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Pertev Efendi Mısırda 
BabıAlinin bu ince, nUktell dlplomati 

niçin gönderildi ? 
Mehmet Ali, devletler ara- ı 
daki rekabetten istifade et
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Zelzele 

Hindistan korku 
içinde! .. 

Avrupa birliği 

Birer birer cevap 
vermektedirler 

LONDRA, 4 A.A. - Bu sa- B'ORÜKSEL, 4 A.A. _ Hü 
hah Hindistan'nın şimali şarki kfunet, Belçika'nın Avrupa fe
kısmı ile Birmanyada gayet şid derasyonu hakkmd:ı Bri
detli bir zelzele olmuştur. Kal- and muhtırası
küttada ilk sademeyi müteakip na verilecek ce 
yüz binlerce halk yan çıplfilı: o- vahın metnini 
larak sokağa fırlamışlardır. tasvip etmiştir. 

Irana tecavuz haberi asılsızdır 
---~~--~~---···~•He•ee ........ -------~-~~-

Kıtalarımız 
•• • 

muessır 

ve tayyarelerimiz şakileri 
surette tazyika başladılar 

•••••••••••• 

:aylığı .. 
" 

k istiyordu. Fakat Şimali 
rikada İngiliz - Fransız reka 
inden istifade edemediği 
ıi Osmanlı imperatoduğu- I 
karşı da Rus, - İngiliz reka 
inden mii&tefit olamamıştır • 
yük devlıetlerin hopsi az 
: Mehmet Aliye muhalif bu
uyorlardı. 
Osmanlı imperatorluğunu 
ıdi kendine inkiraz ederek 
sime uğramasını Mehmet 
ye bu maksatla yardım et- -

•f' kten daha iyi buluyorlardı. 
BUG Babıali Mehmet Alinin aça-
ilin 'ı ' ı tehlikeyi hissetmeğe baş-

Aradan bir iki saniye geçer Belçika hükO.
geçmez ikinci bir sademe daha meti bu ce a
olmuştur. Cesim binalardan so- hında esas ~i
kaklara taş, kiremit, moloz dö I barile M Bri 
küfüyord~. O dakikada panik and ile hem fi
son haddine varmıştı. Ortalık kir tıl.duğunu 
toz topraktan kararmış, kadın- ve onun neci
lar ve çocuklar çığlıklar kopa- bane gayret ve 
rarak kaçışıyorlardı. Evlerin bir 
çoğu yıkılmıştır. Cesim binalar 
da pek büyük hasara uğramış-

mesaisine mu
zaheret etmeği M. Briand 
samimi surette arzu etmekte ol 
duğunu beyan ve fakat iktısadi
yat sahasında fevkalade mühim 
bir amil olan Cemiyeti Akvam 
ile bir rekabet zuhuru ihtimali 
nin önüne geçilmesi hususunda 
ısrar eylemektedir. 

Şark vlliiyetlerimlzde müstakir bir vaziyet yok mu' 
hissini veren bu hale göz yumamayız! 

ANKARA, 5 (Milliyet) - Kıtalanmız da Şark hudut vilayetlerimizi rahatsa edecek 
m~eaıi~ hareketlere baılamııtrr. Tayyarecileri fesat ocaklarının himaye görmesinden müte· 
mız dagınık aıi kuvvetlerini pek muvaffalayet veUit vaziyettir. Bu vaziyet ancak İranm tanı 
ve .kahramanhkla tazyik ve tenkil etmektedir. bir hüsnü niyeti ile hallolunabilir. Türkiyenin 
Asıler artık her türlü ümitlerini kesmiş gibidir- tenkili muhakkak olH da fırsat buldukça sa· 
ler. Onlar askeri hareket batlamazdan evvel is- kin köylüleri mustarip eden ve ıark vilayetle· 
yan hareketinin geniıliyebileceği zannında idi- rinde müstakir bir vaziyet yoknnıt hiasini ve
ler. En küçük hudut karakollarımaa kadar ren bu gibi hareketlerin temadisi ihtimaline aı
bütün kuvvetler olduktan yerlerde büyük so- la göz yumasına imkan verilemez. İrana teca
ğuk kanlılık ve kahramanlıkla vazifelerini gör vüz ve sair rivayetler asla doğru olmayıp tenkil J 
müılerdir. Meselenin aııl düğüm noktası lran- hareketi tabii seyrini takip etmektedir. ı 

<'m • 1 • ııştı. Bunun önüne geçmek k di 11 .. 0 l · 
h 

J
ı ı L Sultan Mahmut Mısır hi- en en_ıe ennı . ~man ı ım-

yraz ı t 1 - b hayat !"===: : \ i ile en emin bir adamı va- pera or uguna yem ır 
ı--· J • ısile temas etmek istedi. vermek. perdes.ı arkadsmda sa~ 

\ ı ıık Reis efendi, yani harici- l~mak ~stemesı o ~a ar şayanı 
ı 'ı ı nazırı olan Pertev efendiyi dıkkattır. Mı;ıamafıh ne olu~sa 
3 1° I ııra gönderdi. Pertev efendi ?lsu? Rusya ıle ~vusturya bov 

Bi:ı : ı ı i ince nüktedan bir zattı ıe bır şeye kat ıyyen taraftar 
t ı Pertev' efendi senelerce Ba-· değillerdi. Netice itibarile İs-

İki ü ı\ i.ıın hanci siyasetini ida- tanb~la. doğru ilerliyecek he: 
ri \: t:, edecek mevkide bulunmuş hangı bır hareket ~ ~~st~rya_Yt 

"Afi 1 ~ ık tecnih~ler geı,irmişti. ~·. Rusyayı da duşundurebı-
lran \,( 7:ızl olar k Pertev Efendi, lırdı. 
unu ,.: 1 nı münasebatınrn haricinde 
Biziı • 1 

• • 1 ı,ır Fıd. vı ile mektupfa-
geti .. r ' ır, tesis ettiği dostlugu i

- ft • ı ı ~ ettınyordu. 
diye 1, 1 ... rtev Elene!; Mısırda ... 
!.. <- 1ertcv Efendi 830 temmuzu
- I • '· 

1 
23 wıde İskendcriyeye va-

- r • • 1, ,ıuyor .. Sultan Mahmut Gi-

(Bitmedi) -·-Ecnebi matbuatı 
--~~----~~ 

ltalya ·Fransa 
Bu iki geçimsiz komşu 
arasında son vaziyet 

Heyeti Vekilede 
ANKARA, 5 (Milliyet)-

............ { 

Şarkta tedip harekatımız 
Alman cevabı Bugün heyeti vekile saat beşte ~ ~ ı 

BERLİN, 4 A.A. _ M. Von Başvekil İsmet .Paşanin riyase- (Birinci sahifeden m~bat) ı Salaha.ttin .ve. arkadaşı -Mem· 
Curtius, Avrupa federasyonu j tind~ t.~~land~. Içtim~da l~tısat Şurası muhakkaktır ki Iran duh tevkıf edildıkleri zaman ver r 
hakkındaki cevap projesini ka-

1 
Vekıllıgıne aıt bazı ışler ıle bu hükumetinin son notamıza ve- dikleri birinci ifadelerinde itira· 

binenin Salı gÜnü aktedilecek ~e~e yapılma~ı takarrur ~den receği cevap, iki komşu devletin fatta bulunmuşlar, teşebbüsle
olan fevkalade içtimaında teb- ıkı vekalet bınasının hangı ve- müstakbel münasebatı için bir rinin mahiyeti ile gayeleri hak· 
liğ edecektir. kaletler olması görüsüleceği mihak teşkil edecektir. kında ehemmiyetli malumat ver 

Avusturyanın cevabı tahmin edilmektedir. Gizli cemiyetin son hadise- mişlerdir. Salahattin, söyletil· 
VİYANA, 4 A.A. _ Nöye Konyada şiddetli lerde rolü mC'k için kendisinin çok zorlan· 

Ankara ağır ceza mahkeme- <lığını sövlemiştir. 
f{tıfhiJtatlan bir manzara fraye prese gazetesine nazaran, Yağmurlar sinde şimali Kürdistan cemiye- Diğer taraftan Salahattiniıı 

tır, Biitün telgraf ve telefon nazırlar ?1eclisi Briand muhtıra KONYA, 5 A.A. - Dün Me- tini teşkil etmek cürmile muha-1 pasaportunda görülen yaşını iİı 
hatları kırılmıştır. Pekçok ölü sına verılecek cevap proJesını ram ve civarı bağlara çok şiddet kemeleri icra edilmekte olan kar etmekte, 28 değil fakat 20 

b~gün müzakere edecektir. Mez lı' yag-murlar yag-mıs gelen sel- d ld - 1 ve yaralı vardır. Zelzele sahası- ~ b h Şeyh Saidin oğluuda hempaları y~şm a o ugunu söy emekte· 
nın vüs'ati ve tahribatın vüs'at kur gazete'.. u cevapta mu tıra ler bağ ve bahçeler( tahrip et- nın şarktaki son hadiselerde ~ır.Bu nokta da tahkik edilecek 
ve ehemmiyeti ancak birkaç nın _tevec~1!hle karşılanm~kta miştir. Bir kaç ev kamilen bir bir rol oynamış olduğu elde e- . tır. 

oldugunu ılave eylemektedir. rog"u da kısmen yıkılmıştır. Hı'- d'l b 'k d IA'ld ı Ank A" ahk gün sonra öğrenilebilecektir. l b " ı en azı vesaı ve e aı en an. ara gırceza m eme-
B. h f · Yugos avyaru ceva 1 liiliahmer açıkta kalanlara yar- 1 ı k d · sı'nde gene Se h S 'd' -ı s ıre menler a etı basuki, yani aşıma ta ır, _ Y aı ın og u a 

?. 
, r _ çıkan ve u.zayan isyanı bas 

- F. 'I r 1 _k Babıiilinin hfilı:imiyetini 
BELGRAT, 4 A.A. - Es- drm etmektedı·r. l.h ttl "f k d 

d b h yılan ilahesinin gadabma atfet- Elde bulunan "Hobyon" ce- a a n ve ru e asının avası-
ltalya - Fransa ihtilafın an a se- kislovo gazetesinin bir muhabi- 8 d d 

den "Times" gazetesi aradaki mesai- tiklerinden bu ilahın hiddetini Ankara telgraf ve miyetinin bir beyannamesinin na temmuz a evam edilecek 
gul \; s etmek için Mehmet A-

Are oJ yeni bir vazife yükletmek 
şa • · •ordu. 
kli ~ ~ • ilhakika 27 Safer 1246 hicri 

yad 1 ı ıle yazılmış bir ferman mu 
'yle ı ~ce Sultan Mahmut, Mısır 

1. \ ~ ivi Mehmet Aliyi Girit vali 
lnn' i\ .yin ediyordu. 

· rine beyanatta bulunan M. Ma- d d hAd' tı' B h k ı · d hn henüz halledilmemiş olmasına ha- teskin için manda boynuzundan mün erecatı ile Ağrı ağı a ı- r. u mu a eme ce sesın e, 
İ · 1 · d 'ht. • rinkovic, M. Briand'ın muhtıra telefon hath nı· "'l

0 n · d ı b' E d d ı A k yret ediyor. kı dev etın e ı ıyan yapılmış borular öttürmektedir T sesı arasın a mana ı ır rabıta rzurum an ava arı n ara-
hfıkem misakını kabul etmiş oldukla- !er. Birmanya sahillerinde kain smı ve bir Avrupa federasyonu bozuldu? görülmektedir. Filvaki bu be- ya nakledilen diğer maznunla-
rını. aradaki ihtilafların doğrudan vücude getirmek için teklif et- · · rın d b 1 k 1 h 

k ·· Akyaha duvar yu"kseklig-inde yannamede "Hobyon" cemıyetı a u unması uvvet e mu 
doğruya müzakeratla ve ha eme m;ı miş olduğu usulü tamamile tas- t idi 
racaatla •oktan bunu halletmelerı bir met dalgası hücum ederek Ankara _ İstanbul telefonu yakında ( !) dağlardan inecek eme r. 

' . .. 'h vip etmekte olduğunu söylemiş 'h 'lAl · f 1 ' Mazn I k" J ? Uzım geldiğini yazıyor. "Tımes ı - yoluna rastgelen herşeyi alıp dün birdenbire bozulmuştur. ı ti a mti reze erme muavenet un ar ım er. 
tiliifata sebep olarak Balkanlarda iki götürmüştür. tir. Bozukluk yalnız telefon hat- tavsiye etmektedir. Erzurumdan gelecek maz· 
devlet arasındaki rekabet, İtalyanın ş h S 'd' ·ı SalAh · n 1 n1 d 

cmi ~ıt { u forman 31 Ağustos1830 
A . ~ f \1ehmet Aliye vasıl oluyor. 

iki ki,. 1·nın· tevkifı" tına değil umum hatlara şamil- ey aı ın og u a attı- un ar şu ar ır: Avrupa kıtaasında harpten sonra te- "' y 1 d s· A bb" . .. ç b k A . 1 .• .. 
Vessu .. etmesı"ne ragm· en müstemlekeci "T' ,, ugos avya 8 ·ıyası di. Geyve ile Sapanca arasında- nin teşkiline tese us ettıgı ce- a a çorun ıı:ızan toyun- 8 ımes de okunduğuna gö- · · b H b · d T Ih ·1 S d' ·ı ka 
bir devlet nazarile kendisine bakılma t b dd.'l At k ki taş ocag"ında saat 16,20 de miyetın ıse u o yon cemıye- en a a og u a ı ı e ar - 1 ~ı\ :ilün 15 inde Mısır donanma 

Cüı ı ; :ısıra hareket etmiş bulunu
i d ot i, ; lu. 
lası ~ İ ~ ehmet Ali Akdenizde Girit 
"Bi 1

1 bir adaya hakim olmaktaki F , 
et .e 1 nmiyeti takdir ediyor, bun-

• , dohı~ı memnun oluyordu. 
.•; r at Mısır Hidivi, Morada uğ
li\ 1

1 gı zayiatı bununla teliifi et-
1 • 1 :ceğini düşünüyordu. 
J ~. ~ :rtev Efendi Mehmet Ali 
~ [i r örüştü, bir müddet Mısırda 
1 

i ı. Nihayet Eylillde Mısır
. ı l aynldı. Mehmet Ali Pertev 

ğe l f f ıdiyi ikna ederek Babıaliyi 
v< ;•, ı• endi emellerine göre çevir-

' ıstemişti. Mehmet Ali Os-
''•.ıı ı\ 1ı ımparatorluğuna yeni bir 

( ti D 1 1 , ıt vermek için çalışacağını 
mı ı ediyordu. 

ı ı· r, E ac • t'!v fendi Teşrinisamde 
r p ı ı 

".ı; ~ r ıbula avdet ediyor. Meh-
U j9r Alınin Sunye Paşalığını da 
a· ligini Sultan Mahmuda an

~ i .:ır. Fakat Padişah buna mu 
~ q kat etmemiştir. Mehmet A-

Bu 4 kuvvetini arttırmak Babı-
• 1 <;!· 1 n hesabına hiç •ıymuyordu. 

' f ~ ehmet Alinin bir ecnebiye 
' ~ tığına göre kenqisi Suriye 

:~ it ılığmı elde etmek için ya
bi ~ ~ milyon frank sarfetmiş, 

' 1 · telif adamlara bu uğurda 
; ~ ok kıymetli hediyeler yol-
JJ \ ştır. Nihayet Suriyeyi elde 
~ ı, :k için Babıali 60,000 kese 

' f etmiştir. Bu para o zama
!:i; ~ öre 10,500,000 frank tutu
t 1t Fakat Mehmet Ali seneler-

1 < ıeri beslediği bu emelin bir 
~ 1 i eline geçmediğini bir kere 
t 1 

1 ı gördükten sonra işi siliih
l' ~ " ılletmek, yani isyan yoluna 

1 'ı Jı ıek istedi. 
# • i O~aya nasıl çıkıyor? 
ı' ' b 'lehmet Alinin Suriye hare-

- \ ıa nasıl başladığını anlat-
:ı. 1 an evvel devletlerin o za

••' '. ı ! ki vaziyetini kısaca gözden 
r ' • ,1 :nek lazım geliyor: 

re Marsilyada Türk tabaasın- e e u a yo d • d 1 Ç Ş ki öm nusından mütevellit hoşnutsuzluğu, birdenbire lağım patlamış, ve tinin bir istihalesi ol ugu zan- aş an ~ran, . ev , er, n 
ve kendisine bir manda tevdi edilme dan iki kişi tevkif edilmiştir. . B~LGRA!~ 5 A.A. - B~ hatların bağlı olduğu 0 civar- nedilmektedir. Zaten mevcut Ahı:net oglu Halıt. Bunlar 17 
mesini, Fransa ve Belçikanın ise Bunlar geçenlerde yakalanan sıyası tebe~dul~t ~~u ~ulac~~ı daki direkler kırılmıştır. Derhal malumata göre Salahattin Irak- hazıranda Erzurumdan yola c;ı
mandaya sahip olduklarını, İtalyada kaçak kokainlerle alakadar ad- hakkında. ki şayılar uzenne hu- itti'haz edı'len teddbir sayesine tan memleketine dönerken Ha- karılmışlardır. Bunlara ait da-
nüfusun arttığı, Fransada azaldığı ve dedilmekte imişler kfun b b d 
İtalyan işçilerin cenuba indikleri fa- A lı · . et ır eyan~me ne~re e- de telgraf hatlarından birini lepte Cemil Paşa zadeler ve Re- va dosy~sı Ankara mahkemesi- e 
kat fasist prensiplerine sadık olarak vusturya tayyarecı rek Yugoslavya hükfunetı tara- derhal bağlamak kabil olmuş fik Halitle görüşmüş onlardan ne gelmıs bulunuyor. Maznun- v 
Fransa tabiiyetini kabul etmediklerı Sanfransisko, 4 (A. A. ) - fınd~n n.eşrolunan beyanname- ve bu sayede telgraf muhaberati bazı kimselere mektuplar getir- larm da bugünlerde İstanbul 
ve nihayet Fransız demokrasi idare- Kingsford Smith, Southem de sıyası f~kal~ a~k ~ev- intizamıııl kaybetmemiştir. miştir. tarikile Ankaraya gönderilmele 
sile İtalyan fasist idaresi arasındaki Ctss tayyaresile buraya gelerek cut ohn. adıg.ı ve hiç.hır vakitte Kınlan hatların tamiri için Mu"hu"rlerde neler var? rine intizar edilmektedir. 
(arkı zikrediyor, İngiliz gazetesi ma- k · · b 1 h lki kild d rta 
kalesine nihayet verirken ahiren M. araya ınmış ve u surete a- evve şe e yenı. e!1 ° ya faaliyete başlanılmıştır. Salahattin Erzurumda cemi Erzurumdan davaları nakle-
Grandı.nı'n ,·ki memleket arasında bah- vai devri alem seyahatini ikmal çıkamıyacaklannı bıdırmekte- . kil d k k . dilen maznuhlar "Hobyon" ce-dir yeti teş e er en gere cemı- . . . • . . 
ri inşaatı 930 senesi zar!mda tatil et- etmiş_ti_r_. ------------·--------- Sergi heyeti yet merkezinin gerekse şubele- mıyetı ıle alakadar kımselerdır. 
mel erini teklif ettiğini kaydec!ere:C M us mahkem s' nd d · 

Sanayi. Bır' lig-ı· ı"kı"ncı' yerli n'ıu'n mu"hürlerini yaptırmıştır. - . e 1 e e aynı 'Bu teklif ne oldu? Müzakeratla tes ı ı· d 
Jihat arasında bir yarış vardır. Ve bıı ·• . • - mallar sergisi tertip heyeti çar- Bu mühürlerdeki yazılar Kürt- mevzu. 1 e a ak~ ar bir dava rü-
nu kazanan diplomasi değildir. İhti- · ~$ -l ,, "' şamba günü saat 14 te büyük cedir ve Erzurnmda ehli hibre yet edılmektedır. Bu davanın 
mal verilmez ki İtalya ve Fransa dev bir içtima yapacaktır. Bu içtima tarafından tercüme ettirilmiş- da Ankaraya naklme mezkvr 
!et adamları harpten evvelki ılcvrin a Ticaret odasının murahhasla tir. Ehli hibreniİı tercümesine mahkemece karar verileceği 
tekerrürü irin elim bir anlaşamamaz zannolunmaktaclır 

' n da iştirak edecektir. nazaran: · lığa meydan versinler." H lıl k 'd• 
1 Al 

' 
Hogiri - Muhipler opyon arın evra a ııeı ı 

Fransa i e manya V 
'Tc •. !ps" (Tan) gL tcsi de Ren efem ve evina - Birlik ANKARA, 5k (Milliyet) - ı.i 

ığ erazisinin üçüncü ve son işgal mm- zadegan - kurtarmak de- ı Erzurum.dan. na 'edilen Hob-
takasının da hiç bir hadise olmac'.aıı mektir. 'yon cemıvetı mamunlannın ev e 
tahliyesinden bahsederken ~rt.k fngHterede gittik- Mühiirlerdeki (Ş.K.C.) ru-'no~~düngeldi veı;ıüd:ieiumu-
Fransa - Almanya münasebatı.ı; ye- muzlannı ehli lıibre tercüme e- mılık tarafından Avırce--ıya ve 
ni bir safhaya girdiğini kaydetmekı~. Çe azalıyor. dememi~tir. Keza hançerle elin rildi. Evrakta.ı.'simleri .vazıh 
gerek Fransa ve gerek Almanyada bu > - 1 l 
tahliyenin uyandırdığı tesirleri tetkik LONDRA, 4 A.A. _ Sıhhi- deliilet etti1'i manayı da tayin maznun ar henuz gelmedı ge-
etmektedir. Parisli gazete tahliye kar af d edememişti; Ehli hibre mühür 

1 

liderse bunla .. n.n. ~avaları 8 ye nezareti tar ın an neşrolu- d ı - b 1 
şısmda Fransanm ne düşündüğünü lerde hançerle elin üstünde bu- temmuz a goru mege aş ana-

B · d' d k' F k · nan bir istatistig"·e nazaran tıb- k M. nan m ora a ı ransız omıse lunan güneş işaretini de tefsir ca tır. 
sine yolladığı telgraftan anlaşıldığını, bın terakkiyatı sayesinde İngil-
Fransanın istikbale emniyetle baktı- terede verem vukuatı 35 sene- edememiştir. Tapu U. müdürü 

r. 
e 

ğtm ilave ediyor. de bir milyonda 3184 ten 709 a Mühürlerin birinde "Heçik Tapu ve kadastro miidiri 
Almanya'nın ne düşündüğüne ge- Berlıısatvet Iıtanbul• gellrkt!n inmı'stı·r. tuevi" tabiri "merkezi umumi" •. A ·r B d" h . . 0 

