
\• 

ıi 

ÇARŞA~'IHA • 
2 inci sahiie1~ : ~ 3 (ıalatasara~da sergi aç ... 

21 MAYIS 1930 J- Nerôrl-Tarlh· t trtka ~ lıyor 
2-- Harlcl haber ._r -4- Şehir haberferl 

5 inci ıcne, No 1534 
3- Son haberler ~ 4 ünc!I snhıiede: 

3 ünc!I sahifede ; ı - Dan haoıaııtı 
1 Profesörlere aleyhtar he.. 2- Felek 

KUSHASI 5 KURUŞTUR 
~~~------ ----- ~ -- ............... ......... kimler bugün isticvap edilecek - 8- Kulak misafiri 

2 Tnhtakatede yangın - 4 H kiye, Roman 

ll':"mu.harorirJ: Siirt; l'ilii[eblitJl'-f- Nll/Q.Dl9I T 

13ütçe 1Gazi Hz. Gavurkale e arihi tetkikatta bulunacakl 
B. M. Meclisi 1930 bütçesini 

tetkik ve tasdik etti. Her memle 
kette bütçe, hükmetin faaliyet 
Programının en doğru bir ifade 
sidir. Bütçe tetkiklerinde, büt
çe mudafaalarında :1akikat diye 
Ortaya atılan sözler, rakamlara 
ı•c hesaba istinat etmedikçe kı
Ymet ifade etmezler. Her halde 
bu seneki bütremizin bu noktai 
nazardan büyük bir kıymeti \·ar 
drr. Esasen varidat ve masraf 
fasıllarının hükumetçe ne yük
sek bir hassasiyet ve itina ile 
tetkik edildiğini bilmiyen yok
tur. Maliye Vekilinin rakam, he 
sap ve mukayeseye istinat eden 
Meclisteki izahatı ise devletia 
maıi vaziyetı etrafında müphem 
kalan bir cok hakikatleri aydın 
<atmış, ya~lış hesap ve te!akki-
1'!rden doğan bir çok şayia ve 
fe.,a ihtimalleri mahkfım etmiş
tir. Maliye Vekili bu izahatında 
~alnız bütçemizin ana hatlarım 
ızahetmekle kalmadı. Hükume
tin iktısadi cephede tasavvur et 
tiği ıslahat hareketlerini umumi 
Yetle borçlar meselesinde takip 
ettiği politikayı, vergilerde ilti
zam ettiği sistemleri, vergi isla 
hatında derpiş edilen hattı ha
reketi de vakıalara ve rakamla
ra istinaden uzun uzadıya an
lattı. Bu beyanatın dahilde oldu 
ğu kadar hariçte de tatminkar 
bir tesir hasıl edeceğine şüphe 
Yoktur. 

Maliye Vekili temin ediyor 
ki, "vergi ve resimler üzerinde 
memleket iktısadiyatile hema
?enk olarak işlenilirken vergi 
ıslerinde dünya gidişi de bir a
lakai mahsusa ile takip olun
maktadır." 

"Vergileri niçin daha ziyade 
hafifletmiyoruz? ... Bu sorgunun 
c.eııabım, daha ziyade memleke
tın mumi "aziyetinde, memle
kette tediye ve iktısadi müvaze 
nenın şek1inde aramalıdır. Mil
li parası düşük ve gayri müsta
~:ir olan memleketlerde vergi 
ıüsbetlerinin artması ve binne-
1ice vatandaşlara tahmil olunan 
1nükellefiyetin ağırlaşması tabi
'd' ır. 

Çünkü her memlekette dev
let hayatının, istiklal şeraitinin 
idamesi her mülahazanın fevkin 
de tutulur. Parası istikrar bul
muş, umumi mıivaıenesi tees
süs etmiş memleketlerde ise ver 
gi nisbetleri tabiatile azalır. 

İşte hükfımet, bu gayeye var 
tnak istiyor. Bütçede olduğu gi
?i harici tediyatta, ithalat ve 
1hracatta da kat'i bir mıivazene 
tesis etmek azmindedir. Bu ga
Ye tahakkuk ettikten sonradır 
ki vatandasların bazı mükelefi
Yetlerini a;ailmağı derpiş ede
bilecektir" 

Mali ye Vekilinin te-
minatına bakılırsa, paramızın is 
t,kran ve istedigimiz muvazene 
~i bulmak için uzun seneler bek 
hyecek değiliz. Harici borclar 
meselesinin her iki tarafı tat-
11tin edecek bir şekilde hallolun
ması, iktısadi programın tatbi
k.ı, ziraat cephesindeki faaliye
tın tezyidı, Devlet Bankasının 
teskili gibi mali ve iktısad~ bir 
tok tedbirlerin almması istihtaf 
edilen gayenin pek az bir za
manda tahakkukuna imkan ve- I 
recektir. Hükumet, yeni bütçe 

1

1 

6enesine dahil olurken, işte bö
~le bir azmü ümit ile mücehhez 
ulunuyor. Bununla beraber ba

~ı vergilerin tahfifi ve bazıları
nın büsbütün ilgası da daha bu 
Seneden hükumetçe takarrür et 
tı;iş bulunuyor. İh;acat maddele 
tırnizin b;:ızıhrından mua-nele 
v.ergisinin ilgası, kazanç vergi
~~ ~zerinde bazı ıslahat ve tadi
at ıcrası, dahili ticaret ve hayat 
Pahalılığına büyük tesiri olan 
0 itturva resminin kaldırılması i
~.n tetkikat icrası bu cümleden
llr. 

Giirt Mebusu 

MAHMUT 

Mısırlı prens 
tı ~ısırlı prens Tosun dün şeh 
li rni~e gelmiş, Tokatliyan ote

ne ınmi tir. 

Gazi Hz. Gavurkale- 1 Bonoveriliyori Beş mektep 1 Bir hazine daha 
- -··~- 1 

de tarihi tet Gayri mübadillere Yola gelmezlerse Sarıyerde bakır ma: 
kikat yaptırıyorlar .. tevziata -~8.!_lana<:"k kapatılacaklar denleri mi var ? .. 

- ...... .. 
Amerikalı Profesör 
l1"on Derosten Ga

vurkalede sondaj 
ameliyesine me

mur edildi 

Heyeti ilmiye 1 hazi
randa Alişarda tahar
riyatına yeniden baş-

Yunan enılôhl miizsyed~ye 
11e zaman ('tharıla<"sh?. 

Bir miıdclettenberi şehrimiz
de bulunan Emlaki milliye ida
resi müdürü umumisi Rüstü B. 
gayri mübadillere ait boıi'oların 
tabı ve tevzii ile meşgul olmak 
tadır. 

Ayrıca iki gizli mek
tep kapatıldı, biri 

de kapatılacak 

Akalliyet mekteplerinden bir 
kısmmın Türkçe muallimlerine 
maaşlarını ver
mediklerine dai 

Aldıgımız malumata göre bu vakı şikayetler 
husustaki mesai hayli ilerile- üzerine bunlar 
miştir. Gayri mübadiller cemi- hakkında tahki 
yeti heyeti idaresi mu!at hi!afın kata başlanmış
da pazartesi günü içtima etmiş 

l 
tır. 

