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ÇARl_,. ... LI'Iı 
11 HAZiRAN t930 

5 lacı 1enc, Mo 1555 

2 inci sahifede · 
1- M1ın·da Mehmet Ali 
2- Hartcı ve Son tıaberıer 

S llocll sahifede 
1 ·- Eıtren şirketinin 1e Ih 

lilebl reddedildi 

; 3- Kenan Bey Adll}e Ve-
kiline cevap veriyor 

; 
; 4 llncü sahifede : 

' " ı- telek 
NUSHASI & KURU,TUR 

n n ,......,.. • ...., nzz::nw-.......-.-. ............. ......,.....,, na ' 
2- Ceneral Guro bafihı 

Cldlyor 
' 2-- Mektepliler mü abnkuı 

zve ili 
Türk-Yunan ililifnamesi 
Fikri emperyalizim 

Milletler arasındaki hayat ve 
tefevvuk cidalinde yalnız mad
di kuvvetlerin değil, manev1 ve 
fikri kuvvetlerin de büyük bir 
ehemmiyeti vardır. Bunun için 
askeri ve iktısadi emperyalizm 
den başka bir de fikri emperya 
Kzm mevcuttur ki, silahının da
ha keskin, ve ta ruhlara kadar 
ınüessir olması itibarile diğer
lerinden daha kuvvetli ve daha 
ıümullüdür. Fikirlerin vatanı 
~oktur, sözü alelıtlak kabul edi
lemez. Bazı fikirlerin her halde 
\>atanları ve bu itibarla vatani 
\lazifeleri vardır. Bir millet ma
nevi hüviyetinin istiklfilini mu
hafaza edebilmek için herhalde 
bunların tahlil ve tenkidine de 
alışmıı olması lazımdır. 
Avrupalılann istila ve teves

sü siyaseti lisanında bir de "fik 
ri yurt,, diyebileceğimiz "pat
rimoine intellectuel,, tabiri var
dır. "Muslihane hulul,, ün en 
kolay ve müessir şekli kültür 
\le lisan tarikile vaki olan nüfuz 
dur. Medeni milletlerde her şey 
Oidugu gibi ihracat fikirleri de 
~ardır. Bilfarz Fransa kendi 
lllemleketinde bir nevi tedris 
llİstemine çok muarız olduğu 
h de bunu hariçte şiddetle mü 
dafaa etmekten geri kalmaz. 
Siyasete alet ittihaz edilen fikirlerde 
lrıutlak hakikat mev.ıu bahsolmaz 

ayyen bir beter.yet klltlesi üze
rı de m.ıayyen bır tefekkur tarzı, 
lrıuayyen bır hayat tclakkisı yarata
bilmek hiç §Uphesiz fetihlerin en 
'büyiıgtidtir. 

Türk- Yunan itilafnamesi per
şembe günü Meclise veriliyor 

ltilafname dün saat 
Beyle Yunan sefiri 

13 te Tevfik 
arasında 

• 
ımza 

Rüştü 
edildi . 

imza merasimi nasıl oldu, muahedenin esaslarını neşrediyoruz. 

mühim esaslan şunlardır: 
İstanbulda elyevm mevcut 

bütün Rumlarla Garbi Trakya
da bulunan bütün Türkler hiç 
bir kayit ve- şarta tabi olmaksı
zın etabli addolunurlar. Gayri 
mübadil Türklerin Yunanistan
daki ve Garbi Trakya Türkleri
nin Garbi Trakya hududu hari
cinde ve Yunan arazisi dahilin
de bütün mülkleri Yunanistana 
intikal ediyor. 

ranm 125 bin İstedim gayri mü 
badil Türklere, 150,000 !sterli
ni mübadele mmtakaı;ı dahilin
de kiin emlaklan için G. Tra
kya Türklerine, mütebaki 150 
bin !sterlini de etabli Rumlarla 
Yunan tebaasına İstanbul hu
dudu haricindeki emlakleri için 
verilecektir. Saltanat hükı'.'ımeti 
pasaportlarile gitmiş veya firar 
etmiş Rumlardan hiç biri döne
miyecektir. 

Mübadil emili e gelince bita
raf aza bu hususta iştişan bir 
hüktlm vereceklerdir. 

Muahede nasıl 
imza edildi ? 

ANKARA, 10 (Telefonla) -
Türk - Yunan itilafnamesi bu
giın, öğle üzeri Hariciye Veka
letinde merasimle imza edilm•~ 

• ZI 
dün 
Fransız edibi 

M. Klot Farer dün 
İstanbula geldi .. 

Türk dostu edibin 
beyıınatJ 

• 

Maruf Fransız edibi M. Klot 
Farer dün sabah Tadla vapuri
le şehrimize geldi. M. Klot Fa
rer bir muharririmize demiştir 
ki: 

- İstanbulu çok severim. 
Bütün Fransız muharrir ve şa
irleri de güzel memleketiniz i-

• 
ımza edildi., 

Gazi H:ı.ntn dlln muva•11lal v• bir milddet tevakkuf 
buyurdukları BIJ:ılJgUkten bir man:ıar• 

üyük Reisim·z bu~ ~ 
1 İJ 

ün 11 de geliyorla 
Gazi Hz. dün Bozöyükte bir müdde· 

tevakkuf buyurdular, 
dün geceyi Vezirhanında geçlrdlleı 

. Evvelki akşam Ankaradan 1 İçin dün öğleden sonra Vali V 
1 hareket ettiğini yazdığımız Ga-. -~li ve Şehremini Muhiddin Bı 
1 zi Hz. dün sabah Eskişe~ ~o Kumandam Şi.ıkrü N 
vasıl olmuşlar ve binlerc~· lialk i4,F°ve ~ müfetti i Hakkı <: 
tarafından hararetli tezahüratla nali ~ Ha:ydarpaşa'd, 
karşılanmışlardır. Gazi Hz. b t: · · · teveccihen harek_ 

1 müddet istasyonda istiı'i 11 e 
1 sonra Bozöyüğe hareket buyur
~ muşlardır. Gazi Hz. B6z~··k'fefillf.ıJ!il 

M. Klot .f11rer ile C. Guro I' bir kaç saat tevakkuf b urd aen 
ç~n ayni hissiyatı b~slemekte- tan ve Bilecik meb'usu 1 . ·m ~ 
dır. Burada uzun muddet kal- Beyin kereste fabrikas zf --. 

nin seyahatlan o 
usi muhabirlerimı 

telgraflan smısi 

mak istiyordQhl. Fakat Pariste ret ettikten sonra bi r9f 
çok mühim işlerim ofdugu için halkın alkı ları ar'asmda~~~ 
yarın (bugün) avdet etmek me- bula müteveccihen 
cburiyetindeyim. Türkiyenin ı yurmuslardır. /;:_ 
eskisine nisbetle çok değiştiği- lstan"bullular, 
ni işitmiş ve bu hususta bir çok te ciflerini bu 
neşriyat görmüştüm. Vaziyeti lerdir. 
yakından tetkik ederek yeni ReisicumhuFHazretlerini Vi-

(Mabadi dördüncü sahifede) 19.yetimiz hududundan istikbal 

Son devirlerde askeri ve iktı
•adi emperyalizmin, gittikçe 
tenevvür eden beşeriyet müva
tehesinde eski kredi ve otorite
•ini kaybetmesi üzerine fikô 
tınperyalizmin meydan aldıgı
ı:ıı gorüyoruz. Şimdi milletlere 
tevessü ve inkişaf için en bü
~k hamleyi veren amil fikri 
kudrettir. Faşizmin en büyük 
tahrik manivelası, vazettiği fik 
ti ve harsi sistemdir. Yunan ve 
~oma medeniyetlerinin başlıca 
'olarisi olduğunu iddia eden 
t'ransa, bunu bütün dünyaya 
Yaymak için uğraşmakta ve lil
~ım gelen her tiırlü fedakarlıgı 
ıhtiyar etmektedir. Fransız ha
riciye nezaretinin en büyük yar 
dımcılan sefirlerinden ziyade 
ınemleket memleket dolaşan 
t'ransız konferansçılan ve mü
tefekkirleridir. 

Senelerdenberi sürüncemede 
kalan Türk-Yunan itilafi, dün 
saat birde Tevfik Rüştü B. ile 
Ankara Yunan sefiri arasında 
imza edildi. İki hukı'.'ımet arasın 
da 7 senedenberi uzayıp giden 
mübadele ihtiHiflarmın en niha
yet bir sureti tesviyeye raptedil 
mesi cidden şayanı memnuniyet 
tir. Türkiye hükumeti bu itilaf
name ile azami itilafperverliği
ni ve komşu hükumetle bütün 
pürüzleri bertaraf ederek müna 
sebetlerini sağlam bir esasa bağ 
lamak hususundaki hüsnüniye
tini ispat etmiş oluyor. Yunan 
hükftmetinin de ayni hüsnü ni
yetle mukabele edeceğinden şüp 
he etmek istemiyoruz. 

Firari Rumların kaffci eml§ 
ki, Yunan tebaasile etabli Rum
lann İstanbul haricinde kain 
mallan Türkiyenin yedi tasar
rufuna geçiyor. 

Tevfik RUşliJ 
Bey 

Po/lhron- "_,.... ............ .,... ........... .........,.....,. ... .....,..,....,...,...,..,...,......,.......,. ..................... ....,....,....,....,,.. .. ...,!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!I!!..,.. 

Fikri hayatın bazı safhaları 
vardır ki inkişafları için her ha 1 
rle istihasal ve muhtariyete ve 
milli dehanın ibda kuvvetine 
ihtiyaçları vardır. Bir millet 
tarihini dahili harici tetkiklerin 
den öğrenmek zaruretinde kal
nuşsa o ancak başkalarını takip 
etmiş demektir. Halbuki bilfarıı 
büyük Türk tarihini büyük bir 
'I'ürkten daha iyi kim idrak e
debilir? Fikri emperyalizme ge 
ne ancak fikir kuvvetile muka
vemet etmek mümkündür. Bü
}'iik Türk Halaskarı, milletini 
her türlü emperyalizmlerden 
kurtardığı gibi aslma ve nesli
ne ait fikri kapitülasyonlardan 
da kurtarmak azmindedir. 

Muazzam tarihimizin yeni 
bir deha şulesile aydınlanması 
'I'ürk fikri hayatına istiklal ve 
benliğini iade edecektir. 

ZEKi MESUT 

İmzalanan itililfnamenin en 

Yunan hükumeti bu emlak 
sahiplerini tatmin için 425,000 
!sterlin tahsis edecektir. Bu pa-

Mecliste şeker layihası 
Layiha hararetli münakaşalara 

sebep olmuştur. 

Bazı meb'uslar, şeker fabrikasının zararı 
idaresizlikten ileri geldiğini söylediler. 

ANKARA. 10 (Milliyet) - İktı- geçilerek kabul edilmiştir. 
sat vekaleti tarafu d n mubayaa olu- Bundan sonra milli Bankalarc, 
nacak merinos koyunlarilc ko !arının teşkil olunacak !jeker şirketine dair 
mubayaası hakkındaki kanuı;ı layiha- layihanın mtizakercsinde iktıaat vek 
sının müzakeresi esnasında İktısat 1i izahat vererek memleketimizde şe 
Vekili ızahat vererek şimdiye kadar ker ve şekercilikle istigal işinın h•· 
bu koyunlardan 2500 kadar müba- nüz dört senelik bir iş olduğunu ve 
yaa ve tevzi olunduğu, bunlardan bunun da Alpullu ve Uşak fabrikala
yün noktai nazarından İstifadenin rı vasıtasile yaptırılmakta olduğunu 
çok mlibim olduğunu, şimdiye kadar 
yapılan tecrübelerin eyi netayiç ver
diğini, bu koyunlardan lüzumu kadar 
ır.übayaa ve memleket dahilinde cin 
alerini teksir etmek suretile azami 
on sene zarfında yün ihtiyacatımızı 
karşılayabileceğimizi söylemiş ve bu 
koyunları yetiştirme tecrübelerinin 
Ankara civari Eski§ehir ve Sultan 
suyu mıntakalarında yapilmakta ol- 1 
duğunu, fakat muhitin yüksek olma
sı dolayısile şark vilayetleri havali
sinde henüz tecrübe edilmediğini ve 
buna mutahassısların müsaade etme 
diklerini binaenaleyh bu sene bütçe
sindeki yüz bin liralık tahsisatın bu 
suretle sarfolunacağını beyan etmişr------------- tir, Eskişehir meb'usu Emin B. bu 

Varan ilç! 
Takımımız !J ilncil 
oyunda da mağlup 

Dresten, 10 ( Mllltget)
Htıklm bir oyun. 3 - l 

koyunların yetiştirilmesi hususunda
ki tecrübelerini anlatmış ve bazı yer 
!erde fena neticeler elde edildiğinden 
bahsetmiştir. Şakir B. devamla bu 
fena neticelerin bazı hususi tesirler 
den ve mevcut yetiştirme tecrübele
rinin noksanliğindan ileri geldiğini 
ve hakikatte merinos koyunlarının 
menşeini mutahassislarm Ödemiş ve 
Menderes vadisini göstermekte ol
duklarını söylemiştir. Muteakiben 
kanun maddelerinin müzakerelerine 

Şakir Beg 
Alpullu fabrikasının §İmdiye kadar 
normal bir surette yaşamakta ve iş 
görmekte olduğunu ve vaziyetin şa-

(Mabadı dördüncü sahifede) 

yadis 

tir. Nal şeklindeki yeşil masa
nın ortasına Hariciye Vekili o-j 

(Mabadı dördüncü sahifede) 1 

Madam Şeridan 

Dünyanın tanınmış belli baş-
1ı kadınları arasında heykeltraş 

Madam Kler Şe 
ridan seyahatla 
rı, san'atı, gü
elliği kadar, ka 

leminin kudreti 
le de maruftur. 

Madam Şeridan 
bundan bir müd 
Jet evvel de 
Tıirkiyeyi ziya
et etmiş ve bu-

rada tanınmış 
bazı Türk rical ve erkanı ile de 
görüşmüştü. Madam Şeridan ge 
rek başka memleketlerdeki, ge
rek Türkiyedeki bu seyahatle· 
rınde tanıştığı bazı zevat ile ge 
çirdiği kalp maceralarını ahiren 
yazdığı bir kitapta açıkca hika
ye etmektedir. Hakikaten şaya
nı dikkat bir çok safhalan ihti
va eden bu kıtabı "Politika" re
fikimiz bugünden itibaren tefri
kaya başliyacaktır. 

Mektepliler 
miJsabNkası 

:.,7 inci hafta başladı 
57 inci balta baflam,ıtır .. 

Gazetemizde çıkan haberler. 
den en ınDhlmlnl seçip cu
martesi akşamına kadar mtt
sabalıa memıırlutuna cönde
rlolz. Neticeler pazar ronü 
neşredilecektlr. 

CUT ICI 

J • • ' .. ·-

- Yukarıda sağdan itibaren, Müstakbelde inıa edilecek Türk abideıioin bulunduğu yeri ti 
pit eden sfitunun önünde Türk zabiti ve Ceneral Guro, Ceneral Guronun yaralandığı m 
hallin üzerine dikilen sütunun üzerindeki kitabe timdi eradan alınarak resimde görfildü • 
gibi bnyük abidenin üzerine kanulmuıtur.Soldaki resim de Ceneralı orada gösteriyor. or 
tada Ceneral Guro nutuk a6yliyor, qajıda Franaı; sefirinin nutku ve merasimin bey'et 
umumiyeai r6rlll0yor (Yazısı uçüncü sahlfemizdtdir) 
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"Milliyet,, in tarllıi tefrikası: 6 

ıh-~ti~ısırda Mehmet 
. ~-

-.-

him kendini gösternıişti. 
tehmet Alinin oğlu babasın• en biigüh j yardımcı oluyordu .. 
• 

~ 

HARiÇTEN 

Sosyalistler 

Radikal Fırkanın 
ortadan kalkacağına 

pek men1nunlar. 
BORDEAUX, 9 A.A. - ~ 

syalist kongresi ?İraat mesel<' 
ni uzun uzadiy:ı 
müzakere etme 
ğe karar ver 
miştir. M. Uor 
Blum radika\ 
fırkasının ya
kında ortada 
kalkmasından 
sosyalizmin pe: 
büyük istifade 
ler edeceğin 
söylemiştir. Fı, 

ka katibi umu 
misi M. Paul 
FaÜre in~ihaba· 
tın gerek birinci, M Uon Blum 

gerek ikinci devrinde sosyalist 
namzetlerine verilen reylerin 
kimler tarafından verilmiş olur 
sa olsun sosyalistler tarafından 
kabul edilmesini talep etmiş ve 
fakat M. Blum gibi herhangi 
bir fırka ile ittifak etmekten im 
tina etmiştir. 

Tayyare şenlikleri 

'akat Suriyenin ehemmiyeti Oradakilerin hepsi birer bi- VİENCENNES, 9 A. A. -
fü~ünınekten geri kalmıyor- rer çalıştı, halıya basmadan u- Tayyare şenlikleri dün ve bu
İstediği şey Vehabilere kar zanıp, ortadaki elmayı almağa gü? Reisicumhurun ve hava iş
ıaşa:-drğı harekata mukat•il uğraştı. len nazmnın hu~uru ve Fr:ın~a 

Rusya-ltalya· 
---.---

Rusyanın ithallib 
Jtalyayı ihya mı 

ediyor? 
Romadan yazılıyor: - İta

lya - Rusya arasındaki ticari 
j münasebatın arttığı yeni neşre-
1 dilen rakamlardan anlaşılıyor. 

-~ .::.:susta buradaki Sovyet ti
caret mümessili bir tebliğ neşre 
derek iki memleket arasındaki 
ithalat ve ihracat münasebatı 

ı nın bir kat daha artacağını, i
lan etmiştir. Bu tebliğ bütün fa-

l sist gazeteleri tarafından neşre
dilıniştir. Hatta bazı gazeteler 
buna hususi bir ehemmiyet ve
riyorlar. Stampa gazetesi Süve-
yiş ve Cebelitarık geçitlerinin 
İtalyan ticaretinin dünya ile mü 
nasebatını tahdit ettiklerini sö
yli verek bu ticaretin şarki Ak
deniz havzasında ve bilhassa 
Karadeniz ile münasebatını in
kişaf etmesine İtalyanın ehem
miyet verdiğini yazıyor. Bu ga
zete mezkur sahalarda iptidai 
mevat itibarile rengin olduğu
nu, oraları ile ticari münasebatı 
arttırmak suretile İtalyanın ik
tisadi serbestisini kolaylaştıra

cağını ilave ediyor. 

Jaoonyada değişiklikler 
TOKYO, 10 A.A. - Bahl"iye 

nezareti erkanı arasında mühim 
tebeddülat yapılmıştır. Bilhassa 
na.zır muavinile büyük erkanı 
harbiye reis vekilinin değiştiril
dikleri resmen bildirilmiştir. A-

iye Valiliğini de alınaktı.. Fakat bütün bu zahmetler nın. en .meşbu~ P:lo~lannın. ıştı-
4ehmet Ali Suriye için besle/ beyhude oldu. Herkes bu elma- r'.1101~ ıcra ~.dılrruştı~. Şen!ıkler, 
i bu emeli nihayet Babıaliye yı uzanıp almanın imkansız ol- bır ~urat mus~bakasıle hıtama 

.. lirdiği zaman buna Babıali- duğunu söyledi. Sıra İbrahime e;rruş ve bu musabakayı tayyare 
muvafa1cat etmiyeceği der- gelmişti. İbrahim elmayı alabi- cı Doret kazanmıştır. 

mira! Katonun yerine görüş ve 
düşünüşleri kabinenin noktai na 
zanna daha uygun bir zatın geti 
rileceğine dair bir şayıa dolaş
maktadır. Maamafih, bu haber 
henüz resmen teeyyüt etmemi~ 
tir. Amiral Katonun Londra de
niz muahedesinin tasdikina kar 
şı daha az kolaylıkla mücadele
de devam etmesi için kabinenin, 
bilhassa bahriye nazırının lıazı 
değişiklikler daha yapmak arzu 
sunda olduğu zannediliyor. 

