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BUGÜN 
PAZARTESİ 2 inci sallifede : 

1- TTriiif telı1kamıı: All P9. 
2-- Harici ve Son lıaberler 

3 Uncll sabl!ede 
Kapah çaf1ı tamir edi
lecek. 

f a- Tapu ltl•rl ne olacak? 
1 4- Fırat köprUıD ineç ı · - ~ rupun.a ihale edlfdl 

7 TEMMUZ 1930 t 
5 inci acne, No 1581 

il 4 üncü sahifede : 
111 ı - Felek -

NUSHASI 5 KURUŞTUR ar== uanuauuao =•• =• •••• aumn a 

2 Halk bllglıl (o·netlnln 
Hyabatl. 

2- HlkAye 
'- 8- Roman 

Okuma zevki 

Nafia vekili seyahate 
çıkıyor 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Na-

• • 
ıy iZ ki sa e harekatı •• 

DDn sabah 'oplanau tanftJ llouu11yonu içtima foallnd~ 

Tarifelerde tenzilat 
yapılacak mı? 

Bir el .. 

ismet Pş. Hz. 
Atlnega ladel ziya
rette mi bulunacak? 

TtJv/lk Rilıt/J Beg Yunan 
hariciye nazırını davet etti 

Pürüzlü bir iş daha 
t~sfiye edildi 

Italya ile aramızdaki adalar 
ihtilafı da h~lledilmiştir. 

' Liman; idare etmeli 
Ticeret odası bu sekli 
idareyi teklif ediyor .. 

1stanbulun müzmin bir derdi olan 
liman mes<lelcrini esasından hallet
mek ve limanımızın boşalmasını mu· 
cip olan ahvali düzeltmek için bliyük 
bir komisyon teşkil edildiği yazılmış
tı. Hukümct tarafından bu işlere lA· 
yik olduğu ehemmiyetin v~rildiğini 
gösteren bu komisyonun faaliyeti hak 
kında al:lkadarfar ketumiyeti muhafa

Şikayet edecek bir şe 
lyok .. Memnun olmakldzı 

,\ ... ılstanbuldaki Yunan
~li'.'"4 lılara müşkülat çıka

rılm1ror, bilakis tes
hilat gösterili vor 

za etmektedir. 
Faik 8. niçin geldi? 

Hatta komiayona dahil olduğu 11"<'"-.,.. 
söylenen ınuhaacbei umumiye müdü
rü Faik Bey diyor ki: 
~ Lıman işlerini düzeltmek üzre 

Amerika sefiri 
dün geldi. 

-
Yunan konsolosu 

Vali Beye 
, şikayette bulundu mu? 

Şehrimiz Yunan konsolosu· 
nun valiyi ziyaret ederek Yu
nan tebaasına müşkülat çı't,;:nl 
dığmdan bahsettiğini Rumca 
gazeteler yazmıştır . 

. Bıı hususta resmi makamat
tan yaptığımız takikata göre or 
tada şikayeti mucip bir mesele 
görülmemektedir. 

fia v•kili Recep B. perşembe günü • 
sey•h•t• çıkacaktır. Tarife komısyonu diin ticaretibah 

M. Guro'nun be'- anat Mesele şudur: İki taraf tc-
J 1 baası tarafeyn memleketlerinde 

Dün akşam saat 18 de Ganj ki ikametleri bazı ve mütekabil 
vapuru ile: ~merika. se.firi M~-. takayyüdata ~abidi!". . Vali Muhiddin bl'y 
Guro şehnmıze gelmıştır. Sefır İk~et.mud?etını ıkmal e- ımiş ise de, henüz vilayete te 

H1tmdl IJ. Vehbi IJ. cen:plan, rıhtımda sefarethane denlenn gıt~esı ~e yahut k~- liğ olunmamıştır. 

r Mektepliler"' rive ıniidilrliiğünde toplandı. 
müsabakası 

fil İncı hafta haşladı 
61 incı hafta başlamıştır. 

Gazetemizde çıkan haberler 
den en mUhimmlnl seçip cu
mıırtesi akşmına kadar mu • 
sabııka memurln&unn gönde
riniz. Neticeler pazar gun~ 

Dün sabah saat 11 de, Tica- mumiyelcrinin ve raporlannın tetkikat icraoı için emir almıı dcği- erkanı ve tanıdıkları tara~ından ~!arını tecdıt ettınnek suretıle İkamet mesaili iki hükume 
reti bahriye müdiriyetinde altı tetkikina karar verilmiştir. lim. İstanbul• sadece istirahat için karşılanmıştır.Mr.Guro hır mu- musaade alması icap etmekte-· arasında yakında tanzim edil 
ayda bir içtima eden liman ta- Komisyon, bir hafta sonra te mezu.nen geldim." . . .. hatririmize kısaca demiştir ki: dir. cek muahedeler ile kat'i ekil 
rife komisyonu ilk içtimamı akıkrar içtima edecektir. Dığer taraftan Tıcaret umumı mu Nisan nihayetlerind f . .. . ı tetmiştir. Bu irtimaa Şirketi ; Ş-.. k .. · dürü Nakı Beyın tüccarın ağır ıika· - k S e ~e- Tara rmızdan, ıkamet mud- de tcsbıt olunacaktır. Bunun\ 

~ u ru Kaya Bev ycııerini mucip oıan lima{l ve bilhas- vahate çı ·mışt~. cyahatı~ deti hitam bulup ta çıkması ıa- beraber haıen ikmaet husu~, 
hayriye, Haliç. Liman şirketle 

1 
fhba t .. D hT V sa rıhtım şirketleri iılcrini tetkik et- Avr»pa ve Amenkada ve çok ı- zım gelen, Yunan tebaasından da dahi milşkülat çıkarıldı 

n iştirak ettt'islerdir. k . - ş" .~k .!K" ımızBa gobrc -~ 1ı ıyde eh· mekte olduğu tahakkuk etmiştir. yi geçmiştir. Ankara ya gidccc- (cedidi kavıt yaptıranlara ika- vaki değildir Ancak ikamet k 
ııı u ru aya ey u gun er e şe H d" 8 • f'ki 1 • • ·· h ·· b · • · • < - • - • • rlmize gelecektir. Şükrü Ka•·a Bey. am ı · yın ı r en gım gµn enuz ellı degıldir.,,. metleri irin müsamaha da gös- yrtlarını tecdit ettirmemış hırı 

Kom·syonda, şirketlerin he ' Li · k · M G ~ bır iki ~ün kald,ktan sonra tekrar I man şır •.~1 ~~d~~ Hıi~di B. r. uro, vapur~an_ çıkar terilmektedir. Esasen her ne ki kişi hakkında mütekabil mu '-------------J saolarına bakılması. c.hvali u- Ankara v• avdet edecektır (Mabadı dornuncu sahıfede) çıkmaz Tarabyaya ı::ı~tir kadar itilafname tasdik edil- amele yapılmıstır. 
neşredlleccktlr. 
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"Milliyet,, in tarihi tefrikası: 30 
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Artık isyan ediyor! .. 
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Çinde harp!. Z~ncileri diri Yeni vaziyet 
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Oğlu lbrahlmi Surlgeye yolladı 
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ı .. Mfllt kumandan 
ne diyor? 

NANKİN, S A.A. - Nan
kin hükfuneti reisi ve Çin mi 
lli kuvvetleri başkumandanı ce 
neral Çang Kay Çek Reuter mu 
habirlerinden birine vaki olan 
beyanatında son günler zarfın 
da vuku bulan muharebeler e
snasında kendisinin yaralandığı 
na dair ortaya çıkarılan ha
berleri tekzip etmiş ve demiştir 
ki: 

Ren arazisinin tahli
Am~rikada beyazlar yesi bütün me!'eleyi 
la siyahlar arasında · . . . 

geni bir hadise.. tasfıye etmemıştır. 

Başvekilimize mektup 
Yunaı1 Başvekili hararetli muk~ 
helede bulundu ve teşrinievveld 
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Yeni gelen "Timea., gazetesi 30 
haziranda Franaız Jataatmın Ren a

Blr iki :ıencl de linç edildi, raziaini kimilen tahliye etmit olduk geleceğini bildirdi. 
11•ıegan var.. !arından bahsederek müteveffa Al-

NEVYORK 
man hariciye nazın Streseman'm ai- ANKARA, 6 (A. A.) - zularından mülhem bulun' 

• S A.A. -. ~la- yasetinin neticelendiğini, i.şı:al dev- Mübadele mukavelesinin imza- mektuba ayni samimiyetle ~li 
bama'dak~ şehirl~rden bınnde resinin dört buçuk ııeneden fazla a- smr müteakıp Başvekil İsmet hararetle mukabele eden ve ]ıtı. 
beyazlar ıle zencıler arasında zaltılmıt olduğunu Hindenburg,un p,.,.,, Haz ti · t f d M "''· 
çıkan bir kavga ehemmiyetli artık hiç bir ecnebt neferi lr:almıyan ~ re .~n a:a m an · disine vaki daveti kabul P'>"-

bir arbebe şeklini almış, beyaz- bu arazide sey~~t~ çıkacağını, Al- Vı:nızelo:' g~.n~enlen mektuba Teşrinievvelde Ankarayi ziyt 
lardan biri revolverle öldürül- manya~ artık ~u~k ?evletler ara- ahiren muşarunıleyhten cevap ret edeceğini bildiren M. VilJC 

ı 
1 
c - Alınan son . haberler Shi .. .. B b d . . aında hur ve musavı bır devlet oldu gelmi t' İs p zelosun cevabından B ve!& 
\ ku 

1 
. f d muştur. u ar e eye ıştırak e- j!unu kaydederek: Ş ır. met aşa Hz. rıin . . aş . ! 

ı~ Fransa, Mehmet Alinin Su atle müdafaa etmişlerdir. Bu . vvet :n tara m an _büyü~ za denlerden 3 zenci başka bir zen "Fakat harpten kalan bir mesele Türkiye ile Y'ıınanistan arasın- Paşa Hz. ~eyetı Vekileye ı:nw · 
yeye yerleşmesine müsait gö· esnada Mısır donanması yediği yıata. ugratı~ış oldugunu,_ iha- cinin evine iltica etmişlerdir. halledilmedikçe Almanyanm kendi da yeni bir safhaya · · 1 mat venruş ve Yunanistan ~~ı 

~ .: ınüyordu. Çünkii bu suretle toplardan müteessir olmuş, ge- ta e~ılmek ~ere bu_!und~g~nu Bunun üzerine beyazlar bu eve a~aziaini idaresi. tamam olmuı değil- .. b gınnış 0 
an kmdaki hissiyatımrzm gördür 

., ı_ ehmet Alinin nazarları Ceza- miler tamir için lskenderiyeye ve bır ç?k es~r ~lmd.ıgmı bıldir- hücum etmişlerdir İki taraftan dır. Herr Streseman'ın halefi Dr. munase atın dostluk sahasında mukabele memnuniyetle tela~ 
• lg rden başka taraflara çevrilmiş av. dete mecbur kalmıştır. lbra- mcktedır. __ Mıl~ıyetçı kuvvetlere teati d'l t · f . 1 ak Cu~_us'un Reichstag Meclisinde söy gittikçe takviyesi ve inkişafı ar ki edilmiştir :ii 

e acaktı. Mehmet Ali Fransa- hımin kumandası altındaki or- karşı gostenlen mukavemet · e ~ ~n a. eş ne ıc~.sı ~-ar.. ledıgı Saar havzası ha.Jii Alman sana- · 
~ . 'k . d bır zencı ıle bır ~e~~~-olmuştur. yiini kendi maden~ seı:vetini idare et B • . • Is 
ıd ın borç para almak istedi. Fa du vesait itibarile çok iyi hazır- gıttı çe şıd et~i kaybetmekte- ~yazlar, bu ha~ gorunce tehev mekten menede.n bır ıdare ş~kli al- UrSada lpekçıllk mektebi 8ÇJIJyOf 

ı ~~ ıt aldığı cevap menfi id:. İn- lanmış, kuvvetli toplara malik d.ir. Bizim, varmak istediğimiz vure gelerek evı her taraftan tındadrr. Versailles muahedesı Saar ANKARA (T .J 
' il !tereye gelince; Suriye mese· bir ordu idi. Fazla olarak bu or- gaye ~raz~ k~~anmak değil, ~a~ sarmışlar, biraz sonra ele geçir- ~avzasın?aki _id~~e .. salahiyetini - fi- • 6 elef~~la) - de ~ursal'.a gidecektir. Ayın "l t 
1 s sinde bitaraf görünüyordu. du son derece cesaretle harbe- k~t ~sıl~rın m~cadele kuvvetını mişler ve yakmışlardır. Evin lıyatta dıkt_ato~luğli - 935 _senesine Bursa.d_a aç~a~ı ~karrur eden beşınde bır buçuk ay devam el 

ı \ ', e giltere Suriye üzerine bir ha- den bir ordu idi. Fakat Aka 
0 

ka hiçe ındinnektır. Bunların mev- tüten enkazı altından ı'kı' zencı·' dkanldar CeFrmıyeti Akvama verıyor. Ma İ~ekçılık enstıtusu açrlıyor. En- mek üzere harir mektebi müd~ar 
, ı 

1 
• • • e er ansa ya geçmekte olup y k stı t.. .. d ·· l''" ·· · d' · .ı. 

. · ı Ket yapmak ve padişaha kar- dar parlak bir mukavemet gös- cut kuvvetlennı hemen hemen nin kömür haline gelmiş ceset- uı ti6 ın-sgk- sh d dl h dl hod .. u mu ur ugune tayın e ılen lenne mahsus bir kurs açı!ac>'ıa 
' ı ',b · · · • · , .. 'ki · .. b · r 8 r s r mutehassıs T h' B b ·· ı ısyan etmekle Mısır hıdivt- tenyordu ki günler geçti, haf- uçı:_e ı Si esasen oteye enye !eri çıkarılmıştır. Diğer bir zen- On beş sene sonunda ahali ya bu .- a ır · ugun er- tır. 

