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rece ktir. Çünkü kıralın hedefi, 
Romanya ile Macaristanm ayni 
hanedan tarafından idare olun
ması merkezindedir. 

Kıral Karol Romanya fırkala
rı arasındaki ihtilifları bertaraf 
ettikte• sonra Romanya ile kıralsız 
olan Macaristanın ayni kır al tara
fından idare edilmesi için müza
kerelere başlayacaktır. 

Joneskoya göre: «Bu birleşme 
gayet mümkündür. İki memle
ketin ayni kıral etrafında bir
Jqmeai son derece müfit ve 
ameli bir ittir. Macarlar buna 
muvafakat ederlerae Romanyalı
lar itiraz etmiyeceklerdir.» 

Joneako, kıral Karolu çiftçiler 
fırkasının tahtına iade ettiğini, 
ayni fırkamn iki memleketi bir
Jeıtirmek için çalııacağmı, Ro
manya ve Macaristan çiftçileri
nin bir seneden beri son derece 
dostane · yaıamıı bulunmala
nna mebni bunun tahakkuk 
edeceğini iıin etmiıtir. 
Hadise hakkınaa tafsilat 

ve m'lftalealar 
Deyli Meyi gazetesinin Bük-. 

reı muhabiri, kıral Karolun, 
memleketine nud avd~t ettiğine 
dair dikkate f&YaD tafsilat ver
mektedir. Muhabirin verdiği ma
l6mata g6re kıral Karolun Ro
manyaya aYdet edeceğini yalnız 
yirmi zabit biliyordu. Bunlann 
ltqmcla Pariıte bulunan tayyare 
Jlzbqmı Popa bulunuyordu. 
Kınl Karolun avdetine ait prog
ramı banlar hazırlam1tlar ve 
onun lıududa yaklaıması üze
rine kendisine tayyare jeneral
leriae mahaua bir üniforma giy
dirmiıler3ir. 

Kıral Karol, Bükreş tayyare 
kararıahma muvasalat ettikten 
sonra bir otomobile biner ek 
Kotroceni sarayma hareket 
etnrif, orada kendisini iki piyade 
alayı kal'flllyarak resmi tazimi 
ifa etmiı, kıral Karolun biraderi 
Preu Nikola saray kapısında 
kıral Karolu kUfıhyarak onu 
kucaklamıf Ye &pmtııtnr. 

Bunun Dzerine Bükreı kuman
danı b&t6n ı askerlerinin kıral 

Karola aadık •• onun emrine 
tabi olduklarım beyan etmiş, 
bu ıarada imal Karolun avdeti 
.. yi olank halk b6yftk tezablir
ler yapmtflır. Bunu müteakip 

Ba edaya yalnız, Yunua ve Numan 
afalar, sokağa çıkmak llzere 
açbldan zaman ne kadar bava 
girmesi imklnı varsa ancak o 
kadar temiz hava girebilirdi. 

Ghlln ve pcenin diğer saat
lerinde, cereyansızbktan ekıiyen 
han, tıpkı bir mezbahanın lağı
mına •asledilmif bir borunun 
barice Yerdiği hava halinde burnu 
ve hançereyi boğardı .• 

Bu odanın ıeceleri ııığı hafif 
ziyalı bir zeytin yağı kandilinin 
verebildiği ıtıktan ibaretti. 

Çünkü her iki bekçinin noktai 
nazanna göre israf haramdL 
Gece ıtıktan maksat, ayak yo
luna ıidilmek, yahut sokağa çı
kılmak llıım geldiği zaman bir 
yere çarpmamak içindi. 

Cuma geceleri, bu masraftan 
da kurtuluyorlardı. Mesçidin ha
tireıinde yatan evliyanın haf 
ucundaki kandilin ziyası, onlan 
ıtık yakmaktan müstağni kılı
yordu, Eıasen manzarası kor-

. kunç, 101 olmasına rağmen bu 
odayı aarf hu ikbaadi faidesin-

-
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Hint hududunda r.eler oluyor ? 
Simla, 12 (A.A) - Huduttan gelen haberler vaziyetin umu

miyet itibarile sakin olduğunu bildirmektedir. Ancak, Hazara mın
takasında Oghi yakınında düşman kabileleri mevcut olduğundan 
polis kuvveti askeri kuvvetlerle takviye edilmiıtir. Haci Turangzai 
taraflarına kartı havai harekita devam edilmektedir. Akıncılardan 
bir grupun ilerilemekte olduğu haber verildiğinden geçen hafta 
vukua gelen hadiselere mllmasil vukuatm tekerrürüne mani olmak 
üzere Beleli-Şbaman yolu Avrupalılara kapabllDJflır. 

Gönüllü alayına kadınlar da girmiş 
Bombay, 12 (A. A.)- Geçen ay Şbolapur'da ilin edilmiş olan 

örfi idarenin ay dön8m8 miinasebetile Hint kongresi tarafından 
tertip edilmiı olan gönlllliiler alayına yüzlerce kadın ittirak etmiştir. 
Alay, memurin tarafından menedilmit ve poliı alaym ilerilemeaine 
mani olmak için bir kordon vilcuda getirmittir. Maamafih, bütiln 
bu tedbirlere rağmen bazı ufak tefek gnıplar it mahalluinde kiin 
meşhur meydana kadar gitmeğe muvaffak olmuşlardır. Polis, alayın 
kısmı küllisine htıcum etmek mecburiyetinde kalmış, 12 kiti yara· 
lanmııtır. 

Mecusilerle müslümanlar boğuşuyorn1uş 
Dakka, 12 (A. A.) - Mecu•lerle müslümanlar arasında aon 

zamanlarda vukua gelen arbedeler dolayısile münferit bir takım 
taarruzlar vuku bulduğu haber veriliyor. Dört müıltınıan iki me· 
cusi Gorkha hastaneye kaldırılmıflır. 

meclis Karolun kıralbğmı ilan 
etmiştir. 

Londra gazeteleri bu müna
sebetle yazdıklaı ı bqmakaleler
de kıral Karolun avdetini mevzu 
bahsetmektedirler. 

Taymis diyor ki: 
"Kıral karolun tacütahta av

deti başka memleketlerde sui 
tesir icra edecek mahiyette de
ğildir. Bu hareket, vatanperver
likleri müsellem olan liderlerin 
eseridir. Bu itibar ile bu hare
ket neticelerile ölçlilecektir.,, 

Deyli Ekspres gazetesi bir 
müddet mukaddem kıral Karo
lun Romanya aleyhinde çalıfbğı 
için logiıtereden ihraç olundu· 
ğunu Jıabrlatarak JunLJCarol 
al~yhi.Qde de çalrıacak ~olanların 
ayni şekilde lngiltereden ihraç 
edileceklerini s6ylemektedir. 

Deyli Telgraf gazetesi diyor ki: 
"Kıral karolun, kıymetli bir 

hükümdar olan babasının izinden 
giderek hükümdarhğan mes'uli
yetli vazifelerini ifa etnıeaini 
bekleriz. Bir milletin hürmetini 
haiz olan bir hükümdar 1 bilhassa 
miltkül zamanlarda çok müfit 
olan bir mesnede sahip olur. 
Romanyamn mÜfkülib ise olduk
ça çoktur.,, 

havadar odaya tercih etmiflerdi. 
Habis milezzinle aralan iyi 

değildi- Arada sırada meıçidin 
kandillerine yağ korken, sadece 
fU e•liyayı değil, koca mesçidi, 
hatta koca semti bekliyen ken
dilerini de dtı,ünmek lazım de
ğil mi idi?. 

Müezzinin yapacağı iyilik, a
rada sırada mesçidin kandilleri
ne, evliyanın fenerine yağ kor
ken ibriğin içinden birkaç dam
layı da bekçi babacıklann kan
dillerine damlatmaktan ibaretti. 
Üç damlacık yağla koca Evka· 
fın haznesi mi boplacaktı? 

Hınzır yobaz, sanki kendile
rinden İKİ damla yağı esirge
mekle bir doğruluk mu yapbiı
na kanidi? .. 

Mubakkaktar ki miiezzinin evin
den btıtiin mahalleye tqan balık 
kokusu, mesçidin kandillerinden 
çalınma yağlarla kızaran bahk
lann kokusu idi. •• 

Miiezzin Kutsi efendi, mahal
lenin hem imamı, hem de me1-

idin miieızini idi. ebaz, 

F ranklen Buyyon 
Parlemento da neler 

$livlemiş?-
Paris, I 3 ( A.A ) - Bu sabah sol 

cenah sosyalist radikal grupunun yapmış 

olduğu siyasi nümayiş esnasında M. 
Frınklen Buyyon, radikalleri şahıslan 

için değil, memleketin menfııati namına 

müdafaa etmek lilzımgeldiğini ve radikal
lerin değil, reislerinin fena hareket etmiş 

olduklarını beyan · etmiştir.. Mumaileyh 
demiştir ki: eğer, radikalleri reddedecek 
olursak onlar gidip ihti!Alcilere iltihak 
edeceklerdir. Bu suretle 1932 senesinde 
Fransada hali hazırda İngiltereyi tahrip et-

mekte olan manzaraya şahit olacağız. İngil· 
cen.tıe aırıct rnı.a.,111 ... -11 .. ~ .ı.. . ...q .t-.11 .. .ı ... 

bulunmaS'ı muhafazaktrlarla liberaller 
arasındaki tefrikı ve ihttlAf sayesindedir. 

Divanı harp kararları 
Bomhay, 13 (A.A.) - Divanı harp, 

Peşa\'er kurgaşalıklan esnasında verilen 

·emirlere itaatsizlikle ittiham olunan ve 

Garhval alayına mensup olan J 7 şahıs 
hakkındaki hukmünıi vermiştir. Bunlardan 

hiri~i müebbet nefye, diğeri 15 sene 

hap!le, ötekiler de S· 10 sene arasında 

tahavvül eden ağır hapis cezalanna mah
kt)m edilmişlerdtr· 

çaçarondu. Sesi glzel davudi 
ve yanıkb. Bodur minarenin ıe
refesinde bir .. Allah J ekber ! .. ,, 
dedi mi idi mahallenin kızı kıs
rağı, genci ihtiyarı pencereye 
dökültırler, Kutai efendinin yanık 
sesini istiirak içinde dinledi. 

Kubi efendinin aeaindeki ha
livet, civar aemtter f6yle dursun 
lıtanbulun birçok .taraflarınca 
malilmdu. 

