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Bit raf murabba lar dün 

Reis M. Holştadın beyanatı 
•Mübadil emlakinin tasfiyesi suretine ait 
karuımızı, Türk ve Yunan hükumetlerinin 
kabul etmemesine hiç bir sebep yoktur ,, -·· Tlrk. Yunan ihtillhnı kat'i Bitaraf heyetin yeni reisi M. 

._.tte haHetmek fir:ere Ankaraya Holştat, dün bir muharririmize 
faiınlatı muhtelit mübadele bi· şu bey~natta bulunm~ştur: . 
tıanf murahhas heyeti, dön - ltılftfname tesbıt ve ımza 
tebrimize d&ımiftlir. (Alttarafı 2 inci say.ıfamızda) 

P:;- , 

• 

Beyoğlu iş bankası 

Dün merasim,le açıldı 

Davetlilere her taraf g~zdirildi, 
izahat verildi 

Gazi Hz. 
Dün sarayda isti

rahat ettiler 
Gazi Hz. dün sarayda i.ti

rahat etmiıler ve akşama kadar 
bir tarafa çıkmamlflardır. 

Evvelki giin Yalovayı ıeref· 
lendiren Gazimiz orada çiftlik• 
lerini gezmişler, son inşaab 
tetkik buyurmllflardır. 
Haber aldığımıza göre Gazi Hr: • 

için Y alovada İllf• ettirilen köt· 
kün inpsı bitmif, tefriıine bq
lanmıfbr. K&,kün on göne kadar 
tamamile hazırlanmıt bir vazi
yete geleceii tahmin edilmek· 
tedir. Gazimiz kötk tamamile 
hazırlandıktan ıonra Yalovayı 
umnca bir müddet kalmak üzre 
ıereflendirecekler, burada tarihi 
eserlerile meıgul olacaklardır. 

Çoban Mustafa 
Gazimizin geçen ıeneki aeya· 

hatleri esnasında Y alovada görüp 
himayelerine aldıklan 11ğırtmaç 
Mustafa evvelki gün 1araya 
gelip Gazinin elini öpmil.ftOır. 
Geçen sop bahardan beri Şişli 
Sıhhat yurdunda bulunan küçftk 
11ğırtmaç burada vncutçe çok 
istifade etmiftir. 

Ayni zamanda busuıt bir mu· 
allim tarafmcian tahsile baılat
bnlan Muslafa ya bir mektebe 
Terilecek, yahut Gazimizin çift
liklerinde t•nif o unacakhr. 

Millet Mecliıinde 
Ankara, 16 (Telefon) - Mil· 

let Meclisi bugln Malive yeki· 
Jetinin kefaletile Anka;a ,ehre
manetinin bir buçuk mU,on lira 
istikraz yapmasına dair kanuna 
kabul etti. &vo~a ı~ ban1caMnın açılma merasiminde bulıınanlar 

iş bankasının Beyoğlu şubesi Prenses İleana geldi, aidı·yor 
dün ı t de parlak merasimle e• 
açılmı,tır. 

Kütat reıminde C. H. F mü· 
fettifİ Hakkı Şinasi, Kolordu 
kumandanı Şükrü Naili paşalar 
Bolu meb'usu Cevat Abbas, ls-
tanbul mebusu Abdülhak Hamit 
Sivas meb'usu Rasim, Gireson 
ıneb'usu Hakkı Tank beylerle 
diğer bazı meb'uslar, Müskirat 
müdürü Asım, hususi muhasebe 
ınüdüaU Cemal beyler, banka 
l'ilcsası hazır bulunmuşlardır. 

Bir aydan _,, .. 
beri Kahirede 
bulunan Roman• 
ya prensesi llea• 
na, dün Ro
ınanya bandı• 
ralı Recel Ka• 
rol vapuru ile 
Mısırdan şehri· 
mize gelmiş •• 
Romen sefiri, 
sefaret erkanı 
tarafından kar-

bavetliler bankanın umumi 
katibi Hamit ve lstanbul şubesi 
lrlUıdürü Muammer beyler tara· 
fuıd l b h k şılanmıştır. 

atı k&rşılanmış ar, şu e a • 
~nda verilen izahatı dinliyerek Matmazel İle• 
~sıınlan gezmişlerdir. ana düna ak· 

Davetliler bundan sonra ha- şam şehirde 
Zırlanan büfeden çay ve pasta· bir gezinti yap· 
larla izaz edilmişlerdir. 

Şube, bütün banka muamela
tını Yapacak, bilhassa seyyah, 
kambiyo işlerile meşgul olacakbr. --- -

Feci ölüm 
Bir çocuk iki tramvay 

arasında ezildi 
Dün gece Sirkecide pek feci 

bir ölüm vak'ası olmuıtur. Tah
kikabmıza göre Alemdar sine
lbasında çalışan Sadullah ismin· 
de 13 yatmda bir ·çocuk Şahin· 
P'lfa otelinin önünde karşılıklı 
İstikametlerden gelen iki tram· 
"•yın arasında sıkışmış ve ezil
lbittir. Zavallı çocuk derhal has
la.neye gönderilmiş, fakat bir az 
b0 nra ölmüştilr. Polis tahkikata 
lflamışhr. 

reket 
prensesi 
tenceye 
recektir. 

ederek 
Kös· 
götü- PTen$eS GalllflJ nlıtımınd11 

Romanvadan gelen haberler 
Bükreş, 15 (A.A) - Kıral, jeneral Presan ile federal Averescoyu 

mareşal tayin etmiştir. "' 
Bükreş, 15 (A.A) - Romanya kilisesi kıral Karol ile Prenses 

Elen arasındaki talak kararını feshetmiştir. 
Bükreş, 15 (A.A) - Kabine, meb'usan meclisinin huzuruna 

çıkmıştır. M. Maniu dahili sulh siyasetine devam edeceğini beyan 
etmiştir. 

Bükreş, 16 (~.A) ~ M. Mani~ ecnebi gazetecileri kabul etmit 
ve kendilerine beyanatta bulunduğu sırada Romanyanın harici 
siyasetinde hiç bir değişiklik olmıyacagını söylemiştir. 

P' ., 

1 

' 'AE'{t"I ln !{Qacçük ilünları 
Her gun neşrolunur 

ı Defalık 1."uruş 30 ihtiy:ıç k:ı' ın:ıyınc:ıya 100 
2 .. .. 50 kad:ır ( azamt 10 
3 .. .. 65 defa ) il An edilmek 

1 4 
" " 

75 üzere maktu 
Abonelerimizin her uç aylığı . çln bir defası mcccancıı. 
4 satırı.:,cçcn 111\nlann faıln s ntırı iç n Ser kuruş z:ımmolnnıır 

ız Kolecinde müsamere 
Mektebin yeni mezunlarının 
şehadetnamel11ri dtığıtıldı 

Mtbamerede hazır bnllınmt muallimler 
Amerikan loz kolecl. dtın 930 

mezunlarmm ıchadetnamelerini 

merasimle kendilerine verdi. 
Meruim iatildil marfile bat

ladı ve Dartllfnnun mliderriale
rinden Şekip 8., yeni memnlara 
takip edecekleri içtimai bayatta 
rehberlik edecek ilmt bir muıa· 
habe yapb. 

Şekip Bey insanlann uzviyet., 
ıuur ve vicdan ile ve bu sonun• 
cu vasfı .e ictimai bir kıymet ol
du klancı izah ederek cemiyetle· 
rin vicdan tehantlllerine iıaret 
ettL HenDz imanlarm milliyet 
devresinde y8f8dddannı s6yledi 
ve b• mMah.yl ge~ mezunlann 
Viodanlanna teYdi ederek onlara 

f>rf ada r Meliha .llvnl, M· dtifDnme zeıııini verdi. Mme Re
ğmda Nebile Hiiseyin, so- ne Blackie'nin teganniai çok al· 

lunda Destine Şevki kıtlandı. Dr. P'ravceı Foster Is-

Selçuk kız san' at mektebinde 

Çapada Selçuk kız san'at mektebinde ders ıeneıdnln sonu mn
nasebetile hazırlanan sergi, dün açılmııtır. Sergi, mektebin alt 
katında bet büyük salon dahilinde tanzim edilmiııtir; her sınıf 
talebesinin bir senelik mesaisi ve bocalannın kıymetli ihtimamı bu 
sergide canlanmış bir halde görülmektedir. Hanım kızların vü~uda 
geti~dikleri biç~i, _dikiş, çamaşır, elbise, şapka, alelumum moda ve 
tezyınat eserlerı cıdden güzel ve muvaffakiyetlidir. 

Bu eserlerin tertip, tanzim ve teşhir şeklindeki zerafet te ser
ginin cazibesini artırmakta idi. Talebe ve muallim hanımların 
muvaffakiyetleri takdir ve iftihara değerlidir. • 

Dün maarif v~ matbuat müntesiplerinden birçok zevat 
Selçuk kız san'at mektebinin sergisini gezmişlerdir. Ankaradan 
gelen kız san'at mektepleri umumi müfettişi Madam Bokar da dün 
serginin aç.imasında bulunmuştur. 

Ziyaretçiler, mektebin müdürü Meliha Mehmet Hanım 
müd~r I?uavinleri ve mektebin muallimleri tarafından gezdirilmişle; 
kendıle.rıne eserler hakkında izahat verilmiştir. 

Sergı açılıp görüldükten sonra ziyaretçiler mektebin yemek sa· 
lonuna alınmışlar, orada hazırlanan büfeden limon"t.ta, pasta ve 
kurabiyeler verilmek suretile izaz olunmuşlardır. 

Misafirlere ikram edilen pasta ve kurabiyelerin de talebe tara· 
fından tabahat dersi mahsulü olarak yapıldığı öğrenilmiş, lezzetle 
yenilmiştir. 

Resmimiz, Selçuk kız san'at mektebi sergisinden cazip bir ki~ 
ıeyi göstermektedir. 

' 
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Ust tarafı 1 inci a-. ıfamızd,ı 

edilmiştir. Yalmz akit mucibince 
beşinci maddedeki mübadil em
ilkinin sureli tasfiyesi hakkında 
birarfların kararı bekleniyordu. 
Biz kararımızı iki gün evvel 
parlamentolara tebliğ ettik. 

Şimdi Türk ve Yunan hüku-
metlerinin cevabını bekliyoruz. 

Maamafih bu kararı iki hüku
metin de kabul etmemesine hiç 
bir sebep yoktur. 

Çnnkn bu şekilf tasfiye, en 
makul ve en doğru şekildir. Ak
si halde sekiz sene süren ihtilaf 
daha mlHeaddit sekiz sene süre
bilirdi. 

Bence itilifname üzerinde re
hıt edilecek biç bir nokta kal-
mamııtır ve bu hadised"n ziya
desile memnunum. 

Henllz Ankarada komisyonun 
yeni biltçeıinin şeklini teabit ile 
meşgul olan muhtelit mlibadele 
Tnrk murahhas heyeti reisi T ev
fik Klmil Bey birkaç gün sonra 
latanbula avdetle komisyonun 
içtimalarına iştirak edecektir. 

Muhtelit komisyonun azami 

tanbul mekteplerinden, Türkçe
den bahseder İngilizce bir nutuk 
söyledi ve fikirlerini Tlirk dar
bımesellerile teyit etti. 

Ondan sonra ıehadetnameler 
dağıtıldı; mezunlar içinde Türk 
isimleri şunlardır: 

Meliha Abdurahma o, Zc\:lyc N . .Adcr, Or· 
d ulu Omer zade ll useyln Avni Be) in tız.ı ı :. 
Mclıha, Oruıhaşı udc .Ayşe Faz.ilet Ahmet 
Bekir, hulu\: mildcrrtslerlndcn Cevat Reylıı 
kızı .Bedia, llıeer Z. ilamdı, !\Iellha Hu nu, 
l\cbl c Hiı ~c vln, 'csr n Rauf, Vahibe Reınıl, 
Mc,·hibe Rıza. sabık 1:\ kat müsteşarı ŞC\·J.:i 

beyin :ku:ı J>cstinc Sc' t i. Jstaobul mebusu 
Z l} a Bc) ln J.:ız.ı Vecibe H. Jar 

Davetlilere merasimden evvel 
çay, sonra limonata ikram edildi. 

Koleç bununla 40 ıncı yılını 
doldurmuş oluyor. Mektebin bu 
yılki mezunları içinde kıymetli 
yazı kabiliyetleri de vardır. Bun
lar bu yıl, Robert koleç talebe
sile birlikte (İzlerimiz) adile iki 
mektep risalesi bastırmışlardır. 

Mediha Avni, Vecihe Ziya, Sı
dıka Tabir, Adile Osman, Ne
riman Mitat, Meliha Salim, 
Mevhibe Rıza, Ferhunde Yusuf, 
Suzaıı Nuri, Nesrin Rauf, Fazıl 
Bekir burada yazısı görülen 
isimlerdir. 

bir seneden fazla devam edece
ğini zannetmiyorum. 

Bu zaman zarfında birçok mü
him meseleler halledilecek ve bil
hassa her iki taraftaki emlakin 
mUsavi ve doğru bir surette tef
rik ve tevziine ehemmiyetle dik
kat edilecektir. Şunu da ilive et
mek isterim ki bu meselenin halli, 
yeni bir ihtilafa zemin teşkil 
etmiyecektir. 

Azalar ne divor? 
Bitaraf azadan M. Rivas da 

şöyle demiştir: 

- Son defa bitaraflann ver
diği karar en iyi şekil oldu-
ğundan kabul edilmemesine 
irokl.n yoktur. Senf"lerdenberi 
iştiyakla beklediğim arzumun 
yerine gelm~sinden çok mem
nunum. 

'Ankara' mükemmel bir ıehir 
olmuş. Az zaman zarfında ya
pılan bu terakki. beni hayrette 
bıraktı. 

Bitaraf azadan M. Henderson 
da neticeden· çok memnun ol
duğunu söylemiştir. 
Jtırka reislerinin içtimaı 
Atina, 16 (' Apo ) - Mübadil 

emlak hakkında bita~aflann ver
dikleri karar teksir edilerek 
siyasi hrkalar riieaasına dağıtıl-

mıştır. Hariciye naurı hariciye 
encümeninin bugiinkil içtimamda 
bitarafların kararının niçin kabul 
edilmesi lazım geldiği hakkında 

uzun izahat verecektir. M. Veni· 
zelos bu hususta siyasi fırkalar 
reislerinin fikirlerini soracak, fakat 
kabinenin mesuliyeti albpda 
karar verecektir. Siyasi fırka-
lar rüesasından Kafandaris , 
Çaldaris ve Zaviçanoa dtın hu
susi surette toplanarak bitaraf
lann karannı görüşmüşler, ancak 
bir karar vermemiılerdir. 

Bu üç fırka reisi, hariciye 
encümeninin içtimaından evvel 
aktedecekleri huausi içtimada 
t'ncümenin içtimaına ittirak edip 
tmemek şıkkını da tetkik ede
ceklerdir. 
EtkArı umumiJ'e lehtedlr 

Atina. 16 (Anek )- Muhaci
rin itilaf aleyhinde tabrikita 
devam ediyorlar. 

Falrnt burada efkAn umumı-

v AKI ı · ın tefrikası ı ıJ 

.. A .A.H A. •• -~ 1114 ~11!!111-~ -
MUHARJÜRi: SfLA HATTiN ENiS ... 

Eğer o dakikada onun kafa 
taamı kırarak beynini dıtan çı
karmak kabil olaa idi, orada 
dllfOncelerin tebellür edemek-

aizin bir meddil cezir halinde kay
nqtığmı, bir kıyamet ve mahşer 
şeklinde boğuştuğunu görürlerdi. 