ve bono ar meselesi görüşülmüş . hyacak .. - Amerikalı 
profesörün Gazi Hz. 
hakkında intıbaları 

tür. Azadan tefrik edilen bir he-! Mıktan beşe 
Hafrlyllta rlya>et edecek olan yet bonolar meselesi hakkında baliğ olan bu 

Pr. /'on Derosten Rüştü Beyle görüşmüş ve lazım mekteplerin tel' 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Senelerdenberi Alişar'da haf gelen izahatı vermiştir. ligata ragmen 

riyat yapan Amerikalı ilim heyetinin reisi Dr. Fon Deros- Bonoların tevziinden sonra 1!1aaş itasında 
t~n, Rei.si.<:ür::hur Hz. tar?fından kabul ed~lmişti;. Bu genç a-

1 
Anadoludaki Yunan emliikinin a.ciz gösterdikle 

!imle goruştum. Gazetemıze. bu sene ~akıp edılecek olan müzayedesine baslanacaktır. n tahakkuk e-
çalışma programı hakkında ızahat verdı: derse kapatıla- Muzaffer Bey 

Alişar'da hafriyat ı -· .. ·- caklardır. Diğer MHrif •miai 

M h k 
taraftan bazı mekteplerin de ta 

"- 1 Haziranda Alişar'da faaliyete başlanacaktır. Mesai ar-, a eme sarruf için bir kısım sınıfları il-
kadaşlarım 28 Mayısta Ankaraya geleceklerdir. M. Marten'- ga cihetine gittikleri tesbit olun 
den maada heyet azasını teşkil eden asistanlar t<>.rnamen de- JVJahkeme muştur. Bunların kalan sınıfları 
ğişmiş bulunuyor. Gene memnuniyetle ifade edebilirim ki nın talebeye kafi olup olmadığı 
beş senedir benimle birlikte çalışan ve bu işlerde ihtisa~. tetkik edilmektedir. 
sahibi olan ameleyi tekrar buldum. Ameleye kıymet veriyo- Aleyhinde takibat 
rum. Zira erkanı harbiye teşkilatı ne kadar kuvvetli olur- icrasını istiyor 
sa verilen emirleri tatbik edecek ordunun da o kadar bilgili 
olması lazımdır. 

Esasen Veka:et miktarı 250 
kadar olan ecnebi ve akalliyet 
mekteplerini ihtiyaca göre ıslah 

Yapılan 
tetkikler 
mühim 

neticeler 
verdi .. 

' : 

Sarıyerde iskele 

Profesör M. Sapünün tetkik ve mü-şahedele 
Darülfünun fen fakültesi jeo-

1 

loji profesörü M. Şapü, Boğaz 
içinde evvelce yapılan tetkikat
tan alınmış olan neticeleri değiş 
tiren yeni arazi tabakaları kes 
fetmiştir. Bu keşfe göre, Boğa.i 
içinin zannedildiği gibi yalnız 
dövonyen denilen gayet eski ta
bakattan müteşekkil olmadığı 
anlaşılmıştır. 

M. Şapü, bunların üzerinde 
tebeşir devrine ait arazi tabaka-

lan bulunduğunu müşahade 
miştir. 

Bu yeni tetkikatın ameli ı 
ticeleri olması ve Sarıyar ha 
madenleri noktai nazarına 
ehemmiyeti haiz bulunm2 
muhtemeldir. • 

Tetkik sahasr Sanyar ile l 
yos arasındadır. \ 

' Fakülte talebeleri bugün 1 
tetkik sahasını göreceklerdir 

Rlr 11dli hadise.. etmeği ve yeniden icap eden teş 
!ardan sonra Gazi Hz. ile görüş- P . b b ··ıd·· kilatı yapmak suretile talebe 1 

. . . · ~rasına tam an a asını o ur-
melen ıntıbaını sordum: 1 mekk r. •znun Siıleynıanın ceza ka kesafetine göre bunları tevsi ve 

"- Bu sualinize cevap vere-1 nununun /.~o "~' maddesine •c,·!i- !adil etmeğı ınuv.::fık görmekte-
- k5n muh.!kemesının ıcrası talep edıl- dir 

Alisar'a gitmeden evvel Ga
zi Hz. nin arzularile Ankara'ya 
bir buçuk saat mesafede bulu
nan Gavur kalesine giderek ke
şif sondajlarında bulunacağrm. 

Bu sondaj, Gavur kalesi etrafın 
daki malfimatımızı techiz ve 
tevsik için bir keşif malliyetinde 
olacak ve 15 gün devam edecek 
tir. Gavur kalesi için imparator 
luğu:n en eski Hitit kalerinden 
biri denilebilir. 

bilmek liyakat ve kudreti ken- mişti A ıcak gösterilen şab'din ·M · f 'd · ·h · k l 
dimde göremem,dedi,yalnı:.< şu 'istın;be •etilc ifadesi alınmak Üzre! b··ı aar.ı 1 ares~ ı t?~ca te. ~~ '! 
kadar söyleyebilirim ki, başlı ha İ Amasya Aı;ırccza .. ahkemesi:-e tel-! u _etmıyen me tep er e. .gız 1 A w • ı • d •• 
şına bir tarih yapmış olan Mus- graıla muteaddit defalar müracaat' tednsat ~<ıpmak te ebbusu_nde rn e fJka tayyareci e rJ U 
tafa Kemal tarafından kabul e- edil'."işt}. ~masya A~:r ceza mah~cl1 bulunanlar hak~~n~a da takıbat 

. '"' .. .. mesı ~ımdıye kadar yapılan bıı mu-. yaomaktad1r. Buyuk ada ve Ü:; E k" h h k t tt" l d~eklıgım, h~yatımda buyuk racaatlcrin hiç !Jirine cevap vcrme-!küdarda gizli tedrisat yapan iki s ışe re are e e ı er 
hır saadet esen olarak kalacak- miş ve meseleni.• müstaceliyet ve 1 

.. k 1 t • 
T 'h "l'. b' ·ı· d ""l b' h . . d . , muessese apatı mıs ır. tır. an o u ır ı ım egı , ı- e cmmıyetıni e nazarı dıkkate al- • 

lakis yaşayan bir ilimdir. Ben mamış o!duğu~dan İstanbu~ Ağır İdaresizliği nazarı dikkati. yarın 
Burada bilhassa sondaj yapa bu hakikatı Gazinin huzurunda ceza malıKemesı, Amasya Aı:ırcez.a celbeden Turan mektebi hakkın 

Ankaraya gidecekler ve Türkiye(,ı 
bir hafta kalacaklardır. cağım. Bu kalenin üzerinde bü- b' d f d h ı d D let mahkemesı hakkında kanımı takı- da da tahkikat yapılriııc ve taki-.. . ır e a a a an a rm. ev batta bulunulması için Adliye Veka ~ 

yuk hır kaya vardır. Ve bunun Reisinin enerjik, açık ve samimi Jeti nezdinde tesebbüsat icrasına ka- bat icrası takarrür etmiştir. Evvelki gün şehrimize gelen 
Amerikan tayyarecileri dün sa
at ikide Y eşilköyden hareketle 
Eskişehre gitmişlerdir. Bir gün 
orada kaldıktan sonra Ankara
ya gideceklerdir. Misafirlerimiz 
Türkiyede bir hafta rl:alacaklar 
ve ayın 26 smda Amerikaya av 

üzeri_nd.e bir rölye~. g~'.ü!.ür..~~ 1 ifadelerile bana ve meclisinde rar vermiş ve bu. kararı bir tezkere _ 
!ar hır ınsanın tabıı buyuklugu- bulunan diğer zevata tarih naza ıle Müdddumumılığc bildirmiştir. 

nü geçiyor. Burada bir memleke riyelerini 2 5 saatten fazla fası- --··- Fen fakültesi 
tin enkazını müşahede etmek ka Iasız anlat~ Mustafa Kemal ta 
bildir. Gazi Hz. G~vu~ k~l~:-:ine rafından re~i çizilen binayı 
k~dar gelere~ ~aalıyetımızı tet- bulmak için 20-25 brosürde 
kık .~deceklennı vaat buyurdu- bir kaç sene çalışmak sahası a
lar. çılmıştır. Bana gelinse bu mu

Gavurkalede sondaj yapıla
cak 

azzam binaya bir taş ilave ede
bilirsem mesut olacağım. Ana
dolu'da daha bir kaç sene çalışa-

Genç asarı atika alimine, bun cağrm." 

istedikleri oldu! 
Sirkecide bar ve lokantalar 
asgari 24 te kapanacaklar 

VaH 1\\uav;.~ı Fazh .Beyin izahatı .. 
yet ve Fırkaya müracaat etmiş-
lerdi. · 

Vilayet bu itirazları nazarı 
dikkate almış ve icap eden tashi 
hat yapılarak kendilerine tebliğ 
edilmiştir. 

Vali muavininin beyanatı 

Dün bu hususta Vali Vekili 
Fazlı Bey muharririmize şu iza
hatt vermiştir. 