Onun için 
11 okutmak 
aıındınrlar, 
lardı. 

mevlit, hatim dua
istiyenler kapısını 
eteklerine yapııır-

Kutsi efendi babacan bir 
adamdı. Öyle hamhalat yobaz
lardan değildi. Arada sırada 
davet edildiği ilemlerde ı,anğını 
beline doladığı gibi pırnıyı atar, 
elini çenesine dayayarak bir 
"bey .• hey •• ,, çekti mi bGtnn 
meclisi vecde getirirdi .• 
Ywıu va Numa~ ağalann 

kavline gCSre Kutıi efendi, eti 
yenmiyen yırtıcı kUflardandı. Ah
pabı, tanıdığı çoktu. EYkafta, 
fdıialim kapasında Kutai efen
diyi tanıımyan yoktu. 

Onun için Kutsi efendi ile 
tepifmeyip hot geçinmek lizım· 
d1. Bundan dolayı Kutsi efendi 
aleyhindeki blltnn dzleri iki 
bekçi yalnız kendi aralannda 
konu lar, molla 

itilaf name 
Hariciye encümeninde 
tasdik edilirse parle

mantoya sevkolunacak 
Atina. 13 (Apo)- Büyük hariciye en

cümeni yann sabah saat onda fevkalade 
bir jçtimaa davet edilmiştir. Venizelos 

bitaraf mübadele Azasının mübadil emlak 
hakkında verdiği kararı encümene tebliğ 

ve bu karar encümence tasvirı edildiği 

takdirde Tilrk - Yunan itilAfnamesinin 
tasdik ile derhal ·parlamentoya tC\ di 
edecektir. Bitaraflann mübadil emlAk me· 
selesi hakkında verdikleri kararın anbeaK 
buraya tebliği bekleniyor. 

-----
Amerika ayanı 
Gizli dosyeleri tetkik 

etmek, öğrenmek istiyor 
\'aşington, 12 (A.A) - Ayan meclisi 

hariciye encümeni, bir karar sureti kabul 

etmiştir. Bu karar suretinde ayan meclisi
nin Amerika ve İngiltere hükOmetleri 
arasında teati edilen mahrem vesaiki 

görmek ve Londra bahri konferansından 
evvel ce~eyan edip M. Ho\•er tarafından 
tebliğinden imtina olunan müzakerata 
muttali olmak hakkına malik olduğu 

beyan edilmektedir. Bu karar suretinin 
birer nüshası M. Hover ile M. Stimsona 
gönderilmiştir. 

Liyııoda müstevli tifo 
Lyon, 12 (A.A.} - Liyon varoşlarında 

müste~li şekilde zuhur eden tifo hastalı · 
ğı dolayısilc su şirketi aleyhinde ikame 
edilmiş olan da\'8yı rüyet eden m:ı.hke

me kumpanya direktörünü bir sene hap· 
se ve 500 frank naktı cezaya mahkOm 
etmiştir. Hapis cezası tecil olunmuş ve 
müd,deilereı.~minat. irıı~t ınhrı 'karara 
alınmıştır. 

Bombarduman devam 
ediyor 

Peşaver, 13 (A.A.)- Hacı TarAngazı 
ı..,taatının bombardumanına devam edil
mektedir JO haziran tarihinde yapılan 

bombarduman neti:;esindc Hacının adam
lanndan bir çoğunun telefolduğu bildi
riliyor. 

Eski Yunan kıraliçesi 
Bükref, 12 - Sabık Yunan 

kıraliçeai Elizabet kocası kıral 
Jorjdan ayrılmıştır. 

fakat harice bir şey sızdırmaz
lardı. 

Kutsi efendi aleyhinde düşün
dük ' erini ifşa edeme111ek iki 
bekçiyi çileden çıkarır:dı. Onun 
için imamı çekittirmek lizım 
geldiği zaman, odalarında kapı
yı kapatırlar, mezarlığa bakan 
pencereyi örterler, karfıltklı bağ
daş kurup, cıgaralannı yaktı~tan 
sonra Kutsi efendi aleyhinde 
liabra hayale gelmedik iftiralar 
uydururlardı .. 

Herifin dininden namusuna 
kadar telvia ~dilroedik hiç bir 
mukaddesat kalmazdı. Kandil 
yağından çalmak onun en basit 
günahı idi. 

Yunus ve Numan ağaların 
kavline g6re, imam minareye 
oğlan iDi kapatmamıf, meaçide 
kadra iDi ptirmemişti? Domuz 
herif, Kuranı atarak rahleyi mih
raba koymuf, üzerine rakı tite
sini yerlqtirmif, kıçını kıbleye 
çevirerek ettek gibi içmitti. 

Numan ağanm kafasında yirmi 
beygir kuvvetindeki tezvir ma
kinesi itİer de Yunus ağamn 
kafasındaki elli bet beygirlik if
tira çarbı bot durur mu idi? 

Kubi efen'dinin kan11, Rum 
bakkabn çırağını eve alarak 
cilmbDt etmiı, çocuk alıal moru
mor, kanmn elinden gGç halle 

At yarışları 
düO Ankarada koıulara 

de devam edildi 
Jlkbr 

Ankara, 13 (A.A) - bO'" 
bar at yanılanmn befİDciJi 11-

f 
. ,., 

gün havanın muhale etine Sr 
men muvaffakiyetle yapıldı. llllf 
rinci koşu hiç koıu kaı•ftlll.:-
yerli ve Arap hayvanların• ~ 
sus sabş koşusu ic!I .ve dl,,
fesi 2000 metre idi. Üç at il" 
di, Osman efendinill CeY IJP. 
birinci, Ahmet efendinin Y~ .. 
ıkinci geldi. Mesafesi 1200 Oiı' 
re olan timıek kopaD• 
ile Stradivaritls girdi. 1'~ 
Stradivariüs kazandı. Tufa~ 
ıusuna beş hayvan girdL • JCr 
Sait Beyin Rüçhanı biJiDCI: t 
mal efendinin Zaderi ikincı, . 
rahim efendinin Sankufu Ü 

en geldi. Mesafesi 1000 nıc 
idi. Serbest handikap ke>fUS 
dört halis kan lngiliz kJJı" 
girdi. Rahmi Beyin Miateol'. 
birinci, Evliya z~de Refik 
Estafeti ikinci, Şakir BeyİO 
lozofu üçlncll geldi. M 
2000 metre idi. Son kop 
niah ve üniformah za 
mahsustu. Yilzbqı Ahmet 
bindiği Drokurt birinci, 
Mustafa Beyin bindiği Leyli 
kinci geldi. 

Diplomatlar 
Amerikada içkisiz 

kalacaklar ? 
Vaşington, 13 (A.A) - Ayan 

dan M. Hovell, diplomatlar için 

lekete içki ithaline karşı zabıta)"" 

protesto göndermiş ve bu 

nakleden Amerikablann adli t 

ve bu içkileri nakleden mUesse 
hangi miiesseseler olduğunun ke 
bildirilmesini talep etmiştir. 

F eli.ketin hesabı 
soruluyor 

Baston. 13 ( A.A ) - Kapwıı 

tan acığa ihmalcilikle ~ttihım edll 
olan " Fairafak ,, fellketi hakkında 
tahkikat icra edilecektir. Kaptan iS 

işaretleri göndermemiş ve diif 

kurtarmağa teşebbüs etmemiş ol 

ittiham edilmektedir. 

yakayı aayırarak papuç 
kağa fırlamıttL 

- Bakkabn çarağınm idi 
evinden çıkbiını f6zleriaıle 
düm, ağa.. Dedi. Oğlan ~ .......... 
lonunu bile ilikliyememit· 
ru göziiktıyordu .• 

Numan ağa bağırdı: 
- Vay kaltak vay.. Ma 

de adam mı bulamamaş, o 
Niye oğlanın beline bir t 

indirmedin. 
Yunus Ağa, omuzlanlll 

dardı: 

- Bir de imamla gırtlak 
lağa mı geleyim? Bir orotlt" 
bir pUfhm yllzlnden.. 
glicümllz yok ta deyYlll'l" 
muaunu biz mi koru)' . ... ...,..,, .. ,. 
Sonra bilirsin ya, imallllll 
ğı çoktur. Esmayı azeriodl' 
rabrız.. 

Numan Aia 
ledi: 

- Ya mahallenin tf 
Kutsi Efendinin kaflll 

Ziba Hanım apteaiz yere 
mu, seccadeden ~ dJll 
mGtteki namuslu bır kd 
duğu her iki bekçi içillrf e 
lilm olmakla beraber il 
çekiftirmek için bu 
yapıyorlar, karphkh 

( 
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re 1 te 1 esı Bir kaç gDn evvel kadın bir- yramYay bıletçW, ikinci m&vki • Muharriri : ö m er R••~..;jL 
Bundan evvelki makalemde liğinin yıllık kongresi . var- arabalardan biriainde otu- ( J • (elıY' 

Ziraat banka11 kanununa mq. Olabilir, her cemiyetin tabii ran yqb bit T&rk hammana Fedailer ağaçların atına seri mıt 
zeyl olmak 8zere hllktlmetçe tek- haklanndan sayılan bu müzake- bangır bangır batınJOI': 
lif edilip Millet Meclisince tu- re, elbette kadınlardan esirge- _ Ben ..... ,Weririm; zaten 
elik edilen ·yeni bir kanunun necek değildir. Gazetelerde ben seni bilirim. · 
krediye muhtaç olan çifçiler klişeler ve irili ufakb aerlavha-
içln blyllk suhuletler temin et- Jarla bu mesele anlatıldı. Ben V. S. V. S. 
tijini izah etmiftim. Bap bu evvela resimlere baktım. Peşin• Bu llıtij&I' kadın, Orduya birı 
tnlıillta mukabil çifçiler için de11 bOtOn havadisi okumağa kaç aker ı•tiftirmit olabilirdi. 
nuan dikkate alınması icap cesaret edememiştim. Sonra Seneler mtma yıfdmlf, çeh-

,.. eden bir nokta bulaadajunu da b.Pldardan biri g6zfime ilişince res·ne çbgiler halinde inmitti. 
llylemek isterim. dikkatim arttı, okudum. Kaclm Küstah biletçi bir az daha de· 

