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Medeniyetinedir? Terakkinin 
başlıca ölçüsünü nerede aramak 
lazmıdır?. Madde ile fikrin, ru
hun münasebetleri ne olmalı
dır? Yüksek insanlığın en birin 
ti farik vasfı nedir? İşte bir ta
ltım sualler ki cihan ve bilhassa 
A.vrupa mütefekkirleri, yeni ha 
Yat veyahut diğer tabirile Ame 
rikanvari hayat karşısında tek
rar edip duruyorlar .. Ve kendi 
tabiat ve temayüllerine göre 
hunlara kah bedbinane, kah ü
ınitli ve takdirkh mütalealar 
~ürüterek cevaplar vermeğe ça-

Muhacirler gemi 
azıya aldılar! 

Yeni havadis 
Bahçemde 

bir gül açtı! 

Evet mi, hayır mı? .................... ~ .. 
Muhacirler, meclisten çıkan 

hariciye nazırını tezyif 
ve tahkir ettiler .. 

Darülfünunun 
neşrettiği 

tebliğ eksikmiş ı 
1 

Bazı müderrisler: ka- 1 

MAHMUT YESARİ 

Mahmut Yesarinin ga:ı:ete
mi:ı: İçin yazdığı bu yeni ro
manı yann neşre bqlıyoru:ı:. 

Bazı doktorların her ihtısas 
şubesi üzerinde bizzat çalış
malarının kitapta yeri var mı'? 

rarın en mühim nokta
sı yok .. diyorlar 1 

lışıyorlar, Medeniyet teşkilat V d 
~e mekanizmasını yeni baştan enizelos muhacir meb'usları tehdit e iyor: 
Iturmağa veyahut tecdit etmeğe " Kendi fırkama mensup olup ta itilaf name 

Darülfünunda bazı dedikodulara 
sebebiyet veren Dr. Kazım Esat Be
yin dişçi mektebi muallimliğine tayi
ni meselesi dünkü tebliğ üzerine ka~ 

Bahçemde 
bir gül açtı/ 

Usulsüzlük apaşl
kiir, fakat henüz 
ihtısas vesikaları
nın tetkiki bitmedi Uğraşan milletler için bu müna aleyhine rey Verenlerin derhal fırkamla 

ltaşaların yakından tetkik ve ta 
kibi hiçte faydasız değildir. alakasını kesece~im ... ,. 

Makieni, paranın, ve sür'a- Atina, 24 (Anek) - Dün Yu ı 
tin hakim kuv etleri altında in nan parlamentosunda Türk-Yu 
kişaf eden yeni medeniyet için- nan itilafının tetkik ve müzake 1 

de ferdin hüviyeti, hürriyeti, sa reisine başlandı. Celse açılınca 1 

panmış zannediliyordu. 
Fakat dun Tıp fakultesinde mü

derrisler arasında cereyan eden mü- j 
nakaf8lar ve çıkan yeni 'filyialar he
nüz bir kısım müdernslcrin gayri mc 
mnun vaziyette olduklarını göster-

' mektedir. Neşredilen tebliği hayret
le karşılayan bu müderrisler, fakülte 

Mevzuu itibarile yeni ve 
caziptir. Bu romandaki 
muhtelif tipler okadar can· 
lıdır ki karilerimizin ala-

kasını celbedecektir. 

M. Vahyi Beyin mek· 
tubu hakkında Tevfik 
ısalim Paşa ve sıhhiye 

müdürü ne diyor? meclisinde ittihaz edilen en şayanı Yarın okuyunuz •. 
dikkat kararın tebliğte mevcut olma- Maruf bazı hekimlerin kendi 
<lığını söylemektedir. Tebliğte baba- ••••••••••••ııi l ihtisasları haricinde olan rönt-
~~~iyen meclis karar hulasatan şu ı ~ ken, bakteriyoll 

t 

•• 

eti hangi istikamette mütees meclis reisi isimlerini yazdır -
Bir olacaktır? Bu istikamet müs mış olan siyasi fırka reislerini 
bet veya menfi bir .cereyan mı söz almağa davet etti. Fakat re 
alacaktır? Meselenın asıl can isler biri biri akabinde söz al
alacak noktası buradadır. Çün- maktan istinkaf edince meclis" 
ltü ne denilirse denilsin, bütün reisi M. Çirimokos müzakereyi 
teın.iyet ve devle; h:ı~atınm te- bitmiş addederek katibe tasdik 
llıelı fertler.ol?ugu ıçın,_ on~arın layihasrnı okumağı emredince 

- Dişçi mektebinde muallimliği 3 aylıklar 1 
ji ve tahlilat gi-

tayin edilen Kazını Eaat Beyin mn· ili hususata ait • 

IU veya bu ı_stıkamette ınkışafı~ siyasi fırkalar rür.sası: 
Yan~ cemıy~t hay~tını da mü - Hayır hayır daha müzake 
lee~sır e~er. Bır makıne parçası re bile başlamadı diye bağırma
halı~~. d?şen _fertl~rl~, şuurunu, ğa başladılar ve itilafname vesa 
~eı:ılı~ı?ı .ruhı ve fıkn hayatının ikini henüz tetkik etmediklerini 
•stıklalını muhafaza eden fert- söylediler mu··zake en· talik" • 
1 d b"' b.. "'- f kl ' r ın ını er arasın a .ta 11 uy.,.. ar ar istediler. M. Venizelos bu umu-
'1ardır. Cemıyet hayatının fev- , · tink'f k d hidd ~'-' 
L_ 1 d b f mı ıs a arşısın a euıu 
"41ladc zaman arın a, u arkla .. lükl" d ı·ı· d 

Yunan par1'menlosu 
biis edeceklerinden zabıtaca fev 
kalade şiddetli tedbirler alınmış 
tır. Siyasi fırkalar rüesasının 
obstrüksiyonuna rağmen bugün 
itilafın 35 reye karşı 175 reyle 
kabul edileceği muhakkak gö
rülmektedir. 

tın tesiri daha fazla hissolunur. ~uç .. e z~pte e .ı ıyor u. Mec
Jl'·k· · kudretının" · sı"hri lis reısı M. Venızelosla uzun 

ı ır ve secıye "'dd .. d .. 
IÜ inkh edecek zaman henüz mu et muza~ere en sonra mu M. Venizelos meclisteki vazi-
(elmemiştir, ve belki de gelıni- zak~reY!_ bugüne t~lik ~~· . yeti karşısında kendi fırkasına 
Yecekti Sıyası fırkalar reıslen bır gün mensup olup ta itilafname aley 

Fenif'mua:uam bir kovan i- ltik tali~e mu~afa~~t ettil~r. ~il hine rey vereceklerin ve yahut 
~de sabahtan akşama kadar zaker~";ln netice~ını meclıs hına rey vennekteıı istinkaf edecekle 
bır an gibi en mütekasif bir şe- 8~ harıcınd~ bcklıyen bazı m~ rin derhal fırkadan ihraç edile
kilde çalıştıran, dev cüsseli bi- cırler mecli~t~n çıkan harbıye ceklerini ve bunun için de bu -
nalarile, fabrikalarile, atelye ve nazırı Sa~.111 yuna~aın .. la~ ve 
bürolarile görüş ve düşünüş u- za~rtanm mudahelesı . uzerıne gün itilafnamenin tayini esami 
fuklarını kapıyan ve nihayet si- d~~la~dır. Muhac!rler bu- ile reye konulmasını istiyeceği
nema perdeleri, radyo ıiletlerile gun hır içtima yapmaga teşci>- ni söylemiştir. 

~~~~~~~~--------~~~~~~~-Yorgun dimağına jilet bıçağı gi-
bi standardize edilmiş fikirler ve 
nağmeler sunan Amerika me
deniyet, para ve konfordan baş
ka fikir ve saadet te doğuracak 
kudreti haiz midir? Muztarip 

Emanet memurlarının Barem 
cetveli kabul edildi .. 

"~.fakir ~vrupa'nın bir ~ısım Raşit B. azava tevzi edilmeden cetvel-
ınutefekkirıerı bundan şuphe • •• • • • • . • 
ediyorlar, ve ne istırap çekmi- lerın muzakeresıne şıddetle ıtıraz ettı 
yen, ve ne düşünmeğe vakti kal 
ııyan bir milletin deruni hayat 
.. klerinden mahrum kalması 
'Jarile hakiki saadet ve hür-

Maaşlara yapılan zam 40 bin lira tutuyor, 
bu da diğer fasıllardan tasarruf edildi 

atı ve sureti naklı hakkındaki kara- :ihaz ve aletleri 
nn çıkarılmasında Darülfünun emi- Dereceli harp malul- 'e muayenehane 
ninin usulsüz hareket ettiği anlaşıl-
dığmda.n bir daha, velev maa§ mese- lt!rlnln m•aıları erinde bulundu-
leainde dabi olsa, meclisten ııeçme- 1 ·arak bu gibi iş-
den bu ta uda hareket etmemesi te- ·erle meşgul ol-
menni olunmuftur. Yllzd~ glrml beş :zam ile iuklarma dair 

Gazetelerle neşredilen tebliğ mec 
Jis içtimamı müteakıp Neşet Ömer verllect>ktlr. çaki olan şiki-
Bcyln ittirak ettiği bir komisyon ta- . .. . •et etibba oda -
rafından hazırlanınıttır. Eytam, eramıl, ve mutekaı- ında hayretle 

Nqct Ömer Bey, hlla devam et- dinin üç aylıklarının tediyesine ~arşılanmışbr. 
melrte ~lan hücum_lara m~abele et- baş~anılmıştır. Kasımpaşa mer- Oda reisi Tev 
meie luzum görmıy.erelı:: artı~ me- kezınden maaş alanlar maaşla- .4L/ R • .t:A BEl' fik Salim Pa 

8 sele kalınamı~t~. Söyleyecek sö•ltm nnı Beyog· lu maaş şubesinden b b . 1 
yoktur." demıştır. . . u apta gaz• temıze yazdığı 

Edebiyat faklilteıi reisi Fuat Bey alacaklar?ır. Harp malilllerının mektupla me eleyi meydana çı-
iıe bir muharririmize demi§tir iri: bu senekı maaşlarının % 12,.'ı katan kimya ·er Vahyi Beyini-

.. _ Darülfünunda ıalııh•!. ale,ııhtar leri sürdüğü ~oktalar hakkında 
lığı mevzuu bahsolamaz. ÇunkU bU- 1 J d · · • . 
tün fakülteler tBlahat .lüzumuna ka- emıştir kı · 
rar vermiş ve Darlilfilnunun mümcıı ., 1 -" Vahyi Beyin mektubunu 
ıdli olan dmn da bunu tasvip ederek okudum. Bazı hekimlerin mua -
v~kAlete lıil.~şıl Bu. a~et,,ı- yenehanelerinde röntgen ve bak 
çmde mesaımıze devam ediyoruz. teriyoloji muayeneleri yapmala 

Gazi Hz. 
Moda açıklarında bir 

gezinti yaptılar 
Gazi Hz., dün akşam üzeri 

refakatlerinde mutat zevat bu
lunduğu halde Ankara motörü 
ile Moda açıklarında bir tenez
züh yapmışlar, ve gece saat 22 
ye doğru saraylarına avdet bu
yurmuşlardır . 

rının kanunun hangi maddesi
nin sarahatine mnüafi olduğu
nu anlıyamadım. Röntgen, kim 
ya ve bakteriyoloji muayeneleri 
bakmak, dinlemek, ayna ile gö 

1 ze ve kulağa bakmak, tansiyon 
aletile kan tazyikını ölçmek gi 
bi muayene usullerinden biridir. 
Ve her hangi bir hekim bu mu
ayene usullerini tatbik hakkına 
maliktir. 

Bir hastalığı teşhis için bu 
muayene usullerini tatbik eden 

Ehbba Odaıı R•lıl 
1 evflk Salim Pap ı• 

her hangi bir hekimin mu3~ J 
tutulduğu şimdiye kadar ' ~: 
miş bir ie<>' değildir. ·• ~~k$. 

Tababet ve ihtisas ve&ikalan 
hakkındaki nizamnamede bak
teriyoloji, kimyayı tıbbt ve ra~ 
yoloji bir ihtisas olmak Uzel\ 
kabul edilmiştir. 1

1 

Bir tabibin kendini bu şubelc e; 
rin mütehassısı diye ilin etme 

1 .1 
ve sırf ıubclerle müteveggil ol • ~ 
ması kendisinin usulü dairesin " 
de istihsal edilmiş miltehassu 
unvanına malik olmasına vabe& : 
tedir. 

İhtisas vesikaları henüz sıhh ıl ' 
ye vekaletince tetkik edtlmektl' ı 
dir. Bu tetkikat bittikten son· r 
ra bittabi hiç bir tabip kendin ı 
mütehassıs olmadığı bir şubedı i 
mütehassıs ilan edemiyecek vı 1 

o sıfatla iş göremiyecektir. vaıı.'' 
yi beyin tedavi notlarında bahse• 
ttiklerl ilıima gelince, bufilhalıl 
ttikleri ilana gelince. Ve mene •ı 
dilmesi lazımgelir., 

Sıhhiye müdürUniln 
mütaleası 1 

Sıhhiye müdürü Ali Rıza 'fi 1, 
l 

(Mabadı ikinci sahifede}. J 

Cemiyeti belediye, mutat içtima 
tiyetten müstefit olamıyacağını günü olmadığı halde, dün için saat 
söylüyorlar. on dörtte müstacelen içtimaa çağın! 

Amerika sefiri tem
muzda geliyor Yeni aııhetimiz 

Para kuvvetinin çok hakim ol mıştı. 
duğu bir zamanda bu iddia fa- İçtima, bir saat teehhürle yapıla
kirliğin, zenginlik karşısında bil~I. ~~ridorla~da •. havalar sı~k ol
bir isyanı mıdır? Yoksa bir ha- du~ ıçın ekserıyetın geç temın edll-
k

. . . d ,,_. b" dığı soylenıyordu. 
ıkatın garez ve ıvez en "'ı ır s t b t c · 11• bel d" . . . . 1 . . . aa on eş e emıye e ıye 

dadesı mıdır? kı ıhbm~l de va Tevfik Beyin riyasetinde toplanmış
rit olabilir. Fakat insanıyet ta- tır Şehremini Muhiddin Bey de aza 
rihinin münakaşa götürmez bir arasında oturuyord.u: 
hakikati vardır ki, milletlere is- Ruznamede mühım olarak Ema
tik b"" ük fk" ler net memurlarının barem kanunu 

amet veren uy 1 rr ' mucibince cetvelleri müzakere oluna-
büyük cereyanlar, ne saraylar- caktı. 
dan, ne de krezüs'lerden sadır Bütçe encümeni 
olmamıştır. Büyük dirn~ğ1;3n, mazbatası 
büyük ruhlan servet ve ıhtışa- . .. . 

' b" d zı' a Bu huıustaki butçe encümenı ma~ 
ının gurur ve azeme n en Y batası okundu. 
de istırabın, mefkure aşkının Mazbatanın buliaaaı şudu• · 
İlhamları, maddeye karşı hürri 
yetini muhafaza edebilen seci
yenin büyük hamleleri yarat
mıştır. 

• ZEKi MES'UT 

Vaıif B. 
Sabrk Maarif vekili Vasıf B. , 

dün Darülfünunu ziyaret etmiş 
tir. 

İki ay evvel memeleketine gi
den Amerika sefiri M. Gruv tem 
ı:nuzun altıncı günü Türkiyeye 
gelmek üzere hareket etmiştir. 

Sefaret müsteşarlığına tayin 
olunan eski baş katip M. Şovda 
sefirin refakatinde bulunmakta
dır: 

Ankarada bulunmakta olan se 
faret baş katibi M. Patrit pazar 
tesi günü şehrimize gelecektir. 

Japon maslahatgüzarı 
Japon sefareti maslahatgüza

n M. Nihei dün Ankaradan şeh 
Muhiddin Bey rimize gelmiştir. 

1 
Esasen barem cetvelleri taedik edil- M. Nihei bir muharririmize 
meden .kat't bütçeyi de yapmak ka- demiştir ki: 
bili! dedl~~lr. Halen _muvakkat .bütçe "- Türk-Japon ticaret mua-

e te vırı umur edıyoruz. Avnı Boy: . 
- Mubataya göre fen memurlan- hedes~ tamamen h3;Zırlanmış o-

l nın hakkı müktesep ve terfihleri na- lup bır aya kadar ımzalanması 
zarı dikkatten uzak bulundur~ma- muhtemeldir. Sefir M. Oşida ce 

l mıı,tır. Bu h~sus ~u~aha~~· etıbba- naplan bu yaz sonunda Türkiye 
mıza da teı~il edıı:nış. mıdır? ye gelecektir. 

Encumenın ızahatı İki memleket arasındaki mü-
Eınin Aıı Bey encümen namına naseı.at çok dostanedir 

,. """\ 

cevap vererek dedi ki: .,, 
Emin Ali ııe Raşlt B•gler - Bütçe encümeni reiıi burada 

Teadül kanununun 17 inci madde mevcut olmadığı cihetle hada.n ol- Madrit konferansı Mektepliler 
miisabakası 

~,o uncu hafta başladı 
59 uncu hafta ba,ıamıftır . 

si mucibince her tarafta bir sene i- duğum için encümen namma izahat T · · ld M d · t 
çinde tatbiki icap ediyor. Emanet veriyorum. Encümen baremin bu se- eşrınıeve e a n t top-
makammın vücuda gctirdil teadill nede tehirini. düşünd~. Fa~at _Yeni lanac_ak olan b;y 
cetvelleri encümen tarafından tetkik kanun mucıbınce Vılayet ıdareı hu- nelınilel parla -
edilmiştir. , suıiyesi ~emurl~r_ı ile Eman.et m~- mentolar iktısat 

Cetveller bittetkik muvafık görü- murlan bırleştır~hyo~. İdare•. h_ususı- konferansına ta 
!erek tasdiki heyeti umumiyeye arzo- ye barem cetvelını gondermıttır. f d d ) A · "d · b' kı ra ımız an e e -lunuyordu. . ynı ı arenın ır ımında barem 

.. • tatbık olunurken diğerinde tatbik ge olarak Sıvas 
Mustacelıyet kararı olunmaması ahenksizlifi mucip olur- mebusu İbrahim 

Mazbata bitince Muhiddin Bey du. Barem cetvelleri tanzim edilir- Alaeddin ve Kırl 
dedi ki: ken idarei umunıiyeye taallllk eden . 

··- Teadül cetvellerini süratle ve kısmı Dahiliye Veklletiniıı taU-- larelı mebusu Va 
bu.akşamki .trenle Ankara'ya gönder- tına tevfikan 929 seneaindelri asli ma hit Beyler işti -

Maaı almaktan c;ıka11 
hanımlar 

zamla ve mütebakı % 12,5 un 
da 931 senesinde verileceğini, 

Zat işleri muhasebeciliğinden 
aldığımız habere istinaden yaz
mış ve bunun üzerine, cemiyet 
tarafından, % 25 in bu seneye 
ait olduğu hakkında lıizımgelen 
makamata müracaat ettiğini ila 
ve etmiştik. Maliye vekaletin
den son gelen bir emirde, dere
celi harp mal611erine maaş tah ı 
sisat maaşların % 12,5 zammın 1 

% 25 e iblağı suretile itası bil
dirilmiştir. % 12,5 zam farktan, 
maaş tevziatından sonra verile
cektir. 

M. Rist Ankarada 
Ankara, 24 ( Telefonla ) -

Maliye mütehassısı M. Rist bu
raya geldi. Saat 1 ı,5 de Maliye 
vekili tarafından kabul edi idi. 
Mülakatlan üç saat sürdü. 

Fransa-İtalya 
harbi mi? 