Sefir dönüyor 
anbışıldı. Mehmet Ali Hi- leceğini söyledi. Fakat buna 

dan henüz Mısıra avdet. et- herkes güldü. Çünkü İbrahim 
:ien evvel İstanbaldan Lltif· kısa boylu bir adamdı. İbrahim PARİS, 9 A.A. - Romanya 
.ıa namında bir zat gizli bir gayet sakin ve kendine itimat sefarethanesi sefir M. Diamandi 
:nanla Mısır :·.idivi olarak ettiğini gösteren bir tavurla 1 nin ~ükreşe a~?et emrini ~lmış 
ıderilmiş, fakat Mehmet A- halıyı kenanndan tutarak kı- oldugunu teblıg etmektedir. 
'n adamları tarafiDdan yapı- vırmağa başladı. Bu suretle ha 

Feshettiler .• 
MADRİT, 9 A. A. - Kata-

bir baskın neticesinde tutu- !mm üzerine hiç basmıyarak ya 
\k öldürülmüştür. Bu vak'a vaş yava§ elmaya yaklaştı ve 

Kinunuevvelinde cereyan kolayca uzanıp aldı. l?ny":'d.a maha111 Le~celerin is
"ştir. Yani Meh.net Alinin Bu rivayet ne kadar doğru- tım~lm.ı ~eneden emırname fes 

i1
1 i azda Vehabi harekat.ile meş dur? .. Mesele orada değildir. hedilmıştir. 

balmıduğu bir zamana tesa Yalnız bundan anlaşılıyor ki 
Sahte para •• ediyotdu. Mehmet Ali Arabistan hareka-

.fehmet Ali Mısıra avdet :t- tının maharet ve dirayet istedi- MADRİD, 9 A.A. - Zabıta 
en sonra Hicazdaki oğlo ğini anlatmak n muvaffakiye- saht~ ~a ~apan bi~ fabrika keş 
ıun ile Abdullah arasında ak tin &ÜÇiüğünü göstermek iste-, f~tmıştır. B!r çok kimseler tev-

1' 1• ilen barışıklık, muvakkat bir mişti. Diğer taraftan da Arabis kıf olunmuştur. 
tarek~en başka bir şey de- tandaki kabileleri kendi tarafı-
li. Çünkü 816 da Arabistan na celbetmek icap ediyordu. İmtihana girmiyenler 
rkitı yeniden başlamıştır. İbrahim Yenbug'dan 9 Teşri- SEVİL, 9 A.A. - 57 talebe 
lu sefer Mısır ordusunun ku- nievvelde Medineye hareket et- nin imtihanlara kabul edilmeme 
ııdauru Mehmet Alinin oğlu ti. Orada Hanakiye mevkiine si dolayısile tıp fakültesi talebe 
ahim aknış bulunuyordu. İb gitti. Orada umumi karargahını si arasında büyük bir heyecan 
imin refakatinde bir de Va- tesis etti. Bundan sonraki 1 hüküm sürmektedir. 

Cekler tahrif ediliyor! 
BUENOS-AİRES, 10 A A. 

Bankalardaiı birinde Brezilya 
parasile 524 bin kuruşluk bir hır 
sızlık ortaya çıkarılınıştır. Bu 
ihtilas çeklerin kıymeti bir usul 
ile tahrif edilınesi suretilc vuku 
bulmuştur. 

lçtima bitti 
CENEVRE, 9 A.A. - Be

ynelmilel Cemiyeti Akvama mü 
zaheret birliğinin 14 üncü umu
mi içtirnaının netayici hitam bul 
muştur. 

ere isminde Fransız zabiti aylar hep araziyi anla
unuyordu. mak, hasmın vaziyetini tet
brahim bu harekatın başına kik etmek için ileri keşif 
tiği zaman yirmiyedi yaşın- kollan yollmakla geçti. Diğer 
-dı. taraftan ani hücumlarla Vehabi 
16 aeneai Ey!Ulünün 23 ün- ter mütemadiyen taciz edildi. 
Hicaza hareket etti. İbrahim Arabistanda bedevilerle şehirli 
IDlit yapmak ve cüretkarlık- ler arasındaki husumetten isti-

Arazi sahibi gayri 
mübadillere tevziat 

3iiyük bir kabiliyet göster- fadeyi düşündü. İbrahim bu tef Tevzı"attan ı" stı"fade içı"n 900 gayri 
.ti. Bu seferki harekatta Me rikanın neticesi olarak V ehabi-
e ile Vehabilerİ.ı\ son sığın- leri perişan etmekte kabil ol- mÜbadfl müracaat e tti. 
lan Deriye araslllda 800 ki- duğunu hesap etmişti. Babasın . 
ıetrelik bir ~ölü .g~ icap dan aldığı bir mektupta para ile Gayri müha~iller. cemiyeti,! ~esi_ üzerine eski~e~ ~ıye~ e-
yocdu • .Medıne ıle uhıl ara- satın alınabilecek Arap reisleri- nv•-=kkıııfat sahiplenne mahsus dılınış Yunaıı emlikinin vazıye
t& ve 80llra llwr ile olan ne para vadetmesi, makam ve tevziatı bitirmek üzeredir. Ha- ti tavazzuh etmesinin beklerutıe 
Jdıtı da hesaba katmca mii§ mevki istiyenlere de ele geçe-' ziranın on bqinci gününden iti- si muvafık görülmüştür. 

1 lt aıikirdL cek yerlerin idaresi tevdi edile- baren arazı sahiplerine para tev Diğer taraftan gayri müba-
;ölde fazla olarak Mısır onlu ceğiııi .öylemesi ihtar ediliyor- ziatma bqlanması için istihza- dillere istihkaklarının takriben 

ı ıa ctiipnen olan bir çok ka- du. rat yapılmış ve aJikadarlarm lis yüzde kırkı nispetinde verilecek 
1 

( ıler de vardı. Onun için Ve- Araplar arasındaki tefrika- tesi tertip olumnuştur. llüraca- bonoların tab'ı hitam bulmuş-
1 ıl kuvvetlerine teadüf etme dan bu nretle istifade edilince at eden arazi ııahi.plerinin mik- tur. 

evvel bu kabilelerin her ta- Deriye üzerine yürümenin ko- tan 900 ü mütecavU:dir. Fakat Bunların tevzii için emir bek 
tan yapabileceği hücumlarla lay olacağı heııap ediliyordu. bunlar meyanında takdiri kı- lenmektedir. 
m ordU9UDWl yorulmuı ihti İbrahim Arap şeyhlerine te- ymet muamelesi ikmal olunup Gayri mübadiller cemiyeti i
li yok değildi. Bir hesaba gö minat vererek kendilerinden ta tevziattan istifade edecek va- dare heyeti dün toplanarak cu
JU çöllerde 7,000 kişilk bir or hiç bir vergi alınıyaıı:ağmı aöy- ziyette bulunanlar 317 kişidir. martesi günü aktedilecek altı 
mn 40,000 deveye ihtiyacı ledi. Ordu için alacağı her şeyin Bunlar da bitince yeniden aylık kongre için altı aylık rapo 
'1. Bütün vesait deveden i- de parasını vereceğini temin et mnaakkafat sahiplerine tevziat runu hazırlanmıştır. 
etti. Halbuki Vehabiler mev ti. Umumi bir af ilin etti. yapılması düşünülmüşse de yeni Kongrenin çok hararetli ola 
:rine çekilmişlerdi. tbı;'lhim bundan sonra, 6,000 imzalanan Türk-Yunan itilifna cağı sövlenmektedir. 
Onların üzerine gidebilınek kişilik müstahkem bir yer olan .. .. ................ _.._, ...... , , ....... .....__.. 
l hem bu.,uzun çölü geçmek Ras mevkiine hareket etti. Bu- .. .. A. 

ndeb~rçok evekaybetmek r~~, şiddetli bir m~avemet Kağıt para Banknot 
mı geliyordu. gosterlyordu. Altı ay suren mu ' 

' lehmet Ali oğlu İbrahimi hasara esnasnda Mısır ordusu- t 
:az harekatına göndermeden nun üçte biri zayiata uğramış : \evlet Bankası layilıasınoa 

tadih1t yapıldı ... 
-el bir gün Kahirede bütün tır. 
nandanları, işlere aklı eren/ Fakat Meteyir kabilesi reisi 
ıınlan topladı. Onlarla yapı- Feysal İbrahim tarafından elde 
ık şeyleri görüştü. Onlara edilıniştir. 
ini söyledi. Sonra salonda Feysal'in nüfuzu Necid de bi
lı bulunan büyük bir halı- le kendini hissettiriyordu. Ras 
ortasına konmuş bir elma- kalesine ancak buranın şeyhi 

ıostererek dedi ki: jile İbrahim arasında aktedilen 
- İçinizden biri hiç bu halı-! bir itilafla girildi. Şeyh kale
basmadan ortadaki elmayı nin teslimi için bir şart koymuş 
• irse ordıınıın kumandanlı-: tu. 
ona verecei>im (Dev.amı var) 

ANKARA 10 (Telefonla)
Yann Mecliste Devlet Bankası 
layihası, Kibrit İnhisarı imtiya
zının Amerikan gurupuna veril
diğine dair olan layiha, müzake
re edilecektir. 

Hiikumet, Devlet Bankası 

layihasmın banknot ihracı fas
lında bazı tadilat yapılınasını 
talep etmiş ve bu tadilat bütçe 
encümeninde tesbit edilmiştir. 
Tadilat, piyasada evrakı nakdi
ye ve banknot gibi iki kağıt pa
ranın birden tedavül etmemesi
ni temin eden bir formüldür. 

HABERLER 

Siman raporu '~™~·t 
Hindistanın vaziyeti 
zannedildiğinden 

çok mühim 
LONDRA, 10 (A. A. ) - Simon 

raporunun Defreclilmeıi üzerine lngil 
tere halkı Hindistan meselesine ait 
korkunç güçlükleri her vakit oldu
ğundan ziyade bugün daha iyi bir 
surette anlamağa baflamııtır. Gaz.,_ 
lelerin hemen hepıi Simon raporu
nun ilk kıommm neıri hakkındaki ka 
ran taıvip etmektedir. Bu birinci 
k11an raporda zikredilen tedbir ve 
tavıiyelere ve Hindiıtanda elyevm 
tatbik edilen idare tarzının bir mu
vaffaluyetaizlik teıkil ettiği maalin
de olan neticeye bir mukaddeme bük 
münde addolunmalrtadır. 

Muallimlerin terli 
ve tecziyeleri 

Dün kabul edilen kanunda 
neler var'? .. 

ANKARA, 10 (Tlefonla) - bitirdikten sonra ecnebi memle
Bugün B. M, Meclisinde ilk ve ketlerde tahsil görenler ibraz 
ora tedrisat muallimleri terfi ve , ettikleri vesikalar Vekaletçe tas 
tecziyeleri hakkındaki kanun dik olunursa ve ilk defa mesleğe 
kabul edilmiştir. giriyorsa teadül kanununun ye-

Ehemmiyetli esaslan havi o- dinci maddesi mucibince onwy 
lan kanuna göre, orta, tedrisat cu dereceye girerler. 

Amele fırkasının fikirlerini ter- kanunu hükümlerine tevfikan Orta tedrisat muallimlerinin 
v!ç e<!en Daily Herald ~azeteıi eliyor orta tedrisat mektepleri mual- terfi muamelesi her sene Ağus 
kı bir kaç korkak ve urkek adamın 1. l . · 1. - · · d t nih · k dar "kmal d" 
karımnda amana gelmok bir hainlik ı~ en m~avın ıge ıntısap e en- ~s ayetıne. ~ . ı . .. e ı-
ve yüreksizlikten başka bir şey ola- lerın dahıl olacakları maaş de- lır. Her muallimın gırdıgı dere
mu. Maamafih, tiddet .-. huıunet receleri ile bir derece daha ıyük ce 1 Eylulde başlar. 
göstermek te tavıiye edilemez. sek dereceye geçmek için lazım Her sene terfi eden muallim-

Muhafazakar gazetelerden Mor· olan kıdem zamları şövle tesbit !erin terfi cetvelleri Resmi gaze-
ning Poıt ıu sözleri yazıyor: "Simon edilıniştir: te ile itan olunur. 
raporu o kadar müphem ve o kadar Teadül derecesi: Orta tedrisat müdür ve mu-
ince tahlillerle doludur ki bunlardan • 
bir netice çıkarmağa çalışmak bey- 12 - Bir sene sitaj. avmlerine muallimlik maaşın-
hude bir zahmet olur. Liberal ga- 12 - iki sene sitaj dan başka şu zamlar verilir: 
zetelerden News Chronicle, Hintli- 11 - Üç sene sitaj Orta tedrisat müdürleri: 
lerc nazariyattan vazgeçmelerini ve 1 O - Üç sene sitaj Leyliler için ayda 85, 
nmeli tderrüat ile uğraımalarmı 9 _ üç sene sitaj Nahariler için 50. 
tava.iye ebnektedir. Müstakillerin 8 _Üç sene sitaj Muavinler: 
fikirlerini neıreden Daily Telegraf 
gazetesi, kısa bir müddet zarfında 7 - Üç sene sitaj Leyliler. 50, nahariler 35. 
idari muhtariyeti haiz bir hükiimet 6 - Üç sene sitaj Muallim mektepleri müdür-
teşkili suretile Hint meıeleıinin hal- 5 - Beş sene sitaj leri. Leyliler 90, nahariler 60. 
line çalışmak ı_nümk•fo olamıy~ca~ 4 - Yinni beş sene ı>'.ınun<la. Muavinler leyliler 60, naharileı 
ve bu yo~dak~ gay~~t~erden bar ~etı- Orta mektep derecesinde bir 40 lira. 
ce elde edalemıyecegını beyan edıyor. l · L. ··d·· 1 • Le l'l • · 

Mancheıter Guardian gazeteıi; m~~t~?ten m~zun o ~P. ta resım, ıse m~ ur en: . y ı er ıçır 
Hindiıta...,a verilecek yeni idare tarzı elışı, Jımnastık, musıkı, tabahat 100, nahan 75. Muavmler: ley
nın Hintli köylülerin ihtiyaçları ve biçki ve dikiş gibi atölye mual- liler için 7 5, nahariler 50 lira a· 
şi.ı_n~i~ halde mahdut .. ~b~liY.etleril limliği şahadetnamesi veya eh- lacaklardır. 
gozonun de tut";'••-!< duıunulup ha- liyetnamesini haiz olanların or-1 Layihada bundan sonra illı 
zırlaruna11 tav11yesande bulunuyor. - d ll"ml" • • · t d · lli 1 .. k. k 
Mezkür gazete bu yeni idare teldi ta mek~eple.r e m~a ı ıı;e ıntı e ı:ısat ~u~ . m erı ı ı ısm; 
hazırlanırken mesleki aınrflardan is- sap ettıklerı takdırde dahil ola- tefnk edilrruştır. 
tifade edilmeıi vasi mikyasta tetkik cakları maas dereceleri ile bir 1 - Muallim mektepleri me
ed~mek icap ettiğini de kaydeylemek dereceden daha yüksek derece- zunları ve orta tahsili ikmal e· 
tedir. ye geçmek için tazım olan kı- derek umumi ve mesleki ders-

Timeı gazetesi Simon raporunun dem miiddetleri: !erden imtihan geçirmek sureti~ 
mütaleasından hasıl olan ilk intibam · 1 ır l"k h d · 1 gayet büyük ve müıkül bir vaziyet Teadül erecesı: 

1 
e mua ım ı şa a etnamesı a -

karıısında bulunulduğu merkezinde 15 - Kıdem müddeti bir sene mış olanlar, veyahut yükset 
olduğunu yazd•ktan sonra diyor ki: sitaj. mektep mezunlarından olup tr 
lngilizler, Hindistandaki ahalinin ma 15 - İki - iptidailerde başmuallimlik veya 
halli meratibi ara11nda, velev bitaraf- 15 _Üç- müdürlük yapanlara eski ka-
lıklan ve muhtelif mezhepler erbaba 14 _Üç_ nunda olduğu gibi muallim de-
araamclaki rekabetlere karıtmaktan Ü nı·ıecektı·r. 
uzak dunnalan sebebile olıun, uzıın 12 - c -
bir müddet daha çok mühim bir mev- 11 - üÇ- 2 - Orta tahsilini ikmal e-
ki i~gal eylemekte devam edecekler- 10 - Üç - derek ilk mekteplerde muallim-
dir. 9 - Üç - lik yapanlar. Bunlara muallim 

BOMBAY, 10 A. A.e - Bombay 8 - Dört - muavini ismi verilir. 
C_hronicle gazetesi, Hint m_:ıtbuatını~ 7 _ Yirmi beş sene sonunda. İ 
Sımon. raporuna. karşı al~gı vazıye_tı Orta tedrisat mektepleri mu- Ik tedrisat muallimlerinin 
akııettıren ve "Sıman koınısyonu Hm . . . teadülü hakkındaki kanun mu-
distanı tahkir ediyor., serlavhasile çı allımlennden itse sınıflar~da cibince dahil olacaklan derece
kan bir makaleainde diyar ki: Simon ders alanlar haftada azamı 15, ler ile bir dereceden daha yuka
raporu münakkitlerin korktuğundan diğer orta orta mekteplerde de- · 
daha çok fenadır. rs alanlar haftada azami 18 saat rıya lazım olan kıdem derecelen 

Times of İnöia gazetesi Siman ra- ders okutmakla mükeleftirler. şöyle tesbit edilmiştir. 
Teadül derecesi: porunun hayuh bir alamet gibi gö- Lise sınıflarında dersi olan 

ründliğünü yazıyor: . . d l · 15 16 - 3, 15 - 3, 14 - ; 
muallıı;ılerm _ ers sa.at en 13 _ 3, 12 _ 3, 11 _3, 10-3 

__ ,. ten eksık oldugu takdırde orta 
9 3 8 3 7 

y· · d" 
derecedeki sınıf ve mekteplere •

1 

- • da · - ırmı ye 
1 

Balkan itttf akı verilecek derslerde bu saat mik sene sonun · 
tan on beşe iblağ olunur. J ANKARA, 10 (Telefonla) -

Bunun haricinde ders alan Maarif teşkilatı kanunununllin 
orta mektep muallimleri ile ka- ci maddesi ahkamının iki sene 
nuni şartlan haiz olmak üzre müddetle tehiri hakkındaki la

ATİNA, 10 A.A. _ Meb'u- orta tedrisat mekteplerinde ders yihanın müzakeresinde İbrahim 
deruhte eden memur muallim Alaettin B., muallimlere veril

san meclisi tatil devresi nihayet ve mütekaitlere ayda maktuan mesi bu layiha ile talik edilecek 
bulduğundan müzakerelerine ye 8 lira ücret verileceği gibi Ve- olan mesken bedelleri, muallim
niden başlamıştır. M. Papanas- kalet lüzum görürse ecnebi ll- ler için bir tesellidir, verilsin. 
tasyu, Balkan hükumetleri ara- san mualimleri için kadrosun- Muallimlerin ihtiyaçtan vardır. 
sında bir konfederasyon vücu- dan ayırdığı gibi bu şekilde ec- Dedi ve Dahilİ'ye Encümeni 
da getirilmesini tavsiye etmiş nebi lisan muallimi dahi kulla- namına Abdülmuttalip B.: 

Yunan meclisinde 
bir teklif 

bu tarzda bir konfederasyon te- nabilir. _ Mesken bedellerinin tedi-
şekkülünün Avrupa hükilmetle Bu ücretler hakkı müktesep yesine tezyili bir zarurettir. Hu 
ri ar~da bir birlik teş~li hak teşkil etmezler. susi idarelerin mali vaziyetleri 
kındaki tasavvurun hakıkat sa- Uhd 1 · d ··d·· lük" ti" "di B kanun kabul e-e enn e mu ur , mu- ne cesı r. u 
~asınabeyç~ ko~y;:tıraca avinlik bulunanlar haftada aza- dilmene muallim maaşlarından 
gmı B~:"1~ü~ ·ti ~ mi 12 saat kadar dersle mlikel- bir milyon liraya yakın bir açık 
tasyu, an .. me en m~- teftirler. kalacaktır, dedi ve rayiha reye 
rahhasla.rın.d~ murekk~p hır Türki ede yüksek tahsilini konarak kabul edildi. 
kongrenın ıçtımaa daveti fayda y 
lı bir şey olacağını kaydetmiş ------------ -------

ve meb'usan meclisi müzakere Maskelı·ıer I salonunun içtima yeri olarak 
kongreye tahaisini hükilmetten 
istemiştir. 