Memıubaha kanun Bnynk birliti, çok ciddi iflediğini g&r- ;:;nup ~:;eeı!';~ pk••ı~n 
Millet Mecliainde mllzakere edi- mek istediğimiz, batta çahfma-
Urkea Adana meb'uau Kemal aıııdaa faydalı neticeler bekledi- Sordum: 
Ye Zamir beyler s6z aldılar ve ı:mm bir yurttur. Fırsat dilftük- - Ne vu, Wlet mi Almı)w? 
yeni kpQDUD ziraate g&sterdiği çe tauıl çal1flaklannı, hangi ga- - Hayır! 
b8ylk aubuletlere mukabil ihtift yeler e, ne gibi yolla.rdan ,y6rilye- - Para mı Yermiyor? 
ettiii çok lakı abklm tlzerine bildiklerini araştırırız.. .._ Ha)'ırl • 
blkbıetin ve meclisin nazan Dün de bayle oldu. Senelik - Para "rmiyona ben· •e-
dikkatini celbettiler Filhakika raponın tafsUAbnı okumak için .ıe.yim 1 ' 
yeni kaİaun k&yllller içi~ Ziraat iğildiğim gazeteden bir kaç elimle - Hayır istemeı.. 
bankuaadu para almayı kolay- sonra batım hayretle kalktı· . • _ o halde. aDall yapclaki 
lqbrm..., ; fak- cHier taraf· Bu rapor, gazetelere tarizle baş- kaclma ne J>ajırıyorsun? 
tan da baııkadan para alanlan byor ve bütiln gazeteleri yalan- Bu ıual ,,:evapıız kalıyor. 
da ndeai bulultlnde borÇlanıu cıbkla ittibam ediyordu • Saz, Mutıa)m bu biletçi ana\ ma-
vermeje mecbur · edecek bazı hükilm doğru olsaydı bile bunu ziye k•llf•D k&prii talıailCl&r-
tedbirler koym'lflur. kadınlanımzın mqbur nezaket 

· likl · r.... d k. lanna taı ııı-.kartmak, rahmet AaJ1 Ziraat bankuı kanunun· ve ınce enne yal!U9tıramaz ı r 
Kal~- k" b" al 1 okutmak niyetindeydi •• da ipotekli ikrazatm vadesi gel- aı ı rapor, ır Y an a 

eliği zaman borçlu deyniııi tediye btr hakikati sıvamak istiyordu. • 
etmezse banka kendiaine bir ih- Erkek kalemlerinin bu gazete- Viran bi~lar 
barname mlndenr· di. Bu ihbar- lerde onlar için kadın!armkin ,_ 

a- şehremaneti viran e•acrin 
namenin teblljinden itibaren den çok i-eyip ç.alqdığı inkira yıkılmuıaa bp.r ·veııaif. 
borçlu gene ild ay içinde deyni· uğar bir şey değ•ldir • Bu karar tatbik edilecek olana 
ni tesviye etmezse bu defa bor- Erkek mecliılt;rinde mfiaavi laı.nbulda kuvvetli bir 16kna 
ca karp teminat g&teril.mif olan bak iatiyen fakat kendi kongr~ buhranı bq ~terecektir diye 
emllk ve arazi aabfa çıkanhrdL lerinde erkek azayı rey ıabibi kork!llar. 
Fakat bu suretle •bfa çıkanla- aaymıyan bu hanımlar, acaba 
cak emllk ve arazinin kıymeti. dBştlikleri tenakuzun derinliğini 
~dir ettirilirdi. Şayet mtizaye- g6mıüyorlar mı ? 
de esDU'8cla taJiPlet ~ ,..Jj--eteler, ti•diar..._L .. .a ... -
~etilea'luymetteta qaja 16rOl6r· lann alız sesleri için oir .. .... 
ae emllk ve arazi sablmazdı; 16r• olmuştu. Eğer bu kubbede 

bu emlikf Y~ ardaziydi banka kebn- fibi~lti·~··tı~raill~:~edkaabdaındlıogruk· basyru abkir ~ :!j,ie 
d.... • te e-;.. e er i ve ll!C7er u 11 ıtı mı.,.. - , 

YYU& -• ~n11tım .......... ılll•11tıa""""'''""t'llUHııııı1111 ~ 
tefevvtlz muamelesinden bir se- tarlan, bunu gazetelere borç}u· i - 1930 - \ 
ne10nraya kadar bo~çlu deynini durlar. 
tediye edene baoka malini i~de Ne yazık ki kendilerine o 
ederdi Ye pyet gene bir sene kadar hizmet eden müesseaeye, 
aoma banka mali satar da bedeli smi topultlarile hirçın hırçın 
köylllnGn borcundan fazla tutar· vuruyorlar. 
1& bu· ~altlyı dL kaylllye verirdi. Gazete al•ybdarltğı, katemle-

Fi1kat yeni kanun bu uauın re hOcum bazan bir bak ve va· 
dMiftirmittir: Yeni usule göre zife o:ur. Bu demlerde bic kim- \J aabak .. ~ iqa •µreli v.e .ne i 
borcunu v~e Yermiyen köy- ıe onlardan aynlmaz. i zam•n ~ata ba ma .. ba- J 
ltmlln emllk ve eraziai takdiri Fakat ayni yerde ayni gilnde i kays idare ~ıe iftiaial $len Jte.; .( 
kiymet yapıbnabazua açık art- ve daha - b~ hakareti alkqbyan ( yet taratJnclaa kararlafbnlıbq- j 
brma auretile satılacaktır. Bir şakırblar ıCSnmeden, kmlan po- J bt. Kararlqbnlan eauat f'ID- \ 
buçuk ay mlddeti niha.Jetinde tun bnynklüğDnn ıezen b r ha- \ lard;r= _ ŞapapiyoahıiF mu..~ f 
talip varı iae muvakkat ihalesi nım : u O cümle yanlathkla ya- i )>akam Tıcaret melftebi Alisin· J 
yapılacaktır vey.ahut indelicap zıldı r" demiş ve bühtanı sildir- 1 de ic:ra ediletektir. 1 
banlsa tarafmda• tefevvuz ola- mif. insaf canım bir raporda \ 2 --' ~baka temmaqn J 
wakbr. 'Binaenaleyh yeni UIUI- böyle çaoı değil baobaplar dev· ' • •• halfa.- y,pdaeildır. \ 
de takdiri kıymet olmadığı fçin rilir mi ? Devrildikten sonra bir )s ' -::O ~kaJa . if~k 1 
malin hakikf flyatmt bulup bul- " yanllfhk oldu ! ,, i1e kaldırıl· edenlerın hangi makine ale i 

tkik dıg· ına haaıuhr mı ? \ pzeaya. _.ı.pık.lanm :enelc:lu inadıtını te • etmek lizımgel· ka d ı lbı d 
dikten bqka billbara mel u- Hanımlar, yarın eğer biri ça- ~ Y ettiQDe en m ır, = 

k d · .. C"dcli • .ı · b 4 - Miaabaka glııl ve 
blclıtı zaman k3yl&nln borcun- ar ~ ıue : 1 ıpen a• .aati bil&h.re tıt rall ~denlere 
elan fa'&li. tutana bankaca faz- f81'8C&gmızdan tlphe edıyoruz 1,, blcliiitecektlr. 
llsanm iadesi de mevzuub'abs ol- dene sakın ~cenmeylniz 1... ı 5 ;.;ı;- MbSibakaYa erkekler 
1D1yacak demektir. Bu itibar ile Sew~A _ de iftirak edebilir. 
yeni usul ilki mille nazaraıa •k•ö•y•Ul-=vl~k!lllti=. =,=e-ld=ig=. i===za-=m~an=-=bor-=--=jı Her ipemlekett• . d*ktilo f 
k• ltıye dalaa •- ·ı •..n. • . .. m'pıyona mQaaa,.ka de ••- i uy u m .... ı gu.n.- c:,unu mutlaka &demek ıcap ettı- i _1_ b M ......:1,_1... &.1...;.izde b ? 
nnttoı •. ~ h" b' k"t ut hdı - ıwulf r. emıc&e.\&UI u- = .. , • ganı ıç ır va ı un. mam r. l l\IUD ~ıbiii ~ ilk tephbna ~ 

Biııaenal~h Y'!ni uaulcle banka Şayet borcunu 'Vaktinde vermez l eden " VAKiT t•llJPiJ'OD• j 
parıayı k3yltmln ayatma liadar iae neticede elinden emlik ve i luju kazaoacak ••a ve di· ~ 
götürOp vermekle ve onu birçok arazisinin gideceğini iyi bilmelidir. i j.er muyaffalO)'et g6ater~ ( 
muraflardan. ve zahmetlerden Maamafih bahkadaaı para al- J birer k17mettar h&bra vere· 

3 
kurtarmakla beraber borcwıu IDlf olan k6y1Dleriıa ~adesi ge- J eektir. . İ 
Yaktinde adc;yemiyenlere karp_ lince borçlanın ödemebJeleri her ··""""""""""'ıa••11~•liPlll-.ıifllll'lll•:'\ 
akİllİDden fazla fiddetli hareket vakit fft)ısi bata ve tabirden afetlerdea ıidltevelliJ zaruretler 

, ~clecelıtir. m&tevellil olamaz. Adana meb'u- mUYacehesmae k&kGmetin d;ğer 
Bu itibar iJe. zira•t bankumın au Kemal beyin •eclis milzake- zamanlarda~ 1'a•'88 o~• ve 

yeni ..-ıa para almak için çok rab esnuında hıbncllbğı gibi ltlzUmu balind~ k67ltl lehinde 
kolaylık ~riyor diye berkesin bazan bir kurakhk, hazan bir mlldahalecle b......... iktaza 
kredi almaya kOflBUI dojnı de- çekirge afeti ki>ylOlerin ellerhd edecektir. 

• - leriade bırakabilir. Bu gibi · 

Yüzleri örtülü kadınlar bunlara 
ıarap veriyorlardı 

-60-

Bir raı... ela kadekler doldu; radan, bu kadm ... ~ 
ve ŞeybtU Cebel bağırdı : kaçmak için uzaktan 'il 

-Siz ey feybül Cebelin kö~eleri şınlblara doğru ~tırDdOif(,~ 
ve bendeleri! bep\l•ze emredıyo- rası bir ırmakb. İkı karde~ 
nım, bu gDzeller güzeli, çiçeek· ve yüzlerini yıkadılar. 
ler çiçeği, ve Sultan Salahatti- kana kana içtikten sonra: -li 
nin yiğeni cihan Melikesinin - Oh, dedi, bu ıu ~ 
ıerfine içeceksiqiz l taraplaından bin kerre.l ı.. 

Bu 16zlerden sonra Sinan F al;at burası ela bot ' 
kşdebini dik~it , boşaltmış, Gene bir takım kadmlarıtl 
.Onra onu Melikeye uzatmışb • haylet gibi g6zükilp kaJ 

Bil tün cemaat te Şey ha u varak ları g6rllnilyordu. Kadıaltl 
uybalar, nareler içinde içmiş, gide açık bir yere v 
sonra hepsi de bir ağızdan: orada oturuyorlardı. 

