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ÇARŞA~IBt\ BUGÜ~ 
2 inci sahiiede · ~ rlne çok ehemmiyet Ye

rilecek -4 HA ?:IRAN 1930 1-- Harici ve 80:1 haberler 
2- Neron tarihi tefrika ~ 3- Amanullah Han lstanhula 

~ geliyor 
~ ir.ci Hne, No 1548 3 üncil sahifede 4- Şehir haberleri 

; 4 uncu sahifede· 
~USHASI 5 KURUSTUR 

1- Oç. aylıklar ne vakit ba,
lıynr? 

2- Bu sene mcslelt dersle-

; 
; 

t- felek 
2- Hlkdye S Rotnan 

K1t" a rekabetleri 

Avrupa federasyonu fikrinin 
sıralarda meydana atılması 

~l'ne!milel hayatın mühim bir 
"hnı ifade etmesi itibarile çok 
ll~anı dikkattir. Avrupa birliği 
~neden ihtiyaç hissedilmiştir? 
~rupanın siyasi ve iktrsadi ha

latı her halde normal bir cere
lan takip etmediği isindir ki 

nun ıslahı lüzumu duyulmuş 
ı birlik teklifi bir saliih çaresi 
1-rak ileri sürülmüştür. Demek 
~Cemiyeti Akvam teşekkülü 
~hey divanı adaleti, Kellog 
~Sakı gibi daha geniş ve cihan 
~iıl gayeler ile vücude geti
ltııiş olan müesseseler, Avrupa 

lııı ıztıraplarına çaresaz olama
~Şlardır, ve atiyen olmaları i
n de ümit beslenmemektedir. 
\~rupa federasyonu her halde 
~nelmilel hayatın tanzimi nok 
1i nazarından bir terakki eseri 
Şltil etmediğine kani olmak ıa 

clır. Cemiyeti Akvam nazari 
.,1-rak devletler cemiyetinin mü 
"ltı. meselelerini adalet ve mü
~~at hisleri ile halledebilmek i
~ teşkil olunmuş umumi bir 
~tlletler şurası manzarasını arz 
~llıesine rağmen hakikatte bu 

hiyeti muhafaza edememiştir 
~eden? Çünkii bu teşekkül için
'C de beynelmi11"" hayatın miite 
~liibeleri denilebilecek bazı dev 
:tler, bazı devlet ziimreleri, im 
ij~azh mevkiler almışlar ve bu 

iyetten hodbiname istifade 
~llarına sapmışlardır. Bunun 
~tı. bidayette beşeriyetin en bü 
llik bir ümit kaynağı olan bu 
~Uessese de zaman ile yıpran-
~ış ve ruhlardaki ilk tesirini, fi
tlerdeki ilk otoritesini yavaş 
~vaş kaybetmiştir. Cemiyeti 
kvamın bu malfiliyeti şüphe
~ Avrupa işlerinde hissedil
ış ve şimdi asıl bu malfiliyetin 
~avisi suretile vaziyetin ısla
tıa çalışılacak bir de kıt'avl, 
~tıi bir teşekkül ile işe başlaml 

liıak istenilmiştir. Kıt'a rekabet 
~tine meydan açacak teşebbüs
~! siyasi muvazene pirensipine 
~ha geniş bir esas hazırlıyan 
r hareket mahiyeti ihraz eder 

it beşeriyet sulh ve terakk1 na-
1tıa bundan biiyiik bir istifade 
ittin edemez. Zaten cihan siya 
tinde az çok tebelliir etmiş o
tı. kıt'avi zl!mreler vardır ki, 
nları biribirine karşı hareke
!?;etirmekfaydalı birsey olmaz. . . 
tııal Amerikası,Latin Amerika 
Avrupa, Rusya, Asya siya

ler birliğinin hedefi olan Afri
nın da yarın öbürgün bir küt
halinde bu harekete iştirak 
ltıiyeceğini kimse temin ede
:z. Beynelmilel hayatın tanzi
ı, devletler arasındaki müna
betıere adalet ve müsavat his 
tinin hakim kılrnması suretile 
ha kolay mümkiin olabilir. 

1t'avi teşekküller bir müvaze
vasıtası telakki ediliyorsa 

tı.lann da biiyüğü kllçüğü ola
leceğini hatırdan çıkarmamak 
Ztnıdır. Medeniyetin hali ha
. nda kıt'alar nihayet coğrafi 

t ifadeden başka bir manayı 
. 'z olmamalıdır. Başka türlü 

i 1 
1 düşünce beşeriyet için bir 

r~ 1akki değil bir tehlike teşkil 
ebiJir. 

ZEKİ MESUT 

y 
~. ~renses heana Toro& 

ekspresile geliyor 
lVrısırda Romanya sefaretha

Sinde misafir bulunan Roma
a kıralıçasının kerimesi pren
İleananın Toros ekspresile 

anbula geleceği haber veril-
Ştir. Prensesin cuma günü 
'-Ydar paşaya muvasaUltı bek 
nıektedir. 

f:;'ırka grupu içtimaı 
C. H. F. Müfettişliğinden: 
Cemiyeti umumiye! belediye 

1•ka grupu 5 Haziran 930 Per
be günü saat on dörtte Fırka 

•rke2inde toplanacaktır. Muhte
~tn azanın her halde hazır bulun

ları mercudur. 

' 

'Tekaüt kanunu Mecliste kabul edildi ve ismet Paşa Hazretleri 
musip bir, teklifte bulundular ... dün a~kışlarla kabul edilen çok 

İsmet Pş. Hz.nin lütufkar hareketi Türk- Macar Kararları ne? -
Kazım Karabekir, Ali İhsan, Refet, Ali Fuc- t tadei mücr1n1i11 mu-

p 1 k 
.. l 1. ahedesi hazırlandı .. 

Verıizelos nolctai nazarımız 
hakkında tafsilat istedi. 

asa arın te aut ınaas arına 150 ser ıra zam .. 
' ' ' 

Mesleki memuriyet iken 
ların mebusluk hizmeti 

mebusluğa 
fili hizmet 

intihap olunan
addedilecektir. 

Ağaoğlu Ahmet Beyin itirazları ve Hakkı Tarık Beyle münakaşaları 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Bu-ı 

gün B. M. Meclisinde yeni tekaüt 
kanunu Jayihası müzakere ve kabul 
edilmiştir. Yirmi üçüncü maddenin 
müzakeresi sıras1ncla esaslı münaka
şalar olmuştur. 

Ağa oğlu Ahmet B. in 
tenkidatı 

Maddede: "mesleki memuriyet 
olup meb'usluğa intihap olunanların 
meb'usluk hizmeti fili hizmet addo
lunur,, haykdi Ağa Oğlu Ahmet Bey 
tarafından tenkide uğradı. 

Ahmet B., ezcümle demigtir ki: 
"- Büyük prensiplerimiz vardır. ~ 

Bu madde prensiplerimizle tezat teş 
kil ediyor. Teşkililtı Esasiye kanumı 
memuriyetle meb'usluğu kabili telif 
görmemiştir. Memurların aldığı ma-
aş, bizim aldığımız tahsisattır .. ,-

Ahmet Bey devam etti: 

Macar Sefiri M. Tahi
nin beyanatı 

HükOmetimizle iadei mücrimin 
itilifnamesi aktetmek üzre Harici
ye Vekili Tevfik Rüştü Beyle temas-

Mübadil emlak maddesini kabul 
etmeyi diğer noktalarda 
müsaadekilr davranmamıza 
vabeste tutmak istiyorlar. 

ta bulunan Macar sefiri M · Tehi ATİNA 3 (Apo.) - M. Veı 
dün sabahki ekspresle Ankaradan · l h ; • kilil 
Ş.h -·mı"ze gelmı'ştı'r nıze os ancıye nazır ve e 

., . ")Ak A M. Tahi bu hususta bir muhar- mu a atında nkara Yunan se-
ı ririmize şu beyanatta bulunmuştur: firi tarafından gönderilen rapo-

- (Türk - Maca•) iadei mücri- run muhteviyatına muttali ol
min mukavelesi hazırlıkları ikmal e- duktan sonra mübadil emlake 
dillniştir · 't l 5 · · dd k b l d'l 

Mk 1 · klinlP t aı oan ıncıma e au eı u ave enın son şe cg eye . . .... 
bildirerek imzalamak için talimat is- mezden evvel teklıf edılen dıger 
tedim. tadilat hakkında Ankaranın nok 

Cevap alınca mukaveleyi imza i- tai nazan istimzaç edilmesi la
çin Ankaraya ~ideceğim. Bugünler- zım geldi"'i fikrini d•......,e an t-
de Peşteden tahmat almaklığun muh ı; -•.. Y e 
temeldir. Bu suretle hallolunacak ve miştir. Zira Yunanistan 5 inci 
muallak iş kalmamıg bulunacaktır. maddeyi kabl!! ederse Türkiye
Esasen çok kuvvetli kardeşlik ve . . • . 
dostluk rabıtalarile biribirlerlne bağ nın dıger noktalarda ısrar etmı 
lı olan Türkiye ile Macaristan ara- yeceği zannediliyordu. Bu ma
sında ihtilaf olması tasavvur edile - alde tanzim edilen talimat An-
mez.,,. .. • kara Yunan sefirine telgrafla . . 

T urk - Macar tıcaret gönderilmi!itir Ankara Yl.ın M " ı ı 

• 

ç 

• 
~· 

1 

"Gene sizi prensiplere, o kudsi 
prensiplere riayete "ıvet ediyorum. 
Eğer meb'usluk mu~ deti fil! hizmet 

AralarıPda şedit milnakaşalar cereyan eden 11.ğaoğlu 
Ahmet, Hakkı Tarık Beyler h d 

, . an . ren :ze os 
mua e eıı fi · d idik ır . • . se nn en cevap ge ten son-ı ıerek kat'i cevap kararlaştınla- lı 

ima edecek, velev uzaktan ima ede
cek, her hangi bir şekilde meb'usluk 
kabili telif değildir. Meb'usluk çok 
şerefli bir vazifedir. Bu vazife kabul 
edilirken Hakkı Tarık Beyin izah et
tiği mütalea ile endişeye düşecek 

Bundan sonra Çorum meb'usu İs
met B. madde lehinde beyanatta bu
lundu. 

Dünyada samımı bır dostluk var- ra yeni bir içtima daha aktedi- caktrr. • 

\ 
\ 

kimse yoktur. Zannetmem ki heyeti 
aliyeniz tarafından böyle ci<ı.s bir 

1 
düşünce ile bu madde üzerine düşe

tıı cek kimse bulunsun. 1 , • 

Bundan sonra Hakkı Tarık B. 
Ağa oğluna tekrar cevap vererek: 

- Takdir edemediğime mütees
sifim. Fakat ben de tatmin edilmiş 
değilim, Bence lıu madde bilakis bir 
meb'usun mürakabe vazifesini daha 
kuvvetle yapması için bir kuvvettir. 
Zira o düşünür ki bir daha meb'us 
olmazsam, hiç olmazsa tekaüt maa· 
§rmı alır, bir tarafa çeki1ir1 rahat e· 
derim.,,. 

Takrir 'reddolundu 
Ağaoğlunun takriri okundu. Bun

da, maddeden bu fıkranın ilgasını is 
tiyordu. Reye kondu. Nazarı dik
kate ahnmadı. 

İsmet Pş. Hz. nin bir 
teklifi 

Badehu İsmet Pş. '<Ünüye g.ele
rek: 

"- Milli mücadele esnasında bü
yük kumanda mevkiinde bulunanla
rın teka\it tahsisatına bir 
miktar zam yapılması hakkında be
yanatta bulundu: 

- Arkadaşlar! Bu maddeyi mü-
( Mabadi beşinci sahifede) 

Tekaliller hakkındaki teklifi 
şayanı kaimi gl!ri//en 
Hasan Jielıml bey 

addolunursa o vakit tekaütlük üzeri
ne icrayi tesir eder. Bu ise elim lıir 
vaziyet hasıl eder. Bunu inkar etme 
mek lazımgelir. 

Ceneral Gııro dün aksam 
Ankaraya hareket etti .. 

"Kuvayi icraiyeye istikamet ver
mek yüksek bir vazife, meb'usluk va
zifesidir. 

1•Bu vazifeyi memuriyet ve teka
üt müddeti tcliikki ederseniz elim bir 
tezada düşresiniz.. Vazifemizin en 
büyüğü mürakabedir. Mürakabe ile 
tekaüt bütçesi bir araya gelemez.". 

Ceneral sabahleyin Topkapı sarayını ve 
Evkat müzesini gezdi, öğleyin Valinin 
ziyafetinde bulundu, muşla Boğaziçinde 

Hakkı Tarık B. in cevabı 
Müteakiben Gireson meb'usu 

Hakkı Tarık Bey söz alarak Ağa oğ
lu Ahmet Beye cevap verdi: 

- Ahmet Bey ile hemfikir deği
lim. (Bravo sesleri.) . 

Hakkı Tarık B. devam etti: 
·- Teşkilatı Esasiye kanununda/ 

filvaki meb'usluğun memuriyetle bir
leşmiyeceği yazılıdır. Fakat kanunun 1 
bu maddesi ile bu fıkra arasında asıa 
münasebet yoktur . 1 

'"Farzedelim ki, başka bir Meclis 

bir de tenezzüh yaptı .. 

gel~~.;;~~ B. yerinden bağırdı: Diln V•ll bey tarafından Serkıldoryan'da 
- Başka Meclis değil, başka mil- şerefine vilrtlen :zly•ffelte 

!et. R~is Ahmet B. e hitaben: Hükfunetimizin misafiri olan 
- Ahmet Bey, sıranız gelince ceneral Guro dün sabah Topka-

devam edersiniz. pı sarayını ve Evkaf müzesini 
Tarık B. devamla: gezmiş ve saat yarımda cenera-[ 
- Başka Meclis değil, bagka mil- !in şerefine Vali Bey tarafından 1 

!et. Başka bir milletin Meclisini ele Serkldoryan'da l2 kişilik bir ö-1 
alalım. Bir memur meb'us oluyor, fa ) 
kat meb'usluğu tekaüt müddetinden ğle ziyafeti verilmiştir. 
sayılınıyacak. Bu ne demektir?. O Vali B. in ziyafeti 
memura, sen meb'us olma, bunu ka-
bul etme, demektir. Meb'uslar, tek- Bu ziyafette ceneral ile (Ya
rar avdetlerinde memurluklarmdaki ver!eri, Fransız sefiri kont dö 
hakkı kaybettiklerini görmemekle bu Şambron sefaret ataşe militeri 
rada ~~~akahe vazifesini daha sağ- kolonel Saro ataşe naval ku-
lanı gorur. Maddenın aynen kabu- ' . .. 
!üne taraftarım. . mandan Ovemı, uçünc!i kolor-

" .. du kumandanı Şükrü Naili paşa 

General 

·~ı 

Şekerden muamele ver: 
gisi alınmıyacak mı ? 

Ticaret Odası bugün toplanarak 
mamulatından da 

muamele vergisi alınmamasını isteyecek 

M. Tahl 

Şeker ve petrol inhisar idare 1 
şi dün akşam liiğvedilmiştir. İn 
hisar idaresinin tasfiyesine bu 
sabahtan itibaren başlanacaktır. 
Üç aylık tasfiye esnasında me-· sa bunun en iyi misali (Türk - Ma-

car) münasebatıdır. On gün evvel murlar vazifelerine devam ede
imza ettiğimiz yeni (TUrk - Macar) ceklerdir. İnhisann kalkmasile 
ticaret muahedesi mevkii mer'iyete şekerden muamele vergisi alma 
girmek üzredir. Bu muahede iki caktı. Halbuki d!in Ankaradan 
memleket iktisadi münasebatınm da- gele bi h be d M M r · 
ha ziyade inkişafını temin edecektir., n r . a r e. ·. ec ısı 

Sefir cenapları yazı şehrimizde lktısat enciiıneninın hançten ge 
geçirecek ve sonbaharda meaunen lecek şekerden ve dahilde imal 
Peşteye gidecektir. edilecek şekerden muamele ver 

Ceneral Müjen bugiin 
Parise dönüyor 

Ceneral Müjen bugün Parise 
avdet edecektir.Mumaileyh diin 
kendisile görüşen muharririmi
ze demiştir ki: 

gisi alınmamasına karar verildi 
fi bildirilmektedir. Yalnız şe
kerli mamulattan resim alına
caktır. Encümenin bu kararı 
Mecliste de kabul edilirse şeker 
fiatleri belki eskisinden daha 
düşük olabilecektir. 

• Bu sabah Ticaret Odası riya 
set divanı toplanacak ve lüzum 
görülürse Oda meclisi öğleden 
sonra fevkalade bir içtima yapa 
caktır. Bu içtimada şekerli da-

Oda umumi katibi 
Vehbi Bey 

hili maınulattan da muamele 
vergisi alınmaması için teşebbü ( 
satta bulunulmasına karar verii 
mesi muhtemeldir. 

Bugünden itibaren şekerin 
kilosundan 27 kuruş 20 santim : 
ve petrolün kilosundan 13 kn
ruş 20 santim resim alınacaktır. 1 

"- Dört beş sene evvel An
karada idim. Orada bir çok dos 
tlarnn vardı. Sevdiğim bu dost
larla görüşmek ve şirin memle
ketlerinizi bir kerre daha gör

; mek için gelmiş bulunuyorum. Tağşiş kanunu layihası Ankarayı şayanı hayret derece
de değişmiş buldum. Ankarada 
herhangi bir mali teşebbUste bu 

1 ıunmuş değilim. Yarın - bugün
memleketime avdet edeceğim. 

ihracatta hile yapan1ar ağır 
cezalara çarpılacaktır 

Arahlslan ANKARA, 3 (Telefonla) - iktısat Encümeni bugün Iktı 
'"-Ö//erı•nde •• sat Vekili Şakir Beyin huzuru ile tağşiş kanunu layihasınm 
'\' tetkikatını ikmal etti. 
~- Bu layihanın ihtiva ettiği esaslara göre ihracat mallarrmız· , 

da hileye tevessül edenler nakdi ceza, ihracattan men'i, ihraç ' 
Vehabl harekeli 

1
.
1 

edilecek mallarını müsadere gibi ağır cezalara çarpılacaktır. 
asıl ba.(iftrılmıştı ~ 

Yakında baflıyacağımız tarihf 
tefrikamız Mehmet Alinin bir aaıt 
evvel Mııırda zahiren Babıiiliye ta• 
bi,fakat filiyatta müstakil bir hük(I 
met teıkil ettikten sonra topladığı Ahmet B. tekrar soz aldı ve erkanı harbiye reisi de hazır 

Ağa oğlu Ahmet B tekrar söz al- bulunmuşlardır. 
dı: 

_ Hakkı Tarık B. in ileri sürdü- Ceneral, ziyafet esnasında 
ğü noktai nazar burada söylenebilir. görüştüğü zevata, on sene gibi 
Fakat hakikatte varit değildir. Her kısa bir müddet zarfında yapı
halde, her memlekette intihap mli- lan muazzam inkılaplardan ve 
cadeleleri olur. Meb'us olmak isti- askerlerimizde gördüğü inti
yen makale yazar, nutuk söyler, ta- zamdan derin takdirlerle bahset 
raftarlarını harekete getirir, rekrnm 

askerle Vehabi hareektini nasıl 
~ ' basbrdığını anlatacaktır. 

