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CU~IARTESl 
5 TEMMUZ 1930 -

5 inci sene, ııco 1579 -
NUSHASI 6 KURUŞTUlt 

HUGÜı 
2 inci sahifede : 

ı- Tarihi tefrlkamıı: Ali J>t, 
2- Harici ve Son haberler 

s nncO sahifede 
1- Çllçflere ucoz petrol PA

tıl verilecek ? 
2- Emanet bir mrıar tarife· 

el hazırladı 

, 3 '~anıt memlekrı şı ekc-rle · 
) rlnden muamele "erılıl 
' ahnmıyacak ? 
' 4- l! tanbul cuma glln ler l 
~ naaıl ellenfyor? 

~ 4 nacn sahifede : 
~ 1- felek : haftanın yar s 

2 - HlkAyc, 3 Roman 

Daıeam .... ıaa....ıll'"l.ı SU.-• .M:eba.e..._ ~:ıtm:UT 

Darülfünun Çapulcu as; retleri Iran hükumeti teslih ediyor .. 
' 

Iran hükumeti eşkıyaya 
yardım ediyor 1 

Şakiler Irandan silah, cepha
ne, erzak ve saire alıyorlar 

.,. 
• 

Fevzi Pş. Hz. lzmite 
gelmişlerdir .. 

. f'.vve!ki gün Ankaradan şeh- j 
nmıze hareket eden Büyük Er
kani Harbiye Reisi Fevzi Pş. 
Hz. İzmitte trenden inmişlerdir. 

Müşrünileyhin lstanbulu ne 
zaman ve ne tatikle teşrif buyu 
racakları maliim değildir. Bu hu 
susta henüz kolorduya hiç bir ha 
her gelmemiştir. 

Maamafih Fevzi Pş. Hz. nin 
lstanbula bahren gelmesi muh
temeldir. 

Etabli vesikalarının tevzU 
kadar sürecektir .. 

•• UÇ ay 

Gazi Hz. 
Reiıicümhur Gui Huretleri 

Y alon dan ııeç vakte kadar avdet 
buyurmamıtlarclı. 

Kazım Pı. Hz. Ya 
lovaya gittiler 

ltalya kıralı 
Bükreşe giderken 
buraya mı gelecek? 

Tasarrııf m~cadelesi 

lstanbulda daimi bir 
sergi açılacak .. 

BÜyÜk Millet Mecla Reisi Ki- Piza kruvazörü lima
zmı Paşa Hazretleri Y alonya let 

._rif_· ___ • .;...ı1en1_i_r. _____ _, 1 nımızı ziyaret edecek .. Milli fasarruf Cemiyeti şimdiden icap 
eden teşebbüslere girişmektedir. istikraz mı? 

Fuat Bey tevkifhane 
müdür vekili oldu. 

ltal11a hıralı Vlldor 
f!manu•I Bz. 

~ımoiye kadar memleket ma
mulat ve mensucatını teşhir et
mek için İstanbulda Ankarada 
ve İzmirde bir kaç sergi açıldı. 
Azami o.n beş gün kadar süren 
bu sergiler çok rağbet gördü, 
halka yerli mallan tanıttı ve yer 
li mallara karşı iyi tesirler u -
yandırdı. Fakat halka yerli ma! 
lan hatırlatmak ve dahilden te
dariki mümkün olan eşya için 
harice paralanmızın akıp gitme 
sinin önüne geçmek üzere İs .
tanbulda Türkiyenin her nevi 
mahsulat ve mamulatmı teşhir 

için daimi bir sergi açılması dli· 
şünülmektedir. Dünya ticaret 
yolları üzerinde bulunması itiba 
rile bu sergi için en münasip 
yer İstanbul bulunmaktadır. 

Milli 7asarruf C•mlgetl 
U. R.Allbl Rahmi &11 

Aldığımız malfunata nazaran "- Sergi çok güzel. Bunu da 
Milli tasamıf ve ikısat cemi ye imt yapmak 111.zım. Daimi bir tier 
ti bu yolda bir karar ittihaz et - gi bulunmalıdrr. Bunlar senede 
miş ve teşebbüsata girişmiştir. bir kere görülüyor, sonra unutu 

Roma z - Matbuat, İtalya Reisicümhur Hz. Ankara sa- luyor.,, demişlerdir, 
kıralmın: kıral Karolun taç giy- nayi nümune sergisini _ge~dik - Eesascn iktısat progranunda 
me merasiminde hazır bulun - ten sonra da bu noktayı ışaret da daimi &ergi tesiııi için bir fık 
mak üzere "Savaiya,, yatı ile Ro buyurarak: ra mevcuttlır. 
manyaya gideceğine dair olan ""·--------------·----
haberi tekzip etmcmeb.""tedir. • 
Tahmin edildiğine göre kıralın 
yatı kısa bir müddet için İstan
bul sularında tevakkuf edecek -
tir. 

Ağustos ta rnektep gemisi itti 
haz edilen Piza ismindeki İtal· 
yan kruvazörü limanımıza gele 
cektir. 

Bu mektep gemisi kumandan 
Kastrakanenin idaresi altında 
evveli Rodosa uğnyacak ve ora 
da dört gün kalcaktır. 

Diğer taraftan da İtalyan do 
nanmasına mensup bir kaç tah
telbahır Akdcnizde manevralar 
yapmaktadır. 

Bunlardan Kolonna ve Mo -
melli tahtelbahirleri Akdenizde, 
Rodosta ve Ada'ar denizinde 
manevralar yaptıktan sonra 1-
talyaya avdet etmişlerdir, 

Gümrükler 
1 Kimyahanenin ıslahı 

takarrür etti 
Dünkü yarıtlarda birinci ııelen Al tmordul11 banmılu-- hannnlar Iiaano 

lanm veriyor- erkelıleraen iki çiftede birinci ıelen Galataaaray *"lall. 

Deniz teşvik yarışları çok 
heyecanlı oldu . 
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"Milliyet,, in tarihi tefrikası: 28 

Mehmet Ali Cezayir/ istiyor 
fakat Fransızlar buna meydan vermeden 

ora11a donanma yolladılar •• 

HARİCİ HABERLER .. 
Mesele kapanmış olmaktan uzaktır .• 
Arnavutlukta öldürülen ltalyan zabitinin katilini 
Yugoslavya hükumetinin teslim edeceği belli değil. 

Şüphe it ..• 

Tt!alim edilecek mi, 
t1dllınigecek mi? 

Tebrik 1 Hakem •• 
~ 

Teyit lluvveti olmı
gan bir şeg ••• 

Italya-:Fransa ihtilafı 
Fransa hariciye nazırı yeniden miizake• 

rata başlanması fikrindedir. . 
1 

Paris, 4 (A.A - Gazeteler, nu söylemiştir. Ve fakat yelli 
M. Briandm Daily herald gaze den müzakerata girişmek ~n 
tesi muhabirine, M. Grandinin bir netice elde etmek arzusunl 
beyanatına cevap olmak üzere bulunduğunu ilave eylemiştir. 

yapmış olduğu mukabil beyana- Paris, 4 (A.A) _ Meb'u~ 
tın metnini yazmaktadır. M. Bri . . . • .. . nll' 
and, Fransa ile İtalya arasında- meclisı ticarı mulkiyet kanu 
ki müzakeratm M. Mussollnin nu kabul etmiştir. 
Livorna, Floransa ve Milanoda Patis, 4 A.A) - M. Briaııl ı 
irat etmiş olduğu nutukları yü- Fransanın Roma sefiri M. Bit 
zünden inkıtaa uğramış olduğu umarchais ile görüşmüştür. 

Tahdidi teslihat muahedesi için ayrıca 
toplanacaklardır. 

Washington, 4 (A.A) - Kon mesi için kongreyi Pazartesi 
gr,e, geç vakte doğru celsesini nü hususi bir içtima aktine 
tatil etmiştir. Reisicümhur, vet eylemesine intizar etli 
Londra bahri misakını tetkik et tedir. 

Bisiklet ve atlet yarışları 
1 •••••• 1 

Diln Ankarada atletizm müsabakaları 
bitti, alınan neticeler 

Yeni harfleri kabul edeli 
iki sene oldu, horkos okuma
ga, ya:&ı<ıaga alışb. Mecmua 
ve kitap henllz eski revaçta 
değil ise de gündelik gaze 
teler aşağı yukarı eski satıt· 
!arını buldular. 

Uzun müddet arap yazısı· 
nı kullanmış olanlar için yeni 
Tllrk hlrfleri ile btltlln keli
meler hentız kıllşe haline gel· 
memlştlr. Bu sınır kariler· 
önlerine stırWen iter yazıyı 
okumuyorlar ve kıraetlerlnl 
aaçerek yapıyorlar, 

Yazıda hususi bir ebeııı

ın\yet ve tıslllpta kolaylık 
arıyorlar. işte bu sınıf karl
lerlmlzd•n fil ıııuallerl soru-
yoru:r.ı 

1 _ En çok ne okl.'yor· 

sunuz? 
2 _ oazıtelerla derece 

dersce hangi kısımlarını ter
cih ed\yoraunuz? 

3 _ veni yazı ile yazan 
hangi muharrirlerin tıslllplan 

size kolay geliyor? 
4 - Roman ve hlkAye, 

fıkra, uzun ve kısa makale, 
blltlln bu ylzı nevilerinde 
nasıl bassalar arıyorsunuz? 

5 - Hangi çeşit harfleri 
tercih ediyorsunuz? Tercih 
ettlglnlz . harfleri Milliyetin 
muayyen bir nüshasında mu• 
ayyen bir yazısını işaret ede
rek gösterebilirsiniz. 

Bu suallerimize verllecelı: 

cevapların 20 labn geçme· 
mesl, ve klğıdıa bir tarahn• 
okunaklı olarak yazılmaııı 

ve • Milliyet anket memur· 
luğu " adresine gllnderııme· 

si IAzımdır. 
Cevaplar bir ay neşredll· 

miyerek toplanacak ve ondııll 
sonra sıraalle netredilecektir• 

Bu ı;.ııketin neticesi, gaze• 
temiz bütün karllerlnln ar• 

• dl 
zularıns hizmete daha zlye 
yardım edecetınden oıı:~yıı· 
cuıarımızın iştirakini rıcıı 
ederiz. 
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Fikir, S~•ı'« tt 

.in$ ~~ j iskelesindeki lustra salonunda ı du. Herkes biri birine kaş göz: 
1t«fı .Jl. çizmelerimin ~ozunu aldırıyor- işaretile sabırsızlığ.ını anla~ı~-. 
lJ-~ ' , dum yanımdakı sandal yada da ı ken, o fosur fosur cıgarasını ıçı- i 

- . ,, . . ,, . ·güzel bir hanım iskarpinlerini ı yor ve bu sene lüferin bolluğun 
8srın umdesı Mıllıyet tır boyatıyordu. Hanıma nasıl hu- dan, fırında kaat kebabından 

;- 'J'El\l;\ll Z 19:~0 i lUI etsem diye beklerken garip dem vuruyordu. Benim sabrım 
bir fırsat zuhur etti. Yaşlı bir tükendi, vaktim de yoktu .. Mec 
fıkara geldi para istedi. Ne ver- !isi terkederek çıktım. O gün
diğimi bilmiyorum merhamet- denberi hikayeyi nakleden dos
ten ziyade belki de kadına karşı tumu görmek nasip olmadı, yal 
caka için yaptığım bu hareket nız dün bana telefon etti, Pazar 
üzerine fukara duaya başladı ve· tesi bir yerde buluşmağa karar 

iDAREHANE - Ankara caddeıi 
o. 100 Telgraf adreıi: Milliyet, lı
nbul. 

Telefo,, numaralı: 
fstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! ilk sözü: 'verdik. Tabii ilk işim vak'anın 
G Türkiye için Hariç için 

1

1 
- Alla~ kadın şerrinden e- soı:1:u_nu ~orı:ı~k olacaktır. 

3 aylığı 400 kurut 800 kurut, min ey lesın ! oldu. Ogrenır ogrenmez, gelecek 
6 ,, 750 1400 " ' Ben duanın alt tarafını din- bendimde size anlatırım .. Şim-

l400 " 2700 " '\emedim, ve açık bir surette gül ı dilik Allaha ısmarladık. · · 
dükten sonra zahiren dilenciye FELEK 
ve hakikaten yanımdaki hanı

-----· Deniz yarısları ÇapuJcular - -
(Birinci sahifeden mabaat) (Birinci sahifeden milbat) 

ların sudan yapılacak bir idman eşkiya hudut üzerinde kain Ha 
la kolay kolay bu işi başarmala- nik köyüne tecavüz etmişler, fa 

· rını da imkansız kılmıştır .. Ez-, kat kuvvetlerimizden yedikleri 
cümle Çubuklu - Beykoz afa-' ağır darbe üzerine gene. İrafıa 

BırıtKIP g·ıctt!mezdı ! sında çala kürek galibiyet için savuşmuşlardır. 
mücadele eden kızların muvaffa 19-20 haziran gecesi İran top 

- Franaızcadan - kıyeti çok şayanı dikkattir •. le- rağı dahilinde Yekmal köyünde 
. . ra edilen 13 yarışın 6 tanesini' hazırlanan 110 atlıdan mürek -

Eve. geç ~el~işt~ Fazla o- ımez ~ır ~alde y~rınden kalktı. Galatasaray, 6 tanesini Altınor kep bir çete maktul Kör Hüsey 
!arak şıddetlı bır yagmura tutul İstemıye ıstemı} e hazırlanarak du yalnız bir tanesini Beykoz · - 11 ·ı t k'b t d k • • • • 1 • nın ogu arı e a ı a ımız an a 
muş, ıslanmıştı. Devrisi sa- ışıne gıttı: . . ; kazanmıştır. Yan lan müteakıp çarak İrana iltica etmiş olan Yu 
bah karısı şöyle diyordu: Genç kadın kendıne aıt olan 1 madalyalar ve bayraklar tevzi f A l 'b' .. 'd · 

1 
· 

1 1 
. su pta gı ı ruesassın ı aresın 

- Akşam geç kaldın. Faz a eşyayı top amış, çanta arını yeri edılerek bu büyük güne nihayet· d C · · d h ı 
b

- ı · · · K · bil . e evnşamyan cıvarın a mu 
olarak ıslanmıştın .. Islak ır a- eştırrnıştı. aç saat geçtı, - verıldi Altınordu geçen mev- d · 1 H d • · 

k d 
- · d F k h' · · . · · · u geçmış er, ve ay araP ı aşı 

damın her şeye çabuk ız ıgı- mıyor u. a at ızmetçının te- sımden sonra en fazla muvaffa- · k d ·ı -1 · 1 • .,~ 
· · · O · · k ı- ı ı k k d' · · d - k . .. . retıne a ar ı en emış er, L.ı .... n 

nı bılırım. nun ıçın a şam sa- aş a ge ere en ısını ara ıgı- ıyetı gostermış Galatasaray i- f d 1 k · · 1 . 
h

. b' .. d' F .. d" H' · · h b · .. . etra m a yayıma ıstemı er 
_ Kadının şerrinden ne ola- na ıç ır şey soyleme ım. a- nı gor u. ızmetçının a er çın musabakada en kuvvetlı ra- "d f k" 1 . • k Resimli uyanış kat şimdi artık rlinle'llmiş, u- verdiği şey merak mühimdi: kipmevkiine yükselmiştir ... Ne ~luk a aasız _oy erımı~~ sar .ın-

cak?! Dedim.·· Fukara çıktı yumuş bir adamsın. Soraca- Kocası hastalanmış, bir arkada ticeleri aynen dercediyoruz: 
1
11 

fykapm?gadteves,su etmış -

ma hitaben: Yeni neşriyat 

gitti. Biraz sonra yanımdaki .. S · f" · k · er a at 1an arma arımız ve ~rvetı unun., yenlie çı anı gım şeye cevap ver.. şının refakatinde getirilmişti. Tek çifte G. S. 7 dakika 5 sa- · . .. 
""------=~-----ıl şık hanım da çıktı .. Ben de he- " Resımlı Uyanış» mecmua51 - Her halde niçin ıslandıgı- Hiç yürüyecek hali yoktu. Zor- niye B. B. kuv.vetler~mız karşısında ağır 

BUGÜNKÜ HAVA men işimi tacil ettim arkasın- i son nusha.sından i6bare.n. ye~i mı soracak değılsin ... Kabahat, la yukarı çıkarabilmişlerdi. 2 çifte G. S. 9 dakika 29 4 · 5 zayıa~~ ugramışlardır. 