Hayabnın, mescidin mezarla
iındaki baldıraDlll yahut selvi
nin nebati Y&fBYJflndan ne farkı 
-Yardı? Onlar nasıl günctin ziyası 
ve toprağın nemi ile tegaddi edi
yorlarsa o da hayatının muaz
zam faciası içinde azabın, hus
ranın ve ümitsizliğin acı zehir
lcrile tegaddi ediyordu. 

Bütlln ıemt halkı içinde onun 
bir kere bile giildüğilnU gören 
olmamıttı. 

Bitin aemt halkı içinde genç 
bekçi demek halfı~ terbiyeli 
fmt kederli in•n demekti. 

Hayatuun acı macerası, az çok 
herkae malfımdu: 

O, kanauıı çocuğunu kaybet
mifti. Dertli genç bekçiye karşı 
bllt6n semtin muhabbeti vardı. 

1 

Ona herkes acıyor, onu herkes 
Hlriyorda. Demyeai eanaamda 

semt halkından sokakta kaldı
nm üzerinde sızarak uyuduğunu 
gördüğil komtulanru, tatlı dllile 
uyandırır, koluna girerek evine 
getirir, hatta bununla da iktifa 
etmiyerek yatağına kadar çıka
nr, üstünü soyarak yatınrdL 

Bu külfeti sadece kendisini 
sevdiğine emin olduğu bu insan
lara karşı küçük bir hizmette 
bulunmak" emelile yapardı. Bun
dan milkifat beklemezdi. Hatta 
ertesi gtin, bu komşulara tesa
düf ettiği zaman yapbğı hizmet-
ten kendilerine bahsa bile lü
zum görmezdi. 

iç yü:ılerinin hakikatine tama
mile vikıf olmakla beraber ka
pslannı devrettiği semt balkı, 
muhtelif mizaç Ye seviyeli insan
lan ile adeta koca bir ilemdi. 

Bu llem ne Yunus ağaya, ne
de Numan ağaya mekşuf değil
di Fakat kendisinin bu mabal
ledek i müddeti hizmeti onların
ki ile kabili kıyas olmıyacak de
recede olmasına rağmen kapıla
rmın önünde kalın sopasını vu
rarak geçtiği bu evlerin içinde-

~ 

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

L YA~ITın TıLc•••v~!~~=r::J~ 
Yağmur 

Ankarada tren hattznz 
tahrip etli 

Ankara, 16 (Telefon) - Bu
gUn yağan şiddetli yağmurların 
tesirile Sincanköyle Etimes'ut 
arasındaki tren hattı bozuldu. 
Konya postası ancak saat 22 de 
gelebildi ve ekspres Oç, posta 
treni de iki uat sonra hareket 
ettiler. 

.. 

Fesatçılar 
, 

Bugün muhake-
meleri başlıyor 

Ankara, 16 (Telefon) - Gizli 
cemiyet kurmakla maznun Şeyh 
Saidin oğlu Salihaddinle arka
daşlar1nın muhakemelerine bu 
sabah ağır ceza mahkemesinde 
başlanacaktır. 

Sanayi bankasının 
yeni şekJi 

1ktaaat proğramı mucibince 
Sanayi ve Maadin bankasının 
alacağı yeni şekil hakkında tali
mat almak lizere Ankaraya 
giden Sanayi ve Maadin bankası 
mlldürü Sadettin 1 B. bugün 
şehrimize dönmü'ştur. 

Ecnebi kun1aşı sattır-
n11yorlar ! 

llombay, 16 (A. A.) - A nupalılarla 
meı;kôn mahalledeki Avrupalılara \'t 

l lintlilcre ait dükkan ve mağazaların 
önünde ecnebi kumaşları sablmasına 
mani olmak içitı nöbet beldiyen 26 gö· 
niıllu tc,·kif edilmiştir. 

Bunlar sancıları korkutmağa matuf 
teşebbüslere dair olan emirnamenin bir 
maddeJ mucibince 4 ay hapse mahkllm 

edilmişlerdir. 

yenin ekseriyeti azimesi itilafın 

lehindedir. 
Venizelo5un nuthu 

Atina, 16 (Apo) - Tü.rk-Yu
nan itilAfnamesi bugftn öğleden 
sonra meclisi meb'usana tevdi 
edilecek ve M. V enizelos bu 
münasabetle mühim bir nutuk 
irat edecektir. 

kı bır kaa1m inaanlann mizaç ve 
hüviyetleriai herkesten iyi bili
yordu. 

Çunkll kendisi açıkgöz, zeki 
bir gece bekçisi idi. Gecededir 
ki munlann ,Ozlerindeki mas
keler kalkar ve herkes mümkün 
oldup kadar tabii . yii20 ile 
g6zllkür. Gecededir ki zulmetin 
kaim &rtilali albnda biltün sar
:lar ve gizlilikler tam ve mutlak 
bir uryani içinde meydana çı
kar. 

Rllftll, bu m dolu. ilemin tam 
mihrak ve merkezidde bulunu
yordu. G&:derinden hiç bir ,e
yin kaçmuma imkln tuanur 
edilemezdi. 
Komıulardan kim e\ ine ne 

zamaıı gelir ve kimin kapısı 
kimler tarafından çalınır, kederli 
genç bekçiye hepsi malumdu. 

işte bu pembe boyalı konak
ta oturan kıranta bodur adam, 
Sultan Hamidin sarayına tabla· 
kir olarak girmiş, gel zaman, 
git zaman birinci ferik olmu,tu. 
Yıllarca saray muhitinde yafa
Dllf olmasına rağmen bili di
linden Kayseri şivesini gidere
memişti. Hali ( yüreğim kalktı ) 
yerine (göynüm bulandı) C:lerdi. 

Ümmi, cahil bir adamdı. Bu
na rapen ahYali Aleme vuku
funu g6ıtermekten, siyasiyattan 

D Devlet bar · ası avet -·- k.111 . . U n1u111 n1iidiirliiğe 'l 
M. Reısı ve Baş ve- ta , ·n edilecek ? 
k·ı· . . ı )l .,. 

1 lffilZID Cevap arı Ankara, 16 (Telefon) -~?.~ e 
Atinada bir Balkan konferansı let bankası umum müdiırlugu~, 

akti için Yunan meb'usan mecli- Milli Müdafaa Vekili Must~a· 
si reisi tarafından Melis reisimiz- Abdülhalik Beyin tayin oluna 
le Baıvekilimize birer telgraf ğı söylenilmekte~ir. '/ 

çekildiğini yazmıştık. Anadolu Taymı"s ne dı·yor. 
ajansı, bu telgraflara aşağıdaki 

cevaplarla mukabele edildiğini Türk _ y ~nan itilafı 
bildirmektedir: . münasebetile 

11Reis Hazretleri; 
L• d T · t · T·· k"ye - '/tr "arınız an dolayı derecei ni- aymıs gaze esı ur ı . ,,.-

hayede teşekkür eder ve sami- nanistan itilafnamesinin nn 
mi tebrikibmı takdim ederim. münasebetile yazdığı bir b~; 
Güzel memleketinizin Balkan kalede mübadele mesele:. 
konferansını toplamak hususun- nasıl müzakere olunduğunu d.,e 
daki teşebbiisüne Türk matbua- bu müzakerelerin altı sene ~ 
tının tahsis ettiği fevkalade mü- vam ettiğini izah ettikten 5011 ~ 
sait neşriyat ve bu iş hakkında itilafnamenin hd sasmı kaYd~e' 

mekte, ondan sonra şu ınüt• ricali siyasiyenin ifade eyledik-
leri efkar işbu teşebbüsün mem- aları yazmaktadır : ff 
leketimizde ne kadar bilyük bir " ltılifnamenin · Türkiye _, 
hüsnü nazarla telakki edildiğine Yunanistan meclisleri tarafınd dl 
delildir. tastikile iki memlekek aras•~ .. ill 

oüyük Millt:t Mecl si reisi daha umumi bir anlaşma ıy-
Kazrm yol açılacağı gibi M. VeniıeJa' 

"Reis Hazretleri; ta haylı zamandır beklen~! 
Nazikane iş'aratınızdan dolayı veçhile Ankarayı ziyaret e-r 

en har teıekkürabmla beraber cektir. Asırlarca bir arad': -~ 
birinci Balkan konferansının şıyan ve birbirinden samiın•t;t 
Atinada kariben içtimaı münase- nefret eden, bununla bera 
beti~e samimi tebrikitımı lfıtfen bütün tarihi kavgalarır.a ra~ 
kabul buyurunuz. Balkan akvamı birbirini anlıyan ve birb~,,. 
arasında ınünasebah hasenenin tekmilliyen iki millet aı a ~~ 
daha sıkı bir hale gelmesine ve münasebetlerin salah kesb~~ 
onlann izhar ettikleri fikri sulh- şarki Akdenizın siyasi isti~ 
peneranenin takviyesini istihdaf na hizmeti itibarile hüsnil _.,
eden mesaisi sulha merbutiyetinin le karşılanmağa layıktır. ,r/f. 
llyenkati bariz delillerini göster- . Yunanlılann ve Türkl .k 
mekte olan Türk milleti tara- müıterek birçok mühim nı,_.. 
fındım yüksek derecede takdir atleri vardır. 
edilmektedir. BOynk bir hüsnü Türkiye ve Yunanistan ~ 
nazarla kartıladığımız böyle bir JeketJeriniİı yan yana getiriJG!llr 
işe müteallik teşebbüsün icrası takdirde onuncu aarm ıonl~ 
himmeti ezber cihet güzel mem- daki Pizans hnperatorlubı 
leketinize isabet etmektedir. tastamam benzemesi, tesad~s 

Başvekil: lsmet fazla bir şey olsa gerektir· 

1 
---- zaman imperatorluğun Asya 
talyada bir kaza Avrupadaki vilayetlerinden 

Milano. 16 (A.A) - T ayyareler tara· len askerler, Asyadan gelen 
fından havada yapılan hareketleri ı.eyret· ku d b sezann mandası altın a mck için toplanan halktan bir kısm ının 
işgal ettiği bir tribün yıkılm ış ve üstün· bederek Doristlon ve Bresla• 
dekilerin hepsi yere düşmüştür. Birçoğu Ruslann • müstevli ordul 
aıır olmak üzere 80 kişi yaralanmışur. geri atmıştır. 

dem vurmaktan zevk duyardı. 
Pqanm en büyük zevki, sa

bahleyin uyandığı zaman: mevsim 
kıı ise sobayı kendi elile yaka
rak, mangala ateş çıkarmak ve 
elile kahve cezvesini sürmekti. 
Eğer mevsim yaz ise ispirto lam
basını yakar ve kahve cezvesini 
aleve tutardı. Biraz sonra sabah 
gazeteleri gelirdi. Okumayı bil
memekle beraber zevcelerinin 
uyanacağı zamana intizaren ga
zeteleri yan tarafındaki cıgara 
iskemlesinin üzerine kor, cıgara
amı tellendirirdi. 

Zevceleri kalktıkları zaman ilk 
işleri, paıanm elile hazırlanmış 
olan kahveyi içmek, müteakiben 
yOkıek sesle gazeteyi okumaktı. 

Halil papnın birinci ve üçüncü 
karısı okur yazar, ikinci ve so-. 
nuncusu, kendisi gibi ümmi ve 
cahildi. Paşa okuyanlardan han
gisi erken kalkmışsa onun gaze
..teyi okuyuşunu dikkat ve ciddi
yetle dinler, sonra her havadisten 
ahkam çıkarır, bu arada Sultan 
Hamit devrile mukayeseler ya
pardı. 

Halil pqanın noktai nazarına 
göre gençler idaresi, memleketi 
uçuruma doğra g6tnren bir ida
redir. Suttan Hamit meşrutiyeti 
vermemek imkin ve kuvvetine 
malik olduğu halde hnk6meti 

bile bile Enverlerin, Niyaıil . 
ellerine vermiştir . 

10 temmuz, Halil paşanın ,t 
zarında tarihin yfiz karası o~ 
bir gündür. O günü her hatırla 
ça iliklerine kadar titrediğioİ ~ 
· ardı . Tam bir buçuk • af 
taarruza maruz kalmak endif" 
sile konağındaki rahatmı bır~ 
mış, ablasının evindeki ta •bi 
arasında saklanmıştı. Aksi l'tl' 
çok Pıcak olan o mevsimde e' 
van arası tıpkı bir ceheP~ 
halinde idi. Bir buçuk ay z• . 
lı Halil paşa, kızgın kirenıitl~ 
tutuştuğu o tavan arasında~ 
taraftan buram buram ter d .,fi 
müş, diğer taraftan bir tec• ot' 
ve baskına maruz kalmak k 
kusile zırıl zınl titremifÜ· ." 

Onlar ne korkulu gnnl# 
yarabbi!.. Değil ufak tefek efll't 
beli insanlar , müşOrl ... 
koca devlet ricalinin, hatt• 1" 
kelinın sokak ortalarında ~ 
lerine mi tükürülmemiş, •-_;t 
larından"yuhalar!." mı çekil~ 
ti? •. Hatta koca Sultan ti• dl' 
bile resmi mi basılmamıf, •1 ,-: 
tnrlü türlü tahkirlerle dold .;,ı: 
zılar mı yazılmamıştı? •.• Bu " 
ka mı hürriyet?.. Bu snrtıye 
hürriyet?.,. Tevekkeli rab 

[ B" 
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Dokto1 ların davasında karar 
-

V e:rem mücadelesi 
Mesaisi bütün ıneınlekete teşmil 

edilecek olan yeni cemiyetin 
nizamnamesi hazırlandı 

Hikimetin tasvibini. müteakip her tarafta 
birden mücadeleye baılaaacak 

Verem mücadele cemiyeti, 
•er-.nıe memleketin her tarafın· 
el. -.wt bir prette mücadele 
~ek için bir merkezi u-

.._ t.,kitine tefObbh etmit 
~ '*-a itia mer:ltem umuaiye 

.. h. bir aıirsmn .. e ~i lıa
.. 1' 7 4'*· .. ,.. ~ pn . 
.,_ SM~e ,....-. ıfhd•: 
lib';lta. V eJ.Aılet Di..-amerı 
-... .... .ı.r. edetM cleA· 
..... "" ..... 111Meakit> multowi 
..._miıi >•weads olmak üaıe 
~. y.... .. . .,. eemifeli 
-.. ak. s .... muilelli 
._, • ;, ta l 'S i wMıaWp w.-ı 
L • i ._, tıl.ir, la•• Verem wl-

'-'lele ... ~ birer patte 
~c n.t.ıtp eeleceklerdir. 

I>ia b• __.ıe haltkıntla Ver 
llliicHeJe cemiyeti ua8Hldan Ali 
pata bir 11tttherririmde tunlan 

IÖylemifW: 
"-Verem mücacMleaiae muk· 

tazi aasatı temiu etmek iizıre 
bir nizamDamc llaleme aJmmtt ye 
Ankflraya gönc:M ilmiftir. 

Qe::Hte,.._ iultat veren 
lir. Ali Pı. 

