boğazlar rüıu- nin bütün klüplerinin iştirak .,.. 
alınmasına karar vermişti. ve mezunlar taayyun etmiştir. teessürünü gizleyemıyerek mu- geldi, bana yardım ediniz... mu sıhhiyesinin lağvı teklifinin deceği en zevkli yarışlara şahit 

Bu karardan sonra Emanet Bu sene mektepten yüz ka · t nadiyen göz yaşı dökmcı.te- Diyor. şayanı kabul olmadığına ve İğ- edecektir. 
resim borçlan olan bir kaç fabri dar memur mezun olmuştur. d~~- __ Yuk~~~a ~ayserde~ geldiği~~ dır pamuklar~ ı:nese~_esine dai~ Davet 
kaya haciz vazetmiştir. Mezun efendiler yirmi lira asli Katil herşeyi itiraf etmi~ ol- soyledıgımız mektup ı~te bu ?1u olan gazet~~~z~~ mutaleası _bır 

Fakat Sanayi Birliğinin tcşeb maaşlı olan taşramalmüdürlük- ouğundan muhakemesine bu rac~at~ cevabıdı~: Vı_lhelm ın k~~ıs bsehvı yuzunden ;umaıle- Galatasara~ klübünden · 
büsü üzerine şimdilik bu resmin lerile bütçedeki maliye memur ··a'cınlard'.I başlana•:ıbtır. me tu unun tercumesı şu: y ın eyanatı arasına arı mış- Sabık atletızm kaptanı Un-
tahsili tehir edilmiştir. luklarına tayin edilmektedir. ' · _ ld I Doorn, ~4/101 929 tır. Beyanı itizar ederiz. van Beyin valdesi Hanım vefat 

Karaiisteyİ her taraftan Mezunlardan bir kısmı tas- Mahkum 0 
.. u ar · İstanbulda Tahsın Paşaya 1 ettiğinden cenaze merasimine 

istiyorlar ra malmüdürlüklerin t · -:_ Dolap<lerede muteaddıt ev- "Haşmetlu imparator ve kı- ki bunun yekunu da milyonlar- ' iştirak, edecek Galatasaraylıla-

İ dl·ım·ı~lerdı'r. e ayın e le·e merdiven kurarak hırsızlık raf Hazretleri, Lahey'de M. von ca. marktır. Bu servetin sahibi rın bugu .. n saat on burukta Bey-
Bir müddet evci stanbul, İz- .. S tlu ve Meh " Nakliye tarifelerin· t T yapmakla ma~.un. 1 Dillewiju vasitasile gönderilen V ılhelm paşaya bu mektup ye-

1 
oğlunda Galatasaray kfübiinde 

mir, Ankara Ticaret odaları tara N ki" t . f 
1 

. ~n enz~~ 1 met Alinin Bırııncı Ceza mah- mektubunuzu almıştır. Haşmet- rine pek ala bir kaç mark olsun 1 veyahut on bir buçukta Bebek 
fından birer kara liste neşredile- k a ;.~et an~.;n~n ~enz_ı 1 kemesinde görü!.e~ muhakem~- meap,siyasi tebeddülattan dola gönderir, hiç olmazsa sözünü) camiinde hazır bulunmaları ri-
ceği ve bu listede Ticaret alemin ma ~ ıhe f:'e : de e~ ~mıs- si neticesinde c:ıT?mlen sabıt yı Sizin ve aileniz efradının ma- yerine getirebilirdi. Hatta ken- ca olıanur. 
de dolandırıcılık yapan, vadini yon ı~ . a aya a ar aa ıyete olmuş ve Sıt~ı, ıki .sene _dokuz ruz kaldığınız mali müşkülar- disinin hikaye ettiği vaziyet bi-, ---.... ---~ 
tutmıyan eşhasın isimlerinin gekce _tır. d . ay on gün, digerlen de bır sene tan dolayı alamımza hararetle le- mevcut olsa sırf vefayı ispat 1 R T 1 H A L 
neşredileceği yazılmıştı. • ~-~Y.?nH e?1'r J01~an.umu sekiz ay, ve on ay hapse mah- iştirak eder. Fakat maalesef ka- için bir insan: 

Ticaret odasına bir çok yerler ~1 mı u duru laaşım eyın nyaae kum olmuşlardır. idi/eri de artık ,;İze her hangi - Mektubunuzu aldım.. E•hık Dahiliye Nazırı mer-

d b. mleketlerden mu" tı atın a top nacaktır · · D d"k V"lh 1 · h M d h h lı en, ecne ı me - İk kil . · . bır surette muavenet etmek ım- e ı ten sonra gene ı e mın um em u paşanın iıyü 
racaatlar vaki olarak bu kara .. dtıaat "..~ etı bu komıayoııa Bir ,.0 cuk aranıyor kanma sahip değildirler. Ahval itizarlarını uyar döker, sonun- kerimesi ve Fuat Beyin J laremi 
ıı.stelerden istenmektedir. gon erecegı murahhası henüz Y · • d .. · " ·· d d d ·ı· d d' • . . . ve şeraıtm egışmesı yuzun en a a ı ave e er ı · Melek H. diiç,ar ol<lutı;u hasta-

Halbuki Odanın böyle bir lis- tayın etmemış.tır. .. • Kaaunpap'da Hacı Ahmet Ha,.metmeabın mali vaziyeti - Bu ak=m ekmek param V kit k p alt li .. ,... hktan ~ifa ·ap ol;ımı\· arak ıabn 
te neşredileceğinden haberi yok . a ureaı mahallesinde ang 1 po 15 mer daima da'ıa ziyade müşlrülleş- olan " .... " markdan bir tanesini J 
tur. Epıce evv .. ı Galata kulesine kezi mürettebatından 742 Eşref miştir, o kadar ki burada geçin de size gönderiyorum, ne yapa- ıe adde bulun<luj!;u Sıhhat yur· 

Iran konaolosunun bir ko~uş olan vakit küresini Ti- Efendinin Saffet isminde 3 ya- mek ancak pek sıkı bir tasarruf lnn .... ikimiz de talihimize küse- dunda irtihal etmiştir. Ccna1es· 
mektubu caretı bahri)·~ müdüriyeti i'let- şındaki çocuğu kaybolmuştur. ve iktısat sayesinde temin edi- !im.... hugıin Arnavutkö~ iındeki hane 

meği .k~bul etmiştir. Kulenin Beyaz saçlı, mavi gözlü olan /ebiliyor. Bu hikaye bize pek malum lerlndım kalılırılarak namv. 
Kaı;ıdıll~ rasat merkezinden ne ve arkasında bir kırmızı entari Bugün, eskisi gibi yardım e- olan bir hakikatı tekrar teyit e- öglc ,-akli Rel~k camii şerifiı de 
şekılde ışaret alabilmesi müm- bulunan bu çocukcağızı gören dememenin imparatora pek gi- diyor-: ba,leleda Rumelihisırımla delne-

İran cerlerıü konsolosu gaze
temize gö.ıderdiği bir mektupta 
Ağrıdağı hadisesi hakkında ma
lumatı olmadığı cihetle kendisi 
ne atfedilen beyanatın doğru ol 
madığını sadece gazetecilere 1-
randaki şimendifer inşaatı hak
kında izahat verdiğini bildirmiş 
tir. 

Maarif eminleri kongresi 
Maarif eminleri kongresi on 

dört Temmuzda Ankarada Ma
arif Vekili tarafından küşat edi 
lecektir. 

kün olacağı bakında tetkikat ya ve nerede olduğunu bilen varşa ran geldiğine emin olabi{irsiniz. - Bir hükümdarın sözü hiç dik.:cktir. 
pılmaktadır. Bu nokta tesbit e- babasına malumat vermeleri ri- Büyük hürmetlerimle". bir zaman bir millet ferdi kadar ------------• 
dildikten sonra Ticareti bahriye ca edilmektedir. Saray Martalı itimada şayan görülemez.. J L A- N 
müdiriyeti küreyi işletmeğe baş Bu cevabı biz her şeyden ev- Bütün milletler bunu kendi , 
lıyacaktır. Berutta veba vel bir tek nokta için kıymetli hayatları lzerinde tecrübe etti- TÜRK TİCARET VE SA-

Eıirgeme piyangoıu Berut'ta 26 Haziran 1930 ta- buluyoruz, o da milyarlann sa- ler. Fakat bu küçük- vesile de NA Yİ BANKASINDAN: 
Türk hanımlar Esirgeme der rihinde tekrar bir veba vak'ası bibi Vilhelmin hissetil bir defa daha hükümdar karek- 1 temmuz 1930 tarihind n i-

neginden: • daha görüldügünden mezkur li- Kayser Alman İmparatorlu- terinin teyidi zemin oluyor ve I tibaren Bankamız gişeleriı ' ib-
Dernek menfaatine tertip edi man müvaredatına evvelce ko- ğunu kaybetmiş olmakla bera- tarihi bir vesike hükmünü alı- raz edilecek 1 numaralı lı. pon 

len piyango görülen lüzum üze- nulmuş olan muayenei tıbbiye ber serveti ve emlakini kaybet- yor. Hem de öyle bir vesika ki ,, mukabilinde beher hi11&e · nc
rine 5 •EylUl '930 tarihine tehir tedbirine ilaveten itlafı far tedbi miş değildir. Butün serveti ve Vilhelmi daima bissetle itti- di için temettü olarak bir li.rı 
•dildiği ilan olunur. ,..: <le Jr•-.nulnmstur. nalrtJ kendiaine iade edilmiştir ham e.ı .. r,.k bir ves;ka ı tt•~iyr edi'o:cehir 
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Hindistane verilecek idare l diplomaside bir mana ifade et- Şimdi Romanya'nın Otto'ya 

• H" gıin •-••!!! 
MELEK Sinemasında 

azim muya!fakiyetler gormüş 

bir filim daha: 

S[Ni ~~YDiM 4 TEl\11\IUZ 1930 şekli hakkındaki raporun ikinci memeğe başladı. meyyal olduğu söyleniyor. Eğer 
kısınına ait hulasaları bütün Av Hakikat şu merkezdedir ki, bu tahakkuk edecek olursa, Ro-iDAREHANE -Ankara caddesi 

: 100 Telı:raf adresi: Milliyet, Is
• nbul. 

t 
c 

Telefon numaralı: 
lstanbal 3911, 3912, 3913 

1- ABONE ÜCRETLERi 

b"lh 1 T b"" ·· · - k"" .. k ( i\"ur dich hab'ic~ gellept ) rupa. ve ı as.sa ı_ıgı ız gaze- . ':1t!1n temınat:ı ragmen, . uçu manya'mn küçük itilaftan ayrd MAOI KRISTIA'.'iS tarafından 
telen neşretmışlerdır. !t.'.Ia.~ devletten arasındakı te~~- ması için kat'i adım atılmış ola- B kl l h 1 temsil rıluoon sesli, sözlü ve 1 

Bu uzun raporun hulasasını nudu ~uhafaz.~ et~ek, her gun cak demektir. l' ÇOCU ' U ( U tll'USJ şarkılı . filim. TcnzilAtlı fiatfar. 
bile anlamak ve anlatabilmek daha zıyade guçleşıyor. Roman * * * (Duhullve 25 kuru•) 

d K K - Fransızcadan - ı 
ic-in Hindistanın bugünkü ida- ya a ral arolün iktidar mev- tk· h f l M l 'd -•-•••ım••••ıııiııııi " k" · d l · h · • ı a ta evve a ta a pa-
ri ve siyası vaziyeti hakkında ııne geçmesı, ev etın arıcı 1 ·ı d 1 d k 1 I' 

ı G Türkiye için Hariç için · f d ·b· b" t · h pas arı e ev et arasın a çı an Kendisini çok severdim. Fa- !iyen kız değil mi?. Acaba o ne !llllllJ!!!l~!l!!l!I~ >U '•tin 
• 400 kuru§ soo kurut hayli malumat sahibi olmak Ia- sıyl asde ın_~ ne gıkı ırd"l~sır da- ihtilaftan bahsederken mesele- kat o beni daha çok seviyor- hissetmişti? .. O da heyecanlı ı ELHAMRA U.~EMASINUA 
ı• 3 aylığı zımdır Biz bu raporu ince uzun sı e ecegı mera e 1 ıyor u. · d"k ı b" k"ld h ıı· bek "ANSI K 'ROi ş \RI 1:;6 ,. 1 so .. 1400 " • • T · · · 1 1 nın ra ı a ır şe ı e a ı - du. Bu muhabbet küçükken bir halde idi. Fakat ben kendi ·' c ' ' , ve , , 

2 1400 2700 tetkik edecek deg"iliz Kısa ola- aç gıyme merasımıne ta ya 1 b"l" d · ·k F"lh k"k b ı B · · d d h b f ı ROJERS'" 'ti d " " " • k 1 · d • · 1 1 ene ı ır emıştı . ı a ı a aş amıştı. en on yaşında bır sın en a a aşka, evkal.ade . ın te.nsı 
J / iı rak, şunu söylemek kafidir ki, b ıra mm k f ~ ec~gı an aşık ~a, Malta meselesi en radikal bir çocuk, o on üç yaşında bir kız- bir hareket bekliyordum. Yal- 1 Ü Ç N 1 K A H 
' ş Gelen evrak geri verilmez raporun tavsiye ettiği idare şek u mera ır ereceye a ar k"ld h 11 d"lm"şf İn ·u hü dı. Benim yaptıg" ım bir takım nız gülerek beni eskidenberi 

li Hintlilerin milli emellerini tatmin edilmiş oldu. Bir derece- şc;, 1 ~ ~ ~ 1 
k 