Roma, 24 (A.A) - Ali mek
tepler talebesinin bir içtimaında 
M. Tura tinin Fransa ile İtalya J 
arasında harp çıkmasının zaru-

1 
ri olduğwnu söylediğine dair ec 1 
nebi memleketlerde ortaya çı- 1 
kan haberler kat'i surett .. tPlı: - l 

Gazetemizde çıkan haberler 
den en mühimini seçip cu
marte 1 akşamına kadar mü· 
sabalıa memurluğuna gönde
riniz. Neticeler pazar günD 
netredUecektlr. 

mek mecburiyetinde bulunuyoruz. (Devamı dördüncü sahifede) rak edecektir. Alieddin Be) J z_!!> edilmektedir. 

' 
Yeni harflerle en kolay nasıl okuva

bileceğinizi düşünüyor sunuz? 

En çok okuduğunuz yazılar ve ilsliip
larını ıevdiğiniz muharrirler hangileri

dir, nasıl mündericat istiyorsunuz? 

Yeni harfleri kabnl edeli 
iki sene oldu, herkes okuma
ta, yazrıata alıfb. Mecmua 
ve kitap henüz eski revaçta 
değll ise de gündelik ca:ı:e 

teler afatı yukarı eslı.f Hbf· 
lanaı buldular. 

Uzun müd<lıt arap yazısı· 
nı lı.ullanmıf olanlar için yeni 
TOrk harfleri ile bütün keli
meler henüz kılite haline gel
memiştir. B• sınır kariler
önlerine sllrülen her yazıyı 
okumuyorlar ve kıraetlerinl 

ıeçerek yapıyorlar. 

Yazıda hususi bir ehem
miyet ve UsJOpta kolaylık 

arıyorlar. işte bu sınıf kari· 
lerimlzden şu ~uallerl soru 

çbk ·ne okuyor-
aunuz? 

2 - Gazetelerin derece 
derece hangi kısımlarını ter
cih ediyor unuz? 

3 - Yeni yazı ile y azaıı 
bancrl mubarrlrlerln OsJOplan 

size kolav rellyor? 
4 Roman ve ' hltıye, 

fıkra, uzun ve Jnıa malı.alo, 

bü~U• bu yazı nevllerlnde 
naeıl bassalar anyoraunu:ı:1' 'I ·· 

ıs - Hanrf çetlt harllerl 1 ~ l 
tercih edlyoraunua? Tercih 1' 
ettıtınlz barflerl Mllllyetiu o ·,, 
muayyen bir nbhasında mu· ı tt• 
ayyen bir yazısını ifaret ede· 
rek gOsterebilirıinl:ı:. 

Bu auallerfmlıe verilecek 
cevapların 20 satın geçme
mesi, ve kAjtıdın bir tarafına 
okunaklı olarak yazılması 

ve ~ Milliyet anket memur-

r' 
t • 

luğu ., adresine gönderil c- r 
si llzımdır. 

Cevaplar bir ay nefredil· 
r mlyerck toplanacak ve ondan y 

sonra ıırasllc netredilecelı.tlr. n 
Bu anlı.etin neticeai, gaze- < 

temiz, bütlln karilerlnln ar- O 
zulanna hizmete daha zlyede ı r 
yardım edecet;inden okuyu• 
culanmızın lfdr•klnl rica 
ederiz. 



"Milllyet,,in tarihi tefrikası: 18 

n.:.::.:--=:1--~aM~_~_euur.:a 
-

HARİCİ HABERLER •• '~~t 
Tasdik mi, ret mi? Atina mektubu 

Zorla işe karışıyorlar! 
Mısırda Hind is tanda 

Son tavsiye 
ı .ffiltte/iklerin donanması artık sahnede 

" görllnllgor ! .. 

Vaziyet gergin Teessüf edilen 
nokta .. 

Polislerin mümana
atına rağmen 

meclise girildi. 

Siman komisyonu
nun tavsiye ettiği 

idare şekli .. 

Vaziyet bugün anlaşılacak 
lı 

t 
lOOden fazla meb'us 
meşrutiyt!te sadık ka
lacaklarına yemin etti. 

Kii'tıire, 23 (A.A) - Meb'u
san meclisinde her türlü içtimaı 
menetmiş olan yeni hükumetin 
bu kararına rağmen 100 kadar 
meb'usan ve ayan azası parla
mentoyu muhafazaya memur po 
lis kuvvetlerile vuku bulan bir 

'' · .. kil b' d h' · k 1 'd', müsademeden sonra parlamen-. unanıstan muste ır ev- tere ıç gerı a ıyor mu ı ı.. . . . 1 b' · · 
t olduktan sonra buraya kim İngiliz siyaseti muvaffak olu- to s~ayın~ f1~ış :;- ".e . ır 1~~ 
ikümdar olacaku? .. Avrupa yordu: Rusyayı, ondan sonra ma. tetmış er r .. u.ıçtıma 
ikümdar aileleri arasında bu da Fransayı kendi emellerine dakıka devam etmıştır. Nahas 
ı bir dedikodu teşkil ediyor, göre harekete getirdi. Fransa, Pa~a h.azrr bulunanlardan m~ş
ızla olarak bir Fransız asılza- Mısırdaki kendi menafiini, İn- rutıyetı; muhafaı:a .edeceklerı .
~·sinden bahsediliY:ordu. gilizlere kapılarak, feda ediyor, ~e yeı:nın ~tmelennı tale_p ~tmış 
Diğer taraftan Fransızlar Mı İngiltere ile birleşiyordu. Ni- tır. Bır muddet sonra sukun ve 
-da gitgide nüfuz kazanmışlar çin? .. İngilizlerin ortaya attık
. Mora isyanını bastırmak için lan şu kelimeler için; Avrupa
ehmet Ali'nin kuvvet gönder nın müşterek davası ... 
esi ve orada kendi nüfuzunu 
sis etmesi İngiltereyi şu cihet lngiltere harekete geçiyor ... 

de düşünclürüyor~u: İngilizler, Rusyadan başka 
Mısırda.Fran~ız .nufuzu artı- Fransayı da kendi taraflarına 
~· Bu nu!uz gıt gı~e Mehmet celbettikten ve müşterek bir ha 
ı '1i!~asıle Yunanıstanda yer j reket imkanını hazırladıktan 

Yunan meclisine ve
rilen laglhada 
r.e deniyor? 

Hatipler, M. Venizelosa hücum 
hakaretlerde bulundular 

ve 

Gece yarısından sonra Atina 
daki Meclia müzakeratına dair 

Hindistan ancak ne şu telgrafı aldık: 
Atina, 20 (Milliyet) - Türk - AT/NA 24 (H 

Yunan itilafının tasdikine müteallik tarzda idare ususi) - Mec-
kanun layihasının esbabı mucibe li- lis, büyük bir asabiyet havası 
yihasını aldım. Bunda Yunanistanda- edilebilir? içinde Türk - Yunan itilafname 
ki muhacirlerin itilaftan memnun ol- sinin müzakeresine başladı. 
mıyacakları kaydedilerek bu itilaftan LONDRA, 23 A.A. - Simon ko- Muhacir meb'uslardan Cim-
başka da muvafık ve ameli ;;ir yol bu misyonunun nihai raponı müttefikan demoğlu M. Venizelosa şiddet-
lunamadığı kaydediliyor. Hindistan'ın fede- ı le hücum ederek kendisine ha-

Llyihada bu itHafın bazı istisna!ar ı rasyon esasına isti ı 
dan sarfı nazar edılırse ıekas uzerıne naden tensikini vt karette bulunmuş.tur. 
istinat ettiği, her iki tarafın menkul vasimikyasta mes Muhalif Fırka liderlerinden 

Kafandaris ve Çaldaris te itilaf 
aleyhinde sözler söylemililer
dır. Neticeyi bildireceğim. 

ATlNA 24 (Hususi)- Mec
liste münakaşa hararet peyda 
etti. Muhtelif hatipler tekrar 
itilafın aleyhinde söz söyledi
ler M. Venizelos, vaktin geçik
me.I hasebile, nutkunu yarına 
(bugün) tehir etmiştir. Bugün 
nutkunu irat rderek Meclisten 
itiliiiıa tasdikini istiyecektir 

mallarını talep etmek hakkına malik ruti ıslahat icras; 
oldukları, onun için muhtelit Türk- nı tavsiye etmek
Yunan mahkemesinin devam edece- tedir. Raporda 
ği iliive ediliyor. Layihada Yunan hü münderiç teklifleı 
kiimeti tarafından Mübadele komis- eyaletlerin muhta 
yonu emrine verilecek 425,000 fngi- riyetini, eyalet 
!iz lirasından, lstanbuldaki Rumların teşrii meclislerine 
kalacaklarından bahsedildikt<n sonra karşı tamamen 
Layihada teessüfle kaydedilen bir mes'ul eyalet kabi 
nokta var. Şöyle deniyor: neleri ihdasını ih 

Muhakeme hafi cereyan etti .. 
Şeyh Saf din oğlu Salahattinin 

muhakemesine 
8 temmuzda devam edilecek 

Maatteessüf şimdiye kadar gelen tiva etmektedir, 
bütün Yunan hükumetlerinin uzun İntihap hakkı aha• Ankara, 24 ( Telefonla ) - ket B.in muhakemesinin gayri 
uzadıya ısrarlarına rağmen Tıirk nin yüzde yirmisi- Şeyh Saitin oğlu, Salahaddin ve mevkuf cereyan etmesine karar 
Cüınhuriyeti .pasaportu almaksızın ne te~mil edilme~ ·:1. :.im:m . arkadaşlarının muhakemelerine verilerek muhakeme 8 temmuza 
lstanbuldan gıtmiş olan Rumları İs- suretile bu medıslerdeki temsil nıs- .. • ı d b l d M hk 
tanbulda mütemekkin olarak kabul beti arttırılacaktır. Merkezi hükCıme- og e en sonra aş an 1

• a e talik edildi. 
ettirmek mümkün olamamıstı r. Os- tin bünyesi daha ziyade elastiki ola- me salonu hıncahınç dolmuş - Bugtin Erzurum mahkemesin 
manlı pasaportu ile gitmiş olıın Rum cak 'fakat, icra meclisi henüz merkezi tu. Reis muhakemein hafi ecre den Ankara davasına ilhak edi
lar içindir ki evvelre takarrür eden ı teşrii meclislere karşı ~es'ul tutul- yan ettiğini tefhim etti. Samiin len muhakeme evrakı geldi. Maz 
~o.ooo İngiliz lir;uıından 25,000 !ngi-1 m.ıya.ca~tır. Me_~k.~zdekı f_eder_aı teş- salondan çıkarıldı ve iki saatten nunlar da Trabzon tarikile gel-
lız lirasını indırmiştir. Bu suretle Yu rıı buyuk ve kuçuk meclislerın azası f l d d l 'h mektedı' rler. · b' t ·1 'b' f"k az a evam e en ce se nı a-
nan hükllmeti tarafından bunlara mü- nıs l emsı prensı ıne tev ı an eya- . .. . . 
savi bir para tediyesile bir tazminat !et . teşrii meclisi azaları tarafından y~tınde ba~ı muda!a.a şahıtlerı- 8 Temuzda Erzurumdan ge
verilmesi kabil olabilecektir. ıntıhap olunacaktır. Küçük meclisin nın tekrar ıfadelerının alınması len mevkuflarla birlikte muhake 

r .. · · ·: sonra biraz daha bekledi. Mak-
ıı. k,a.lcah Y~nanlılar tara-: sadı evveli Mehmet Ali'y i Ba

. . Babıalı ve_ .~ı~~r tara- bıali ile birlikte hareket etmek
u ıltızam eder gorunuyordu. ten geri cevirmek bunda mu

Is iyle bir hattı haı:e~et bi:~?i vaffak olduktan s~nra da İsken
"ansanı~ liarkta.kı ~ıyasett ıçm deriye ile Yunan -sahilleri ara
itf v~ mutereddıt bır nokta teş sında müttefik donanmayı geti-
edıyordu. rerek Mısır kuvvetlerini Yuna-

La•y'h d T '" ki .
1 

.. k t azası 260 den 280 e büyük meclisin na veBeyazıt sabık meLusu Şev- meye devam edilecektir. 
ı a a ur ye ı e muza era ı d 14 20 ·bı "" d"J k 

kesmek b 1 . b k k azası a ten ye ı ag e ı ece - --------------~---------ve u mese eyı ıra ma . g· B" • 
'°'""'l•Jr.:t ;c bir cinayet teşkil ede- tır. ı~od~drapoHru, ,. ırm~dnya ın fhek-

~ · · .. · · h .. k · b.. . men şım ı en ınaıstan an te n 
cegını . onun ıçın u um.:>ın oyle bır · d'l · · 1 k d" H" d" 
yola gitmiyerek İstanbuld~ki Yu..:;.r ~ ı mesu:ıı . ta ep .etme te ır. ın ıs-

Apkaradaki feci inhidaın 
tebaas h k k "d f d"Jd" '"" ,>D her ıkısı de ımparatorluk meffiU• 

ının u u u mu a aa e ı ıgı 1 1.. • .1 . li b' 1 h • d 'b' .., 1 d h f d'ld" ... ru o an va 11 umumı 1 e şıma gar ı n 1 am 
gı ı ~um arın a mu a aza e ı ıaı .. 
T

.. . .. . . . 0 ' hududunun mudafasına memur baş-
nasıl oldu, sebebi nedir 

ve mes'ulleri kimlerdir? urkiye Cumhurıyetıle Yunanıstanr k d d - d d • h~k· 
ayıran ihtilafların artık ortadan kalk uman anın ogru an ogruya ı 

iZ 

di 

B~r takım Fransızlar hc:m Yu nistandan tamamile ayırmak
' nıstanı, hem Mısırı hımaye 

takviye etmek lazım geldiği tı. 
bu suretle Akdenizde Fran

(Bilmedi) 

: nüfuzunu artırmak fikrinde Evet mi, hayır mı? 
(Birinci sahifeden mabaat) 

Mdcade/enln Alemdarlığını 
,;apan Nahsa Paşa , 

lunuyodardı. Diğer bir takım 
ansızların fikrince Yunanis
-ı veyahut Mısırdan birini ter 
ı etmek lazım geliyordu. 
Misolongi düşündükten son- ise şunları söylemiştir: 

"- Henüz sıhiye vekaleti ta 

intizamı iade etmek ve başka 
meb'u9tarm parlamento sarayı
na girmelerine mani olmak i
çin diğer polis kıtaatı saray ö
nüne gelmiştir. 

, Ywıanlılığın geriye kalan 
:ı kuvvetini kırmak lazımdı. 
,Henüz Atineye girilmemişti. 
,kat isyanı bastıracak kuvvet
. Misolongiden sonra Yuna
·_ıtanın içerilerine ilerlerken 
·ansız siyaseti de kendisine 
t'i bir istikamet tayin ediyor 

Cezairi düşünüyorlar ... 
Fransız kralı onuncu Charles 
arl) Cezairi ele geçirmek is
ıordu. Fransızların Cezair üze 
deki emelleri yeni değildi. 

' al, bir taraftan Cezairi nasıl 
1 · geçireceğini düşünürken Yu 

nistan isyanının bu son safha 
da diğer devletlerden geri 
lmamağa karar vermişti. Di-

raf~~~ i.htisas vesikaları v~ril j Londra, 23 (A.A) - Mısırın 
medigı .ıç.ın muayenehanelenn- l siyasi vaziyetini tetkike hasret 
de bu gıbı alet mevcut olan dok miş olduğu makalede Taymis 
torlara müdahale edilmemiştir. gazetesi, ayan ve meb'usan mec 
Bktabi herkesin ihtisası resmen !islerinin müzaheretine istinat 
taayyün ettikten sonra vekalet- etmiyen bir hükumetin şimdiki 
ten alınacak talimat dahilinde iktısadi ve mali müşkülleri hal
lizımgelen takibata tevessül edi Ietmeğe muvaffak olmasının 
lecek ve hiç bir kimsenin ihtisa muhtemel olmadığını yazmakta 
sı haricinde bir. şu?e ile i~tigali- dır. Yeni hükumetin, meşrutiye 
ne meydan venlmıyecektır. tin himayesini temin etmek mak 

İhtisas vesikası verilmeden 1 sadile kıral Fuat ile Nahas Pasa 
bir muamele yapmak imkaı yok arasında cereyan etmekte ol~ 
tur. müzakeratın neticesine intizar 

Şimdiye kadar ihtisas vesika- etmesi muhtemeldir. 
sı için müracaat edenler dört yü 
ze baliğ olmu~tur. \ 

1
• ld' • · k .

1 
h k mıyetlerı altında bulunacaktır. Ordu 

ması azım ge ıgı anaatı e are et H' lil · ·ı · d · 
edildiği zikrediliyor. Bundan sonra nuknt. ınRt eştılrı n:'l~sınHe. de:--aın edil~e 
T" ki il y . d . ce ır. apor ngı ız ın ıstaru e 

1 
ur bye e u~~ntıst~nb~radsıntla ksag- yerli devletlerden mürekkep bir fede 

am ır esasa mus erut ır os u te- ihd d · b" ·· k b" · d'I bil ğ' • 1 k b d rasyonun asma ogru uyu ır 
sıs e ı e ece ı soy enere u ost- .. .. . 
luğu yalnız bu iki memleketin men- hat • olmak uzre umumi muteallik 
nafü namına değil Şarkı Karibin Su!- bütün meseleler hakkında kendisile 
hü selameti için de elzem olduğu son istişare edilecek bir Hint ittihadı mec 
söz olarak ilave ediliyor. !isinin teşkilini teklif eylemektedir. 

Tevfik Kamil Bey dün 
Ankaradan geldi .. 

Yunan hükumeti 425 
bin isterlini tasdik
ten bir ay sonra 

verecektir. 