Gelen evrak geri verilmez 

Mii.tdeti ıesen nuahalU: ~O ku.~t 
Guete ~e matbaaya aıt ıtler ıçın 

- • .. ·yete müracaat edilir. 
Guetemiz ililtlann mes'uliyetini 

kabul etmez. 

1>1111 hııarıt on çok '.i!ı ın u 
11 ccrtr• kil BuısüR ıiızıtr 

ıııelıa .,-11 han bulutlu olıcaluıı. 

Ha anın 
yazısı 

olaba koyarlar! 

i dan çıktım.. :-'e. gen~ bır hcyetı tahr~rıyenııı 1 benim değil... Dün aksam iş çok: Genç kadın ayrılmağa karar 1 A. O. 3 ~?n evvel İranda h.azırlaı:ıan 
Size bütün ilk temaslarda te- ılt~hakıle neşı; ·olu_nmag~ b~ş- rn. Geç kaldım. verdiği bu erkeğin böyle bir, 3 çifte G. s. 15 dakika 47 2ı5 ve sılahlanan İran. a ~re~lerın -

sadüf edilen manalı bakışlar- Jamıştır. Zengın munderıc~t .ıle _ Sen haftada bir kaç ak- halde hastalanması karşısında • A. o. den Halı kani~ Halıt aga ıle 100 
dan, göz gülümsemelerinden çıkaı_ı bu nu~hayı karılerımıze ~am geç kalıyorsun ... İşin çok ne duydu? .. Bilmiyordu. Fakat: Tek çifte müptedi G. S. 9 da- kadar avenesı h~dua,umuza so -
bahsetmiyeceği':11. Kısa kese- tavsıye ederız. oluyor.. Kabul ediyorum daima ihtiyarsız bir hareketle koştu. kika 10 saniye Haliç : kulmuşlar ve Cıglıkoy etrafınd·· 
Y~~· ."."a~ur~ bı".me~e~. evv~l * * * . .. : üzerinde bir Jevanta kokusu Kocasını yatağına yatırmak i- Tek çifte hanımlar A, O. 9 da• yayrlıı;ışlard~r. 1 temuz?a da İ-
bırıbırımıze ılk sozlerı soylemış l .. s temm.u~ 1930cumartesı gu- bulunuyor.. Ah, korkuyorum.! çin herkesten evvel koştu. kika 23 3 5 B. B. 1 ran aşıretlerınden ~eh kanlılar 
bulunuyorduk. Ben .o zaı;nan I nu c.ezay~rı.n F:_an.sız~.ar tarafın, Bu yabancı kokudan korkuyo- _.Gen adam kendine malik bir 3 çifte hanımlar G. S. 16 daki 1 hududumuzun beş kılemetro ya 
Maltepe taraflarında bır kıt ad~ dan ışgalının yuzuncu yıldonu-. rum. 'h 1l d -·ıd· Ak d 1 tt. ka 41 saniye A. o. tkınında Ovacık etrafında çadır 
idim. Vapurda en alt kattakılmüne tesadüf ediyor. Bu müna- Rica ederim kendini böy- a eMegdı ı. r ~ _aşıb.:nd anb~· Tek rifte A o 7 dakika ıo 4 5· kurmuşlardır. İran hükumeti bu 

1 
d' · arkası 

1 
d b . F - , - a am, zevcınız ı e ı- ~ · · ı k k • boş sa o~un mer ıvenın.. . - sebetle ay ar. an erı ransıı lt beyhude şüphelerle üzme.. 're hastalandı. EvC' getirmeğe saniye B. B. .. es ıyaya açı tan açıg~ yard!ı:1 

Bir mecliste idik... Hususi na tesaduf eden ketum koşesıne matbuatı neşrıyat yapıyor. _ Şüphe mi, Keşki süphe b ld k F k t er k et- 2 çifte hanımlar A. O. 12 daki r.tmekte ve İran topragı dahılın 
ecliste, yanlış anlatılmHın ! oturduk.. Ve ne bileyim, h~~ • Şimdiye kadar intişar eden olsa... ... · mec ur 

0 
u · a a m a ka 43 saniye yalnız kalmıştır ... de kain olup Beyazıtın cenubun 

'kırdı ister istemez kadınlık düşünmediğimiz şeylerden go-\yazılarda aleyhimize müteve~-1 Masanın üzerinde kahvaltı me~~z. kT 'tf H k'm 2 çifte A. O. 8 dakika 35 415 da bulunan Maku kasabası eşin 
kadınların bahsine intikal et rüştilk. Ben Haydarpaşada çık cih noktalara cevap olmak uz- hazırdı Fakat ikisi de buna el ld' Ham çel ~ ıp b~ı ı. . e 

1 
.. _ saniye B. B. ı yanın üssill harekesini teşkil et-

. V · k d \ n hukuku k · d'" · . . .. · d · · ge ı asta ıgın ıraz uzun su k d' . . e yınc: a ın arı ma ıste ıgım zaman: re harp tanhı encumenı enız. sürmüyordu Kocası iştihasız. 1 :. . .. 1 d" G k d n 3 çifte hanımlar A. O. 18 da- 1 me te ır. 
·yaaycleri hakkında görüşü!- B' .d r . Ar H d Emir · recegını soy e ı. enç a 1 . . B -------
ü. Ne yalan aöyliyeyim, ben . - Yok c:ı-~1':11! .ız~ gı e ı1'.1, miltehassısı ~ .ay ar , düşünceli duruyordu. Beş sen_e ne yapacaktı? .. Kocasını bu hal- kıka ~1 sanıye B. . . 

bır ka.~vemızı ıçersını~ ... ı;>edı.. 1 B._ ta.rafınd~n ~ır ;ısale n~şred.l evvel biribirlerini görüp sevmış de bırakı gidecek mi idi?.. I 2 çıfte Beykoz 8 dakıka 15 3 5 
u işe taraftar değilim. Her yi- Saat ogleden sonra dordu geç- mıştır. Karılerımıze tavsıye e- !er, evlenmişlerdi. O zaman ko. . . p b k b'. h' d - saniye A. O. 

Çeşme anaaonları kalbur

.Jan geçirilecek 
itin bir yoturt yiyiti var der- . 1 k ·ı k t' . 1 Git gıde aş a u ıs ogu j . A O d k'k 4 . . . d mış.o masına ve va _tı e. ı am_a derız. cası neşeli, karısile çok meşg·u· h . .. ·m 1 n 3 çıfte . - 14 a ı a 6 sa 
r, bmim yoğurt yıyışım e k hl k • * * yordu Kaba atlı mucrı o a Müskirat inhisar baş müdürlü 

"yle. Bu yolda yalnız olmadı- yetışememe te ı esme rag- bir adamdı. Şimdi biliikis düşun . ' ş· d' k niye B. B. . 
men bu nagehzuhur nimeti red- . Tu'"rk Kooperatı'frı'sı' 1. · ·h b' d olmuş adam artık yoktu. ım 1 arşı- ö B ğündenlzmir ziraat başmüdürü 

h N 1.: H Ef gibi y ce ı, ıstı asız ır a am k d' · · · mıı, atta aK'lye · · detmedim. . . Kadıköyüne çık- t K · d t' güzeldi. sında hasta, sapsan, en mı fügüne bir tahrirat yazılmış ve 
evatın da benimle fikir ortağı t k · d' t · d · Eski gazettci arkadaşlarımızdan u. a mı, genç 1

' • · bilmez bir zavallı genç vardı S h ı· b · Ceşmeden rıkan anasonların kal 
l
dug·unu biliyorum.. Ne ise 1 ve şım ı ayın e emıyece- Muhiddin Beyin idaresi altında !nce kaşları bu sabah ciddı bır · ebze a ı u sene ınşa ' 

ğim bir takım sokaklardan geçe · · · · 1 k .• d ' d' d Kocası- . Odada kimse yoktu. Kocasının olunacak hurdan gec_meden satılıga ~ıka· aksadım burada kanaatlerimi kB h . fi d b' "Türk Ko --operatif- cısı.. ısım ı arar na e e ıyor u. . b d U adı . . . . . Ç~ r~ . a arı ye ta~a arın a ır~ve ç".k ı_aydalı br mecm.ua çıkıyor, Dör- na dedi ki: . ası ucuna otur u._. zu~ uz - . - . . . rılm~ması bılclırılmıştır. eşme 
har değildir. Çünkü bunun gırdık. Evde kımse yoktu, çun- diıncu nushası da ıntıtar eden bu mec _·ya baktı. Sonra gozlerı yaşar- · Kerestecıler yaıı_g'.n yerınde. den ıstihsal edilecek anasonlar 

.. in en münasebetsiz yer gazete kü arkada~ım ~apıyı ~nahtarl.a mua.yı dik~atlc takip ettik: Milletle- . - Ben artık kar_arın:n. ".e~ dı. y ava§ yavaş ağlamağa baş ıy~pılac.ak sebze halının bu sene' hundan sonra kalburdan geçme 
tunlarıdır.. açtı Temız guzel mın)•on bır rın ıktısadı hayatlarında gıttıkçe da-

1 

dım. Sana açıkca soyluyoıu 1 d K 'dd ti' bı'r no"bet ıcınde ınşasına başlanması ta- d 1 . k 1 kt 
h 

· - · l' t l'f · • • h "'him b. ı k 1 k . · d a ı ocası ı e ı en sat ıga cı arı mıyaca ır Evet ba settıgım mec ıs e a İ . . d'k k .. f' .. a mu ır ro oynama ta o an o ışte: sen beni alçakça al atıyor : . . .. .. k k rr"r etmiştir · · 
vadi e intikal ettiği sırada ha ev. çerı gır ı ' apı us umuze operatifler hakkında esa~lı .malumat sun. Ben buna tahammül ede- geçınyor~u. Bır turlu genç a- a ~ • . . . - . - -------------

dan
y b ll' b 

1 
d kapandı .. Ben ht-r ne kadar er- veren bu mecmuayı karılerımıze tav . _. 1 •dm yatagın başından ayrılama- Tıyatro, hal ve saıre gıbı ın Jstanbul Dördüncü Jcra me-

ırun . ve e 1 • a~: zen ost keklik cesaret ve itidaline ma- siye etmcyi bir vaıife bildik. Tüık mem, ve etmıye_cegım.... ; dı. şaat yapmak üzere Emanetle murıu·undan: 
\ardan hır zat dcdı kı · _ . lik olduğumu iddia etmekte idi. kooperatifçisin_in, . kooperatifler hak- Ko:a.sı, ~endını mudafaa et- Günler, geceler böyle geçti. 'anlaşan ve bu husustaki müra-' . g 

- Ben kadınların zeka ve dı- sem ~ dog·rusu kalenin bu ka-1 kındakı şu vecızcsı, hu m.sclcnın ne mek ıçın bır harekette bulun· N'h k · ·ıe meg·e baş-l ·aatı Cemiyeti belediyece de Azıze Şahver Hanımın İstan-
. · · f 'k 1 ' k' d ğ ld d k ,. b. ' ayet ocası ıyı ş ~ b z· B k d . 'k yet ıtıbarıle erkeklere aı ? - dar kolaylıkla fethine muvaffak· derece t;t. ı.ka c er o uğunu anlat- du. Fakat genç ka ın atı ır H f'f b. 1 h't p. mukavelesi tasvip olunan Al- ul ıraat an asın an ıstı ra,z 

- k . d • E- elım ma -a kalıdır. . !adı. a ı ır ses e ona ı a 1 . 1 . ld - b r-. 1 • 
uru anaatın eyı~. ger . - olacağımı aklım kesmemişti.. '~Bir kişi h~rkes için, ve herkes bir ışaretle: . • etme - e başlamıştı. Bir sabah man grupu, inşaat projelerin- ey emış o ~u me a ıgı Jt1a u-

gelae hukuku sıyasıyeyı er Eh 1 Bir eve henu tanışmış kiti için. ı _ Sus, dedı, benı aldatmak .... g .. a mca karısına sordu: den bir kısmını hazırlamış olup meye mukabıl vefaen ferag ey-
ekluden tamamen nezeder ka bir delikanlı ile bir ~ene; kadın Türk Ko--oı>c_ratilçiıi~i~ tevzi ma t~n vaz geç! .. Ben kararımı ve~- gozun~e~ beni bırakıp girliyor- ı diğe~. kısn_:ı',1.' da ta~zim ile me~ i !ediği Eyipsultanda To_pçular-
ınlarab bı~akmm. · · d 1 girerse siz olsanız ne i isseder- hallı Kanaat kutuphaneoıdır. 1 dım. Yarın anamın yanına gı- d d •. 1 m·? Hastalandığım' guldur. Butun proıeler azamı ı da Bayrampa a caddesınde 28 
Bu ahıs uzadı Kızan ol u · ' ' d -· o dan sonra da bo- un egı ı... b' k d b't' ·ı k E a e · · "le ld . h 'dd. .·' ı• siniz?. Ben de bu hisse kapılır- \,tanlıul ••ine nıahkeme<i ikinci ı ecegıın ... n gün buna karar vermiştin!.. 1 ır ay? ~ ar ı ırı ere m n mükerrer numaralı hermucıbı 

u_bn/ ·~-ve~ş'f er cı b ı_ş~\ın ken güzel ev sahibesi bir taraf- ıic.,et dairc<ındcn; ,şanmak ıçın mahkemeye.... E et Öyle karar ver-• te verılmış olacaktır. senet 13 dönüm 2 evlek 228 ar· 

tı e 1 ~~ ı btı 
1
eyeb ogud~sut. tcın mantosunu cıkarmağa ve ~hhl:cmerr ıllAdarıııa karar ,., , Genç kadın bunu söylerlik- . -t. v ... ı V b y bakarı' mu"cadele·ı· sın miktarında tarla otuz gün 