Mehmet Ali kendisine bir do
Ceneraltn diln akşam An- IUQllllll, bir ordu temin ederek göz. 
kara'y11 har•ket ederken terini Mı11rdan başka yerlere de 

yapar, meb'usluğu bu şekilde elde mi&tir. 
eder. Hiç kimse meb'us ol diye bir Her vesile ile Türkiyeye ait 
vatanda ı icbar edemez. Memur! eti i i intibalarını anlatan Fransız 

•ldığımı::ı bir resmi.. dilmıiıti. Yeni tefrikamız vesalka 
müstenit, meraklı bir tarihtir ld 
ani.atacağı vekayi geçen asrm en 
mühim hadiselerini teşkil ediyor, 
Bununla okuyucularnnıza seve ae
ve takip edecekleri bir tefrika ver· 
dlğimi.ze eminiz ••• 

ceneralı hakkında gösterilen sa
mimi hüsnü kabulden dolayı 
tekrar Vali Beye teşekkür et-

(Mabadi dördilncü sahifede) 

Genç ı•essamlar sergisi .4nkara'da Maarif Vekili Cemaf 
Hilsnil Bey tarafından açıldı. Resmlmi:z kilşat 

merasiminden bir lntıbaı giJstermektedl• 

ı 



Gelsinler de cihan hakiminin halini 
glJrsünler •.• 

MlLLIY~:T 

HARiÇTEN 
Rıısyada 

Rus ihtilali 

Bir lngllizln 30,000 
lirası ne oldu ? •. 