-ANKARA, 24 (Telefonla) - Bul Kazadan kurtulan amele de isticvap 
sabah, saat 9 da Balık pazarı cadde- edilmişlerdir. 
sinin arkasındaki yangın yerinde ku- Mimar Nazım B. bu işten istifa e· 
rulan muvakkat pazarın bir kenarın- derek istifanamesini Emanete verdi-
da Bürhan Can Bey tarafından inııa ğini söylemiştir. . 
ettirilmekte olan apartrmanm bir kıs- İstifaya sebep olarak mal sahibi 
mı yıkılmış ve binada çalııan amele- ile usta başının kendisini dinlemiyc
den bir kısmı ankaz altında kal.mı'- rek inp.ata gayrifenni devam ettikle
lardır. İmar işlerine ehemmiyet veri- rini, bu vaziyet karşısında ameleyi 
len Ankarada bu h3dise derin bir te- paydos ederek istifasını verdiğini ltö
essürle karşılanmııtır. Hadise mahal- ylemiştir. 
!ine Dahiliye Vekili de gelerek lazım İnhidamın sebepleri arasında dı· 
gelen emirleri vermiş ve tertibat al- varların yanmamış kireçle imal edil· 
dırmıştır. İlk İl olarak mütehassıs mit ve harçla kurulmuş betonların Jü 
mimarlardan mürekkep bir ehlihibre zumu kadar çemento konmadan dö
kornisiyonu teşkil edilmiıtir. Ankaz kiilmüş ve kurumadan kalıplan ıö
altında taharriyat bu komisyonun na- killmüş olması bilhassa mühimdir. 
zareti altında yapılmaktadır. Sonra da yaş beton üzerine istinat· 

Şimdiye kadar ankaz altından a- sız bölme dıvarlan ördilrülmüştür. 
ğır mecruh bir amele ile iki ceset bu- Bazı emmareler, mal aahibinin 
lunmuştur. çatıyı çabucak örtüp Emlak Banka-