- Melikemiz, melikimiz, efen- iki kardeş bir kenara 
elimizin ve ve bütün dgnyanm rek biraz konutmak isti 
mc lf<eai 1 diye bağırmıılardı • Nihayet ırmağın berkestelt 

Sıaan bu saylialan meserretle bir kenan bunu temin 
kBl'fılaımt, 80nra elinin bir iıa- zli Zeydun açb: 
retile bnttın cemiyeti birden· 8. d b ....a d 
b. li . t k . - ıra er, u 6 -r 
ıre susturmuş, e nı uza ara . ?L. 

M l'k . zm manaaı ne • 
e ı enıo e nt 6pmllş , ve S k• de 

clail ·ı h fula ·ı b' likt - en ne vr ne 
er 1 e, mu a n e ır e bir adamım. GBrdtlld 

hareket ederek salondan çık- .:La-d Bu 
t manası apalfUMU" ır. 

Dl 
1 

• • • Melikeye ilAnı qk ediyot'li 
Zeyduo ile kardeıı bu fırsat- avlamak ve almak istiyor. 

tan istifade ederek Melikenin _ O halde ilk fuu 
yanına kOfmak isted~e.r, .fakat herifi mabvetmeliyiz. 
,Mesrure kal'fılanna dikilmış ve: t _ b t ı f kat 

Y ld d . . - JSa e o ur, a 
- ua emıtti. k t M ı·k . kııırhlll re e e ı eyı 

kti
Haldun, Zeydunu kolulundan belki bu hareket hem 

çe ve: 
mahvın.aza aebep olur, 

- itaat edelim, birader Melikenin daha fena bir 
dedi. dllsmeaini ıintac ed«. 

e-a--.a.cc \rtıha~ hqı 11.aıu.•y"•· - O halde mukaddıı!ll'9• 
Haldun ile ka.-deşi bunlarm ara· ihaan edeceği bir hrAb 
smdan geçerek be1hçeye indiler. 
Gecenin ıaf ve temiz havasını liyelim ? ..• 
taneffoa ettiler, ağaçlar ve çi- - Vaziyet gerçi bana 
çekler arasında dolaşblar. Bulut· riyor, fakat ben Hlldea 
saz bir sema içinde yllzen çok nikbinim. 
•J bedri tam olmağa yaklaşmıı- - Neden?.,. 
b. Onun ifta ettiği manzara çok - Çnnkn dikkat e · 
garipti. Bazı ağaçlann albnda likenin bu alqam giydij.i 
bahlar aerilmit, ziyafette sarbot aeler arasında onun 
olanlar bunların· iistone seril· muraua bir hançer 
mitlerdi. Melike icabında bu IWKllP.11 

- Acaba bunlar aarhoımu ?" lanabilecek bir insandır. 
- Ôyle olacak. de birimizinde terefaiz 
Fakat bwıl&r sarhoştan fazla mevzuu baha olamaz. 

delirmişe benziyorlardı. Çilnkü Haldun ile Zeydun b8J 
baliçede yfirüyenler dimdik yü- nuşuyorlarken ilerde bir 
rOyor ve halılara serileıilerin altından beyaz bir haylat 
uyqmadıklan anlaşılıyordu. Bun- dü. Zeydun kardqiae: 
lar g~zlerini semaya di~iyor ve - Kalk gidelim, dedi, 
dud'aklanoı miltemadiyen oyna- terassut albndayız. 
tıy0rlardt. Bazen bunlar yerle- Haldun ona mutavaat 
lerinden kalkıyor, kollannı İkisi de kalkblar. Fakat. 
uzatarak bikaç adım abyor, son- hareket etmeden beyal 
ra, sanki görllnmiyen bir şeyi ya· onlara yaklatmıt ve o 
kalamıt gibi kollarım kavuşturu- malanm s6ylemifti. 
yor ve llzmnde yattıkları halı
ya d8ntlyorlardı. 

Bunlar yahyorken yOzleri be
yaz ve ıeffaf peçelerle örtfllü 
kac·ınlar g6rünüyor, bunlann 
bqlannda ç6melerek kulaklırma 
bir şeyler f111ldıyor, yahnlar he
men kalkıp oturuyor, onların 
sundukları kadehleri iç:yor, ve 
tekrar dalıyorlar. 

Cumartesi, 
-~ 

Haziran 
1930 

Gane,m tlofrqu: 4,.28 - W~ : 
Auın dofuıu : 23.39- INlbt-.: 

Araaıra bu kadınlar Zeydun 
ile kardqine de yaklaııyor, on
lar da kadehlerini uzatıyor, fakat 
Murmenin naaihatlerini bir llhza il--:-:======~~~ 

Namaz ya)dtleri 
unutmıyaıl kardeıler bu teklifleri s.a..tt Otte lldac1ı ~ .,_ 

reddediyorlardı. Kızlar önların 2.28 ıı.ıı ıa.u ıt.41 11.cf 
bu muamelesini kahkahalarla 
lwJıbyarak ya •yarın g6r6şDrllz" 
yahat "yakmda siz de içer ve} 1 

cennete jireniniz,, eliyorlardı. l.lmmmm•••-~ 
bd karclq ba !if'aJkir IMQU-





Yol . arkadaşı 
-- hareket etmek here idi. leri dimağında bir ttırltl topbya-

8-ker SaJamon efenedi nefes mıyordu. 
..... Sirkeci istasyonunun bur- Yolcu Salamon Efendinin bu 
mna ftl'dı Ye trenin &ıDnde son halini aldırmıyarak deYam etti: 
JOlmlan bindirerek kapılan ka- - Hayabn ne kadar defer-
P17'1D memura dedi ki: ıi:ı ve bekuız bir ıey olduğunu 

- Birinci mevkide boş bir bilirmisin? •. 
lıtotepartiman var mı? Acı acı göldü. Bu ıefer Salamon 

lılemur cevap Yerdi: Efendi sıfın tOketti .• Me.'ele anlatı· 
- Şu kompartimana kimse hyordu. Karıısındaki mtıthiı bir 

sümedi. Bundan sonra da gelen haydut olmak lizım geliyordu. 
,ok.. Oraya atlayımL Hayatın paradan çok kıymetli 

Salamon efendi gösterilen kom- olduğunu bilen Salamon Efendi 
partimana atladı, kapı kapandı. titreyen elini caketin iç cebine 
DçttncU kampananın gürliltüleri doğru götürerek cüzdanını çıkar
aruıada lokomotifin tiz dildüğii dı ve titrek bir ıeale: 
ititildi. yol yutucu ejderha kı- - Aman rica ederim .•• 

Dedi. Yolcu Salamon efendi
ğılcımlar ve sular saçarak, fo-

nin bu yalvarma haline dikkat 
aurdıyarak harekete geldi. Va- bile etmiyerek davam etti: 
ıonlar uykudan uyanırmış gibi _ Evet hayata güven olmaz .•• 
emek sadalan çıkararak sil- .Bugün vanın 8% sonra yok olur
kindiler. ıun ... Sen timdi bir adam hayata 

Salamon Efendi kompartimı- nasıl veda eder göreceksin ... 
aa perken içinde aeri bir hisap Ve elini pantolonunun cebine 
J•pmlfb: • ıokarak zarif bir tabanca çıkardı. 

- Tenha bir kompartıman.. Salamon Efendi yeisle inledi: 
Çok alA.. Rahat rahat uyurum!.. - Rica ederim yapmayınız.. 

Fakat kapudan içeri girip İşte size üzerimde ne vana ve
•klerinf kompartiman iç.inde riyorum... Sekiz yüz lira ... 
ıezdirince kqları çabldı bir Beriki acı acı güldü; hem 
k~ede yDsine doğnı bıttuğu kompartimanın içinde dolaşıyor, 
gazeteyi olmyan biri vardı. hem devam ediyordu: 

Salamon Efendi içinden dil- - Sekiz yliz liramı? .•. Ha ha 
tündü: hay .•• Bana sekiz yllz lira kiret-

meı:. .. Tam yirmi bin lira lizım .•• 
- Ne rezalet... Hani kom- Kumarda kaybettiğim yirmi bin 

.,..rtiman tenha idi. Şimdi bu ı· ıra ... 
herifin sebebine rahat bir uyku Hem dolqıyoı hemde. revol-
çekemiyeceğim. ver bulunan elini asabiyetle sal-

Ne oluraa olsun.. Katlanmak- lıyordu. 
tan bqka çare yoktu. Salamon Salamon efendi bir gayret daha 
Efendi elinde kilç&k Yalizini ai aarfederek kekeledi: 
llzerine yerlettidikten sonra yolcu- - Çocuklarıma acıyınız... Bir 
aun balmd•iu tarama abi kö- çek imzalanm. 
ıeaine geçti. Yolcu yeni geleni Aynı zamanda göz ucu ile 
aıOhilmsememİfti. imdat çanını gözlüyordu. Fakat 

Salamoa Efendi de bu bek- yolcu çan ipi ile Salamon Efen-
1--- --•-- di arasmda duruyordu. Sala· ....... eyea IU'alldqma fazla ehem-
miyet v...myerek cebinden bir mon Efendide İae, yerinden fırla-

t -L--d yıp rakibinin kollarım tutacak 
ıaze • ,_..- 1 '" olmmata baı- kuvvet ve mecal yoktu. lacL. 