Jın. cei "Tems" gazetesi bu hususta - 1 k d' D' - umumısı tı · un şe rın,ıze Hl 

F 1 b k 
manasına geme te ır. ıger- . · 

Alman devlet adamlarının Renin tah ı· omuz p e rş em e a sa H' t Milli ·ı . lerı'ndeki "Kumi" kelimesi •ube gelmış.!_ır. __ .._. __ 
liyesinden bahsederken bir Sar hav- , - ın Cl erı; " 
zasmdan da bahsettiklerini söyliye-

1 
d h k • Bombay, 4 (A. A.) - Kon- olarak tercüme edilmit ve "Ku- NİÇİO yapıldı? 

rek bir Alman gazetesinin yazdığı mı zmir en ara et ettı gre reis vekili M. Vallabahi Pa mi yekum" birinci tube, "Kumi -·--
bir cümleden bahsediyor. Bu gazete tel, hükumet tarafından "gay- dum" ikinci şube, "Kumi se- Zıya Bey hakkında 
Almanların kendilerinden başka hiç İ k l . . Ç . f . d O d 'k • t kk''l 1 ak 'lA yum" üçüncü tube, Çarum, Pen t hk• k t t • d · ı · kimseye teşekkür etmiyeceklerini ya- zmirde bulunma ta o an mıştır. ay zıya etın e r u rı anunı eşe u" o ar 1 an a l a evsı e 1 ıyor 
zıyor. "Temps" bu haleti ruhiyenin donanmamız perşembe akşamı Müfettişi Fahrettin, İbrahim, edilmiş olan kongre icra komi- cum, Sitünum de dördüncü, be
Fransa - Almanya arasında emin bir saat yirmiden sonra başta Ami- Hüseyin Kenan, Nazım ve Der- tesi reisliine M. Malaviyayi ta- şinci, altıncı şube olarak tercü-
teşriki mesaiye müsait olmadığım i- ral gemisi Mecidiye kruvazörü viş, Müstahkem mevki kuman- yin etmiştir. me olunnıuıtur. 
!ive ile makalesine nihayet veriyor. olmak üzere Peykişevket torpi- danı Hüseyin Hüsnü Emir, Va- M. Malaviya hali hazırda Ehlihibrenin raporu 
M. Briand izahat verecek to geçer muhribi, Samsun Ta- li Kazım Paşalar, ile Fırka mü- hapisanede bulunmakta olan 
PARİS 

5 
AA _ M B . d şoz ve Basra torpito muhripleri fettişi Zühtü, Denizli meb'usu M. Motilal Nehrunun yerine Ehli hibre raporunda mühür 

b' ' 
1
: . · h . .' nan .. takiben İzmirden hareket etmiş Yusuf, Artvin meb'usu Meh- geçmektedir. terdeki yazıların bu havali Kür-

me .usad nFmec ısı arıcİıtyel ensu lerdir. Çarşamba gece saat bir- met Ali, Gireson meb'usu Ha- tçesile değil fakat Hakari Kürt-
menın e ransanın a yaya M .d. p k. k S · M h' . K b' Mukavemet rekoru lerinin lisanile yazıldığını, bu k k' tf- · · h k de ecı ıye, ey ışev et, am cım u ıttın, ars me usu 
kadı ta ıp e bıgı ~ı~~tet . a - sun, Taşoz ve Basra kruvazörü, Halit Beyler hazır bulunmuşlar Londra, 4.- (A.A.) - New- havalinin ~u li~ '.'11lay~a
hın a çarş~ a gunu azı ıza- torpito geçer muhrip ve torpito dır. York'tan bildirildiğine göre mu cağ.mı ta~rıh etmı~tır. Ehlı hıb-

at verece ır. muhripleri Pasaport binası ci- Ziyafete davetli olan zevat kavemet rekorunu isteyen iki reyı teşkıl eden kımseler şun-
Amerikada Bahri muahe- varında demirli bulundukları saat 17,45te Kışlada zabitan yur Amerikan tayyarecisi 525 saat- lardır: 

de yerlerden hareket ederek kışla dunda toplanmış ve saat 18 de ten beri fasılasız surette uçuyor Erzurumda Murat Paşa ma

İşten el çektirilen tevkifhane 
müdürü Zıya B. hakkındaki tah 
kikata devam olunmaktadır. 

Hususi istihbanmıza göre 
bugüne kadar Zıya B. isticvap 
edilmemiştir. Tahkikatın görü
len lüzum üzerine tevsi ve bazı 
gardiyanlarla katiplere teşmil 
edildiği anlaşılmaktadır. Bu me 
yanda sergardiyan Galip Ef nin 
de ismi geçmektedir. 

ıu 

ıu 

te 

'e 
le 

t; f l!e':ıpıet Ahı-in iddiası Os
- :f ' ı •mperatorlugunu gençl~ş 
HiJ1 -ı<, ıslahatla 1-ıu imperato~ 
- ) · ı venı bir lıayat vermekti. f 
-

1 ·~ 1 tlenn Osnanh ımpera 1 Wa&hington, 4 (A. A.) -
karşısına gitmiş ve orada demir motörlerle Amiral gemisine git 1 lar. Bindikleri tayyarenin ben- hallesinde 37 yaşlarında renç
lemişlerdir, mişler, çay ziyafetinde bulun-; zini havada bir sarnıç tayya- per Yusuf oğlu Yaşar, yukarı 

Zıya Beye işten el çektirme
yi mucip olan hadise etrafında 
aliikadarlarca a.zami ketumiyet 
muhafaza olunmakta ise de öğ
rendiğimize göre Zıya B. in 
mevkufları bir iki muayyen a
vukatı tutmağa cebir ve sevket
miş olmasının sebep olduğu id
dia edilmektedir 

r ·ır un kendi hısselerine 1 M. Hoover, bahri muahedenin 
a ~I 1 kop:ırıp aldıktan sonra her tasdiki meselesile iştigal etme 

• t bu devletin tamamiyeti-, si için kongreyi Pazartesi gü
' '4!ahhüt etmeleri ne kadar nü hususi bir İçtimaa davet et
' > ise Mehmet Alinin de miştir. 

-. l 

Perşembe akşam amiral ge- muşlardır. resinden aktarma edilmektedir. Hasan Basri mahallesinde mu-
misi olan Mecidiye kruvazörün Misafirler saat 20 de avdet 700 saat havada kaldıkları tak- kim Tayyar Kümer kariyeli tüc 
de vilayet, belediye ve fırka er- etmiş ve Amiral gemisinde kal- dirde bir benzin şirketinden 40 cardan Hacı Abdurrahim nez
kanı ile şehrimizdeki Paşalar mış olan Pa11alar donanmamız- bin liralık bir miikafat alar.:ık- dinde katip 43 yaşlarında Hü-
şerefine bir çay ziyafeti veril- la İ7'llirden aynlmışlardır. lardır. seyin oğlu İbrahim. 



Ecnebi tütünler, ·artzk Türk malz diye ısatzlamzyacaktzr .. 
• 

'llligette Yeni f aali}'et Sayfiyeler Mahkemelerde Dolu ve sel Ekonomi 

r a~~arma 
·ni kanun dün Vila 
te tebliğ olundu 

Eylulde biçki ders
leri de verilecek 

Bu sene halkın 
rağbeti azdır 
-~--

Yanlış ifade 

Yenge katili ifadele
rini değiştirmektedir. 

Denizli, Manisada 
tahribat yaptı 

Türk tütünleri için 
alınan kararlar 

Paris sergisi esirgeme Boğaziçinde veni Mezruat do'u :lan çok 
darmanın vezaif dern~ğine altın ma- plajlar.. Şimdi de intihar iddi- müteessir oldu 1.,iitii11 inhisarını~ yeni fir111ası 
e nasbı tayinleri dalya verdi Gayrimüsait giden havalar- d Denizlide 2 temmuz akşamı b } · ı } r· b 

reni jandarma kanunu dün Türk Hanımları esirgeme dan sonra sıcakların birdenbire asın a bulunuyor saat 17 sularında Denizli ve C)'Ilf' llll e ll'ffia lİl'OSUila 
lyete tebliğ olunmuştur. dermeği yeni bazı mesai şubele bastırması mesire yerlerine te- Ağırceza mahkemesinde dün ye mülhakatında adeta büyük bir ·} • 'l . . 
unun hülisası şudur: . ri açm~~ içi~ ha~rrlanmaktadır: hac~me se_?ep olmuştur:. Ma_a- n~ bir cinayet davası rüyet edil afet halinde dehşetli surette İ<'SCl eİİll'l Illl~İ l'. 
fürkiye Cürnhuriyeti Jan- Dernegın reısesı ve Dr. Sanı mafıh, allıkadarlann soyledik- dı. yağmurlar yağmıştır. , • eııe • 1 

aııı umumi emniyet ve asa- Yaver Beyin ref~kaları ~~n~ lerine bakılırsa geçen senelere 23 mayıs cumartesi günü Ka Yağmur arasında bir çok yer . lnhi~ar idaresi tütün!erimi- kaların bulunmasındandır. Yer 
korumağa, kanun ve nizam Hf: ~u h~~usta bir mu~aı:rınmı nazaran gezinti mahalleri kala- ragümrükte Neyzen sokağında !ere ceviz tanesi büyüklüğün- zın h~ıçte taklit edildiğini na- li fabrikalar olm b f . d 

hükümlerinin icrasını temi- ze atıdeki_ ıza?a~ ~ermıştır: balık olmamaktadır. bir cinayet olmuş ve bahçıvan de dolu yağmıştır. Su birikinti zan d_ıkkate al~ra~ y_eni hir fr- bulunamayacag· ı a:: hu k~a~n c 
ile bunlara müstenit hükU- - Cemıyetımızuı Aksarayda- Şirketi hayriye istatistikleri Arslanın kansı Kamile öldürül leri sel halinde taşmış, mezru- ma vucude getırmıştır Bu yeni B . u a a tır . 
. emirlerini ifaya memur mü k~ b~nasm~~ eylUl i~tid~smda bu sene, Boiaza geçen yazdan müştü. Arslanın yeğeni Hacı atı harap etmiş, ovayı basmış- fir?1a il~ tütünlerimizin taklit aşağ~:;n~kı ~d.manlar da ~~k 

ve askeri bir inzibat kuv- bıçkı ve dıkış derslerı verılecek az yolcu gittiğini tesbit etmek Cemal tahkikat neticesinde fail tır. Bir çok yerlerde seller hay- edılmesınin önüne geri!mi" ola- k"I · n ı kılodan on dort 

t
. B d ba k h · t · d" H · olarak k 1 t ~ -< 

1 
oya kadar ancak b" kil h dir. ır. un an ş a anç en ış te ır. alkın Boğaziçıne rağ- ya a anır. vanlan, arabaları sürükleyip caktır. nhisar idaresi kabul ı· · ır 0 

a 

k b 1 d k ht k d 
1 b · · • · ş Maznun C l ·· t·- · • · · · ' . ıs ıpek olmıyor Halb ki ·ı Jandarmanın varife ve hiz- a u e ere m~ aç a ı_n ara etını kıran amılin, irketin ye- . .. . ema mu~tan ıge götürmüştür. Hayvan telefatı ettıgı yem fırmayı Cenevre'dekı b . · u geçen 

t itibarile mercii Dahiliye yardım etmek t:%!l! terzıhane ni tarifesinin yilksekliği olduğu verdıgı ıfadede diyor kı: yüzü mütecavizdir. beynelmilel firma komisyonuna :~~ u ~ıkta~ ?n buçuk on biı· 
"!etidir. kısm.ıda bulundurulacaktır. . söylenmektedir. Fakat Şirket .-.~en ba~çede idim. İçeride İnsanca zayiat yoktur. Mah tescil ettirmiştir. Firmanın son ana ınabıliyordu. 
skeri talim ve terbiye hu- Bıkeıı ve dul kadınlar ve kım müdilrlerinden biri yolcu azlı bır sılah sctıı duydum. Koştwn sulat, bilhassa pamuk ve tü- şekli, hariciye vekaleti vasıtaıi- Şekerden alınan mua-
da Büyük e.-k~nı harbiye sesiz. kızlar Cil~rgeme derneğin ğına yeni tarif eni~ hiç bir tesi- bahç~ye ~ami~e vurulmuştu.''.' tün bUyük zarara uğramışlar- le ecnebi memleketlere bildirile mele vergisi 

ıliğine silah ve mühimmatı de hımaye edılerek çalıştırıl- ri olamıyacağını, söylemektedir ~ynı katıl polıse daha başka bır dır. cektir. Hariçten gelen şelierlerden 
• seferberlik ve seferde ordu maktadır. Şirketin yaz tarifesi 10 tem- ıfadede bulunuyor.: . . Manisada Çobanisa ve civa- Sigaralarımızın Avrul?a'da, mu~ele _vergisi almmıyacağı-
r rine intikal edeceklerin ma - Bu suret).e bakılan çocuklar muzda başlıyacaktrr. Yeni ta- - Tabancam elımde ıdı. Oy· nna yağan dolu ve iki koldan Mısır'da, Amerika'da, Surıye'de na daır hır kanun çıkmıştı 
• iaşe ve ilbas ve teçhizatı ve sc;ın bir s~nede so. yi_ m~~ecaviz- rifede, mesire yerlerine çok narken ka_zara patla~·'.' gelen şiddetli bir sağanağı mü pek fazla rağbet bulması üzeri- .. K~nun mucibince hazi;anm 

wn masarif atı hususların ?ı~. C::emıyet, yetıştı~d!ğı_ kızlar fazla vapurlar tahlis edilmekte- Halbuki yenıe ka~ ~~ teakıp fındık ve ceviz büyüklü ne Tütün İnhi.;an Mısır' da, Su-1 bırıncı gününden itibaren gelen 
dudakiniın ayni olmak üzr~ ıı;~ cıhaz p_arası d~ bınktırmek- dir. Öğrendiğimize göre Bo- me _huzurun~a yep~enı hır ıfade ğUnde olduğu halde bazı yerler riye'.de ve Am_e~ka'da ~~gara ~ekerlerden muamele vergisi a-

r 1 müdafaa Ve~Alet~~e e~~ı tedır. Ce~ıyet, muracaaı,,eden ğazi!;İnde SlitlUce mevkJinde ye verıyor ve dıyor kı: . . de yarım ' bazı yerlerde bir fa~n.kalan t_esısıne teş~b~ıus et- lmmıya~a.ktır. Bu itibarla hazi-
1· ve asayiş itlerıle ~~ger bu- kad!nlara ış bulma~tadır. ni bir plaj yapılmıştır. Şirket, .Aynanın karşısında ıdıı;ı. saat devam etmek surile Çoba- mış~~r. ~.abrıkal~rm tesısıle faz- ran?an ~tibare~ alınan vergiler 

ı muamelerde Dahılıye Ve- .. Pıyasada 12- 15 lıraya ~tılan gördüğü lüzum üzerine bura- ~iınile t_a~ancasmı kaptı ve ın- nisa könyünün içine ve etrafına la ~ruk resmı ~lın~:ısı_mah- sahıple~nc_gerı verilecektir. 
etine merbuttur. Jandarma luks ka~ şapka!arının 7 !ıraya da da bir iskele ihdas etmiştir. tıhar ettı. . . .. . . . dolu düşmüştür. Çobanisanın zur ızale ol~a~a~ı gıbı, sıgara- Spor -
ıtu raptında asken kanun ve yapılabıleceği Cilırgeme dernr:- Plajin şimal rüzgarlarına ma- ~un vekilı muekkilının şark kısmında Selvili mevkie larımızm 91mdıkınden çok faz-

lara ~abidir. ği!1in nazarı dik~atini celbet- ruz bulunmaması Altınkum plS tahliye~ v~ fethi meyit yap~ kadar olan sahada fazla ve kö- l~ satılmasını da temin edecek- Atletizm müsab k 
Umum Jandarma kumandanı mış, ve dernek binasında kadın ·1 d dah f la ra"bet ö- maınnı ıstedı. Mahkf.:ne her ıkı yiln arbı "mali cenu kısım- tır. M . a ası ıır r.ı!idafaa vekfiletinin mu- sapkaları imali için tertibata- l arınğ. ~Um. a t~z ktgd·r gBu talebi de reddederek §ahitlerin 1 dg ~tı d d Ptah "b t Karpuz ve kavun evsım Sonuna tehir 

D h'li . lm k .. . . rece ıru ıt e tırme e ı . lb" · · d . . arın a ora erece e rı a d'I • ~ak_atı.almara~ ha ıilyeRV~J? mBasıdta barrukar etmıştır. 1 rada ayni zamanda Yuşa tepe- ce ı ıçın Davali~ıkatalikil ettı. yapmıştır. Doludan bağ, zeytin, bol olacak e 1 mıştir. 
ıntıhap ve ın ası e eı111- un an aş so aman ar- . · ·· til e t ·· ·· ·· ·· ·· s ·· ı d h · · 1 G -hur tarahndan tasdikle ta- da çok rağbet bulan yer ; bezle- sı?e çıkan yollar da duz~l - Has k . . ., . cer- tu~u?.ler, ço~ .zarar gormuştur . on gun er e şe nmıze z- .. azetemız taraf~dan tertip 
l 

8
. b d ukarı ri dokumak üzere tezgahlar vil- mıştlr. Halkın tepeye çıkabılme hed anı atıl ve Hılmı r' _ Köyun evlerının camlan kırıl- mır, Adana ve Marm~ra havza- ~~ı~p 11 temmuzda ıcra edilcce 

:b:li~ur~e :Ua8Jiıll: J'ahili- cude getirilecektir. sini temin için iskelede mer- " ı:rc:a~u yolcu Mahm_ud ı:n:ı- mış, ağaç~ann yaprakl_an. yer- sından karpuz ~elmege başla- gını. yazdı.~ımız haddi asgari 
Vekilinin inhası ve Reisicum Esirgeme derneğinin el l!JlC- kepler bulundurulacaktır. g .. : 1~ğ~akeı;ıesı 1! _ _ !ere serllmış, doludan cıvcıvler mıştır. tsı;an?ul un asıl karpuz at~etlzm musabakalarını mevııi· 

.run tasdiki ile binbaşı ve bin- ri Paristek.i Beynelmilel serği- Sahilde vücude getirilen ga- ~uş ~e d~ .1 
. ı s;bıt. 0 ~g~ne ölmüştür. ve kavun ıhtiyacın ı .. karşıla~n mın sonuna tehire zaruret hft-

mdan kliçlik rütbeliler ve de teşhir olunmuş ve sergi juri zinoya, Yuşadaki Abıhayat na- fan ken ısının a e:m~ mes .U b İkinci kolu teşkil eden dolu Trakya' dan . henuz. . yenı sıl oldu. Müsabakalara iştirak 
Jadilleri Uumum Jandarma heyeti tarafından derneğe altın mı verilen su da indirilmiştir. ~ne ara:: ~erıni§'.1 • em~z u Akpmara kadar gelerek dağın sene mahsulii gelmemıştır. Ge- için müracaat eden klüpler ve 
mıındanının inhası ve Dahili- madalya gönderilmiştir. Esirge Polise talimat d;::ı şa. 81 ~zmın:t tes ~!e~: kenarındaki bağlar üzerine düş len ma!Umata nazaran ~u .. sene bazı atletler verilen m üddetin 
Vekilinin tasdiki ile t ayin ol me derneği piyangosu eylftl ip- n:işti ~~~1 noah~sın a:~.akatile müş, demiryolu ile Akpınar a- k:ırp~z, kavu_n _ma~_:mlunun va- pek az tlduğunu müsabakala-

t idasma tehir olunmuc:tur. Dün bazı İnı..ıbat · t. _un mdild"keme e 1 da rasmdaki sahayı harap etmic:tir zıyetı çok eyıdır. Eger kuraklık nn mümkünse başka bir tarihe 
• ~ vası ayın e 1 ten sonra - ~ "b" f k 1 • d b. h 1 1 · 

Jandarma kuruluşları millki Piyangoya dahil eşya meya- • 1 r· Ö .. üldü vaya d am k erdi Dinar ve havalisinde de müt ıp 1 
ev a a .. e ır ~ 0 

mazsa uzatılmas~nı _nca etmektedir. 
ki!Sta tabidir. Jande.rma za- nında inceliği ve güzelliiile na- iŞ e ~ g ruş iJ Ş ~v Ra }~~ vd va.•ı hiş yağmurlar yağmış, her tara fıatleı çok duşec.ektır. . Geıtç, ıhtıyar bütün sporcu-

p li ""d"" ·· Al" R B aır • eııırr a 0 B f tl rı 1 I"k d tan ve memurlarının meratip zan dikkati celbeden cazip za- o s mu ur:ı ı ıza ey .. . .•. fı sel basmıştır. Yağmur bu ci- orıa ıa e arı a a a ar etmesi tabii olan 
' d.. v r kili M h"ddin B l Guzel Sanatlar Bırligıınde ·· b d 1 T r b il b ailesi ve terfileri orduda oldu rif ve nadide eski tarzda el iş- un a ı ~ve u ı . , • Muh . B varda adeta afet halini almıştır. Dun orsa a ngı ız ırası u m sa akalann umuma şa-

ı gibidir. Jandarma zabitleri leri bluzlar, nadide çay takımla- ziyareti esnasında polliı ve insi- ~na~ E.rtuJr;:1. B sın d · Dereler, çaylar kamilen taşmış- 1034 kuruşta açılmış ve bir a- mil olması dolaısile teklifi va-
numiyede atbdırlar. rı ve bir çok biblolar da bulun- bat işleri görütUldllğli ve polis ıle şaır Halıt a rı · ~~sı~ a tır. Zeriyatta büyük hasarat var ralık 1035 kuruşa kadar yüksel- kii kabul etmek zarureti hasıl 

Yeni hapisaneler maktadır. müdürünün bazı talimat« aldı- vukua.~elen darphmve ta b~ . a-. dır. dikten sonra 1034,5 kuruşta ka- oldu. Himayesini rica ettigı··-
ğ · ·hb kılmm vası dun Sultana et ırıncı t • kanunu E ı ıstı ar ı§tır. .. t d"ldi Dör beş gün evvel Çorumda parumş ır. mız mmtaka atletizm heyetinin 

Bu kanuna göre he.- mahke- manette Barem Ali Riza Bey, dün akıam geç sulh ~~~::i:~ ~l~eddin B. Hüeeyinabatın Sancı köyüne Liret 8,96, ~it~ 9~.2 kuru§- de ta.svibile bu müsabakalan 
e bulıman yer de hapisane ve vakte kadar meşgul olmuştur. vak~a 