Maliwlı eASi memWuıh iter 
tar.Aıla& m1cacleleyi tem et
mek, a.-ı, hlk6metin ve be
lediıfellin yardl•laı h wjraftllak-

hr. 
Villyet, llau ye nahiyelerde 

ıubc teflrilMI olacak, he .. 
muhtelif vamalarle veremle mü
cadele esnlan ihllğ edlecek. 
tahaffuz yotlan ghterileeek, ce
miyetin kudl'eti atihft98 her ta
rafta disp..-ler ~ır. 
Ntııamnam... Jlhlai,e Yelniie

t:iuce tatdi'kiai mlteatip deriıal 
metkea amt1mt hıfltil edlecek-

Cemiyetin merıkeai umumİIİ 
Aukarada olacak, ye Gazi Hz.· 
nin tahtı bfmeyesfnde belana--

h~~ ." 

lfi .. yei ı..,.anat cemiyeti reisi dolçtor Sanhu B. tarafından 
cllu ~ 1ıoie9le polia mektebi talebesine bir konferans verilmit
th-, Saatur B. bu konfraa11nda cahil halk tarafından haynnlara 
Y_w__ ı· · -h· b. 1.ır. ı ~-... fenahidann önine geqitmesinde po ısın mu ım ır ro u 

~~u &aylemiş, hayvanlara eziyet ettirilmemesiol po~lerden 
te~f etı.ıiştir. Konferanstan sonra talebe efendilere mektebın muh

R P•'Viyonları gezdirilmif, limonatalar ikram edilmiştir. 
esrnimiz konferanstan bir intiba teıbit etmektedir. 

Kenan Ömer B. 
~•bık miisteıar Adliye 
~kiline cevap veriyor 

·ö •hık Adliye müıtqara Kenan 
Ilı iller B. e Adliye vekili Mah· 

re~·~t B. in son ceYabını Def"' 
n lflik. Mahmut Esat B., Ke-
ı 811 Ömer B. in müsteıarlıi• 
3;ın.n.nda vekileün talebi ile 
t . davanın nakledildiğini, "Müa
d~fll'lığam zamanmda tek bir 

~~ nakledilmemiftir" demesi 
ı_ hakikat olduğunu, diğef 
teiı:ftan Kadriye H. aleyhinde 
ti d dette bulunmadığını söyleme
d .e d<>iru olmadlğtnı, 4CBu kadın 
~neredir. Alda gelen halb 
if~ ip. edebilir.» dediğini, ba 

Cllin mahkeme dow•~ 

da mahfuz ve mazbut olduğunu 
sftylüyordu. 

Sabık müatqar Kenan Ömer 
8., bu cevaba kU'fı da düa fU 
cevabı vermittir: 

- Vekil Bf. nin son cevap
larmda da mevzuubahis olan 
nakli davaya ait mönakaşayı 
vasıta ve salihiyetlerde milmase
let busulün~ talik ediyorum. 

Kadriye H. meselesine gelin
ce, koca bir ifade arasından 
seçilen herhangi bir kelime 
maznunu fiddetle aleyhinde şeha
dete delil addolunamaz. Bir şeha
detin kuvvet ve mahiyeti, için
deki kelimelerle değil, heyeti 
umumiyesinin tazammun ettiği 
mana ile ölçülür. Bu sebeple 
cevap verilen iddiamda " Şeha· 
detimin içindeki kelimeleri seçi· 
., " dememiş, " Aynen ne§f&o 

er 
Seı r. ·efa n er' 6-nı halı.l .. ında 
sui kt))tc teşvilc ı' :ımeti ile 

açıln ış dava yol·.tur ! 
Seyris fain mufcttişlcrinden 

I,<emal Bey tarafından idare a -
leyhine bir sui kaste teşvik da
vası aç.ıldığı refiklerimizden biri 
tarafından yazılmış, müddei u -
mumi muavinlerinden Ismail 
Hakkı Bey tarafından tahkikata 
başlandığı haber verilmişti. 

Yapılan neşriyatta i(emal Be
yin bir akıam işinden çıkbktan 
sonra tecavüze uğradığı, katil 
kastile cerhedildiği mecruhun 
hadise etrafında ifade verirken 
bunun bazı Seyri.efaio ricali ta
rafından tertip edildiğini söyle
diği kayt ve izah olunmuştu . 

Diin bu hususta Seyrisefain 
idaresi. nezdinde tahkikat yap
tık. Bize resmen böyle bir da
vadan haberdar olmadıklarını 
söylediler . . Seyrisefain müdür 
muavini Tahir Bey de idare na
mına ıunları söylemiştir: 

"-Beifle pis bir dedikodudan 
haberdar dejUiz. Bu kabil ıey
ler.len idareyi tamamen tenzih 
ederim.,, · 

· Diğer tar~ftan diin mlfettit 
Kemal ~yle de göriiftllr· Ke
mal Bey ıfltıtre aleyhinde kat'iy-
yen böyle bir dava a,aaacLimı 
ve balen miifettişi ol(luğ11 bir' 
daireyi dejil, kftçük bir memuru 
bile sui kaate teşvik clrmile it
tiham etmediğini söyleaıiftiı'· 

·---
ahk kudurur mu? 
İzmirliler müeterib 

o .unlar 

Myle bk vak'a şimdi ve 
kadar ne g6ıillm'llı, ne 

lfiNlt11"'6~ 
lzmir gaetelerinde kayt edll

dijine gire geçen gln nhbm 
boy11Dda garip bir Talt'a okaaş-

tur. Mes'elc şu· 
<har. Bir köp~ 
hudurarak et ~ 
rafa sakltrma • 
ğa bafl&ll!lf, lnt 
sar' a içinde de-_..,,,, .• ,._."" ..... 

. nize atlamıf, bo

ğularak esfmlt· 
tür. Vak'anın 
bukadan feyka-
lid e değil. Fa• 
kat sonunu dinJ 
leyin. Bunu mft- Santur B. 
teakip seyirciler arasında: 

- Eyvah şimdi köpek deniz
deki balıklan da kuduz yapa
cak balıklar köpeği yiyecekler 
ve kuduracaklar, busuretle hal
ka da sirayet edecek ! Yolunda 
bazı sözler cereyana başlamıştır. 
Herkesi bir koı'ku ve vebemdir 
almışbr. Hatta bu yüzden balık 
satışı bile durmuştur. 

Balık kudurur mu? Dün bunu 
himayei hayvanat cemiyetinden 
sorduk. 

Müdür Santur Bey şunlan 
söyledi: 

- İzmir balkının bu vehmine 
ben de göldüm. ~alıkta kuduz, 
bir köpeğin d~nıze . düşmesile 
değil, zerk ~dılse. bıle olmaı. 
böyle bir vak a .Jımdiye kadar 
kaydedilmemiştir.,, 

diniz ,, ricasında bulunmuştum. 
Seçilen kelimenin ne renge., gir· 
diğini de " Dejenere ,, nin ma
nasını bilenlerin takdirine arzcy

lerim. 
Bugün kaı-.:iyei muhkeme basıl 

etmiş bir beraet karan önünde 
maznun aleyhindeki deliilin şid
det veya kuvvetini değil, vücu
dünü bile · ddia kimsenin hakkı 

deiildir. 

• 

Dr. Ihsan Hilmi B. everilen 
ceza, iskat olundu ! 

İskat kararı,ha karete Dr .Kazım İsmail B.in hak
aız hareJı~ti seb~p olduğu kavdile verHnıistlr 

lf*Am iSRMlf A lt.n 1ll6wl B. 

Dr. lümm l.mail ve la..n 1 mı•ıtuı Wıeettiii ..wtıa 
Hilmi B. ı.r arumdMi haftret "l'iWJI ı ' •M,, tabirini ım..... 
davw, din lliılıtab Sultanahmet ..,... jtbı.,._ hakaret ablt 
bi~ ~ ceu meWıem.-cle g.lrlimlf, wa Jıaınmunan 482 
neticelenmiflir. fnai madd · 

Hikim Nl,alli B., ilı&i wrhn ,.ne gere ftç gln 
iddM ve mlMfaulDI tetllikhm hapae, 1ılr lra para cezası Ye 

aonra kannnı YeraBİf, bihlir- 'ik lira mane..t ceza vermete 
m._,, meialıcGm edilmif, ancak Khım 

lütip Hamdi B. tar.nadan l.m.ı 8, in Detir hakkı Ihsan 
okunan bu karar mucebince, Dr. Hilmi_». • ait otopsi neticeaini 
Ihsan Hilmi Beyin ctibba oda- neıretmek aurettle kendi haksız 
sına Yerdij.i. fild.yetnamede, ne- hareketile bu hakarete sebep 
ıir hakkı kendisine ait olmak · olduiu kabul olunarak, 485 inci 
linmgelen bir tetkikin Khlm maddeye g6re ceza iıkat olun
lsmaü B. tarafından necıredil- m11fh»'. 

Bir milnakafa 

· Sanayi erbabının sanayi 
bankasından şikiyeti 

Banka hükumete yapılan şikayetin 
haksız olduğunu söylüyor 

Şehrimiz Sanayi birliği Sanayi sanayii himaye için aynca tıç 
ve maadin Bankasının erbabı 1 milyon lira tahsis edilmiıtir. Biz 
şanayie yardım etmedifıi iddia- bu paranın da dört fabrika ara• 
sile Başvekilet oında takıim edileceğinden en· 
ve lktısat ve- ;lite ediyoruz.» 
kiletlerine mü- Diğer taraftan Sanayi ve Ma-
racaat etmiı , adin Bankaaı müdlir muavini 
bankanm ken- Sami 8. iddialara karp ıu iza-
di haklarını ye- • hah vermiftir: 

diğinden şiki- - Bizim kendi fabrikalarımız 
yette bulun- da faaliyetlerini arttırmak rand-
muştur. 

Dün bu şiki- manını tezyit etmek için mua-

ı 
venete muhtac bir halde idiler 

yetin sebebini 
tetkik eden bir . onlara yardım ettik. Diğer erba-
mu harr iri mize liı sanayi için de bu günl rde 

S 
. b• . v • Sanarl \'e Maadln n k • d l k anayı ırlıgı "L:llsı mudur mua\ lr 

1 
at i yar ım yppı aca tır. iktisat 

idare heyetin- Ali Sami B. proğramındaki 3 milyon liranın 
den bir zat şunlan söylemiştir: sureti tevziini de biz değil he· 

- 929 bütcesinde teşviki yeti vekile tespit edecektir.• 

sanayi kanunundan istifade eden 
fabrikalar için bir milyon lira 
ayrılmıştı, hükumet bu primi 
Sanayi ve Maadin Bankasına tes· 

1 Öıüm --------Nafıa vekaleti yollar ve ktr-
viye etmiş buna mukabil banka- rüler umum mUdürU mühenc' 1 

nın sanayi erbabına bir milyon 
ı k 

Nadir Bey duçar olduğ1' hac-t -
iralı " obligasyon ,, vermes"ni 

tensip eylemitti. Fakat banka lıktan kurtulamayarak dün akş : , 
her nedense bu parayı kendi irtihali danbeka eylemiştir.Ce:ı~· 
mah olan Beykoı, Defterdar, zeai bu sabah saat 11 de B~
Bakırköy, Yedikule fabrikaları kırklSyilnde hat boyunda H 
arasında taksim etmiş sanayi• eczanesi karşısındaki ev'nce. 

cilere hiç bir fCY vermem·ştir. kaldmhp Üsküdarda aile ma
1 

-\ 

Bundan ma da ikfsat pro v • bere~i ıe dctn cliLcc1 l~r. Al 
ramında gösterildiği üzere milli rahmet eyles~ 
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Istanbul ve GclrbiTrakya 
JUrkiye ile Yunanistan ara-

smda akdedilen yeni itilif-
namenin mühim bir neticesi 
ıu dur : lstanbuldaki Rumlar ile 
Garbi Trakyadaki Türk ve 
Miialümıiıılann vaziyetlerine vil
zub ve sarahat gelmiş olması. 

( Lozan) da imza edilmit olan 
mlbadele mukavelea• mucibince 
ı.tanbaldaki Ortodolcs Rumlar 
Garbi Trakyadaki Tllrk ve Müs
ltlmanlara mukabil etabli addedi
lerek mllbadeleden istisna edil
mişler idi. Ancak eaasen lstan
bullu olmayıp buraya 1917 
senesinden sonra gelmif olan 
yabancı Rumlann diğer Anadolu 
ve Şarki Trakya Rumlan gibi 
mnbadeleye tabi tutulmaaı esası 
da kabul olunmut idi. lstanbulda 
bulunan Rumlann bu tarzda bir 
tunife tabi tutularak bir kısmı
nın mllbadil, diğer kısmının' 
gayri m6badil addedilmesi mu
kavelein tatbikab aırasında 
büyllk mütkülitı mucip olmuştur. 
Çtınkn latanbulda bulunan Rum
lann mllhim bir kısmı kendileri
nin etabli olduklarım iddia 
etmekle beraber yerli olduklanna 
dair vesaik göstermemişlerdir. 
Hatta yirmi, yirmi bet seneden
beri lstanbulda dllkkln ve tica
rethane sahibi olanlardan ba
zılan Tilrk kanunları ahkimana 
tevfilan kendilerinin lstanbulda 
yerlqmif olduklanm isbat ede
memişlerdir. 

Bu vaziyet bir çok fikiyet
leri davet etmiftir. Türkiye hü
kumeti ile Yunan hükumeti ara· 
mnda bir çok münakaşalara ze- . 
min olmuftur. latanbul Rumlan 
içinde hakikaten mllbadeleden 
mt:•tesna olaalar ile o'mıyan
lan tefrik etmekteki mütkillit 
dolayıaile bayle bir tefrik mua
melesinin yapalmaaına intizar 
hllk4nıet latanbuldaki bütün 
Rumlara kartı mllbadil nazarile 
bakmak mecburiyetinde kalmış, 
banlarm emli.k alıp satmalarmı 
ve memleket dahilinde serbestçe 
seyahat etmelerini menetmittir. 
Bunun neticesi olarak . lstan bul
claki yabanca Rumlar ile beral:er 
bDtlln yerli Rumlar en mfthim 
medeni haklarından mahrum 
kalmlfbr. Diğer taraftan Yunan 
htıktbnetinin de Garbi trakyada 
bulunan Tllrk 've mOılümanların 
pek çok emval ve emlakine 
vazıyet ettikten başka bu zaval
lhlan ölilme hasret bırakacak 
bir hale koymuıtur. Bunlara 
ihtiyarlan ile Garbi T rakyadan 
çıkıp gitmegi bile menetmiftir . 

Tabii olarak bu vaziyetin 
neticesi yalnız Istanbulda ki Rum
lar ve Garbi Trakyadaki Türkler 

) arım a.,. ~ı'Vellt.I : 
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turreyl benımından Bayro
nun bir heykeli rekzolun
duOu gibi bu kerre dahi 
Berlinde Almarıya fuara ve 
Odebayl methure sinden G6-
tenin heykeli , imp!'rator 
Vilhelm dahi hazar bulunduOu 
helde kllfat olunmuıtur. 

için tahsi izbrap tevlit etmeğe 
milnbasır kalmıyordu. Umumiyetle 
lstanbulun ~e Garbi Trakyanan 
iktısadi buhram da artıyordu. 

