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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

eynelmilel fikir IAmerı·kan 
rabıtaları grupu il 

Şirket hil~ômete 10,000,000 
dolar verecektir ... 

mukavele 
Gazi Hz. 

Dün Y af ovada te
nezzilh buyurdular 
ve gece dlJndiller ... 

HU GÜN 
2 inci sahlie~c : 

1 Tarihi tefrikamız: All Pş. 
2-- Harici ve Son hab ·:-J.:r 

e uncıı sahifede 
J - Kime verlldl. diye !!IOru

yortar bir el kalkıyor. 

' 2-- Hayat ucuzluyor 
3 Sinemacılar mr, Defter· 

- darlık mı hakir? .• 
' 4- Şehir haberleri 

~ 4 Uncü sahifede 
~ 1- felek 
~ 2- Roman, 
~ 3- HlkAyc 

tasdik edildi •• 
Türk-Yunan itilafı .. 

Bugün Yunan Meclisi 
itilafnameyi tetkik edecek .. 

sı ! 
• 

Mll!etleri biribirine yaklaş
• tanıtan amiller arasında 

·bağların ehem..,.iyetini tak 
etmemek mümkün değildir. 

' ağlara, ruhlara müşterek 
.. celer, duygular telkin c
amiller, hiç şüphesiz, siya

ve iktısadi amiller kadar ve 
iki de onlardan daha ziyade, 

a devamlı tesirler yaparlar. 
edeniyet bütün beşeriyet için 
.. §terek bir şey ise, bundaki 
tiraki en büyük bir nisbette te 

Maliye Vekili dün ınecliste mukavele 
verdi ... hakkında izahat 

Gazi Hz. evvelki ıec.., Ertvl· 
rul yatile, yanlannda mutat ze
val bulunduğu halde Yalovayı t••· 

rif buyurmuşlar ve kaplıcaları 
gezerek yeni İnfaatr tetkik ile mq 
ıul olmuşlardır. Gazi Hz., ıünü 
Yalova kaplıcalannda ıeçİrmİf· 
lcr, ve gece saat 24 e doğru Er
tuğrulla ıehrimize avdet buyur
muşlardır. 

Mübadele komisyonu umumi kAtlbJ ·ı 1 

dün Ankaradan geldi, ıda 
"n'eden başlıca safha da fikir Kib i f b fk f • ( t b ('d 1 tilatrdır. Fikir sahasında ön r t a f 8SI n Çin S an U 8 Yfi(>l l} Or ve murahhaslar da bugün geliyorlar. 

r.t~::~i~;::tı;ı;~1~::ı:~1~~: çöpler neden hariçten getiriliyor? M. Vürfbeynin 
beyanatı .. 

sunda çok zorıuk çekerler. Şükrü Bey bu su111in de cevabını verdi ... 
e~e_niyet ~leminde faal bir_r?I 

1 
ANKARA, 15 (Telefonla) _ P. IJeana 

hıbı olabılmek ancak fıkır, Mecı.iste Krbrit ve çakmak lnhisarr 
dretile kabildir. 1 itletmesinin de:ri ve 10 milyon do 
Yalnız başkalarının fikrini !arlık istikraz akdine dair kanun la-

. !emek, takip etmek fikir ha yiha_sının ~~zakeresi mıinasclJ~tilc 
tında faal bir vazife ifa edil- Mahye V~k~h, kl.ır~uye gelerek ıza-
. d 1 1 M'll tl hat vermıştır. Bu ı ahau meyanm-

gıne e. a _et. etın_e:ı. 1 e ~r da 6-7 sene evvel Kr r t ve çakmak 
sındakı fıkır munasebetlenn işletilmesi hakkın.n bir Belçikalı şir 

, muşterek noktalar pek çok kete devrolunduğunu ve fakat bu 
de bunların hususi ve oriji- şirketin taahhüdatrnı yapmıyarak { 

1 kısımları da vardır ki, asıl hukukçulardan mürekkep bir heyetin 
iyet c;ı.lann mukayeseli kıy- karar. ve tens~bi. ile i)let_m~-~a~k'.~ın 

. . bu şırketten ••tırdat edrldıgını soy- ( 
tt ve ~a~lıyetlerınde .. me-:zuu !emiştir. Maliye Vekili müteakiben 
solabılır. Hayata muessır o- şirketten bu hakkm istirdadından ( 

ak fikirler, aşılama tarikile sonra tahassul eden vaziyet hakkrn
an fikirler değil, milli ha- da &emiştir ki: 

· ete verilm:ş olan ımt' az hakla
mahduttur. Ayni za anda mu-

o\elcnam ele irket ve h kiimet a
rasındaki ı,- !arın tahkim suretilc 
halli esası vazedilmişt:.. Hükı'.ımct 
hiç bir masraf, komisyol' ve saireyi 

Atinada vazlget 
milaait glJrilnilgor. 

t rumamak ıizere se evı y de 6,S he Muhtelit mi.ıbadelc komisyonıı 
sah. faız• olarak 10 milyon katibi umumisi M. Vürfbeyn dUn 
Amerıkan dol rr ve 25 nelik itfa l ' sabahki ekspresle Ar.karadan şehri• 
he.ahı üzcrind n bu ava" tcsbit et• mize gelmiştir. 
miştir. Yapılan bu istrkr keyfiye- / , 

1 

Komisyon dairesi»de ikinci murah-
tile bundan evvel Belçikalı şirketle hasımrz Nebil Beyi ziyaret eden M. 
yapılmış olan mukavelenin ara fark- vcrrfbeyn tir muh.rririmize demlş-
larına gelince; şlı"ket bu mukavele ı tir ki: 
mucibince elde edeceği h r türlü te- ' - Scnelerdenberi muallakta ka 
m ttü ve şer~itc mukab 1 lı heri 87 5 lan mübadele meseleleri son itl!ifna-

) bin lirad,jln ibar~t latr~ar aylık 501 mc ile halledilmiş bulunuyor. 

I 

~ 
taksitte senevi maktuan 1 milyon 750 Em!Ak meselesini sür'atle ve ye-
bin lira ita eC:ecektir. Bu sabit ve ni fedakarlıkları mucip olmadan 
değişmez bir tsast.r. B ndan haş- intaç etmek için bitaraf azalar tara- Umaml Klillp M. VDrfbeyll narlfıl tın jenisinden doğan fikirler- - Şirketin elinden bu hak alın-

Bunlar milli hayatın dıktan sonra şirket bir taraftan hük(I 
· f k d ·1 lit · met aleyhine dava açmış, hükiimet 
şa u retı e m. enasıp te şirketin teminatı olan 150 bin il 1 

ka şirket h' • uınete her ene a t şar fından itt•haz olunan kararın al.ika- Yunan sefirinin bugünlerde tehr!- k n 
aylık v 25 bin lira oll1'•k ve ilk dar iki hükilmetin de kabul edileceği mize gelertk yazı Taraby.da geçir- r 1 d 

rak taşar, etrafa sırayet e- rayı tahsil için itlerini likide et· 
, bizatihi muterizdirler, ve- mekte olan bir banka aleyhine dava 

lturlar buldukları yoldan zi- açmıştır. Mesele mahkemede rü
de ye~i bir yol takip ederler yet edildiği sıralarda idi ki Belçikalı 
ba k 1 d bu yola sev~ •irketln aksiyonlarını Amerikalı bir 

taksiti 1 Kanunu al"J 931 de ve son ni ümit ediyoruz. Çünkü bu sureti me i muhtemel· ir. de 111 
} tahlti ı Haziran 955 t v rilmek il- hal ıki taraf için de en muvafık ça- Gayri .. >adiller •. 

ıcre s nevi m ktuan <O i't Türk 1 re o'duğu şüphesizdir. Gayri rnü!ıa<lil' r c.:.mi} eti mu 

§ a arını a şirkete devretmek teşebbilsünde bu-
eğe çalışırlar. Junduğu haber alınmıştı. Bundan 

l:ıu sebepten milletler arasın- so.nra mu~a~eleıi feshol~nan şirketin 
"k · Ü d 1 yuzde ellı hıssesıne sahıp bulunan 

n 1 tı_sat ".e sıy~set m ca. e e- bir Amerikan şirketi ile bu ihtilaf
gıbi, fıkır mucadelelen de !arın aulhen hRlli ve inhisar i~Jet

rdır. Cihan harbi esnasında meainln mezkur şirkete iadesi içlı 
duk.. ıı;a. Almanya'y rlııu:ıkeıtye b.ıfLuun L Bı..,. ı n Mallge Vekili nı <' i ftn 

rıkıgor .. 

lirası verecektir. nu E tle şirke-' P. fit na Biraenaleyh abu! edi'memesi i- kaf t .shabr a aiti in 1 t-v la r ağızı 
tin hukilmet~ y~pac~ğr te iyat ı i Romanya kıralınrn hemşiı...si ~in ~iç bir sebep olmadığı kanaatin-

1 
men bitirmiştir. \anıştır 

mılyon 800 bın lırayı 1 aktadır.' İl b .. R 1 K , , eyım. Yalnız zar::anında müracaat et• rafmd 
Ayrıca senede 25 bin sa d•ktan faz- P er,ses cana u~~ ege a Bugünlerde bekle, en bu ı,ususta- mi eni rden §imdi h k annı ara}· yatırı! 
la istihlak vukubıılrsa &a ı · n her san rol vapurule şehr.mıze gelecek- ki cevap geldikten sonra itilaf ame ra tevziata dev ın edilme t yaşadı 
-~ık için şirket hukiim O Turk tir. 1 t rafeynin parliirrıec:•ola ından geç- He ü mür caat etmiyenler 60 k"' 
lır~sı v.cr~cckti~. Şi ket Z ne ıç .1·, Prensesi sefir M. Ka111- cc- ı m k sı•rctile tasdik edi erek kat'i- d ı . B n ·rr, ısil-1<akl r. m h 1 
de Türkı~ . ın napları kar ıl ::ı ·ktır. Y_<t k sbedecck ve tatb kata ge lccek b r "ır. t d r 
1\ b ' ek t tır. · · t b t ' i . t mLtea ı 
t 4it k • . uı Bitaraflar • yorlar r tma 

lalı kuvvetinden ziyade belk_,. ceai olerak •irketle bir hesap t rüle
f k • t ·ı ğlup et· cektir. Şirketin hükümete 400 bin 

Ş~ ır • aarruzu 1 e ,ma . . kiisur lira borcu vardır. 530 bin kil
. ımdı de Avrupa dakı mils- sur liralık bono mevcut bulunmakta 

Vilayeti dahili'1de · ... a edec k ve 2 "f. R • f lıy caktr. k t id eh e i, turact 
sene nihayetinde bu f nka faaliy te L'I • IS Bitaraf azalar yarın (bugün) şeh- -Yun n) m n'n :mz taam. u ·u 

Ayni zamanda girkete yapılacak ciro ge~miş bulunacaktır. Yalnız şirket rimiz geleceklcrd r. Türk başmu- sı üzerine ' y t t vazzolı edin e· c g . 
üzerinden şirket hükQmetin halk ve kibrit imaline m•bsus olmak ilzcre /J/ "f h r hh sr Tevf k Kam 1 Bey 1 om ııyo- ye dar bu d •rdı:ırmıış ıır. skelesı 

a mevkiini gene silah kuv- dır. Bunun 300 bin lirası tahsil e-
• kadar, fikir kuvveti ile mu dilmit 38 bin lirası kalmıştır. Devle
aza etmeğe çalışmaktadır. tin elinde inhiaa~ın.tahsil edilecek ~o 

müessesat n zdindcki aıacaklannr da hariçten kibrit çöpleri rcin odun ge- il 8 RS.'JIS raparu nun ~ütçcsi rr.es~lesi ile metgul oı., Elde mevcut panı bu fl"Yrl rrıilba- şmüş, 
bi!Amesarif istifa ve tahsil edecektir. tirtmcğe müsaade almışt:r. Şirketle hazırlıyor mak uzere daha bır hafta kadar An- di ı rin istihkak ann."tl ancak d rtte ayıkct 
Bu mukavelenin hukuki cihetlerine yapıla" mukavelenin memlekLt da- karada kalacaktır. E•aaen müstacel' biri e t ı u , • 

tiand'ın en büyük mahareti, nolar~ _var?ı~· Hükumet ~ukavelenın 
" • f'ki Meclııı ilinızce tasdrkınden sonra 
,as.~t sahas~n?a _hı_!~ ı r ;'e mevcut kibrit iatoklarrna 5 bin büy!ik 

..,...,_ulkudretının sıhırınden ıs- kutuluk sandık beheri için s ve 5 
fade etmektir. Faris dünyanın bin kilçilk kutuluk sandrklann behe
. büyük fikir laboratuvarıdır. r1 için 4,60 d?lar olmak üzre şirke-

gelince: Mcf.uh şirketle yapılmış 0 • hilincle kibrit <atış f!atlcri bir kutusu Mali vaziyetimizi tetkik ile hususat Ankarad ı intaç edilmiş ol· j ra cUz'ı ı,;. para dağıtmaktansa bele- r. 
lan eski imtiyaz şartları bazı cihet lOO para ol rak tesbit edilmiştir. O meşgul olan Fransız mütahassı- duğundan ~ug~~ude kom'syon he- lcmck müreccah görU!müıtilr. __._...-; 
!erde hükiimetin esas cihetlerde şir- zaman dolar fiatleri. ş_lmdikir;ıc naza-: sı profesör M. Şarl R!st dün öğ- yetr umumıyesının toplanmasını icap, J • dolud k" trilk em'· Jt:., 
ketla lehine bir çok esasatr ihtiva e- ran %15 daha d(ln ıdı._ ŞI?'~' de 100 1 leye kadar Tarabyadaki Tokat- ettıre_cek bir vaziyet yoktur. tcrakim icar b.delleriııdon de istifa- apud 
diyordu. Bu mukavele hakikatte im para. olarak kab_ul. cdılmıştı~. Ma- ı • • ftılaEn_amenin imzası üzerine igler de için hükumete milracıaat olunma· 

ttikçe büyüyen ve beynelmi- te eatacak ve tırket te bunların bedel 
1 bir gençlik mahallesi teşkil !erini hemen tediye ederek alacaktır. 

tiyazrn gene eski sahibine yeııl şart- anıafih memlekctımız dolar pryasa>r- ılıyan _otelınde kalara_k. ra~oru- nor~a! bır. cereyan almzştır. Bunun sı kararlattrırlmıştrr. Cemlyet, bu müdi 
!arla iadesi ve mevcut ihtilAfth halli mn sukutundan ve suudundan ı itta- nun hır kısmını esas ıtibanle ha çok ryı netıceler vereceği muhakkak· ı ühi 
tesbit olunmuştur. Yeni mukavelede (Mabadi be!'jincİ sahifede) zırlamıştır. tır. • (Mabadı ikinci sahifede) · m 

Profesör, dıin öğleden sonra · ahse 
site üniversiter istikbalin 

§lıca hazırlayıcı kuvvetlerin 
birisi olmak üzeredir. Mil

leriçin fikir cidalindede geri 
lınamak mühim bir emniyet 

t istikbal meselesidir. 

l:ıeynelmilel hayatın kongre, 
'ıiiessese, konferans, kitap, ga
te, propaganda, film ve saire 
lt!inde bin türlü tezahürleri 

lır. Buralarda söz sahibi ol
'; dikkat ve alaka uyandır

k, başka milletler mütefek
lerinin tetkik nazarlarını ken 
ınemlcketi tizerine celbede
lnıck, hulasa beynelmilel fi

ve san'at sergilerinde bir 
\>cudiyet göstermek yeni ha 
tın yeni siyaseti icapların· 
dır. İnkılaplar için ise bu bir 
s ve fazla teminat değil ha

ti bir zaruret teşkil eder. 

ZEKi MES'UT 

l'ekaütlere maaş 
Tekaüt kanunu evvelki ak

geç vakit İstanbul zat işle
t tebliğ edilmiştir. Uç aylık 

hll'M-,_ tevziine cumartesi, eğer ol
<:sa pazar günü sureti katiye
başlanılacaktır. 

Mektepliler 
müsabl1kası 

İnci hafta başladı 
58 inci hafta başlamı,tır. 
ıctcmizde çıkan halıerler 

n en mHhiminl seçip cu· 
1.rtcsi ak amına kadar mll· 

aka memurluğuna ıtöndc
• Netlceler pazar gUnH 

Yalnızmezarlıkları düzeltmek 
yetmez, başka işler de var ... 

Eylülden sonra ölüler nereye 
gömülecekler?. 

Emanet ve Evkaf milmeısillerinden mürek
kep bir komiiyon işe başladı 

Yeni hıfzıssıha ve Belediye kamı ihtiva ettiğinden mezarlık 
kanunları kabristanları ve bura !ar işinin bu sefer cezri bir şe
lara cenaze nakil ve defnini bir kilde halli zaruri görülmekte· 
takım ahkam ve şeraite tabi tut dir. 
maktadır. İstanbulda büyük küçük yüz 

ElylU!den itibaren tatbikine: !erce mezarlık vardır. Ve bun
başlanacak belediye kanununa lann mühim bir kısmı da şehir 
göre şehrimizdeki mezarlıklar dahilindedir. 
tamamen Şehreroanetine devro- Ancak, mez'lrlıklarm kat'i 
lunmaktadır. Kanun, şehir da- bir tasfiyesi ·apılabilmesi ıçın 
hilindeki mezarlıklara ölü gö- eV'. ela, bunların Evkafa mı, yok 

· Niçin kaldı? 

Leh aefiri dlln geldi, 
izahat veriyor .. ---

kızı, oğlu ve katibi ile blrlikte .LJ k • h • l şgul 0 

şehrimizi gezmiş ve bazı ziya- ner esın ır an afz_t;;: 1
,.,Hemfi:k:,t 

retlerde bulunmuştur. Y " 
Kendisine gösterilen kolay- tarzı var I 

lıklardan hararetle bahseden M. 
Rist, dün mali müessesat kapalı 
olduğu için bazı tetkikmı bugü
ne bırakbıştır. Nurullah Esat 

çağırt 

. edece 

Ticaret oıuahtdrıl ı•e gilm- Bey bugün Fransız profesörüle 
rUk mukavelesinin teehhuril görüşerek icap eden izahatı ve-

Necla H. nasıl 
yaralandı? 

kirge 

recektir. 

I 

dı bcs"nci 

göre 
la tun 

1ış old 



"Milliyet,, in tarihi tefrikası: 1 O 

lsmaile sui kast !. 
lınan intikam pek feci oldu .. 