- Sirkeci'de bazı birahane
lerin geceleri açık bulunacakla
rı saatlerde yanlışlık olduğu gö 
rüldü. Bunları emsaline tevfi-

1 kan tashih ettik. Sirkeci mınta-
·ızıı Hey kasında tahdit saati en aşağı 24 

İçki s;.., rı lokanta ve biraha- tür. Başka .taraflarılan itiraz 
nelerin, son talimatname ile, ge 1 yoktur. İhtıyaç. olmıy:ın ~e_naı_
celeri açık bulunacakları saatler ' s~mtle~de tahdıt saatı eskısı gı 
tahdit olunmuş ve kendilerin~ hı 22 dır. 
tebligat yapılmıştı. Tahdit i~ki satan yerlere mün 

Sirkeci birahanelerinin sahip- hasırdır. İçki satmıyan lokanta 
!erinden bazıları ile mahdut bir tar hakkıncl;:ı tahlit saati tatbik 
kısım esmıf hıma itiraz ile Vilil.- l\labadi J ııııcü 'ahifedc ) 

Bir d<ıva .. 
- ····••••'--

Fuat Bey Cemal 
Hüsnü Beyi 

da,ra etti mi? 

Fuat Bey 

Mübadele komisyonu sabık 
muşavirlerinden Fuat Beyin 
Maarif vekili Cemal Hüsnü B. 
aleyhine dava ikame ettiği dün 
bir refikimiz tarafından yazıl
ı:nı:ştr. Fuat B. bu hususta dün 
şu izahatr vermiştir: 

"- Cemal Hüsnü Bey komis 
yon riyasetinde bulunduğu za
man benim aleyhimde dava ika
me etmişti. Bu davanın devam 
ettirilmesi benim elimde olduğu 
için zamanı müsait zannediyo
rum. Böyle bir talepte bulunaca 
ğrm. Ancak bunun için bazı şe
raitin tahakkukunu da temin e
deceilim. 

Reisliğe en kuvvı,tli 
namzet Fatin Beydir 

det edeceklerdir. 
Fen fakültesi meclisi, 51 

müderrisin takriri üzerine ya-' Misafirler şerefine evvelki 
rın toplanacaktır. ı gece Perapalasta bir ziyafet ve-

Hüsnü Hamit rilmiştir. Ziyafet esnasında Na-
Beyin istifası kiye H. bir nutuk söyleyerek 
sebebi le bu içti- 1 misafirleri Türk tayyare cemi-
mada yeni reis yeti namına selamlamış ve ken 
intihabatınm ko dilerine her zaman muvaffakı-
nuşulacağı an- 1 yetler temenni etmiştir. Bu hi-
laşılmaktadır. tabeye binbaşı Hol cevap vere-
Hüsnü Hamit ! rek kendilerine gösterilen hüs-
Beyin yerine en nü kabulden, samimi tezallürat-
kuvvetli nam- tan fevkalade memnun ve müte 

Amerikanın en m~şhur ta 
yarecist tayyare zabitle 

rlmtzin araıında 
zet ilmi heyet Fatin Bey hassis olduğunu söylemiştir. Zi 
müderrisi Fatin Bey ise de mu- yafette hazır bulunan Amerika- ten çok mallzuz oluyor ve şe 
maileyh kesreti meşguliyeti do- 1r gazeteci Melle Ring tarafın- !erine kadehimi kaldırıyorum 
Jayısile riyaseti istememekte- dan da türkçe olarak şu nutuk Buna Mehmet Asım B. taraf 
dir. söylenmiştir. dan cevap verilerek bir Ameı 

D 
··ıf·' 1 h t 1 · - "Türkiyeyi vatanı sani it- kalının türkceyi öğrenmesinr aru unun ıs a a ı mese en . . . • • 

"d · 
1 

· t ft 1 1 1 
tihaz eden ben, her ıkı vatanını' harf ınkılabımızın hayırlı te~ 

mu erns en ara ar ar ve a e- ·ı · · b. ı · ld - · · · 
ht l 1 k 

.. .k. ı tayyare ve gazetecı ennı ır ma 1 en o uguna ışaret etmıştır. 
y ar ar oma uzre ı ıye ayır-ı f d b' 1 · ·· k af k · • · · 
dığı sö!le~mektedir. ~~ .. ~~::~~ .. : ... :.ı:.~~.~~~.~~rı::_:_;,_ et ç~•M,:'.~~~~:!!!1..'::.~ ;1 

ltalya sefiri 
İtalya sefiri M. Barone Alo

azi bugün Ankaradan şehrimize 
gelecektir. Barone Aloazi yarın 1 
İtalyaya hareket edecek ve bir 
ay memleketinde kaldıktan son 
ra avdet edecektlr. 

Mektepliler 
müsabakası 

!"i4 üncü hafta başladı 
54 Uncll hafta başlamıştır .. 

Gazetemizde çıkan haber· 
!erden en mUhimmlnl seçip 

cumartesi ak,amına kadar mil· 
sabaka memurıue;ı•na &ön• 
deriniz. Neticeler pa>:ar gllnü 
neşredilecektlr. 

Ankara resim sergisi evvelki gün Halk fırkası salon, 
rmda, Meclis Reisi Kazım Paşa Hz. tarafından açılmıştr. S. 
ginin küşadında Vekiller ve meb'uslar hazır bulunmuştur. F 
mimiz bu merasimdcıq bir intibadır. 

l. 

1 1 

1 
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, HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
Fran11ada Hind is tanda At/nada 

Akın! Devlet Bankası proj~si Son vaziyet 
Nakleden: KAMRAN ŞERiF 

Tahliye 
Bütiln alay alaca renkli ipek kumaşlı ve Son alman toprakları Tuzlaya hücum için 
mücevherat lclnde pırıl pırıl ganıuordu •• da tahliye ediliyor.. hazırlıklar başladı 

Bir ay daha mı 
bekliyelim? 

M. Morfu11 hazırladığ-ı l)l'Oje lnı
giiıılercle 

I-Icyeti ' ' eki lede görlişlile(·ck .. 
Beynelmilel tediyat 
bankası ve Almanya 
nın yapacağı istikraz 

Polisler diri diri tutulup 
yakıldılar mı ? 

Ati na muhabirimiz son 
vaziyeti anlatıyor 

BOMBAY, 19 A.A. - 1000 ATİNA, 5 (Milliet))-Türk 
kadar gönüllü 21 Mayısta Dha - Yunan müzakeratı meselesin

PARİS, 19 A.A. _ Alman rasanadaki tuz deposuna bir a- de işte gene bir durgunluk baş 
ya sefiri M. fon Hoesch, M. kın yapacaktır. gösterdi. Yunan hükümeti ceva 
Tardieu, M. Briand, beynelmi- BOMBA Y', 19 A.A. - Bom- hını Ankara ya bildirdi. Müba

ANKARA, 20 (Telefonla) - Lozan Darülfünunu Ptofe
sörlerinden M. Morf tetkikatını ikmal etmiş ve Devlet Banka~! 
hakkında projesini hazırlamıştır. Bugünlerde Hey eti Vekı· 
lede müzakere edilecek olan proje önümüzdeki haft:ı içinde 
Meclise sevkedilmiş olacaktır. 

Yeni iskan kanunu 
lel Ren komisyonu reisi M. Ti- bay hükumeti bu yakınlarda dil emHiki meselesi ile projede M .b d.Jl k h k k" k ]~ 
rar ile ceneral Guillaumat bu Sholapur'da çıkan kargaşalık- tadilat için Türkiye tarafından U a l erin gere U ·u 1 ye gere' TI13 1 

b h b" 1 k . lar münasebeti le bir tebliğ neş- vaki teklife karşı olan bu cevap . l . . k 1 b. d · ı . . r 
sa a ır araya ge ere muza- retmiştir. Bu tebliğde bir takım hakkında Atina gazetelerinin, vazıyet erı yenı aOUil a teS it C 1 1111Ştl 
keratta bulunmuşlar ve Ren a- '' 

Polislerin bir araya bağlanarak ı bilhassa nim resmi "Hestia"nın ANKARA, 20 (Telefonla)-ı elli ve seksen mi~ctarmda alaca• razisinin üçüncü mıntakasının 
tahliyesine ait fer'! meseleler diri diri yakıldıklarına diğer bir i yazdıiına göre Yunan hükume- Dahiliye Vekaleti tarafından sahibi olanlar, m 'ibadeleye 

h kk d 1 1 d Polisin gözleri oyulduğuna, iki 
1 
ti bu cevabına mukabil Türkiye 1 hazrrlanan yeni iskan kanunu- tabi mm takada mal terkedır a m a an aşmış ar ır. Bu 1 

aka H · d .,, polisin de bir kuyu içine atıldık j den artık cevap gelmesini bek- na göre dosyaları ikmal edilip te burada borçlandırılma ıı:a· 
1 
ınınt 30 azıran a "ransız 

afın !arına dair çıkarılan şayiaların lememektedir. Bu neşriyata gö-
1 
te mai bulunamadığı ic_in ken- nununa tevfikan atiye:ı mal a· krtaatr tar dan tahliye edil-

dog-ru olmadığı beyan ed'.lmek , re meselede söylenecek son söz , dilerine henüz hiç bir mal veril Jıp borçlananlann ·gerek huk~· miş bulunacaktır. Tahliyenin ni ı 
l l lhayet buldugu- 30 Haziranda tedir. artık söylenmiştir. Jmemiş olanlar, dosya muame- ki ve gerekse ma1i vaziyetler 

On dört mahalleye yıldırım d lşt ;... resmen teblig- edilecektir. Kadın Padişah öldü Diğer t~raftan mübadele ko- .