Yarın sabah ankazın mütebaki sından para alabilmek için binayı he· 
kısmı da kaldırılacaktır. Diğer iki a- men bitirmeğe çalıştığı kanaatini ver 
melenin de bu ankaz altında kaldığı mektedir. 
zannedilmektedir. Binanın mimarı, Bürhan Can B. Avuntiuk zade 
sabık Maarif Vekaleti mimarı Nazım Osman B. namında bir zattan da 10 
B. in müddeiumumilikçe celp edile- bin liraya yakın bir para almıttu'· 
rek ifadesi alınmış usta başı İsa Ef. Hadisenin alakadarlar geceyi nazaret 
ise Ziraat Mektebi tarafına kaçar- altında geçirdiler. Müddeiumumi ya· 
ken zabıta tarafından yakalanmıştır. rma kadar tahkikatı bitirecektir. 

~~~~~~~~------~~~~-~-~-
rik edilen yerde çalışacak, İstan Balıkçılık için müte

hassısla mukavele 
bul ve civarında tetkikata başlı 
yacaktır. 

tti, 
dı r. · taraftan Cezairi ele geçirme Muayenehanerinde röntgen Grevcilerle 

müsademe! ve Afrikada bir istila siyase- cihazı bulundlJran doktorlar sırf 
. B takip etmeği düşünen Fran- teşhislerine yardım için bunlar-
ınd . Mısırın kuvvetli olmasını dan istifade ediyorlar ki, bunla Hendaye, 23 (A.A) - Sevil-

Tali mübadele komts
yonlarımız süratle 

iş görmek için 
tevıi edilecek Ankara, 24 ( Telefonla ) -

Estonya Ceneral konsolosu ba
lıkçılık mütehassısı M Videnle 
üç sene müddetle bir mukavele 
aktedildi M. Viden, bu akşam İs 
tanbula hareket etti. Ticareti 
bahriye dairesinde kendisine tef 

Feyezan dehşet l 
Atina, 24 (A.A) - İstroma 

nehri taşmış, ekilmiş araziyi 
kaplamış ve büyük hasarlara se
bep olmuştur. Bir çok köyler a
deta münferit bir halde kalmış
lardır. 

. ndi hesabına uygun görmeme rın röntgen mütehassısı sayılma d . ·ı . Muhtelit mübadele kornisyo-en bildırı diğıne göre geçen cu d b hh T 
başladı. sı icap edip etmiyeceg· i de ayn- nun a aş mura asımız ev-ma günü polisle grevciler arasın f 'k K' ·ı B d" A k d 'ıBu suretle Fransada nihayet ca tetkike muhtaç bir mesele _ 1 amı ey un n ara an 

giltere ve Rusyaya iltihak et dir . ., da vukua gelen müsademede şehrimize gelmiştir. 
ş oluyordu. bir kadın amelenin yaralanması Mumaileyh kendisile görü-

lslahattan korktular... Tekzip ediyorlar bahanesile umumi grev ilan edil şen muharirimize şu beyanat -
>ultan Mahmut Osmanlı im- miştir. Kadın hastanede vefat ta bulunmuştur: -----·-- - -
'ratorluğunda ıslahat yapmak Peşte, 24 (A.A)- Çok sos- etmiştir. Grevciler, fabrika ka- "-Yunan efkarı umumiyesi Teofih Rllmll &g Fransa-ltalya 
ninde idi. Artık hiç bir faide- yal demokrat fırkasının naşiri nin ekseriyeti hükumet taraftaj . • . .. PARİS, 24 A.A. _ Eko de 
kalmıyan, bilakis m~leket- efkarı Pravo lidu gazetesinin, ptlarmda durarak ameleinin içe rıdır. Bunun için M. Venizelos kat bu tadılatm şeklı henuz tes p . . ~.. M h · · ı · · · l ı b' d'lm' d - 'ld' y in T arı gazetesinin aldığı bır ha-
bir fenalık unsuru haline gı· _ acar anedaru saltanatı mese- ırye gırme erme manı o muş ar kabinesine itimat edilerek iti- ıt e ı ış egı ır. a ız as 

l 
· f b'l · f f t l ı · b" ·1 A · bere göre Fransa hükumeti, 

l. 
düşman önünde kaçan Ye- est etra ınd. a yap_tığ_ ı son neşri ve otomo ı lerın se erini inkıtaa lafnamenin tastik edileceğini ıye a ep en urosu ı e tına İ - İ h d · b" ı l' talya ile Fransa arasındaki mu 

e
riler 1826 Haziranında or- yat dolayısı le salahıyettar ma- ug-ratmak için de yollara çiviler iimit ediyorum. tillifname met mua e esı uro arı ağvedile-•· h f ı k b ı allak meseleler, bilhassa Tunus 

'lan kaldırıldı. Sultan Malı- a il, Arşiduk Ottonun tahta çı serpmis_lerdir. Tramvayların çık ni neşredilmi~tir. Meri yete vazı 1 ~e • un arın memurları yeni 
k t 

~ hd d'l k b · l ta ve Bingazi'nin cenubundaki 
ıt yeni bir askeri teşkilat vü- arrlması esnasında talyan or- şüphesiz Yunan meclisinin tas-ı· ı as e ı ece iıro ara naklo- hudut mıntakasında bulunan 

d 
masına mümanaat edilmiş ve H • 1 ie getirmek azminde idi. usunun. rol.o. ynıyacağı.na dair tikinden sonra olacaktır. üku-, unacaktır. Komisyonun faaliye İtalyan'ların hukuk'ı vazı'yetı' 

h b l k muhalefet eden vatmanların d h l f r · · · k d Bu Avrupa devletlerinin naza a _er erı at ~yyen tekzıp etmek . met komisyonun er a aa ıye i tının ne a ar zaman sonra hi- halledilmeden Fransız-İtalyan 

Kıral Faysal 
Bağdat, 23 (A.A ) - Kıral 

Faysal. hava tarkile İskenderye 
ye gitmiştir. Kıral, oradan Av
rupaya geçerek doktorlarının 
tavsiyelerine tevfikan bir kaç ay 
Avrupa kaplıçalarında kalacak· 
tır. İngiltereyi ziyaret etmesi 
muhtemeldir. 

dı'kkatmı celhetmekten gerı· teclir. Başvekil, Londra mülakat arabları taşa tutulmuştur. Poli te başlıyabilmesi için kendi his tam bulacağı şimdiden kestirile · "dalı l · .. · b' · deniz kuvvetleri meselesinin 'lmamıştır. tstanbulda bulu- la. rı.nda Macar hanedan. ı mesele sın mu a esı uzerıne ır çok sesine isabet eden tahsisata mez. Maamafih kendisine tev- Havada yeni bir rekor 
k

. · al - d k müzakeresine tekrar başlama-
1 rı İngiliz elçisi Stratford 

0 
za ~ının asla mevz~u. bahıs olmadı ışı yar anmış, magaza ve ü mahsuben avans vermiştir. di edilen işleri en kısa zaman mağa karar vermiştia LONDRA, 24 A.A. _ Dub-

.n neler gördüğünü anlatır- gını beyan etmıştır. Bu husus- kanlar kapanmışt.ır:Bi~ çok .m~ Umumi içtimaa lüzum görü- zarfında bitireceğinden şüphe lin - Nevyork arasındaki mes;ı-
' :ı Boğaziçinin her iki sahilin- ta Macar hükumetinin noktai 

1 
SC:de:"1eden.so~ra.ıkındı _vakt~ su lürse yapılasaktır. Yunan hüku- edilmemelidir. Bunun için Tali Onlarda evlendirler feyi tayyare He katetmeğe te-

n · yaprlacak kışlaların temelle na:~". hiç bir veçhile değişmiş 1 ku':1 ıad~ edılmıştı~, ~e~kif edilen meti 425 bin !sterlini itilafna- komisyonların kadroları da i- Filadelfiya,23 (A.A) _ John şebbüs eden Kingsfort Smith 
~atıldığını yazıyor ve "eski degıldır. le:ın ~ıkt~rı 20 kışı?ır g~ev ko menin Yunan parlamentosunda cap ettiği miktarda tevsi edile- Rockefeller Juniorun ikinci oğ- ve arkadaşları saat 5,15 te lr-
. rk askeri dehasının yeni bir BUDAPEŞTE, 24 A.A. _ mıtesı erkanından hır çogu kaç tasdikini müteakıp bir ay zar- cektir." lu Nelson ile Filil.delfiyalı mat- landa sahilini geçmişlerdir. 

m 
ne 
nat 

yata doğar gibi olduğunu,, Macaristan'da hükümdarlık u- mıştır. fında verecektir. Bu paranın T · t t · C · d' Tayyareciler yanlarına 38 sa-

0 1
.. .. 'd b'k d'l An d 1 d l'k k 1 n tabi' evzıa a cumar eaı mazel Mary lartm ız ıvacı me 

vdediyordu. Rusya, smanlı su unun yenı en tat ı e ı ece ı•ı•••••••••••ıeıeıeıeıeıeı a o u a em a ı a a e ı .... b l rasimine davet edilenler meya- atlik uçuş i.çin lazım olacak mik 
paratorluğunun, yapılacak ıs ğine dair ortaya çıkarılan bazı randa bulundugu halde saat 11 Rumlara ve Garbi Trakya hudu gunu aş anıyor nmda kabine erkanından bir çok tarda benzın almışlardır. Bun -
fıat sayesinde, yeni bir hayata şayialar üzerine Macar telgraf de buraya gelmiş ve şehri ziya du haricinde emlaki kalan etab Gayri mübadiller cemiyetin . . !arın 23 saat içinde Race bumu· 
nesini kendi emelleri için teh ajansı, Macar hanedanı mesele- ret ettikten sonra otelde öğle ye li Türklere tevzii için komisyon deki takdiri kıymet komisyonu lan bulunmakta ıdi. na gelecekleri zannolunuyor 
eli addediyordu. Fakat bunu sinin şimdilik mevzuu bahsol- meğini yiyerek Kaleye mütevec eksperlerinden mürekkep bir dün fevkal9.de bir içtima yap- Sıcaktan ölenler! Tayyarede, bir telsiz telgraf 

bir 
5 

;le gören yalnız Rusya mı madığını tebliğ etmiştir. cihen hareket etmiştir. heyet faaliyete geçecek ve tev- mış ve komisiyon işlerinin bir Ş1KAGO, 24 A.A. - Mid- cihazı ve hava ile doldurulail 
? . . A vrupanın müşterek men ziat miktarını, birakılan malla-ı an evvel bitirilmesi için bazı dlewest'te bi.r sıcak dalgası hü- cankurtaran simitleri vardır. 
tlerin,le ve hıristiyanlığın İspanya kıralı C<.leis, 23 (A.A) - İspanya rın kıymetini bu eksperler tes- mukarrerat ittihaz etmiştir. kilın sürmektedir. Hararet de- Kingsford Smith gönderdiği 
ılike karşısında kalacağın- Le Touquet, 23 (A.A) - İs- kıralı, saat 15,21 de Douvrese bit edecektir. İtilafnamenin Arazi sahibi gayri mübadille- receııi dün Şikağo şehrinde göl ' "in• 

11 bahııederek Rusyayı, Fran- panya kıralı, refakatinde lspan müteveccihen Canterbuy vapu- tatbıkını müteakip komisyon- ı·e ikinci taksit tevziat cümarte gede 36 yı bulmu9tur. 6 kiti sı- son tel~afta ~vdet edeceg 
rı tahrik etmekte acaba İngil vanm Paris sefiri ile duk de Mi runıı hinmistir .r.ia v .. ni tadil~1: vapılacaktır. Fa. si eiinü baslıvacalrtıa. çaiJn tairile ölmu.tUr. den emın olduınınu yaıanqtır. 
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ir insan kaç sene yaşıyor? Bu suale henilz cevap verebilen kimse yok .. 
Şerif Bey Gene o mesele Tıraş ücreti 1 T ahit ömür Ekmek 

• 

Apartımanı iskan 
idaresine tiade etti 

Vücudil zayıflatmak Emanet berberlerin 
kontrole tAbi olmalı. tarifesini reddetti.. 

ı\ktör Muammer Bey 
meselesi ve yapılan 

tahkikat 

Tevfik Salim Pş.Selma 
ve Azade Hanımlara 

cevap verdi 

Trakyada tahrip edilen emli Mübeccel Hanımın zayiflatıl
. e mukabil sabik polis müdü- ması yüzünden ortaya çıkan ter 
' Şerif Beye bir apartnnarun biyei bedeniye meselesi kolay -
'r dairesi temlik olunmuştu. Bi lıkla halledilemiyecek bir safha

are Dahiliye vekaleti temliki ya girdi. 
sdik etmemiş ve apartmıanın Etibba odası idare heyeti bu-
desi bildirilmişti. gün toplanarak bu husustaki 
Şerif Bey, bu apartımaru is- takriri Sıhhiye müdüriyetine ha 

an dairesine iade etmiştir. Şe- vale edecekti. 
'f Bey esasen bu apartnnanda Fakat ekseriyet temin edile-
turmamıştır. mediğinden içtima cumartesi gü 
Aktör Muammer Bey iti nüne bırakılmıştır. 
Başka bir vilayet polis müdii Oda reisi Tevfik Salim Paşa 

"nden dayak yediğini iddia e- tıbbi bir kastla yapılan beden 
en Aktör Muammer Bey mese terbiyesinin doktor nezareti al
si hakkındaki tahkikat devam tında yapılması laznn geldiği ka 
iyor. Bu hususta şahit Muam naatindedir. 
er Bey tarafından gösterilen Bunu, Selim Sırn Beyin kız
İr gazete foto muhabirinin de lan tarafından ~ki müracaata 
alilınatına müracaat edilmiş - cevaben kendilerine bildireceği

'r. Muammer Bey, bir vilayet ni söyliyen Tevfik Selim Paşa 
!is müdürünün kendisine söy şunları ilave etmiştir. 
diğini "gazeteciler ile beni ta- - Selma ve Azade Hf. !erin 
'p ettiriyorsun, resmimi aldır- tarzı faaliyetilerini yakından bil 
ak istiyorsun,, sözünü bu foto mediğim için bu bapta bir söz 
uhabirinin de işttiğlni iddia söyliyemiyeceğim. 

·ştir. Halbuki foto muhabiri Vücudiin ıslahı ve azami ka-
lan bey böyle bir lafi işitmedi- billyet ve kudreti kespedebilme 
!İni ve o vilil.yet polis müdüriinü si için yapılacak tedbirler arasın 
le tanımadtğmı söylemektedir. da beden terbiyesinin de büyük 

Tütün ve kazanç bir mevkii vardır. 
Defterdarlıktan yaptığnnız Fakat fikrimce beden terbiye 

lahkikata göre yalnız tütün sa- sinde gaye az çok modaya tabi 
~ dükkanlardan kazanç vergi- olan güzellik mefhumu değil, a
li alınmaz. Fakat bu gibi dük - zami sıhhi kudret mefhumu ol
~nlarda tütünden başka bir şey malıdır. 
de satılırsa umum satış üzerin- Bu gaye için yapılacak teşeb 
den kazanç vergisi alınır. büslerin ve tesisatın taraftar ve 

müdafilerinin başında bittabi 
Şakir 8. hakkındaki hekimler gelir. Ve bu tesisatın 

tahkikat evrakı tibbi idare ve ya nezaret altın-
l>ahiliye Velı:iletinin emrile polis da bulunması zaruridir. 

n alakası kesilen sabık ikinci ıube yalnız güzellik gayesile yapı 
Üdür muavini Şakir B. hakkında 
Ulldye müfettişliğince yapılmakta lan müesseslerin bazen büyük za 

ilan tahkikat ikmal edilmiştir. rarlar yapabileceklerine binaen 
Müfettişlik, Arnavutköy gazino- hükumet tarafından sıkı tıbbi 

ıı;:da Şakir Beyin havaya silah attı- kontrol altında bulundurulmala 
. ı gören şahitleri son defa olarak n laznndır., 
ıılemiştir. Tahkikat evrakı Devlet 
r~sına gönderilmiştir. Diğer taraftan Kalgay Sami 
l\.apatılan randevu evleri Bey, bu meselede doktorların 
Polis ikinci şube müdürlüğünün haklı olduğunu, esasen Avrupa 

hıtaiahlakiye kısmı son bir iki gün da da tıbbi jimnastik müessese
rfmda faaliyetini artırmıştır. !erinin hekim nezareti altında ol 
Oç gün içinde Beyoğlu ve Taksim duğunu ve bu gibi müesseseleri 
takalarında yeniden 8 randevu ancak tıbbi jlmnastik mütehassı 

i kapatılmıttır. d 
Buralarda fuhuş maksadile bulu- sı oktorların açabileceğini, Se 
kadınlar Sıhhiye müdürlüğüne lim Sırn Beyin bu işi kendi ken 

kolunmaktadırlar. dine yapmasına müsaade edilme 
, Bulunan randevu evleri sahiple- mesi laznn geldiğini beyan et
den birer taahhüt senedi alınmak- miştir . 
dır. Bu senette, ev sahibi bir deia ____ ........ ___ _ 
ha randevuculuk etmiyeceğine 
ir teminat vermektedir. 
Bu taahhüdünde durmayanlar 

dut haricine çıkanlacaklardır. 

Ankara treninin 
makinesi bozuldu 

Maarif müsteş;..rı 
Ankaraya gitti 

Bir kaç gündenberi şehrimiz
de bulunan ve bu müddet zar
fında Tıp fakültesi ihtilafı ile 
meşğul bulunan Maarif müste
şari Mehmet Emin B. dün ak
şam Ankaraya hareket etmiş
tir. 

Berberler cemiyeti 
reist ne diyor? 

Berberler. cemiyetinin, bir üc 
ret tarifesi vlicude getirerek Şeh 
remanetine verdiği malumdur. 
Emanet, berberlerin bu talebini 
muvafık bulmıyarak reddetmiş
tir. Berberler, emanetin bu tarz 
da hareketini hayretlerle karşı
lamışlardır. Cemiyetin reisi Hak 
kı Bey diyor ki: 

" - Biz san'atı ecnebi memle 
kederinde gördiik, ve tetkik et
tik. Gördüklerimizi, memleketi
mizde de tatbik etmeği gerek 
san'atın tekemmülü, gerek hal
kın sıhhati namına faideli bul
duk. Ücretleri muayyen bir had 
de tesbit etmek, maksadın te
minine kifayet edecekti. Fakat, 
emanetin garip zihniyeti teklifi 
miz! muvafık görmedi. Bu hu
susta ne diişüniildüğünü bilmi
yoruz. Bildiğimiz bir şey şu 
ki: Emanet tarafından bir narh 
konmaması halkın tamamile a
leyhinedir. Emanet, bazı esna -
fın tatbik etmekte olduğu tarife 
leri bile kontrol etmek lüzumu
nu hissetmiyor. 

Ecnebi memleketleri bıraka -
lnn, Ankara belediyesi, bir 
tarife vazetmiştir. Teklifimizde 
bu noktaya da işaret etmiştik. 
Fakat istediğimiz olmadı.,, 
Hakkı B. Cemiyetle esnaf ara 

sındaki ihtilaftan da bahsederek 
demiştir ki: 

" - Cemiyet, kendisile alaka 
dar olan bir azasını görmiiyor 
ki.. Cemiyet iş görmüyor diyen 
esnaf, gelip bize hesap sormalı 
dır. Eğer hakikaten bizim bir iş 
görmediğimiz tebeyyün ederse, 
idare heyetinden derhal çekile
biliriz . ,, 

E111an~tt• 

Kayışdağı 
Su Kadıköyüne 
gelmedi mi ? 

Kayışdağı suyunun Kadıköyü 
deresine kadar isale edildiği, fa 
kat inşaat yapılmadığı için su
yun dereye aktığı mukaveleye 
riayet edilmediği Cemiyeti bele 
diye azasından verilen takrir ile 
şikayet edilmiştir. Bunu deruh
te den şirketin mukaveleye ria
yetini temin için takrir Emanet 
makamına havale edilmi~tir. 

Edyan kongresi 
933 senesinde Berlinde topla 

nacak tarihi edyan kongresine 
İstanbul DarUlfilnunu da davet 
edilmiştir. 

Almanya Arkeoloji enstitüsii, 
Edebiyat fakültesi reisi Fuat B.i 
fahri azalığa intihap ettiğini bil 
dirmiştir. 

Yeni bir vapur almıyor 

Ankara treni dün 1,30 saatte 
hürle gelmiştir. Tren Bostan 
istasiyonuna geldiği zaman 

a.kinesine sakatlık arız olmuş, 
iri mümkün olamaymcaHay 

rpaşadan derhal bir katar tah 
k edilmiş ve Bostancıya gönde 
lerek makinesi bozulan trenin 
~lculan almış ve Haydarpaşa
~ getirilmiştir. 

Sanayi müdürlüğüne Seyrisefain idaresinin İzmir va-
Nafız B. tayın" edildi purundan daha büyilk bir vapur ala

cağı yazrlmıgtı. 
Sabık İstanbul Sanayi mıntakası Satın alınacak vapur elyevm Fo-

müdiri Kazım B. dün Ankara'dan lemenkte bulunmaktadır. Vapurun 
şehrimize gelmiştir. Kazım B., An- muayeneoi yapılmak üzre İdare ma
kara'da bulunduğu müddet zarfında, kine mühendislerinden bir heyet bu 
sanayie müteallik işler hakkında İk- hafta içinde Holandaya gidecektir. 
tısat vek.iletile temaslarda bulunmuş Fiat meselesi balledilmittir. 

Ankara - İstanbul turİtizım B. in Zonguldak maden Mısırlı seyyahlara teshilat 
arasında lüks vağonlar kömür ı,ıeri Türk Anonim Şirketi Mııırla aramızda henüz ikamet 

, Yataklı vagonlar şirketi umumi ~üd!ri u~~i muavinliğine tayini mukvelesi olmadığı için yazı İstan
fettişi M. Lakomp Avrupadan uzerıne munhal kala~ak ~la~ .İ~tan- bulda geçirmek istiyen Mmrlıların 

hrimize gelmiştir. Mumaileyh bir bu~ ~ıntakaa~ ~a~ ~~~urlti~e, bazı müşkilltla karşılaştıklan yazrl-
güne kadar Ankaraya giderek :'" ayı umumı mudur.lugu vekiletıni mııtı. 
~let Demiryolları erkinile temas ıfa eden Nafız B. tayı~ olu~muştur. Bu hususta Türk Turing klübü 
ecektir. . ı<;azım B., bu ay nihayetınde va- tahkikat yapmııtır. Bu tahkikata gö
M. Lakomp yeni servisler hakkın- zıfesınden aynlacak ve Nafiz B. in re Türkiyeye gelecek Mmrlılar, Mı
müzakeratta bulunacaktır. Görü- v_azifeye mütı:<ıeretine kadar müfet- 11rdaki Tilrk konsoloslarına pasaport 

lecek meseleler arasında Ankara tişlerden Halıt B., vekiJet edecektir. tarını vize ettirdikten sonra Istanbul-
nbul arasında birer yataklı mavi da azami kolaylık göreceklerdir. Bu-

tonlar işletilmesi meseleıi vardır, Sırp darülfünunluları raya gelen Mısırlılar şayet bir müş-
'laklı vagonlar şirketi Ankara yol- geliyor ki!Stla kargılaşırlarsa polls dördüncü 
1uğunu daha lüks bir hale koymak şubeye müracaatlarında kolaylık gö-