HARiÇTEN 

Yeni gümrük 

Birçok münakaşadan 
sonra tadilat kabul 

edilebildi .. 
Amerikada yeni gümrük ta

rifeleri ora ile ticari münasebat
ta bulunan her memleketi ala
kadar eden bir şekle girdi. Ame 
rikanın yeni tarifeleri ithalatı 
tahdit eder bir mahiyette görii
lüyor. Yeni dünyaya ihracat ya 
pan birçok Avrupa memleketle
ri bu tarifelerin kabul ettiği a
ğır gümrük resmi dolayısile çok 
zarar göreceklerini iddia ettiler. 
Nihayet reisicümhur M. Hoover 
in teşebbüsü ile tarifelerin tadi
line geçildi. Fakat aşağıdaki tel 

ı graftan anlaşılan yeni tadi!atm 
Amerika ile ticari münasebatta 
bulunan diğer memleketleri 
memnun edebileceği şüphelidir 

.Y~kat daha başka bir takım manlı imperatorluğunu son de WASHİNGTON 14 AA _· 
ıulahazalar Afrikada ilerle- rece zayıf düşürmüştü. Hele , Meb'usan meclisi gÜmrük t. ·-
1ek hususyndaki planı tatbika Yunan ihtiliili bütün Avrupa- felerinin tadili hakkındak' ıan_ 

· alkışmaktan M~hmet Ali'yi ?ı~ naza~ ~ikkatini celbett.iği . nun layihasını tasvip etr:ıis~i~. 
lıko~muştur. ıçm Babıalı Mora'da çıkan ıs- 1 Bu Iayiha dün ayan meclisi'nce 

ALDIGIIVIIZ HABERLER 
Atlna mektubu Yeni kabine '~~-t 
___ itilaf! H. l(ifat tsey mest!iesi 
imzayı Yunanlılar 

nasıl karşılıyorlar ? 

Teşekkül ett~ kabi
nede kimler 

var?. 
ATİNA, 12 (Milliyet) - Niha-

yet itilaf imzalandı. Bu haber bura- BÜKREŞ, 14 A 4 - K;ıhi-

M. Esat Bey sabık müste~ ar 
Kenan Beye cevap veriyor 

da herkes tarafından büyük bir se- ne kırala sad~ 
nnçle olmasa bile hüsnü sureti kar- k t · · ANKARA, 15 A.A. - Hay-

ı d P . . \ a yemını e şı an ı. arlamento muhtelıt komıs . .. .. _ dar Rifat Bey davasında müda-
yonu cumartesi günü toplanacaktır. mış ve dun og f 
B 1 d 

aa şahitlerinden esbak adliye 
u 'çtimada hükümetin mübadele me e en sonra me 
1 

· · b' müsteşarı Kenan B~··'::1 c''::nl···-s: esının nihayet halledenson itilafa usan ve ayan . J •• ~-· ··~ 
vasıl .olmak için takip ettiği hattı ha- meclislerinde is riyet g::;:-:~:-:acie çıkan beyana-
r~kct~n tasvip edileceği anlaşılıyor. batı vücut e• tına cevaben Adliye vekili Mah-
Sıyası mahafil bu itiliiftan mem- · . . • • mut Esat Bey bir muharririmi-
nundur. Fakat hakikate daha yak- ~ıştır. Yem ka 
1 k 

· · bıne ş ti ze aşaihdaki izahatta bulunmuş 
aşma ırın diyebiliriz ki efka•ı u- u sure < ~ ' • tur. 
mumi.y~ bu':" karşı lakayt kalmıştır teşekkül etmiş 

İtılafın ımzasında Başvekil veni- tir: "Eski bir müsteşarın efkarı 
zelos Har~ciye nezaretinin saliihi- Başvekil M. ' umumiye muvacehesinde resmi 
yettar erkanı tarafından muhale'ete M . H . . muamelata ait suallerini cevap-
uğramıştır. İtilafı bugünkü ş klile anıu, arıcı. b muvafık görmiyenler vardır. Hat- ye nazırı M. M · sız ırakmak caiz değildir. Ke-
ta mezunen seyahatte bulunan Ha- ronesco, Dahil' nan Beyin Adliye müsteşarlığı 
ri~iye nazın M. Mihalakopulos'un da ye nazın M. r.1raun ••vcosı ı 3 ~ydı.r. Bu müddet zarfında 
ıtır~z edenler arasında olduğu söy- Vaida Voevod Ziraat nazırı M ve1<aletm talebi ile 39 dava nak 
le":ıyor.. Sözde nazır bundan dolayı Mihalache N;fia .. k l" · ledilmistir. Bu adet başmüddei 
"tıfa bıle edecekmiş Bu rivaye ' ve muna a at Tk k" . 
ti son derece ihtiyati~· ~elakki etme: nazın M. Maonilesco, Maliye 1 umumbı ~ veDve alet ~yıtlerine 
li. . . nazırı M. Popovici, Maarif ve mut~ ı t~.r. eme!< kı Kenan 

ğrrn zamanında tek bir dava nalı 
Jedilmemiştir" demesi hilafı ha· 
kikattir. Kenan Bey "Kadriyt 
i-I.:::::•:-:1 aleyhinde şehadette bu· 
lunmadım bu yalandır" Kadriye 
Hanım davasında şahit sıfatile 
dinlenen Kenan Beyin ifadeleri 
arasında şu beyanatı vardır: 

"Bu kadın dejeneredir. Akla 
gelen her haltı irtikap edebilir" 
İzmir ağır ceza mahkemesinde 
okunan bu ifade dosyasında 
mahfuz ve mazbuttur. Ben bu 
resmi hakikatleri söylemekle 
değil, Kenan Bey bunları tela~
la inkar etmekle yalan söylemi~ 
tir. Göriilüyor ki Adliye Vekili
nin kafasına giren her hakikat 
olduğu g-ibi asıl rengi ile cıkar. 
Hakikatin rengini Kenan - Bey 
tatsız buluyorsa ve bulacaksa 
biz ne d:yelim"'. 

• İbrahim Sudan harekiitınm yan ateşini bastırmağa uğraşır- de kabul edilmiştir La 'h 
aşına geçtikten sonca Mehmet ken Yunan ihtilalcileri ıie bas- 1 nedildig"ı'ne go"re b · .. yı atzanı 6 
l' k d' · ıı d - ı· k f • ·• ugun saa ' ı ~n ısıne yo a ıgı ta ıll"lt a tara l~~~.an maddı, manevı da reisicümhura tevdi edilecek-

ı_tiliifın hemen cumartesi günü mezahip nazın M. Cataskeszo, B.~~~ mu~teşarlıgmm he: ?n 
pa~lamen~~da ı:nüzakeresine başlana- Harbiye nazırı Ceneral Jond _ gununde bır dava .ı.akledılmış
cagı da soylenıyor. ı S . . es tir. Görülüyor ki "müsteş~rlı-

Gazetelerin ne dediklerine gelin- co, .anayı v~ tıcaret nazırı M. -
ce; bazıları fedakarlığın iki taraf-1 Madjea, Adlıye nazırı M. Juni- ----------------------

ta~ karşılıklı" olduğun~.yaz.ıyor ve an, Mesai nazın M. Halippa. B. M. Mecıı· sı·nde 
mustakbel munasebat ıtıbarıle itila-ı da~ ?rd~ndun efradı1~1ı a;t- yardım goruyorlard.(B' d' ) tir. Reisicümhur, bu layihayı, 

rma • ıçı°:. u an _Y~r ı erın: ılme 1 bazı mütehassısların da i tirav.i 
en adam gondermesını emredı ı fi · ş 

fın kıymetini kaydediyor. Bazıları b 
da .. itilafın resmi metnini görmedtn Artık arıştılar 

d B
. f d Trakyada zeriyat e etra ı surette tetkık edecek-

, or u. ır ~ara tan or unun tir. 
mu taka yürütülemiyeceğini yazıyor - İ 
la_r. Bir kısım gazeteler de Yuna- PAR S, 14 A.A. - Journal 

uvvetlenmesme çalışılırken di EDİRNE, ıs A.A. - Buse- H ·k· 1. · l ' h' 
f T k d 

.. .. . er ı ı mec ısın sa a ıyettar 
e· tara tan da Mehmet Ali e- ne ra ya a tutun zenyatına 
ı ;mı kurduğu Mısır bahriyesi- son derece ehemmiyet verilmek 

t i•ı takviyesi için hiç bir feda- tedir. Geçen sene yalnız 600 bin 
i'rlıktan geri durmuyordu. Bu kilo tütün elde edilmiş olan bu 

nıstan tarafından 425,000 İngiliz li- gazetesinin Bükreşten aldığı bir 
rasr tediyesine itiraz ediyorlar. Ga- habere göre dün akşam Cotroce 
zetelerin neşriyatını hülasa etmek la- ni şatosunda verilen bir ziyafet-
zımge!.•rs~ denebılir ~i bütün gazete- te yeni kıra! ile eski zevce i 
ler Turkıye • Yunanıstan arasında , .

5 

retle Mısır bahrisefit te kuv- mıntakada bu sene iki milyon 
etli bir devlet halini alıyordu. kilo tütün elde edileceği tahmin 
akinMehmet Alininkuvvetinin olunmaktadır. 

aktedilecekdiğer itilafnamelerin de 1 p;enses Helene kıraltça Marıe' 
imza edilmesini temenni ediyorlar. nın tavassutu üzerine barışmış
Ve~i~~losa ~ensup bazı garet~ler ı lardır. 
bu ıtılafın aktıni :8aşvekil~ 5in bir mu Kral nezdinde 
'affakıyet addedıyor. Dıger !lir tarttığmı görmekten mütevellit .__.. .... ____ _ 

Yeni müd;ir1er 
evinci çok sürmedi. Büyük bir 
!laket neticesi olarak hem oğ- Trabzon İş Bankası müdürü 
~mu, hem de cesaretine güven Y akup Bey Samsuna, G•re,,on 
iği bir faaliyet arkadaşını kay müdürü Salahaddin Bey Trab
etti. Oğlu Tosun ölmüş, Sudan zon'a nakledilmişlerdir. 

kım gazete~er de bahri tahdidi tesli- BÜ KREŞ l S AA _ K l 
hat meselesınde bir itilafa vasıl c;l- 'k' . K · ' · · ı:~ 
manın bir mesele teşkil etmiyecer ı ı ıncı arol Fransa orta elçısı 
neticesini çıkarıyorlar. Nasılı bili~- 1 ile Jeneral Gouraud'yu kabul et 
mez... miştir. 

aki oğlu İsmailde feci bir - --·-·---
'> 1rette öldürülmüştü. Halbuki Türk-Yunan itilafı 

1 u iki oğlu biribirinden farklı 
'lmakla beraber Mehmet Ali 1 irci sahifecfe11 11'ab2at 
: .in itimada şayan birer faali- emlak meyanında kıymetinden çok 
d et arkadaşı demekti. Bunların asa(: bir kir• i. ôt"kinin berikinin M. Hooııer 

Yalnızmezarlıklarıdüzeltmek 
yet:me, başka işler de var 

·.{Silmesi kendisini çok mütees elinde nasılsa kaldığı söylenen mü- azasından bazıları M. Hoover'in 
hım yerleri istırdat için teşebbüsat-

I r etmiş.ti. .. .. .. .. ta bulun caktır. , bu layihayı imza edeceği müta-
. l~maıl nasıl olduruldu?.. Diğer taraftan gayri mübadill •-' '1 leasmdadır. Bu yeni layihaya gö 
a İ~mailin öldür~lmesi Sudan· ves.ai~ine istinaden _şimdiye kadar r~ 887 maddeye ait gümriik re-
1 ıcıasının ayrı bır perdesi de- 20 mılyon lıralık emlakın kıymotı sımleri artırılmış 23S kadar 

(Birinci sahifeden mabaat) \da Boğaziçinin hemen her kö

sa eşhası hususiyeye mi ait ol- yünde birer mezarlık bulunmak 
d kl b

.
1
. . . tadır. 

kt" z ı·· d - - takdır olunmuştur. dd d ' .. . 
u arının ı ınmesı ıcap etmek • . 

tedir Salahyettar bır zat, demiştir 
a ıe ır. u um en, agır, agır ver B 'h bo . d ı ma e en alman gumnik resim 

fa · ı d . ~ u cı et. no tevzıatın a naza· • . . 
, ı er en zaten ne yapa~agmı şa rı itibara alınacağı için bonoların tev j ıe.~ a~~ltılmıştır. Şımdıye kadar 

. ki: 
1 - Sonra nerede, ne kadar 

1
, rmış olan_ hal~ İsmaıl tarafın zii şimdilik tehir olumuştur. 1 gumru!t resmi alman 7 5 madde 
n an daha agır bır para vermeğe Gayri mübadi11ere, istihkakları- ı bundan sonra gümrük resmin
i ıecbur tutulmuştu. Fakat bu mn yuzde ot~z ?eşı~den .. f~zla tevzi- 1 den muaf tutulacaktır. Buna 

mezarlık vardır? - Şehre kalacak, umuma ait 
metruk mezarlar neresidir? ve 
buraları fennen cenaze defnine 
müsaittir. Buraları alakadar ma 
kamatça tesbit edilmedikçe şim 
diden bir şey söylemek doğru 
değildir. 

2 - Bu mezarlıklar, metruk 
emvalden midir? 

adar ag· ır para bulup verm 1 1 atta bulunmaga ımkan gorulmemek- 1 m k b"l . d' k d A . e < tedir 

1 

u a ı şım ıye a ar menka 
~ 0 kiinı olmadığı kendisine söy · İfl"f "T . ya gümrük resmi vermeden it- .3 - ~~ive medrese hari-

rd• ·ndi. Ahalinin bunu veremiye- "T' 1 a (Tve . eımes,, .. hal olunan 48 madde gümrük ınınde mıdir? .. . .. 
1
. . ımes,. aymıs) gazetesı Turk • 4 y k .. t "'•'ll ın !gını .soy ı~en. Mek Mı~r na- ı Yunan itilafının imz ası münasebetile resmine tabi tutulacaktır. Bun- . -. 

0 
.sa. mus ~.,ı .~n veya 

d,ıındakı yerlı reıs !smaıl tara-. yazdığı bir makalede itilaf hakkında !arın içinde pamuk, ipek, deri,, ~ır bına?m ıttısalın~e turbe ha
nı ndan hakarete• ugradı. Mek mezkür gazetenin İstanbul muhibiri kösele ve av ak kabri art da dah;l imde mı bulunuyor· Bunların 
~ [ime pek cüretkiir, mağrur bir tarafın?an vedle::ı ınalümata .. istina- bulunmaktadır. · ay~ı ayrı harita üzerinde tetkik 
. u jamdı. İsmail tarafından haka den mu.talea .. yurutulerek mu badele WASHİNGTON 1 S AA !erme başlanmıştır. 
ç - • h . mescle51 yuzundcn ç ıkan ve seneler- 1 . ' · · - E k f E ti S hh' 

g !le .ugr~agı ~zmed.emıye- · ce devam eden ihtilafın nihayet hal- ı Gıimriik tarifeleri hakkındaki v a ve m.ane n , ı ıye 
i ·~ bır s1;1ıka~t. ter!ıp e~tı. l~ma. ledilmi~ olmasından memnuniyet kanun imza edilmek üzre reis!- v~.Fen hey.etlen . erkanından 

ıle n_ıaıyetm~n bı~ köyde. ıka- gö•~.er~liyor. . . . 'cümhura tevdi edilmiştir. murekkep bır kom~syo~. yakm-
ıetlerıne tahsıs edılen yerı ken Tımes,, : ıtılafın Türk ve Yu- da toplanarak şehnn mustakbel 

.t ı adamlarile kuşattı ve binaya nan pa~~a~ent~lart tarafından .. tastik ş~kli, sıhhi vaziyeti ve iibidele-
1 teş verdi. edılece~m'. Turk - :_unan munase- Franllllda rın muhafazası noktai nazarm-
e B" d b" batının ınkışaf edecegı ve M Veni- d h · l ki 
bi ır en ıre çıkan yangından zelosun •oktanberı· u- mı·t ett' :. A k . an angı mezar ı arı kaldır-

1 
. . ' ıgı n a ~ "dd ti' f k h ·ı ' · k 

ü urtu mak ıçm kaçmağa teşeb- ra seyahatinin vukubulacağım ilave ~ı e ı ırtma ma ve angı ennı aldırma-
ıis eden İsmail ve maiyeti dı- ediyor. AİX (Provence) 14 A.A. _ mak iktiza ettiğini tetkik ede-

.ü. ırıda bekliyen Mek Mi~ in "Times .. diyor ~i:. «Asırlarca be- Burada gayet şiddetli bir fırtı- cek ve verilen malumata göre 
kı lamları tarafından mizrak ve rabbetr yaşabmış olanı ıkdı _mil

1
letin. müna-' na olmuştur. İri iri daneler ha- şehir dahilinde hiç bir mezar bı-

' . l I l . se a ının u suret e uzc mesı Şark- l' d - d l k' . k k Ş k d ~~ır. er e yapı ":?' .?~~~mlarla ta siyasi istikrara hizmet edecektir.1 ın ~ ~agan o u e ınlerı tahrip ra mıyaca tır. u a ar ~ar ki, 
l .cı bır surette olduruluyordu. Türklerle Yunanlıların müsterek ve etmıştır. bu mezarlıkların gerek tpkası 

i te lsmail de bu suretle öldü- m:ihim menfeatleri vardır.-: ve gerek nakli halinde memleke 
b ildü. Bitarafların fikri Nezle aşısı mı tin mazisine ve eslafm hatırası-
d. İsmailin öldürülmesi üzerine ATfNA, ıs - Hariciye nezareti- bulundu ? na hörmet edilecek, şehir dahi-
~: !ısır o~dusu Sudan'da müthiş ne gelen resm1 bir telgrafa göre Mü- !inde halile ipkası icap edecek-

ır katlı am yaptı. Bu katliam- badele komisyonu bitaraf azasının Amerika doktorlarından M. Ffef- ler muhafaza, aynen nakıllerine 

30 
b' k' · k ·ı · mübadil emlaki hakkındaki fikirleri fer Moryland verdiği bir konferans- l" 

a ın ışı esı mıştir. Mek İsıaniıuldan bu akşam gelecek kudye ta ne.zlenın mikrobunu buldugunu ve uzum görülenler de gene ziya-
İtnr firara muvaffak olmus- ılc buraya bildirilecektir. • bunun tedavisi için bir usul kesfetti- ret edilebilecek bir yere nakledi 

en ır. - PARLAMENTODA ğini söylemiştir. Mumaileyh bfr ası leceklerdir. 
: .s Bu vak'a da Mehmet Aliye ATİNA, ıs - Salahiyettar maha- 1 bulmuştur. Aşıyı yaptıran herk~s İstanbulun vaziyeti itibarile 
.,,. ur ...... 'da tamamile yerleşebil- fil itilaf name metni parlamentoya sa- 1 üç sene nezleden muaf olacaktır. 3-Smezarlıkla idare edilemiye-
i; ıek için bir çok fedakarlık- lı ve.ya çarşamaba günü tevdi edile- 1 Amerikalı doktorun iddiasına gö ceğinden şehir haricindeki umu 

il
. ırla beraber daimi surette kuv- cektır. re bundan sonra nezle çiçek gibi na- • 1 kl b' k 

Umumi mezarlıklar, şehrin 
en muntazam bir parkı halini 
almalı, halk buraları ziyaret e
derken en ferahlı bir yerde gezi
yor hissini duymalıdır. 