1 ır. gı ~ · · muhteşem sesli filmi 
nMüddeti geçen nuıhalar 10 kuru• t~tmin etmekten rok uzaktır ye kadar diyoruz. Çünkü bunun kf umetı,. ata danunude~sıdsını yaramazlıklar vardı ki bu kı tanıdığını, onun için kendisi- ! lavcten, SERE: 'AD ESPANYO 

r. Gazete ve matbaaya ait itler için . " · d k d R . eshetmış ve a ayı ogru an zın yerinde başkası olsa her hal ne takdim edilmeme lüzum ol-
··d·· · et ·· t d"J"r Gayri muayyen bır istihale dev- ne ereceye a ar omanya sı- - .. lik" · d h ··ı d" d - k d ·· 1 d" me-hur lspanyoı dansözü LA u uny e muracaa e 11 

• • d H" d" yasetı"nde bı"r ı"stı"kamet deg·ı·ş- dogruya mustem at nazaretı e ta ammu etmez ı. ma ıgını ar a aşıma soy e ı. v 
Gazetemiz ilanlann me•'uliyetini rın en sonra, ın ıstamn kavu- f d · d"l k b" G B S · · · · JANA tarafından 

b kabul ebnez. • "d ki" b' k f d mesi olduğu malum değildir. tara ın an tayın e ı ece ır va- üze! bir kızdı. u güzel kız esı tıtremıyor değildı. Fakat Dühuliye: 25 kuru• 
" F şacagı dı are şe 1 ır on e e- Şurası muhakkak ki Fransa ile li ile idare edeceğini il.an etmiş- tarafmdan affedilmek bana ay- ben onu daha heyecanlı görmek i•••••••••iı'••• 

===-==========ıı rasyon ur. ' · M l · h" t" · 1 b" k · d B ı"stı"yord m ti Ü _ t tal ya Romanyayı aralarında tır. ese enın ma ıye ını evve - rıca ır zev ven yor u. en u . 
BUGVNK HA VA Bu ~onfederas.y~na, dogru- paylaşamıyorlar. Fransa Ro- ce izah ettiğimizden burada tek on yaşında olmakla beraber iri İlk defa aramızda bir ayrı- ıuııuın TIR'~ 8f~41ı!RI 

, ,n illin hararet en çok 26 ın az dan ?ogruy~ lngılı~ler taraf~n- manyayı küçük itilafa ba,ğlı gör rar edecek değiliz. Son girdiği bir çocuktum. Bir gün birden- !ık duyuyordum. Kendisine 1 fı .il 
v dan ıdare edılen sekız ayalet ıle fh d b k t•· ı·· h k t t bire hastalanmıştım. Gelen he- söyliyecek kelime bulamıyor- ı . . . . 

• 
1 

17 ctttc• !dl lluglln riızglr . . .. .• ı mek istiyor. İtalya ise, bu dev- sa a a aş a uru are e e - ı 
mıktan bır kar- yuze balıg olan k ·· k.. lm d - h k kim hastalıg" ımı tehlikeli bul- dum. O bu vaziyete bir niha- - 1 lediyelerınden ıstlfade edınlz. snilteha>'Vil havı bulutlu olacaktır. .. .. .. .. ~ .. • '. I leti sürüden ayırmak, Macaris- me mum un o a ıgı mu a -

1 
buyuk, kuçuk hukumetler dahıl 1 tanla beraber Yugoslavya ve kaktır. Dinin dünya işlerine ka- muş olacak ki benim hemen yet vermek için mi, yoksa ba- ,!111•••-•••••••I 

c . ~· ~ o~a.cak.?1": ~aka~ ~eml~kette İn Çekoslovaky~ya karşı kullan- nştırılmasımn seyyiatını gör- hastaneye kaldırılmaklığımı sö na karşı tamamile lakayt ol-
i ~i ... I .. ; gılız hakı.mry~tı bır ~alı tar~fı~.I mak istiyor. Romanya için de milş bir millet sıfatile İngiliz hü ylemiş ve öyle yapılmıştı.. duğunu anlatmak için mi? .. Bil- Hanımefendi, 
1 
~- I!!~ dan temsıl edıl;c~ktı~. V:alın':1' hangi yolu takip edeceğini ta- kumetinin Malta papaslarına Hastanede geçen günleri- miyorum, halamı sordu, gelip lstınbulda, lfovagazi Klektrllc 

a 
1 

S I l kuvveı.ve .. salahiyetı, h~ç . bır yin zamanı gelmiştir. Gelecek karşı takip etiği hareketi alkış- min ne fena olduğunu söyle- kendisini ziyaret edeceğini soy I 
J
• , tı eS er . ~şrutı: hüklımdarıı_ı sal.ahıye- sonbaharda ölen Avusturya im !arız. Asırlarca müddet Orto- meğe lüzum görmüyorum. Her ledi. Daha fazla konuşmak is- , 
' ı tıle kıyas kabul etmıyecek dere p ·k· o ı k şeyden büyu .. k mahrumiyet o- teseydik sözlerimiz bayag· ı bir ı' ri c ç s z anın en öze rarpan . . . : paratoru K<ırl'ın oğlu prens Ot- doks atn ı smanh mem e e-
:'S.. • on am .. g " cede fazladır. Demlebılır kı, t .. t . tinde bugün papanın Malta'da !arak "ondan,, ayn kalmıştım .. şekil alacaktı. O da bunu anla-

ve TeşcbbUsatı Sinaiye Türle 
Anonlm Şi:keıi, BEY AZ!Tf A 
ELEKTRiK EViNDE 5 TEM· 
MUZ t 930 GÜNÜ SAAT }. 1 knkalarmdan hın de şudur: Hindistan şimdiki kadar valinin °• ruş e varı\ or. ' ak· t d'•· ı·· Bu kızın benim çocukluk haya mıştı. Başile hafif bir selam ve-

r lf• •er .:eyde doktor işi görmek ve l'"- 'd . 1 d k l k Prens Otto'yu Macar tahtına oynam ıs e ıgı ro u oynamış- d ld - k . k b' d ld 
t t h k t h talık adı tak- mut ..... ı a~esı a tın a . a ~ca · ı oturtmak için Macaristaıı'da bir tı. Siyasetin garip cilvesidir ki, um a a ıgı ıymetı o zaman rere ız en ayn ı. 15,30 DA verilecek amel! qçılık 

n ~r are e e as tır. Bu şer<nt altında Hındıstan d B 1 p t ·k b faalive.-nde Rus Ça anladım. Nihayet hastaneden Bu, yeni evlenen bir genç dersinde lütfen hazır bıılunını· 
İ ı..Jsak. Hele sinir hastalıkları her mı'llı' e erverler'ı h'akkı"le Sı._ıcereyan var ır. u cereyana. - 3 rı ' u · · .'.ı' · · - · ·ıd· F k b" k d rtık b'"f" · ·ı 
, 1 IA·n eru' bir isimle zenginleşir- Y tp '. . 1 talya'da yardım etmektedır. n kadar İngılız hukumetının de eve getırı ım. a at ır ne- a ının a u un mazı ı e a- ' nızı rka ile kesbi ~eref eyler. 

•< .1 Y mon raporundan hıç bır mana H lb ki Ott H b b h e yardımına nail olmuştu. Bu va- kahat devri vardı ki tamami- la).ı;asım kesmesi demekti. Gön 
1 

ı, t'm yakın zamanda aksırık ve çıkaramadıklarını söylemekte-' a u ' 0
• a s urg an . .. k c·· h . . le istirahatle geçirecektim. derdiği son karta cevap bile yol .. ••••••••••••• 

·, T djz seyı'rmesinin müthiş bir ma d" ı t ·ı· t ı · · H" 1 danma mensubiyeti dolayısile, zıyet, Tur um urıyetı tees- Bu ı"stı"rahat gu··nlerı"mde o ge- lamadıg" ım bu kız, bu kadın me- D ff h • 
ır er. ngı ız gaze e ennın ın T · h d ·ı 'A süs edinciye kadar devam etti J8 or orunı 

• a olduğunu işitmemiz pek distandaki muhabirlerine göre,I rıanon mu~ e esı eh, vustur- t .1. h""k' ıı· . fk' · liyor, bana türlü türlü hikaye- ğer kalbimde ne derin bir yer • 
ht ld" . . • . . 1 ya ve Macanstan ta tına otur- ngı ız u ume nın ve e arı u B . d" 1 5 u eme ır. Hındıstan efkarı umumıyesındel ak d"lmi 

0
. mumiyesinin dini devlet işlerine ler anlatıyordu. Böyle aylar tutuyormuş.. unu şım ı ana- Beyoğlu M:lıtep sokılı No 3 

Ca • hi l · b"" ··k b" · m tan mene 1 ş r. · T ·1 d "k dm ene sıbaht alc• alc da• . d.Bu kabı! hastalık teş s enn- rapor, uyu ır memnunıyet- 1 E .. 1 an1 lı k" Ot karıştırmanın fenalığını Malta geçtı. atı zamanı a geçtı - _ı_. ____________ m_u_•_Y ____ •_n __ ••_m_• __ ._ .. _ 
' b' · ı d ahit sizlik tevlit etmiştir Hindistan saı;en oy e aşı yor 1 

• ı ' ten sonra benim için gene mek 
; l~n ınne son z~an ba.r. a.ş k d k" l .

1
. 

1 
d · d 1 to'nun en büyük kuvveti de bu gibi küçük bir mesele ile anla-

k duk Adamcagızın ırının u a ı ngı ız er en maa a rapo- 1 h d .1 ht . . lan şayanı memnuniyettir tebe gitmek mevsimi gelmişti. 
ı ·- · . . h"" .. !Qkk' d k" mua e e ı e ta a geçmesının ma · B d · bi ı-•- ilan g ıJ cıgına sesler . ~e~yormuş .. B'.r ru usnu te " ı e en ımse memnuiyet altına alınmış olma Malta meselesinin bu şekilde u, araınız a yem r ayrı U<. 

r d kını ı~~ tıyormuş Sı yoktur ı 1 ·ı baş gösterecekti. Bu daha fe-\ : "uar. ışı . · · · • · . sıdır. Belki de başka türlil tahta halli üzerine, Papa ile ngı tere na bir ayrılık olacaktı. Çün- Elyevm Hariciye Vekaletinde on dördüncü dereceden mev· 
şı 1 

1 l:ıır hekimlen g~ba bun~ adı- Bu .vaz.ıyet karşısaında, rapo · geçmesine imkan yoktu. arasındaki münasebatta bir ger kü ben uzağa, başka bir mek cut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfikan bilmü· 
k ~ "Bersam,, dıyo~lar .. Bır çe- ";1Il Hınt~~ler a;~sında daha sı1?J Statuquonun hararetli taraf- ginlik görüleceği tabiidir. Fakat sabaka memur alınacaktır. 
2 jl A~ hastalıkınış. İyı amma b~a ~~r te~anu~ tesısıne yar.dım ettı·ıtan sıfatile küçük antant devlet papa, bilhassa son konkorda ilı: tebe gönderiliyordum. Müsabaka imtihanı 16 temmuz 1930 çarşamba günü saat ıs 
lı ır ytm takmadan ne çı~? İlacı gı netıcesıne varmak lazımdır. !eri de Otto'nun Macar kralı ol 1 bir hükümdar vaziyetine geçtik Ayrılık günleri pek acı ol- te Ankarada yapdacaktır. 

• ~ ını ona ~akalım._ Dogrus.un:ı İngilizler, her vesile ile Hin- masına aleyhtardırlar. Karo!, ten sonra, Malta işlerine müda- du. Biribirimize kart göndere- Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 
~. di>Yletn~~ lazım. gel~s~ hepımı- distana daha geniş bir idare sis- 1 Romanya kıralı oluncaya kadar 

1 
halesi bir devletin dahili işlerine rek bu ayrılığı telafiye çalışını 4 üncü maddesinde yazılı olanlaıdan başka aşağıda yazdı evsa· 

. vın kulagı envaı turlu ses du- temi verememelerine, Hintliler üç devlet arasında bu mesele müdahalesinden b$ş1ta bir hare- yor değildik... fı da haiz olmaları lazımdır. 
l ı 1 p1t;:o; ... , .1:1att~ ... be.~ bazı gece arasındaki tesanütsüzlüğü se- hakkında tam bir fikir birliği ı ket telakki edilemezdi. Fakat bir zaman geldi ki o- A - Hukuk, Mülkiye, Uliimu siyasiye, İktisadiye ve içti• 

ı1'. lef ışıttıgım gurultulerden uyku bep olarak gösteriyorlar. Görü-
1 

vardı. 1 A. Ş. nun yollamış olduğu bir kartı maiye ve fakülte "derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri veya 
,u eJ1Umuyoı;ım. Dok~o.ra bakar- nüyor ki bunu Hintlilerin yüz- --------------- -------- cevapsız bıraktım. Bugün, ya- Hariciye mesleği ile alakası bulunan mümasil yüksek mek-

slın ben bır nevi delıyım. · !erine vura vura tesanüt te ha- rın ~azarım .diyerek . haftalar teplerden birinden mezun olmak: 
ı ct. b<: Eğer delilik bu kadar kolay- sıl olacaktır. Her halde Hintli- geçtı. Ben bır s~tır bıle cevap B - Bu kabil mektepler şahadetnamesini haiz talipler bu· 
E ~1 je§tı ise içimizde akı~lıltk ihtika ler arasındaki ayrı gayrıyı teba- yollamadım. Nıhayet .?~.tam lunmadığı takdirde namzetler evvela bu mekteplerdl(n birinde 

rri başlıyacak demektır. rüz ettiren rapor, bu neticenin ayrılık Solmu1ştu .. B~n ybuyuyor- okunan derslerden imtihan verdikten sonra müsabakaya iştirak 
ı $ k h l" çok yardım etmı'şe dum. ene er geçtı. aşım on h kkıru "h d l 
1 ı < Dil dersleri usu ıne d"" d .. b ld B" T . h a ı raz e er er. 