ÇARŞAMBA 4 lJAZlRAN 1930 

ALDIGIMIZ HABERLER 
lngiltered.e 

Bahri tahdit 

lngiltere hesabına 
bir teadül değil, 
tenakus teşkil 
ediyormuş ..• 

Sofga mektubu .• 

Türk-Bulgar Ankara - Sivas hattı 
~~~~-~+<•C:.-.41!1--~-

Tlcaret itilafı mem- . 1 
nun-iyetle karşılandı Hat ten1111uzda Sıvasa v d.sıl olaca' 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Ankara - Sivas demiryolu, 

Safyadan yazılıyor - Son zaman· 
tarda Ankarada Türk ve Bulgar hey" 
etleri arasında cereyan eden müzake 
rat neticelendi. İki dost memleket 

temmuzda Sivasa varmış bulunacaktır. Bu münasebetle rnezk~ 
tarihte Sivasta büyük merasim yapılacaktır. Merasime Vek~ 
Jetler erkanı davetlidir. 

M. Troçki ahiren hatıratım 
neşretmiştir. İngiliz gazeteleri 
bu kitabın bir yerinde anlatılan) 
bir hatırayı şayanı dikkat bulu- -
yorlar. 

!,QNDRA. 2 A.A. - Avam -- kamarasında M. yeni bir ticaret itilafı aktetti, Bu ne- ou•• nku•• meclı ... s mu•• zakeratı tice burada büyük bir memnuniyetle 
karşılanmı~!•r. Troçki 907 se.nesinde Rus sos 

yalist kongresinin akti münase 
betile Londraya gitmiş. Fakat 
bu kongrede ilk komünistler 
hakim bir rol oynuyorlarmış. 

Ch urchill bahri 
muahedenameyi 
bir teadül mua-
hedesi olmayıp, 

maduniyet mua
hedesi olduğu· 
nu söylemiştir. 

Her iki taraf ta karşılıklı olarak 
biribirlerinin göndereceii tief'rl'!t e•-
yasından alınacak gümrr · Bufg · t M · t ·ı 
mümkün olduğu kadar indirmişler arts an ve acarıs an 1 e 

Londrada içtima eden Rus
lar İngiliz siy.asi mahafilinin 
nazan dikkatini celbetmekten 

dir. Bu cümleden olmak üzere Bul- • h d 1 · 
garistandan Türkiyeye yollanacak' ttCaret illUa e e ert 
peynirlerden alınacak gümrük resmi Ankara 3 A.A. - Büyük muahedelerinin tasdiki hakklll' 
yüzde 25, mangal kömürü de yüzde 1 M"ll t M 'ı:"· b ·· R · KA d k" k A · · !duk' 
30 tenzilata tabi olacaktır. Buna mu-1 ı e ec...,,ı u~ . eı~ a- a ı anun layıhalan aıt o. . 

geri kalmıyorlardı. İngiliz ah- LONDRA, 2. 
rar fırkası erkanı da bu Ruslara \' A. A. - Avam 
hüsnü kabul göstermişlerdir. kamarasında i-
Fakat bu içtimalarda verilen M. Çhurchill rat edilen bir 
kararları tatbik edebilmek üze- suale cevap veren Hindistan iş
re Rusyaya dönüp ihtilal çıkar !eri nazırı, son beş ay zarfında 
mak için kimsede para yokmuş. Hint teşrii meclisi azasından 29 
Fakat İngiliz ahrar fırkasından ve Hint şurayi devlet azasından 
biri 3,000 İngiliz lirası vermiş- 8 zatın istifa etmiş olduklarım 

kabil Türkiyeden Bulgaristana gönde I z_un Paşa Hazretlenrun nyase- ları encümenlere tevdi edilıI11ş 
rilecek balık ve balmumu da istis-

1 
tın de toplanmıştır. Bulgaristan ve mahalli tahsili olmıyan bO~ 

nal şekildeki tatbikine devam edilen ve Mac_aristan hükumetlerile ların tetkinine ait mazbata 1tıı· 
tarifeden istifade edecektir. Ahiren 1 aktedilen ticaret ve seyrisefain bul olunmuştur 
bu münasebetle yazdığı bir makale- · 
de nim resmi "La Bul_garie,, gazete~ M ! 
si bugün Türkiye ve Bulgaristan mil ali_ mütehassıs Yugoslavya n1asla· 
a iktısadiyatının kendilerine bir yol 1 k d-
aradığını yazıyor ve zaten beynelmi- tısa 1 rnıntakalarda lıato-iizan 

beyan etmiştir. 
!el piyasada mevcut olan kararsızlı- b• t tk•k h t• ı-.. 
ğm her iki memleketin iktısadiyatın- ır e 1 seya a 1 ANKARA 3 (Telefonla) -:, 

-Benim sonum bir cihanın ıonu olacaktır r da tesirlerini gösterdiğini ilave edi- yapacak Yeni Yugoslavya masliihatgo 

t h
"dd 

1 
h k l Hindi Çini' de. • yor. "La Bulgarie,. iki memleket mü- zar A k ld" y k ndll 

mparator ı et e ay ırdı: ar da senin gibi mağlfip oldu- ' nasebatmın dalına inkişaf edeceğini ANKARA 3 (Telefonla) - 1:, n araya .. g: ı. . a ı. 
' - Beni diri diri mi gömecek- lar! PARİS 2 A.A. _ Temps ga yazarak bu itirafa vasıl olmak için Mütahassıs M. Rist tetkikatına 1 Yugoslavya hukumetı, yenı se-
ı sin? ... Bu kadar zillet kafi... Neron bağırdı: zetesi M. Pietrinin tatillerden ı:n~zakeratta gösterilen ~ür:atin her devam ediyor M. Rist'in tetki- firi tayin edecektir. 
1 Bütün insanlar, belki de İlah - Benim sonum bir cihanın bilistifadeHindi Çinideki ihtila.I ıki tarafın ne kadar samımı hıslerle katını ilerlettikten sonra bir J • r f t · d 
l 

lar benden el etek çekt.ıler . . . sonu olacak! Ah ... Benim siz- d 1 1 . h kkı mütehassis bulunduklarını gösterme- , mu·· ddet lek tı" 'eli b" ngı iZ se are 1 n e propagan a an mese esı a n ğe kafi geleceğini bu itibarla Ankara 1 A mem e ne f'.1 P ı- d • 
r Ben artık bedbaht bir firariden den başka dostum kalmadı! da mahallinde tetkikat yapmak da imzalanmış olan itilafı samimi bir ' lahare Ankaraya avdetı muhte- gar enparh 
J ' 1aş~ta bir şey değilim. . . Üste- Ben cançekişirken yanımda üzre bizzat oraya gideceğini yaz hisle karşılamaktan başka bir şey 1 meldir. Mesai tarzı hakkında ANKARA 3 (Telefonla) __.. 
. lik bir de 

0 
deliğe mi gizlene- bulunan hakiki dostlarım, ölüm maktadır. ya.pılamıyaca~ıru ilav~ ediyor. Her : bir karar vermemiş olmakla be- İngiltere sefaretinde bugiil1 

0 yim ? ... Haydi, evin kapısını duasını terennüm ediniz ... Ahü Reddedı"ldı· ıkı memleketın gayesı sulbun deva- qıber M Rist'in memleketin "k • · mma hizmet etmek oldug-u için Tür- d' · . ~ garden parti verildi. Hali istira· 
aç ... Eğer daha başka hiyanet zarınızı ışiteyim. .. Düşmanla- LONDRA 1 tısa ı mıntakalarında bır teftış , 3. A.A. - Bahri kiye ve Bulgaristan münasebatı da- 1 . hattaki refikasının nezdinde b( 
terle karşılaşmak kaderimde rrm geldikleri zaman burada ce muahede hakkında bir tahkikat ima bu yolda inkişaf edecektir. Yeni seyahati yapmağa karar verdiği 
varsa mukadderata boyun eg-ip sedimi bulacaklar!.. Bana bir h b l t lunan sefir, hazır bulunamadı. komisyonu teşkiline dair muha itilii.f 1 Haziranda müddeti bitecek a er a ınnuş rr. 

• teslimi nefsederim ı hançer veriniz, arkadaş tar!... fazakartar tarafından verilen olan ticaret muahedesinin yerine g•- Yeni V arş oya ve Sof- Tütün layihası 
( Faon: Ben hem kurban, hem de kur- takrir Avam kamarasında red- çecektir. Bundan sonra bir ticaret . • . 
aı - Nasıl istersen! dedi. bam kesen rahip olacağnn! dedilmiştir. mukavelesi aktedilecektir. y l elçı}erımız ANKARA, 3 (Telefonla) __.. 
gt Adam bir kapı açtı, hizmetçi _E~~~r~:~~. Maadin nazırı M. Ben Tur- ANKARA 3 (Telefonla) _ Maliye e~cümeni tüt~n Iayi~U 
m leriıL gözü önünde, İmparatoru ner istifa etmiştir. V b"" .. k 1 "li"" S f 1 sının tetkıkatına Malıye vekı N eron hançeri alıp ğ arşova uyu e çı gıne o ya . h ·ı b d i· 

t 
yüzü örtülü olduğu halde sür'- ucunu, a lan komünistler arasındaChang 1 . . H p • 1 .1 ... 1 nın uzuru ı e aşla ı. Yarın 

Zlnı muayene ett
. e çımız usrev ve rag e çı ıa1 k 1 d"l k . 

atle içeri soktu, evin hücra bir ı: Sha'nın garbında ve cenubunda ne Tokat meb'usu ve sabık H:-l ma e 
1 

ece tır. 
n odasına götürdü. Bu odada eş- - Hiç olmazsa bu hançerden Troçk. Çin de ç~rp1ışma~a11~ baş~amh.~şkt;r. Komü- riciye müsteşarı Şevki Beyin ta 1 Devlet Bankası 
kıya namına yere serili bir şilte- hiyB~et görmiyeceğim ! tir. Demek ki Rus ihtilalinde rust er mı ıyetçı u urnete ve yini takarrür etmiştir 
h den başka bir şey yoktu. ır müddet görmeden önüne İngiliz parası da varmış... AkJD !.. Chiang Kaicheke aleyhtar olan KAb•I f t: • ANKARA, 3 (Telefonla) -
"". Neron, bitap bir halde, bu na bakarak hareketsiz, durdu; çeh Troçki bu 3,000 İngiliz lira- ç· Chang Suehliangenin müttefiki ANKaARAı se aTrel ıınız Büt_çe encümeni Devlet Bankası 

res· k k d ··ı·· ·· h ın kom ün istlerı·ıe 3 ( e efonla) 1A eı kir köle yatağı üzerine yığıldı, ı, or u an ve 0 umun uzu sının 907 de zengin lngıilizden bulunan hıristiyan jeneral Feng K~b·l b .... k 1 Tğ" . ti ayıhasının tetkikine başladı. 
ıl· aciz ve münkat, mırıldandı: ~u~da bulunmaktan, f~~a h~lde alındığı zaman kendisine bu pa birleşen çetelerin akını yuh Siang'a yardım etmek için . ~. 1 

uyu. e cı 1 ırun. orta e - Layihanın heyeti umumiye: 
l'ı - Yiyecek bir şey yok mu? ıht~ya_:l~m~ştı. T·~reddut ed~yor ranın ileride iade edileceği sö- TOKYO, 2 A. A. - Seoul' harakete geçmişlerdir. Demir çılig~- tenzili. ve.yahut. bır masla ide müzakeresine cumartesi giı· 
ü Faon evde ne bulabildi ise ge du.' ~a.la bır mucıze . 0!.ac~gına ylenmiş, hatta içtimada bulu- den bildirilidiğine göre, Kora (Kaburgalrlar)ın giriştikleri bu ~at~uzarb. lıkk ıle ıdar~sı ha~~da nU başlanılacaktır. 
d tirip Kayserin önüne koydu: daır ıçınde şuursuz bır umıt var nanlarm imzalarile bir de ka tethiş taraftarlarından bir takım hareketin kararsızlık içinde bu- K~buz. 1~nh~rar ven~emkıştır. M ı · p . 
n. Bir parça ekmek, bir bardak dı. . . ğrt verilmiştir. Fakat bu para çeteler 1 Haziran akşamı Man- lunan vaziyet üzerinde büyük 

1 rıt 1 ısarı muza eratı eC lS azarteS1Vf 
i. su. H~:ra.ta ol~n _merbutıyetı kuv Rusihtilalcileri tarafından sene çuride Yenkinin 30 kilometre bir tesir yapacağı tahmin olunu ANKARA, 3 (Telefonla) - t · ı d · ı k 
\r Neron, başı önüne eğik, yeis- v~t~ı td~. ~ıncırden boşanmış lerce iade edilememiştir. Para- kadar cenubi garbiııinde kain yor. ÇünkU, milliyetçiler hükO.- Kibrit ~~hisa~ınr _işlet~~ek ola~ att e 1 ece 

y Len ziyade hicap altında bunal- gıbı ~a~llerı kırarak, k.an~nla_'.1 mn. İngiliz zenginine iadesi an Tutakaoya bir akın yapmışlar meti Honan eyaletinin şimalin- grup mumessıllen bugun ~alı- A~KARA 3 (Telefonla) ~ 
ık mış bir halde, şilte üstünde yi- t~~k g~bı sav1~ra~b. tabıat~. ~~- cak bolşevik ihtilali olduktan ve Çin .askerleri tarafından tar- de vakayii tacil edecek vaziyet- yede temaslarına de~~ ettıler. ~.e~~s aı:ıcak gelecek pazarteSl 
·-ı yip içti. Bu sırada titriyerek yu uvvet en .gı _ı, ko~a utun sonra kabil olabilmiştir. dedilmişlerdir. Bunlar Çin ko- te bulunmamaktadır. Mukavelename tahnn ıle meş- 1 gunu tatıl kararını verebilecelc 
ı kendi kendine söyleniyordu: arzularını tatmın ım anım ver .. . 1 .1 .. k h gul oldular. . tir. . . Ad . 

1 
k bul d munıst en e muştere en areket SA YGON 3 A A 700 k 

"ti - Gelsinler de cihan hakimi b~lı~tı.h emlı nası al ' de e- İkisini de öldürdüler! etmektedirler. d Ü · '. h '. · - b' · ~ ........................... ••-...... •-•••••u•••••_.., 
,, · h 

1
. · .. ·· 1 ı ı ır, avsa asına nası sıg ıra- ar n mayışçı azıranın ınncı y k 

.,, nın a ını gorsun er· bı"lı'rdı' ?. • • • NEVYORK, 2 A.A. - San- eni öprülerimiz Beynelmilel köylüleri ter ı e: Bu hakir yemeği bitirdiği sı D . d b"ld' . d' . Komünist ihtilali mi?.. günü ellerınde Sovyet bayrakla ı ıkrada dışarda sesler duyuldu. - Öleceğimi kat'i sul'ette bil oı:un~o. an 1 ırıl ığıne gör~ n olduğu halde Vinlongh üzeri- .. E.? RNE, 3 A.A. - Uzun- fih kongresi 
·~· Faon dışarı koştu; döndüğü za- sem!. . . Belki de hayatımı ba- eski Reısıcumhur M. Wasquez CHANG SHA, 3 A.A. -Ho- ne doğru yürümüşler, fakat bir 

1 
kopru _kazasıı:ıın 1260 _metre .u: Eyllıl zarfında Liyejde topl• 

ı~man çehresi altüst olmuştu. ğışlarlar ... Cinayet mi yap_l in katibi M. Martino Rena ile nan kıtaatile (demir kaburgalı- müddet sonra dağıtılmışlardır. z~nl~ı.g~ndaki çok eskı ve.tan?• nacak olan Beynelmilel köylült 
ll; _Adamlarımdan biri bana tını? ... Hayat bazan o kadar 1

1 karısı öldürülmüştür. lar) denilen ve Kwangsiden 120 kişi tevkif olunmuştur. Sü- k_0P';15~ asfalt .. olar~ yenıleş~ı-. ri terfih kongresine hükumeti· 
'llıhaber getirdi, dedi. Pretorien- tatlı idi ki... Dünyada benim Yeni Üç gemi Hankov üzerine yürümekte o- kfin iade edilmiştir. rılmıştır. Bugun Edırne valısı mizde davet edilmiştir. Kongre 
alı•ter seni tanımışlar. Senato kaç- kadar zengin, benim kadar kud-

1 
WASHİNGTON, 2 A.A. - tarafından küşat resmi icra edil ye Hükumetimiz namına Brülı· 

rtığrw haber almış. Asker çıkar retli tek bir insan yokken, bu Bahriye müstaşarr M. Adams Ankara mektubu miştir. Bu münasebetle halk şen sel maslahatgüzanmrz Kaırıil 
-:mışlar, izini takip ediyorlarmış. sefil odada, kölelerin yattığı bu bahri konferansın içtimaından tikler yapmıştı~ _ B. murahhas olarak iştirak edır 
a.- Atlı izciler kırları alantaran e- yatakta can vereceğim ha!... 1 evvel inşaatı tatil edilmiş olan Afet Ha~nımın yenı· bı" r eserı· .. Şeker inhisar ımüdürü mü- cektir. --~diyorlarmış. Bunu ilahlar mı istiyor? Yok 10 bin tonluk 3 yeni kruvazörün rakıp oldu 
r, Neron beti benzi kül gibi doğ sa bütün ilahları o Galile'li 11ah

1 yakında tezgahlara vazedilece-
tr ruldu, bir müddet şaşkın bir hal mı mağlfip etti?... Kullarrnr 1 ğini beyan etmiştir. Şeker inhisar müdürü Hüsnü Gayri mübadillere tevziat 

'o:1de durdu. Gözleri dalgındı. Du- kızdırdığnn o kindar İlah kar~ı -- - ., Vergi, devletin millet ve memle- Beyin, inhisarm ilgası üzerine Gayri mübadiller cemiyetin· 
!r~dakları titriyordu. şısında bütün İlahlar aciz mi kete karşı ifasına mecbur olduğu Tütün inhisar idaresi murakıp- de dün yapılması mukarrer oiaJI 

k ld l ? 40 ıncı se liğine tayini tekarrür etmiştir. • . . . . t ını. Faon sesini alçatarak devam a ı ar. ne ·r 1 • Mi.Ilga inhisarın teftiş heyeti heyetı ıd~re. ıçtımaı eksen:Ye. 
'itıetti: Faon: V8ZI e erini olmadıg-ı ı t k ı unU • • • • • reisi Şefik paşanın da idarenin . ç~n ç-e ~ce sa ı g 
ad - Senato seni vatan düşma- - Efendimiz, yalvarrrrm... __. yapabJ(meSI IÇIO 1cap eder. mas- fabrikalarından birinin mildüri- ne tehır edılmıştır. . 
ztm olarak ilan etmiş. Efendi- Dedi. Atların nal sesleri tluyu- Ahmet Ihsan Beyin p ıç:miz .•. Sana işkence edecekler- luyor ... Nerede ise evi kuşata- raf fara ferdin İŞtfrak hissesidir.. yetine tayini mevzuubahstir_ .ce~iret~e mü~akkafat salı; 

' ki K eli · k gazefec/l/gv inin • " c·· l 1 • lenne ıkincı taksıt avans tevıı at,;miş! ca ar.·· en nı ya alatma!... ANKARA, 3 (Milliyet) - Yeni Türkiye tarihi ve coğrafyaaı denle- uze san atler akademıai tına devam edilmektedir 
ıftı Neron duvara dııyanarak ke- Ner~n hı~kırarak: 40 ıncı senesi.. ve f..Udeli bir eıerden bahsedeceğim. rinden talebenin edindiği istifade ıslah edilecek . 

, .etıketedi: - Istemıyorum! İstemiyo- .. "Askerlik vazifeoi,, gibi inkılap kil- pek mahduttur. Ve bu malumatla G.. 1 , . . Ayın 15 inden sonra da arı 
, i c _ Nasıl işkence?.. rum ! Diye uludu. İstemiyo- • Turk gazct'.'. ve mecmuacrlı- tüphanemize kıymetli bir eser hediye hayata atılan bir genç çok az bildi- .. -~~ 8~ aİsmtler . akade~~sı zi sahiplerine ikinci taksit avaJI 
,n: t . rum ! İmkanı yok 1 j gının emektar ustatlarından Ah eden muallim Afet H. m ikinci bir ğini ve belki de hiç bir ıey bilmedi.ii- muduru Namık aıl B. dun tevziatına başlanacaktır. ound 

lfı. mparator tekrar ettı: E lA · k .. j met İhsan Bey \ e...,.inden.. ni az zamanda anlar. Bu misal ne de- Ankaradan şehrimize gelmi"-
N l 

. k • vve a mezarımı azın gor- . . . · . . b" haki · .. . İ . " 30--40 kişı·ye tevzı'at yapıtrnıı 
- ası Uf encer k . . 

1 
M • .. yarın gazeteci "Aıkerlık vu.ıfe11,, nın . m.ti~ar1 rece ":cı. ır kat 11e yuk1ek m~- tır. Namık smaıl B., bu sene 

teı Faon hükümdarın yüzüne :~ıeıso~fçomreukm.ı"stı"yeozrarum~ı Bgoı·r· l liğe başladığı g terbk'.y,e al':"!imi(zde ~bı~ll ':>'~)~acli~e. tdeplenl ~dzde b"lohkutturulan .,~•~e Akademide yapılacak islahatın tadır . 
. ~t' • . , teş 1 etti ıse vergı ı gısı ıımını erı erın en ı aııa vergı erımız k . k b . .., . . .. . . 
• J bakmadan cevap verdt: İmparator mezarı, bir İliih me- nü~ ~~ ıncı se taııyan bu ikinci cilt. etrafında bir hakkında genç dimağlara verilen ma- atı re: es ettıgı~ı soyle~ıştı~. 
>k' - İn.sanı soyuyorlar .. · . ~oy- zarı nasıl olur, görmek istiyo- nesu_ıı ıdrak ede 0 kadar takdir ve alaka uyandırma- liimatın da o. kadar mahdut ve basit Bu ıslahat daha zıyade mımarı 
f •nuna bır boyunduruk Ageçır.~yo.'. rum ! Gidin ödağacı getirin ... cektır. 40 sem ğa layikt~". . . . o~duğu ~a ~ıkre ve . tekr~."a d~ğer kısımda olacaktır. 

1 1'lar O vaziyette cellatlar oldu Ad" b" gl eli ı·· ·b· .. 1.. evvel Ahmet İh ''Yurt bılgısı notlarımdan,, kaydı- hır keyfıyettır. Takrırler böyle iken 
j. . .• ı ır a ya or gı ı o uyo- · · · kil d bu 1 t ı b ı· tı ·km ı · · b K d t k f l k · ·· · k d d ·· ·· ı Ah . .. .. B "S le bır sılsile teş e en aaer er- a e e ma uma nı ı a ıçın aşvu- a as ro ev a memur u _ 