1 1 ~ n zayıf düşmesini bekliyor- talar geçti, İbrahimin bütün ü-ı dag~ş bulunuyor. Honan e- ci de halk tarafından linç edil- ~d~renin devamını, yahut Fransaya • 
~' t ı. Fakat bütün devletlerin e- mit ve intizarı hilafına olarak yaletının cenup kısmında düş- miş ve bir ağaç dalına asılmış- ıltıha~: yahut ta Almanya ile birleş- Ankarada fıdanhk J Saleptan oktruva 

~ h'. sta birleştikleri bir şey var- şehir düşmüyordu. Nihayet a- man büyük bir hezimete uğra- · tır. Galeyan henüz sükfuı bulma ::~ ı~ın ~? verece~lerdir: Bu son ANKARA, 6 (Telefonla) - ANKARA 6 (T ı f n1 ) 
, ' 1 ki o da şudur: Mısır Os- lar geçti.Kanunusani geldi,Ak- nııştır. Bu harbe, Çinin mütte- mıştır. Zencilerle beyazlar.• ara r e manya ma ~nlerı Fr~sa- Ankarada 100 dönümlük bir as Yozo-;ıth..'... ·ıkt~ etoVaki" 
~ • -• · 1 • d 1 k' h'l' d İ · f' "" '"'" ısa e ı . , :uı ımperator ugun an ayn ·a a a .ayanıyordu. brahım smda bir takım kavgalar daha • m~ .1.!!_a!,!.lı~ı~ı;ııiıı.i. ls;>:;-;>.;:fWF:"t;~- vaki' müracaatte salepten o~ 
a g . lr. . artı~ en~ışe. etmeğe başladı. Bu olduğu, fakat hiç bir t!ra jtrr. va resmi alındığı halbuki kanıi' 

•·' 
1 

1 Artık ortaya atıldı!.. endışe gıtgıde artıyordu. kan döktilmedilVi 1"' •• " 'bin k ı ket~ ~ t ı J D 1 1 · · · M h Al' d' d . ...ıııaınunekte- z· . mucı ce an a o meme 
c 

1 
tl~vket enn .. vd~'ıkyetını bu e ~e~ ~ nez 10 e_ . ı .. li!'iııt"i,..: 1• .,. ıraat tahsıl eden istihIBk edılecek e adan resiJI 

, 
1

1 1 , e ısaca gor u ten sonra Bu hadısenın ehemnııyet. 11 
• ı--· · • 1 ı l' (J.-- ib 

1
1 

; "lc'l :!'llehmet Alinin Suriye ha karşısında Babıali Mısıra bir g~nç er :a~~~:nlaz~Pe l ıgınden 1 rli 
ı 1 ~ katma nasrl geçtigini görebi- heyet göndermiştir. Bu heyetj .ıııııJ( ,. ANKARA 6 (Telefonla) - · d'l · t~r eTn :ık~k amas 1· 
< 1 ' • M h"d' . 831 kA ı· . . -· llll"l'l Ecnebi matbuatı . ca e ı mış ır. et ı at yapı ıh ( .. ız: ısır ı ıvı artık ortaya anunuevve ının 28 :ındP 1,.. ?' - Avrupada ziraat tahsil eden-, kt d 
r ı 1 tr S . • p di h İsk d A 1 l aJ.- ~-·ıına ma a rr. ık ' i l 1 mr . unyeyı, a şa a en eryeye vası o ar De ,. - Romanyanın lerden Reşat Rakım ve meteo- s b h r k" k 
r ran suretile ele geçirmek ka met Ali.taraf~~1~a)~ ~- !'ıvic;~- roloji tahsil ~den Sabri Beyler e ze ! ~ ıraya ~ 

, '
1
·1j rıru vermişti. Mehmet Ali a- y~r.Hakı~~; ..... ı. ,,aoul .edılı- Vaziyeti avdet ettiler. Diğerleri de davet verıhvor az 

, ı b hıstan ve Suriyede Osmanlı kayı 1'1'" -~ ıvıehmet Ali Ak- ed'l kl d' ANKARA, 6 (Telefonla) ..,,n 
1 ı L A ıt '. . d l B Yeni gelen Temp• (Tan) gazete- 1 ece er ır. 
r 'ı ·, ıperatorluğunun mirasçısı ol- ,.- 1 .. --~ geçırme. e?- e~ve a- si bagmakalesi.nde Yugoslbya bari Ankarada sebze halinin pt .ı.r 

; · r ağı kunnuştu. Bir kere b,.· Jıalı. ı~e herI:angı ?1r muzakere- ciye nazırı M. Marinkoviç in Bük- Evkaf apartı man ları rakende sureti le kiraya verilı!(rı 

"i 'i4 ~;ç~e;:iik~~n sonra .~areke~ ~::X~{i~'fe~;~=~~rcı;Üş~~~~~I ;7.-:t~~~~~~~~~~:~:~~;;, ~~-r ANKARA, 6 (Telefonla) _ sin_e ba~lanmıştı;-. 1?ü~kan!arJll 
ı . ıane bulmak- Bu suretle vakit geçiyordu. Ge- ( dasında yapılmış olmasına hususi Büyük Evkaf apartmanı da- çogu kıraya venlmıştır. 
l -uK çekm,eud•ı ..•. Akka'da ç.en vakit.ten de Mehm. et Ali is.- • bir ehemmiyet vermektedir. Pariııli 1' ~il dl 1 d irelerinin icara verilmesine ya- ı'Siirt-Diyarıbekir yol ad 

1:• ·'ıı - f d d d S d 1 -.4 1 gazete Romanyarun harici siyaseti a ı ye e ltn yer er e seyatıata çıkan kında b l kt 6 d l 1 ANKARA (T " 
·\ \; lunan kumandan Vedat Ab- tı a e e ıyor u. unye eyer ı- değişmediğini, bu siyasetin Küçlik Alman ReisiclJmhuru d 5 aş anaca ;· 

0 
a 

1 
ar • 6 elefonla) ,...ı, 

1 ı , Hah Paşa Mısırda eza ve ce- l~rden nüfuz sahibi olan~a~ ken j itiUlf devletlerinin umumi faaliyetine M 1 Hl d b ay a 1 O ,7 ve 8 o alılar 200 da Siirt - Diyarbekir yolunda~ 
ıt il\' görerek bilmecburiye kaçan dı_ tarafına celbetme~ ıçın va- J Romanyanın aktettiği itillflara ve araşa n ~n __ urg ha yukar olanlar 250 liraya i- büyük Taşar köprüsünün in~k 

·ı 1 k k d B t I , R lıl ' ,_, h' 1 . dan satın alacaktır. Komur maden. cara ven'lecektir 'h 1 . 2 d 1 -" 
t[ ~·.- oraya iltica edenleri kabul ıt azaruyor u. 1;1 sıya~e mu- omanya ann an anc.'"' ıs erıne ve !erinin işletilmesi Fransaya harp es- . ı a esı. O temmuz a yapı ac,,,. 

ı -n ff k tle n tıcelenıyordu bu milletin emniyetine istinat etti- tır , ı ·ı- iyordu. Bundan Mehmet Ali va a ;ye_, e . . . . ği.ni söyliyerek diyor ki: nasında Alman orduları tarafından 1 t b 1 v·ı A t• . 

ı . t d' M d k Mesela Lubnan emın Beşır çok ,. ' "Bükre•te her hangı' bir hu"kil·- tahrip edilen Fransrz madenlerine ta- s an u 1 aye 1 Demiryollar tesisaiı 
't (\ I 'aye e ıyor, ısır an a- d İb h' . k 'hı • · t 1 k ·1 · · .. t k•I" 
1
• J · 

1 
• d . . . . d F geçme en ra ımın ararga Ç K Ç k . b d b ka b' 1 t t ki zmına o ara verı mıştır . eş ı ah 

1 
ı , ,E n arın ıa esını ıstı yor u. a 

1 
k k d' . h' an{/ ay 6 metin un an aş ır s yase a P "Times,. Saar'da bir ekalliyet ANKARA, 6 (Telefonla) ...-ek 

'Jtı' d b d 1 t k na ge ere en ısıne ızmet edeceğini tasavvur etmek müşkiil· ANKARA 6 (T ı f ı ) D ı D · il '"h "' 
1 

' t 1 ca e en u a am arı e d _. . .. 
1 

. İb h' hit b' h 1 tirilm · t bb" istisna edilirse bütün halkın Al- , e e ona ev et emıryo arı Ankara ın 
~. r Mehmet Alinin adamlarına ek ecd~g.ın_ıb~oy e~ış,f'k rla ımk .... 1r a e gle ak .e~ı el~~ u- dlir. Çünkli ona daha yakın menafi· men_ oldu_ğ,unu, onu_n_ için halkın İstanbu_I .vilaye.t.teşki!at~ ni- tasyonuna yaptıracagı tesissler 
* • ıı 

1
. . d k . . . en ısını ır mutte ı o ara sunu tamam am ıçın uzum ve istikbal için daha ziyade teminat t dil k k Dalı 1 _ a ı-,. ı ım ve ıa e etme ıcın ne gı- k 

1 
.. "im"" .. B 

11
. b 

1 
aks k kim kt rey~ne . mura~a e_ ınce _ç~ aca zamnamesını ı ıye Vekaleti arasında bir de merkez gü!ll' 

• l b b . t ·d , B' arşı amıştır. goru uştur. e ı aş ı m a verece se yo ur.,.. netıcenın bellı oldugunu da ilave e- h .. 'km l tm d" H f · "k . • lh n ~= . ı.rlt?°1ec dunyle vkarb ıl... ı- (Devamı var dımız bu vahdeti temin etmek- ••f "Tbe.mp,.~u~dan ":°nrkia. Küç~~_it_i- derek bu meselenin şimdiden halle- - henu~ ıd a "le b' e_hı.. a ~ nı- ~ bınasr yaptıracaktır. Traıt ze 
'l 

1 
ı: cıs ı ıca e en er a u etme- t 'b tt' "' ın .ır au sırasetı ta P ettıı;ım, dilmesini tavsiye etmektedir. ayetın e ag e ı ı tımal ıkmal sıt, paket ve sair gümrük mil' e 

ı: ): Abdullah Pş.ü bir vazife bili Ahmet Zogo en 1ı ar~l' ır. • • t 1 Ma~ailrısta-~dha sakkbıkdhk~ne~arun gle~e "Times,. Fransanın kömür istih- ederek Başvekalete gönderecek amelatı bu binada cereyan edtıc 
ı , - d D'" f M 

1 
ngı ız gemısıne a e§. getır ecegı a ın a ı rıvayet erın 1• 91 iki d . . 1 k . • r u. ıger tara tan ısır ı- h • .. d'"' . M . .1 sa .. tı 4 ten evve ereceyı buldu tir. ce tır . 

.:ı. ·r~-1 Osmanlı imperatorlug"unun Bir ecnebi mu abıre .. ~ANKO"'."! 5 (A. A. ) -K~ teeyyut etme ıgını, acarıs~n 1 e ğunu, Saar havzasından senede 13 

11 
• ~ Jaası değil mi idi? .. Bunların ne S Ö y 1 Ü y O r ? ?1~nıstler' .d~ y ochow me~ki ~:1~4u~.:Iı~':I~~~~ifac~~!~ t;,~::rte~~ :.~;ı::nya~:~ar:dd:~:'iı:~;:~r ~;~~~ 1 k İ V 8 p U f l' a f p l S t 1 

;U 
1 kuki noktai na?.ardan da bir hasta olduğundan co"k hahsedilmiştl. mı e 1 n ı ı gam u . ~ eş yor. emps,. u mu arenetın umu- başlıyan müzakerat il ı · · · ı" 

'ı ~ ~~t>. 'Sırdan Akkaya gelmesinde Arnavut krralı Ahmet Zoi;u'nun 1~ nde~. jeçgı~ışler ;:t T= ~s- tesısı~Te marn kab lmadıkgını U~ve edı · geldiğini, onun için Pariste şimdi 'Y ı 
t~t. :: ini yoktu. 1831 de altı bin- Ahi.ren bir ingııız açmışlardır. Tayfadan 2 kişı ya mi.harpt~n sonra .a~tedilen muahe~e Renin tahliyesi key;~yet~~ıı:ı:sıb;~. 400 yolcu d eı1 İze dö kü ld ii B. r ık ~ 

11 
fazla Mısırlı Akkaya gel- gazetecisi Tirana ralanmıştır. Gam_ .bot, bu ateşe lerı~ y~nıden tetkıkı demek olmadıgı mil olmasının beklendiğini ilive edi- ' • 1 oa 

. ı ı giderek Arnavut k b 1 H k d netıcesıne varmaktadır. yor. 0" lt"J, 17 ~.'afal l Vat• ! V :•,ı ~t şti. Mehmet Ali bunları tek- mu a e e e~mıştır. ~.ov ~ 

1 
r, ,·ıı( . istedi Fakat Abdullah Pş kıralım görmüş, Yochowa bır gambot gonderıl- R d ~rp, 

' '-'ettı'. . , konuşmuştur. Bu mesi lüzumu bildirilmiştir. _!!.manga B u:ı dl t d 
1 

P •·ı muhabirin anlattığ• A ık b ki 1.1.ı n S Bn a ROMA, 6 (A. A. ) - Zara- Yugoslavya vapw·unun 400 del' 
ı. 