,e :e benziyor. or u u ud'. dır Y.az.tatı ıkn'. a Müsabaka imtihanı berveçhi zirdir: 
ı ,. >n Kadm Birliği siyasi vazifesi- * * * l lam~n nez ın.: geçırece t~. 1 - Hukuk, İktisat ve tarihi siyasi (1815 ten zamanımıza 

!=' G~ yakında başlaması lazım ge- Geçen hafta küçük itilaf dev- İ~~ıhanlar bı~ınce ora~~ gıt- kadar), hakkında tahriri ve şifahi sualler her biri için tahriri 
' l' '.çn kadınlığın tekamülü için ye !etlerinin hariciye nazırları top- tıg~m .~~~: Be:: b=~~ ~~;: ve şifahi beraber tam numara ondur. 

s: ı1 50 yeni tedbirler almaktadır. Bu landılar ve bermutat, bu itilafı cbu dgorF uk t. b" ~b. . . . b Ik" 2 - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve tercüme her biri 
teş ı e en omanya, ugosıav ıçın tam numara 15 tır f lueyanda Birlikte Dil dersleri k'l d R y ,~ am ı. a a ırı ınmızı e ı . . . 

leİn Kur açtlmıştır. de ilk defa görüyorduk. Bir sa · .. .. . . 
e ı,· ta' Bu kurslarda İngilizce ve ya v~ Çekoslovakya arasındaki balı gezmeğe çıktığımız zaman 3 - Müsabakada 40 numara ussurnızanı doldurmak prtiJ.I 

ı sıkı tesanüdü kaydettiler. uzaktan bir kadının geldiğini en fazla numara .alanlar kazanınııı olacaktır. . . 
i Oransızca gösterilmekte imiş. · · Küçük itilaf devletlerinin bu gördük. Bu kadını bana göste- Müsavat halinde Fransızcadan maada ecnebı liaanma vukuf 
re s:a Biz bu çok musip teşebbüsü içtimaları ve aralarındaki tesa- ren yol arkadaşım: sebebi rüçhandır. 
! rııcak takdir ederiz, yalnız ha- nüdün kayıt ve tespiti artık kli- DUnkll bll ,l'ccemlzln B . 

1 
. b" k Taliplerin mektep şahadetnameleri, askerlik veaikalaı1 

•.c vemlarmuza öğretilecek dillerin şehalini aldığından beynelmilel öugıinıı:U yem - u yem ev enmış ır a- h"" üh 1 ıhh t ah d tnam 1 · il hüviyet cüzdanı ve 
ı •; rı tihabmda tam bir isabet yok.. bilmecemiz halledilmiş ,et.il dındır. Bize gelir, gider ... Ken- ve usn l ~ ~e b s. ·~ ş Vak~ z e e?l ~ M"dlirlliğ"" di 

ı ·nz F rl SOLDAN SACA• YUKARDAN AŞACI disini seiamlıyalım. Kadın bi- ya suret ~nru aıstı. a ~ daetAnkat ışdae V ku"' hune tebv ı 'I!lp ce ve ransızca ye n~ öpmüş... 1 1 - Fare düımanı (4). Ordeğin ze doğru geliyordu. Arkadaşım eylemelen. v_e yevmı mezk.,r ara e .... ette azır u-
< tulirkçe kuru açsalardı daha zı- Bu hadise üzerine M. Venize ı - Kıt yatmuru (3).Geniı değil ağabeysi ve hısımım, genç kadına bir an lunmaları ılan olunur. 
ıı riııde müstefit olurlardı. losun dostları bt• öpücüğlin ma (3). 2 - iplik (4). --------------------------
._ 3 _ Lihim (2). Dem (3). Nota 3 _ Beyaz (2). Pata (4). evvel selamlamak için acele e- • t la ı Y'I" t• d c ra Zaro Ağa ve M. Venizeloı nasını sormuşlar ... Şöyle cevap (2). 4 - Vahıi yuvaaı (2). diyordu. Fakat birdenbire hay IS anuu 1 aJe 10 en: 
{ ~:Telgraf haberleri arasında o- vermiNş: alım? G .. k 4 - Liaan (3). Ufak (3). 5 - Amerikalı (7). kırmamak için kendimi zor tu 
~ •ti ıxnupunuzdur. Zaro Ağa Ati- .- . e yap · .• enç opse 6 - Büyük (3). Rabıt edatı <3>. 6 - Yol (2). tabildim. Bu kimdi tahmin ede Yalova Hükumet konağile Jandarma dairesinin tamirine a• 
'Nıdan geçerken M. Venizelosu suı~efsır edderler, dıger taraftan : = ~ed!:lı· ~)~ V~i~ zait bir 7 - 1~r;;•z• <2>· Makarada •ar•- bilir misiniz? .. Eski çocukluk it münakasa müddeti görülen lüzuma bina-en 20 giln temdit e-

Myaret etmiş ve Yunan Başvc- antıkaya a merakım vardır. · · (3). 8 _ ~ir çi~ek (4). arkadaşım olan, hasta old~~ dilmiş ve 19/7 /930 tarihinde mukarrer bulunmuş olduğu iiaıı 
asli efendi bu slilhorde ihtiyarı FELEK 9 _Tahmin (3). 9 - Ev (4). En büyük hayvan(3) ğum zaman bana masallar soy olunur. 

--Cam sıkılan, olduğu yerde lifsizleşemiyordu. cidin dudaklarında bir - tebes- Rasih Nevres, amcasının ba ha kuvvetle gördüğünü iddia e· 
sinirleri gerilen, burkulan yal- Bütün bu sıkıntıları gördüğü süm beliriyor, Hürrem Hakkı sitliğine gülmemek için dişleri- debilirdil O, sönük gözlerde ya 
nız Ferhunde mi idi?. çok iyi hissettiği halde, Rasih tek gözlüğünü derhal çıkarıyor ni dudaklarına geçirdi. Hayalin nan mucize ışığı, bu iddiayt 

Rasih Nevres, öbürlerine nis Nevres oradan ayrılamıyordu. du. deki uyanıklığı, canlılığı, am- yalan çrkarmazdıl 
betle sinirlerine daha hakim. Ferhunde, kırıla döküle şiir Bu al.aka, takdirden daha casına nasıl anlatır, nasıl izah Rasih Nevreı, amcaıma d&ıı 
di; k~şlarmı hafifçe çattı: den, san'atten dem ~kon, rı_ıana~ı idı. Belma, kadml~k in e~ebilirdi? Hürre~ Hakkı B.in dü: 

_ Rica ederim Ferhunde Rasih Nevres, başını agaca da- 1 sıyakile, bunu hemen sezıver- bir hatırat mahşen olan yorgun - Haklısınız, amca! 
Hanım sizleri diıılemek haz- yamış, onun konce ağzına ba-! mişti. Biraz evvel, Ferhundeyi ve ihtiyar dimağı, bunu kavrı- Hürrem Hakkı Bey, RasilJ 

Ti zı, başka zevklere feda edilir kıyordu. Bu iki lal .?ud~klar a - 1 ~e~emez, titizlenirken şimdi yabilir mi idi?. . Nevresin koluna gir?i: 
11 ": mi?. rasından çıkacak sozlerm ma- ıstıhfafla bakryordu. Hürrem Hakkı Bey, Rasıh - Onlara hissetunneden 
~ tıl Ferhunde, Rasih Nevresin nalı olmala~a lüzum yokt~. Rasih ~e~res, gözlerini ka·· Nevresin ink~rına kanmaı:rııştı. ğır ağıı: yü~yeli~. 

te Mahmut Yesari gözlerinin içine bakmak istedi, İnsanın, kulagından, yanan yu- pamış, dınlıyordu. Uzun mu, - Hata edıyorsun, Rasıh, şu - Sız bıhrslniz! 
J:ı g~ - Estafu~ll.a? Belma Ha-ı ı~nu, a~asya ağacının buruşuk fakat bakamadı, özür dileyen r~~i.1!-e şeffaf su damla!~.' gibi k~sa mı, zarı_ı~~ me~afelerini t~- manz?rayi kaçı~akla, çok ha- -. Sana soracaklarım var, 
(f kıım .. : Kendınız.ı anlayışsızlı~- g<ivdesme dayamış, babasına, 1 bir sesle: dokulen bu cıvıltıların soz, la: yın edeıne~ıg~ dakıkalar, sanı: ta edıyorsun, evladım! Rasıh 1 . . 

l mı ıtham edıyorsunuz. Sız amcasına, Belmaya, Ferhunde- _Gücendiniz mi? dedi. kırdı olup olmamasının da hır, yeler geçmıştı; omzunda bır Belma ile Ferhunde, koltuk - Emredersınız! .• 
~ nıe ~ir şii:->iı_ıiz; anlamağa, oku- ye ayrı ayn bakıyordu. Nevres Vacit, oğlunun her kıymeti, ehemiyeti yoktu! elin yumuşak temasını duyarak lanın Nevres Vacide yaklaştır Köşk.ün_ yanın~an vkıvrı~ıt' 

ş !i h21aga ne ıhtıyacınız v~r~ Hürrem ~akkı sor~u: . hangi bir şekilde bahse karı• Hürrem Hakkı Bey, tek göz uyandı. . .. _ . .. .. ~ı~lar, onuı_ı ağzına . girecek a.~kadakı lım~.nluga dogru yii-
n. le Ferhunde, bunun ıntıkaınım - Sen, bır şey soylemıyor- mış olmasnıa tahammül ede- lüğünü ikide bir çıkarıp takmak! Amcası, ığnelı ıgneh gulu- gıbi hararetlı hararetlı konuşu- r1;1yorlar~ı. Hurrem Hakkı, ce-. 
•, h<1dı: sun, Rasih? medi: tan yorulmuş, harap olmuştu. yordu: yorlardı. bınden sıgar tabakasını çıkar 

ı l d· -Çok dogrtı, beyefend;, Ben, - Dinliyorum, amca! _Ne ~ünasebet Ferhunde Rasih Nevres amcasının bü •- - Uyuyor musun?. Nevres Vacidin sönük göz- ınıştı: 
t; -el':':a- gibi bir !,iiir olmadığım Nevres Vacit, omuz silkti: Hanım?. ' tün"di!dratini: Belmanın üze- - Hayır ... öyle, dalmıştım. !eri parlıyordu. Bu bir mucize . - Cigara içiyor musun, RB' 

~ ;in anlamak ve okumak ihtiya - Artık adet etti, lakırdıya! Rasih Nevres, meclise ağır rinde topladığını iyice anla- Hürrem Hakkı Bey, Rasih i.di. Rasih Nevres, dikkatle bale sıh?. 
A

1
, prındayım... karışmıyor. . .. lık veren kendisi olduğunu an- mıştı. Bunu anlıyaınıyan Nev Nevresin kulağına fısıldadı: tı. . . - Hay~, am':?I il 

Ç Yi.. Biraz evvel, Ferhundenin ze- .. Ferh~de, Rasıh Nevres'e gu lıyordu. Babası, oğluna ehem res Vacitti. O, feri uçuk gözle- - Canın sıkkın .. Küskün du Genç kız ııesın~eki g~~ç k?tı ,-. Ne yalan sor,le,. l!'e de !Jlıı 
S\ Y.1.asını takdir etmiyen Hürrem lumesdı: miyet vermemesine rağmen, tu rini, -etrafını kuşatan sisli ha- ruyorsun! kahasındaki tesır,. korlerın raılık e~: Sana ~~aılık etIIl~ 

t te; ~lakkı, tekrar tek gözlüğünü c;ı- - Bizi kritik ediyor galiba! tuk duruyordu. Belma, söyli- valarda gezdiriyor, sisli, buğu- - Hayır, amca.. gözlerinıi açan mesıh'te acaba yalan soylem~n ı~ın soımadı ! 
a :ı.ı tuanp takmıştı: Rasih Nevres, Ferhundenin yeceklerini serbest serbest söy lu, bulanık çehrelerde aşina hat - Uyuma, Rasih ... Şu man- varını idi?. . . - Hayır, ıçmıyorum... kll 
a J - Bu da enfes! .. Bu da cid- istihzadan fazla, canı sıkkıntliyemiyordu. Ferhunde, istedi- Jar aramağa uğraşıyordu. zaraya bak... Nevres Vacıt, o dakıkada, -Tuhaf şey! Bu.asırd~ art 
at men enfes!.. bir ta vur la söylediğini görüyorj ği gibi açılamıyordu. Hürrem Belma, Ferhundenin sözü - Belma ile Ferhundeyi göste gördüğünü, göz~ri .. _ ~astalan- ?ı~lar, genç kızlar bıle cıg 
bö 1 Rasih Nevres, ayakta, bir ko- du. Hakkı Bey, etiketi bırakıQ tek- nü kest;ği zaman, Nevres Va-,riyordu. mazdan evvel ı:;ordugunden da ıçıyorlar. 

< 11• •• - • • , .. (Bitmedi) . .ıımustür. 
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"S•nl sevdim,, filnılnd•n 
Lubic'in filıni 

Erust Lubitsch, Monte-Kar
lo isminde bir film çevirmekte
dir. 