1 

leleri henüz ikT?al .edilemiyen bu kanunla tesbit edilmektedı! 
Soğuk bir gece. dığı vaki değildi. Bütün geçti- misyonu bıtaraf azasının top- ve fakat derdestı ıkına! bulu-ı 
Korkudan çıldıran hayvanla- ği yollara "Anfiteatr,, lar ya- Alınan istikrazı tan bir takdiri kıymet yapmala- ı nanlar, Muhtelit mübadele ko Hükumet tasfiyei kat'iy~e 

. ın uztm iniltilerini mesafelere pılmıştı; binlerce insan basa- BALE, 19 A. A. - Beyne!- rı meselesinin de neticeleneceği 1 misyonunca haklarında henüz neticesinde bu kabil bakiyei ıs· 
ürükliyen korkunç bir rüzgar maklar üstünden bu temaşayı milel tediyat Bankası saat 20 beklenmiyor. Hakikaten ortada 1 muamele oereyan etmekte o- tihkaklara bono tevzi edcc.elc· 
smeğe başladı. Ayni gün zar- seyrediyordu. Setlerden tahtıra Mayısta açrlmıştır. Şimdiye ka 1 ki mesele çetin, zor bir mesele- !' ]anlar ve şimdiye kadar kendi- j ve bu b~molar~a hük~me~ muı~ 
ında Ezeli Şehrin on dört ma- v:m üstüne bir çiçek, demet, çe dar 10 memlekete mensup mer dir. Su veya bu taraftan birinin terine yüzde elli ve yüzde yir- yedelerıne ıştırak ımka;ı te 
'ı.aııesine yıldırımlar düştü. lenk yağmuru yağıyordu . Kay kezi Bankalar hisse senedi işti- i ! bu ~üşkilatı görmemesine im- 1 mi sureti le mal verilmiş ve ist-: min olunacaktır'. Bonodan ı:rıa· 

Neron vicdan azabını yatış- ser gözünde zümrütten tek göz rasıru teahhüt etmişlerdir. Alı- kan yoktur. ı ihkaklarının bakiyesi tasfiyei I ada hükumet elındekı emvııl· 
ırabilmek için Napolideki sa- lüğü olduğu halde güliımsedı. nan hisse senetlerinin yekfınu Muhtelit ~übadele. komis- tabiiyefe ~alik edilmiş ol~_nla- 1 den, bu f?ibi hak sahiplerine eııı 
ayından Romaya durmadan Bu çılgın patırtıdan sarhoş ol- 124 hindir. Bu senetlerin bedel yonundaki bıtaraf aza M . rın bakıyeı hakları olan yuzde val tevzı edecektır. 
>ffumumi emrinameleri gön- muştu. Taabbütkarlarını yor- !erinin yüzde 25 ine tekabül e- Anderson un burada bulunması 1 

eriyordu; sürgünler yerlerine gun bir tavurla selamladt, yü- den ve 61 milyon İsviçre fran- belki bir tesviye çaresi bulma- Tekaüt kanunu müzakere ediliyor 
önüyorlar, mücrimler maswn - züklü eli ile pembe bir ipek gından ibaret bulunan ilk taksit j - d decekti Fakat her , 

F k b k l mendil salladt. yarın tediye edilecektir. Young ı;a yar _ım e .ki · f ANKARA, 20 (Telefonla) - Tekaüt kanunumm müzake· • !uyarlardı. a at aş a arını seye ragınen ı tara arasınqa- . k .. .. . d 'k 
1 

d'l · J" ·h b"t erı-
ffetmekle kendini de affetmiş Bu isterik halkın ulumaları planı tatbik mevkiine konur ·. .. k 'd b 1 resı te aut encumenın e ı ma e ı mış ve ayı a u ı:; e . 

kı muza eratın yem en aş a- 1 .. . t d' d'lm' t' K ! ' 'hası hafta ı'cı' nde hevetı lmuyordu. Yaşı henüz yirmi arasında mevkif Kapital sırtın konmaz M. Parker Gilbert be- • . · ması icin çarsambaya kadar bir 
1 
cumemne ev ı e.

1 
ı ~st . . ır. anım ayı . . 

ti oldug-u halde, kırıs.k çehre- dan yukarı çıktı. ynelmilel tediyat Bankasına tak ' "' b- 1 ' k" d' ç·· ~ı· umumıyeye ven ece ır. ' çare u ma ıcap e ıyor. _un-
~. mağmum ve çökmüş h<>J; ~:!nlikler başlamıştı. riben 225 milyon İsviçre frangı C'h b kü başvekil Venizelos perşemb A , k I f •

1 e onu·. ·örenler kırk yaşında ... " ............ " ....... " göndeımiştir. . . 1 an t:!;Ulll . günü Cenevreye hareket ede- mert a l ayy arecı t:r 
erlerdi: Zebanilerin takibin- Roma bunca harp fütuhat Banka Bulgaristan, Macari- . H~ndıstand.~ Beh.opal melıke l cektir. ANKARA, 20(Telefonla) -İstanbuldan hareket eden Arne-
en kurtulmak için seyahate dahili ır:ücadele ile 'dolu ola~ ·Starı ve Çekoslovakyanın ifa et- sı Cıhan B~gum ahırerı 7~. ;:,a-: Cenevrede Cemiyeti Akvam ' rikan tayyarelerinin yarın şehrimize gelmesine intizar edilmek: 

1 'ıktı. Gittiği şehirlerde mevki - sekiz yüz senelik hayatının yü- me!eri l~zıınge~en beyneır;uıeı şıı;-,da .. oldug~ halde ~!muştur. / içtimaı vardır. Yunan başvekili tedir. · 
•in geçeceği yollara zafer tak- kü altında can çekişiyordu. A- bazı tedıyata aıt meseleler.e de Muslu~an bır k.~dın hukumdar onun için gidiyor. Kendisinin 
ın kuruldu. İmparatorun ö- na katili Neron'un bu muzaffer meşgul olacaktır. Alınanyanın olan Cıhan Begum ~5 sene. k~- , Atinadan gaybubeti uzun süre- H. d . t d b b 1 r 
·ünde Numidia atlarına bin- rane avdetinden yirmi altı se- yakında _Yapacağı 30~. ~ilyon dar tahtta kalmış, nıhayet ıhtı- ı cektir. Tahıllin edi ldiğine göre ) fl ) S 8fl a Ü m a a 
•üş pretorienler, lejionerler ne evvel Galile' de biri doğmuş dolarlık ıstıkraz şeraıtının ta- yarlığı dolayısile işleri ~26. d~ başvekilin bu seyahatı ay niha-
üneşe karşı atlarını oynata- tu. Müverrih Tas it, bu insan- yini hususunda mühim terakki- oğluna bırakarak çekılmıştı. j yetlerine doğru nihayet bulacak atı l ıy Q f 
ık gidiyorlardı. Beyazlı, kır- dan yalnız şu bir kaç satırda !er elde edilmiştir. Hususi Ban- Kendisi wnum! harpten evvel , tır. 