1
1 : Fakat Mehmet Ali buna ağır na göre zoı;o uzun rt arışaca ar y . dan bildiriliyor: Gece ikide Pas . .i 

ı ' cevap yolluyor: Eğer altı boylu, sıhhati. ye- l d BÜ KREŞ, 6 A. A. - Lupta enıden zelzele oldu man kanalında bir İtalyan va- ıbaret yolcusu İtalyan vapurtl st' 
-ar • 

1 
~ah iade edilmezse biz- rinde bir adamdır. SpBnga B gazetesi kıra! Karo! ile Prenses . K~LKÜTA, S (A. A. ~ - puru ile Yugoslavya vapuru mü tarafından Zaraya götürülmüş :u 

• ' j. ı t gidip bunları fıem de bir Hastalığına dair Şi d def 11 f J rf J n 8 Helen'in barışmalarının pek ya- ~ına1pur mıntakasmda ye~ıden sademe etmiştir. Karaya oturan tür. Bir vefat, 1 7 yaralr vardır l 
·.\ 

0

; :!asile alrp getireceğini bildi- söylenen şeslerin kın olduğunu yazıyor. bır kaç zelzele olmuştur. Bırçok ıe 
( 'ı!ı or'.. Bu Abdulah Paşayı teh düşmanları tara- evler sakatlanmıştır. İki kişi a- IZMIR MAÇI - MACARLAR faik B. geldi >~a n , d k · f ka d fından uyduruldu- Ahmet Zoğo ğır surette yaralaruruştır. GALiP lır 
I' it ı· emhe .~; ah tbetmolkaylı,sile ğunu söyltiyor. Zogo'nun İngiliz mu- ispanya altüst Otomobilli ressam.. lrak'm istiklali tZMİR, 6 (A. A.) - Bu- - M~lfye 'Y_e~a!.eti ~uhasebi_ıt 

r· c ışa a 1"'nı ar e t · ... habirine anlattıg"ına göre Arnavutlu- A M l'k · mumıye muduru Fa k B diJıl · ' LONDRA, A.A. - İng'ıltere gün !tay ile acar genç ı mıl , . .1 ey , , 
' ',•1 Mehmet Ali bu hareketinde ğun dahili siyaseti hürriyet, dini vic- oluyor ! Anka d h 1m ~ 
' ~ t ! )işaha karşı açıktan açığa bir dan! hürriyet esasına müstenit oldu- İrak mandasından vazgeçmek- li takımr arasında yaprlan maç- ra an şe rımıze ge 

1 

\•ı •an şekli vermeği muvafık ğunu, din ve dünya işlerinin ayrıldı- MADRİT, A.A. - İspanya- Eserlerini Güzel San'- tedir. Irak müstakil bir devlet ta üçe karşı dört ile Macarlar tir. ka 

~ ı 0 
rmediğinden meseleyi 'h'- ğın~ söylemiştir. Zogo kadınların si· nınmuhtelif yerlerinde şiddetli atlar Akad~miıinde olacaktır. galip gelmiştir. Faik Bey, şehrimizde yir111

1 
:e 

R . p d b~a ı yasıyattan hariç kalmaları fikrinde fırtınlar çıkmış olduğu bildirili- Napoleon abidesi Çek talebesi geldi gün kadar kalacak ve bu miid-ı. 
, ; t 1 eşıt aşa arasın a ır kav olduğunu da söylliyor. B ·· d k b ı teşhı'r edı·yor Dü B ı d d · k' ~ .ı~ dan ibaret gibi göste k · _ _ K dınla d' f'k h yor. u yuz en vu u u an za- PRAGUE, 6 A.A. _ Auster- n u gar vap•Jril.e . 60 kad_ar et esnasın a yenı ıbrit şirke' 

1 
rme ıs a r, ıyor, ı ren ve u- h k b" .. k .. M" ç k 1 k tal be h ı A 

\ ' ordu. Fakat haAdı'senı'n cı'ddı'- kuken erkekle müsavi olmalı, fakat rar ve_ a.sar. ço _uyu tur. u.- litz'te inşa edilen İmperatö .e os ova e şe. rımız.e ge_ mış- tine sabık inhisar idaresindc:I 
< k 1- k - B İST ANBUL 6 A A A . . . r tir. Talebeler şehrimizde bır müddet bu 

:; t ve ehemmiyeti aşikardi. siyasi.yatta deği~··:" nakak:ıt ınl ıtaa uglramıştır. Dır ··ı h l' k 'd - ·b .. - - Napo~eo~ abıdesının açılış me- kalarak müzeleri ve şayanı temaşa devrolunacak muamelatı tan' • 
,I:! •hmet Ali Paşa ile Pad'şah Zogo kendisının çok çalıştığını, ço ımse er, yara aruruştır e- to ye a ıne oy ugu ır otomo rasımı dun yapılmıştır. yerleri gezeceklerdir. zim edecektir. 

, ılı • trk im D hı d :n kabineyi teşkil vazifesi kendinin i.e reler ve ırmaklar mütemadiyen bil ile İstanbula geldiği evvelce 
\ .,. ısı ard. ahçı 1 ~~· • a a og- de bu kabinenin parrnmento karşr· hayvan leşleri sürüyüp götür- haber verilmiş olan İsviçreli 
, ır- su pa ışa la hıdıvın arası a- sında mes'ul bulunduğunu ilave edi- . S, . , b' · . · · 

ı 
11 

makla kalmıyor, 0 zamana yor. Zogo dahilde hürriyet ve terakki ~~~tedı~: ego".~e den ıldınl- re~sam Marc~l Amıguet~ ~ans
dar Babıaliye tabi bir hidh maksadr, harici siyasette de sulh ga- dıgıne gore bugun zuhur eden Hınt seyahatıne devam ıçın ha-

l ,ı lt gorünen Mehmet Ali İstan yesi takip edildiğini söylemiştir, fırtına bütü~ ekinleri he~e? he- zırlıklar yapmaktadır. Ressam, 
ld;ıki matbuu sultan Mahmu- Atı yüzünden ölüm men t~amıle mahvetmıştır. 40 yola çıkmadan evvel Fındıklıda 

ı J
1 

:, harp açmış oluyordu. Mrsır BERLİN, 6 A.A. _ Lubeck kadar koy b~ afette~ ~utazar~ ki G~~el_ San'atlar A~demisin-
' ~ ~;1 ·aatı 831 teşrini evvelinin 14 faciası hakkında sıhhiye idaresi rı_r olmuş, __ bırçok koyl'!ler sefıl de Tur~ıyeye, Y~anıstana ve · 

f. nde Kahireden hareket edi- tarafından yapılması emredilen bır hale .duşer~k ?ukumetten Yu_goslavyaya art 50 ~adar 
1 • r. Mısır donanmasile beraber tahkikat neticesinde Lubeck yardım ıstemışlerdır. yaglıboya tablolarmr teşhıre da 
. ı Banan ordn 831 teşrinisanisi- hastanesi müdürü Dr. Haen vet edilmiştir. Güzel San'atlar 
i~. 1 8 zinde Yafayı işgal etti. del, profesör Galmette'in tavsi- Yunan/standa Akademisinde açılacak olan bu 

•1 rahim Paşa ordunun başında ye ettiği usulden şüphe etmek • • serginin himayesi İsviçre orta 
1 > unuyordu. Teşrinisaninin 13 caiz olamıyacağını söylemiş ve M. Venızelos Atmada elçisi M. Henri .M~rt~n taraf~-
'1 nde Hayfaya çıktı. Kanunu- Lubeck belediye hastahanesi ATİNA, 5 (A. A.) - M. dan deruhte edılmıştır. Sergı, 
1> .el n 8 zınde Mısır ordusu l5boratuarlarında Galmet aşısı Venizelos, Adalardenizine yap- Temmuzun '11, 12 ve 13 üncü 

<'iyı muhasara ediyordu. şe.l hazırlandığı ve imal edildiği sı- tığı seyahatten avdet ~tmiştir. Cuma, Cumartesi ve Pazar gün 
topa tutuldu. Devrisi gün ta! rada bazı hatalar yapılmış oldu Yunan heyeb leri öğleden evvel saat 10 dan 

l:: "Uza her tarafta ı başlandı. Sa ğunu kaydeylemiştir. Gazeteler ATİNA, 5 (A. A.) - Lon- 12 ye ve öğleden sonra saat 2 
t h n başlıyan top ateşi ak- profesör Deycke'i Calmette a- drada toplanacak olan beynelmi den altıya kadar halka açık bu-

l- 'TI üzerine kadar devam et- şısını çocuklara tatbik etmeden !el parlamentolar konferansına lundurulacaktır. Ressamın atöl-
t ! ş, her taraftan yağan ateşe evvel hayvanlar üzerinde tecrü- iştirak edecek Yunan murahhas ye haline koymuş olduğu oto

' ~ ğmen Akad:ıki muhasara edi- be yapmamış olmasından dola- heyeti bu akşam Londraya git- mobili Akademinin bahçesinde 
'ı ı kuvvetler son derece şeca- yı muahez,. "tmektl'rlir, mistir bulundurulacaktır. 

Bu sene Mülkiye mektebini bitiren gençlerimizin muallimlerile birlikte çekilen bir re ';ıı 
lerirıi .l•rcedivoruz. Resimde görülen genelerin hepsi yepi vnlfelere tayin edilmişlerdir. 
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Fikir, _M_i.z;ı tlı, Ecl~biy« ıt, Sıt.:ıı'at ........... ... .............. . .............. . -.. • 

Asrın umdesi ''Milliyet" tir 

7 TEı\t\IUZ 1930 
iDAREHANE - Ankara caddeıi 

No: 100 Telııraf adreai: Milliyet, lı. 
tan bul. 

Telefon numaralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
3 aylılt 
6 .. 

12 ,, 

Türkiye için Hariç için 
400 kuru§ 800 kurut 
7 50 .. 1400 .. 

1400 '' 2700 •• 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 k11rut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler için 
müdiiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların mes'uliyetini 
kabul etmez. 

BUGÜNKÜ BAVA 
l 'Uft h11aroı tn çok S 1 en iZ 

l 7 ~ırrre !dl. Bugün rüz~Ar 

lodos bın açık ıılıcakbr. 

tıliü~ 

1 leklt!lıler ıisabatası 1 

Şarktaki hudut hadisesi 
Şark hududumuz 

dakl tecavuz 

Poliste 

Karı koca! 
(Birinci sahifeden mabat) j dair yazıları havi kitap! 

3 koca karılarını alınan malumattan anlaşıldığı- ğıttıkları da anl~şılmak .. 
60 ıncı haftanın 2 nciliğini vurdular! na göre mütecavizlerin hare- Çerk~s E~emın bu 

Kadıköy orta mektebinden Ha- katı ile yilzelliliklerden bir kıs- !rakın şımalınde fazla f . 
M h . . B Karı koca geçimsizliği yüzünden d B d '' 

san u ıttın · kazanmıştır. dün lstanbulda 3 vak'a olmuş 2 ka- mı ile Şeyh Sait isyanı zamanın- var 1~· • . u a .. ~?11?rın ~ 

E • Yazısı şudur: dın yaralanmıştır. Vak'aların ikisi da adaletin pençesinden yakala- mese esını .koruklıyerek 
Ski bir İ8Dldlk ! " Haftanın en mühim haberi Osküdarda koltuksu Rıza ve berber rını sıyırıp kaçabilen firariler de lı~ eı:nellerıne yol verrn .. 

-Fransızçadan _. şüphesiz Şark tecavüzüdür. Bir Halil EfendilerRtara~~da~. :apıl:ş- alakadardır. Hatta Kiraz Ham l dı~l1erı. anlaşılıyor. ÇünkU 

1 
kaç yüz a. tlıdan müre. kk. ep. kana tır. Koltukçu ıza en 1 ır ay n d' ·ı Ç k . İ reıs enle temasları pek 

b h beri darğın yaşadığı karısı .suat Ha- .ı _ı e er ~s Etemın rak hava- dır.,,. 
Bir kaç arkdaş toplanmış, le geliyordu. Ağır, kibar tavurlu: susamış ınsanların ır ırtıca a- nıma sokakta rastlamış, dovmuş ve lısınde faalıyette bulundukları 

hem içiyorlar, hem konuşuyor - bir kadındı. Hiç hafif meşrep gö reketi vücuda getirmek isteme- bıçakla sol ayağından yaralayıp kaç- kaydedilmektedir. 
!ardı. Fakat bu konuşmaları ha rünmüyordu. Fakat beni alkışla' leri ne kadar gülünç değil mi?. mıştır. İ . 
raretli bir cereyan almıştı. Ka- masından hükmettim ki, bu ka- Hükumetimizin şakileri der- Berber Halil Efendi de kendisile şın İçinde yüzellHikler 
dınlardan bahsediyorlardı. Hep dm kolay ele geçecek kadınlar- hal tedip edeceğine şüphe .yok- dargın bulunan karısı Şayeste Hanı- de var! 
si söylüyor, biribirlerinin sö,,ü- dandı. Kendisine teşekkür ettik tur. Zaten şayani dikkat olan mın yabancı bir erkekle gezerken gör 

B h,d. müş, bir gece tiyatrodan çıkıp evine Urf 
nü keserek bahsi ozatıyorlardı. ten sonra kendimi zaptedeme- nokta da bu değildir. u a ıse giderken arkasına takılmış dar sokak ada çıkan "Milli gazete,, 
Yalnız biri dinliyordu. Bu arka- dim, buluşmak üzere bir yer söy nin müsebbipleri acaba Türkiye ,. sustalı sakile kadını sağ kolunun yazıyor: 

Muş ve Elazizde 

edilenler 

ANKARA. 6 (Telefonla) 
Saidin oğlu Salahattinle tet 
sai etmekle maznun olup E • 
Mutta tevkif edilenlerin Salı 
nt kadar şehrimize getirilece 
min ediliyor. daşı söyletmeğe çok uğraşmış- !edim. Kipritlerini indirdi. Bı.İ yi uyyuyor mu zannediyorlaı-. 2 yerinden, baldırından ve 1 kaşının "Yüzelliliklerden Kiraz Ham 

!ar, muvaffak olamamışlardı. evet mi, hayır mı demektir? .. Eğer böyle ise çok yanılıyorlar arasından yaralanmış ve y~kalanmış di takriben on gün burada kal-
Herkes söyledi. Nihay·et o derin Ben her halde sevindim. Kadın Koca Avrupayı kendine boyun tır. Koltukçunun ve berberın kar~sı d kt k R T aymiş ne diyor?. 

· T.. · k b b' • Suat ve Şayeste hanımlar tıp fakul- ı an sonra, te rar oman- . 
bir uykudan uyanır gibi gömül kendisini beklediğim yere gel- , eğdıren urf~ı?eye arşı .. u

1 
ı_r tesine yatırılmıştır. yaya avdet etti. "Times,, gazetesinin I 

1 
düğü koltuktan kımıldıyarak: di. Sonra beni evine götürdü. avuç aç se ı erın tec~~uz .en üsüncü vak'a Kadı köyünde yel- . . . . bul muhabiri gazetesine 

, - Hepiniz söylediniz. Ben de Kimsesi yoktu. mutlak ve mutlak sonmıye değirmeninde olmuştur. . Kıraz Hamdının Şer.'f Hüse- dığı 1 tarihli telgrafta Şa 
size bir şey anlatayım da dinle- Yalnız ihtiyar bir hizmetçi ka •mahkumdur. Ve şu hadi~enin Makinist Ta!at Efendinin karısı yınden .Kr:ı!. Faysala bır ~ek- haydutların tenkili etraf 
yiniz, dedi, Başımdan geçen bir dm vardı ki o da uyumuştu. oı müsebbiplerine de demek ıste- Zehra Hanım ~ır kavga esna~:~d~ Htup gde.tırdıgı anlaşılıyor. Kıra_z Milliyet'te intişar eden 

• - . • . . - . . . k. kocasının kendıne tabanca çektıgını am 1 sarayda Kıra) Faysal ı- . .. A • 

vak ayı anlatacagım. geceyı na~ıl geçırdıgı~ .anlata-, rız ı: .. .. . iddia etmiş, polis Talat Efendinin ta- le uzunu d .... tü-.. .b. leyı hul.i'ısa ettıkten sonra 
Kolay elde edilen kadınlar marn. Sakın, san benızlı, uzun .. - Eğe~ Turkun kuv~~tınden bancasını almış, tahkikata batlamış- İ T 1 ~a ~ya g~ruş gu, gı 1

' veten diyor ki: 
vardır. Fakat kadın kalb'ınden kiprikli, daha hülyalı bir bakış- şu_ P.h.e edıyorsanı.z bu ş~phele- tır. ngı ız erın ususı karargahla-

uf k il b d h 5 hı lık rına da davet edilmiştir. "Beyazıt havalisindekİ 
geren şeyleri anlıyacak erkek la bakan bu kadın o gece çıldır- rınızı şu a ~sa e .. ır.. .~ a 1 • raız d 1 . 