Haftada bir söz 

Türkiye namına 
Fransada intişar eden bir iki 

• • • sinema mecmuasında daima İs-
Klara Baw ne çeviriyor? tanbuldan, Türkiyeden ve Türk 
.c~ara _B w_ "Love Awong the sinema hayatından bahseden bir 

Mıllıonaırs., ısminde bir film takım muhabirler var .. Hiç bi-
çevirecektir. risi Türk olmıyan bu muhabir-

• * * ler arada sırada bu mecmualara 
D 1 ' ah • malfunat vererek guya Türkiye 

ug as ın ııey atı sinema işlerinden bahsederler. 
Sözlü filmin taammümü bü- Son gelen bu mecmualardan bi

yük ~~örlerde bile tes.irini gös- risinde Türkiyede Fransız film 
termıştır. Dugla~ ı;:aırbanks~ leri tamamen mehcur kaldığını 
I:ondraya se~ahatı bır çok dedı- ve çünkü Amerika film şirketle 
kıdulan mucıp olmuştu. Duglas ri tamamen piyasayı tuttuğunu 
sözlü filmi kendi oyııama tarzi- yazıyor. 
le uymadığından kendine mah-
sus yeni bir tarz aramaktadır. Bu fikir yanlıştır. Çünkü İs
Eğer bu meseleyi halledemezse tanbul ve diğer Türk şehirlerin 
sinemadan çekilerek golf oym- de aranan sözlü film daima 
yacağmı söylemiştir. Fransızcadır. Bu film Fransada, 

Duğlas şimdilik film çevir- Amerikada ve Japonyada yapıl-
memektedir. mış olsun. Bizim temas ettiği

miz bütün filmci ve sinemacılar 
bu noktayı nazar' dikkate ala
rak film seçmektedir. Ame
rika fİımlerinin diğer mamuiata 
rekabetine geli'nce şimdilik Ame 
. rikada yapılmış, Fransızca film 
azdır. Bunun iler<ie ne nisbet a
lacağını da bilmeyiz. 

Pinaenaleyh eğer Fransızlar 
Amerikalılar kadar Fransızca 
film yaparlarsa şimdilik Türk 
piyasasını tutmuş olurlar. 

Esasen filmleri daima yerin
d~ s.eçen.f~~cilerimiz Avrupaya 
gıttıklen ıçın burada bir Fran
sız film acentahğına bile ihtiyaç 
hissedilmemektedir. 

Bir İslam muharrir 
Ramon Nowarronun yakında 

çevirmeğe başlıyacağı "Hint 
şarkısı,, isimli film senaryosunu 
Ahmet Aptullah isminde bir 
Hintli romancı yazacaktır. 

• • * 
Adolf fransızça çeviriyor 

Clive Brook'la Evelyıı Brent 
urafından İngilizce olarak çev
rilen "Slightly Scarlet., ismin
deki filmin Fransızcası Adolph 
Menjou ve Claudette Colbert 

"Seni ıeodlm,, filminden.. urafından çevrilecektir. 

"Üç nlhllh,, filmlllden 
• 

1 Televizyon 1 
Hayaller hakikat oluyor-Televiz

yon Alman 
sanayiinde günün mes'elesidir .. 
"Variety,, nin verdiği habere olmuştur. 

Bu sistemin bundan bir sene 
kadar eve! yapılan bir tecrübe
sinde hayal pek temiz değilken 
şimdi tamamen temiz ve net gö 
rünmekte imiş. 

F;ğer bu ihtira umumileşirsı; 
sinemalann vaziyeti ne olacağı 
cayi sualdir. 

göre Televizyon yani "telsizle 
sesin neşriyatı., meselesi Ame
rika sinema alemini çok işgal et 
mektedir. "Radyo Keith Orph
tum., şirketinin Televizyonu bir 
inhisar haline sokmasından en
dişe edilmektedir: Çünkü bu ih 
tira artık yakın zamanda ticaret 
alemine çıkabilecek hale gelmiş 
tir. Diğer taraftan "Film Kuri-
er,, ismindeki gazete yak,ında Hoover de karışıyor! 
"General Electric,, sistemile Amerika reisicümhuru Hoo-
"Televizyon,. programları ter- ver Amerikan sesli filmlerinin 
tip olunacağını haber vermekte ve bilhassa Amerika tarihine a
dir. it filmlerin taammümünü temin 

Diğer taraftan Londrada çı- icin iki komite teşkil etmiştir. 
kan "Cinema,, gazetesi de, Bai * * * 
rd Co. tarafından Londrada mü Renkliye rağbet 
him bir Televizyon tecrübesi Amerikada renkli filmler bü-
yapıldığım haber vermektedir. yük bir rağbet görmektedir. Bu 
~u sistem hayali ayni büyük- sene renkli film imali için 5 mil 

lük ve vuzuhla nakle muvaffak 1 yar frank tahsis edilecektir. 

"Asri K•:ıanou•,, filminden 

l 

"Ebedi muamma,, fllmlnoen 

Bir cemile 1 Yeni bir renkli 

t b ı . "Hollywood yıldızlan., is 
stan u un smemacılarından m' d 1. kl' b. f'lm. 

M l k O 
. . ın e ses ı ve ren ı ır ı ı 

e e , pera, Elhamra gıbı • m 1 dil . . 
b 11• b l l 1 T .. k M a e mıştır. 

e ı aş ı sa on an ur at- B f'I d h ld la 
b C 

. . u ı m e meş ur yı ız rı 
uat emıyetı mensuplarına ten h · .. . . 
'l'tl t 'f t tb'k' · k b 1 ususı hayatı gosterılmektedır 

zı a ı an e a ı mı a u et-
mişlerdir. * * 

Vatikanda: 
Romanyada: Papa ve sinema 

Kıraliçş. Mari'nin filmi Papa dini ve ahlaki filmle 
Kraliça Marinin seyahati ü- imal edildiğini görmekle mem 

zerine çevrilen "Şarkta seya- nun olduğunu söylemiştir. 
hat,, isimli filmin ilk gösterili- * * * 

· şinde kral ve ailesi bulunacak
tır. 

Lon Çaney ve Straus 

* * * Bir müddettenberi Hollywo-
Kraliça Marie yeni bir film odu bulunan meşhür besteka 

için senaryo yazmaktadır. Oscar Strauss gayet geveze bi 
* * • kocakarı tarafrndan taciz edil 

Amerikada: mekte idi. Bu kocakan kimdi 
Sessiz için 250 milyon bilir misiniz? Yeni bir filmde b 

Douglas, Charlie Chaplin, ve rolü alan Lon Chaney. 
John Gilbert sessiz filmi müda- Lon Chaney, yüzü gibi sesin 
faaya karar vermişler ve bunun de bin şekle sokabiliyor. 
için 250,000,000 sermayeli bir 
şirket vücude gP,tirmişlerdir. 

• • * 
Paraınount ne yapıyor? 
Paraınount 1930-31 senesiı 

de 82 sesli film imal edecektir. 
Bu filmlerin her biri on bir muh 
telif lisanda çevrilecektir. 

• * • 
Vilma Sanki 
Macaristanda 

Vilma Banky sözlü filmler 
çevirmek üzere Amerikayı ter
kederek memleketi olan Maca
ristana avdet etmiştir. 

Sözlü filmlerde iyi İngilizce 
konuşamadıkları için Pota Neg
ri ve Emil Y anings gibi mem
leketlerine avdet eden aktörler 
çoktur. 

• * * 
8 lisanda film 

Bankroft yeni filmi Bu hafta 
George Bancroft "Ka.duı~ar Bu hafta Majik'te Harry Lid-

Ma/tada: Paramount sti::lyolarında: 
Askit'in oğlu Fransızca, Almanca, hpanyol-

kab~ a~aml~ı severler'.' ıs~~- ke'nin "Asri Kazanova,, SL 
de bı.r fı!-111 vucude getınnıştır. "M 1 k" te "seni sevdim" i-
Bu fılmın pek komik sahneleri . : e e .. .. 
vardır. Bancroft muhtelif kıya- sımli ı;naı:uf şarkılı ve sozlu Al-
fetlerde gözükmektedir. man fılmı. • 

Opera'da "Ebedı muamma,, • * * ismindeki sesli. 
Çinli artist Pariste Elhamra'da "Üç nikah., is-

Meşhur Çinli aktris Anna mindeki şarkılı film. 
May Wong Paristedir. Fransız-
ca bir rol ezberlemektedir Çekoslovakyada: 

· Katolik film §irketi 

Pragda, "Münich, Katolik 
film şirketi,. nin bir şubesi açıl
mıştır. Bu müessese dini propa
ganda filmleri imal edecektir. 1 

• • * 1 
Duğlaıı Londrada ne 

demi§? 

Londrada bulunduğu esnada 
Douglas, sesli filmin esassız bir 
şey alduğunu ve Paramount he
sabına Eisenstein ile beraber! 
bir film çevirmek istediğini söy 
!emiştir. 1 * • • 1 

"Pembe köşkten" ıonra 1 
"Pembe köşkün esran,, isim

li filmin mabaadı olarak, "Olt-1 
lu ev., isminde bir film çevrile
cek. Bu fi!ı;'in mümessilleri a-: 
ı~<rrnda Leon Mathot ve MııYUd, 
ian ".:;rdır . 

ııinemacı? ca, İtalyanca, İsveçce, Polonez. 
. . ce, Macarca, Çekoslovakc;a, ve 

Meşhur İngılız nazınmn oğ- Rumenr.e olmak üzere sekiz li
lu Anthony Asquith bir bahriye sanda film çevrilecektir. 
zabitile bareber bir film çevir- Bu hafta Paramount "Dokto
mek üzere Maltada bulunmak- run esrarı., ismindeki üçü1ıcü 
tadır. Fransızca filmini çevirmeğe baş 

. . . lıyacaktır. 
"İngiltere ne diyor?,. ısımlı Fransızca filmler Amerika 

bu filmde kullanılmak üzere sinemalarında da gösterilecek-ı 
yanında bet ton bant vardır. tir. "Seni ,,....,,t!"-.,, {ilminden .. 

Aıırupnda bir filime çehllea "cücet•r kabilesi ve sahne vezıı,. (Van Dgh) 
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ElniJel san~ııı emlak mlzaJmlesi 
Kat'i karar ilanı 

ikraz 
No 

1'1cr~ ıatın l'inc •t: ne" 1 
ilt: mt. .ki \ e mu~lcmil~tı 

Rorçhınun 
i'mi 

543 Beylerbeyinde elyevm Bostancıbaşı Al-dulaha 
ağa mahallesinde Abdullahağa sokağında eski 43 

ve yeni 39 numaralı doksan arşın arsa üzerinde ka 
gir fırını ve otuz arşın arsa üzerinde bir ahır ve o
tuz sekiz arşın bahçeyi havi bir fırının tama
mı. Fatma makbule H. 

682 Üsküdarda Altunizade mahallesinde Selamsız 
Topaneli oğlu sokağında eski 55 ve yeni 38 numa
ralı yüz altmış arşın arsa üzerinde ahşap_iki kat
ta yedi oda, bir sofa, bir mutfak, bir kömürlük, bir 
taşlığı ve doksan arşın arsa üzerinde ahşap bir 
katta bir mutfak ve bir ahın ve bin üç yüz elli ar
şın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Mahmut ve 
Ziya B. !er ve Zekiye H. 

877 Sultanahmette Nuruosmaniye Cezri Kasımpa
şa mahallesinde Nuruosmaniye caddesinde eski 
3, 5, 7, ve yeni 5 numaralı dört yüz otuz arşın arsa 
üzerinde kısmen kagir ve kısmen ahşap üç buçuk 
katta on altı oda, dört sofa ve altmış sekiz arşın 
arsa üzerinde iki mutfak ve yirmi bir arşın bahçe
yi havi bir hanenin tamamı. Ümmetullah H. İ. -

yi havi bir hanenin tamamı. İkbal H 
894 Kasımpaşada Sirkeci Maslahattin mahallesinde 

Zincirlikuyu sokağında eski 21, 23-23, 25 numaralı 
altmış altı arşın arsa üzerinde ahşap üç katta biri 
yüklü olmak üzere üç oda, biri ufak olmak üzere i
ki sofa, bir mutfak bir tulumbalı kuyu, bir kömür
lük bir ~ermer taşlık ve üç arşın aralığı ve bir dük
kanı havi bir hanenin tamamı. Ümmetu/lah H. ls-

mail Hakkı B. 
925 Süleymaniyede atik Samanviranıevvel, cedit Da

yehatun mahallesinde Dökmeciler ve Fuatpaşa so 
kağında eski 12 mükerrer ve yeni 22, 107 numaralı 
yüz otuz arşın arsa üzerinde kagir üç buçuk katta 
ikisi taş oda olmak üzere altı oda, iki salon, bir kö 
mürlük, bir çini antre, bir taşlık, bir muşamba dö 
şeli cihannüma ve küçüğü on beş arşın arsa üze
rinde iki oda, bir çimento aralık ve kırk beş arşın 
kadar bahçeyi havı iki hanenin tamamı. Mehmet 
İbrahim Salahaddin B. 

963 Kasımpaşada Seyitçelebi mahallesinde eski n i 
sa mektebi ve yeni nisa mektebi çıkmazı sokağın
da eski 12 mükerrer ve yeni 10 numaralı yetmiş 
dört arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk katta 
dört oda bir sofa, bir kuyuyu ve yetmiş üç arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Vehibe H. 

964 Balatta Ke~mekayada Hamam! Muhiddin ma
hallesinde Kilise caddesinde eski 1, 1 mükerrer 
ve yeni 3, 5 numaralı yüz otuz arşın arsa üzerin
de kagir birer buçuk katta biri iki oda bir kömür
lük bir evaltı bir ocak, diğeri dört oda bir kömür
lük harap bir mutfak ve otuz sekiz arşın bahçeyi 
havi harap iki hanenin tamamı. Mehmet Ali B. 

1109 Fethiyede katip Masliihaddin mahallesinde ca 
mıişerif sokağında eski 2 ve yeni 4, 6 numaralr yüx 
altmış sekiz arşın arsa üzerinde ahşap üç katta bi
ri sandık odası olmak üzere sekiz oda üç sofa bir 

salon iki taşlık biri ocaksız olmak üzere iki mutfak, 
odun ve kömürlük, bir kuyu ve yetmiş iki arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Zehra H. 