ş e o munase ete u zen o · . f - . • • d d h· · mış ım.... e a ı 0 

• 

t bize başından gec;miş hakiki bır tara tan da methalın yanın- rileıı .\çol.ıaıı ,. l'ap11.yan tf•ndi· •ten sonra genç ka ın a ~ zı- Hala 0 kararında ısrar e- b k . .. d 1 . . . müddetle müzayedeye vazoluna 
. k' ki' ba 1 d Mü dan yükselen merdiveni çıkma- lndtn .\çohın efeııdiıe ait C ,kü- yade kendini tutamadı. Agla- el' - ? l Vebayı a arı nıuca e esı ıçın rak 385 lirada ol~p bu kerre yü:.ı. 
ır va a na ıne § a ı. - ğa başladı dardı lcadiı• ALmıcı ::;erif H•k•· - ba lad Artık fırtına geç- ıyor musun... Haı;ankaleye giden heyet Anka d b . ·ı b .. 

frlllpctadeaini aldığım için yazmak- : . m?ga ~ ~· dının 'ıstedı' - i Btına ne cevap verecekti ? ra a do"nmu" tür He et on iki e eş zam ı e ve on eş gun 
a beiıı görrnedi"'im bu vak' ayı O merdıvenın yarısında iken: ~mda 1 ~ . 'o.lu hanenin ti>t kıııııda mıştı. Şımdı ka. 1 g Hasta bunu o kadar yalvarır gi- k .. Y d h t şl k b. 1 y tu 1 müddetle ilıalei kat ıye nıüzaye 

• 

• 

I• 

• 
.. 
• 
ı-

• 

a ben hala afallam 1 ld b k • hıılunaıı cı11lar Q ıemmu1. •ı.10 ~ar- k nın kendisıne ya varması oy e as a ı 11 muş r. d . 1 H d d 
n.~" ağzın~an naklediyoru~: nıvordum: ış ıa e a ı-; ~ımba ~uııil saoı onda 'c olam•dı~ n~c::~min etmesini bekliyordu. 1 bi sonı'..'Ordu ki genç karlın kı- Vebayı bakarinin kat'! suret-j esme vaz_o unmuştur. u u 11 
-Efendım, bundan. on ~ş · _ 

1

. ı1kdırd• miııcakıp r;unlerde &>ni a- ' h ko·ası yorgun 1 saca fakat onu tatmın eden te ortadan kaldırılması ve etrafa şarkan Naıl Bey garben elyevm 
ene kadar evvel, umumı harbın k -, ~a~ı.rma çocugum, çık yu- atta ·~·• nnıırma >urctıle ıaııl:ıca~, 11 • ~ak~tid h~y 1 at~vo~u Yalnız·· u cevabı vermekten kendini a- ~irayet etmemesi idn baytari he Muzaffer Hanım tarla lan şima-

ilk senelerinde ben de her mek 1 arı· e 1 ve arkadan bir kahka- J.n ıalıp n'Rnların , c' m , " , n'·ı't bır a e u un · d" b. 'Jd' b'l.. l2madı · k·ı- · I" .. len Maltepeden gid~n tarik ce . . · ı h k d' · ' • • B · ... nıe ıye ı ı, ı - · yet teş ı atını tevsıe uzum gor ~ -
epli genç gıbt za?ıt o muş ve 

1 

.. a.~t~ı ~a~ sob'!r~k_mer ıven_ın , "'"'alı mczkıır<la h11.ır lıc'un· - ~ıduz rahatsızım. - Hayır... _ miiştür. nuben Seref Be•· ve saire tarla-
teş meydanına gıtmeden evvel onun e a an ır ı ı basamagı- nı 1 11 ilan olııııo r. ı sen ne a ar · . . E S d h K • - ı ·ı · hd K 
stanbulda üç dört günü hoş ge- ! nı da bir hamlede kc-sarak çık- --

1
-- . --- Gene kadın gene kendını top vet. · . a .ece ayır... oca · İki baytar ile 1 O sıhhiye me- harı ı e ma. buthtur. d"ıyme.!ı ~u 

. . . . ve as i tı .ı ıh ıl ı<ra nıenııırlugııııdaıı· 1 d . · sına demedı kı: ,· muru Erzurum havalisine gön- arr:.nenesı e er onumu yır· 
ırmek ıçın rugan çızme -ı .. ., v ' · a 1 

• h' k · b · · 
a k 

1 
ak yeni elbise gibi Hikiıyeyı nakleden zat tam .. · ı wuz, ktın<cnc .. '' (,! ,ıııd11< ı· _Ben kararımı verelim. Ay- - Bana ıyanet etmeme i derilmistir. mı eş .!ıra olup talıp. ol~~ılar 

trak.,and a P. ' 
1 

varsa teda buraya geldiöi sırada evinde saıdahe 120 kıııu lılıd• (100 ~ııe 1 _ m Sen de git metresle- şartik ... Hiyanct edersen kar2-
1 

• kıymetı muhaınmenenın yuzde 
ıe a arcazıpşey er " rakı ıoo kıy'e m 'arna ı • - 'JJO n acagı · k ··d· 1 • • · b · d k 1 · · -k · · G rk ünifonna toplanmış olduğumuz arkadaşı- . . '. ·" . - '· · · 1 k"t geçir. rım at 1 ır. dıı. Bu adam belkı gene ona hı- on nıs etın e pey a ce erını 2. 

n etmışt1m. enç ı ' . 1 t;ı; ıhı ne n1usadıf cuınoırıc~1 gunu saat nn e va 1 · · · ç .. · .. ı k -nın güz ll'g"i ve bilhassa kadın-. mızın yaşlı bır kadın olan kayın n 1 . -b • \l , d ,. Kocasını orada bırakarak çık Bunu diyememı tı. iinku yanet edecektı. Fakat onun uze !ara 341--4265 dosya nııllleica-
e 1 l · · · · d' ı "'an 111 ann •Ç•a ' .ran bak- · 1 k k b k d G" · d k d b" "k b' 1 k k ·1 2 7 930 -h d arın, üniformaya karşı olan za- valdesı ıçerı ?ı~ ı v.e tabii onun. kılivc>1 k~ııh ınc c•dd.,lnde ~ 1 " tı. Bütün kendisine a~t o an ~§- ocasını artı ıra amaz ı. un rın e o a .ar uyu ır ıa ~- sı .. e - - tarı ın e sjat on 

fı bana 
0 

zamanlar hayli mu- huz~runda. hı_kaye ıkına! edile-, dukk1n derununda lıı:müayc·dc ,
311

_ yayi toplayıp gitmege hazıra- lerce, gecelerce ba§ı ucun<laa zanmıştı kı bundan vaz geç'.p dortten ~~ al.tıya kadar staıı
vaffakiyet temin etmişti. Bir· medı. Hepımız meraktan çat~~- 1 laca ıııuan ıalip ••la ıların mahallin nacaktı. Bu kara.rl~ kocasını a!T!l~m~dığı. bi~ çocu~-~ bakar k?Casını bırakamazdı. Oı:ıun ı- bul J?orduncu. Icra Mem~~rlugu
gün -hiç unutmam _bir son 1 yorduk, çatlıyor~uk amma ~u- 1 d• lıuluııatık nıeınııııına mıırıcaaı bıraktı. Karısı gıttıkten sonr.a gıbı ıhtımam gost:rdıg. 4ıu a- . c;ın kısaca şu cevabı vermış oldu na bızzat. ''.e_bılvekale muracaııt 

ahar günü Köprünün Kadıköylbarek kadın da gıtmck bılmıyor; eırnelcrı ıl~n olunıır. genç adam ne yapacagını bıl- damı bırakamıyacagını anlıyor-, -Hayır!... eylemlerı ılan olunur. 

"Mliilyet,, in edebi romanı : 10 1 tu. gene kızlar. bJraya niçin geli- le mi? .. Hayir, çocuğum, sen, istiyorsun?. !:almadı. Der kı: İnsan, son,,;:_ 

- Çoğu da bir lüks olarak, 
zarafet sanarak içiyorlar. 

- Sen, çok samimi çocuksun 
Rasıh !. 
_Acır gibi söylediniz .. Ha-

yat icin, muzır, tehlikeli mi' .. 

- Ekseriya ... 
- Ne fena? .. 
- Nefsine karşı samimi ol, 

. :ıfi ! 

Hürrem Hakkı Bey, sigarını 
a\tmıştı: 

- Belma mı, Ferhunde mi? .. , 
Hangısı. .. 

Rasih Nevres, amcasının su
aline durgun, durgun baktı: 

- Nicin soruyorsunuz? .• 
- Hane-isi? 

1 

Sesini yavaşlattı: yorlar?. Bu sıkı ahbaplık ne- dinlemiyorsun. Dinliyen insan· - Her ikisi de... da ihtiyarlıyacak olduktan son-
- Onu aratmıyacağa benzi- den? !arın, dinledikleri meseleler - Tebrik ederim, Ferhunde ra tecrübe neye yarar?. Ne d')ğ-

yorsun ?.. _Babamın şöhreti, amca! hakkında müsbet veya menfi daha kadın!. .. Yalnız fikirleri ru rilz değil mi? Madem ki ih-
Duyan var mı? gibi sahte bir Hürrem Hakkı Bey, külünü tikirleri, kararları, kanaatları, bana iğreti gibi geldi. tiyarlıyacaksın, o halde tecrübe 

korkaklıkla elini ağzına götür- bile düşürmeğe kıyamadığı kıy itirazları olur. Bunu söylemeıc - Evet, amca, onu, ben de ne işine yarıyacak?.. Ge. r:ıit 
dü: metli sigarını hiddetle yere at- istemese, hatta korksa, çekinse anlıyamadım... günlerin hasretim çekmk -, kaç 

- Aman kimseler duyma- tı, ayağile bastırdı: gene gayriihtiyari, kaşile, gözü -Hürrem Hakkı, Rasih Nev mış fırsatlara yanmak için mi? 
sın ... Bilhassa Nevres, affe • _Şöhret dediğin, çok defa, ile, vücudünün küçük bir hare- resi, kolundan tuttu: Rasih Nevres, amcasının bu 
mez. sesimizin gittiği yere kadar bi- ketile ima, ifşa eder. Fakat sen - Ben, biraz anlar gibi ol- acı sikayetinde, bugüne ait bir 

M•hmut Yes•rl Hürrem Hakkı Bey, bilme- le ulaşmaz ... Etrafımız, ?izi al~ hir taş gibi duruyorsun ... Ba- dum. Bu kızlar, Nevres Vacidin tahassür de sezmişti: 
N 'b'? den, Rasih Nevresin yarasına dattığı gibi biz de kendı kendı handan yana korku yok, çünkü başına çorap örecekler... - Siz gençsiniz! 

- e gı ı... dokunmuştu. Rasih Nevres, öm mizi aldatır, avunuruz .. Bu a- o, görmüyor ... Buna, o kadara- - Ne gibi?. •-Züğürt tesellisi... Beni 
- Bir muammadan bahset - ründe ilk defa minnet ve heye vıınmalar, git gide öğünme, o- Iışmış ve görülmemeğe o katlar - Bilinmez ki ... Nevresin dinle, çocuğum ... dün, Belma, 

mi yorum. Gayet açık söylüyo - can duyuyordu. Niha:yet ken- \ur... Filhakika şöhret, göz ka emniyet getirmişsin ki aı cık bunu hissetmemiş olma&ı kabil bahçenin önünden geçerken, 
rum: Belma mı? Ferhunde mi? disnin de, bütün diğer insan- maştıran bir şeydir. Fakat şu başkalarına karşı da ihtiyatlı değildir. Fakat eminim ki razı- sonnuştum: Benim tipim degıl 
Bu iki bahar çiçeğinden hangi- !ar gibi bir şahsiyet olduğunu iki genç kızın ışığa, r"'lge ihti değil mi?. dır, Bile bile eyvallah! diyecek demiştin ... Bugün israr edişi
sinin rengi, kokusu, teraveti tasdik eden biri çıkmıştı. Ba- yaçlan mı var?. Gözlen, fitilli Hürrem Hakkı Bey, Rasih tir, belki de demektedir! Hoş, min sebebini anlamadın, sanı-

(Bi--) 

seni sarhoş ediyor?. basının gölgesi addedilmekten bombalar gibi, infilak edecek Nevresi süzüyordu: Nevres, hissetmese, onlar, sab- yonun .... 
Hürrem Hakkı B., gözlerini kurtuluyor mu idi?. yer arıyorlar. Bu, her halde - Bu kızlara karşı da, gene redemez, söylerler ya!... - Evet, anlıyamadım. 

yeğenine dikmiş, cevap bekli- Bu ilk ümit ışığını yakan, Nevres Vacidin yıkık kalbi de- oy le taş gibi misin?. Acırım ve - Doğru.... _ Belma için de, Ferhunde 
yordu. .. Hürrem Hakkı Beydi. Fakat ğil! ... Neye saklıyorsun?. inanmak istemem... - Yarım ağızla değil, yürek için "asrın kızları., diyorsun ..• 

Rasih Nevres, boynunu bük- Rasih Nevres, bunu hissettir- - Sizi dinliyorum. Raaih, Nevres amcasırun a- ten hak ver. Fakat sen, a~nn, erkeği, deli-
tü: mek istemedi: - Sen, hiç bir zaman, kim- çık kalpliliğine ayni samimiyet -.Hak veriyorum, amca! kanlıaı değilsin. Asrın çocukla 

_ Samimi olmak, ekseriya - Samimi olmak, tehlike" seyi dinlemiyorsun! ile mukabeleye karar vermişti: H~4:~ Hak~ı Bey, yaralı nnda tip yoktur ... Tipi, hoşuna 
muzir, tehlikeli imiş! lmİf, amca... Rasih Nevres, keşfinden kork - p.,rhundeyi nasıl buldu· yaralı ıçmt ııektı: gitmiyebilir, likin güzelligini 

Hürrem Hakkı, Rasih Nev- - Tabi! yavrum, tabii..Şim- muştu, süratle itiraz etti: nuz?. - İlerde, daha çok hak ve- inkir edebilir miııin?. 
resin omzuna wrdu: di söyle bakayım. Belma mı? - Bunu da nerden 91kardı- - Benim reyimi mi aonıyor- rirııisı. Fakat neye yarar? Evet, _ Hayır 

- Senin yaşında iken balımı- Ferhunde mi? Gayet açık söy nız?. sun? Yokııa kendi zevkin hak- bir ki•pta okumuştum, hanıi .. 
da bu kadar ıriWati intikal v• Je .... Koca deJ.ikanlıım ... Bı:ı, - Yani if•;..._ ediyorum, öy- kında etraf111 fikrini mi ahnak 1P.nnau pirinindir, hatınmct. 



MILilYET CUMARTESi TEMMUZ 1910 ' 
] Çif çiler petrol muafiyetinden nasıl istifade edecekler ? .. 
- Ucuz petrol Kabirtarifesi Muafiyet Mısırlılar .. lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? .. 

Çubukluya doğru bir cevela 'E 
E 1 Hangi çifçiler muafi· Emanet kabir ücret- Hangi memleketler- Burada fevkal~de 

teshilat görecekler vettenistifadeedecek lerini tesbit etti. den gelen şekerler 
Şöyle Hisarları geçince temmuzun şikayet 

edilecek tarafı kalmıyor .. 
1 
aı 

i 

Çitçilerin ziraat odala
rı na kaydi lazımdır. 