1 
önnediğini ve ancak yağan yumurta cesam~ndeki tan ı;nuamele. g.ormuştur. . . ? mevs~~ so~unda icra etmeği e-

vkifane bulunur. Belediye zabıtasının Kardeş kavgası d ~ gd duğunu hadisenin dolu meznıatı bir haylı hasa- Bı!ala! nıç~ pahalı ımıı. aas ıtıbarıle kabul ediyoruz. E 
Mıntaka hapisane müdürleri vaziyeti ne olacak? Beyazitta oturan sabıkalı Kt ~~in~ b~~mediği~ söyledi. ~ta u~ratrnış, üç öküzlin telefi 1!ıra fıatlen bu sene her ıe- sascn. 18 temmuzda Ga!tasaray 

lğrudan dtğmya Adliye Veka mil arkadaşı Hüsnü le eski bir G imi hit aktör E. Galip nı mucıp olmuştur. nekınden ~a~ladır v_e bu ~al her şamptyonası ' onu belkı İstan-
. eve muhasi ve baş katip Şehremanetine ait işlerle kin yüzlinden kav a etmi ve Be . ~n :en celbi ve Lfttfi Be- Gene Hüseyinabatın Çatal- taraftan şıkayetlerı mucıp ol- bul birincilikleri takip edecek-

ri ile diğer hapf~ane ve tevkif Dahiliye Vekfiletile temas eden HUsniinün üzerine gbir el s~lih ı°y:e· ~ B lerc yeniden tebli- beş karyesine yağan yağmur ve maktadı_r. B~ husus~a İstanb.ı- tir. Üç hafta devam edecek o-
ıne müdürleri ve teftiş memur ve evvelki gün tarak savu u tur ya~ ifa!:na karar verilerek dava düşen doludan karye maluıulitı lun yeg~ne hı~ fabrı~a~.1 •• olan lan haddi asgari müsabakalan-

hekimler fen memurları Ankaradan av- • Fe şm .ı · d b' g
19 

t mmuz cumartesi gilnU sa- hasara uğramış ve bir çok tar- Bomontı fabrıkası muduru ~u ı nm rahat bir tarihte icrasını 
' ' .' d d Em ner gaz:mosun a ır e l 1 1. h lm izahatı vermektedir· d d k b ·· uallimler mahalli adliye encü et e en a- k' t 11 b rakıldı. a ar sey aptan arp o u~tur. · va e er en u musabakalardan 

eninin inhası üzerine tayin o- net muavini Ha ~a a. . a e 1 Son günlerde Kastamonu vi- - Arpanın ok~asınm _ıoo pa- sırası geldikçe hah edece;mizi 
urlar. mit Bey, dün l Fenerde. ~ır ~azın~. ıçkl 1- layeli havalisine yağan yağmur raya satılırken hıra bu.~ıate pa- ilave ederiz. 
Hapisane müdür ve memur- bir muharririmt çen.Fehmı ısmınde bı".1 yanın- Mme. Suriç lar esna~ında Dadayın Azdavay ?alı~ır. ı;:akat şunu. soylemek Bir Bulgar takımı geliyor 

kanuni tahkikat icraaı Ad- ze şu mali\matı dakı ~~sada oturan .N~gar ha- Ankara'da bulunmakta olan nahiyesi köylerinden bazılarına ısterım kı bu senenın arpası!1- Balgaristanın ikincisi Var-
yeye aıttır. vermiştir: nıma soz atmış_tır. Nıgar hannn Rus sefirinin refikaları Madam da dolu düşmüş ve mühim hasa dan ancak gelecek senenın bı- na şampiyonu Sip Censki fut-

Gösterilen lüzum üzerine mü - Yeni bele- b_un~-~ı;.:?rak l:udde~le elin~ g~ · Suriç dünkü ekspresle şehrimi- rat yapmıştır. rası yapı~ır .. O halde gelecekse- bol taknnı şehrlmizde iki ma ıulere Adliye Vekaletince ve ldiye kanununun ç;rdıgı bıra şışesını Fehmı Ef. ze gelmiştir. - -- ne hıra fıatı ucuz olacak demek yapmak için da t d"I . t ç 

dd 
nın kafasında patlatmıştır. İ k f" . Şurayı Devlet Reisi tir. Bu seneki bira da geren se- 25 ve 27 te ve e ı mış ır. 

ıg" er memurlara mahalli Adlı- j bazı ma . eleri- F •e ırı " mmuz c:uma pazar ehmi Ef. başından yaralan- ra 0 Bugün saat 11 de Ticareti neki arpadan yapılmıştrr. ·· ı · · k · 
e encümenince işten el çektiri- ı ne göreı· hır ta- mış, Nigar hanım yakalanmış- Evvelki gün şehrimize gelen Sonra inhisar resmininde he- gun eln ıcr~lskı. .arFargır olan bu. 
r. Hapisane müdür ve memur ı. kım ta ımat ve 1 · R f Be a ı Bo- Şura~ 1 Devlet Reisi Nusrat B. oyun arın ı mı enerbahre ı tır. rak sefirı au Y. Y z Kızıltopraktaki köşkünde iki saba katmak lazımdır. k. · · · 1 d ·· k"k' -
e müstahdemeleri kanunun,nizam nameler M 'ki g"az içinde geçirecektır. l . . ıncısını genç er l'n mure ep 
er~iği sa~ahiyet dairesinde ve yapılması ~azım • otosı et çarpmış A B ay kadar istirahat ettikten .>on hracatımız ıthalattan bir muhtelit takım yapacaktrr. 
ıapısanenın emniyet ve muhafaı gelmektedır. Da- Hamıt Bty Nejat isminde bir genç mo- Celal Eaat ey ra Ankaraya avdet edecektir. ne kadar fazlaı Tarafeyn arasındaki muhabera-
adsıb":ı1.te1min için silah istimal hiliye Vekaletindeki komisyon ~~~k~~!~d~~ad:dv~:çeEr= Ankara imar komisyonu :-za TTıpffakk.lült~ı~ riyabaekli . . Son yapılan gümrük istatis- tın neticelenmesi muhtemeldir. 

e ı ır er. bunları hazırlamıştır. Ben de . sından Celal Esat B. dün şehri- ıp a u tesının sa 1 reısı tiklerine göre mayısta memle- Gençler takımı, Ferıerhahçe, Ga 
Bir tefsir bu hususta komisyonla temasta fendıye.jafJ?arak.yarklamıştır. mize geldi. Süreyya Ali Beyin istifasının ketimize 12 milyon 904 bin latasaray, Beşikta • İstanbul 

Maaşatın tevhit ve teadülü 1 bulundum. Zabıtai belediye ve .~nıze gırer en Celal Esat B. İstanbulda Gü- g~ri alınması için vekalet nez- 127 liralık ithalat olmuştur İh- spor klüpleri oyuncularından 
ıakkındaki kanuna merbut kad- ' seyrüseferin ne şekil alacağı he . Erenkoyde Cadde Bostanıde- zel san'atlar akademisindeki ciıııde yapılan teşebbüse henüz at m"kt 13 milyon . 893 teşkil edilecektir. nız kenarına yıkanmak ·· .1 k · 1 · · U · rac ı an 
o cetvelinde derecesi tasrih e- nilz maHlm değildir. Kanunda uzere muallimliği dolayısı e omıs- revap ge memıştır. mumıyet- b" 290 r dır 
lilen bir memuriyette evvelce zabıtai belediyenin polise devri ~~e:u ~arraf ~edr°:: E_fe:;di. so- yon a:ıalıimdan istifa etmek le fa~ülte mürlerrislez:! artık me ın Halb~~~ ni~ ayında itha-
ıuhmmuş olanlar, mezkur ka için Vekalete salahiyet veril- · gu sıra a ce etın ekı 75 niyetindedir. selenın kapandıgını soylemekte lit d h f 1 d tth l"t "ttik lırasını garson Tatar Mehmede . "f k . dir. a a az ayd ı.N. a a gı 
ıunun ne§rinden sonca aynime- miştir. Fakat nerelerde verile- tesrm tın" M h Lıman tarı e omısyonu çe azalmakta ır. ısan ayma 
nuriyete veya ayni derecenin cek, nerelerde verilmiyecek bu rayı1 al~ - ış,·b· e mette b~ ~- Bugün saat 11 de Ticaret Bisiklet müıabakaıı nazaran ihracat üç ~!yo~ lin. 
~ muadili bir memuriyete ta- daha belli değildir. İstanbulda tir. ıgı gı ı savuşup gıtmış bahriye müdiriyetinde, müdür EDİRNE, 4 A.A. _ Milli artmıft~· .930 .se?'esının ~Ik bet 
,ın olundukları takdırde, o de- buna lüzum görülür mü bil- Poliı f · Zeki Beyin riyasetinde, altı ay- gazetenin tertip ettiği bisiklet ayma .aıt ı~tatıstıklcrde ıhraca
·cce için tesbit edilen maaşlar~ mem. Barem Vekale~çe tensi~ tadır. ' ıran ıarsonu aramak- da bir toplanan liman t~rife ko- müsabakaları bugün gayet kala- tnnız ~thalat~ıza nazaran 4 ?.u 
ılırlar. Ancak bu maaşlar eskı edilerek Heyeti Vekıleye sevko misyonu içtima edecektır. Meli- balık bir halk kütlesi huzurun- çu~ ~iyon lıra fazla olarak gos 
naaşlarma nazaran yüksek o!- lunmuştur. Daha çıkmamıştır. Amanullah Han cut tarifelerin içtimada tadili da icra edildi. Gelecek Cuma tenlıyor. 
juğu takdirde, eski memuriyet- Adaların elektrikle tenviri için Amerika sefiri Mr. Gı<ıv bu- muhtemeldir. yine Milli gazete tarafından E- Koza fiatleri çok dii§Ük 
ıe geçir(Fkleri müddet. itibara şirket Nafia Vekaletile temasta g"" G · d" d k ·ı ı B d b k f alınmayarak, mafevk h ı r memu- bulunmaktadır. Bıı husustaki un an.ıe vapurile ıehrimize Garsonlar cemiyeti ırne a tı o arı arasında bir ursa a u sene oza iatl~ 
. . . · k . d gelecektir. . tih bat sür'at ve doğru yazmak müsa - ri pek düşüktür. Alman malu-
rıyete ter!ı ıçın, te -rar :ı.T!1' e- itilafnamenin tatbiki 2-3 sene- A · ın a 1 b k ı · k ·· f ı · d 
ecede muayyen mudcletı ıkmal lı"k b"ır müddete ihtiyac_ göster-

2 
ynı vapurla sabık Afgan kı- a aşı yapı aca tır. mata gore ıat erın aha ziya 

et"llcleri la zımgelir. mektedir Tabii yakında bu da r~lı A~anullah Hanın ve kayin Garson~ar. cemiyeti .. yeni ida- - ---- de düşmesi muhtemeldir. 
K ı I • h"d" · bıra~e~ Abdüvehhap Hanım da re heyeti ıntıhabat~ dun .. yapıl- Emanette maaş niçin Bursada kozanın kilosu 60 

Y ~ ~m erın tev 1 ı imza edilecektir . .,. şehrımıze gelmeleri mühtemel- mıştır. İdare heyetı bugıın top- verilmiyor? ila 95 kuruş arasındadır. Bu 
. em . il_ayet umumi meclisi 

1 
dir. !anacaktır. Cemiyet, lokantalar- s · "k teşkıl ;dıldık. ten sonra ViJayet "ulak burun mu""tehaıBiı- .. . . _ ehremanetı henüz temmuz mı tar geçen seneki fiatlerin r. , Darülfünunlular kampı da alınan yuzde on hıssenın ta- maaşını vermemı~tır. Buna se- hemen yarısıdır. Dig" er vilayet-

mumı meclıs kalemi ile Cemi- l • • 1 b k 1 ~ t·ctı belediye k 
1 

· hi d" arı cemıyetı Darillflinun talim taburu ku- mamen garson ara ıra 1 ması bep mezbaha varidatının bu ay, lerde koza fiatleri daha ziyade 
ı cektir. a emıtev t e ı- Memleketimizdeki kulak, bo- mandanhğından: için teşebbüsatta bulunacaktır. yeni inşa edilmekte olan buz dü~üktür. 

. ğaz ve burun hastalıkları muta- Kamp yeri için Pendikten Popolo Ditalya muhabiri fabrikası inşaatına tahsis edil- Bu sene Avrupa fiatleri de 
.~nkaraya ~ı~enler hassıslannın teşkil ettikleri ce- liarfı nazarla (Paşa bahçesi: Şehrimizde bulunan Popolo mis olma. ve Defterdarlıktan dü üktür. Bt.ı1ı ebep ima15.tın 

Rusumat ıstatıstık miidürii miyet reisliğine müdenis Ziya Sultan çayırı) tesbit edilmiştir. Ditalya gazetesi muhabiri M alınması lazımgelen paranın da azlığı ve muamelenin mahdut 
M.usta~a.Nur~ ve M~arif umumi Nuri paşa, kitibi umumiliğe Tabura mlidavim efendilerin Michel Entaglietta perşembe alınamamış bulunmasıdır. Bu olmasıdır. 

fettışı Salıh Zekı Beyle· dün muallim Dr. Sani Yaver Beyler muayyen vakitte orada bulun- günü memleke;ine avdet ede- yüzden maa• bir kac gün daha Bursada fiatlerin diğer piya 
nkarava hareket etmişlerdir. intihap cdilmi-.>ir. malan. cektir. teahhur ecl cc:air ""lara göre iyi olması yerli fabri 

O. Beaim 
Güreş birincilikleri 

Güret heyetinden: Senelik 
mıntaka güre birincilik müsa
bakası 11/ 7 /930 cuma günü 
Beyoğlu C.H.F. kaza merkezin 
deki mıntaka idman salonunda 
yapılacaktır. 

1 - Bu müsabakaya yalnız. 
klllpler tarafından esamisi veri 
len müseçcel tecrübeli güresçi· 
ler istirak edecektir. 

2 - Tartı 12 den 2 ye kadar· 
dır. Müsabaka tam saat ikide 
ba lıyacaktır. İkiden sonra ge
lenler müsabakava i tirak c:de· 
mezler . 

3 - Başhakem Ahmet Fet 
keri Beydir Hakemler- İsmaıl 
Hakkı. Dürrü, Kemal, Seyfi. 
Fuat, Raşit Beylerdir. 

Yeni tahviller 
lzmir - Kasaba ve temdidi Demir

yolu Türk Şirketinin ihraç ctmi ol
duğu her biri ( 500) Frank kıymetin 
de (32000) hisse senedinin Borsada 
alınıp satılmasına miluadc edilmit· 
tir • .., 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir biz etrafı seyre başladık... timana nakle başladım. Bu 

ı 
İzmite yaklaştığımız zaman, fer sefir cenapları: 

6 TEMMUZ 1930 Muhtar Paşa Kabinesi - Balkanlıların oltlmatomu - dehşetli karnım acıkmıştı. İnşa- _Otur, kal! Demez mi? 
r; iDAREHANE - Ankara caddeıi Beghııde mllzakereler-Aı•ruptt lmperyallst kalıpellğl - allah istasyona çıkayım da bir - Yok! Yok Mister con 

'.llo: 100 Telııraf adresi: Milliyet, ı.. ittihatçıların harp istemeleri - Muhacir akını - güzel karnımı doyurayım diye napları dedim. Ve alelacele 
tanbul. "R b · ld ~ d Telefon numaralı: /stanbulun fe/Bketl.. P,Il lf Şey O Ul11 amına..... üşünüyordum. rimi değiştirdim. 

latanbul 3911, 3912, 3913 • _ -Halisüddem yerli hikaye- Vaktaki İzmite geldik bir de Mirim, insan ne oldum d 

ABONE ÜCRETLERi 
Eski bir &••etecinin gördüklerini haris Harbiye nazın ilerisini göremi Bakınız m'rim "ns n l- lat edecektir. dışarı baktım ki mahalekallah!. meli, ne olacağım, demeli. 

kayıt ve hikayesi tarzında meyda· yorlard<. Padigah ise korkuluk nev' 1
. ' 

1 a~ e 0 Mahşerden bir nümune !. . me bir korkudur girmişti: 
na getirdiğim bu eser siyasi bir ta· inden idi. İttihada mensup gazete- du~ dememelı ne olacagım d~- Miri müşarünileyhin şanı celi y b' h f' 

M mi k 1 b. 'd' ıı b' melı bu urdunuz da aklım bır lı' şahaneye muvafık surette ı·s- Herkes bizim kompartımanın a ır a ıye bizi görüp te 
G Türkiye için Hariç için 
3 ayhtı 400 kurut 800 kurut 
6 " 750 .. 1400 .. 

rih değildir. e e ette o up ı • ter dört günde Sofyaya gı ış gc ş ı Y a r d İ · 
tenlerin bende bıraktığı izleri not Jetleri satıyorlardı.! Ve bu, tarihin hikaye geldi... tikbali ... falan filan ... ,, bulunduğu yere doğru koşuyor banca a amk ndgilız sefhirile t 
defterimden, yahut aklımda kalan- daimi tekerrürü idi. En son büyük Efend·ı·m bendelerı' fı'zamanı- H ve mütemadiyen alkışlıyordu. er_şuraya ~ ar seya ate , · epimiz alesta, kılpırangı Kı ı 

·ı dan topluyorum. Ve yazıyorum. Hal harpte bile Paristeki gazeteler "Ber na dediğim bundan otuz otuz zıl çengi hazırlandık .. Ahali is- Birdenbire sendeledim, şaşa ye JUrna _verırse ... 
12 .. 1400 .. 2700 " 

, Gelen evrak geri ven mez buki eserimin intişar eden kısım- !ine seyahat .. diye haykırırken Ber-ı b ' 1 z •1d k ladım. Ya verırse ... O zaman, j . ; Müddeti geçen nuıhalar 10 kuruı lan hakkında bazı mektuplar aldım, lin matbuatı Nach Paria diye çalkan- e.~ s~ne ev.v~ ongu a ta keleye birikti ve bu falanca be- · lahi, billahi Trablusgarbi bo 
• ' tur. Gazete ve matbaaya ait iıler için bu mektuplarda teferrüata müteal· ınıştı. Siyası hırsların tutuştuğu za· ı m~dd.~ıumu~lı~. yapı~o:dum: yi beklemeğe başladık. Yahu, deme!. · dığım gündü. 

iı ı müdüriyete müracaat edilir. lik noktaları tafsil ve tefsir etmek manlar her yerde ate• parrası kesi- Bır gun Valıı vılayet bır ıradeı B' d d k k Bu alay, bu nümayiş kimin 
1 uı· . . • • ır e vapur an çı a çı a .. , MÜMTAZ FAl Gazetemiz ilinlann meı' ıyetinı istiyorlar. Benim, gazeteci gözü ile lir. İstanbulda dahi böyle olmuştu. 1 seni ye almış. Bunda deniliyor- k' k b - · · · ıçın ... 

1 ı -====ka=b"'ul==e=tm=ez.====-"""IJ görüp kısaca naklettiğim vak'alar Trablusgarp muharebesile çok sarsıl- muş ki: "Bu kere viliiyetimiz ımU çı sba elgenırsınız. - Kiminse, kimin, dedim ve 
ı• hakkında vaktiJe resmi hizmetlere mış oJduğumUZ'.U düşü~muyord~k .. İs> dahilinde bilmem ne kazasına z.~ .. 0r U, ~0.S bıyı.klz, ça- karnımı doyurmak için dışarı lekle~Ulır ıüubakrn 

karıgmış olanlar bana daha vesika· tanbul Rusya sefarctı Balkan ıttıfa· ı J d k d , b kır gozlu bır herıfı naşerıf ... E- fırladım. -BUGVNKÜ HAVA 
lı malumat vermek istiyorlar. Bu kının demirden kale gibi acentesi an arı;ı:ıa uman anı tayın uy fendim, buz gibi sırmaları tak- Ş k h d 

r.un barım en çok 27 ın az !Utüflere teşekkür ederim. Fakat idi. Orası aleyhimize müthiş, casus rulan yuzbaşı falanca bey maa mamış mı sana Kordonlar Vay efendim sen misin çı- ar U Ud U ffi UZ 
16 luccc ldL l'ugün rüzgtr 1 söylediğim üzere "Matbuat hatıra· kaynağı idi. Ve biz ona el süremi· ı aile yarın Zonguldağa muvasa- ·· k"ll 1' · · İ ld ' kan? .. 

~ i' 

, 1 müıeha.vil hava açık olacaktır. i larım .. bir gazetecinin not defterin- yorduk Rus ticaret vapurlarının ı ı;ı_us u er ışı ışı ışı ıyor. · · Vay efendim vay! .. 
1 de ı''--rettı'r Ben sı'yas'ı rol oyna telsı'zler

0

ı' hazırlıklarımızı dakı'kası d H. - Oyle bir burnu var ki neuzübil-. ' n "" · - mecruh başından ayrılmıyorlar ı. er 1 l'h 1 1 "b' Ö 1 b' Bir sürü halk etrafımı sardı: 

60 mcı hafta birinciliğini 
zanan Feyziati lisesi talebe · 
den 263 Nezihe Hamdi H 

~
~ l 1 ~-~AJ mış adam değilim, ve bir tarih yaz- dakikaıına düş~anlara bildiriyordu. l·.•s kan aP.lıyan memlekete elinden . a a tı pat ar g. ı ı. . . y .e. ır 

S · t ' ~ k l kl "- Buyursunlar efendimiz!.,, : i 1: • mak cür'etini yapınıyorum ve yapa- Sonra "Sofyaya!. ofyayal., dıye t gelen hizmeti yapıyordu. Fakat feli- u a arı var kı, yelken gıbı... mm yazısı şudur: 
ı : . .-:: ~ L ~ n xi marn. ~on aldığım Tr~b.lusgarp m~- tihatçılar bağırıyordu. İttihatçılar za ket çok büyük, çok müthiş idi. Üç Kuru mu, kuru mu kuru!.. U- "-Hoş geldiniz safalar getir 

•' mam harebesıle Balkan harbının nasıl dog- marunda Hariciye nazırlığında bulu- sene evvel hürriyeti ve meşrutiyeti! zun mu, uzun mu uzun!.. diniz!,, "Bu haftanın en mühim 
l ',ı' Her yerde moda muı olduğunu resmi .v~sikala~a iıti nan Asını Bey meb'usan k:ürsüıün- ilan ederek zevk ve keyfinden yerin o ç kı .. 1 . k l t -Allah ömrü devletinizi müz berlerini dahili ve harici o 
ı · 1ı • ı:!at ederek anlatmak ıstı yen bır zat· de Balkanlar hakkında endite göster den oynamış olan zavallı 1stanbU1

1 
• a r goz er.ı an anmış a, dat buyursun!,, üzere iki serevha altında to 

' , Vaktile kısa ve paçası dar tan mektup aldan. Kendisine ayrı· mişti. Fakat Balkan ittifakı olup ül- Türkleri dertlerinden, kahırlarından Beşıktaş - Fatıh tramvayının Temennalar. . • Arzı hulus- lıyabiliriz; 
· pantalon moda idi,Şimdi aksi... ca teıekkürler ederim. Bu gibi ve- timatom gelmişti. Asan Beyefendi- kan kusuyordu. Beyoğlu zevk ve se-: tabelasına dönmüş ... 