M. Venizelos, verdiği cevap
ta Balkan hükfunetleri murah
haslanndan mürekkep bir kon-. 
grenin toplanmasını teveccüh 
ve muhalasatla karşılayacağını 
temin etmiş ve demiştir ki; bu
nunla beraber hükUmet bu kon
greye resmen iştirak edemez. 
Çünkü, bu meselenin beklenen 
neticeleri derhal verebilecek ka
dar olgun bir hale geldiğine hü
kumet kani değildir. 

Maamafih, hükumetin bu is
tinkafi meclisin içtima salonunu 
kongrenin müzakerelerine tah
sis etmesine bir mani teşkil ede 
mez. 

Adliye Vekili M. Esat 
Bey ·cevap veriyor . 

''Mustafa hayrı beyin maske
llf erle bir milnasebetl yoktur,, 

ANKARA, 10 (Telefonla) - İstanbul .. ' sindeki şah.adeti, usulü vcc;h.ilc Ankara 
da avukat Mustafa Hayri Beye bugün şu 1 

mahkemesinde mevzuu bahsedilmiştir. 
tcleraf çek.ildi J Tclgr.ıhnda dediii &ibi. Ankara ın'lhk('· 

Vekil B. telgrafınızı okudu. Bana o- j mesi huzurunda bcyanatt:ı bulundurmağ:ı 
lan beyanatını size aynen naklediyorum: ne bir sebep görüyorum. ne de bir sall
••uahkcmcdc davayi müdafaa ve izah c- hiyctim vardır. Mustafa Hayri !5.. bun-
derken vuku bulan tetribat meyanında 
dava mcvzuunu tetkil eden ianadat arka
unda ciıti ve maskeli ;;-lamlar bulunma
smın Mustafa Hayri B. ile münasebeti 
yoktur. Kendiıinin tıtanbul mahkeme-

dan başka resen söylemek istedikleri 

varsa kanuni icabaitına tevessül etmeli• 

dirler., •. 

Kal~mi mahsus müdir v,.&:ili: ŞEVKi 
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~·stern Şirketinin, mukavelenin feshine dair tekliH reddedil • 

ı. 

stern Şirketi 

tketin fesih teklif
leri akim kaldı 

lrektör meclisi idare 
ile temas için 

Londraya gidiyor 
Bir müddettenberi Ankara' 
bulunan ve hükumetle temas 

'da bulunan "Estern,, şirketi 
'ektörü dün şehrimize avdet 
tıiştir. 
ı\ldığımız ma!Umata nazaran 
stern,, şirketi direktörünün 
ketin mukavelesini feshet· 
ık için hükumetle yaptığı te
lslar müsbet bir netice verme 
tir. 
Şirket hü.kfiete mukavelesi
feshini ve buna mukabil 

lrk sularındaki kabloyu bırak 
ıkla beraber telsiz telgraf mu 
beratı üzerinde de bir anlaş-

teklif etmiştir. Bu tekliflere 
tıüz cevap verilmemiştir. 
"Estern" şirketi direktörü 

•ndra'ya giderek şirketin mec 
i idaresinden direktif alacak 
tekrar Ankara'ya avdet ede-

ktir. · 

1 •••••• 1 

Vlliiyt!tle 

Veni kadro 
Dahiliye kadrosu 
bugünlerde geliyor 
Yeni sene kadrolarının ekse
gelmiştir. Fakat Dahiliye 
rosu henüz gelmemiştir. 
Bu sebeple Vilayet memur-
da maaş alamamışlardır. 

dronun bugünlerde tebliği 
klenmektedir. 

iihendis ve fen memurları 
Vilayet mühendis ve fen me 

Urlanna (Şosa ve köprüler) 
n~.nu mucibince kesilmiş ihti 

ucretleri mukabilinde 1929 
esi 1 haziranından 31 ağus

~una kadar evvelce aldıkları 
~·tahsisatı fevkaladelerin ita 
~ktarı ile aldıkları maaşlar ara 

1 daki farkın verilmesi Viiaye
~bildirilmiştir. 

Tohum muafiyeti 
Tohumlarımızın ıslahı ıçın 

tttirilecek tohumların gümrük 
~illinden istisnası hakkındaki 

un Vilayete bildirilmiştir. 

lllniyetiumumiye müdürü 

geldi 
, Emniyeti umumiye müdürü 
fat Bey şehrimize gelmiştir. 

Parisli ressam 
İSTANBUL, 10 A.A. -A-

lye haline konmuş bir otomo
ile Paristen kalkarak Hindis 

ta seyahat yapmağa çıkan 
ris ressamlarından M. Marcel 
ıiguet İstanbula gelmiştir. 
rkiyede. ikametinden çok 
mnun kaldığını söyleyen M. 
reel muhtelif resimler yap
< üzre bir kaç hafta İstanbul
kalmak niyetindedir. 

Konservatuar vergi 

vermiyecek 
{otıscrvatuar müdürü Yusuf Zie 
ley Ankaradan şehrimize gelmiş· 

'usuf Ziya Bey Ankaraya konser 
ardan istenilen kazançverigiıi 
:ında alakadar makamat nezdin
:_şebbüsatta bulunmağa gitmiftlr. 
gımız malumata göre Maliye 

.aleti konservatuardan kazanç ver 
alınmaması için İıtanbul dcfter
ğına emir vermiştir. 

--0-

:ümrük beyannameleri 
'icaret Odası gümrüklerde dahi
yannamclerin kaldırrlması için 
ıbüsatta bulunmaktadır. 
!da dahili beyanname usulünün 
:tiklerden kaldırılması için Ve
e de müracaat etmiştir. 

--0-

Aemrikalı zenciler 
>eçenlerde Ankaraya giden 
:rikalı zenci islim Ali Meh
. Ef. ve ailesi şehrimize gel
ır. 

.li Mehmet Ef. ailesile bir
İstanbul cihetinde bir otel
:urmaktadır. 

PoJitika 

iki haydut 
/ 

Bir muhtar ile 
ailesini soydular 

jandarmalar haydut
ları şiddetle takip 

ediyorlar 
Üsküdar'da Koçorlu kariye

si muhtarı Abbas ağa ailesile 
birlikte Üsküdar'dan Koçorlu
ya giderJ.<en Dudullu köyü civa
rında Sarrtaş mevkiinde önleri
ne iki şahıs çıkarak yolcuları ta 
mameıı soymuşlardır. Bunun 
üzerine Üsküdar ve Beykoz jan
darma müfrezeleri çıkarılmışıır. 
MütecavizlCt"den birisi Bostan
cida Rizeli İslam olarak tesbit 
olunmuştur. 

Hadise hakkında şiddetli ta
kibat yapılmaktadır. 

Dünkü sirkatler 
1 - Sabıkalı İhsan; Ayasofyada 

Cumhuriyet pansiyonundan çaldığı 
eşya ile kaçarken yakalanmıştır. 

2 - Meçhul bir yankesici; Beyoğ 
!unda tramvay içinde gazinocu Ah
met EfendiID1t 149 lirasını çalmıştır. 

3 - Sabıkalı Abrahaın; Eminö
nünde Zeynep isminde bir hanımın 
kucağında bulunan tocuğa ait nazar 
boncuğunu çalarken yakalanmıştır. 
Denizde İntihar teşebbüsü! 

Şirketihayriyenin 57 numaralı va
puru Boğaziçinden köprüye gelirken 
yolculardan biri. Sarayburnu açıkla
rında kendisini denize atmıştır. 

Kaptan vapuru durdurmuş, boğul 
mak üzre olan yolcu kurta"'"tlrnr.jtır. 

Polisçe hüviyeti tetkik edilen yolcu
nun borsada sims::ır Dimitri olduğu 
anlaşılmıştır. 

Ustura ile cerh 
Sabıkalı yankesicilerden Hüse-

yinle Bedri arasında kavga olmuş, 
Bedri ustura ile Hüseyni sol meme· 
sinden yaralamıştır. Bedri tutulmuş, 
Hüseyin Senjorj hastanesine yatırıl
mıştır. 

Otomobil çiğnedi 
1798 numaralı otomobil. Aksaray 

caddesinden geçerken, Ömer isminde 
birine çarpmış, yaralanmasına sebep 
olmuştur. Şoför Nihat yakalanmıştır 

Esrarhanelerle mücadele 
Polis müdürlüğü zabıtai ahlaki· 

yesi ve polis merkezleri şehrin müte
addit mahallerinde faaliyette bulu
nan esrarhaneler hakkında şiddetli 
takibata geçmiştir. Her polis merke
zi, mıntakasında buluMn bu kabil 
kahveleri derhal kapatacaktır. 

Kadıköyde Söği:</üçeşme cadde
sinde kahveci Neşetin dükkanında 
taharriyat yapılmış, bir kaç esrar ka
bağı, esrar nargilesi ele g-eçirilmiş
tir. Neşet mahkemeye verilecektir. 

Zavallı aşk kurbanı! 
Geçen günkü nüshamızda Kum· 

kapıda Reşat isminde bir gencin. 
teyzesinin kızını ı alamamasından mü 
tevellit te•ssürü ile intihara teşebbüs 
ettiğini yazmıştık. 

Öğrendiğimize göre bedbaht genç 
vefat etmiştir. 

Bıçakla cerh 
Kapıiçi mevkiinde kahveci Şevket 

ile seyyar sobacı Yorgi arasında bir 
kavga çıkmış ve Şevket hamil oldu
ğu bıçakla Yorgiyi yaralamıştır. 

Kurşun hırsızları 
Sabıkalı İbrahim ve arkadaşı Sa

dık, dün sabah Laleli camii üzerin
deki kurşunları aşırırlarken cürmı.i 
meşhut halinde yakalanmışlardır. 

lzmitte görülecek 

Vali Bey hakkındaki 
dava evrakı Izmite 

gönderildi. 
Şoför Mehmet Hamdi Efen

di tarafından Vali Muhiddin B. 
aleyhine açılan darp ve hakaret 
davasının Beyoğlu sulhceza 
mahkemesinde rüyeti esnasında 
s~lahiyettar mahkemeye gönde 
rılmek üzre Müddeiumumiliğe 
iade edildiği ma!Umdur. 

Müddei umumilik ahiren bu 
dava evrakını en yakın mahke
me olmak itibarile İzmit Sulh 
c~za mahkemesine göndermiş
tır. 

açıldı 
Müskirat inhisarı memurları 

için bir tasarruf sandığı teşkil 
olunmuştur. Müdiri umumi A
sım B., bizzat bu işle meşgul ol 
maktadır. Müdiri umumi Yalo
va'ya giderek tetkikatta bulun
muştur. 

nın bu 

Kenan Bey Vapurcular Yalova plajı 

Adliye Vekiline yeni 
bir ce,Tap veriyor. 

Kendi müsteşarlığı 
zamanında nakli 
dava var mı idi ? 

Dün bir içtima 
yaptılar 

Aralarında çıkmı~ 
olan ihtilafı 
görüştüler 

Haydar Rifat B. aleyhine ikame Vapurcular birliğinde vapur 
olunan davanın son celsesinde müda- cular arasında dün bir içtima ya 
faasını yapan Adliye Vekili Mahmut pılmıştır. Bu içtimada vapurcu 
Esat Beye Haydar Rifat Beyin mü-
dafaa şahitlerinden bazılarının cevap !ar arasında yapılacak ittihat 
verdikleri malumdur. meselesi görüşülmüştür. 

Sabık Müsteşar Kenan B. dün Bundan bir müddet evvel 
kısmen neşrettiğimiz beyanatına ila- milli vapurcular aralarında bir 
veten gazetemize yeni bir mektup şirket yapmak için uğraşmt~lar 
göndermiştir. Kenan Bey bu mektu-
bunda da diyor ki: fakat bu teşebbüslerinde muvaf-

"Adliye Vekilinin istisnai bir ce- fak olamamışlardı. 
mileye mazhar kılar"k "Politika,. ga- Şimdi de milli vapurcular, a
zetesine aynen verdiği beyanatı ta,·- ralarında bir navlon ve sefer İt 
zihnamemi gaz~teler_e .ver~ikten _son-\ tihadı vücude getirmek icin ça 
ra okudum. Sozlerının bır yerınde -
Vekil Bey: "Acaba kendi müsteşar- lışmak~adırlar. _ 
lığı zamanında yapılan nakil taleple- Bu ışte tam uyuşulacagı c.'3-

rini unutuyor mu? .. diğer bir yerinde nada arada bir ihtilaf çıkmıştır. 
de "Kadriye Hanım davasında şid - Dünkü içtimada bu ihtilafın 
detle ?u Hanım aleyhinde ş.ahadet izalesi için çalışılmıstır. 
etmıştı., dıyor. Bunları. vaktıle gör İ d • h ı·· 
memiş olduğum içindir ki şu zeylin spanya a zeytın ma su u 
de efk&rı umumiyeye arzına zaruret azdır 
hasıl oldu: Bars!on konsolosumuz tarafın 

Vekil Bey şahsım hakkındaki yan dan Ticaret odasına zeytincilik 
lış telakkilerini dökerken "Ben Ke-
nan Beyi Adliye Vekili olduğum gün hakkında bir rapor gönderilmiş 
tanı<fım. Ondan evvel hatta bu isim- tir. Bn rapor,la bu sene İspanya 
de bir zatin Adl'ye müsteşan oldu· zeytin rekoltesinin sok az 
ğunu da bilmezdiı,,., kelimelcrile "ö- olduğundan bahsedilerek Türk 
ze .. başladığını olsun unu.tmı:rarak [ ze tincilerine bundan isti-
musteşarlıgım zamanındakı ıcraatt Y .. . • 
işe karıştırmasa idi yeni bir mahcu- fade yolları gosterılmektedır. 
biyetten kendilerini korumuş olurlar- ... _____ _ 
dı. Filhakika Adliye Vekili. müste 
şarlığım zamanında odliyede hakim 
olan ruhu bilmezl•r. Madem ki bil
mediklerini de bilir gibi gözükmeğe 
lüzum hissetmişler, bunun tevlit e· 
deceği hicaba da tahammül etmelidir 
ler. 

Müşarünileyh Hz. ni davet ediyo· 
rum. Kendisi ile beraber üç Vekil 
zamanında müsteşardım. Bu müddet 
zarfında kendi imzam ile değil. Ad
liye VekiJinin imz;\sile bir tek ceza 
davasının nakli talep veya cmrını 

ibraz buyursunlar. Ben hatırlamıyo 
rum. Hatta Türk adliye tarihinde 
şimdiye kadar n" kledilen davalarla 
zamanında nakledilenleri mukayese 
etsinler. İşte o zaman bu kanun vi
dasının zamanı devletlerinde nasıl 
yalama olduğunu kendilerile beraber 
millete göstermiş olurlar. Bu Vekil 
Bey bilmezlerse zamanımın salihiyet 
tar müdürleri - ki Temyiz azası O· 

la;ı Ali Riza ve İbrahim Etem B. Jer 
elyevm berhayattır. -pek ala taht
tur •derlrr ki Müsteşarlığa beni ta
yin eden Seyyit Bey merhum nakli 
dava talebi şöyle dursun, bir temyi
zi dava emrini bite bana imzalatmağa 
muvaffak olamamıştı. 

Kadriye Hanım davasında şiddet
le bu H•nım aleyhinde şahadetim id
diasına gelince: -Efkarı umumiye 
bütün söylediklerinin mahiyetini öğ
renmek için - şahadetimin aynen 
gazetelere vf"rilmesini teklif ediyo
rum. Bu o kadar kazip bir iddiadır 
ki şaşmamak elden gelmez. Müstan
tik Hikmet ve Nazım B. !er pek a
la hatırlarlar: Ben Kadriye Hanımın 
Ankaraya gittiğini gazetelerden, ne 
için gittiği zannolunduğunu da es
nayi istimaunda kendilerinden öğren 
miştim. Vak"anın bu kadar cahili 
olan bir şahıs nasıl bir maznun a. 
leyhinde şiddetle şahadet edebilir?. 
Hususile bana tevrih edilen suallerin 
v~_k'a ~ı~ münasebeti ne olduğunu bu 
gun bıle anlamamış bir haldeyim. 
Hatta edayi şahadete başlarken her 
şeyden •vvel bu kızcağızın çok muh 
terem babası hakkındaki hürmet ve 
tazimlerimi ihsastan vir.danımı me. 
nedememiştim. Bunu da teyide beni 
istima eden müstantikleri davet edi· 
yorum. Meğer Vekil Beyin dimağı
n_a hulul eden her şey rengini deği§· 
tırme~e!1 ora~an çıkamazmış. Cesa· 
retlerını tebrık ederim.,,. 

KENAN 

İnayetullah Han 

Sabık Afgan kıralının birade 
ri İnayetullah Han Tokatlıyan 
otelinden çıkmıştır. 

Şişlide ikamet etmekte olan 
İnayetullah Han Amanullah 
Hz. nin gelmesini beklemekte
dir. 

Ticaret müdürü hasta 
Ticaret müdürü Muhsin B. 

3-4 gündenberi rahatsız oldu
ğundan makamına gelmemekte 
dir. 

-o-

Sırp seyyahları 
50 Sırp seyyahı cuma günü 

şehrimize gelecek ve birkaç gün 
kalacaklardır. 

Emanette - --·-
f laı1ıit Be~r geldi 

i\nkarada hazırlanan 
nizamnameler 

Şehreı:1aneti muavini Hamit Bey 
dün Ankaradan gelmiştir. Himit 
Bey Dahillye Vekaletinde yeni ı bele
diyc kenununun tatbikatına ait tali
matnameyi ihzar etmekte ol.aırkomis 
yonda Emaneti temsil etmiştit .. 

Aldığımız mallımata göre l>ıı ko
misyon: 

Belediye memurlarının intihap. 
tayin, terfi ve azilleri ve tekaütluide
ri h~kkında nizamname ile İstanbul 
mali idaresi teşkilat ve vazifelerine 
ait nizamnameyi hazırlamıştır. 

Mezarlıkların idaresine ait nizam
name ile belediye muhasebe usulleri 
hakkındaki nizamname de bitiril
miştir. 

Hazırlanan nizamnameler hakku1· 
da Hamit Bey, Şehremini Muhiddin 
Beye izahat verecektir. Bu husus
ta talimat aldıktan sonra tekrar An
karaya gidecektir. 

Gazi köprüsü 
Gazi köprüsünün inşası ıçın on 

beş gün sonra münakasa açılacaktır. 
Münakasaya iştirak müddeti beş 

ay olacaktır. Buna da sebep mühim 
şirketlerin münakasaya iştirakini te
min etmektir. 