Ziraat makinelerinde kullaru· 
lan mevaddı müştaile hakkında

; ki kanunlara müzeyyel kanun 
Dahiliye vekaletinden vilayete 

, tebliğ edilmiştir. Kanunun bi
' rinci maddesine nazaran su tu
' umbalarını işleten sabit ve mü-

teharrik motörler istisna edile
rek müstamel petrol, benzin mu 

t ,
1 

afiyeti tasdik edilmektedir. 
. Muafiyetten istifade etmek i
. çin makine sahiplerinin Ziraat 

'· 
1 odalarınca mukayyet olmaları 

~
•; şarttır. Petrol ve benzin ınua

:' fiyetten evvelce istifade edemi-
1 yecek olanlara tazminat verile-

• \ cektir. Bu suretle verilecek taz
ı ', minat 12 sene devam edecek ve 

· a ı · her sene '1o 10 tenzil olunacak -
1 : t tır. 

Büyük cenazelerden 
400, küçüklerden 300 
kuruş alınBcaktır. 

Muamele vergisine tabi isken deri yeye gidecek 
tutulmıyacak? ı vapurlarımızda vize 

memuru bulunacak 
Ticaret muahedeleri aktedil- - -~ - -- • · -

Emanet mezarcılarla halk ara miş olan devletler muvarcdatı Memleke-tı-.mi~ Mısırdan gc-
sındaki mütemadi ihtiafların ö- meyanında bulunan şekerden lecek seyyahlara policçe hususi 
nüne geçmek için bir mezar üc- muamele vergisi alınmıyaca - teshilat gösterilmesi kararlaş -
ret tarifesi tcsbit etmittir. ğına dair tefsir kararı Dahiliye mıştır. 

Yeni mezarlıkar tesis edilin- vekaletinden tamimen alakadar Seyrisefain idaresinin Mısır 
ciye kadar kabirlerde büyük !ara tebliğ edilmiştir. postasını yapcak vapurlarında 
adam cenazelerinden 400, ço - Tefsir kararına nazaran güm- birer pasaport memuru buluna
cuk cenazelerinden 300 kuruş rük tarife kanununun 31 inci cak, bu memurlar vapurda sey
kabir parası alınacaktır. Kab- maddesile şeker inhisar kanunu yalıların pasaportlarııun muame 
ristanlarına ölü defni henüz nu ilga edilmiş olmakla beraber lesini yapmakla beraber, kendi
menedilmemiş olan mezarlık sa mezkur kanunun ticaret muka- !erine bir teshilat olmak üzere 
hipleri de kendi kabristanların- velenameleri akdetmiş devletler otellerde verecekleri beyanna -
ca cenaze detnedenlerden bu muvaredatına taalluk eyliyen meyi de doldurarak pasaportile 
miktardan fazla para alamıya - muvakkat maddesinde "kendile- birlikte işbu beyannameyi yol
caklardır. rile ticaret mukavelenamesi akt culara vereceklerdir, ve vapurla 

Hararet basınca denize dal çık - ihtiyar yalıların karşısında -
Bahayi körfezinde - Çubukluda uykusuzlar manastırı .. 

( ' .. r-, 
f t.I 

t ~ 

Satılacak mezarlıkların tesbit olunarak konsolide edilmiş dev- rın limana muvaseletlerinde yol 
tine başlanılmıştır. Bu mezarla- !etler muvaredatı meyanındaki cular ayrıca kontrola tabi olmı
rın satış bedelleri bir suret ve şeker ve şekerli mevaddın bu yarak vapurdan serbesçe çıka -
sebeple mezarlık işinden başka mukavelename müddetinin hita caklardır. 

H 
, . hh bir yere sarfedilmiyecektir. mına kadar eski gümrük tarifesi ___ ..,... __ _ 

ey etı mura asa- mucibince gümrük resmi ile is- ç 1 
mız hareket etti. Bu sene de Avrupaya tihlak ve her kilodan aynca se- UV8 par8SI 

"Aman ey Temuz !. • Bize ka ı yordu. Belli ki meskun değildi. Eğer tatlı bir uyku kestinn~ 

ı 1, r Rusyadaki Baytari kongresi
,,: ne iştirak edecek olan ve Aydın 

' _. : .meb'usu Mazhar Beyin riyase
• tinde Mardin meb'usu Ali Rıza, 

t • t Pendik bakteruyolojhanesi mü
'dürü Şefik ve Salahattin Beyler 

1
• 1 pen mürekkep heyetimiz dün ak 
: 'şam saat 16 da Vesta vapuru ile 

' ( bdesaya hareket etmiştir. 
~ : Heyetimiz Odesadan Mosko

'f ı vaya gidecek, kongrenin hita -
r ~ ı 'nuru müteakip ayni tarikle döne 

P} ~ektir. 
1 , 
4 • 

~'.Yıldız sarayı mek 
\•i ı tep mi olacak? 
• 

1 ~ Şehremaneti Yıldız gazinosu 
ı\ <apalı olduğu halde kira verdl
ıl [ G:Tinden bahisle mukavelenin fes 
•l \ ~i!1i _Maliye vekaletinden iste-

ı nıştı. 

otl 5 Maliye vekileti emanetin bu 
~ f 9nüracaatınr doğru bulmuş ve 

r (nukaveleyi feshetmeğe razı ol
ıs r 
ı ~ nuştur. 

!c ç Yalnız bu meselenin kat'i bir 
.;, ı:;ide soku'lması için keyfiyet he 
. ı.r reti vekileye arzedilıni9tlr. 
t11 

r. Yıldız sarayının mlistakbel 
f ~ rjekli için bazı tasavvurlar mev
. ~ >:uttur. 
f t1 il Ötedenberi İstanbulda dersle 
J l i ecnebi lisanile okutturulmak 
l f rlzere büylik bir kız kollejl açıl 
~ ~nası düşüniilUyordu. 

1 h Kuvvetle söylendiğine göre 
~1.11 l\iaiiye vekaleti Yıldız sarayın
ı r l\a son slstem bir kız kolleji a-
~ ~ılmak Uzere sarayı Maarif veld 

t ı etine vermek fikrindedir. 
f ~ rı 
, c llk muallim maqları 
l ' Maarif teşkilatı kanununun 
~ • 1 inci maddesinin iki sene müd 
r qetle tecili hakkındaki kanun §U 

f ltur: 
ı: I' Madde, 1 - 789 numara ve 
r '!2 mart 1929 tarihli maarif teş 

"'' ! S.ilatı kanununun 'l inci madde 
ir ili ahkamı iki sene müddetle te-
l ~ llil edilmiştir. Ancak ilk mek -
' .tep muallimlerinin teadül ka
: . hununa göre girecekleri dercede 
13 fııacakları maaş miktarı, geçen 
~ r.ene ev kirasile beraber aldıkla

Sz 
t-

nı miktardan az olduğu takdirde 
<:arkı bu müddet zarfında tazrni 
!\at olarak kendilerine verilir. 

! t (" 
~ 1 Biralar pek pahalı 
t 1 r İstanbulda bira fiatleri dün
'. ır <Tanın her tarafından daha paha 
(ı ı pdır. 
# 1ı i Şimdi arpanın kilosu 100 para 
ı ıı bile değil. Bundan bir kaç sene 
l t.'VVel arpa, şimdikinden daha 
: ı :ok pahalı iken, biranın kasası 
ı, :50 kuruştu. Arpa şimdi bu ka 
ı • lar düşük olduğu halde biranın 

f 
; 1casası 300 kuruşa çıkarılmıştır. 

t 
1 

! Bari Şark sergisi 
J t 1 • 

1 
Altı ey!Ulde açılarak 21 ey-

~ ~ file kadar devam edecek olan 
l sari Şark sergisi hakkında şeh
t ~imiz Tcaret ve Sanayi odasma 
l 1 u malumat gelmiştir: 

1 Bı:ri Şark sergisine yalnız, f •ıh teli! memleketlere mensup 
,abrik~tör ve müstahsil iştirak 
·c1ebilir. 

• , kiz kuruş inhisar resmi, alınma-
tal ebe gönderılecek sına devam edilir.,. denilmiş ol-

çacak yer göster. . • Denizin üstünde cesim bir bali- isterseniz, Çubukluya geliniz . .J 
Tepemizden vurulmuş gibi- na ölüsü gibi yatan bu saray ha- Bir zaman burada ömürhP' 

yiz. İtiraf edelim ki bu sefer rabesi yakın mazinin canlı bir uykusuz geçenlerin acısmı bit 
pek hazırlıksızdık. Havalar, hep tarihi değil midir? kaç günde çıkarmak itten bi1' Maarif vekaleti bu sene de masına nazaran bu kabil memle 

muhtelif şubelerde tahsil etmek ~etler muvaredatı içi~ ~isarm 
üzere Avrupa'ya talebe gönde- ~len.d~vamı kabul. e~~lıni-~ oldu 
recektir. gu gıbı esasen yenı gumruk ta

Bu sene liseleri ikmal etmiş rife kanununda şeker için mev
olanlardan, mekteplerce, müsa- zu i~h_alat resmi yeni tarifenin 
bakaya namzet olmak üzere ta- tatbıkinden e':'."el -~ek~r~en. alm
lebe ayrılacak, ve bunlar veka- ~a~a ol~ gu~k, ıstıhlak ve 
!etin tensip ettiği şekilde imti- ınhı.~ar resıml~n mecı~muı:ıa t~
hana tabi tutulacaklardır. kabul eylemesı ve yeru tanferun 

Her sene harice 3,5 
milyon lira gidiyor. 
Dahilden ihtiyacımızı 
temin edemez miyiz? 

öyle yan kapalı, hafif serpinti- Eski zevkin, eski temayülle- detll ..• 
M. S. li, serince geçecek sandıkdı. rin, eski ananelerin bir daha di-

Ey Ternınuz ... Bir hafta var ki rilmiyecek olan cesedini bu ya· -----------
alın teri gibi meşakkatli terler ır1ann şişkin kaburgaıarr ara- Halk dün sayfiye' 
döküyoruz. Yollarda şıpır şıpır sında görür gibi oluyoruz. Ta-

Hububat, zahire ve diğer mevat eriyen güneş görmüş buz parça bii ömrünü ikmal edip ölen bir lere döküldü 
için bir sene zarfında memleketimize !arına döndük. Yoksa niyetin imparatorluğun son hatıraları... .. ..A 
ithal edilen_ Juval miktarı müthi~ bir bizi istakoz gibi haşlatrp patlı- . Bir gün hiç şüphe yok bu gü .. Dun. Cuma .ı:e hava da g~y-:· 
yekOne balıg olmaktadır. . . '~ • ' guzeldı. Bu guzel havadan ıst:r 

Gümrük istatistiklerine nazaran can ıpb_ı kızartmak mıdır. zel B_ogazd~, g~nç kafalar.r:zı ya- fade eden İstanbul halkr kırl.r 
1sanbuldaki liseler bu emre tesbitinde bu resim mecmuuna 

tevfikan, bu sene mezun olmuş ilaveten aynca muamele vergi
talebe arasında, müsabaka imti si alınması da derpiş krlınınamış 
hanına namzet olacak talebeyi olması itibarile şekrden inhisa
ayırmağa başlamışlardır. rın filen devamı kabul olunarak 

Geçen sene liseyi ikmal etmiş konsolidasiyon vaziyetinin hi -
olanlar arasından da müsabaka- tam tarihine kadar muamele ver 
ya iştirak etmek istiyenler im- gisi alınmaması lazım gelecek -

memleketimizde 928 senesinde üç Elımıze geçen g~ete d~rhal ~~ttıgı, _zarıf -~şıyaneler gore~e- ra, açıklık yerlere yayılmışJııl" 
milyon 234 bin 896 liralık 6 milyon kıvrılıp yelpaze halıne gelıyor. gız ... Bız gormesek te evlat- d 
861 bin 647 adet ve 1929 senesi ilk Oturduğumuz yerde uyuyakalı- larımız, buralarda asrın zevkine ı.D.. S . f . ş· k ~ 
Uç ayı zarfında da kıymeti 847 bin .. 11 . un eyrıse aın ve ır e 
348 lirayı bulan bir milyon 846 bin yo~z. . . • . vel te~yu erme. uygun mamu- hayriye vapurları halkı Adalaıt 
94 adet sargılık kanaviçe ve bundan Bıze bu azızlıgı neye yapıy~r re er _vucude g_~tır~cek~e~. ': . taşıya taşıya bitircmiyorlardf. 
mamul çuval ithal edilmittir. s?n? Ne olur, azıcık sennlet bı- Bogazm bugunku halını bılmı Giden vapurlar dopdolu idi. 

Yalnız Tuz inhisarı çuval içinse- zı... yecek olanlara ne mutlu!.. Flor a lli'r dtin k kala.,_ 
nede ıoo bin lira raddesinde bir ser- Yanıyoruz elinden ... Yaruyo- Meşhur Behayi körfezini u- 1 k · di y p J ço 

tihana kabul edilebileceklerdir, tir. vet haric~ çılcarmakt~dır. . ruz ... Yanıyoruz ... ,. zaktan selamlıyarak Kanlıcaya 1 ~~en ok ra"bet ören 
Gene çımento fabrıkaaının bır sene Bir hafta var ki hemen bütün geldik. Köprülülerin eski yalısr . .. ç g g ·di-

38 Çekoslovak tal~besi 
şehrimizde 

Dün şehrimize 38 kadın ve er 
kekten mürekkep Çekoslovak ta 
!ebesi gelmiştir. Bu talebe Bclg 
rat,taki kongreye iştirak etmiş
ler, sonra gezmek için şehrimizi 
ziyarete karar vermişlerdir. Pa
zar günü de Bulgar vapuru ile 
kadın erkek 100 talebe daha şeh 
riınize gelecektir. Dün gelenler 
üç gün şehrimizde kalacaklar 
müteakıben Pireye gidecekler -
dir. 

Eyip halkı tramvay 
inşasında muıır 

Eyip tramvayının inşası için 
Eyip, Balat, Unkapanı halkı ye 
ni<len müracaatlarda bulunmak 
tadır. 

Eyip - Şehzadebaşı tramvay 
hattının inşası için her tarafta 
iPtimlakit yapıldığı, yol açıldı
ğı halde Gazi caddesi üzerinde 
bir kaç ev kalmıştır. 

Adedi üçü, dördü geçmiyen 
bu evlerin bir kısım hisselerinin 
mübadillere aittir . Sahipleri bu 
rada bulunnuyan bu emlakin is 
timlakine Defterdarlık şimdilik 
mani olmaktadır. 

Buna karşı Eyip halkı Topka 
pı ve Bebek hattında olduğu gi 
bi buralardan tramvayın tek hat 
Uzerinden geçmesini teklif et -
mişlerdir. 

Ankara, 3 - Kabul edilen ka 
nun mucibince Türkiyedeki bü
tün şeker istihsali imtiyazı bir 
şirkete verilecektir. Bu şirkete 
milli bankalar da iştirak edcek
tir. 

Şeker şirketinin teşkili husu
sunda Maliye vekiletinde müza 
kerler başlamıştır . 

Polisi~ 

Meyus aşık 
Kendini Gülcemal 
den denize attı. 