1 1 ! V aktile kısa ve dtişük omuz- sikalar matbuat hatıralarıma gire- le bir çok sonra görUıtüm. Kendi- fa içinde idi. Mükemmel bir karnaval Arkasında da bir ha tunca- lar. · · ilh. ilh. l - Şark hudutlarımıza 
t 1 1 k oda idi . di aksi mezler. Ben kendi muharrirlik ha - !erinden dinlediklerim matbuata akse yapılıyordu. Rusya çarlık sefaretha-1 g' O d . d .. Şaşırıp kalmıştım. Zonguldak pılan taarruz; Son günlerde 

1 u ce et. m .• • şım İ yatımda mesleflm itibarile elime den haberlere hiç benzemiyordu. nesi keyfinden göbek atıyordu. ı Eız. · • a ın~ ma! 
1 
guze.1. ·. · taki jandarma kumandanı aklı- ndağ ve havalisi halknnv• 

' . V aktile gom_lek :l'.ak~sı~ - geçm.iı vesikalardan başkalar.ını top- İttihatçılar Balkan ittifakının im· Edirne muhasara altında idi Ça- nfes. . . Enfesınefaıs ... Bır ı- ma geldi h ihl"l d . 
' k tenırdı şımdi ı ğ k tk t h tır • : ı · k'f' ı · . . uzurunu a e en bır 1 yı . avuşması ıs • ama a a arsam, . gaze ecı. a . a- zalandığını ya öğrenmemişler, yahut talcayı aşaınıyan Bulgarlar. gerıye çe çım su a ır ···· - Ulan dıyordum. Ben bir 

1 1 
f d b 

i aksı. tı yumış_ o!"'am, sıyaal .tarih kita- llğrenmiı fakat lnanmamıglardır de- kilm.işlerdi. Ulı:in İstanbulun ne o- j Hepimiz yerden kandilli te- şe oldum ama ne oldum? çapu cu ar tara m an azı 
..; ı Vaktile başı açık sokağa çık- bı muh~rnrlığlne yeltenmıı olurum. mek lizangellyor. Her ne de olsa lacağı belli değildi. BabıAl.i murahhas mennalar aktık Fakat anl - ~ k t b" t'" l" ld • arruzlar yapılmıştır. Esasen 
• • 1 k · d' aks' N h'- ~nun çın matbuat hatıral.~rım_ı ken· Trablusgarp harbinin Avrupa devlet tarı Avrupa liariciye nezaretlerini ka I! dığ ç b' · · · d . a k ~ .a ır ur u ~e O ugwnu tecavüzler vaktile de tekerrür 
\,· 1 ~ya im ~~!a':y~e bi~-·~ü~ za- dı yazıc~k hay~tıında gormUş, an- terinin kararile ve Balkan ittifakının pı kapı dolaşıp sulh dileniyorlardı. ma uruz ır şey .. var ı: . estırıp at~~yor um. derdi. Teşkilatı esasiye kan 

lamıg ve ?is~etmıı old~klarıma has- Rusya çarlrğmın emrile olduğunu bil Ve müthit surette mahsur idik. 1 Bu kadın ho_ş guzel, ıyı am- Hemen mırım, ben de onlara hilkfun t · ld 
1 ' manla değişmiş şeyler sayılabi- retınekle ıktifa edeceğım. dikleri halde !ttibatçdar Trablusgarp !ttihatçılann kodamanları çoktan ma bu adam neci? Kim oluyor?. hiç renk vermeden kandilli se- ~umuzu; 

1 
. be ~ amır 0 

ı. 1 lir. Bunlar hep "Moda,, adın- Balkan muharebesi Ahmet Muh- harbini nafile yere aUrUncemede bı - Avrupa ya savuşmuşlardı. Bu müthiş ı' Derken beriki bize harharalı lamlara başladım. Sonra efen- gu. vazı ~ enn aş ıc~sı mt. 
\ 

1 daki mevhum kanunun işler- tar .Paş~nın meşhur ve kısa ömürlü rakmı;lardır. ~al.kan harbi zuhur hezimet onları da t~ıırt~ış~. O~ar bir sesle bu hanımı takdim et- dicağzıma söyliyeyiım. Beni is- k~t;ın. dahı~en. ve ~a~cen. a. 
, • ! ridir. kabınesı zamanında patlamrştı. Bu eylediği vakit ıktidar mevkiinde bu- da kan ağlıyordu. Çunku ıçlerındo 1 • t . b"f . ld l B' yışını temındır. Hukumetımıt 

1 1 p tal od olur da harbin doğduğu vakit İttihatçılar bil lunmamak hırsile beyhude harp ta- vatanını akıllan ererek sevenler var- mez mı: .. .. .. ~s~?"onun u esme a 1 ar. ır icap eden tedabiri almıstır. 
an onun m ası İ kUmeti kaybetmi•lerdl Padi•ah be- raftarl olmu•lardır Ve muharebe is- dı Hülasa bir kördöğüşüdür gidl- ı - Efendum bu buzun avrat! .. suru turfanda meyvalar yemek 1 . • d h f h . k tı" 

b k ı · tınaz mı? şte • · • • · · , V 1 "kr ·ı cıyemız e er ena are e 1 • aş a şey enn o · 1ıncı Mehmet, Ahmet Muhtar Pa- teriz nakaratını tutturmuşlardır. Ni- yordu ve Babıatı maddeten yoktu. ay canınaaaaaaa!... !er, dondurma ar ı am ettı er. , 'b" b d 

1 ı' bir moda eseri daha: Ticaret O- ıaf! Sadarete ve A.bdülha~i~in Şey hayet ilk ilanı harbi Karadağ yaptı. Ummadıkları bir .. ~urette çok ça-
1 

Tuuuu... Allah cızırtısmı Para vermek istedim: oldu~u gı 1 
•• unun a yaşıyan1'1!1I 

ı 1 ·-:!ası. hülislamı Cemaleddın efendıyı Me- Lilleburgazda ordumuz bozuldu, fe- buk ve pek kolay buyuk !?~la~, versin! _ Zati devletinizden para mı yacagına, şuphe yoktur. 
İşitiyoruz ki Ticaret Oda- şihata getirmişti. laketler yıldırım süratile biri~iri ar- kazanan Bal.kanlıla~ e!e ge!ı~d_ıkle~ı I Tevekkeli değil ahlatın iyisi- alırız! Dediler. Artık iyice ka- Fakat işin garip cihetini bdiı 

kl .. d •. · k ı ih ıl h ı f ti "hr t kasından gelmeğe başladı İttihatçıla memleketlerın taksımınde bırıbırlerı- . , ' . . . . h d tl k d b't .,, •. sının da şe ını egıştırece - tt atç ara .mu a e e e 1°. e Hü . t k'b . d d:kl . S 1• d" mü•lerdi Avrupa matbuatı-' nı dagda ayı yer dememışler ... naat getırmıştım: ay U arın omşu ve ost ı 
ı . B 'h uhakk k 1 kazanmış olan Nazım Paşa harbıye rın rrıye a esı e ı erı e a- ne uş • . 1 . d 1 . , d 'l'hl·--• 
lermı.ş. u cı et m a ya - G 1 Ah M h p nig'i Yunan aldı. Rumlar Yanyaya ve nın •ok alkışladığı Balkanlı kardeş- Demek bu onun avradı ha?.. - Muhakkak ben bır şey ol- ev etın topragın a sı a aI11''":':1.i 

k .1 .1 ği h nazırı, a.z met u tar aşa~ ): . . . . . .. k'l d' A b fraP!-
n~z Oda?"a ne. şe ı :-re:ı ece e nın oğlu Mahmut Muhtar Pa~ da- Sırpla~ Manastıra girdiler. İsta~_bu~a ler; bırıbı~Iennı yıyorlard~.~~m~:İ 1 Sonradaa anladık: Meğer bu dum. ?ldum ama ne oldum? s~ teş ı. e ıy~r. c~ a e-
.niiz tayın edılmemıştır. ~al~ hı sonradan bahriye nazın olmuştu. d~ Edırne ve ı:opkapıdan . ~uthiı ya Bulgarıstana akın yap ş · -ıadam, Zonguldağın gıyıcığın- .N~ ıse.~afı .. uzatmıyalım. Tr~- hii~etı kendı topr~gmda t 

•• 1olduğu üzere Odanın şımdıki Bu kabine iktidar mevkiinde iken bır Türk ınuhacır akını gırıyordu. garlarla Yunan arasınd~ muh~~ebe ı dan hemücük bir Mehmetcik- ntmıze dondum ve lokomotıf şekkül eden bu kabı çapulcıl'i 
. 1 ı 'şekli dairedir. Yeni şeklin iiç Balkan ittifakı ~apan Bulgaristan, Sokaklard.a muhacir_ arabaları akıyo.~ ~~r;ı·;;~~fşt~.u 1;~::;t bız~~:'nJe~;::e '. miş .. Sarayda jandarmalık ya- alkışlar arasında ve ağır ağrr lara karşı bir varlık göstere 
.ı 1 ·lköşe mi murabba mı yoksa ar- Yunanistan, Sırbıstan ve Karadağ du. Camıler muhacırlerle doldu. Bu h . d Al . k .1 ' B" .. Abd"lh . hareket etti mi' , 'ı . ' . • kıralları Avrupa devletlerinden ve tün mektepler hastane oldu. Herke· er ış urmu~tu. 11 v~ı;,·~ esı -ı pıyormuş. ır gun u amıt .. ·. . d d · ·· 
l\ . .mdi~e .. mıolacagı hakkında bizden akla gelmez metalipte bulun• •İn evinden yataklar taşınıyordu. mitti. . O~dunıın ı~ferberl~_gı. ve ıe- gOya bunun fevkaliide biı: yarar O gun sevınçten yerım e u- 2 - Balkan ittihadı konferll 

ı 'ya bır musabaka açılacak yahut mu~lar ve sözlerini ültimatoma ben- Çatalca üstünde devam eden müthiş n~lerdır ıdhar edıl~n .. ~uhımmatın lığını görmüş... ramıyordum. sı: 
11. fermutat bu husus için Avrupa zetmlşlerdi. Şark siyaseti istedikleri bir müdafaa muharebesiııin top ses- duşm:ın eline eçrnesıil~uyuık ~rarlar _Dile benden ne dilersin' - Acaba ben ne olmuştum? Dünya Sulh bürosunun te 
~;·.va bir tetkik heyeti göndere- gibi kullanan altı Avrupa büyük !eri beynimizde patlıyordu. Kahpe ~ermış, k~ybol~°r v ~et.e~ ~n ge- Demiş O da kazasının J·a~· Acaba ne?.• sibile Atinada Balkan devletle 

• r:., • devleti namına onların en yaşlısı emperyalist Avrupa devletleri komik e.n n:emur ar~~ .a 1• mu acır erın va- • • • · ... . . - E k" h' 
~ı ı .• ektır. , bulunan Avusturya sefiri Babıiiliye bir bitaraflık ilan etmekle beraber ga zıyetı pek muthış olmuş.tu. . , darına kumandanlıgını ıstemış.. Akşam bir de s ışe ıre ge- konferanı<t toplanıyor. Gaye~ 
l, 1 Lıman mülayemet tavsiye derken iktidar Jlp ve mağlup tanımıyacağoz, ne de Devlet para~ı.ıd.'. Bıtar.aflık ılan 1 Abdülhamit te buna gözden düş lelim ki, gene ayni vaziyet.•• bu devletler arasında bir uzl 
• • Nihat İstanbul limanının ha- mevkiinden düşmüş olan İttihatçıla- olsa Rumellde i•tatükoyu muhafazaj eşd~n d~vl.etle~ öd~t~ verıyorla~dı~, müş kalfalarından birini çırağ Alkışlar, temennalar, muzi- ma vücude getirmek ve bu su· 
~\f 1. g"o"ze çarptı Ge,. olsun da rın toparlamıı oldukları büyük, nü· edeceğiz, dedikleri halde İstanbula 1 "Pe r~mınıb k eı:n1

1 .~şaknın _.mabu tedip vermiş. Kendisini yüzbaşı kalar... retle dünya sulhilniin takviye 
ı.r 0 • " yi 1 B b Al ... ilnd "th · kruvazörler göndermişlerdi Bizim enye,, an ası e muza ereoıne aş V d • ı 
•ı j ıgüç olmasın.. . Alman haber- mb.a t üa .. ~p akaı d'ı on İht~ mu5 dı~ ma"lfip olunca ne yapalım i~tatüko J~dığı şehir istikrazınr hükumet tes ve bu kazanın da kumandanı ay canına yan ıgımın .. • tahkim etmektir. Bu konfer 

ı - · · 1 ·nı ır g ru u çı r 1 ar. ıyar a " h'l tt' dl Hl' · ·· tıl 1 be1ım' ı İ t devlet kuşu buna derler "atı"rak d d 1 tl b"r J; ı ~ere nazaran liman 1§ erı tet- razamı merdiven başına getirdiler ve muhafaza olunamıyacak nağmesini 1 e ır ·. ,eı şer ıye y_ap. ar. I nas ış · · · · . , ş e A • ... sa '" e en ev e ere 1 
•• J -ı:ik için bir komisyon teşekkül "harp isteriz ı.... cSofyaya 1 Sofya- kendi gazetelerine geçirtmişlerdl.Hal Şehremanetı namına. alınan ı~tıkraz Anlatacağım hıkaye asıl bu Kondu mu konar kafır !. , muhtıra yollanmıştır. Bize ge-
'\ i~tmiş Yakında işe başlıyacak- yal• diye bağırdılar. bukl 1898 Yunan muharebesinde par~sı kıslm~nbhalzdınkleye geçtı1•· 1'.a- değil mirim ... Aradan epi va-ı Zonguldaktaki jandarma ça- len muhtırada iştirakimiz rica 

1 •• gene böyle galip ve ma"lft im rayı veren erın µ u arı şart ar ış- k' . G 1 • "hl ld d l" . l dilm k Tü ki • k ınış .. Korkarmı ki komisyon ll- Halbuki ·Osmanlı saltanatrnın ba- k . A . 6, P 0 ı~a- !erine geldiği için bu istikraz kome- ıt geçtı . . . e zaman gıt za- vuşu gı ne o um e ısı o - e e te ve r yesız on 
lllmanı taruyamıyacaktır!.. tına getirilen her vak'a gibi son Tı- taca~,~ıyenb.vrupalbızkgbalilp ol~nc~ 1ıs- disi bitaraflığa dokunmamıştı. lıte man bendenizi Afyon karahisa- muştum. Yalnız yanımda onun ransm hiç bir iş göremiyeceği 

,. bl uh b . d h' A uuıcoyu ıze zora a u ettırmış er . . .1 F k bu d . . . . , k "k • Ah k d B ha h ~ 'ı B' .. 1A k tl ra uagarp m are esı a 1 vru- idi.!.. tam bu esnad~ C~m~ ~aş~ benım rma t~y~n ettı er. a _at . n. an kı gıbı bır avrat,~ e sı tı.. kaydolunma ~a ır. u l 
.ı i ır m~ ~ a • palı emperyalist devletlerin bilgisi i- B_e)'.oğl~ be~ediye müdürluğü.ne ge~- evvel ıkı aylık mezunıyetımı ge bir de o olsa keyıf tamam!. . ci vaziyetimizı pek güzel izah 

1 
1 Benim Iranli bır dostum var le, kararile olmuştu. Ve Balkan itti- Türk münevverlerinin yüreğinden dığ~ ıstedi. O zaman beledıye daı- çirmek için İı;tanbula gittim. Bizi bir izzet bir ikram gene debilir. 

1 'ki kl k 'l ah fakı, Rusya Çarlığının kanatları al- kan ımyordu. Gözlimüzün önündeki relerı Emanete bağlı fakat hesap ve . • .. .. .. .. 
··; ~ tra.sı?' ı şar. 1 ana:ıtı e .. - tında yapılmıgtı. Balkan ittifakını mUthit manzaralar hepimize kan ağ sarf ta mUstekll idi. Muharebenin buh N_ ıha~e~ ~~ l:ıfın kısası, me b':1fere g_o~ur?uler. Tıkabasa ye Bu m~tı.ra; s~lhçulu~ 

l l lıalı ~le~den laf edenz. _Dun yapanlarla harbe tutuşmak altı Av- latıyordu. Benim matbaamın karşı ranı matbaamısarsmııtı. Belediye mü zunıyetımı bitırdım. Ve Afyona dırdıler ıç_ırdıler. . . za kuvvetlı bır delıl olması ıtı 
i _pelmıştı. Iran hududundaki eş- rupa devletile değilse bile Rusya sındaki sevgili mektebi Millkiyem dürlüğü bir şehircilikti. Ben de bu 1 avdete karar verdim. Haydarpa Fakat meraktan patlıyordum. rile de hususi bir ehemmi ye 

1 ı. 11 dya hakkında gazetelerin neşri- Çarlıj!ı ile muharebe etmek demekti. dahi hastane olmuştu. Onun dersane hizmeti ka~ul ettim. 1912 sen.esil' şaya geldim. Birinci mevki bir Nihayet dayanamadım. Orada haizdir.,,. 
~/ ıatını görmüş dedi ki; Muharebede galebe çalarsak, 1898- terinde inliyen kahraman TUrk mec· kanunuevvelınde Beyoğlu beledıye kompartimana yerleştim. Der- birisine sordum. Meğer ne imiş -------------11 
l'ı _ Gardeşl Cerldeler, Iranın 1313 Yunan muharebesinde olduğu ru,:Xlarınaügaz.tenekehlerile çay daj!ıt- müktdükrut· oldum. ı.ı:1etıkteabi mliHlkiy~~enıken efendim benim kompartima biliyor musunuz. O yanımdaki DAVET 

, . bbeh k di gibi, zaferin meyvesini yiyemiyecek tı,.ımız g n sıyaset ıralarına, Av- vçı 1 an sonra a y arıcıye . d d İ .
1
. f' . . . Abd"! 

: ı;ağılere ce :ıne, erza ver - tik. Oloa ols;ı dütmanı on bet yirmi rupa siyasetine ve emperyalistlerine mektubi kaleminde bulunuşum ve bir na bir adam daha ge~dı otur u. a ~ ngı ız se ırı .':°1ış. • u - Güzel 11n'aılar birliği mimarf şll" 
\ · ,:in yazırlar. Bızde erzagolsa •ene rahat dutmağa mecbur eyliyecek ve emperyaliıtliğe kargı yüreğimde buçuk sene Topane Mügir tercüman Bu da uzun boylu, zaıf, kurada, hamıt o geçerken gu_zergahta ~ bealndon P°'ıede eylfılün ilk hahr 
( ~ı:endimiz yiriz.... tik. Onun için tarihi bilenler ve Av- müthiş bir isyan ateşi alevlenmlıti. lığan müstesna olarak bu belediye re nuhusetin birisi idi. Bir köşeye nı şahaneye liyik bır surette ııs lınnda toplınacık olan beynolmlltl 
f, Cebbehanemiz olanda gen- rupa dlplomaoiainin iç yüzünü anlı- Ve ben bu ateti bir daha •öndUreme i~liği ömrümde il~ ~turduğum memu- geçti. Somurtup oturdu. Ben de tikbalini irade buyurmuş... . li inci mimari lconırasına Türk mi· 

ı yanlar harp taraftan değillerdi. Fa- dim. H&lll yanar!.. et sa d ı di e hat tı d d be ' , p leşçerimi;e veri?z· B~de bu kat İttihatçılar ya harp ya ölüm diye Tfirk matbuatı vatan vazifesini ~';;na m;te~llı':."~;k t;haf ..,;~:r :.k~ kafamı bi~ tarafa çevirdim. Ge- Her geç~ğiı:zğ yerde e b?ı marlarını davet ediyorlar. TafsllAJ 
· t&ml zerrem yokhtı ! dedi. haykırıyorlardı. Çok ihtiyar Sadra- görüyordu. Muharrirler gece glin- ledecefim. leni geçenı seyrebaşladnn . He- onun teşn atç a memur ır •lmık isteyenler şube umumi kAıtp-

: 

1 

~ t FELEK zam Ahmet Muhtar Paga, ve onun düz çalışıyorlar; doktorlar hasta ve AHMET IHSAN rifçi oğlu hiç konuşmiyordu. Va mabeyinci sanıyorlarmış!. • ilgine müracaatları. 

•l~t "Mil /gel,, in~ elit romiim: 11 Amcaileyeğen,gözlerilebiri'cak? -Enfesbirbuluşl .. Roma-\ -Julya! · 1 HürremHakkıBey,koll 
, i 1 ~irlerine soruyorlardı. Babası ı Rasih Nevres, :ııoraki güldti: nın mevzuunu da ben vecece- - Öldü mü? . . . kavuşturmuş, düşünceye v 
~ "Pl----... ~·>7 ıle konuştuktan sonra og-lundan - Eh, küçük bir hikaye o- g'im. -Hayır ... Aşıkı ıntıhar. ettı. tı: 
~· ı, ı, t1', r~~ kiağ F h ksk '.·:~ ',' A'HÇEMDE ne ricada bulunabilirdi? Bu, bir !ur. Belma, inanmıyordu: Belma, sıçradı, yanda a- - er unde, ı arunıy 
• • yazı işi olacaktı. Belma, gururla göğsfurli ka- - Alay ediyorsunuz! cm alt dallarından birini kopar- lar mı? 