Mezarlıklarda muntazam yol 
lar ve ağaçlar, oradaki müstah
demin için binalar, ölüleri yıka
mak için gusulhaneler yapılma
lı, mezarlığa defnedilen ötülerin 
muntazam kayıtları tutulmalı

dır. Bu suretle senelerce sonra 
bir ölünün hangi tarihte, ne ha~ 
talıktan öldüğü ve nereye defne
dildiği kolaylıkla anlaşılabilir." 

Öğrendiğimize göre Şehre
maneti, belediye dairelerine bi
rer tamim gönderilerek, kendi 
hudutları dahilindeki mezarhk
iara ait malil.mat istenmiştir. 

Bu malil.mat geldikten sonra 
nerede ne kadar mezarlık oldu
ğu anlaşılacaktır. 

1 ••••• 

Hllkimi tahkir mi? 
Borsada bir hadis~ 

ANKARA, ıs A.A. - Bü
yük Millet Meclisi bugünkü top 
!anışında gümrük kanununun 
12 inci ve muaddel 110 uncu 
maddelerini tadil eden bir ka
nun kabul etmiştir. Resmi veril 
meksizin geçirilmiş yahut he
sap hatası sebebile noksan alın
mış malların resimleri tebliğ ta 
rihinden itibaren bir ay içinde 
sahipleri tarafından ödenecek
tir. Verilmezse tahsili emval ka
nununa tevfikan alınacaktır. 
Mal sahiplerine gerek gümrük
ler umum müdürlüğü ve gerek 

eksperler heyeti nezdinde on 
beşer günlük itiraz hakkı tanın
mıştır. Gii.mrük cezayı naktileri· 
ni veremiyenlerin mallarına mü 
racaat olunacak, malı bulunmı· 
yanların cezası hapse çevrilecek 
tir. 

Kibr.it v çakmak inhisarı İŞ 
\etmesinin 25 sene müddetle A
merikan şirketine devrine ve 
mezkUr şirketten on milyon do
larlık bir istikraz akdine mezu· 
niyet veren kanun layihası da 
müzakere ve kabul olunmuştur. 

Balkan konferansı münasebetile 
ANKARA, ıs (Telefonla) - Balkan konferansı münase· 

betile Yunan Meclisi reisi .ile Meclis reisimiz arasında telgraflar 
teati edilmiştir. 

1 

Mussoliniye teşekkür 
Yunan itilafının akdinden dost 

devletlerl haberdar ettik 
Roma sefirimizle Mussolininin mülakatına 

çok ehemmiyet verilmektedir 
ANKARA, ıs A.A. - Ha-• ma büyük elçimizin mezkftr mil 

riciye vekaletimiz tarafından ı kavelenamenin müzakeratınm 
nezdinde bulundukları devletle- safhalarında her iki tarafa karşı 
re malfıınat verilmek üzre Tür- hüsnü tesir etmiş olan dostane 
kiye-Yunanistan mukavelename tavassutlarından dolayı Mous
sinin imzasından, büyük ve orta selini cenaplarına teşekküre me 
elçiliklerin haberdar edildikleri , mur edildiği öğrenilmiştir. 
Moskova büyük elçimizin Mos- 1 Dün Roma elçimizin İtalya 
kova hükumetine bu mukavele- hükumet reisi tarafından kabul 
namenin son şeklini ibliiğa, edildiği istihbar edilmiştir. Bu 
Peşte ve Sofya elçiliklerimizin mülakata ehemmiy.:t atfolunu
de ayni beyanatı icraya ve Ro- yor. 

Geceyarısı bir cinayet oldu 
Saraçhane başında bir meyhanede Arap 

Kadri isminde birini vurdular 
Dün gece, gece yarısından tutuşmuşlardır. Bunlardan A 

sonca Saraçhane başında kanlı rap Kadri Arnavut Hamdiniıı 
bir cinayet olmuş ve Arap Ka- yerleştirdiği bir kaç bıçak dar· 
dri isminde biri maktul düşmüş besile yere yuvarlanmış ve al· 
tür. dığı yaraların tesirile, biraz soll 

Geç vakit yaptığımız tahki- ra nakledildiği Cerrahpaşa has· 
kata göre vak'a Aziz Ef. ismin tanesinde vefat etmiştir. Cina· 
de birinin işlettiği meyhanede yette asıl amilin aralarında ka· 
geçmiştir. dm yüzünden zuhur eden bit 

Müşterilerden Arap Kadri \9skanc;lık olduğu tahmin edil
ile ciğeri Arnavut Hamdi sar- mektedir. Müddeiumumilik ha· 
hoşluğun alevlediğ'i eski bir kin diseye vaziyet etmiş, tahkikata 
yüzünden aralarında kavgaya başlanmıştır. 
--··••111-lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-lllllllllUllllllllllllll•• 1 ') "'f d dir tesadüf olunur bir hastalık olack mı mezar ı ar gene ır aç yüze 

ki etli bir ordu bulundurmak 1ü f I a 1 O tas j ki tır. baliğ olacaktır. Cami hariminde 
i f .ı;>ıunu göstermistir. Yerli ha'- Nezlenin iktisaden ne kadar mu- ki mezarlıklarla türbelerin ne 
1;- ın merbutiyeti bir türlü celp ,'\\uhacirlerin n ut ale. zir olduğunu anlamak için geçense- şekil alması ve kimlere ait ol
/lÜıe temin edilememiştir. Su- feti tesir yapamıvoı· n~ Müdtteh~de.i Ame~ikada ?ezlcnin ması icap edeceğini gene iler-

BURSA, ıs (Milliyet) _ Raşit Riza Heyeti 
İnegölde keresteci hafız Abdul- Raşit Rıza temsil heyeti Er-

Fazla mesai ücreti 
Mesai saati haricinde gürtı 

rük işlerinde çalışan memurla
ra ücret verilmesi kabul edilme 
üzeredir . 

. t'I' d ·ık "k' J yuzun en ışçı ve mustahdemınin kay d k . d" .. . ıranın ıs ı asın a ı saı ·m o- bettig' i ücretin 400 000 000 1 iliz e omısyon uşunecektır. Şe-
. l k f .

1 
M ATİNA, 14 - Muhacirlerin ve • . ng h' d .1. ı.:an amaca e rat ı e ısır lirasına baliğ oldug"unu hatı·lamakı ır ahı ındeki mezarlıklarmr u d bazı muhaliflerin alyhteki propagan . .ı;unu kuvvetlendirmek ol- dal - k h kafidir. bir kısmı u"zen'nde tapu seı1edı' 

ıt arına ragmen rere ariciye en-
e '!;U anlaşılıyor. Fakat 30,000 ciimeninin gerek meclisi meb'usanın -o- göstererek tasarruf iddia eden-
ıner · ·in:n lıoğazlanm;ısı Sudan fa. Türk · Yunan itilarını tasdik edece- İtalya - Fransa ler vardır. Komisyon bu iddiala 
du ·mm son p n!esi olmuştı.r. ği muh1~kkak gdörkiil"._'ektedir. Esa- ROMA, lS A.A. - Fransa rı da tetkik edecektir. Kanun, 

1 ~a·1· .. l .. m. . b k d sen P.ar a.m•nto a .ı azanın kahhar ı"le İtalya arasında a ılan m h l k • ae ı "· t ın c u u ı~te u a ar y p mut a ve umumı oldug· undan 
k 

,_ , l l, ekserıyetı M. Venızelosun fırkasına 1 l'f k l l u ı :ır:ı.ıva ma ,, t•U. men!l'uptur. ~e ı mu. ave e .er pek yakında gayri müslimrin mezarlıkları 
Yunan ihtilali Mecliste muhacir grubunun teıet ımza edılecektır. da bu kayıttan hariç değildir. 

Easka taraflarda, başka ve- tüte uğrıyacağı muhakkak görülüyor -<>- Şehir haricindeki umumi me-
tle ayi cereyan ediyordu. Babıali Muhacir grubunda dağılma emarcle- Alman kabineııinde zarlıklann belli başlıları Edime 
li . .irlü türlil gaileler arasında ne ri görülmektedir. BERLİN ı4 AA - Kabi kapı, Topkapr, Silivrikapı, Def-

- b' h ld Atina gazeteleri Türk. Yunan iti- M ' · · -
<U apacagmı şaşırmış ır a e lilfının bu kadar karışık meseleler a- ne~· o~denhau~r tarafından terdar, Eyip civarları, Ayas Pa-
lu.'!i. Hariçten vukubu!an teca rasında kabili tahakkuk en iyi itilaf tanzım edılen malı programı tas şa, Karacaahmet, Tunusbağı ve 

üzler.e dahilrleki İsyanlar o~- olıluifnn.. U•"orl>• vip etmistir sairedPn ibarettir Bunchın maa-

lah muhakeme d .... 1 zurum'a gitmiştir. Heyet avde-
esnasın a guru - . S d 

tü yapdiğı için Hukuk hakimi t~nde Trabzon ve amsun a tem 

Hall.t B ta f d M"dd . sıller verecek badehu İstanbula . ra m an u eıu- 1 k . • ·ı 1 d d ge ece tır. 
mumı vasıtası e sa on an ısarı 

çıkarılmıştır. Bundan muı{ber Rusyaya bir heyet gitti 
olan Abdullah betekrar mahke- Sıhhi müessesatı tetkik et-
me salonuna gelerek vazife esna mek üzere Tıp Fakültesi müder
sında hakimi tahkir etmiştir. rislerinden Server Kamil, Etfal 
Kendiş; zabıtaca yakalanmış, hastanesi sertabibi Rifat ve Sıh 
üzerindeki tabancası alınmıştır. hiye Vekaleti müessesatt Sıh
Beş saat sonra kendisinin ser- hiye ve içtimaiye müdürü Sa
best bırakıldığr anlaşılmış, ala- dık Beylerden mürekkep bir he
kadarlar tarafından mekami ai- yet Rusyaya hareket etmişler
dine sikayet edilmiştir." Tahki- dir Bu heyetin seyahati bir haf-
kata rlevam ediliyor. ·~vam edecektir. 

Leh isi anda 
Siyasi nutuk 

VARŞOVA, ıs A.A. -Ha 
riciye nazırı M. Zaleski Craco 
vie şehrinde söylediği bir nut 
ta Avrupa hükumetleri arasmd 
federasyon şeklinde bir birli 
vücude getirilmesi hakkında 
tasavvuru terviç ve iltizam et 
mistir. 
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üürikatörleZ::Sanayi Bankasını Başvekalete sikiiyet ediyorlaı 
Nasıl olacak!Kime verildi Nasıl Öldürdü'? Şikayet 1 UcuL hayat 

1 

Tiyatro mektebi 
için hazırlık 

Belediye Meclisinde Edirnekapı cinayeti Fabrikatörler dün 
Basvekalete bir 

Hayat gün geçtikçe 
ucuzlamakta 

Artist bulmakta artık 
güçlük çekilmiyecek 

10,000 liranın muhakemesine • 
hesabını istedi. dün başlandı .. telgraf gönderdiler 

Fakat, peki., demek 
için bir el 
kalktı ..• 

Maznun, ben öldürme- Sanayi Bankası fabri-
dim ... diyor amma katörlerin hakkını 

görenler var.. mı yedi? 

Ticaret Odası yeni 
istatistikler neşretti .. 

Ticaret Odası 1930 senesi Mart 
ve Nisan aylarır;ıa ait İstanbul "Ge
çinme indeksi,, ni neşretmi!ltir. 

Odanın yaptığı mütemadi tetki
kata göre bu iki ayda hayat diğer 

Bir tiyatro mektebi tesisi ta
savvuru vardır. Darülbedayi mü 
rakaba heyetinden bulunan, ce
miyeti belediye azası Ab~ülk~
dir. B., bu işin müteşebbıslenn 
den biridir. Abdülkadir B. diıyor 
ki: 

Cemiyeti belediye dün birin- Ağırceza mahkemesi dün E- Sanayi birliği dün Sanayi ve Ma- aylara ve geçen senenein ayni ayla-
ci reis vekili Sadeddin Ferit B. dimekapı cinayetinin rüyetine adin bankasından şikayetle Başveka- rına nisbeten çok ucuzlamıştır, ve 
in riyasetinde toplanarak 928 başladı. Mahkeme davayı dinle- let ve İktisat Vekil.Jetine miiracaat hayat miitemadiyen bir ucuzluğa doğ 
senesi masraf bütçesine ait he- mek için gelen civar halkı ile etmiftir. ru gitmektedir. 

"- Bundan beş sene evvel, 
heyeti vekile, memlekette bir ti
yatro mektebinin tesisi. hakkın
daki kanunu kabul etmış ve tah 
sisat olarak ta 12 bin küsur lira 
münasip görülmüştü. ?eneler 
geçti, bu iş bir türlü tatbık saha 
sına giremedi. Nihayet, son A~
kara seyahatimizde, mektebın 
açılmasının artık bir zaruret ha
line geldiğini alakadar makam 
lara arzettik. Maarif vekili Ce
mal Hüsnü B. bu fikrimizi bü
yük bir samimiyetle t~laklci ~t
ti. Bu sene az bir tahsısatla .ış.e 
başlıyarak, mektebin temelını 
kuracağız. Hali hazırda sahne
ye çıkaracak artist ?ulamıy?-

Aldığımız malumata göre bu şi- 1914 senesi birinci nısfında 100 
sabı kat'i raporunuı ı müzakere dolmuştu. kayete sebep şudur: kuruşla geçinebilen beş nüfuslu bir 
ve intalj etmiııtir. Fasılların mü Hadise şu şekilde oluyor: 4 'k' aile bu senenein Mart ayında 1327, 

Bitlis muhtelit orta mektebi talebesi Kaymakam Or 
Sami ve müdürleri Fikret Beylerle muallimleri refakatinde 
zel bir kır eğlencesi yapmışlardır. 

1929 senesi bütçesinde teşvı ı sa-
zakeresi münakaşasız geçmiş, nisan 930 cuma günü saat 23 te nayiden istifade eden fabrikalara bir Nisan ayında 1281 kuruşla geçinebil-
yalnız seyahat masrafı olarak Edimekapıda oturmakta olan milyon lira tahsis edilmişti. Hükıl- mektedir. 
mevcut bulunan 10 bin liralık Küçük Mustafa ile Bahriyeli met bu primi Sanayi ve Maadin Yiyecek, içecek, yakacak ve ay-

h 
' f b b ··1tab'l dınlatacak fiatlerinde bu iki ayda se- Bir aile iacıası ! ta sısata ait madde olunduğu Hasan bisikletci Rüştü e endi- ankasına vermiş ve una mu ı 

b • b' ·ı ri bir tenezzül miişahede edilmek-
zaman azadan bı'r zat·, nı'n du"kka'nmda rakı ı· ,.erler. Geç bankanın er abı sanayıe ır mı yon "J" • • •• • tedir. Giyecek, ev kirası sarfiyatı 

- Zannederim bu, İspanyada vakit yola çıkarlar. Bu esnada liralık obligasyon vermesını munasıp eski seviyesini muhafaza etmiştir. 
görmüştür. 

ki beynelmilel belediyeler kon- Küçük Mustafa Bahriyeli Hasa Fakat her nedense bu parayi a- Bu tetkikata göre fiati yükselen 
' · t' k d h t k 'l b · d hiç bir şey yoktur. 

, z, Eğer şimdiden hır tedbır 
alınmazsa , membaın bi\~~ütün 
kuruduğunu göreceğiz. Otede 
beride vücude gelecek sahnele
rin artistsiz kaldığına şahit ola
cağız. Bir tiyatro mektebi, bu 
mahzurun önüne geçecek yega
ne tedbirdir. 

İstidatları tam bir san'atkar 
olarak yetiştirmek için mektebe 
girecek heveskarların lise tahsi
lini görmÜ!i bulunmasını şart 

kovduk. 
· Mektebin, Tiyatro, inşat, a-

hf;nk terbiyei bedeniye şubeleri 
hulu~acaktrr. Mektep için hariç 
ten mütehassıs getirmeği lüzum 
suz addediyoruz. Çünkü memle 
ketimizde muktedir muallim 
bulmak kabildir. Tiyatro kısmı
nı Ertuğrul Muhsin pekala ;da
re eder. Terhiyei bedeniye şube
sinde Selim Sırrı Beyden istifa
de edilebilir. Kursu bitirecek ta 
!ebeyi, Avrupa'ya ikmali tahsi
le göndermeği de düsünüyoruz. 
Buradaki mektebi bitirenlerin, 
Avrupa'da temsil olunan muhte 
lif eserleri seyretmekle bu hu
sustaki bi!g'i1erini tamamlıyaca
ğı kanaatindeyiz." 

VtlAyette 

idari dava 
OFn idare hey'eti 

tetkike başladı 
Bir otomobil şirketine tarh

olunan istihlak vergisinden do
layı şirket itiraz etmiş ve idari 
dava açmıştır. 

Vilayet idare heyeti dün Va
li muavini Fazlı Beyin riyasetin 
de, Defterdar Şefik Beyin de iş
tirakile, toplanmış ve geç vakta 
kadar meşgul olmuştur. İçtima
dan sonra Fazlı Bey gazetecile
re itirazın Milli otu şirketi ta
rafından vakı olduğunu henüz 
tetkik sahasında olduğundan 
bir karar verilmediğini söylemiş 
tir. 

Ağaçtan bal çıkar mı? 
Konya'da merkez memuru

nun bahçesindeki palamut ağa
cından bal gibi tatlı bir madde 
dökülüyormuş. 

Meseleyi dün Vilayet ziraat 
mmtakası baş müdürü Reşat 
Beyden sorduk. Şu cevabı verdi: 

- Bu, beynelhalk kudret hel
vası tabir olunan bir maddedir. 
Ağaçlarda, tahta Üzerlerinde 
oazı defa görülür. Fakat bir a
ğacı baştan başa kaplamaz ve 
hele bal ile alakası yoktur. 

Memnu mıntaka 

Askeri memnu mıntakalar 
hakkındaki kanunun yedinci 
maddesinin son fıkrası şu şekil 
de t:ıdi1 edilmiıtir. 