~ 1 ı k z B""t" b t 1 d k ca e e cıddf bir mahiyette 
1 i bindebirdir. Bir bu noktayı unut mıştı. kimiz dünyayı unutmut- can anmama uzere &omunu . ., • Dün şehrin muhtelif yerlerinde 5 u un u emas ar an ve o K" 1 d . li 

Dün sözlerini naklettiğim 1- b" d bT · k' tuk.. Nihayet ayrılmak saati gel. hıraı•hk vak' ası olmuştur: nuşulan şeylerden nasıl bir ne- muş, urt er. en bır ~ay 
İkinci bir mülakat 1 

11 ~ ranlı ahnabnn, hakkındaki ya- :ı~~ı;~~İm::;.i ~J~~uola~,~~~ı~' di. Kendisine veda ederken ba - Bir el.. şa~ısY;~i::!~nd: !~:~ı~~;~n:=ç~!~ ~i~~ hasıl olduğu ma!Um değil- ~~rı;;t~;~ri~ıreı7~~ J:ş1!" 
• 8. zıları '-...., .lUŞ, biraz içerlemiş. diyince hatırınıza hafif meşrep na: . . ken mantarcılık suretile 101 lirası .. . . Hükfimet bu karışıklık 
' 1 Bana geldi. Belki çıkışacaktı. bir kadın gelmemelidir. Ne ka- - Demek kı, sen benı unut - (Birinci sayfadan mabat) dolandırılmıttır. Gene yuzellıltklerden Çerkes biitün amil olanları kısa 

r 1,i ., 1 Likin hava o kadar sıcak ve yu dar ag·ır, kibar kadın olur ki, ko muştun ! .. dedi. b 1 1 • t d'lmeıi 2 - Bahkeairli İsmail a&a s.u~t~n Etem_ lrakın şimal taraflarında imanda tedı'p edecek ve g 
B l d O b b. u suret e meae eye vazıye e ı - h d k ke• c lık ~ 

1; ı. muşaktı ki terli terli karşıma o- !aylıkla ele geçebilir. Ne kadar en an ama ım. ana ır · ni memnuniyetle karttlayarak her amatilmın30an1 . geçer elnd yant ı 1 cevelan yapmaktadır. !dlig'u'"ne nazaran İran hu"k• 
,'l ı d ,. h 'ı . . .. .. · · .. 1 d'. u· L" ıure e ıraoını ça ırmıı ır. 1 

t
i , . t_ur Uı;u zaman muarazaya a- b~htıya'. gorunen kadın vardır ısım soy e ı. halde iflorin boz11lmaoının am 1 ı- 3 - Sütlüceli İhsan Efendinin Kli Bu cevelanlarında, islamiye- 'ne kuvvetli bir protesto g 

r 1 ı· 1ı kalmamıştı.: ı kı, kalbınde fırtınalar vardır. - Ben ° değilmiyim ? .. Tanı • man tll'ketl. olmadığını ııöylemiştir. çilkpazarda önüne çıkan 2 meçhul p te, hilafete ve bazı tarikatlara 1 recektir 
I G d 1 b 

1 
d K Bir kadın ya tam bahtiyar ya - yamadın mı? .. diye sordu. Rüsumat Başmüdürü Şeyli B. de hıs: mantarcılık suretile 40 lira aıır- "" 

e ı '' - ar eş, ştan u uz a er B' • Bir türlü tanıyamamıştım. güıtırüeün limanda miltkilAta aebep mıflard r TA 
ı. 1 belaya döndi mene bir sog- uk hut tam bedbaht olur. ır kadın olduğu iddialarının varit olmadılmı, ı · . . . KSIM BAHÇESiNDE 1- 1 · • t d"l k h t Zihnimde beyhude yere aradım. kyid 1 be 5 - Aksaraylı Lanyo: Çınıli rıh-

1 • ı •k· şerbet ısmarla bakalim... yakghıp da e .1 eBce • ya u acına- vapur tamiratına ait ta at 8 yan tım hanının kurşun borularmı çalıp 

I 
r ! . iz ca al edır. 1;1nun ortası yok- Bulamıyordum. O anlattı, ben namelerin zaruri tedbirler olduğunu kaçarken yakalanınııtır. 

: 
1 

ı ılı Öteden .b~riden g~ı:'işürken tur. Kadın kalbı anlaşılması çok dinledim. Nihayet hatırlamış - ve liman işlerine sui tesir yapmadığı- 5 _ Kwnkapıda Bali maballeoinde 
~en tekrar. ışı zev~eklıge vur- müşkül bir şeydir. Bu hakikat tnn. nı söylemiştir. oturan Fatma Hanrmın 2 yatak çar-

ı 'J' 1 ·ra dum ve bırden bıre sordum: çok evvelden çok kimseler tara- Yirmi sene evvelki bir mace- Vehbi Bey ne diyor? şafını çalıp kaçan amele Nuri yaka-
ı' ·rı: s· d 1 k 1· h • b ra .. Bu qimdi sarı benizli kadın Ticaret odası katibi umumioi lanmıştır 
(1 ı_ hi - ız e e e ı umma ulu- fındaıı tekrar edilmiştir.Ben de ~ Vehbi B. Oılanın bu mesele" ile evvel •· . • . • 

, • nur mu?.. tekrar ediyorum. o zaman yeni yeti~miş hir kızdı. 
1 1 1 h 1.1 0. t Bır bekçı kendıaını I C; • ıtP ce meşgu o ara c mu tc ı sure es-

'\ ag - Yoh ezizim bizde lekeli Her kadın kolay ele geçmez. Beni uzun zaman meşgul eden viyeleri tesbit ettiğini, hükilmet ta- öldürdü! 
1 ., 'i1 nı mal yohti. Beli hümma varidi, Ele geçecek her kadını anlamak bir kızdı. Bu eski macerayı ha- rafından yaptırılan tetkikat için Oda Evvelki akşam saat 8 buçukta 

el 1 emma ag hümma, gare hümma, da kolay deg· ildir. tırlarken mahzun oldum. O ba- ubtesine terettüp edeni bittabı yapa- Unkapanında bir intihar vak'a11 ol-
' g na: caimı, Odanın islahat i in lüzwn göa muıtur. 

l • \ san hümma ve ehyi.nen benöfşe Bir gün bir yerde konferans . . terdlği tedbirler meyanında bütün Yavuz Sinan mahalleıinin bekçiıi 
1 

1.: \it: hümml vardı ... Bularda da leke veriyordum. O kadar büyük bir Ş' -d~en_, ı~ı;· ~cnı ~n~tmuLun. liman hidematrrun bir olden idaresi olan 448 numaralı Muotafa tabanca 
1ı 1 ·'-. ıll yohti... dedi. kalbahk vardı, herkes beni 0 ka- 1~ ı guçfu e ıstır a !"?·. en nin de teklü edildiğini ıöylemi,tır. kurıunu ile kendini vurmuıtur. tarafından yeni nttmerolann parlak munflaluyeıi 
ı I~ d b.. "k b' d"kk 1 d" l' senın kon erans verecegını ga - Mevzuu bıllıe tetkikatın buıUn Muatıda aldığı kuıun yarası ile öl· ~ 
. ı, 1 g Küstahlık!! dar k"uyu '{fa~' ~t. e 

1~ ıyodr- zetelrde görünce gelip dinle - lıazı müıbct neticeler verrceği ve ne- miiJtlir. İntiharın sebebi meçhul kal- •11ıı111111111111111111111uı11111111. ••11ıın11111ııııııuıııı11111ııı: 
l\ .~. "K 1.. b" 1,kl b" u ı, muva . ıye ;me en e mek arzusuna kapıldım. Sen be ticede ehemmiyetli tebeddülitı icap mıı, Unkaparu polia merkezi tabkika ::" 

111111111111111111111111111111111 '"o""1111111111111111111111111 

1 ,tıy o um ıya., p a arının ır şaşıyordum. Bır kon eransçı her . d k 1 l ettireceği tahmin edilmektedir. ta baılamııtır. :: ANAD LU 
:t

', ,r cli accntası bilerek, bilmiyerek bir kesin kendisini dinlediğini gö- nı tanıyama ın, b? :ıyca e e .g~- :ı 
' . kua-tahlık G 1 t .. . b 1• . ren kadınlardan ırı zannettın.. c·· l , ti k d ı:: . 

~J ,nl yapmış. a a asaray- runce cesaretı, e agatı artar. " Z 1 t h • t uze aan a ara a e- •• 
· t Fenerbahçe maçı diye bir plak İşte ben de öyle idim. Fakat be- Ayrıldık .. Hatamı an~~ır Or 8 8 8frly8 miai tenezzühü ~i 

ıs;'. r doldunnut ve bu iki maruf ni dinleyen yüzlerce kişi arasın tını. Kolayca ele geçece .. a I~ Sabık valinin başına 10 Temmuz 930 perşembe :: SIGORT A ŞIR K Er ı 
ıe, '.l',11• Türk klübünü aleme fena şekil- da nazarı dikkatimi celbeden !arı anlamak ne kadar muşkül 1 1 gun" u" Güzel san'atlar akademi- ::.· 

• , d t h' · . . . oldux.unu o zaman anladım. Ben O'e en er t d .·., ı e eş ır etmış. yalnız bırı vardı,· bır kadın .. Bu s .. . . M I!> " • b' pur te ··h" t rt'p t :z. Tllrklye f Bankaıı tarafın an teşkil edllmtct:r 
ı:r .ı ds Ticaret serbesttir amma ne öyle güzel, ne de pek gençi .. ~adınık?Yb1.C zanndetkmmışt~m. e- Şişlide Celalpaşa sokağında :iş~r~;.enez::~:uA~a~e.:ıi ~a~ SS Yangın • Hayat • Nakliye • !{aza • Ot,pmoltll - mH';liyetl 
1l 1 r F k t h · · h k' ger es ı ır tanı ı ış .... b k al'l d Aı· S •• il Si al k lı ı ... ı - A küstahlık ve hadşinaslık de a a san çe resı, sıya ır- - oturan sa ı v ı er en ı ey !ebe, muallim ve aileleri, mat- :: ma Y• prt ar1nı a a ... ır. 

J • )~ rd ğil ... Karaağaç buz fabrikaları- pikleri, derin bakışlı gözlerile Bu akıam fi B., evvelki akşam evine gider buat erkanı ve memleketimizin !: Adrea: ' naca Valr.ıl han lıtaaa.111 
: i (•· ( na rekabet edecek derecede nazari dikkatimi celbeden bu ka El~ ı ~ ken önüne henüz kim oldukları maruf san'atkarları, san'at mu- ;: Tıleloa: ıııaabul - 5JI 'feııı;ral: imtiyaz 
f :. ıaı soğuk olduğunda şüphe etme- dm beni~ kadar hararetle. al_kış anıra sıneınasın ~ anlaşılamıyan üç kişi çıkmış ve bipleri iştirak edeceklerdir. Va- lii1Hıııı1111111111111111111111111111ı ... ...ııııtııııuıııııuııuıııuııııu• 

. 1 d ki k f b d k u d . d 1 b k ... 111111111111111111111111111111111•,. ~································ . ~ i~ısıı dığim bu plakları kimsenin a- ıyor u •. ~n erans.ı. ı:ır ı. - biraz evvel ayni yer e eliz ana pur perşem e a şamı saat tam I..! B l d · . : , J 
l r t ku rayıp sormıyacağı muhakkak ten sonra gıdıp kendısını hor - l<ıanhulda son defa olonk rını düşürdüklerini iddia ede- - altı 18 de köprüden hareket e- ı...J 1 va s c e l) e l I ya ~e tı il u e Jl: 
1!~ ~: \ni ols~ da bu i~i klübün şerefini me:ıe selamladım ve teşe~kür M , ' 1 ı rek Seyfi B. in mümaneatine decek ve doğruça Büyük adaya \lenafii umumi ve namına l\"a,,·uı"ki Pa-a labrıkaoı H m 
·ı ('\ t ıhlale sebebıyet verenlerin de- ettım. Bu kadından daha guzel- orıs ova Jenın rağmen üzerini aramağa kalkı- gidecektir. Büyük ada~a meh- nıiliıunııı heyeti muhammincce tahmin n takdır olunan :-oOO 
:•,1 \ 1 şti ğerli bir tarziye vermeleri ve l~ri vardı. Fakat bu kadar ca~~p şarak el çabukluğu ile ve man- tapta çamlar altında dort s~at bedel ile istimlAkı makamı \'ill~eıçc tasdik cdi:miş oldııJıtı 
·ı ~ '· pllikları piyasadan hemen çek- bır kadın yoktu. Yahut bana oy $ıhcstri tarcılık suretile cebindeki 546 kalındıktan sonra vapur Boga.: alAkadaranııı miıddeıi kaııunive~i zarfında mura ·narları il5n ol 

1 1 \, ldı meleri en hafif ve ucuz \'azifele p q ı., liraS'Jnı çalarak kaçmışlardır. da bir cevelan yaparak köprüye · 

f ı.1~ Fı ridir. - Adın ne? diye sormuşlar. aris yafl\ICISI Seyfi B. bunlardan birini teşhis avdet edecektir. lstan~ul Sı~~i müesseseler mü~ayaal 
P :' 

1 Yenı' bı"r Emanet mı"?. - Mülayim, demiş. edebileceğini söylemiş olup a- ·---
l S rt !san ne apa s ? ·· lluhuliy• 2.~ kuıuşıur. ı k d ı Yavuz Rus limanlarına k · · · ~ı ı f - e 0 Y r ın ... I ranma ta ır ar. ornısyonu rıyas.,tınden: 
1 · ',. g Malum ya İstanbul limanın- cevabını vermişler. Z<\ { ı ~eın \le~ınet l\ülanı ı gidecek mi? . ., . 1 • .. •• 

~ . ı; :laı oaki sütlimanlık artık göze bat- Eğer İ§, şirket adının Ema- mahalıesinın Balık pat.arı cadde>indc Memurların mesai saatı 31 Ağustosta yapılacak zafer bay Şışlı de Çocuk h~stanesınde I dılmek uzre munakasaya l • :· or' mağa başladı. Şimdi herkes nete tahvili yahut idare maka- 8_10 num,rolu dukklnlu içın 1926 İetanbul, Galata ve Beyoğlu pos- ramına i~tirak .. edec~k olan_ Yavuz yapt~lac~k_ 1632~ !ıra 61 .kuruş 1 muştur. Bu baptaki a 
f ,ı:, d buna çare aramakla meşgul. Bu mının ehemmiyetinin tezyidiıı- ~cn«ınde )chremoneti ıarpfındın ta merkezlerinde memurların saatı zırhlısında o gun bır resmı kab~I ~a bedelı keşıflı ~amırat ve ı~şaa- ve keşifnameleri görme 

d 1. k, d b" d . E l ., mesaisi 8 saat olarak tahdit edilmrş- pıla.cak·v· e .. g.ece de Yavuz, altı.buyuk tın tanzim edılen olbaptakı ke-1! . . . 
1 ı, dı'c meyan a ıman er anın an ır e ıse manet az ge mez mı. cl.:ıan ı 65284 numerolu H l!i.36 ı f ı h lm k r , İ . tir. proıektoru ıle stanbulu tenvır ede- şifname ve şartnameleri veçhile, az a ıza at a a ıstı ye 
, ; ~ .· Me zat bunun için stanbulda bir Şuna "Liman Vekaleti,, desek kuruşluk ·aıızilat ["lkpuzu zayi ol Tasarruf dolayısile sıkarılacak cektır. .. .. ı mezkur komisyona müra 

1 \c' liş. "Liman Emaneti., ihdas edilme nası\ olur?.. muşıur. 'enisi alınaca~ından zarnnin memurlar diger posta idarelerindeki Yavuzun yakında Rusya timanla- 29 temmuz 1930 salı ~un_u saat .• 
~; ı 1

1 
•an sini tavsiye ediyor: , FELEK hükmü y~kıur. ı,ırati münhalata tayin edi~ceklerdir. rını ziyareti muhtemeldir. 15 te kapalı zarf usulıle ıhale e- rı ılan olunur. 