.... -~...;;:..-- -- ~ \1t.•• 

döşeli hamam ve dört yüz on seki>: arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Ömer Ef. 

290 18258 Çırçırda Hacı Hüseyin mahallesinde Haydar cad
desinde eski 6, 26 ve yeni 40 numaralı altı yüz ar
şın arsa üzerinde kısmen üç ve kısmen ahşap üç 
buçuk katta seliimlık kısmı on yedi oda bir salon 

üç sofa bir mermer antre bir malta evaltı iki kö
mürlük kahve ocağı bir sarnıç, harem kısmı on bir 
oda camakanla bölünmüş iki salon üç kiler bir taş 
lık bir tulumba bir mutfak bir hamam evaltı ve bin 
dokuz yüz arşın bahçeyi havi bir konağın tama
mı. İsmail Hakkı ve Hacı Mehmet Tevfik B. ler 

860 18260 Erenköyünde eski Bostancı ve yeni Göztepe Koz
yatağı mahallesinde eski Köprübaşı ve yeni Arif 
paşa sokağında eski 10, 13, 29, 33 makli\p ve yeni 
27, 27 numaralı yüz kırk sekiz arşın arsa üzerinde 
iki katı alı~ap bir katı kagir olmak üzere dokuz e
da iki sofa ve elli arşın arsa üzerinde bir mutfak ı 
bir oda ve dokuz yüz seksen dokuz arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Mehmet Ağa 

950 20437 Kasımpaşada Sahafmuhiddin mahallesinde ca
miişerif sokağında eski 11 ve yeni 13 numaralı yüz 
kırk beş arşın arsa üzerinde kagir üç katta dokuz 
oda iki sofa iki mutfak mahallini havi natamam 
bir hanenin tamamı. Hacı Mehmet Ef. 

Yukarda cins ve nevile mevkii ve müştemilatı yazılı emlak 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 9 Tem
muz 1930 tarihine müsadif Çarşamba günü saat ikiden itibaren 
müzayedeye mübaşeret olunarak saat on altıda kat'i kararları·ı 
nın çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkur 
günde saat on altıya kadar Sandık idaresine müracaat eyleme
leri ve saat on altıdan sonra vukubulack mürcaatların kabul e
dilrniyeceği ve mezkur emlake evvelce talip olanların kat'i ka
rar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip zuhur eyle
diği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş addolu
nacakları lüzumu ilan olunur. 

BU YÜK 
TllllHe PlllNG~ll 

6ncı keşide 11 Temmuz 1930 dadır. 
Büyük ikramiye 

200.000 Liradır 
Ayrıca: ~·100.000~, liralık bir 
nıiik{ifai ile·'S0.000.:·40000., 
··25.0UO~, ··10.0()0~, liralık h-li-

yük ikramiyeler vardır. 
Hiç kazanmamış numaralara 
"30,, ar lira teselli mükafatı 

verilecektir. 
Bayilerden Temmuzun 

ye.dinci günü akşamına kadar 
talep edilmelidir. 

Jandarma lmal~ıhane'1 mudtirir.ıinden: 
Yerli imal edilmiş olmak üue 617 adet demir efrat karyola<ı kapalı 

ıarf münakffı u'u lilt >atın alın a.:aknr. ;\lünakı<a l 4·Temmuı·930 pazartrsi 
günü <aat 14 te Ced i kpaşada j .ınJarma imalAthan c<inde yapılacaktır. ~arına· 

me lmalAıhan eılen verilir. T<klilnamenin tarzı imll<ı şartnamed e münderiçıir. 

1162 Hasköyde Sütlücede Mahmutağa mahallesinde 
eski Kahvecikeleş ve yeni Keleş sokağında eski 
17 ve yeni 14 numaralı doksan arşın arsa üzerinde 
yarım katı kagir, diğerleri ahşap olmak üzere 
önden iki ve arkadan iki buçuk katta ikisi ufak 
olmak üzere dört oda ikisi ufak olmak üzere üç 
sofa bir mutfak bir kuyu bir çimento taşlık bir da 
raça ve elli arşın bahçeyi havi bir hanenin tama-

A" •· -M-------ws---.:.aı.ıaz sz .. =-mı. Hasan ga_ ........ .- ---.. --.. ~-- .... -- ~=-.... -'--=------
ı230 Üsküdarda Arakiyeci Hacı Mehmet mahallesin-

de Salık sokağında eski 41 ve yeni 69 numaralı 
yüz arşın arsa üzerinde ahşap iki katta beş oda bir 
sofa bir mutfak bir kuyu ve yirmi arşın baçeyi ha
vi bir hanenin tamamı. İsmail Ef. 

ı267 Üsküıiarda Hace Hasna hatun mahallesinde el
yevm imaret çıkmazı sokağında eski ve yeni 4 nu 
maralı yüz arşr arsa üzerinde ahşap iki katta ve i 
üstünde iki odayı havi bir ahırın tamamr. ŞükrüEf i 1 

ı857 Beyoglunda Feriköyünde Tatavla sokağında es- 1 1 
ki 44 ve _Y.eni 1 72 numaralı doksan arşın arsa Üze- 1 
rinde kil.gır üç katta yedi oda bir ufak sofa biri u- 1 
fak olmak üzere iki mutfak bir ufak antre bir kiler 1 
mutfakta bir sarnıç ve yüz ot:ız üç arsın bahçey i • 1 
havi bir hanenin tamamı. Sabiha H. 1 

9454 Erenköyünde Sahrayı cedit Kayışdağr sokagın 
da harita yedi mevkiinde eski 65, 65 ve yeni 125, • 
125 numaralı iki yüz altmış sekiz arşın arsa üzerin 
de ahşap bir katta 4 oda bir sofa ve elli altı arşın 
arsa üze.rinde bir mutfak ve dört yüz elli arşın ar- , 
sa üzerinde diğer mutfak ve hamam ve arabalık 
bir dönüm üç yüz doksan yedi arşı.nıahçeyi havi 
bir köşkün tamamı. Bekir Karni B. Fatma H. 

ller ne' i 
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17241 Altımermerde Katip Maslahaddin mahallesinde 
Kuru Sebil Silivri kapısı sokağında eski 120, 122, 
122 mükerrer ve yeni 61, 63, 152 numaralı doksan 

üç arşın arsa üzerine kagir iki katta üç oda bir sofa bir 
mutfak bir malta taşlık ve dört yüz iki arşın bahçe 

lliiii!- -- -- ···· · - - ··- ···· ···a 11 11 ; __ ~ ~----- ._zzz_ı..~ .. _ _ _,.. --- ---... 

i .... _IJarke ta~ı. us~aların~ •• .. ı 
yi havi bir hanenin tamamı. Fatma H. 

17672 Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Halit 
B. elyevm Bayır sokağında eski 2 mükerrer ve ye
ni 36, 36--1 numaralı yüz altmış sekiz arşın arsa 
üzerinde ahşap iki katta ve iki kısımdan ibaret 
altı oda iki sofa bir mutfak bir tulumbalı kuyu ve 
otuz arşın üzerinde bir mutfak ve beş dönüm iki 
yuz iki arşın bahçeyi havi bir hanenin tama-

Eıki~thırde parke ıa~ı muıeahhıdı cmnnde çalışmak ı . teycn olta · 

lann on RUn r.arfındı t:<ki~chirde Zeytin zade lbrahim elendi ıdre- ı 
• • • • •• sine kaı'i fiat \c ~arıluını hıldirmcl.ri ...... 

F. L. M. 
FABRICA ITALIANA LAMINE • MILANO 

mü•ret ve mentı munıah•rFerrania Röntgen filimleri 

l d - 340 17821 
t~' 

mı. Kadriye H. 
Edirn1;kapıda Caferağa mahallesinde Kuyuiu 
sokakta eski ve yeni 21 numaralı altmış sekiz arşın GELMİŞTİR 

·iı 
.. ~ı-~ 

}' 'y 1 
'y .1. 

J tla1950 
ı' tar 

arsa ıizerinde ahşap üç katta üç oda bir sofa bir ki Ttirkı~ e umo aı l acenıası Umberto Relorzo 
!er bir çimento eva ltı bir bodrum bir kömürlük bir l l' ...... llllİ·ı1• ciıii''iiır oiİnİlllB!İle~ıii!oil!§l"u•43ıiıiıı40iiıı. IİilBe•tlo!!ifjil uiıtıiıpiıos11ıaiııiıkiijujiıuijsiu • .• · oiıııi2iıi"i:' •ı .... ııii 
mutfak bir sarnıç ve on arşın bahçeyi havi bir ha- ___ }]ı.kmet J:Jı.za J~ J. 
nenin tamamı. Hacı Ömer B. l 

ısoo9 Mahmutpa~ada Mahmutpaşa mahallesinde eski s b 
Bezciler ve yeni Sultan mektebi sokağında eski aray Ufflti parkında 

Emniyet Sandığa 
nazarı 

müstakrizlei:~---.-.. 
dikkatine 

sanrlığı mlid iirl iiğiindcn: 
\"adtlcri hulOltinde tcdiyei deyn edilmemcsin<le:1 dolay· hılmlJzayc ! ı· ''• tılan em\'llı ı.:a•ri-

menkule bo rçlularına bir haftalık son bir ihbarname gönderilccegine <l:ıı e ,dık nızam~:ınıc-

sinde ne de icra kanununda bir sarahat olmadıp;ı gibi muşteriler tarafı••. yuzdc ın zam için 
vuku bulacak müracaatlar da kabul edileeej\ıne mlJtedair bir kayit olmadıj\ı halde eski kra kanıı

nundan mlıltebes bir itiyat saika~lle vukua gelen mtiracaatların is'afına imkan olmadıgından ala
kadaranin kat'ı karar çekilmezden evel borçlarını ödemiş veya yenilemiş bulunmaları IY.ım J(Cl-
<ligi il~n olunur. A. 

f ü~set Maa~in ve lanaJi Mu~en~isi Melte~i 
Leyli ve meccani olan hu mektep atideki sulıclcri ha\ idir 

' ' 

1-) iiksf'·k n1adeıı nıiiheııdisliği. 
:2- \ ' iiksek sana~' l nılilıeııdisliği. 

Hu ~uhelcrin tahsil mllddeti 4 senedir . . \lezıııılar staj için Av
rııpaya gônılerilir . . lünha,ıran lise mezunları kabul olunur. 

:)- l\laticn n1<'slek ~ul)esi. 
Bu şube madenlere jcomt'tir ye lıa~ça\· ıı~ yetiştirir. T:ıhsil müd

deti 2 senedir. Orta mel.tep mezunları imtihansız_ ilk mektep 
me;uııl;ın imtihanla kabul olunur. 

As~art ) a~ 18 dir. 
Dtihul imtihanı yapılmasına lüzum g<irüldLl;ti takdirde mahal 

ve zamanı icra ~azdelerle ilAıı edilir. 

1 

Tedrisata 1 te~rinievclde ba~lanacaktır. Şimdiden kayıt mua
meJe,i b.ışlamıştır. lstida)a melluf li foto ile ve,alk ve sıhhst 
raporunun Z'on!(uldak"ta mektep mlidüriyrcine irsali. \lli,lurİ\' l't 

ISTANllUL \"IL~YETl 

DEFTERDARLIK ILANATI 

Tahsil dar isteniyor 
50 lira ücretle bir tahsildar istenivor. Kefa

let vermesi şarttır. Diğer ~raiti Ôğrenn1ek 
isteyenlerin temn1uzu11 6 ıncı ak}an1ına kadar 

defterdarlık ınilli emlak idaresine müracaatları. 

* * * 
Kiralık arazi: No 304-452 Büyükdere cadde

si, Meşrutiyet mahallesi, Feriköy, ( Fransız 
hastanesi yanında 3000 arşın) 3 sene nıüddetle 

senelik kirası 180 lira, kiralarnak açık artır

n1a 24 temmuz 93u perşembe günü saat 14,30da 

defterdarlıkta. ( ~1 - 279 ) 

• • * 
Haliç iskelesinde n1azbut 6 adet yuvarlak 

ıhlamur eşcarı ile :;50 adet fasulye çubuğu, 
25 çeki kestane ve söğüt odunu, 6 çeki meşe 
ve 2s çeki n1ahlut odun 24-7-930 perş~mbe 

günü ihale edilmek üzere müzayedeye ç1ka

rıln1ıştır taliplerin yevn1ii mezkurda saat üç 

buçukta defterdarlık binasındaki ihale kom

sivonuna müracaatları. 
~-~~~~~~~~~~ 

Sıvas Jlclt'di,re rt)'asetinden: - . 

· rasa la~rikasının istiınla~i 
\knafii ıı nıu nıi) e namına Sıva,"raki Pa'a fabrika'ı ve mlı~te

mıliımıııı hl' ycti ıııııhammineee rahmin ve takdir olunan 7000 lira 
bedel ile i s tımlaki makamı \"ilAyctçc ta>dik edilmiş olduğundan 
ah\kad :mı rı ı mliddc ti kanııııiycsi za rfında nııirarnatlan ilan olunur. 

\'i lil yct daimı L· nclimeııinden: 

Fatihte Sınan a ;ı;a ve <;ar~amhada dıbaı; zade medrt,clerinin 
lndelmiizaycdc isticarına tal ip hulunmama<ıııa biıuen muzayt·dc 
miiddcli (t temmuz <ı,;O çar~anıha ~ıı n ., ' ant on bire kad.ır temdit 
edilmi~tir . T:ı h1krin en..:umene muracaatları. 