Yeni itillfname lstanbul rum
lanna karşı genit bir miisaade
kirlık göstermek suretile etabli 
meselesini esaslı bir surette hal
letmiştir. Yani lstanbulda bug~n 
mevcut ortodoks rumlann kif
fesi -lstanbula ne vakit ve ne
reden geldikleri arathnlmaksı· 
zın· mübadeleden milstesna tu
tulmuştur. Binaenaleyh yeni iti
lifnamenin mevkii mer'iyete 
dahil olduğu gtlnden itibaren 
lstanbulda milbadele mukavele
sinin tatbikinden miltevellit gay
n tabii vaziyet zail olacakbr. 
Bugüne kadar Istanbuldaki ban· 
kalarm hemen hepsi buradaki 
rumlann vaziyeti gayn vazih 
olduğu için kendilerine kredi 
açmıyorlardı; bu rumlann ken
dileri de kendi vaziyetlerinden 
emin olmadıklan için herhangi 
bir iktisadi teşebbilse girifemi
yorlardi. Diğer taraftan lstan
bul rumlan hükumetin bir karan 
mucibince Anadoluda ve Garbi 
T rakyada seyahat edemedikleri 
gibi memleketin haricine iste
dikleri gibi girip çıkmağa da 
mezun bulunmıyorlardı. Ve bun· 
dan bu ahval lstanbulun iktisadi 
buhranı Jizerinde tesir eden 
avaınilden biriniteıkil ediyordu. 
Şimdi yeni itilifnamenin mevkii 
mer'iyete girmesi lstanbuldaki 
bu gayrı tabii vaziyeti izale ede
ceği . için işlerin açılmasına da 
hizmet edecektir. 

Buna mukabil füphesiz Yu
nan hllkümeti de Garbi Trak
ya Türk ve Müslümanları üze· 
rinde tatbik etmekte olduğu 
tedhit ve tazyik siyasetini kal
dıracaktır. Uzun senelerdenberi 
burada bay,atlanndan bıkmıı 
olan Türk ve MilsıGman kütlesi 
artık insanca bir haya~ yaşa
mak devrine girecektir. Yani 
Türkiyenin lstanbul rumlan hak
kında temin ettiği ıeraiti Yunan 
hilkümeti Garbi Trakyadaki 
Türk ve Müslümanlar hakkında 
temin edecektir. Garbi Trakya 
Türkleri de serbestçe mal alıp 
satacaklar, se-rbestçe Yunanis
tan dahilinde seyahat edebile
cekler, Yunanistandan barice 
serbestçe girip çıkabileceklerdir. 
Şüphesiz Türkler hakkında tat· 
bik edilecek bu yeni şeraiti ida
re bütün Garbi Trakyanın ıkti
aadi faali yeti üzerinde feyizli 
bir tesir husule getirecektir. 

Bütün bu izahat bOIAsatan 
şunu ifade eder ki lstanbulun 
Rum seknesi ile Garbi Trakya
nın Müslüman ahalisi hakiki sulh 
ve sükün devrine yeni itillfna
menin tatbiki ile girmiş bulu
nacaktır. 

.JteluHet .A&1M 
~-------------~-8 i r lngiliz tayyaresi geldi, gitti 
,Evvelki aktam s. at al ıda bir 

lngiliz tayyaresi ıehrimize gelmiı 
ve dün sabah. Halep tarikile 
Hindistana doğru hareket etmiş· 
tir. Kapten Vilaonun idaresinde 
bulunan bu tayyare lngiltere • 
Hindistan hava hattmın tecrilbe
lerini. yapan tayyarelerden biri
aidir. 

SüTUNLAPDA 
SEYAHAT 
İnsan zenginler 

S ervetin kalbi albn mblar 
içine sakladığı onu merha· 

met ve ıefkate brfı kapah bulun
durduğu pek mqhur bir haki-
kattir. Zaman zaman bu htlk· 
mün aksine vak'alar g&rtllmeai 
kaide ve kanun kuvvetini haiz 
olmadığı için, hAll servetin, zen
gini UYUfturduğunda herkes bir· 
leşir. Fakat geçen glln okudu
ğum bir haber, bu en eski hnk-
mlln artık aon demlerini yqadı· 
ğına beni inandınr gibi oldu. 

Ajanalarm "6tlln dlbıyaya yay· 
dığı haber ı• idi: 

Amerikadaki milyarderler, bir 
kongre yapmışlar ve bir zengin 
6ldtıkten sonra eğer arkumda 
para bırakın&, onun namuaun· 
dan hakkile fllphe eclileceğine 
karar vermijler. Oıilann inan
dıklarına g6re, bir zengin, ser· 
vetini yqadıia zaman içinde hay
ra aarfedecek ve rahipliği ancak 
onu insanlıtın ıatırabma merhem 
etmiye mllnhUll' kalacak. 

Amerikanın her ıeyi gibi zen• 
ginleri de tuhaf adamlardır. Am
ma ketke her tubafhklan bu 
ıon kararlarındaki gibi o'.aa l 

Mes'eleyi bir pka teklinde 
muhakeme etmemeli. Zaten bir 
çok misaller bu tarzda dllflln
memizin noksanım yltztlmbe 
vurur • Dtınyanm her tara· 
finda Amerikalı paraaı, Ameri· 
kalı vakfı bllyllk ktımeler halin
de yığılmlfbr. Rokfeller, Fort 
ve daha bqka atlannı habrlıya• 
machpn tabur- tabdr wbgin 
adamlar, 'mezhep gayreti git
meden mlleueseler, butaneler, 

enatittiler, laboratuvarlar açmlf)ar, 
yardım 111rtlan kurmuflarcbr. 
Dnnkü ıazetelerde yeni bir ilim 
merkezi için ilk taksit olarak 
1000000 isterlin verilcliihıi oku
duk. Demek kongre karan, bot 
bir dava, kuru nllmayiften iba
ret değil 

Hadiaenin bia tarafı· kadar 
fikir cephem de . kunetli. Kazan
CIDI yer ylzbdeki açlık ~e se-
faleti dindirmiye vakfetmek.. 
Yirminci uırda uizlerin, evli• 
yalann yqachğuu ıapat etmek 
demek olur. Her g&ılll, ba yGk· 
sek his huzurunda en derin 
hllrmetiyle iğilir. Fıkir tmfma 
gelince: «Biri 1er, biri ba
kar •• •ın kopardığı kıyametlere, 
bu cömertlik 6nthlde eski gayzı 
ile dit gıçırdabp içtimal ıelzeler 
yapamıyacak. .Yani tek tek ıa· 
tırap çekenlerin matemine belde 
ve rejim felAketleri de ilAve 
edilmiyecek. Sosyalizmin ye 
onun daha azgın istihalelerinin 
yapbjı memleket baileleri mey· 
danda dururken ba~ tllrlll 
dOtllnmek, bilmem kabil olur mu? 

S.tpA 

Moskovaya bir heye
timiz:gidecek 

Jlaber aldığımıza gö• e on 
temmuzda Moskc va ia insani, 
baytarf, zıral butahklar kongresi 
toplanacakbr. Kongreye hnlct
metimiz de iftirak edecek Ye 
Aydın meb'uau Mazhar B.in riya
setinde Ali Riza (Aydın) ve 
lamail, Pendik baktriyolojibaneai 
mndorn Şefik beylerden ma
rekkep bir heyet y•1Pnda Moe
konya • clecektir. 

Crnn•t ~ . 
~~f.e1.yu~rL 

Muharriri: Ömer R•_,. 
Şeyh emretti : " Haydi gidiniz, beııl 

cennette bekleyiniz ! .,, 
iki adam bir lahza düıünmeden 

uçuruma atıldılar 
-63-

Sinan Melikenin bu cevabın- ı dibilnllz ve ıerefinİIİ ,.,Jll' 
dan müteessir olmamsş gibi idi. ediniz. ~ 
Billkis lehine bir nutuk irat Bunu mnteakip elçiler 
edilmit kadar memnun görilnü- mişler ve dlf8rl ~ 
yordu. Onlar gittikten ::;., p 

Sinu elçilere döndil: elile işaret vermif, 
- Sizi ebedi seyahat& gön· lunanlann hepai de p)a8I 

lamıılardL Herkesten 
d
1 
ermeŞden evefvel !:~adan1 h~efdo- like ile Mesrure ÇJlnlllflat! 

unuz. ayet en ız a ey ım e sonra iki kardq taraçayı 
harekete cOr' et edecek olursa mitlerdi. 
o zaman benim fedayilerim onu 
kartıJarlar. Efendiniz bilsin 
ki bundan böyle benim kama
lanm ve hançerlerim gece gün
dllz onun batı ucunda dolaşa· 
cakhr. Onun benim elimden 
kurtulmasına imkln yoktur. Be
nim fedayilerimden birinin öl
mesi mukabilind.: ona yüz feda
yi g6ndereceğim. Onun en emin 
mubafızlan onun katilleri olacak
lar. Şayet efendiniz bana karşı 
hareket ederse bunlarla karşı
lapcak ve akıbet mahvolacaktır. 
Artık kendisi bilir. 

Elçi cevap verdi: 
- Bunlar büyük 

yakqacak a6zlerdir. 
Sinan illve etti: 

bir katile 

- Bizim sözlerimizi hareket· 
ler de takip eder. Bizim bOtlln 
milletimiz &lüme ant içmiştir. 
Gtılllyor muzunuz ?. . O halde 
ıaeyrediniz... Veli ve Cafer! bu
raya geliniz. Bu mel'un köpekle
re aıümden korkmadığınızı isbat 
ediniz. Haydi ikiniz de gidıniz 
ve beni cennette bekleyiniz. 

Sinanın çağırdığı iki adam 
bir kelime söylemeden koımuş
lar, taraçanın kenarına varmış
lar, ve bir labze diltilnmeden 
kendilerini uçuruma yuvarlamıı· 
lardı. 

Bir dakikada olup biten bu 
hadiseden sonra Sinan elçilere 
bakb: 

- Salihattinin b6yle adam· 
lan var mı?. dedi. Benim bntün 
tebaam b6yledir: Haydi def
olunm • isterseniz bu iki kar
deşi de beraber götilrünOz de 
g6rdilklerinizi tasdik etsinler •.• 

Haldun hemen cevap verdi: 
- Emredersiniz, tabiidir ki, 

itaat ederiz , fakat biliyorsu
nuz ki , bizim burada hallolu
pacak bir davamız var • O da 
kaptanla vuku bulacak müba
rezemizdir • 

Bu iti bitirdıkten sonra ister 
aehiz buradan gideriz. 

Sinan: 
- Pek ili dedi, sonra emr-

etti: 
- Bu elçilere hareketlerin

den evvel yiyecek ve içecek 
veriniz. 

Fakat elçilerin reisi kabul 
etmedi: 

-Eis katillerin ekmeğini yeme· 
yiz; Onun için hemen yola çılcı
yoruz. Fakat bir hafta sonra on 
binlerce kılıç ve mızrakla bizi 
tekrar göreceksin. Biz buradan 
d&IOyorken senin kellen de bu 

Mübareze 
Zeydun ile Haldua 

meclisinden çıkıyorken 
tinin tarafından gelecek 
leri dllşlinllyorlarclı. Elçİi" 
nna binerek fidiyor._... 
ba bunlann aYdetleri 
cek midi ••• 

ikisi de dllfOne d~ 
çeye çıktılar, g6zleri 
yanın ve ona giden y 
zerinde dolatıyordu. 
bir müddet dolqtıktaD 
lan iyice öğrendikten 
döndüler ve Melikedell 
ber almayı Omit ettiletr 
Melikeden hiç bir ha 
medi. O akşam ziyafet 
diğinden kardeşlerin 
odalarına getirildi. iki 
yemek batına geçtikleri 
Mesrure g6r0ndll, ve 
gece atlanna binerek 
zenın vuku bulacağı 
kadar· gidebileceklerioİ 
verdi, sonra bir ipretle 
pmki mlllikat yerini 
malanın ihtar etti. 

Kardefler yemektell 
ahıra gittiler, atlanDı 
ve mubafızlarale birlikte 
doğru gittiler. Onlar o..-. 
dıklan zaman Kaptan 
larile birlikte d6n0yonfo. 
talan o da bu tehlikeli 
llzerinde naaıl ·hareket 
ni denemek ~ ıelmifti· 

Haldun AleviDt Zey 
manın üzerinde idiler. 
çok korkunç k6pr6ye d 
lediler. iki at sağı solu 
dıktan sonra tam s&ratlf 
mağa bqladılar. Haldoll 
rünün ortasında durarai' 
karşıya geldiler, 
çektiler ve atlannı il 
sürerek d6iütme t 
yaptılar. Şeyhin fedayi 
cesur gençleri hayretle 
ediyorlardı • Bu kadar 
saha üzerinde ancak btl 
cesaret ve bu kadar 
gösterilebilirdi . "" 

/Deva 

Salı 

Dfi 
Haziran 
1930 

mıualdardan birine asılı olacak- ,._ _______ _ 

br. Size gelince Prenses Hz. Bug(bıkO ba.a 
f&yet bir taarruza uğraraamz hiç /luglln r/Jzg4r hafi/ 
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Mütekaitler 
Emanette: 
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J\dllyede: 

Baro toplandı 
A111ıkatlara · ait bas• ~ler 
96rtıfiJlmaı. intihap on bel "f" .tonrava bırahılnıııtır 

tanbul barosunda diln öğle
den aonra umumi içtima• yapıl-

Dullar,yetimler, maaş
larını nasıl alacaklar 

QQ 

Hazine ile alakası 
kesilecek kızlar lllaftır. 

Dthıktı içtimada 929 senesinin 
laeeap raporu okunmut ve ka
L..ı edilmif, teavOn ifleri etra
fında mllzakere cereyan et-

:ı:bat mecliai azalığından 
latifa eden NAzım izzet ve müs
ll:at inhiun umumi miidilrü 
Aaaın Beylerin yerin intihap 
icraaa, hesap mOfettiıleri inti
.. hı, on bet gnn sonraki içti-
.... baralalmıfbr . 

Yenlnn keflf yepllaoak 
•Hareket,, gazetesi sahip

lerinden Suat Tahain ve «Türk 
~eri ,, mecmuası sahibi 
&.it 8. ler hakkındaki tehdit 
'-etile para istemek davasının 
'-ayi&dea nakzen tetkik safha
llad~ tertibat alınarak dinlen
~ mevzuubahis telefon mu
laalvereainin hariçten işitilip 
ltitilmiyeceği hakkında keşif 
hpdllllf, rapor" işitilemiyeceği,, 
teklinde. çakmlfb. 
Dancı Spirer toton şirketi

ilin vekilleri , dtın buna itiraz 
etmitler, raporda tenakuz mev
eat: oldupnu a6ylemiflerdir • 
1kiac:i ceza mahkemesi, meseleyi 
•lzak•e etmif, yeniden keşif 
7aPdaauuu kararlqbrmlfbr • 

... Kesik bat hadisesi ... k6ı;le... ...._ ke8ik 
bat etnl6acldl tahkikattan 
hahletmipik. Tabkikab yapan 
lll8ddei umumi Rağıp 8., ya
lcaluan dört maznunu evrak
la birlikte yedinci müstantikliğe 
"91'miftir. MOstantik Rifat B., 
tablcikab tamik edecektir. 

Çemberlltıtteki vak'a 
Geçen ramazanda Çemberli

'-tta bir kavga neticesinde lsmaili 
ald&rmek ve birkaç kişiyi cerh
etaelde maznun lbrabim ve 
lieemi hakkındaki tahkikat bit
~r. Dardiinc6 mfistantik Sa-

B. maznunlan ağır ceza 
~emesine vermiştir. 

Tahkik ediliyor 
J)8 Yak yiyen doktorun 

iddiası 
ille~ sayımızda Dr. Niza
?.~ B. isminde bir zatın 
il 1111l Daerkezinde dayak yedi
llaeJ•~ daha bir çok baksn: mua
"- e ~ maruz kaldığı hak
lf~' . iddiumı kaydetmiştik. - ı,J: Polis mDdOrlOğü tahki-

1:) llllf br. 
..., etter_d_a_r_l_ı_ kt-a 

· .tlmbar memurluau 
l»eftel'dırhkta dün bir imtihan 

yepllmııtır 

IJcı 'fll.ıı.1e Yeklleti 100 lira Ocretli 
~ili' memurluğu için Defter
~ bir imtihan açlınmf, 
-...;: L.t_~lha yapdmlfbr. imtihan
~ uuı mlltekait bir Paf&, biri 
~ 

2 
mektep mezunu olmak 

'-' S talip girmiftir. imtihan
Na llla!Gaaab umumiyeden ve 
~ defteriden yapılm1Jbr. 