. ıtl'runcıy~ _a ar ovu~or.ar... ' r~·: '. B~rı olum~ ~ayser ölü- , t.:::n .. ey ,, ervl den ikincisi yalnız mekteplerde okut· rac~k vasıta bulmakta da müşkülat ları 
-tlrEfendımtz;" · .~~~ndımı~··-. su gıbı hurmet edılsın ! tı fu~unu neş turulacak bir kitap değil, mesleğini çekiyorlardı. . 

l Azatlı dız çokup ellerım Kay (Bitmedi) 1 retmış, onunlc hukuk ve maliye ilimlerinden başka İtte Afet Hanrm kütüphanelerimi Kadastro heyetlennde bulu-
, '.".sere doğru kaldırdı: hem Türk mat sahalarda intihap etınit vatandaşların :ı:in derin bir boşluğunu yeni eserile nan evkaf memurluklarının va-
' ın~ - Efendimiz.. . Yalvarırım. ' • •ıt• • ' buat hayatm da ehemmiyetle ckumaları lazımge- ıkına! ederken, çetin ve geniş bir zifeleri lağvedilmiştir. 
•er Sana ... Kadrini alçaltma... Sağ A J t yeni bir hız ve len, ~it.ap höcreler~nd~ mu~ena bir mevzu~ sa~.e. ve se~s bir lioanla; it~- Kadastro heyeti fenniyesinin 
rr1 . ı me e grev yap ı. • . mevkı ıhrazı zarurı bır eıerdır. nalı hır hulasa halınde altmış sahı- .. • 
nı olara~ ellerıne. g.eçme .... mpar.a h~reket ge~ı~- .. • Bir vatan çocuğu, tarihini, coğra- fenin içine sığdırmış bulunuyor. kadrosunda tebeddulat yoktur . 
. ·I torlugun şerefını, kendı şerefı- GAND, 2 A.A. _ Pahalılık , mış,hem de tur fyasıru nasıl bilmeğe mecbursa ve Şerif B. in yeni vazifesi 

ni kurtar! zammının kat'! üzerine maden ' edebiyatında baş Ahmer Ihsan B.
1 
umumi ma!Umatı meyanında bir çok "Vergi, devletin millet ve mem- M uk ld - h b sı N d d ·· l"'kl ı · k · ·· b"l ·1 ı ·· hh 1 k d' 1 k k ·ı b evs an a ıgrınız a ere eron uvar an guç u e ay- sanayii amelesi grev ilan etmi lı başına bır me tt )In vucut bul ı gı ere muce ez oması en • me- e ete arşı ı asına mec ur olduğu .. b k r "'d" .. Ş "f 

0 -:ı!ıp ileri do<i'r?l bir adım attı 1 d' Ş as a funil olmu< 'Ur nfeati iktizasından ise, devlete verece vazifelerini yapabilmesi için icap e- go:e Sa ı po ıs mu Uru en 
' Demek ~rtık her bitt'. ı er ır. • . m A~ İh B ' . · .. "R ği ve vermekte olduğu vergilerin de den masraflara ferdin iştirak hissesi- B. ın erkanı harbiye mektebi mü 

D
-d. B .. 

1
• h şey 

1 
dı · Y enı sefır met san e} ısmını e mana ve şümulünü, mahiyetini bil- dir., diyerek eserinin başında vergi- dür muavinliğine tayini tekar-

• e ı: e.~• .. • a tamrı:;ış ar ~· ' simli uyan~ş" a tahviı -:ttiği ser- mekle mükelleftir. nin tarifini yapan Afet Hanım kita- rür etmistir. 
,;şımclı de olu~e mahkum edı- ROMA, 2 A.A. - Papa İs- vetifünun ıle gene bu himmet Kendisinden devletin istediği bmı iki kısma ayırmıştır. Birinci kıs- ' 
~'yorl::ır, öyle mı? .. · panya sefiri M. Palacios'u ka- ve hizmetine devam e<i yor. Üs- paranın neye alındığını, ve kendisi- mı vergi hakkında umumi ma!Umata Rozet hasılatı 

~ı Azatlı mırıldandı: bul etmiştir. tadı tebrik eder ve 1. ~ndisine nin de bunu ne için verdiğini bilme- mü'.'ha~ır~ır. !_kinci kı~ım da Cüm- Kurban bayramında Hi!aliah-
h . - . A a senın ar- Se . a a itimatnamesı" . . . ff . si bir vatanda§ için askerlik vazifesi hurıyetimızdeki muhtelıf vergilerden . d . ıu em muva akıyetler te- udsi bir borçtur. bahistir. I mer roz~t tevzıatın an 2,900 h-

Romanya sefiri 

Romanya sefiri M. Rarf ya 
nn Ankaraya avdet edecekti 
Mumaileyh bir müddet Ankara 
da kaldıktan sonra şehrimize g 
lecek ve yazı Tarabyada sefar 
hane sayfiyesinde geçirecektir 

Mektepliler 
müsab11kası 

56 ıncı hafta başladı 
56 ıncı hafta başlamıştır .. 

Gazetemizde çıkan haberler 
den en mllbiminl seçip cU' 
martesi nkşamına kadar mU• 
sabaka memurluğuna gönde' 
tiniz. Neticeler pazar guoU 
neşredilecektir. 



MiLLiYET ÇARŞAMBA hAZIRAN 3 

f . 

Uç aylıklar '' 15 H3zirandan evvel tevzi edilecektir. 
jH. Rifat Bey Üç aylıklar Yaz tarifesi Meslekdersij 

Bugün Turizm kon- Bir mektupla kendi Tevziata 15 Haziran- 12 Hazirandan itiba- Lisan derslerine çok/ m.li~w.iL 
Son içtima 

gresi bitiyor. fikirlerini anlatıyor .. dan evvel başlanacak\ ren tatbik edilece.k ehemmiyet verilecek 
yı 

ili Murahhaslar dün 
Yal<>vaya 

gitmişlerdir .. 
Dün turizm kongresi mu

tahhasları Yalovaya gitmişler-
dlr. 

Saat 9 da otellerden otomo
bille hareket eden murahhaslar 
ve aileleri Tophane rıhtımın· 
dan hususi vapura binmiıtJ.erdir. 

Saat 13 te Yalovadaki yeni 
gazinoda misafirlere Seyritıetti
in idaresi tarafından mitkellef 
bir öğle ziyafeti verilml~, mütea 
kiben Yalova müessesatı gezdi
rilmiştir. 

Murahhaslar Yalovada gör
diikleri intizamdan ve asri tesi
sattan pek memnun olmuşlar
dir. 

Yalovada tenezzüh saat 1 7 ye 
kadar devam etmiş, 17 de ora
dan hareket edilıni~tir. Oece 
murahhaslar serbest olarak şe
hirde dolaşnuşlardrr. 

Bugün Galatasarayda son ig 
tiına yapılııcak, Darillfllnunda 
bir çay ziyafeti verilecek, Tttr
kuvazda da veda ziyafeti olacak 
tır. 

Adliye kadrosu 

Dün tebliğ edildi. 
Kadroda tebeddül yok 

Yeni sene adliye kadrol!u 
diin Müddeiumumiliğe telgraf -
la bildirilmiştir. Kuvvetle teyit 
edildiğine göre bu kadroda tah
tninler hilafında hiç l)ir, değiıtik
lik olmamıştır. Ancak muavin
lerden Celal B. Sultanahmet i
kinci sulhceza hakimliğine ta
Yin edilmiş ve mezkur mahke
me hakimi Hayrettin B. de mu
avinliğe nakledilmişlerdir. 

184 tabanca 

Gümrük ambarından 
gaiplere karışmış 
Gümrüklerde bir kaçakçılık 

ıe ,ve hırsızlık vak'ası daha meyda 
tıa çıkmıştır. 

·e ,. 
.1 

t 

Gümrük idaresinin dört nu
tı:ıaralı ambarına bir müddet ev
Vel sandıklar içinde mavzer sis
temi tabancalar iıetirilmiş. 

Bir müddet sonra bu taban-
calar şehre çıkarılacağı :ıaman 
~andık açılmış ve 184 tabanca
nın eksik olduğu hayretle görül 
lllüş. 

l ' 
ıJI Y·apılan tahkikatta tabanca-
et lqnn nasıl çalındığı ve rı.a~ıı 
U· ~.?mrükten çıkarılabildiği bir 

ı.ırlü anlaşılamamıştır. 
Malların sahibi aldığımız 

ıiP ll:ıalfimata nazaran gümrük ida
ıie resini da va edecektir. 

-- _ ...... __ _ 
~-· ııı Bozüyükte güreş 
!; BOZÜYÜK (Milliyet) 

'~ozüyük idman yurdu menfaa
tıne bugün güreş yapıldı. Binler 
ce halk vardı. Cihan pehlivanla
tından kızılcıklı Mahmut, Sam-

~ı- tunlu Namik. pehlivanı on iki, 
ti!· ~~.izil'.eli Kara Mehmet, Macar 
rı· 

1 
oleşı. 20, dakikada yendi: A

gt aturka güreşte baş pehlivanlar 
ret tlan pomak Ahmedi Edirneli 
if• liimmet 45, dakikada yendi. A-

clapazarlı Cemal Bursalı İbra-

1 him ile Molla ve Mülazim pehli-
, Vanlar berabere kaldı. 

lSTANBUL 
Himayei Hayvanat cemiyeti 

Mahmut Esat Beye 2§ yaşını geçkin kız~ Adalar ve Y alovaya 
dört nokta üzerinde lar nasıl maaş ğidip gelecek 
verilen cevaplar.. alacaklar? vapurlar 
Evvelki gün Ankarada cereyan e- Yeni tekaüt kanunu, bugün- Seyrisefain idaresi, 12 Ha-

den dmuhbak
1
emesi ~ndasebRetilf·1e hBapi- lerde Meclisten çıkarak kat'iyet zirandan itiabren, yaz mevsimi 

sıne e u unan "'"Y ar at &y k .. . · . 
dün gazeteniliıe bir mektup gönder- esbe~.mek uz~edır .. Yem k~~u- ne ait Adalar ve Yalova hattı 
mittir mumaileyh pek uzun mUda- nun butçe encumemnde tadılata tarifesini tatbike başlıyacaktır. 
fa,alıırını ihtiva eden bu mektubun.da u;ırayan bir maddesi babaların- Bu tarifeye nazaran cumadan 
dört nokta üzerinden Adliye Vekili dan maaş alan kız evlatlara ait maada günlerde ilk vapur 7,40 
Beyin mııhkemede okunan istidası- oldug"u anlaşılmaktadır. d kö rüden kalk k v tek-
na cevap vermektedlr. Bu cevaplanl\ . .. a P . aca e 
da H. Rifat ş. ezcümle diyor ki: Eski maddeye gore elyevm mil adalara gıdecektir. 8,20 de 
ı -"Sandıklı Ukimi İbrahim.Bur- 25 yaşını geçmiş bulunan bütün kalkacak olan ·vapur Büyükada
s~ a.vukat Neşet Beyler adllye~en krz evlatların 2,5 senelik maaş- ya uğrayarak Yalova seferini 
çeltllelı dört sene olduğunıı, bu ış- ları defaten verilerek hazine ile yapacaktır. 8 40 ta tekmil ada-
leri bilmediklerini söylemişler. Bil- lok 1 k ·1 k · 5 'K d ·· d 1 

d
'kl · b . 

1 
d" . . . b a a a arı esı ece tı. lar, 10,l te, a ıkoy, a a ar, 

me ı erı u ış er ır, yanı ıstına e T . . . . · 
varaka•ında yazılan suallerdir. On- .... adil edil:n şekıl ıse şudur: Kartal, Pendik, 11,15 te Moda, 
ıar dört sep.e evvel Mahmut Esat B. Butün kız evlatların maaşları ve adalar. 13,35 te Kadıköy, a
ln biı: mabkeı;ııeye temadi eden mü- değil, yalnız (25) yaşını geçip dalar ve Kartal, Pendik. (bu se 
dahelesi üzerine bugün Eskişehirde te henüz evlenmemiş olanların fer pazar günlerine mahsustur) 
avukakilmt!-1k

1 
de.den 

0
Hilm

1 
i BVeykl.e

1
. berabher maaşları kesilecektir. Elyevm 15 05 te adalar, 18 de yalnız 

ç• ış er ır. nar e ı ın ma - y l ( . .' • ·· · 
kemelere miidahele hareketlerine şa- aş an 45) ~en yuk~rı , bulu- Buyilkada (pazar gunlen yapıl 
bittirler. Onlar, Nazım B. in maaşı- nanlar bu kayıtten hanı,; tutul- maz). 18,05 te adalar ve Kar
na zammedlldiğini, Bal!lltın illi. a,y maktadır. tal Pendik, 19 05 te adalar 
evve.1.t~hliye olund~~." ve Adliye Bu gibilerin maaşları eski- 20:20 de adalar'. 21,55 te Heybe~ 
".•~ılının İstanbul ıkincı ceza heye- den oldug"u gibi verilecek yal- f d Büyük d ( .. l . tının heyetçe istifa temayüllerini . . ' ıa a, a a. pazar gun erı 
bertaraf etmek üzre terfi ve taltif mz ıçlennde arzu edenler olur- yapılır.) 
vadi aldıklanru bilmezler.Onlara so- sa 2,5 senelik maaşlarım defa- Büyükadadan köprüye ilk 
rı:ıljıcalı: s~all~dn ?e. olduğu, onların ten alara~ ilişiklerini kat' edebi- vapur 6 da hareket edecektir. 
nıtın şahıt gosterıldıklerı mahkeme- leceklerdır. d 
de defeat ile söylenmiş ve yazılmış- Bu münasebetle ö" rend· ıç , _ Bu ve 7 . e hareket :den vapur-
trr. g ıı;ımı !ar tekmıl adalara ugrayacaklar 
. "Ayaslok'ta bir otelin mllkiyeti ze göre İstanbul zat işl~? saı;- dır. 7,05 te Pendikten kalkacak 

ciheti kat'iyyet ke,bett,niş bir illl.ın dığından maaş alan mutekaıt, vapur Kartala ve adalara uğra
ile ~ahit ol~t· ;\dliye ".•kili bu.iliİ- dul ve yetimler~n üç aylık aaş- yarak köprüye gidecektir. 8,05 
!Al ı<;ra ettıtmcm~k suretıle de ıbiida- ları: 1,200,000 lıraya baliğdir. B .... k d k.. ·· 9 15 10 30 
h&lede bulunmuştur, emrine v3.kıf B k . d"l' te uyu a a, opru, • • • 
~İl' fotoğrafını hamil Miste~ . u para aya ta sım e 1 1':°5e da tekmil adalar, 13,30 da ada-
Manlyln'dir. O da Londra'da şu ad- hır aylık maaşları 400,000 !ıra !ar, Moda, köprü. 15,05 te Pen
reste bulunur, diye mabkomed~ ııöy- · tutmaktadır. dik Kartal adalar Kadıköy 
I~, yaedı~, adresi ~erdim . .au za- Zat işleri muhasebeciliğin- ı 7 de tekmiı adalar 've Kadıkö; 
tı dınlemok ~'1n ~vvela Aydı~ ya~- den maaş alan (25) yaşını &eç- 18 40 d t km'l d 1 17 55 
dılar, kendlsı Izmır - Aydın ~ımendı- ki · k l ' k , a e 1 a a ar, • 
feri ı üdii ti 'd". d ı n yetım ız arın mı tan 7- te Y alovadan kalkacak vapur umum m r ı ı, sonta a z. 800 dd . d ld • 
mire yazdılar. Usulen Londra ceza ra esın e 0 ugundan ye- 19,15 te Büyükadaya uğrayarak 
mahkemesine yazılaoak, orada dinle- nl kanunun tatblkınden sonra köprüye geleceıdit. ı 9 20 Pen
n.ecektir. Buna Commission regat- kendilerine 2,5 senelikleri nisbe dikten bir vaptıırtbılka~ak ve a-
1ıre 

2
derte.:;; . tinde verilecek tazminat, mü- dalar Kadıköyiine uğrayarak 

- .,..en, Mahmut Esat B. ın him bir yekftn tut kt d ' ;;s;.;ı 
Baeatm tahliyesine miidahele ettiği- .m~ı;:a a 1.'.°· köprüye gelecc;ktfr. (Bu sefer 
ni müddeiumumi Kenan, Dr. Fahri ~ncak z~nnedıl_dıgıne gore pazar o-ünleri Yl\Pılacaktır.) 
ve Tevkifane müdürü bilirler, deme- yem kanunun neşn tarihinden "' 
dim. Bilakis "müdaheleyi Kenan B. muteber olması icap ettiğine gö Yeni tarifeiilenıuma günleri 
e yaptı,. dedim. Burada Kenan B. in re hazirandan itibaren tatbikına Y alovaya 8, 9 ve 10 da hareket 
de mevkii nezaket kesbettiğinden o başlanması ihtimali azdır. Bir etmek üzre üç vapur hareket e-
şahlt olamaz, bu sebeple onu şııhit • .. . d kt' Y 1 d 18 19 20 
göstermedim. Fahri B. ismini ise nvaye~e gore tatbıkata, eyHll- ece ır. a ova an , , 
ilk defa duyuyorum. Miidaheleyi id- den ltıbaren başlanacaktır. Pe- de köprüye vapur tahrik edile
dia eden ve şahitleri gösteren benim. şin olarak verilen Üç aylık ma- cektir. 

. 3 - _Kadriye H. işinde iki şahit aşların tevzii için hazırlıklara 
gö~terdım. <;>nların şeb~_?etine h4la başlanmıştır. Bordrolar yapıl- Tapu vilayet kalemi 
müracaat edılmedi. Dıger taraftan , . T •1A k 1 · lu d 
bu işi Mahmut Esat Beyio 

0 
Sırada maktadır. _Hazıranın 15 ınden Anlı: apu vı aykal tdi

1
a emkı. ey 1 e 

Ankac·c/a çağırdığı ve tallmatuu k,n evvel tevzıata başlanması muh- araya na e ece tır. 
disine verdiği bildirilen İzmir mücl.- temeldir. 

1 •••••• 1 
delumumisi Hasan Safiyeddin B. e 
~orulacak. Bu işin sıhhati halinde 
Hasan Safiyeddin B. in mevklinin 
ne derece ciddiyet ve ne.,aket kesbe- Ankara ekspresi teehhürle 
deceği meydanda de.ğil midir~ .. Hcım geldi 
bunu ispat edecek olan benim şahit- D.. ab hki A k k 
!erim değil midir p. .un s a . n ara e spre 
evve-inlçM-,d eao slırd cmföy cföc ç s~'. ~ıldeciktbel gbeçırllen bir arıza 

4 - Gazeteciler davasının Bursa- yuzun en r uçuk saat kadar 
ya _nakli için Mahmut Esat Beyin teehhurla Haydar p!l§aya muva 
e~ır verdiği söylendiğinden bu clhe- sallı.t edebilmiştir. 
tın Kenan Beyden istizahı isteniyor.-

Bu siial şimdiye kadar bu işle a
lakadar ol.~nıyan şahitlere, hepsine 
soruldu, şoyle soruldu: Adliye Vekili 
s'.rf şahsi i.ğbirarından dolayl gazete
ciler aleyhme dava açtırmış, öyle mi? 

Ben böyle bir şeyi, ispatı güççe 
~~acağm.dan söylemedim. Söylemedi
gım şeyı Kenan Beye sordurmakta 
mana ne? .. Ben diyorum ki: Her 
kim tarafından olursa olsun Tür~ 
mahkemeleri hakkında davacı mevki-

Askeri liseler 
Askeri liselerin imtihanları 

bitmiş ve dünden itibaren tale
beler mektepleri civarında talim 
lere başlamışlardır. Talimler 15 
giin devam edecektir. 

5000 fakir talebe iaşe 
edildi 

Yilzecek ler 
iyi •. 

fakat yiJzd~ 1li 
te hasta var f 

Şerif Beyin bir tamimi 

Maarif Eminleri 15 
temmuzda Ankaraya 

çağrıldılar .. 
Dün Maarif Vekili Cemal Hüsnü 

Beyin maarif i şleri hakkında bir kı
sım beyanatını neşretmiştik. Bugün 
de mesleki t edrisata ait ktsmını der
cediyoruz. 

- Bir kere san'at ve ticar et mek 
teplerimizin kuvvetlenmesine çalış
makta devam edeceğiz. . San'at ve 
ticaret tedrisatimrzm inkişafını te
min için bu sene üç mütehassıs ge
tirtiyoruz. ' ' İlk ve orta tahsilini bitirmiş olan ~ - ---
gen<jler için de bir iki senelik ik- Muhafızgüciinün yıldönümü pek parlak bir surette tcsit cı 
mal mektepleri açmak programımız di~iş ve muhtelif idman müıftı.ba.kalan yapılmıattt. Yukanl 
dahilindedir. Yalnız bunun için de r M h f ·· ·· bu nevi mekteplere mahsus mual- esım u a ızgucu sporcularının başta bisikletçileri oldu~ 
!im yetiştirilmesi lbımdrr. Avrupada halde Ankara caddelerinden geçişini, aşağıdaki resim halat çı 
bu işler için haz ırlanan gençlerimiz ken Güççüleri gösteriyor. 
var. Onlar gelince Ankara kız ensti- ==============--====-====-----.ıı 
tiisilndc bir muallim kursu açacağız ı .1 
ilk ve orta mektep talebeleri için Ekonomi . 
her yerde idarei beytiye kursları te a· 
sis edeceğiz . . 

Önüm~~eı:s~:r:!e~~ ehemmi Fabrikatörler, kongreye müş,.: · 
yet vereceğimiz işlerden biri de lisan terek bı"r takrı'r verecekler.:.) ', 
tedrisatıdır. Otuz kadar ecnebi lisan 
muallimi getirteceğiz . . Bir kısrm 
liselerimizin lisan tedrisattnı onların r 
eline vereceğiz. . F ff ff b J J • kA ~ Diğer cihetten lisan muallimleri- 88 ye e U Unma arJnJn im aDSJ;~i. 
nin usullerini tevhit suretile muallim 1 d ğ '. 
lerimizden azami istifadeye çalışaca- o u undan bahsile fa.• 1 
ğız.Şurayi kat'iyetle söyliyebilirim himaye edilmelerini istiyorlar. j( 

ki üç sene mütemadi bir çalışma sa- '• 
yesinde liselerden çıkacak gençler İstanbul Sanayi birliği kon-1 Halbuki bu da bir nevi ihr- , 
bir ecnebi lisanından bir ilim kitabı- · ki H · ·· ·· nı okuyup anlryacak ve fikirlerini ec- gresı se z a~ıran p~zar gunu cat mahiyetinde oldutun~ 
nebiler~ anlatabilecek bir hale gele- ~o~lanarak yen~ heyetı idareyi hariçten muhakkak ecnebi ka". , 
ceklerdır. Bu kadar lisan bilmiyen ıntıhap edecektır. biyosu gönderilmesi lazım g: 