\"il ;h et <l.ıi nıi cn L' lİ mcnindcn: 

Şehzade l·a~ırıd.ı buyuk koı;acılarda Kirazlı me~cit medresesi 
icare verilmek üzere 20 temmuz 9.30 pazar günü saat on bire 
kadar müzayedeye konıılmuştur. Taliplerin encümene mliracaatları. 

lstan~ul ~imanı la~il lıh~iJe Mertezi 
la~ta~a~3tin~en: 

40 :\elet ltlil!ıfar torbası 
Q!\O w Saç ligen 
l 50 w Saç mangal 
100 • Saç ayagı 

Yukıırda cinsleri ve miktarları yazılı dört kalem itlMıfar ••1-
zemesi aleni münakasa suretilc mübayaa edilecektir. 

Mılnakasa )(IJnli 24 Temmuz 930 tarihine müsadif perşembe 

g[inli saat ı 4 olarak tesbit edilmiş olduğundan cali pi erin merkezi
mizde mevcut nümunelerini görmek ve hunlara alt şartnameyi 

almak üzere her giin Galatada Karamustafa pa~ •okagıııda k&in 
merkezimiz levazım memurluğuna ve miin~ka•a gıinü de ihale 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

._~ ..... ---..... 
Kappelli 

( Cappelli ) 
emsai lı 

plaklarını 

Türkiye lş B nk -

sından: 

Mamul hirincidtn 
altını.:ı ı a k;ıdar 
( altın.cı dahil ) 
Basma 
Yedinci C:ôrmc..: 
Kırık 
Başı Haı;lı 

Tonga 
lskarta 

Kilo 

14;"85 
:iJl?!I 

2h:120 
21!27 5( 

10:-60 
2tıQO 

2tıl<!146 !'il 

Yeşil Bur•a koopı·ratif ~irkeri 

nin Türkiye iş Banka ı Burs;t 
şubesine mcrhun ve 1 tanbulda 
C ;alacada mumhane deposunda 
'e Gell'l!lı.te lstll.IAI caddesin
drki dopoda ,.ı- llur•ada F~
kırık deposunda mevtut v'c 
ha!Ada dn~ı ve mikt~rı muhar
rrr 268.'i4tı,50 kilo riıııinleri 

ç iınik ve yanık hariç olmak 
uzerr 14 Teııımtıl. 1 Q.10 pazar
ıe,ı .e;iınlJ <aat onda Bur<a iş 

llankasın<la satılacaktır. Talip 
olanların yevmı nw;kt\rda Bur~a 
h Bank11'1 mudLri yetinde hazır 
bulunmaları il;\n oluııı • 

' Le ~00; 
• ••••• (.,)ı:lalıle Extr~ · 

\ /.. ı. ..... : • , ı c , na 
muha f.:.:.1a için \ ı n ız cın 1'a} siz 

L Ö KOK 
ıraş hı çakların ı kullan ' nız. 

lla I<rde 5"L : lır . 

.\cenıa \ 'C dcpuz terleri; ILIA 
A \'RA\IOGLl: vo il RADf:Kt ı 

l,urukah,ecl Han -.;o. 14 l' 

1: Cafer Fahri Beyin 
eserleri 1 

i'a>ukçuluk 
Keçi be!lemek 

h:uroş ' 
200 

MI 
5() Salon 'c av kopeklerı 

Tavukları çnk yumuttl ımak 
için ne vedirmdı 10 

Çiftçi Kütüphanesi 
İstanbul Ankara caddesi 'o 4 

Nazik Çamaşırlarınız 
için bu nazik temizle

f'<.ı Yici maddeyi 

1 ~ kullanınız 

Lt>ıts zarif 'ft ırtfa! r.u hali.ıı~ mı.al 
cdilm1~tir 
Bu pullar ok.adar mcc Jır ki bır llhzcde 
mUlı.c:m..mtl bır k.ôpUk husule gmrır, o 
kadar saftır ki m narin kuına;lu' bilr her 
dtlrlu Jıbma tehlikesinden muhafaza.flkr. 
ButhD clbisclerını:ı :ııu·ul!I bir ııına' ya 
Jayıtıırbr. LlJU ile yıkamak pek bul' 
'"" em.io dır ve: dbısctcrınızı i.lU mısl i faı1a 
dayandınr. 

L 
• • 

s .. 
----

lı*·LA t•" P"'°"' <t, -
tncr 

ka1 1 

41 miikerrer ve yeni 12 numaralı yüz alunış arşın 
arsa ıizerinde kagir beş katta on dört oda bir salon 
dört sofa bir fırın sobalı çini mutfak kumalı çini •••• 