ıızılı esbapları ile dev cüsseli bahsediyor: i<"alann mümessilleri 23 Mayıs- Avnma seyahatine çtkt'.ğı za- \ Görülüyor ki, müzakerata LONDRA, 20 A.A. - Bom müfettişi ile 8 polis neferi yara 
,frikalılar, gözleri önlerine di- _ İsevi kelimesi İsa ismin- ta Parist6! toplanacaklardır. Te- man İstan~ula da Ş"ei:nış ve o yeniden başlamak için bir şekil baydan Daily Mail'e bildirili- lanmıstır. . 
ili, sağ ellerinde mızrakları, diyat Bankası idare meclisinin zaman padışah Beşıncı Mehmet bulmak ı'cı·n M. Venizelos un , yor: Hi~t milll kongresinin korııı· 

den gelir. İsa, Tiber devrinde f ·ı d ı "be· ınç kalkanları sol tarafların- gdecek içtimaı 16 Haziranda ile e-örüşmüştü. Cihan Begüm burava av-det etmesı· la'zımgelı"- Hindistarun muhteli yerle- te namı e ya o unan taşra şu vali Pantius P!atus tarafından ~ d 
a, uzun, raksan adımları ile c_armıha gerilmis. tir. Bale'de ak~edilecektir. !"ittiği yerlerde örtül~ gezerdi. yor. Bu takdirde gene en aşağı rinde zabıataya bomba aı:_ıimış- !eri sed olunmuştur. 
tlıları takip ediyorlardı. BÜ·· Cihan Begiim umumı harpte bir av beklemek icap ediyor. tır. Madrasta mahkeme bınası Hidistan umumi valisi Hiıı· 
ıln alay, alaca renkli ipek ku- Putperest müelliflerin he- • Hindistan müsliimanlarınm ~;ı.- Yeniden bir ay .... Fakat şu var . önün?~ atılan 6 bomb~~an ya~- distanın müstakbel sekli idare· 
1ıaş ve mücevherat içinde pa- men hepsi Hz. İsa'nın şahsı ve Fl/ıslincle 1 giltereye sadık kalma~ını ı:ı~- ki, Türk _ Yunan ihtilafı bugü- 1

1 
ı:ız bırı p~~lam~ş'.ır. ~ırı İngı- sinin tayin ve tesbitfnde müsl~'. 

1 l 1 rdu İla'hı· tahtı hı'rı"stı'yanlıg· ın harı' cı· vasıfları M h d f d ı d Jd li l k k J s yaralan man akallı'yetı"nin de rey ve n1ı.t . parı yanryo . U ace-ı Cf yasak a aa e en .. er en_ o u~u ıçın nün mese.ıesi dei!ildir .. Ye~i se- , zoma uzre ı ı po ı 
t E d .. 1 a h kk d hı'c bı'r şey yazmamış t ı t f '" - taleasına mu"racaat olunacai!ıf11 

!varım e ra ın a, guze ve Y - a ın a • · .. _ : vefatı nır,ıhz gazete e~ ?r:ı m- nedenberı bunun hallıle ograşı- mıştır.. . . . . . . . . . .. 
0 

.. -

'J. çrplak vücutlu köleler yolla- lardır. Kudus, 20 A. A. Muhtel.f dan te~ssürle kaydedılıyor. I B. d I b ki. eı·m J 61 kişı tevkıf edılmıştır. Ben- kendısını zıyareteden mu.,Juı:rıaf1 
h . l d 1 . y h d' k'l' l ~ ıyor. ır ay a ıa e ıy ı ... h . . te· ı durmadan çiçek atıyorlardı. H" · · lı' ·ık .. d' şe ır er en a u ı teş ı at a çap eyaletinde kain Mülton Ba- murahhas eyetıne temın ey 

ırıstıyan " ı once en a ı 1 .. ,_.,_ t' p·ı· · .. d • · · 1 · · 
·'licudunu tutan yastıklar üze- b k · , ~ . ı rı 1Ut1.ume ın 1 ıstıne g-on er zara atılan bombadan hır polıs mıştır. 
'ne, azaptan bunalmış, gözleri ta da ~ya. men~ut.ı: .ıı:ıs~n-3:r ı"'ı ".- miş olduğu hususi komiserin Yunosllıvuada Ron1an11adR 

sın. a .mtışar e ıgı ı~m gız ı v,e raporunun vürudun:ı kadar Ya- M ı • · ı • 
i <a ve ıstıraptan ağırlaşmış, belırsız kalm:ştı. Romada Ş2ro: hudilerin Filistine mühaceret- Mühim bir dava Felaket! ec ısin tatı 1 
ut gibi düzgünlü çehresi ile tan gelme bır çok mezhepler 1 · · kk . 

H . . 1 k ·ık .. enm muva aten menetmesı B I tt lıyor- Hırva• 
.han hakimi görmeden kendi - ·.;ardı. ırıstıyan ı ta 1 once l k k · · f' e gra an yazı · - .,,OKRES 20 A A 

b 1 d b . . 1.1. h ararma ·arşı ızharı ın ıal et- k · 1 z b h o _, · · · un ar an ırı zannec ı ıp os k . s· . . , !arın mer ezı <' 0 ·1 Jagre Ş" -
8

. . . . d k" B ~ tapınan bu ins<1n kütlelen .... ld" ı.:r lb k' h' . -t· 1 ,: me tedır. ıyo:ust teşkılatı b" ıstrısa üzerın e aın a-

ANKARA, 20 (Telefonla) - Meclis Haziran bidayeti11d1 

tatil kararı verecektir. 
goru u . . ·ıa . u ı ırı., ıyan ı~.- p b .. .. , b' rinde gizli ır I • 

'k-asmdan geçerken onlara 1 1 t l 1 ersem e .;unu uınurrn ır grev tesel,ku"l llalı·n. I kao'da feyezanlar 300 evı a ya nız mevcu mez 1ep ere . - ·- .. . • k l /il d 
,örmeden bakıyordu. bir tane daha ilave edilmekle ıcrasma tC ~ '!b':>uc cd~cektır. de. çalışarak Sİ · istila etmiştir. Felaketzed~ I Nası 1 o 1 a c a ng ere e 

· Neron'un azatlıları, bu avare kalmamış, büsbütün yeni bir • !ah dağıtan vr lerin n'liktarı 3500 kisidir. Amı·ral G<ı\thorpe 
'' olaşmalar ve bütün bu tezahii fk' d - p H l k · • A I } 
' me ure ogmuştu. utperest- Fec; bı·r teessu·· r ırvat arı ıra Prens Karol . s \:ere a ınan memu- 1 ·ı ıtla İmparatorun ruhundaki lik füemi hiristiyanlı~ın kendi- , Alexendre ın Osmanlı dev etı e 
aranın kapanmıyacağını akıl- ne ne kadar düşman oldugunu TOKYO, 20 A.A. -Bahri-

1
hükumeti aley Bük_reşten yazılryoc:- Sa- fİllİ flmiyenin maaŞl mütarekeyi imzalay~fl 

ırı kesince, fena halde korkma anlayınca iğmaz yerine ihtiyat I ye kaymakamlarından Kusaka- ı hine teşvik e J bık. velıaht prens K~rol rr:ese- ANKARA, 20 (Milliyet)- bu zat tek a Üt edildi 
,.Vle vbeaş~tdi~=~'.ndan endişe etme kaim oldu. 1 ri .H'.ffakiri_ yaparak in~ih:ır et- den yirmi ~öı:1 

1 
ıesı burada ~erkesı yemden Heyeti veki!ece atideki nızam-

918 
de Babıali r:ıurahhasıaril< 

F k t N A · · ,. ··ıd·· t nrstır. İntıharın sebebı Londra Hırvat gencınır meşgul etmege başladı Ehah d'l · · tıı· a a eron grıpın ı o ur - . - · , . 1 . . · name kabul e ı mıştır: Mondros müüreke;;ini akteden 
Ncron'u zulüm nişvesi belki tüğü sırada ortada henüz böyle mısakı~? akdı ·vı~ Japon bahrı muhakemesıne . ~ fırkası .reısı ceı;ıeral !\veresko-1 Madde 1 - Tevcihicihat ni-1 giliz amiralı Galthorpe (GaltorPJ 

. .'urtarabilir, yaşama zevkini ia- b' kt H' . t' hl' kuvvetının tenzı ı hususunun başlandı. Bı' ;;,a. ~ nun ahıren lsvıçrede sabık ve- amnames"ın'ın mer''ı oldug- u za- ahiren tekalide sevkedilmiştır. , 
d b·lir zannettiler ır sey yo u. ıns ıyan a a- b · ld - ·· ld - · f al'd 1 "T:ft.l ' 1 z J;ı•· 

! e e ı · kıy3'tmın 0 zaman malum olan. 