~ .mavi vagonlar itletmeği kabul Belgnt darülfünunu coğrafya en- recekleri temin edilmittir. 
'lııştir. stitüsü talebeleri maruf Sırp profesö-
\ ~eçen senenin mayısındanberi rü M. Milozeviçle birlikte ayın yirmi 
tıs-lstanbul arasında işlemekte o- yedinci cuma günü Romanya vapu
~ Yataklı vagonların kompartıma- rile şehrimize geleceklerdir. 
~~ tek yatak bulunmaktadır. Kız ve erkek 28 talebeden müte-

Yeni evkaf aparhmaru 
~ li:1rkaf idareıi tarafından Kule di
de apartıman inşasından sarfına
tdilmiştir. 

1 l'~vikiye camiinin arsasında Ev
tarafından büyük bir apartıman 

~•laca ktır. 

şekkil olan bu dariilfiinunlular gru
pu İstanbul darillfilnunu coğrafya 
zümresi namına müderris İbrahim 
Hakkı B. tarafından karşılanacaktır. 
Galatasaray lisesinde misafir edile
cek olan Sırp darülfiinunlulan lstan
bulda üç gün kadar kalarak coğrafya 
tetkikat ve tatbikatile meşgul ola-
.... ktır. 

Cemiyetlerde kayıt -
muamelatı başladı 

Cemiyetlerde yeni azanın kaydl
ne ve eski azanın yeniden kaydına 
başlamıştır. Kayıt muameleoini ce
miyetler mürakaba heyeti kontrol et
mektedir. 

Bu kayıt muamelesinin hitamında 
umumi bir kontrol yapılacak ve ce
miyetlerine kaydolunmamış esnaf, 
cemiyetler talimatnamesi mÜcibince 
Jecziye edilecelr•;r. 

Sigorta şirketleri de 
cevap veremediler 

Mahkeme ehli vukufa 
müracaat &decek 

Birinci hukuk mahkemesinde 
garip bir muhakeme rüyet edil 
mektedir. Sucu Hüseyin Efen
di dükkanının önündeki hava 
gazinin patlaması üzerine boğu 
larak ölmüştü. Mütevaffanm ka 
rısı Hatice H. vekili Rami Bey 
mahkemeye müracaatla zararı 
ziyan talebinde bulunmuştu. 
Mahkeme heyeti bu esnada in
san ömrü tabiisinin kaç sene ol 
duğunun tesbitine lüzum göster 
miş ve keyfiyeti sıhhiye müdüri 
yetinden sormuştu. Sıhhiye mü
düriyeti bu hususa dair istatis
tiklerin olmaması dolayısile ce
vap verememişti. Bunun üzeri
ne mahkeme insan ömrü tabilsi
nin sigorta kumpayalanndan 
sorulmasına karar vermiş~i. 

Mezkur kumpanya murahas
larınm iştirakile teşekkiil eden 
heyet verdiği cevapta "niifus is 
tatistikleri bulunmadığı ıçın,, 
fevkalade ehemmiyet! olan bu 
suale kafi malumata malik olun 
maması hasebile mahkemeyi 
yanlış yola sevketmemek için ce 
vap vermiyeceklerini bildirmiş
tir. Mahkeme mütevaffa Hüse -
yin Efendinin yevmiye kazancı 
nın ehli vukuf vasrtasile tesbiti 
ne karar vererek davayı talik et 
ti . 

Tevkifhaneden firar 
hadisesi 

Tevkifhanede vaki firar hadi 
sesi mes'ullerinin muhakemesi
ne dün birinci ceza mahkemesin 
de devam edildi. 

Mevkuf Mustafa, Arap Os
man, Ahmet Besim ile gardi
yanlardan Galip, Şükrü, Talha, 
Bekir Srtkı, Mustafa flasan E
min, Yusuf SU!eyman, Osman 
Hasan, Mustafa hacı MP.hmet, 
Mehmet Faik, Ahmet Nuri, İs 
mail İbrahim, Ali Fuat, Meh 
met, Zihni, Halil, Jandarma ça 
vuşu Mehmet Ali ve Nuri mah
kemede maznun sifatile hazır 
bulunuyorlardı . Maznunlardan 
bir kısmı gelmemişti. Dava teş
kili tarafeyn için gelmiyen maz 
nunlara tebligat ifasına karar 
verilerek 15 temmuza talik edil
di. 

Emanet davasından 
feragat etti 

2 inci ceza mahkemesinde 
Cumhuriyet gazetesi aleyhine 
Emanet tarafından (Zabrtal be 
tediye memurları ejderha ve e
manetin can yakıcı hareketi) ser 
levhalı yazıdan dolayı açılan 
hakaret davası rüyet edildi. 

Emanet vekili Rami B. dava 
smdan feragat ettiğini söyle -
miş ve mahkeme davanın suku 
tuna karar vermiştir. 

• 
Yüzde 10 glütenli 
undan tutulacak 

ilk ouğday mahıulil 
Polatlıdan geldi 

Bu senenin ilk buğday mahsu 
lü evvelki gün İstanbul Ticaret 
vcı Zahire borsasına gelmiştir. 

Bu sene ilk mahsulü gönde
ren Pulatlıdır. İki çuval olan ilk 
mahsul Hilali Ahmer cemiyeti 
menfaatine satılmıştır. Bu mü
nasebetle borsa salonu bayrak -
!arla süslenmiştir. 

Ankara'da gapılan ıon at yarışlarında Başvekil 
ismet Pş. Hazretleri 

Ekonomi 

Bir ihtilaf: Liman hududu 
nereye kadar uzanıyor'/ 

• • 

' 

• 

-
Dün şehremaneti tarafından 

borsaya badema ekmek çeşnile 
rinin glüteni yüzde on derecesin 
de olan unlardan tutulacağı bil
dirilmiştir. Şimdiye kadar çeşni 
glüten mitkan yüzde 9 derece -
sinde olan buğdaydan tutuıu - Liman Şlrketile serbest mavnacı .. 
yordu. 

Emanet ekmek c;eşnisinde lar arasında bir fhtilaf Var .. 
başk~ b.ir değişikliğe lüzum gör 1 Se~be•t. çalı~ mavunacılar Li-j v~ifem malt'.ımdur. Esasen 19211 te- : 
memıştır. man şırketınden şıkayet edıyorlar. dıye muvazenesi yapılmadan 1930 lif>_ 

Ekmek ve francala fiatleri: Mavunacılara göre Liman şirketi Sa- tetkiki olamu. 
Şehremanetinden : Haziranın rayburunun.~ kadar olan !im.an hudu- Bundan bqka mali tetkikat "' -

yirmi d"rdü ·· alı .. .. d . dunu tecavuı: etmekte ve liman hu- Devlet Bankaaı hakkında yapılaıl 
. 0 ncu 5 • gunun en ı dudu haricinde nakliyat haldmım neşriyatla da hiç bir alAkam yolrtu.r.. r 
tıbaren ekmek onbır buçuk ve fı kendilerine ait olduğunu öne sürmek- 1 
rancala on dokuz kuruştur. tedirler. spanya fmdıklan 

Poliste 

Katil Cemal 
Müsademe neticesinde 

itlaf edildi 
Jandarma namile maruf Ce

mal, katil ve saire cürümlerin
den bir kaç defa mahkfun ol -
muş, nihayet geçenlerde de bir 
cerh vak' asından dolayı bir sene 
hapse mahkum olmuştur. 

Bu sene mahkumiyeti de kes 
pi kat'ıyet ettiğinden Cemal po 
lis tarafindan aranmakta idi. 

Uzun müddettenberi ele geç
miyen Cemalin evvelki gece Ka 
dıköyde İkbaliye mahallesinin 
Kotra sokağında İsmet Hanı
mın evinde olduğu polise haber 
verilmiş ve memurlar evi ablo
ka etmişlerdir. 

Bir polis memuru kapıyı çal
mış Cemale teslim olması ihtar 
edilmiş, fakat bu ihtara muka
bil pencereden ateş başlamıştır. 

Memurlar da mukabele etmiş 
ler, biraz sonra orası muharebe 
meydanına dönmüştür. 

İşte bu sırada polislerin attı
ğı kurşunlarla Cemal yaralan
mış ve bir kaç dakika sonra da 
ölüp gitmiştir. 

Vak'adan Üsküdar müddei u
mumi muavini Osman Şükrü B. 
haberdar edilmiş. zabıta tabibi 
cesedi muayene etmiştir. Polis 
ve Adliye tahkikata başlamış bu 

Yangın başlangıcı 
Kurtuluşta bakkalLazar inin dük 

kanından dün yangın çıkmış•a da 
yetişen itfaiye tarafından söndürül
müştür. 

Bir kaza 
Şoför Mustafanın idareoindeki 

1912 numaralı otomobil dün Beşik-

Halbuki Liman şirketi imtiyaz- Alakadar bir daire Baraolon .. 
namesi mucibince Kavaklardan Yedi- benderimizden İıpanya fındık rekot. • 
kuleye kadar ve bütün Haliçte nak- tealni sormll§, fakat henüz cevap ala ' 
liyat inbisan kendine ait olduğundan mamııtır. 
bu itirazı varit görmemektedir. Ticaret odaaı şehbenderlerin re-J 

Mahrukat fiatleri kolte baklanda sorulan auallere e» n 
Son günlerde odun ve kömür fiat- vap vermeıi lüzumunu lktısat veki· 

leri çok düşmüştür. Hatta alakadar- !etinden temenni etmlttir. 
!arın söylediğine nazaran bu sene o- Bo d • 
dun ve kömür fiatleri her senekinden rsa a vazıyet ~· 
daha ucuzdur. Dün boruda İngiliz liraai 1034'. 

Bu ucuzluğun sebebi geçen sene- kuruıta açılmq ve bir aralık 1035 kurı 
den kalan stokun fazlalığıdır. ruşa kadar yiikaeldilrton aonra gene 

Odun karısık çekisi 190, iyi meşo 1034 kuntft& kaparuııqtrr. e, 
225 kuruştur. Kömürün kayıkta ok- Liret 8,ll6,5, Altın !HZ kunıftull< 
kası 3,75-4 kuruştur. muamele ıllrmüştilr. l 

Nurullah Esat 8. in --<>-* C$ 

izahatı u bl b : 
Alt İktısat meclisi katibi umum!ol .nam 1/0 OrBllBI > 

ve kambiyo miirabaka heyeti reiıi aterlto, lf 
Nurullah Esat Bey dün bir muharri- ı;D;.:;o::_:lo~r-.:::;~;:r::ıı:;:!.;l--:....:;: 
rimizin muhtelif suallerine karşı şu ı:~:..;'r:::aıık~-....:,;....,;;,::;,;ı;,:.::::::...._...,..;...!!;::::ıı 
izahatı vermiıtir: F.<'ı"ire;'-ı ....,--,,;:-..o.~;ı~;<-.---;,;-...g 

- Burada 1930 stneai tediye muva ı:;:•,::•h:::m::,:ı_.:;:.~.:;:ı:=:..-.=..;;ıı:::ı 
zenesile meşgul değilim. Buradaki 

il 

Nasıl oturulacak? 1 Izmirde kongre 
U i 1 d 

İzmir, 24 (Milliyet) - Ticac 
1 

mum y~~ er e otu - ret ve sanayi odası, bu seneye.ı,,. 
ranlar ıçın kanun ait kongresini açmıştır. Bu mü· 

Otel, pansiyon, ticarthane ve. na~ebetle Rei~icümhur Hazret- c• 
sair umumi müesseselerde çalı- lenne arzı tazın1:atı. ~utazam - ı 
şan ve oturanların hüvviyet va- m_ı:n telgr:ı-f çe\cılm~ş~ır. ~~ca 
rakaları vermelerine dair hazır Biiyük Millet Meclisı Reısı Kia 
!anan kanun layihası şudur: zun ve Başvekil ~et Paşalara 1 \ı 

Han, pansiyon, otel ve be- ve İktısat ve Maliye veklletl.eri 
kar odalarını işletenler, mali n~ t~lgrafla arzı şükran edil .. el 
müessesatı, ticaret şirketlerini, ~ştır. B~dan sonra kon~1 
ticarethaneleri ticaret ve san'at ruznameaınde mevcut mesaili 
için açılan bütlln müessesatı ida te~~ etmek ü:ıen; al~ı e_ııcümen• 
re edenler hastahanelerle dini teşkiline karar venlmı§tir. Encli 
hayri mü~sseselerin başında b~ menler ~unlardır: 1.- Vergil~ 
lunanlar bu yerlerde her hangi ve kambıyo ~e k~, ~ - Denız 
bir surette oturanlara ve çalı- ve _kara nakliye iicreti ve tarife· 
şanlara birer hüviyet varakası len, 3 - Maden mahsul_leri, ili 
vereceklerdir. Buralarda otu - rac~t, 4 -Sanayi ve küçük sa 
ranlar kendilerine verilen hüvi- nayı, 5 - İhracat mahsülleri,6 
yet varakalanm doldurup imza - Sigortalar. n 

1ıyacakıardrr. . . Zehirli sıtma ., 

' 

taşta Gedikli küçük zabit mektebi ta 
lebesinden Sami Efendiye çarpmış
tır. 

Erkekler zevcelennı, evlenme İ . 24 (AA) K 
miş kızlarını, 18 yaşında küçiik k zıruBr, · .... - a.rşıya-e 
oğullarım ve analarını kendi hü '.111It1;. os~ koyunde bır ~~ 
viyet varaklanna yazabilirler. g~"!'.f~-~ baş go~te.ren ve bet kişı. ·r 

. ' 

Mimarlık tahsili 
Güzel san'atlar akademisi ta

rafından Avrupada mimari tah 
sili içiin açılan müsabakada mi 
mar Abdullah Ziya Bey kazan
mıştır. Abdullah Ziya Bey üç 
sene müddetle Almanya, Fran
sa İtalyada en meşhur mimar
lar yanında çalışacaktır. Kendi
sini müsabakayı kazanan eseri
nin bir fotografisini de bu mü
n:>c:ebetle neşrediy2ruz. 

Üsküdar şirketi tenkit
lere cevap veriyor 
Üsküdar tramvaylanndan son 

günlerde halkın şikayeti çoğal
mış, hatta bu hususta gazeteler 
de bazı yazılarda yazılmıştır. 
Şirket erkanından avukat Asım 

Bey dün bu hususta bir muharri 
rimize demiştir ki: 

- Evvelki günkü kaza şayıa 
sı izam edilmiştir. Her yerde ka 
za olabilir. Maamafih bizimkine 
kazada denmez, çünkü tramvay 
biraz kızak yapmış derhal durdu 
rulmuştur. 

Bir otobüs şirketi teşekkül et 
tiği takdirde şirketin iflas edece 
iğ söyleniyor. Bu vehimden ;ba 
rettir. 

Şirketin vazıyeti gün geçtik
çe iyileşmektedir. Bilançoları -
mız meydandadır, tetkik edilin
ce bu vaziyet pek güzel anlaşı-
lır. ' 

Çok kıymetli elemanlara mali 
kiz. Yalnız araba adedimiz az. 
Bu mahzuru da gidermek için 
münakasa açtık. Bir haftaya ka 
daı: münakasa neti "esi alınır. 

Han pansiyon ve bekar odası yı o ~ren z.ehirli sıtmanın kor 
açmak ve ya kapatmak istiyen- ı:unç bır ~ekil ~sı iizerine Vin 

1 kl . . .. .. !ayet makamı derhal faaliyete 
er yapaca an ışı uç gun evve . . . • r d brt b·ıdi k geçerek ehemmıyetli bır surette 

1 bın .ent~ad ·dir~ya 1 rme mec- meşğul olmağa başlamıştır. Sıh 11 

un ye m e . hi .. d" .. .. . . al 
Bir ve ya bir kaç odası ayn Y~ mu urunun nyasetı tın- ı; 1 

k' ·1 ırt" t kil da ıcap eden doktor ve malzemeıl 
ayn •raya ven ~1:1 l ~s .f ~v gönderilmektedir. Bundan mu-m 
ve .apl aı:tdımanb sa dıpdeln ı e. mus da acilen Hilali Ahmerden 5 b 
tecır en e u ma e ere nayet d kt 1 20 kl b' · h "' 
d kı d

. o or a yata ı ır revır as 
e ce er ır. t · ·· d 'lmi · El ' 

Kahveler, umumi ticaret ev- anesı gon en ştır. yevmk 1 

!erinde ancak sahipleri yatabi- musap olanların adedi 60 kadarc 
olup bunlardan ağır olanlan oto"' 

lecek, başka misafir kabul olun mobillerle İzmir memleket has- • 
mıyacaktır. r 

Yalnız mahallin izni ile bekar tanesine nakledilmişlerdi~. Bir it 
ve yabancıların kahvelerde yat taraftan musap olanlara ıcaba-

tı sıhhi ye yapılırken diğer ta- r 
malan caizdir .Bu kanun için raftan da köyün etrafındaki ba- ti 

Dahiliye vekaletince bir talimat takltklar kurutulmaktadır. Mo-
name hazırlanacaktır. topomlarla yüzlerce amele ve ır 

ıOl • malzeme dahi sevkolunmuştur ~ 
Böylece vaktile yetişilerek tedc. k 
bir alınmıştır. Tehlikenin önüne O 

geçilmiş ve endi eye mahal hı- ~ 
rakılmamıştxr. : 

Askeri yoklama 
Koca Mustafa Paşa askerlik 

şubesinde mukayyet ihtiyat za
bitleri ve ihtiyat askeri memur 
lannın yoklamasına 1 haziran 
930 da başlanmış ve 30 haziran 
930 da hitam bulacaktır. Yokla 
ma müddetinin az kalması hase 
bile acilen şube}'1t mi.i.t'acaat edil 
mesi 

Kabotaj yıldönümü iı 
Vapurcular birliği heyeti idaresi 'el 

ıliln bir içtima yapmıı ve bu içtima· 
1 

da kabotaj hakkının Tilrklcre intikal n 
tl ··ı d . ır et gı temmuz a merasım yapılma-

=•·~• kara vermiıtir. 



Edebiyat, 

Asrın umdesi "Milliyet" tir 

• 2.> HAZİRAN 19:30 
iDAREHANE - Ankara caddeoi 
>: 100 Telgraf adresi: Milliyet, l1-
1bul. 

1 (, Telefon numaralı: 
f ıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 

1 ~ "Yl!i• 
6 • 
2 ,. 

Ttlrkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kuruş 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 
r. Gazete ve matbaaya ait i,ler için 
· düriyete müracaat edilir. 

1 Cazet.emİ• ilin]arın mes'uliyetini 

ltkltpll~r IÖSlk!~HI 

Başvekilin nutku 
20 inci haftanın 4 üncülüğünü 

Darüşşaiaka Lisesinden 85 Os 
man Nuri B. kazanmıştır. Yazı
sı şudur: 

1 

"Bu haftanın en mühim habe 
K :l · 1 -ı ri şüphe yok ki Büyilk Millet c l)ICJlllll illi )70ller og ll Meclisinin-Tür- Yunan itilA-

-Fransızcadan- fını kabul ettikten sonra- bu 

kaltul etmez. 

Seksen yaşında bir milyo- _ İşte, d iyordu, bin frank g i- içtima devresine nihayet verme 
ner .... Hiç te mirasç ısı yok ... Bu diyor. . .. E y rüzgar şu paraları sidir. Bu münasebetle İsmet Pş. 
ihtiyar ölümü hatırına getirme- layık olanlara götür, ver! .. Kim Hz. !eri kıymetli ve çok şümul
diği için mi nedir, hala vas iyet bilir kaç delikanlı var ki para- lü bir nutuk irat etmişlerdir. 
namesini hazırlamamıştır bile. sız olduğu için sevdiğ i kızı ala- Malfımdur ki Meclis içtima 
Bir milyoner gözile insanları mıyor. Ne kadar genç kız var devresine girerken; milli para
tetkik etmesinin ı.e demek ol- ki parasızlığından sevdiği de- nın kıymeti üzerinde tezahür 
duğunu bilir misiniz .. Bu ihti- Jikanlıya varamıyor. Ne kadar eden ve mali. iktısadi t~mevvüç 
yar insanları çok iyi tetkik etti- meçhul kaşifler var ki paraları ler şeklinde beliren bir kriz için 

=--====-===-=~~ı ğini söyler, fakat sevecek bir olmadığı için buldukları maki- de bulunuyorduk. 
BUGÜNKÜ HA. VA şey bulamadığını ilave ederdi: neyi yapıp meydana çıkaramı- İktısadl programın tanzim ve 

Dtia hır ıret tn çok 21; on u: 
ll ttrtet ldL llU«tin riız~Ar 

ıoynt ban ·~ık olıcıkur. 

İstanbulun en büyük caddesi 
ni en ehemmiyetli caddesi a
m arasında (Doğru yol) diye 
aruf olan (İstiklal caddesi ) 
ğil midir?. Geçenlerde bu bü
k cadde üzerinde yar ve ağ
ra ve memleketin gözüne bir 
.ra gibi görünen Ağa Camii
ıı duVllnndan bahsetmi tim. 
ı tesadüf yahut neşriyatın 

ısnü telakkisi eseri olarak 
var yapıldı ve o çirkinlik gi
rildi. Şimdi ayni cadde de bir 
nmetll el istiyen ikinci bir bi 

1 var: Galatasaray karakolu. 
•yoğlunda en güzel bir tiyat
yeri .:>lduğunda ilsphe olmı -
n bu yer satılsa bir kaç mü -
mmel karakol parası getirece 
muhakkaktır. Eğer satılmı

caksa orasının caddenin ve 
nde oturanların şerefile müte 
aip bir hale gelmesini özle -
ek hakııu: hir şey midir? 

Bu zincir kimin? 
g'" ' Dün rUfekamdan biri geldi. 
b: vakta dolaşan Nizamettine 

lıgeldl. Görüştüler. Ni2ametti 
1. göğsündeki ince kordonu 
ıetererek: 

bi 1 
ti 
pa 
ış 

r. 

su 
a 

ır s 
pa 

- Bu zincir kimin?. 
- Benim, babamdan yadigar. 
- Pek ince değil mi? Senin 
vinle mütenasip değil. 
- Neyimle mütenasip değil? 
- Yani şerefinle, şahsiyetin 
elhAsıl seninle! .. Gülüştük. 

Delilik ve akıllılık 
Bu sutünlarde akıllı ve deliler 
:n bahsedilir. Hangimiz akıllı 
hangimiz deliyiz, fen bile ar

; bunu ayırt edemediği için bi 
·ek bilmiyerek bu iki sınıfa 
~nsup eşhası yazılarnnızın 

hramanı yapıyoruz. Akıllı iş
inden bahsederken laaletta
:ı. istedimizin ismini yazabili
rtız. Çünkü henüz hiç birimiz 

· ınd rtitbci aklımızdan şüphe et 
mkte ve akıl hakkında teva
göstermeği Jtizumlu görme

:kteyiz. Lakin delilik öyle de 
•. haklı haksız kimse bunu 
ıtüne almak istemiyor ve he
!n adama çatıyor. Onun için
- ki, delilik menkibelerinde da 
a Nizamettin Nazifin ismini 
zanm .• Halbuki biçarenin bü
n o olup bitenden haberi yok
r_ Fakat ne çareki deliliği hüs 
telakki eden yegane akıllı bu 

cukl.. 
FELEK 

ı 'ult: ı ahmet Jlh mahkeme•inden: 
Fm ~· 1r F:n ım hankuiylc S~· 

•·~lu lam;ire~ ı \'a,iJlki hanımın 

, "' ı muta arrif oldukl.-ı Büyük· 
ı la<Lı Acem soka~ında cedit .19, 

, ~1 •um •a ıl e mı• r . kkım 6166 
r.ı " tamam ~-n ikiyo,. yirmi Uç 
ıçı meuo ır.urahbaında nıaa ba~ 
ıhçc m1~alii talibi uhde,ine lhalei 
'' c vesi icra kı !:nm ış \'e J ~ tem
ı IJ:lO salı gL ıü saıı on1'eşı~ 

· ı kaıiye- icra kılınac.~ından 

lıp " ~: nn k ·mcti mu!- '1!mine_ 
.:ın ._ - mc o .na seksen ku

•-: .o:ıri\ e mecmuunun yüı:de on 
1'.ı ode pc•· ıkçalınnı mıi1t8'hi· 
n Hvmi ı· akıi mezkOrcLı 929-9615 

umara ıvle Sultanıhmet Sulh mah· 
rne , ıe muracaaı cyl•meleri ilin 

)un9r. 