• 1 ı - - - - -- -- -=:;.-. 1 
· • rm "Milli t l d h ~ , 12 - Neyi? ınıştı? - Faila heyecan, fazla ateş,- - Bu ne bfçi.m hatıra defteri! hissedecek olursa, çıkarır, 

'~ '1 1 R ge " n e e 1 romanı • - Söylemek istediğin, fakat - Sana da bir cigara vereyim biz yaştakileri öldürür. - Sana evvelden söyledim kesesinden verirdi. 
; I ,f daı cesaret edemediğin şeyi! mi? - Sebati Vamık, gözünü mü ya. . . - Peki, ne yaptınız? 
.IJ 1 ı ·or< I H" J 1 · S ı· k k B b' . N ğ S ı ı - urrem, sen u yayı sevı- - ua ıme cevap ver. or uttu . . . - u, ır ışe yarama2. - e yapaca ız, e 
! l,ıt v ı yor mu idin? - Sana. bir ziyanını dokun- - O şekilde değil •.. Sen, ba Hurrem Hakkı, gülmeğe baş mık, bana borçlandı. 

: . t~lır - Onunla bir münasebetim maz, emin ol. na, Jul yanın, Sebat! Vamıkın !adı: Nevreı Vacit, dişlerirıİ 
·,<ısı yoktu. - Sözümü geri alıyorum, hayatını bütün tafıilatile anlata - Sen o kadar bilirsin ... Bu datıyordu: t 1 ım - Bu, cevap değil. . . Hürrem, sen, çok namuslu, 1 caksın. . . • defter, benim hafızamın anahta - Ne bulunmaz arka 
\ ma - Anlamaklığın icap eder. temiz ahlaklı bir adamım... - O, kolay... rıdı;r. Şimdi okuduğum: Cumar- Hurrem! 

\ i dar - Mersi!.. - Mersi! - Hayır, hiç bir noktayı ih- tesi öğleden evvel Jlilya ile bu- - Ahlaksızlığımı het' 
~, ,ı >i g Mahmul Yesari Uzun bir sükuttan sonra, Nev - Belma, hesabına söyliyo- mal etmiyeceksin. luşacağız! Bak neler ifade eder? ta yüzüme vurma ... 
t: ı,lda res Vacit sordu: rum. - Müsterih ol. Tarihini de okuyaynn:yirmi iki - jülya, senin bu fe 
· 1 ~.; ha yaklarını küçük bir taburenin - Yahut Julya, Belmaya... - Belmaya da ayni gözle rllİ. - Perii ilhamını koruyorsun! Hürrem Hakkı, ağır adımlar- mart .... Jülya, terziye elbiııe gını tabii bilmiyor. 
~ 1 ~ ·aaı uzerine uzatmı~tı. - Julyayı görmek isterdim. bakıyorsun? - Peki, sen ne zannediyor- la odanın içinde dolaşıyordu: ısmarlamıştı, provaya beraber - Neden fedakarlık o 

.~ nde Açık pencerelerden dolan ılık - Belmayı gördün, görüyor-1 - Şahısların, tablodan, fotoğ sun? - Hatıradefterim, çok işimi- gidiyorduk. - Sebati Vamık, bot 
: 1 r. 1\ akşam rüzgarı, Nevres Vacit'in sun ya!.. 1 raftan farkları vardır, sanırnn! - Ben, hiç bir ,ey zannetmi- ze yarayacak... Elini alnına vurdu: dememiştir. 
;0 llar kır saçlarını dalgalandırıyor, - Julya, Belınayı görse, ne - Julyanın mezacına, karak- yorum. - Günü gününe mi kaydeder - Buldum, etrafile hatırlı- Hurrem Hakkı, partTI• 
j~.' 8 bir sevgilinin titrek eli gibi ok- yapar acaba? terine, hususiyetlerine mi aşık- - Hayır .. Zannediyorsun ki sin? yorum. Bu esvabın dikilmesi, kulaklarını tıkadı: 

·rah suyordu. - Kendini ayna, önünde zan tın? ben Belmayl.. - Yok, yok ... Öyle herse- bir mesele olmuştu. Jillya Paris - Ölüleri hayır ile Y 
1 

' un • Hürrem Hakkı, odanın tara·~ neder. ı _Sevdiren tarafları çoktu. Nevres Vaclt dunnuıtuı Htlr- ne defittirileni glln!U tarihli def ten ~ususi "!'<>?-el _geti'.tmişti. niz! 
1 ~ n.ıi1~ »aya ~çılan kapısı önünde, ya_Y- N ev:e~ Vacit, .blr. şey . söyle- _ Belmanın mezacuu, karak- rem Halı:lu, cigara afmıdll!~ a- terlerden değ{ . . . . Te~zı, bunu bır ı~zetı nefıa mese - Doğrusunu söyle.·' 

.e · van bır koltuga oturmuş, ruz- mek ıstıyor, soylıyemıyordu. terini nasıl bulııyonıun? yafa kalktı kardeıine yaklqtıı Cebinden maroken kaplı kil- lesı yaptı. Kendı kreasyonlarını nız bu terzinin hesabılll 
c"yı ~ann bahçeden topladığı koku-, Vakit vakit, hep bu tonda söze 1 _Bunu öğrenecek kadar tı- _ Devan'.ı et... 9ilcUk bir defter çıkardı: zorla beğendirmek istiyordu. öbür masraflarını, fedak~ 

ı • to :arı içiyordu. Nevres Vacidin ·haşlıyor, susacağı zaman ağzını tanbulda durmayacağnn. _Onu ııevtyonıml Öyle mlP - Herlceıinkine de benze- B.en. hAkem oldum. Beli'ıya bak rını Jülya bilmiyor 111~ 
ruz< gözleri kapalı idi, yalnız par- acıyor, kapıyor, vaz geçmiş gi-1 - lkametin uzarsa şüphele- _Buna kim mani olabillrP meş... ki, o sırada Sebatı Vamıkın pa- birinden haberi yok 111u · 

~ bt~. maklarıııın ucile trampeta çalar bi duruyordu. 1 neyim mi? _ Dütünmek lıttemiyorwn. Defterin yapraklarını çevırı- rası yo~~~· .Bütün bu hırıltıla:- birini olsun hissettinı:ı• 
, ın u gibi koltuğun kenarlarına vuru- hiirrem Hakkı, kardeşinin bu ı _o zaman İtalyaya gide- Dımağnn yeni romanımla met- yocdu: dan, gtirultulerden sonra terzı- - O vakit, fedakar 

t, J• 1 yordu: sıkıntılı tereddüdünü hissetmiş' ceğim. gul. Hep,' onu düıtinüyorum. - c_umartesi ö~leden evvel ye parayı vaktinde veremedik kar. Fedakarlık, ferai• 
ı · gmc - Hürrem, demek Belma,

1 
ti: 1 _ Belmayı aramak için mi?. _Kalbinin, atete, heyecana Julya ıle bul~acaıız. Vaziyecin vehametini tabiatile - Sen, bayağı tu 

> 1 kt Julyaya benzivor' - Söyle. N,...-a~' Hi;rrenı Hakkı bir 6iara vek ih•iyacı vok mu? Nevres Vacıt homurdandı: Jlilvadan saklıyorduk. Tülva., sun 1 

9 tımmuz akş:ınıından itıbl'lrcr 
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- Askeri liselerle Orta mekteplere 930-931 ders senesi kad
oksanrru doldurmak ve yüksek sınıfların talebeleri tercih 

l\tlLLIYET PAZ.\RTESI 7 

Taş hafriyat ve tathiratı 
Ankara Nafia Başmühendisliğinden: 

TEl\IMUZ 1930 s 
SIPAnltADt ...... , .......... ~ ............................ ... 

Bilumum yerli kumaş ve mallarını 

B U R S A razarın~a ara1ınız 
• nek üzere aşağıdaki şartları haiz Türk talebes~den ihti-
1 miktarında leyli ve meccani olarak talebe kaydu kabul e-

:ektir.: 
arı A - Devre Sınıf içirı 

5557 lira 80 kurof bedeli keşfi Kızılca hamam kazasında Gerede tarilcinde 
Avdan yokuşundaki taş hafriyatı ve tathlratı kapılı zarf uoulile münakasay~ 
lconulmuftur. ihale 8 temmuz 930 salı günU saat on beşte encdmenl dıımh 
vlllyettadir. Müteahhide mukıazi llğım allı ve edtvatının bir mıktan nalla 
dairesinden Yerilecekttr. BJIAhara noksansız ve kırıksız olarak gerlye alına· 
caktır. Müteahhit bu işi ihaleden itlbareu 45 gün zarfında ikmal etmiş ola· 

Merkezi : Mahmutpa•a batı 9.11 
Şubesi : Boyoölu uitlkUU caddesi 376 

__ __.:.!,..::_;:. ___ ~!!!!.!Ş!!u!!b!!e!!s!!i!!!: S111ta•n::H:a~mia!miii1!2!4;;;;;;;;;!!!!;;;i!i 
1 L A N Bartın -lnebolu P~tası a 1 6 n 16· 12 yaşları içinde olanlar 

·nl ı 7 .. 17-13 ,, ,, " 
ali 1 8 .. 18· l 4 .. .. " 
iif 2 9 • 19- 1 5 .. .. .. 
~ 2 1 o • 20· l 6 .. .. " 

e~ 2 ı ı . 21-17 ,, ,, " 
ü B - Evvelce gördüğü tahsilin derecesini gösterir şahadet-
ı veya tasdiknameyi haiz bulunmak. 

C - Vücudiln teşkilatı ve sıhhati müsait ve sa~l~m v~ her 
~marazlardan beri olmak (emrü kumandaya manı rekaket 

" lift arizaları olanlar ve boyları pek kısa olanlar alınmaz.) 
D - Kusursuz bir seciye ve ahlak sahibi olmak. 

_ E - Ailesi hiç bir sui hal ~e şöhret. ~ah~bi olma~ak. . 

calctır. Daha fazla malômaı almak lstiyenler Ankara ve lstınbııl baş milhendi 
ilgine müracaat etmesi ve münakasa kanununa tevfikan taliplerine teklif ve 
teminat mektuplınnl yevmi ihalede encümen daim! villyet riyaıetlne uk-
dim etmiş bulunmalan illn olunur. -Tahtakurusu, pire, sinek, sivri-

sinek, güve, örümcek, hamam 
böceği ve sair haşerab yumur

talarile beraber kat'iyyen 
imha eden 

ri)l- 6 ncı sınıfa yani birincı devre bı:ıncı sıı:ı~a gıreceklenn 
·~ devreli (5 muallimli ve 5 dersanelı) reS!1'1 ılk mektep şa
r ktnamesini haiz bulunmaları ve hususi ilk mekteplerde tah-
ğr Klenlerih ilk mektebin son iki sınıfında ~kunan. der~~e-~de~ 1 

han vermeleri lazımdır. Orta mekteplerın 2 ncı ve uçuncu 
flarile lise sınıflarının her hangi birine girmek üzere müra

. eden hususi Orta mekteplerle tahsili Orta derecede olan 
sj_ıı ve hususi meslek mektepleri müdavim ve mezunl~rı 
>.-ııek istiyenleri sınıftan evvelki sınıfların ~ütün derslerın
rlO imtihan edilirler. Bu meyanda askeri tedrısat hakkında 8 
f!İ smıfa girecekler 1 inci kit~ptan 9 uncu s~.ıfa .. gi~ecekler 1, 
ıJ:i kitaptan 10 uncu sınıfa gırec~kl~r 1, 2, ~ ~ncu kıtaptan 11 
a sınıfa girecekler 1, 4 kitaptan ımtıhan edılırler. 

- Resmi Orta mekteplerden ve Lise sm~fla:ır.ıdan. nakl~n 
· ~leri askeri tedrisat kitaplarından hangılerını takıp ettık-
1 ne dair vesika ibraz ettikleri ve sair şartları haiz oldukları 
~ fpka bulunmadıkları takdirde muadil sınıflara bilaimtihan 

~~ . 
iif- Kayıt muamelesi Temmuz iptidasında başl.ıy.ac~ktır. 1 ın 
ıJladdedeki şartları haiz bulunan t~~eb~lerden ıkınc.ı devreye 
•
1
p olanlar lstanbulrla Kuleli ve bmncı devreye talip olanlar 

b~cıoğlu As. LS. !erine ve İstanbul haricindekiler de ?oğr~
~ı/ doğruya dahil askeri liseye veya Orta mekteplerın mu· 
u_ yetlerine ve askeri lise veya Orta Mp. olmıyan yerlerde 
illunanlar ilanı okudukları tarihten itibaren bulundukları yer 

eki en büyük askeri K. veya amire veya askerlik şubesi Rs. 
rine istida ile miiracaat ederler. Yeniden ka>'dü kabul 

amelesi lisenin son sınıHan için 25 Temmuzda diğerlerinin 
ıflar için 10 8/930 hitam bulur. 