halka bedii bir zi 
~~~ltl.,ılllllı•b•e•r•y•e•rd. ... •r•a~ •. '•"'•'•· .. "•r.•i•ı•ı.•rı•d~iL,..T•'a"•rılb .. e•erd•iı•ıl•~•ı•ı•"rııiııye•r•d•e•s•aı•ıl•:r• . .. i 

•. 
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Mudanya postası 
Nilüfer ve Asya 
vapurları Cumartesi, Pazartes~ 
Salı, Perşembe günleri sabah 
saat dokuz buçukta Karaltöy 
rıhtımından hareket ve ertesi 
günleri lstanbul'a avdet ederler. 
Servis mükemmeldir. Azimet ve 
avdet bUed alanlara yUzde yirmi 
beş tenzll!t yapılır. 

Galata'da küçük rıhtım han 
No 4-5 Telefon: Beyoğlu 913. 

SOÇETA ITALYANA 
Dı SERVıST MARITTIMI 

ITALYA 
vapuru 8 tem
muzSalı(Sltmar 

Lcı; ant E.ks· 
pres ) olarak 
(Pire, Napoli, 

l\larsilya ve Cenova ) ya gide
cektir. 

UMBRlA yapuru 10 Tem
muz perşembe (Sitmar, Soria 
Ekspres) olarak (Rodos, Mersin, 

lskcnderon , Trablus, Beyrur, 
Hayfa, lskenderiye, Mesina, Na
poli ve Cenova ) ya gidecektir. 

TEREZA SKIAF!NO vapuru 
14 Temmuz pazartesi (.Napoll, 
Marsilya ve Cenova ) ya gide
cektir. 

TahllAt için Galatada merkeı 
nhtım hanında umumi acante
ıine müracaat . Tel: Beyoğlu 

171 - 772 vı ya Beyoğlunda 

Perapalu altında Natta Nasyo· 
nal Türlı:ı, turist acenaiye . 
Telefon Beyoğlu 3599 ve ya 
Tokatlıyan karşısında beynelmile 
yataklı vagun kumpanyasıua 

Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut 
1 tanbulda ~:minönünde İzmir 
sokağında 8 Numarada acenıı: 
veUUne müracaat. 

Tel. lstanbul 779 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Seri, lüks karadenlz postası 

Millet vi~~~uz' 
PAZARTESi 

~iinü :\kş~ nı ~aat 18 de 
Slrlı:ect nhtımır:dan hareketle 
~Zonguldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon Rize ye 
gidecektir. 

Mııracaat mah'.\lli: lstan'ıu~ 
i\leymenet hanı altındaki yuı
hıne. 'I elelon Jst:ınlıııl l 15~ 

( 

Sıkletinizin verdiği öl··ü 

vücudunuzun en uygunudur. 
Jantzen, meşhur Jantzen mayoları· 
nın mucld4 en doğru ve tam uyar 
mıyo numeroıunu keşfetmiştir.Sık

let ılatoml giyeceğiniz janızenln 
en doğru numerosu vücudunuzun 
sıkletldir. 

Bu tam sıkı glylş daimidir. Bir Jantzen 
ne kuru vı ne de yaşken hiç blr vakit 
pot vermez, gevşemez ve uzamaz, işte bu 
ha11a Jantzen örgüsünQn sırrıdır. Kadın 
erkek ve çocuklar için modeller vardır. 
l!:tık veya yakalardaki kırmızı dalar -
m markasına dikkat ediniz. Tic1reıhane-

llerdın Janı&en renk . ahengi katalogunu 
ıteylniz, veyahut lstanbul 1 el Vakıf Hını 
No 11 de Bekir Nüzhet Beye yazınız. 
Beyoflunda Beyker, Kollaro, Llon, Leon 

Agopyan Ye Marinoı Ue lıtanbul 'da Macit 
ICaralcq veZeld Rlu maıtazalarındabulunur. 

10,14 
10,45 ~yııdıbtt 

10,53 
11,14 Tefen: 

ı 1,18 
11,40 Çaycuma: 
11,55 

~ * * 
Konya ~!etme moıet~liğf telgraf atelye;ı için telgraf ve telefon ma~ne 

ve s•ntralarının gerek elektrik devrelerine ve gerek;c torna ve ıesvıyc 

işlerine hakkile aşina bir işçi~e ihtiyaç \'ardır. imtihanda muvaffak olan 
ehliyet ve iktidarına ~öre şehri maktuan 75 ile 100 lira _arasında Ucret venle· 
cektir. Talip olanlardan ];tanbuldakilerin nufus tezkcresı ve askerlık vesıka
larile llaydarpaşada işletme müfettişliğine ve Ankaradakilerin dı yol ve 
mebanl dairesine lüzumu müracaatları. 

* * * Erzurum • Sarıkamış . Kar; dcmiryillan idaresine merbut Sankamıt 
eczahanesi için . hrl 120 lira ücretle diplomalı bir .e~zacı aranılmaktadır, 
Talip olanların !esaiki re;miyeierlle ve 15-7-930 ıarıhıne kadar Haydarpı· 
şada işletme mille ttişliğine müracaatları lüzumu. 

* -* * 
1) Konya-,Yenice hat~ı üze- 1 6) .~a>'.darpaşa . - ~s';cişehir 

rinde Alaca ıstasyonu cıvarın- ·hattı uzennde 258 ıncı kilomet
da kilometre 171X800 deki o- rede vaki taş ocağından çıkan
caktan ihraç edilecek 20.000 lacak 10.000 M" balast. 

M' balast. Yukarda yazılı altı muhtelif 
2) Eskişehi~ - Ankara _hattı ocaktan çıkarılacak balastların 

üzerinde Biçer ıstasyonu cıvann .. 
da kilometre 436 daki ocaktan kapalı zarfla ayn ayn münaka 
'h dil k 10.000 M' balast. salan 21/Temmuz/?~O pazarte-
1 r;f ~k:hir _Konya hattı ü- si günii saat 15 ten ~tıbaren ~n

. d 395 inci kilometrede va karada Devlet Demıryollan ıda-
zenn e . d 1 k M.. ka 
ki Eozdağ taş ocağından çıka- resı!1 _e yapı aca tır. . una ~ 
nlacak 10.000 M' balast. ya ıştırak edeceklenn tekl~f 

) E k . hı'r Ankara hattı mektuplarını ve muvakkat temı-4 s ışe - . .. 

~:::·~·;·~•~n~n~S~e~rb~e,~s:::tli~k~v~•=gU:::z:e~ll~lk~lçl~n~en;:iy~l :m=:a:y::od=u~··~~~~~~ üzerinde Beylikköprü istasyonu natladnnı a~ıakagunde ksaa~ 14,30 '.,. • • = , •• 0 = m = n · d 4 79 uncu kilometre- a ka ar mun sa omısyonu 

N cıvann a k' . li-· 1 · l' d 

1 C 1 d ki taş ocağından çıkarıla- atıp gıne verme en azını ır. evro em eva k · ·· k a cak 10.000 M' balast. Talipler her ısına aıt ~una a-
5) Konya - Yenice hattı üze- sa şartnamesini (5) beş lıra mu-

Emaalsiz sinir illcıdır. Senelerdenbcri yürek çarpıntısı çekenlere tecssüıl • 
birdenbire bayılanlara, gilneş çarpmasın., deniz tutmasına 20 damlası klfi· 
dlr. llay tını sevenler evlerinde bir tane bulundururlar.I 

lstaı~nl ~a~~llunun MO~a1aat ~omisyonun~an; 
Tıp faktiltcsının 930 senei maliyesine ait bir senelik siit, 

yoğrt, tc~e~ap;ı, sadeyağı, et, yaş sebzeye ıtit tekliflerin muvafık 
görülmcdığınden dola~ı intaç edilmemiş ve ibtiyncatı mezkOre 
30_ ıemm.~z 930. tarlhınc müsadif çarşamba günü saat 15 tc ihale 
~ıl~e~ uzere yıne kapalı zarf usulile tekrar münakasaya vaze
dilmıştir. Tahp ol~nlar ~evcut şartnaf.'ıe ve listelerine göre bu 
hapı~ ına!Omat aımak ~zere hergün öğleden sonra mübayaat 
komısyonu kıtıbetıne muracaat etmeleri ve komisyonca teminat 
akçesi alınmıyaca~ına binaen teminatların hchcmhal bir gün evvel 
muhasebe vezııesıne yatırmaları ve alınacak makbuzun ıeklifname
lerle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat evvel 
komisyonumuza müracaat ve tevdi etmekri il.in olunur. 

NAll\1 VAPURLAR! 

lzmir Postası 
Seri, LGlı:s ve muntazam 

ADNAN T;~ı::un 
6 ıncı pazar 

günU 16 da Galata nhıımındın hı· 
r•keıle ( lzmire ) ve Salı ıünll 
lzmlrden lstanbula hareket edor. 

Ga!!ta ıümrUk karşısında Sltı 
Fransez hanında l 2numaradı Omu· 
mı ıcanıalııtına mllracaaL Telefoa 
Beyoğlu: 1041 

MU,kUllb Ref'edlnlz 

SADIKZADI!: BiRADERLER 

VAPURL\RI 

KARA DENiZ :\lUXfA-
lAAI. \' E ı.ı.; KS POS f ASI 

İnönü 
Yapura p AZAR 

6Temmuz .ı."l. 

ctına alısamı Sirkeci nlıtı· 
mından barıhtlı (Zonr•ldak, 
laebolıı, Samau, Ordu Olre
ıua, Trabzon ve Rize lılıalele-
1'111• ulmıt va avdıt ede
eelıtlr. 

Tafalllt için Slrlıedde Mey
anet lıaaı altıada acıaataııtıa 
mıracaat. Taleloa:latubal 21 

Vapurlarımız her 
pazar muntazaman 
hafc!ket edeceklerdir. 

rinde Hacıkırı istasyonu civarın- kabilinde Ankara ve Haydarpa
d 307 nci kilometredeki taş o- şadaki veznelerden. Konyaya a

a aından çıkarılacak 10.000 M' it olanları ayrıca Konya vez-
~:last. nesinden de tedarik edebilirler. 

* * * 
Aşıgıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınıcagındın taliplerin 7·7·?30 

pazartesi gunU saat 9 dan il l ·2 kadar ispatı vücut etmeleri ve tahnren 
fiat vermeler! illn ol;onur. 
;ıo Kılo Çelik yeşiT marka 20 m/m 111 yuvar!~ 

(Bölıler ekstra zeban) takım için 30 m'm 

30 .. 
50 • 
3 • 

v .. " 
30 m.'m 

Yuvarlak demir 26 m. m 
çelik ( mor marka 25)(65) çabuk çelip;i 
(1 U: Böhler süper rapit ekstra) Bandaj ıçin 

2 Adet Buhar tazyik manometresi 10 atmosfer 100 kutur 

12 Bez şerit kutu içinde 10 metrelik 
.. 20 12 • .. " .. .. .. 

5000 Kil o Karpit 
100 Adet Demir dcsterc laması iki taraflı 300X26 

2 " Porselen hava (No 4 ve 6) 
ı ,, Cam havan (Büyük) No 6 
3 ,, ~:czaa lspaıulası 

2 • Taksimatlı ölçü bardağı 0,500 gr. 
ı " Hap kalıbı 
6 v Göz kadehi 

15 Meydan llmba memesi 3 kiloluk 
9 .: U.ıtlk bandaj (bagaj arabaları için numunesi gibi) 

200 Kg GalY&nlze demir tel 1 ve l, l-2 m/m 
5 Ş~e Şuvarl prese lllcı No 2 

10 ,, " •• • • 3 
15 " ., " .. " 4 
3().,. " .. ,.8 
ıo paket " • " toz No 1 A. 
ıo ,, " .. " .. " t B 
2 Kutu • " " mürekkep No 5 B 

16 Parça Formaları sıkıttırmalc için vezo 
2Takım Madeni forma tıkımi (l.ıcryotip) uplanııa ballamak illa takım 

285 parça 
200 Top Durak k!adı ll inci hamur 
200 • Krem .. .. • 

50 .. Kırmım .. ,. • 
100 .. " " .. .. 
50 adet Yeşll kMdı il nci hamur 
3() .. .. .. .. .. 

srxaa 
57(\81 
57,(-.,8'1. 
61);~ 

MüşkiılAta galebe çalmak herkesin 
nzifesidir. Fakat usulünü bilmek 
l4zımdır. Mesel! her türlü pasta ve 
şekerlemelerin en nefislerin! tedarik 
için Toketlı dıki !iat tenzilAıınd~n 
istifade ediniz. Çıkolatalar 260, bıs
küiler 180 pastalar 7 kuruş. Evlen· 
me ve sair merasim için şehirde hu· 
ıusl servis vardır. Telefon Beyoğlu 45 

M ton pembe Uat U ham~ ••llJ!ll-..•!111-•-• .. l'jmiııe gelmı90 • • • 

s7xn 
63X95 
63Xos 
öaXos 

Mahrukat münakasa 
Yüksek Baytar mektebinin bir senelik ihtiyacı olan k 

ton kok kömürü, 100 çeki odun, 3000 kilo meşe kömürü 2 
Temmuz 930 Perşembe günü saat 14 te ihaleleri icra kılının 
üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talip ol 
!arın şeraitini anlamak iizere her gün ve ihale günü saat 14 
Defterdarlıkta İktisat muhasebeciliği mübayaat komisyonu 
müracaatları. 

'\' liksek Orman mektebi rek 
torluğuııdan: 

Erzat ve leva~nı saire nıonatasası 
Mektebimiz erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf 

münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek 
zere her gün, münakasaya iştirak için de yevmi ihale olu 2 
Temmuz/930 \>erşembe günü saat on beşte Defterdarlık · 
sında müessesatı iktisadiye mübayaat komisyonuna gelmele 

Istanbul sıhhi müesseseler müb 
yaat komisyonu riyasetinden: 

Şişlide Çocuk hastanesinde yaptırılacak 16324 lira 61 
bedeli keşifli tamirat ve inşaatın tanzim e"ilen olbaptaki 
şifname ve şartnameleri veçhile 29/Temmuz/930 Salı gün 
saat 15 te kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere münaka 
ya konulmuştur. Bu baptaki şartname ve keşifnameleri gönn 
ve fazla izahat almak istiyenlerin mezk\'ı.r komisyona müraca 
!arı ilan olunur. 

BariciJe vekaleli mo~a1aat k1H11si1onunda 
Vekalet müstahdemini için gün levazım müdürlüğüne ve 

yaptırılacak elbise, kasket, pal zarlığa iştirak etmek istiye 
to ve ayakkabının pazarlıkla yap rin yevmi ihale olan 6-7-930 
tınlmaBI mukarrer bulunduğun- hine müsadif çarşamba gii® 
dan taliplerin nümuı.eleri gör - at 16 da mübayaat kmi ;>n 

mek ve şeraiti anlamak üzre her müracaatları ilan olunur. 

Maden suyu laıraciğeri ten1izliyerek 
faaliyete getirir. 

p Asri MOBiL YA Meşheri 
Mağazalarımu:da Bronz, ve 
like lngiliz karyolalanam en
vaı ve bazaren ~ndalyelerle 
yatak ve yemek odaaı takım
ları ve her nevi ulon takım
lan, etamin perdeler ve fil 
tııilerin en son desenleri re
kabet kabul etmez derecede 
ehvendir. 

ASRf yofAOBILYA MACAZALARI 
Telefon: lstanbul 3407 .. 

Hünkar Suyu Mesiresi 
Botazlçinln ıaf n temiz havasını teneffüs etmek soguk ve nen. 

suyunu isıııek ve ayni zamanda 7 ldfiden mürekkep muhteşem bir 
ince aaz beyedniu terennUmıtı arasında hoş bir valciı geçirmek iste
yenlerin HllııUr S.ya mHlreslnl tqrif eıslnler. 

Kanuni aıco. Bey ii Hanende Hafız Saı. "' Veli B.ler 
Kemaııl H.anı lleJ Hanende Mart Hanım 
Udi Hıpt Bey Hanende Nenu Hansa 

Otomobll servisi temi• cdilmlldr • 
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Darlltıuıun Tıp fülltHl•d• alb seae cvel tefkll edllea yeaJ rajlmia ilk mez9aları olaa ceaç doktorlanmaın hocalarll• beraber çekdlrdlkJerl bir resmi deraedlyoraz. Yeal tefklllt muclblace P. C. N. 
tıfatlle beraber altı aeae Faklltede lluııall talıall ve c•a• FatOJte JıutllJ•l•rln•e •taJlarını tllrdOkten sonra llç ay devam •don doktora lmtlhanlannda muvaffak olan bu 84 ceııç doktorlanmaa hay11tta 

,jı daimi mavaff-.tıyetler temenni ederiz. Mezun CHçlorla isimleri fanJarclm Bedia, Mediha, Sebahat, Remziye, Scmıılıat, Hullaye, Klmlle, Fahriye, Afife, Manıyc, Fahriye, Sara hanımlarla Talat, Bahri, 
1, JJ Rıfkı, Refet, Eylp, Ata, Mehmet Tıvfik, Ahmıt, Kadri, Celil, lhH~ı Allettln, Muin, Niyazi, Sabri, Refik, dervff, Arif, Sunl, Sadi, AH, Ömer, Niyazi, Mazhar, Tevfik, Fovıl, Sellhattla, Sactt, Hamit, 

n İr '·' 
1 '1: udur 

Bi 
y g• 

·• tı Sezal, Talat, CeUI, Necdet, Şakir, Zlyaettln, Sadri, "-~m, Necip, Haydar, Fettah, Sami, KlmH, Hamdi, Razi, Sellbattla, Aval, Vasfi, Fıılırf, Recai, Rııetıı, Hazım, Tevfik, 
"/ 

0 
Sabit, Necmettin, Nar!, Sadi, AH, Muzaffer, Emin, Osman, Fuat, Saim, Fuat, Supbl, Abdülkadir beylerdir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.,.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'--'---'~~~~~-=--·~~-

~ (, ilan :;~~:.::::ü~=~~.;!:ğ~·~a~::~a n:'!~~~: :~7. Ziraat nın~en~isl olmak isleJen lise nıezonlarına 
, p 1 - Askeri liselerle Orta mekteplere 930-931 ders senesi kad- O - Peder ve validesi hayatta değil ise velisinin kim ola- İlan 

1 
~· ro noksanını doldurmak ve yüksek smıflann talebeleri tercih cağının ve tatil zamanında mezun gidecek ise kimin nczdine 