Sucu ve şerbetçiler 
Bazı sucu ve şerbetçilerin bardak

ları iyice yıkamadıkları görülmüş ve 
bu gibilerin tecziyesi Emanetten be
lediye dairelerine tebliğ olunmuştur. 
Şekerlemeler de açıkta satılamıyacak 
tır. ---·----

l)cnizde facia 
Zonguldak civannda 

bir motör yandı 
Zonguldak'ta Alaplı açıkla

rında feci bir deniz kazası oldu. 
Tüccardan Şefik Beye ait 80 

tonluk Direk motörü Zongulda 
ğa uğramış ve bir miktar yolcu· 
alarak Alaplıya hareket etmis
tir. , 

Motör l{andilli önlerine ge
lince makine dairesinde yangın 
çıkmıştır. Rüzgarın tesiri ile bü
yüyen alevler biraz sonra bütün 
motörü kaplamıştır. Motör bir 
müddet sonra tamamile yanmış 
ve batmıştır. 

Lakin motörün yanması o ka
dar ani olmuştur ki içindekiler
den sekiz kişi bağıra bağıra yan 
mışlar ve hayatlarım kurtarmak 
için kendilerini denize atmışlar, 
boğulmuşlardır . 

Yalnız motörden iki yolcu, 
~aptan, makinist kurtulabilmiş 
tir. 

Mesele hakkında tahkikat baş 
lamı tır. 

İki müstecire ihale 
edilmiştir .. 

Halk Y alovaya ümidin 
fevkinde rağbet 

gösteriyor 
Seyrisefain idaresi Yalova 

plajlarını Ali Muhsin ve Aristi 
di isminde iki müstecire ihale et
miştir. Plajlardaki istihzarat he 
men hemen ikmal edilmiştir. Bu 
cuma kısmen ve 15 haziranda ta 
mamen halka açılmış buluna
caktır. Yalova plajlarının bü
yük bir meziyeti vardır. Bu me
ziyet, buranın, blitün Bursa ve 
havalisinin yegane plajı olması 
dır. 115 kilometre tule, ve 75 
metre arza malik olmak gibi 
mühim evsafı haiz olan Yalova 
plajları bu son meziyetile bü
yük bir inkişaf ve terakkiye nam 
zettir. Halkın azami istifadesini 
temin için plaj fiyatleri asgari 
hadde tesb;t edilecektir. Fiatler 
mutedil olmakla beraber, her 
hususta, diğer plajlara tef<!vvu
ku temin olunacaktır. Bu mak
satla plaj gazinosunda iyi bir 
cazbant, ve iyi bir büfe bulundu 
rulacaktır. Seyrisefain umum 
müdürü Sadullah B., Yalova 
plaj ve kaplıcalarından bahse
derken diyor ki: 

"- Y1lova kaplıcaları ve mu 
hiti umduğumuzdan fazla rağbe 
te mazhar oldu. Geçen cuma Ya 
lova'ya 400 yolcu gitmiştir. 
Plajlarda açıldıktansonra bu ra
kamın yükseleceği kuvvetle ü
mit edilebilir." 

İskenderiye seferleri 

Sadullah B. İskenderiye hat
tı seferleri hakkında şunları sö
ylüyor: 

"- Ay sonunda seferlere baş 
!anılacaktır. Bu hatta eski va
purlarımızdan ikisini tahsis ede 
ceğiz. Satın almak için teşebbüs 
!ere giriştiğimiz yeni vapur, baş 
ka seferlere tahsis olunacaktır". 

---·· ..... . 
Veni tayinler 

Adliyede tebeddüller, 
kadro haricinde 

kalan yok 
Adliyede son gelen kadro ile 

bazı ufak tebeddüller yapılmış
tır: 

Yalvaç müstantikliğine ağır 
ceza mahkemesi zabıt katibi Şe
rif B., Ilgın müstantikliğine po
lis ikinci şube tahkikat masası 

komiser muavini Mehmet Eşref 
B., İnce su müstantikliğine E
yip sulh mahkemesi katiplerin
den Behram Vehbi B., Hadım 
müstantikliğine Evkaf müdürlü 
ğü vakıf akarlar tahsildarı Mus 
tafa Sami B., Ordu müstantik
liğine Kepze müstantiki Kadri 
B., Konya müddeiumumi mua
vinliğine Çatalca müddeiumumi 
si Ahmet Cevdet B.. Çatalca 
müddeiumumiliğine ektebi hu
kuk mezunu Ferit Demir B., 
Kepze müstantikliğine meslek 
mektebi mezunlarından İrfan 
Naci, Bandirma aza mülazimli
ğine hukuk mezunlarından Na
ci Lutfi B. ler tayin edilmişler
dir. 

f<~sr.af cemiyetleri 

Cemiyetlerin işleri 
tanzim ediliyor 

Cemiyetler mürakabe bürosu 
cemiyetlerin vaziyetlerini tan
zimle meşgul olmaktadır. 

Bazı esnaf zümreleri yeniden 
cemiyet teşkil etmek için teşeb 
bilsatta bulunmaktadırlar. Bu 
meyanda yumurtacılar da var
dır. 

Leblebiciler ve kuru yemişci 
ler de Bakkallar cemiyetinden 
ay_rılarak kabzimaller cemiyeti 
ne ilhak edilmiştir. 

Çanakkale dönüşü 
Fransız meuırlığında yapılan 

merasim ve Mehmedln 
mezarlığına konan celenk 

••••• , • 1 

Ceneral Guro bugün gidiyor, Fransadan 
gelenler arasında kimler var? ..... 

"' • • l • 

. • 
.n 

Çanakkalede Fransız mezarlıgın- ın anmızda bulunmas'iı irtlf 
daki abidenin küşat merasiminde 

1 
rece memnuniyet du 1- :,;- ,;,r.ı.J •· 

bulunan Ceneral Guro bu saba!! şeh C•neral Guro da "° ~ -.,, 
rmize avdet etmiştir. dan !le Fasih B. in ,l~"E ""t'"'"'ıiiil!!ıı.... 

Çenakkalede yapılan merasime harbiye mektebinde ;.~ 
dair muhabirimizden aldığımız tel- d_en lıararetli takdirlerle br,..:!'l 
grafı dünkü nüshamızda yazmıştık. tır. .ıUZllP. !Jli 

Abidenin küşadından sonra Cene- Ceneral. Dukala Ayası " 
ral Guro, refakatinde bulunan zevat- lince. misafiri bulunduğı 
la birlikte o civardaki eski harp sa- vapurtına geçmek istemi raPtı kabil 
halarını gezmiş, bilhassa Seddülba· yahli ~-le kal 
hirdeki Fransız karargahı ankazını müd subaglycden arl 
gözden geçirmiş, heyecanlı hatıra· Ma. ••ı 
!ar bırakan o müthiş muhareb.e~i~ ter';-\ \a7"0 ------
nasıl ve nerelerde cereyan ettığını. tas E lcı • 
biri birine çok yakın siperlerde kar- Fr'n '<f e, 8 anest 

'üne' • er bi şıhklı vaziyeti anlatmıştır. Adım a- ta 1~· lda 523 
dım harplere sahne olan yerleri ge- süva·~ b' ~ar------
zen Ceneral, Teke koyunda yaralan- tanbuı.,ııe rıJQA ı 
dığı mahalli ve tarassut mevkiini mara vap ı: lla 1 n ,.. az 
etrafındakilere göstermiş, bütün laya ya~a~ ~: • " uru 
müşkülata rağmen büyük fedakarlık Bunun uzerım vaP k ee- J.t yanan 

-

!arla zafer kazanan Türk ordusunu manda Dukalaırı\ara yınmıf 
takdirlerle yadctmiştir. neral bir kayııtt<· J 

Ceneral cenapları. Seddülbahir ka C 1 h ·ne takd\Joo ·1
1

1'
1 satı· 

. enera a:ı ~• anında 
Icsı meydanında dolaşırken evvelce ka .. 1 1' {aranıara.,.. 
burada bir masa başında oturan iki ' cum e er Y u-• da". 
kişinin masa ortasına isabet eden bir Tophane nhtımış. ınl ~il ı 3126 

karşıla yan Se}'I\rnu . ..zel 
şerapnel parçasile ortadan kaybolduk üe g~ -
larını ve kendisi masadan biraz u- rü Sadullah Be}a~a edı\dit,\ 

k ld - . hlk d k 1 bır seyahat yap:nın F nsı ;,,,_._el 
za ta o ugu çın te e en urtu - için teşekkür euonra ta ..,.,_ 
duğunu söylemiştir. sefarethanesine l'· ..._ __ ~ 

Ceneral, Teke koyundan motörle !in'"· """"'el 
Adnan vapuruna geçerek Karanlık Sefarethanedea\ şe~e ·ırntulukla 
limanda Büve zırhlısının battığı yer- at on yedide bir pfca verı "' 
d 

. . .:Y ta-
e bir nutuk ırat etmiş ve denize bir tır. d n. .,, ı 

çelenk atmıştır. Bunu, miktarı 700 Ancak biıtün rıerasim e kta: rar 
kadar olan diğer Fransız ziyaretçi- safahatından bah,ken bu no le
lerin renk renk çiçek buketleri takip yı hatırlatmak lii;t ki' . in caa·k -
etmiş ve hepsi denize atılmıştır. Yüzbinlerce v ı7.ncı.n·;r\. ,eril· 

Arı burnunda Türk şehitliğinde -.rdiği ÇanakkaJ,ben';'' 
1 

yapılan merasim çok samimi ve ha· bidesi denilecek ük bıt t!ı: ---··. 
raretli olmuştur. serimiz yoktur. !l.. ~c.ı 

Türk şehitliğinin bulunduğu Ce- c-•.J°ol m • 
Vakia Çanakkde ~-... saret tepesinde Mehmetçavuş abide- d 4 

sinin önünde Ceneral Guro hürmet- sindeki Türk şehtği~ e abid• 
kar bir tavurla serpuşunu çıkararak yüksekliğinde ~01ı>iiyük a:r;nşası
seliimlamış ve şu kısa nutku irat et- yapılacaktır. Şim~, ka. \ah• ve 
miştir: nın teehhüriı me,.\inın ınt~\ardatı 

- Biz buraya bir zafer için tefa- proje ihzarı gibi ..aslı . no ına bat 
ileri geldiği ve y_.unda ınşas 

hür yapmağa veya kin ve intikamdan k dı< -. 
babsetmeğe gelmedik. Buraya, sırf !•nacağı beyan edi\~fıu:'~ıan JUkar 
bu topraklarda ölen kahramanların Bundan başka ı ekmep;ln kapelı 
ruhlarına şükranlarımızı ithafa gel- vücude getirilmesi ı~z hlr gJ() salı 
dik. Türk abidesinin önünde hür- amafıh baştan baş1 • 
metle iğilerek çelenklerimizi bırakı- yemut bir abidesi '" ~onra ııı.lcJ 
yoruz.,,. kahraman şehitleriq:1ca,tından ı.lip _ 

Ceneral elindeki defne dalı şeklin nakkalede yaıplacaJIİ buçuk temhu 
deki bronz çelengi bizzat yeni abide- nin bir an evvel ikr12ile ye. mı mcz 
nin yapılacağı yere koyduktan sonra ğundan sür'atle in\ırma mektebiııdc d 
kendisine erkanı harp kaymakamı suretle şimdiki mU<a komisyonuıu. u• 
Halil Zeki Bey: y~tin düzelmiş bulmek an.u edıtn b 

- Türk şehitleri hakkında gös- dır. ·d · · . ı rıu urıvetıne mil· a 
terdiğiniz yüksek kadirşinaslıktan 
dolayı Türk ordusu namına teşekkür Ceneral bugün ----
ederim.,,. demiştir. 

Bundan başka Fransız muharip- Ceneral bugünkü ebDjLll 
!eri namına daha üç çelenk konmuş- hareket edecek ve Sirke&) 
tur. Bunu müteakip Fransız sefiri de keri merasimle tegyi ol 
Zeki Beyin elini sıkarak şunları söy- Tadla ve Dukala vapurlar l .,. 
1 . . F ren ı e 
emıştır: 1 ransız seyyahlar dün şeb 

- Türk mezarlığını ziyaret et- zinerek Haliç, Eyip, Yedıiı'll tr:ım 
mek şerefine mazhar olduğum için ye camii ve müzeleri görm?Cl fede 
çok bahtiyarım. Türk ordusunun ve B hl b .. m fev 
milletinin saadetini temenni ederim. Bu _se~a d arb. ugun li saat 0ÇeWı ı 
Burada yatan kahramanlar çok mu- ogazıFçın e ır cevde n yaı-._ ' 
kaddestir.,,. sonra. ransaya av et cdeceklerd 

1 
Sonra Arıburnu asker ihraç yerle- Mıktan 700 ~dar olan bu seyy 

ri ve Sola limanına yapılan İngiliz lar meyanında Vıs Amı.ral Gue~raı 
ihracı etrafında tetkikat yapılmı~ ve ceneral Da~at, Amı.ral Dume.•nil: ( 
arazi mütalea edilmiştir.Avdet edilir- ?~kkale eskı muharıpler cemıyetı r 
ken Maydos iskelesinde Ceneral, ısı M .. Vey~ve>'.• F~a.nsız Şark muh 
kendisine: rıplerı cemıyeb reısı ve Ardet mr 

- Memnun oldunuz mu?,, diye uau M. Lui Anderiu ile Çanalı.ka 
sonra sefire şu cevabı vermiştir: harplerine iştirak eden bir çok es 

- Çok memnun ve bahtiyarım. Fransız muharipleri ve ölen askeri 
Bütün gün dolaştığımız halde yarul- den bir kısmının aileleri de vardı 
madım. Bilhassa Türk mezarlıkları- Seyyahlar, gerek Çanakkalede, gere 
m ziyaret etmek beni çok mütehassis şehrimizde kendileri için çok aamin 
etm. t" ve dost bir muhit buıJuklarını va t. 

ış ır.,.. 

nıştıkları Türklere ait kıymetli b • 
Kendisine, bu ziyaret dolayısile 1 1 b n 

M ra ar a uradan istemiyerek ayni• 
aydos halkının teşekkürlerini bildi- n} larını memnuniyetle söylemekte 1 

rerek iyi seyahat temenni eden bele- 1 
diye reisi Ziya Beye de: er. t1 

- Hakkımda gösterilen samimi- !!"------------· 
yet ve hüsnü k•bule tesekkür ederim 
Beni karşılayan halka .. ve mümessili 
olan zatıalinize minnetlerimi arzet· 
mek isterim. Eski düşmanlık yerine 
artık çok kuvvetli bir dostluk kaim ) 
olmuştur .• ,. demiştir. 

Bütün merasim. muhtelif sinema 
makinelerile filme alınmıştır. Cene- ı 
ral Marmara vapurile avdet edecek· 
ti. Fakat Dukala vapurunda bulu
nan eski muharip arkadaşlarının is· 
rarları iizerine davetlerini reddcde·' 
ıniyerek mihmandarı Fasih Beyle 
birlikte evvelki geceyi (Dukala) da 
geçirmiştir. 

Bu münasebetle, Fransız ziyaret·: 
çiler meyanında bulunan Vis amiral 
Gephart ve ceneral Damadın iştirak 1 

!erile verilen parlak ziyafette eski ı 
muharipler cemiy~ti reisi M. Wt'ıs
wille nutkunda demiştir ki: 

- Eskiden kahraman du,manı
mız ve bugün samimi dostumu. o~ 

lan Türk ordusuna mensup Fasilı B. 1 
• 

an bedi e 
Vt.ta11daş! israftan lDl • 

mii~ ~ ı.. :-: kas)o,~ -- ;ŞtİrP 1 - 6~ :-:.;:JJ ~ 

1 
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1 ' 

(Birinci sahifeden mabaat) 
Asrın Umdesi "Milliyet" tir. Hz. nin Bo7'i~;jjkten bu akşam yani memnuniyet bulunduğunu, sCi- veyahut işbu mukavele mucibince 

1 O HAZIR AN 1930 v1 t ld . ylemiş ve ilave etmiştir: turınuştu. Sağında Yunan se- avdet hakları tanınmış bulunan ~um 1 t 

YAZ 
Haziran çarşan1ba 
SAHNESİ AÇILlY()R 

· L hareketle..< m 1 eme ır. ·· İ ~ ' •· f aruk Uşak babrikası bidayette bazı muş firi M. Polihronyadis, Mübade- etblilere ait ve stanbul mıntakası ha 
iDARE.HANE - Ankara cadde•İ· külilta maruz kaldı. bu hal fabrikaya • ricinde kain menkul ve gayri menkul 
'· 100 Telgraf adresi: Milliye!, ı... Jzmitte bir çok zararlar ve mecburiyetler le komsiyonu reisi M. Rivas, a- mallar Türkiye Cümhuriyeti Hüku- Demir göğüslü adam. DE 

f f bul İZMİT 10 (Milliyet) - Ga- tahmil etti; netice olarak fabrikanın zadan Fokas, başkatip M. Be- metinin yedi tasarrufuna geçecektir. 
Telefon numaraları: zi Hz.nir tireni geçeyi Vezir bugün tasfiye zarureti husule geldi; nes, müşavir M. Kostaraki; so- Bu e~hasın İstanbul mıntakasr dahi- EDERS latanbul 3911, 3912, 3913 Şeker sanayiinin inkişafına memleke !indeki emvali bu hükümden müs-

handa ııCçirecek, yarm saat 11 timizde bir zaruret ve ayni zamanda !unda M. Holştat, M. Anderson tesnadır ve bu mallar üzerindeki ba
de HaYdar paşada bulunacaktır. bu inki§afta mühim faydalar vardır. Tevfik Kamil B., umumi müdür ciz ve sekestrolar derhal kaldırılacak 

Ada 
SA - ----

ABONE ÜCRETLER/ 
Vali, Frrka müfettişi ve Kolor- Bu~uıı için fabrikayı ortadan _kaldır- Esat Be bitaraf delege kati-

aylıtı 
J:'ürkiye i~in Hariç için 
400 kun:ı 800 kurul du }iumandanı gece 11 de Arifi- magr doğru bulmadrk. Yenı bır te~•kı . .. Y: . . 

d · · k 1 kül ile bugün mevcut olan noksanlık bı, muşavır Mıthat ve Nebıl B. .. .. 750 .. 1400 .. 
1400 .. 2700 .. 

· e:eçcn nuahalar 10 kurnştur. 
matbaaya ait ~!er için 
tc müracaat edilir. 
'inların meo'uliyetini 

";" -<(, eljııez. 
..... ~~11'~=========== ... ı 

; ~··(~~ g HAVA .. ~ ~ 

• ~eı en çok !() ın u 
idi. P~gtin rüz~!r 
.... olacaktır. 

yete giderek ken ilerını arşr a-

y~caktır. Sait !arı ve zaruretleri izaleyi muvaf•k !er bulunuyorlardr. 
gördük. İstihsal edilecek şeker muka H - - .. t Nu an 

B ·· ··kt b·ı· .. ·ı · · arıcıye mus esarr m ozoyu e ı ı zuraa avans verı mış. yenı sene · 
BOZÜYÜK 10 (Milliyet) mahsulü eyi ve hem de çok ümit var ve te~rifat müdürü Suat B. ler 
Kaç gündür hasretle bekledi- bir çehre arzetmektedir, bunun için merasimde hazırdılar. 
.. b" .. k G · · d. Ziraat Bankasile sanayi ve Maadin l . . • . l .k. 