Bu taliplı:rden sonraki müracaatlar kabul olunmaz. 
Ders seneo;İ başladıktan sonra sivil liselerden naklen as

i liseye geçmeğe 'talip olanlar kabul için müfettişliğe mü
.aat etmelidirler. 
1 _ İsti dalara raptedilecek evrak vesaik şunlardır: 

A - Fotograflı nüfus tezkeresi veya resmen musaddak su-
••V•""'XXX"VY...,.,... •• x:v••Y'C'VY•V ........ ...... A •••••• AAA. 

Celile Kenan Hanımefendinin 

Beyoglunda lstlklAl caddeıinde 
419 numerolu nıağaz•da kürkçülük· HiLAL 
le i~tiitıl eden P. GOLD efendinin p • 
vuku bulan müracaatı üzerine lsun· vapuru 

7 azartesı 
Temmuz ' 

bul icra riyasetlnce konkordato tale- 1 
binin nazan itlbıre alınmasına ve günU akşamı Sirkeci nhumından 
koıniserllıtince karar verilmiş oldu· harekede Ereğli , Zonguldak , 
ğundan alacaklann tarihi llAnındın Bartın , Cide , İnebolu , llııı 
itibaren yirmi giln içinde vesik:ılı· iskelelerine azlmeı ve avdet 
nle birlikte Bahçekapıda, Meydan· edecektir. Yük ve yolcu için 
cık Ananyadi hanındaki 3 numerolu Sirkecide yeni handa ı num· 
yazıhaneme her gün sut 1 O ile 
saat ı 2 arısında müracaatla alacak· rolu acentasına müracaat Tele-
larınl kaydettirmeleri, hlllfındı ha- fonu lstanbul 31 05 
reket edenlerin konkordato müzakı· 
resinden harlç bırakılacaklan •O 9 
aıtustos 1930 cumartesi günü kon· 
kordato müzakeresi için saat 10 da 
419 numerolu me1.kür magazad• 
hazır bulunmaları ve toplanmaya 
tekaddtim ed ·n on gOn zarfında 

vesikaları tetkik edcbilıcekleri icra 
ve iflAs kanununun 283 inci maddesi 
mucibince ilin olunur. 

Avubt l lalit Arif 

~ehreınancti ih1natı 1 
Şehremanetlnden; Kadıkoyünde 

lbrabimağa mahallesinde Koııı IOlu 
sokaıtında 8 numaralı dükkAn pazar· 
!ıkla kiraya v ·rilecektir. Taliplerin 
12 temmuz 9.10 cummcsi günü 
s .. t on beşe kadar lev•zım mildür
lüğüre gelmele•i. 

* * * 
Şehı emaneı.eden: htn~t ul Te-

mizlik işierine bır t \" ve bı t 

ıemmı.~un 9 urc'.I çar, 'lba ğ ·nu 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Seri, !Uks karadenlz postaıı 

Millet vapurıı 7 
Temmuz 

PAZARTESi 
j:!iinü ak~rnı ıaı! 18 de 

Sirkeci rıbtımır.dan hareketle 
[Zonguldak, lncbolu, Samfün, 
Ordu, Glre.~n, Trabzon Rize ye 
gidecektir. 
~hıraca1t m"\ıl"\lli htın .u· 

:\1eymenet hanı altındaki yazı· 
hane. 'l'ı>ef ı ı l~ ı ıııl 1 ı 54 

• NAl'.\1 \'Al'UR L.\IU 

f zmir Postası 
Seri, LUks ve 

ADNA 
muntazam 

vapuru 
Temmuzun 

6 ıncı pazar 
gunü lö d (,alatı r •nmındın hı" 
re Ketle r lzmlre J ıe '" gunıı 

ı <ı da F tıh at p · arında mU 
.:.lyede ile satılacağ: n.:! ·1 callplerln 
mahalli mezkuıa muı ac '"'ar- 11:\ıı 
ol~nu 

lzmlrden l<tınbulı h •eket ede· 1 

* * Şelııcmanetinden; Cıh.:ıı;c. )angın 

yerinde 20 1 adada Stl.1, 5,1'./, J9 I 
harita num:ıralı arsalar arasınd11. 
18,50 metro murabbaı arsa pazarlık 

la snulacakcır. Taliplerin 12 temmuz 
930 cumartesi günü saat on beıe 

Galat• nr~• kırvınds Site 
Fr nsez hanında 12aum adı l''llu· 
mt ıcant l!~.na mlir caat. Tele-'on 
Beyoğlu: 10.\ l 

lstanbul ıkinci icra mc1ıu-lu~unJln: 

' 

SEYRISEF AIN 
Merkez Acentaı; Guu k!lpril 

basında, Beyo~lu 2361 Şubı 
ıentuı: Mıhmu:llye Hını altındı 

lstanbul 740 

Mudanya postası 
Cuma, Pazar, Slaı, Çar. 

şamba günleri idare rıbumın· 

P.dn 9 da kalkar. 

(GÜLCE:\IAL) vapuru ta· 
rafından yapılmakta olan 
(IZMIR SÜR"AT) postalarıl4 
Temmuzdan itibaren badema 
h~r hafta lsranbul'dan pazar
tesi lzmir'den çar,amba gün· 
leri saat 14,30 da kalkar. 

(:\IERŞIN) SÜR'AT) pasta
ları da 16 Temmuzdan iti· 
baren her hafta htanbul'dan 
çarşamba günleri saat 11 de 
kalkar. 

lskenderiye sür' 
at postası 

(İZMİR) vapuru 11 tem• 
muz cuma günü saat 13 te 
Galata Rıhtımından kalkara~ 
rtesi sabah İzmir' e varacaı 

ve ayni günün akşamı İzmir' 
den kalkarak pazartesi İsken
deriye'ye varacaktır. İskendc 
~riye'den çarşamba kalkarak 
cuma İzmir'e varacak ve öğ· 
leden sonra İzmir'den kalka· 
rak cumartesi öğleden sonra 
lstanbul'a gelecektir. 

İstanbul -lskende
rıye yolcuları için 

lirn 

Birinci kamaralı 120 

" :i. 
B - Bir seneyi tecavüz etmemiş aşı şahadetnamesi (Aşı şa- umbı•a • kadar levazım mildürlüğüne gelme· 

4 teri. 

Bujl;nz içinde l\üçuk llelıckte 

Dere boyunda 1 numaralı h'nede 
mukim Şoför Namık Kemal Efendi· 
nin ikamctgAhının meçhuliveti. Katip 

ikinci 
Üçüncü ,. 

80 
40 

:letnamesi olmryanlara askeri lise veya Orta mektep hekimle-
tarafından meccanen aşı yapılır). • 

C - Mezun bulundukları veya tahsil eyledikleri mekteliin Pi" ki d k d v ~ 
oğraflı şahadetname veya keza fotoğraflı ve teferrüatlı tas- a arın a o u ugu 

amesi. 
:: O-Ailesinin ve kendisinin sui hal ve şöhret sahibi bulunma- • Luiz ve Brodvey ~ 

dan hakkında mahalll hükumetinin fotoğraflı ve musaddak > ~ 
ilmühaberi . ~ Ş k I d• l k ~ 

A 
• . ar ı arını ın eme şarthr. "" 

E- sken lıse veya orta mekteplere kabul olunduğu tak- ~ 
ue mek:t~bin ta~.i' olduğu ve olacağı . kanun talimat emrü •XX%.XXX%Xl.:Xll e .. :~:.""·: ... :x-n--x .... X""'X""'X""'X.....,:. .. •11 
asları bıla kaydu şart tamamen ve aynen kabul edeceğine • 
r velisinin ve kendisinin birer taahhüt senedi. ----==---

F - Sar'alı, uyku halinde gezer sidikli, bayılmak ve mara
l çırpınmağa müptela olmadığı (Bu gibi hastalıklardan biri 

t mektebe vermezden evvel malul olduğu bilahara anlaşı
l talebe mektepten çıkarılır. Ve o zamana kadar o talebe 
n hükfunetçe ihtiyar olunan masarif velisinden tazmin etti
ır), ve evli bulunmadığı ve her hangi bir zamanda tahsili 

:llf'ketmek isterse ve ~abit olma_~an evvel evlenirse mektep 
tsrafmı tamamen tedıye edecegı hakkında notrelikçe musad
k velisinin taahhütnamesi. 

ıı; G - Peder ve validesi hayatta değil ise velisinin kim ola-
011ğının ve tatil zamanında mezun gidecek ise kimin nezdine 

1nA:leceğine dair muteber bir vesika. 

1 H - Heyeti sıhhiyesi mümkün mertebe tam olan askeri 
l hastanenin v~ya mu~yene kom.isyonlarınm sıhhi raporu. 

tabiliyeti bedenıye talımatnamesmın muaddel (A) sütunu 
hile.). 

fj - Muhtelif sınıflara kaydolunan talebe miktarı kabul edi
. ;:ek miktardan fazla ise matlup şeraiti haiz olanlar arasın
~ sınıflarına göre Türkçe, yabancı dil, riyaziyat, tarih, coğraf

tfl'"t ve tabiiyat derslerinden tahriri müsabaka imtihanı yapılır. 
~ 7 - Mekteplerdeki kaydü kabul komisyonlarınca kayıt ve 
ı yanı kabul görülen talebelerin kabulü ~ayıtları il.e dahili ___ --:::-...;;. __ _;..;::::;_ __ _:~-----'---

8 lpllıalr.edilmeleri müfettişlikten ayrıca verılecek emır üzerine 1~u·· tu"" n ı·nlıı· saı·ı \ .. du·· r unıuıı11 ınu -
8 - Orta mekteplerin birinci ve ikinci sınıflarına alınacak ıu·· gv u" ndan·. 

.,.~nlar tamamen Konya ve Erzincan askeri orta mekteplerine 'L 

ııv, üçüncü sınıfa alınacak olanlar İstanbulda ve Bursada bulunan 

ıkeri liselerle Erzincan ve Konya Ort mekteplerine ve müfet- nıa\J.aa ı' rı'n cı'lt J.ezı' 
likten verilecek tertibat veçhile alınacaklardır. Lise ikinci U y U 

ti ıvre sınıflarına kabul edilecek olan talebe tamamen İstanbul
~ki ve Bursadaki a~keri liseler ihtiyacına göre alınacaktır. 

f'" 9 - Müsabaka imtihanı yapıldığı takdirde on birinci sınıfın 
.Jijsabaka imtihanına Temmuzun 25 ve diğerlerinin Ağustosun 

.r't inde başlanır. 
10 - Taliplerin kabulü kat'i emrine kadaı yapacakları mas
ıflar kendilerine ait olup gerek bunların ve gerek hiç kabul c

.Almiyenlerin hu yoldaki masrafları hakkında askeri liseler 
ll"ic bir taahhütte bulunmazlar. 
~ iı - Kaydü kabul komisyonları aşağıdaki lise ve Orta mek

s ~ plerde a~ılacak: 
ı - Kuleli lisesinden (Yalnız ikinci devre talebeler için) 

ıJ 2 - Halıcıoğlu lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için) 
3 - Bursa lisesinde (yalnız birinci ve ikinci devre talebe-

d;r için). . . . . .. u 
4 - Konya lisesınde (yalnız bırıncı devre talebeler ıçın) 

~ 5 - Erzincan lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için). -
~ 
~ 

EVKAF ElTAM lE ERAMiL Mll~ATI 
I~''k:a f n1i.idi.iri yetiııden: 

~:vkafc l maa~ ılmakt1 cla'1 Eytam ve Eramilln birinci iıç aylıktan 
cmmuzun •ckıııncl salı gUnunden lıib.ren bu defalık MOdüriyet veıne

'ndtn verllccekcir. Eshabı maaşın eski cüzd•n ve nilfui tezkeresile tatbik 
UhUrlerıni hıınllen yevmO mezkOrJan itibaren MUdUrlyct Muhasebesine 
uracaatları •!An olunur. 

idare matbaası için mcv..:ut nümunesl veçhile 5.000 metre cilt 
bezi pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin her gun gelip nümuneyi .gör· 
melcri ve yüzde yedi buçuk teminan muvakkatelerıle 12l7J930 
Cumartesi günü saat 11 de Galatada mubayaat komisyonunda 
bulunınalarL 

jandarma imalathane müdüriyetinden: 
Ad•t Mıinakasası tarihi )aıt 
tı200 Beylık 12·7-9.lO 14 
2000 Eıya çantası !3·7·930 14 

Yukarda cins ve miktarı vazılı iki kalem eşya ayn ayn olarak kapalı 
zarf münakasa ile satın alınac~ktır. Münakasılaıı hizıılannda yazılı tarih ve 
saatlarda lscanbulda Gedikpaşada jandarma imalathanesinde vapılacaktır. 
Şartnameleri imıllthanaden verilir teklifnamenin tarzı iml~>ı şarcnamede 
milnderictir. 

• * 
1 LA. N 

1 - lımlrde b 'iunı11 ~'-Ort numaralı Jandarma mekt-bı efr ıılının 930 
senesı lht>yacı olan ) Uz yetmiş bin kilo ekıııek ve otuz bııı kıl" sııtır eti 
haziranın yirmi ikınci günjnden itibaren }irml ğifa n •ıddeıi 'e kapalı zarf 
usulile münaka,aya vaz edilmi tir. 