Rasih Nevres, amcasının ta- bartmıştı: - Bilakis... Çok ciddi söy- dı, havaya fı:rlattı: Bu, yarı Beimaya, yarı Rasi 
~ ! '~ '' .:2) vassutuna vakit bırakmadı, no- -Bir kaç roman olabilir, Ra- lüyorum... Nevres Vacidin - Enfes!.. Nevres'e idi: Belma, dudak \; "' B ı R G u L A zaketle iğildi: sih Nevres Bey J mevzuu var mı? - Dün, bahçenin önünden ııe tü: 
t •• ~~· - Bizzat emredebilirsiniz, Rasih Nevres, tutuk tutuk - Bulacağını vaat etti. çerken, Julyanın hayalini görü- - Ben, ondan evvel davr 

' Belma Hanım... söylendi: Hürrem Hakkı, tek gözlüğü- yorum, saıımqtım. dım. 
Mahmut Yesari - Oooh, çok teşekkür ederim, - Biraz mllbalağa etmiyor nü cebine koymuııtu: - Julya, şimdi nerede? - Siz mi teklif ettiniz, Belnı' 

Rasih Bey! musunuz, Belma Hanını? - Ben, hakiki bir vak'anın, - Bilmiyorum, galiba mem- Hanını? 
'\u - l~an, bu t~~veht~, ~u~_:: zinBelelberaberdi~ '1' .. l . . Genç kız, sevincinden sıçradı Gene; kız, omuzlanru oynattı: çok yakın bir şahidiyim. Vak'a- leketine .gitti. Bugün, size bak- Hün:eıtı ~~~kının so~~· :: 

ı ' üzennde gençlıge, ı991z ıwı- ma, taaccup e goz erını aç ve Rasih Nevresle Hürrem Hak - Öğünmek adetim değildir. nm kahramanı olan genç kadın, tıkça, karşımda onunla oturuyo Iamak ıstedıgı şey başka ıdı. s-
• 'abilir mi?. Dakikalarını israf mıştı: ' kının ortalarına geçti kollarına Hürrem Hakkı, korkmağa size, tamarnile size benziyordu, rum, zannediyord~. kat Belma, bunu büsbütün bat'ı't 
~':diyorsun, çoc~ğ~ml.. ul ı 1-1İş~e bu şayanı hayreti Na- girdi: ' başlamıştı, çelcine çekine sordu:! Belma Hanım! - Nevres Vacıt Bey, ba~- ka ~aya a~ışt~. Bunııı:ı- b 
: ı Belmanm çıglıgmı duyd ar: sı o ur. - Size, mühim bic havadisim - Nevres Vacit, sizin roma_! Belma, kollarını açtı, topukla lım, bu mevzuu betenecek m1? ~cız, ısrar netıcesı .zannediııne" 

ı •a - Rasih Beeeey !... Hürrem Hakkı, limonluğun ö var. • . nınızı mı yazacak? 1 n ti:ıerinde sıçradı; - Beğendi, Belma Hanım? sınden korktu: 
İk Hürrem Hakkı Bey, yavaşça nündeki gül fidanlamıı göster- Hürrem Hakkıya baktı: Belma, onların taaccüplerine l - Ne diyorsunuz? - Demek anlattınız? 1- Nevres Vacit Bey, ihsas et 

- Yakalandık, dedi. di: _Biraderiniz... acıyor gibi idi: ı - Evet, tamamile size benzi- - Evet, çünkü intihar eden, ti, ben de teklif ettim 
Belma, ıkoşmakla sıçramak - Bir gül fidanı karşısında, Rasih Nevres'e döndü: - Hayır .•• Romanın kahra- yordu. işık, bizim eski bir arkadaşuruz! - Çok mükemmel~ Betı;: 

ır,sı, delişmen delişmen yürü· sizden başka ne hatırlanır, Bel- _ Beybabanız... marn olan kı:ı, tarnamile banal -Bukadnı,sporcumuidi? dı. Hanım ... Nevres Vacıt, ne 
et0rdu: ma Hanım? Tekrar Hürrem Hakkıya bak benziyecekl -Hemen hemen .. Akrobatik - KimP man başlıyaca.k? d 

ı - Bravoo! .. Gücendik va!la- _Yok •.. espri ile affettire- tı: Rasih Nevres, kekeledi: danslar yapan bir artistti. - Tanımazsınız, Sebatı! Va- - Mademkı mevzu bulun ..ı. 
lıi ..• Bizden m kaçıyorsunuz? mezsınız. - Nevres Vacit Bey, yeni bir -Hayatınıza mı? Çehrenize, Genç kız, ellerini çırptı: mık! . 1 hemen.·· .. 

Rasih Nevres, amcasına: Me - Peki, ne ile affinize nail o- roman yazacak ... Fakat bu, ro- şeklinize mi? - Mükemmel! .. NerodoP Rasih Nevres, genç kızın rıca - Emredersınızl 
1-aın anlat! Der gihi göz kırptı.i labiliriz? manın kahramanı benim.. - Çehreme, şeklime... - Viyanada. ile yana~ gözlerine ba~~Y~'.du:: -. 5 - da· 
t fürrem Hakkı Bey, tavrunu - Benim için, Rasih Nevres Hürrc'll Hakkı, taaccüpten zi Hürrem Hakkı, genç kızın ko - Ne milletten? - ~atıplik te bana duştu, de . Ne\·~es Vac~t, ya~ ~~as.~ • 

ı: ozrnadı, giilürrscdi: j Beyden bir ricada bulunacak- yade alayla sordu: lundan sıyrıldı, tek gözlüğünü - İtalyatt ğil mı, Belma Hanım' . . 
1 

! kı geııış koltuga g~muimuş. 
> - Hayır, Belma Hanım .•• Si· sınız - s· ·' 1 bı• .:ıtıııızı mı ıkardı sol özü:ıe takt • - t" i' . ' I 
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MILlJY&T 

·~.HAL SNAF 
l\IJ utlalca kaza ını çıkı11alı '? 

<,~ocuklarııı açıkta denıze girıneleri yasak 
edilmişti, aı11111a ... 

Hek şu çocuklara bakın. . . ler. yanı başında her gün böyle yüs 
Kayalıklar arasında köpüklü su Küçük çocukların ve yüzme lerce çocuğun başı boş denize 
larla nasıl cenldeşiyorlar. DU- bilıniyenlerin açıkta denize gir girdikleri görlllür.or. . 

Eşeklere mahsus aptesane 

Bilmem bu resmi gördükren sonra fazla bir söz ilavesine lü 
zum kalır mı? 

M~amafih, biz, rastgelen köşenin ayak yolu haline gelmesiı< 
~ bıraz. da al~a~ar~arı mes'ul tutacağız. (800) bin şu kadaı 
nufuslu bir şehrin ıhtıyacım sekiz on aptesane temin edemez 
Umumi meydanlarımız bile heladan mahrumdur. 

Ni~yet so?~ ortasında sıkı ıp kalan bir adamın vaziyet 
kendlsınl bu gıbı hareketlerde mazur göstermezse de şehri ida 
re edenlerin de umumi helaların azlığını nazarı dikkate alma· 
lp rı icap eder fikrindeyiz. 

Sıcaklar iyice bastırdı. 

şünrnüyorlar ki küçük bir ihti- meleri gilya yasak edilml~d. Bizde bir tehlikeli ~ın 
yatsızlıkla böyle şakalaşırk~ Halbuki uıağa gitmiyellm, men'i için mutlaka bir~~ 

a· dalgalar arasında kaybolabilir- Kumkapı deniz hamamlarının çıkmasını mı beklemek ~? 
t Resimde görduğünüz şu iki kadın, sıcak bir günde köprüden ------------------------~-------------~ 
iileçerken alınan iki bohçacı kadının resmidir. 
·ıı Bohçacı kadınlar, İstanbulun eski devirlerinden kalan tip
f:rdendlr. Miktarı gittikçe azalan bu seyyar satıcılar, kafes ar-
:ası ve harem - selamlık hayatında müessir roller oynarlar

u J. 

r O kat kat bohçaların arasına sıkıştırılmış mektuplarla kü-
3 ük hanımlardan az mı bahşiş, az mı dua alır, köşe başlarında 
,etireoekleri cevap az mı helecanla beklenirdi?. 

ıl" 

Erkek Lise~i talebesi kampta. 

l 

Yerli oyuncakçılarımızi himaye edelimf 
Oyuncağa senede vüzbiı1lerce liramız . ~ 

Çocukların bedeni ve fikri ter 
biyeleri üzerinde oyuncağın yap 
tığı tesiri bugün •cimse inkar et
miyor. 

Oyuncak, yarın hayata aula· 
cak olan yavruların elinde ha
yat levllımının birer küçük nil 
munesi demektir. 

gı1 mektedir. 

Bir kız çocuğu, ilk sevgiyi be 
beğine verir. Bebek, evlat mu 
habbetlni yarının anasına gayri 
~uri telkin eden ilk vasıtadır 
Bebek kız çocuğu için ne ise at 
ta erkek çocuk fçin odur. Kız ol 
sun erkek olsun çocuğun oyıuı
cağa olan ihtiyacı takdir edildi le 
ten sonra evllltlanmıza alacağı 
mız oyuncakların intihabı ka
lsr. İtiraf etmeli ki, oyuncağrn 
fayda_lısrru, dayanıklısını değil, 
eksenya pahalı olmasını tercih 
ederiz. ıar içinde küçükleri değil, kos-ı ler derecesinde tekemmü1ııtti-

Oyuncak yüzünden harice ver koca adamları bile imrendire-
1
rlebillr. 

d~ğimiz rüzbinlerce liranın yan cek zarif, şeyler vardır. Fakat Herhalde yerli san'at şubele
sıle yerlı oyuncakçılığımızı kur bu cicili bicili oyuncaklar, ate;ı rimizin !nk.i~afile meşgul oh•nur 
tarmak kabil olduğunu hatırlı- pahası olduktan baı;ka, çabuk ken oyuncakçılıfımua da bu 
ya,lrm. bozulan cinstendirler. · 

Bugün vakıa, Avrupadan yük Ötede yerli oyuncaklarımız hayırlı meşgull!et arasında hır 
sek gümrük ücreti vererek mem var: Bunlar mevcut san'at erba yer ayrılması hıç tıe faydasız ol 
leketlmize ithal edilen oyuncak hının hiımayesile Avrupanmki- mıyaC'BkUr. 

------------------------------------------------------------
Dalgın ihtiyar ne düşünüyor? 

• 

Şüphe yok ki İıtanbul mevsimin en sıcak günlerini yaşıyor. 
Gün ortasında bu sıcaklığm bazen insan tahammülünün hud 
dunu aştığı da görülüyor. 

İstanbul Erkek lisesi talebesi bir müddettenberi Anadolu 
lı:avağında kamp kurmuş bulunınaktadıır. 

Resim, genç mekteplileri kampta, balık avlarken ve yemek 
s hazırlarken gösteriyor. Talebe kampta geçen hayatlarından 

,;ok memnundurlar. 

Yollarda ince yazlık elbisesi bile vfü:udüne ağır gelerek ce
ketini koluna alan, glineşten korunmak için şemsiye ile yürü
yenlere sık sık tesadüf ediliyor. 

Bu seneki sıcakların bir fevktlideliği yoktur. Bize fazla ge
liti Haziran ortalarına kadar bahar havası yaşadığımızdandır. 

Maırettin Hocaya demişler: 
- Hocam, şu insanlar ne tuhaftır. Yaz gelir sıcaktan, kış 

gelir sıcaktan şikayet ederler. Bir türlü kararları bulunmaz. 
O da: 
- İyi ama, demiş, ilkbaharla sonbahara kimsenin bir şey de 

diği var mı? 
Hocaya hak verecek günlerdeyiz. 

!'OO lamba t 
Şehir meclisi, karanlık sokat;: 

lan aydınlatmak için muhtelif 
Yüzme merakı, sade gençler sokaklara 500 lAmba konulması' 

de olmadığına bu resim canlı için Elektrik kumpanyasına ta• 

Ha gayret.. 

bir misaldir. Bu yaştan sonra ahhüdtinü hatırlatmağa karar. 
yüzmeğe alışacağrm diye şu verdi. 
kadıncağızın boynundaki can Kısmet olursa bu 500 lamba 
kurtaran simidi le sular arasında konulacak .. Fıı.\mt 500 değll aca 
çırpı, masına bakınız. Hakkı da ba 1000 lamba on binlerce sokak 
var ya ... Gençlerden niçin geri Köprü üstümle yan g~l n şu' e/ler dü~tinmedıği dünya m-ı Köprü başı, köprü altı, kıiprU tan mürekkep olan bir şehrin 
kalr.ıı:ıl.,.. Onun da canı yok ihtiyar, kir !>ilir ne düşUniivor? tl.;.n yarı geçmiş bir a::lam oldu- üstü, hep i başka başka bir a- bilmeyiz ne kadar yerini aydın-
mu s:ıııki?... Ha'inc Lakar aız, hiç t, iyil gu ne kadar belli... ı .. ın ve<: r' ını.. latır? •. 
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ASRi LiSANLAR Mübadele Dilimiz için 

(Birinci sahifeden mabaııt) (Birinci sayfadan mabat) 

şube halinde yeni ekipler teşkil tehassıslarmın da mütaleası •
edilecektir. lındıktan sonra kitap haline ge 

Garbi Trakyada da oradaki tirilecek ve böylece Türk lisa-
tali komisyona merbut olmak nmm hakiki yazılma kaideleri 
ve seyyar bir halde vazife gör- tesbit edilmiş olacaktır. 

B E-R L Z Mektepleri 

Tatillere m:.ıhsus YENİ KURSLAR YAZ TARİFELERİ 
mek üzere müteaddit ekipler Acemce ve Arapça kelimeler 
teşkil olunacaktır. mümkün mertebe azaltılmak su 

Dördüncü büro tabiiyet me- retile lisanımızın sadeleştirilme 
la selelerini tetkik edecektir. Ay- si lazımgeldiği kanaatindeyiz. 

rıca kıymeti takdir edilecek mal Ammeye kadar inmiş olan ke
ların mülkiyet senetlerini de bu limelerden madası çıkarılabilir. 

AB 1 büro tetkik ve muamelelerini Bizce imHida ittirat matlllp-
G tur. A harfine ait ıstılahların 
3 ay! intaç edecektir. bir kısmını muhtevi ilk forma 
6 .. Yeni itilafname mucibince 
2 bir aya kadar neşredilecektir. 

" lstanbula avdetleri gayri müm- Bütün ıstılahların ne zaman bi-
Geı kün olan ve malları hükumete 1 d h teceği şimdiden kat'i olarak kes ı 
Mud 1 : intikal etmiş olduğu hal ~ e- tirilemez. 
. c. :nüz hükumetçe vazıyet edılme-

h "- b Bu laakal sekiz on senelik bü üdiiri ~ 1 miş olan mallara ükwuet un 
Gazel dan sonra doğrudan doğruya yük bir iştir. 

I< lJV"#ll 
$lJ~lJl3lJ 

.1 'vazıyet edemiyece~~ir. Bu h~- Darülfünunun bu husustaki 
l==B==>l . küm Yunanlılar ı~ı': d.~ aynı me~isinden, lisan itibarile mat 

~ şekildedir. Her ıki hukftme- lup netice hasıl olmadığı ic;in 
llf 1 tin kendisine intikal etmiş oldu encümen icap eden bütün mU-

Avrupada birinciliğı diploınalarla mu~addaktır. 

16 • ğu halde henUz vazıyet etm_e"'.iş derris ve mütehass~s~arın milta 
yra emHike ait vazıyet taleplen dor Iealannı alarak bu ışı başarma-

11 1 ı'lüncU büro tarafından tetkik e İ ğa çalışmaktadır. . 

Zaafı umumi, kansızlık, romatizma, sıraca, !<emik, damar, göğils, ademi iktidar, verem, sinir, 

hastalıklarını gayet nafidir. Solgun genç kızlar ve delıkanhlar, hastalıklı çocuklar, ihtiyarlar, bü
yiik'cr hPr mevsimde i~timal edebilirler. 60 kuruştur. ! !asan ec;ıa deposu. 

,__ ı ~dilecek, eğer hükmetin vazıyet Peyderpey neşredılecek olan M d t S 
G 1 talebi makul ve muhik görülür- ıstılahlara ait formalarda Larus U an ya pos a 1 

·' se büro tarafından hükllmete gibi icap eden bütün eşka.ı ve N 
1
· ı ii fer ve A 

5
" a 

ı ', 1 emlake vazıyet etmesi için mti- resimler bulunacaktır. ~ J 
E ': 1 ııaade olunacaktır. Dördüncü İlk formasında bu işin nasıl I , spurlan Cumarte>i, Pazartesi, 
İk ' ·büro ayni zamanda haciz. işgal, yapıldığını izah eden mühim bir Salı, Pcr~embe günleri sabah 

abcr 'ı 1 ile vazıyet gibi tedbirlerle de iş- mukaddeme mevcut olacaktır. saat dokuz buçukta Karaltöy 
.. , .ı pgal edecektir. ··•··-- --- rıhtımından hareket ve ertesi 

·n fı ' Komisyonun müteakip içti- Sünnet düğünü g!inleri lstanbul'a avdet ederler. 
,namın ne gün yapılacağı belli . 10 temmuz perşembe akşamı Servi:; müktmmeldir. Azimet ve 

i ~eği.~dir. . ~aamafih P~z~~tesı Saraçhane başında horhorda avdet bileti alanlara yUzde yirmi 
y g . ı ~nu taatı edılecek o_l~n ıtılafna Kurtuluş mektebinde icra edile beş tenzlUt yapılır. 

- ;' ı 1nenln çarşambadan ıtıbare~ t~t , cektir. Çocuk velilerinin mekte I Galat'da küçük rıhtım han 
n di r ı pikına başlanacak, hararetlı bır ·be müracatları. 1 No4-5 aTelefon: Beyoğlu 913. 

· nesai sarfedilecektir. Alakadar !!!!ll~ .. !111•11!11•••ıııııp-•1 
- , ' ~ar itilafname mucibince yapıla lıbktmd i->l~c Blrôncl Tkartt e kencİ vapurları 

; ı ·ak olan işlerin azami bir sene Dau rıindcıı: :1 • t 
. '.' ~arfında biteceğini tahmin et- 3 ıdeı 4 ()() Osmanlı i<tikruı Karat enız pos ası 
r 1 nektedirler. ııhvllAtı ı 890 V t vapuru a ·an llTemmuz 
1 t ATİNA, 5 (Anek.) -Tev- 39 adcı Ü>manlı istikrazı dahil b 
1 ' blk Rüştü B. Yunan Hariciye na tahvilltı 191 l ~~arşa ffi . a 

J, ~ırı M. Mihalakopulosa bir tel- 14 adet lsıanbul tramvay ıahvlltu d 
d 29 adet Anadolu eshamı akşamı Slrkeclr rıhtımın ali 

, ,raf çekerek Ankaraya avet et hareketle ( Zonguldak ine-
•, 5niştir. Yunan Hariciye nazın- 3-ı adcı AnaJolu eshamı 60 00 

öy. ·: it#m M. Venizelosla Ankarayi 64 adet Anadolu tahvilin kupon bolu, Samıun, Ordu Glrcson, 
1 0 iyareti muhtemeldir. ıuz 1 Trabzon, Surmene, ve Rize)ye 

21 adcı Anadolu ıahvllln il d d k 1 • n Türk - Yunan itilafnamesinin azimet ve av et e ece t r. 
• · 10 ıdeı Anadolu ııh\"il!tı ili 

steı " ıoausaddak nüshalan bugün te- 3 adet Türk ıliıUnlerl ııhYilln Tafslllt için Sirkecide yelken· 
'ı ··şrti edilecek iken Tilrk sefaret- 14 adeı Rumeli ıahvlllu el hanında klln acentasına mü 
Jl '.lfuanesine musaddak nüshalar he 2 adet Rumeli tab,·illıı amorti ıacaat Tel lsıanbul 1515 

C 
1

\ kuz gelmediğin?en te~ti ~ua~ 20 adet 1 lıydarpaşı limanı ıab- •• 
; .\melesi pazar\Csıye talık edılmış ,·iltıı lsıtnbul dördüncU icra memur-

" 1! , "ili-. O güne kadar mus~ddak 5 adet llaydarpıfı eshamı ıugundan: 
ı · !~ .llshalar Ankaradan gelmiş ola 11 ~ adet 6, l, 2, 00 1922 Yur.ın Sılomon Beyin Reşit efendi bin 

• ~' · :aıktır. tahvillıı Şiikrü Baliı efendiden istikraz eyle-
m~ ~· 1 ATİNA, 4 (A. A.) _ Res- ll adet Haydırpıfı Uman tıh di~ı 2800 lirayı mukabil ipotek 

' : ı 1i gazete, Türk - Yunan ltiiafı- vlltıı olan Bakırköy kaza~ındı Rauf bey 
t,. '\, ·ı a alt kanunu ne§retmektedir. 1 ıdeı Haydarpaşa eıbımı çifligi mahallesinde Ycdikule ve Si-

~\·· l\lcınaliki Şarkiye Fransız Ban· livrikapı haricinde altı kıt'a tarlanın 
ı
1 1 ~ Pangaloaun arkadaşları krnnı merhun cins ve nevin adedi yüz hl!se itibarile yirmi beşer hisse 
: ! l,~ beraet ettiler baladı muharrer eıhım '° ııh,·ilaun 

11 
otuz gün müddetle !lıılci evve-

enı : ı ·~ı ATİN A, 4 ( A. A. ) - Ayan 8 temmuz 930 tarihine müsadll salı liye mUzıyede~ine vaz olun_ arak. tali· 
enç 1 r tt~eclisinin husust.-ncUmeni Al- gunb saaı 14 ıe E!ham ve Tah,lllt bi uhdesinde ccman ( 38~ ) lırada 

" '.D b'll • • · Borsasında açık arttırma ile •atılı- ·· J b mi ve eg ı L · lan otomo ı en ıştıraaı mesc- olup bu kare yuz e . eı za a . 
r ' l l:n:sinden methaldar olan M.Pan _cı_~_ı _ll_l_ıı_o_iu_n_u_r._______ on heı gliıı müddetle ıhıleı kaııye 

~.r1 alos, M. Ta.ntalides ve M. Jl:li- Devredilecek ihtira müzayedesine vaz oluıımuııur. 
1 

\ er';n beraetıne karar vermış- Yedikule ve Sillvriknpı haricinde 
".ı tr.r beratı tarhn yol gaıben Mlıhııpışı ve bazen· 

ru · i •ı lorıuçların ıılasıııa mahsus ame l\hıstafı ıarlalan şimılen Sıdıka ha-
v' 1 i.t'a r k ç k nım tnrlası cenuben \~ertk bey ve .. i ;e Ü r - . e lıyeye dair lsl2baı. hakkındaki icat d . " 

1 ı ı .' için Sina! ~hldürijetİ L>numivesin· rcscsi ıarlası ile mahdut llç onum 
n · ı ... ı. 1. 

den istihsal ~miş oian 15 J·:vlül tarlanın b.hcr donümü üç~r ıra '°' 
ra ~, ra (Birinci sahifeden mabat) ı 928 tarih ı e 26244 ııur.ıcrolu ihtira vlne mevkii mezkQrde farkan yol 

fesine mütealliktir ve bir ih- beratı hakkındı bu kere başkasını garben çırpıcı çayırı ılınılen 1\lıt. aı 
Y• : . l~ laf mahiyetinde sayılamaz. fersg veyahut icarı vcrilecejtindcn p•'• ıe bazer ~lu>t•f• efendı 'e I • • 1 

Bugün Praga gidiyorum.Ey mezkar lhtirayı mm almak ,·e,-ahuı ba;ı.:n Relik bey verc,e<l tarlası ce 
" ti ~l\ı nihayetinde tekrar Türkiye- isticar etmek arzusunda bulunan ze· nııben \'side sultan vakfı tarlası ile 

•. ı li e, vazifemin başına geleceğim vatın lsıınbul Yeni l'ostehıne arka· mahdut altmış dönüm ıırlının beher 
.l)r e 0 zaman bu teferruattan i!ndı Turkiyc Hanında 18·22 ııume· dönUmü onar lira ı·e yin nıevkıi 

: ', ~c'l'ıaret küçük eyler de intaç e- rolarda Hın vekili llınri Walt<r me•kiııde şar<an Osm•n bey tarla· 
b, ! t Herek yeni ticaret muahedesi- !stok Efendiye miır ••t etmeleri sı garben tarik şimılen tarik ~ecu· 

ege ~ı'!!'lfi imzalanması kabil olacak- ilin olunur. ben tarik ile mahdut otuz donüm 'I · lr. -,-,ı-: -3-ıi-nc_il_H_u_k-uk_\_l_ıh_k_e_m-es-in_d_e_n_: tarla beher dönilmtl onar lir~ ve 
. \ 1 ladei mücrimin mukavelesi- )"İne mevkii mnkurdı farkın \ ılde 

A-se 1 !anımın Alı Uendı •ley- b MI h 
;; 1 ' ,~e gelince; Avrupa seyahatine ıulıan vakfı ıırlısı gar on ı aı 

bint ikame e)ledlği tr>cili talık da- ı K d · 
ı f ı kan Türkiye Hariciye müste- pa<> , ercse~I ıula'1 şlmı en 1 11 
' .ası i\in ir>al kılınan arzııbıle mer· .,.. 