Y Yolcu güldO. Acı acı uzun 
0~ saraıntu. trenin matta- V ltiı. uzun güldü. e sonra: 

rit gtlrt1 1 Salamon Efendi - Çek hal... Çek imza edi-
lzerinde ulıncalr Ye ninni teai- yor ••• Ha ha 'bay .. Ben 67le ıey
rlni Japbpdan az •onra uyuk- ler istemiyorum. 
lamafa bqladı. Ben bugtin hesabı keımete 

Banprin tatlı tatı. ,.kerlellle karar •erdim. 
,.pbfl bir sırada yolcmnuı ye- Dedi tabancuını kaldırdı. Bu 
riaden lomaldaması fözlerini aç- sırada imdat zilinin ipinden biraz 
m811Da tebep oldu. uzaklqmlfb. Salamon Efendi can 

Yol arbdap olan meçhul ta· havlile yerinden fırladı, zilin 
... pzeteaini bllkerek cebine ipine asıldı. Hem çekiyor, hem 
MkmQfbı &J&ja kalktı Ye asabi bajmyordu: 
Mr tanırla dolanmaia batladı. - Y elifin! deli var!... Can 

Salamoa Efendi .adqınm kurtaran yolunu? 
•roada bir yandan esteki yana Kulağına yolcunun acı bir 
HJt adımlarla ~idip gelmesini kahka11 ve fU ı&:der çarpb: 
•a;ıedlyordu. Bu adam fazlaca - Abdal.. Ahmak herif. 
ualJiye benziyordu. Gözleri par- Aynizamanda bir tabanca 
hJorı çeneıi hiddete veya yeıe patladı. Salomon Efendi yere 
delalet eder bir surette uzuyor- yığıldL 
da. Uyku.undan uyandınlan ban- >f 
kere bu ytız pek bayınız pzllk- Ayıldığı zaman, Salomon Efen-
til. Yolcu •qonda beı dakika dinin kulağına bir takım sesler 
kadar dolafb. Bu sarada bankere geldi: 
ula bakmıyordu. - Beyni patlam11, kafa tası 

Nihayet l&J'J'afın 6nilne 't'IU'· datıllDlf·· KW'fUD sonradan ka
dığı bir sırada durdu ve Sala- napeye ıaplanm14 ... 
m Efend

. . intihar •.• 
OD ının omuzuna elini 

-...ır dedi ki: Birçok kimselerin komparti-
Arlradq •ana dolmut olduiunu hayal 
~n Efe!:• b~a~~rlp hi- meyal g6rdl. O vakit bağırdı: 

tap karpamda pşırdı. Korktu. - Hayır.. bayır.. Ben deif-
Be · y lim... Ben intihar etmedim! ••• 
mı atb. ol arkadqmm bu Ve bu s6zleri .ayler .&ylemeı 

hareketinden dolayı bir itiraz tekrar bayıldı. 
kekelemek istedi. Fakat kelime- •• 

IMemlektt.e Vakıtl 1 Memleket haberıe:cJ 

Para için .• Ad anada 
Babaaını öf dürmek 

iıtiyen bir kız ! Otomatik telef on ~ 
lf usust M'11eme11 lllllhabirlmu yazıyo' 
Kazamızda halkın eluerisinin 
zOrra olması huebile ticaret ve 
ean'at bayatı hemen, bemez hiç 
mesabesindedir. Son paraaızlik 

buhranı dolayısile ticaret erbabı 
epiey bir aanmb geçirdiler. 

yapılacak 3 
•Yeni Adana" yazıyor: 4 

Eğer kazamızdaki kooperatif 
bu zamanlarda teaİI ve kflıat 
edilmemiı olsaydı ttıccarlann k
rediaizliği y(iılinden bunalan ztır
raın hali çok acıklı olacaktı: Ko
operatiften b8tün ztırra istifade 
etmiftir. Nahiyelerdeki koopera
tifler de fakir çiftçilerimizi hi-

Haber aldığımı:ıa göre posta S 
umum mOdOrlliğil Adana ve 6 
Menin gibi iki iktisadi mmta- 7 
kanın telefon muhaberatındaki 8 
intiza1119ızlığı takdir ederek 
Adana merkezinde 500 numaralı 

mayelerine alarak onlara ellerin
den geldiği kadar yardımda bu
lunuyorlar • Menemen kazasının 
ve Emralem nahiyesi koopera
tiflerinin reisleri bulunan Hoca 
zade Muhittin ve Okkalı zade 
Yusuf Ziya beylerin bu hususta
ki mesaileri ıayanı takdirdir. 

bir otomatik telefon tesisab 
yapılacağını Ye bunun için muk
tedir bir fen m6fettiti g&ıderi
leciğini Adana batmBdOrlfttDne 
bildirmiftir. 

Ylldırıml• 6hlm 1 
Adanada geçen hafta yağan 

yağmur eanuında bir meraya 
yddırim dOfmOf, Habibe ile Ce
mile isminde iki kadını aldlir
motttır. 

Bir b•banın 26 9oouQu veri 
Adanada Bayrambacılı k6-

yilnde kırk dokuz yaşında ço
lak Kamil isminde bir ıahsın da 
Oç zevcesi, 12 erkek, 14 kız 
çocuğu olduğu haber verilmek
tedir. 

Geçen senelere niıbeten bu 
sene afyon zeriyatı pek fazladır. 
Son yağan tiddetli yağmurlardan 
bağcılann yüzde otuzu zarar 
görmOştUr... 1 KüçOk haberler 1 

Menemenin Emralem nJhiye- -
sinin Hatundere Karyesinde ge- Şişli müslüman mezarlıklanna mu-

a venct cemiyeti namı ılanda bir 
çen acı ve ibrete değer bir ·ha- teşekkül vücude getirilmiştir. Cemiyet 
diseyi burada kaydetmeden gC4 Şişli rram\'ay deposu ilerisindeki milU 
çemiyeceğim. emvale ait araziden bedeli mukabilinde 

Hatundere köyGnde ikamet bir kısım alacak: 'ft burada ücretle mun 
eden Jsmail oğlu Apti k6yce tazım aile mezarhklıın tesis olunacaktır 
zengin biliniyordu. Orada bulu- ffalı piyasası son giinlerde çok 
nan bir kaç elebqı Aptiyi bir durgunlaşmıştır. 
ka,. kere soymak irin teıebbOs İstanbul müddei umumisi Kenan 

Y r- Beyin birkaç gündür rahatsız bu-
etmifler, fakat bu tqebb&aleri lunduğu haber alınm14bt 
yapılan teyakkuz ve tedabir sa• f zmir belediye ve hususr muh3sebe-
yelinde akim kallDlfb. sinin iştirakile daimi bir tiyatro 
Diğer. taraftan akrabası bulu- lleft!tt ~ tçtn ltllf!t Rıza 1'eJe tıelr 

· nan lskender de Aptinin parala• Uf vaki olduğu, diğer taraf tan 
rını ele geçirmek için tertibat Raşit Rıu Beye rejisör muşile Darlil
almıya baılamlf ve Attinin km bedayie girmesi teklif edileceği söylen-

mektedir. 
Haticeyi elde etmiftir. ki ahlak· Bir Amerika gurupu memleketiml:z-
sız bir gece Aptiyi USIZID d6- deki madenleri işletmek üzere 
ıejinde basbrarak bojmak iste• lkasat Vek&ledle temas etmektedir. Bun
mif, buna muvaffak olainaymca lann arasında krom. mıngenez. balar 
sopa ve bıçakla biçareyi a;ır madenleri vardır. 
ıurette yaralıyarak ele geçirdiği lkincl bir gurup hesabını maruf bir 
80 lirayı almıf, kaçmlfbr. IJıti- jeolog da madenlerin tetkiki için müra-' 
yarın yalvarmalarına, Hatice ba- cutta bulunmuştur. Eakişehirdeki lüle 

taşlarını işletmek için diğer bir gurupla 
basının bir an evvel almesi için da müzakere cereyan etmektedir. 
lskendere yardım etmekle mu• · Maliye Vekaletinden defterdarlığa 
kabele etmiştir. gelen bir emir üzerine defter-

lskender ve hain evlldm muba- darlık muhasebe mUdilrU Ahmet, muha-
kemeleri yakında bafhyacaktır. sebeden mümeyyiz Galip, Nevzat. Retit 

1 loca o~lu: N. Cemal Beylere tşten el çektirilmiştir. 

1 
Ahmet Beyin yerine ııhhiye muhasibi 

nönünde at yarışlıı.n mes'ulü Şevki Bey tayin olunmuştur. 
Husuıi lnısntı muhabirimiz ya- işten el çekdrilmenin sebebinin usulsüz 

11yor: Hayli zamandır kasabamız sarfiyat olduğu söyleniyor. 
"'e m"'hakatta devam eden ku- Dr. Besim Ômer Pş. ile AkU Muh-
• ua tır B. sular hakkında tetkikat 
raklık yllzilnden nebatat kuru- yapmak üzere Awupayı gitmişlerdir. 
mıya batlamıfb. · Nihayet ıık • T•ylni Ali tudike iktiran eden Şlli 
yağmurlar yağdı, her yDıde be- mulahıtgü&an Tıltt Kayı Alp 
liren meyusiyet lekeleri •ilindi Beyle Riyodöjıneyro elçimiz Ali Bey 
ve herkes •e'YindL Kasabamızda yakında nzif elerine hareket edeceklerdir. 

[vveıce as ura ile tekauduıu icra 
son gtlnlerde heyecanlı ve nqe- edilen Niğde meb'usu Atı Bey 
li hadiselerden birisini de mu- hükt\mete müracaat ederek yeni tekaüt 
yaffakiyetle yapılan at yal'lflan kanunu muceblnce, Dahiliye Vekilliği 
tqkll etti. Bisiklet k9tuıu ile ettiği için maaşının ıso lirayı çıkanl· 
beraber yapılan bu ya"flar çok m_a_ı_rı_ı _is_ıe_m_iş_tir:_. ______ _ 

gtlz~I oldu. lneg&l, Pazarcık ve Maliye vekAleti levazım 
Sunadan hayli seyirci gelmitti. müdürlüğünden: 

Bisiklet Yantında Eıkif ehirli Ankarada İnf8 edilmelite olan 
Haydar B. birinci• Topçu zade mahzeni evrak binuı zemin kat
Mehmet Ali Ef. ikinci, kereste - tan birinci kata ve birinci kat
ci Mebmet Ef. Gç6ncli geldiler. tan ikinci kıta çıkacak mermer 
At kofU)annda ise KaYalcalı aaerdiYenler ve mermer lambiri
y uauf Efendinin, Nemli köylln-
den Rıza Efendinin atlan iki ler imali yirmi ,O. mllddetle 
yantm birinciliğini kazudılar. · kapalı zarf umlile mevkii milna
Bunclan ıonra pehliYan ,Oreıleri kasaya Yuec:lilmiflir. Taliplerin 
de yapıldı. Nihayette bqa ka- ytlzde 7,5 teminab mavakkatele
lan Bur.ah lbrabim, ReYlez k&- rile 22 haziran 1930 tarihine 
ytmden Kt rim pehlivanlar be- mO..dif pazar glDll saat 16 ya 
rabere kaldılar. kadar maliye Yeklleti emllki 

Demirci Zade : 
AliRıu 

milliye mlldiriyetinde m&tqekkil 
infaat ,komisyonma mtlracaatlari. 

1 
2 

11-+--.__I 

3 

' s 
6 
7 
8 
9 
10 -
11 --

Bagtfnktf 
Soldan sata Ye yukardaa 
I - Mabet (4), Havvanm ]t()Clll 
2 - Bayağı (S), intihap et (;). 

3 - Nota (1), bon (3), dest (t} 
4 - Kese (S). 
5 - Malt kabiliyet (8). tefe'fll 
6 - Enternasyonal (11 ). 
7 - Çalı çupidan mania ( ş ). 

tıkça (3). 
8 - Gösterloli (S). 
9 - Nota (2), telefon (S), noCI 

I O - Kadın doktoru (3), cetef 
aydınlığı (3). 

JI - Duvarcı aleti (4), bir re_,. 