ğımız uyu azımız ye ıye on Bankalarının iştirak ve Maliye veka-1 Itılafnamenın hazır anan ı ı 
kale Bozüyüğe geldiler, İstas- Jetinin mevcut vaziyeti fücrindcki a-ı metni Vekil ve sefir cenapları 
yon güzergahr pek kalabaliktJ. ~akasile müeyyet bir tesk'.lat yapma- tarafından ayni zamanda imza-
Halk Fırka binasi önünde takı- gı ve bunun heyetı dıyenız tasvıbıne .. . 
zafer yaprlmrş, çarşılar, evler arzetmeği rı:~vafık gördük. Bu sur~t landı. Muteakıben Vekıl Bey 
b kl l .. l · f M.. · le hem fabrı1<anın ve hem de fabrı- ve yunan sefiri tebrik edildi . 
~yra. ara s~s enmış ı. ;ıncı- kaya hissedar olan alacaklıların vazi 

mız tıren~en merek husu~ı ke- yetini kurtarmr§ ve atiye de daha Hariciye Vekili Tevfik Rüş
reste fabrıkasını otomobıllerle ı lıaşka bir kuvvetle mücehhez olarak tü Bey, Yunan sefiri ve M. Hol 
teşrif buyurdular fabrika düdük. viirii"• bilmek imkarunr temin etmiş stat nutuklar söylediler. 
le Selam• !adı bı'r kac saat istira- 1 olacağız. k d · ·ı·f · ' Bu nutu lar a ıtı a ın ımzası 
hattan sonra istasy~na döndük- ><aı,;rp K(~ütahy~): Maales.~f __ u~ak 

. . şeker fabrıkası suı ıdare yuzunoon hususunun yalnız alakadarların 
lerıı~de al~şla_:la. karşrland~br. bugün pek fena bir vaziyete dügmüş- hukuku değil, iki hükumet mü 

, Gazı Hz. ru hamı! tren bıraz tür. Bu vaziyette çalı,tığı halde yaka . 
sonra hareket etti. Adil sınr kurtaramamaktadır. İşittiğime nasebatı noktaı nazarından o-

'~ ?~"_Ya ; ~ BOZÜYÜK, 10 (Milliyet) _ göre fabrikanın vaziyeti bu sene kur' lan ehemmiyetini kayit ve tez-
ırın1 atılt J Reisicumhur P.:azretleri sabah 7.10 tarilacak islah edilecek ve fayda te- k• t .1 

ln 1 · d B ·· ·· • idil İ ·kb ı d"Jd' min edecek bir vaziyette değildir. ar e tı er. . . . .. 
• Şte S • a ozuyuge ge er. stı a e 1 ı Bu tasfiyenin evvelki sene yapılma- Hariciye Vekılı Tevfık Ruş-

dan bi · 0- ler. Bir müddrt fabrika sahibi 1bra-
lerı b .211 İs- him Beyin köşkünde oturdular. Son- sr liizımgelirdi Halbuki müsamaha tü Bey bu münasebetle Yunan 

_,_ ır: 30 k·ı t akt bulunan or edildi. Bu sene vaziyet eyi olduğun- .. M V . l Ha 
- "" n e le 1 ra 1 ome re uz a - dan bahserliliyor. Bu kafi deg· ildir. Başvekılı · en.u:e osa v. e ıg u sor l ad o - manda kendileri için hazırlanmış o- k 1 

tır. 

11 - Elyevm Garbi Trakyada 
hazır bulunan Yunan tabiiyetindeki 
Müslümanların tarih ve mahalli tcvel 
lütleri her ne olursa olsun etabli 
hakları Yunan hükfimetince tanına
cak ve bunlar Türkiyedeki etablile
rin müstefit olacakları haklardan Yu 

tirileceklerdir. 
12 - A) Yunanistanda kain ve 

ve trapezde uçan 

Y~~D HEM~iRELER 
"kad 
iyet 
40 
kaf 
unt 
l tar 
r ah 

nan hükfunetince aynen istifade et- I Tile ehksaentrik Ktrunıiblners dl ey's 
garbi Trakya mmtakasını terk ile av etrO 
det hakkından mahrum edilen Yu-
nan tabiiyetindeki gayri mübadil 1 -rt 
Müslümanların menkul ve gayri tarafındın şıvanı havret \'e fevkal1da nuınerol•r 

menkul malları, 1-lıııı•••••••••ıİl••••••••••••••••••• .. adı, 
B) Garbi Trakya mıntakası bari- Kamyonun altmda... Musiki n1üsamereleri ~kbr: 

cinde kain olup Garbi Trakyada el- Müskirat mübayaa etmek Ü· 
yevm hazır veyahut avdet hakkın- \leşhur SAi lll~INL\ s~;SJ .\IÜlat 
dan istifade eden eşhasa ait .nenkul zere Konyaya gelmiş olan Sey ~;SSESJ~SI, ı ı haziran 1930 rarihiıı-
ve gayri menkul mallar. dişehri bayii "akıllı., Mehmet den itibaren llcyot;lu salonlmndaazar 

C) Garbi Trakyada kain olup ha- ağa memleketine avdet eder- umumi oıılsiki müsamereleri ıer-
ziran 927 tarihinde muhtelit komis- kcn Konya - Beyşehri yolu- ruğe ha,lıyacakur. işbu müsamere- S'J 
yona Yunan heyeti murahhasası ta- nun Ak yokuş mevkiinde kaza - Jer lıer gün >Ut ı ~ 18 ırn ıııdı ı r.- 1 
rafından verilen listede yazılı mal- k k I . rllecekılr. Sllivr 

en amyonun tc er eklen arası 
lar. d.. k d h l · ·1 .. .. Şchrinıizin )Ük.se•c \4.' kibar me-ı 

D) İşbu mukaveleye merbut liste· na uşere er a o muştur. halili ile umuıııiı·crlc musiki merak- amur 
de yazılı ve mesahai sathiyesinin Mehmet ağanın cenazesi lıları i~hu ortiorik mu si ki müsame-lamur 
mecmuu 1 bin istirline baliğ olan Konyaya nakil ve muayenesi relerine liıirake samimi bir sureııelnsol 
arazi Yunan hükumetinin yedi tasar- yapıldrktan sonra defnedilmi..: d ı ı ı 
rufuna geçecektir. Yukarıdaki kayit . "' ave 0 unur ar. lı iki 
lcr haricinde Garbi Trakya mıntaka tır. Program sureti daimede me;ıklırllı li 

--""~'""* 5 .. u llYornı Usu- lan köşke otomobille gittiler. Köşk, Sonra bu teklif edilen şekildeki tas- riciye Vekiline bırer tebrı te -
ı ı .., dOJllerııek la onu 1400 metre yüksek bir çam ormanın fiye halinde fabrikada hissesi olanı grafı çekti 

'akat Surı- e biJm z • .. hissedarların 300 bin liralık hisseleri - · d.. .. 
lu .. o._u··nmektrıirı~re ÇaeınJ . rum

1
- dadır. Burada öğle yemeğini yediler. 1 • bu B itaraf aza yarın onu-

sında elyevm hazır müslüman etabli Bu feci kazanın esbabı hak- müessese medhılindc talik edilmiştir. et 
!er ile avdet hakkından müstefit ola kında adliyece tahkikat yaprl- ına l 
cak eşhasın Garbi Trakya mıntaka- maktndır. P•••••••••••••"me n 

·ı I - q tn a ge Gelirkenr giderken yolda hava hattı ve bun arın vaziyetı ne olacak. d Hu :ıkşaın 
sın a kain malları üzerindeki tasar- -o-- MELEK S INEMASINDA •me 

İstedig" i şey · "cao· 
1
a ,. - ·ı ki 1 • 1 ·· 'T d tasfiye muhakkak ki bu hissedarları yorlar • . ~ a •t ıcaret ı e n> o unan agaç ar goru uyor u. • . . 

>asardıı;r• l.>1 bu . . o İ ç ormanda ayrıca muntazam bir mutazarrır edecektir, dedi. Aga oğlu Türk-Yunan itilafnamesının 
• er h 1

§1 rıa decek? . G H Ahmet B. fabrikanın bugün fena bir 1 

ruf hakları hiç bir suretle haleldar Kasap çırağmm marifeti 
o]mıyacak ve bunlar üzerinde haciz ik.i muhte~enı film daha l1met 
ve sekstrolar derhal kaldırılacaktır. Adanada ke 3ap Tevfik çırağı 

·iye Va alde Sı dekovil hattr vardı. azi z. saat 4 1·hzarr işlerile Ankarada meşg. u 

\, 
llıes J.11kaftan k k. h k · vaziyete düşmesi yalnız tabii şerai- K 1 

·1 h - l~kraııa naklcdilmi, operet-
i 3 - Tarafeyn hükUmetler yukar ema ı e mu asebei hususiye 

d A lerln en güıcli. llehme racak, "' e ,. . de orman öş tinden are et ettı- . olan Muhteli·t mübadele komıs-
;ı • b tni ""-llka[ tr;an bı- Jer. tın ademi müsaadesinden mi, yoksa 

ı u em . nareJer ._ t 1 d' Buzöyük 10 (Milliyet) Gazi ha,- idaresizlikten mi neşet etmiştir? E- yonu bitaraf azalarile Türk ve 
11. rdii!'i ff.. ll'lüzayedee ' aı a" kaıl- ğer idaresizlikten neşet etmiş ise bu Yulıan murahhaslarının yarın ~ retleri yarın (bugün) öğleden evvd 

ıl muvafııktır. N 
1 

fstanbula muvasalet buyuracaklard:r hususta hükumetin kanaati nedir? şehrimize gelmeleri muhtemel-
aı l 1 k e. o sun mu - . k d + b ld .k Korkarrm ki bu vaziyet yani fabri-

an '.i.§1 r-a. tır kı· A lılar bı·- yırmı gün a ar stan u a ı ·amct k dir. 
"- ~ b ı · k b 1 anın bugünkü halini kurtarmak i-
>ıı dan • mınareJ . . uyurma an ve mutea r en y ovayı İtı'lafnamenin metni 
" d lrad erın anı senede teşrif eylemeleri çok muhtemeldir. çin t•mine c;ahşılan vaziyetileride de 
ı. en~ a.ı:- minare esi istih M h f k t t 'ıd· daha fena neticeler vermesin. Mütea- ANKARA, 10 (A. A.) _ 10 Ha-

' ;a nar.. •iğimizı· an ' . . - U a IZ I aa ! ge l kıben Şakir B. vaziyeti izah ederek 
• ı. ıçın sor- R. . h h f k , 1 b -k . 1 b' .1 . ziran 930 tarihine müsadif sair gün" ' nanla • tır.,. _ · ıyasetıcum ur mu a IZ rt a rı a sermayesı o an ır mı yon ye •1 · t b saat 14 otuzda Hariciye Veka etın-

rl ı ıderilmiş, ..... <": ~ .ıadn u ga.- atr da şehrimize gelmiştir. diyüzbin liralık sermayesinin 1 mil- de iki taraf murahhasılannca Müba-
k n adamlı ~..L. ~% ı·e. ursunO dı- Dolmabahçe sarayındaki ıs- yon liresmınbu senekibililnçoda zarar dele işleri hakkındaki Türk - Yunan 
l . !i b. b k ~ " en ·aret da- .h 'k l d·ı . . ettiği anla~ılmıştır. Bu sermayeye ı·tı·ıa·fı kabul ve imza edilmiştir. lti-

1' kır··ı..ı~s. ··'1""' ~ olsaı ınsanı·yet- tı zarat ta ı ·ma e ı mıştJr. h•lkın iştirak nisbeti 400 bin lira a-
~. - lafnamenin başlıca noktalan şunlar-

l ~ uru
1
. ~;ikadasenede kar rasındadır, diğeri hükumete ve diğe-

J • K? ınçedııa· •. "' le\tı~\iltr llÜUbılrn ri d•' müessesat ve Bankalara aittir. dır: • · ıı.r ıgııı ı r iki taraf mübadillerinin ı t ı 11·şı •'Iİ/ıa . sorarım. Halkın alakas• olan kısmın tasfiye- -
Yet l d "y d • l ~ • h t fe memleketlerdı! bıraktıkları Jı , ıv·h llll an I e f ay 1 a sindr h'lkı mutaz•rnr etmiyecek bir ara yn 

.az 1 ayet y menk\ıl, ri menkul mallar Tür-
IJ 1- bı e ~uafı una.ıı neselesi bit- "'klin t•sbiti bittabi göz önüne alı- . y- . hükumetlerine 
< • er,_._:-:_ ~ e.de ınıınlandı. Va- Galatasaray lisesinden 479 racaktır kiye ve tlll~nıstan 
r~I • U:~j'..., v*cikt" Osman B. 56 inci hafta 4 üncü- Mem!~kctimiıin pancar mahsulü bu .intikal e!; ektir.b nk 1 d t 
,ı 1 ılehmet Ali Mıt,amma zararı sene pek fazla bulu<ım,ktad.r. Bu hal 2 - ,. e~m a __ a ar. a . ~cvcu 
i. 11 :en sonra Hica.ıe gelir şey Jüğünü kazanmıştır. Yazısı &U- fabrikanın ati~'ii ic;in ün1itbahş olabilirse her türlü emanetler uzerıne ıkı taraf 

Y dur: devletl~rinc~ ko:ı:mtı.: haciz :.nza ta--.•.. •. ·1 Abd 11 h.lman unan de Tiı.:~rct kanunu sermayesinin dörtte .. 
' ıun ı e U a M ribinden on be• gün sonra kaldmla-ıı! kl Hükfımetin B. M. . . ne ver- üçünü kaybetmiş müesseselerin tasfiyesi- "J" 

· ilen barışıklık mıl a ıma ma- cak ve bu emanetler menlehülhak-11 ı ' l" L"k" dig"i yedi layiha, kanaatimce ni emretmekted;r. 
tarekeden başka:• ge ır.. a ın larına iade edil"cektir. 

1 ' . .• d b haftanm en mül1im lıaberidir. Şirketin borçları faiz nisbetlerinin 
1 ! li. Çünkü 816 dr-_tun ar ıme- ·k ı ı· · d h b b 1 k 3 - 9 numaralı beyannameden Bu 13yil'ıalaı ik:t1sat progra- :u :e' ıgı v.e a a. ~ı:ı se ~P er . azanı;. 

1, ekatı yeniden b;;.l aceled.en ~-e b·kiı J'I d ld • '•ml.anlarmı selbetmışhr.Tasf•ye şırketin miistefit olan müslümanlara ait men 
j b mrnın tat ı e a a <a ar o uo-u . . . ' kul · k ı Ua· Yunan hu" ıu sefer Mısır ord en ır soz h ve rahrıt.an111 menfaatı 1cabıdır , gayrı men u ma .. -

ll'ı ndaaını Mehmet J gibi, ayni zamanda, memleke-ı ·· · kumetinin yedi tasarrufuna geçecek, 
• ·· 1 ı tin isti~Iali iç. in d.e. pe.k büyük Bundan sonra Besim Atalay Be-, lk- şu k>dar ki ashabına iade edilmiş bu-
11 ahim almış bulun uç 0 masın..,, - 1 h , ıunan ve bugün filen bunların tahtı 
1 • . f ka · d 1 t ve kutsı tedbır erı l tıva etmek tisat Vekilinin miitaleasına itiraz ederek 

• ımın re a tın e· • tasarruf ve istifadesinde bulunan gay •' , ere isminde Fa acırım .. Kim- tedir. Layihalar derhal ait ol-i bugünkü vaziyetin ;dares;zıikten neşet ri mrnkul malları müstesna tutula-
unuyo rd u. urada izah ede- dukları encümene havale edil- 1 ettiğini ve mesela labrikanm civanndaki caktır. 

. n1iş olup, Meclisin tatilinden ev 1 köylere tohum parası tevzi edilmiyerck 4 - Türkiye tabiiyetindeki müs-
brahim bu have 7.aman müsa•t ve!. kanunı"yet kesbedecektı·r. Eskô<ehirden Bozöyüii;e kadar tohum pa- y · d 1ümanlara ait o1up unanıstan a 
tiği zamar> •size bu acrdıkla- B l M . k l rası teni olunduğunu ve buralardan alı- kalan emlak Yunan hükumetinin ye-

b . · · ·· ı· un ar erınos oyun an .. _ 
'dI. tz ırını soy ıyece- ' . 1 ! n<1cak m::ıhsulun Uşşaga kadar ne suretle di tasarrufuna geçecektir. Şu kadar 
16 Senesi. F Tasarruf sandıklan, zabıtaı sıh- nektedilcceg;nin dü<ünülm•dig· ini, gec·n . d d·ı · b 1 1 ' ki ashabına ,. e e ı mış u unan ve 
Hicaza haNefat eder, kendisi hiye ve ıslahı hayvanat, banka- senedenberi miihim miktarda pancarlarm bugün filen bunların tahtı tasarrufun 

k d 1 lara avans ve dahili istih!alc. J ambaılarda çürüdüiiinü ve bunun sırf i- da bulunr1n gayrimenkul mallar müs <eilat yapmı a a veznec ar mu-
lüyük b'.ıut filan dairede mü- mevaddı müşteile kanun layiha ı daresidik oldugunu •öylemiştir. tesna tutulacaktır. 

da met>zuu bahsedilen makule kim- o acısı li Riza arasında An-
selerden her hangi birine ait emva- tepli Emine ismindeki kadın 
!in iradı veya mukabili dolayısile her yüzünden bir kavga olmuştur. 
türlü iddiadan feragat edeceklerdir. Mesele dil kavgasından baş-

ı 4 - Muhtelit komisyonun 28 nu 
maralı kararının 3 üncü maddesi lıyarak şiddetlenmiş ve nihayet 
mucibince tesviyesi Jazımgelen bede- çrrak Kemal belinde sokulu du
li icar ve sair tazminat mesailini ta- ran kasap bıçağrnı çekerek Ali 
rafeyn hükümetlerinden her biri Rizayr sol memesi altından a
kendi tebaasr ile doğrudan doğruya ğrr surette yaralamı~tır. 
halledecektir. -

ıs - Yunan hükumeti bu muk•- Vak'a derhal polise haber ve-
velenin mer'iyete girdiği tarihten i- rilmiş, Kemal sonra yakalamış 
tibaren bir ay_ zarfında muhtelit ko-ı lardır. 
misyon emrine 425,000 İngiliz lirası --<>--
tahsis edecektir. Bu meblağdan mub İstanbul Vilayetinden: 
telit komisyon: A) 150 bin İngiliz 
lirasını İstanbul mıntakasr haricinde 
ki mallarına mukabil İstanbuldaki 
Rum etablilerine ve avdet hakkından 
istifade edeceklere tazminat olarak 
verecektir. B) 150 hin lirasını da mal 
tarı işbu mukavele mucibince Yunan 
hükumetine intikal eden Yunan ta
biiyetinde bulunan Müslüman eta
blilerine kezalik tazminat olarak tev
zi edecektir. Bu tevzi muamelesi 
muhtelit komisyonca ifa olunacaktır. 
Mütebakı 125 bin İngiliz lirası muh· 
telit komisyon tarafından üç taksit
te Türkiye cümhuriyeti hükı'imetine 
tesviye olunacaktır. 

16 - Yunan hüklımeti Garbt 
Trakyadaki Müslüman etablilere ait 
olup iadesi mümteni olan malların 
sahiplerine ledelhace tazmin ıcın 
muhtelit komisyon emrine ayrıca ·ıs 
bin İngiliz lirası tahsis edecektir. 

Bosna Hersek havalisinde 
bulunup hükumet tarafından i
çindeki çiftliklere tevzi edilmiş 
olan beylik arazinin olbaptaki 
kanunu mahsusuna tevfikan taz 
mini karargir olmasına nazaran 
Bosna Hersekte beylik arazısı 
bulunan tebaamızın tayin ede
cekleri vekiller marifetile huku 
ku tasarrufiyelerini ispat ve 
mahkemei aidesinden istihsali 
lazımgelen evrakı bir an cvel te 
darik etmeleri zaruri bulundu
ğundan muamelei mezkurenin 
ifası için alakadaranın icabı ha
le tevessül eylemeleri lüzumu i
lan olunur. 