ırı Numan B. Prag'ı ziyaret e buı tebli& ilmühaberi zirine muma- bey v.r<sesi tarlası cenubon tarik 
~rek bu mesele ı'le meşgul ola hı b 1 ld ·ııe mahdut oıus dönüm tarla beher ~ lloyhln lkametg.i meç u o utu 
k ve yakında neticelendirile- mabılltsi muhtarı ve mUblfiri ıara- dönumü on lira ve yine mevkii 
ktir. lından nıllen meşruhııtm ııılıtıl· mezlıOrdc şarkın Vılde ıullan \'lkfı 

ınış olmakla 10 ı;Un zarfında c.vap ,.e Kadri bey vere>o<i tarlaları g~r-
l 

l ,, 

•' 
Giresun hakimi 

t (: 1t Giresun Ceza hakimi Sırrı 
c ~ , ':u :ey mezuniyetle İstanbula gel

ı ı <at1iı;tir. 

1 ·~dı Bugiin de 100 Çekoslo-
~ :a vak gelecek 
• ı~ Evvelki gün şehrimize gelen 

:ekoslovak sokulları ile Romen 
h.rülfünunlulan dün şehrin 

ır(luhelif yerlerini gezmiıler ve 
..ro)arülfünunan ziyaret etmişler

ir. 
ıi. Bugünde şehrimize Bı.ılgar 
ıapurile 100 Çekoslovak sokolu 

ı.ıırclecektir. 
t İ; Evvelki gün gelen sokullarla 

1 0 lomen talebe perşembe günü 
> _'ireye, oradan da Atinaya gi-

verme'ı ilzert arzuhal ıur•tinin ilAnen ben Yınko ~tarlası fi malen pıııka 
ıtbligi ıen>lp kılınmı~ olunmıklı tarik ve cenuben ve şimıltn şlmen 
teblit makamını kaim (llmık tlzere dtlfcr hıtıi cenuben B'akırköyüne cl· 
~evfıyeı illn olunur. den ıarilı. ile mahdut tlç dönüm tar

lı on lira ve yine mevkii mezkOr
dı şarkın Vıldeıulıın valcfı v• Kad· 
. bav vereseıi ıırlalan garbcn Yan· 

İstanbul iskan mü
dürlüğünden: 

Kayserili Vasi!Akldcn metrOk 

olup yemi~ iskelesi Ahı çelebi 
mahallesinde Yoğurtçu sokağın
da atik ye cedit 14 No: lu 
dükkanın kendilerine tefflzi ta

lebinde bıılunan Filorlna müba
dillerinden Necibe binti HııınU 
ve Zeynep Hanım bintl Salibin 
1 1 Temmuz 930 tarihine lı:adar 
dairemize ademi müracaatlAn 

halinde diRer talİblAe teffiz edi-

n • 
ko tarlası ıtmalcn pıtlkı tarik ce
ııuben ,ımendüfer hıııllo mahdut 

irmi bof dönttm tarla beher dönü
~U onar lira kıymetinde olup bu 
ıırla derununda eleknilı firlıellne 

alı demir direlı: mevcuttur. Mezkur 
tarlalara talip olanlar lufmoıi mu
bammeninln bl1&oye muslp mlkdın
mn yllzde onu nltbeıind~ pey ak
çelerlni ılıarılı: 0119·4107 doıya nn
marulle 114-7-80 ıarlblndo 1+16 ya 
kadar ıııanbul dördllııcU icra mem111-
luguna blznı n btlvelıale :muucaaı 

ınır. 

'i'~ti~ [~ 1 ~:~~!!~~~.~~~ 1 
Llmanımıza muvasalau beklenen buında, Beyoğlu 2.~6? Şuh• 

Vapurlar ıentcsıı Mıhınu11ye ilanı altındı 
(GANJ) vapuru 6 Temmuz lsıınbul 740 

pazar (ltalya ve Yunanlstan)dan 1------------11 
('.\lERANO) vapuru 9 Tem- 7 Temmuz pazartesi Trab-

muz Çarşamba ( lıalya ve Yıı· zon birinci postası yapılım· 
nanistın) dan 

1 
yacaktır. 

Yakında limanımızdan hareket 
edecek vapurlu 

(GANJ) vapuru ı O Temmuz 
Perşembe (Lloyd Ekspres) ola
r:ık ıaat tam 1 O da ( Pire, 
Brendizi, Venedik ve Trleste)ye 

(MERANO) vapuru ıo Tem· 
muz Perşembe (Burgaz, Kösten
tence, Sulina, Kala~ Ye lbrıile)ye 
(GAŞTAYN) vapuru 10 Tem

muz perşembe (Sel.inik, Volos, 
Pire, Patras, Brendizi, Ankona, 
Fiume, vcnedik ve 1 riesce) ye. 

[COSULICH Llne] kum;ıan· 
yasının lüks vapurlarına aktarma 
edilerek Şimali ve Cenubi Ame· 
ika limanlarına gitmek için ten 
zllllı doğru bilet verlllr. 

Her nevi talslltı için Galatadı 
mumhane ( Lloyd Trlestlno :) 
ser acıntesıne. Telefon Beyoğlu 
2127 vaya Galata sarayında 
sabık Seltnlk bonmarşası blna
sındakı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkecide 
Kırzade hanındaki yazıhanesine 
müracaat edilmesi. Telefon 
htanbul: 235. 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR.! 

Seri, luks karıdenlz posta11 
l\,J'}l 'a·ıu··ı 7 
JV l et Temmuz 

PAZARTESi 

NAl'.VI V APL RLARl 

lzmir Postası 
Seri, LUks ve muntazam 

ADNAN 
6ıncı 

vapuru 
'ftmmuzun 

pazar 
günü 16 da Gılııı rıhtımından hı· 
rekeıle ( lzmlre ) ve Salı günü 
bmlrdca lswıbulı hareket eder. 

Galatı gümrük karşısında Slıe 

Franıez hanında 12numarıdı llmu
ml ıcanıılıtına müracaat Tclcloa 
Beyotlu: 1041 

Bartın -lneholu Postası 
HiLAL 

~ıpuru 7 Pazartesi 
1~mmuz ' 

günU ıkşanıı Sirkeci rıhumından 
hareketle Ereğli , Zonguldak , 
Bartın , Cide , lnebolu , lllşı 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. Ylik ve yolcu için 

Sirkecide yeni handı 1 num
rolu acentaıına mUracaat. Tele
fonu lst~nbul Ş 105 

lsıınbul . .\ıUye Mahkemesi ikinci 
Ticır<t Dairesinden: 

Mahkemece lllhrnı karar verllcn 
Hacı Kazım 1'1brizi ve şerikini ala· 
calclıları kırıı konkordııo teklif 
etmektedir. Alıcıklılann 16·7·9JO 
ıır1blne mU11dlf çarşamba gUnü ıuı 
J 5te hıınbul ikinci ticaret mıblre· 

muine marıcutlın llAn olunur. 

lzmlr - Mersin 
sür' at postası 
(Konya) vapuru 8 Temmuz 

salı 12 de Galata rıhtımından 

kalkar Çarşamba sabahı lzmlre 

varır ve aynı gUniln akşamı 

lzmlr'den kalkarak Antalya, 

Alaiye, Mersine gider ve dö
nüşte Taşııcu, Anamor, Ala
iye Antalya lzmir'e uğrayarak 

gelir. 

lskenderlye sür' 
at postası 

(İZMİR) vapuru 11 tem
uz cuma günü saat 13 t 

Galata Rıhtımından kalkara 
rtesi sabah İzmir'e varaca 
e ayni günün akşamı İzmir 
en kalkarak pazartesi İsken 
erlye'ye varacaktır. İakend 
'ye'den çar,amba kalkarak 

cuma İzmir e varacak ve öğ 
leden aonnı. İzmir'den kalka 
rak cumarteıi öğleden soıır 
1atanbul'a gelecektir. 

İstanbul -lskende
ri ye yolcuları için 

lirıı 

Birinci kamaralı 120 

!kinci ., 80 
Üçüncü ., 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 o 
tenzilat yapılır. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Menin) vapuru 8 Temmuz 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

kalkar Gelibolu, Çanakkale, 

Küçükkııyu. Edremit Burhı· 

niye, Ayvalığa gider ve 
dönüşte mezktır iskelelerle bir

likte Altunoluğa uğrayarak 
gelir. 

TAV JLZADE \"APURLARI 

Ayvalık - lzmlr postası 

,-\,!~~~u 
ller Pazartesi saat l 7 de 

Sirkeciden hareketle Gelib

olu, Çanakkale, Edremit, Ay

valık, Dikili ve lzmlre azimet 

ve Çanakkıleye u~rıyarak 

avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da 
verilir. Cuma ak~amı Edre
mit yolcuları trene yetiştirilir. 

Adres: Yemi~te Tavllıade 
iraderler telefon htanbul t21 O 

(ı 

HugilnkU yenı 

bllaıeceml:ı. 

SOLDAN SACA: 

eğlenceleri 

DUnlı:U bllmecemlzlıı 

halledllmlt telı:ll 
YUKARDAN AŞACI: 

1 - Kış yağmuru (3). Büyük bir 
hayvan(3). 

2 - Tabaka (3). 
3 - Nota (2). Vermek (3). Kır-
mızı (2) . 

1 - Baı (4). Köpek ismi (4). 
2 - Kırmızr (2.) Allah (3). 
S - Bühtan (6). 
4 - Rabit edatı (2). 

4 - Bir erkek iami (3). En iyi (3) 
5 - Pata (5). 
7 - Büyük (3.) Bayağı (3) . 

6 - Beyıir (2). Bir içki (4). 
6 - Uzak nida11 (2). 

8 - Bir meyva ·3. Arı reçeli (3). 
9 - Bir nevi kumaş ( 4). Hançer 

7 - Hmm (6). 
8 - Kırmızı (2). Sakaf ·3. 

(4) 9 - Erkek dadı (4). Parlaklık (4) 

Haril, hayat, kaza ve oto nobil sigorlalannızı 
Cılaıadı Ünyon hanında Hin ONVOS SiGORTASINA 

Yaptırınız. 

Türklyede bili fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
kumpanyasını bir kere uğramadın ıigorıı yıptırmıyın!l. 

Telefon: Beyotlu - 2002 

1 LAN 
1000 ili 1500 adcı ııbtı sandık karalı zarf usullle satın ılınacakbı 

münakasa 22 ıemmUz 930 tarihinde 111ı günü sut 14 te Jandarma ima· 
llthaneılnde yıpılıcakıır. Şartname Gedlkp~ıda imıllımıneden v.riH• 
Tcklifn•"'•~ln •ırzı 11hriri •ırınımede mü•derlçrir, 

• • • 
Mtinokasa 

'f arlhi Günli Su. 
12000 'falum kışlık elbiıe 

15555 ıdeı ıerpuş ve i111a-
l!l-7·9JO pızarte 1 10 J 5555 ~lı dolak 1 Biçki 

J 22211 adet kaput llycsl 21-4-930 pazartesi 14 
Kumaşı lmıl!tbaneye alı olmak Qzre yukarda cins! ,.e mlktsrlan yazılı 

Molbusaıın kapılı zari mUnakasa usulllc btanbuldı Jandorma ima'. ıhanesınc~ 
lmallyo ve münakasa zamanları hlularında yuJlıdır. Şartname Jandarma 
lmalAthanesinden verilir. Teklifnamenin tarzı imllsı flTtnamede mllndcrtçıir. 

f usta Tel~ral ~. M. levazım Mü~Orlo~~n~en: 
l - Müstahdimin için imal ı §İmdiden, teminat ve teklifna· 

ettirilecek 2500-2700 takım elbi melerini ihtiva edecek kapalı ve 
se ve kasket kapalı zarf usulile 1 memhur zarf lan tevdi için de 
mUnakasaya konulmuııtur. mezkur tarihe müsadif Çarşştıl 

2 - İhaleei 16 Temmuz 930 ba günü saat on dörtte İstanbul 
tarihinde icra kılınacağından da Yenipostane'de mübayaal 
taliplerin şartname almak için komsiyonuna müracaatları. 

Evkal Letazıın ınn~orıuıun~en: 
Mlkdın Cinsi 
8000 kilo Kunı luulye 
ı 000 • Zeytin yafı 

500 • Sade yıRı 
ııooo • Pirinç 

Fukara imaretlerine !Uzumu olan dört muharrer dtırı kalem crulı aın a 
mUnıkauya vazedilcrek Temmuzun yirmi birinci paurtesl gllnü •a•I oıt 

1 
o 110 

dilr, 
yaç 
dilec 

2 
tam 

gi 
den 
inci 
2 ne 
inci 

3 
gele 
leri 

ci 
tali 

ını 

er 
rac 

5 

reti 

dık 

bir 

dir 
esa 
da· 

zi 
ile 
lan 
iç' 
rili 
ter 

be~te ihaleleri icra eaileceginden talip olanların ıerılıi anlamak \e numu· m 
neleri gtlrmek üzere her gOn levazım idaresine ve lhal~ günL de ıdare 1 a 
encümenine müracaatları. 

TablisiJe ~. ınu~urlu~un~an: 
ca 
gı 

Rumeli Tahlisiye mıntakası keşif 16848 liradan ibaret o\all 
merkezi olan Kumköy (Kilyos) mezkur yolun ihalesi 16 tenı
mevkiindeki tahlisiye mebani- muz 930 çarşamba günü saat 
sile iskeleye kadar olan yolun, 14 te icra kılınacağından taliple 
Arnavut kaldırım tarzında ye- rin bu baptaki şartnameyı gör· ca 
niden inşaası yirmi gün mii~- me~ üzr~ ?alat~da Rıhtı~ cad· ya 
detle ve kapalı zarf usulile mu- desındekı ıdareı merkezıyey• 

· nakasaya vazedilmiştir. Bedeli müracaatları. 

Zayi: Galata lıhalaı Gümrüp;tinün 
31 7-29 tarihli ve 2160 No beyan· 
name muhteviyatının .J. CC 1461 
markalı bir :;,ndık mensucata ılı 
9084 No makpuz senedi zayi ol
muştur. NUshai saniyesi talep edil· 
diğinden işbu kaybolan 1enedimin 
biıkmü kalmamıştır. 

J. Kısıro lsıanbul Celal Bey Han 

Beyoğlu Beşinci icra Dairesinden: 
Mahcuz ve furuhıu mukarrer 

karyola, kınıpe, koltuk vcsalr eşyal 
beyciye 10 7-9JO ıariblne müsıdlf 
perşembe günil saat dokuzdan iti
baren Taksimde Taksim palas apJr
ıımanının iki numcrolu dairesinde 
bllmUzayedc furuhı olunacağından 

talip olanların yevmı mezkQrda ma
hallinde hazır blllunıcak memuruna 
müracaat eylemeleri i!An olunur. 

Pertevniyal ;akfından: 
Kıdırga'da Kadırga cıddc<inde 

SJ numerolu arsı ile Kopıilbaşında 
\'alide 1 lanı ıahıında 1-38 numeroıu 
dükkln müzayede cuakındı mııhu
rer ıerıiı dahilinde ve yirmi gün 
müddetle a'enl mnzayedeve konul· 
\lluştur. Yevmı miızayedc Temmuz 
ayının yirmi ılnsını mUsadir cumar
tesi günüdür" Kirslam:ık isteyenlerin 
yevmi mezhurda <aat on beıe kadar 
bıanbul Evkaf mtidüri.etindc l'er
te> nival \'aklı id&re$İne veya encil· 
rnent- mürıl.'.'ııt e' lrm,..Jeri. 

Devredilecek 
iht;ra beratı 

• Beton ıup;la imaline mahsul 
malılnelcrde yahut bunları alt isll· 
hat • hakkındaki icat için Sinııl 
MüdOriyeti umumiyeslnden istihsal 
edilmiş olan 19 llızirın 1928 ıarib 
, .• 703 numerolu ibura beratı hık· 

kında bu kore bışkuına ferağ ve 
yıhuı icar, ~ erileeeginden mezkOr 
ihtirtı uun almak ve yahut 
isticar etmek arzu.unda bulu· 
nan zevann lsıanbuldı yeni p-0nı· 

hane arkasında Trük•ye Honınd• di 
18·22 numarada kAnın vekili HAN· h' 
RI \'Al.Tr:R !STOK ~:fendiyc mil· 
rAcuaı etmeleri ilin olunur. 

t 

Devredilecek ihtira 
beratı 

• Mılzemei !\.lıddlyenin u ulu 
muımeleşi, hakkındaki icat ıçir "inal 
lllülklyeı Lmumlye<inden i tihSlt 
edilmiş olan l<ı ağustos 1920 ısrlb 
ve 3087 numerolu ; ıtira beraıı hık· 
kında bu kere başkasına ferağ veyıhU1 

icara 1erilccckinden mezkôr ıhıirıl'! 
'atın almak veyahut i ıicar etmt~ 
arzu,unda bulunan ?C\ltın ı.ıanbU 
,·eni postıhsne arkasında Türkiy• 
İ lanınd'ı 18·22 numerolırda klld 
, c klli llA!llRI WA!.TER ls'fOIC 
Efendiye müracaat eımeleri JllO 
olunur 
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MILUYl.T PAZAR 6 TE.\1MUZ 1930 7 

ilan TDZLAiçMEl.ERI ~~><><XX>ô<X'X'.O • 

1 - Askeri liselerle Orta mekteplere 930-931 ders senesi kad- Gazi mua lim mektebi 
1

1

eşkil~ltı ''C kabul şartları 
0 noksanını doldurmak ve yüksek sınıfların talebeleri tercih 4 Temmuzdan ve sabahlan 8 den itibaren fİaydarpaşa'ya hareket eden vapurların mnleri membolara 
dilmek üzere aşao-bıdaki şartlan haiz Türk talebesinden ihti- l'"V'"V'"V'"V'"V'"V'V-V-V"V-V"V-V"V'"'V'"'.>< kadar gidip gelirler' 

yaç miktarında leyli ve meccani olarak talebe kaydü kabule- ~~~~~~~~=::=::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;:::_~:::_!::::::.:::.:..:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.::::::'.::::::::::~~ 
dilecektir.: E • t S d '"" •• t k • J • • mnıye an ıgı mus a rız erının Gazi Muallim mek.tebl bir iburl ve bir mesleki k.ısımdan milrek-

A - Devre Sınıf için kep yüksek dereceli ve leyli bir mualllm mektebidir. 
ı 6 ,, 16-lt yaşları içinde olanlar d •kk t• ihzarı le.ısının tedril müddeti iki sene olup ikinci senede talıbe 
1 7 ,, 17-18 ., ., " nazarı } a ıne fen ve edebiyat şubelerind en birine •ynlır. Mektebin lhnrt k.ısmını 
1 8 ,. 18· l 4 " " " E • d d .. d bitirenler mesleki kısma geçerler. Mesleki kı11111; 
ı 9 .. 19-ıs .. .. .. nınıyet san ığı mü iirlüğun en: ı - Riruıre. 
t 10 ., 20-16 ., ,. ,. t - Tabliye, 
1 11 ,, 21-17 ,. ,, ,, Vadeleri hult'.ılünde tedlyei deyn edilmemesinden dolay• bllmüzayedc satılan emyıll gayd· 3 _ Tarih ve Coğrafya, 

B _ Evvelce gördüğü tahsilin derecesini gösterir şahadet- menkule borçlulanna bir hafıalık son bir ihbarname gönderileceğine dair ne Sandık nizamname- 4 _ Edeblyıı, 
name veya tasdiknameyi haiz bulunmak. sinde ne de icra kanununda bir sarahat olmadığı gibi müşteriler tarafından yüzde on zam için 5 - Pedagoj~ 

C _ Vücudün teşkilatı ve sıhhati müsait ve sağlam ve her vuku bulacak müracaatlar da kabul edileceğine miltedalr bir kayit olmadığı halde eski kra kanu· Şubelerin! hnidir. Mesleki şubeleria ıalı511 mflddeti ilç .ıımestirdlr . 
.. rlii marazlardan beri olmak (emrii kumandaya mani rekaket nundan mtiltebes bir itiyat salka~Ue vukua gelen müracaatların is'ıfıaa imkıln olmadığından a!A- Bu şubelerden birini bitirenler orta mekteplırlı muallim moktepletlne 
· illQ arizaları olanlar ve boylan pek kısa olanlar alınmaz.) kadaranin kat'! karar çekilmezden eve! borçlannı ödemiş veya yenilemiş bulunmaları !Azım gel- muallim olurlar. 

D - Kusursuz bir seciye ve ahlak sahibi olmak. diği i!An olunur. A. Mesleki kısım -ulan Darülfünun Fen, Edebiyat ,ubelerıne gir• 
1!: - Ailesi hiç bir sui hal ve şöhret sahibi olmamak. rek Qç sömesılr dalıa devamdan JOora lisan lmı:Uıınıtı.1 iştirak etmek 

2 - 6 ncı sınrfa yani birinci devre birinci sınıfa gireceklerin lstanbul Dördüncü icra Me- Emniyet sandıg" 1 hU:k.ını kazanırlar. 
m devreli (5 muallimli ve 5 dersaneli) resrıV ilk mektep şa- tr'urluğundan: Gazi :\luallim mektebinin ihzarı kısmını qagıdıki şartlan hal& 

adetnamesini haiz bulunmaları ve hususi ilk mekteplerde tah- Kartalın Dolay Obe kariye- " d " ı ·· ~ " d talebe kabul olunur . 
• il .~denlerin ilk mektebin son iki sınıfında "okunan derslerden sinden Mu_staf çavuş bin Musta lilU llf ugun en: 1 - Vucudu sağlım ve kusursuz olmak. 