Amele Hasan isminde biri 

lik ~orba ihtiyacı bir milyon raddesin ağızlardan dökülen şikayetler hala ayakta ... İskele ilerisinde- d~. hıç şuphe yok ki Yalova· 1 
dedir. • b 1 d k. kü' .. k . . . . Dun Yalova ya Seyrlsef ; .ı 

Piyasanın i tediği evsafı haiz bil- aşagı yukarı un_ ar ır. .. : çu camının mınaresınde mutazam postalarından başP 
tün dünya ihtiyacatıru temin eden Fakaaaat ! .. lşın fakatı ':'ar. . ogle ezanı okunuyor. Seyrisefainin iki ve Şü-ketiha 
Hindistan' dır. Çuvallar orada "Jüt,. İşte Temmuz Hazretlerınden Üç dakika sonra Çubukluda- ti.yenin iki hususi vapuru gi 
ten imal olunmaktadır. Şehrimizde burada alenen kusurumun affını yız .. , Kar,lıca ile Çubuklu ara- tir 
kanaviçeden çuval imal eden bir kaç temenni ediyorum. sındaki ihtiyar korunun önünde ' 

:;:;:,~~':l~tıı::~;;:\:~\~~:~~~: ~eğer, .. k~ba~at onda değil, vapurumuza mendil sallıyan ço Sabıkalı Cemali vuran 
mektedirler. şehırde but?11.bır hafta kapanıp cuklar _var. . komiıerler 

Hariçten kullanılmıı çuvalda gel- kalanlarda ımış. Ve nıhayet ışte Mısırlıların K dık"" d Cemalin 'T' uır' 
mektedir .. Bu":lar yalnız I:ondradan Şöyle Hisarları geçip te yuka yalıları .. Tepede Abbas Hilmi d ~ 1 oy U küd .~um ti"' 
2 buçuk lıbrelık yani HlO kiloluk ola- rr Boğaza doğru yollanınca Paşanın cihannümalr köşkü... .~'!' 0 ayı . 8 ar must~ 
rak ge~ektedir. . . . Temuzun şikayet edilecek tara Çubuklunun mini mini iskele- lıgınc~ te':'kif. olunan komıset 

Hançten ham mevat getirılerek ıp- . muavinlen Bıcan ve SUleyııı#' 
ll1ı: ve çuval imal edilmek üzere bu fı kalmıyormuş. sıne çıkarken on beş sene evvel Ef dil Üaküd ldfh • 
ııanayiin de memlelı:.etlmizde tesisi te Biraz hararet basacak olsa de burada geçen iki uzun ve hara- . edn elr bul ar tevkifh ~ 

· dil lrt dir • ·· d B' 'ki ı· l'k · · h la sın en stan tev _ anes_ı .. mennı e me e . nız ne gune . uruyor. . ır ı ret ı genç ı senesını atır - nakledilmişlerdir. Evrak Ağırefl 
dal çık. , Serınle .. oh. . . hem dnn. · eril ktir 

Anadolu ıarkdarı bu deniz, etrafına tahta perde Hasan Beyin gazoz fabrikasr za mahkemeaıne v ece • 
Anadolunun şimal, cenup, çekilip girenden para aranılan önünde musluklarından gürül 1 

dün İzmire hareket eden Gülce- şark ve garp mıntakalarmda sahipli denizler gibi değil... gürül lila Göztepe suyu akan Dişçiler kongreS 
mal vapuru ile metresi Hikmet uh lif h 1 f s· · ı d b k ·· 1 V · h m te eyet er tara mdan ya ızı martı ar an aş a goren, sıra çeşme er... e ışte meş ur dfi t 1 d' 
H. m da gittiğini haber alarak pılan tetkikler neticesinde bir güneşten başka rahatsız eden gazino ... Yemyeşil ağaçlarm n Op anama ' 
vapura gitmiş ve İzmire gitme- çok mahalli musiki parçaları tes yok. . set set yükseldiği bu güzel bah Dişçiler cemiyetinin mutat ır 
mesi için rica etmiştir. Fakat ri bit edilmişti. İşte Küçüksu önlerindeyiz. çede kimseler olmaması ne ya- lan altı aylık içtimaı dun ya~ 
casının reddedilmesinden fena G k'" kü' f k ta k B Ik' d - ·1 d Bunlardan iki yüzü tasnif ve öksu oş , etra ıru uşa n zı . . . e ı saz zamanı egı e caktr. Fakat ekseriyet olma 
halde müteessir olan Hasan inti "llikl · d zti ··t d ...ıııı neşredilmiştir. Geride kalan mü yeşı enn arasın a mru on an. . . için yapdamaıruş, on bet 6 ;... 
har kastile kendini denize atmış him bir kısım tetkik ve tasnif bir kemere iliştirilmiş beyaz bir Çubuklu bahçesinde ne içilir? sonraya talik edilmittlr. On bcıf 
tır. Fakat sandalcılar tarafın - edilecek, ondan sonra neşrolu _ inci gi?i gözlere gülün_ısü~or. .. Bir gazoz da biz getu:.ıi~. Sn·~- gün sonra aktedilecelı: olan içti• 
dan kurtanlınıştır. nacaktır. Dcnız, buralarda sakın bır gol !ardan kopup gelen avare bır mada cemiyet nizamnaıncaio!Jı 

Denize dütmüt k . h d . , oda b manzarasındadır. Sahilden, ya- rüzgann serinliği içinde kendi- bazt maddeleri tadil olunacal'r 
İnebolulu Mehmetin idaresin omııyonu a emeaının ıına aa ı bell . k d 1 k k . kad k 

kalı Kadri girip bazı eıya çalarak ka rı :erı?el. a alr ~rp ~' çocu - mıfyarl kım saati arbirlHl';l:tma aidatı şehriye usulü kaldrnla._;, 
deki taka dün Haydarpaşa nh- çarken yakalanmııtır. lann neşe ı ~s erı geu.:>:_or. ta e e ten ~a ınmış gun sa- rak azadan senevi muayyen IJ" 

tımı önünde manevra yaparken 6 _ İstanbul erkek liseııi muallim Anadolu Hısarının sagır taı;- yılır ... Dedım. ücret alınması, azaya risale ~ 
devrilmiş ve Mehmet denize düş !erinden Muhiddin Bey, latikl&l cad- !arına çarparak asırlarm sUkQ- Fikret'in: zii cemiyet blnasmm kulüp tır 
müş isede etraftan l(etİ§ilerek desinde~ çeçerken ~ebinden saatini tunu ürperten bir sesle vapurun " Bence hor laluai ıcvda ebedipet aa:rılır., W:e ifrağı ve bir tenezzüh ter+ 
kurtanlmu,ıtır. çalmak ıstiyen Bedn yakalUUl'.lıttır. düdüğü uzun uzun öttü. İşte Hi- Dedlği gibi öyle zamanlar o- bi hususları örlil ktlr 

B• d 302 k' 7 - Aksarayda oturan sabıkalı Sa . . 1 . k , · .. ·· . b' d . bir g ece • ır ay a va a dık T •• 1. .. 1 da Ah din sar camısı. . şte ıs eı:enın onun luyor kı ır kaç akıkalık 
rf d hriıni , ..... e ı camu av uıun me 'h . l b "d . . . l M rif L-1 Son bir ay za ın a şe Z· :cebini karıştırırken görUlmUt fakat de yorgun ı tıyar arın ag aş ıstırahatla ınsan uzun sene er aa cemiyeti uuoau 

de 302 polis vak'ası olmuştur. kaçmqtır. kurup oturdukları minimini köy dinlenmiş gibi oluyor. TUrk Maanf cemyetinin yu tıe1' 
Bunlar arasında 4 cinıryet, 20 ka 8 - Gece İbrahim pqa medreseııin kahvesi, . . Burada oturdug· um zamanlar- ıu her sene olduiu gibi bu aene 61 

d li 17 Temmw: gao Pe,.,,embe ··"nU ~.,, za neticesi vefat. 79 hırsızlık, 1 ~Ve Ef. nin oda11na hırsız ııirerek Bog~ az, buradan itibaren, öte- dan kalma bir itiyat ile beyhude ·• •M 
b t kon M•-··tı şamı Büyük Millet Meellal Relal 

ırza taarruz 29 yankesicilik, 54 ır a eıya ,.......:' r. sine berisine kurtlar üşüşmüş, yere bülbül sesi işit.ebilir mi- zon Paaa H•·retlerinin hl-·yeteriıl' 
Ticaret umumi müdürü V f d b h .- - ~ cerh, 8 karmanyola, 15 intihara e a a ır cer yaldrz çerçeveleri dökülmüş es yim diye etrafıma kulak ver- de olarak BUyükadada Yat ıqubıııı.ıı 

Geldi teşebbüs, 4 terkedilmiş çocuk', Gece Vefalı Oıman, K~~ H~san ki bir endam aynası tesiri ya- dim. verilecektir. 
Ticaret umumi müdürü Naki 9 mantarcılık, 15 yangın, 8 ha- ve arkada§lan tarafından bilinmıyen pıyor Fakat sonra hatırladım ki Çu Hey'ctl tertibiyesi balonun bu .etti 

· · bir sebepten bıcakla yaralanmııtır • dah tik ı ima · in f ı.aıa.11 
Bey ?~ Ankaradan şehnmıze karet, 4 taarruz, 40 kaza vardır. Sabıkalı Agop iki kitiyi. K~yıkhan~le~de t>;Yaz_ göm buklun~ meşh~ b?Jbüllerini me.:ı maar:e':e~edi:'. 'i, gec:v h ... ııfl 
gelıniştır. Hrrsızlık yankesicilik man - d leklı hamlecılenn, selamlıgında bu mevsımde degıl, nısanda gc- bir vapur saat 21 de Köprüden ıı-t' 

Mumaileyh liman itlerini tef tarcılık v;k'alarınm ;ekfuıu D 
1 

pd d VUA r ut k d . kah ayvazların, uşakların, Harem lip dinlemeli.. . ketleKadıköyUne uğnyarakBüyllkadl 
tı. edecek ve İstanbulda ıyapıla lm k dır B 0 a ere e cem 1 en erın k d k 1 ki ·· B' 'hi Ç b kl d " .~;~ Ş (125) e baliğ o a ta . u vesinde yatıp kalkan sabıkalı Ago ısının a a em parma ı, gu- ızans tan u u u a uy- ya gidecek ve ııece saat Uçte BU1:. 
cak olan laboratuvarlarla ticaret 125 vak'anm faillerinden yet • Dolapdereye giderken tUphe üzerin~ müş tmıaklı cariyelerin b~nn: kusuzlar,. manastırı namile bir a~adan kalkarak ıı;ey~ell ve. Kadık~ 
odasına ait · işler hakkında tetki miş dördü tutulmuştur. sivil memur 1259 numaralı Hasan E- drğı bu koca berhaneler, şımdı manastır bulunduğunu haber yüne ?inyarak Köprüye ~öne~e·ıctllf 
katta bulunacaktır. Dünkü sirkatler fe?di tarafından karakola davet edil- tuzlu suların dili ile yalana yala verir. Davetiyeler piyango mUdiriyetinll' ıııı 

Karakolda dayak mı? 
Meyva halinde meyva alım, 

satımı ile meşgul Hayri ismin
de biri evvelki akşam Küçükpa 
zar polis mevkiinde 2699, 185 
ve numaralı polis memurları 
tarafından dayak yediğini ve bu 
tesirle sağ gözü çürüdüğünü id 
dia ederek müddei umumiliğe 
müracaat etmiştir. 

nuş Fakat bu davete icabet tıni 11 · b''k'" · l ·· Un tanbul ve Beyoğlu §Ubelcrinde bul ı _ Bahçekapıda Vatan tlcaretha · ~ . yen na aşınmış teme en, ve u u- Bu manastıra gıren er guD maktadır _,,,,, 
nesinden iki §ahıa 47 liralık iki parça A!0u!'kbıçakladHasan 

1 
Efendıybı dııağ len bellerile, savrulmak için rüz yirmi dört saatinde mütemadi- iiiiiiiiı' •••••••-~.,.. 

k 1 guz enarın an yara amıı. un an • k 1i b' d b · · bek İ d d .. .. l · ili uma§ ça m'.~tır. . mada kaçarken kendsini yakalamak garın uvvet ır ar esını yen saya ua e er ve omur en . n . 0 
2 - ~skudarda oturan Necatı E- stiyenierden Artin isminde birisini da liyen bir kül yığınr halinde aki oldukça gözlerine uyku ginnez Türk Ticaret ve Sanayı BI 

fenb?fdYukstek f.3ldırçımaıd:::.,.~~çerken ha yaraladıktan sorıra gilçlükle yaka betlerini bekliyorlar. miş. kasmdsn: ·ci 
ce ın en o uz ırası ı • . lanm •t B 1 .. d .. 1 l . k' Halbuk' ki' h 1 • 1 T 1930 'h' den ı 3 _ Sebze satan Musa Tarlabaıın ı, .. ır. , un ar ıçın e oy e :eı:ı var. ı ı, .mc:" ıı_ı ten a ıgı, emumz ~n ın. il>' 
dan geçerken iki şahıs cebinden ıs Olu ~ır çocuk bulundu hala nasıl olup ta devrılmedık- ağaçların nınnı yerıne geçen hı- baren Bankamız gışelerıne 

11 lirasını çalmışlardır. E~elkı gece ~~t. dokuz~a !atih !erine şaşılır. şıltısı benim şimdiden uykumu raz edilecek 1 numaralt kUpO ı:li 
4 - Fatihte bakkal çırağı Davu- camıı avlusunda olu ve yenı dogmuş Hele bir tanesini gördüm getirdi mukabilinde beher hisse sene• 

tun cebinden iki meçhul şahıs on lira bir kız çocuğu bir zembil içinde bu- perdesiz pencereleri, bir iskele K ndimi tutmasam gözlerim için temetü olarak bir lira ıedı• 
sını çalmIŞlardrr lunmuştur. Ceset morga !caldırılmı§- . .. . . e ' dl . 

5 _ Taksimde Gayrimillıadiller tır. tın oyulmuş gozlerını hatırlatı- kendiliğinden kapanacak. ye .e l.ecektır. 
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MlLLlYEI' Cl'MARTESI TEMMUZ 1930 

eğlenceleri .............. .., ... ı~---·------------SADIKZADE BiRADERLER 1 Şehremaneti ilinatı 1 

Hucdnlr.G yenı 

bllıaeceıııl:ı 

Soldan ...... 
1 _Bayat delil (4) Villyetlet" ne 

DtınkD bllmecemlıla 

balledllml~ tekil 

Yukardan •l"iı: 

ile idare edilir ( 4) 
2 - Beygir (2) Haber getiren (3) 

ı - Yonga (5) Yet (2) 
2 - Tecavüz eden (4) Mümkün 

Genitlik (2) 
3 - Nota ı 2 Aralan (a) Duman 

izi (2) 
4 - Beyaz (2) Bir göz rengi (3) 

Nefi edatı (2) 

değil (4) 
3 - Rabıt edatı (2) 
4 - Katır (5) 
5 - Familye (4) 
6 -Harap (5) Mesih (3) 
7 - Hayvanın yediği (2) 

• .... 

s -Geyiği ile ıneıhur bir nehir(3) 
6 - Kırınız• (2) Genişlik (2) 
7-BUyük (3) 
8 -Acı (4) Bir teshin vasıtası(4) 
9 - Dadı (4) Eıki (4) 

8 - Alçak (4) Büyük bir Türk 
şairi (4) 

9 - Adam ( 5) Beyaz (2) 

ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi . 