--0-

Yugoslavyada emvali 

olanlara 
İstanbul Vilayetinden: 
Yugoslavyada emlaki olan 

tebaamızm elinde mevcut eski 

ı;K PiJlN~~S~ 
c) KOLE:\ \!Urun temsili lap 

sesli 
zam 

söılU ve şarkılı muaz
filmi Tenzilllth flatlar: 

25·40 ve65 kuruş 

lstanbul icra riyasetinden: 

u , 

iki 

e 

G.ılatada Çömlekçi :-.nkaj};ınd:ı ı 2, 
.15, 19. r ,~e 3 num:ır.!lı m:ı,ıt<l/.a- s 
!ardı Niko Amerikan elcııdinin kon-;Jlv 
kordato talebiyle \'UkU hlılan müra- r 
caaıı üzerine icra kıh nan cerki•aı W, 
neticesinde konkordaııı talebinin no 
nazarı itibara alınmasına ve icra \'C 

itl!I kanununnn 278 \'e \!79 uncu :le 

maddeleri mucibince iki ay miihlet i 
vori!mesine va birinci valuf hanında • 
50 numarada avukat Fahri Beyin 
komser rayinİlle ve işbu mühletin 
ildnıyle beraber icra ıe tapo sicil V 
memmluklannu bildirilmesine korar ıl 
verilmiş ohlu~u it.in o!unıır. o 

-:ıe 

tapularının her türlü rüsumda!'. 
muaf olarak mezkur hükumete;( 

gelecek kanıınuevvelin 16 ~ım\r 
kadar tecdidi mukarrer bulu!ldt!, 

ğundan bu suretle tapuları olan 
!arın işbu mühlet zarfıııda ~dı~ 
dil ettirmeleri ilan olunur. ~ 

ıti. Bu ... 1 • Vefatından bir müd landır. 1 • • . , • • 5 - Yunan hükümetinin tasarru-
Merinos koyunları Iayihasr Eskışeh.r meb '"u Emın Bey aynı e- funa geçen bu kabil gayrimenkul em 

e ile-~.,ra kenc'inden bahseden b.. d M . k sa•ta Be<im Atalay Beyin fikirlerine is- valin dahilindeki e~ya sahibine ter-
ları •h onu tanımı yanlara utçe e ennos oynu satın tirak ederek dem istir ki: . kolunacaktır. 
ıetn.,te an bankada müdürdü,, almak için komnuş olan tahs i-ı . 6 - Yunan tebaasına ait ve mii-

17 - Avdet hakkından mahrum 
olanlar Türkiye Cümhuriyeti hüku
meti makamatından pasaport almak
sızın İstanbulu terketrniş ve elyevm 
hariçte bulunan gayri mübadil Türk 
tabiiyetindeki Rumlar ile Yunan 
Cümhuriyeti makamatından pasaport 
almaksızın garbi Trakyayı terketmiş 
ve elyevm hariçte bulunan gayri mü
badil ve Yunan tabiiyetindeki müs~ 
lümanlardır. Bu zevattan Müslüman
lara Türk tabiiyeti ve Rumlara Yu
nan tabiiyetini tanımağı her hükCımet 
kabul edeceklerdir. Bu suretle yeni 
tabiiyet iktisap etmiş olan zevat eski 
memleketlerindeki medeni hakların
dan mahrum edilmiyeceklerdir. 

-· Barik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı ~
Galaıada Cnı·on hanında kain ÜNYON SIGORTASINA 

Yaptırınız. 
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yo r(a ilan dairede miısteşar- satla, satın alınacak koyunların• - Mall·kö,-üne kad,r navul parasr badeleden istisııe. edilen İstanbul mm 
:fa dıye tanıtırlar. ücretsiz tt vzii hususunda Hüku . tevzi edild•. Seker istihsal eden mem-- takoornın d'"mda kain gayrimenkul 

l .h. t 'l · d ı k ti d f b ·k ı ı L ıı mallar Tüıtk~;,_-e I-Iükümetinin yedi klıf;te böyle vefat ettikten son mete sa a ıye ven mesıne a- e c er e a rı a ara pancar ar ·•na ar . • . 
irdir. Tasarruf sandıkları la- dan akar g•dcr ,.c fabrika nakliyeden is- tasarrnfu:u. ı;'.cecektır. __ Kezalık L~: 

lt aıiı·~ıir ve müste~ar olanlara -h .h . tt'.. 1 · ı tifade cdt-r. Eğer Uşsak ınıntaksı şeker zan r!?l! ı- ... c; sn11n mcr ıyete gırd1gı 
• ··ıd B. d b k · 1 yı ası ı tıva e ıo-ı esas ara o-o . · . . _.,. 1. (O m.. ır e unun a sıne .... .. ',., .. 0 •• • ...... b fabrıkasını baş;ıracak va7ıyettc= değilse 1 t ... ~ı.ı -'' o r_ .. vazıyet ve ta~ ıye e-
.a d FELEK re, hukumet !uzum gordugu yer fabrikayi oradan kaldırsınlar. Eski.eh;re dilmiı Yuna" emvali de Türkiye 
1 lerde şahsiyeti resmlyeyi haiz veya başka bir yere nakletsinler. · Cür1huriyeti 1-Iüklımetinin mali o1a-
~ e~ransız edibi tasarruf sandıklan acılmasını caktır. 

78 - İşbu mukavelenin tatbiki her 
iki hükumetçe muhtelit komisyona 
tevdi edilecektir. İşbu mukavelenin 
tefsir v~ tatbiki husus•ında muhtelit 
komisyonca hadis olabilecek her tür
lü ihti!af:a bitaraf azanın hakemliği 
umumı bır surette k;ıbul edilmiştir. 

ı ev 
wı y;inc-: sahifeden mabat) 

ıır oroe hakkında bir eser yaz 
li ye>~rzusundayım. Her halde 
ıu Çene icinde Türkiyeye tek
ıun ;elerek_ Ankarayı ve sekiz 
dı. evvel lzmitte gördüğüm 
etti Hazretlerini gördükten 
:rinıa yeni eserin1i yazmağa 
Onl< acagım. Benim kanaati
ı hen re, Gazi Hz. yalnız hü
n de bir 'ıo·r4l1ıi değil, çok yük 
ım geliyor· !et adamı, harikula 
Aehmet Ali ';.:ıı:Ju- ~. 
:az harekatına göndennCilenleı 
el bir gün Kahir,.~~~rasimdcıı 
nandanlarıühen \aa• da bir hu 
mlar· .\' \~ta~b~ .. ,. mı buldu 
k Şe):) .~ t tı 
ini scr~ı. 
lı buluna •ssa maarii 

istilzam etmektedir. .., Be-sim Atalay B. tekrar söıı: alarak: 7-Yunan tebaasının İstanbul mın 
taka'ı dahilinde kain gayrimenkul 

Zabıtai sılıhiye ve ıslahı lıa)' - Fabrikanın ~ararl kuraklıktan d~- emval üzerindrki tasarruf hakları iş-
vanat layihalarında, zabıtai sıh 1 ğ:ldir. Üç yüz vagon şeker istihsal eden bu mukavelename ahkamı ile halel
hiye müşavere heyetine ve ıs- bır labrıka.behemeha.ı para kaıanrr, dedi. dar olmıyacaktır. 

. ı bunun yegane sebebı bankaların yük~ck 
lahı hayvanat kom'.syonu ~zalaı· faiz almaları. saniyen israfat, salisen 8 - Türkiye Ciimhuriyeti Hükü- Maaşların tevhidi 
rına muayyen tahsısat verı lme- mirasyediliktir. Takip eder öğrenebilir- meti kendi tabiiyetinde bulunan ve 

ı elyevm İstanbulda hazır olan bil- kanunu 
si me\.~ZllU bahistir. sinİ7 . .so kuruı:ı ka?:anacağ:ız diye 100 ku- cümle Rum Ortodoks tebaasrnrn ls-

Mevaddr müşteile layihası' ruş ma<;raf yapılmıştır. Uş,ak şeker tanbula girdikleri tarih ve doğduk- ANKARA. 10 (Milliet) - Me-
ise, şimdiye kadar ziraat sal1iı1- ı fabrikası dönme yuvası oln1uştu (Salon- ları yer ne olursa olsun etabli hnkkı- murin maaşa tının tevhit ve teadülü 

da k•hkahala ) hakkındaki k•nunun Mecliste kabul ]erine verilmekte olan mevaddı i r · nr tan,yacaktır. Bu ayni etabli hak-
- Dönme ne demektir? An!ıyamadık k T" k. C" h · · k ed. ilen tefsiri şöyledir: Maaşatın tev 

müşteileden dolayı bir çok ihti . ını ur ıye um urıyetı ma amatı hıt ve t••dülü hakkındaki kanuna 
ıa"flar çıktıg"ı nazarı dı.kkate a- sesleri.. tarafından verilmiş pasaportla İstan b k d 

Be ·m At ı B d ı ··ı k mer ut a ro cetvelı"nde de•ecesı· sı a ay · evam a gu ere : bulu terketmiş olan gayri mübadil ~ 
ılnarak Zı.rat sahı.plerı· eıı·nde tasrih edilen bir memurı'yette e··vel-

e~has hakkında da tanıyacaktır. Aile • 
t kt .. dd .. ce bulunmuş olanlar mezku· r kanıı-mevcut ra ore meva 1 mu§- - Yani, geçen sene di;inen hesabat reisi bu suretle etabli tanınmrş o-

teile vermektense traktör ade- mesele.i .. dedi. Zamir B. (Adana) Uşşak· lan zevce, erkek ve kız sagir evlat ve nun neşrind7n sonra ayni memuriye-
t te veya aynı derecenin tam muadili 

d ine go"re münasip miktar taz-ı ve Al pullu fabrikal2rına yaprlan mua- kocaya varmamış reşit kızlar s- b. . 
ır memurıyete tayin olundukları tak 

m·ınat ver"ılmes·ı husustına aı·t- venetin miktarı beynelmilel şeker istih- tanbuJdaki aile reisine iltihak etmek d. d d 
ır e o erece için tesbit edilen ma-. sal fiatlerilc bizim şeker istihsal fiatlcri- hakkını haizdirler. Kezalik reşit oğ-

tır 1 aşları alırlar. Ancak bu maaşlar eski · mizin miktarını sordu. ktisat Vekili ay- lu ayni veçhile etabli tanınmış olan l 
rı ayrı cevap verdi. Geçen sene pancar dul analar oğullarının yanına gClme- maa~ arına n~zaran yüksek olduğu 

takdırde eskı memuriyette gerirdik-
mahsulüniin 23 bin tona baliğ olduiunu, ğe mezundurlar. l ' eri müddet itibara alınmıyarak ma-
Fabrikanın Uşşakta kalması elzem oldu- 9 - EvJenme, emvali gayri men- fevk bir memuriyete terfi için tekrar 

H. Rifat Bey 
ANKARA, 10 A.A. - Müstanti-

;i~ikliklerin ği tahkirden mahkum .vukat Haydar 
etli olduğu Rifat Bey tarafından dermeyan olu

- lçinizdervirıı.,,. nan müruru zaman itirazt temyiz 
basmadan •rflcrinin kabulün- 1 mahkemesi ~ördüncü ce~a- dair~since 

•tirse or? tlı takdirlerle bahse r~ddolu_nd_ugunda~ kendısı _tahlıye- ~-

gunu, iırafat olmadığını söyledi. Zamir kule aJıp satma, serbest seyrisefer . d 
aynı erecedc muayyen müddeti ik-

B., hariç şeker fiatinin kilosunun 9,S ku- etme hakkında yukarda zikrolunan 1 ruş olduğunu ve bizim fabrikalar istih- eşhasa karşı konulmuş takyidat ka1- J •m_a_e_t,.m.e.ıe.r.i.I.,a;,.z;.,ım;.;.:;ıg.;;.el;;,i;.;r. ____ _ 
sa1in.in maliyet fiatleri 41 kuruş; göster- drnlacaktrr. 
mit olduklar1nr ve arada bu kadar yük- 10 - Gayri mübadil olup evvelce 
sek bir fark görülen bir işe devamın fai- İstanbulu terkettiği halcic isbu mu
deaiz olduiunu ve bu 4,5 milyon liranın kave1enin 28 inci maddesi mucilıincc 

Elektrikçi aranıyor 

Ta~rnda çalışmak üzere bir 
e!ek!rikçİJC ilıtivaç \ardır. emı tır. 25 , llahku-

• 

Türklyede bllıi fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
kumpanyasına bir kere uj);ramadan ~igorıo vaptırnıarnm. 
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1 - Mükemmel (5). Valide (3). 
2: Adamak ( 4 ). Allahın lafı ( 4). 
3: Oda •;eşmesi (6). 
4: Saçan (5. 
5: Memeden süt iç (2). Tren yo

lu (3). 
6: Kanın dolaştığı yer ( 5). • 
7: Hınzır (5). 

eğJence!eri 

Dünkü bilrnecemizin 

halledilmiş şekli 

YUKARDAN AŞAGI: 
1: Mesken (2). Haykırış (6). 
2: Hame (5). 
3: Her ay beklediğimiz ( 4 ). 
4: Tavırlar (5). Ayı (3). 
5: Türkiyenin en büyük parçası 
6: Su (2). Dehşetli (5). 
7: Yahu (4). İsrail Peygambe 

8: İstifham (2) .. Bir nevi ka 
bulüzü S . 
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Haşarati F y D A D A • M öldürenler 1 1 kazanır. 

1. ~ll'~~~n~~a muessir, daha mtikemm~l ve ) an yarıya ucuzdur. Tahta kurusu, sinek ve ~alr h3~;ı:-;ıtı yumurtalarilc 
ıni/. Butün dcvair Ye muessesat FAYDA istimal eder. Hasan ecz;ı d,plhu. 

imha eder. Koku u haf>! ve 'eke yapnıa7_ lnsan!-ır.ı hayvan lan ve ıı-:batata zararı yoktur. FA \'Dr\ i,minc dikk t 

DEFTERDA8RLİKETiLANATI 1 
Adalar ınal ınüdürlüğünden: 
SATILIL EV: No. 15 Muradiye <sokağı Bü

kada Nizam caddesinin yakınındadır) Meş
iyet mahallesi alt kat mermer döşemeli taş 
4 oda ı inci kat 6 oda t Jcoridor, 1 hela ayrı 
kaf altında t katlı 2 oda vasi bahçe 2 dane 

untazam sarnıç, taştan bahçe duvarı evin 

tarafı şimale nazırdır arka tarafı çamlık
ahşap olarak 30 sene evel yapılmıştır 1878 

etro murabba yerdir. Tahmin edilen kıymeti 
rt senede dört taksitte verilmek şartile 7945 

ı.-ıtadı. Birinci taksit ihaleyi müteakip alına
eri ilktir. Satış muamelesi 15-6-930 pazar günü 

r~~~~. at 13 buçu~ta Adalar rnalmüdürlüğünde 
uınd:ıllzarlık suretıle satılacaktır 

• * • 
~~c;;.: Silivri mal müdürlüğünden; 

Silivr:de firari Yunanlı İstaınollden metruk lıvlneye müntekll 
r c~:~:lamurdan mamul otuz lira kıymetinde aynalı bir dolap kezalik 
•ame-lamurdan mamul üzeri mermerli yirmi lira kıymetli aynalı bir 
ıureıı.ıııaoı lblamur altı közlü beş lira kıymetli bir dolap beyaz bo

lki lira kıymetli demir karyola iki közlü üzeri taşlı iki lira 

1 
e1.1.k~'ınetli bir komidon üç közlü üzeri taşlı sekiz lira kıymetine bir 

m ~tir. 
· ına t O lira kıymetli bir elbise dolabı iki gözlü camekAn 8 lira 

medllde dolap 8 lira kıymetinde aynalı masa beheri IO lira 
D etinde üçü kırık ikisi saıttam beş adet kadife koltuk25 kuruş 

taksit Ağustos 930 nihayetinde. Muhanınıen be· 

deli icarı 300 liradır. icar n1uamelesi 16 Haziran 

930 tarihinde Bakırk9y malmüdürlüğünde ya-

pılacaktır. M. 
• * • ' 

Bakırköy malmüdürlüğünden: 
Filoryada denizden dolma Murat Beyin fu

zu)en tahtı işgalinde bulunan kumsal mahal 

bir sene müddetle icara verilecektir. 

Muhammen senevi bedeli icarı 700 liradır. 
2 taksitte t taksit ihaleyi müteakip 2 inci tak

sit Ağustos 930 nihayetinde. icar muamelesi 16 

Haziran 930 tarihinde Bakırköy malmüdüriye-

tinde yapılacaktır. M. 
••• 

Bakırköy maJmüdürlüğünden: 
Filoryada denizden dolma ve Tal~t Beyi11 

fuzulen tahtı işgalinde bulunan kumsal mahalli 

bir sene müddetle icara verilecektir. 

Muhan11nen senevi bedeli icarı 500 liradır. 
2 taksitte t taksit ihaleyi müteakıp 2 İnci tak

sit Ağustos 930 nihayetinde. icar ınuamclesi t6 

Haziran 030 tarihinde Bakırköy malmüdürlü-
r,;;..,.•e ,·anılacaktır. M. 

SUI hazi.mclea- Ye iıakibazdao mo.ztaripınisioiz ? 
Her geıı bir sa kadehi denuıaoda bir •kalıYe 

bsilı Eno'ı "Frait Salt• meyYe tozu aluıız. 

AltDuf senelik cihanpı•mul ,oıarct ve muvaifetiyeti 
teacri tat'isine ddildir. metli kırık kadife kultuk 50 kuruş kıymetli kadife kanape siyah 

evver mermer 8 lira kıymetinde masa üzeri muşammalı 3 adet 
uçuk lira kıymetli sandalyı bir lira kıymetli tahta yemek ma-
beş Urı kıymetli arkalıklı dallı kadifeden kanape sekiz lira &.. ~ ,,, 

metli ceviz ayna dört lira kıymetli dört közlü konsul 10 lira ~ ...... ,~ ~ 

SYRISEFAİN 
Merkez Acent!I; Cura köpr~ 

ba11nda, Beyoğla 236i Şubo 

ıentcsı: Mıbmu·llye Hanı altında 

lsıanbal 740 

Trabzon ikinci 
postası 

aradeniz] v.puru 12 haziran 
Perşembe akşamı Galata nhtı
mından harelı:etle Zonguldak, 
lnebolu, Sinop. Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu. Giresun, Trabzon, 
Rize Hopa'ya gidecek ve dö
niişte p17.ar iskelesile Rize , 
Of, Sürmene. Trabzon, Polat
hane, Giresun, Ordu , Fatsa, 
Samsun, İneboluya u1Ry3rak 
gelece ktlr. 

lzmir sür'at postası 
( IZMIR ) vapuru 13 ha• 

ziran Cuma 14,soda Galata 
nhtımındın hareketle Cumar
tesi sabahı lzmir'e gidecek ve 
pazar 14,30 da lzmirden ha
reketle pazartesi ı;abahı gele
cektir. 

\'apurda ml:kemmd bir 
orkestra ve ca1.hant mevcut-
tur. 

'l'AVıLZ.\IJE YAPURLAIU 1 
Muntazam Ayvalık postası 

ma... Selamet 
F . vapuru 

ln~ara vilayetin~en: 
Ankara ınuha~ebei husu,iyesince aşağıdaki şerait dairesinde Bığa 

ve Balya ha valisinden 100-140 b34 damızlık Bogı kapalı zarf 
usulile mtinakasaya konulmuştur. Münakasa müddeti 29·6-930 
pazar gününe kadar devam edecek ve yevmi ~zkftrda saat on 
beşde kapalı z~rflat açılacağından bunları~ muhammin bedeli olan 
14600 liranın yüzde yedi buçu~u nisbctinde teminat mektup ve 
makbuzlarını zarfa koymak şartile talip olanların Ankara encüme.,.n __ 
daimisine müracaattan ilin olunur. 

Şerait: 

1 - Bogalann renkleri boz veya toyu bOCE olacak. 
I! - 1. 5 yaşındakiler 1 ,08 ve 2,5 yaşındakiler 1, r s l.rdfa-

ında olacak. 