!"tıtlan Vekilete gön
"-411!mati. 

Mutat zamanında verilmesi 
yeni tekalit kanunu mtınuebe
tile teehhür eden mlitekait, 
yetim ve dul maaşlan hakkında 
emir geldiğini ve ilç aybk maq· 
lana, bordurolarm tanzimini 
müteakip bir haftaya kadar ve
rileceğini yazmıştık. Gelen emir
lere göre yeni kanuna tevfikan 
şu suretle verilecektir : Yeni ka
nunun mer'iyetinden evci (1 Hazi
ran 930) derece üzerine maliilen 
takaildü icra kıhnm&J olan za
bitler ile askeri memurlann 
tabsisab fevkalidelerile beraber 
( terfih zammı h(lriç ) almakta 
olduklan maaıın yüzde yirmi 
beşi diğer askeri ve mlllki 
mütekaitleri ile yetimlerinin ke
zalik tahsisatı f evkalldelerile 
birlikte almakta olduklan ma
aşlaran yüzde onu ( 1 haziran 
930) tarihinden itibaren tabsisab 
fevkalidelerine zammedilecektir. 
Aneak malullere zammolunan yüz
de 25 ile dığerlerine zammedilen 
yüzde onun yansı 1 haziran 930 
ve diğer yarıs 931 senesi ha
ziranından itibaren verilecektir • 

Zamm olunan miktar Viliyet 
esas ve tediye defterlerile resmi 
senetlerine işaret olunacaktır . 
Bunlar hakkında bir defter 
yapılarak Maliye Vekaletine g&n
dafidcektb". 

Bundan mada kanunun abkAmı 
mucebince 1 haziran 930 tari
hinde! a 'an 25 i tecavUz et
miş ku. çocuklarına üç avhk 
maaş verilmiyecek, kendilerine 
fevkalade tahsisatlan ile birlikte 
iki senelik maaşlan verilerek 
hazine ile alakalan kesilecektir. 

Ancak bu tarihte 45 yaşına 
vasıl olmuş kız çocuklarının (Dul
lar dahil ) maaşlarınm verilme
sine devam edilecek, fakat bun
lar bir sene zarfında müracaat 
etmek şartile iki senelik maaş
larını alarak hazine ile alakala
nnı kesebilecektir. 

Cüzcan bedeli yok 
Yeni kanun mucebince baıde

ma cüzdan bedeli namile kesi
len para da tevkif olunmıya-

caktır. 
lzmircie mııt bıtlıdı 

İzmir vilayeti yeni kanunla 
ita emrini aldığı günlln ertesi 
gilnUnden itibaren maaılann 

'tediyesine bqlamıştır. İstanbul 
idaresinin de hazırlığını tacil 
ederek maaı sahiplerini fazla 
bekletmemesi temenni edilir. 

-Halt nerec!a lnt• edilecek 
Çengelköyde umumi bir hali 

inpsı ballıla muhtarların arUllll 
açmlfbr. TeberrO edilen bir pa• 
ra ile yapılacak olan bu hali. 
heyeti ihtiyariye tarafından cad
deye 2-3 metre mesafede ve 
bir su kuyusunun yanında yap
tırılmak istenilmiıtir. Fakat halk, 
mevkiin letafetini bozacağı için 
bu balinm başka bir yerde in
şası için bir mazbata bazırlıya-• . 
rak H sar belediyesine vermif-
ler, belediye dairesi bunu na
zan itibara almış, İnfaab dur
durmuıtur. Şimdi hail için da
ha muvafık bir yer aranmakta-

dır. 

Yeni kadro 
Vilayet mediıi intiha

bat.na eylülde 
baılanacak 

Haber aldajtmıza pre enelki 
giln Ankaraya hareket eden 
Emaaet muavini Hamit 8. hazır
lanan yeni kaclromm 10n teklini 
beraber ~ttlrmOftGr. Kadronun 
Heyeti veldlenin ta.clildni mllte
aldp temmamn birinden itibaren 
tatbikine bqlanacatı tahmin 
edilmektedir. ;Yeni kadro bazt 
tensikab ibtin etmektedir. Fakat 
bu suretle açıkta kalan memur
lar yeni kanwnuı beJecliyelere 
tahmil ettiji yeni nzifeler için 
ibdu edilen memuriyetlere tayin 
oluomutlardır. 

Emanet mOdOrlerinin maqları 
barem uuına g6re 8 bia kanat 
olarak teabit eclilmiftir. 

Yeai lntihıbet 
Belediye mecliai 31 ağutoata 

feshedilecek ve ey1610n birinde 
yeni meclisin intihababna bq
lanacaktır. Yeni mecldin tetrini
evvelde faaliyete bqlamaıı 
ilzam gelmektedir. Abi takdirde 
tabsiEabız kaJınacafı cihetle 
intihabın bir ay zarfında ikmali 
için tedbirler almacaktır. 

Konsorsiyom 
Altı ay daha temdit 

edildi 
ı&nkalai koDIOrllyomu heyeti 

-aM,-' ~ 4"ka1Ade- bir 
içtima aktederek konaoniyoman 
bOtOn muaiaİllİ tizden pçir
miftir. Bundan ıonra, konsoni
yomun temmuzda mllddeti bite
ceğinden, kambiyo itlerinin tan· 
zimi içha ne mretle hareket 
edileceği g8r8fllm6ı ve neticede 
konsoniyomun daha alta ay tem
didine karar verilmiftir. 

Çoouk dispanaerf nde 
C.H. fırkası tarafından Divan

yolunda tesİI ediler:a çocuk dis
panseri halk için çok miifit 

olmUfhır. Her gtln bir çok aile
ler çocuklarını getirerek muayene 
ettirmektedirler. 

Birkaç eczane her g0n 
Ocretıiz olarak iki reçetenin 
illçlannı temİD etmeyi kabul 
ettiklerinden diapaııaere mtlra
caat eden fakir aileler çocuk· 

lannı hem muayene hem tadavi 
ettirmit olmaktadırlar. . 
Taksim meydanında tenvlrıt 

Taksim meydanuun tanıımi 
İfİ son safhuana gİrmİftir. Dün 
abidenin alt laamındaki cill İfİ 
bitmif, abide kıamma ait bab· 
çenin tanzimine bqlanılmıftır. 

Abideyi kuptan geniı yolun 
kenarlarına balkın oturmua için 

çift yOzlO ..raJar konulacaktır. 
Meydan fimdilik bin bet yOz 
mum kunetinde 27 IAmba ile 
ten'fir olunmaktadır. 

lhaen Rifet 8. ı•llyor 

Gnmrllder amam mDdtlrl 
lhaan Rifat 8. yarın fe)ırimize 
gelecektir. 

Mumaileyh buradan Menine ı 
kadar Adalardeaizi •e Akdeniz 
uhilindeki glhnıok ve muhafaza 
tefkillbm tetkik edecek ve IOD

ra Karadeaile oid.H-.lrti• 
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inşaat çoğalıyor 
Bu sebeple ev kiralrrı yüzde 
20- 30 nlıbetir.~e dü!müştür 
Şehrimizde büyük bir faaliyet

le İDfaat iıleri başlamıştır. Bil
hassa Şiıli, Maçka semtinde 
mOJemadiyen apartımanlar yapıl· 
maktadır. Son zamanlarda Ayas
pqada ve yeni satılan Taksim 
talimanesinde de inşaat vardır. 
Bu yflzden kiralar yüzde 20-30 
nisbetinde düımOştür. 

Beh9et B. cün geldi 
Bir aydanberi Ankarada bu

lunan tOtnn inhisarı umum mü
dlbil Behçet Bey dün şehrimize 
gelmit ve kendisile konuşan bir 
muharririmiıe şunları söylemiştir: 

- Ankarada inhisar idaresi~ 
Din yeni bOtçesi ile meşgul olu
yordum. Henüz kat'i netice basıl 
olmadığından bir hafta sonra 
b krar gideceğim. 

Postada: 

40 milyon pul 
. Posta idaresinin (ngiltereye 

sapariş ettiği 40 milyon pul 
yarm ıehrimize gelecek ve 
muhtelif merkeılere dağıbla
caktır. 

Fen m&ldürünün tetkikatı 
iki aydan beri lstokbolm 

~e Berlinde bir tetkik seyaha
tinde bulunan posta müdüriyeti 
umumiyesi fen müdürü Zeki B. 
dün ıebrimize gelmiştir. Mu
maileyh, tetkikabm bir raporla 
umum mOdQrlüğe bildirecektir. 

Kambiy'> kararnanıesi 
Kambiyo ahm ve- satımının 

tanzimi hakkındaki kambiyo ka
rarnamesi hükmünün, aşağıdaki 
lat.e4e yazalı mevat mlbteea 
olmak Ozere 930 mali senesi 
ı~nda da DıJe~'iy~ti Heyeti 
Vekilece kabul edilmıştir: 

1 - Hastaneler ilaçlan, 
2 - ldarei hususiyelerin geti

rip köylülere tevzi ettiği ziraat 
alltı, 

3 - Mamulat ve milsouatta 
kullanalan ve memleket dahilinde 
yapılamayıp, hariçten getirilen 
iptidai mevat, 

4 - Hariciye vekaletinin da
hili kadrosuna dahil hariçteki 
memur ve müstahdemlerinin 
maaş ve masarifatı, 

S - mektep kitapları, 
6 - ldarei hususiye ve bele

diyeler kırtasiyesi, 
7 - Mektep ve müessesatı 

resmiye llboratuvarlarına ait me
vat. 

c VUKUAT l 
Pencereden atıldı 
Bir 11lııl ha~tası hendini 

8ıd"ilrdü 

Mahmutpaşada saç boyacılığı 
yapan Mehmet Tahir Ef. son 
gllnlerde aklından hastalanmış, 
Paplimanı caddesindeki evinin 
Ost kahndan kendisini sokağa 
atmıtlır. Tahir Ef. nakledildiği 
Tıp fakOlteai hastanesinde öl
mllştllr. 

Halı ~ilkerken •• 
Galatada Beyzade sokağında 

Beki Ef. nin evinde oturan 18 
yqlannda Suzan H. pencereden 
halı silkerken muvazenesini kay
bedip yere dütmüş, Beyoğlu has
tanesine nakledilmiş, fakat orada 
.., -~·-

V AKIT 17 Haziran 1930 -

.Şakir Bey 
İkinci ıube müdür mu
avininin kaydi teı kin 

edildi 
. Dahiliye vekAletince polis ikin

c~ ıube ~üdür ~uavini Şakir Be
yın kaydi terkin edilmiftir. 

Viliy~te g&nderil<a tebliğde 
Şakir B. hakkında bırçok rapor
lar olduğu, Şakir Beyin hemen 
her yaptığı itte yolsuzluğa teu
düf edildiği bildirilmektedir. 

Şakir B. bir mDddet evvel 
Sipahi ocajı bal08Ullda bir genci 
dövrııilş, bu meseleden dolayı 
lüzum~ muhakeme; karan almlfb. 

lddıa edildiğine g6re ' aon 
günlerde Şakir B. Büytlkderede 
sarhoılukla havaya aiWı atmıı 
~e .A~ada ayak takımile rakı 
ıçmııtir. 

Şakir B. bu iddialan kabul 
etmemektedir. 

Mülkiye müfettiıli&i sabık bir 
memurun memuriyet zamanında 
vukuu idaia edilen bu hadiseleri 

t~bk~~ edecektir. Şakir B. 
tımdilik hiç bir vazife alamaya
cak bir haldedir. 

1 • KQçQk haberler 1 
Ali İktısat meclisi mesaisinL biti

rerek faaliyetini tatil etmiştir. 

Bu sene afyon mahsulü çok 
boldur. Umum mahsulün 6000 

sandık tutacağı fiaun ı o lira)'& kadar 
ineceği tahmin edilmektedir. 

[manet ticaret odasının köptlinun 
. kalkması temennh atına mukabil 

bır rapor h::zırlamı~tır. Bunda koprun-iin 
kat'iyy~n kalkamı~acağı zikredilmiştir. 

Beyoğlu Rum cemaati intihabına 
)'akında be,IanacaktıR ~ıı~v 

poııı teavün sandıp~rctr 
· kik için dordüncll fube müdürü: 

nün riyasetinde bir komisyon tefkil 
olunmuştur. 

Atlnada toplam~ak üzere bir Balkan 
kongresi almne dair Yunan mec

lisi meb'usanı riyasetinden hilkQmetimi 
vaki olan teklif harici~ e veklletinde .:..~ 
kik edilmektedir. 

Kan~ isminde ?1anıf bir Alman halı 
tuccan şehnmizde 100 bin Ura 

açıkla iflAs etmıştir. 

Mev~ut ista~stiklere göre lstanbulda 
nıkAh akıtlerinln gittikçe azal. 

makta olduğu görülmektedir. 

Dun gümrlıkte yeniden 30 komis-
'Yoncunun tahrit1 ve şifahi imti-

h~nlan yapılmıştır. Ticari taamüller hari
cınde iş goren tacirlerin ismini yazmak: 
için ticaret odaıı tarafından bir kara liste 
tanzim edilecektir. 

Bu akıam 
Slnemaıa .. , 

Alkazar - Qsller IUVarill 

Alemdar-Masum kurbanlar 
Bqiktq HiJil-bir yetim•n roman 
Ekler - Gönüllü bahriyeli 
Elhamra - Küçilk hınız 

Etuval - Yamyamlar ansında 
Fransız - Daıman 

Majik - Yedi günah gemill 

Melek - Atk Piyank01U 
Opera - Seher vaktinde 
Şık - Rasputin 

Süreyya Kadıköy- Jozef Balsamö 
Bar ve MOzlkholler ı 

Garden - Mtzeyt Balet, Sekeli, 
Vantura 

TOrkuvaz - Tize. Ye l.Jdina 
Tanov 

Tepebaıı bahçesi-V aryete,llnem 
Taksim " .. " 

KANSIZLIK 
N6ruteıl 
sallyet .,. 

Chloroıt 
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d ant o s ha san d• Macunlarının 
l.Ş En Mükemmelidir 

DANTOS diş macunu dişleri 100 sene yaşahr, çlirtımekten vikaye eder. Difleri inci gibi beyaılabr. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin ar•~: 
kalan tefeuühab ve Ufuneti izale eder. Diş ağnlanna, nezlelerine mani olur. Ağuda gayet litif bir serinlik ve rayıha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her t ~. 
haatahklann sirayetine mani olur. Avrupada daima birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En bllyük mlikifab ihraz eder. Albn madalya ve nişanlar alrıuf 
Hasan ecza deposu. OANTOS diş macunu yerine baıka bir marka verfrlene almayınız. ÇOnkn DANTOS dilnyanın en enfes mükemmel diş müstahzarıdır. 20 kuruttu! ı 

----------------------------------------------------------------------···· Pariste 
Bir Ermeni medresesi 

açıldı 

El - Abram gazetesinin Paris
ten aldığı malumata g6re Sevr 
tarafmdaki eski Ermeni medre 
ıesi yeniden açılmışhr. Bu med-
resenin hedefi Ermeni papası 
yetiştirmektir. On sekizinci asrın 
sonlar•nda tesis olunan bu med-
rese Şarkta Fransız nUfuzunun 
neşrine çalışıyordu. Napoleon 
bu medreseyi himaye ederdi. 
HOgo, Lamartin gibi Fransız 
ekibiri bu medreseden neşet · 
eden papaslara mükafat tevzi 
etmiılerdir. 