Barik ve hayat üzerine sigorta ınuaınelesı 
eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 

Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadt 
Acnıesl lııılunmayan ~eblrlcı•tle acente ara·ı ll'ı'•t·• lır 
~ Telefon: Beyoğlu - 2()03 ~ 

PERTEVNıYAL VAKFI AKARtı.TINDAı~: 
Şişll'de izzet paşa sokağında Valide apartımanının 7, 9, 10, l 1 nume-

rolu daireleri 
Köpcüb~ı Valide Hanı derunu No 19 mağaıa 
Aksaray Alem Bey mahallesi Vezir çeşme sokağı No 10 hane 
BalMa yazılı emlak açık arttırma suretile milzayedzı c konmuştu. l\hi· 

zayede milddeti yirmi gündOr. lsticara talip olanların müzayede gUnü olan 
9 temmuz 930 çarşombı günil saat onbeşe kadar lstanbul E"kaf rnCldüri
yetiade Vakıf idaresine veya Encümene müracaat etmeleri. 

BU YÜK 
TllllBe rlllNG~~~ 

6ncı keşide 11 Temmuz 1930 dadır. 
BOyOk ikramiye 

200.000 Liradır 
Ayrıca: "100.000~, ljraltlc bir 
mükafat ile''.50.000,,"40000~, 
"25.000,, '~10.000., liralık bü-

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

verilecektir. 
Biletler : Bayilerden Temmuzun 

yedinci günü akşamına kadar 
talep edilmelidir. 

ilan 
Elyevm Hariciye Vekaletinde on dördüncü dereceden mev

:ut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfikan bilmü
ıabaka memur alınacaktır. 

Merkez Aoentaı; G11ta köprli 
buınd1, Beyoğlu 236t Şub• 
ıentesıı Mıbmudlye Hını ılnndı 
lstanbul 740 

Mudanya postası 
Cuma, Pazar, Slaı, Çar

şamba günleri idare rıhumın

lldu 9 da kalkar. 

(GÜLCEMAL) vapuru ta
rafından yapılmakta olan 
(lZMIR SÜR'AT) posta!arıl4 
Temmuzdan itibaren badema 
ht:r hafta lstanbul'dan pazar
tesi lzmir'den çarşamba gün· 
leri saat 14,30 da kalkar. 

(MERŞIN) SÜR'AT) pasta
ları da 16 Temmuzdan iti
baren her hafta lstaııbul'dan 
çarşamba günleri saat 1 1 de 
kalkar. 

12, 13 Temmu;r, 930 kadın -
lua 
14 Temmuz 930 erkeklere 

Türkive seyrisefaiıı idaresi 
mütekaidin eytam ve eraıni

lin Haziran 930 maaşları ba
IAda muharrer günlerde veri
cektir. 

7 Temmuz pazartesi Trab
zon birinci postast yapılmı

yacaktır. 

lzmir - Mersin 
sür' at postası 
(Konya) \"apuru 8 Temmuz 

salı 12 de Galata rıhtımından 

kalkar Çarşamba abahı lzmire 
varır ve aynı g,ınün akşamı 

lzmir'dcn kalkarak Antalya, 
Alaiyc, l\lersinc gider ve dO
nüşt~ Taşucu, Anamor, Ala
iye Antalya lzmır'e uğrayarak 
gelir. 

lskenderiye sür' 
at postası 

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

ve ayni günün akşamı İzmir' 
den kalkarak pazartesi lsken
deriye'ye varacaktır. İskende 
riye'den çarşamba kalkarak 
cuma İzmir'e varacak ve öğ

'leden sonra İzmir' den kalka
rak cumartesi öğleden sonra 
İstanbul'a gelecektir. 

İstanbul - İskenderiye yol
cuları için: 

Tek yataklı Lüks kamara-
)ar. Bir yolcu için 220 

Tek yataklı Lüks kamara
lar. Çift yolcu için beheri 195 
Tek yataklı birinci 
kamaralar 130 
Diğer birinci kamaralar 120 
İkinci kamaralar 80 
Üçüncü kamaralar 40 
Güverte yemeksiz 20 

Bir yolcunun azimet ve av
det biletinin avdet kısmından 
yüzde yirmi beş, üç veya daha 
fazla nüfuslu bir aile olursa 
yüzde otuz; ve üç veya daha 
fazla nüfuslu ailelerin yalnız 
azimet biletlerinden yüzde on 
tenzilat yapılır. 

Mudanya postası 
Nilüfer \re Asya 

Müsabaka imtihanı 16 temmuz 1930 çar>jamba günü saat 15 
te Ankarada yapılacaktır. vapurları Cumartesi, Paıartesi, 

M · k Salı, l'i!rşembc ı;ünleri sıılıah üsabakaya iştirak için, taliplerin memunn anununun 
~ üncü maddesinde yazılı olanlardan başka aşağıda yazılı evsa- saat dokuz buçukta Kara'<öy 

rıhtımından hareket ve ertesi 
fı da haiz olmaları lazmıdır. 

1 İ günleri lstaııbul'a avdet ederler. 
A - Hukuk, Mülkiye, Ulfunu siyasiye, ktisadiye ve çti- Servi,; mukemmeluir. Alımet \c 

maiye ve fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri veya aYdet bileti alanlara yiızdc yirmi 

VAPURLARI 

KARA DENilC MUNTA-
ZAM VF. LÜIO! POST ASI 

İnönü 
6T:~~~z PAZAR 
ra.na. abamı Slrlı:ecl nhtı· 

ıaıadaa barolı:ıtlı (Zonguldak, 
laebolu, Samıua, Ordu Gire. 
aun, Trabzon ve Rize lılı:elele
rlae azimet ve avdet ede
cektir. 

Tafılllt lçla Slrlı:eclde Mey-

t
eııet ilanı altıada ac111talıtıa• 

muracaat. Tılefon:lı~.ıabul 21 

Vapurlarımız her 

1 pazar muntazaman 1 
hareket edeceklerdir. 

HU'' wax• ::ııı;c:x; 111S ns;:ı o 

Dr. A. KUTIEL 
Muayenehane ve tedavi! elekt
rlklye labratuvarı. Kare.koy 
Topçular caddesi 34 

Hanımefendi, 

lstanbulda, llal'ağazl Elektrik 
ve Teşebbü•stı Sinoiye Türk 
Anonim Şi:keıi, B~:Y.\ZITTA 

ELl'.:KTRIK F.VNm: 5 TE'.\11-
MlJZ 19.30 c;('\0 SAAT 
15,3() DA verilecek ame\! aşçılık 

dersinde lütfen hazır bulıınma

mzı rica ile kesbi şeref eyler. -lsta~ bu 1 birind ticaret mah-

kemc•'nılcn: 
Devlet dı-miryô'lan ve IX 

manian l"mum müdlirhi~ü ve
kili Hav etti'! Bev tarafından 
Erııe t Dam ke ve · Leyi Zarek 
ckndiler nleyhlPrinc açılan mat
lulıat davasmdan dolayı O;mlnlt 
Banka ı ımiduriyctindc ınüddeı 
tarafına iltihak:ın huzurik cari 
muhakeme. inde ma_'ıkcmcden 
verilen 28·5-930 t:ırilı \·e 232 
sayılı il.im aleyhine gerek dev
let demiryolbrı ve limanları 
umum müdür!Uğü Avı:\:atı ve 
gcrek•c O;maıılı Bankası müdu
riyeti vekili taraflarından hü-

Beyoglu dairesinden; Beşiktaıta 
Valde çeşmesinde nama,.ıh yanın

daki tiltüncd l'arakasının bulunduğu 
yer bir sene için Rçık müzayede ile 
kiraya verileceğinden isteyenlerin 31 
temmuz perşembe günil on dörtte 
daire encilmenine gelmeleri. 

t- * ... 
Şehremanetlııden; icra edilmekte 

olan kanalizasyon ameliyatı dolay11ile 
5 temmuz 930 tarıhinden itibaren 
Fincancılar cadde!! ile hasırcılar cad
desi arısındaki uzun çarşı başı cad
tlesinln hilcUmle •e,lllti nakliyeye ka
pılı bulunacağı iltn olunur. 

• • • 
Kadıköy daireıfndcn; Başı boş 

olduğundan daireye bir merkep tes
lim edilmiştir. Bir hafta içinde n
hlbi çıkmazsa satılacağı Utn olunur. 

• • • Anadolu Hisarı Belediye mildllr-
lüğDnden: lleykozda Kıraca burun 
sokağında karaca burun tekke•! kab
ristanının yolun tevsii dolayısile ta
rlka kolbi llzımgeldljl;inden tarihi 
ilAndnn itibaren on beş gün zarfın
da alAkadaranın nakil kubur eyle
meler! \'e aksi takdirde dalsece 
naklettirileceği. 

1914 tcnbcri na~ıl \"e ne de
rece li;an ö~rcti yoruz 

Beıazıt"tan Divanyolu Firuzağa ca 
mil yanına ııaklcnn kız·crkek Zıya 

lisan tcdrt;hanesinde iki ders din
leyiniz_ _ 

Üsküdar sulh hirinci hukuk 1 B· 
kimlij';inden: 

i\lustafa Tevrık "efendinin TLZ· 

lada çeşme me~dcınında mukim ifa
san Basri U aleyhine ikame eyle· 
digi davasının icrl kılıDRn muhake
me ncticcsind.e b:ısencı alacağı olln 
müddeabih 120 liranın tahsiline JI· 
5-930 tanbln1e kabıli temiz olmak 
ÜZL"tc gıyaben kB(ar varılmlş \'e mu- 1 
maileyhin ikaıneıgdbı ıncçbul olma· 
sın• mcbnı tarihi il;l~dan [(). tQ-930 
tarihinde munkJzı olacak olan 
bir buçuk mah cıütld ti il~nııı 
tehli~at icrs•ıno karar·vcri\miş oldu
ğundan mum. Jcylıe tastir kılınan 
te-niz ihbarname!! mahkeme divan 
bnesine talik edilmiş olmakla sekiz 
gün zarlında temi?. etmediği takdir
de hükmün ke;bi kat'iyrt edecee;ı 

ilin olunur. 

kmü lalukın nakzı talcbite ayrı Darül'aceze müdür-
ayrı temyizi dava istidasında I b 
bulunulmuş ise de müddei aleyh- üğün en: 

., · f a· · '.\.1Jesses~ye bir sene ıçın krdcıı Lcvi ,,art'K c en ının 

ikamctg;\hının mechuliycti hase· muktazi muhte 1ifulcins eczayı 
bile olbaptaki teınyiz istidana- tıbbiye ile bazı dcfnıır \e ced-
melcri suretleri kendisine teblig vellerin tapcttirilmcsl 2 Tem-

muz 930 pazartesi günü kapalı 
olunmadı~ından hukııf usulu zarf usulile münakasası icra cdi-
mııhakemcleri kanunun 1 ·Hinci lecektir. Taliplerin yüzde yedi 
maddesi mucibince mumaileyhe buçuk teminat akçcler!Je müra-
tebliğin il~ncn yapılmasına ve caatları. 
binaenaleyh zikri geçen tcm}iı: Müessese vesaiti nakliyesi için 
istidanaıııelcri sur<tlcrinin kamı- tahminen 4000 kilo Benzin ile 
nıı mcbhu,11nııı J.l.2 mci mad- 1000 lı:İloya kadar vakım ve 
desine tevfikan mahkeme divan- vnlvnlin yal(ının 4 Ağustos 930 
hanesine bittnlik ı O gün zar· pazartesi gunıi kapalı zarf usu-

k k Iile münaknsası icra edilecektir. 
fında cevap verilme üzre ·ey· 

k '! aliplcrin yüzde yedi buçuk 
[i"~tiıı uazetc ile neşrine. arar 

' " teminat nkçelcrilc nıürac112tlarL 
yerilerek her iki mumcyız ve MüessesJc mevcut 600 çuval haylı 
kilieti taraflarından \Nİlcn tem- boş teneke h,.r,h bakır ve karyola 
yiz istidanamckri 'uretlcri mnh- ile pJçavralnr 4 A~ustos 930 pazar-
keme (ıivanhanc tne talık edıl· tcşi giinil saat on dörtte aleni müıa-
di~ gibi kefny<:t ilanen de tclı- ile satılacakur. Tallplcrin yüzde yedi 

1 buçuk temln•t akçolcrlle müracaatlar. 
li~ o ıı:n'.'.:ı:::ır:._. ---------------------

Stvas Belediye riyasctınlleıı: 

rasa la~rikasının istimlaki 
l\lenafii unıumiyc namına Sıvas"taki Paşa fabrikası ve mii~tc

mili,tının heyeti ırcıhaııımincce tahmin ve ral:dir olumn 7000 lira 
bedel ik istimlaki ıııa\.amı \'il~ycıçc tasdik edilmiş otdqı;undan 
alılkadar;ının müddeti kımu~ ) c<i z.ırfında mııracaatlıırı ilıln olunur. 

Ziraat ınfi~ea~isi olmak isleJen lise mezunlarına 
ihın 

Hariciye mesleği ile alakası bulunan mümasil yüksek mek- beş trnzillt yapılır. 
teplerden birinden mezun olmak: Ankara da tesis edilen Yük- 2.- 17 den aşağı, 22 den yuka 

B B k b·ı k 1 ah d tnaın · · h · t l"pl b Galat'da küçuk rıhtım han - u a ı me tep er ş a e esını aız a ı er u- sek ziraat mektebi 93 t senei dev rı yaşta olmamaları 
lunmadığr takdirde namzetler evvela bu tnekteplerden birinde No4-5 aTelefon: lkyo~lu 9l.:ı. resi bidayetinde tedrisata başlı-
okunan derslerden imtihan verdikten sonra müsabakaya iştirak' !!!11----••m::mı..aC.'l-ı!. yacak ve şimdiden staj için ta-
hakkını ihraz ederler. ALEMDAR ZADELER lehe alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı berveçhi zirdir: VAPURLAR! Kayt ve kabul edilt.~ek efen-

3.- Ziraat mesleğinin b..ıbul 
ettiği kabiliyeti bedcniyeye ma
lik ilel ve emrazdan salim olma 
ları 

! _Hukuk, İktisat ve tarihi siyasi (1815 ten zamanımıza Seri, lüks karadenl;ı; posta!l dilerin : 
kadar), hakkında tahriri ve şifahi sualler her biri için tahriri Millet l'apur•ı 7 ı.- Lise mezunu olmaları 4.- Staj veya tahsil devresinin 
Ye şifahi beraber tam numara ondur. Temmuz 2 _Vekaletin tensip edeceği ortasında meşru mazeretsiz 
. . 2 - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve tercüme her biri PAZARTESi çiftliklerde bir seııe staj görme staj veya mektebi terk edenleıin 
ıçın tam nur.ıara 15 tir. leri lazmıdır. Staj Vekfiletin ta- Hükfunet tarafından kendilerine 

3 - Müsabakada 40 numara üssümizanı doldurmak şartile günü Rk'm 111 5 a:ıt 18 ds yin edeceg~i resmi veya hususi yap. ılan m. asrafı ta.zmin edecek-
f ı Sirkeci rıh:ımır.dan hareketle l d N 1 k en az.~ numara alanlar kazanmış olacaktır. çiftlik ve müessesatı ziraiyeden erme aır oter ı ten musad -
Musavat halinde Fransızcadan maada ecnebi lisanına vukuf (Zonguldak, ine bolu, Samıun, J birisinde yaptırılacak ve stajiyer dak kefalet vermeleri şartlarını 

sebebi rüçhandır. Ordu, Giresun, T;abıon Rlzeye !eri staj müddetince mahiye da ha"l, bulunacaklardır. Bu şe-
Taliplenn mektep şahadetnameleri, askerlik vesikaları gidecektir. j 50.- Lira iicretle aynca harcı- raitte dahil olmak istiyen cfen-

ve husnühal ve sıhhat şahadetnameleri ile hüviyet cüzdanı ve Mur<acaat mahalli: lst.aniu' rah tahsisatı verilecektir. dile~n eylfil 930 gayesine ka _ 

Amatör işlerini her yerden daha ehven 

ve daha itinalı yapar. 