Kadı k H · b. 1 tatbikı ile bu kriz her ne kadar n, çocu . . . ıç ır şey ... yor ar. 
Milyonl~r ne olac_aktı?.. Her- j İhtiyar banknotları fırlatmak bir dereceye kadar tevkif edildi 
halde mılyon\ar ınsanları sev- ta devam ediyordu. Bu sırada se de, millet ve devletçe azami 
sin. sevmesin öldüğü zaman bu pek kıymetli tahvilat, hisse se- bir tasarrufa istinat eden tedbir 
cesim serveti insanlara bırakıp netleri de gidiyordu. sayesinde ve Meclisin ge!;irdiği 
gid~cek __ deği~ miydi?.. . . . Fakat çok vakit geçmedi, bu mücadelenin müsbet neticesi 

Bı: gun mi1yonere bır fıkır kıymetli tahvilattan bir kaçını ile milli paranın kıymeti gibi 
geldı: ele geçiren bir adamın sesi du- çok hassas bir mevzu üzerinde 

. - . Serv~timin mü~takbel sa~i yuldu; -bir çok mücadelelerle- nis-
bını kendım bulacagım. Buguı: _ İn oradan ihtiyar! .. Şimdi bi ve fili bir istikrar tahassül 
sokak s?k.ak dolaşıp hoşuma gı seni polise haber veririm. Sen etti. Ve bugün denilebilir ki bu 
decek bır ınsan anyacağım. Bu- deli misin, hırsız mısın?. . buhrandan eser kalmamıştır ... 
n_u bulunca '.n.ilyonlarımı ona va Çok geçmeden kalabalık ü- Bir çok yeni . tedbirlerle, Devlet 
sıye~ edecegım. . . . şüştü. İhtiyar milyoneri yakala Bankası, harici borçlar gibi mü 
Mı~y~ner. bun~ katıye_n karar mak üzere polis bile geliyordu. him meselelerden bahseden 

v~_rn.ııştı . F~lhakıka 0 gun yaya Polis merkezine sevkedilirken Başvekil Hz.: 
yururken bır çok yer. dola~tı. ihtiyar kucağında çocuğu ile gi "Hususi ve resmi hayatta ta
Parklara, ba_hçel_er~ . ~-~radı, ı~- den bir adam gördü. Baba ile sarrufu takip edeceğiz. Milli ta 
san kalabalıgı gordugu yerlerın sarrufun lüzumunu vatandaşla-
h

. b. . . .
1 1 

d. F k çocuğun manzarası ihtiyarın ıç ırını_ ı 1ma. ~tme ı. a at gözlerini 0 anda yaşartmağa ka ra daima söyliyeceğiz. Bütün fa 
hoşuna gıden bır ınsan _bul~ma- fi geldi. Birdenbire baba olma- aliyet ve mücadelemizi milli ik
dı. bulamadr, Bazan bır kopek . - d .. .. d.. K d·s· baba ola- tısadın inkişafını temin edecek 

u uyor, sevınıyor u. a at bır t 0 ad m gibi çocug" unu ıstıkametlere tevcih etmeğe bil b 1 
. . d F k _ 

1 

gı uşun u. en ı ı . . 

k
.. • ·ı 1 1 mamıs ı. a h d - . d. k opeg~ .n;ı yon arca para nası , kucakİıyamamıştı. Kendi ken- assa gayrete ecegız . ,, ıyere 

terkedılır... d. tasarrufun lüzumunu vatandaş-
İhtiyar zengin o gün bir çok 1 ıne :Al b b 1 k B balık cl'ı- !ara bir defa daha anlattılar. 

F k b h d 
1, a a ı . . . a , y k d T .. k y .. 

yer dolaştı. a at ey u e... .. 1 d. u ar a ur - unan ıtı-
Artık yorulmuştu. Belki de bu yeİ~~y ·e~ 

1;rs merkezinde hep lafının Mecliste kabulünden 
yorgunluğun tesirile ihtiyar di- 1 • 1 !}da PK.

1 
oldug"u nı'hayet bahsetmiştim. Bu münasebetle 

_ d ·-
1 

b" f"k. . 1 ag ı vor u. ım d b . . . .. 
magın an şoy e ır ı ır geç tı ; 1 • .. 11 F k t "htiyar kendi- uzun zaman an erı surunceme-

A d 
. . b 1 an a .• ı c ı. a a ı d 1 b J . h 11· d k. 

- ra ıgım ınsanı u ama- . . ' b. hastaneye naklini iste e o an u mese enın a ın e ı 
dım. Şimdi ne kadar servetim dsı_nıHn ıtr götürüldüg- ü za- en büyük amili meseleyi uzat-

b P . . · ·ı.: k ı. as aneye k . . k k 1. h · · varsa unu arıS<n en yu .se d da ag" lıyordu. mama ıçın ço ıymet ı arıcı 

b
. . k k 1 k man ora a V k·ı· . T R.. .. B f ır yerme çı ara top anaca B" d b. re kulağına bir ses ye e ı ııruz . uştu eye en 

halka dağıtırım. Banknotları fır 1~:. en 
1 

diden dinliyelim; 
latırım. Alan alır .... Ben de bu ge_ıB b baba 1 "Temelleri Lozanda iki mem 
servetten kurtulurum. B da a~ıdan ·g· ~liyordu. Ken leketin büyük recülleri olan İs 

1 · ·ı f·1 · u ışa P M V . 1 htıyar mı yoner ı ıyata geç d. . k ' t kalem getirilmesini met ş. ve . enıze os tara-
'k d. B f"k" h ısıne aa f d 1 h ·k· 1 mekte gecı me ı. u ı ır o- ·- 1 d" Yazdı· "Bütün serveti ın an atı an ve er ı ı meme-

şuna gitmişti. Bütün tahvilatı- SO_Y e ı. da d ş~rda babasını ça ketin menfaatlerine en uygun 
nı, banknotlarını aldı. Bu~ları ~~;~: a;uo-a \erkediyorum.,. olan sa?'imi dostluk . duygula
bir çantaya doldurarak uşagına g ç " rından ılham alarak bılhassa tı:ı 
yükletti. İkisi de yola çıktılar. Bu çocuk hastane ~apıc~sının enni ile çalışılaraktır ki bu mu 
Parisin en yüksek abidelerin-i oğlu ~di. Kapıcının oglu bır ıı.n- kavelename vücude geldi.,. 
den birine tırmandı. Çantadan ı da mılyoner olmuştu. .. . İşte en büyük adamın yarat
çıkardığı kıymetli kaatları birer ı . İhtiyar bundan sonra gozlerı- tığı en büyük bir milletin en bü 
birer atmağa başladı : nı kapadı.. . yük zaferi . ., 

Duh u 1 i y c i 1 e gir İlen oyun ve ~-~e-1-ır_e_m_a_n_e_ti_i_la_n_a_tı_I 

eğlence ı11ahall<'rİ sahipleriniıı 
n~zarı dikkatiı1e 

ı - Eğlence ve hususi istih- ne kadar muhafazası ve her ta
lak vergisi kanununun birin lep vukuunda Maliye ve Darülla 
ci maddesinin (D) fıkrasında ya ceze kontrol memurlarına ibrazı 
zılı oyun ve eğlence yerlerine gi mecburi olduğu,biletlerin müşte 
ren her müşteri kanunun 9uncu riye ait kısımlarına matbu ola
maddesinde şekil ve· evsafı yazı rak dercedilecektir. 
Jı matbu damgayı havi duhuli- 5 - Biletlerde müessesenin 
ye biletini hamil olacaktır. Yal ismi, (firması) bilet bedeli ve 
nız kanuni ve resmi vazifeleri- teselsül numaraları kezalik mat 
nin icabatından olarak oyun ve bu olarak yazılı olacaktır. 
eğlece mahallerine duhuliye ver Duhuliye. mevki, loca biletle
meksizin girmeleri ve icabı ha- ri, ve bunlarda sınıflara ayrıl -
linde seans nihayetine kadar mış ve ücretleri mütefavit ise 
kalmaları mecaz ve mutat olan her sınıfa ait biletler ayrı çilt 
resmi memurlar ücretsiz girebi olacak ve bunların her biri için 
leceklerinden bu takdirde kendi birden başlıyarak ayrı teselsül 
!erinden bilet aranılamaz. numarası takip edilecektir. Be-

2 - Müşteriler, biletlerinin dellerde tebeddül vaki oldukça 
bedeli fevkindeki mevkilere o- ve ya müessese faaliyetini tatil 
turtulamaz. etmedikçe numaralardaki tesel-

3 - Biletler dip koçanlı ve sül her takvim senesi nihayetine 
defter halinde olmak üzere üç kadar devam edecektir. 
parçadan mürekkep olacaktır. Yukardaki tasnif veçhile her 
İstihlak vergisi pulları yarısı bilet ayrı renkte kağıtlardan tap 
dipten birinci parçada. ve diğer edilecektir. 
yarısı buna merbut ikinci par- 6 - Biletler istihlak vergisile 
çadaı. ve damga pulları da yarı damga resminin ifa edildiğine 
sı ikinci ft diğer yansı üçüncü dair behemehal matbu damgayı 
parçada· ·. bulunmak üzere mat- havi olacak ve hiç bir sebep ve 
bu damga suretinde mevzu bu suretle istihlak ve damga pulu 
Iunacaktır. Bu parçalardan orta yapıştınlmış bilet kullanılmıya
parça (ki bir tarafında istihlak caktır. Damgasız biletre istih
vergisi pulunun ve diğer tarafta lak ve damga pulu yapıştınl
damga pulunun yansını muhte mış olsa bile bu tarzı 
vidir) Kapılarda Maliye ve ya nunun onuncu maddesinde yazı 
Darüllaceze kontrol memurları lı nakdi cezadan kurtaramıya -
tarafından alınacaktır. Üçüncü caktır. 
parça müşteride kalarak seans 7 - Yu~arda tavzih olunan 
nihayetine kadar muhafaza olu mevaddı . kanuniye ahk~mına 
nacaktır. Dip parça da cilde mer muhalif her hangi bir muamele
but olarak milesseade kalacaıi- ye meydan veren müesseseler 
tır. hakkında kanunun onuncu mad 

4 - tı<Ietlerin ..,.....,. ~tti ·dui ahkimı tatbili olunacaktır. 

St.:hrc:ınanetinden; F:mrazı zühre
' iye di<p~ n s c rleri için :;{)() granı 85 
~ant İ j!rım t 5<) seri neoııl\·ar~ın 
kapalı zarfla mUnakı•ayı konulmuş · 

tur Talip olanların teklif mekwplı
nnı teminat ıkçtl crine ait makbuzla 
beraber bir zarf• k'>yarak 15 temmuz 
lialı gilnü ~aıt on htşc kadar leva · 
zım müdür1iJ~ünt vermeleri. 

* * * llevazıt dai «inden: 1 la tap h•pıJa 
nıeyva hali dı ~arsında '2 .. l o. lu 

· •crp:I mahalli ile çardak kapısı tan· 
fıntl&k i ,erı:i rnah1l li karalı zarf u>u -
1ilc nluza\"ede~e . vazedilmiş ise de 
\"e rilen bedel haddi kifayede ır;mül· 
medi~inJen 8 !ı · 9,ıo cu mırte•i günü 
, aaı 14 t< ınüzned<>i kararlıştırıl· 
mıştır. Talip olanların teminat akçe· 
"ini hamilen \ t\"Dl \ c vakti mczkfıre 
<la Jıirc tncÜmeııinc ır;clıneleri il!n 
olunur. 

* "' * ~ehrtmıneıi lüdıkiıy şubti idı-
riyrsindtn: l\adıköy zahire iskele
;inde daire mali 24 12 metro m•· 
rabbaı depo mahallinin kapalı zarfla 

,ihale;! ~iinü kiaıse gelmediğinden 
zuhur edecek ullbine 29 haziran 9,30 
pazar günü saat 14te pazarlıkla ,,_ 
rilece~i ciheılı i<teyenlerin mezkur 
ıı;ün 'e ;aaıte daire encümenine ~et

meleri. 

"' * * 
. Şehremıneıinden: :)ehzadıba,ında 
1 lotkad•m mahalleıinin \1ıhmuı 
efendi sokağında tski 26 yeni 2,l-2J 
numaralı konagın enkazı pazarlıkla 
utılıcsknr. Taliplerin 28 hozirın cı:ıo 

cumartesi günü •aıt on beşe kadar 
leva zım müdürlüğüne gelmeleri. 

)andırma imalAthıneai müdü
riyetinden; 

Yerli imli edllmi~ olmak Uzere 
61 i adet demir Efrat karyolası kı · 
pılı zarf münıkası<ı u!ulile suın 
olınacıkıtr. \lünalcasa 14 temmuz 
930 pızırıe~i ~ünü <ut 14 te Ge· 
dikpaşada jandarma lmallthınesinde 
yıpılacakur. Şırınıme lmıllthantdtn 

nrllir teklifnımtnin ıırıı lmllsı 

tımıımııle miil'<lıri~tir 

Emanette barem 
(Birinci sahifeden mabat) 

aılar g-özetilmiştir. Sıhhiye memurla 
rına g-ellnce. bunlar Sıhhiye Vekile 
tinin belediyeye verilmi§ müstear 
malları demektir. Azil ve nasıpları 

• • • n n .-.. .. - • ............... _,._. ... 
•••••••• Bu akşam .......... . 

Vekllete aittir. Blnaeanaleyh sınıfla- A 
rı Vekaletin mlimasil memurları hak • K o E c E L E R r 
kında tertip eylediği cetvellere göre Y 
yapı!JtUltır. Fen memurlarına g-elin- Tenıillılı fiaılar Dııhollye \!5 kmuı ı 
ce : Geçen sonelerin tecrübeleri göı •~llHM~••llMM~• + •••••••••••• 
termiştir ki Emanetin en çok muh
taç oldu~u uzuvlardır. Bu cihetle 
fazla al!ka gösterildi. Asil maatlan 
na bakılırsa maifdur kalacaklardı. 
Mutavassıt bir şekil bulduk. 

Dahiliye Vekaletinin talimatı ida
r iyesi dairesinde bir iki mertebe terfi 
eylemek ve yalnız kanunun emir ve 
mesağı veçhile hukuku mükttsebele
rini müddeti kanuniye içinde mahfuz 
telakki ile bu müddetin hitamında 
veya inhi131 vukuunda maa§larını 
bütçe müsaadesi nisbetinde terfihe 
kafi bir miktarda ücrete kalp ve tab 
vil caiz olmak ciheti muvafık görül-
dü. • 

Raşit Bey : 
··- Ben bu elimdeki mazbatada 

imza göremiyorum" diye itiraz etti. 
Emin Ali Bey: - Aslında vardır. 

Matbuunda belki mürettip hata11 o
larak yoktur. Ben mazbatada evvela 
akalliyette idim. Biliyorum. Likin 
bilihare izahati muknıa verdiler rü-
cu ettim. 

Barem cetvelleri 
nerede? 

Rafit Bey itirazına devam etti: 
- Bu adeta bir zaruret k&r§rsında 

verilmi§ bir karar gibi ... Demek ka
nunda bir sene kaydı olmamış olsaydı 
henüz yapılmıyacaktr? 

Fakat daha bu sene bitmemiştir. 
Eylıile kadar vaktimiz vardır. Bun
dan başka barem cetveli de elimizde 
yoktur. 
Kabili müzakere değil mi? 

Barem bütçe deitildlr. Esasen ba
rem cetvelleri de meydanda yoktur. 
Bu halde mesele kabili müzakere de
gildir. Üç, beş izahatla bu it nasıl g-i
der? Usul mucibince dahi cetvellerin 
üç gün evvel vcrilmcıi icap ederdi. 
O vakit düşünmeğe zaman bulur
duk." 

Emin Ali Bey : - Bir sene tabi
ri kanunun neşrinden itibaren değil· 
dir. Blitçe senesi zarfında yapılacak
tır, demektir. 

ReşitBey : - Barem, mülhak 
bütçe ile idare olunan müe••eselerde 
bu sene kalmııtır. Bir sene ise bir 
senedir. Esasen ortada cetvel de yok 
tur ki ... 

Reis: - Bu hususta bütçe encü
meni izahat verdi. 

Raıit Bey : - Kafi değildir ; ola
maz efendim. 

Şehremini: - Haziran bitti; ey
lillc iki ay kaldr. Tasdik muamelesi 
ancak ikmal edilebilir. Vekalet taavip 
edecek. Heyeti Vekilece taıdik olun
acak. V~kiilet makine başında sordu. 
Bugün yetittirileceğini arzettim. Mtl 
zakere batlarken müıtaceliyeti bura 
da da arzetmittlm. 

Encümen kendi içimizden çıkmıt 
tır.lzahat verildikten sonra tereddüt 
göstermek doıtru olmaz zannederim. 

lımail Sıtkı Bey : - Bu cetveller 
yapılırken maatlarından ziyan ıören 
var mıdır? Bareme göre bütçede faz 
la nokaan nedir? 

Ra,it Boy:- Efendim. ıarar edi
yorum. Cetvel yoktur. Denildil!;i g-ibi 
blitçe encümeninin izahatı kili ise, 
heyeti umumiyeden geçirmeğe ne lü
zum vardır ? 

Biz de teşekkür edtr. gideriz. E
ylüle vakit yok de&il ki. Neden üç 
gün tehir edilmiyor. Ben şimdi ne 
aleyhte ve ne de lehte değilim ; Çün
kü bir şey bilmiyorum. Şimdiden 

müstenkif im. 
Şehremini Muhiddin Bey: 

- Mubalağa ediyor. Prensipleri 
arzediyoruz. İtiraz etmıyorlar. 

Ra,it Bey:- Prenıipleri görme· 
dik ki .. 

Emin Ali Bey : - Arzu edilir ise 
cetveJler okunur. Encümenimiz pre:n 
sipleri arzctti. Ötekiler hesaplar ve 
kara cümlelerdir. Encümen okunma· 
sın demiyor. Bifaide gördü, isterse 
okunur. 

Maaşlarda eıkieine niabetle nok
san yoktur. Yalnız 12,5 lira olanların 
asli maaşları zaruri olarak yarım lira 
eksiktir. Heyeti fenniyede bir az faz
lalık vardır. 

Şehremini: - İhtisas zammi. Re
is müzakerenin kifayetini reye koy
du. Kabul edildi. Bundan sonra Tea
dül mazbatasını reye koydu. Kabul 
edildi ve bu esnada elini kaldırmıyan 
Raşit Bey: 

- Ekseriyetle, diye seslendi. (Gu
lü,meler). Celseye nihayet verildi. 

Zam ve maaşlar 
Baremin tatbiki dolayısile masraf 

bütçesine 40.000 lira zam lazımgel
r.·ektedir. Münhalat memur tayin e
dilmemek suretile bu miktar tasar
ruf yapıldığından fazla sarfiyata kar
şılık tutulacaktır. 

Dün akşam Dahiliye V ekıiletine 
gönderilen barem cetvellerine göre 
müdürlerin maaşları resmi memurla· 
rın teadül derecesidir. Mesela Ema
net sıhhiye müdürünün teadül dere
cesi Vilayet sıhhiye müdürünün de
recesine tekabül ediyor. Mütahassıa
Jar terfih edilmiştir. Darülaceze de 
maaşle müstahdem memurlar da ba
reme dahildir. 1929 bütçesindeki as
K maaılarr eaa11na göre bareme ithal 
edilmitlerdis. 

• 1 - • ·- : ... ·~ •• 

Mütekaldln, itam ve eramile 
11carethanemlzin taıflgeıl nıilnaıb.tlle milte

.kaldln v• lgtamı eramlle mahsus olarak Hazira
nın 26 inden itibaren on giln mflddetle esasen 
ten:ıllatlı /tatlar iJ:ıerlnde kaıada ayrıca yilzde 
on lskonlo •dllec•ktlr. 

ERTUCRUL MACAZASI Müdüriyeti 

Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı 
Galıtada l.'nyon hanında klin ONYON SIGORTASINA 

Yaptırınız. 
Türklyede bllA fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
kum~an} ısını bir kere ul;rımadın ıigorıı }tpıırmıyınız. 

r .. Jefon : Beyoğlu . 2Xl02 

Gayrimübadiller 
T AHSlLA T • TEVZiAT Komisyonundan: 

GayrlmUbıdlllerden ııku ve mıl11uba dahli arazi t1hıbını evelce birinci 
ııkıiı oluık tevzi edilmiş olan meblllın bu defa ancık rubu derecesinde 
bir taksit ttdiyeıine imkAn haaıl olmutıur. Tediyu için •ıra numıruı takip 
edecektir. Tediye sırı numaruı ve bilmeyenler için dıire koridorunda 
oshami , .• ma numualm ilin edllwektir. Zirde «ö>terilen glin n . aaıler 
haricinde be hude }ere mtirıcaıt edilmemeıi hı11aıen rica olunur. 
Ttdiye mı numtrı" Tediye ıunu n tarihi 

1 -115 lltı - 6- 1130 perıembe 

2t> -50 • " 
51 -7fi 3.7 • 
76 - 100 • • • 
101-125 10 • • 
J:.16-150 • • • 
151 · 1 ~5 17 • • 
176-200 • • " 
201-2211 i4 • • 
ii6-250 • • • 
115J -i75 lll " • 
276·300 • • • 
30J-3ll5 7-8 • • 
326-311() .. • .. 

Suı 

ı o.:ıo - ı :ı 

15 -17 
10.30-13 
15 . 17 
10,30-13 
ıs - ı 7 
JO~W-13 

15 17 
ıo .. ıo-13 
15 • 17 
10,30-13 
15 -17 
10,30· 13 
ili - 17 

Istanbııl l~snaf Bankasındaıı: 
S.nkayı ait ıobacı silindiri kordon malıinası kenst makina. ı 

(li5) adet kllçülı araba tekerleli ve bir mıkdar hurda demir 118 
Haziran 1 930 Cumarteat günü ıaat 14 te Arap camllnde Sırma 

sokağında 16 nıımaradalıi depoda satılacal• ilAn olunur. 

Bedeli ketli 
Lira K. 
:; 17 

ll!i3 

QO 

1 il 

l&tanbul 16 ına 

Üskıidar 26 ıncı 

Mektep 
.. 

803 timcrli köy ,, 

6tı6 30 Üıkııdar 1 5 inci ., 
15.1~ 

1322 60 

Bıiyilkçekmereyc ıibl Tıirk oba (Arııavutkny),. 
Çatalca kazasının akalan 

4732 

llı!3 

16Q6 

615 

38 

88 

Beyoğlu Feriköy 
l'sktidar dörduncU 
Reyn&lu dokuzuncu 
l'~küdar he~iııci 

., 

.., 

Vilayet ~aimi eocnınenin~en: 
isimleri ballda ywlı mekteplerin tamiri ayrı a~ rı m ıinakasav~· 

vız edilmiştir 9 temmuz 9.30 çar~amba !(ıİnu <aat nn hirdr ih.ı · 

lesi icra edilecektir evrakı keşliyesinin tetkiki için ih.ık tarihin• 
kadar taliplerin 'ili yet cncıimen kalemine müracaatları il An ohınıır 

lstan~ul tuz inhisarı ba' ıü~ftrlü~iinnen: 
tzmır Çamıltı ınemlehasında tuz çuvallarının a~ızlarının dikil· 

mesi için 6000 kilo Kasıomoni sicimi miibayaası 10 Ha1:iran 9.10 
tarihinden itibaren 20 gıin müddetle ve aleni suretle munakasaya 
konulmuştur. Talip olanlar miktarı muhamınenenin yuıde )"edi 
buçuk nispetinde pey akçeleri makbuzlarile .ıo l laziran 19.10 
tarihine mtisadif Pu:artesi ır;ünU zevali saat 15 te İ<tanhtıl to ıo 
inhi•arı haş mlidüriyetindeki komisyon mahsusuna \'C şeraiti mtı· 

nakasayı anlamak ve numune~ini görmek üzre mıidiriyeti mezh'• 
reye müracaat eylemeleri. ...... 

Sarayburnu parkı 
Londra birahanesinde İCI&)"I ahenk eden saz heyetinde ilhcten 

son hatıra \"e ruhumda baharın hakiki bülbülü llil<met Riza Hanım· 

la Radyoda takdire mazhar olan muganni•• Sıneı J !anım '"' m•dam 
Emin ve gAıolhın :\uman beyler her ~ün ve ~ece icran ahenk 
etmektedir. Aynca uz zamanına kadar muhterem halkın 

iı;;in Fillp<ln ille defa r;otirdi~i tıa büyOk iki hoparlörü 