3 - l laricl teşekkül.ttı kusurdan ari atrafın ımudiyctleri mun 
tazam hatnzahirleri ufkıye karip, bogalık eylllfına malik hUS)'eled 

arızasız göğüs derin gen!J agrılan Y11Satlı ve geniş boynuzlan 
zasız ve tam olacak. 

4 - Bogalar iple bağlanacak bir vaziyette ve zabtı raPtı kabl 
olmalL 

5 - Tırnakları siyah ve vUcudannda maddei subcgfyeden ad 
lekeler bulunmayacaktır. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

;===========::=::;:ı--------... 
ISehrenıaneti ilanatı 1 Satılık Anl{aZ 

Odun Kömür münakasası: 

Şchremınetlnden ; Mii!>ayaasına 

lüzum görülen 4JSO çeki odun ile 
69350 kilo mangal kömüril kapalı 
zarfla münakasaya lonmuştur. Talip· 
!erin şartname almak için her ııün 
levazım müdürlüğüne gelmeleri. Tek
lif mckıuplanm da ihale rünü olan 
:ı temınuz 930 perşembe !günü sut 
15 e kadar mezkôr mndürlüğe ver· 
meleri. 

• • * 

lstanbl'da Divanyolun"da yın111 
Feyriıri Liseleri binasının yanmıf 
ve yanmamış aks<mının anlcazı san 
lıktır. lstevenlerin Şamlı ilanında} u 
15-16 numeroya müracaadın. 

Telefon: lsıanbul 31 i6 

lstanbul Mahlı:emd uliye birimci 
ticaret dairesinden; 

metli mu tahta çini soba 12 lira loymednde iki adt!t camlı .a,..V · ...... ~ .... ~ ııer Perşembe saat 17 de 
cm'ili lap blr lirakıymetinde camı kınk siyak müdevver dolap bir 11 a ~~ ~!fi,.. .;r Sirkeciden hareketle Gelib-

l 
metil siyah uzun dolap 3 lira kıymetli üzeri yeşil örtülü beş Y ' olu, Ç~nakknle, Kiıçükkuyu, 

Sehremanetindea: Cerrahpaşa, 
llaseki, Beyoğlu zührevi hastaneleri 
için bir une zarfında !Hzômu olan 
ekmek ,.e zerzevat kapalı zorfla mü
nakasaya konmuştur. Taliplerin şart

nameyi almalc için her gün levar,ım 

müdürlüğüne gelmeleri, Tel.lif mek
tuplarını d ı ihale günu olan 2 tem· 
muz 930 çar,amba giınuu saat ı.~ e 
kadar mezkôr müdürlü~e '«rmeleri. 

lstanbul'da Sirlcecide Kn:aıle 
hınındı 3-4 'o da komisyonculııkla 
müşte~I iken 2 teşrini sani 929 tı 
rihinde mahkemece lflAsına kara 
verilmiş olan Safer Zade bıraderle
rin 5 haziran 930 tarihinde mıhlı 

EN ü Fa?.I masası 8 lira kıymetli camlı dolap - bir buçuk lira kıymet- Altınoluk, Edremit, Blirhani· 
iki gözlü >iyah masa· iki lira kıymetli üzeri mermer masa .161 1111.0M.m& ye ye Ayvalık iskclerine azi-

uaz- maralı kanun ahkAmına tevfikan 20 gün müddetle mü:ı:aycd· met ve avdet edecektir. 
atlar: olunmuştur mezkOr eşyaya ayrı ayrı pey koymak isteycnkr Yolcu bileti vapurda da 

yed müzayede olan 24-5-930 tarihine müsadif cumırtesindc;ı verilir. 
1--ııııiı•ıren yüzde 7,5 pey akçelerile Silivri mal müdürlüğünde mü- Dlll.'lCAT: Cuma akşamı 
. elddl satıt komisyonuna müracaatlan ilAn olunur· Edremit yolcu lan trene yetiş-

• * * tirillr ve ..\wvalık yolculırı ilan :,~
1

~~
1

1::: Silivri mal müdürlüğünden: Devlet Demı·ryoll.arı gurupta karı;. çıkanlır. 
in k<•n- iUvrlde musevt mahallesinde kırkalede 65 no iki odah 150 lira Adres: Yemişte Tavllzade 1 haziran 1 !.'30dan itibaren terki 

n mura- i'medl lıane mahalle! mezktırede çeşme sokağında 12-65 no iki d • • • ı A t biraderler telefon lstanbul t2 I ticaret ederek keyfiyeti aW:.adar ma-
ttıkı' aı alı tlJO lira kıymetli hane yine mahalleden Asma sokağında a 1reS1 1 G na 1 kamaıa blldirdlgimi ilu eylerim. 

takhiı;in no 250 lira kıymetli hane Fatih mahallesinde Yuğıırthane su- Trabzon lüks postası Sıbılt: şehremini 
_ ıcra '.·e1ınc1a 27 no 250 lira kıymetli hanenin miifteriıi ipotek mua- 12500 kilo delikli bakır antertuvaz çubuklannm kapalı zari- Sulh.~!1:::n PerŞ' mbe Oıemör Jlıtıor tAııin 
·" tıncu ~esini yapmadıtından taahh. ünden nikül etmiş addile 24-5·930 la münakaaası 7/ Temmuz 930 Pazartesi günü saat 15 te Anka- günü saat 18deSlrkeci. htıının- ------------
h muhl~r ihlnden itibaren yeniden mÜZlyedeye vu olunmuştur haziranın rada Devlet demiryollan binasında yapılacaktır. dan hareketle (Zonrı dak, İne- M jzarada ile ••llf 

ri 
3~1;:';~ inci perşembe günü vasatı llat dörde kadar devam edecek İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi- bolo, Samsun, Or•n. Gireson. ı ,.,iranın 13 üncü cuma günü 

mühletin ıni gfttı zarhnda müracaat ede.:ek taliplerin yi:zde yedlbuçuk natlannı .ayni günde saat l4,30 a kadar münakasa komisyonuna Görele, Trabzor. Sürmene, Rize , bah saaı 10 dı maruf bir zau 
po .icil r akçelerile müracaatları ve takarrür edecek bedelin ddaten vennelen lizımdır. Mapavri, Atin· Viçe ve Hope) dı n Maçh'dı Tetvikiye ı:ami>i 

Talipler münakasa şartnamelerini ..__ lira mukabilinde An- ye azimc t ·e'aynl fskelel--'e k da u. -- 5 ne karar ıl ihalede verilonesi vuku bulacak ma~arifin temamen mLi~teriye karad d ·d 1 ~ edarik deh. . • ı:n ar~liln uaroıı ap-wıoaıunl8 nu-
olacağı c[imlei şeraitten oldugu UAn ve Silivri mal müdürlü- a ve Haydarpaşa a 1 a:,e :ez:e en en t e ılırler Vakfıkebir, Gôrele, Fatsa ve maralı dairesinde bulunan muhteşem 

1ı--- Ünyeye ugrayaralc avdet ede- mobilya "" sair eşya mOzav* su-
-ıe müracaatları beyan olunur. Mersin limanında Devlet De- 4-5, 6 liraya kadar yevmiye cektir. retile satılacaktor. 

"sumdar * * • miryollan idaresine ait Dizel verilecektir. Yük ,.c yolcu ıç·n mahalli Bu nadide ve emsalsiz mobllı·ı 
·kumetc( İLAN ınotörunu kullanacak muktedir Taliplerin vesaik ve evrakı müracaaat: : irkeci &ılonu karşı mobilya ezcümle be,..ecbi ati eşya· 
16 ~mıı. ••• vride F ·h ·· ka 1 k etli bir odal han · bir makiniate ihtiyaç vardır. müııbit.elerile Cer ve atetyeler sındıı Mizan O ,ıu J {an No: 2 yadan mürekkeptir. Gayeı zarif oyma 
bulunr't;wa atı camıı 80 

- ıym 1 
e, aynı Talipler arasında bilimtihan reisliğine müracaatları ilan olu Telefon lstanbul 354 yaldızlı tahtadan bürat bir tanape, 

la 1 • 1 • Sa 28 numarada firari Av- mevkide 11 No. Nesim taciden liyakati tebeyyün edecek olana büyük blr koltuk. oyma yaldızlı 
d 

r 0 aln fırağodan metruk 300 lira metruk iki odalı 100 lira kıymet vı 
il a "<! 

1 eli muhammineli iki kat iki li hane, Hacı pervane kısa köprü 1 t b 1 N f f kt b. Yelkenci vapvrlan ıabıadan üç büyük Lui x smıdal-
nur s an u a 1 a en m e e 1 yeli ve 4 kiiçülı s.aııdalyeden mürek-. lı hane -yine mahalleden so- de 50 No. Hacı Mikailden met- Karadeniz postası lı:qı muhtefelll yaldızlı salon Wı•ı, 
~~_\_kuyuda 23 No. tenekeci Mi- ruk 1000 lira kıymetli dükkin, M .. b k • d V Berbedienne imzalı bronz sut, ha-
~ metruk iki kat iki odalı Ali Bey mahallesinde Kapan ö- U ayaat 0ffilSV0IlUil 811 : atan ııI:::n kiki ııııdb !'camız nıarlıiıri ba'>ü, 

lira muhammineli hane - nünde 10 No. Avram oğlu Az- •· Ç b 
, rkii mezkUrda 20 No. Avram radan metruk 200 lira kıymetli Mektebin 930 Haziran ipti- 1 gönnek istiyenterin eyyamı ta- ftrş&m 8 bir çift yaldızlı antilca vitrin, büytlt 

olan ı tiliyeden d he ·· G.. ·· ..e gtizcl urf bir ldlıl(mne ile Fna-
ayadan metruk 100 lira mu- diikkin, Ali bey mahallesinde 2 desmdan mayıs 931 gayeııine ka maa a . r ~ ~ akşamı Slrkec:! r nhnınından mca bir çok yeni vt eski lciııplar, Hı-
ımineli iki odalı iki kat hane No. Avram fıranğodan metruk dar ihtiyacı olan Et, Ekmek, ve suyunda ~~ep ıdareaine ~emu harekede ( Zoft-'dak hıe- tDd Çiıı -ullmclan ...a ....__ 
t9kii kUrda 24 N İlak 200 lira ı...-a li bar Alibe akı .. . . nakasaya ıştirak edeceklerin de ''6- _,_ mez o. ~r ..... t am , y en: mutenevvıuayle mahru- .. d 7 5 . betind t . ak bolu, S.ııısuıt, Ordu Gireııoa, ıaheklar, scdelll P d -1ıak 
den metruk 100 lira kıymet mahalleainde Aamı çawş soka- kat ve )'af sebzesi ayn ayn_ prt yuz e ' ms e emınat salon takımı, Hiadl7e ıfi alile tan· 
i kat iki odalı hane. Piri pa- imıda 1-dan m~L 30 lıra" ----•--ve kapalı zarf usuliyle çelerini müesıcııeaatı ıaraıye Trabzon, Siırmene ve RiM) dal 1 ... ,...... .., .... _..__ La ,.__,_.. y . ··- d .. - ...... _ mu..,..,.... muhuebeciligınv• e bitteslim ala- iye er, ~- ..... ,.-. i 

........ e emenıcı1er e kıymetli hane anıaııı 661 numa- miin•"-aya lronulmn•tur 930 iri __ ,_,___ . ye IZlmet ye IYdet pdecekdr. XV usulü bronzte alon ona m .. .. . "k_ .. _ ·-- ._, · ca_ an vezne ~u ve tıca T 1 ..._.___, .. _ 
1--- "o. llllfOIU Avram san uuuı rah kanun mucibince temliken senesi haziranm 29 uncu ...r.Rü ret od ., ___ ,1 bi 

1
.kte ıfsl it için .,...,.__, yelken SiSi, eski Siilcymeiye Türk ....,_ 

k 250 l. kı li bi b •--·- ..... _...c_ . 6- ası veııt ...... e r ı yev _ .. _ ..... 1 ..tf vı alion4an :ru ıra . ymet r. ap satııı™"" m ...... _ ..... : Müzaye- saat 14 te ihaleleri mukarrerdir. mi ihalede mektepte mütevk'ril el han ..... ıuın acentlllna mil- p ı, yana mam un 

mece ill!slannın rerine 
miş olduğu illn olunur. 

Mers· n Jandor na mektebi 
dariyetinden: 

Azami Ao~rt 
180000 150000 
Mersin judarma yeni dnc ıaıılı: 

teblnin 9JO seneii Haziran biıla;c 

tinden mayıs 931 gayesine lraılıır 
mevkii münakasaya çıkanlan ,... 
da :ruılı bir hitm ekmeıtln 
zarf usnlile temmuz blr 930 llh 
glinü saat dolıozdan sonra llıalet 
kat'iyeıi icra kılınacağından ..aprlu 
olalarıo yüzrle neli buçuk taıııllll 
tı muvıkkata rra.buzile yevmi amı Iİ
ktrda Mmin .J•n.iarma mekrebiaıM 
müteşekkil miınaku• komlsy-,; 
flrtnııııeyi ötmımet amı .... ;amlia 
ıallpletiıı m!'ktep miıduriyeıine .. eb m 
racaaılan ilan olunur. e 
-------~---. ... 
ııntıı ve lil&ll ~) 
Kuzguncuk üzerinde Frenk Tc 

pe'de. lslıeleye ve bağlarbaşı ~ 
vay durağına onar dakika ıncşdııde 

klla Boıazı ve Marm••ava hakim le 
l<aUdc fmamur ve Ji~arl• çnrt 
lıllıçe lçlDcle Emine Sultın -rı 
aamlle marof kllşUer ve rrü,ıaalllıı 
toptan \c ayn ayrı saıılıl .-e 
lıhr. 

lste1nleriıı Şemlo Hamda 15 
16 mı-alı yazıhaneye mm.mı 

m Telcfoo: lst. 3111i 

o.ıııı.... 8eyltr otfn be ... 
bu llı:fam (lnkıtıp dyaırocu (,aa 

yar .mı facia :ı percle Kılılıık to 
ınedi :ı petde. 

---------------# 
Maliye V eklletinden irin - muaevı mahallesınde de 24/5/930 cumarteııuıden bet· B988f miktar ve prtameaiııi komisyona oeJmderi ra.nat Tel. ls:aabol 1515 ve pembe toalar lllCflıur beykot 

lfo. Yuef oğlu bohurbiton- le (20) gün müddetle devam e- - ' • · Türk fabrikasından ve eski bir sa· 131 smeri maymı ga,.....• 
ıtlil~=.it:~ ıı::a;ua_;esi: ~-~~: ~;:;:_ :r~ ::::.·.·~=i 11,u,. Yıtlltli Lnııı ···~ııııdıı : SADIKZADı BlllADıRLER :=,:--..::-!:a':...-= =-tab~t=ek m=a 

mizin 
elıli 

1 N A L--ğod hal d 15 ibli- tek V'PURLARI bobemya Tfld: surahlleıt, n nargi- Aya--'""-"-. U · o. vram milll an ı e e şe gı arrur e- Vekaletçe her ay ruşıettiril-lminat mektubu ile yevmi 'hale "' ·--- M 
,rtık: 500 lira kıymetli dük- decek bedeldefaten tediye olun- --L lan "dare 01,." 21 Hazı·ran 930 

1 
. KARA DENiZ MUNTA- !el«, maruf ressamla~• yatfıboya ve Miinak 25/6/930 tarilııiDoi.._. 

mWle\'İ mahallesinde Davit mak ve 1000 lirayı tecavü den wcate o ı mecmuasının .":'"'.. cumarte11 akırıl rablolın. al:m ıtlemell Ama,·11t mijpedif çarpmba günü ad, -.::!""I 
den metruk harap mağaza- ler hezinedaı istizan ol:n~ 27 inci nüshadan itibaren bir ııe- g~ .. ~ ~Jet~~ lAM VE I.OKS POST ASI mRffd ~ı ·sesı, Çlnts :;IXsalrzlnzX~~';'j· dörtte levazun idarainde mii. Olnij 
.so lira kıymet taktir ve Ha ve bilumum masarif müşteriye neliği malzemesi vekalete ait ol- mbaüdürlugunko .de mutclddW mu- Domlupınar vl •. eııı er, porto .. • ddlte .°" .. ' şelı:kil mubayaat k:omiSytımındl~ 
erv d 30 N Samo"l L"" . lmak .. k .. ka 1 rft ünaka yaat mısyonuna ve prtna- .uı saat vesaır mutea t 'e mun- lacalrtı Mün kan ;...:;e 

metrukane e 900 °1i· kıymı etlu: ~t 0nih ~tt~=uzayede- ma uzre ~~ı.za aTmli . mesini gönnek istiyenler her ı•ttv'!~':.. PAZAR tııhap biblolar ve uir eşyai ııeflse. ~ .... ='-~· . ......'!:..:., ~ :=:·
9 ""'bl 

'1,. .... ra ı !1111. ayeti o~ .. ra~ 12 saya va:r:edılmıştır. a plenn gün Ankarada Dahiliye Leva- ~ RICllMOND . t. ·olANA martu .._ ~enn RIUll usatu 
kan ~panonunde 15NoA~- ı~~ pe~~ ~u v~s_atı saat % 7,S teminat akçesi veya hü- zun memurluğuna ve lmnhul- lld •k- Slrlı"' rıMıı- cedıt nefis bir pi1ano - PiyınoLa. mu ve (3182) üç bin yüz d 
fırang_odan metruk ~.oo !ı- doru: ıhaleı ka~ıyel~n ıcr~ ~ılı kilmetçe muteber bir Banka te- da Viüyete müracaatları. -•u 1tantetle (Zeılrlıldat, tıymerıar halılar, pey sürenlerden 9Cll iti liralık muvakkat temitir 

tıymetlı maa depo dukkin nacagmdan talıplenn Sılıvri --;-~-------------'-------.::=.__ ı .... ı., ._ • ., Oay1, Onla, ıoo dt ır:ı reminıt alınır. natlanm ayni günde saat~ 

levi mahallesinde Asma me- malmüdüriyetinde müteşekkil Zon' ıuldQ" ,, .. ı·ı sı""ı·ye ıner"eZI' f.l.befiı .. eı·. Olresua, G6rele, Vakfıkel>fr, dörde kadar levazım miidi 
nmda 6 No. Dudakman oğlu satış komisyonuna müracaattan Ol ouU uu 1 1111 1 Trabzoa, serme .. ve Rize Kı"ralık Arsa yetine vermeleri lizundır. 

barukastan metruk 50 lira ilan olunur. lıkılelerlna azimet ve avdet Münakasa şartnamesi le 
* * * Zonguldalrta iskele civarın- lmiinakaııaya çıkanlmıştır. edecektir. lsıanbul'da Dlvanıolun'da yanan zım müdüriiyetinden ve İstaı# 

ŞAGl: Bakırköy malrnüdiirlüğünden: daki arsasına inşası mukarrer Resim, pilin, keşifname ve TllWIM ı-. llrUcıln Mey- Feyziatl Liselerinin arsası kiralıktır. bulda Dolmabahcede e 
kms (6). FiJo .. yada denizden dolma ve Karitarya ve 15672 lira keşif bedelli Zon- şmtnameyi görmek istiyen talip neact 1ıw aıtuıd& ıcea•ıb1taa Dört ıantı dlvarla çevrılmiş munta matbua ambarı mümeyyizli"iE"Uiı'l! 
miz (4). ıylülerinin fuzulen tahtı İsgallerı'nde bulunan guldak sahil sıhhiye merkezi !erin Ankarada hudutlar ve sa- mllrac:aat. Tıllfeıclat&ôııl aı zam kapılan balanın mezlcür ar<a den hCt" gün alınabilir. 