DarDlbtdayl mlldllrlvetindl1' 
ÖnUmOzdeki laf te • 

eroK_ramı yapılmak llzere 
guntun maesscsemtze --'fi 
terceme eser Yerecek 
cumadan mada her gtın 
sonra eserlerini DarOlbed• 
düriyetine ıöndermeleri rid 
nur. 

M. lf. mahl(emeürz Türlıt.iJI 
Ajanlılından: 

Tnrk - Yunan M. H. 
)temeıi 6 ağuttoı 1930 
den 30 eylOI 1930 taribiıl' 
dar ıaz tatiİine karar v 

Bu m&ddet zarfında 
usuliyenin tevdiine 
mnddetler cereyan etme 

Mezkür mahkeme rİJ 
it'an tlzeriae ilin olunut• 

Pivanko müdürlüğii,, 
Nnmunesi me•cut çift ~· 

ebadmda 24 kiloluk 105' 
ikinci hamur ldğıt mGJJ.fl' 
lecejinden itaya talip o1'0 

nn pey akçeleri ile birlik"~.ı... 
6-930 pazartesi saat 15 .... 
yango miidllrllljtlnde m ;;I' 
mllbayut komisyonun• 111 
atlan 

tam ·banka 

~1)11 ~ .•.• Jlrl 
ihtiyat Akçeai 754,00o " 

İnşaat ve Eın 
&zerine mluit ..... 

Para ikraz edef 



Seyrisefain 

f Mahkeme ve içi"& 116nlarıl 
Gıyrı menkul mıllırın 

19ık ırtırmı nanı 
lstanbul 4 üncü ıcra mtmUTlu/undan 

Açık anırma ile paraya çev
rilecek ıayıı menkulOn ne oldu
fu: Kap Rıhtım mahalll ve-mll(
temilib aaireyl havı ( S65461 ) 

sı• Zldl .,ridlrlır yapurlar 1 

Karadeniz 
Maatuam ve Lüks pQSl3SI arıın arazinin nısıf hissesi ile 

D ı vapuru15 17,S masura mai leıizin aGIOı 
UID Upl nar Haziran hiueıi dart hine itibarile iki 

b" • 

lllzalfl - PAZAR cı!J"!i;:~";;:;., merkulan bulunduğu 
(GEL t BOLU) nparu 14 mmdu llareketle Zonguldak, mevki, mahallesi, aokaiJ, numa• 

......... amarteli ı 7 ele idare lnebola, S.•tUD, Onye, Or- rası: Boğaziçinde Emirglnda 
rdahnngdan hareketle Gelibolu, da, Girela, G6rele, Vakfı- Bailar. Helali ve lıtlnye S da 
ı..,.llrl, ç-Mr-le, lmroz, bitir, Trahz-. SllnMDe ve A 8, 10, 8 m, 10 m. Kum rala 
B.9.sllda,a gidecek 

98 
d&aBt- Hile t.bleleriae azi•t ve mahal 

te Çwıklr.tle, Laprekl. Geli- aftlet etleeektir. Tpdir olunan kıymet: tamamı 
~ lljnJarak ,eaecektlr· Ta&illt ıpn Sirkecide (35000) liradır. 

lleymeaet haaa altmcla ecen- Artarmanın yapılacağı, yer,giln 
- posllll tahjma m&rac:aat • · uab İatanbul 4 Oncll icra dai-

( ANAFARTA) _,... tS Telefon: latanbul 2134 resinde' 19-7-930 cumarte.i ıaat 
li.Ziran Pazar 10 da Galata Vapurlarımız her Puar 

14 
den 1

1
6 ya kadar. 

rahtumnd.. hueketle 1mair, muntazam• hareket ecleceP bnnt - rttba gayn menlnılOn ar-
k&IJaL Bodram, Rados, Fet- terdir, a f& namesi 7-7-930 tari-

ua, il!===== hfnden itibaren 929-89 No. ile 
ld,e, Fmike, Aatal1ilfa side- ÇE LEV ANT · latanbul 4 llncn icra dairesinin 
e.k n dılalPt ....... ilke- DOY oye muayyen numarasında her ketin 
'-'erle •L..l!L&... a_.a:a: Kal- ~ .......... Aa·~~~ Rı lnlAMI' l'UIU&&ut _

7
_ _ ... ··- göre bilmesi iç.in aç.aktır. llinda 

l:aa, Dalyan, M8rmeria. Saim, aaawanı postalan yazılı olanlardan fada ma16mat 
f't _ H1111b•rı. Brem. Steda. Aavers ve lotetdaa• 
.,..ukkale, Geliboiaya apa- dan 11111wmaaa m11vualltı beklenen vapurlar almak iıtiyenler, işbu şartna-
hrak pleeelıtir. KRETA vapuru ı 5 haziranı doğru meye ve 929-89 do.ya numara-

Tr•••- •••ıacf posllSI YAL TA vapuru 19 hazirana do~ tiyle memuriyelimize mllracaat 
ı, ..- UH ff ".:RAKLEA vapuru 21 hazirana etmelidir. 

7 - VAKiT 14 Haziran 1~30 _.._ 

Yüksek Maadin ve sa-
nayi mühendisi mekte ... 
bi müdüriyetinden: 

Atideki muallimlikler münhaldir : 
1-YUksek mUbendialik ıubeıi için: Heaap, hendese, mftnbaai

yat, Orta maden meılek mektebi için: Riyaziyat mudlimli..c.: Şeb · 
200 ı· ••· rı 

ıra. 

. 2- MühenCliılık tubeai ;çia : Sinai Kimya profhörli muavinliği 
1le orta maden mealek tubeai fizik ve kimya muallimliw• b · 
Ocreti 150 lira. gı fe 

11 

YOksek mektep mezunu olmak Ye Fran11ıca bilmek tartb t _ 
tid'a fotoğrafı ile veaaikin Zonguldakta mektep mOdUriyetine i~sa:. 
Bekir olanlann mektepte ibate ve iqeleri temin edilir. 

Maden meslek mektebi 
. Zonguldıkta klin Yllbek maadin ve taDayİ mllhendis melde

bınde Oı ta maden mealek mektebi açılllllfbr. 
. Leyli, meccani, tahsil mllddeti 3 senedir. En al 16 yqmda olan 
ılk ve orta mektep mezunlan kabul olunur. 

Madenlere jeometr ve baıçaYUf yetiftirir. 
T edriaata 1 tqrlnienelde baflanac:aktır. Şimdiden byd mua

melesi başlalDlfbr. lıtidaya merbut veaaik ile 6 foto ve mbhat ve 
aıı raporunun mektep mlidtıriyetiae pnderilme& MQdOrl1et 

Yüksek sanayi mühen
dis mektebi: 

(REşlTPAŞA) upana 16 Ha· doğnı 2 - Arttırmaya iftirak için ıirea Puarteli 12 de Galata Bvgu vara. KötHnce. Kalas •e !brall tçtn yukarda ya%ılı lcıymetin yü%de Zonguldakta yllkaek maden mabenc:lia mektehlade ıpl.n ba 
rıhtımmdan hareketle lnebohı, llmınınıt&dan bırd::et edecelı: vapurlar ; bet teminat göaterilecektir. 9ube leyli, meccani olup tahail mllddeti 4 ıeaecllr. 
S 

YALTA vapuru 19-20 haziranda MU b · I' ----•-- L-bal ol M 1 amama, Gu.oa, Trabzon, tahmilde .3 - Halıları tapu ıicillile sabit n aaıren IH mC™11UU• 1U1 mmr ... ft"ll ar llaj için 
Rizeye Jidecek " Slrmene H .. lrmf. lleBt. Aınn. Jlotetd .. ve olmıyan ipotekli alacaklılarla Avıupaya 16nderilir. 
Trabsoa, Tnebolu, Glraon, DIDÇll ~ 

1
.uaa 11w•••ııc1aa diğer allk•derların ve irtifak Atideki mesleklere m8tehama yetiftirilir. 

Ordu, 0111e, Samıum, laebolu ban et 141etet np.r!ır ; hakkı ıabiplerin'ın bu haklarını Muhtelif aanaayün telia ve ifletmeai, elektrik makine ve kalo-
OSTSE vapuru 19-20 haziranda "f Dh di üt b-·-·•.J:.. ki n.L--..l!-•ı Zoqalclaja utnJUak sele- tahmUde ve hususile faiz ve masrafa dair rı tr m en s ve m e -•-. mya muu.....U.Uj'i, topoirafya 

cektir. OLIMPOS vapuru 22 - 23 bul- olan iddialannı itbu illn tarihin· ve harita ahu, inşaat mOteabhitliti, timendifer m6hendw ve 

H.-eket pi yGk kabul randa rahmlJde den itibaren yirau gDn içinde m:iteahh~tliği. • . . • 
Blrıeııın. F ula talslllt için Galatıdı evrakı müıbitelerile birlikte me· T ~drısala 1 tqrı"ıevelde bqlaııacalıtır. Şımdıden kayıt mua· 

Ovakimyan hanında umumi a- muriyelimue bildJrm 1 ri icap eder. , _mele.sı yapılır. Jgtidaya merbut 6 foto ile veaalkin ml\dnriyete 
~ lfsll S0rat posllSI centalıp mUncaıt Akai halde hakları t 'cil .1 irailı. M8cl6rly~ 

Tel 
...__ ....,. apu ıı ı e 

(MAHMUTŞEVKETP AŞA) lll====eroıc===..,,="'°="=~=• ·;:61;"::1 aabit olmıyuılar uatlf bedel nin 
vapunı 17 Haziran Sah 12 de pıylqmuında hariç kalırlar. 
Galata nhbmmdan hareketle yelkenci .VAPURLARI 4 - Gllterllen gtlnde arttır-
Çarpmba sabahı lzmfre gi- Karadeniz po1taa maya ittirak edenler arttırma 
"tcek ve Çarpmba alqam• ız_ A adol vapuru prtnameaini okumut "lüzumlu 
ıı.irde.n hareketle Antalya, All- n U 16 Haziran mal6matı ılmıt bunlan. tamamen 

iye, Mersine gidecek ve d6nllfte p azarf eıf kabul ehbit ad ve itibar olunur· 
1'1fUcu, Anımor, Alliye, An- ılrpmı Sirkeci nhtımmdan lar. Oat&nde bırakılan gayn 
t ._ ı _!_ hareketle n-.. -•.aak, İaebolu, menkulOn bedeli ıamanında ve· 
••1a, Kuşadaaı IZlllll"e uin· ,-x- rilmezae gayn menkul ikinci bir 