Figaro gazetesi bu münase
betle ya.zdığı bir makalede bu 
medresenin Ermeni kültürilnü 
ilerleteceğini söylüyor. 

SATILIK HANE 
A. Hisannda Göksu Yeni ma

hallesinde Kuyu sokağında 42 
numarab hane alb kirıir dört 
oda, terkos, 700 arım bahçe 
havuz ve meyva ağaçlannı ha
vidir. Talip olanlann mezkür 
haneye mllracaatlan. 

o Bulmaca o 

ı 

2 
3 
4 
.s 
6 
7 

DfJnkii bulmacamızın 

halledilmiş şekli 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 liJ ili) 

io -= ~,[i) =r= ===,(il [i) 
11 Ji) - - -ı-ı ıfi.1 

BugtJnldi bulmacamız 
Soldan Nia ve yukardan qağı: 

1 - Bahrisiyah (9). 
2 - Tarifler (7) . 

3 - Binek hay\Anı ( 2 ), Hulya ( 5 ), 
hatırlamak (2). 

4 - Yol (8). uçuk renk (S) tenekenin 
kalını (3). 

5 - Eski bir millet ( 4 ), tavşanı diri 
tutan (4). 

6 - Şark \ilılyctlerimizden biri (11). 
7 - Fiiller (4), zevce (4). 
8 - Hayvan çangı ( 3 ), yek (9), bir 

renk (3). 
9 - Ehtr hayvanattan biri (2), bıyığın 

atıbey81 (5) işte (2). 
ıo - Aylardanbcri (7). 
J 1 - Kaçırmak mısdanndan iımi 

mcfol (9). 

yAvaültta11 yazan: Akmd Cemil 

Ma eme ve icra 
lsia!lbul yedinci icra memurlu/uıuilln 
İstanbul Tütün gümrüğünde 
Tulumba sokağmda Büyük ardı
yede iken elyev ikametgahı 

mecbul bulunan Rifat Etem B. 
fzmitte Kasap Hasan Tahsin 

efendiye Sultan Ahmet ikinci ıulh 
hukuk mahkemesinin 12 haziran 
930 tarih ve 848 No. lı ilimile 
borçlu bulunduğunuz 228 lira 
30 kuruşun tesviyesini nabk 
ödeme emrine mahalli ikameti
nizin mechuliyeti hasebile tebliğ 
olunamamasına ve ilinen tebli-
ğat ifasına karar verilmesin~ bi
naen tarihi ilandan 'tibaren 38 
gün mliddet zarfında 930-813 
hukuk dosye numarasile bilmü
racaa kanuni bir itiraz derme
yan olunmadığı taktirde hUkmU 
ilAmın gıyabınızda icrasına te
şebbOs olunacağı ilanen tebliğ 
olunur. (277-94) 

lstanbul se/eizi11ci icr:a dairesinden 
Bir deynin temini istifasi için 

tahti hacze alınıp satılmasına 

karar verilen bir adet balı, iki 
pamuk tilte, bir yun ıilte , bir 
yorgan dört yasdık tehri halin 

• 22 inci pazar gilnU saat onbirde 
Beylerbeyde çarşı boyunda sa-
tılacağindan 

memuruna 
ilin olunur . 

yevmi mezkiırda 

müracaat edilmesi 

ıu Haziran 930 

Borsalar 
Kaoandı 

t~ambyo 

1 Jnailiz liruı K.r. 
.. T.L. mukabili Dola 

. . . . 
Frınlc 

Uret 
Belgı 

Drahmi 
• • la. Frank ... ... . . .. . 
.. . . . 

l.eva 
rıortn 

Kuron 
Slllnr 
Pezeu 
Mark 

.. • Ziotl 
u • Pengö 

io f.ey Kuruş 
1 Tlirlc 11,. Dinar 
ÇcrToıeç Kar11ş 

Nukut 

ı !sterlin (lng!llz) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frant [Fransız 
20 T.lret [tıatya 
O Frank Belçika] 

Drahmi [Yunan] 
_o Frank [fsvl~re) 
o Leva 'Bulrar] 
ı Florin [Felemenk] 

ıo Karon [Çctoslovak 
ı Şlltn~ IAnstuya] 
1 Peı.eta f lspa.ııya] 
ı RayşmarkfAlınaaya 
ı Zloti ' Lchlst11: 
ı Pengö IMıcarl1t11 ı 

21) T.ey [Romanya] 
O Dluar f Y•gosloryaJ 
ı Çeveııeç Sevyet 

Altın 
:vlecldlye 
Bankno 

1 ftona 
1 harici 

ıcaret ve zahire 
f'ladmr 1\caret ....... lı:lttbt-11111 

taraftnclan •ertbnt tr 
Oldraaı 

AaamJ Aaprt 
IC. P. it. P 

so 

Bua<fay 
Yamııfat 
Süater 
Sert 

to 2\1 
10 5 
9 lo 

U ıo 

1-"atilı sulh iiçlincli hukulıt. ha/cim
li/inden: 

Bakırköyllnde Sakızağacmda 
İstiklil ıokağında No hanede 
mukim iken Yefat eden T elemak 
Naıaretyan Efendinin mezkar 
hanede mevcut halı ve koltuk 
ve kanepe takımı ve aynalı gar
dirop ve mutfak takımı ve saire 
22-6-930 tarihine mUsadif pazar 
gUnü saat 9,5 da Bakırk6yilnde 
ça111 içinde açık artırma usulile 
sablacajı ilin olunur. (277-100) 

lstanlJal 8 incl icrasından: 
Bir borcun temini istifası zım

nında mahcuz bir adet itleme 
makinesinin Beyoğlunda Hacoplo 
hanında medyunun dükkinında 

21-6-30 tarihine mDsadif cumar
tesi gtlnü saat 12 de açık art
tırma suretile satılacağı ilin 
olunur. (278-1) 

Cs~üdar tamısundan : 

Beykozda Kavakdere cadde
sinde atik 106 No. ile miirak-
kam Beykoz kazası kadılığından 
verilen 19-Muharrem-1285 tarih· 
li hücceti şer'iye mucibince mu
taaarnfları tabamn Ermeni mil
letinden ve tamamı 12 sehim 
itibarile 6 sehmi akibi binti pa
p 11 Agobun ve 2 sehmi de
mirci Amik ve 3 sehmi Tako-
hi ve bir ıehmiHaropaima ev
lat Parıihin uhdelerinde olup 
bu kere intikal muamelltile ali
kadar olmalan lıaaebile Beykoz 
Hllk6met konağının muhterik 
olması dolayısile mllbrez hüc
ceti ıer'iyenjn kaydile tatbikine 
imkin bisd olamamasından nqi 
senetsiz tasarrufata kıyaıen mu-
amele icra edilmek üzere tah
kikatı mahalliye icrası için 29-
Haziran- 930 pazar glbıO saat 
11 raddelerinde mahalline ta
pu memuru izam kılınacak. Iıbu 
hane hakkmda id~iayı taaarruf 
edenlerin yevmi mezkilrda yed
lerindeki vcaaiklerile birlikte 
mahallinde ispab vtlcut etmeleri 
ilin olunur. 

BeylJlla Beşinci icra memurluJ!undan: 
Bir bordan dolayı mahcuz 

ve paraya çevrilme$İ mukarrer 
olan bir adet Piyano 21 haziran 
1930 tarihine mftsadif cumartesi 
g&nll saat 12 den itibaren Tak-
simde Sıraservilerde Hayat apar
bmam öntmde açık artırma 

suretile satılacağından talip 
olanlann tayin olunan ıaatte 
mahalli mezk6rda memanma 
mltracaatlan illn olunur. 

(95-277) 

Beyollll btşlnci icra memudrı/undan: 

Bir borçtan dolayi mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer olan 
bir adet kua ile Oatti camlı ya-
zıhane Ye iki koltuk sandalya 21 
haziran 1930 tarihine mOsadif 
cumarteai filnO Nat 3 den iti
baren Topanede Seyyabin sa!o· 
nu dahilinde "Türkiye eksport" 
antika mağazası önünde açık 
artırma suretile ıablacağmdan 

• talip olanlann tayin olunan aa• 
Çavdır 
ArpA atte mahalli mezlmrda memuru-
- Zahireler -

Mısır 6 at 7 17 ı.e. 
,...,uıvı na mDracaatlafı ian olunur. 

l._.iiiıiıiıiıi.._ _____ _.I (96-277) 

ilan arı 
Edrem.rt aslıye mahkemesinden: 
Edremidin tuzcu murat ma

hallesinden berber fAhmet usta 
kerimesi Zeynep H. vekili Tah
sin B. tarafından mahallede mu
kim iken tağayyilple halen ika
metglhi meçhul bulunan Tıra
buluslu kunduracı Hilseyyin ça
VUf aleyhine ikame olunan boşan-

ma davasının icra kılınan muhake
mesinde müddei aleyhe ilanen 
tebliğati kanuniye ifa olunduğu 
halde mahkemeye gelmemiş ol
duğundan yevmi muhakeme olan 
10-7-930 perşembe günll saat 
13 de Edremit asliye hukuk 
mahkemesinde hazır bulunması 
ve işbu gıyap karanna karşı 
gıyap masarifini bittediye tarihi 
illndan bilitibar beş giln zarfın
da hakkı itirazı bulunduğu ve 
itiraz etmediği ve gıyap masari
fini de vermediği takdirde hak
kında giyaben devamı muhake
me ile mllddeinin iddiasını ka
bul ve ıkrar addedileceği gibi 
bir daha mahkemeye kabul 
olunamıyacağı illnen tebliğ 
olunur. 

lslanbul Dördüncü iua dairesinden: 
Fatma Muhsine hanımın Meh

met Niyazi beyden 7 teşrinisani 
336 tarihinde 8931 numara ile 
iıtikraz ettiği 15000 kunıt mu
kabili ipotek e\tiği Koakada 

Çoban Çavuı mahallesinde Alçı
hane sokağında 9 numaralı 

muhterik hane arsasının 8 hisse 
itibarile 7 hissesini 45 gtln mOd
detle müzayedeye konularak 
100 lirada talibi uhdesinde olup 
bedeli mOzay~de haddi Jiyikın
da g8rUlemediğinden bu kere 
tecdidcn yirmi gOn müddetle 
mllzayedeye konulmuştur . Hu-
dudu bir tarafı 701 no ana Ye 
bir tarafı 446 No arsa ve bir 
tarafı emanet malı arsa Ye cep
hesı tarik am ile mahdut ve 
mcaahai sathiyeaı tahminen 41 
metre murabbaı olup elyevm 
boştur • Kıymeti muhammenesi 
beher metre murabbaı dart 
liradır. Talip olanlann yüzde on 
niabetinde pey akçalarile 929-
5076 dosya No ile 10-7-930 
tarihine mOsadif cumartesi gllnO 
aaat 14 den 16 ya kadar lstan
bul dördOncO icra dairesine mG
racaatlan ilin olunur. (277-99) 

lsf.onbul malıJr,emei aSÜJle birinci 
ticaret dairesinden: 

M. J. Aseo Efendinin hamil 
bulunclutu ve y&n Ye pamuk 
ipliği ve akmife ve saire imaline 
mahsus TGrk anonim tirketi ta
rafından mOmza 17-2-930 tarih 
ve 18-4-930 vadeli ve 4 N.lu 
ve 3122 lirayı Türki Ye 94 ku
rufU havi bir kıt'a emre muhar
rer ıenet zayi eyledinden bahia
le iptal~e karar itası talebile 
mumailehin vekile Jak Yakar 
efendi tarafından vuku bulan 
mftracaat llzerine mezkilr 
senedin kimin yedinde ise 
45 gtln zarfında mahkemeye 
ibrazı ve ibraz edilmediği tak
dirde iptalilıe karar verileceği 
lüzumunun gazetelerle ilinına 
mahkemece karar verilmiş oldu
ğundan her mucibi karar mah
keme keyfiyet kanunu ticaretin 
maddei mahsusası mucib:n e 
ilin olunur. ( 277 - rı , 

lsta11bul 3 üncü icradan _. 
Biıt deynin temini istifası ;.,.. 

nında mahcuz bulunup bu tuO' 
re birinci arttırma ile furub ,,. 
karar verilen (Stutbeyke~) 111 kır 
kalı müstamel ve 800 )ıra , 
meli muhammeneli bir adet 
tomobil haziranın 22 inci ~ 
günü saat sekizden ona k~ 
Taksim meydanında satıl• 
ilan olunur. (90-277) / . ~v 

lstanbul mahi{,emei asliye 3 unt:M 
kule dairesil}aen: 

Müddei madam Zabel t~ 
dan müddeialeyh .zevci edil 
efendi aleyhine ikamç eyi bil" 
gaiplik davasının icra kı ti' 
tahkikatında: Müddei ZabelJ 
mm kocası on sene evvel ~ 
olduğu ve gaip olunduğu ye fi 
yat ve memabndan hiç bir , 
Jümat alınamadığı beyan ; 
miş ve bu gaiplik tahkik•:.ı.-
10-930 salı saat 14 de bir~ -' 
olduğundan yevmi ve saat• .. ~ 
küre kadar mnddeialeyh ~ 
efendiyi bilen ve tanıy...._ 
mahkemeye ihbar eylemel~ 
ilanın bir sene zarfında 111 ; 
reren icrasına karar veril~~ 
duğundan keyfiyet illn ofr' 
(277-79) ../ 

Edremit asUye mahkemes~ .J 
Edremidin tuzcu Murat ·~ 

lesinden Osman kızı Hatie'....t 
larafmdan zevci halen :ı~ .. 
gahı meçhulJ Susurluğun 
çayırı karyesinden Hacı ":~ 
Yahya aleyhine ikame ~ 
boşanma davasının ......,. 
aleyhin ikiımetgihı mecbol _ _... 
lunduğundan ilinen te~~ 
ragmen mahkemeye ~ 
ginden hakkında gıyaben ~~ 
mı muha' • e "'egıyap ~ 
ilinen tebligma ve mubakP"i 
sininde 10 - 7 - 930 per§C 
talikine karar verilmiş old 
dan işbu gıyap kararıoa 
şı masarifini bittediye btf 
zarfında hakkı itirazı bul 
ve itiraz etmediği taktifdl ~ 
daha mahkemeye kabul I 
mıyacağı ilin olunur. ~ 

Edremit asliye mulıamesın~_;ı 
Edremidin Havran nabitr• 

den Huan kerimesi AYf'~ 
tarafından Gazi iıyas 111•~ 
sinde iken teıayyüple ~ 
ikametgibı meçhul b .~ 
Adalı Hasan aleyhine 1 ~ 
olunan boıanma davasııııO ~ 
kılınan muhakemesinde dl~ 
aleyhe ilanen tebligata ,. ~ 
mahkemeye gelmedigind:;~ 
kında gıyab~n devamı 111 ;J. 
ile gıyap karannin ilaneJI ~ 

• ğına karar verilmiş old~ 
yevmi muhakeme olan 10- ; 
perıembe ıtınn saat 1' d_• ~ 
remit aaliye hukuk JP.b? 
sinde hazır bulunma•• •~ /. 
jıyap kararına kartı tarfbl:,} 
liğden itibaren bet gtın ~ 
hakkı itirazı bulundığı •z 
etmediği halde bir dalı• "' 
meye kabul olunmayacal' 
tebliğ olunur. 