Ecneb:ıer yalnız memnu mın 
•-ıkalar dahilinden geçen trenler 
;ı c haaı sevri takip eden sefine 
'"-r'en istifade ederler veya ken 
r" 1 ~-:ne mahsus tayin ve tesbit 
Pdil ..,is 0l:r1 yoldan gecebilir
' . 

gresıne ış ıra e en eye e ve- nın urşunı e eynın en yara- lan banka ı milyon lirayı kendi dört k d 
rilmiş bir tahslsattı. Heyet o- !anmak suretile öldürülür. Katil fabrikası arasında taksim etmiş, er- Pamuklarımız af eşinin 

'an dönüşte Avrupanın daha 15 sene ceza talebi ile mahke-• babı sanayie de hiç bir şey vermemiı Amerikalı bir sermayedar grup 
Süt il karısı 

vuran adam 
İ h Ticaret Odasına müracaatla Türki- k 

r."ye nakedllmiştir. Maktulün .. ktisa~ progra.~ında ta~ri . edil- yeden ehemmiyetli miktarda pala- ayn anasını 
1 kansı Naime H. 10 bin lira za- ?ı.ğı ve~h~e dah~h sa~ayu ~ımaye mut alacag"ını bildirmiş ve bazı ma 

. . ıçın hukumetçe uç mılyon lıra da-

S. /<erit B. RiJ!}lt Bey 
bazı yerlerine de giderek tetki
katta bulunacaktı. Fakat bu hu
susta bize bir rapor verilmemiş 
tir." Dedi. Raşit B. de bunu 
teyiden: 

- "Bu maddenin heyetten 
izahat aldıktan sonra tasdiki i
cap eder. Bu izahatı almak bi
zim hakkımızdır". Dedi. Saded
din Ferit B., bunun bu şekilde 
müzakeresi mümkün olup olma 
dığmı reye koymak lazım oldu
ğunu söyleyer~k reye koydu.Ve 
müzakeresi mümkün olduğu 

fikrinde bulunanlar ellerini kal 
drrsın. Dedi. Yalnız Raşit B. el 
kaldırdığı için müzakere edile
medi. Neticede hesabı kat'i ra
poru heyeti umumiyece tasvip 
edildikten sonra 25 Haziran 
çarşamba günü içtima edilmek 
üzre celseye nihayet verildi. 

Oktruva tarifesi 
Muaddel oktruva tarifesi 

hakkında Dahiliye ve iktısat ve
kaletlerine izahat vermek üzre 
Ankaraya gitmiş olan oktruva 
müdürü Osman B. avdet etmiş 
tir. Tarifeyi tadil eden idare en 
cümeni bu babtaki esbabı muci
be mazbatasını hazırlamağa 
başlamıştır. Heyeti umumiyeye 
sevkedilmek üzre bulunan tari
fenin önümüzdeki içtimada mü
zakeresine başlanması muhte
meldir. 

Ekmek ifati 
Narh komisyonu dün topla

narak yeni fiatleri tesbit edil
miş, ekmek fiati aynen ipka ve 
fırancala fiati de 30 para noksa 
nile 18,5 kuruşa indirilmiştir. 
Darülbedayi talimatnamesi 

Darülbedayi için mürakabe eneli 
meni tarafcndan yeni bir talimatna~ 
me tanzimine karar verilmiştir. Mev
cut talimatname ihtiyaca kıtfi görül
mediği için yeni talimatnamenin mü
kemmel bir şekilde olmasına çalışıla
caktır. 

Is Bankası 

Beyoğlu şubesi bugün 
açılıyor 

Be
saat on 

ran m~n?vl: ıs~emek~edir. . ha tahsis edilmiştir. Fakat bu para- lilmat istemiştir. Evvelki gün Y•edikule'de bir 
Katıl ifadesinde diyor ki • d b f b ·k d Oda bu büyük grupa istenilen h ak' im H · dan a ankanın do··rt a rı ·asın an cer v ası o uş ve asan 

malilmatı vermekle beraber alakadar - Mustafa benim 15 senelik maada fabrikalara hiç bir hisse veril- H iki Ef · · d b' · "t k !ara vaziyeti bildirmiştir. u . ısının e ırı, su ar 
arkadaşımdır. Onu ben vurma- m .. iyec~ğini gören İstan .. bul _fabrika- d · Ali Ef · i Hal'd 

1 b k ı Madencilerın' kongresi eşı · nın zevces ı e 
dım. Tabanca taşımak adetim tor ·~~ an anın sana~ıı umaye e- • Hamını ve kainvaldesini yarala-
d - 'ld' " • decegıne açıkça kendı haklarını ye- Madenciler birliği kongresi dün .. 
egŞı 1~" .. .. f d' diğini iddia ederek şikayet etmişler sabah Ticaret Odasında toplanmış- mıştır. Oğrendiğimize göre 

ahıtlerden Ruştu E . ıyor dir. t Hulki Ef. ile süt kardeşi Ali Ef. 
k ~ i: Madenciler birliği kongresinde nin eskidenberi aralan açıktrr. 

- Dükkanımdan çıktılar. Bir Uak kimde?. ~v':'ela Birliğin ikinci .meclisi id~r.e Hulki Ef. nin süt kardeşile dar-
dakika geçmeden bir tabanca ıı ı ıçtımaı yapılmış ve ıdare meclısı- gm olmasının sebebi Ali Ef. 

tl d D " d" bakt k' t ---+--- ne İstanbul meb'usu Edıp Servet B., . . , ' , 
pa a ı. on um ım ı a- riyasete, Sadreddin B. umumi katip nın ze~cesıle. geçınememelenın 
banca Hasan'ın elinde ve Mus- Maliye Vekaletinden !iğe, Maksut, Şakir, Hikmet, Hay- den mutevellıt bulunrnaktadrr. 
tafa yerde yatıyordu. dar ve Nihat B. !er azalıklara inti- Halide H., hadise hakkında 

Bekci Mehmet ise diyor ki: soruldu.. hap edilmişlerdir. . .•. . . şunları söylemektedir: 
- Hasan tabancayı Mustafa Yeni istihlak vergisi kanununun B~n.dan sonra. madencilıgın ınkı- - Dört sene evvel Hulki Ef, 

nın şakağına dayadı•. ateş etti. tatbiki üzerine memurlar ile sinema- şafı ıçın bazı muzakerat cereyan et- ·ı b' lik t d k Bi miştir. ı e ır . te o uruyor u . r a-
Mustafa ye.re düştü".. cılar uasında bazı 1 k b l d d 1 k '(erilen bir takrir üzerine mevadı ra ı ır mese e en o ayı o-

Dinlenen diğer şahitlerde ta- ihtilaf çıktığı ya. lnıllakiye fiatlerinin Avrupadaki de- camla araları açıldı. Ve bizden 
bancayı Hasanın elinde gördük- zıl:ı!!~rlar, sine- recesine indirilmesi için t~şebbüsatta ayrıldı .... 
!erini söylediler. Dava gelmi- malara kat'iyen bi· bulunulmasına karar verılmışt«: Evvelki gün annem ve bau 

h' tl ' lb' ' 1 t l'k Azadan bazıları bu hususta ıza-yen şa ı erın ce ı ıç n a ı o- !etsiz girilemiyece- hat vererek mevadı infilakiye fiatl•- komşu~arla b,ahçede. o~uruy?r• 
lundu. ğini, girilse bile rinin bizdeki yüksekliği yüzünden duk. Bır~enbıre kambıradenm ı Hulki Ef. marifet lfler 

T k 'f d·ıd·l o bilete ait vergi- E · b · k b' ev ı e ı. ı er nin alınması lazım bazı maden ocaklarını kapamak mec peyda oldu. imde iıyü ır rakı içerken bir 

Üsküdarda Hristo'yu para
sına tamaan katil kastile cerh 
ve darp etmekten maznun De
mistokli ve Anesti'nin muhake
melerine devam olundu. 

Dinlenen 10 u mütecaviz şa
hit maznunların sopa ile döğtük 
!erini ve bıçak çektikleri halde 
kalabalığın müdahelesi üzerine 
cinayete muvaffak olamadıkla
rını söylediler. Muavin Burhan 
B. gayri mevkuf olan maznunla 
mı mevkufen muhakemelerinin 
devamını is~edi. Mahkeme bu 
talebi kabul ile haklarında tev
kıf müzekkeresi tastirine ve şa
hitlerin celbine karar verdi. ------------

Hırsızlar .. 

Bir jandarma kuman
danının evini soydular 

Evvelki gece sabaha doğru 
Ortaköyde Zincirli kuyu cadde 
sinde Bolu jandarma kumanda
m Nuri Beye ait 14 numaralı 
köşke hırsızlar girmiştir. 

Henüz hüviyeti anlaşılamı
yan. Bu hırsızlar, köşkte elleri
ne geçen 300 liralık eşyayı top
layarak hiç bir maniaya ve dev
riye takıbatına maruz kalmadan 
firar yolunu tutmuşlardır. 

Beyoğlu jandarma kuman
danlığı tahkikata vazıyet etmiş 
ve hırsızların şehirde gizlendik
leri nazarı itibara alınarak zabı
tayada mesele bildirilmiştir. 

Sırkatın, o civarda bazı köş
kleri gizlice ziyareti itiyat ha
line getiren bir kumpanya tara
fından yapıldığı tahmin edil
mektedir. 

Aygır satın alınacak 
Hayvan neslinin ıslahı için 

Fransa'dan şimdiye kadar 38 
aygır getirilmiştir. Bunlar Edir 
ne, Bursa, Balikesir, Manisa, 
Eskişehir, Çanakkale vilayetleri 
ne tevzi olunmuştur. 8 aygır da 
yeniden getirilmiştir. Bunların 

1 nereye verileceği henüz tayin e-
dilmemiştir. 

Bu aygırların beheri 1500-
2000 lira arasındadır. Aygır sa
tın alınması için iki yüz bin lira 

geldiğini söylü buriyetinde kaldıklarını söylemiştir. brcak vardı, Küfürler savurarak l I ..1 ld •' 
Ko k t ·ı· t · • m n ue a ırmıır yorlar. ngre ma am:ı ı a _ıyeye azımat hic sebepsiz üzerimize saldırdı. 

Sinemadar i telgrafları çekılmesıne karar vere- B', d _/ b' k d k A nem ynar suya dokunmu~ su d rek dağılmıştır. ır ım ıre açama ı . n _ ~· . 
sa bunun aksini id. • , . ve ben muhtelif yerlerimizden lerek çocukcagızı muhtelif 
dia ediyorlar. Me· İktısadı tetkikat yaralandık Hulki Ef. geçenler- !erinden yakımştrr. 
seleyi Vali muavi- Ticaret Odası tarafından iktisadi d b"' le b' hadise çıkar- Babası tarafından Etfal 
ni Fazlı Beyden Fazlı Bey krizler hakkında tetkikat yapılmak- e gene ~yl .1r "d h 

1 sorduk. Fazlı Bey: tadır. mış ve polıs er ış mu a a e et- tahanesine yatırılan Alae 
- Bana ne Defterdarlıktan böy- Oda iktisadi krizler tetkikat bü- mişlerdi. bir iki saat yaşadıktan son 

le bir meseleden bahsedildi ve ne rosu olan Romanya ve Almanyaya -o- mÜ!}tÜr. 
de sinemacılar şikayette bulundular müracaat ederek bu yoldaki teşkila
Resmi bir müracaat olursa tetkik e- tın şeklini ve yapılan tetkikatın met 

-o-
Kadınlara laf atmanın 

dilir.,,. nini istemiştir. cezası 

Diğer taraftan meselenin Maliye 
Vekaletinden istilam edildiği haber 
alınmıştrı. 

Emlak Bankası 

lzmir şubelerindeki 
suiistimal bü) ük değil 

İzmir Emliik ve eytam bankasm
dan,eytam muamelAtında bir suiisti
mal görüldüğü kaydedilmişti. Suiisti
mal etrafındaki tahkikata devam edil 
mektedir. Bankanın umumi müdürü 
Hakkı Saffet bey Ankaradan İzmire 
gitmiştir. 

Hakla Saffet Bey suiistimal ve 
bankanın diğer muamelatı etrafında 
şu izahatı vermiştir: 

- Suiistimal işittiğim şekilde e
hemmiyetli değildir. Hatta şimdiye 
kadar bir miktar bile tesbit edilme
mıştır. Demir yolları ve liman in
şaatına bankam1z de iştirak edecek
tir. Yeni sene bilançosunda banka
mn mülhakatta yeni şubeler açına
sı da karargir olacaktır. 

Piyasadaki sıkıntının mündefi ol
duğunu ve ecnebi müessesattan ba
zılarının kredi açmakta olduklarım 
gördüm. Bu sene mahsulünü çok i
yi buluyorum. İnşallah geçen sene 
s1kmtı içinde kalan zürraın ve piya
sanın yüzü bu sene gülecektir. 

Limandan geçen 
vapurlar 

Liman istatistiklerine göre geçen 
ay içinde limanımıza 683 vapur gel
miştir. Bu vapurlardan (145) i İtal
yan bandırah&r. İstatistiklere göre 
son aylar zarfında limanımıza İngili~ 
vapurlar1 daha çok gelmektedir. Es 
kiden İngiliz vapurları beşinci dere
cede iken şimdi üçüncü dereceyi 
işgal ediyor. 

Geçen ay içinde ilmamıruza İtal
yan vapurları liman faaliyetimizin bi 
rinci planını işgal etmektedir. 

İkinci derece Türk bandıralı va
purlar geliyor. Bunların yekilnü da 
107 dir. 

82 Yunan, 37 Alman vapuru gel
miştir. Fransız vapurlannın adedi 
her sene azalıyor. Geçen ay içinde 

'" 

Motör kursu talebesi olduğu 
nu söyleyen Rüştü Ef. isminde 

Yeni sergi biri Beyoğlunda kadınlara sar-

Sanayi sergisi bu sene kmtılıklarda bulunduğundan ka 
rakola davet edilmiştir. 

daha mükemmel Rüştü Ef. bu davete icabet 
olacak.. etmediği gibi polis memuruna 

İstanbul milli sanayi birliği da tecavüzde bulunmuştur. Zor
dün sabah ıı Ağustos ikinci yerli la merkeze götürülen mütecaviz 
mallar sergisi esaslarını hazırlamak hakkındatahkikat yapılmakta-
için bir içtima yapmıştrı. dır. 

Bu toplanmada ikinci yerli mallar -o-
iiergisinin esasları tesbit edilmiş ve f 
şekli kararlaştmlm1ştır. Bir köşk yanıyordu • 

Verilen karara göre ikinci yerli Kızıltoprakta Bağdat cadde-
mallar sergisi geçen sene olduğu gi- sinde mühendis Hulusi Beyin 
bi dar bir sahada değil Galatasaray köşkünü boyamakta olan Musta 
lisesinin bütün alt katında yapılacak , . 
tır. Sergi bu suretle kırktan fazla sa- fa kamın?to ~le budak_Jan yakar 
!onu işgal edecektir. Mektebin ön ve ken ateş ıçen kadar gırerek yan 
arka bahçeleri gazino yapılacak cep gın çıkmış ve bir oda yandık
he kısmına sinema tertibatı yapdacak tan sonra söndürülebilmiştir. 
txr. Yerli mallar sergisinde bu sene -o-
satış ta yapılabilecektir. 

Geçen sene 200,000 kişi tarafın
dan ziyaret edilen serginin bu sene 
daha büyiik bir rağbete mazhar ola
cağı ümit edilmektedir. 

Gümrükte sirkat! 
Yünlü kumaşlar 

nereye gitti ? 
Gümrükte yeni bir sirkat ve ka

çakçılık vak'ası daha meydana çık

m1ştır. 

Burada bir ticarethaneye ait bir 
sandık yünlü kumaş Gülcemal va
puruna yükletilmiş ve sandık İstan
bul limanına gelmiş. 

Bir kavga 
Galatada Fort fabrikası ame 

lesinden İskender ile kaveci E
buzeyt kavga etmişler, Ebuzeyt 
İskenderi gözünden yaralamış-
trr. 

-0-

Neler çalmış?., 
Kandillide Muhacir sokağın

da berber İbrahim Efendinin e
vinde kimse bulunmadığı bir sı 
rada hırsız girmiş, iki manto, 
iki pantalon bir battaniye çalıp 
kaçmıştrr. 

-o-

Tütün kaçakçısı 
Sandık burada açılarak tadat ve 

sigorta edilerek ihracat gümrüğüne 
konulmuş. Ayasofyada Ayşe isminde bir 

Aradan bir müddet geçip mal gü- tütün kaçakçısı ahaliye tütün 
mrükten .çıkarılacağı zaman sand'.k satarken yakalanmıştır. Kadı-
açılmış bır de bakılmış kı 4 top eksık ÜZ · d 180 t"t" b 
iki top ta parça parça olmuş. nm erın e gram u un u 

Gümrük idaresi meseliy tahkik et lunmuştur. 
mektedir. 

Zavallı ihtiyar! 
Fatih - Beşiktaş hattına işliyen vat 

man Temel Ef. nin idaresindeki tram 
vay dün Şehzadebaşından ı:e~erken 
Ahmet isminde 65 yaşında ihtiyar 
bir adama çarparak başından tchli-

H ur ++ • r 1 

-o-
Bir çoçuk yandı 

Davutpaşada feci bir kaza ol
muş, 4 yaşında bir ı;ocuk ölmüş 
tür. Davutpasanın Kürkçü başı 
mahallesinde oturan komsiyon
cu Sadık Beyin oglu Ala ettin; 
~-a.~ıt-.Wdr .. ~nt1.,o...--~ .;ı,..-

Denize düşen 

Manifaturacı Artinin 
şındaki çocuğu Karabet K 
pı vapur iskelesinde oyna 
denize düşmüş, boğulmak 
iken bir kayıkcı tarafından 
tarılmıştır. 

Tapuda teşkilit 

Tapu müdiriyeti umu 
sinde mühim teşkilat yap 
ğından bahsetmiştik. Bu t 
latla meşgul olmak üzre 1 
bul tapu müdiri Ziya, fen 
müdürü Halit Ziya, m' 
Agah, Refik, Ahmet B. le 
kara'ya çağırılmışlardır. B 
hareket edeceklerdir. 

Çekirge mücadele 

Çekirge istilasına uğ 

mmtakalarda mücadele fa 
ti şiddetle devam etmek 
İktısat Vekiline son gelen 
mata göre mücadele netice 
mahsulatımızın bu afetten 
tarılmış olduğu anlaşılm 
dır. 

Mardin mıntakasında 
lan mücadele neticesinde ş 
ye kadar bu mmtakada F 
kirge sürfelerinden 14 
kilo itlaf edilmiştir. Bu se 
rız olan çekirge sür · 
itlaf edilen miktar da 9 
kilodur. 

Urfa mıntakasında ise 
çekirgelerinden 9 milyon, 
dan çekirgelerinden 2 buç 
yon kilodur. Mard!n ovası 
men çekirgelerden tathir 
miş bulunmaktadır. 

Çekirğeli mıntakaları 
tarafında çekirğe yu;nu 
inficar etmiştir. Halen i 
etm ·mis lıic 1 ir yumt•rta · 
1-- - - - ___ .... 1 - , __ , ____ _ 
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snn umdesi "Milliyet" tir 

1 
6 H~ZlRA~ 1930 
AREHANE - Ankara caddeıi 
100 T e!ıraf adresi: Milliyet, 1 s-
ul. 

Telefon numaralı: 
Jstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 

.. 
11 " 

Tıirkiye için Hariç için 
400 kuruı 800 kuruş 
HO .. HOO ,. 

HOO ,. 2700 ., 

g ----te ıelen evrak geri verilmez 
u tüddeti ıeçen nuıhalar 10 lııuruı 

te Gueta Ye -tı....,.. ait itler için 
• "yete ıniiruaat e<llir. 

asetemiE llisılarrn mea'u)İyetini 
........ atmeı. 