1 
aıs ok•ugd~ tecssur o ugu soy- d~va evk a e 'f. l,. . , ; J. Iiaht ile görüştüğü söyleniyor. ı manda hizmete tayin edilmiş 0 _ zaman m.aiyeti?~e . bulıınmu~·~a•e 

Onun için İmparatoru alayı kısmı aşağı yukarı kaderiyeci enme .e ır. hır .~'.11:1.keme- ~ }.ıb~ _J'~ı;_ns i}e ceneral arasında ~:r lanla'rın muvazzaf askerliğe da- ~~~le İn~~;:.,:~~tı ~?;r~~z~;a m~oıı~· 
· ıla ile Roma'ya götürdüler. filozofların söylediklerinden de gorüluyor. 1 ıtılaf hasıl olmuştur. Prensın, vetlen"nde hizmetleri de vekil- ros mu··tarekesı'ne dair hatırasın 

d .. .. b' h"'-~ d B l k Kaal Ale•andre d . , . l 1 - ld b~' 
u onuş tr u ... um arın payı pek te farklı değildi. Tayyaresi tamir edildi u mu 1a eme . 1 av etı ıçı'.' ça ışan arın çoga ı !er ile temin olunur. dan bahsederken İstanbulda esir 
·ıhtma avdetinden büsbütün O d k' - İ .. baslarken Yugoslav zabıtasının <Yı şöy1enıyor. M dd 2 D .. 1f"' ·rh· ıunan ceneral Towshend'in Mon~,o~ 

, .:ışka bir şeydi, Roma Panteo- ka .ar _ı eger sa duny.ay.a LONDRA, 20 A.A. - İngi- tahkikatı etrafında şayanr dik- " a .. e : aru. unun 1 a ı- sa gönderildiğini, Türkiye Hükııll' 1 
. '.mda bir ilahın tekrar mevki- gelmemış bıle olsaydı hırı,,tı- l'z kadın tayyarecisi Amy John k 1 .. lendi. Şayanı dik Z ) " h d yat fakultesı veya ım_am ve_,ha- tinin mlitareke şeraitini cene~• 
' · yarılığa henüz yeni bir akide ı:on, Cava adasının limanı olan kat şley ebr. soyih t de maznun! "' e p f U 8Va a tip mektebi mezunlanle. musa_- vasıtasile öğrenmek istediğini söY !:. 

'tc geçmesi gibi bir şeydi. k d'l' _. d d - ak at o an ır c e aı b k d k d - 1 . h . b 1 du'" 
Neron hakkında hüküm verir en ı ıgın en_ ?gac tı. Sourabaya vasıl olmuştur. Mu- dan birinin vekaletini almış o- Nasıl çıktı, nasıl indi? ı . a a .. a ~anan veya ıge~ en yerek amıralGalt orpe un u ~". ';ı-

Neron devrının son kısmı maileyha Singapour'dan Batav- 1 b' katın muhakemeye . . ıle musavı kalan evkaf camı h:ı- Liverpol zırhlısına gelen Babıalı II' n 
'!n etrafını alan o mütefessih .. 1 .. r· . . l an ır avu . SEVIL 20 (A A ) z 1 d . · · · k. rahhaslarile günlerce cereyan c_d~-
7ak takımını, ondarı da beter ~uy de:. urperten ~ ub~ ve ıtısa 1 ya'ya kadar gayet heyecanlı bir baslanmadan bir kaç gün evvel . b 

1 
' 

7 
is · h ~P;ı :mesdıdnı~~(a;r)e~ı~n se dız~'.' mü73kerelerden sonra 30 Teşrııı. 

. f f .. ıle, unyanın yem ır manzara seyahat yapını~ ve dalgaların -k.E clilm" imasıdır Nih lın a onu saat ' te are e 1 cı ma esının ı rasın a ı evvel sabahı mu"tarekenın' imzasıb•,,·, lan kı])ar sın! mı, esat, muva- lm f"k · b . . - tev ı e ıs o • a- 1 k. K 1 - 1 Al h .. 1 1 dd · dk" 
· lil d 1 kl a asına ve 1 rı eserın yem üstünden ancak iki metre irtifa- 1 · · · d .. ı edece tır. ıra ın og u P - ı kayıt ı e 6 mcı ma esın e ı rin Türk muraltlıaslarının İst•"d·· 

mesız c ve gad ar! - a meş- b' d"'k"'l • . yet mu 1aKemenın evamı muc f d'O 1 .1 b' b H f k 1. -· .. km 1 k • e ı 
ır mecraya o -u mesıne mey- da uc.mak mecburiyetinde kal- . b k tın . t b 1 onse r eans ı e ın aşı er- muvazza as er ıgını ı a a- dan bir telsiz aldıklarım ilave a 

; t(J olan o muhiti gö7 ör,ündc d • .11 d b" . 1 detınce u avu a se1 oes ı- d 1 1 d b • . ulm ak h. z b' T" ki . . - ıan rıı r - - • an veren amı er en ırı o du- J l'd k · d' - · k 
1 

. ·ıd· M 1 rera a yo cu ar arasın a u- ydine tabı tut ayar ızme- yor. a ıt ur ye ıçın agır o 0 , .ılundurmak muvafıkı insaf o- - h kk k A • . ,. mıştır. oma e araya ın ıgı ra ı ması emrı ven ı. aznun d 
1 

f t k e a·t · · d balı• 
gu mu a a ttr. gnpın ın kat · · k 

1
. f d k d"l . lunmakta ır. te alınırlar. Bun arın muvazza · are e Ş r 1 nın ımzasın an . ·se l ıc Bir cihan ölüyor, bir mede- · İ · d b · zaman tayya;esının anatları- !ar po ıs tara ın an en ı erme 1 1 . . . . l 

1 
. derken havanın birdenbire de&\ 

ı ;yet çürüyor. Bu akibeti tesri lı.' mpRarato;undvıc .. 'm. baza ı ı- rtm bezi beş yerden yirtılmış i- edilen muamelenin fe,..ılığın- f SEVİL, 19 A. A. - Zeplin hiz~etı aske_nye ~çı? cep ~rın- rek şiddetli bir fırtına çıktığını V
3

• 

· cınde oma ya onusu u dev- di. Bu yır::ıklar İngiliz taftal:ı- d 'k' · ı d' saat 16 30 da şehir üzerinde gö- de hızmetlen vekıl ılf temın o- makta ve Türkiye düşerken ta 
1
1
.,1 lie.1, önce onı.ı tehire calıstı. • . b .· d 'A k b an şı ayet etmış ~r ır, ' , J ı, 

lüşavirlerinin yardımı iİe f;en remn a~.angıcı ır. rtı un- rile tamir edilmiştir. rülmüş, biraz sonra tayyare ! lunur. tin de me;·Jan okur gibi o:t;r 
. k k h . . . darı sonra ne Burnıs, ne de Se- - •-- ~~• k:ırargahınm üzerinde ucmuş Madde 3 - Meşru mazerete karma karışık ettiğini ilave ~dıy ~t· 

~rı asma , atta gerı gl'n gıt k 1 · · k " - • H , d.. d.. · . • _. ~ .. . - d h" · t İngiliz zabitinin şairane ıfadc s•' , . d' ş· d" k 1 1 .. ne ses erını Çt armaga cesa- ey et on u bir saate kadar yere ınecegını mustenıt oısa a ı mezumye - 1 l e..:: ıste ı ım ı artı .. ı;:e11c ını d . 1 A k b d A b• l*ğ• . 1... mek ıstedigıy · bu hadiseye ai.t şı. 30 
' . · .d B. d ' I ret e emıyor_ar. rtı un an Vrupa lf I I KAHİRE, 19 (A. A.) - bı"ldı.rmiş ve 450 litre su iste- siz gav. bubet edenlenn ay ıgın- !< .ılıverıyor u. t.n an ınes u N , 1 • . . ..dd . b d tırlara i:ıi~ de ilave edebilirız 1 ert 

·· ·d·, ç· · R • sonra eron un sersem emege BEnLı· N ~0 A /: A Londradan avdet eden Mısır mistir. Balonun yere ınmesıne dan bu mu ete ısa et e en Teşrinievvel 918 de, fırtınalı. 5 . -u ı ı. .. , ınnetı, omanın 'ht.yac va d ı. , c. • '· - v- . . .1 b "dd t . ,1 sta a 
.. k k · s· d f an 1 1 1 r ır. rupa Bı.rlı'g-· ı· konferansı bı"r tak mtırahas heyeti Kahireye gel- ait hazırlıklar tamamlanmıştır. mıktan ven mez u mu e on bir havada düşen şey. eskı ıa ~~~ 

~ yu se zırve ın e ever , .. ·· .. tt• -· 34

1 

d d B b ı y T' kiye bıı, 
· · : t ı k j Cinayeti durmadan önüne cı rır· kabul etmiştir. Bu takrirde miş ve hararetli bir surette kar Kesif bir halk kütlesi zeplini ! beş gunu tecavuz e ıgı ve am,. 1· u an ı ur. ~la~ 

uıgı ve .mpara or u seması- . . . - . .. .. dd 'b' yaşıyn ve daima yaşayacak 
"k ki.ki · d~ d' · .. _ .. kıyar. Onu unutmak ıcın hır ha M B · d' A t- d şılanmıştrı. beklemektedır. uncu ma e mucı ınce muame- . .. . . ~ ın yu se ı erın -n ustugu · . . nan ın vrupa e erasyo . . . k' .... 