talebenin liselerden çıkmasına mey- Aldığımız malumata göre İs- len yerlere bildlrilmfttir. 
dan vermiyeceğiz .. · tanbulun bütün fabrikatörleri -<>-

51 
Millet mektepleri kongreye müşterek bir takrir Kambiyo fiatleri 

Türk harflerinin kabulünün en vererek bugünkü vaziyette faa
biiyük semeresi halka kolayca oku- liyetlerine devam imkanını bula 
yu.p yazmak imkaı:rru vermesidir. madıklarını alacaklıların, bilhas 

Dün borsada İngiliz lira.' : 
1035 kuruşta açılmış 1034 5 l · . ' . . 
ruşta kapanmıştır. ıi İki senedenberı mıllet mekteplerin- s h · t b l 1 tl" d k - a anç e u unan arın ma up-

e o ~ttug.umuz vatandaşların mec- l . ldıkl f Liret 8 95 Altm 9 U kur , 
muu bır milyonu geçmiştir. Fakat arım serıan a arını akat • . . ll\ı . 
yalnız okutmak kafi değildir. Oku- kendilerinin matlubatmı tahsil tan mu~e~e g?nnilştür .. İsti1 

mağı öğrenen vatandaşların okuyup edemediklerini zikredecekler ve razı dahili uzennden peşın mrıl 1 
~•ti.fade edebileceği kitapları bulması kongre riyasetinin acilen Başve amele 97,50 kuru§ta ohnuştu . 
ıktıza eder. Bu sene k:itapçdardan kalet ve İktısat kal f din -o--
11000 liralık kitap aldık. Bun'-rı . ve e 1 nez M lim hal~ o.kuma _odalarına tevzi ediyoruz/ de teşebbüsatt~ bulunmasını ta- ayısta ana gelen va--
Önumüzdekı sene de bu faaliyet de- lep edeceklerdir. purlar 

.r 

l 

i 

vam edeceğiz. . Ayrıca halkın tenvi- Fabrikatörler bu yolda daha Geçen Mayısta limanmııı : 
rine yarar filimleri köylerimize ka- fazla devama irnkfl.n göremedik 58 · ~ı 
dar götürerek halka faideli olmak te- 1 . d dr .. 1 8 vapur gelmıştir. Bunlar 1 · 
şebbiisünde bulunuyoruz. enn _en a ıye;ye m~acaat a rasında 120 İtalyan handıraı: · 
.. Bu sene seyyar sinema ve kü- hep bırden tasfıye ta~ebı?'~e bu- vapur vardır. İkinci derece< f: 

tuphane yapacak, bazı köylere gön- lunacaklannı da taknre ılave et Türk bandıralı vapurlar gelly 
0 

1 ~ 
dererek tecrübelerde bulunacağız... mektedirler. Ou .. 

1 

Tedris vasıtaları -o-- Alman bandıralı 30, İngill'5 1 

Geçen sene mekteplerimiz için Bankalardaki mevduat bandıralI 84, Rıı.s bandmılı: 2K 
tedrisat vasıtaları getirtmiştik. . Hariçte bulunan bazı kimse- Romanyw. bandıralı ll4, HollaiO 

Bunları yerlerine gönderiyoruz. !er burada Bankalardaki mev- da bandırab 20, Yunan bandıriG 
Bu sene de 20 orta mektep için ted- duat veya hesabı can'lerlnden lı 86 vapur gelmlftll'. 
rie vesaiti getireceğiz. Diğer taraf
tan san'at mekteplerinin birinde bu Türk parası üzerine mukarrer İstatlstildere nazaran llmaı~ 
te~ris vesait~ni yapmağa mahsus bir çekler ile istifade etmek iste- mrza evvelki aydan daha az vı-
atolye açacagız. mektedirler. pur gelıni ti 

Temmuzun on beşinde Maarif E- f r. 
ğ 

1 

?'inlerini ve müfettişleri bir kaç gün Villl1J1!fle 
ı ç ın burada toplıyacağız. . Bu sene 
çok ehemmiyet vereceğimiz köy ma- T ftf işi 

Komsiyonlar eldeki 
işleri çıkarıyorlar 

Vali maaşı u ,.ı y 

~rifi .ve ilk tahsil hakkında yapılacak e z 
ışlerı onlarla beraber tayin ve tesbit 
edeceğiz. Yakında bu içtimam ruz
namesini eminlere gönderecek ve i· 
cap eden malfımatı toplryarak gelme 
!erini kendilerine tebliğ edeceğim. .. Vilayetteki teffiz komsiyon-

ları faaliyetine devam etmekte

Kenan Bey · 
dirler. Bu komsiyonlar elde 
mevcut teffiz işlerini ikmal e
dinceye kadar çalışacaklardır. 

Usvan tezkeresi 

400 liralık temallu 1, 
1 
a 

tahslsatlle 1000 u · a 
lira olacak n ' ~~ 

Eylı1Ide Emanet ile Vil3.yetin te 
·a ı 

ınde meseHi Polis müdürü olunca· 
mahkemelerin 'lıissiyatltarına mağ
lup olarak hilafı kanun htikiim vere 
ceklerini mütalea etmek, ve bunu sa
rahate~ . mahall.i şüphe görmek doğ 

Hilliliahmer Cemiyeti geçen 
sene zarfında mekteplerde bulu
nan 5,000 talebeyi iaşe etmiştir. 
Bu işe bu sene de devam oluna
caktır. 

ı .i' Yeni seneye mahsus esnafa 

~ :au:aü:e!t~~:::e::;;: ra=ş~;~keresi verilmeğe baş-

hidi üzerine Emanet memurları ~. ' · 
devlet memurları addolunaca.ktır 
Şimdiye kadar Emanet memurla ı · 
kadar hususi bir talimatnameye ttl 
bulunmuyorlardı. Eylı11den itil>art 

1 

n 
İstanbul belediye reisi sıfatını da he ; 
iz olacak olan, İıtanbul Valisiıh 1 
de Vilayet maaşından maada tems 1 z 

ru degıldır. Adlıye Vekili bu bahis 
üı:er!~de bir_ mes'ul aramadı. Adliye 
Vekıli kendı yapmadıyse bile yapan 
memura ne yaptı?.. A JJ h H 

Mahmut Esat Bey mahkemeden manU 8 an 
son olarak dördüncü bir şey istiyor: 
Bazı zevata para verildiği ikrar et 
tirilmek üzre mevkuflara telki= 
?a~o. bulunulduğunu Haydar Rifat 
ıddıa et;ı. Bunu Nazım Beye soru
nuz. · dıyorlar. Müddeiumumi bu 
suallerin sorulmasınr istiyor, mahke-
m~ de karar veriyor. Telkinat yapan 
Naz~ B.; bu, ona nasıl soruluyor? .. 
Tel~nat yapıldı diyen benim. Bu 
henım gösterdiğim şahitlere sorul- : 
mak. lazım gelmez mi?. Bu, bizzat 
t~lkın yapılan mevkuflara sorulmak 
lazım gelmez mi?. Bizzat istintak ev
rakından da istiknah olunamaz mı? .. 

1 Temmuzda ailesile 
birlikte 

lstanbula geliyor 
Sabık Efgan kıralı Amanul

lah Han ailesi erkanı ve efradı 

....,..,~~· --·· . ile beraber Ro-
.. ,. madan hareket 

·~ edecek ve 1 tem 
, muzda İstanbu

la gelecektir. 
, Sabık k.ıral Ta 

,... Vergi borçları 
~. ı Bu seneye vergi borcu bırak-

s ·-b k li ··d·· ·· ş 'f B İstlnabede H. Rl"at B~gln mış olanlardan vergi ile birlikte 
a ı po s mu uru en . mer- ı ~ l d h D ı<ezlere göndermiş olduğu bir ta- bulunması muhtemel.. ceza arın a ta sili efterdar-

mimde her merkezde üç efendi tef- Haydar Rifat ve Mahmut Esat lıktan şubelere tebliğ olunmuş-
rik edilerek kendilerine yüzme id- Beyler davasında Mahmut Esat B. tur. 
manları yaptırılması lüzumunu bil- in şahidi olarak ifadesinin alınması- Ocakta konser 
dirmekte idi. na karar verilen M. 

Bir çok memurlar bu deniz idman umumi Kenan B.ir .. - --· Bu cuma günü saat on altıda 

tahsisatı olarak ayda dört yüz li·h e 
verilecektir. 1 

• \ . !'. 

Bu suretle birinci sınıf olan ! 
1 

lı ~ 
tanbul Valisi bin lira alacaktır. 

.,.,~ 170 seyyah geliyor 

Haziranın 6 ıncı günü !im; 
nımıza Patriya vapuru ile 171. ı ~ 
Fransız seyyahı gelecektir. Se-ıt ı, 
yalılar şehrimizde 3 gün kala ) c 
caklardır. i r , ~ 

l !arına talip çıkmışlardır. Merkezle- bugün veya yarın ! fi· ·... ·. i .~. piyanist Ömer Refik ve viyolo-
ri.n zate~. dar .?lan . ~adrolanndan inci ceza mahkeme- ·. ~,. · nist İzzet Nezih Beyler tarafın- Hazin bf •• 1,. 
hır de boyle yuzme ııııne memur a- sinde ifadesi alına- . . .. , .. dan ocaklılara bir konser verile r o um tt. 
yırmak imkansız olduğundan şimdi- caktır. Bu istinabe ı .. ' cektir. Teesürle haber aldıgıın" 12H 
lik bu tarzda umumi bir hazırlıktan de H. Rifat B. iı • vazge~ilmiştir. .. _ de hazır bulunacağ \ Ali RIZa 8. İn teftişi göre Hariciye vekfileti Şifre m 

Al~ Rıza Bey, .du.n bu m7seleyi so- söylenmektedir. D' Yeni Polis mildir vekili Ali dürü Suat Bey irtihal etmişti i~ 
ran hır muharrırımıze tetkil@tını bi- ğer taraftan H. Ri Rız B d' l' di Suat Bey, kansere müptel 
tirdikten sonra izahat verebileceğini fat Beyi dün bi 1 a · tin po 15 mü riyeti şu- idi ve kendisine de bir amelı'yc·ır 
söylemi•f k k d 1 abatını gezerek muamelatı tef-• ır. ço ar a aş arı zi- 1 • • • yapılmıştı. Bu menhus hastaıııs 

Polis erkaııı zabıta vezaifini işkal yaret etmek içir tış etmıştır. 

e: 

3 
l Haziranın 6 ıncı Cuma günü saat 

I\·-;; tan 7 ye kadar Şişli, Osmanbey, Çilek ve kiraz likörlerı" 
tıı hmetbey sokağında 84 numaralr 

... 
r 

· rabyada kendisi 
ne tahsis edilen 
köşkte ikamete
iecektir. İnaye
tullah Hanın, 

e~eıı:ek için yalnız bu işe en elve- hapisane miidüri _,.....,..._ tan kurtulamıyarak hayata 2 i! , '1~ 
rışll hır kaç memur ayrılarak müsa- yetine müracaa Iı:rini yuman Suat Beyin cen~2- ı il 
bakalara hazı.rlamlması faideli ola- etmişlerse de gö Tapu umumi müdürü si bugün Göztepedeki köşküı 

"•~t~ezi Dbinasında ç
1
ay ziyafeti vere- İnhisar idaresi şimdiye ka-

~... · ı ır. avetıye a an zevatın kart- d . d 
•tını hamilen teşriflerini rica eder. ar pıyasa an 1000 okka çilek 

e• l ·a. Cmiyetimiz, insa!liyetperver icra- 2000 okkadan ziyade kiraz satm 

JU 1 4nı lıazıruna göstermekle kesbi almıştır. Yapılan çilek likör nü-
ahreyler. muneleri beğenilmiştir. 

Amanullah H . Hz. biraderi gelin-
ceye kadar şehrimizde kalacağı 
t.ahmin olunmaktarl;rr. 

cağı ~a.naatindedir. riişememiılerdir. İzmire gidecek den kaldırılarak Sahrayı cedi 
Butun za.bıta mem~~larının mua- Bunun için ya Tapu müdiri umumisi Atif teki aile kabristanına defnediJ~O 

yenclen netıcesınde yuzde on beşi- müddei umumiliğiıı Kenan B. . . . \ 
nin istirahate muhtaç olduklan anla- tahriri bir emri veya mahalleden ya- B. Hazıranın 17 sınde İzmır ka- cektir. ı ı 
ş~lmış ve ken~ileri'le n>ezuniyet ve- kın arkadaşı bulunduğuna dair ilaıil- dastro hey~tlerinin faaliyetleri- Merhumun kederdide ailesi11 U· 

nhnıstır. haber almaaı lllzımdır . ni tehi& icin İzmire gidecektir. teesürlerimizi beyan ederiz. 



... -·-
Fikir, .M.l.z;« th, Eclebiy« ıt, Scıı:ı'« ıt 

illiyet 
HAZlRA '\ 1930 

AREHANE - Ankara cadcle•i· 
100 Telırraf adresi: Milliyet, 11. 
al 

T elefoa awnaralıın: 
lıtanbul 3!111, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERl 

.. .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kuruı 
7 50 tt 1400 tt 

1400 .. 2700 " 

:Jelen evrak geri verilmez 

Meklıpnıır ıöu~ıtnı 

Üç aylık 
55 inci haftanın 4 üncülüğü

nü Daruşşafaka lisesinden 235 
M. İbrahim B. kazanmıştır. Ya
zısı şudur: 

Spor 

Galatasaray 

ilk maç garın 
B'/lkreşledir. 

ıkt[sadl• h d' l Romanya Almanya ve Viyanada 
ayatımızın tize - beş maç yapacak olan Galatasaray 

mesi için takip ettiğimiz ta- futbol takımı dür> sabah saat on bu
sarruf ve milli iktısat siyaseti- çukta Dada vapurile Romanyaya ha-
mizin neticesi bize gösteriyor reket etmiştir. 

2' n sn 

Gizli defter 
- FransJZcadan -

ki muvaffak olmuşuz. Vatan- Sabah saat dokuzdan itibaren yol Fransanm bir köyünde eski-ı Zengin, yalvardı: 
daş y rrli malt kullan, hemen cu salonunda t.?planan Galat:ısaraylı den bir çifçi vardı. Bir çok se- - Beni öldürme!. . Ne ister-
her Türk milletinin seiameti futbolcular, klube .mensup arkadaş- neler zengin bir adam olarak 1 sen vereyim!. . 

!arı tarafından buyuk bır samımıyet- b "f · · · l · F k "b"' ·· b d" l d" 
için yerli malı kullandı. Yerli le ıeşyı edilmiştir. Tcşyie gelenler yaşıyan u ç1 çınııı _ış en.~on za . a at?. ~ru _unu ın eme ~ 

...... . ...... , .................. , 

T A K S i ~1 B A H Ç :E S i 
5 l la:tirın Pcr~cmbe ak~:ımt sa:ıt 22 de 

YAZ SAHNESİNİN KÜŞA Dl 
llüyülr varyete reraışası 

TAKSİM RESTORANININ KÜŞADI 
Bahçed.: açıkta ,:nema her gün saat J ~ •• JU .dan itihar-.n >enfonik 

orkestrA her cuma ve pazar günu 

BÜTÜN PROGRAML.<\ BÜYÜK MA.TtNB 
doti ceçen nuahalar 10 kuruıtur. 

j3azete ve matbaaya ait işler için 
, müdüriyete müracaat edilir. 
•aıetemiz lllnlınn meı'uliyeılnl 

malı kullanan halkımızı gören meyanında mıntaka reisi Ziy•, Fener manlarda bozulmaga yuz tut- bıle ... Buyuk hır bıçakla eskı 
imaiathanelerimiz Türke layık bahçe klübünden Muvaffak Beyler muştu.Nihayet o hale geldi ki katilin boğazını kesti. . . I 
daha iyi şeyler yaptı... Yerli de bulunuyordu. . . çifçinin malları haczedildi, a- Zabıta, adliye ancak devrisi •••••••:•••••••••-•••••••••• 

Vapurun hareketınden bır az ev- damcag-ızın bir şeyi kalmadı. sabah tahkikata başlıyabilmiş-

lı:ıbul etmez. 

'BUGÜNKÜ HAVA 
ıDll• hararet en çok 25 on az 
ı dtreeo !clL Buıun rüııAr 

ar lodos hın açık olacaktır. 

r 

mal revaç buldu ·,mallarımız da- ı ı tb ı ı t · ·ı hus v_e ut .. 0

1 
cul ar ve eş.yıc~ e

1
r u- Bu halden kurtulabilmesi için ti. Katilin katili yakalandı mı, 

ha sağlam daha zarif olmağa •• mo or ere vapura gıtmış er, ora- . . . . .. . . b 1 d , . 
başladı ... Paramız memleketi- da d> samimi musafahalardan, mu- ellı bın frank g'lbı muhım bır u un umu;... Orası ht<; me- BOtün temış•kirın gô<terilen bü· 
mizde kaldı. Hem imalathane valfakıyetler temennisinden sonra para lazımdı. Fakat bunu bul- rak edilecek bir şey değildir. \ük ~arkılı varrete numeroları ve 

h
. 

1 
. h .. t . T .. k vapur hareket etmiştir. Giden Gala- mak için ya bir piyanko yahut Asıl şayanı dikkat olan şey şu eıcıimle Piıırro tarafındın oyn• 

sa ıp erı, em mus erı - ur - f b 1 1 D B " · · · · ' 
M

.
1

• • b' tasaray ut 0 cu arı aver •}ın rı- bır mıras beklıyordu Fakat bu oldu: ı TANCOLAR ROSE PA 
kazandı. ı lı sermaye ecne 1 yaseti altında şunlardır: . . . .' .. .. T hk · nı an ' ' • ' · 
eline geçmedi zenginliyenTürk Avni. Mithat. Asım, Rıza, Nihat, d~ ~-ey~ude ı~ı. Çu~ku boyle .. a . 1.kat yapılırk~n maktu- RIS 'e MAe<cro r.oL·ı.~:sco·nun 
oldu. Rüsumat idaresinin 1930 Hi19eyin. Suphi, Mehmet Salim, Er- b'.r umıdı ?'okt~. Nı~a~~t zen- !un gızlı bır . d~ften bulund~. Ç 1 N G E N E A ş K ı 
ı·stat'ıst'ıklerine nazaran üç ay-1 cüment. Rebii, Rasih, Kemal Şefik, gın olan bır ıhtıyan oldurmege Bunda eskı çıfçı komşusu hasıs 1.1 1 .1 ·k 1 1 

. . • edat. arar verdı. nun paralarını a-. ve zengın ı tıyarı ır gece na-
lık ıhracatımızın yekunu otuz Bunl>rdan başka klübün futbol 1 k ku 1 k İh . · sıl "ld" d'" - .. .. 1 t d ller gün matine ve ıuvarede 

ELi IA:\lRA SlN~>\l.-\SINIJA T ı:: p E il A ş 1 BXHC.'ESI 1 
Sl.'\E\lA - \'E ATR -\K!"l\O'\ 

Yannki .5 h.ıtiran pcr~eınbr ai. · 
şnmı saat 22 de küşat edilecektir 
! :\lilntabap varyeıc nııme 

roları. 

2 - Sinem•. 

KALP HIRSIZI 
mümesolli -

._ -- -- -
yedi milyon 192,000 ithalatımı- antrenörü Limbeck ile ile klüp a.a-

1 
a~a ' . rtku aca .. tkı. .. 

1 
tlıyardın 1 c·n ° t~r b~~t~nut fa'.'11.at ıyborduf. meccanen dondurmılar tevzi 01u 

. . . evıne gırme muş u o ma ı. 1 ı aye ın u un a sı a ı u e 

V k · O · "h · b' I 'm ene pc memnun o uyor ar. 

zın 31,712,909 lıradır. Yanı ıhra sından Vamık, Sermet. Şadan, Ke- K" . k S d b' . t d 1 'd' B d nmaktadır. plAMON NOVARÜ 
n t 5 182 291 r f 1 , hal mal RH·t Beyler futbolculara refa- ımsesı yo tu. a e ır uşagı er e yazı ı ı ı. un an ne an- -============= . L 
~1enfaati hazine ~a ~ı~ '

1 1 
'k k ~a a~·aio kat ctm;ktedirler. vardı. O da gece efendisi yat- laşılıyordu? .. Katil her şeyi iti !! 

n ~ u ~z .a .1 a .. ar ar ıyız. Seyahate iştiraki mukarrer olan tıktan sonra bir yere savuşmuş- raf etmek mecburiyetini duy-
d8ir takım memurlar vardır Sıy.asetımı:ın tev~ıı, hal~ın gay futbolculardan yalnız Burhan pede- tu. Cinayetin tertibatı öyle bü- muş, bunları yazmıştı. Vicdan 
"kmek yedikleri yere aadakat retıle arttıgı takdırde mı!let r.e- rinin rahatsızlanması üzerine son da yük bir takım müşkülata rast azabının uyandırdığı ihtiyaç ... 
rizmet ettikleri kanaati ile faha k~v. uşacaktır. Zengın. m~l- kikada gidememek mecburiyetinde gelmeden tatbik edilebildi. E- İtiraf etmek ihtiyacı ... Bu da 
• l t b h k d d kalmıştır. Maamafih bunun da son-
,pi.lerini menaup oldukları e ugun. e~ şe?'e ~ ır ır. radan kafileye iltihakı kuvvetle ümit linde bir hırsız fenerile içeri gi- adaletin bir tecellisi ... 
ıet ve memleketten ayırır ve Muvaffakıyetlı netıcelerıne şa- edilmektedir. rince ihtiyar yatağından doô-r:ıl - -- -- ----- ---

.in karıılarında gl:kürler,hat- hit olduğ.umuz siyas~timiz bize Galtasaray ilk maçını yarın Bük- du. Haykırmak istedi. Haykıra- Cana raf Guro 

Bu •kşım 

EtEK SINEMASıNDA 
.h..L \. \V BROK'un 

temsili 

PARiS MODASI 
ıaıdllerini vun kanundan mamur bır vatan hedıye edecek rcşte Yüventüs klübile yapacaktır. madı. Fakat titreyerek yalvar-

rı'a anlayıılı sayar ve onun ak servet ve refah içinde yaşıyaca Muvaffakıyetler ttmenni ederiz. dı ·. ve dün\'ada en büyük mu\'alfa· 
T · t (Birinci sahifeden mabaat) 

al gelmiyen şekiller bulurlar. ğız. e~s. urnuvaaı . - Beni öldürme ... İstediği- kiıeıler kazanan 
dşeklin umumi ismi "nef'i ha- ı bMevsımınKılkd k~uhıdm tFenıs mbahç ni veririm, beni öldürme.. . mıştır. 1 ,\I. JUl.SO:Vun temsili 

arı ıı cuma • ı oyun e ener a .. . . .. . · B - • • d M J t CA z.. J İ 
i." dir. Bir kerre ortaya bu çc klübü kortlarında yapılacaktır. 1 . Fakat obur~ bunu d~le~ıedı ogazıçın e.. uş a enez- _ l\J UGA l\JN S 