57 inci haftanın ikinciliğini 
Arnavutköy kolejinden Beyza 
H. kazanmıştır. Yazısı şudur: 

"Türkiye - Yunanistan arasın 
da senclerdenberi uzayan bazen 
de inkitaa varabilecek safhalar Cvuvaı1 kadıııııı esrarı arzeden mübadele ihtilafı niha

-Fransızcadan _ yet müsbet bir neticeye bağlan 
• • 

dı. Bu haber, hiç şüphesiz bu 
Pek güzel bir yaz gecesi. Uykusu derinleşiyordu. haftanın en mühim haberini teş 

Genç adam sokağa çıktığı za - Tiyatrodan memnun olup olma kil eder. 
man tatlı bir mübahasenin ver- dığını tekrar sordum. Kesik kc- Muahede Hariciye vekilimiz 
nıiş oldugu zevki unutamıyor- sik dedi ki: Tevfik Rüstü Beyle Ankara Yu 
du. Güzel yaz gecesinin tcsirile - Eğlendim, fakat o genç a- na!l. sefiri tarafından imza edil-
yere basmadan havada uçuyor dam yok mu?. mi~tir. 
gibi kendini hafif hissediyordu. Büsbütün nazarı dikkatimi İtilafname mühim esaslan 

Buı:-ıinıcu ycııı 

bilwıecemi:ı. 

SOLDAN SAÖA: 

1: Remil (3). Çalgı (3). 

2: Etajer '5 

IHlnkU bil necemlzin 
halledilmiş şekli 

, JKARDAN AŞAÖI: 
ı: Endi!• (4.) 
2: Etçi (5) . 
3: İsim (2). Nota (2). 

ISehremaııeti iltınatı 
~ehremanetindtn: Sı:hzadeba-;.·nd ı 

))arülhadis medrc:' .... indc ;' nun•aralı 

oda kira~·ı \erilmek İ(,'İn çık • ü-

zayedeye konulmuşcur. ·raJıph rin 
~arcname almak içtn h'r~lin ınu1.a

,·edeyc girmek için ihale gu 1u ılan 

~ temmuz 9,10 paz ı ~tini\ lna
ıım müdürlü~ünc J.:. .tnı.: 1 erı. 

* * * F.ıih dalre~indcn: . uhaa . "tlım-
de mlsmarcı ynku~undaki '2 '\ ha
nenin harap Ye tehlikeli bir halde 
maili inhidam olma<ına !ı n•cn mah
zuru izale edilmediği takdirde elıni 

ye K. 48 inci maddc~i mucibi• ce 
dairece hedim edileceAi il;ln olunur. 

* * * 
Şchrcmanetine ınen~up \ ı.ıttkıidin 

•• Evt•m ve F.r>milin üç ;l\ !ık 
maa~ları 

BUGÜNKÜ H.A VA 

Fakat, böyle ılık yaz gecelerin- celbctti. Uyuyan bir kadına süal havidir. İstanbuldaki Rumlarla 
de ekseriya olduğu gibi biraz !er rnrar~k onun itirafatını elin- Garbi Trakyadaki Türkler etab
sonra kendisinde tatlı bir yor- lemek ~ok meraklı oluyor. Fa- 1 li addolunurlar. Gayri mübadil 
gunluk duydu.. kat benim yüreğim oynuyordu. Türklerin Yunanistandaki G. 4 : Her zai"an ( 4). Bir oyun 

6: Küfür (4) .. Şans (4). 
( 4 ). 4: Büyük bir Hakim ve bekiın (6) 

J- Şehrcmanetine rnen~up '.\ili· 
tekaidln \ e Eyt•m 'e t:ramili ı lı•· 
ziran 9.IO ıiil •Au<tu< 930 iiç a,lık 

maısları ·~ :ı~ıda ~azılı gtinlerde ait 
oldukları Jairelerdc te\ 1.i edilecektir. 

7: Su (2.-) Labim (2). 
8: Fenalık (5). 
9: Aletler (4). Sahte (4). 

Dinlenmek ihtiyacilc yolun Bu gene adamın kim olduğunu Trakya Türklerinin Yunan ara-
hımı rn çok 22 " az üzerindeki kanepelerden birine sordum. Bir haftadanberi bu zisi dahilindeki emlaki Yunanis 

<"trr« l~L llııgiln ıı'\lr oturdu._ Sonra fark_etti_I:i, kendi genç, kendisini takip ediyor- tana gecivor. Buna mukabil fi-

kasabın sattığı (2). 
6: Bahtiyarlık (6). Beyaz (2). 
7: Su :2 Nida · 2 
8: Meylettirmek (5). 
9: Azar (4). ,,e:;:h:a::,::'.::.::":l:b:'::~:a:a:ç:ı~:::o;la~c;ak:t:ır:. :-.;!I oturdugu k_<L?epenın dtger ucun muş. Kadın bir haftadanbcri mü ran Rumların Yunan tebaaı;:ile 

ıı' da başka bın ~turuyordu. cadelc ediyor. Nihayet bir oto- etabli Rumların İstanbul hari-

1 
Bu ad_aı:na. ~ıkkatle_baktı. Bu mobil gezintisi yapılıyor. İşte cinde mallan Türkiyeye geçi- Hu ELr-f A ~1RA -inema<ıııda iki bürnk 

da kendısı gıbı genç bır _adamdı. bunu oğrenmek büsbütün kıs- yor. Bu emlak sahipleri ıcın ık;am film d•h• . 
Uzun saçlı, kumral bır a~a.m. j kançlığımı tahrik etti. Aklım Yunanistan 425.000 İsterF·· "e 1 EVELIN BRENT vır: RENE ADORE nln · · ') ı Bunu tanımıyordu .. Fakat ıçın- başımdan gidiyordu. Bereket rccektir. Osmanlı pasapr S A D A K A T S l Z film ile 

Vllltyor ffiUSUil · de öyle bi'. his vardı ki, ~~ ~- versin zevcem bu gezintiye i~ti- gidenler dönemiycceklerdir. Rıı i 1 
u Allah eksik etmesin cpi- d~~ı sa~kı başka yerde gormuş rak etmiş. fakat o genç adamın itilafın Atinada memnuniyetle R ŞAR TAl BEH İn tenısili 
a ş doetumuz var. Burada be- gıbı gelıyordu. B~ meçhul ada- tecavüz emellerine mağlup ol- karşılanmıştır. Atina gazeteleri KADli\LARA JNA~l\1AM f İl ıni 
tn ettiğimiri işidince hele şer- ma karşı hatta ho~met de du- mamış ... İşte mesele burada ka- iki hükumet arasındaki diğer Haı~i': .\luhıtrem ıeınas;;kirana meccanen dnndurm•lar 
1~ .rl~ldiğini duyunca hemen ~u~ordu. Onunla lakırdı etmek lıyor. Fakat zevcemin ifadesin- meselelerinde yakında halledile tHzi edilmektedir. 
~ '!P geliyor, ve beni tebrik c- ıhtıyacındaxdı: . . den anladım ki, kendisi bu r,enç 1 bileceğ-i hakkında kuvvetli ümit • )\../'=O<><><>ôOOOOOô< 

ç r .... Tabii bizim gibi ga- - Ne guzel bır gece ... d~dı. adama kar~ı lfıkayt kalarPıyor. ! ler beslemekte ve bu mesut ne- .11111111111111111n1111ın1111111111~ ..ı11111rı11rı11111rı1111··•i11111111111. 
1 ci esnafı da Mirmiranlık rüt Meçhul adam -~evap_ verdı: İşte felaket burada ... Sana b•ıra 1 ticenin Balkan sıılhiinün menfa --111111 ~111"" 1111111111111111111 "' ""'1111111111111111111111 '"1111111111 •• 

2- ~:•h•hı mn0< ,-cdindcki ciız· 

danları alt olduk im <hirelerde me
muruna mıiracaatl:ı. rebdilind~n .;,nnra 
maışlan tPsviyc edilecektir. 

.l :'\1Ull\iycn J.!;Linlerde ıni.lracı3t 

etmeyenler LC\ l.iatır. hıtam1•1da emı· 

ntı:. zat işleri kaleıniı1dc cüzdanJarını 

değiştinlilr.tcn sonra maaşlaımı ala
bilecekleri ilJn olunur. 

Ueyazıt dairr~i 

J 7 haziran 930 salı 

c.:ar~amba 18 

19 ,, per~embc 

C ;kudar d•irc<indcn 
21 haziran 9;10 cumar~e•i 

22 
2.3 

n , pazar rer aldıtı için tebrik edilmez - E~e.t pek _g~zel b_ır gece ... d;- rast gelişim pek iyi oldu. Ba- i ati noktai nazarından" da elzem ._S:.= ANADOLU :;1:5 
5 ya bir davadan beraet yahut Fakat btrıbırlennın sesınden ta- na bir nasihat vermeni istiyece- olduğunu kaydetmekte<lirler. •• " pazarı«! 

r ı ak . . nımışlardı. Senelerce evvel ta- - · N ' ı ·· •• y 1 tan feragat edıncc tebnk gtın: .. e.yapay~rı:1··· . NASJL Gİ~'fNM- D -
1 

İ :: 55 l:layoğlu daire'i 
ıf· Arkadaşlardan biri dün nışmışlar, sonra biribirlerini ka- Öburu kendısınden ıstenen I (', , :: SJGQRTA ŞiRKET( :: 24 haziran o.ıo '"" 

D" hani soruyordu: ybetmişlerdi. Artık aralannda nasihatı vermenin müşkil olclu-

1 

llariciıc \°ek Aleti sahık Tc~rilnt 5S 55 25 • Çarşamba 

H~ - Yahu, nasıl memnun mu- bu tesadüfün !Utfu ile yabancı- ğunu düşündü Dedi ki: umum mildurü Saffeti Zha ııe,·in _::_· f :.·:. 26 " " perşembe 
l k k 1 d K l , 'fOrklye f Bankası tarafından te•kll edllmlatır ------------

A Sevindin mı? 1 a mıyor u. umra • uzun - Senin karın bu mesele ile I hu kıvmctli e.eri, kadın ve erkek· :: v Y :: ,.. b 'I hk · ı· hııkıık 
1 d •• Yangın - Hayat - Nakliye - !{aza - Otomobil - mes'uliyet! •• ,,e 7.c -' n cmeı "'ıye 

!
.' :1 , tabii birader, insan mcm saç ı a am: o kadar mesg-ul ki, uykuyıı dalar !erin hu<u'J ve resmi lıaraılarında 

1 
=.: 1 k b :.:. daıresindcn: 

D t d d. · d b" mal ye Slgortalamıı a ul eder. 
E olmaz mı' - os um, e ı, sen en ır ken gayri ihtiyari bunu ifsa e- nuıl gi\ıırnrltri icar edece~ini izah :: Si Gebzcnın Darice 

~ · h" t b ki" b'l' · · ' d T • •• Adres: 4 Uncu Vakıl han lstanb~\ dı • Yo~ amma, hakikaten sc- ızme e ıye 1 ır mıyım... diyor. Fakat, dostum, hen sana t er. nıaıe t cıııiıe·i şubdninde §§ 5§ Giritli S•bri Ef. ve 
nahiyesinde 

Giritli Zırzır 
ın mı? - Hiç şüphe yok .. temamile ne nasihat vereyim .. ? '" k :•pçılarclı hlr hıçok llma 'aul· :: Telefon: lstanbul - !131 Telrral: lmtıya:ı •• ıadQ lltiscyiu efendi meyanelerinde 
''- · · Analatayım du··n gece tiuat E" b "h b 1 maktadır. fl•"laıı Ta\_ ,-are cemı·,-e 11•111111111111111111111ıırıırııırııııı. ..ı11111111111111111111111111111111ıı111··· d 1 k cm~ .,.,vındım zahır! Zaten sol - , - ger u nası atı u up • 111111111111111111111111111111111111,.. "'111111111111111111111111111111111 ıuı mevcut rağlıanc \c cğirmenci i 

·r~jnıün alt kapağı sıkı sıkı se- rodan avdette zevcem yatağa •:eremezsen. bana kuvvet ve tine aittir ı·' - d y lst ~ inci icra dair"inden; ,irkeıinin hitamı mukıvelenamcye 
• ord\l. Ben tayyare piyan- yattı. Ben gazetede gördügüm metanet veremezsen karımın İfITfRA ır.A~NI "'.ıllllll\Tet saıı ıgı mebni usfiı·esine karar verilml~ ve 
' b" f k k el A , J v Kurıulu:ca Furıın .<okar;ındJ 12 nu- , 
. ;tı çıkacak sanmrştnn, aldan- ır ı rayı o uyor um. z son- ı yakın olan hiyanetô karşısında • Simendüfer arabıları tekerlek "\ ·J .. l ... 1 ·· ~ .... \ ı •alı hanede '.\lukim iken halen tasfiye "'' ınuru olarak mahkemece 
ra."I •.. dedim ve bizim buse- ra zevceme sordum: intihar etmekten başka elimden lcr,ne mahsus fren kıtleleri için tn ~l' 11(. Uf tıgUll( en lrnmctgAhı meçhul Yaşar hin lstanbu\ 1 üncü \akıl han 7 nu· 
P ile aklıma şu söz geldi: - Uyudun mu .. ? bir ~ev gelmiyecek... kı< mali unılü • hakkında istihsal Beıim Beyin 100!19 ikraz numa· llasın dendi ve maralı ) ailoanede l\'ukat \'edat bev 
ITınth karayı sevindireceği za- Aldığım cevap zaif bir sesle - İntihar mi .. ? Bu garip o- olunan 2.1 ~m 1928 tarih ve 874 ralı devn senedi mucibince ~:mniyet Fi•_ at ,<irketiııe borcunuz olan 11yin kılınmış olduP;u ticaret kanu-

• • a ldu · ı S b" - ' nunun 245 re 517 ine\ maddelerine nı oıı eşcgıni kaybettirir sonra ~u 0 · . ur. ana ır şey soracagım: numeroiu ihtira beratı bu defa mev- Sandığır.dan lstikrız eyledlli mıb- (l8l5) liranın ödenmesin•. ve mah-
b E t U d d d · ı '- bili d S dk tevfikan iltn olunur. aç~ "!" uldururmuş. - ve .... yuyorum.. c ı. zevcen o genç a amın metrcsı kil ille konmak Uzre ıhere dcvrU tf mu.a n e 'an ı namına mer- cuz otomrıbilinizin uıılmaşına dair 

., Halbuki ben kendisile evleneli olmu• mu .. ' icra~ '"''· a icar edilece"'inden talip hun bulunın Erenkövünd içeren köy öd . ik h l1t ., ıı inci Ticaret mahkeme•in-
ı İlk .. ı "' ' ~ eme eınrı ametga ınız meçhul 

b. v c, ış · iki sene oldu. O uyurken kend;- -- Hayır ... Heni.:z o hale düş ohnların C:alata'da Ç'inill Rıhnm mılullesinde Hamım rnkajl;ında eski den : O~wuz çilt takım topçu haı_ -

r -ı uk ki İstanbul Etibba sine bunu hiç sormazdım. O <la mcnıış... l !anında Robert Ferri,·e mu""racaıı- l 6 ve yeni numara ı ve yiızon van kofumunuıı 12 Haziran 930 ıa-
ı~ 27 ı · oldugu cihetle rebliğ•edlleme dlfinden ., 
s·.. b k 45 giln mOddeıle illnen ıeblitıne 

1 • ~:.f\'2:asmdan bir iki genç he- uyutken bana uyuduğunu söyle - O halde artık kadının esra- uıı ilAn olunur. arşın ıraa züerin• me ni i i kattan rlhlne mUsadil ptzar o·ünü saat 10 da 
~, ibaret dürt oda bir sofa bir mutfa- karar ,-erilmiştlr. ilJndan otuz gdn ~ 

j_ .. ~ bih etmiş ... Etibba Oda mezeli. Sözlerime dikkat et, ri- rını og-renmek merakına kapıl- aururiyle ilk yedi gi111 içinde 29- Gılatada Rıbıım şirketi antreposunda - l<tınbul 5 inci icra dairesinden : ğı bavi harap bir hanenin tamamı 
• ·,,,, n !eri arasında tevbih va- ca ederim. Kendisine: ma ... Seni sever görünüuorsa 6539 O. numar~ila şifahen , eya açık unnrma suretile uulacajl;ı ilan • , Heıotlu Bursı caddesi Afa so· vadesi hitamında borcun verilme-
{. ;intıı bulunduğunu bilmiyor - Uyuyorsun, nasıl oluyor !:-ununla iktifa et .. Bir kadını ne kı~ıl!da Na 22 de mukim iken h•l•n me•inden dolayı saıılıga çılrl- yazı ile muracaat olunmaz , .. (15) olunur. 
'IJer.;;.,- Doğrusu çok mühim şey ... da benim süalime cevap vere bi- uyurken, ne uyanıkken istiçvap lkamctg~hı meçhul !sak lskinazi rılarak ytiz otuz lira bedel ile glin içinde borc ödenmezse cebri lmnbul 2 incl icra dalre<inden: 

rfln .~~ere Ticaret Odası bu mü- liyorsun ..• ? etmemeli... Efendiye : Fl>at ~irkcıine borcunuz mUşterltl namına kat'I kararı çekli- icra vapılacağı ödeme fmri olarak Mahcuz ve furuhıu mukarrer 
artced §1 kopya etmeğe kalkmasa Aldığım cevap şu oldu: - --- olın (1 ~00 linnı1 ödenmesine ve miş iken bu kere yüzde on zam ile ilan olunur. Be yoğlunda istlklAI caddesinde 'i. 