1 
d. -· yenı Turkiyeclir. ~ 

in daha fazla göze hattyor, sırga içinde savrulınağa ihtiya- nuna ait olan projesi selamları- Amerikada tetkikat SEVIL, 19 A. A. - Zeplin le ıfa~ına.~~ an goru ~.e ıgı ve 1 ~:.::_~~~:;::;.:.;_ ____ . --:-:[J:ıŞ' 
pha fazla can yakıyordu; yok- cı vardır. makta ve bunun Avrupa Mütte New-York, 19 A. A. - 2001 balonu saat 17,40 ta yere inmi§j esba~~ mu?ımme v~. mustacele- zarıle b~kılarak yerlerıne 
·~ onun delilôgi de herkesin Satürn ayini Neron şerefine hit Hükumetleri gayesinin ta- ecnebi gazeteci Amerikada 2 ı tir. . ye mustenıt olm~k. uzre gaybu- kas~td~n ~lu~~r. . Devlet'e 
.elirmesinden başka bir şey yapılan şenliklerle başlamıştı, hakkukuna doğru atılmış bir ay kadar bir tetkik seyahati SEVILLE, 20 A. A. - Zep beti~~~n ma.fevkını h~berdar et .. ··t .. e 

1 
- - ~ayı ·zamnııt!le 

1 ıeğildi. Bu umumi cinnetin bu iakat onıın ölümü ile nihayet hatve teskil etmekte olduğu be yapmak üzre New - Yorl:'a gel l lin saat 8.32 de b'.ıradan hare- ı ı1;edıgı tak?l:de . e?cumen.lerce ı goru. mu~ ~ and u n~b-erdir. 
1 h · b' ı ı ı b ı ı · 1 ·d' l·ct etmistir hızmet sa-lııbıne ıstıfa etmıs na neşn tarıhın en ırıut · crece ezeyanamız ır ıa a - u l u. yan edilmektedir. mış eı ır. , • · , 
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:>rofesörterden şikayetçi doktorlar isticvap olunacaklar .. 
isticvap! PollsttJ 

intihar! 
Vllllyetle 

inhisarlar 
Ekonomi 

Sanayi sergisi Kolonya _ __,,.._.. __ 
Profesörlere 
aleyhtarlık 

yapan 
hekimler 

Orozdibak müdürü- Oktruva vergisinden Lağvedilecek olan şe Ticaret odası vekalet 
nün zevcesi intihara istisna edilecek ker inhisarı memurla tasvip ederse sergiye 

kalkıştı rı açıkta kalmıvacak 3 000 lira verecek 

Hasta kadın zehir içe~ 

J .. Et bb d 
81 

rek canına kıyacaktı .. · ugun , ı a o a 
Beyoğlunda Anadolu sokağmda 

bu Üj[e meşgul Serandi apartımarunın birinci daire-
O[aca h sinde oturan Çekoslovak tebaasından 

•• Madam Merhame zehirli bir iliç iç

lt>ghtar/nrda11 
S11reltl11 

Dr. Muhip 
iJeg 

Etıbba odası idare heyeti, 
>fesör hekimlerin genç hekim 

ıcre hasta bırakmadıkları iddia
a~ile şikayette bulunan ( 4) he
ilııni, tecziye için tetkikata de
vam etmektedir. Oda idare he
·Ycti bu hadiseyi divanı haysiye 
te tevdi etmeden evvel alakadar 
~ardan esaslı izahat almak için 
Cndilerini bugünkü içtimama 

davet etmiştir. 
Bugün, "adresleri malum ol

~a~ığı için ilanla çağırılan Dr. 

1 
aıın ve Nuri Beylerin müdafa 

a arı dinlecektir. Divanı haysi
Yet (28) Mayıs çarşamba günü 
toplanarak bu mesele ile meşgul 
olacaktır. Müşteki Muhip Nu
~ettin ve Mitat Salim Beylere 

U içtima ; çin gönderilen daveti 
Yelerde, neşriyatlarının meslek 
Serefine mugavir görüldüğü bil 
dırilmiştir. 
, Bu hareketlerin cezasr şifa

hı veya tahriri tevbih ile bir haf 
tadan altı aya kad'lr icrayı san' 
attan mennetmektir. 

1 Dr. Muhip Nurettin Bey şun 
arı söylemiştir: 

Biz şikayet ve itham değil, 
~dece halkı tenvir etmek isti
Yoruz. Biz profesörler hastala
ra kapılarım acmasın demiyo-
ru7.. -

t:. Yalnız ~astalık alel'ade pra
h'.syen he~ı~ler tarafından ~a~ 
ıJ, te<lavı ıse hzr.ta,-a ~eklını 

:~ ınemleketirı.1< .. < he1cimin de 
~davi edebileceğini anlatarak 

Oıı • B 
U memlekete sevk etsın. u 

t "etli' genç hekimler işsiz kal
~ 7. ve profesörlerin de başı 
'"'lenir. 

h Böyle yaprak değiştirir gibi 
S ~sta değiştirerek günde 40 -

1 O adam muayene edilemez. On 
~~r ale\'ade bir alış veri~ için de 
~ıl, sıhhatleri ve canları için 
k~1 ıtı.işlerdir. Profesörler böyle 
t•Ucük vakayi ile meşgul olurlar 
n~ Yiiksek ilmi tetkiklere ve fen 
~ araştırmalara vakitleri kal-

ı , a.z, büyük islerle uğrasamaz-
~r,, ~ . 

İmtihanlar nasıl 
olacak? 

liğ·~•rif Vekaıctir.den Ma.rif Emin 
~~ne imtihanlar hakkında yeni bir 
b;,. r . gelmiştir. Bu emre göre lise 
liıb'ncı ve ikinci devreleri imtihana 
l~,.' . tutulacaktır. Muallim mektep
~:l\i~ de dördüncü ve beşinci sınıf
t:rır' ırntihana tabidir. Dördüncü sı
tıır llıezunyet imtihanı, beşinci sı
'lı•lttııeaıek imtihanı verecektir. Orta 
liJı teplerin üçüncü sınıfları da im-
/na tabi olacaktır. Diğer smıf

tı011 Benci dersiye esnasında aldıkları 
u'a göre terfi edeceklerdir. 

'l 1 llıum imti!:.ar.lara ::ıir lıaziranda 
> ~•nacak ve imtihanlar on beş ha

nda bitmiş olacaktır. 