( Taşradan gönderilen film, cam ve ağrandismanlan sflrAtlc gön· 
derir.) Beyo~lu lstiklll caddesi No. 509, lstanbul iş B~nkası 

r><><:::ı<><>=C=:::XX~ arkasında No. 22 <1111>,..~:><XX:><'.:ıô<li: 

..................... • 
BeJnelmilel Güzelli~ Mnsaba~asına 

iştirak etmek üzere '>ugllnlerdc \merikaya hareketi mukarrer olan 

1930 TUrklye güzellik Kırıılıçası 

Mübeccel Namık H. 
ın sesini zaptetmlt olan 17160 numerolu 

C O L U M B i A PLlKLARINDIN 
Piyasada hemen hemen me,·cut kalmamıştır. Kırntıçamızın 

perestlşkArları bu !Atıf hatırayı muhafaza etmek llzre Colum
bia mağazalarını hınca bınc doldurmaktadır. 

HenUz bu plAktan almamıf otanllrı dil memnun etmek 
için fabrikaya son blr sipari' daha verilmiştlr. Bekliyenlerio 
fırsattan istifade etmeleri. 

.. . ~ ... -_ • 
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ı{\ Muhaı::ip 1·e bankacı olmak istiyen-lli 
·! lerin ve banka stajiyerlerinin nazarı lı 
ı dikkatine: f:. 

1! 25 sene (hm.ınlı Bankaı:ında meıror "" ~eflik eden mütehassısından l!tl 
ı dört ayda biiamel bankacılık, llanlc Osmııi muhasebesi, hesabı tüccar! ! 
J \'e sanayi muhasebesi ögrenmck i teyenler, Yeni Po,tahane arkuında 
;t Tür!dyc Hanındaki Ameli Bankacılık dershanesi müdüriyetine her ak· 
·~ şam saat beşten )•diye kıd.ır mıirıcaatle programı görmeleri kAfldlr. 

.l5temmuzda kur açılacaknr,arzu edenlere Fransızca.1a takri•edilecektir 

12!> kuruşa 
yUzlle beraber KlJŞTÜYÜ YASTIK 

Çakmakçılar"da çeşme sokağındı kuştilyil fabrikasında kllosu 125 kuruştan 
batlır. Kuştilylcri lıazır yutık. şilte, yorgan, salon yastıkları bulunur. Kuş

tüylerine mahsus kumaşlarımız vardır. Telefon lstanbul 3027 

Yü~sek Mnben~is ınekte~i 
l\1üba)·aat koınİs)ronundaı1: 

l\lıkdarı '.\lunakasa tarihi saat 
Ekmek 61000 kilo 9 Temmuz 930 14 
Bcyn;r, pey ıur ı:ıoo .. " ı~.30 

Kaşar peyniri 1200 
" .. 14,30 

Şeker 4500 •• .. 15 
Balada ismı ,.e mikc.larları yazılı erzakın i!An edilen alenı paz.ır· 

lığına talip zuhur etmediğinden mezkôr ihtivncntın hlzal .. ı~,ıa 
muharrer gün ve saatlnrda pazarlıkla mlinakas:ısını'l ıcrn kılına~~ 

j!;ı i!An olunur. 

~~un ve kömnr ınuuatasası 
İstanbul Defterdarlığı ve nıaliye şuahatı 

için (664) çeki odun ve (42) ton kok könıiir 
tın alınacaktır. Şartnan1esi l\1uhasebe 1nüdür

lüğündedir. Taliplel';n i6-7-P30 tarihinde saat 

onbeşte Delterdarlık ınünakasa komisyonuna 

teminat mektup veya nıakhuzla ınüracaatları. 

130ton Kırpl~köınürii miiııakasası 
Adliye sarayı kalorufetl ıçın mubayaa e<iilccek oıır 130 tor maden 

lmiple kömilril ~artnımeslnde muharrer evıaf ve şenle dairesinde ~ıılcarada 
adliye sarayına teslim eclllmek üıere aleni munakasayn konuldllğuodan t•
llplerin yövml ihale olan 20·temmuz·930 Pazar gilnil saat on beşte ndlly• 
veklletinde müteşekkil milbayaat komisyonunda hıızı. bulunmaları v. yahut 
vekil göndermeleri ve bu hususa ait farmame\er! de şimdide!' l<tanbulda 
adliye lenzımından ve Ankarada mübayuı komi>yonundan talep ctmeln 
lüzumu llln olunur. 

lnkara numune ~astanesi ~aş ta~a~etin~en 
ya suretlerini baistiıb Vekalet Zat işleri Müdürlüğüne tevdi Meymenet hanı al tındaki yazı- Talipler bundan başka : dar Iktısat vekaleti ziraat umum 
eylemeleri ve yevmi mezkurda Ankarada Vekalette hazır bu- hane. Telefon ht·ınbıı! \ 15-l ı.- Türkiye Cümhunyeti t b- müdürliiğt.ine müracaat etmele-\ 
lu'UTlalan ilan olunur. asından olmaları 1 n ilan olunur. 

Ha tanenin i!ıtiyacı ol .. n 176 kıL.m 'm c,., hl)c' 'Jbuı 
tuvar malzemesinin ihale mı..dJcti 25 l l"z • n rıJO ı h 1 ıı 
Temmuz 930 Cumıırte i 'Ünune kedar on gun da.w t, 't e,lıl· 

1 iliğinden taliplerin yevrl mezkıl·da ı>a t 2de ha c ınede ro ,~,Hl 
kom,iyona mLrrıcaatları. 
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6 MILL!nT CU!llA'fF.SI .) 'TEM.llrll'.Z 1930 

Emniyet sau~ı~ı emlak nıüzaye~esi yüz hisse itibarile üç yüz elli dokuz tam ve 
üç sehiminin yedi hissesi itibarile beş his-
sesi. Mazalto Yoda ve Semai! Yodo Ankara maarif 

müdürlüğün n ='~~::..~ 
1330 12850 

1755 10ı00() 

355 ısoo 

1408 

•••• 
325 800 

15&4 

765 !500 

155 llOO 

340 880 

655 2820 

229 900 

205 4740 

Kat'i karar ilanı 4LS 650 19456 Beylebeyinde Bürhaniye mahallesinde es . 
ki Halitağa ve yeni Nuribey sokağında es
ki 2 mükerrer 2 mükerrer ve yeni 11,11-1 
numaralı yüz arşın arsa üzerinde bir katı 

Merhunann cins vı nev'Ue Borçlunun kargir diğeri ahşap olmak üzere iki katta 
Bedeli keşfi 23413 lira 43 kuruştan ibaret olan Hayma-l v-.,...,~,... 

.na kaza~ı merkez mektebınin ik-mali inşaatı 8 7/930 Salı güniı 
ıhale edılmek üzere 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
mevkii münakasaya vazedilmiştir. Münakasaya iştirak edecek
ler 2756 liralık teminatı muvakkate akçesini muhasebei 
hususiye veznesine yatırıp makbuzunu ve yahut milli bir Ban
ka mektubunu teklif varakalarına raptedeceklerdir. İhaleyi 
müteakip teminat akçesi yüzde onbeşe iblağ edilecektir. Mü
teahhit tarihi ihaleden itibaren on gün zarfında mukavelesini 
Ankara noterliğince musaddak olarak yaptırmağa mecbur o
lup mukavelenin imzasını takip eden 91 gün zarfında inşaatı 
şartnamesine tevfikan ikmal edecektir. Mufassal şartnameyi 
görmek istiyenlerin her gün idaremize ve taliplerin yevmi iha
lede Ankara encümeni daimjsine müracaatları. 

m" kı ve müftemllatı ismi beş oda iki sofa bir mutfak ve elli beş arşın 
495 Erenköy Bostancı elyevm Suadiye mahal arsa üzerinde üstü ahşap altı kargir bir a-

lesinde Bağdat caddesinde eski 88, 89 ve htr ve yimıi arşında bir sarnıç ve bin dört 
yeni 376, 376 numaralı üç yüz kırk arşın yüz yirmi bes ar~ın bahçeyi havi yenice bir 
arsa üzerinde yarını kargir üç buçuk kat- hanenin 1:1\mamr. Emine Kevser H. 
ta on iki oda altı salon bir hamam bir bod Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve mü temiiatı yazılı emiak hi 
rumu ve seksen arşın arsa üzerinde bir 2alarında gösterilen bedellerle talipleri üı:erinde olup 12 temmuz 
kargir mutfağı sel!mlık dairesi yüz yet- -930 tarihine müsadif cumartsei giinii saat ikiden ·ti haren müza 
miş arşın arsa Uzerinde iki kattan ibaret yedeye mübaşeret olunarak (muhammen krymetlerini) geçtiği 
olup altı ahır samanlık ve üstü iki odayi ta~dirde kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğundan 
ve iki dönüm bin arşın bahçeyi havi yeni talıp olanların mezkCir günde saat dörde kadar sandık idan:.sine 
bir hanenin tamamı. '• Saadet H. müracaat eylemeleri ve saat dörtten sonra vuku bulacak müra 

tı7l Emirganda Ernirgan caddesinde eski 36 caatların kabul edilmiyeceği ve mezkur emlake evvelce talip J 

ve yeni 48 numaralı binası altı yüz elli !anların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka ta 
arşın ve müştemiiatı elli ve fada bahçesi · :• zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çe • 
iki yüz on ve bahçesi iki bin dokuz yüz kilmiş addolu.n~ar_ı_liı_' z_um_._u_i_I_an_o_l_un __ u_r_. -------

* * * 
Ankara maarif 

müdürlüğünden: ~;1~ç b~~t~~şı~~~~i~;~;~d~udö;ta~da a~i-r Eınnı·yet sgndını ınu'diipf u .. nı'inden. 
mutfak bır kuyu ıkıncı katında beş oda U U Y UU 9 lllU ı 
bı·r salon ve odanın bı'n" mutfak J1alı'nde Muza,td· 'k h · • u ı · Bedeli keşfi 22607 lira 13 kuruştan ibaret olan Çubuk ka-- ı ... ı raı mer un atın cın~ 'c ne\ ı uurç unun lsmı k . . . . . . .. . 
kullanılmaktadır. üçüncü kat dokuz oda b•deli . •0 . zası mer ez mektebının ıkmalı ınşaatı 8 7, 930 Sah gunu ıhak 
bir salondan ibarettir, alt katta odanın dö 215 650 Hasköyde Halıcıoğlunda Turşucu mahallesinde' e~~lmek üzre 20 g~n 1!'ü~detl~ ve kapalı. z~rf usulile mevkii j 
ı;emeleri sökülmüş kömürlük olarak kul- e' ı:'.umbarahane ve yeni Fabrika sokağında eski 1 ~unakasa~a vazedılmı§tır. Mun~k~saya ıştıra.k edec~kler 1696 
!anılmakta olup haraptır ve bahçedeki 1. ıkerrer ve yeni 8 elyevm 6 numaralı maarahk Iı.rahk temınatı muvakkate akçesın_ı ~u.hasebeı hususıyc vezne-
köşkün zemin katında bir bodrum iki o- bir nanenin tamamı. Haykanoş, Şinavon. Mahil, Ha ~.ıne yatırıp makbuzu~u vey~hu! mıllı .hır .~ank~ mekt!'1bıınu tek 
da bı·r kı'ler bı"r methal bı'n"ncı' katta bir d El · / · uf varakasına raptedılecektır. Ihaleyı muteakıp temınat akçe-

• · · ça or · varıs en. · "" 15 k d 'bJ' • l k M" hh" · · """-1 d · · 
k 'd · · 'k" d · · · · - 1 _ . sı ,~ e a arı ag o unaca tır. utea ıt tarıhı ıı"" c en ıtı-
on or ıizennde ı ı o a ve ıttısalınde dı- 1020 1150 Anadolukavagında skelemeyd"'nı sokagında eskı haren 10 gün zarfında mukavelenamesini Ankara noterlig'ince 

bir koridor üzerinde bir mutfak bir sofa iki 91 89 93 95 · 12 13 14 13 1 13 2 13 3 • 
1
• . '. ve :>'.enı • .. ' • . : • · • - nu- ı musacldak olarak yaptırmaya mecbur olup mukavelenin imza-

odası vardır. Gerek hane ve gerek yalıda mara ı ıkı hanenın maamuştemılat tamamı. j sına takip eden 91 gün zarfında inşaatı şartnamesine tevfikan 
elektrik ve terkos tertibatı vardır. Yalı • . Hasa~ il'.~· ikmal edilecektir. Mufassal şartnameyi görmek istiyenlerin her 
harap ve köşk eskidir ve köşkün üst tara- 625 1520 Haydarpaşada Osmanaga mahallesınde eskı Hu 

• _ • .. • _ • ?. gün idaremize ve taliplerin yevmi ihalede Ankara Encjmeni 
fında Boyacı köyüne çıkan birinci sokak daverdıoglu ve yem Koseoglu sokagında eskı L daimisine müracaatlan. 
namında ayrıca bir methali ve derunu- mükerrer ve yeni 19 numaralı bir hanenin tama-
na cari nısıf masura mai lezizi havi maa- mı. Azize H. 
köşk bir yalının taman1ı. Belkis H. 1055 1640 Üsküdara tiibi Maltepe eski vapur iskelesi soka 

!224 Üsküdarda Bulgurlu mahallesinde atik ğında eski 519-1 yeni 339-13, 342-19 numaralı ma-
Çakaldağı ve cedit Alemdağı sokağında abahçe beş dükkiinın tan1amı. Hüseyin Ef . 
eski 4 ve yeni 55, 57 numaralı yüz yetıniş 240 2034 Çarşıyikebirde Keseciler sokağında eski ve yeni 
dört aT§lll arsa üzerinde iki katta altı oda 3 numaralı dük.anın sülüs hissesi. Basene Şerife H. 
bir sofa bir taşlık seksen arşın arsa üze- 3500 2422 Kumkapıda Muhsinehatun mahallesinde İbrahim 

rinde ahşap ve harap bir katta yemek o- paşa sokağında eski 23 iiç defa mükerrer 3 ve 
dası bir kiler bir mutfak ve yirmi arşın ar- beş ve yeni 1,3,5, 7 ,9 numaralı iki hane maa üı; 
sa üzerind~ harap üstü bir oda altında a- dükkan. Mehmet Halit El. ve Atiye H. 
hm ve dört dönüm bin üç yüz yirmi altı 105 2523 Kartalda Maltepe karyesinde kariye civarında 
arşın bahçeyi havi yenice bir köşkün ta- 413-1 numaralı bir demirci dükkanının tamamı. 
mamı. Nezihe H. ' Cavidan H. 