-J<ri huine" kerameti çıkınca ve bildig" i şeyi yazar, bizde de Bu müsabakalar, Fener klübü ta- bıle .. Koca bır bıçakla ıhtıyarı züh 1 Y' b filmleri. un önüne kimse geçemez, a- aksi!. r~fından tertip edilen bir turnuvaya oğazlad.ı. .. . . . . Ceneral samimiyet havası i-
"" f • h · a tt B f k d Fiıtlar: 25-40 ve 65 kuru> 
raiirür .... Bu men aatı azme d f . ?! ' ::-. .. \ u ecı cınayetın anca evrı çinde geçen ziyafeti müteııkıp iılı•••••••••••llii 
'··le zarara ug·radılan adamlar Kaç e a geçıyoruz • " . Sıngl. tek .. musabakalara .N.apo- si sabah tahkikatına başlıyabi- f t d biraz istirahat et-
ı' .. . . lıden yenı gelen ve oranın en ıyı te- . . . . s: are ane e . . . 

l'ivango müdilrluhündcn: 
iki milyon beyanname taheıtiri 

lece~indcn ub'a talip olacakların pe) 
akçeleri ile birlikte 4-b-930 çarşam 
bı ~ünü <aaı 15 de ıanare müba
A:ııt komiı~ onuna ıT üracaıtl.ın. 

-- Dr. hsan Sami --• 

Gonokok Aşısı 
BeJ,oğuklu~u ve ihtil~tlarına 

karşı pek tesirli ve ta1.e aşıdır. 
Divanyolıı Sultan \1ııhmut 

• !lirhcsi :\o 189 ••••• 

~n:ur. Gfiya hazine ve millet Dun bır nekre arkadaş geldı: nisçilcrinden Karasu ile şehrimizin len zabıta ve adlı ye _h~ç bır ı.z tıkten sonra şehnmızde bir oto-
ayn şeylermİ§ gibi daima ı marul tenisçilerinden Şirinyan, Se- bulamadı. Hatta hakıkı katıl mobil gezintisi yapmış ve sonra 

ı,i hazine" mülahazası ta- - Bana bir suğuk su! dedi dat. Suat. Kolonel E.ıyot. Davit, Ga- hakkında hiç bir .şüphe bile ha. Vilayet tarafından kendisine 
'.~"'iüm eder. Bunun her gün ve devam etti: hp, Zc~ı.. Lcng. T~lı, M•tyosyan, · tıra gelmiyordu. Ih ti yarın para tahsis edilen muşla Boğaziçin-

~ Harik, ha. \at, kaza ve otomobil 'i!(urtalarınızı -<Cııiıı!Ua-.;, 
. (:alatada l'nrnn hanınd• kA!n ÜNYON SIGORTASINA --~ 

Yaptırınız. I · . li . k .1 . .. d"k Baldını gırcceklerdır. 'la l o·er·ırerı ç'f · b . d . "h'" · 
1·kmısa nı an enm gor u - _Kardeş İstanbul dünyanın ··n bl· "f .. b k 1 . rını e e ., • .1 çı u para- de bır enız tenezzu u ıcra et-h a ı t .. musa a a ara ıse '11 l f d k k I 'h . 

için burada tekrara l?zum en çok köprülü şehirlerinden bi- çiftler yazılmı~iardır: arı sar e er en o. a~ arı tıyat miştir. 
Türkiyede bil.il fasıla icrayı muamele etmekte olan i 

ÜN YON ll<nem. Yalnız, evvelce bır ker, ri oldu. Sed2t - Baldini, Sedat - Suat, Şi- lı davranıyordu ~<ı kımse onun 
•e aha mevzuu bahsolmuş bir - !k' ta d •

11 
·~ rinyan - Karasu, Ratyani - Davit. böyle bir cinayatle zengin ola-

Bu tenezzühte sefir ile ataşe 
militer cenerale refakat etmiş
lerdir. 1,~leye ilişeceğim.Hazirandan 1 ne eg mı· Singl müsabakalarda finalin Karasu cağına ihtimal veremezdi. Borç 

h eylence yerlen'nden ı·stı'h- ile Şiri~yan arasında da~l mü.~baka- !arını öyle birdenbire ödemedi. 
., -Ne münasebet?! Dinle be- !arda ı•e Su~t Scd t leş 

''livergisini nisbi olarak almı- ni ! Ben Çamlıcade oturuyorum. Karasu arasınd; cere;a~ et~:~?::~ ~.ila~.is ~-l~caklılarına türlü tür: 
Ankaraya hareket kumı:an,asına hir kere u9;ramadan •igorta yaptırmayınız. 

~~i!_i!._iiiiiiiiiliiiiii_il ... Tdefon: Beyoğlu - 2002 

ı r~aşladrlar. Bu işi kontrola · k · d B · muhtemeldir. Maamafih singl müsa lu muşkulat çıkararak vereceğı Ceneral akşam saat on dokuz 
ın 

1 1 
ı · Dün ıs eleye ın im. eşıktaşa bakalarda Sedat ve Suadı da final ni ag· ır, agv ır vı:riyordu. Fakat da Haydarpaşadan kalkan eks. -

1 .. ıur o an ar o ey ence ye;ın.e geçtim. Karaköyde bir işim var 
Li.ıva ~l~r~k girenden de ıstıh dı onu gördükten sonra Tünelle ~:;•etleri arasında saymak doğru o- :~i~~yd~avha~~~rÇ: ~~~l ;::ç~~~ ~;e~:rt;:k~:;:n~::~ket ~~1;:~i 
ı_'.iıvergıaı ıstemeye başl_amış-ı Beyog·ıuna çıktım, is.imi bitir- Her halde bu m • baka! Al' .'l ı f u a ar mev- mahsul iyileşti, tabii bir suret- Beyle polis müdür vekili ı 

) Tab f bu zatlerln vazı e şı- dim İstnbula geçmem lazımgel- aimin ilk turnuvası olmasına rağmen 
ıı~ Tabii bu zatlerin vazifesi- ı di tramvayla geçtim Sultan Ah çok gii•el ve hararetli olacaktır. te para kazanmağa da başladı. Rıza Bey tarafınd!an teşyildolubn-
1 • d k. ı · ' ' irtihal Bu yetişmiyormuş gibi umu- muştu.r. Cen .. eral, stanbu .a u 
1ııunema a ı_.o~asına gırer- mette bir yere gittikten sonra· -
.. on~an vergı ı.stemez. Fakat tekrar aşağı indim. vapura binip E•bak mi harpte de bu adam z~ngin ol lun?ugu muddet z.arfında ıbraz 
lin bir gazetecı yahut onun Üsku"dara gittim tramvaylada flariciyo muhı;ebeci-I manın yollarını buldu. Öyle ki ve ızhar olunan alaka ve neza-'5r ' k k ı ' merhum TC\'lik Be\ in mahtumu ,.e artık onun servetinin böyle fe- ketten çok mütehassis ve müte-

i e ı ~rBe~ end ya b~sma yapı~ıhr. evime vardrm. Bütün bu seyaha Hariciye 'ek Aleti ~ifre miidürü ~uıt ci ve karanlık bir membaı oldu- şekkir olduğunu kendilerine be
! ~en . ır a am ır şey ıstı - tım esnasında tamam altı defa Te"lik Bcv wıat etmiırir. Cenıusl 

' .
. -"'tmez ve para sarfetmezse ko"pru" gertı'm. b . k b ğunu kimse tahmin edemezdi. yan etmiştir. . ,-- ., u~iın ü çarşam • giinü sant 'kide C l A k h ·~., ne hakla para ı'stenı·r vel G . d I) 1 k' Acaba bu adam hiç bir vicdan enera e n ara seya atın-...... ,iıztepe e ut u uki köıkünden ' F 'h 

! ıemda da indi istisnalar yapı - Anlayamadım, bir defa Be kaldırılorak ceı .. ze nsmuı Sabrayl azabı duymuyor mu idi?.· ·Hiç ı de yaverlerle mihman dan ası 
,1\ Çünldi bu işte "menfaati yoğlundan lstanbula geçerk~n cedit cımiindc bıdeleda civarındaki kimseye bir itirafta bulunmadı- Bey, Fransız sefiri ve sefaret 
~ne" vardır.Talep kanuni mi bir de vapura dönerken, eder i- ailesi kal,rıSllnıns :lcfnedilec.ktir. ğı için bunu da kimse bilmiyor- ataşe militeri refakat etmekte-
! ,de~ll midir? Orası bir haylı 1 ki ... Üst tarafı? '.\1.-1~ ~ariki rahmet c ·lc<in. du. dir. 

ra gelen bir istasyondur. Nihayet? .. Evet, nihayet bir Ceneral. Ankarada Gazi Hz. 
l - Azizim. bütün bu seyaha- ;\iatbaa - ~1uiıasİp gün geldi. tarafından kabul buynılacak- .sugünım yenı 
aı- Gazeteci tım esnasında 8 defa vasıtai \ latbaa için ehliyetll bir muha<ip Bundan üç sene evvel bir ge- tır. bilmecemiz 
/ . . nakliye değiştirdim. Otuzar pa- aran ı,w. Şeraiıle Galatada Posta ce bir gürültü ile uyandı. Yata- Ceneral, pazar günü limanı- SOLDAN SACA: 
tl'\v~pada epı dolaşmış hır ra köprü zanımı tam 6 kuruş e- kuıu,u 1 ~9 nume oıa müracut? ğından kalktı. Her taraf karan, mızdan hususi bir yatla Çanak- ı: Arabistaııda kiml<r ikamet e-
. oj!tecı arkadaşım var .. Geçen- der ki vaktile bununla 6 defa kö- Matbaa _ İdare müdürü lıktı. Etrafı dinledi. Birdenbire kaleye hareket edecek ve orada der? (7). 

=
0rıa. ı_abalıkç·a· bir gazeteci. k.~.t-' pru" geçerdik. Anladın mı ı;ı·m- l\l karanlıkta bir hırsız fenerinin ki Fransız mezarlığında yapılan 3: Büyük (3). 

d d 
_ . atha. işleri iıl b!llr ve müşte- d T' . . . d b 4: Uzvun cem'i (3). Cet (3). 

eğlenceleri 

Dünkü bllmecemizin 

halledilmiş şekli 

YUKARDAN AŞACI: 
1: İptidai bir ziraat aleti ( 5) . 
ı: İlave (3). 
3: Nota (2) Meyan (3}.Nida (2) 
S: Pcnçerenc koy hırsız girmesin 

1 
ıçın e unya .gazetecılıgı~·eıdi. Evvelden köprü iki idi şimdi rile ıeı:· aseder he<ıbatı muntazam aydınlandığını gör ü. ıtredı. abidenin küşat merasımın e u S: Cilalamak (9. 

·'!11 ki arasmdakı farklar go- her taraf köprü kesildi. bir idare ınCdürü aranıyur. Şernitle Odanın kapısı açılmış, içeri bi- lunduktan sonra şehrimize dö- 6 : Lakin (3). Düp (3). 7: Zaman (2). Lakin (3). 
\:ıılürken dedi ki: Galata po,ta kutusu 179 numero~a risi girmişti. Gelen her J:ıaldejnerek Semplon ekspresile Pari- 7: Büyilk (3). 8: Beygirin çocuğu (3. 

(9). 

~.-Orada gazeteci öğrendiği FELEK mtirncaaı. iyi bir maksatla gelmiyordu. se avdet edecektir. 9: Serpuşlu (7. 9: Kalayla kalayla kullan (5). 

aç, "Milliyet,~ in edebi romant: 11 iJ lede daha- ziyade Ahmet Sami- dl.-Sonra iŞin hakikat olduğunu mı da Haleninkendi münasiP vuracak bir fırsatın zuhurunu davasmı soracak. Bıktım, usan-
a4 - -- - nin muzaffer çıkacağını zannt!- anlayınca hıncını teskin etmek gördükleri namzedi kabul etme bekliyordu. dım canım. Şu işe de girmez o-
ıfı ~- _ -; diyordu. için genç kadını lekeliyecek a- mesine rağmen bu yeni müna- ,,. • ,,. laydık. Mal alanlar depozitleri· 

, I!~ •-,.;.°"" :'Y'I ' '' ., G'. e~ 1\ Şimdi son dakikada Cevdet ğır şeyi-er söylemeğe başladı. sebete yabancı kalmadılar. Genç - Ferda Hanım postadan bir ni yedilerse onu evvelden dü-
. i '?'LIL9."!Jll1~~-Jiij...,_,,, Beyin müthiş bir fedakarlıkla - Beni aldatan kaltak! diyor kadının ciddiyeti: - bu münase- şey çıktı mı? şünmek gerekti. Hesabı cariyi 

n ~ --•~ işi hallettiği havadisi dolaşma- du. Yüzüme güldü, güldü, son- betin şeklindeki gayri tabiiliği - 1sviçreden bir mektup var kesmeli olsun bitsin. Çağır ba-
ıfı Bilrhan Cahil ğa başladı. Hatta evin Hale ra onun yalanlarına kandı ... unutturuyordu. efendim. kalım şu mübarek adamı? 
te . . . namına alındığını duyanlar Görürüz bakalım. Onun da fo- Maçkadaki villa son derece - Ali.ettin Beyden bir haber Ferda Hanım telefonla Ma-

apalı, bir müddet üm.t ve e~ekleı:ı zıl çalarak İstanbula in Cevdet Beyin diğer bütün em- yası çıkar elbet! zarif eşya ile süslenmişti. Cev- yok mu? lik Beyi ararken Cevdet Bey 
~~ile yaşadığı bu iile,me nih.:ı d'.: Evın alım muamelesi bir lakini de genç kadının üzerine Dedikodular yeni bir yol al- det Bey, rakibinin binlerce lira - Karadeniz postası ak!lama kendi kendine söylendi: 
k kavuşmaktan mutevellıt g~nde. yapılmıştı'. Ertesi gün yaptığı haberini çıkarmışlar- dı. Ahmet Sami bu mağlubiye- lık vaitlerini gölgede bırak- gelir efendim. - Hangi işe girs~ berbat e· 

~fi tedici bir zevk ile yavaşça !f~l~ Is.tanbula bıl~ass~ bunun dı. te karşılık, olmak için Kadıkö- mak, genç kadının kibarane ha- Cevdet Bey İsveçreden gelen der. Be adam sen zahirecisin 
fidandı: . ı~ın ındı ve t~pu daıresınde tak Genç kadını paradan başka yünde piyasaya yeni çıkan müj reketine layık olduğunu isbat mektubu okudu. Bunda beynel- ne diye kalkarda benzin işine 

1
- Hale, ne yüksek, ne ulvı nr ~uamel~sı yapıldı ... Ce:vde: bir şey düşünmiyen ve bütün gan isminde bir kızı metres tut- etmek için bütün varlığı ile ça- milel oteller şirketinin artık iş girersin. Para kazanmak kolay 

~1 ;ın yarabbi! Bey ılk hedıye olarak bu evı Ha meziyetlerini bu hesaplara gö- tu Beyoğlunun bütün şık ve ki- !ışıyor, eline ne geçerse harcı- göremiyecek bir hale geldiği i- mı?.·. Hoş o kazanmasını de· 
•sl e sonra gözlerini açarak o- leye. o~z. bin .~ra~a. almıştı. re ikram eden basit ve kokot b;r terzileri, mağazaları, bu kı- yordu. çin tasfiye edildiği ve mevcut ğil yemesini de bilmez ya! Bul 
l~i için tasavvurlarını birer bi- Bır ıkı gun. ıçınde olup fikri verecek bu dedikodular zın emrine çalıştı, yalnız metre Yazdan son bahara ve kışa eşyasının borçlarına bile kifa- dun mu? 
,eı2nlattı. biten bu ışler Cevdet Halenin kulağına gidemiyordu. sinin binmesi için on bin liraya intikal eden dedikodular yavaş yet edemediği yazılıyordu. - Buldum efendim, geliyor. 
r 

1 
* * * Beyin tertibatı ve sükutu saye- Yalnız onu ve Cevdet Beyin bu bir otomobi'l aldı. yavaş sükunet bulmağa başlı- Cevdet Bey servetinin yarı- Cevdet Beyin beraber benzin 

111 
<İnci miılakatta teferruata ~inde meseleyi dikkatle takip zaferini çekemiyenler imzasız Halenin tercih edişine karşı yordu. Ve hatta bu aralık H§.le amı bir iki yıl içinde sıfıra in- ~e petrol işi yaptığı Malik Be~ 

.• 1 noktalar da halledilmişti. eden meraklılar tarafından du- mektuplarla Cevdet Beyin aile- yapılan bu nümayişlerden öteki ile Cevdet Bey iki hafta için diren bu teşebbüsü zaten hatır- tik defa Romanya Neft sirketı 
s det Beyin Hale için müna- yulmadı. Fakat evin muamelesi sine jurnallar vermişlerdi . Jerin haberi bile olmuyordu. Bursa kaplıcalarına gidip güzel ladıkça ıztırap duyuyordu, bu ile yaptığı mukaveledeki büyük 
;bu'duğu Maçkadaki villaya bitip Halenin salonları tanzim Kocasının hiç bir hareketin- Cevdet Bey yeni güvey gir- son baharı banyolarda geçirdi- son haber eski yaraya acı bir hata yüzünden bu vekuletin kı}' 
c kadın memnun kaldı. Bu- edildiği gün Cevdet Beyin dost den hesap sormıyan o mütevek miş bir delikanlı sarhoşluğu ile ler. tuz tesiri yaptı. Ve tecrübeli iş metini azaltmış, işi yalnız İs-

. \ yerleşince samimi dostla- !arına gönderdiği davetname kil kadın şimdiye kadar pek a - gene kadına bütün hevesini, Ahmet Sami yeni metresini adamı duyduğu acıya rağmen: tanLul ve civarına münhasır bir 
·an murekkep bir cemiyetle kibar aleminde ve bilhassa Ah- lıştığı bu mektuplara ehemmi- zevkini bağlamıştı. mücevhere, servete garketmek - Oh! dedi, şükür kurtul· hale getirmisti. Bu yetmiyor· 

ı:gf' e~enni tes'it etmeğe ka- met. S~1:°i ~eyin n:ıu.hitinde o- yet vermedi. Adadan inmişlerdi, Sedat A- suretile Haleye karşı olan infia 1 duk ! muş e;ibi, ~-::vdet B~yin sor. 
-:.!> v ~dıler. tu:ı: ıkılık hır top gıbı patladı. Asıl kıyamet Ahmet Saminin li, Nusret Bey yeni çiftin eski- !ini teskin etmeğe çalışıyor vel - Malik Bey sizi aramıstı. haftalarchl ı mesgul·yet; s•ra
~a ev det Be_Y mekte~t~n yeni ı:.a.d~se beklenmiyen bir şey başında kopmuştu. si gibi yine en samimi dostla- artık iki taraf ta biribirini bas- Telefonla bulayım mı efendim. sınc1 a tücc<:.r verclit,i 11_lalın ~;aı 
1 n bir nışanlı gıbı o güa degıldı. Fal.at herkes bu mese- O evvela bu haber,. inanma- rı idi. Hatta Kadri Beyin hanı- ka sa~ada, yine iş sahasında - Malik Bey yine şu benzin] (Bıtmedı) 



Tekaüt kanunu mecliste 
edildi kabul 

...... mıı: ... =•-----
(Birinci sahifeden mabaat) 

Eaıanefte 

Ahşap binalar tamir 

e dilemiyecek 
Yeni beled iye kanunu ahşap 

ev inşasmı menettiği cihetle E 
manet tamirata mahsus ruhsat
larda bazı tadilata lüzum gör
müştür. 

talea buyururken bir noktaya bilhas
sa liıtufkiirlı ğınızı celbetmeyi vazife 
saydım. Burada Büyük Millet Mec
lisinin teessüsüne kadar dikkatniz u
zatılmış bulunuyor. Harp esnasın
da büyük kumanda mevkiinde bulun 
muş iiç dört zat vardır ki onlar bu 
kanumlan müstefit olamıyacaklardır. 
Onları"\ istifadelerini temin etmek i
çin hem bir kadirşinaslık, hem de 
bir liıtufkllrlık olacaktır. Onun için 
riyasete bir takrir takdim ediyorum. 
Şark ve Garp cephesi kumandanlık
larında bulunanlar için hatırladığım 
--unlardır. Münasip bulursunuz ü
nidindeyim. Bazı vazifeler vardır 
İri her mül!hazarun fevkinde olarak 
icra mcvkiindc olanların ifa etmeleri 
lizımdır (alkıtlar). 

zum hasıl olur. Bu da müsait değil -
dir.,. dedi. "Belki ra ğbet bulur, ayrı 
bir i ş olur. Sonra altınc'Jn kalkama
yız ,, mütaleasında bulundu . 

• * * 
' Kaplama ve dam aktarma, 

Mecliste bugün kabul edilen aske- dahili tadilat gibi tamirler müs 
r1 ve mülki teı~..; it ve askeri istifa tcsn:ı olmak üzre ahşap evlerin 
kanununda evvelce Milliyette intiş,ır esadı tamiratına müsaade edil
eden metiR üzerinden bütçe cncüme- m iyecektir. 
ninin yaptığı tadilat şunlardır: ı --o-

Husus! idare ve mülhak bütçeler Ot b"ll k kl d n 
den maaı alan memurların bu daire- 1 omo ı er so a ar a a-
lerde geçen hizmetleri mukabilinde 1 sıl duracaklar? 
kazanmış oldukları tekaüt maaşları - Bazr otomobil ve arabalar 
nın u~uml b_ütç.ed~n ödettirilm_esi caddelerde gelişi güzel durarak 
esası ılga edılmıştır. Zabıtler ıçın . .. . , _ 
staj ve tahsil müddeti dolayısile,mül- naklıyatı muşkıl.~ta ~grat~yor~ 
ki memurların da staj maksadile ec- lar. Emanet encumenı bu cıhetı 
nebi memlektelcrde geçirdikleri müd nazarı dikkate alarak yeni bir 
d~t fili hizmetten .. addolunacaktır . karar vermiştir: 
Bır sene zarfında uç aydan fazla su- Müşterisi bulunan ve cadde-İ•met Pı. run takriri aynen şöy

ledir: ren hastalık müddetleri fili hizmet d l O d I · k d f 1 d 
sayılacaktır. e a <ı a an. az a urmıya-

"Yüksek reisliğie: 
İkinci maddenin nihayrtine atide

'ti fıkranın ilavesini teklif ederim: 
"İstiklAl harbi esnasında orduya 

Veya kolordudan büyük cepheye fi
len kumanda etmiş olanlardan teka
üt olunmuı bulunanların almakta ol 
duklan taslsatlarma ayda 150şer lira 
zammolunur. Bunlardan Vekillik 