~- Uu iki ka.lemin mün,;ık:ıs:ısı 'l'cmmz~'1 (lrt i 1.tn i cu~.:ı 'ı.: gunu ıat 

onda aezkOr mektepte icra kı~nacakcır. 
3 Şeraiti görmek arzu edenlerın lstanbulth !lnd.rma ıına!~• a ıe<i 

müdilriveıtnc milracaatl•"' 

• * * 
Beyoğlu daircsiaden; Beşiktaşta 

Hasanpaşa caddesinde 29 N lu han 
maili inhidam ohluj!;undan mahzurun 
rel'i için tebliğat lcu edilmek Uzer• 
sahibi bahriye yilzboşılarındon SelA
hattin bey .uanmıı iscJe buluna· 
madığınJan 8 gUn zarfında mahzu· 
run izale edilmedii';i takdirde daire· 
ce hedmedilcceğl tebliğat makamına 
kaim olmak nzere il1n olunur. 

lsunbul 2nci ic"ro Jalreslnd•n: 
l\lıhcıız ve plraya çevrilmesi 

mukarrer Overland markalı ve nu· 
maralı bir adet otomobil teınmuz 
930 ayının 12 inci gOniıne mü.adi[ 
cumartesi günü saat 12 de Tak im 
meydanında satılacağından taliplerin 
yevm ve saati mezkôrda mahallinde 
hızız bufunacak ıncmuruna ıı üra~ 

caatları 111n olunur. ---

zadeSabri Beye iki bin beş yüz iki lira 
altmış yedi kuruş lcısın3 medyun 
bulunan Şoför • amık Kemal Beyin 
hali hazırdaki ikametgihı meçhul 
bulundugundan bermucibl karar ild 
ay sekiz gün ilAnen tebligat icra ına 
karar verilmiş olmağla m zkur mud· 
detten sekiz gün :ıarfında itiraz etli!· 
mesi ve müddeti mdayyenede borca 
yetecek emval ve eşya<ının daireye 
iraesi ve ödeme emri tnek:amına kı 4 

im olmak üzere tl:ln olunur. 
-~~~~~-~~~~~~ 

Isıanbul ikinci ctcaret mahkeme· 
sinden: 

lstanbul<l• Yeni ~osuhıae cıva· 
rında Aksaraylılar hanında 15 nu· 
meroda ticaretle iştigal ecmekte iken 
25-2-930 tarihinde inA<ına karar 
yerilen Klzım Ahmet Beyin mass 
mevcudu bulunmadığından llllsın 

kapanmasına 23·6·930 tarihine kurar 
verildijl;i illn olunur. 

Tütiin iı1hisart urnum 
n1 tidürlüğüııden 

Trakya nakliyatı 
Şark şömendüferlerl ile lstanbuldan Trakyayı vo Trakyadan lst•nbula 

sevkedilecek olan mamul ve yaprak tütün, levazıra ve saire pazarlıkla ihale 
edileeej\foden taliplrrln şartnameyi gormek üzere her gün milracaatlan ve 
12·7·930 cumartesi günU saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda 
temlnatları ile bulunmalari. 

-Emlak ve Eytam Bankası Istan
bııl şubesinden: 

Kiralık Emlak 
E.sas No. :\Tevki ve nevi 

23 lkyoglu Zincirlikuyuda ahır, anbar ve saireyi 
mü~temil 78 dönıım arıızl 

Senelik ican 
800 

27 Dolmabahçede Kok kömürü lma!Athancsi arsası 

35 Tophanede Buğazksende Kışla altında 4 No. lı 

130 
179 

dükkAn 
Nisantaşı Tcşvikiyede 14 No. lı maa kulübe arsa 
Osklidar Altuni zade Nişantaşı sokağı 7· 11 No. lı 
tarla 

180 Üskiıdarda Bulgurlu mahallesi Kilçükçamlıca cad-
desi 9/ 11 numaralı setler kahvesi 

181! Üsküdar selimiye Kavakçeşmesl 31 No. 1ı maa 
bahçe baraka 

183 Üsküdar Selimiye Kavakçeşme:d 28 No. lı bostan 

901 
240 

180 
f60 

120 

60 

50 
t84 ~ " ,, 2 " ,, bO 

Bah\da muharrer em!Ak bllmUzayede birer ~enu milddctle kiraya 
verilece~indcn taliplerin 21 /7/CJJO Pazartesi saat on altıda şube
mize mıiracııat evlemelcrl. 

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

Darül'aceze müdürlüğünden:, 
\lı.. ><Scı• senevi muKtazl mühtellfill'clns Eczaıı tıbbiye ile defıtlr ve 

cm eller içın iktiza eden mlkun klfl kAP;ıt il ağustos 930 tarihinde kapılı 

"" ".ulil·le münakasası icra edilecektir, taliplerin yl1zde yedl buçuk tcmtnli' 
lk\~h:ıı\ 1 ~ mlılacs.stlan. 

Güverte yemek ız 20 
Bir yolcunun azimet ve av· 

det biletinin avdet kısmından 
yüzde yinni beş, üç veya daha 
fazla nüfuslu bir aile olursı 
yüzde otuz; ve üç veya ılaha 
fazla nüfuslu ailelerin yalnız 
azimet biletlerinden yüzde on 
tenzilat yapılır. 

lzmir - Mersin 
sür' at postası 
(Konya) vapum 8 Temmuz 

~alı 12 de Galata rıhtımından 

kalkar Çarşamba . abahı lzmirr 
varır ve aynı gtmun akşamı 
lzmir'den kalkarak Antalya, 
Alalye, Mersine gider ve dö· 
nilşte Ta~ucu, Anamor, Ala
iye Antalya lzmır"e u~rayarak 
gelir. 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Mersin) vapuru 8 Temmuz· 
Salı 17 de Sirkeci rılıtı'.Ilından 

kalkar Gelibolu, Çanakkale, 
Küçiıkkuyu, F..dremlt Burha· 
niye, Ayvalığı gider ve 
dön~ıe mezktlr iskelelerle bir· 
tikte .!Jıunolu~a u~rayuak 
ı:elir . 

BARTIN hattı Lüks 
Ekspres postası 

AJ~ID ';::::z Pazartesi 
, 'rkeci'den hareketle facğlı, Zon· 
guldak, Bartın. Kuruea~ile ve Ci· 
deyeazimct ve nvdet edecektir. 

TafsilAt için Sirkeci salonu 
karşısında Mizan oğlu han No: 'l 
Telefon lsıanlıul 354 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz postası 

V t 
vapuru 

a an 9Tcmmuz 

Çarşanıbn 
akıamı Sirkeci r rıhtımından 
hareketle ( Zonguldak lne
bolu, • amsun, Ordu Glreson, 
Trabzon, Sıırmcne., ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 
TalsllAt için Sirkecide yelken· '· 

el hanında klln acentasına mu 
rıcaat Tel lstanbul 1515 .. 
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MILLIY!:r PAZARTESi 1!130 
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( Sanır Jeneral Şirketi ) -

Emnı.yet Sandıgı'"' Em- jl~ınni yet sa11dığı ı11üdürliiğündcn:I da~~ta::X~ :r~:: i~~·;r:~:r~~~;i~;~ 
Borçlunun , c,k gayrı menkulun ne oldugu: Bır 

1 ı I bap hanenin tamamı. Gayri menkulün 

1 Ak •• d • kraz No. Merhunatın cins ve nevi İsmi bulunduğu mevki mahallesi, sokağı a muzaye esı 1008 13449 Beylerbeyinde Küplüce sokağında eskı 20, 20 numarası: Kadıköy Hasanpaşa m. 
mükrrer ve yeni 55, 56 numaralı maa bahçe biri iki üurbağlı dere üçüncü s. No. 25 Tak· 

K t'" k •ı" kısımdan ibaret iki hanenin tamamı. Ahmet Ef. I dır olunan kı}met: 2~87 lira .?o k. a l arar l aDI 493 1770 Kabataşta Ömeravnı mahallesinde Karaali so Arttırmanın yapıfa7açı. yer, ~un.sa-
,.,.__ d h __ - M h · •· B 1 n ı"smı· • . at: İstanbul 4 uncu ıcra daıresınde 
maaye e uuaz er unun cınıı ve nev ı orç unu kagında 18 numaralı hanenın tamanu. sı.7.930 tarihinde saat 14 ile 16 ya· 
bedeli L N ile mevki ve mllftemilib Fahrettin Bey kadar 
ı500 862 Çengel.köyünde Havuzbaşı Çakaldağı sokağında 272 2519 Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinde Mısırlı ı - İşbu gayri menkulün artırma 

eski 1, 2 mükerre 27, 27- 1 numaralı beş yüz yetmiş bahçe sokağında eski 34, 34, 34 mükerrer ve ye şartnamesi 12-7-930 tarihinden itiba-
arşın arsa üzerinde ahşap üç katan on beş oda dört ni 47, 49, 51 numaralı maa dükkan iki hanenin ren 930-39 No. ile İstan. 4 üncü icra 
sofa ve yüz yetmiş arşın arsa üzerinde ahır ve mut tamamı. Mehmet Cemalettin ve Ahmet Bürha- dairesinin muayyen numarasında her 
f kesin görebilmesi için açıktır. İlanda 
ak ve yirmi sekiz dönüm beş yüz seksen arşın mu nettin Beyler yazılı olanlardan fazla malümat al-

haddes bahçe mahallinin zemin ve eşçarınm üç his- .2047 3055 Beşiktaşta Kaptan İbrahimağa mahallesinde mak istiyenler, işbu şartnameye ve 
se itibarile iki hissesi. Neveser ve Mecbure H.lar Köprübaşı sokağında eski 8, 8, 8, 8 yeni 26, 28, 930-39 dosya numarasile memuriyeti 

465 664 Çakmakçtlarda Dayehatun mahallesinde V altle ha- 30. 32 numaralı iki bap dükkaru havi iki hane- mize müracaat etmelidir. 
nı ikinci kapı alt katı mevkiinde eski ve yeni 36 nu nin tamamı. Meziyet H. Ahmet Hüsamettin ve 2 - Arttırmıya iştirak için yukar-
maralı yüz yirmi sekiz arşın arsa üzerinde kargir Hüseyin Sabahattin Beyler da yazılı kıymetin yüzde yedi teminat 

österecektir. 
bir kat:.. üstünde hana ait diğer eşhasın odalarını 786 3644 Bebekte Bakkal sokağında eski 6 mükerrer ve 

A 3 - Hakları tapu sicilJile sabit ol-
havi bila hava bir o!lanın tamamı. H;:cı Kazım . yeni 4 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı. ğ • mryan ipotekli alacaklılarla di er ala 

505 1219 Eyipte Sofular mahallesinde Sofular yokuşu soka 
1 

Mm. Eteni kadarların ve irtifak hakkı sahipleri. 
ğında eski 9 ve yeni 9-1 numaralı yiiz on arşın ar 340 3693 Beyoğlunda Feriköyünde birinci kısım mahal- nin bu haklarını ve hususile faiz ve 
sa üzerinde birinci katı kargir iknci katı kısmen lesinde Büyükyeni sokağında eski 35 mükerrer masrafa dair olan iddilarını işbu ilan 
kargir olmak üzere iki katta birinin tavan ve döşe ve yeni 58 numaralı bahçeli bir hanenin tama tarihkinde~ ,b·t.iba

1
ren

1 
yıb.rmlikgün içind_e 

Ahın A .... evra ı mus ıte erı e ır ı tc memurı-
mesi ve sıvası noksan ve biri natamam olmak üzere mı. • .. . _ ~t ga .. .. yetimize bildirilmeleri icap eder aksi 
beş oda bir tavanı noksan bir mutfak ve altmış do- 548 3842 Beyoglunda Huseyınaga mahallesınde Bulbul - halde hakları tapu sicillile sabit olmı 
kuz arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. deresi caddesi sokağında eski 55, 55 mükerrer yanlar satı~ bedelinin paylaşmasında J 

Mehmet Emin Efendi ve yeni 24, 26 numaralı maa dükkan bir hanenin hariç kalırlar. 
650 1396 Gedikpaşada Bostanali mahallesinde Tülbentci ha- tamamı. Bahatten Ağa Hüsniye H. 4 - Gösterilen günde arttm::::ııya 

nı ııokağmda eski 2 ve yeni 6 numaralı yüz seksen 219 4087 Avratpazarında Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin i~tirak edenler artırma ~artnamesini 
dört arşın arsa üzerinde yarım kargir üç buçuk kat mahall~sinde Küçüklanga sokağı ~~k ,144'. 146, ~:~:;ış t:~!:::~:bı:;~~=;ı ~m~~ 
ta hane olarak müstamel kısımda bodrum katında 148 cedıt 152,152-1 numaralı maa dükkan bır ha itibar olunurlar. üstünde bırakılan 
bir mutfak, bir methal, bir antre, bir oda, ikinci ka nenin tamamı. Hafız Ahmet Efendi gayri menkulün bedeli zamanında ve-
tmda iki oda, bir koridor, üçüncü katı diğer kısrrn 879 4027 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Vişne rilmez~e gayri menkul ikinci bir arı-
dan kullanılır dig-er apartıman tarzında olan kısım sokağında eski 122 mükerrer ve yeni 27 numa- tırma ile •atılır ve bedel farkı ve mah 

b h r b · h · N d · H run kalınan yüzde beş faiz ve diğer 
i e bodrumunda bir harap mutfak bir kuyu birinci ka r~lı a çe ı ,. 1ır aneki~~ tam! amı.l.'k (e 1ıme b·. ) zararlar ayrıca hükme hacet kalmak-
tında iki oda bir mutfak bir daire üst katta bir as- Yukarıda cıns ve nev ı e mev 1 yazı 1 em a a tmış ır srzın memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
ma oda üç oda bir koridor ayrıca kapıları kapanın gün mü.?det~e icra kılınan aleı:I m~zayed~ neticesin~e hizala- olunur. Beş numaralı fduad_aki şart 
ca oda halinde kullanılır bir koridor çini sobalı bir, nnda gosterılen bedellerlr. talıplerı uhtesınde takarrur ederek ta~akkuk etmek kayd~e uç defa 
h b' tf k b' d · 1 · · el.. r • kt- ı birinci ihalesi icra kılınmıs olduğundan talip olapların ilan bagrıldrktan sonra gayrı menkul en 

amam ır mu a ır aıre av u çını oşe 1 e e · . . . . · .. f . ) · çok arttıranın üstünde bırakılır Şart 
rik ter kes tertibatını ve yüz arşından ibaret arka tarıhındeıı ıtıbaren (otuz br gun zar mda sandık satış amır- h kk k t . b. k 

'. •. •• • • . • i · - • ·· 1 1 · ı·· · ı • l 1 ta a u e mezsc ~rtrrma gen ıra ı-
dakı aralık ve onundeki avluyu havı bır hanenın ta· !:gıne muracaat ey eme erı ıızumu 1 an ° tınur. lıp alıcı taabhütlerınden kurtulur ve 

.ıos.: 1789 m.~~:~ Mustafapaşda Sancakta~.~~:t~::'. ~ahall_e: Vilavet naiıni eocunıenin~en: te~inatt1:;:~'::·nın birinci veya i-
d K M f dd d k 142 ı· J kinci olmasına ve gayri menkule ta 

sın e oca usta apaşa ca esın e es ı ı a Vil~vctler 930 senc>i butçrkriıı n bir ar:ıda tab"ı ve tccliıli allfık eden kanuni hakka ve satışın 
162 ve yeni 186 ilA 196 numaralı iki vüz on arşın ar kapalı 'ıarf ustılilc 20 temmut. 930 p;ızar gunu 'aal on bire ka· tarzına- göre diğer şartlar. Arttırma 
ııa üzerinde kargir üç katta ve bir çatı altında 186 dar münakasaya ko:•,ılınuıtur. Taliplerin trnıinat ve teklif mektup· ikincidir. Birinci artırmada veren en 
numaralı bir taşlık !:ıir mutfak ve diğer hanenin bir lar,nı vaki muayyene kad:ır cn.:umcnc tevdi cykmekri. son bedel 1400 lira peşin para ile••· 
taşlık bir odası arkasında yirmi arşın arsa üzerinde v·ı.. 1 d • • "ıne 'ınıln , tılacaktır. En çok artıranın üstünde 
mutfag"ı v.e ikinci ve h __ er iki hanenin_ k_ atlarında_ iki 1 ave uaıını e~cu n u GD ı bırakılacaktır. Müterakim vergi, bele J diye ve icare rüsumları müşteriye a-
şer oda bırer sofa ve ~st ~atl_:ırında ı~ıse:, oda __ bırer Bedeli kr~li dokuz bin a!a yLiz doksan lira altmış beş kuru~tan ittir. Yazılan Hanenin tamamı yuka
sofa ve ortal~rınd·a· b_ır dukk_anı ve hm dort y~z o~ ibaret Yalova mektep bin:ıqnın tamiri kapalı zar[ usul!.lc 20 tem- rıda gosterilen 31-7-930 tarihinde İs 
arşm 1?aJıçeyı havı ıki h_anenın tamamı.(Mezkur ıkı muz 0 ~0 paıar ııunii s:ıat on bire kadar munakasaya konulmuş- tanbul 4 üncü icra memurluğu oda· 
hanenın ahır methallen vardır.) Fatma Hanım tur taliplerin idar<"i husu,iı·e baş mimıırlıjtmdan alacaklan ehliyeti sında işbu ilan ve gösterilen arttırma 

010 1 5 Gal d K k K M f h 11 şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
1 70 9 . ata ~ em~n eş • ara usta a paş~ ma a e· fenniye vcsaikilc teminat ve teklif mektuplarını ,akti mu:ıyyene olunur. 