İti,, '118 merak etmeyı"n, onun - Evet... Hem uyuyorum, ·' USİKI' SE A "",1 ,0 J,Afil mahcuz oMmobilinlzin satıl maStna müfteri çıkarak müzayede bedelini I-------------- 111 i•tiklll apartımanında mncut :ı. .. ''1 :'I lstınbul 5 inci icra dairesinden: 
ku .. da o ko""prü kaldırma derdı" hem de senin ne dedigı""ni duyu- dair ıidcrnc emri ikamet..,ıhın11.ın yil1. kırk dç llrna iblağ "'·!emiş ST bir kıMm ,_-aııhıne eşı·a \'e mobil.·asi ,. S .\1 llfllNL Sf.SI ıııties;e;e<Jnin •" 1 : ~araçhane başı Mlmar Ayaş 

Lve .ı_ en... yorum. Bu nazarı dikkatimi cel- m«·hul oldu~u cihetle ıcbli.. edile- olma<ı ciheti le mezkOr hanenin 18. 6, 22·6·930 tarihine mus•dlf pozar • Hnııt;lndaki salonlannda delim et- ' b ., mah•liesi iluru<alı Tahir Efendi so-
.1; aı•ua Taa "hl bettı". su··aılcn"mı· arttırdım. De- mcdigin<len 45 «iln müddeıle i\~nen 930 mihlne mü>ad:I önümüzdeki •ünU saat ib·l7 de mezkar apam-
1" mektedir kak Nıı. 12 mukim iken halen ika- n rt • d" ki . tcblip;inı· karar rerilmişıir. ll~ndan çarş•mbA günO tekrar son mcuaye· man önünde bilmilZAl"ed. satıl3cağı 

c!o,-zim k 1 k . f" . . . .. ım : 1 ler gün snat s ten 6 ya kadar ıo 1 lk d .. d dc<inin icrası \'C muiımeleslnin ikmali metg!hı meçhul lsmail Kemal l~fen-.ltçı"(l?I .. u a m_ ısa ırı ıçın uç - Tt"yatroda çok ı»_·ı· eg-lene- : gun ınünıri e i ye i ~ün ıcın c F taliplerin vi,vm ve vaku mczkürda 
, 1 • ceıcran eden bu muılki seansların- k b 1 d d il 1 diye: · iyat şirkeıinc bııacunuz olan (All gun evvel bır yazı yazarak 1'> ~-m'I D. numara ile şifahen mu arrcr u un u~un an ta P o an· 9;}0- 1020 dıı-va numaras:le mah•I-

- 1 d . bildin mi? da ıau,.ki meraklıları dıin •nın en ı "O .. d 'h t t 1800) liranın iidenme>ine , e mahcuz 
agaçrı er c bulunan kestk başın z b" vera yıLı iie müracaat c>lunımz ve arın meu r gun e nı aye '"1 on 

koelJi olın "ht" l d b h evcem ır. mc,hur mıı-lkiıinulırın gerek S<>le- 1 ~ gün içinde bnrç ıit!enm.,<c cebrt beşe kadar sandık idare•lnde hazır othmobillnlzin !atılma,.na dair öde-
İftir ast 1 ıına ın en a - Evet ... cevabı verdi. Fakat rlle ve gerek ılAıı mu,ikirderile bulunmaları lüzumu 1·11n olunur. me emri ikametgAhınızın meçhul · A kadasım d.. b icra )&pılacağı ode ne emri olarak * · "hr . ·d dı~ k"un u içini çekti. Yerdikleri hakiki kon,erleri dinleye· i\!n olunur. oldu~u cihetle tcbli~ edilemcdi~indcn 
ıbulda h n ettı, e t ı: bliıvorlar. Beyoğlunun orta<ında kAin banyoyu 45 ı;ün müddetle il~nen tebliğine 
Yet etmiy et! O bahsettiğin ben bi bulundu, ve şimdilik o ümit Bu mühim miics·<.,cııb butün tdef<Hıu havi , .• lıiltü:ı esbabı istirahati karar \Crilm;ştir. Jl;indan oıu< gün 
•rn!eketi d İıim T. N. dır. Her te zail oldu. Bana gelince bütün mı"ikl meraklılarına ıe ıerrımizin müemmen mobilya'- ~üzel mürürilc ılk yedi gün içiude 28,4649 
la hayat a !nın yerinde olmadı- uzviyetim lehülhamt yerinde, kıbaı '"'"" bıl.şeııi•i lıu fır.ar I I I k do<I'• ııcmarasıle şıfahcn \Cya ,_·azı 

1 • n B r apartıman k ra ı tır ~e taham kayet eder. Bu sefer yalnız iktısad! uzvum yani pa- cidden ın" tc<ııad,r. ile mürscaat olunmaz ,e '15) gtin 
•dır. En I' lıııak ihtiınalinden bah ram yok, bak sahibi meçhul bö- l'r"~ anı mue • enin cameki- P.oyohhı 11 da Aleon •"kaj!;ında Olivo içinde borç odenmez<c cebri ıcrıı 

•-~~?~~ \;e biz de sevindivdik. yle bir uzuv bulunursa mutlaka nıııda d•imt ;ur<ııc ınuılldi, hulun· ıpırrımanın !O nümcrosunı milraca- yapılaca~• ödeme emri olınk ilAn 
ıuuı urr -
. Liy ınaal'esef başm a~ıl sahi- benimdir. FELEK ınakı•Jı•. aı olunma>ı. olnnur. 

11 ile peli 

ı;~•tıonı...·ıtlilliyef,, iıı edebi romanı: 122 
·H 
çok 

* Luı.ru- Maazallah böyle bir arıza 
lôp e<tıis bir felaketle neticelenir. 
Lor, a. den hafif ve parça parça gc 

eren f._ il b d f ·· h" b" · nay· .e er u c a mut ış ır sı-
' ev 1· l fer, bır,ha ınc.c ovayı basar ••• 

inde ı..-vdet Bey: 
erde •};chme kapılıyorsun deli

a Yol v~ • dedi. İşi aromada büyüt-
n ben ı T ·ı . 1 k .. kat on be · azy, n aza tma ıçın 
kalınayı 't Yapmıya ak mısırı .... 

a ;nz;.:;;.a b"rikirse bundan istifa
t bilanço~· Tabii oraya memur, 
Yet sala• oyacaklar. 
ti La ı.-tıonla mühendis birbirleri

. dü,tfu>nd·::mak icin bütün kuvvet 
a aipaile mücadele ediyorlardı. 

' ve ••tıttin Rey bütün mantıkını 
, ~e:slegin crefine ve vic

s'uliyete istinat ettiri-

et Baıy yalnız bir sey dü 
'u eldeki paradan 

L1ıirhan Cahil 

yarısını kendine alıkoymak ve 
genç mühendisi fazla masraftan 
vaz geçirmek! 

Tosun mükalemenin mevzuu 
nu kavramıştı. Şimdi o da için 
içinpatrona kızıyordu. 

Bu aralık Cevdet Beyi ziyare 
te gelen gümrük komisyoncusu 
Vitali Efendiyi Tosun geri çe
virdi: 

- Beyin misafiri var. İster-
sen, içeri de bekle! 

Vitali Efendi yavaşça sordu: 
- Kadın mı var, erkek mi? 
Tosun kfzdı. Günde bir kaç 

kere yazıhaneye gelip giden bu 
şeytan yahudiye çıkıştı: 

- Ne ise ne, misafir var de
dik. Anlamıyor musun, bekliye 
cekscn gir öteki odaya .. 
Hem gümrük komisyonsuluğu 

yaoan, hem de el altından ban-

kalann ranscnyöman memurlu-ı - Bu kadar pahalı mı? 
ğu vazifesini ifa eden Vitali E- - Otuz bin lira. 
fendi son zamanlarda Cevdet Mühendisin sesi garip bir a-
Beyin hiç bir hareketini gözden henk aldı: 
kaçırmıyordu. (Tosun) un sert - Ne tuhaf, tam putrellerin 
lakırdılarına kızmadı: bedeli. 

- Peki kuzum, peki ! dedi. Şimdi ikisi de susmuşlardı. 
V c Ferda Hanımın odasına geç Cevdet Bey mütemadiyen siga
ti. ra içiyor, Alaeddin Bey ayakta 

Tosun tekrar yerine oturdu. dolaşıyordu. 
İçerideki münakaşa tekrar Bu seferki sükut daha uzun 

başlamıştı. Cevdet Bey bütün sürdü. İki adam da bütün söyli 
talakatile genç mühendisi kan- yeceklerini söylemişler, havası 
dırmağa, bağlamaları ahşaptan alınmış balon gibi sönmüşlcr -
yaptırmağa çalışıyor, Alaeddin di. 
Bey fen, meslek, vicdan kelime Genç mühendis, patronun ar
lerini sık sık tekrar ederek işi zusunu kabul etti~k için her 
mes'udiyete bağlıyordu. şeyi göze aldığımı ve alacağını 

Genç adam nihayet yüksek hissetmişti. Ne kadar ısrar etse 
sesle sordu: ya bu l!JI yanda bırakmak ve ya 

- Peki beyefendi, arada kırk hut büsbütün yazıhaneden ala
bin liralık bir fiat farkı var. Bu kasını kesmekle netioelenecek
nu vermemek için ne sebep ti. Yanda bıraksa herkese k-ıır§ı 
var? böyle mühim bir tesisatı becere 

Cevdet &y tekrar ayağa mediğine hükmedeceklerdi. Bu-
kalkmış dolaşıyordu: da mesleği için iyi olmıyacaktı. 

- Sebep, sebep, para lazım. Büsbütün yazıhaneden ayrılsa .• 
- Bu kad.r acele mi? Bu daha m\ihimdi. Bu vanyctte 
- Söyledim ya, bugün, yarın tabii Ce'::'.det Beyle dostane ay-

Haleye bir kolye alacafını. rılmrvacııklar v• YJl<'nfaati ;çin 

her şeyi feda- eden ve ahlaki mukabele etti: 
bağları kale bile almıyan bu çe- - Teşekkür ederim, aferin, 
tin iş adamı belki de aleyhinde sen becerikli adamsın, işi yolu
rivayetler çıkararak, ileride bir na koyarsın. Kırk bin liralık çek 
hadise de olsa mes'uliyeti ona hazırdır. Derhal işe başla. 
yükletecckti. Ne tarafa kaçsa Sanki mühim bir hadise gcç-
kurtuluş yoktu. memiş gibi konuşuyordu. He -

Hem dolaşıyor, hem düşünü- men altın tabakasından bir si-
yordu. gara uzattı. Alaeddin Bey alma 

Patron vaziyete hakim, siga- dı: 
rası dudaklarının yanında, kol- - Teşekkür ederim, yemek -
tuğa yaslanmış, alacağı kolye- ten evvel içmfyorum. 
den Halenin ne kadar memnun - Sahi unuttum. O halde bu 
olacağını tahayyül ederek şim - gün yemeği beraber yiyelim. 
diden seviniyordu. Eve gideriz. Hem Haleye veda 

Genç mühendis her ihtimali etmiş olursun. 
göz önüne aldı. Nihayet işi bil- Genç mühendis itiraz etti: 
gisine, zekasına bırakmaktan - Öğleye sözlüyüm, hanım-
başka çare bulamadı. Elinden efendiye giderken arzı hürmet 
geldiği kadar bendin metin ol- ederim. 
masına çalışacaktı. Fakat buna - O halde hazırlığa başlıya-
rağmcn bir tehlike olursa .. Bu- caksın demek! 
nun maddi ve manevi mcs'uli- - Yarın akşam posta var, ye 
yeti ona engel olanlara aitti. tişirim. 

- Peki efendim, dedi. Hanım - O halde sana çekini vere-
efendimn arzuları yerini bul - yim. Bir buçuk aya kalmaz de-
sun. ğil mi? 

Bu acı ve hakaret dolu mu - - Zannederim. 
vafakat ccıvabına iş adamı yay- Mühendis AlAeddin sert ve 
van ve ~~imt btr tetı,.ssü,,.,le kıs" riimJ,.JerJ,. konuştuğu hal-

llnde memuruna 
olunur. 

111üra1.:a t • ı 

J hırcht Jıa,clıik 

~1üstesna fırsat 

~'An 

Mükemmel lıir halJ >ri tnm 
bir mohlya ile l alıll gümüş t•kım· 
ları bih!ol.ır 'e .. sirt! s· nlıktır 

Bcyop,ıunJa \lcon ~ııka~nda 

Ulivo apttırtınıan ıun 10 nlımero .. una 
mOraca.at -0lunma.. ı. 

de patron onu söyletmege, neş 
elendirmcğc çalışıyor, adeta yal 
taklanıyordu. 

Aiaeddin Beyin hemen yarın 
akşamki postaya yetişmek iste 
diğini, duyan Tosun sevincin -
den işitiği mükalemenin 
dehşetini unutuvermişti. Artık 
kulağına bir şey girmiyor, ha -
zırladığı bavulları içindeki ~ş -
yası gözünün önüne geliyordu. 

Bunları açarken ayşe kim bi
lir ne kadar sevinecekti. 

Tosunda heyecanından aya -
ğa kalkmış, koridorda aşağı yu 
karı dolaşıyordu. Mühendis Ala 
eddin yarın akşam gidecc~ino 
nazaran o da beraberdi. Dört 
gün sonra Samsun, daha sonra. 

Ve bütün köy, sarı çiçek 1i 
dağları, meşe ormanı, gedik i -
çindcn akan gök dere .. İmam 
hafız, toplam Hasan birer birer 
gözlerinin önüne dikildi. İmam 
hafızı hatırlayışı garipti. O Zi
ganadan gelirken imam hafız ar 
kasına vurmuş: 

- Gerdeğe girince bunun iki 
misline hazır ol! demi~ti. 

'"''.,,edi) 



Necla I-1. 
' j ;µ, 

(Birinci sahifeden mabad) 
- Siz bu akşam cerhedilmiş 

siniz. Doğrusunu söyleyniz. 
Buna karşı Hanımın verdiği 

cevap şu oluyor: 
- Beni kimse cerhetmedi. 

Çiflik parkında fazla rakı içtim. 
Evde merdivenden düştüm. Di
zimi, arkamı zedeledim. 

Polis memurları bu ifadeyi 
imza ettirerek gitmişlerdir. İş
to Necla H. m dünkü gazetemiz 
de çıkan mektubundaki ifadesi 
İle Nizamettin B. in kayddettiği 
şu ifade arasındaki fark .... 

Nizamettin B. devam ediyor: 
Ertesi gün? 

Ertesi günü merkez serkom
Seri Raşit Bey yanında polis 
B:üsnü Efendi ve arkalarında 
Galatasaray polis doktoru oldu 
ğu halde gelerek: 

- Polis müdürü Beyin emri 
Vardır Necla hanımı doktor İh-
san Bey muayene edecektir, ve 
Necla Hanımı alıp götüreceğiz 
Pederi istiyor hiç bir suretle mü 
dahale etmeyin bütün merkez 
Polislerini buraya doldururum, 
sizi de beraber derdest ve tevkif 
ederim: diyerek bilamüsaade 
\'atak odasına girip Necla H.mı 
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~~rnn i yet sanclığl ınüdürlüğü11deı1: 
lkraz Borçlunun 
No. lllerhunatın cins ve nev'i ismi 
L 

Ma!ôllere dağıtılacak ı Afyonkarahisarda tarihi 
para eserler 

Malfiline ve şehit ailelerine in-1 Afyon Karahisarmda tarihi, 

94 Saraçanede Haydarhane mahallesinde Külhan sokağın-
;pıda 18-20 numaralı hane Emine Vasfiye Saniye 
H. ve Halit Bey 

his~r satış~armm yüzde ikisinin kıymeti haiz bazı asar bulun: 
dagıtrlacagı yazrlmıştı. Milli muştur. Bunlar hakkında malu 
müdafaa vekaletinde paranın da mat almak ve tetkikatta bulun
ğıtrlması için bir komisyon top- mak üzre şehrimizde bulunan 
lanmıştır. Amerikalı gazete muharrirlerin 3541 

K · .nh. . . den bir kısmı sinema ve foto· 
Galata Bereketzade mahallesi Oğlak sokak No: 4 ka-
gir hane Penbe .Hannn 

. omısyon ı ısar ıdare_lenn graf makinelerile birlikte Afyon 3795 
de hır sene zarfında ne mıktar ' k hi · · 1 eli 

ld 
• j ara sarına gı tmış er r. 

para ayn ıgmı sonnuştur. Tü- B. ""dd t b · A ·k 4238 
tü
.. · hi ·d · . İ ır mu e en en men an 

n ın sar ı aresırun yalnız s- t · · 1 ·· kk 
t b l b 

··d·· · . . .. d 1 ve ngılız erden mure ep mu-
an u aş mu unyetının yuz e h b" h Af k h. 4240 

ikileri malı'.ilin ve ehi vl, 1 ta assıs ır . eyet. yon ara ı-
. . . . ş t e at arı sarında hafnyat ıcra etmekte 
ıçın 18 hın !ırayı bulmuştur. b · ··h· "kt d 4286 

Kibrit ve müskirat idareleri 
yüzde ikilerinin hasılatını he
nüz komisyona bildirmemişler
dir. Paranın bu ay içinde dağıtıl 
masr muhtemeldir. 

ve u ışe mu ım mı ar a para 
sarfedilmekte idi. Verilen malu-
mata göre bu hafriyattan iyi ne 

1

4555 
ticeler -almmıştır. 4630 

Bulunan asarın eski bir şehre 1 
ait olduğu zannediliyor. · 4682 

Ha.>köy Sütlüce Mahmut ağa mahallesi Tekke sokak 
N o: 48 hane Sadullah B. Makbule Hanım 
Çarşamba Kovacı dede mahallesi Çarşamba caddesi 
No: 15-22 hane. Mustafa Şükrü Bey 
Samatya Hacı Hüseyinağa mahallesinde Nazlıebe sokak 
No: 37 hane Saide Suat Hanım 
Erenköy Bostancı mahallesi Bağdat caddesi No: 99-399 
hane. Cemile H. 
Tarab ıya zifa sokağında No: 2 hane Despine H. 
Şehzadebaşr Balaban ağa mahallesi acem oğlu sokağın-
da N o: 35 hane. İbrahim Efendi 
Ey ipte Camii kebir mahallesi ve sokağında No: 18-28 maa 
oda beş bap dükkan Raşit B. Behiye, Naciye H. 

EınniJet sanilı~ı emlak nınzaJe~esi 
1889 Sultanselim Debağ Yunüs mahallesi ve caddesi No: 26 

Müzayede 
bedeli lkrez 
L. No 

Kat'i l(arar iJanı 
I\lerhlln&tln cins ve nev'i 
ile mel'ki ve müştemilatı 

Borçlunun 
ismi 

50 atika 2 Rumeli kavakhisar mahallesinde Hamam soka 
ğında eski 4 ve yeni 2 numaralı yüz altmış üç.arşın 
dan ibaret münhedim hane arsasının tamamı. 

Hatiçe Makbule H. 

hane. Hafiza aHrum 
4913 Feriköy Rus sokak eski 20 yeni 26 numaralı bir bap ka-

gir hane. Vildan Hamm 
4922 Feriköy Eşref efendi sokağında No: 26-66 bahçe ve ha-

ne İhsan B. 
9224 E}"ip Topçular mahallesi Ulu yol caddesi No. 17 bir köşk 

Ayşe, Fatma Servet, Esma Macide H. İsmail veh 
bi, 'M:_ustafa Asım Beyler 

lüksek sanayi nıü~en~isi mette~i 
Zonguldak'ta Yüksek maden miihendisi mektebinde açılan bu 

şube leyi~ meccani olup tahsil müddeti 4 senedir. 
Münhasıran Lise mezunları kabul olunur. 
Mezunlar staj için Avrupaya gönderilir. 
Atideki mesl~klere mütehassıs yetiştirilir. 
Muhtelif sanayiin tesis ve işletmesi, clektirik makine ve kalo 

rifer mühendis ve mütehassıslığı, kimya mühendisliği, topografiy:ı 
ve harita ahzı, inşaat müteahhitliği, şimendifer mühendisi ve mll 
teahhitliği. 

T.:drisata 1 teşrinievvelde başlanacaktır. Şimdiden kayit mua 
melesi yapıl r. lstidaya merbut 6 foto ile ve.ıaikin müdürivetc 
i~IL ındiiri~i 

Ma~en meslek mette~i 
Zonguldak'ta kAin Yüksek maadin ı ·e Sanayi mühendisi mekte 

binde orta maden meslek mektebi açılmı.şnr. 