Yapmış olanlar iki cihetten tahsisat 
•lmayip yalruz fazla olan cihetin tah 
siıatıru alırlar. ,,. 

Mazuliyet veya açık maaş almak cak olan otomobıller ayın tek 
suretile geçirilen müddetin fili biz- veya çift günlerine göre cadde
m~tten sayılmayı~ ancak nısfıı:ı;ı te- nin sağ ve sol taraflarında duı:a
kaut m~aşı hesabından .naza~ı ı~ıb~ra bilir? Bu usul Avr· :panın bazı 
alınacagı kanunda tesbıt edılmıştır. . . . .. 

Tedavisi kabil olmıyan emraz ve- şe_hırlennde t_atbık edılıyo~-~ş. 
ya çalışmaktan malfiliyct sebebile Bızde de tatbıkı muvafık gorül
maişetini tedarikten acizleri tıbben müştür. Bıı kararı emanet heye 
sabit ve muhtac; olanlara, yaşlarına ti fenniyesinin teklifi üzerine ve 
bakılmıyarak hayat kaydile maaş rilrniştir 
tahsisi hakkındaki Muhtelit encümc lO d ·k.k d f 1 d k 

İsmet Pş. nın takriri alkışlar ara
aıııda kabul edildi. 

nin layihaya ilave ettiği esas elyevm ~ ı a an ~z .a ura:a 
maaş almakta olup yirmi beş yaşına otomobıller sokak ıçıne çekıle
girdikleri için al§.kası kesilmesi lazım ceklerdir. 

Hangi kumandanlar istifa

de edecek? 
-o

Cemiyeti belediyede 
İsmet Paşanın teklifi üzerine te

kaüt kanununa ilave edilen fıkraya 
na7.aran tekaüt maaşlarına zam yapt
·•cak kumandanlar Ali İhsan, Ali 
Fuat, Refet, ve Kazım Kara Bekir 
Paşalardır. Bu zevat bundan sonra 
230 ar lira maaş alacaklardır. 

gelenler meyanında bu kabil hasta- ! 
lık veya malfiliyctlere uğramış olan-ı 
!ara da maaşlarının ölünciye kadar 
verilmesi kanunda tasrih edilmiştir. Cemiyeti belediye bugün top 

Mütekaitlere bono itası 

Q,, seneliğini defaten almak su
retile tasfiyeye tabi tutulmuş olanlar 
dan zevce ana ve babaya diğer ci
hetten daha fazla maaş tahsisi icap 
ettiği takdirde yalnız iki maaş ara
sındaki farkın verilebileceğine dair 
maddeye bir fıkra ilave edilmistir. 

Bundan sonra Kastamonu meb'- Hususi idare ve mülhak bütçel e~den 
Usu Hasan Fehmi B. yirmi beş seno maaş alan merıırlar için bir tekaüt 
ınernuriyet verip te tekaüt edilecek- kanunu neşrolununcıya kadar asıl 
!erden istiyenlere hesap edilecek olan h · · ı · · b. maaş ta sısı muame esının eski hü-

tr tekaüt meblaği Uzerinden hazine kümler dahilinde yapılması ve bu 
~nosu veya devlet arazisi verilme- suretle yeniden tahsis olunacak teka-
81 esası?ın kabl:ll~n~ rica ct_ti. . üt ve yetim maaşlarının kendi bütçe
lıi Malı ye V ;kilı: Bu te~ı~ tet~ıke !erinden verilmesi kanunda tasrih 
sa~ıktır,. dedi, fakat bu. muhı'? bır e- edilmiştir. 25 yaşını geçmiş kız ço
l tır. Not alalım, tetkik edelim. Ge- cuklara iki senelik maaşları verilerek 
Mcek. sene, . ha~rlıyacağırnız şekli hazine ile al§.kaları kesilecektir. Yal
ti ecJı~; tek1,if edenr. _Muha~sesatı za nız 45 yaşını bulan kızlarla dul ka
l'~~ ~utçe~ 12 ~yon lı~a tut~r. dml~r. iç_in maaşla alakalarının kesil
te~ut edileceklere böyle b~r §ekil 1 mesı ıhtiyarlanna bırakılmıştır. 
m"-eder~k s~nede bel~ de 120 Kanun bir Hazirandan itibaren 

u,-vn gİbı hazıne bonosu ıtasına lü muteberdir. 

Poliste 

Çok garip! 

Bir genç llız plall 
11DzDnden intihara 

teşebbil11 etti •• 

Odunla kafasını yarmış 
Gemi tayfasından Mustafa 

odunla İbrahimi başından yara
lamıştır. 

Tavuk hırsızlıkları çoğaldı 
Şehrimizde ve bilhassa civar 

sayfiyelerde tavuk hırsızlıkları 
artmağa başladı. 

Vaki olan şikayetlere naza
ran, Çifte havuzlarda bir köş-

Kadıköyünde Cevizlikte Gü- kün bahçesinde mevcut kazlar 
tıeş sokağında 13 nı;,:naralı ev- çalındığı gibi diğer bazı mınta
de oturan Vasil'in kızı 16 yaşla katarda da bu kabil hırsızlıklar 
rında Arlcir, evvelki gün arka- vukubulduğu bildirilmektedir. 
daşlarile gramofon çalariken Zabıtanın nazarı dik!ratini 
Plakların birisi kırılmış ve zaval celbederiz. 
h kız bu vaziyet karşısında ne Zayi: içinde n .. f k. d . 
:Vap ğ b'l · k · "h u us aa ım, um an aca ını ı emıyere ıntı ara ıezlceremi eski ve . · . ı ı 
teşebbiis etmişsede kurtarılmış hakkedll~i• iki imza .ı, e nbı . yazılara 
tx " . ı e ır mu ıru· 

r. mil zayi eyledim. Badema muteber 
--o- olmayacağını fün eylerim. 

~utfak eşyasını a§ırmı§lar Ilildl M•kas terzi: Mehmet Sadık 
Üskiidar'da Paşa limanında 

0 turan Karaman belediye sabık 
teisi Hüseyin Avni B. in evine 
hırsı:z girerek mutfak eşyalarını 
ııirkat etmiştir. 

--o-
Kuzguncukta sirkat 

Kuzguncukta Paşabahçe cad 
desinde, Dr. Tevfik B. in evine 
hırsız girerek bazı eşya sirkat 
etmiştir. 

. --0-

M üt ec a vi z üç sarho§ 
yakalandı 

Zayi Bonolar 
Derununda şahsa alt bazı evrak 

ile beraber biri 55 gün vadeli diğeri 
75 gün vadeli ve her ikisi 26 mayıs 
930 tarihinde Papas Oğlu. Nikolikl 
efendi tarafındıuı imza edilerek Yir
mlbeş Zade Bacı Osman J.\1ahtum· 
lan Mehmet Nuri efendi namına 
verilen ve mumaileyh tarafındın da 
açık olarak zahırlarına imza edilmit 
emre muharrer iki kıt'a bonoyu havi 
cüzdan zayi olmuırur. işbu bonolann 
başkası için bOkmli olmadığı ve 
bulan zatın Galata' da Kalafat yerinde 
Ylrmlb"f Zade Hacı Osman Mah
tumlan Mehmet Nuri adresine getir· 
dlği takdirde memnun edileceği illn 
olunur. 

Cibalide oturan gemici En
\>erıe arkadaşları Salih ve Yu
•uf evvelki gece sarhoş oldukla 
l't halde Unkaparundan geçerler 
lc_en nara atarak gürültü ettikle 1--:D=::-r-.-A-. _K_U_T_ı• E- L 
tı.nden polis Kazım Ef. tarafın-
dan menedilmek istenmiştir. Muayenehane ve tedavll elekt
t'akat bunlardan Salih bıçağını rlkiye labratuvarı. ı<:arnköy 
<:ekerek Kazım Ef. nin üzerine Topçular caddesi 34 

!anarak tiyatro, hal, asri fırın 
ve değirmen inşası için emanet
le bir alman grup arasında tan 
zim olunan mukavelenameyi tet 
kik edecektir. 

-o-
Mezarlık komisyonu 

Evkaftan Emanete devredi
len mezarlıkların şekli idaresini 
eşhasa ait olan mezarlıkların va 
ziyetini ve bunlar hakkında itti 
haz olunacak fenni tedabiri tes
bit etmek üzre Emanet ve evka 
fın alakadar memurlarından mü 
rekkep bir komisyon teşkiline 
karar verilmiştir. 

Emanet iki davadan vaz 

geçti 
Şehremaneti Cumhuriyet ve 

Politika refiklerimiz aleyhine i
kame edip Bursada cereyan et
mekte olan davalardan ferağat 
etmiş bu hususta Bursa mahke 
mesi riyasetine bir tezkere gön
derilmiştir. 

Nihayet açı .. göreblllyor. 
Gözlügünün adi camları ye

rine ZEISS PUNKTAL camları
nı vazettirdiğindcn beri açık 
görebiliyor. Nazar her nereye 
atfedilse bu cam lnr bu tün sauh· 
!arda eşyayı saf e berrak gör
menizi temin ve gozlerin tabii 
harcketler!ni muhafaz:ı ederler. 

Camlarını isteyiniz. 
Gözluinlr. için claha lyi cam 

taswvur edileme:·. ".E!SS PUNK
T AL camları bütün başlıca göz
lükçülerde satılır Gözlükçü, 
camların p;özlcrinize tamaml!e 
uygun olmalannı temin eder. 
395 numarolu renk!l PVNKTAL 
kataloJtu Mümessili: lstanbul G. 
D1EL'.\1ANN ve BILL müesse
sesinden lsteylnir.. 

hücum etmiştir. Bu vaziyet kar 
§ısında mumaileyh te tabancası 
11~ çekerek ihafe kastile havaya 
hır el silah atmıştır. Silah sesi
tıe etraftan zabıta memurları ve 
ti~ıniş ve mütecavizleri yakala

J3ursa belediye Riyasetinden 

300 adet su saati 

l~se~ir ~e! ~iJesin~en: 
Akşch r bclcd11·esı c:ekti rik morörleri için iiç pa'"t de l 'iOO te

neke moriirin ye 1 ~O teneke 'ak um yal!;ları 8 haz raıı <ı .l'l tari 
hi nde aleni mıınakasa ile ihale edi:eccf!;inden blı ı o .. ınıJrın t:ıf,i 
lar almak üzre Ak~eh i r belediyesine m .racaat ey c~ıdcri. 

GaJrinıü~a~iller ceıniJetin~en 
Gayrim ıı badiller kongresi nizamname mucibince heyeti idarenın 

altı aylık raporunu tetkik için Haziranın 14 üncü cumartesi !(ünil 
saat 14 te Türk Ocağında mukayyet azanın hazır b ulunm al arı 

rica olunur. 

iLAN 
Adliye vekaletinden: Vekalet 

hademelerile muveuiler ıçın 

yirmi yedi takım yerli kuma
şından ( Kahve ren!(i) elbise ve 
yirmi )"edi çift yerli malı fotin 
imal Ye müba)•ıuı edileceğin

den talip olanların şeraiti öğ

renmek ve numıınelerile teklif 
mcktııplarını vermek üzere 
lstanbııl adliye lenzım mümey
yizliğine 1 O ha7.iran 930 tari
hine kadar muracaatları ilan 
olunur. 

htanbul 4 uncü icra memurluğundan: 
Açık ortırnıa ile parayı çeı·rlle

cek gayrı menkulun ne oldcğu : üç 
bap hanenin 16 da 13 hissesi. 

Garrı mcnkulun buluı 'uğu mev
ki m:ı.h all e si, sokıjtı, numarası; Bakır 

köy Kamltepe bolvar ve gillşen so· 
kaklarıııda atik ve cedit 3, 41, 43No. 

Takdir olunan kıymet: temamı 

sekiz bin be ş yüz yirmi dört liradır. 
Artırmanın yapılacağı, yer, gün, 

saa~ lsırnbul 4 ilncil icra dairesi 
26·6·930 perşembe saat 14 ild 16ya 
kadar. 

1 - l ;lı u gayrı menkulun artır
ma şartn amesi 14·6-930 tarihinden 
itibaren 9.~0-34 No. ile lstanbul 
4 üncü icra dai resinin muayyen nu· 
marasındı her kesin görebilmesi için 
açıktır. ll!nda yazı lı olanlardan fazla 
malOmat almak isti yenler, işbu şart· 
nameye vo 930 :14 dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Amrmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin yUzde yedi 
teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu &lcillile 11blt 
olmıyan ipotekli alıcalı:lılarlı dlıer 
ıl!kadarlonn ve lrtlfılı: hakkı sahip· 
!erinin bu hılı:lınnı ve bususlle faiz 
ve masrafa dair olan 14dlalarını lıbu 

U!n ttrlbinden lıibtren yirmi gttn 
içinde evrakı müıbııeferile birlikte 
memuriyeılmir.e bildirmeleri icap eder 
aksi halde haldan tapu sicllllle 11blt 
olmıyanlar sıtıı bedelinin paylııma· 
sında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırma
ya iştirak edenler arttırma şarınt• 

mesini okumuş ve IUzumlu Qlllt\
matı almış bunları temamen kabul 
etm~ ad ve itibar olunurlar. Üstün· 
de bırakılan g•yrı menkulUn bedeli 
zamanındı veJllmezse gayrı menkul 
ikinci bir arttırma lle sarılır ve be· 
del farkı ve mahrum kılınan yüzde 
beş faiz ve diğer zararlar aynca 
lıilkme hacet kılmaksızın memurl
yetlmlzce alıcıdan tahsil olunur. Beş 
numaralı fıkradaki şart tahakkuk et
mek kaydile üç defa bağırıldıktan 

sonra gayrı menkul en çok artnra
nın üstllnde bırakılır. Şart tahakkuk 
etmezse arttırma geri bırakılıp alıcı 

tuhhütlerlnden kurtulur ve teminatta 
kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya 
ikinci olmasını ve gayn rııenkule 

tealluk eden kanuni hakka ve satışın 

tarzına göre diğer şartlar. 

işlemiş vergi. belediye, eylı:ef 
rüsumu mü;t!rlye aittir, işbu haneler 
hissesi birinci arannadı 2700 llrı 
bedelle talibi uhdesinde olup lı:ly· 
met! muhammeneyl bulmıdıfından 
2 inci artırmaya Jronulmuştur. 

Yazılan Oç bap hane hlsseal yu· 
kanda gösterilen 26·6-930 tarihinde 
lstanbul 4 lincii icra memurluğu oda
sında işbu ilan ve gösterilen ırtbr

ma şırtnameıl dairesinde ııulıcafı 
illn olwıur. 

Beyoğlu 6ıncı Noterllti canibi t"hlnt 
Efendim. 
Bcyoğlunda Şlılldt! Etlıl bastı 

nesi civınndı ktia Miçalci ıpırtıma
nının 4 numaralı dairesinde mukim 
biraderim KLEOMENISMIÇA.Kl 
fendiye vermiş olduğum ve Beyoğlu 
üçüncü kltibi adilliğinden müsaddalı: 

reesen tanzim olunan bir kıt'• 7 ka
nunusani 1929 tarihli ve 370·7 nu• 
maralı umumi vekAletnameyi ve sair 
şimdiye kadar vermiş olduğum bil· 
cümle vekdletnamderi feshüiptal ve 
hükümden iskıt ve istirdat ve vekl· 
Jetten azleylemiş ve binaenaleyh bir 

1 Şehremaneti ilanatı 1 
Değirmenci, Ktrmacı, Un 1'üccarı ve 

Fınncılorın nazarı dikkatine; 
Şehremınetlnden: Şehrin Çeşni 

ekmeğinde kullanılın birinci sert ,.e 
birinci yumuşak unların evsafını dair 
Zıbltıl belediı•e talimatnamesinin 
353 üncii maddtsine müzeyycl 21 
ktnunuevvel 927 tarihli kırar kemı
fıuıbık mer'i olmak üzere vesatl 
kabul edilen 9 gram y•bls gluten 
mıkdarının Encümeni emanet kara 
riyle 0, , IO a tezyit edildiği ve bu 
kararın temmuz 930 tarihinden iti · 
baren tatbik edileceği il4n olunur. 

* * "' Bığlarbaıı vr Kıs ı klı mevkilerinde 
bulunacak Otöbils ve oıomoblllerle 

arabaların durak mahalleri daire en 
cümenince ıesbit ve Z. B. yeye lı:cy · 

fiyet iş'ar kılınmış ve !Azım gelen 
levhalar talik edilmek üzere bulun· 
duğund:ın hllMı harekette bulunacak 
vesaiti Mkliye sahibinin ahkAmı ce
zaiye kanununa tevfikan tecziye edi· 
lecekleri malum olmak üzere ilin 
olunur. 

* * • 
Bayazıt dıl re ~inden: Ahi Çel<bi 

mahallesinde Sovancılnr sokağında 
16 No. lu dükkAnda kabzimal Yusuf 
El. nin 764 kuruş tınzifot ve ıen · 

vlrat borcunu vermediğinden dolayı 

haczedilen bir adet yazıhanesi 7-6-
930 cumartesi günü saat 14 de ma
hallinde bllmüzayede saıılacal!;ındın 

almak isteyenlerin yevm ve vakii 
mezkôrda hazır bulunmaları llln 
olunur. 

"' * • 
Şchremanetinden: Hastaneler için 

lüzumu olan J 4000 kilo pllıvlılı: 

pirinç. 4000 çorbalık pirinç, 6300 
sade, 700 zeytin yaJtı, 10950 sabun, 
15000 şeker, 8650 makama, 350 
kuru bezelye, 1850 pirinç unu. 150 
ıılşuta, 270 ıoda, 600 an, 1300 tel 
şehriye kapılı zarflı münakaşaya 
konmuştur. Taliplerin şartname almalı: 
için her gön levazım müdürlüğtlne 

gelmHerl. Teklif melı:tuplannı da ihale 
günO. olan 25 haziran !130 çarşamba 
gilnll saat on beşı kadar mezkOr 
mlldilrlüğe vermeleri. 

"' * "' Şehremanetinden: Yeni Kapıda 

Kltip Kısım mahallesinde Y ınlk•pı 
civan oda 10-1 numaralı depo 30 lira 
ıyhlı:lı tıllbl üzerindedir. Fızlaslle 
talip olanlınn 7 haziran 930 cumar
tesi gtlnU saat on beşe kadar leva
zım müdtirlüğüne gelmeleri. 

Bergama asliye hukuk hakimliğinden 

Bergamanın dofıncı mahallesin
den yüzbaşı Şevki bey kızı Saadet 
H tarafındın kocası Jsıanbuldı Şeh

zadebaşında Ankaralı :lsmall efendi 
medresesi odasında anası Şükriye 
hanım yanında mukim Faik efendi 
aleyhinde ikame olunan boşanma 

ve k11çük çocuJ!;u Ruhi için nafaka 
davasında Müddeialeyh namını çıkı
nlan davetiye kendisinin bir kıç 

sene evvel billnemlyen mıbıllt! gi· 
dırelı: llı:tmıtgthı mıchul oldutun
dan ve mezlı:Qr medrese odasında 

bulunımıılıfından bahllle bili ıebllt 
iade edilmesi Uıerlne mahkema ka
rırlyle illnen tebligat icra kılınd.ıtı 
halde 29 haziran 929 tarihine mOP
dJf cumartesi ıDnli mahkemeye gel· 
medlğinden hakkındı gıyap karın 
verilerek muhakeme 1?3-6·930 tarihi 
pazartesi gllnUne tılllı: olınmuşıur. 
O celsede evnlce sadlr olan ve bir 
ıeııc · . nlıl• müteallllı: bulunan bülı:
llm evrakı tetkik ve çoculı: nafılı:uı 

için ehli vukuf lıdmı olunıcakar. 

O gün saat onda mUddelaleyb Faik 
efendi mahlemeye gelmedlfl ve J• 
vekil göndermedJll takdirde iddia 
olunan vakıaları ikrar eımls ad edi
ltt"ek muhakemeye kabul edilmeye· 
ceğl. tebliğ makamında llln olunur_ 

münakasası llıışlardır. 
-o-- gnna hOkmU ve ınu teberiycıi kal· 

mamış oludua-undun keyfıı· et ma· • - b"I 1 h ıı L h tt b ] Tentürle İntihar 6 ,..a ı ere ı ne.ı a e u unan· 
Evvelce ilan edilen evsafta üç yüz adet su saati alınmak ve lumu olmak üzre işbu ıht•rnamen i n ıar için husus! ve en asri llAçlır 

Se!ıremininde Leman H. tentü ' td. 22/ Haziran/ 930 Pazar günü saat 17 de ihale edilmek üzre ka- bir nüshasının Kleomenis Miçakl efen- ısıtma ve dimagt hastalıklar ve sai· 
ı:ı · ·iyot içmek suretile kendini öl palı zarf usulii ile münakasaya konulmuştur. diyı tebliğini ve bir nushısınınJda renin tedavisi. Viyınıdon S.'4 ıaat 
1 ~ rnıek istemiştir. Sinir hasta- Şartname belediye su mühendisliğinden alınmalıdır. İhale Milliyet gazetesinde il4nını i;tida me .. ıede şayanı hayret bir orman 
lf!;ına müptela olduğu anlasılan gününden evvel saat nümunesi Belediyeye gönderilmelidir. eylerim ti. içinde. Bütlin sene açılmr. Dört ıa-
.eınan hanım; Haseki hastane- Teklif.ler yal_nız Türk parası üezrinden olacak ve %7,5 de- Beyoğlunda Şişlide Miçıki apar- bibi varılır. Mükemmel pınslyoqun 

-.ı..~'~1t.l!;..ıra.t:ıı:.ılıı:ı.ı&t.Lr~~~~~~._.!..nı:>zi.tfi..llı>c.i1"':elottl<------------~-------....l....tLl1l:lnında,..muki.m..K.o,lllit.aıu:en.~ica.kl.l-.fiat' ·ı n ltib r 

Kitap mı 

Kumbara mı? 

Ziraat Bankasına yeni gelen 
cepte taşınabilir gayet zarif 
kitap şeklindeki kumbaralar
dan alarak tasarruf edeceğiniz 
paraların karlı faiz ve ikranıi
yelerinden istifade ediniz. 

ZiRAA 7 BAN«ASI ŞUBESi 
Bahçekapı Dördüncü Vakıf Han birinci k!t 

lstanbul Tran1vay Şirketi 
1 Haziran 1930 tarihinden ltlharen ilanı ahire kadar mer'i olaca 

Tarifedir 
Tramvay Nakliyat 
ücreti vergisi 

Kuruş Kuruş 
1 inci Mevki 