Y'1ak ıelecektir· SalD8UD, Ordu, Giremn, Vak· arttırma ile satılır ve bedel far1 -1 &kebir, TrablOD, Sllrmeae, Of K 

ı~ Ud80J3 postlSJ ve Rize) ye azimet ve &Ydet ve mahrum. kalının YÜ:tde beş 
edecektir. · faiz ve diğer ura&r ayrıca 

b Cuma, Pazar, Salı, Çarpın· Tafıilit için Sirkecide Yel- bilkme hacet kalmalcıızın memu• 

9 
a lhleri idare nhbmmdan kenci hanında kiin acentasına riyetimiıce alacıdan tahsil olunur. 
da kalkar. müracaat. Tel. Jstanbul: 1515 H Bet numanlı fıkradaki şert ta-

s n ıwı-nmu ma 11 hakkuk etmek kaydile Gç defa 

lV.IahlUiat müdiriyetinden: 
l<ıymeti muhammeneai 

Lira K. 
4801 ss 527,77 

C .. C.Valolunda Cezrikuım mahalleaiacle T&rkocajı dYannda ve 
F.;aaloğlu caddesinde kain Valdesaltan bina emini elhaç İbrahim 
"'d~ndi .. eacidi arsası ve burada mevcut olu ÇOflllenln yeri tebdil 
"~imek ıartile 24 - 5-930 tarihinden itibaren 28 ,On m8ddetle 
.. •ayedeye ·konmuştur. Talip olanlar kıymeti muhammenenin 
g~lde yedi buçuğu nisbetine pey akçalarlle l>eraber mllıayede 
b~ii olan 21-6-930 cumartesi gllnD lstanbul Evkaf mlcliriyeti 

Q_"aaanda mahl61At kalemine mUracaatlan. , .. 
!fj · Osmanlı bankası 

Sermayesi: ıo,<XXJ,<XXJ lngiliz lirası 
lstaubul acenteliğı - TelefoU" fsıanbul 1948 

BeJolla datreei - Telefon Beyolla 1303 
Senedat ve poli9' mukabWnde muayyen ve vadeli nya he· 

stbı cart suredle avanslar, pollça ve lskonr~ 
. Türkiye cümburtyetinin bqlıca şehirlerine ve memalitt eaıe-

bapildıktan sonra gayn menkul 
en çok arttıramn Osttınde bıra
kılır. Şart tahakkuk etmeıae 
arttırma geri bırakılıp alacı taab· 
hntlerinden kurtulur ve teminatta 
kalkar. 

5 - Arttırmc DID birinci veya 
ikinci olma11na ve l•Yn menkule 
taalluk eden kanuııt hlkka 
ve ıabıın tanına g3re dığer 

1artlar. Veraie Belediye, vakıf 
icare rUıumu miltb r '.ye aıttir. 
Arttırma birincidir pqin para 

ile satılıktır. 
Yazılan gayn menkul yukanda 

göıterilen t&rtlarla 19 · 7 - 9~ 
tarihinde lstanbul 4 üncil icra 
memurluğu od111Dda İf bu ilJn 
ve 16aterileo ırttarma tartnameai 
dairesinde .. tılacafı ilin olunur. 
Aynı za!Dlllda ifbu ilin vara· 

ka.. ikametglhlan meçhul olan 
borçlu Mehmet Celllettin ve 
Ahmet Celllettin Be1lere we 
umumi vekilleri l Saip Beye ve 
alllradar Cenaniyar Ye Gftlter 
Hamma ve Mehmet Cemil Pala· bı Ye aenedat çekJdbbar mekNplan ve telgraf enaırnameleri 

irsa1t~ ' - ya teblli makamına kaiın olmak .._. i..._ tebUt oluaur. 

Üs/t.ü ı r l uk.UC llalc;nılil 11de11 : 

Bottancıda Yeni mahallede 
105 No. hanede sakin Mlirl\net 
han1mın meıkür hanede aakia 
Cemil bey aleyhine ikame ey
lediii bofanma davuının cer ... 
yan eden muhıkemeainde tarı· 
feyain boşanmalarına dair sadır 
olan 17-4-930 tarihli ilimın bir 
sur etı müddeaaleyh Cemil beyin 
ikametgihmın meçbuliyetine meb
ni teblii makamına kaim olmak 
üzere mahalleli muhtarına ve 
bir sureti de mahkeme divan· 
hanesine talik kılındıtfnd•n key• 
fiyet gazete ile Ultı olunur. 

J\.e an iu.ı memurlu/uıullln: 

Kepn buinei maliyetine 1780 
lira 5 lcurUf ita11na borçlu Ke
faDlı bakkal Dimitri nin mahalli 
ikametleri meçhul bulunduiu 
anlaıılmlf ve bubuıuıtaki öde
me emri mahkeme divanbane
ılfte talik edılmiı old l undan 
tarıhi illndan itiban n 7 ,Un 
içinde bir itirazları ' ar ise ıe
rek şifahen Ye gerek tahriren 
ICqan icra dairesine bildirme
leri akıi surette muamelei kanu· 
niyenin ifa oluaacağl ilin olunur. 

Kqan kra mtmurl:ı/undan. 

Keıan hazinei maliyeaiııe 1680 
lira beş kurut ituina borçlu 
Kepnh Gdara T anaaaki ve bi
nderi T od orun mahalli ikamet• 
leri meçhul bubanduiu anlaııl
m1t ve bu huauataki 6cleme em· 
ri de mahkeme divanhanesine · 
talik edilmif tarihi lllndan 
itlbarea yedi glln içinde 
bir itirulan var iıe ıerek pfa
hen ve ıerek tahriren ~etan 
icra dairealne bildirmel..t abi 
aurette muamelei kUU.UJeaia 
ifa olunacatı Ula elmur. 

lıtanbal m~md asli}'e 2 inci lıu· 
A:d dalnıllulen: 

Sanca zade Şakir ve Cemal 
Beyler n Tevhide H. vuisi Ha-

1, ua Toma ft Abit Bey zevceai 
we YC.NMCien km Nimet Hanı-
111111 Yeldli ve Mehmet ve Jale 
çoc:uldarm vuiai Suat H. ve 

Feniye Şefti Hanımların •ekili 
Sadı Riu Bey tarafından Bey-
oj'lunda Afyon aokapda 7 1111-

marada Wdn Umarea ÇlftUği 
mllateciri Şllaylıer Keyza ...[fendi 

aleybille ikame eylediii aktin 
fublle mecunm tabliyeai ve b. 
deli icarm tahlili laaklnnclald 
clavadu dolaJI m&ateclri mama
ileybin ikametıth•• meçlıuliye
ti huebUe illDen tebliğ kılman 
gıyap kararma rqmen yeYIDl 
muhakemede ilbab vncut etme

dijinden 111abında muhakemesi 
biUcra H. U. M. lwaununun 406 
mcı maddeli mucibince tebliğat 
lcruma karar verilmif ve bu 
baptaki gıyap ·karan mahkeme 

di•ınbaneaine talik kıhnauş ol
dujundan yevmi muhakeme olan 
14-7-930 pazartesi aaat 13,30da 

mahkemede ispatı vücut etmai 
zımnmda keyfiyet gazete ile illn 
olunur. (279-63) 

lst.ınl ul ilıinci t &arıt malıktlllt· 
sinden: 

Mukaddema mahkemece illnı 
iflasına karar verilmiş olan lstan
bulda Sabuaca hanında biıkfiltçi 
Aram Papazyan efendinin bu 
defa ref'ı lfll11na karar verilmif 
oldutu lllft olunur. (61-267) 

VAKiT 
Tabıitlerinizi yapar • 

.. 



<ıulcw laı!• \ itte'"' •• , ., ... •.,ır. H • h\1.an W'elıfıııı:dur 

Cauttye ~11aer!Jecek mel tı plann ilıerlne tdıre tçlnse ( idare ) yuıyı 
•it ae ( Yızı) lfaretl tonulmılıdır. 

ı u!lr tn ••lh·rr."" ,.,.,wr•r. I P.rt li , ,, , , . .. , ,.,,. •rl•rrl•ra , ,....,. .. rent..
hılcı. .... <on.., Ur lum • h<cı!ut•< .. lıl•r• •••"1 i•fl!dlr. 
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MATBAA VE iDAREHANE: 
• sT ANBUL. Babıali, .Ankara caddesinde •VA KIT yt]ltDU • 

us-~ TeL 1070 (İdare)J<J71 ıYaı:ı)J202 (Kitap Telgraf ı Vakıt. posta kUt ; 

ö~!E~:~ Fayda ,Daima Birinciliği 
F.A YDA daha müessir, daha milkemmel ve yan yarıya ucuzdur. Tahta kunuu, ainek Ye NÜ' hqerab yumurtalarile imha eder. Kokusu hafif ve leke yapınaı. in .... 

Kazanır. 

lara, hayvanlara ve nebatata zaran yoktur. FAYDA ismine dikkat ediniz. Bntnn devair ve mlleuesat FAYDA istimal eder. Hasan Ecza deposu. • •" -oeniZ iev azim-salın aı:-~ ~ ~; ~-:~ -----------------------------· 
~!1kil~2~!~r,~~~b~?.~~~leü [~~;.~~~~~~~~-~ J 
15 ha:ıdran 930 pazar gfinü saat 14 de. : ı Defalık nnış JO : 

Heybeliada deniz lisesi talebe iaıesi için münakasai aleniye ile • 2 !lO • 
ihale edileceği HAn edilen yaş sebzeye talip zuhur etmemesine meb· : J • • ti~ : 
ni yevmi ihale 15 baı.iran 930 tarihine temdit edilmifür. Şartname- : ""'" • • ,,,. : 

k 
• 7 • • .1.., • 

· sini g6rme istiyenlerin her gün ve vermek istiyenlerin de yeYmİ • 
ihalede muhRrr<r saatta Kasımpaşada deniz levazım· sabo alma ko • ihtlvaç lcalmavın-) : 

: et1ya kadar ( aamr ıoo : 
misyonuna müracaatJarL : 10 Jefa) il.tn edil-,· - : 

: mt!k ffzerf! maltla : 

Sinop vilayetinden: L.":":.: ... ,.. .... ~ 
ismi Cinsi Adedi : 4 satırı ıeçeıı ıtinlına rutı •atın : 

· Çadır İngiliz bezi.,den 50 (20) kifilik : için s er kuruş zammotuar. : 

Kürek En kalan saçtan 500 • •K• •: • • .. b•k• ••••.Sa ... • •ı• •k• •• 
Kazma Kimilen çelik iki buçuk 300 ıra - b 1 

. . Kiloluk Kiralık - Sirkecide Hocapap ca-
Çekiç Çelik bir buçuk kiloluk 300 mil kaqısında 29 No, Tütüncü dükktru 
Ahşap elarabası • 100 dışariye azimetim dolıyısile devren kira-

lstanbul baş mühendisliğine bir sureti mevcut ıartnameai daire- Jıktır. 
ıiQde yukarda YilZ•la malzeme 17-6· 930 tarihinde ihale edılmck n- _______ ,.__.. _____ _ 

dd 
Kiralık Hane - Beşiktaşta Orta-

zere yirmi gün mil etle münakasaya çıkanlmıştır. 
t 

bahçe. Mısırhoğlu Sokağı ikinci çıkmaz-
. . ~alümat almak isti yenlerin stanbul ve Sinop Bat milhendisJik- da. Taliplerin MezkOr mahallede Bakkal 

lerine ve taliplerin ·de tekliflerini teminat mektuplarile beraber Si- Mehmet ı-:fendiye müracaatları. _ 
nop viliyeti encümen riyasetine göndermeleri ilan olunur. 