Leyli, meccani, tahsil müddeti 3 senedir. En az 16 yaşında 

olan ilk ve Orta mektep meıı;unları kabul olunur. 
Madenlere jeometir ve başçavuş yetiştirilir. 
Tedrisata 1 Teşrinievelde başlanacaktır. Şim:liden kayt mua 

melesi başlamıştır. lstidaya merbut vesaik ile ') foto ve sıhhat ı·e 
aşı raporunun mektep mlidliriyetine gönderilmesi. Mu<liirivec 

lfiksek Maa~in ve Sanayi Mü~en~isi ıne~
te~i mü~üriyetin~en 
Atideki muallimlikler münhaldir 

isticvapla beraber muavenesi ic 
ra edilmiştir. Derhal Müddeiu- 217 221 
mumiliğe b;lmüracaa tabibi ad-

Anadoluhisarında İbrahim Bey sokağında eski ve 
yeni 4 numaralı yüz arşın arsa üzerinde ahşap iki 
buçuk katta dört oda iki sofa bir mutfak bir kuyu 
ve yüz seksen arşın bahçeyi havi bir ha.nenin ta

Yukarıda isimleri yazılı zevat emlak mukabilinde Emniyet 
Sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği vadesinde t.edi
ye etmemelerine mebni hini istikrazda tayin olunan ikametgah 
larına ihbarname gönderilmiş isede bulunamadıklarından ta
rihi ilandan itibaren 91 gün zarfında tediyei deyn veya tecdidi 
muamele eylemedikleri takdirde merhunatı mezkı'.irenin bil -
müzayede satılacağı ilan olunur. 

l - Yüksek mühendislik 
n:yat, orta maden m, slek 
Şehri 200 lira. 

şubesi için: Hesap, hendese münhc
mektebi için: Riyaziyat muallimlip;i. 

li tarafından Necla H. ın muaye ' 
nesi talep edilmiş ve ayni za-
nı.anda evrakın merkezden celbe 
dilerek tahkikatın istintak ha- 120 297 
kimliği tarafından yapılmasını 
talep ve istirham etmiştim. 

mamı. Mustafa Server B. 
Galatada Şehit Mehmet paşa mahallesinde Ustup 
çular sokağında eski ve yeni 17 numaralı elli altr 
arşın arsa üzerinde kargir bir katta bir dükkanm 
nısıf hissesi. Behir Efendi 

EınniJet san~ı~ı ınü~ürlü~ün~en: 
2 - :\lühendi<lik şubesi için: Sinai Kimya Profösörü muavin

lip;i ile orta maden meslek şubesi fizik ve kimya muallimliıti 
~chri ücreti 150 lira. 

Müzayede ikraz No. merhunatın cins ve nev'i 

Yüksek mektep mezunu olmak ve fransııca bilmek ~arttır. J,. 
~ ?da. ıotogrsfr ile vesaikin Zonguldak.ta mektep müdüriyetine 

Borçlunun ismi ırsalı. 
Ertesi günü sabahleyin Müd

deiumurnilikten talep edilen ev- 160 
tak gönderilmemiştir. 

1095 Ayvansarayda Toklu İbrahim dede mahallesinde 
bedeli • 

L 

Bekar olanların mektepte ibate ve iaşeleri temin edilir. 

Darül' aceze nıüoürlü~ünoen: İbrahim dede sokağında eski 20 ve yeni 28 numa
ralı yüz arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk katta 
beş oda üç sofa bir antre ve yinni beş arşın arsa 

3055 5608 

üzerinde harapça bir mutfağı ve sekiz yüz yinni ar 
şın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 1405 2025 

Fatma Ölker, Dürney Samiha Hanımlar 

Eyipsultanda Bahriye mahallesinde Bl!.li sokağm 
da eski ve yeni 1, 2 numaralı harap bir sahilhane 
nin tamamı Zeyneti H. Tevfik ve Hadi Beyler 
Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Hamam so 
ğında eski 8 mükerrer 10, 12 yeni 12, 19 numaralı 

Merkezdeki darp hadisesi j 
Nizamettin B. in dediğine göre ı 
bundan sonra oluyor. Nizamet
tin B. oğradığı kanunsuz mua
meleden dolayı müddeiumumili 
ğe müracaat etmiştir. Kendisi- 150 16856 Pendikte Catra sokağında 15 numaralı iki yüz yir 

mi dört arşın arsa üzerinde iki buçuk katta on o-

bir hanenin tamamı. Münevver, Zekiye H.lar 
la Nurettin Bey. 

Müesseseye bir sene için iktiza eden 500 kiloya kadar taze 
tuzsuz tereyağının miinakasası kapalı zarf usul ile l O Temmuz 93 
perşembe güırn icra edilecektir. Taliplerin yiizde yedi teminat ak 
çeleril.e müracaatları. 

* * * 1 

ne cürüm isnat ederek tevkif, 
ve darp ettirdiğini söyleyen 
'!'aksim Merkez memuru hak-

da iki sofa bir mutfak bir kuyu ve seksen arşın müşte 1885 
miiatı ve bin iki yüz yetmiş altı '.lrşın bahçeyi ha-

2429 Heybeliadada Manastır caddesinde 59 numaralı n I' d ı 
maa bahçe bir.hanenin tamamı. Mm. Teodora arü aceze nıüuür üfiün~en: 

.' kında mekamr aidi nezdinde mü 1 
racaatta bulunduktan baska Baş 3580 
vekalet ve Dahili ye vekaletine 1 
de tnüracaat ettiğini söylemek-
tedir. 

vi bir hanenit amamı. Ali Vasfi Bey 905 2616 Kasımpaşada Tahtakadr mahallesinde Mevlevider- Y 
gahı sokağında 7 numaralı bir hanenin tamamı. Bıri elll beyğir kuvvetinde Mersedes diğeri lort mamıılAtında:ı 

17632 Göztepede eski Ali Bey ve yeni Ridvan paşa so
kağında eski 20, 21, 22 ve yeni 14, 14 numaralı al-

tr yüz on beş arşın arsa üzerinde bir katı kargir 320 3123 
diğerleri ahşap olmak üzere üç buçuk katta yirmi 

Emine Hanım iki ocomobil ile bir adet (B 2 5) modeli kamyonetin ıo Tem· 
Kadıköyünde İbrahimağa mahallesinde Hakim - muz 930 Perşembe glina saat on dörttt! aleni müzayede ile satı
lambo sokağında esiri 11 mükerrer ve .14eni 20, 22 lacağı ilan olunur. 

Kibrit! 
(Birinci sahifeden mabat) 

ı• hi kibrit fiatleri de müteessir olacak· 
ltr. 

Amele ve mevadı iptidaiye mas· 
ranannın dabi çıkması bizzarur bu 
tesiri yapacaktır. Fakat onunla be· 
raber bu zam veya tenezzüller be
her kutuda on para farkı geçmiyecek 
tir. Mukavelenamede mühim bir e
ııas ta hakem meselesidir. Hükumet 
ile şirket arasmda mütevellit fenni 
~t idari her hangi bir hususta bil
tiiınle ibtiınflarm mercii yalniz Türk 
llıahkemeleridir. İstikraz hakkındaki 
ahkamdan çıkacak niza ve ihtilaf me
llaili tahkim tarikile halledilecektir. 

~ Maliye Vekilinin bu izahatından 
Sonra Adana meb'usu Kemal Bey 
fabrikanın baliğ olacağı kıymet hak-
1?nda sual sormuştur. Maliye Veki· 
lı cevaben: 

- Fabrikanın 1 milyon liraya ya
~ın bir kıymet ifade edeceğini söyle
tııiştir. Müteakiben kibrit çöpleri
nin memleketimizde yapılıp yapılma· 
tııası ve dolar piyasalannın tabavvü 
lünden mütevlilet zararların kime ait 
~lacağı, fabrikanın Anadolunun her 

dokuz oda üç salon iki mutfak bir bostan kuyusu 
ve iki yüz altmış arşın arsa üzerinde kargir araba-
lık v.e uşak odaları ve yüz on arşın arsa üzerinde 735 3380 
ahşap birer katta kümesler ve beş dönüm bin üç 
yüz on altr arşın bahçeyi havi bir köşkün tamamı. 

Reşit Paşa 
105 17717 Kumkapıda Tavaşisüleymanağa mahallesinde 

Çeşme sokağında eski 22 ve yeni 28 numaralı yüz 
altı arşın arsa üzerinde kargir üç katta yedi oda 95 3523 
iki sofa bir mutfak bir kuyu bir taş koridor ve on 
dokuz arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 
Rifat ve Mehmet Efendilerle vasiyesi Fatma H. 

665 19365 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde eski Bül- 155 3801 
bülderesi .ve yeni Vişne sokağında eski 6 müker- 1 
rer veyenı 24, 26 numaralı yüz bir arşın arsa üzerin J 

de kargir bir katta üç oda ve altında bir dükkanı [ 2105 3804 
havi harap bir hanenin tamamı. Mehmet ve Vey 

• 1 

numaralı maa dükkan bir hanenin tamamı. :-11111-•••-•••••• 
Yusuf Kenan B. Ayşe Mükerrem Hanım. rı Y eJkencİ vapurları 
Uzunçarşıda Samanverenisani mahalLesinde Mer-
can çıkmazı sokağında eski 317 mükerrer yeni 1 Karadeniz postası 
numaralı üç yüz otuz üç numaralı dükkanın on se "nado] vapuru 
k . · b.. d la h 'l .tl U 161laziran 
ız zıra ter un e o n avası e üç yüz otuz bir nu 

maralı dükkanın ancak beş zira havasını müşte - Pa2 artesi 
mil bir hanenin tamamı. Yusuf Kenan Ef. 
Eyipsultanda Kasrrnçavuş mahallesinde Tahtami
nare sokağında eski 1, 5 mükerrer yeni 3 numaralı 
maa bahçe bir hanenin tamamı. Zehra H. Mehmet 

akşamı Sirkeclr rıhtımından 

hareketle ( Zonguldak lne
bolu, Samsun, Ordu Gircson, 

\' akfıkebir Trabzon, Slırmene, 
Of Ye Rize ) ye azimet ve 
avdet gidecektir. 

Sel Ağalar 1 
297 19845 Çubukluda Cabir sokağında eski 31 ve yeni 35,, 2385 

Ali Bey 
Kasımpaşada Bedrettin mahallesinde Tekke arka
sı sokağında eski 18 yeni 18, 20 numaralı bir ha -
nenin tamamr. Emine Binnaz H. 
Kadı~öy Osmarıağa mahallesinde Hüaverdioğlu 
sokagında eski 8 mükerrer yeni 61 numaralı bir ha 
n7nin. tamamr. Ahmet Sami B. Necmiye H. 

3828 Cıbalıde Mollahüsrev mahallesinde Acıçeşme soka 

Tafsl!At için Sirkecid~ yelken
ci hanında kAln acentasına mü-1 

ı.:ı::(.aat Tel. lstanbul ı 5 ı 5 1 
Bartın -:lnebplu Postası 

36-1 numara!~ ~lli iki arşın arsa üzerind~. ahşap üç il 
katta yalnız ıkı odası natamam olmak uzere dört 
oda bir mutfak diğeri elli beş arşın arca üzerinde ı 
ahşap iki katta iki oda bir sofa bir mutfak ve o-j l 145 
tuz arşın kadar bahçeyi havi iki hanenin tamamı.' 

Mehmet Necip Bey 

ğıında ada numarası 6 harita numarası 690 eski 2 
yeni 2, 4 numaralı maa bahçe bir haneni tamamı. 

• Mustafa kaptan 
3832 Kadık?yünde Osmanağa elyevm Rasimpaşa ma

ha~lesınde Halitağa elyevm Çeşme ve Hayribey so 
kagınd~ eski 18, 18 mükerrer yeni 9, 22 numaralı 
maa dükkan bir hanenin tamamı. Saadet H. 750 19881 Fenerde Tevkiicafer mahallesinde Frenkoğlu so-

kağında eski 3 ve yeni 5 numaralı doksan dört ar 7775 ;ı 903 
şın arsa üzerinde kargir üç katta biri çatı odası ol 

Kadıköy Osmanağa dyevm Rasimpaşa mahalle
sinde atik Karakolhane cedit Uzunhafız ve Kara -
kol sokağında altı defa 7 mükerrer yeni 142 144, 
146, 43, 45, 47 numaralı dükkanı müştemil bir apar 

mak üzere beş oda biri ufak olmak üzere iki sofa 
bµ- mutfak ve yedi arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Dimitri Efendı. tımanın taınamr. Kevser H. 

HiLAL 
vap~ru 16 Pazaıtesı· 
Hazıran ' 

gtinü akşamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle Ereğli , Zonguldak, 
Bartın , Cide , lnebolu , llişı 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. Yuk ve yolcu için 
Sirkecide yeni handa 1 num
rolu accntısına müracaat. Tele-

SYRISEFAIN 
Merkez Acentaı; Gıau köpr~ -

basınd>, Beyoğla 236~ Şubo 

ıentcsı: Mıhmudlyı Hını ılunda 
lsıınbul 740 

.-,;;;;.;.;.;.::.::.;...;..:;:;_,~~~--

Mudanya postası 
Cumı, Pazar, Slaı, Çar. 

~amba günleri idare rıhtımın

dan 9 da kalkar. 
·-~~~~~~-~ 

Yalova ilave 
seferleri 

Yaz tarifesindeki mevcut 
sekrlere lıaveten Yalova'ya 
cuma ~ e pazardan maada 
günlerde köprüden ( 18) de 
cuma günü (2 I ,30) da pazar 
günıi (21,55) de ve Yalova' 
dan köprüye cumadan maa
da ğünlerde (6,35) de cuma 
günü (5,15) de sefrrler ya
pılmaktadır. 

Ayvalık sür'at 
postası 

angi bir yerinde niçin mümkiln ol· 
tnadığı hakkındaki süallere Maliye 

" \tekili cevap vermiş ve demiştir ki: 
- Bu çöpler 2 5 sene bilaarıza ve 

hususi bir surette yetiştirilen kavak 
1' lardan yapılır. Bunlar memleketimiz

de pek azdır. Hemen yok gibidir. 
Dolar piyasasınm tahavvülünden mü 
~ellit zararlar bize ait değildir Çün 

mesele obligasyon şeklinde bir 
tikraz değil bir avanstır. Fabrika· 

~ın İstanbulda yapılması tahmil, tah-
1:Ye, sı:-vk ve s-::ıire noktai nJ.zınncian 
:;ıuvafık görülmüş ve yerinin tayinin· 
e şirket serbest bırakılmıştır. 

1050 20233 Emirganda eski Fırın ve Mektebi rüştiye yeni Al 5240 2162 
tıncı sokağında eski 36 ve yeni 28, 30 numaralı yüz 

Erenköyünde Göztepe mahallesinde Mehmet E- fonu lstsnbul 3 ı 05 

seksen arşın arsa üzerinde ahşap iki katta on iki 
oda dört sofa bir mutfak bir su haznesini ve iki 

fendi sokağında eski 79, 80, 81 yeni 32, 34, 32, 34 -••••••••••11111! 
numaralı maabağ ve bahçe bir köşkün tamamı. SADIK ZADE 1'azım 

Fatma Kevser H. VAPURLAR! 

k?-yu ve ~edi yüz altnuş dört ar~m bahçeyi ha;i 295 2689 
hır hanenın tamamı. Halis Bey 

Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Hüdaverdi 
oğlu sokağında eski 6 mükerrer ve yeni 81 numara 
lı bir hanenenin tamamı. Behiye H. 

Mersin sür' al postası 
425 20345 Ü sküdarda Muratreis mahallesinde Köprülü ko _ 

nak sokağında eski 10, 10, 10 mükerrer ve yeni22, 
24, 26 numaralı yüz otuz iki arşın arsa üzerinde ah 
şap bir katta biri küçük olmak üzere üç oda bir so 
fa bir mutfak diğeri yüz dört arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta üç oda bir sofa bir mutfak ve altın 
da bir dükkanı ve sekiz yüz kırk dört arşın bahçe
yi havi iki hanenin tamamı. Emine, Bedriye ve 

.Yukard~ cins ve nevile mevkii yazılı emiak (Altmış bir)gün 
muddetle ıcra kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarında 
gösterilen bedellerle talipleri uhdesinde takarrur ederek birin
ci ihalesi icra kılınmış olduğundan talip olanların ilan tarihin 
den itibaren (otuz bir) gün zarfında Sandık satış amirliğine mü 

muntazam kamaraları havi 

F .. vapuru 19 
UfUZall Haziran perşemb< 

(Mersin) vapuru 1? 1 faziran 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımınJ~ \ 
hareketle Gelibolu, Çanakkal , 
Küçükkuyu, Edremit Burha· 
niye, Ayvalı~a p;id~cek ı e 
dönüşte mezi.::ıl.r iskeleleri~ bir- ! 
likte Altuno'u ;1 uğrayarak 

gelecektir. 
. İzahatı müteakip inhisarı işletme

nın devrine ve 1 O milyon lira istik-
1.., 'az •ktine dair kanun rnyihası mÜ· 

'•kere ve kabul edilmiştir. Lilyiha 
•Ynen şöyledir: 

Necmiye Hanımlar 
500 20485 Ramide Boşnak mahallesinde İmam sokağındae es 

racaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

1 D:r. Horhoruni 

Mersin sür'at 
postası 

. (:\lahmutşey ket paşa ) 'n· 
puru 17 llaziran salı l 2 de 
Galata rıhtımından haraketle 

. 

. 
Madde, 1 - Kibrit inhisarı işlet

\: ft_ıcsinin merbut mukavelename mu
~ıbiııce Amerika Müttehit hükumet· 

- , erine tabi De laver hükfimeti kanun
·«rına tevfikan müteşekkil ve mev
<~t Zi Amerikm Türkiş finders 
~end şirketine cevrine ve bu şirke
·'" m~zkur mukaveledeki ahkam da
ı;~sinde 10 milyon liralık b'.r istikraz 
a:ı\.ıine karar verilmiştir. 
d Madde, 2 - Kanun neşri tarihin

en muteberdir. ---=-------------

ki 1 ve yeni 9, 9-1 numaralı yüz on arşın arsa üze 
rinde ahşap bir katta üç oda bir avlu bir mutfak 

ve diğer iki yüz arşın arsa üzerinde kısmen kar
gir ve kısmen ahşap bir ahırı ve yedi yüz on dört 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Kemal B. 

. Yukarıd~. cins. ve nevi le mevkii ve müştemilatı yazdı emlak 
h!zalarında g?s.terıle~ be~ellerle talipleri üzerinde olup 23 ha
zıran 930 tarıhıne musad1f pazartesi günü saat ikiden itibaren 
müzayedeye mübaşeret olunarak saat on altıda kafi kararları
nın çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanlarının ezkur 
~de saat on altıya kadar Sandık idaresine müracaat eyleme
lerı ve saat on altından sonra vuku bulacak müracaatların ka
bul edilmiyeceği ve mezkur emlake evvelce talip olanların 
kat'! karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip zuhur 
eyledii!:i takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş ad-

Erenköyünde Sahrayı c~dit 

mahallesinde Tüccarbaşı soka
ğında Zihni paşa köşkü karşısın

da üç kattan ibaret 8 oda, S 
he!!, 1 kiler, 1 mutfak, l kuyu. 
2 sola ve 5 dönüm arazı üze-
rinde eşcarı müsmireyi havi 
bahçeli bir bap hane satılıktır. 