Doium ve Kadın b 
mütehassısı 
Doktor f& 

Hüseyin Nat 
Tilrbe, eıki Hililiab111d' 

No. l O Telefon~ · f ıt. 

li 
(3 

e 

5 
kı 
(4 
fı 

re 
(4 

t 
d 

k 
d 

' 
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c Çocuk sayıfalar• Yüksek Maadin ve sa-
·Takdir varakası kazanan 

okııyucularımızın isimleri 

l' •kdfr varak asa kazananlar: 
Liseler 

( (I) C latasara}dan JOJ(> Enver faki, 
d2J +9b Süreni Tedlk Bc)ler.. (3) .... 
'en 1315 Ekrem B. adrc~ nok andır ], 
( i) !\abatnş li ~esinden 628 ~ait Gültekin 
a~J lbrnhim ı lnlıl Be,Jer.. 6 Erkek mu-
~•ıtıden 6J Cemal Nadir. {7) J 1 .. az

rertıı B. ler., (8) Debi tan Jranyandan Se
rıadc llu re' B, 9 :'.\a a {en mcktebin-
~ll Sair B .. (IO) Fe,zhe l scsmdc~ J.~5 
Uatıez H, (11) ı:renkov Jı~e~ınclen 

~Uzide J ı., ( I2) lstanbul E. lisesinden 
mı 11 Nusrnt B., (13) Kız Selçuk san'at 
( cktcbınden <) Meliha. 14) 75 erima~. 
IS) 101 F\!rihan, (Hı) 4 AJi}e. (J,) 
:~ \ cdia, (J8) 89 Semiha (19) 90 Sa

c l I, lır. 
Orta mektepler 

li (20) Danıtpaşa cırt• mektepten 51 
Lsaınettln EL (21) Da\Urp ' rta meL.:-

ltbıntJt'n 60 şe, ket B., ( 121 Da\ urpaşa 
Ottt ıtıektcbındcn ı 39 Mustafa ·ı ahır, 
23) n.l\ utpaş orta mcktebınden 262 

~ru 13c\ ler. 
24) \ efa orta mcktchındcn 242 Ha-

;4rı Bedreddin, (25 .i90 !\erim f ~acan, 
( 2fi ~62 aci 1: ıu,. 27) ul 'ma" "\ehip, 
~8 %uhat e\ket. (2<) Ze t e'ket 
Ae~ lcr. 
{' (JO 1-.rkck amclt ha'iJtlan Jb Ahmet 
C\ııt B., (31) Q.! z ı.ı. ( ı l) 12'..I Kemal, 

~33) .~2 ah t. (l4 ı ı ı \ 1 mlt, (J5 
41 l\1ehm t (J!J\ 9 ı l ı der 

(3:") C ck.,d ır rtıı mckt 1 nd n Ha\· 
li kan, .38 ı 68 .. un ı ı \ip Jı. :m B. • 
(aq 1.32 H •rn Al , {401 .s.1.3 Be~ım 
f:!e,Jcr. 

(41 \ J\nndı'lı kız orta mektebınden 
:4JA}tcn J\ndriye JI .. (4 .. ) ltanbul 
rız Ort! rnck t binden crr rı Ar f lf. • 

(43) Kız ıımelt ha,at mektcbı on ~mı 
fınd:ın , ahire-, 44) Jffet, 45 J 87 "ami
re. Uf,7 ı :-:- Muşcrrcf. (4:') :\knızcı, 
{48) Rtb ıı (4<>) Kı ameli ha\RC mtktcbl 
ÜÇUncu ınıfından Ne, r H:ınımhr 

ilk mektepler 
(50 rat h 19 uncJ ıl m(ktl'ptrn 

3) 2 Eşref .H , ( ~ 1 ) 1'.adı > \ 

k ruc' tcbınd l M Cıt il 
'5ı) Be' o~I ı . 5 incı 1 nı kı pt 
~thı, c ~aıt. ı JJ E rnl > .J(} ı ~· 1 

lııcktcptcn ~ılofrr Rıf t 1 l:ınım r, "4) 

Çubuklu ::17 inci ilk mektepırn C~hıt 
Ali (55) Omer Salim Tkder, 56) 2'5 m" 
ılk 'mektepten l lıından Salılı 11, :;:
Ückudar ) irml birinci ilk mektC'pt"n 
Kubiln\' İsmail B. (58 "irmi dordu cu 
ilk mektepten Ahı;en Zeki H. (SQ) kadı 
kov Gazi mektcbı Jfat.ce fi.. 60) bnn 
bul 23 uncu ılk mektepten Fenaz B. 

Ecnebi mektepleri 
(61) Kndıko~ Notcrdam D >~,ondan 

77 Se\im :'\urettırı. (62 "-:t\ rı T\ohçe 
li)an. (63) Alis Godutyan Hanımlar .• (64) 

Sen Bcnuva 4 ihzariden Mehmet ( elAI 
B (öS) Kadıköy kı7. lcal)an mektebinden 
ı İayrünni~a Tn!At H., (6ö) Sen .Jotj kole· 
jinden Sulc) man Ali. ( 67 ) 5l Fa.hır 
:\ lehmct. 68) Sefer zade Behzat, ~ {ıQ 
l fomit Ahmet. ';'0 ) Sen BılnU3 S p B. 
den C'unevc \ıri, (:'l) Tcdık :$erif,(7 2 

Nahit ecati He) lcr, ( 7.J ) lngılıı ına~ 
mektebinden :'\ h l l lamıt H., (74) ltahen 
Ticaret mcktehındcn "\ecdct Nuri 13 

ıstanbul 

·(75) Cib3lide ŞaZİ}C Zeki il., (';'6) 
Halıç feneri fethh e kapu u sokap;ı :\(l. 
J2de lla}ati Hasan n. "7';' A,,an~a'"a' 
ln\IZ efendi sokak "\o. JO da A ~m 
B.°, (':'S) Cnkapanı J ltıcıkadın rn;,ıh1. le.s ı 
Top:ıç ~okakıa '\lecdet 11. • :"9\ 1 auh 
Çırçır Jlecı f ıa~:ın cık ık :'\ ı ı. 22 dt: 
:\ıcl~hat ıı , 80) !"at h J'e) zıpaşa cad 
dc .. i Alta\ mahalle~• '.\o. ; 2 de \. Cahıt 
B., (81 ) nmatpda 56 No. lı haned 
Mehmet Kılınç B. , (8i) • amat} ada d 
mi!J olu caddesi o. 26 da :\ kif B. ' 
(83 K dınlan ça'ı~tırma 'urdunda ı 
d )C, 84) Ncrlrnnrı. (Sili) Şt hrıbanu, (86) 
l\üçuk a\şe, 8";) :\1a IOmt", 88) 
l'cthı\ c (8C) Kizb:ın Hanırr.1 r. 

Beyoğlu ciheti 
C)()) l larbıyc Pangaltı h mamı sıracı 

d:ı 5J umarnda Mclıha l\li H., ( 91 
Bc, ikrn, \ eni maha e furun soka :'\o. 
- d cdet B.. !J ) B ıkla :\bba a,..a 
mnh ıc-ı Ô:tcnğı oknk :'\o. 14 \d 1 
l fn\l l 'lln B {Q3) Uonıontıdc Baran zad<' 

c lıhan Pr1.:n . ~r)4) Pc\khan Rcc , (<l:ı 
Be ... ı 'l k p r n 43 lkn 
:ı p tma'lı ,o. 1 < \lu'lltaz b 1,e 
mc·• L man. ( CJ6 Be\ o ' ı ·ı rpc. 
\~nalı çe,mede f .,ı.,e :\un H nım :t'". 

[ Oe\Amı \ar 

Devlet Demiryolları ilanları 
--

l-f d p d k boneman karneleri hamillerinden alınacak 
k6pt'UY fırpa.şa -d :n Hı ad rp şa-Pendik - Banliyö trenlerinde kulla-

resmınc aır ay a "' ı 1596 rııınıak . h . 930 tarihinden evvel satılmış o up ta 
n üz.ere 1 azıran 1 .. ""l · t d. 
t.ırnaralı l.anun mucibince istifası lazım gelen ı<0pru er93r0esmı 'he. ı-

l't ed·ı . l b k nelerinin 1 temmuz tarı m-d ı rr.emış 0 an a oneman ar k~ t "h k 

d
tn itib.:ren kullanılmasına nihayet verilecek ve mezdufr' arıde , a-
ar h b ·1 • • h r e asın a Ka-ta . \ı karnelerin hamillerinden her ı et ıçın c k bT 

dctı l ~~· muayene esnasında ut~zar ~ara ist~fa olu~arak mu a 
1 ın-

·0Ptuler resmine mahsus bırer bılet verılecektır · 

3
0 

EHeriııde bu kabil abonöman karneleri kalan yolcular~n ni~a~et 
trı·· haziran 930 akşanıına kadar köpra ve Haydar paşa gışelerı~ıze 

1 
·:t ... caatıa aboneman defterlerini iade ve ı· arnedeki , .. evcut bılet-

İ~i~ll" UcdelLrıııi istirdat etmeleri rica ve 1 temmuz ?30. t.arihinde~ 
tıı{j a.: t~ kapları üzerinde hareket ve ~ası.~at daır~sının resrnı 
iba buı_u ae musadak olmJl.. Ü.zere ( koprule.~ re~mı. alınmıştır. ) 
biercsıni havi olmıyan kaplarıle beraber gosterılmıyen karne 

lleıinin hükUmsiız addedılecegı ilan olunur. 

lf .. .. 

k,~ Yiiı otuz bq bin t~n maden kömOrüniln kapalı zarfla mOna
.1 •sı S te tes'ı guHnü S"at 15,30 da Ankarada Devlet 
~~· mmm wmu -

ır Yolları idaresinde yapılacakur • . 
lıtırak d ki . t klif mektuplarım ve muvakkat temınatlarını 

')"ı' e ece erm e k •. 1. . 1 ı~ " günd t 15 kadar münakasa atıp ıgıne verme eri 
"l'llld e saa e 

ır. 

., 1' tliplcr U k tnamelerini 25 lira mukabilinde Ankara 
t lıt~nbuld: i~:r:s:ez:erioden tedarik edebilirler . 

* Jf * 
" liarekct H 1 t d · sinin hasılat kısmı için müsabaka ıle 
ıtd· Te ası a aıre JO d 
) ı lllenıur alınacakbr. Taliplerin yaşları 18 de.n aşağı ve an 
ı~•rı olnı k İ t'h girmek isteyenlerın nUfus ve askeı
ta..ı ltzkerelay~ca hrl: t m ıt an.~kli cabadetnamelerilc beraber Anka-
~- erı, po s en asm Y H d d 

idarei . z t işleri müdürlüğüne ay arpaıa a 
umumıye a tlan 

lllıaa•inlipae 30-6-930 akı••M kadar miraca& • 

.Seyrisef ain 
:\ lcrkez acente Galata Kopru başLnda 

n~voğlu 2362. Şube acenccı;i· Mah

mudirc Ham altında lstanbul 2740 

Ayvalık sürat postası 
( M E R S 1 N) vapuru 17 

Haziran Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, 
Bürhaniye, Ayvalığa gidecek 
ve d6nüşte mezkür iskelelerle 
birlikte Aftınoluğa uğnyarak 
gelecektir. 

lrabzon ıkinci postası 
( A N K A R A ) vapuru 

19 Haziran Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 

Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa
ya gidecek ve dönüşte Pazar 
iskelesile Rize, Sürmene, Of, 

T ra bzon,P olathane, Görele, Gire
son Ordu,Fntsa, Samsun,Sinop 
İneboluvn uğrıyarak gelecektır. ,. ________ _ 

1 Zayller 

ndet' :\1:ıdam 

o~lu I'cyzi 

Yeni neşriyat 

gnr l k 'ıu 
ta\ '-(\ ( di l/ 

1 ~ Darır:da Yaghanecilik ve 
Deg"rmencılik şirkçti tasfiye 
memurluğundan: 

Fatih Asi er'ik şubesind n: 
1 

, " ~ ınt mıır· J • ,~ 

, klatnala ı ( 1-6.0JO 

nayi rpühendisi mekte
bi müdüriyetinden: 

Atideki muallimlikler münhaldir : 
1-Yüksek mühendislik şubesi için: Hesap, hendese, mtinhani

yat, Orta maden meslek mektebi için: Riyaziyat muallimliği. Şehri 
200 lira. 

2- Mühendislık şubesi için: Sinai Kimya profösörü muavinlıği 
He orta maden meslek şubesi fizik ve kimya m~llimliği şehri 
ücreti 150 lira. 

Yüksek mektep mezunu olmak ve Fransızca bilmek _şarttır. ls
tid'a fotoğrafı ile vesaikin Zonguldakta mektep müdüriyetine irsali 
Bekir olanların mektepte ibate ve iaşeleri temin edilir. 

ı Yüksek sanayi mühen
disi mektebi: 

Zonguldakta yüksek maden mühendisi mektebinde açılan bu 
şube leyli, meccani olup tahsıl müddeti 4 senedir. 

Münhasiran Jise mezunları kabul olunur. Mezunlar staj için l 
Avrupaya gönderilir. 

Atideki mesleklere mütehassıs yetiştirilir. 
Muhtelif Sdnayiin tesis ve işletmesi, elektrik makine ve kalo

rifer mühendis ve mütehassıslığı, kimya mühendisliği, topoğrafiya 
ve harita ahzı, inşaat müteahhitliği, şimendifer mühendisi ve 
müteahhitliği. 

Tedrisata 1 teşrinievelde başlanacaktır. Şimdiden kayıt mua
melesi yapılır. lstidaya merbut 6 foto ile vuaikin mUdüriyete 
irsali. Müdüriyet 

Maden meslek mektebi 
Zonguldakta kain YUksek maadin ve sanayi mühendis mekte

binde Orta maden meslek mektebi açılmışbr. 
Leyli, m.cccani, tahsil müddeti 3 senedir. En az 16 yaşında olan 

ilk ve orta mektep mezunları kabul olunur. 
Madenlere jcometir ve başçavuş yetiştirir. 
T edrisuta 1 teşrinievvelde başlanacakbr. Şimdiden kayıt mua

meJesi batlamııtar stidaya mer~ut ve1aik ile 6 foto ve sıqb t ve 
a ı raporunun mektep müdüriyetine gönderilmesi. Müdüriyet 

Hüyük Tayyare Piyankosu 
6 inci keşide 11 T emm 1930 dadır 

JJiiyiik ikra111iye 200,000 liradzr. 
Ayrıca 100.000 liralık bir mükafat ile 50.000, 40.000, 

25.000, 10.000, liralık büyük ikramiyeler vardır. 

Hiç kazann1a111ış Nunıaralara 30 zar lira 
teselli ınük<1f atı veriJecektir. 

Biletler: Bayilerden Temmuzun yedinci gilnU akşamına 
kadar talep edilmelidir. 

Afyon vilayetinden: 
Afyon vilayetinin Konya - Bolvadin Dinar - Şuhut yollarında 

yapılacak olan 1119 > lir;1 bedeli lteşifli 9 adet tnmiru.tı mütema
diye barakası inşaatı 21-6-9JO tarihinde snot on beşte ihale edil
mek üzere kapalı zarf uı;.ulile münakasaya konuldu. 