çalıştcalmr. 

r~lcnme;i 

makinesi 

•••• Dı•bl~ bira 20 envaı mezeler 25 lı:uru$ OOO: 



----------------------ıml"!~----~- -

SAN KUV URUB 
A vrupa'da birinciliği 
kızlar ve delikanlılar, hastnlıklı 

diplomalarla musaddaktır. Zaafı 
çocuklar, ihtiyarlar, büyükler her menimde 

umumi, 
istimal 

kansızlık:, 

edebilirler. 
romatizma, sıraca, kemik, 
60 kuruştur. l !asan Ecza 

damar göğü~ 

deposu. 
ademi iktidar, verem, sinir hastalıklarına gayet nafidir. Solg:ın genç 

• 

Artık'!..~~~~d!. •• ?..f!.~, 
kal•rıaı doya ••1• lçlmiı:e c~k~ll• •c•~k , •• u mi ' 

reriniz ı<.aın 
•llp bir •ff• f\.trOllS. .. -lalı ••fi Hıae 

SEYRISEF AIN -Merkez Acenuı; Guıı koprJ 
bısındo, Beyoğb 2J6l 5c'>· • 
ıentem l\lah.ııujlyo ilanı ıltıniı 

lsıınbul i40 

Trabzon ikincı 
postası 

Sl•r,ıioeklerto •aıtlhı .. ıioC'ki~rıa. Brıı bep.qttae aocô. PLITOl8 _. 
ntantı. 6141rtr .. GÜZEL Bllt "°' 
lU NEŞBEDEJl 

[Karadeniz] vapuru 2tı hızıran 

Perşembe akşamı Galata rıhtı • 
mından h1reketle Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Giresun. Trabzon, 
Rize Hopa'ya gidecek ve dö· 
nüşte p87.ar iskelesile R.ı7.t, Sur
• .ene, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, Fat-;a, Samsun, 
Sinop, İneboluya ufrayarak f 
gelecektir. 

tahtalt11rularınıu mutemadi lı.'ıcahn e•lod( •lca•ı&ı kurtırıbll\riilnlı 

Deniz Lisesine 
talebe alınıyor 

Deniz liset'İ ııe girınek arztı eden 
orta ınektep şelıadetı1an1esini 
haiz veya imtihaııa taliı) tale]Je
nin temmuzun 15 İııe kadar l-lev
beliada 111ektep miidiiri)Tctiı1e 
ınüracaat ctnıeleri. 

BU YÜK 
TllllRE rlllNGO~U 

6ncı keşide 11Temmuz1930 dadır. 
Büyük ikramiye 

200.000 Liradır 
Ayrıca: '·100.000 .• liralık: })İr 
mükafat ile' .. 50.000,,'·40000~~ 
"25.000~, '~10.000,, liralık bii-

yük ikramiyeler vardır. 
Hiç kazanmamış numaralara 
"30,, ar lira teselli mükafatı 

verilecektir. 
Biletler : Bayilerden Temmuzun 

yedinci günü akşamına kadar 
talep edilmelidir. 

EoıniJel San~ı~ı Mü~ürlülün~en: 
Ahmet TalAt Bey Ye 1 lasibc, l\aciyc, Nazmiye Haıumların 

!3669 ikraz numaralı deyn senedi mudbince !emniyet Sıntlıgın

Uan istikraz eyledikleri meblağ mukabilinde Sandık namına mcrhun 
lıulunan Horhorda ürtaçe~ıne sokaıs;ında eski 7 ve yeni 9 numaralL 
~·üz yirmi beş ar~ın üzerinde ah~ap iki katta altı oda, bir sofa, 
bir mutfak, bir kuyu, bir toprak methal ye yuz elli be~ ar~ın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamt ı adcsi hitamında borcun ödeıı
•ncmesl hasebile müzayedeye çıkarılarak iki bin lira bedel muka
bilinde müşterisi Suphl Efendi namına kat'! kararı çekilmiş ise de 
mumaileyh mezkCır haneyi teferruğdan imtina eylediğindcıı on beş 
gün müddetle tekrar satılığa çıkarılarak J 2 Temmuz 930 tarihine 
miısadif cumartesi günü ~aat on beşte kat'i kararının çekilmesi 
mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların yevmi mezkCırda 
saat on beşe kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri ilAn olunur. 

lüksek ınüben~is mekle~i 
Mübayaat komisyontından: 
Soğan 

Kilo 
2000 

PatatC'. 8500 
Yumurta 50000 
Zeytinyağı 1500 
Sabun 2000 
Zaytin danesl 250 

l\lıinakasa saati 
14 

14,30 

Mukaddema kapalı zarf suretile müııakasaları ilan edilen ber
vcçhi ba:.ı. erzakın Y!!Pılan rnünabsa;mda ita olunan fiatlar haddi 
itidalde göriilmediğinden 1 temmuz Q30 tarihine müsadif salı ıı;iinü 

aleni pJz:ırlıkla münakasaları icra edileceği ve mlinakasa safttından 

mukaddem taliplerin şartnamelerinde muharrer teminatlarını mek
tep veznc;in ! teYdi etmeleri ilan olun ut 

Mermer taş türk anonim şirketinden: 

IJJJı- KÜÇÜK ÇİFTLİK PARKINDA~ 

M ~ H ~ i ~ ~ l B ! Hl O O i N g~;:si 
" ":'M'~ ô'T El EM ~i' öN'SER::... 

••••••=~•••••••••••••••••e• ı 1 Hazirandan • 15 Ağustosa kadar 

BERLİTZ metebinde 
az tarif el eri 

Yeni açılan kurslar 

Fransızca, lngilızce, Aln1anca, ltalyanca,v.s· 
Kayıı muame!esl ba~ıamıştır 

Tecrübe dersi meccanendir 
Ankn;a • Taş Han, lstanbul 356 lstlklAl caddesi 

HariciJe vei~leli ınuoa1aat koınsiJonun~an: 
Vekalet müstahdemini için 

yaptırılacak elbise, kasket, pal 
to ve ayakkabının pazarlıkla yap 
tırılması mukarrer bulunduğun
dan taliplerin nümuneleri gör -
mek ve şeraiti anlamak üzre her 

gün levazım müdürlüğüne ve pa 
zarlığa iştirak etmek istiyenle
rin yevmi ihale olan 6-7-930 tari 
hine müsadif çarşamba günü sa 
at 16 da mübayaat kmisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

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

Şark ))eıniryçlları 
l\1üdiiriyetinden · 
Bazı gazetelerde vukubulan 1 tatbik edilecek ve mevsimin hu 

eşriyat hilil.fına olarak Şark de- lillünde zahirenin tahmil ve tah 
miryollarr Trakyadan vürut e- liye ameliyesine başlandığı za
den eşyanın ve bilhassa zahire- man bundan pek çok istifade o
nin tahmil ve ihracı meslelesile lunacaktır. 

ı pek ziyade alil.kadar olmaktadır. Müşterilerinin daima memnu 
Her halde muhterem tüccarla niyetini celp eylemek gayesini 

rımız emin olabilirl::rki zahire- takip eden Şark demirvolları mu 
nin tahmil va tahliye ameliyesi amelatmm iyi bir tarzda cereya 
nin teshili hususunda icap eden mm temin etmek hususunda 
tedabirin kaffesi büyü.k l:.ir faali gösterdiği dikkat VP ihtimamın 
yetle tetkik ve tespit edilmiş o- isbatı için bittabi bu fırsatı ka
lup işbu tedbirler mümkün oldu çırmryacaktır. 
ğu kadar yakın bir zamanda İstanbul 24 haziran 1930 

F. L L. 
FABRİCA ZTALIANA LAMINE • MILA• O 

menfi münıaharFerrania Röntgen fili· 

GELMİŞTİR 
Tiırkh·e umuıııl acentası Umberto Rtforzo 

• Telefon llcn·~lıı .ı.1 !O. Be\l•~lıı osta kutusu :-.n 205 
....... 111111~.-.~~--inm:oı:iııiımııı ..... m::aııaıır,....,... 

SUI hazimdeo ve iııkibazdan müztaripmmna ? 
Her gOn bir su kadehi derununda bir •ltalıvı: 

bsiğı Eno'• " Fruit Salt " meyye tozu alınız. 

Altını~ senelik cihan~umul ~öhret ve muvaffekiyeti 
teseri kat'isiue delildir. 

Darül' aceze ınü~ürlülün~en: 
Kilo 
1500 
1500 

10000 

Reıakı üzunıii 

Beyaz pe)'nir. 
Pirinç 

1 

Şirketimizin his>eJarlar içtimaı Temmuzun 15 incl salı gilnil saat J0,3() 
ıa Galıta'dı Muradiye llanındı ikinci katta ,\Jehl1let Arif Bey yızıbıne· 

s:ııdcl:.i merh7.inde •di surette toplanacağından hissedarla,.mızm içıimaa 

takaddüm eden on gün zıJlıoda lıisse senetlerini tevdi ile mezkılı günde 
lçıimada hazır bulunmalın rica olunur. u1: · · tt rma"a seı~ 

R 1 u.nı ar ı g. .. ı.ı ....... .., 6 Q. ••• --

uzname m ila•;zum yoktur. ÇUnkü her gUnl 
1 - :vleclisi idare ve murakıp raporu braaq miktarı biraz daha azal
ı - Plloço v~ klru zarar hesabının kıraat! 

muktazi yerli mamulıltıııdan balatla ncv ve m:ktarı 

Bu.gün 4 UDC l2:lO_ 1.:ar~amha günü kıı.
. yedi 

<ı - Meclisi idare azısı intihabı, 4 - M• 

lstanbul ikinci Ticaret Mahkeme
sinden: 

lsıanbul"da Rıhtım hanında tica
retle müştegil iken elyevm ikamet
glhı meçhul olan tüccardan Hü;eyin 

Hafi Beyin 23-6-9:10 tarihinde iltnı ifü
sına ve 24·6-930 tarihinden itibaren 
iflAsın ıçılm• ını vt azayl mahke· 
medcn Recai Galip !:leyin iflls me
muru tayinine kar.ır verilmi~tir. 

l - :\lumailerhten .ılacak ve 
istihkak lddea edt nlerin işbu hıkla

nnı tarihi iltndan itibaren bir ay 
içinde mahkemede iiUs idaresine 
müraçaatla kayu ettirmeleri ve bu 
baptaki delillerin asıl veya miısad· 

dak suretlerini tc\'di eylemeleri. 
~ - Müflise hurcu olanların 

dahi keza bir ay içındc kendilerini 
bildirmeleri (hilifına hareket cczaı 

meouliyeti muciptir.) 
3 - ~lüfli<in mallarını her ne 

suretle olursa olsun cllcrındc bolun 
duranların o mallar üz.:rindeki hak 
lan mahfuz kalmak şartıle keza bir 
ay içinde i[)ds idaresi emrine tevdi 
etıneleri ve etmezlerse cezai mes'u., 

liycte ul';rayacakları gibi makbul maze 
retleri bulunmadıkça rüchanı hakla· 
rından mahr.um kalacaklardır. 

4 - ilk içtima 5 mayıs 1930 
tarihine müsactif pazırtes: gilnü uu 
H te mahkemenin iflls odasındı 

akdedileceğinden alacaklılann yevm 
ve vakti mozkarda blltsale veya 
bilvekile hazır bulunmaları v" mü[ 
ilsin müşterek borçluları ile kefille
rinin ve borcu tekeffül eden sair 
lclmseleıin içtimada bulunmajta halı· 

!arı bulunduğu icra ve lflls kanunu
nun 1!14 üncü maddesi mucibince 
tebliğ ve ilan olunur. -----

Sultanahmet Sulb :\ohhkcmesinden: 
Emlak ve Eytam Bankuiyle Se· 

feroğlu hemşiresi Vasilikl Illnımın 

şaylın muıasamf olduktan Bllyük· 
adada Rıhtım caddc<lnde 15 atik ve 
2b cedit numaralari• murakkam 69 
zira atik mahalde ma a\lu \'C sap; 
taralı Cafer Reyin kahvehanesi, ;ol 
ıara[ı CeW füyın kahvch•ncsi, arkası 
Kiryıko kaoabın honesi ve ön tarafı 

Rıhtım caddeslle mahdut w altı 

dükHn ve üzerinde iki oda bir hc
l!dan ibaret bir mıkdar bahçcvi 
muhtevi daununda bir acı su kU)USu 

oldu~u !'ibi diikkinın i~eri>i ı,iııl 

taşlmvl. doıenmiş ahşap iki btıan 
ib•reı nlan ltohv.h1ne lhalei eveliyesi 
er·· kıLn nı .. ,.c: 15 temmuz 9JO salı 
giınL •.at ı .ı ı~ ihJlci kat'iyesl icra 
kılı""?.acağtrıd:ı~ t<tlip olanlann kıymeti 

muhamminesi olan iki bin yeJiı il7. 
liranın yüzde on ni~betinde pey ak
çalannı mü~ıashlben yevm ve vakti 
meıkurda 929 .J.831 numarısiyle 

Sultıınahmet S;lh l\lahkemesine mü· 
ranaat eylemeleri lilzumu il!n. olunur. 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu ~Lktc~ •o'.<ı'c ="~ J5 

ıı:uayaene sba'ııan lcşımı aıkJar. 

S·ıltınabmet Sulh :\lahkemcsinden: 
Io:mlAk ve F.ytım Bankası ile 

Seferoğlu hemşiresi Va>iliki hanımın 
şaylan mutasam! bulunduktan Uiı

yOkadada Ayanikola caddesinde ,17 
mükerrı.:r numarah ve 1:"9 numaralı 
adada 9 numaralı par-el t•hnnda ve 
deruo unda sekiz a~ıç zeytin ve beş 
adet çam ve bcı adet incir ag"açları 
,. bir adet harap Urı kadim bııvuz 

ve bir adet kuyuyu mü~temil 86 
metro yüzünde ve derinlıği bir taraf
tan 90,35 ve diğer cihetten 96 ve 
arkası 76,25 metro mik'abında ma 
künım b>ğ mahallinin ih>lei eveli
yesi icra kılınmış \ c 15 temmuz 930 
salı gilnü saat on beşte ihalci kaı'i· 
ycsl icra kılınacağından talip olan
ların kıymeti muhammioesl olıo 

beher metro murabbaı elli kuruş 
itibariyle mecmuunun yüzde on nis
betinde pey akçılannı müsıuhlben 
yevm ve vakti mczkurdı 929-9616 
numarası ile Sulıanıhmet Sulh lah 
kemesine müracaat evlemelcri illn 
Q[unur. 

BıiyUk Kurk mağaz•sı 

GİORGİO MANDEL 
ller ne\i kürklerin yaz esnasında 

H~SN~ MUHAFAZASI 
maksıdllc lıusus! bir depoyu muh-
terem müşterilerinin 

bulundurduğunu iş'ar 

fahreyler. 

emrine amade 
etmekle heslıi 

l\ia~azaya teslim edilecek kürk
ler sığorta ku.npınya.ının \'ereceği 

polıçelcrle sureti hu,u ıyedc yangına 
karşı mücmmin boıunacak ar. 

Hu muns~ebetle mı::tazanın kurk 

mancolarınıu tam1rı \" va tahvili su
r<ıile ycnije çcv'1lıne,. muamelltlle 

yalııız 1 eylale kadar iştiğal edcce
gini muhterem müşterilerine hatır· 

latınz. 

lleıo;tlu J,tıklıll Cadde l 443 

Telefon lleyoıtlu 70b 

lıtanbulAs!iye Mahkemeıi ikinci 
Hukuk Dairesinden: 

lzn1ir sür'at JJostası 
(Gukcmal) \'apuru ~7 ha

ziran Cuma l .+,30d:ı Galata 
nhtıınındın hareketle Cumar 
tesi sabıht lzmlr'e ~idecek ve 
pazar 14,30 da lzmlrden ha· 
reketle paurıcsi sabahı gele 
cektir, 

Vapurda mükt m ne! bir 
orkestra Ye cazhant meı·cut· 
tur. 

Trabzon lüks posta 
S ıh vapuru p , b 
'- il 26Hazlran erşem 
günü saat 2llde 'irkeci rıhtımı 

dan har ketlt! (Zonguldak. İr. 
lıolu , Gerze, Samsun , Ordu 
Giresun, Görele, Trabzon, Rız 
ı lapavri, Hope ) ye azimet 
nynl hkelelerle Sumı~ne, \ akfı 
kebir, Görele, ~'at;a ve Ünye. 
yeye ugrayırak avdet cdeceknı 

Yük ve yolcu için mahal 
miıraeaat irkcci '1!1onu kar~ 
sınd~ Mizan Oglu 1 lan No; ~ 
Telefon lstanbul 35.+ ) 

Müddei İstanbul Tapu Müdürlü
ğünün müddeaaleyhler Madam Etli 
ve Şık sineması sahibi Abdülkadir ve 
Hacı Recep Beyler aleyhine ikame 
eylediği davada Madam Etil'in Abdül 
kadir ve Recep Beylere satmış oldu
ğu Pangaltıda Harbiye caddesinde 
85 numaralı apartımanın bedeli haki
kisi seksen altı bin lira olduğu halde 
bedeli ferağ harcından kazanmak e-l •=11-.. --... --...... •lllll> 
melite bedeli ferağı kırk bin lira gös TAViL ZADE VAPURLAR! 
termek ıurctile muamele yaptıkların
dand olayı Hazinenin mutazarrır bu
lunduğu iki bin beş yüz otuz liranın 
iki misil olarak damga resmilc bera
ber cemaen beş bin yüz elli iki lira
nın müddea aleyhlerden maa masa
rifi muhakeme ve ücreti vek8.Jet tah 
sili talep edilmesi üzerine müdei ve
kili tarafından verilen arzuhal sureti 
müddea aleyhlerden Madam Etil'e 
ikametgahının mechuliyctine binaen 
vechi kanuni dairesinde ilanen teb-

Muntazam Ayvalık. pottaıı 

~Selamet•. 
F~ va {lUrtı: : '

1 

Her Perşembe saat 1 i:uc 
Sirkeciden hareketi<! Gelibolu, 
Çenakkale, Ktiçükkuyu, Al
tunoluk, Edremit, Burhaıuyea 

liğ edilmiş olduğu halde müddeti zar ve Ayvalığa azimet ve u ı 
finda cevap vermediğinden hakkında det edecektir. 
muamelesiz gıyap kararı bil'ittihaz Yolcu bileti vapurda da 
yev~ tahkik 1 7 temmuz ?30 perşem verilir. Cuma akşamı &ır mL 
be gunu saat 13,5 ·a tayın kılınmış . . ~ 

v~ bu bapt~ki kar~rı gıra~i Mahkeme 1 yolcuları tr:ne yetı?tırılır. 
dıvanhane•ıne talık edılmış bulundu- Adr<!s : \ emi5te Tu ilzad 
ğundan mezburenin ıı:-uayyen gün v~ biraderler rdon' lstanbul 221 

saatta Mahkemeye bızzat gclmesı •:============::ı veya bir vekili kanuni göndermesi ve !! • 
aksi .. takdfrde ~~yabi .muameteye te- Yelkenci vapurları 
vessul cdılccegı tebhg makamına 

kaim olmak üzre ilan olunur. Karadeniz postası 
Sultanahmot 5 inci Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: VAT AN ~5l~~~';',;n 
Terekesinin tasfiyesine mahkeme- ç } 

cc kar•r verilen limoncu müteveffa ar~a 11 l ja 
Mihalın salığında uhtei tasarrufunda '!! 
bulunan Fethiye civarında Katip 
müsl.ihattin mahallesinde Kalpakcı 
çeımesi sokağında üç oda ve bir mik 
tar bahçe ve bodurum ve mutfak ve 
hela ve mil§ttmilatı aaireyi havi S nu 
maralı kargir ve iç bölmeleri ahşap 
mücettet bir bap hane açık arttırma 
usulile satılacağından talip olanların 
kıymeti muhammcnesi olan 1250 li
ranın yüzde onu nisbetinde pey para
sile 31. 7 /930 tarihine müsadif per
şembe günü saat 14 te Sultanahmet 
beşinci ıulh hukuk mahkemesine mü 
racaatları lüzumu ilin olunur. 

lat. İcra Riyasetinden: 
Sirkecide Letafet hanında 5 numa 

rada Kollektif şerik olarak kantariye 
ticaretile i~tiğal eden Çehreli zade 
Arif Hikmet mahtumları Ali ve Fer
hat Efendilerin konkordato için müh 
Jet itası talebile İstanbul icra itiraz 
ve şikiıyet mercüne vuku bulan mü
racaatları üzerine icra kılınan tetki~ 
kat neticesinde konkordato talebinin 
nazan itibara alınmasına ve icra ve 
iflas kanununun 278 ve 279 uncu 
mııddeleri mucibince borçluya iki ay 
mühlet verilmesine ve Galatada Ada
let hanında avukat Ahmet Refik Be
yin komser tayinine ve işbu mühletin 
ilanile beraber icra ve tapo sicil me
murluklanna bildirilmesine karar ve
rilmit olduğu ilan olunur. 

~lstanbul'da Barnatan hanında 

1\1. ANAV tlcarethftnesi 

Kadınlara mahsu, son moda 

çantalarının Paris'ten gctirdiıtl 

muhterem mü~terilcrine lş"ar 

eyler. Toptan ve perakende 

s_ans. 

akşamı Sirkeci r rıhtımından 

hareketle ( Zonguldak ine
bolu, Samsun, Ordu Glreson, 
Trabzon, i.ırmene, ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir 

Tafsll1t için Sirkecide yelkeı 
el hanında kAln acentasına m 
racaıı.l Tel. lstanbul 1515 ..................... 

lstanbul Dördüncü icra Memı ı 
(uğuna: L 

Pertevniyal vakfının Seniye, F ~ 
fie, Fatma, Fahire; Hacer Sabat 
Hanımlarla hmail Ferit Bey zimm .ı 
!erindeki alacağından dolayı mcrh ır 
bulunan Mahmutpa..,da Hoca Ka 
güntni mahallesinde Hoca ham • 
kağında atik 11 cedit 8 No. muk 
dema hane elyevm derununa c 
Halkalı nısıf masura mai luizi lı.ı 
arsa otuz gün müddetle ilk müza 
deye konmuştur. Hududu sağ tar 
Şerif Abdullah paşa vercscsine ait 
sa, sol tarafı Hoca hanı ve arka 
rafı Acımusluk sokağı ve ön tar 
Kasımoğlu sokağı ile mahtutt 
Derununda harap bir hamam ve 
mutbah ve kömürlük ve su hazir 
ile iki kuyu ve iki incir ve bir ay 
ağacı vardır. Mesahası tahmin 
2500 iki bin beş yüz arşın olup k 
meti muahammineai tamamı 150 
on beş bin liradır. Talip olanlar l 
mcti muhamınenesinin yüzde o 
nisbetinde pey ak\csİ ve 926-8 
dosya numarasile 31 7 930 tarihıı 
müracaatla fazla malumat istiyen~ 
memuriyetinizce ita editeceğin'I 
bizzat veya bitvek.ile saat 14 ten 
ya kadar l!!iiracaat eylemeleri ilar 
hınw;. 
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TUZLA iÇMELERi 

EnıniJef san~ı~ı ınO~ürlll~ün~en : 
a~ılıyor. 4 temmuzdan itibaren 

17172 İki roza yüzük bir incili nazarlık altını. Fitnat H. 
17203 Bir roza pantantif bir roza 'yüzük bir altın bilezik. Mer 

yemH. 
ı7205 Bir çift pırlanta . tektaş küpe bir roza madalyon (par

çası kağıda sarılı) iki pırlanta çıplak taş bir roza iğne 

trenler başlayacaktır 

~1üce,rherat satışı ilanı 
parçası. Ayşe Mediha H . 

17209 İki altın saat bir altın madalye. Fatma H. 
Bir altın köstek 25,5 dirhem İsmet H. 17257 Bir pırlanta yüzük. Saadet H. 
İki adet inci. Fatma Vasfiye H. Yukarda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat mukabi 
Bir çift roza küpe (bir taşı noksan) yetmiş beş dirhem !inde Emniyet Sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği 
gümüş Zahide H. vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ih-