Taliplerin gezmek için Erenkö
ylın de h•tasyonda bakkal llssan 
efendi ye Ye jl ız:ırlık için de 
Galatada Alıit hanında ikinci 

Beyoğlu Mektep sokak No 35 
muayıene sbahıan kşama aakdar. 

Dr. A. KUTiEL 
Muayenehane ve tedavll elılı:t

rlklye labratııvarı. l{ar&lı:Gy 
Topçular caddesi 34 il lSTA~~~~fc•miAŞISI 

akşamı l 8deSirkeci rıhtımından 
hareketle ( Çanakkal~ İzmir, 

Güllük. Budrum, Fethiye, An· 
talya, Alıtiye ve Mersin) e 
azimet ve avdet edecektir. 
Tafsilat için Sirkeci: AIAlye 
han birinci k.at Sadık zade 

U
azım vapuru acentallğlne 

müracaat Telefon lstanbul 
240 

BARTIN hattı Lüks 
Ekspres postası 

AJ~ID v=.:~a~0 Pazartesi 

Çar~amba sabahı İzmir'e gi· '· 
decek ve çarşamba a~ ıı 

lzmir'den hareketle Antaly-ı ~ 

Alı\iye Mersin·e gidecek 'e • 
dönü~te Taşucu Anamor Ala- 1 
iye Antalya Küşada'ı lzmir'e ;: 
uğrayarak gelecektir. 

1 

.-- Dr. hsan Sami -= ~ Bir kurs açılıyor •. 
. Aksarayda Tevekül Hamamı 
tıvarmda - Türk Hanımları E
sırgeme Derneği - bu defa dikiş 
ve biçki kursu açmıştır.Merkezi 
lıtnumisinde her ı:riin talebe ka- katta 42 numarada Kemalettin 

ı İstafllokoklardan mDtevıllit 
1 (ergenlik, kan çıbanı, koltıık 

altı çıbanı, arpacık) ve bütün 
cilt bastalıklanna kartı pek 

tesirli bir aşıdır. 

S!rkeci'den hareketle Ereğli, Zon
guldak, Bartın. Kurucaşile ve Ci
deyeazimct ve avdet edecektir. 

Tafsil&.t \çln Strlı:eçi salonu 
~~~m~ ~11 ~Jl.u han No: 2 

Gonokok Asısı · 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına : 
k.arşı pek tesirli ve taze aşıdır. ~ 
Divanyolu Sultan Mahmut 
~ .. ' 1No189 __ _ 



Haşaratı 
öldürenler 

arasında 

- -- -- - - -- - --- ---

FAYDA DAi 1 1• a· ı· kazanır. 

iil 

FAYDA daha müessir, daha mllkemmtl ve yan yarıya ucuzdur. Tahta kurusu, sinek ve sair haşaratı yummc.ıl a rıl c imha eder. KoKll>ll ha fif ,.c eke y·ıpmJ t.. İ r<an lar<1 hayvanlara ve nebatata z1 ra rı yoktur. F .\YD~ ismin ~ diki.·' 
edin~ Rütiin e!e\"8lr ve müessesat FAYDA istimal eder. Hasan ecza depusu. 

. 1 

e 

1 

Da~iliJe Yetaleli tevazını nıeınurlu~un~an : 
Vekaletçe her ay neşrettiril- minat mektubu ile yevmi ihale 

illekte olan idare mecmuasının 
1 

olan 21 Haziran 930 cumartesi 
27 inci nüshadan itibaren bir se- ! gününe kadar vekfilet muhasebe 

ı·ıu T • k'l t ·t 1 müdürlüğünde müteşekkil mü-ne 16 • ma zemesı ve a e e aı o - . 
.. .. bayaat komısyonuna ve şartna-

mak uzre ~ap~lr. zarfla ~una~a mesini görmek isti yenler her 
,aya vazedılmıştır. Talıplenn gün Ankarada Dahiliye Leva
% 7,5 teminat akçesi veya hü- zrm memurluğuna ve İstanbul
kfunetçe muteber bir Banka te· da Vilayete müracaatları. 

Ankara Hapisanei 
:ımuml müdürlüğünden: 

Ankara Hapisanel umumisinin bir senelik Ekmek lhtlvacı olan 
(227,760) kilo lltlnci nevi Ekmek ihtiyacının 1-6-930 tarihinden 
itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı :.ıarf usulile münakasaya 
konmuştur, 

Tallplerln (1708) liralık teminatı muvakkate mckt.ıhile bir'ikte 
ll-6·930 cumartesi günü saat on beşte Vi!Ayet mcktubi odgs:nda 
mute~ekkil komisyona ve ~erairi a'llamak için müddcı umumilik 
kak..,ın e mllracatları. 

Yüksek orm ln mektebi rcktorluğundan: 

Erzak Je levazımı saire ınJnakasası 
J\lektcbimizin Ey!Ql 19.30 '3,,sınc katlar dôrt ar' k erzak \e 

leva7.lmı şaircsi kapalı zarf usulu ile mıınnkasayc onu m ~tLr 
Taliplerin şartn melerini germek ı.zre her g .,, munak.ısa~ a i~ti 
r k için de yevmi ihale olan 25 b· I IJ30 çarşamb,ı gür. sa:ıt C'" 

b te defterdarlık binası dahi:.ndc müc<sesau ziraıye m~'1ayaat 
komsiyuıuna m racaatları. 

~urum ~ıbbat ve içtimaı Muavenet ıııu~ur
tu~un~en: 
Çonım.'da müceddedcn inşa konulmuştur. Talip olanların 

OKSIMENTOL VE.LUTA SA8Ul'tU 

VCREMLIL~llC, 3/RACAUU.RA, llZVIET 
VE ICEl'lllf ZAY/FUll(L4R//ll,lf, HANILE 
llE SÜT '11/JIEll tlADfNl.AIM,ÇOClllUA• 
RIN llliY01'1ESfNE, KEHIK JflH!KJ./~ 
it/NA. HAS7"/UJKOAll KALl<ANl.4/IA. 

Yiiksek mühendis mektebi 
Mü~&Jaal tonıiysonun~an: 

~~rzakın cinsi l\1ıkdarı i\Jiıoakasanın tarzı Mliııakasanın tarihi 
Koyun eti 18000 K. Kapalı zarf 29 llaziran pazar 
Kuzu eti 3500 K. ,. ,. ,, 
Sı~ır eti 3500 K. ,, ,. ,, 

Yuksek muhendls mektebinin Mayıs 931 ıı;ayeslne kadar ihtiyacı olan cins ve mıkdarı yukar
da yazılı et munaka~ava kunıılmu<tur. llizalarında muharrer gunlcrdc saat 14 de mtinakasaları 
yapılacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak üzre miiracaatları n yevmi m iıııaka<a hn eve! yüzde yedi 
buçuk ıcminaı akçclcrini mektep Yezncsiııc yatırmaları ilAn olunur 

·~------------~----

HAVA GAZİ 
A p A R T ı M A N ve E v SA iPLERI 
Apartımanlarınız · , evlerlnlzl bof olarak bw ,,mayınız. 

CUz'! bir masrafla yapılacak olan hav aga 2i tesiNntı bulanı rın konforunu 
ınUkemmel surette temin eder 

VE E • 
1 

- B. O. lstlklAI caddesi No 34 Telefon: B. O. 898 -
- --

il !dilecek 29660 lira bedeli keşif- pey akçası 2225 lira ile birlikte 
i Doğum ve Çocuk bakını evi- teklif mektuplarını ihale saatın 
~ kapalı zarf usulile temel ve da~ bir saa~ evvel Çor~m ~!a-

D 
d la .1 ak 11611 yetme tevdı eylemelerı ve ınşa-

ık ıvar n ,1 e ça!3. sam; 
9 0 

şartnameyi görmek istiyenlerin 
e }3~ t:u-1hınden ~tıbaren ./~( 3 sartnameyi görmek stiyenlerin 

m tanhıne mtisadıf Salı gunu sa- de . İstanbul Sıhhat ve İçtimai 
m ıt 15 te ihalesi icra edilmek üz- muavenet müdürlüğüne müra
··:r ·e bir ay müddetle münakasaya caatları. 
·rı 

·r Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
TUrktye'd<! Hıyıt Sigonı lfttrlle çalışmak üzre kanuni hUkUmler dairc

ıındc toıctl edilerek bugUn ful!yet halinde bulunan "Bozkurt, Türkiye 
Umum ııorıa ftrketl bu kere mürıcuıla Türkiye Ziraat Bankuı Anonim 
ıırke:ınln gerek umumi ve gerekse mevcut H ilerde açılacak şube ve ıan-

i t dıklannı flrket namına Hayat Sigorta iflırile meşgul olmak ve bu işlerden 
til doğacak daval11da blltUn mahkemelerde müddei, milddealıyh ve üçüncü 
te fıılııi sıfaı!arlle buır bulunmak tizre accnıa tayin eylediğ: ıl bildirmiştir. 

1: Keyfiyet sigorta flrkeılerinln teftiş vı mUrıkabul hıkkındıki il~ haziran 927 
tarihli kanunun hUkUmlerine muvafık gôrUlmilf olmakla ilAn olunur. 
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ın,aat ınuteab~itlerine 
Zonguldak'ta yüksek maden mühendisi 

mektebi 

'\lüştemilatından olmak üzre lnttsı mukarrer yirmi yedi bin 
küsur bedeli keşifli yatakhane, mutfak, ve çama~ rhane binuının 
inşası 1 haziran 930 tarihinden itibaren 21 gün müddetle kapalı 
zarf usulu ile münakasaya çıkarılmı tır. 

PllAn ile şeraiti maliyel'i ve fennlyesini görmek i teyenler lstan
'ml'da Şehremaneti cıvarında i\laden mühendisliğine miiracnat 
etmelidirler. 

Kapalı zarflar 21 hazirana ınuaadif cumartesi glinü saat on 
aluda Zonguldak'ta Havzai fahmlye dairesinde açılacaktır . 

;::ccoo Psa iti M e ruf şatı """"".,,.._.,.._,.._, 
B!lyllk n geniş meşher · s~ ve modern müntahap 

Ç•flt ve muhtelif tiatlar 
Beyo&lu Kabristan sokatında, Belediye dllresi karş11ında 

ı\levcut stoklar üzerinde hususi 

müsaadat ve teshilat 
Mobil yenlzi ılmad•n evvel clnı ve flaıını mukayeae edlniL 

Bllll MEFHO~JT F!BHilJSI 
Şarkın en eılı:i ve en mtikemmel fabrikasıdır 

Apartıman, vlllA, oıel, lı:ultip, sinema melcıep ve sair müe,sesaıın tam 
,.e mUlcemmel tefrit ve ıeıytni ve Banka ve ldarehanelerln 

terdp ve tanzımı ıeabhtit olunur. 
Mobilyaların muhafaza ı - Ambalaj • Nakliyat 

'"~,-.-. Taşra ipartşlerl kemali uraı ve iıina ile icra olunur """""'" 

lJünyarıırı bütiiıı cliş nıacunlarını teeri.il)e ettim 
Bunların içinde tecrübe ettiğin1 yegane diş nıacunu oksijen 

sayesinde istihzar olunan ( Bioks) tur. 70 yaşında olnıama 
rağmen ( Bioks ) diş macunu ve fırçası sayesinde dişlerim 
mükemmel olduğu gibi diş etlerin1 gayet temiz ve ağzım 

1 daima iyi kokar. 

Ingillı mamutlu 

"N!SYONAL" MOTIRI 
.\!azot ve mıingal kömürü ile 

:\lunakasası 

Tarihi Gı.inü .'aat 
30 ilı\ 37 bin metre kışlık clbisclık,kumaş 21 /6/930 Cumartesi 14 
25 ,, 29 ., ,, kaputluk ,, ,, ,, 14 
25 ili 30 ,, çift kundura ı 22 6 930 Pazı 14 

1500 çift çizme .,, ,, 14 

12 hin takım mamul çamaıır 23ı6 f930 Pazarte•I 14 

Yukarda cinsi ve mık<larlar yazılı eşya kapalı zari münakasa 
usulile lstanbulda .Jandarma İma!Athanesince satın alınacakur: Mü· 
nakasa zamanları hizalarında yazılıdır. Şartname ıandarma 1ma1At
heneainden verilir, teklifnamenin tarzı imlası şartnamede münde
riçtir. 

müteharrik gayet sade, iktisadi b 
ve tıatı her türıu rekabetten Erzincan Serom La oratuvarı müdüriyetinden 

aridir. Tediyatta teşhlllı. Her Asgari Azami 
zaman teslime amadedir. Tafsilat Dana 500 600 

Sıvas Cümhuriyet müddei umunıiliğinden : için Galatada Per~embe pazarında Arpa 60,000 '70,000 
Arslan 1 !anında 1-5 numaralarda Sman 80,000 100,000 

adet 
kilogram 

Sivas hapisane v~. tevkifha-lne müsedif cumartesi günü sa- IZAKINO ARDITTI Kuru ot 60,000 70,000 7, 
esinin 1; 6 930 tanhın~en 31 1 

at on dörtte icra kılınacağından Odun 30,000 35,000 ,, 
'931 mayısine kadar bır sene-· t l' ı mllesseresine mllracaat olunması. . . · a ıp o anlar cumadan maada Miies ·esemize muktazi cins ve mıkdarları baU.da yazılı mevat 
k ıhtıyacı olan ( 136?00) kıl~ günlerde şerait ve mukavele ah Klmyaker münakasaya konulmuştur. Bunlardan dana İle arpa kapalı zarf ve 
..ı:runi ve (127000) kılo asgan kamını 1 ak ·· k d D p 1 T h' diğerleri aleni usul ile 30 Haziran 930 pazartesi giinU saat on 
·ekdü~i~e ~km~.~in bC:)el~ mu- ha fazla a~:u1matv~!~~:re :~ r, be va auısu dörtte Erzincan belediye dairesinde ihale edilecektir. Tallp olan-
ı~~':~t~~:en 1 :~zayedeu~! pisane mü?üri~etine v.e. yevmi idrar lcın veulrenln tahllllerlnl !ar ııartları anlamak için Erzincan Serem Laboratuvarı mildUrlü· 
~üıınkasa kanununa tevfikan ıhalede m~ddeı u!11umılık maka yapar.Otvınyolu, Biçki Yurdu ılıındr.I -'ğ'-U_n_e_m_u_·· r_a_ca_a_ı_e_y_ıe_m_e_ıe_rı_. ______________ _ 

apalı zarf usulü He 116 930 mında muteşekkıl komisyonu Tel. lst 4294 - D 'd y .., h · ı · k d .., · 
rihınden itibar= yı"rmi gu··n 'mahsusuna yüzde yedi bu,.uk p· .. dli ] .. " .. d arıca a ag anecı l ve eg"Ir-

1 • k " ıyango mu r u6 un en: 
ıüddetle mün.lk:Lsaya konmuş- temınat a ~asının mektuplaıile Nürnuneııi mevcut çift 57x82 • ı · k ş. ket. tasf" e 
ur. Fia~ haddi layik gö'1.lld~ğ~ bırlikte milracaatlan illin olu- ebadında 24 kiloluk 1056 top i- ffieilCl l lf 1 ıy memur-
ırette ıhalesı 2ı 6 930 tarıhi- nur. , kinci hamur kağıt mubayaa e- 1 " d . 
>e,rox-Iu: 1 ('iLiZ İ"~As TA-Lİ ,1EKTEBl•dileceğtnden itaya talip ?ıacak ugtın an. 
) J f.. 7 

' • , ı lann pey akçaları ile bırlikte Dınca'da Giritli Sabri ve Zırzır zade HUnyln elındllırln ıııeyanelerlnde 
1 • p 'I JI Cur•ar e<I tatil edUccck •. Mudır<veı yr. ı ta~ebı 16/6/930 Pazartesi saat 15 te meYcuı yağhane ve deSJrmencllli: şirketinin mıhkemocc tullyeslne karar 

aydı ve saır i 'ılar ondan on ıklyc, öj!;leden sonn 14 ten 16 ya Piyango müdürlüğlinde müte- nr!Jmlş olmakla mezkOr şirkette matlubu bulunanların ıırlhl ~!Andan ııtba-

KEFALJIN 

_ D~1tO~tt'l~!!fı'tUNVZ 1 
KOMPııtlMl!,KA,E,TOZ VE GRANÔL.E1 

6inde 3 •d•I v•hot !J lcı'f''"I< ı 
ocvkl•ra nı~ıl\ 

BU YÜK 

TIYYlBE PlllN~OI~ 
6 ncı keşide 11 Temmuz 1930 dadır 

Büyük ikramiye 
200.000 Liradır 

I\)'rıca: ··100.000 .. liralık hir 
ıııiikıll~ıt ile··;)(J. OOC1.:·-t( Cf ( .. 
··2:3.( ('(ı .. ··1( 1.( ( G .. liralık J)ii-

)' ii1'° ikranıivelrr \'a rdır . 
Hiç kazanmamış numara la ra 
"30,, ar lira teselli mükafatı 

verilecektir. 
Bayilerden Temnıuzun 

yedinci günü akşamına kadar 
talep edilmelidir. ., _!""-.......,..,.,,,...d: 

DEH JEHDE IHAJINIZ 
Şlitlerimlz WS3 numerolu alameti farllı:ı olarak tescil edilmişt i r. 

.... 
lSTANBUL VIL.'\ 'ı I~ rl 

DEFTERDARLIK ILANATI 
SATILIK KAGiı<EVLEl{ No. ıı-3, 17/· S 

deris sokağı imrahor İlyas bey nıahallesi, ye 
dikule; her iki evin katlarında birer oda biref 
mutfak birer hala; i inci katlarında ikişer od~ 
birer sofa, beherinin tahmin edilen kıymetler 
defaten alınmak şartile sekizer yüz lira satı 
muaınelesi pazarlık suretile 28 haziran 930 cır 
martesi günü saat 14,30 da defterdarlıkta yi 
p1lacaktır. <R-98-99) 

• • • 
SATILIK ARSı\ No. 1 Eski Kurbalıde 

yeni ı inci Muradiye sokağı, Ha~anpaşa ın~ 
hallesi, Kadıköy bir tarafı 3 harıta nuınar~ 
arsa, bir tarafı 26 No. h arsa, bir tarafı i\tıı 
radiye sokağı ve bir tarafı Kurbalıdere cadde 

t600 arşın, bedeli def.'lten alınn1ak şartile talı 
min edilen kıyn1eti 600 lira. Satış açık arttırrrı 
7 temmuz 930 pazartesi 11.,10 defterdarlıkta. 

(H-24s) 