Jlfyori viliiYetinQen: 
Afyon vilayetinin Sandıklı - Dinar, Konya, Aziziye yollannda 

yapılacak (Ş428) lira be~eli keşifli (10) adet menfez inşaab 21-6-
2}.Q,Jt>ı;~nde saat on bqte ihale edilmek \\zeı-e kaP,alı zarf uaulile 
J!!..OpıW~a konuldq. "' u••.,. .. • 

1 - Ehliyet vesikası almak veya kaydettirmek için münakua 
' şeraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddesinde yazılı vesaikin 

münakasa ~nünden liakal sekiz gün evvel viliyet bal miibendis
lifine tevcfü. 

2 - Münakasa tafsilltiylc şartnameler sureti musaddaklanmn 
rillyet Nafı~ Baş Mühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanu
nile ıarlnameler ve teferrüatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mek
tuplar.na 21/6/930 tarihine müsadif cumartesi günü saat on beıten 
evvel Vilayet Encümeni riyasetine vermeleri ve shalenin Vilayet 
Daimi Encümenince icra kılınacağı ilin olunur. 

:IStanbul vilayetinden : 
Vekaletçe her ay neırcdilmekte olan idare mecmuasının 27 ici 

nilsbadan itibaren bir aeneliği, malzemesi vekalete ait olmak Ozere 
kapalı · zarfla münakasaya konulmuştur. Taliplerin % yedi buçuk 
teminat akçesi veya hükümetçe muteber bir baııka teminat mek
tubu ile yevmi ihale olan 21-Haziran·930 cumartesi gününe kadar 
ve~ilet muhasebe müdürlüğünde müteşekkil mübayaat komisyo 
nuna ve ıartnamesini görmek istiyenler her gün Ankarada dah liye 
evaıım memurluğuna veya vilayet mektubu kalemine müracaat 
eylemeleri 'ili!\ olunur. 

Sabm 
Ucuz F ord otomobili - Kulla

nılmış açık bir Fani otomobili pek ehven 
fiatla acele satıhkur. görmek Vf' puarlik 
etmek arzu edenlerin Galıtada Merteba 
nl so\:a#ındı Yakut hanında l mımaraya 
müraoeetlut:- , 

v.. ...eai - f{oJlıffitınış 
Remington marblı Türkçe. 1ngilizce 
kltvyeli . idarede 11 numaraya müracaat. 

İt arayanlar 
it arıyorum- Şirketlerde ve çlf· 

liklerde kl.hyıhk ve uir ot makinelerin· 
)erinde müteaddit eksersiz sahibi okur 
yazar tecrübeli bir zat iş aramaktadır. 

Jş verecek zevatın atideki adrese 
müracaatları. 

Galata 1;'opçular caddesi Ros e~ya 
deposu ~o. 99 Mustafa Ef. 

Muhtelif 
Matmı4el Anjel - Masıf ve 

en]ebiyon mUtebawsL Taksim Feridiye 
Fınn sobk No. 10 

Gaip aranıyor- Aslen 'Meraşlı 
v~ Ben.it küç41' zabit mekteblndrn mezun 
olup hırbı umumiden C\'Yel Ahmediye 
mahallesinde salçin mü~ekait yüzbaşı Hacı 
Mehmet Efendi oğlu Bekir Nazmi Efen· 
dinin Gazze muharebesinden sonra hayat 
ve mematı meçhul kalnıı~tır. Tanıyınlann 

aşağıdaki adrese bilditİncleri insaniyet 
namını ric1 olunur. 

~~~.\W~-.~ ~~~~~'iilfS~IW Meraşta hülılmet civarında kl.sipzade 
~-~~Y~Wo~~~ sokağıpda No 14 te Sabriye Aydemir 

KARLI İSLER < -•mııN 1 

ŞERiT MAKiNELERi Herc;in• ipe~ •• ıastik t•ritıer la Şark pazarı 
mal eder, basıt ve ucuz. R · ·Sadettin • 

ÇORAP • Düz ve çiçekli el ile ve otomatik. ' Adapazarı şubeSi 
Son sistem Kappel marka tekem- Aqıldı 
mül etmiş çorap makineleri, büyük Uzun çal'flda ___ _. 
miktarda, Avrupa usulü. 

KOTON .. 
RAŞEL 
BRODE 
DİKiŞ 

,. 
•• 
" 

TEZGAHLAR 

Son tekemmülitla mücehhez. 
Enli tamamile otomatik brode itler. 
Trikotaj, kürk, Overlok ve saire. 
Çuval Bayrak ve sair her cins mal _ 
dokur el ve motör ile müteharrik. 

BASMA MAKİNELERi ipe~ ve _yünlü kumaşlar üzerine 
her cıns çıçekler basıhr. .. 

..• ~e sair sanayie ait her cins makineler. Türkiye umum 
acentesi Y. Şmorkyan, Jstanbul Sadıkiye Han 31 - 33 

Tel İst . 2256 

rrenıinet büyük suhulet 

~PROTEJIN 
Frengi ve belsoğukluiundan 

mubı(aza eder: 
Her eczanede bulunur 

•-• Doktor: Operatör - .. • 

MEHMET Ali 
ldraryolu ·haatahklan mütehu
aw Sirkecide 8qir Kemal 

~eai y~a 

• 
1 

Hüvük elbise fabrikasına n1üracaat ediniz . ., 
Kumaşlan mükemmel, biçimleri son moda ve fiatlar 

gayri kabili kıyastır. • 
Kostümler, pardesüler, trençkotlar, beyaz ve bej faııil' 
pantalonlar ile çocuk kostOmleri ve İngiliz biçimi Uit 

vesaire kadın mantolarının milntahap çeşitleri 
Ismarlama siparişat dahi kabul edilir, 

Devlet Demiryolları ilanları , 
Görülen ihtiyaç üzerine Devlet demiryolları cer ve atclyel;',11 

iresi emrine beş mühendis alınacaktır. Taliplerin vesaiki l&zi 
le Ankarada mezkur daire resisliğine müracaatlan ilin oluoı#• 

* "" * 'fi. Yüz otuz beş bin ton maden kömürünün kapalı zarfla ~ 
kasası 5 temmuz cumartesi günü s:at 15,30 da Ankarada 

• 
demir yollan idaresinde yapılacakbr • • ~ 

İştirak edeceklerin teklif mek&plantıı ve muvakkat temiolP"'" JJ 
aypi günde saat 15 e kadar münakasa kitipliğine vet'
lhlmdır. · _ J 

· Talipler münakc1sa şartnamelerini 25 lira mukabilinde ~~ 
yt Jetanbulda idare vuııelerinden tedarik edebilirler • ~ 

Akhisar Tayyare C. Ş. Riyasetin~ 
Akhisar Tayyare sineması 1 Haziran 930 tarihinden 21 ~ 

930 tarih Çumarttsi saat 16 da müzayedei aleniye ile ihale~ 
ilz.ere 21 gUn müddetle müzayedeye konulmuştur. TaliplcriJJ,,;; 
nameyi öğrenmek üzere Akhisar, Ankara, lstanbul, İzmir 1 
tubelerine lüzumu müracaatlan ilin olunur. 

!stanbul mıntakası ticaret müdüriyeti~ 
Memleketler arasında nakliyat ve muvasalat Tilrk ano.,._ ~ 

ketinin 30 Haziran 1930 tarihine müsadif pazartesi giinO aaı,ab~ 
11 raddelerinde hey' eti umumiyesinin sureti adiy~de Galatadl 
nbtım hanında birinci katında kain merkezinde içtimaı t 
etmqtir. 

Ruznemei müztkerat: 

1 - Mt'clisi idare ve murakıp raporlarının kıraab. 1 
2 - 1929 senesi bilançosunun ve kir ve zarar bisabatıod9 

k•k ve tasdikile meclisi idarenin ibrası. ;/:. 
S - 1929 senesi zarfında meclisi idarece muvakkaten 111~ 

edilen iki azanın tasdiki memurıyeti ve inhilal eden 2 azaJılı 
k nda karar ittihazı. ,,J 

4 - Meclisi idare azalarına verilecek hakkı huzur nıitıt" 

tayi5ni. 930 · · · ·· k" t · · ·· ti · • t ıbiti- ~ - sencsı ıçın mura ıp ayını ve ucre ennın e _,,, 
6 - Ticaret kanununun 323 üncü maddesi mucibince 

id~re azalaıının şirketle muamele ifasına müsaade itası. ,,_ ~ 
İctimada bulunmak istiyen hissedaranın ticaret kaoun~0 I._ 

inci maddesine tevfikan yevmi ictimaa tekaddüm eden 7 ı.J, 
fında ıirket merkezine müracaatla hisselerini tevdi ve nıuk• 
duhuliye varakaları almaları rica olunur. (59 277) 

Mahlôlat müdürlüğünden~ 
Harita No. Metre Beher metre Kıymeti Bedeli müzayedesi Beher ~el 

ı ·ı 96 fi yatı lira lira lira , ·erilc11 S 
21 4116 2940 l ~ 

Fatihte Dülger zade mahallesinde tramvay durak JIJ~r1' f'° 
klin münhedim Halilpaşa camii arsasından müfrez. bir b~~~~ 
araanın icra kılman müzayedesinde verilen bedel badd•. ·r· 1~ 
görülmediğinden pazarlık suretile saıtılmaıına karar veriloılf~ de ~ 
olanlar kıymeti muhapımene~in Yüzde yedi buçuğu niıpe~ ~ 
akçelerile beraber müzayede günü olan 18-6-930 çar,aOJ JfJ, , 
saat on dörder kada Istanbul evkaf müdilriyeti binasınd• 
kalemine müracaaları. ?., 

Ma ul müdür: Re/il' 