• ımtıhan veı1heleri lazımdır. Orta mekteplerin 2 nci ve üçüncü fa ağanın İstanbul Ziraat Ban- Emine Huriye Han~ın 3760 2 - Yaşı yirmi üçten fazla olmamak. 
mıflarile lise sınıflarının her hangi birine girmek üzere müra- kasından borç aldığı 130 liraya ikraz numaralı deyin senedi mu 3 · hk. muallim mektebi mezunu olmak. 
aat ~en hususi Orta mekteplerle tahsili Orta derecede olan karşı birinci derecede ipotek cibince ve Üsküdar Selman Ağa 4 

- Mektebe kabul için yapılacak mlısabakı imtihanında 
r:smı v~ hususi meslek mektepleri müdavim ve mezunları gösterdiği Dolay Obe kariyesin mahallesinde Atlamataş cadde- muvaffak olmak. 
gırm~k ~stiyenleri sınıftan evvelki sınıflanıı. bütün derslerin- de Tirinkodere ve çardak ve sinde 10 numaralı dükkanı ter- :\lektebin ihıarl kısmının müsabaka imtihanını girmek. isteyenler 
:?e~ ımtıhan edilirler. Bu meyanda askeri tedrisat hakkında 8 başlamış mevkilerinde üç kıt'a hin suretile E;n-;ı.iyet Sandığın- Te.mmuıun 19.JO nihayetine kodar ilk mu3llim mektepleri müdürlük· 
ıncı. s~rfa girecekler 1 inci kitaptan 9 uncu sınıfa girecekler 1, arazi birinci ihalesi yapılmak/ dan istikraz eylediği meblağın lenne. ve muallim mektebi bulunmıyın yerlerde ona mektep müdür-
~ n~ı kıtaptan 10 uncu sınıfa girecekler 1, 2, 3 üncü kitaptan 11 iiüzere otuz gün müddetle mev vadesi hitamında ödenmemesi luklenne mnracaat etmelidirler. 
ıncı smıf · ki 4 k' · 'h d·ı· ı h b'l · · Yapılacak müsabık · ·h ı a gırece er 1, ıtaptan ımtı an e ı ır er. kii müzayedeye konulmuştur. ase ı e ıstıkraz esnasında ta· 1 ımu an ınnın tarihi iki Ag-usıos cumsrıesi 

3 - ~esmi Orta mekteplerden ve Lise sınıflarından naklen Mezkur Tirinkodere mevkiinde yin eylediği ikametgahına teb- ve 4 Aıı;ustos pszarıesi günleridir. imtihanlar muallim mekteple:iode 
ge~enlerı_ ask~ri t~drisat ~tap~arında~ hangilerini ~akip ettik- ki ta .... anın hududu Şarkan şe- Cafer Fahri Beyin j ligat ifası için gönderilen 91 bul~nmıyan ye~ler~c orı~ mekteplerde tahrir! olarak vapılıcakar. 

n.ne daır vesıka ıbraz ettıklerı ve saır şartları haız oldukları kerci İsmail tarlası Garben de- eserlarl : günlük ihb~mame zahrına ma- lmaban sualleri Gazı :\luallım mektebi müdürlüğünden gonderlleccktlr. 
~elınıp1rklaar bulunmadıkları takdirde muadil sınıflara biliiimtihan r Şimalen Şayeste H. tarlası Kuruş ! hallesi hey'eti ihtiyarilesince Gazi 'lfoalüm mektebinin mesleki kısmına !huri kısmı bitırenlcr· 
~ C 1 h ·ı den başka •ı•ğıdakl şartlan haiz olanlar da kabul olunu•. 

4 
K. . . . . . enubenNebiye H.tarlasılemah Tuul:çul ıık 200 ·yazı an meşru attan mumaı ey- • 

- ayıt muamelesı Temmuz ıptıdasında başlıyacaktır. 1 ını t ttu V 'kt t h · ·k· Keçi beslemek 50 

1 

ha Emine Huriye Hannnın ve- 1 Vücudu sağlam ve kusursuz olmak. c· dd d ki . 1 d .k. . d u r. e mı arı a mınen ı ı 
ı ma e e İartlan haız bulunan talebe er 611 ı ıncı evreye d .. ·· d .. B' k d 1 b. Salon ve av köpekleri 50 fat eyledig" i ve Nurettin, Necati, il - Yaşı yirmi beşten fazla olmamalc. 
Jip ı 1 b ld K 1. b" . . d li 1 1 onum ur. ırsa ız o ap ve ır ·r ki o an ar stan u a ule ı ve ırıncı evreye ta p o an ar k .. ·ıd· M 1 h. avu an çok yumuttlatmak Fuat Ahmet Saı"m Beylerle 3 - Liseden mezun olmak. 
alıcıoğlu As. LS. lerine ve İstanbul haricindekiler de doi!ru- b~ytuyuf mduştemı. ırt. a lıns.a ı- için ne yedirmeli 10 ı ' 

d 
- - ı ara ın an zerıya yapı ış Meliihat, Saime Hanımlardan . A) Mesleki kı.m: n Peda 'Oji ,abesloe geçmek için ihzari kısmına 

' riyetlerine k • r 
0 

M 
1 1 

d ır. ıyme ı mu ammınesı ta- başka mirasçısı olmadığı ve mu gırmcz n cvvc ı sene ıık. mektep muallimllg! yapmış bulunmak an ogruya dahil askeri liseye veya Orta mekteplerin mü- t K t' h . . · ı Çiftçi Ku'"tu" phanesi d ı ık ' 

ı . • ve as erı ıse ·ıeya r.t~ P· 0 mıyan yer er e mamı yüz liradır. Ve ard k lstanbul Ankara caddesi No 49 maileyhimden Fuat Beyin ma- şarınr. 
ulunanlar ılanı okudukları tarıhten ıtıbaren bulundukları yer k.. d k" 1 hç d a - B) M ı k k b ı 

d 
k' b .. .. k k • . . . mev un e ı tar anın u ud'J İ - halli ikametinin meçhul bulun- eı e 1 ısım şu e erine girecek lls. mezunlan 20-EylOl-930 

er e ı en uyu as erı K. veya amıre veya askerlık şubesı Rs. Ş k T h" 1 . ' stanbul Adl ı"e leva- d Al S . B E tarihine kadar mektep müdürlü'°'"',. müracaıı eımelidlr'.·er. 
iklerine istida ile müracaat ederler. Yeniden kaydü kabul ar an a ır çavuş tar ası Şı- 1 V . ugu ve 1met aım ey rzu ~· 

uamelesi lisenin son sınıfları için 25 Temmuzda diğerlerinin mGalben yol ~ke~lubenhdKabrıstVanİZlffi nıu"du··rıu··x-u··nden· rumda Kolordu kitabetinde bu- f):>:X><><>ıC~ıÇıQı::)=Oıı<>< 
ınıflar için 10/ 8/ 930 hitam bulur. ~r en tarı : e ma utt~r.. . e 1 , M • lunduğuna dair yazılan meşru- z· t Oh d' . 1 k . t ı· 1 

B;e:':~;~tnb~~~;~:~t:ıü~~ar~t~~~i~~~;ı~;~~:~!iden as- ~;t~;ı~~:;i1~~h:~:nf~;s~~ I bir :.~;zi r:.;rf;~~. ta~~;1ı~;c!~0:~:~ ~aa:t ~::aesir;:a;:~~;;:~~~;y:~ ıraa Dl uBllulSI o ına IS BJBil ıse mezun arına 
eri liseye geçmeğe talip olanlar kabul için müfettişlige mü- mamı yuz Y~~ı lıradır. Ve ?aş adl iye ceridesinin aleni münak8'aya eden muhabere neti-; esinde Ko- İl·' 

racaat etmelidirler. lamış mevkıındek1 tarlanın ııu- vaz'ı takarrür ettiltind•n i•rıname- lordu kitabetinde bu isimde bir an 
5 _ İstidalara raptedilecek evrak vesaik ;ıunlardır: dud':1 Koca. Mehmet .bağ~ ve şe- sinde wuharrer ev.arı kanuniyeyi haiz zat bulunmadığı bildirilmiş ve Ankara da tesis edilen Yük- 2 .• 17 den aşağı 22 den yuka 

A _ Fotoğraflı nüfus tezkeresi veya resmen musaddak su- keroı İsmaıl ve Hacı Alı tarla- taliplerin yevmi ihale otan 10 tem· diğer vereseye tebligatı Iiizime sek ziraat mektebi 931 senei dev rı yaşta olınamaıa:.ı 
eti. sile mahduttur. ve miktarı talı- muz 930 perşembe günu saat !4te icra edilmiş olduğundan ilan ta resi bidayetinde tedrisata başlı- . • .. 

B _Bir seneyi tecavüz etmemiş aşı şahadetnamesi (Aşı şa- minen üç _dön~dür. ve k~ymet~ Adliye VekAletlnde müteşekkil mu· rihinden itibaren 91 gün zarfın- yacak ve şimdiden staj için ta- ~~-. Zıra.a~ n:ıesleg~ kabul 
adetnamesi olmıyanlara askeri lise veya Orta mektep hekimle- muhammınesı tamamı yuz ellı bayaa komisyonuna kanun dairesinde da verese tarafından borç öden- !ebe alınacaktır. ~ttı~ı kabıliyetı bedenıyeye ma-

ri tarafından meccanen aşı yapılır). liradır.Talip olanların kıymeti müracaatlan ve şartnamelcnn ise mediği veya yenilenmediği tak- Kayt ve kabul edilecek efen- lik ılel ve emrazdan salim olrr 
C - Mezun bulundukları veya tahsil eyledikleri mektebin muhamminelerinin o/ o 10 nu lstanbul adliye levazım daire5lnden dirde mezkilr dükkanın bilınüza dilerin : lan 

fotoğraflı şahadetname veya keza fotoğraflı ve teferrüath tas- nispetinde pey akçesini müstas merkezde mubayaa komisyonundan yede satılacağı ilan olunur. 1.- Lise mezunu olmaları 4.- Staj veya tahsil devresinin 
.. ıknarn . h'b istenilmesi lüzumu n n olunur. v ·ı . . da ,. esı. ı en ve 928-/9711 dosya numa- lstanbul Dördüncü icra Me- 2 - eka etın tensıp edeceği ortasın meşru mazeretııiz 
d kD- Ailesinin ve kendisinin sui hal ve şöhret sahibi bulunma- sile İstanbul dördüncü İcra me- lktisa t Vekaletinden: murluğundan: çi~li~lerde bir sc:ııe st~j ıı:örme s~j veya mektebi terk edenlerin 
.,;r ~~ .. hakkında mahalli hükumetinin fotoğraflı ve musaddak murluğuna müracaat eylemeleri Denizli Vll&yetl dahilinde Boldan Kartalda Dalyan Ali ~ğa ve l~n lazım~. Sta! Vekaletın ta: Hükilmet tarafından ~endilerine 

~haberi : . • ve is~eyenlere dosyasından da- kazısının Sızak karyesinde hududu kerimeleri Emiı:ı.e vemahtumla yın edecegı resmı veya hususı yapılan masrafı tazının edecek-
d' d Asken lıse veya orta mekteplere kabul olundugu tak- ha zıyade malilmat verilebile- malum arazide şimalen Buldan şos.,ı u Hilmi ve Mehmet efendilerin çiftlik ve müessesatı ziraiyeden !erine dair Noterlikten musad. 