ili 2 kıt'a . 

2 ilA 4 kıt'a . . 
5 ill 7 kıt'a . . 

2 inci Mevki 
1 il~ 2 kıt'• . 
1 ilA 4 kıt'a . . , 
5 llA 7 kıt'a . . 

6,-
8,25 

10,50 

3,1!5 
5,50 
7,75 

Ask.eri ve Hususi Tarifeler 
Zabitan,ıyni arabada icra ode- ı l M. 5,-
cekleri her hangi bir sefer için 2 M. 2,50 

KUçllk. Zabit, Ask.er ve Deniz Efradı 
hyni arabada icra edecekleri her 11 M. 5,-
hangl bir aafer için . . . 2 M. 2,50 
Poıta ve Sehremanetl memurlan 

Aynı arabada icra edecekleri her ı 
2 M. 2,50 

hangi bir sefer için . . . 

0,25 
0,50 
0,50 

0,1!5 
0,25 
0,25 

0,1!5 
0,25 

0.25 

Veril 
Koprüler meb 
resmi yekOn 

Kuruş Ku 

1' 
ı.-

1,-

1,-
1, 
1,-

ı,-

ı.-

1,-

9,7 
12, 

4,51 
6,7 
9, 

6,2 
3,' 

5, 
2,Sı 

Şirket tarafından verilen kartı hamil mekt~pliler, kartlarda go
terilen hudut dahilinde askeri tarife ile seyahat ederler. 

6 Yaşından aşağı olan ve diz üstünde tutulan çocuklarda 
ücret alınmaz. 

HükQmetln 22 Temmuz 1923 tarihli kararına tevfikan tram 
vaylarda her ne boyda olursa olsun, köpek nakli memnudur. 

Miidiirlyet 

Tünel Şirketi 
ı Hazlrıııı 19SO tarihinden ilanı ahire lı:adar mer'i olacalı: 

'farifedir 

1 inci Mevki . • . . . . . . 
2 inci Mevld . . . . . . . . 

Resmi elbiseli askerler y•lnız2ci'.Vl .dı 

Mektepliler 16 yaşını kıd>r ,. 
ABONMANLAR: 

Tiinel 
ücreti 

Kuruş 

2,50 
1,25 
0,50 
0,50 

Nakliyat 
vergisi 

kuruş 

0,25 
0,25 

köprüler Verile 
resmi mebla 

yckQn 
kuruş kuru 
ı.- 3,75 
1,- 2,5{ 

0,5 
0,5C 

1 inci Mevki, 20 seferlik . 50,- 5,- 20,- 75, 
• ,. 1 O seferlik: . 25, - 2,50 IO, , 7,'0 

2 inci Mevk~ 20 seferlik . 25, - 5,- 20, 50, 
• • 10 seferlik . 12,50 2,50 10,- 2.\,--

Hamlt - Zabitan, Siviller gibi ilcret verirler. 
5 Yaşından aşağı ço~uklar yanlarında bulunan kimselerin ku 

caklannda ve yahut dizlerinde tutulmak şartile ücret vermezler. 
Ağırlığı 20 okkadan ziyada ve hacimleri havaleli ve yahu 

diğer yolculan rahatsız edecek gibi olmayan bagaj sahibi yolcu 
lar, bunu ellerinde taşıdıkça ve bagaj yolcu ile beraber bulun 
dukça, ktndllerinln seyahatlerine mahsUI ücretten başka baga 
için bir ilcret vermeleri Itzım gelmez. Mildiriyet 

TnrkiJe i' Baukasın~ıu: 
1 - Ankarada Taşban Pa!As Otelinin arkasında ve Maliye Ve 

kiletl karşısında yeniden inşa edilen kirgir sinema binası seki 
ıene mliddetle kiraya verilecektir. 

2 - Sinema binasının dahili vaziyeti ve iJtiap haddi berveçh 
atldlr. 

11 Adet Locı 

267 • Mevki Balkon üzerinde 
345 • Birinci mevk.l Aşağıda 
258 • lkinci ,, ,, 
232 • OçUncü • ,, 

Bir huıusi sigara ıalonu cuvaletile beraber ayrıca her mevki 
mahsus olmalı: üzre 3 sigarı salon1L 

S - Teklif zarllannın içine muteber bir Bankanın on hi 
liralık teminatı muval&ate mektubunu leffetmek icap eder. 

4 - Tekl!flerde icar bedelinin ne sureti ve ne kadar tak, i ır 

tediye edileceği ve tediyenin ne tarzda temin edileceği tasrı 
edilmelidir. 

5 - Kirala maktan başka bir tarzda sinemanın i:jletilmesi içi 
dahi teklif dermeyan edilebilir. 

6 - Talip olanların tekliflerini 1930 senesi l laziran ayını 

onuncu günü akşamına kadar kapalı zarf ile Türkiye ! ~ Bankos 
Ankara Merkez Müdüriyetine tevdi ermeleri rica ve ilan olun.ur 

Daröl' aceze ınO~ürlü~ön~en; 
Darül'aceye bir sene için iktiza eden yerli mamulatındsn 800 

kilo şekerin 28 haziran 936 pazartesi günü saat on dortte kapa! 
zarf u~ul!le münakısası icra edilecektir. Tallplerın yüzde yedi b 
ık nev akcelerile müracaatlafıı. __ 
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kadınların ııa-)aıııııda dı·ııız ıııınıa-ıııda J.l ,... · 

TQ Z U alın:ık ıwk ııafııf r. \1 )ı.ıLırın d,,Pri h.11.ı-ı 11 ,ıf .. -ııı_ı rııııi.~irf 
l\.olay im lı .ı,ıııı, rn!ıat lıır uık ı t••ıııııı ı•df'r '" ı·ıınıdP Jutı 

bir rahatlık ıerir. H:ıhçekapıda ZAMA~ ecza depo;u Beyoğlıında Tobtlıyan kar~ısıııda \ ELİCA \İl>İ"- 11• l\ık•ıııı karakı;lıı kar•ı-ııula 1 ınıom·ıı"ıı ,.,., u" ı ri. Fi.ılı 80 kurıı;tur. l'ııı ııııi .J,·ı· ı-;ı Bah kapı \l \l'.0;'1; ll!Yl ro <'en drpo~ı 

n 

BU YÜK 

TllYlH~ PIJlN~~su 
8. lNCl TERTİP 5. INCl KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keşideler; \ 1ilayet, Şehre
maneti, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osmaı1lı Bankaları 
~Iurakıpları ''e halk huzu

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
1-Jer keşidede çıkan nıımara
lar t~krar dolaba ko111naz 

~ ~•• Müj~e: Cennet satılıyor••• 
·:; : Kadıköy cennetinin bll'lfraz satılması hak
ıe • kında Sultan Ahmet Sulh mahkemesinden 
m ) karar temyize& tasdik edllmlttlr. 
eı f Kadıköyliade Mllhllrdarda Rıza Pata arsaıı demıkle maruf 

Cennet bahçe 45 parçaya bil'llraz satılıyor. 
aı 

r< Tafsilat ve haritayı görmek istlyenler Galata t(araköy Palas· 
nl ta Mimar Nabum Efendiye müracaat etmeleri. Telefon B. O. 368 
al 
;ılo 

i. 
·k; 

;; 
Maran~oz lulKalı, Pirinç la~soı, Daın~a 

kur~unu Ye lalaJ 
la 
,ı Tütün inhisarı umum nıüdürlüğünden: 
1;,." idaremiz ambarında mevcut numun elerlne göre 400 kilo ma-

t ,angoz tutkalı, 250 paket pirinç kapsül, 500 kilo damga kurşunu 
ve 250 kilo kalay pazarlıkla miibayaa edlleceğınden itaya talip 

:r. 1 k o anların her gün ambara gidip nilmunıle1'i görmeleri ve 11-6·930 
:Y 

h çarşamba giinii ~aat 11 de Galatada milbayaaat komisyonunda 
1( bulunmaları. 

' • • • 1 

1~ Ton ıııof oruın ııı~~a1aası 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
Azapkapı ambarına teslim ~artlle on ton motorin pazarlıkla 

milbayaa edileceğinden taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı mu
vakkatelerl ile 1 l 6 930 çartamba gilnü saat 10,30 da Gala tada 
mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

Yol insaab ııı~nakasası--
Kon va Nafıa Başmühendisliğinden: 
Bedeli keşfi 23903 lira 66 kuruştan ibaret olan Konya Ak

aray yolunun 3+ooo - 1+100 kilometrosu arasında ve (4100) 
1etroluk kısım yolun şose ve menfez inşaatı kapalı zarf usu
iy le 1816;930 tarihine müsadif çarşamba gününe kadar müna
<asaya konulmuştur. Talipler şartname ve mukavelename ve 
.vrakı keşfiyelerini görmek üzre Konya nafıa dairesine müra
.aat edilmelidir. İnşaata ait şartname ve mukavele ve evrakı 

i 

. 

- ------

··················~ 
Altı silindirlilerin haiz bulund\JııU' fe\/tal iJe harekAt ve bah, 
enil<leri bi,cumlc fevair ile bC'rabr:r .,cnı Chevrokt'nin de alh 
silindırlı, uıun ömürlü, esbabı istnıh:nı camJ ve ikü{,,aı.h 

bır oıomobıl olckığuny OERllATIR EDiNiZ. 

İste buradadır • ••••••••••••••••••••• • - .. 

yeni usul 

etmek i'çin 

Otomobilleri ışıra eımeu için 

otomobilin kıvmeıini taktir 

Chevroleı .Kıvmetinin Mizanı 

Ehven fiyctli otomobilin kıymetini taktir Bu evs Mi tetkik ile 

eımeğc elverişli 1 O adet evsif ... lŞTRADA bulununuz. 

Clworolrı 
lfltw 
Otolar 

1 
6-lillndırh motôı, azami ıUr'ıt saanc 61l mılolup yillts~k sur'at di$l_ilen 

D ile Mitte ' mıl sür'atle scyrcdilmckdcd1r, calı~mı masrafi c-sılın- Mnıcuı 
dirliJcrin aynıdır 

2 Ycnı F~ karo6enlen il< mllcdıhez ~ıı.., caı:ıbcdir, uzun yatğıo 
Mıwuı o hututJu psılcı 

3 8uyü)t oromobilin haiz buJundu&u gıbı esbabı isuabat. gcnış dahilı 
kısım, uzun yaylır. 1u.yik maili defi ihtizaz rcrubao Mnıcut D 

4 Müruru ulıurda kolıy idare, mebzul sur'aı, kolay diı<loııyon ldar.,.ı, 
4-tdteıld: fircnlcn. Mftl<llt o 

5 Scai2 ve pOru,.Oı çalı çan 6-Allindirlı motor ve çclil<Jeab~pıanmüt01ck-
kil Flfcr lıaroscrilcri • M.....ı D 

6 Şasln'.'J arb k11mı111 ıechiz edilen emnıycıli·bcnzın deposu, we IİJIJt 1 
in IHa ettirmeyaı maili ıın camı. MIPctıl o 

7 Daha u c;alı..tırma marall. O<ln silindiılilcrden ~ u beııZin ve 
Mnıctıt o Jel 11rfiyaıı. Yedek .,.,.c;a11rınm ehvcniyeıi. 

8 Daimi b1r sun:nc memnuniyet lıolış, bır senelik ıe'ınit11Ullltl"Vekomple 
M"1<Vt D yedd< parçaları servis!. 

9 
Benzin tulumbası, bAva tasfiyesi, atscterarör tulumbası, 11 VV11 markalı 

D ön cam;u:bton Qz.ennc mcrkOz motör hınrcı kontrolu ve saire M"""ı 
ıısııı eu bik otomobilin lııtı bulunduğu mczayalır. 

10 Clentnl Moton'un Tecrdbe Sahasında t<CrÜlıc ve tcspn edilen Gaıeıal MftJ<MI o Moıon mamiılatı. 

... -:' 

.. . -
. 

• 
.venı 

ehven 

hir 

fiyettek2 
. 

tnızan1 

iYrubi111nu fatfn motoristkt· 

bıı 11suJ iMl'e i,trado 

bııluuaralt 

para tasarruf etmekdedirler •• , 

Ebven ftyc:ttdd oıomobUlertn lıymettnı ' i 
.mdi bir twttte muhllane edebilmek içın
Chcvrolet kıymetinin mizuunı nokwı noluasına 
ıo'C1.kik ediniz. Binlerce mororiırler ctomobilleria 
bymetı.ni bu wuı uıcn retltik etmekdedirlcr. 
Paranızın Dl! .. nın alatHlttetıne at;ah o1unua. 
Sırf bu ..,im veyahut bir 'ftycı ittra elml!yiniJ. 
J(ıym~u. '&,...,,,, ... vnNrl iten ediniz. Bu hı. 
llUharetb.r ruamıf etmek için bu iyi bir.1$dlr. 

..Ahı sılindlrlJ 1930 modeU Chnrolet' de •lmdt 
paranız.a mubbtl ne tadar fazla muıyaya teaalaGa 
cdttqıni.ıc dikkat cdi01~ 

Bhven fi)'ttJi Mrh.tm/ı bU otomobili intihap 
crmtz.Jm mukaddem. Chevrolel'dc bir ıezmd 
tqhırfnde bulunmatı Wep edi'nlı. Chevrolef 
ıun k.ıymeı mu.anını bWill tecrtlbe Ue tetkik. 
tdJnd. Busun dunyact. Che-vrolet'nin en bOyü)a 
•Olomobill~r ıaıbl bir k~ymctı hıiı bulundutuna 
• daiı karar verrcqıni:u: murmaıniı. lşte plraoıza 
111uklhiJ /~lan/o ınu eflitiniz budur. 

\t930MODELl ALTI SİLİNDİRLİ CHEVROLET 
OBNBRAL MOTORS MAMIİLATI 

'ftlRKlYB AgNTllLIKLARI 

Hty~ & §..,A41t1 .._,_ 0""1, P""fal"t ISTllNBUt, ~•m Bıy, ANKARA', ltı(lrlt11"Viıdıa·~~ 
RSiil{, 11. 11. r.,.,,,, Holl-ı• ç.,.,,. ıı-ıı, ıZMllt M<111Q l• Mı"'"'' HAVRJ Ol Ali Vıh Mıhrııt Ah Bıyf,,., 

1 '4Y/NTAP, Aldt ll:Cl(U Z~ Rlljta Y~mlıri, SAMSU , Kumru lodı Dulın M-ı 0. ~ırw"""'• Zod~ 
Altın<• BCll<', TRABZON, BoUq Boıı 1•"4 N•n /Hy, KONVA'i/.l:J.k Tloil Sl••ıti, llNTAI;V.1, ,AdoAll 
... (il Alo'=''8'••KAVSliR~,~ ı.fall•ıım ·°' 1'1»•9 A l.noi/.lfr;lır, KASrA/ılUN . • 

xıı..,. SARAY BtJRNU PARKI "1111--•• Enıniyet sandığı müdürlüğündeıı: 
LONDRA birahanesinde lcrayi ahenk edrn saz heyoti Milzayede ikraz Merhunnım clııs ve nev'i Borçlunun 

Mıdam Emin ve Şükran banımlnrla Numan bedetı numarası ismi 

Beyin iştlroldle 6 haziran cuma gününden itibaren her gün 

muzdı icrayı ıhenk ıdecektlr. 

Duble bira 20 envıi mezeler 25 kuruş 

gazino- L 
512 1507 

~eşfiye mündericatını görüp ve kabul edildikten sonra teminat ---------------------------

Fatih'te Haraççımuhiddin mahallesinde eski 
Yeni şifahane ve yeni Türbei şerif sokağında eski 
13, 13 mükerrer 13 mükerrer 13 mükerrer ve yeni 
11, 13 numaralı maa bahçe ve oda bir fırının yü~ 
yirmi sekiz hisse itibarile elli beş hissesi. Nadi
re H. 

1 ıe teklifname münakasa ve ihalat kanunu mucibince tevfik mu
ımele olunarak yevmi mezkOrda saat on beşte encümeni vila
ı~hale kılınacağı ilan olunur. 

~~ DevletDemiryolları 
~ dairesi ilanatı 

te 
:el 

? 

s 

.. 
ı a 

Fevzipaşa haıcının 252·700 !le 2.'58 kflomtreeleri arasında 15-
lncl ve 268 ile 28.'5 • 800 kllometrelerı arasındaki 16 inci kısım 
!ar inşaatı kapalı zarfla münakasaya konmuşnır. 

Mi.!nakasa 16-6-930 perşembe günü saat ıs de Ankara Devlet 
demiryo!Iarı idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ınuvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon katipliğine 
vermeleri lAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 liıa mukabilinde idarenin 
Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde tedarik edebilirler. ,. 

1ST ANBUL VIL.11. YETi 

DEFTERDARLIK iLANA Ti 

SA'l'ILIK EV No. 217 - 229, Fener caddesi; 
Sıfrikoz mahallesi, Cibali vapur iskelesine 4 

lakika mesafede 4 katta 5 oda t mutfak 2 hela 
1 sofa ve 1 daracayı müştemildir. Bedeli 2 sene 
ıe 2 taksitte verilnıek şartile tahınin edilen kıy
n1eti 4,1 G liradır. Satış n1uan1elesi pazarlık · 

,uretile 28 haziran lJ30 cu 11artc i gunti aat 14 :-ıo 
da d fterdarlıkta apılacaktır. (R-ı 8) 

A-R-QN Aln1an Kılaphan_e_:-.İ---, 
1 ev lu l'unel mevd• ""lrl 5\l > 

DİNLEYİN/ 
Bır çok gramolonlarda alçak &tdahPtak fu.ıldan1ati 
boılar Alelldt bır anımolonda,blr dt SALON OECCA~ 
da bunu tc:crObe c:dlnt• Sanln gramofond1trthü.Jla p.1 
yano baılamıı fonn•dtcckalnız. SALON OiCCA d~~ 
hc:r nota lru,.rvttlni ve tnusamuu t&m•mea oıuh•faı• 
tder. DECCA'oın •Audloıcoplc• ter1lbolı tıer lürlll h 
ıdtı!1 lıale eder. Alçak ıedalı plAkJar bir ofonue 
kabıUyeUni iOtltl'ir Bu itibarla SALON ~CA •D 
buyuk Gttıtlanft tterltriai bOt.üo kudrtti Ü• aııretmel 

4iVN .. DEccA 
Portatif Cramofon. 

Türkiye umum 
acentalığt 

Beyoğlu İstlklAI 
JORJ T. LIFONT1 

caddesi Agacamll numara 127 • 1211 

580 

785 

1515 Ayvansarayda Hoca Ali mahallesinde Hamam 
sokağında eski ve yeni 43, 45 numaralı bir hane
nin tamamı. Memduh Ef. Fatma Badi H. 

1589 Beyoğlun'da Yalıköy mahallesinde Gazi Yu
nus sokağında eski 31, 33 ve yeni 39 numaralı bir 
ve ikinci katları harapça- bir hanenin tamamı. 
Ahmet Zekeriya B. 

467 2138 Eyip'te Camiikebir mahallesinde eski Türbe 
arkası ve yeni Bahariye sokağında eski 5 müker
rer ve yeni 10 numaralı maa bahçe bir hanenin ta 
mamı. Safinaz, Şaziye, Şahzer Safiye aHnımlarla 
İsmail Kemalettin B. 

190.5 23~ Küçük Mustafapaşa'da Mollahüsrev mahal-
lesinde eski Küçük Mustafapaşa ve yeni Ali Efen 
di sokağında eski 35 mükerrer 35 mükerrer ve ye
ni 3, 5 kalp numaralı maa bahçe bir hanenin ta
mamı. Rıdvan Ef. 

255 2480 Üsküdar'da Selami Ali Efendi mahallesinde es-
ki Tekkeiçi ve yeni Bahçeçıkmazı sokağında eski 

25 mükerrer ve yeni 1-1 numaralı maa bahçe ye
nice bir hanenin tamamı. Hüseyin Efendi Miibi
be H. 

277 2482 Üsküdarda Diirbali mahallesinde Kuşoğlu yokuşu so 
kağında eski ve yeni 16 numaralı maa bahçe ha
rap bir hanenin tamamı. Cemal B. 

755 2602 Kadıköyün'de Tuğlacı başı mahallesinde Ca-
miişerif sokağında eski 18 ve 'yeni 38 numaralı 
maa bahçe yenice bir hanenin tamamı. Cemile Di 
;yaman H. 1 

335 2660 Hatap kapısında Demirtaş mahallesinde İpçi 
!er caddesinde eski 99, 101 ve yeni 69 numaralı es-. 
kice bir dükkanın tamamı. Mehmet Hüdai Ef. 

Yukarda cins ve nev'ile mevkii yazılı olup h zalarında g<is 
terilen fiatlerle talipleri üzerinde bulunan emliikin kat'i karar 
!arının çekileceği evvelce ilan edilmiş ise de müzayede bedel
leri haddi layıkını bulmadığından talip olanların ilan tarihin
den otuz bir gün z.arlmda satış amirliğine müracaat eylemeleri 
lüzumu ilan olunur. 

_, ·- -

_'EYRi 
SEFAi 
Merkc .t. \ce:ıt ıı, C ;11~ 

bısında, Bt:,·o~ .ı 2 ~ '? 
11cntesı: '.\1nhmndive 1 !J ı ı ult l:ı 
l<unbul 740 

·------~ 

Trabzon ikinci 
postası 

[Ankara ı vRpıırıı s lı.ız)raıı 

Perşembe ak~amı Gnlutı rıhtı· 

ınından hareketle Zonp:nft\3k. 
lnelıolu, Sinop, Samsun, L nye. 
Futsa, Ordu, Giresun, Tratızoıı.. 

Rize Jfopn'ya gidecek ye 

pazar iskelcsilc Rize • 
~tirmene, Of, Trabzon, Polat· 
hane, Görele bircsun, Ordu • 
Fatsa.. S&msun, Sinop, fncho
luya u~rayarak gelecektir. 

İzn1İr sür'at postası 
(CCLCE\l:\L) vapuru 6 

t laziran cuma 14,30 da Galata 
Rıhtımından hareketle Cumar 
tesı sabahı lzmir"e gidecek ve 
pazar İzmir' den 14,80 da ha· 
reketle pazartesi sabahı gele· 
cektir. Vapurda mükemmel 
bir orkestra ve cazbant me'I' 
cuttur. 

Bartın -Inebolu Posts§I 

HlLAL 
vapuru 5 Perşeınb 
Haziran 

g!lnU akşamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle Ereğli , Zonguldak • 
Bartın , Cide , lnebolu , llW 
lskelelerln: azimet vo avdeı 
edecektir. Yük ve yolcu ıçiP 
Sirkecide yeni handa 1 nııııı

rolu acentasına mUrıcaaı. Tele· 
fonu stanbul 8105 
~ .............. ...., 
Yelkenci vapurları 
Karadeniz p~tam 

SAMSUN 4 ;i!~~~n 
ÇARŞAMBA 

akşamı ~irkecl rıhtımından har• 
ketle Zoıı~uldak, lnebolu, ım•un 
Ordu, G!reson, Trabzon, Sürme
ne ve Rize ye azimet ve avdet 
eoecekt 'r. 

TafsilAt için Sirkecide Yelkenci 
hanında kAin acentesine mil<'. 

cıat Tel. lsıanbul 15 J 3 

Tebessüm etmek teshir 
etmektir 

Sehhar tebessilmU tercih 
ettiğim BIOKS dq ma· 
cunu sayesinde muhafaza 
edebiliyorum. 
BIOKS bütün dünyada 
oksijen sayesinde ildhzar 
olunmuş yeğlne mıcun · 
dur. 
BlOKS ciltleri beyazlatır, 

diş ttlerini kuvvetlendi· 
rir ve ağıza güzel bir 
rayıbı ... rır. 

Dr.Horhoru 
llcı ojll 1 ktc sokak 

muayene abalıta . kşarruı ka 

Mes'ul müdürü 8ur an 