ıınde Çomlekç• sokagmda ve.Kılınç Alı paşa cad kadar eııcıimene tevdi evlcmPlcri. -------------
desinde eski 11, 13, 15, ve yeni 15, 17, 19 numaralı , M h ~ kt ~ 
yüz yetmiş arşın arsa üzerinde beş odayı ve iki dük VU"kSftk ll 8fi t'S lll0 0 t' 
kanı havi bir mağazının üç yüz otuz altı hisse itiba 1 1 

Dr. A. KUTiEL 
Muayenehane ve tedavll elekt
rlkiye labratuvarı. ~ara.köy 

Tupçular caddesi 34 
rile yüz doksan hissesi. Hasan Mukbil B. Emine 

• Nurunnisa Hannnlar 
430 18295 Davutpaşda Davutpaşa mahallesinde Tarhana so -

kağında eski 7. 7 yeni 7, 7 il numaralı iki yüz yi r 
mi altı arşın arsa üzerinde kargir bir katta ahırı ve 
iki yüz yedi arşın arsa üzerinde samanlık ve araba 
lığı sekiz yüz kırk yedi arşın bahçeyi havi ahır ve 
arabalığın tamamı. Hüseyin Karni B. 

~155 18711 Eeyoğlunda Kuloğlu mahallesinde eski Ağahama 
mı ve yeni Terazi sokağında eski 42, 42, 44 numa
ralı iki yüz doksan arşın arsa üzerinde yıkanma ma 
hallini ve iki yüz arşın arsa üzerinde soyunma ma
hallini ve yirmi arşın arsa üzerinde kulubeyi sene 
neden dört dükkan bir apartıman ve hatap mahalli 
ile dolap mahalli ve 42 numaralı dükkan bir masu 
ra tatlı suyu ve yüz kırk sekiz arşın bahçeyi havi 
(Aağahamamı namile maruf) bir hamamın tama-
mı. Salim Nuri Bey ve Emine H. 

000 18896 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Ermeni ki 
lisesi sokağında eski 3, 3 mükerrer 3 mükerrer 3 
mükerrer 3 mükerrer ve yeni 7, 9, 11, 13, 15 numa 
ralı yüz on arşın arsa üzerinde kargir üç buçuk 
kata dört oda ufak iki sofa bir antre bir çatı odası 
bir daraça bir mutfak ve altında kargir dört dükka 
nı havi bir hanenin tamamı.Nazımkar ve Hatiçe Ne 

sibe Hanımlar 
305 20008 Unkapanında Haraççı Kara Mehmet Bey mahal

lesinde Fener caddesinde eski 31 ve yeni 45 numa 
ralı seksen yedi arşın arsa üzerinde bir kattan iba 
ret bir dükkanın tamanu (Mezkur dükkanın üstün 
de borçlunun diğer diğer nesetle nısfına mütesarrif 
olduğu han vardır). Muhterem Edip Bey 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlak 
' izalarında göşterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 16 tem -
· 1uz 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat on dörtten itiba
' en müzayedeye mübaşeret olunarak saat on altıda kat'i kararla 
ının çekilmesi mukarrer ulunduğundan talip olanların mezkür 

· ünde saat on altıya kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri 
e saat on altıdan sonra vuku bulacak müracaatların kabul edil

. liyeceği ve mezkur emlake evvelce talip olanların kat'i karar es 
·asında hazır bulunmadıkları ve başka '<!lip zuhur eylediği tak
" rde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş addolunacakları lü 
Jmu ilan olunur. 

Kappelli 
( Cappdli ) 

emsaiıb 

Film 'Te plaklarını 
her yerde araıınız. Er. lsıltridir. Tecnlbe ediniz. Her yerde satılır. 

l\Iiiba ya at ko11.ı isyouun(ları: 

Ekmek 
;\lık<ları 

61000 

\l,ınaka,a tarihi 
kilo 9 l'cmınu:ı: 930 

saat 
14 

Beyaz peynir. 1 :ıoo ,, ,. 14,30 

Kaşar peyniri 1 '.!OQ ,. ., 14,30 

, eker 4SOU ., ,. 1 :> 
Balada i mi ve mikd;ırları yazılı erzakın ilin edilen aleni pazar· 

Uğınl talip zuhur etmedi~inder mczkı1r ihtiyacatın hizalarında 
mubarn·r gün ve saatlarda pazarlık.la munakasasının icra kılınaca· 
~ı ilan ol J11ur. 

Ziraat ıniiben~isi olmak isteıen lise ıııezunlarına 
ilan 

Ankara da tesis edilen Yük
sek ziraat mektebi 931 senei dev 
resi bidayetinde tedrisata başlı
yacak ve şimdiden staj için ta. 
!ebe alınacaktır. 

Kayt ve kabul edilecek efen-

2.- 1 7 den aşağı, 22 den yuka 
rı yaşta olmamaları 

3.- Ziraat mesleğinin kabul 
ettiği kabiliyeti bedeniyeye ma
lik ilel ve emrazdan salim olma 
lan 

lngil!z ınnmLtl \tı 

11

N4SYONAL,, MOT~R~ 
!azot w mang-al kôınuı ti ile 

mutcharrik gayet sacic. ikti:Jtlt 
,.c fiaıı h~r tur! i rckahettc'l 
ari<lır. Tcdiynta te,hilat. H r 
zaman teslime amadedir. Tai«'.l;\t 

için Galatada Per~cınbe pazarında 
Arslan 1 lanın da 1 .5 ııuınıralarda 

IZAKINO AHDITTI 
dilerin : mlic>c 's~>ine mtiracaat olunması. 

ı.- Lise mezunu olmaları 4.- Staj veya tahsil devresinin ~-1111!1--•~lllll----'! 
2 - Vekaletin tensip edeceği ortasında meşru mazeretsiz ZAI. F İŞTAlfSI 

çiftliklerde bir sene staj görme staj veya mektebi terk edenlerin ve ı 
!eri lazımdır. Staj Vekaletin ta- Hükfunet tarafından ~endilerine OLA N LA R 
yin edeceği resmi veya hususi ya~>Ilan ı:ıasrafı ~zmın edecek
çiftlik ve müessesatı ziraiyeden lerıne daır Noterlıkten musad -
birisinde yaptırılacak ve stajiyer, dak kefalet vermeleri şartlarını 
leri staj müddetince mahiye l da haiz bulunacaklardır. Bu şe-
50.- Lira ücretle ayrıca harcı- · raitte dahil olmak istiyen efen-
rah tahsisatı verilecektir. dilerin eylUl 930 gayesine ka • 

Talipler bundan başka : dar İktısat vekaleti ziraat umum 
ı.- Türkiye Cümhuriyeti talı- müdürlüğüne müracaat etmele-

asından olmaları ri ilan olunur. 

Deniz levazım sahnalına koınisJonun~an: 
8500 kilo sadeyağı: Kapalı zarfla ihalesi 14,' 7 930 Pazartesi S. 14 

18000 ,, yerli pirinç: ,. • ,. 14J 7 ı 930 ,. S. 15,5 

3500 ,, vakcte 1 
~~gg a;~k !~::l: kapalı zarfla ihalesi 15/71930 sah günü S. 14de 

50 adet me~in 
o~niz kuvvetleri efrat ve talebesi ihtiyacı için yukarda mık· 

tarları yazılı erzak ve iaire kapalı zarf usulil~ hizalarında yazılı 
gün ve ~aatlarda ihaleleri icra edilecektir. Şartnamelerini görmek 
isteyenkrin her giln \'e itasına talip olanların yevmi ihalede n 
muharrer saatta Kasıınpa ada Dcnl;r. levazım ~atınalma komisyo· 
nuna müracaatlarL 

Senelerdcnbcri ıecrübe edilmiş ve 
bilClrnum eıib\;ac• tesiri tah•kkuk 

clıniş buluaan 
FOSFATL 1 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız. Her eczanede bulunur. 

lsıanbul ikinci icra dairesinden: 
Bir borcun temini için mahcuz 

bulunan 2170 numaralı 503 liat 
markıli otomobil JO. 7 · 930 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 12,Iıll 

13,1/2 ta Taksim meydanında bilmü· 
zayide furubt edileceğinden talip 
olanlar ycvm ve ıuıi mezkOrde ma· 
hallinde hazır bulunacak memurine 
930/2174 dosya numaruile milrıcaıt 
eylemeleri illn olunur. 

Betikta~ta park tiyatrosunda Sa
bır Opereti 7 temmuz pazaıte•i gü· 
nü akşamı ( Arşın mal '.alın ) Kal· 
ka, oııereıi 4 ~erde. Karı.as muşikisl. 

_____ }1 
...... !IBl .... _.l~S~T.~~N~B~U~"Llml!\~'l~L·~~Y~G.~rl--....... 

DEFTERDARLIK iLANA 
Bakırköy n1almü<lürlüğündcn: 
Kiralık hane N. 116 Kalitarya kariyesİJ 

üst kat üç oda bir sofa alt kat taşlık ve ı; 
bir sene müddetle kiraya verilece tir. Şe 
tediye ihaleyi n1üteakıp defaten icar mua 
lesi 9-7-fı30 çarşan1ba günü saat 14 te B 1 ı 
.l\laln1üdüriyetinde aleni suretle vapı acak 

* * * 
Bakırköy malınüdürlüğünden: 
Kiralık hane: N. 4 Mükerrer Kalitarya k 

yesindc iki oda bir sene mü.ldetlc kiraya 
rilecektir. Bedeli sabıkı 52 liradır. Şeraiti 
diye defaten kira muamelesi 9-7-93:) çarşa 
günü saat 14 te Bakırköy ~laln1üdüriyeti 
aleni yapılacaktır. 1\1. 

* * • 
Bakırköy malmüdürlüğünden: 
Kiralık Gazino: N. 3 Kalitarya kariyesi 

muhammen kirası 60 _liradır. A-lüddeti icar 
senedir. Kira şerati detaten kira muar11 
9-7-930 çarşamba günü saat t4 tc Bakı 
.l\lalmüdüriyetinde aleni surette yapılaca 

• * * 
B1kırköy malmüdürlüğünden: 
Kiralık hane: N. 17 ve 19 Kalitarya kari 

sinde sekiz oda iki hela bir sene cnüddetle 
raya verilecektir. Bedeli sabıkı 130 liradır. 
raiti tediye ihaleyi müteakip dcfat.en icar 
an1elesi 9-7-930 çarşamba günü saat 14 te 
kırköy müdüriyetinde yapılacaktır. 1\1. 

• • • 
Bakırköy malmüdürlüğünden: 
Kiralık hane N. t 17 Kalitarya 

üst kat iki oda bir sofa a]t kat bir oda 
n1utbah bir hıda bir sene müddetle kir 
verilecektir. Muhammen kiymeti 1:20 lira 
Şeraiti tediye ihaleyi ınüteakıp defaten 
muamelesi 9-7-930 çarşamba günü saat 14 

Bakırköy Malmüdüriyetinde yapılacaktır. 
* • • 

Bakırköy malmüdürlüğünden: 

Yeşilköyde tayyare müfrezesi ku uda 
deposunda mevcut yağ bidonları ile gaz t 
kelerinin satış muamelesi 12-7-930 cumar 
vünü saat 14 te Bakırköy Malmüdüriyeti 
aleni yapılacaktır. M. 

• • • 
Ba1nrköy mal müdürlüğünden: 
Kiralık hane: Numara 4 Kalitarya kari 

sinde üst kat üç oda bir sofa bir mutbah 
mikdarı kafi bahçe bir sene müddetle kirli 
verilecektir. Bedeli sabıkı 170 liradır. Şer 
tediye ihaleyi müteakıp Jefat<.-n icar mua 
elcsi 9-7-930 çarşamba günü saat 14 te B3 
köy l\laln1üdürlüğünde aleni suretle yapı 
caktır. 

BUYÜK 

TllllRe PlllNG~S~ 
6nci keşide 11Temmuz1930 dadır. 

Büyük ikramiye 
200.000 Liradı 
Ayrıca: '~100.000,, liralık: bir 
rııiikafat ile"S0.000.;·40000., 
·'-25.000,, '~10.000~, liralık bü-

)7Ük ikramiyeler vardır. 
Hiç kazanmamış numaralara 
"30,, ar lira teselli mükafatı 

verilecektir. 
Biletler : Bayilerden Temmuzun 

yedinci günü akşamına kadar 
talep edilmelidir . 

Robert Kolec 
Kolec kısmı - Ali mübendlş kısmı · Sanayi kurları 

15 temmuzdan ltibaren her perşembe ve cuma günleri sS 

9 dan 12 ye kadar m.ıracat kabul olunur. 
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