( ) • binasının keyfiyeti inşası Hazi- hiller sıhhat umum müdürlüğü V l he sinema Ye ettence m.ıbalU olarak ;ü; ~arçası(/n1sa 1 maha ili bir sene müddetle icara veri• ranm 26 mcı Perşembe günü ne, İstanbutda sahil sıhhiye mer apur arımız r 11ı1ma1 olmıllıl~den isteycnleriıı 
(5). tir. Zonguldak sahil Sıhhiye daire- kezi sertababetine, Zonguldakta pa7.8r muntazaman ŞamJs ilanında ı!l-lb lllllDC:Oya 

Peygambe(ri• 1 taksitte t taksit İhaleyi müteakıp " 1"nc1' sinde ihale edilmek üzre 20 gün aahil sıhhiye metkezi tababeti- hareket edeceklerdir. lllraclat eyleaıet.ri. 
.. " müddetle ve kaı>alı nrf UFılile ne ..,ürac-.. ~an ilin olunur. T...._. baııbal 3126 

r nevi kadı 

Dr. Horhorun · 
Beyoğlu J\l.lıt j> so'<ak N~ 

-ycoa seba.,rııı aıı,.. tııdıos 
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S U • H A Z 1 M Kara<'İğPr VP hübrl'k Jıa,ıalık!arında lı:ımile M A Z Q N M EV VE T Q Z U a ııı1 !'"-- na ı. NKIBAZ, 
ir rahatlık verir. Bahçekapıda ZA\1 \ 

1 kadınların ga>yaıııııda d nız tutmasında • 'l Kolay bir lnzını, r,ıhat bir nykıı t ·nıin ""rd • r ,,. \'Ücude 
ecza depo>'u Beyofdunda Tokatlıya •ı kar~ı,ıııda V l·lf C \ \ İDIS , " Ta hım karakolu kar.1ısında Liınonciyaıı cezınelcri. batı 8') kuru:;tur. l 'nııııni ıl ·;ıo<u fi3h~ekapı \IAZON ROT ro'I ı>cza de~ 

•. • 
i 

666~6 a~et tor~a imali 
Tütün in~isarı ~ınnıni ınü~ürlülün~en: 

idare için me\'cut numune. i vechile bezi idare tırahnclan nrlimelı: 
~rt!yle ( 66666 ) adet torba diktirilecektir. Taliplerin her &Un gelip nil• 
mtı11eyl görmeleri ve pazarlığı için yüzde yedi buçult temtnan muvakkate• 
leri ile 16·6-930 pazarteıi gUnO saat il de Gılıta'cla mübayaat ltomiıyo
nunda bulunmalan. 

• • • 
Bandırmada mtihterik fabrika 

binası tamiratı 

T~mo in~isarı ~nıuıni nıü~ürlülün~en: 
Bandırmadaki muhterlk fabrika bir.a ·ının d ·poya tahvili için CVl'elce 

flln edilip bilahora feshedilen mıinıka,aya i;tirık eden ıaltplerin id'.rel 
merkeziye Mimari şube<lndc hızırlanmıf olan şarınamci müzeyyeleyi abz 
ile inşaat mahaUlni gidip gordükten 60nra 18·6·9. O ç aşamba gllnü saat 
1(1,30 ı kadar ycnı teklilnamelerinl lrapalı zarfla Galatada mübayaat ko
mı )Onuna tevdi eımcleri. 

• • • 
200 çuval nişasta 

Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: 
Ubali fabrikası Kutu lma.Athanesı !çın yerli malı olarak 200 çuval nışasıa 

pozarlıkla alınacağından itaya talip olanların numuneleri ile birlikte pazarlı~ı 

!çın 16·6-930 pazartesi ıı;ünıi saat 10,30 da yüzde yedi buçuk teminatı mu• 
vıltkatekrıle Galatada mübayaat lromis~onunda bulunmaları 

* * * 
Bandırma~d~ müdiiriyet binası 

ınşaatı 

Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: 
ıı Bandırma'da mildürivet binası kapalı zar(la miinakuaya konulmuştur. 
'1 Mezktlr inşaata ait resim, şartname \'t ' ır "I iiç b mukabilinde verilece· 
n jtioden ıaliplcrln ldırei umumiye !\.!'mı ıubcsınc muracaatla almaları \'e 

1 21-6 930 cumırıesi ~nil ••at 10.30 ı kaJor zarllarıoı Gal~tada mübayaat 
li komisyonnoa tevdi etmeleri. 

:\lünakasası 

Tarihi Günü Saatı 

d ~O ı • 57 bin metr kış'ık elhlieilk } k 
j !li • 29 • kap ·Juk umaş 21-6-9. O cumarte<I 14 

,;; 25 ilA 30 bin çift kundura \ 
1500 çift ç!zme J 12·6·930 pazar 14 n 

ıc 12 bin takım mamul çamaşır 23-6-930 pazarte ı 14 
n Yukarda cinsi \C mıkdarlan yazılı etyı kapalı zari münakua usLliie 
1 1 tanbulda Jandarma imalaıhanesince .. nn alınacaktır. \lünak .. a zamanlan 

d hizalarında yazılıdır. '\artMme jandarm• imaHıhaneıind•n verilir. Teklıfna 
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menin tarzı imlA•ı şarın•mede munderiçtir 

BUYÜK 

TlYYlRE PIYlNG~~~ 
8. iNCİ TERTİP 5. INCl 

BUGUN 
Keşideler; Vilayet, Şehre
maneti, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
ı\ılurakıpları ve halk huzu

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
Her keşidede çıkan nlımara -
lar tekrar dolaba konmaz 

Vardım Sandığı 
Kadıkoy de Alu yol ağl! ndı Çilek sok•ğında 42·44 numaralı 294 

artın milrabbaı mahalde köt< bafında Halk OtobUı şirketine JO lira icarla 
tuntutatlı k4glr garaj 2000 llraya. 

2 - Kadıkby"ünde Osman Ağa mahallesi Kaza,ker •okap;ı 6·8 nu

maralı 2570 arşın bahçeli 16 oda 9 salon ve mUştemilAti uireyl havi 

~keleye bet dakika mesafede (depo mektep, fıbrlka, ,. ikamet• el~eritli 
müceddet konak 6000 lirayı. 

3- Eml:lk uzerine müsait fable para Yerilir. Bahçe Kapı Sellmct ban 
15. Tel. lst. 4262 

Darül' aceze ınD~ürlülOn~en: 
Müessesenin malı olup koca :\lustafa paşada Canbaziye mahal

lesinde ilç küçLik oda ve bir bahçeyi muhtevi 83 numaralı bir 

bap hane kapalı zarf usullle 2 Temmuz 930 tarihinde saulacaktır 
Talipkrin yuzde yedi buçuk :rey akçelcrile darlll'acezeye müra- . 
caatları. 

• 

Attı ıihndırhlenn. tıaa~ bulundua.u fc"ltaltde harcl lı ve bflh~ cruklcn bK'nımJe fnaıı ile bcnıbn 
JC.lU Oıcvrotcı'run dt 6-sihndirlı, ~un bn'rUrlf.I, e~bııbı ınırahat1 CMU we lktJNtlı biı otomobil 

okh.ıj:unu dcrhaıu ~ruı. 

Burada. . ._ Yeni Chevrolet'nın kıymet Mizanındd. . ~ 
Milyonlarca motorisıler tarafindan ne suretle oıomobil kıymetinin 

taktir edildigini müşahede edeceksı"niz 

1 

Bir oı:ımobdi İştra etmezden 

Chevroleı Kıynıeıinin Mizanı mukaddem, lütfen bu on aaeı ııv.sııf 

Eh\CO fİ\'ctli Cılomobil•n 
l:ı~mrtını · takıir 1.:trr.cgc 
chcrı~b ı O adcı C\'saf •• 

Bu t\'\ifi tcıkık ılc 

IŞTRADA buiununu<. 

ı ~-11hnJırh, kuV\"Cth 't muu ... 1111 motor dön •il•ndırlı 
m3u-;ıfında çalı\mıkdadır 

2 Yeni Fi•eı kar,,'>tt i l:-rı .le rnbcchhcz ~ık, cazıbcdlr \C 
uz.un , )"al~ın h .ıılu ps::c-r 

Buyuk < comohıhn ha ı tn.ılundugu gibi e!ohJbı ı-.tırahat, 
3 gen' d:ıhilı kı\ım , uzun )a. lar uz.yık maıl• d~f'ı 

ıhıııa7 yıavl'.ttı 

4 
ı\1..llru•u uburda kolay ıdlrc, ml!'bzut ur.ıt, iı.clay dırck.

$1yQO ı.1Jırnı , don ttkı.;rlek fıto:r.krı 

5
- Scuıı • c purussu, Ç:fh,an -S·:itbnd;rlı mot.,r ve f ~ı 

karoscnlcrı. 

6 Şa.,ırun ı~ka kı~;, ı.echıı c:dılc:n c:mru)c_tlı bı:n.ıın 
d1.po\u, \c ıı\":l)ı ın'ıkıls cttırmcvı:n matlı l'lrı camı 

0Jhl aı V'h~dırn1a m;ı~rafı. Don s:lindırlılcrdcn daha 
7 az bcnıın .e )·aı;ı sarfı,aıı YcJck parçalarının 

chv-::nı..,~•ı 

8 L>aımı bır •urcnc mcmnunıycı ba~ bir unclık ıe.'mı· 
naınamc ve Jıomplc yedek parçaları scrvısı 

9 

tknıın tuıun1b.ısı, hl\a tas.fiyc:ıı 1 ıksclcnıtor h.ı 1umbası, 
"VV •· m::ırka:ı on C"lllTlı, clcktnk.k çah')an bcnıın 
mufırı. ııblon Uıcrınc mcrküı moto.rhanrct kontro
Ju- ve \lire a;ıbı buyuk bır t>tomobil:n !:ıtlZ bWwı· 
du'u tnl!'dl:Wllır 

ı O 
Gcocral .\1oton\ın Tccrubc Sahuında ıcc~uo.; \ c ıc~rit 

C'Jılct' Gcntral Motora mamulatı. 

Chn;- Dı~tr 
roltl lcicıılnr 

\J.-ı<e.ı. o 
1/ro: ••• o 
1Jttt•ı o 

~ 11 ·· - ' o 
l/rwıı· o 
11, \'f.ıo." o 
ı/rw., o 
~:14'W"lıo o 
\.JMl(ıı o 
\ltw.ı. '0 

hakkında rey 'liermız 

lııc bu Chcvrolct Kıymctinın Mızanı-pannıza 
mukabil cb\·cn fiyedı hır otomobılı ı$trl cımcruı.dc 
ne kadar (ada mczay.t)'a ınahOp cdccq:uuzı ımk 
eden ~t mtıhım bır pılanJır. OUttyanın tıcr 

uratindalti mil}onlar..:a motorutkr bu pıt.an 

ıancSJlc parıı1 usarrufu mo.mkun olJu&unu .krit 
c-tmckdcdırkr. 

~ıırıdı pılanı tetkik cdınız . Ehvı:n fiyct Hnıfındakl 
oıomobılkrın haız bulunduıiu mc-zayalara na1ı· 

nn 19_\0 modeli ıltı sılınd!rlı Chc\ ro1c-t"nln 
mcoyııılarını bu csua ıore mubyc<c crllniı. 

Ahı ıılınJırh Chcvrolcı'dc pannııa mukıbll ~ 

kadar Jula mt:.uyaya tculıUp cdccctınııc dıkkat 
edin.iz Bi.L.hirc, en yWn Chcvrolct accn11\1ndan 
•cr~t bir gczıntidc bulı.ınmatı talep cdcrı:k1 
ıckrlr bilfiil bu noMtı 'icduk cdınız 

Gcncıal ;.M.oıon'un bit ttncbk Tc'mınıınamcn 
h;ıklı.ında ve ctıCvroıcı'yi aylık uık)ıtlc ne ~urcılc 
i~tn cdc.bılcccthıiıe daıt accntadan uıb.ıl~ı ıakp 
cditUı. 

1930 MODELİ ALTI SİLİNDİRLİ CHEVROLET 
GENERAL MUJURS >fAMUlAJ ı 

TÜRKiYE ACENT ALllU.ARI : 

'üı.;iı Hl)llı & .ŞMrf.\4.n, A,,..nko" Gııua~, Ptın,fa/o, JSTANBUL ..-1. Ama Bry, .1tı111CARA 1 Kırmu·ı Yiıdıı Mıkl: n•n, MERSiN.~ 
.R /!. Tllrı•I, Hali"'°'" Carıuı 11~13 1 lZMIR. MqJın Zadt Mtluttd HAYRI l}f 4H Veli A1ı:h""' .Ali B')ller, GAZI AYINTAP. Altlı 
Kartı Za.!• R1.1Jt11 Y•lnıltri.l. SAMSUN, K""'n. Za-k D11b<tr A1dvtıu 6' Erzurwr..ı.ı. Lod" Alun" 8111/ır, 1"RABZON, .lJaJtkal Baıı ZoJı 
Nım Bq, KONY.t, Tilrll iGi .Şir!ccı1 ANTALYA, lmıVM Lad-: Alı Kumıı & .ı\.ıalttum/arı~ KAYSERi, Alıt1r Zt1d4 /hum & Kaıllp1 

Ali Z11d4 /mıaıl Boh.,,, KASTA!tlUNI 

··~·· ~~·~~ ••••• 
! SIHHAT 

İKTiSAT 
ZİYNET 

Tan1amen otoınatik 

KE~YiNlT~R 
Glasyeri ( Buz dolabı ) sayesinde Her 
ftyi rnılkemrnelen hüsnü muhafaza edll

dlgl gibi her dakika saf buz 
temin edilebillr 

Hu,.ust tesisata ihtiyaç yoktur 
Türkiye için ) egAne acentalan: 

" l~LYiNATOR CORPORATiON ,, 
MDşterilerin emrine amade mütehas-

sıs mühendisler bulunduran yegAne 
müeıse1edlr. 

Satış ve teşhir mahalli: 
lstanbul'da Hamldiye caddesinde No. 

28, Telefon: lstanbul 182 
Beyoğlun'da lstıklı\I caddesinde Ne. 

262 Telefon: Beyoğlu 532. 
TEDIVATTA TESHILAT .................. 
Ankara Hapisanei 

umumi n1iidiirliiğiin(leı1: 
Ankara l Iari anei unılimi inin bir s nelik Ekmek lhtivacı olan 

("27 7b0) ki'o i{inc! ııcH fi:kmek ihti}ncının 1-h·IJJO tarihinden 
iti ıaren ylrm gun m t!Jctk ve kapalı zar! ı.;sı:ı'ile münaka aya 
konmuştur, 

Taliplerin (1:"08) füalık temınatt muvakkıtc mektuhıle birlikte 
21-6·930 cumartesi g.ınLJ sa.ıt on be tc \ llAyd mc;·tubi odJ~anda 
mtite,ckkil komisyona ve eraiti anlamak için nıuddei umumilık 
kalemine mürac tları. 

Eskişehir vilayetinden: 
Sinihbar . Sarıköy yolunun l -l 2-13 nçü kilo metrosunda üç 

metrolulc menfezin mticeddeden inşa<ı 25-!5-<130 tarihinden l 5·6· 
930 pQzar gLinu saat l 6 ya kadar l -156 lira 1 u kuruş bedel ile 

münakasaya vazolunmuştur. 
Taliplerin yevmi ihaleCte bedeli keşfin % 7 ,5 ğ'u ııisbetinde 

teminat vermej ve işin devamı müddetince ehliyeti ='l'a!ia daire
since kabul edllebilecek bir fen memuru Ltihdıım ede~ekkriııi 
taahhtit etmeler! lAzımdır. 

Yevmi ihalede encümeni vi!Ayete ve yapılacak inşaat hakkında 
ma!Omat almak isteyenlerin Ntfla Baş milhendislip;ine miıracaat 

temeleri !uzumu ilAn olunur. 
------------~----------~---------------------------

lstanbul Tuz inhisarı Ba~ınü~ürlOlün~eo ; 
1930 senei maliyesinde Konya mak üzre 7 /6/930 tarihinden İ· 

•-• Dr. hsan Sami --• 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultan .\lahnıut 

• turbcsi _,,~o_l~>l:'l~~~ı::ı:•aı~ 

En son Amerikan usuliıne tevfikan istih
ıal edilmiş bu d~ macununu bir defa 
tecrübe ediniz. Her yerde bulunur. 

Bir müsamere Tuz inhisar baş müdüriyetine tibaren yinni gün müddetle ve 

Akhisar Tayyare C. ş. Rı"yasetinden·. ml§ kapalızarfusuliylemünakasaya 
tabi Yavşan ve Tosun me - konulmuştur. Talip olanlar te-

Akhisar Tayyare sineması 1 Haziran 930 tarihinden 21 Ha- halarından Konyanın Saraönü minatı muvakkatelerini tesviye 
ziran 930 tarih Cumartesi saat 16 da müzayedei aleniyeile ihale ambarına nakl olunacak bir mil etmek ve prtnarneyi anlamak 
e.dilm~k üzere 21 ~-müddeti~. müzayed~ye kanubnuştur. Ta- yon kilo tuzun ücreti nakliyesi üzre İstanbul ve Konya tıu in
lipknn şartnameyı ogren~ck ~ere Akhısar, Ank~a. latan- Konya baş müdiiriyetinde 26/ hisarı baş müdüriyetlerine mü· 

Gedikpafada Amerikan mektebi
nin son sınıf tılebc müsamereıl 

13 haziran cuma gilnu saat l 5,45de 
verilecektir. Mektebin umum mezun

larının iştirak! ve 14,30 da mekt~pıe 

hııır bulunmaları rica olııour. 

ba 

ubelcrıne !uzumu müracaatları ılisı olunur. 6/930 perşembe bünü ihale ohuı racaat eylemeleri ilin olunur. 
-. _,.._ . --- ' 

S 1 ~AKLARDAN l O R TOL M 1 K 1 ~ ıl 
Bir varıtlUlılör sahn almak istiyorsa_, 

MUTLAKA 

E ' 

TILATÖR lerin~ 
Tercih ediniz 

A E G markasını ta•ıyan her makinenin dal' 
ernsılline laik oldnjtunu nnutmayınız. 

HER YERDE 
ARAYINIZ 

istifade ile otomobil, Motorbot, Sandal, 

Demir kapu ve parmaklıklar, Hane dotrama• 

ları, Mobilya, l(alorlfer Radyotorll ve ealre 

boyamak isterseniz 

Dünyanın en mükemmel 

' 'STILKOT 
'' ıastikli emay boyasını 

tercih ediniz. Zira çok 
parlaktır. Uzun müddet 
dayanır ve fırça izleri 
asla göstermez. Toza, 

soğuğll, güneşe, lstlme, 
tuzlu su ve tozlu havaya 
ası de, umum ) ağlara ve 
bllricl her teslrata müte· 
bammildir. 

Türkiye Acentalığı ve umumi depoıu 
Galata l(ürekçller AHEN ve MUNIH 

HAN, No. 3·!1 
Telefon: (Beyoğlu 1768) 

Zayi makpuz 
HERAKLIYA vapurunun 49 nn• 

cu seferinde gelen BC·DLY markı· 
lı J 5 sandlk için verilen 1579!1 ve 
14-9-1!9 tarihli be ·anname ile lsııın· 
bul lthalAt GUmrllgünd•n alınan 
19335 numero va 14-4-119 numaralı 
319 lira 66 ltutuşlult Irat mıkpuzu 

sayl olmuftur. Yıniıl alınacağından 
hllkaıil kalmımıftır. 

. Sirkeci BEKEB Foıogıafhanul 

Haliç iskcl•lerinde maz 
adet köknar gonderi ile 1 
kayın 30 çelcl gürgen odun 
eslti okka meşe kömUrU 1 
hazar gününe ihale edilm 

mıizayedeye çıkarılmışur. T 
yevmU mukllrda san Oç 
defterdarlık binasındaki ihale 

yonuna müracaat eylemelerL 

lı 

' 