el edilmek üzere aşağıdaki şartlan haiz Türk talebesinden ihti- gideceğine dair muteber bir vesika. Ankara da tesis edilen Yük- 2.- 17 den aşağı, 22 den yuka 

'I\ el yaç miktarında leyli ve meccani olarak talebe kaydü kabul e- H - Heyeti sıhhiyesi mümkün mertebe tam olan askeri sek ziraat mektebi 931 senei dev n yaşta olmamaları 
1 

•ı dilccektir.: bir hastanenin veya muayene komisyonlarının sıhhi raporu. resi bidayetinde tedrisata başlı-
(K b·1· · b d · l' · · ( 3.- Ziraat mesleğinin kabul P-' A - Devre Sınıf ;,.;n a ı ıyetı e cnıye ta ımatnamcsının muaddel A) sütunıl yacak ve şimdiden staj için ta-,. ~ h ·ı ) ettiği kabiliyeti bedcniyeyc ma-

1' ~ ı 6 ı 6 12 ı ı · d ı ı veç ı e. · 'f lebc alınacakur. lik ilci ve emrazdan salim olma 
,, - yaş arı çın e o an ar 6 - Muhtelı sınıflara kaydolunan talebe miktarı kabul etli- Kayt ve kabul edilecek efen-

ıi )1 lan 
, 

1 
1 7 ., 17-13 ,, ,, " lecek miktardan fazla ise matlup şeraiti haiz olanlar arasın- dilcrin : z;: · 1 8 18-14 ,. .. " da sınıflarına göre Türkçe, yabancı dil, riyaziyat, tarih, coğraf- ı .- Lise mezunu olmaları 4.- Staj veya tahsil devresinin 

~:2 2 9 ,, 19-15 " " " ya ve tabiiyat derslerinden tahriri müsabaka imtihanı yapılır. 2 _ v ckaletin tensip edeceği ortasında meşru mazeretsiz 
i '

1 
2 1 O .. 20-16 " ,. " 7 - Mcktcp~~~deki kaydü ~abu! ko~isyonlarınc~ kayıt ~~ çiftliklerde bir sene staj görme staj veya mektebi terk ed~nlerin 

'ıF; i il " 21-17 " " ,, şayaµı ka~ul go~ule~ tal;~Jenn kabulu ~ayıtJa;ı ıl.e __ dalı.ılı leri Jizımdır. Staj Vck31ctin ta- Hükfunettarafındankendilerine 
C ~~ B - Evvelce gördüğü tahsilin derecesini gösterir şahadet- Jurnal edılmelen müfettışlıktcn aynca venlecek emır uzcrıne yin edeceği resmi veya hususi yapılan masrafı tazmin edecek-

rf na,ınc veya tasdiknameyi haiz bulunmak. yapılır. . . . . . . . çiftlik ve müessesatı ziraiyedcn lerinc dair Noterlikten musad -
b C - Vticudün teşkilatı ve sıhhati müsait ve sağlam ve her 8 - Orta mckteplerın birıncı ve ıkıncı sınıflarına alınacak birisinde yaptırılacak ve stajiyer dak kefalet vermeleri şartlamu 

· ·ı türlü marazlardan beri olmak (eınrü kumandaya mani rekaket ol~l~r t~amen Konya ve Erzincan askeri orta mekteplerine leri staj müddetince mahiye da haiz bulunacaklardır. Bu IC· 
~ 1 misillu arizaları olanlar ve boylan pek kısa olanlar alınmaz.) ve uç~n~u sınıfa alu:ıacak olanlar İstanbulda ve Bu~sada bulunan 50.- Lira ücretle aynca harcı. raitte dahil olmak istiyen efcn-

ınü f ~ D - Kusursuz bir seciye ve ahlak sahibi olmak. a_sk;n lıscle~le ErzıncaJ?- ve Konya Ort mekteplcnne ve müfet- rah tahsisatı verilecektir. dilerin eyllll 930 gayesine ka -
B..,.ic E - Ailesi hiç bir sui hal ve ıöhret sahibi olmamak. tışlıktcn verılecek tcrtıb~t veçhi le alınacaklardır. Lise ikinci Talipler bundan başka : dar İktısat vekaleti ziraat umum 

c 2 - 6 ncı sınıfa yani birinci devre birinci sınıfa gireceklerin devre sınıflarına kabul edılecek olan talebe tamamen İstanbul- 1 - Türkiye Cümhuriycti tab- müdürlüğüne müracaat ctmele-
ı: (. tam devreli (5 muallimli ve 5 dersaneli) res~ ilk mektep şa- daki ve Bursadaki askeri liseler ihtiyacına göre alınacaktır. as~dan olmaları ri ilan olunur. 
ıı .

1 
lıadetnamcsini haiz bulunmaları ve hususi ilk mekteplerde tah- 9 - Müsabaka imtihanı yapıldığı takdirde on birinci sınıfın 

.ı ~ &İl edenlerin ilk mektebin son iki sınıfında okunan derslerden müsabaka imtihanına Temmuzun 25 ve diğerlerinin Ağustosun 
1~ ~1 imtihan vermeleri lazımdır. Orta mekteplerin 2 nci ve üçüncü l 1 inde başlanır. • ' 
f lİ smıflarile lise sınıflarının her hangi birine girmek üzere müra- 10 - Taliplerin kabulü kat'i emrine kadar yapacakları mas-

- J caat eden hususi Orta mekteplerle tahsili Orta derecede olan raflar kendilerine ait olup gerek bunların ve gerek hiç kabul e-
eg< 

3 
~ resmi ve hususi meslek mektepleri müdavim ve mezunları dilmiyenlerin bu yoldaki masrafları hakkında askeri liseler 

r " t girmek istiyenleri sınıftan evvelki sınıfların bütün derslerin- hiç bir taahhütte bulunmazlar. 

4e~ den imtihan edilirler. Bu meyanda askeri tedrisat hakkında 8 11 - Kaydü kabul komisyonları aşağıdaki lise ve Orta mek-
ı:: '• 

1 
;nci sınıfa girecekler l inci kitaptan 9 uncu sınıfa girecekler ı, teplerde açılacak: 

rın •;V1 l nci kitaptan 10 uncu sınıfa girecekler 1, 2, 3 üncü kitaptan ıı 1 - Kuleli lisesinden (Yalnız ikinci devre talebeler • için) 
ı ~ inci sınıfa girecekler 1, 4 kitaptan imtihan edilirler. 2 - Halıcıoğlu lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için) 

" 
1 

i 3 - Resmi Orta mekteplerden ve Lise sınıflarından naklen 3 - Bursa lisesinde (yalnız birinci ve ikinci devre talebe-
11 \ ge~enleri. ask~ri tedrisat kitaplarından hangilerini takip ettik- lcr için). u 
ı. lerınc daır vesıka ibraz ettikleri ve sair şartlan haiz oldukları 4 - Konya lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için) 

z f c_ -:t: ipka bulunmadıkları takdirde muadil sınıflara bilaimtihan 5- Erzincan lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için). 

· • ~]mırlar. ,.jllll ___ IKl'•------------••••-.... • lu 4 - Kayıt muamelesi Temmuz iptidasında başlıyacakur. 1 in y ğ b ki • d ğ 1 'I 
t ı:i maddedeki şartlan haiz bulunan talebelerden ikinci devreye a mur e ersenız a o ur, 1 
~ı talip o~anlar lstanbul~a Kuleli ve birinci. ~evre~c talip ola:ııar Tarlanızı sularsan•!' : ):f~ olur l 

, .tlalıcıoglu As. LS. lcnne ve İstanbul harıcındekıler de dogru- ı- Her ım·eıte 2-Kızak üzerinde 
:( a~ d?~ doğr~ya dahil as~eı:i liseye veya Orta mekteplerin mü- s ANT 8 • F ~ J yekdlğerlne mer _ 
bit • dınyetlenne ve asken hse veya Orta Mp. olmıyan yerlerde 1 · 

b 1 • bm her tarafa nak-
ege ı u unanlar ılanı okudukları tarihten itibaren bulundukları yer 

OSJ ll !erdeki en büyük askeri K. veya amire veya askerlik şubesi Rs. Tulunı"a arı !edilebilen 
liklerine istida ile müracaat ederler. Yeniden kaydü kabul U · ~ ~ T ~" H t ı 
muamelesi lisenin son sınıfları için 25 Temmuzda diğerlerinin Jlc marul 

1 sınıflar için 10/ 8; 930 hitam bulur. DEUTZ 
Bu taliplerden sonraki müracaatlar kabul olunmaz. ~ r ı ~ ı 
Ders senesi başladıktan sonra sivil liselerden naklen as- MDT ft1Eft'ı - u oın a ar 

kcri liseye geçmeğe talip olanlar kabul için müfettişliğe mü- U IJ -
racaat etmelidirler. Rekabet flatları · Tediyaıta azami teshillt - Katalog meccanen 

: t 5 - İstidalara raptedilecck evrak vesaik şunlardır: Umumi depoeu·. HANS FRANK \Te ŞERiKİ 
~ t A - 1'.otoğraflı nüfus tezkeresi veya resmen musaddak su- ' D 
~ g reti. eutz-Humbolt Makine Şirketi 

ı_- lı ı;ı B - Bir seneyi tecavüz etmemiş aşı şahadctnamcsi (Aşı şa- lsta.nbul Galata, Karakby Palas'ın yanında, Po.;ıa ~tu'u Galata 4~ 
~ .r 1 hadctnamesi olmıyanlara askeri lise veya Orta mektep hekimle

" ıı< ri tarafından meccanen aşı yapılır). 
- 1 "' C - Mezun bulundukları veya tahsil eyledikleri mektebin 1" 1 ' 1 ı fotoğraflı şahadetname veya keza fotoğraflı ve tefcrrüath tas-

:ı.. rı diknamesi. 

l\ılünakasa ilanına zeyildir 
28. 20 22 llazıran 1930 tarihlerinde matbuat vasıtaslle ilı\n olunarak 

Ankara'<la ~1acaristan Kırall1ğı Sefaret bina-
l d D- Ailesinin ve kendisinin sui hal ve şöhret sahibi bulunma-

ıa~ i • dıklan hakkında mahalli hükfunctinin fotoğraflı ve musaddak sının inşasına mütedair münakasa il&nı atideki ahkAmın llAvesUe 
f " !ıir ilmühaberi • ikmal edilmektedir. 

L J:ı j E- Askeri lise veya orta mekteplere kabul olundug· u tak- Macar hukümeti Kualiyesi merkezi teshin, <u tevziatı sıcak su 
_Jı,rı b' • Jirde mckte ın tabi' olduğu ve olacağı kanun talimat emrü ve hava gazı tesisatını toptan veyahut münferit surette ihale 
- ( ~. esasları biliı kayclü şart tamamen ve aynen kabul edeceğine eylemek hakkını mühafaza etmiştir. 
- ~ •1 ~r velisinin ve kendisinin birer taahhüt senedi. 

t' F - Sar'alı, uyku halinde gezer sidikli, bayılmak ve ınara- Şu halde tdliplcr teklilnamtlerinde bu işlere ait götürü fiatlarını 
a t. zi çırpınmığa müptela olmadığı (Bu gibi hastalıklardan biri irae eden başka balAda tadat olunan tesisatın vücuda getirilmesi 
aıl le mektebe vennezden evvel maliil olduğu bilahara anlaşı- için de fiatlarını ayrıca tayin edeceklerdir. 

aka~ nı ian talebe mektepten çıkarılır. Ve 0 zamana kadar 0 talebe 6 ı r cı fırka muhrevivatı müstı· na olmak liae işh .ı 7.n 1 ıı mli
k. bı2 

1 
çin hükumetçe ıhtiyar olunan masarif velisinden tazmin etti- nakasa ılılııının rııshai· a<Iİyesinı!e mevcut o l ;ın .,1ı1 .. ~ - ı ~ 

rilir), ve "Vli l:ıulı•r.ma<lı • ı ve her han i bir zam:ında tahsili lıu:,nıun• · CJir v;una tl·slri yoktur. 

~~LOMBiANIN 
18543Seni rüyamda gördüm 
18544Güzel bir bacak 

plaklarını alınız. . 1 
NERKIS N 1 ve LALE L 1 .,..~~!~.-~~rs 

HANIM EFENDiLERi 
22109 22110 22111 22112 numaralı ı 

COLUMBIA pliklarında dinleyiniz. 
::; •• - • ' • • .!;_ ' .. ~ • • 
Ta~lisiJe ~. Mn~nrınıun~en: 
KAğıtları idareden verilerek numuneleri vcçhlle muhtell! kıc'ada 

cetvellerle defterler pazarlıkla tabettirlleceğinden talip olanların 

9 temmuz 930 çar~amba günü ~aat 2 de Galata rıhtımında maritlm 
hanındaki merkezi idareye müracaatları. 

Kl{EDİ LYONE BANKASI 
Anonim şirketi 

Tamamon tediye edilmiş sermaye: 408 Milyon 
ihtiyat akçesi: 800 Milyon 

30 Nisan 1930 tarihindeki bilAnçodur 
Mevcudat 

Veznede ve Bankalarda mevcut nukut 
Cüçdan ve mlidafaai mllliye senedab 
Teminatlı avanslar 
Henbau cariye 
Esham ve ıahvilAtı mevcude ( esham, bonolu 
ıabvilAtlar ve rantlar) 
Muhtelli bes:ıbat 
EmlAk 

Dily,.nat 
Vadesiz me>·duat ve sened.lt 
Hesabau cariıe 
Badeıtahsil vaclhüıtediye bısabıt 
Poliçaiar 
Vadeli senedat 
Muhtelli hesabat 
Sene! sabıkanın • Ur ve zarar • heS1bı bılılyell 
r.Jobttlif ihtiyat akçeleri 
Tamamen tıdlye edilmiş sermaye 

Fr. J,414,059,073 82 
8,079,199,1178 83 

566,006,398 68 
4,6ı9,008,61" 11 

4,353,869 H 
1 96,653,3 ıo 511 
35,000,000 

Fr. 14,914,840,5•5 SO 

Fr. 5,5S6,829,lll3 5• 
6,539,604,287 87 

198,8()(1,666 18 
885,585,636 09 
712,216,077 12 
328,978,610 88 

4,320.053 87 
800,000,000 
408,000,000 

Fr, 14,914,340,545 50 
=. 

Meclis• idare reisi Müdür umumiler 
llaron Brcıokar R. Mason F~ Eskara 

Merkezi, Galata l\araköy Telef un il. O. 3297 ~uhtsi: Sultan J lamam 
Tdefo1o Is. 11 ~7 - Subcs~ bıiki.11 caddesi '\'o. 333 Trltfon il t ı 1353 

SIMPtEKI 

Asri ve 
sağlaın 

(Simplex) 
Kı-\LORlFER 
KAZAı LARINI 

tercih ediniz. 
Aynı harareti temin 

etmeküzere diğerlerinden 
% 40 noksan kllmür sar
feder, ve istimali son de 
rece auhuletlidir. Fa· 
rlka JUbeıi olarak depo
muzda her zamıı.n kifi 
miktarda ve muhtelif kuv
vette kazanlar ve envayi 
cins radiatör bulunur. 

Proje ve keşif için: 
Borsa han ittisalinde, 
Türbe caddesinde 

KIRKOR JAM
KOÇY AN müessi

ıesinde Kalorifer mü

hendisi ANTRANIK 
YAN a müracaat. 

Sabş: Fabrika fiyabnadlr. 

İstanbul Adliye leva" 
zım müdürlüğünden 

1 haziran 1130 tarihinden iu'bareO 
bir ıene zarhnda tıbedilecek oJaO 
adliye cerideslnln aleni milnak•s"ı' 
vaz'ı takarrür ettiğinden şartnauıc· 

sinde muharrer evsafı lı:ınunlycy l htJI 
taliplerin yevmi !balı olan J O ıeıtı· 

•. -

B 

.iza 

Şi 
için 
ze 

viy 
tün 
ta, 
nin 

bu 
biz' 
rad 
dır 

muz 930 perıcmbe günu saat 1411 
Adliye VckAletlnde müteşekkil nıu 

bıyaa kc.misyonuna kanun dai rcs' 1de 
müracaatları ve arınamelerin •' de 
fstanbul adliye l e vazım dıires!nd"~ ki 
meıkczde muba}an lı.omlsyonund;ı 
lsıenllmesı lüzumu ilan olunur. le 

bil 

t LAN 
Galaıada Kara Musıalı p~a <O' 

katında 21 numaralı ecza ,.e ıtrıY 

deposu sahibi Y org! Manollkı P 
nayoıidis efendi tarafından vaki ol• 
konkordato talebi lscanbul icra rı 
J silğl tarafından ~azarı itibara ahP .g 
mış olmakla alacaklıların icra ,ı 
lflAs kanununun 283 üncü madd 

1 

mucibince 5 temmuz 930 ıarilılD 
mllsadil cumırıeıi gQnündcn itibl' ;
ren yirmi gün zarfında yani 24 ıedl 
muz !130 perşembe günilne kadl' 
alacak vesikalarını hamilen Galat#d' 
sigoıh hanında 1,2,J numaralı di 
reye htr gıin saat 14-15 de m~•' 
caaı ederek alacaklarını bildirme!• 
.e bu müddet zarfında gtlmei" 
alacaklıların konkordato müzakere 
den hariç bırakılıcakları ve bundl 

sonra on gön zarfın da yani 26 teı' 
muz 930 cumartesi ırUnündeu iti~ 
un 4 ııostoı 930 pazartesi gtln 
kadar kezı sur 14· 15 de vesika!~ 
tetkik etmek üzere yukarıda ıl 
geçen mahıle mürıc11t edebile~ 
lcrl ve alacıklarını kaylı etıirml! ~ 
lonınlınn 9 ağustos 930 curnaı1~ 
gUnü •Ut 10 da keza 1ukarıda l~ııl 
geçın mahalde konkordato tekil ı:J 
milzaktre etmek için alacsklılar 1 

lanmssını ıı;elmcltri UAn olun~ 

Doktor 

HAFIZ CEMAL 
d °'"' Cuwadan muda giinlcr • 

1 
ıP' k 

d•n ıonra saat ( 14 • 16 ) da 
51 

rO p 
( ) urıı• bul Divanyolund.I 118 n 1 ,rıfll lu huıusl kabinesinde ba;t• 

kabul eder. 398 

----T~\el~~ 
Mes'ul müdürü Burh 

çi 