ır ~ me~tebin tabi' olduğu ve olacağı kanun talimat emrü ceği ve 7-8-°130 tarihinde saat ve içme su deresinin tel!kl ookıa· 1stanbııl Ziraat Bankasından bi~sinde.yap~la~ ve staji~er dak kefalet vermeleri şartlarmı 
~~~sa~. ~ı~ kaydii şart tamamen ve aynen kabul edeceğine 14 den 16 ya kaıJar müzayedeye sından Armutlu gıdiği noktasını borç aldıkları 300 liraya karşı len st~J r:ı:ıuddetınce mahiye da haiz bulunacaklardır. Bu ı;e-

ır ;e~sının, ve kendisiniı:' birer taah~~t. se.nedi. d_e~am olunarak birinci ihalele- kadar hata müstakim. garben Armutlu birinci derecede ipotek göster- 50.- Lı~a ucret~e ayrı~a harcı- raitte dahil olmak istiyen efen-
• Sar alı, uyku halınde ge_zer sıd~lı! bayılmak ve mara- nnın yapılacağı ilan olunur. ~:s~~ ~~~!~ı~~: !~~ı:~sı~ay~.~~: dikleri Kartalın çayır mevkiin- rah ta_hsısatı venlecektır. dilerin eylill 930 gayesine ka _ 
~ çırpınınağa müpteli olınadıgı (Bu gıbı hastalıklardan biri -- de bir krt'a bostan ve Maltepe Tali~~er. bund.~ baş~a ; dar İktısat vekaleti ziraat umum 
ıl e mektebe vermezden evvel maUU olduğu bilahara anlaşı- ben Kaplan Kıya ıepulnden yukan dag-ı m'""•kiinde iki kıt'a arazi 1.- Turkiye Ciimhunyeti tab- miidürlüg'üne mu··racaat etmele-
an talebe mekt ık lır Ve o zamana k d Hırtl•k. tepesine kadar hıtu müstı· ~r 

· · ·· epten ç an · a ar 0 talebe kim, >ıarkan mczkOr yukankl Hırtlak birinci ihalesi yapılmak üzere asından olmaları ri ilin olunur. 
ı~li~) hukilmetçe ihtiyar olunan masarif velisinden tazmin etti- tepesin. den Boldan Rotası ve İçme su .. "'dd tl kii" il 
rı r ' ve evli bulunmadığı ve her hangi bir zamanda tahsili y otuz gun mu e e mev m -
terketmek isterse ve zabit olmadan evvel evlenirse mektep dere5i te!Aki noktasına kadar hım zayedeye konulmuştur. Mez-

f müstakim ile mahdut l 200 ceripten k" r mevkı'ı'ndeki bostanın masra mı tamamen tediye edeceği hakkında notrelikçe mus d ur çayı 
ilan 

ı k li a - ibaret arazide Boldo.nlı zade Mustafa ı d d ş k y ag·a e a ve sinin taahhütnamesi. ıu u u ar an unus v 
G Lütfu Bey tarafından meydrna çıka· G b IJ · B · p ı El H 

• - Peder. ve validesi hayatta değil ise velisinin kim ola- nlan liP;nit ıradenl 99 sene milddctle ar en :ıacı e~~ aş~:.ar a- .?"evm ariciy~ Vekaletinde on dördüncü dereceden mev-
c~dgmı~. ve tdat.ıl zaınabnındb~ mez~n gidecek ise kimin nezdine m~:J:g~~ı~~a~~rdüncü icra Me- mumaile)h uhte•tne ihale olunıcı ları veŞimalen ayan ı ağa cut munhal memunyetlere talimatnamesine tevfikan bilınü-
gı ecegıne aır mute er ır vesıka. ğından ;haleye ~ri~zı olanların ~·: bostan;; ve Cenuben çayır ile sabaka memur alınacaktır. 

H - Heyeti sıhhiyesi mümkün mertebe tam ola k • . Kartal'ın Dolay oba kariye- den nizaınnamesının 3fı \·• 37 ıncı · mahtuttur. Ve miktarı tahmi- Müsabaka imtihanı 16 temmuz 1930 çarşamba günü saat 15 
bir hastanenin veya muayene komisyonlarının sıhhtr:s erı sınden J:Ia~an ağa zevcesi Sıdı- maddelerine tevfikan tarihi iltndan , nen iki dönümdür. Ve derunun te Ankarada yapılacaktır. 
(Kabiliyeti bedeniye talimatnamesinin muaddel (A) s!ton~ k~ H. bıntı İsmailin İstanbul ltiharen iki ny mtiddet.' rfı ·"• An· da bir kuyu vardır. Ve borçlu Müsabakaya iştirak için taliplerin mem · k 
veçhile.). unı 1 Zıraa.t Bankasmdan borç aldıg' ı kara'da lkıisu \'ckdleııne '" malıal· . !ardan Mehmet efendi tarafın- 4 üncü maddesinde yazılı olanı'ardan b k unnd anununun 

ıı ı ı d k llıeLe b arzuhal aş a aşagı a yazıl• l"V0 a 
6 - Muhtelif sınıflara kaydolunan talebe miktarı kahul d·. 1 e ı. ıray-a karşı birinci derece- ın. • ma · •mı "· il! ! dan zeriyat yapılmıştır. Kıymetı fı da haiz olmaları lazımdır. 

ecek miktardan fazla ise ma,tlup şeraiti haiz olanlar ar~ e ı_ ·de ıpo:e'< g. osterdiği Dolay O- ~-a~vlemekrl n olunur 1 muhamminesi tamami 300 lira A - Hukuk Mülkiye Ulfımu sı·yas·y İkt" eli 1 . 
f usın be k d rr: 1 . V M 1 d - k"· d ı • .. • • ı e, ısa ye ve et -

asını lanna göre Türkçe, yabancı dil riyaziyat, tarih, cog"raf. , 3::1-Yesın e .ı...iringo dere. lmnbul liseleri mubayaat ko· dır. e a tepe agı mev ıın e maıye ve fakulte derecesindeki Yu''ksek T" t kt 1 · -
b • mevki d k. · ı d ı k' 1 1 d d ş k K' 1 • • ıcare me ep en veya a ve ta iıyat derslerinden tahriri müsabaka imtihanı yapılı ' . · .ın e ·aın arazi birine· , misvonun an: · ·ı tar anın ıu u u ara n ır- j Hancı ye mesleği ile alakası bulunan mümasil yüksek mek-

7 - Mekteplerdeki kaydii kabul komisyonlarınca kayıt v~· ı~~lesı .. yapılmak üzere otuz! J" . ho~ısyonı:;:~~fı~m nı~~~t~pl~~iı~ kor bost:ını Garben. Fuat bey teplerden birinden mezun olmak: 
ayanı ka~ul göı:üle~ tal~b~lerin kabulü ~ayıtlan il.e dahili gun muddetle mevkii müz~y.e-! ~~~;;~~nı:~ın ı-6·931 rarlhinc h· tarlası Şbımalen ~,arık Chenuben B - Bu kabil mektepler şahadetnamesini haiz talipler bu
urnal edılmelen mufettışlıkten aynca verılecek emır üzerine deye konulınu~~ur.M~zkilr tınn dar ihtiyaçtan olan yum~rta, . sade· BK.irko

1 
r
1 

odstanıAI~ e _mı\ tuttfur. lunmadığı takdirde namzetler evvela bu mekteplerden birinde 
apılır. go dere mevkıındekı tarlanın yaı:ı, şeker, kuru mey1aları ılc bit orç u ar an. ı aga tara ın- okunan derslerden imtı'han verd'kt .. b ka . . 
8 O h d d 1 • ,,.. 930 · 1 M' ı en sonra musa a va ıstırak 

- rta mekteplerin birinci ve ikinci sınıflarına alınacak u u u şarka~ Mustafa tarlası- ~ı~m süt ve. se!>ze en ~v:.7·. · ta· danzenyat yapı mıştır. ıktarı hakkını ihraz ederler · -
iatıl~r tamamen Konya ve Erzincan askeri orta mekteplerine na g~rben Salıh efendi tarlası- r.bıne musa~ı! pazar tilıu. ;aat on tahminen altı dönüm iki evlek- Müsabaka imtih~ı berveçh· . d" . 
e uç~n~ü sınıfa alınacak olanlar İstanbulda ve Bursada bulunan na Şımalen yirmi hatve mesafe •lt;da ı~alesı 1 ~fra k~~1;1c':~Y:·~~n~~- tir. Kıy?.1et;. mduhamV mi~esi ta- 1 - Hukuk, İktisat ve tari~t~~y::r ( ı 815 ten zamanımıza 
.sk.en lısele~le Erzincaı:ı ve Konya Ort mekteplerine ve müfet- de cebel cenuben tar.ik amile ~·u~t=r T~~~ı ~ı:Oıann şartnamde· mamıdy~z ırak.~r. e. Y~~e Mal kadar), hakkında tahriri ve şifahi sualler her biri için tahriri 
şlıkten verılecek tertıb~t veçhi le alınacaklardır. Lise ikinci mah~uttu'.. ve tah.ı:nınen a.ltı ri görmek , e ufsllit almak iı •ere tepe agı mev ıındekı dı.ger tar ve şifahi beraber tam numara ondur. 
ev~e sınıflarına kabul edılecek olan talebe tamamen İstanbul- dmn. um. mıktarında uç rubu lııs- Galatas."•Y .useslndekl komısyon lanın hududu Şarkan tank Gar- 2 _ Türkçe ve Fransızcadan t 1 • .. • • 
akı B • f ki b n ıcaatlın b S · K · 1 ş· a ınr ve tercume her hın ve .. ursada~i ~skerı liseler ihtiyacına göre alınacaktır. sesının nısı hissesidir. ve ta etıno 1 ur • ' en enıye erım tar ası ıma- için tam numara 15 tir . 
. 9 - Mu~aba.ka ımtıhanı yapıldığı takdirde on birinci sınıfın! borçlu tarafından zeriyat ya- . ilan . . len Hacı Ekber tarlası Cenuben 3 Müsabakada 40 numa ·· .. . 
u.sabaka ımtıhanına Temmuzun 25 ve diğerlerinin Ağustos pılmıştır. Kıymeti muham- Yenikapı ıskelesınde hazıne lehi caya ile mahtuttur. Mikta en fazla numara alanlar kaza~ usı5um~zanı doldurmak şartile 

1 ınde başlanır. uıı 1 minesi tamamı iki yu .. z li- namına mazbut 735 adet mah- ri tahminen dört dönümdür. Ve M'' h ı· d ış 0 
aca tır. 

10 T ·1 k . u~vat a ın e Fransızcadan maada ecnebi lisanına vukuf 
- a~ipl~rin ~abulü kat'i emrine kadar yapacakları mas- radır. Talipolar,{arın kıymeti lilt domates sırığı ı e 5 çe i me borçl~lardan . Ali ağa ve Hilmi sebebı ruçhandır . 

. fla~ kendı.lerıne aıt olup gerek bunların ve gerek hiç kabul e- muhamminesinin yüzde onu nis şe od';Illu 17-. 7-9~. Perşe~be efe~di ve Emme H. tarafından !al!?lerin mektep şahadetnameleri, askerlik vesikalan 
ılınıyenlerın bu yoldaki masrafları hakkında askeri liset petinde pey akçesini müstashi- günü 1hale edılınek uzere muza zenyat yapılmıştı. Kıymeti ve husniihal ve sıhhat şahadetnamelen· ı"le 11 .. • t .. d 
iç bir taahhütte bulunmazlar. er ben ve 928/9702/dosya ı:ıumara- yedeye çıkarılmıştır. Taliplerin muhamminesi tamamı yüzelli 1 · . b . . uvıye cuz anı ve 

K t k. d ·· b T ya suret ~rını aıstı.da Vekalet Zat işleri Müdürlüğüne tevdi 
11 - aydü kabul komisyonları aşağıdaki lise ve Orta mek sile stanbul Dördüncü İcrame yevmii mez ur a saat uç u- liradır. alip olanların kıymeti eylemelen.v_e y::vmı mezkilrda Ankarada Veka·lette hazır bu-
plerde açılacak: - murlug" una müracaat eylemele- çukta defterdarlık binasındaki muhamminelerinin yüzde onu -lunmalan ılan olunur. 

1 - Kuleli lisesinden (Yalnız ikinci devre talebeler ; için) ri ve ~steyenlere dosya~ınd:ın ihale komisyQ11una mü:acaatla- ~.ispetinde pey akçesini müstah 
2 - Halıcıoğlu lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için) I da~.a zıyade malilm~t venlebıle n. sı~n ve 928/9744 ~os!.a ~uma-
. 3. - Bursa lisesinde (yalnız birinci ve ikinci devre talebe- cegı ve 7-8-930 tahnhte saat 14 1 Şeh eti ilanat 1 rasıle İstanbul Dorduncu İcra 

r ıçın). u den 16 ya kadar müzayedeye _ reman 1 _ memurluğuna müracaat eyleme 
4 - l<:o~ya lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için) d.e".am olunar~k .b~rinci ihalele- Pazarlıkla Erzak lerive ~stiye~lere dosyasından 
S - Erzıncan lisesinde (yalnız birinci devre talebeler icin). rının ııapılacagı ılan olunur. Şehremanctinden: Hasııntler için daha zıyade malftmat verilebile 

----'-·--'- lilzumu olan 14000 kıla pıl3'·bk ceği ve7-8-930 tarihte saat 14 

N 
hlJmiirrüyan B. asarından pirinç, 4000 çorbalık. pirinç b.roQ den 16ya kadar müzayedeye de 

evrol Cemal Ameli hesabı ticari 120 sade. 700 ze\lın yajtı, 10950 sabun vam olunarak birinci ihaleleri-
Amell usulll defteri 4 kısım 150 ı •·"' şeker 3650 m kırn 1850 '""' · •. nin yaprlc:cağı ilan olunur. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 50 pirinç unu, 270 soJıı, ~00 un, ı .roo 

Ems"l>iz sinir ıl-'c ı dır Senet d b . .. ' . . • · er en en yure~ çarpıntısı çekenlere teessürle 
. rdeııbuc baıılaıılua, giın~ş çırpmasına, deniz tutm1>ını 20 damlası Ufl· 
ır. lfayaıuıı se"cnler evlttlı,Je bir tane bulundururlar. 

Amerikan usulü:Yevm.D.Kebir75 ı \ sehriıe pazarlıkla •lınacaktır. Ta
Yeni muhasebe usulü 175 llplcrlo 8 temmuz 930 satı gUrıil 

Ticart malOmat ve bankacılık 150 saat on beşe kadar leı·azım mildür-
Yeal bosabı ticari ıoo lülüoe nlmeled. 

Dr. Horhoruni 
Beyoğ"hı Mektep ıokak. No 35 

muavenı sabahtan aksama akadar. 

lKTISAT VEKALETİNDEN: 
iktısat Vekaleti Ankara Ziraat ve 

haytari enistitüleri İnşaatı 
Herhangi bir yaolıtlı!a mahal kalmamak uzere Ankara Ziraat ve banar! 

ensUtU lıinalan ikmali inşaatı münakasa<ı kapalı zarflannın 15 t mmuz 9JO 
sah gUnö saat 2,5 ıa lk:ıısaı Vekaleti 7,iraat mıist şarlıtı kısmında toplanacak 
ihale komlsyoru~a teıllm olunacağ"ı ve muay,en saattan sonra zarfiu n 
kabul olun mayaca~ ve muk11 eledekl yedi ·~ muddetl inşuon sekız 
aya lbltğ olunduğu ıl&kadaranı ilan olunur . 

Kitap hanesi 
Bcvotln TiinPI mevdanında 513 KARON Alman 
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Devlet Demiryolları 
idaresi llanatı 

Konya lıletme l\lüfettifliği telgraf atelyesi için telgraf ve telefon makine 
ve sanırallannın gtrek oloktirik devrelerine ve gerekse torna n te1>iye 
itlerine hakkile ııina bir iıçiye ihtiyaç vardır. 

imtihanda muvaffak olana ehliyet n iktidanna göre şehri mıktuan 75 
ile 100 lira aruında ücret verilecektir. 

Talip olanlardan bıaobuldakilerln nufuı tezkeresi n askerlik vesikalarlle 
Haydarpaşada İfletme mUfoıtitliıtlne '' Ankaradakllerla do yol ve mebanl 
dairesine lüzumu mUracaatlan. 

• • • 
Pendik-Tuzla arasında k!ln alçmeler. namile maruf su mahal-

lini' gidilp gelecek yolculara bir ı;ubulet olmak üzre bu sene d" 
4/7 /930 tarihine müsadil Cuma gününden itibaren her gün atide· 
ki katarların mezk1ir mahalle kadar devam ettirileceği ve daha 
fazla ma!Omaun istasyonların bekleme salonlarına talik edilmiş_ 
olan llAnlarda mevcut olduğu muhterem ahaliye i!An olunur . 

Katar No Köprii Haydarpaşa İçmeler Köprü 

20/27 
24/31 
26 /31 
30/37 
34 43 

9 
10 

Hareket Hareket :\Tuv. Har. Muva.,alat 
8 8-30 9·50 9.55 11-47 
ıo I0-25 11-55 12-00 14·20 
1 1-40 12-08 13-35 J 3·40 15-33 
13-55 14-25 15-40 15-45 17-25 
15·55 ltı-25 17-40 17·45 19-30 

• "' * 

u·56 6-57 
20 - !ı ~ 20-58 

Umumi İdare 

1) Konya - Yenice hattı üze- 6) Haydarpaşa - Eskişehir 
-inde Alaca istasyonu civarın- hattı üzerinde 258 inci kilomet
.la kilometre 171 X800 deki o-1 rede vaki taş ocağından çıkan
.:aktan ihraç edilecek 20.000 lacak I0.000 M ' balast. 

M' balast. 

1 

y k d lı ı h lif 
2) Eskişehir - Ankara hattı u ar a yazı a tı mu te 

Jze_rinde Biçer istasyonu civarın ocaktan çıkarılacak balastların 
da kilometre 436 daki ocaktan kapalr zarfla ayrı ayn münaka 
ıhraç edilecek 10.000 M' balast. salan 21/Temmuz/930 pazarte-

3) Eskişehir - Konya hattı ü- si günü saat 15 ten itibaren An
zerinde 395 inci kilometrede va karada Devlet Demiryollan ida
ki Bozdağ taş ocağından çıka- resinde yapılacaktır. Münakasa 
nlacak 10.000 M' balast. ya iıtirak edeceklerin teklif 

4) Esk:iıchir - Ankara hattı mektuplarını ve muvakkat tcmi
ıizerindc Beylikköprü istasyonu natlamu ayni günde saat 14,30 
civarında 479 uncu kilometre- a kadar münakasa komisyonu 
de vaki tq ocağından çıkarıla- kAtipliğine vermeleri lazmıdır. 
cak 10.000 M' balast. Talipler her kısma ait münaka-

5) Konya - Yenice hattı tize- sa ıartnamesini (5) bet lira mu
rinde Hacıkm istasyonu civarın- kabilinde Ankara ve Haydarpa
da 307 nci kilometredeki ta§ o- şadaki vemelerden. Konyaya a
tağından çıkarılacak 10.000 M• it olanları aynca Konya vez
balast. nesinden de tedarik edebilirler. 

BUYÜK 

TllllHe PlllNGOS~ 
6ncı keşide 11Temmuz1930 dadır. 

BUyUk ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca: "100.000~, liralık bir 
miikafat ile'"S0.000~,"40000,, 
"'25.0CC., ·~1 ( .()00,, liralık bü-

yiik ikraıııı veler varclır. 
w 

Hiç kazanmamış numaralara 
"30,, ar lira teselli mükafatı 

verilecektir. 
Bayilerden Temmuzun 

yedinci günü akşamına kadar 
talep edilmelidir. 

Münakasa ilanına zeyildir 
~8. 20 22 Haziran 1930 tarihlerinde matbuat vasıtaslle ilAn olunarak 

Ankara'da Macaristan Kıral1ığı Sefaret bina
sının inşasına mütedair munakasa ilAnı atideki ahkAının l!Aveslle 
ıkmal edilmektedir. 

!\!acar hı'.ıkt.meti Kıraliyesi merkezi teshin, su tevziau sıcak su 
ve ha\ a gazı tesisatını toptan veyahut miınferit surette ihale 
eylemek hakkını muhafaza etmiştir. 

Şu halde talipler teklifnamelerinde bu işlere ait götürü liatlarını 
ırac eden başka ba!Adıı tadat olunan tesisatın vücuda getirilmesi 
iç:n de fiatlarını ayrıca tayin edeceklerdir. 

h ıncı fırka muhteviyatı müstesna olmak üzre işbu zevlin mü
ııai.asa i!Anının nushai asliyesinde mevcut olan ahi:Amı esasiye 
hııkmüne bir güna tesiri JOktur. 

Sıvas Belediye riyasetinden: 
'\lenafiı um,ımiye namına Sıvas'taki Pasa fabrikası ve mli~te

mli'ıtının heyen muhammiııccc tahmin v~ takdir olunan 7000 lira 
lx:t el ile ıstım!Akı maka,,ı Vi!Ayctçe tasdik edilmiş olduğundan 
a!Akndaranın müddeti kanuniyc~ı zarfında nuiracaatları ilan olunur. 

lstan~uı P. T. T. B. ınü~Oriyefin~en: 
lstanbol, Gı'aıa, eyyıhm, BeyQğlu ı e Pıo.,alu merak!7,ı meı·anesinde 

m ıcsıkletli ıelı:r 1 nakLyaıı aleni olarak münakasaya vazedilmi~tir. Münakasa 
şan ıamesinl ~omıck ısııyenler ber giın ıahnraı kaleminoJ mlirıcat edebilir, 
lıınaka. a Temmuzun 26 ıncı cı.::nar•csl gunu saat l 5de icra kılınacağından 

13lıpler ye\mı mezkı'ırda • 7,5 nlsbetinde teminoıı muvakk1telerı.•i miıstas-

-11)30 

ı•••enooe:ooeee 
ı Spor n1eraklılarır.a nıüjde 

Ga~atasaray 
Fenerb hçe 

~;;-~ ~ Maçı 

---=-
~ 
.,:?~ 

CÖLUMBiA 
Plaklarında çıkrnıştır ·········=•••&••= AMATÖRLER iÇiN 

Daima birinciliği kazanmaktadır 1 f ~ D ·AK FAYDA daha mUesssir, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Kokusu litif olup 
kat'iyyen leke yapmaz. İnsanlara, hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA ismine 
dikkat ediniz. Devairi devlet, müessesatı milliye ve hususiye, Seyrisefain, Hilaliabmer, 
mektepler, hastaneler, sihhat yurtları, büyük otel ve lokantala-, vapur kumpanyaları 

1 
Makine ve fihnleri 

VELOX Kağıtları 
FAYDA istimal ederler. 

işesi 50, tenekesi 75, son derece sağlam ve 10 sene teminatlı pompası 
.... Hasan Ecza Deposu - Toptancılara tenzilat .... 

ŞIK v-; KiBARLAR; ELBİSELERiNi X alnız..,.. •••Tam banyo mevsimidir 

Sinir yorgunluğ Galatada Karaköyde Börekçi fırını ittisalindeki büyük 
mahallebicinin üstünde 

• 
1 

Büyük elbise 
mağazaların
dan giyinirler 

Kostümler 
Kostümler 

lııgiliz biçimi kamq
lardan ve asri biçimde 
Spor biçimi 

16 112 . !!'"adan 
ıtibareD 

Güzel cins 14112 " 
K t •• J Çocuklar için ıpor ve sı

OS Um er ire iyi cinı kumaılardan 

P t 1 1 Kafe en son moda an a on ar gayet tık biçimde 

P t 1 1 Beyaz pk bişimlerde an a on ar gayet iyi kumaşlardan 

6 
ı 

6112 

7112 
Pardesu .. ler ''.Mandelber,, empermea- 24 l/2 

lıze her renkte vardır. 

Trençkot !~k11::tafi~n• 18 

Hanımlara mahsus dairede 

,, 

" 
" 
" 
" 

Mantolar Twik. ~giliz cinsi kumaştan 15 112 
şık bıçımlerde ve son moda " 

T nçkot ~animlara mahsus teminatli18 re cıns ve her renkte " 

isteksizlik, devamlı baş ağnlan, muannit sancılu \"e nihayet 
umum! bir buhran hayatı tatsızlaştıriz. 

zümrüt Yalov~ 
KAPLICALARI 

bilbusa asap üzerine münebbih husaaını hııl.zdir. Sul&nn yUkıek Iı-' 
ulan en eıklınlş bastılıldan şlfıyap etmektedir. YALOVAYI kıfl 

bir zamanda ziyaret edın binlerce hasıa bu baki· 
katin şahidi bıılunuyorlar. 

Oto! ve yemek flatlarında da esaılı teazllAt icra edllmiftlr 

Her türlü ma!Omat n tafsll&t IQin YALOVA'da K2plıcalar Mnddı 
lüğtlne, lsıanbul'da Seyrlsefaln Müdüriyet kalemine müracaat 

••••••••• TeL Beyoıtlu: 174Ş 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
Sigona şlrk!:tlerlnln teftiş ye mürakabesl hakkındaki kanunun lı · 

rlne görı TUrltiye'de Yangın muamol&tile iştigal eylemek üzere ıescll 
mit olan hviçrı! tlbilyoılnl ba1z ( l.a Noşateluvız - La Neucbaıılol 
sigorta şirketi bu kere müracaatla şirketin Türkiye umum vekllligJne 
namına yapacağı işlerden doğacak davalarda butün mahke melerde 
eden edilen ve UçUncii f&bıs sılatlarlle hazır bulunmak 111 re K. 
daki ıfendlyl nısp ve tayin oylıdlğlnl bildirmiş ve llzım gelen , •• 

vermiştir. Keyfiyet muvafık görUlmüf olmakla ilin olunur. ,../ 

Ismarlama için hususi daire vardır. T ediyatta teshilat gösterilir TOrkiJe Ki~rit in~isan 
lstanbul Dördüncü lcra Me

rr.urluğundan: 
Kartalın Dolay Obe karye

sinden Mustafa ağa oğlu Mus
tafa agaıun İstanbul Ziraat ban 
kasından borç aldığı Yüz lira
ya karşı birinci derecede ipo
tek gösterdiği Dolay Obe kar
yesinde Çakal dere ve Dikilitaş 
mevkilerinde kain iki kıt'a a
razi birinci ihalesi yapılmak ü
zere otuz gün müddetle müza
yedeye konulmuştur. Mezkur 
Cakal dere mevkiindeki tarla
.:;ın hududu şarkan Talip tar
lası Şimalen Cebel cenuben de 
re garben Nebiye H. bağı ile 
mahduttur. Miktarı tahminen 
beş buçuk dönümdür. Mal sa
hibi tarafından zeriyat yapılmış 
tır. Kıymetl' muhamminesi ta
mamı yüz liradır. Ve D1kilitaş 
mevkiindeki tarlanın hududu 
Şarkan İsmail dayı tarlası şitna 
len yol garben Hüseyin ağa 
tarlası cenuben Gogo Y orgi tar 
lasile mahduttur. Miktarı tah
minen iki dönüm iki evlek tar
lanın nısıf hissesidir. İşbu nı-' 
sıf hissenin kıymeti muhammi 
nesi tamamı yüz liradır. Ta- -
lip olanların kıymeti muham
minelerinin yüzde onu nisbe
tinde pey akçesini müstashi
ben 928 / 9708 dosya numarasi
le İstanbul Dördüncü İcra me
murluguna müracaat eylemele
ri ve istiyenlere dosyasından 
daha ziyade malfımat verilebi 
leceği ve 7. 8. 930 tarihinde 
14 ten 16 ya kadar müzayede
ye devam olunarak birinci iha
lelerinin yapılacağı ilan olunur 

Emniyet sandığı mü
dürlüğünden: 

Nefise Hanım tarafındAn 18-
8-929 tarihinde Sandığımıza 

bırakılan para için verilen 291 O 

numaralı bonoyu kayhettlğlni 

öylcml~tir. Yenisi verileceğinden 

eski hononun hukırili olmıvacağı 

İktısat.lı, Asri ve 
sağlam 

(Siinplex) 
KALORİFER 
~(AZANLARIN! 

tercih ediniz. 
Aynı harareti temin 

etmek üzere diğerlerinden 
% 40 noksan kömür sar
feder, ve istimali aon de 
rece suhuletlidir. Fa
rika şubesi olarak depo
muzda her zaman 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 müesai

sesinde Kalorifer mü· 

hendiıi ANTRANIK 

Satış: Fabrika fiyatınadir. 

lstanbul Dördüncü icra Me- Türk anonim şirketinden: 

r.ı~~~::ı~a~oıay_ obe karye- bisse~araoa ilin 
sinden Ali Bey zevcesi ve Ab- Türkiye Kibrit inhisarı TUı~ anonim ~-ir~eti hlsseda~an btl' 
dııllah Efendi kerimesi Arife umumiye i 6 Ağustos 1930 Çar;amba gunü ~aat on bırde lı 
Hanımın İstanbul Ziraat Ban- bul'da Yeni Postane arkasında Bencibara hanında kAin şirket ' 
kasından borç aldığı doksan lira kezi idaresinde fevkalade olarak akdi içtıma edeceğinden hi 
ya karşı Birinci derecede ipotek ranın içtimada hnzır bulunmaları rica olunur. lşhu heyeti uııı 
gösterdiği Pendik karyesinde yei fevka!Adeye iştirak için ~irket nlzamnaıne1 c~asisinin 24 fll 
Zigra mevkiinde bir kıt'a bos- muaddel maddesi muclhince vekAleten veya esaletcn on hl 
tan ile bir kıt'a tarla birinci iha malik zevatın nihayet 26 Temmuz 1980 tarihine kadar hi se 
lesi yapılmak üzere otuz glin şirket merkezi idaresine veya Türkiyede iş Ziraat ve Fele 
müddetle mevkii müzayedeye Bahrleefit Bankalarından birine tevdi ile ala.:ııkları makbuzıı 

konulmuştur. madan bir gün evveline kadar şirkete lr•al eylemeleri Jüı 

Z ki. d ki ilin olunur. Meclisi idare Mezkftr igra mev ın e 
tarlanın hududu şarkan mukad Ruznamei müzakerat: 
dema Ahmet ağa elyevm Pen- Şirketin tasfiyesi hakkında karar itasL _.) 

dikli Kos~~!se~=~lası Fo~arb:~ Taş hafriyat ve tathiratı 
Pandeli bostanı Şitnalen Naf' B •• h d · } 'X-• d t1 şimendüfer hattı Cenuben Ali Ankara la aŞmU en ıs l5ln e .ı' 
Bey bahçesiyle mahtuttur. mık- :!567 llnı 80 kuruf bedeli ketfi Kızılca hamım kazasında Gerede t"JIİ 
tan tahminen bir dönüm·.::' ru- Avdan yokufundald ııt hafriyatı ve ıatblraıı kapalı zarf uıulile mün• ti 
sıf hissesidir. Ve yine mezktk konulmQftısr. ihale 8 temmuz 9_30 salı ıünü ıaaı on heıte e?cdmenl 
· ki" d k' b t h vllayetııdir Müteahhide muktaıı !Ağım altı ve edevatının hır mıkıatl .ı 

zıgra mev ın e 1 os anın • u- dairesinde~ nıllecelrtlr. Bll&hara nokaansız ve kınksız olarak geriye ~ 
dudu Şarkan Hacı Resul oglu caktır. MUtubblt bu ;1; ihaleden lılbareu 45 glln zarhnda ikmal aııııll 
Mustafanın tarlası Garben mu- cakur. Daha fazla malumat almak lstiyenler Ankara ve lstaobul baş ııı~ 
kadem Y orgi Elyevm veresele- liğlne mUracut etmeıl ve milnakası kanununa tevfikan taliplerine ce 
ri foti ve Pandeli bostanı Şima- teminat meluuplarınl yevmi lbalıde encümeıı daimi 'll&yet rlyasedne 
len Tarık Cenuben mukaddem dim etmış bulunmalın illn olunur. / 

~::~~~~~::ı~~ı: ~~~ Darullunun eınaneıı·ndeu· 
minen iki dönümün nısıf hisse- U ı . 

1 
sidir. Derununda bir beton do- Türkiye Cümhuriyetinin bü-1 sip ve ilmt usule müste~ıt ,ı 
laplt kuyu vardır. Malsahibi ta- ytik banisi ve ilk Rei.sinin is- rak yazılmış en iyi eserııı 

1 
rafından zeriyat yapılmıştır. mine izafetle ve (Gazı Mustafa bine Cümhuriyet bayraJ111 

Mezkfir bostan ve tarlanın yani ~em3:~ 1!_'.'ükMa~) na;nıil_e . ilmi 29 Teşrinievvelden bir giiJI 
her ikisinin kiymeti muhammi- bır mukafat tesıs edilmıştır.Bu vel ita olunacaktır. 
nesi tamamı bin liradır. Talip mükafat ısoo. lira~trı. Demı;ı- Eserler Eylulün birine Jel 

· · · krasiye ve Ctimhunyete ve bıl- ' 
olanların kıymetı muhammıne- h T"" k' Cümhuriyetine kabul edilecektir. .1 sinin yüzde onu nisbetinde pey assa ur ıy~. ..t allik Eserler makbuz mukatıı 

k ini h"-'I 928 97.,8d ve Demokrasısıne mu e ve . d' 
a çes cum enve - "' os . . d k' ı · t emanet kalemine t•vdı e 

t .. 1sım ve mev:lllun a ı u vıye , ~ 

y~ ~u_marasıyle s~bul ~or- ciddiyet, ehemmiyetle mütena- lidir. / 
duncu ıcra memurluguna mura- -- -·~-:__--=-----·-----

~::~a?:~~:;ı::h~:ı;:~::~~~ istan~ul Yil&Jetin~en: . ·çl 
ma~ venlebileceğı ve7-8-930 .. Yalova Htikilınet konağile Jandarma dairesinin tıııtılrıı!t 
tarıhte 14 ten 16 ya kadar mu- it münakasa müddeti görülen lüzuma binaen 20 giln ıeğıı 
zayedeye devam olunarak bi- dilmiş ve 19/7/930 tarihinde mukarrer bulunmuş oıdıı A 

ihalelerinin yapılacağı i- o::,lun=:u:::r:.:.. -----------..--:--=---=-::--;;-:::~ 
Meı'ul müdürü Burlı 
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