1 - Ehliyet vesikası olmak veya kaydettirmek için münakasa 
şeraiti umum ·yesin in birinci ve ikincı maddesinde yazılı vesaıkin 
münakasa gilnündcn Jaakal selci.ı gün evvel vilAyet başr.ıi.ıhendi.s

liğine tevdiı. 
2 - Münakasa tafsilatile şartnameler sureti musaddalcaları Vl· 

}ayet Nafia dairesinden alına bileceği. 
3 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanu

nile şartnameler ve teferruatı dairesinde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını 21-6-930 tarihine rasgelen cumartesi günu sa t on 
beşten evvel vilayet encümeni riyasetine vermeleri ilan olunur. 

İstanbul P. "f. 1~. B. 111üdür
lü~·üı1·den: 

1 - Yalovada müceddeden inşa ettirilecek posta ve telgraf 
merkezi binası kapalı zart uselile münakasaya vazolunmuşlur. 

2 MUnakasa 23 - Haziran - 930 tar"h"ne müs dif p:n rt ı 
günü saat 15 te yapılacagında ist yc11' in ro i v s t 
görm k için şimdı_en ve münakasa)a iştir içm · r> lı v 
hu teki fn m il ' " la yazılı günün mu yyen d 
dar lstanbul Posta ve T e raf bat müduriyetinde mül e 
miıyomuıa 91U,acaa v tevci etmeleri ilin oluonur. 
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Cııute)-C gc>ıılttrilccck' mdtıı:pların lizcrloc idare içinse (İdare ) raııya 
ılt K (Yazı ) işareti lı::onı imalıdır. 

1 '"""''• •'twı'Je""ı ı~u•~ ...... Jrım rll • •l•cc'u.,ız .,..ıı.,r• .. a ' rı•ll'Mlf rı.-1""" 
h7lchrını•un u llldaı"' crCnc' u fcclu can lc'orr ıuı'ul cdCc!lr • 

• . 

Beyoğlu Oto idrnaı1 )' Urdu l1eyeti 
müteşebbisesiı1dcı1: 

Istanbul EffivaliEytaID ~~1~1.~l~~·ıı1 
idaresinden : Küçük ilanı~ Yurdumuzun vaziyeti hakkında görüşülmek ve inhilal eden heyeti 

idare intihabı icra edilmek üzere 26 haziran 930 perşembe akşamı 
saat 21,30 da umumi içtima aktedileceğinden alakadar olan azanın 
vaktı muayyeninde hazır bulunmaları beyan sonradan her hangi 
bir iddianın mesmu olmıyacağı iliin olunur. 

Müj 
Sabırsızlıkla 8(~l(~[U 

• A 

NERKIS N. 1. ve LALE L. 1. Hanımlar 
tarafından okunan 

İNDİ~I YARİN BAHÇESİ~E 
ve · 

Di§er yeni COLUMBIA pi Ak lerı vurut etmlttir 
Umum COLUMBIA gramofon ve plak bayilerindan arayınız. 

-~111 

Şehremaneti ilanları 

Ş~hremallelinden : Şehzadebaşında Darülhadis medresesinde 7 
numaralı oda kiraya verilmek için aç.ık müzayedeye konmuştur. 
Taliplerin şartname almak için her gün müzayedeye girmek için 
ıhale günü olan 7 Temmuz 930 Pazartesi günü levazım müdür-

. lilğüne gelmeleri. 

ratıh da resınden : Sultanselimde Mismarcı yokuşundaki 2 No. 
hanenin harap ve tehlikeli bir halde maili inhidam olmasına 

binaen mahzuru izale edilmediği taktirde ebniye K. 48 inci 
maddesi mucibince dairece hedim edileceği ilan olunur. 

Şehremanetine mensup müiekaidin 
ve eytam ve eramilin üç aylık 

maaş arı 

1 - Şehremanetine mensup mütekaidin ve eytam ve erami
lin haziran 930 ila agustos 930 üç aylık maaşları aşağıda yazılı 
gUnlerae ait oldukları dairelerde tevzi edilecektir. 

2 - Esbabı maaş yedindeki cüzdanları ait olduklara daire
lerde memuruna müracaatla tebdilinden sonra maaşları tesviye 
edilecektir. 

3 - Muayyen günlerde müracaat etmeyenler tevziatın hita
mında emanet zat işleri kaleminde cüzdanlarını değiştirdikten 
sonra maaşlarını alabilecekleri ilan olunur. 

17 haziran 930 Salı 

18 ,, " Çarşamba 
Beyazıt dairesi. 

19 ., ,, Perşembe 

Cumartesi 21 
22 
23 

" 
" " 

Pazar Üsküdar dairesinden. 
,. 

" " 
Pazarteti 

24 ,, ,, Salı 
25 ,, ,, Çarşamba Beyoğlu dairesi. 

Firari Emin Jlaşamn istikraz eylediği mebaliğ muka
bilinde ·daremiz uhdesinde vefaen mefrua bulunan Ka
dıki>y Hasan paşada Kızlar ağası sokağınX1 21 Humarah 
rnaa bahçe bir köşk satılıktır. ~lezkur köşk 157 arşın 
üzerine mebni olup 6 oda, 1 sofa, ı taşlık, ı n1ulfak, 1 
kuyu, 1 kömürlük, 2 hehi)ı hav.<lir. Zemin katı kargır, 
üzeri ahşaptır~ 5341 arşın lıalıçesinin Kızlar ağası cad
desine lesadlif eden cephesi 60 arşın, yüksekçe taş du
varlıdır ve IJahçesinJe ağaçları vardır. 

Biriııci ihalesi 2200 lira bedelle icra· kıhrımıs kat'i 
;; ' 

ih~lesi de 14, 6, 930 tar.ihine bırcıkılmıştı. Ogün yapılan 
muza yede d~ 27 55 Jiraya kadar çıkmış ise de mezkıir 
uıiklar haddi hiyıkmda görlilmiyerek müzayede 5 trın
muz 930 cumartesi güııiine kadar temdit edilmiştir.Faz
lasına talip olanlar ogün saat 15ten ı 6,30a kadar Adli ve 
binası dahılinde lstanhul Emvali Evtam idaresine nıüı:a-.. 
caat etsinler. 

Akhisar Tayyare C. Ş. Riyasetinden: 
Akhisar Tayyare sineması 1 Haziran 930 tarihinden 21 Haziran 

930 tarih Cumartesi saat 16 da mllzayedei aleniye ile ihale edilmek 
üzere 21 gün mUddctle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin şart
nameyi öğrenmek üz.ere Akhisar, Ankara, İstanbul, İzmir T oyyare 
şubelerine lüzumu mllracaatlan ilAn olunur. 

lsta~bul ithalat gümrüğü müdür
lüğühden: 
Adet Kap Marke Cinsi Kilo 
100 Çuval F. 75 Küflü-priııç 9093 ) 

1 Sandık 549 Bal 36 ~ Gümrüklü. 
66 Torba G. M. Sukireci 3000 ı 
7 Sandık HAG Nefishamurişi 177 Transit. 

23 Balya • Kuru ot 575 l 
9 Sandık EAR Şeker 444 Gümrüksiiz. 
2 Çuval Kahve 99 

Milstamel köhne muhtelif demirbaı eşya Gümrüksüz.. 

Balaba muharrer dokuz kalem eşyanın 18-6-930 tarihinde lstan
bul ithalat gümrUğU sabş komisyonunda bilmüzayede sablacağı 
ilan ol.mur. 

Maliye vekflle~inden: 
26 ,, ,, Perşembe 

iil••••mamrm:&IRll!Zil!llUlm•imiiii;~il:.illi.lım:~•m••llİI Mahzeni Evrak binası ilave kısmı pencerelerine yapılacak Rulet, 

K;ıı. ,,,anına. 1~ €"'](.,,O Pancur ve sineklikler pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin 1 temmuz 
'IJl/L ~ Güzel İJ ..:1'. ~orap ı,1 r 930 ·h· - d'f s l 

ı d 
. _ -~ tarı ıne musa ı a ı günü saat 16 da Maliye vekaleti Milli 

fi ilk şart İ an ır !~ Lüks ile: vıkan<l ıkta emlak inşaat komisyonuna müracaatları. 
·: ilansız kazancı artırmava H hiç bir . Pangalhda Akbaba sokak 7 No hane 

. 

sava~mak, havada ta· :::;;::~ tehlikeye lstanbul çiçek pazarında haseki Mustafa 
•·vares z uçmıa çalış· maruz Ortaköyde Cavit ağa mektebi 

rı Ticar::~d~'.bi:::.atınızda il kalmazlar 

ağa mektebi 

i muvaffak olmak istiyorsanız !~ 

E gazete ilanına ehemmiyet ve- ~~ 
~ riniz : Gazete ilanı ilanların :: .. .. 
ii en ko ayı, en ucuzu, en te- :~.~. 
ı: . ı · 'd' g sır ısı ır. i~ 

n . işte ilan tarifemiz: ii 
n Sonuncu eayıfada Satın Kuruş 12.5 Ü 
:: s inci ,, .. ., 2s ii I .. .. 
;: 4 ıt • H 40 :: 
!~ ı ·.: .. .. .. ıoo nı 
== , .. .. .. .. 200 r=·~.·. ff Reaml il!nlar, •onuncu ta)ıfada 10 Kr. .. 
ii ilan memurumuz size fay· ~~ 
ii dalı bir ilanın şeki l ve ile- ~ 
i~ reti için hizmet etmeğe ha- ~E 
fi u~~ * aa •• 
~= r.::r.::::::::::::::n:a::r.::::::::ı:::r ... -::::m::::ı: :: 

VAKiT 
Tabıiş erinizi yapar. 

En mükemmel ipek çorap, 
ıccmıcc yıkan .:.<ık olurs:ı, 
baıt.ı ılk defasında, harnp olur. 
L0Ks ıle yıkayarak on u 
muhnfazn cdmız. 
Uhu ile çonıplan yırmi defa 
yıkayabilirsıniz ; renkleri ve 
parlaklıklan nsla :z:ayıolmnz ve 
nazık örgü tlm:klen bozulm.:ıT.. 
ı.Uxs, yıkamak ıçin en emin 
vasıta dır, çtınkıl son derece safur; 
buna knni olmak için inoc pullar
ının bcyazlı~ın:ı bakınız. 
Sair me\•addı muzımı ile yık.ıı
yııralı: clbiselerinızı tehlikeye ılka 
etmcyiruz. . . 

••• 'Zr c.,:.,.,.., .. I', .. ,~."~·" · • • t •·• • '•' 

Pol•L.X I 9 1• 40A 1 

Balada muharrer emlikin icar mllzayede müddeti 25 haziran 
930 çarşanba günü saat on bire kadar temdit edilmiştir. Taliplerin 
encümene müracaatlan. 

Maliye vekaletinden : 
Ankarada inıa edilmekte olan Mahzeni evrak Binasında yapı· 

lacak olan Telefon tesisab ve ziyadar Çağırma tesisata pazarlıkla 
icra edıleceğinden taliplerin 24 - 6 - 930 tarihine müsadif Salı günü 
saat 14 de Maliye Vekileti Milli emlak inşaat komisyonuna müra
caatları ilan olunur. 

Cihanşümul şöhreti haiz : 

Her yerde 

tercihen 
aranılan 

• ... ff.,r s\iıı neırolmaıır <4 11 ı 
.# •••• f •••••••••Tarlae•• 0 

•
: 1 Defalık turuş ~O 

2 ·• ;} : • 65 
• 3 " 
: 4 • 15 
• 1' • 

: ihtivaç kalmayın·) 
: caya kadar ( azamr. 1oO 
: 1 O defa ) illin edil-

1 : mek üzere makla , 
: Abonelerimizin her Oç aylığı ıçill: 
: bir defası meccanen! .~' • ı ,. ... , 
• .. saurı geçen uaoıano faza ' 
: lçlo 5 er l'llruş u mmolunor. ••'' .......... ···········j k 
~iralık - Sat~, 

Kiralık - Sirkecide HO:-P;~~ 
, mli karıısında 29 No, TütünCU t 
dışariye azimetim dolayısile de\ırell 
lıktır. • ~ 

Kiralık Hane - Bcşiktışıı ~ 
bahçe, Mısırlıoğlu Sokağı ikinci ~f!P~ 
da. Taliplerin l\1ezk~~-~~~:~~e ./ 
Mehmet Efendiye ~ 

Satım 
Ucuz Ford otomobili.-' ~~l 

nılmış açık bir Ford otomobilı pt 
fiatla acele satılıktır. görmek vr ~ 
etmek arzu edenlerin Galatada ~ ıııı; 
ni .. sokağında Ynkut hanında: ıııı ,) 
muracaatlan. ~~ 

Yazı makinesi - ~ 
Remington markalı Türkçe, _, 
kldvyeli . idarede 11 numaraya ı:ı:ıtı: 

İş arayanlar 
( . 

iş arıyorum- Şirketler4e 
liklerde kAhyalık ve sair ot Jllf~ l 
!erinde müteaddit eksersiz sah~/ 
yazar tecrübeli bir zat iş ara / 
iş verecek zevatın atideki 
müracaatlarL c ı! 

Galnta Topçular caddesi F.~ 
deposu No. 99 Mu~ 

İş arıyorum - Bôrek ,·e 
!\W 

tatlılardan anlar ve yaparım. • ,~ 
müesseseler \'C muhtelif şekilde 
zim vardır. Hali hazırda boşta ~~ 
ğumdan iş anyonun. Arzu edW 
deki adrese müracaatlarL ıı 

Kumkapı nişancasında 51 ~°' 
kAn .sahibine müracaat. ,_/ 

iş arıyorum - Her iş elilll~ 
lir. Biraz Mncarca, Rusça, Türkçe~ 
Hususi müesseselerde bir iş araııı'l'll 
Talip olanlar ( Vakıt) idaresinde ı:ı:ı 
tan.it Abdullah R~cep namı: · ), 
ctsınler. ~/ 

iş anyorum - lJnkapal'ı el 
Haydar cnddesi'ldc Çıkmazl~lı;:. 
ğında 7 No. da Şadan Ef. işsız ııl' 
maktadir. Bir işçiye ihtiyacı ola 
resine miıracaatlan. . / 

. ~l 
İş arıyor - Liseyi ılı.~~ 

Almancaya ' akıf namuslu bir J' 
iki av müddetle münasip bir J,s' 
yor. Arzu cdmlerin Aksarsy •• 1

11 
J 

Kırık tulumba sokak 11 o. 
adresi ne tahriren mürncnatt. 

Muhtelif Jı 
1\.i•· 

Matmazel Anjel - .1
' ft" 

enjeksiyon mütehassısL Taksıı:ıı 
Fınn sokak No. 1 O 

~ 

Gaip aranıyor- As~e~erı 
ve Berut küçük zabit mekteb111 1-Y'· 
olup harbı umumiden e\'\'cl .. 1": 
mahallesinde sakin mticekait ) uı~ı 
Mehmet Efendi oğlu Bekir Na:0ııtİ 
dinin Gazze muharebesinden iaıı" 
ve mematı meçhul katmıştır. , ır. 

aşağıdaki adrese bildirmelert 
namına rica olunur. dJ ~·· 

Meraşta hüktlmet ch·an ll ~ • e 
soka~ında No 14 te S:ıbm 

nıı~~Jı 1ııiını~1fü~nım~ nıı~ı1 ı ( llill ' ını u • 1 
Dr. A. Kutı~ 
MuaycnPhane ve ted1'11~J 

tıljf 
labora~~ 

Ma ul müdür: Refil' 