2666 Hasköyde Keçecipiri mahallesinde Ca- 925 2957 Cerrahpaşada Ahmetkahya mahallesinde Cerrah-
miişerif sokağında eski bir numaralı paşa caddesinde eski 60 ve yeni 80 nıımarah bir 
seksen dört arşın arsa üzerinde kargir iki hanenin tamamı. Zehra H. 
buçuk katta beş oda bir sofa bir mutfak 507 16814 Kanlıcada Fıstıklı sokağında eski 18 mükerrer 
bir antre odun ve kömürlük ve altmış ve yeni 14 numaralı bir hanenin tamamı. Nazife H 
dört arşın bahçeyi havi bir hanenin tama 255 17079 Kumkapıda Çadırcı Ahmetçelebi mahallesinde 
mı. Firdes ve Fatma Muh- Asmalı sokağında eski 7 ve yeni 9 numaralı bir 

•• , . terem Hanımlarla Bürhanettin El. hanenin nısıf hissesi. Cabir B. 
2601 Beşiktaşta Sinanpaşayıatik namıdiğer 355 17150 Uzunı;arşıda Yavaşçaşahin mahallesinde Gazne-

Kılmçali mahallesinde Alemkadın soka- vi Mahmutefendi sokağında eski 11 ve yeni 19 
ğmda eski 10 ve yeni 14 numaralı dok - numaralı maa bahçe bazı aksamı harapça bir ha-
aan dört arşın arsa üzerinde ahşap iki nenin nısıf hissesi. Fatma H. 
buçuk katta biri camekanla bölünmüş ol- Yukarda cins ve nev'ile mevkii yazılı olup hizalarında 

mak üze!'C dört oda bir taşlık zemin katın- gösterilen fiatlerle talipleri üzerinde bulunan emlakin kat'i ka

* • * 

Ankara maarif 
müdürlüğünden: 

Bedeli keşfi 24072 lira 8 kuruştan ibaret olan Bala kazası 
merkez mektebinin ikmali inşaatı 8/7 /930 Salı gün ihale edil
mek üzre 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii müna
kasaya vazedilmiştir. Münakasaya iştirak edecekler 1800 liralık 
teminatı muvakkate akçesini muhasebei hususiye veznesine ya
tmp makbuzunu veyahut Milli bir Banka mektubunu teklif va
rakasına rapdedilecektir. İhaleyi müteakıp teminat akçesi '7o 
! 5 e iblağ olunacaktır. Müteahhit tarihi ihaleden itibaren 10 gün 
zarfı.1da mukavelenamesini Ankara noterliğince musaddak ola
rak yaptırmaya mecbur olup mukavelenin imzasını takıp eden 
91 gün zarfında inşaatı şartııamesine tevfikan ikmal edilecek
tir. Mufassal şartnameyi p-örmek istiyenlerin her gün idaremize 
ve taliplerin yevmi ihalede Ankara encümeni daimisine müraca
tları. 

* * * 

Ankara Maarif 
müdürlüğünden; 

da bodrumu bir kuyu ve doksan sekiz ar- rarlannın çekileceği evvelce ilan edilmiş ise İ:ie müzayede be- Bedeli keşfi 30040 lira 46 kuruştan ibaret olan Ayaş kazası 
şın bahçeyi havi eski bir hanenin taman1ı. delleri haddi Hiyıkmı bulmadığından talip olanların iliin tarihin m<"rke,· mektebinin ikmali inşaatı 8/7; 930 Salı günü ihale edil

Dilber Hanım den itibaren (otuz bir) gün zarfında Satış amiri ğinc müracaat• mek üzre 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii müna 
2841 Mısırçarşısmda Aktariye sokağında eski eylemeleri lüzumu ilan olunur. ka,aya vazedilmiştir. Münakasaya iştirak edecekler 2253 lira-

ve yeni 32 nımıaralı altmış sekiz arşın Iık teminatı muvakkate akçesini muhasebei hususiye veznesine 
arsa üzerinde kargir bir katli zemini tah- · yatınp m:..kbuzunu veyahut milli bir Banka mektubunu teklif 
ta arkasında demir kapılı deposu mevcut varakasına raptedilecektir. İhaleyi müteakıp teminat akcesi % 
ve üzeri tonoz kemerli bir dükkanın tama- ENO'S .. Fruıt Satı" meyve tozu 60 sen~· 15 e iblağ olunacaktır. Müteahhit tarihi ihaleden itibaren 10 
mı. İbrahim Ethem Ef. . denbcrı mıdc karacıger ve ba klarıu ·gün zarfında mukavelenamesini Ankara Noterliğince musad-

8257 Sultanselimde Çırağham2a mahallesinde yardımcı" olmakla mıtştehirdfr. Tuzlu tiynar dak olarak yaptrnnaya mecbur mukavelenin imzasını takip e-
Sakızağacı sokağında eski 20 mükerrer ye- menbadan ıstihzar olun~n ~ekersız, tuzsu tabiı den 91 gün zarfında inşaatı şartnamesine tevfikan.ikmal edile-

k. l d k . m!\sbildir. Eno's meyvelerin ekser havası k · M f 1 • .. k • · 1 · nı altmış se ız numara ı o san ıki ar~ın ı;e tır. u as~a şartnameyı gorme ıstıyen erın her gün i-
~ oafiasıoı camı tatlı ve lezzeti lali!tir. 

arsa üzerinde bir katı kargir diğerleri ah - daremize ve taliplerin yevmi ihalede Ankara encümeni daimi-
"ap olıınak üzere üı- katta altında bodrn - Sabah •• akşam btr •n kadehı sine müracaatları. 
:r ,. derqnı.uıde blı· kahve ka~t.il alınır .Jf!t••••••••••••••••aı•ımıım•••••• mu havi dört oda iki sofa bir taşlık bir bal- .. Frult saıı. 
kon bir mutfak ve odaların ikisinde gusül-ı e._ • ve " e: n o " 

hane ve birinde dolabı ve yüz yirmi üç ar- o' 7 .... ~ ~y ~~·~,~~·~~.~: 
Şın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. ~ ~~~ ~~ "'" alAmeıı 

.. 

farıkasıdır 
Emine ve Ayşe Hanımlar ~,.. ~ 116.J 

3332 Cumartesi pazarında Hocaüveys mahalle • • ·~·~ . ~ 
sinde Külhan sokağında eski 8 ve yeni 25 " 
numaralı yüz arşın arsa üzerinde kargir iki 
katta beş oda bir sofa bir mutfak bir mal
ta evaltı ve ev altında kuyuyu havi bir ha
nenin tamamı. Emine H. 

!340 Fatihte Karamanda Hocahayrettin mahal
lesinde Süpürgeci sokağında eski 36 ve ye 
ni 38 numaralı otuz altı arşın arsa üzerin
de zemini çimento duvarları kargir çatısı 
ahşap bir kattan ibaret olup bahçede bir 
kuyu ve on altı arşın bahçeyi havi ardiye 
halinde müstamel bi{_ dükkanın tamamı. 

Behice Hanım 
3432 Süleymaniyede Saman viranı evvel ma -

hallesinde Çukurçeşme sokağında eski 11 
mükerrer ve yeni 13 numaralı altmış iki ar 
şın arsa üzerinde kargir dört buçuk katta 
altı oda bir sofa iki balkon iki merdiven 

bqı bir mutfak tulumbalı kuyu kömürlük bod 
rum ve altı arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Ahmet Ef. J 

7427 Üsküdarda İcadiye mahallesinde Çamlıca 
ca caddesinde eski 99 ve yeni 37 numaralı 
yüz otuz sekiz arşın arsa üzerinde ahşap 
iki katta içinde yük ve dolabı mevcut üç' 

tl!LÔMUM 

FRANSIZ TABii MADEN SUYU 

VICHY CELESTINS 
Oarnla - Şeker hastah~ı - Alamı mafsaliye 

VICHV • ET AT MUST AHZERATI 

VICHY-ETATTUZUvıcı., •• , ... ıioıt_,,........ . . ' 
ıu PP-• lato '°'" "'it • • VICHV·ETAT PRSTl~LERI y:.,·:~:ı~:'"ıı!;':..~::....; 

VICHY·ET AT KDMPRIMElfRI 11uaı ·-~~·~ ..._ 

Dev et Demiryolları 
idaresi ilanatı 

H. P. Elektrik santralında. yeni yapılan mübeddile,, tesisa
tından dolayı idarenin ihtiyacı kalmıyan 180 beygir kuvvetin
de çift inbisath ve G. Luhter fabrikası 1902 mamulatından bir 
adet buhar makinesi ile dinamosu 19.VIl.30 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat on dörtte aleni müzayede suretile satıla
caktır. Talip olanlann tarihi mezkCire kadar her gün H. P. da 
elektrik santralına müracaatla makineyi görebilecekleri ve yev
mi mezkurda H. P. mağazasında isbatı vücut eylemeleri ilan 
olunur. 

•••• Parl{e 1 aşı ustalarına ••••ı 
Eskt<ehirde parke taşı müteahhidi emrinde çalışmak lsteytn u111-

lann on giln urfında Esklşehlrd• Zeytin zade lbrahlm elendi adre • 
ılne kat'I flaı \'t ~artlannı blldirmeleri ...... 

Nevrol Cemal 
Emsalsiz sinir illcıdır. Senelerdenberi yürek çarpıntısı çekenlere ttt:uUrle 

birdenbire bayılınlan, güneş çarpm151na, deniz tuımuına 20 damlası kAll· 
dir. Hayaunı sevenler evlerinde bir tane bulundururlar. 

~-~-~~~~~~~ 

oda bir sofa bir mutfak zemini malta ta§ I t -.; l c· Okl -.- B d I ..,- d--
döşeli bahçe dahilinde ve kırk sekiz arşın s anuu unır erı a~nıuunr ununuen: 10,000 kilo yeril mamulltı kırıstal şeker: Mlinakasai aleniyt' ile 
arsa üzerinde bir katta iki oda bir taşlık Y 9 ihalesi 19 Temmuz 930 Cumartesi günü .aat I• de 

Den~ levazını satınalnıa konıisyonun~au: 
bodrum ve kömürlüğü ve yetmiş iki arşın 1930 senesi Haziran ilA KA.nunuevvel Aylık istatistik 3,500 • Sabun münakasai aleniye ile lb~lesl: 19 Temmuz 930 
bahçeyi havi muhtacı tamir bir hanenin 1931 senesi KAnunuııani ili Mart mecmuası Cumartesi günü saat 15 de 
tamamı. 1930 senesi yıllık birinci kısım istatistik mecmuaaı Deniz kuvvetleri talebe ve efrat ihtiyacı için yukarda mıkdar-

Mikael veledi Ohannes ile Meryem H. Yukarda yazılı mecmualann tab'ı için aleni münakasa yapıla· lan yazılı şeker ve sabun hizalarında muharrer gün ve natındı 
18548 Gaitada Yenicami mahallesinde Ayazma caktır. Buna iştirak edecek olanlar mahfuz nümunelerile şartname- alenl münakasa Ilı ihaleleri icra edilecektir. 

ve çeşme sokağında eski 8, 10, 8 mükerrer sini görehilirler. Miinakasa 19 7 cı30 Cumartesi gtinü yapılacağın- Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve itasına talip bu-

Cafer Fahri Beyi~ 
••erle .. I 

T .. ukçuluk 
Keçi beslemek 
·alon ve av köpekleri 

Tarnklan çok yumurtlatmak 
için ne yedirmeli 

Çiftçi Kütüphanes 
lstanbul Ankara cadde,; No 

Ecnebi nıemleketle 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bank! Koınmerçiyala 
Italyana 

Scı maye>ı 70J,00'),•)()0 
(lhııy t akçe3i· 

580,000.000 Liret) 
Travellr.r; (Seyy,ur.ı 

çekleri) r<atar 
Liı et, frank, İngili~ lir:ı• 

leya cloları frank olara~ 
satılan bu çekler sayesn 
nereye gitsenız paranı~ı kil' 
mali emniyetle taşır va bel 
zaman i!'tersenı~ dün y:\Oıo 
her tarafında, şehirda, otel· 
lerde, vapurlarda, trenlerd 
bu çekleri en küçük tediya 

için nakit makamırıJı koh· 
ylıkla istimal edcbilir.>iniı 
Travellers çekleri hakiki 
sahibinden ha~b kimsoniD 
kulnaamayac;ılfı bir ~okild 
te; tip ve ılıta~ edilıniştir. 

!:1111:1---==::::::ııı11:1111.-; 
Tahtakurusu , pire 
sinek, sivri ·inek, ' 
ve, örümcek, h 
man1 böce i ve sa1ı 
haşaratı yunıurrahı· 
ri]e beraber kat'iyeıı 

inıha eden 

Fayd 

IJilima lıirlndliğı ka7.anm•k' 
tadır. 

FA 't DA da a mueFsir, d• 
mukemmel 'e yan ynnY' 
ucuzdur Koku ıı JAtif oııır 
k~t'iyen lclı:c yapmaz. lıısaıı• 

!ar, hav vanlara ve nebaıaı• 

zararı yolı:tur. FAYDA ismiJlC 
dikkat ediniz De\'liri devit~ 
müesscsacı milliye ve hu~ıı· 

>iye, Seyri~cfain, lli!A.liahm~f, 

mektepler, hastaneler, sıhh•ı 

yurtları, bıiyük otel ve lokaoll 
vapur kumpanyaları FA YD,4 
l'timal ederler. 

Şi~si 50, ıeneke 7 5 ıoıı 
derece a lam ve ı O seııt 
teminatlı pompası 75 kurUI 
1-'asan Ecza Deposu - Topı•~ 
cılara ıanzilAt. 

Birinci Ticaret Mahkeme;ıır 
den: 

atılmasına karar verilen Bti 
oglun'da Tozlı:oparan'da FresJı:O 
aparnmamnın 1 O No. lu tl~ 
sinde mevcut Ev eşyasının •~· 
arnrma suretile satış günü ols' 
10 Temmuz 930 perşembe~ 
nü saat 10,30 dan 12 ıye 
kabil olmadığı takdirde Anı ~ 
kibeden günlerde talip olanla~ 
mahallinde hazır bulunıııal 
ilı\n olunur. 

13 ve yeni l O, 12 , 13 numaralı y~üz~e~l~li~ar;r·:J__.!:d[!a:!2n_!!ta!!_li!ll.!:le~rl~n~o:!.JCiı~· n!.....!s!!:aa!.,!t;....!1 _'.!4~d;_e _;ı~e~m!!i~n~a r~e!v::ra!!k:.!_il~t·~b~i!!rl!!,!ik~t!e~kQO!!m!.tiss_ı_uı u:n!.i!!ln.11trı.ıınWJdl!a~·:!ie.ı:;v!!m!ll.,ilU:h~a!.!le~d!;e...ı;m!l:ui!.!h!!.!a!!r!!re~r:..!sa!!a!!t!lta!_.!lK:!!a;:ısı~n~ı i:!la~ndg:awd:ı.ıea:nuıi 'L..J--.................... ===:::::::::.,.a.. 