Bir çift roza gül küpe. Seyfeddin B. barname teblig" edildig- i halde gene tediyei deyin eylememiş ol Bir çift roza küpe Şefika H. Glasyeri ( Buz dolabı ) uyesinde Her 
Bir pırlanta tektaş yüzük bir roza gül yüzük.F.atmaH. duklarından ecnassı yukarıda gösterilen merhunattan deyne feyi milkemmelen hUsnU muhafaza edil· 
Bir pırlantalı dal iğne. Kemal B. kifayet edecek miktarı Sandık satış amiri ile icra memuru hu- dlgl gibi her dakllr.a saf buz 
Bir roza hurda dal iğne. Mehmet Yusuf R zurile 24 Temmuz perşembe ve 26 Cumartesi günleri saat 10 temin edlleblllr 
Yüz doksan beş dirhem gümüş. Ülfet H. dan 16 ya kadar ve 27 inci pazar günü saat 10 dan 12 ye ka <lar HU9'U81 teel•ala ihtiyaç yoktur 
Sekiz yüz dirhem gümüş. Behire H. Sandık satış amirliğindeki camekanda teşhir ve 28 inci Pa- Türkiye için yegane acentalan: 

Bir pırlantalı nal yüzük. (bir taşı noksan) NamıiyeH. zartesi günü saat 14 te Şehremaneti Sandal Bedesteninde bil- " IELYı'U 'TnH cnHPOH'T'ınN '' 
Bir çift roza küpe. Zehra H. müzayede satılacağından talip olanların teşhir günleri Sandık 111 U U 8 U 
Bir çift roza küpe. tıımet H. satış amirliğine ve satış günü mahalli müzayedeye ve tediyei Müşterilerin emrine amade mUtehas-
İki roza iğne. Ayşe H. deyin veya tecdidi muamele etmek istiyen medyunların hita- sıs mühendisler bulunduran yegane 
Bir çift roza kiipe. Suat R mı müzayededen evvel Sandık idaresine müracaat eylemeleri mlleeseaedlr. 
Bir altın saat. Kenan B. lüzumu ilan olunur. Satış ve teşhir mahalll: 
Bir çift roza küpe (ortası sırça) iki roza pantantif b1r --G M b 1 M d ı d lstanbul'da Hamldlye caddesinde No. 
altın saat bir altın yüzük bir altın iğne. Rüstem B. u 1) C)ZC) u ur unun en 1 

28, Telefon: lstanbul 182 
Bir çift roza küpe bir roza yüaük. Fatma H. ı U U U ' Y ' Beyoğlun'da lstiklıU caddesinde Ne. 
Dokuz miskal inci. Hüsnü B. 1 - Gümrükler muhafazası- den alınacaktır ~61E T~ljf~n:ABiy~ğl: .~a~ E s H ı L A T 

Bir ç~ft ro~. küpe iki r~za yüzük (bir ta~ı noksa~? bir nın (1) numaralı vapurunun ta- ... 3 - '!'eklif mutedil görüldü- ................ .. 
~oza ığne .ıki .altı s~t bır altın ~ordon bir altın kostek miratı 20 gün müddetle ve ka- gu .t~~ı~de 5 Temm~z C"!mar- 11iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~iiiijiiiiii!iiiiiji!i!i!ij!jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;:J----:::---:-:--:;---:---
uç al~ın bılezı~. 43 di~.he~. Nacıye H. palı zarfla münakasaya konul- t~sı ~u saat 14 te ıhaleı.~a-ı ! lSTANBUL VILAYl':Tl SatJIIk hane 
Bir çıft roza kupe. Husnu B. tu tıyesı ıcra kılınacağından gum- DEFTERDARLIK iLANA 
Bir çift "roza küpe bir roza iğne bir roza yüzük.NafiaH m~s r.Ş . rük muhafaza müdüriyetinde Ti ErenköyUrıdc .· ahrayı cedıı 
Bir çift roza küpe. Kadriye H. - artname suretı musad- vakti muayyeninde teminatları- İİlllllll!!!!llll!llllll!l ___ lm!l ___ lll!I___________ mabaliesinde lucı:arba.~ı sokn 
Bir çift roza gül küpe. Fatma Zehra H. dakaları Muhafaza mü~_i,iriyetin ru hamilen hazır bulunmaları. Ba'nrköy nıal müdürlüğünden: ğında Zihni pa~a kii~ku kar~ısın· 
Bir roza gül yüzük. Ayşe Mihri H. Eınlak ve E t B k I t K" 1 k h N K rt k . da üç kattan ibaret 8 oda, , 
tki altın bileZ'ik 20,5 dirhem bir roza yüzük iki altın Y anı an ası S an- ıra 1 ane: umara 

4 
a 

1 
arya arıye- helA, ı kiler, ı mutfak. ı kuyll-

~at biri mineli bir gü~üş tabak_:ı. _Memduha H. bul şubesinden: si~de üst ka~ üç oda ~ir sofa bir mutb~h ve 2 sofa ve s dönuın arazı üı< 
B!r a~tm gerdanlı~.2ı <;fu:hem. Kamıl B. . . K' A mıkdarı kAf 1 bahçe hır sene müddetle kıraya rinde cşcarı müsmireyi ha,l 
Bır çıft pırlanta kupe ıkı tatı noksan (orta yen ın- ıralık emlak ·ı kt' B d ı· b k l' d. Şe . . bahçeli bir bap hane satılıktı! cl). Fatma Banu H. verı ece ır. e e J sa ı ı 170 ıra ır. raıtı Taliplerin gezmek için Zihnlpa~ 

Esas No. Mevki 1 Se i b d il d' h 1 Bir çift roza küpe. ~i~ H. ' ve nev ne;carıe e te ıye i a eyi müteakıp Jefaten icar muame- köşküne ve pazarlık için de 

Blrket p~,:nıalı bilezık (ıki taıı noksan). Me~ •ev- 2 Galata Yolcu salunu karşısında atik mezbaha 780 ele.si 9-7-930 çarşamb~ guM nü saat 14 te Bakır- Galatada Ablt hanında ikinci 
P-,- binaıı mU~temllAnndan aln adet oda k M l M d J "'d J • 1 l katta 42 numarada Kemalettin 

Bir roza yüzük. Mehmet Ali B. ı 2 Galata Yolcu salonn karşısı atik mezbaha 300 öy a mu Ür üğün e a enı suret e yapı a- Beye: m!lracatlan. / 
Bir çift roaa küpe bir roza iğne. Muıtfa B. binası mUttemlJ&tından Depo caktır. -r.lanbul Dördüncü icra Dair' 

.ıraz No. mcrhunaun cin9 ve ncv'iel mıktan Borçlunun ilmi 

12203 
12254 
12356 

12373 
12391 
12406 
ı2474 

12497 
12609 
12665 
12683 
12697 
ı2707 

12817 
12819 
ı2852 

12913 

13029 
13092 
13144 

~3288 

13548 
13584 
13635 
ıa1121 
13922 

ı4428 

14514 

14710 
147lt 

14732 
1474f 

Tamamen otomatik 
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Bir roza tektaş yüzük. Fatma İhıan H. il Galata Yolcu salonu karşısı atik mezbaha 850 • • • tinden: 

1
1..: altm t. A Ş hzat H Rabia Hanımın borcundan doll 
,.. saa Yte e · binası mU,!tmi!Anndan ı No. Jı dukk•n b · · • " Bakırköy malmüdü lu" ~ - d birinci derece birinci sıra numara' u 

Bir pırlantalı pantantif bir pırlantalı bilulk iki roza 1! Galata Yolcu salunu karşısı atik mezbaha 84 r o un en: le ipotek irae eylediği Begik.Ul~ bir 

l47!IO 
14754 
147!1e 

ıws 
1487' 
148Q4 
14971 
ısooe 

ısoıı 

ıınıı 
ıııı20 

11129 

ll170 
1527'1 
15304 
15399 
ı5454 
15483 
16489 
16499 
ı5546 

U690 

13728 

15739 

ı6sıo 

\5814 
15887 
15970 
151176 
1.598& 
15998 

16070 
16095 
.6169 

16295 
ı6310 

16381 

16425 

ı6555 

16567 

16588 
16617 
16635 
ı6640 

ı6676 
16713 
16785 

16831 
16834 
16857 

16868 
16873 
16932 
16952 
16985 
ı7013 
U020 

yU2Uk bir pırlantalı yüzük. Mm. Mari binası müştemlllnndan 2 No. lı dUkk&n Kiralık Gazino: N. 3 Kalitarya kariyesinde Yeni mahallede İhlamur caddeaİllJI 
Bir roza tektq yüzük. Pakize H. il Galata Yolcu salonu kartısl atik mezbaha 120 k' l' d d b atik 60 cedit 73 numaralı maa ıı.Jı~ 
Bet buçuk miskal inci. İbrahim f. binası mUttemilAtından 4 No. lı dükkAn muhammen ırası 60 ıra ır. Mü deti icar ir bir bap hane !halci evvellyeıinin jr 

Bir altın madalya. Hatçe Behice H. 1 Galata Yolcu salonu karşısı atik mezbaha 210 senedir. Kira şerati defaten kira muamelesi ra&l ;,ın otıu glln mUddetle mllzaf: 

İki "--'"- (b' ta k ) run- H"lmf B b d deye konulmuıtur. Ve bin bet ro.ıa ywowı. ır 91 no ıan · .,....,yman ı • !nası müşteınilttın an 18 No. lı Garaj b - M t t B k k Ura bedelle talibi uhdeıı"nde olup Jll 
..,,r ltm at tı F "ka N f' H &ı•d h ıc 9-7-930 · çarQam a gunu saa 14 e a lr öy .uı a ea maa §a en. aı e ıse . • a mu arrer emil bilmilzayede bir sene müddetle kiraya v lei kat'lyeıl icra kılınmak üzre ve . 
İki çift roza küpe bir elmaslı saat (bir tatı nokıan) bir verlleccAfnden taliplerin ihaleye mUsadlf 1/71930 salı günü ııııat Malmüdüriyetinde aleni surette yapılacaktır. zayede bet zamla on bet gün mil 
a1tm kordon !7 dirhem. Sündüs H. ~-a:tıda şubemize müracaatları. * * * detle müzayedeye konulmuıtur. 
Bir altm k&tek. Emine Nazire H. İ ---'-------------------- k k I d ) d Hududu bir tarafı: vakfa ait a 

Sıanbul Adlı"ye L .. dü l" x-;; d Ba ır öy ma mü ür üğün en: ve bir tarafı Abdullab Beyin atik j 
Altı gUmüı kaıık. Menekşe H. evazım mu r U5ull en: K" 1 k h N 9 K l't k . No. lu hanesi ve tarafeyinin tarik 
Bir pnlantalı dal iğne bir pırlanta mark yüzük bir ro- lstanbul Umumi Hapishane ve Tevkllh~r.e i bastagıl.ııı için bir ıra 1 

ane: ' 
17 

ve i a t arya anyc- mahdut ıekiz yüz arım terbünde 
sa yüzük bir altın köstek iki altın bilezi' iki altın.acı- ıene zarhnda muktazi 3280 kilo koyun' eti ne 22200 kAse yoğurt sinde sekiz oda iki helıi bir sene müddetle ki• raziden tahminen iki yUz arşın m•~ 
at. Hacer H. ve 5040 kilo ıilt münakasaya vaz'edilmiştir. Talipler şartnameyi raya verı'lecektir. Bedeli sabıkı 130 liradır. Şe- li İblamur sokağına nazıı ahşap )1 

Bır. ro•D tekta" yu·· zük' Ayı H k Ad ve, bostan üstü sokag"' ına nazır ta 
- • , e • görme Uzre llye levazım memurJuı.una ve münakasaya l•tlrak İki .. n .. m. F H 6 • 't' t d' "h l ' üt k' d f: t. ' nen yüz doksan arşın terbiinde aJı roza,-~-· atına • etınek üzre teminatı muvakkıtelerile birlilcte 13-7-930 tarihine raı ı e ıye ı a eyı m ea ıp e a en ıcar mu- samanlık ve iki oda ve he13.yı mu11 

Bir güınut çanta roza markalı. Cevdet B .. dlf .. " 15 d f d 1 k .. kkll L amelesı" 9-7-930 çarşamba günü saat 14 te Ba- vi olup tahminen dört yüz aram ıe 
Bir altın ..ıkked- gerdanlık. t•m*" H. mu~a pazar gunu saat te e ter ar ı ta muteşe .. omisyo- .• ... ~.. D ,... biinde ki mahalli dahi ikiye müfrC 
Bir çift ron. kUpe. Ayıe H. numahsusuna müracaatları ilı\n olunur. kırköy müdüriyetinde yapılacaktır. M. bahçedir. Evsafı ve müttemlliitı· t~' 
Bir çift roza küpe. Zehra H. • * * mur sokağına nazır cedit 73 No. 
Bir pırlanta ağraf. Hikmet B. D ı 4 D • il ahşap konağa bahçe kapısından ı' 
Bir altın aaat maa köstek ı2 dirhem. Veli Ef. ev eı emıryo arı Bakırköy malmüdürlüğünden: rildikte etrafı taş dıvarla mahfuz c 

K
• l k h N M" k K }'t k • carıgaymmüsmireli bahçeden yedi 

Bir yakut yüzük bir elmaslı saat bir altın saat bir al- d ıra 1 ane: • 4 U errer a 1 arya arı- yak mermer merdiveni, zemini ııt~ 
tın köstek bir altın kolye. Fethiye H. İ a re Sİ İ 1 an atı yesinde iki oda bir sene müddetle kiraya ve- meretrafı cameUnlı aabanlıktım ~il 
Bir roza kut iğne bir roza küpe teki iki roza yüzük bir kanatlı ahşap kapıdan zemini ahf'

1 

altın iğne. Fethiye H. rilecektir. Bedeli sabıkı 52 liradır. Şeraiti te- bir sofa üzerinde çifte Plaklı ayı>1\J 
Bir çift pırlanta küpe dört pırlantalı yüzük iki roza yü Eskişehir atelye~ine muktaıi beş teıgıl.hın kapalı zarfla mün~kasası dı'ye dec.aten kira muamelesı' 9_7_930 çarşamba iki çeşme vardır. Derununda bilJ;'ı 
zük. Zare Agya Ef. 

2 l Temmuz 930 pazartesi günli saat 15 de Ankarada Devlet li yUkleri ve dolapları bulunan biriSl 
M M t t B k k M 1 -d - • t' d çiçe dört oda bir hela, merdiven al 

Bir roza menekşe iğne yedi altın bilezik bir altın kor- dcmlryolları idaresinde yapılacaktır. gunu saa 14 e · a ır öy a mu urıye ın e dairi methalden zemin katına alış', 
don bir altın ~atlen 39 dirhem iki altın saat. Mehmet l~tirak edecekluin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aleni yapılacaktır. M. merdivenle lnlldikte bir başlık iiıl 
Şevki B. ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna vermeleri * • * rinde odun ve kömür!Uk mahalli 
Bir roza .. ôlzUk bir altın bilezik. Refika H lAzımdır. I d bela sabit dolap ve zemini kırık tfl

1 

)'W Ba lcırköy malmüdür üğün ent ta döşeli bozuk flrenk tuluıtı 
İki roza yUzük. Abdullah B. Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde An- y Jk d fı • k d 1 muhtacı tamir kemer ocaklı ve itti 
üç roza yüzük. Fatma H. karada ve Haydarp~ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. eşi öy e tayyare mü rezesı uman an ığı !inde çamaşırlık ve bir yüklilğii 
Bir pırlantalı yüzük. Şaziye H. * * * deposunda mevcut yağ bidonları ile gaz tene- bahçeye methali bulunan bir mut 
:air altın saat. Hasan Ka<ıif B. Derince limanına aelecek m alzemenin tahmil ve tahliyesi vardır. İkinci kata çıkıldıkta bir sc 

y .. kelerinin satış muamelesi 12-7-930 cumartesi üzerinde birisinin derunlnde hel 
Bir altın bilezik iki çift altm kUpe 6 dirhem. EmlneH. kapalı zarfla münakasaya konmuştur. bulunan yüksek ve dolaplı büyük 
Üç roza yüzük bir çift roza küpe bir roza iğne. Ahmet Münakasa 12 Temmuz cumartesi günü saat 16 da Ankarada vünü saat 14 te Bakırköy Malmüdüriyetinde oda daha uat katta bir sofa Uzeri~ 
Daruh B. Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. aleni yapılacaktır. M. yüklü ve dolaplı be, oda camek~ 
Bir çift roza ...;11 küpe. Emine H, İ§tirak edeceklerin teklif mektuplarım ayni günde saat • * • balkonumıu limonluk olup z• 6W k d .. k k . A • ur.ı 1 . "' ahşaptır. Ve bir beli ve bir kiler 

B
ir roza ı~e. Nesı"be H. ı5,30 a a ar muna asa omısyont! katıp 6 ne verme erı la- d b 11 

6U dır Bakırköy malmüdürlüğün en: a stkat tavanlı ~atı altı büyük 
Bir prrlantalı kıravat iğnesi bir zilmrllt yüzük. Muam zım · oda olup tarafeyinde bir kısmı bil 
mer 'B. Talipler münakasa şartnameırini 5 lira mukabilinde Anka- Kiralık hane N. 117 Kalitarya kariyesinde çe altı adet dolap vardır. Derunıı~ 
Bir çift roza kilpe. Mehmet Ali B. rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. k 'k' od b' f: Jt k t b' od b' Abdullah ve Tevfik Beyler kiracı 

par 
da 

lık 
Ta 
ye 

m 
lar 
ra 
ni 
ya 

Bir gümüş saat doksan dirhem gümüş. Fatma Saa- Qı'~cırcı' ~g~d pusknllerı' S'blınas ü&t at l 1 a ır so a a a ır a ır :~~~: z~%~n~o;:.~~:~z;:lık ~~~tt ~~: Hpı~lantalı pantantif (bir ta•ı noksan) altı inci nok 0 U U 10 01 U 1 mutbah bir htl~ bir sene müddetle kiraya bahirırhmeıeazkvı~ır~"r.rtabalıhakyvtaandörtiasytiaakbı~ 
.. verilecektir. Muhammen kiymeti 120 liradır. r 

san Mehmet Bedri B T " İ " • h • " d " } " divenli aralık mUfrez bahçeye met B 
Bir. çift roza küpe bir. roza yüzük bir elmaslı saat (iki ll Ull ın ISar Uffi Uffi ffiU Ur U- Şeraiti tediye ihaleyi müteakıp defa ten kira bulunan iki oda bir samanlık bir 1 

t k ) bir altın k 1 11 d' h A H .., " d } • b mea ve yalaklı bir havuz olup yaP aşı no san o ye ır em. yşe . gun en: . muame esı 9-7-930 çarşam a günü saat 14 te rafındaki beton merdivenli üst·~ 
Bir roza pantantif. Makbule H. M l d • • d l k M fındaki setli bahçeye methali va•• d 
Bir çift roza küpe bir altın saat bir altın bilezik dokuz Clbali fabrikası ile levazım anbarlarında bir ~ene zarhnda biri· Bakırköy a mü ürıyetın e yapı aca tır. • Muhtacı tamir işbu emlakin kıyrıı' 
dirhem. Hava Samiye H. lcecek olan siğara k&ğıtları pilskUJleri pazarlıkla ~anlacağından * * * muhammenesi dört bin üç yüz "' 

Bı'r cı"ft roza ku""pe Velı' B l l d dır. İ•tirasına, talip olanlar ve 
0
' 

, · · taliplerin yüzde yedı buçuk teminatı muvakkateıerı ııe 28 619so Bakırköy ma müdür ü~ün en: • Bir roza margiz yüzük. Emine Nazire .., 6 ziyade malumat almak istiyenıer 
cumartesi günü saıt ıo,so da Galatadıı mübayaat konılsyonundı Kiralık hane N. 116 Kalitarya kariyesinde ymeti muhammenesinin yüzde 1 

Bir çift roza yüzük. Leman H. , bulunmaları. nisbetinde pey akçesini vo 929.4 
Bir pırlantalı dal iğne. Halide H. üst kat ÜÇ oda bir sofa alt kat taşlık ve hel~ Dosya numaralarile, İstanbul 4 ~ 
Bir çift roza küpe. Halil B. ,, z I~ ~ ~ 1 ~ı·ı . as tı' ~en . CÜ icra memurluğuna müracaat' 
Bir ro~a yüzük dört altın madalyon. Nazmiye H. on~u g e e e flJ e Il 

1 
bir sene müddetle kiraya verilecektir. Şeraiti meleri ve 12/ 7/ 930 tarihinde s.a~' 

B
. f k ld • · b' 1 ·· k b' U k fi • denl6 ya kadar ihalei katiye•I 1 ır çı t roza o ügmesı ır pırlanta ı yuzü ır roza tedı'ye ı'haleyı' mu-tea ıp de aten ıcar muame-

z ld k d 
· · • f (Ç 'h tt") k ı kılınacağı illin olunur. 

kuş igne. Ceylanyar H. ongu a eresının sag tara ının arşı c1 e ıımen beton arme kısmen harçlı taştan olarak inşau mukarrer lesi 9·7-930 çarşamba günü saat 14 te Bakırköy Sultanahmet 5 inci Sulh Hıı~ 
Bir çift roza küpe. Naciye H. . ( 

5 
) r b d r 'fl' . d T ari. Hakimliğinden: . ô 

Bir pırlanta tcktaş yüzük. Makbule H. 4 843 ıra e e ı keiı 1 ııtinat uvarı lO emmu.z 930 t - Malmüdüriyetinde aleni suretle yapılacaktır.M Eyip Sultanda. Rami karye••~ 
Bir çft roza küpe br roza ak iğne biı- altın kordon ıür- hine müsadif Perşembe günü saat 16 da Zonguldak belediye Boşnak mahallesinde, Abdullah /. 

dairesinde ihalesi yapılmak üzere münakasaya konulmuştµr. PERTEVNlYAL VAKFI AKARATINDAN: sokağında, No. 2 hane açık arttı 
güsü elmaslı. Fatma H. Ma~· ve fenni şartnamesile plan ve pro1" e ve ke•ifnamesi İB- usulile satılıktır. Kıymeti muh'rıı• 
B

. la 1 h d · • M h M B ., Şişli'de bzet pafı şokağında Valide apammanının 7, il, 10. 11 nume- ., ır pır nta ı ur a ıgne. e met uammer . 1 tan 1 ve Ankara Şehremanetinde ve Zonguldak, Bartin ve :e- rola dalrılerl nesi 965 liradır. İki kattan mür•~i 
Bir çift roza küpe (bir taşı noksan). Atiye H. reğli Belediye daireeinde mevcuttur. Taliplerin bunları görüp ICöprUbafı Valide Hanı deranu No 10 mağaza altı oda bir sofa. bir bahçeyi h•'. 
Bir prrlanta akar pantantif bir altm saat. Arif B. 1 ona göre müracaat etmeleri ilan o. huıur. • Alı:aaray Alem Bıy mabılleıl Vezir çeşme solca~ı No ıo h•P• istiyenkrin, yüzde on pey akçcş• 
Bir altın kordon 25 dirhem. Mehmet Necati B. ı•atı1günü olan 31 temmuz 930 

Al Kit h 
ı R.•ı•~ı v ... ılı ,,..ı>.V .,..ır · · ~ -. ie.n ~·ıllpsln ille defa ~ttirJl.tar. Mü· d it' 

Bir çift roza küpe. Şaziye H. KARON man ap 81'""' • maaşle muatahdem memurlar da ba- .. Je gUnU olan ~em e günti saat on örtte su 
Bir roza yarım gerdanlık. Mehmet Muzaffer ll. , Beyol!lu "'' ·- - · .u•••ltbaneden reme dahildir. ı 929 bütçesindek~ as- çalışacaktır. r.:vkaf m~dürl· met beşinci ıulh hukuk mahkeı11 
Bir roza vddız iii:no. Melunet Kemal B. · ıeklilnımenin ıarıı lmlhı ~ .. '.""'

1 
~,1ıar~,~ıaaına göre bareme ıtbal •••• Dublt: hira ı<elmcleri ilan olunur. 1 

(llamıde müpoleri•tir .,..ı mıf er..... Meı'nl miidürii BurbaneP 