-o-

Akd hıfzıssıhhası 
t\'l\~ı~ hıfzıssıhh:ısı cemiyeti 
"-;tı ıdaresi cumartesi günü 

18 de içtim::ımı aktedecek-

mek suretile intihara teşebbüs etmiş 
tir. Tahkikatımıza göre Madam Mer 
hame, Orozdbak ticarethanesi direk 
törü M. Bak'ın zevcesidir. Kadınca
ğız müptela olduğu sinir hastalığın-

ı 
dan kurtulamryacağını anlayınca ken 
disini öldürmeğe kalkmışsa da kur
tarılmış ve hastaneye kaldırılmıştır. 

--<>-
Dünkü sirkatler 

- Taksimde Pavli aparrrıanın
ihat Beyin dairesinden 1 kos-

• ı, 1 duvar halııı, 3 bilezik, 13 
ooyunbağı çalınmııtır. 

2 - Unkapanında Tufan Efendi 
aparttmanında kahveci Mehmet E
fendinin odasından 1 elbise, 1 palto 
1 kadm mantosu aıırhmııtır. 

3 - Şehzadetında Sütçü soka· 
fında Emine Hanımın bahçesine aı
tıfı çamatırların yerinde yeller eo
miıti ... 

-o-
Tütün denklerini çalanlar 

Mehmet isminde bir sabıka
lı evvelki gece yanında bir 
arkadaşı olduğu halde Fener
deki Felemenk tütün şirketi 
deposuna girmiş ve Ü<; denk tü
tün çalmışlardır. Tütünleri 
1-618 numaralı otomobile koya 
rak kaçırmak istemişler ise de 
zabtıaca görülmüşlerdir. Yaka
lanacaklarını anlayınca denkle
ri atarak kaçmağa teşebbüs et 
mişlerdir. Bunlardan Mehmet 
yakalanmış isede arkadaşı kaç 
mıştır. 

---=-~ ...... ~~---
Mahkemelerde 

Hal cinayeti 
Riza ve Selamiyi öl
dürenler bugün mu
hakeme edilecekler •. 

Ağırceza mahkemesi bugiin 
yeni bir katil davasını riiyet edecek 
tir. Maznunlar Sabri ve Raif ismin
de iki şahıstır. Bunlar Unkapanın
da Rıza ve Seliimi ismint;e iki sebze
ciyi öldürtmüş ve öldürmüş olmakta 
maznundurlar. 

Rıza ve Selami Raifi bir gün kah 
vede sopa ile dövmüsler, Raif bun
dan muğber olmuş ve uşakları olan 
Sabri, Fettah ve Hasam tahrik ede· 
rek Rıza ile Selamiyi vurdurmuştur. 
Fettah ve Hasan hali firarda olduk
larından bunlara ait dava tefrik edil 
miştir. Cinayet, sebze hali esna!ı a
rasında epeyce heyecan uyandxrmış
tı. Muhakemenin alıika ile takip edi
leceği anla~ılmaktadır. 

-o-

Abone d.:>land!rıcıları 
Neşriyat dolandır1cılığr yapmak-· 

la maznun Mahmut Saim, Sadi Ra
şit Efendilerle Nedime Ha '11'11 aley
hindeki davanın tahkikat safhası hi
tam bulmuş ve :Müddeiumumi evra<ı 1 
mütalea için alrn:şttr. Kara rnamen;n 1 

cumartesi günü serd'!dilmesi n1uhte
meldir. 

-O-· 

Deli mi, değil mi? 
Hacı Öme;· isminde birini 

vurmakla maznun, Ka:-akas 
Hüseyin Ağırceza mahkemesi~ 
ce mahkum edilmişti. Mah
kiim bu kararı temyiz etmiş ve 
nakzen yapılan ikinci muhake
mesinde de cinnet asarı 
gösterdiği ıçın Tıbbıadllye 
sevkedilmişti. Tıbbıadli Kara
kaşı bir müddet tahtı müşahede 
ye almış ve neticede zaptedi
lemiyecel: bir iıa lde ;,l:!ı..i;un
dan bahisle muhafazası için tı
marhaneye sevketmiştir. Kara 
kaş timarhanede Mazhar Os
man Bey tarafından muayene 
edilmiş ve muhtelif imzalarla 
hakkında verilen raporda mer
kumun deli olmadığı, sadece 
işi deliliğe vurduğu tesbit edil 
miştir. Binaenaleyh Tıbıadli 
raporu ile Mazhar Osm<ııı Bey 
ve arkadaşlarının raporu ara
sında bir tenakuz vardır. Va
kıa Tıbbıadli Karakaş hakkın
da kat'i bir hüküm vermediği 
ni, sadece zaptı müşkül oldu
ğunu bildirdiğini ileri sürmek
tedir. Bugün Ağırceza mahke
mesi bu iki rapor arasındaki 
tenakuzu tetkik edecektir. 

Cemiyeti belediye -· _ ' 
bugün toplanıyor 

Cemiyeti belediye idare encü 
meni dün tolanarak kolonyacrla 

Tütün ve müskirata 
memur alınmıyacak 

rm oktruva hakkındaki teklifle- Şeker ve petrol inhisarı bu ay 
rini tetkik etmiş ve esas itibari- nihayetinde Jağvolunacaktır. 
le kabul etmiştir. Binaenaleyh Bu idareden acıkta kalacak 
diğer şeylerde olduğu gibi dahil memurlar yerleştirilinceye ka
tle imal olunan kolonyalar da ok dar Müskirat ve Tütün inhisar 
truvadaıı istisna edilecektir. idarelerine haricten hic bir me-

-o- mur alınmamas; Maliy
0

e Veka-
Hastanelerin teftişi !etinden tebliğ olunmuştur. 

Cemiyeti belediye tetkiki he -o-
sap.encümeni azal'.'-rı tarafından 1 İtirazları tetkik 
gezılen hastanelerın bazılarında Dün Vilayet idare heyeti 
görülen malzeme noksanı tesbit toplanarak iskan islerinde bazı 
edilmiş ve gerek bunların temini ı takdiri kıymetler iÇin vaki olan 
ve gerek Cerrah paşa hastane- itirazları tetkik etmistir . 
sindeki pavyonun kabili istifade' -o- ' 
bir hale konması için bir rapor Himayei Etfale yardım 
hazırlanmıştır. edenler 

Hes~bı -o- Ali Mehmet Efendi refikası 
~ kat'i raporu .. ve dokuz arkadaşile şehrimize 

Cemiyeti belediy~ bugun: gelmek üzre Amerika'dan ha-
top!:ınarak 928 se~esı . hes~bı J reket etmişlerdir. 

--·--
Galatasar11yda 

açılıyor 

. 
sergı 

• 

Sanayi Birliğile Ticaret ve Sana
yi Odası arasında Galtasarayda açı
lacak sergiye Oda tahsisat verme
diğinden bir ihtilaf çıkmıştı. 

Ticaret Oda'!Sr b 1 ı sene sergiler 
meselesilc l\"{ilJi iktısat ve tasarrui 
cemiyetinin meşgul olması düşünül
düğünden esasen dar olan bütçesine 
gerek kendi açabileceği ve gerekse 
başka miiesseselcrin açabileceği ser 
giler ·için bir tahsisat ko,.mam,ştır. 
Yalnız Liyej"de aı;ılacak beynelmild 
sergi i·in ve:.:ıı etin tensibile 3000 
lıra ıef.-i!c edilmiş. Fakat sonradan 
i~tirakt:en vaz gec;ildiği ir;in bu para 
kalmıştır. 

Dün t'lplanan Ticaret Odası ida
re heyeti Vekalet te tensip ederse 
Uu paranın Ağustf'-;t:J. a:çdması ka
rarlaştırrlan sanayi sergisine veril
mesini karalaştırmıştır. Bu mesele 
bugünkü Oda meclisinde de görüşü- ' 
lecektir. • 

katı raporun~ muteallık vı~e Ali Mehmet Efendi Himayei 
r~porunu tı;tkı~ edecek_ v~ bu ıç j Etfale büyük yardımlar yapmış 
tımaa ~uhıddın B. de ıştırak e- olduğundan kendilerine sühület 
decektır. gösterilecektir. 

-o- -o--
Pis hanlar kapatdacalc 

-o
Kambiyo vaziyeti 

Dün borsada İngiliz lirası 1033 
kuruş otuz paradan açılmış ve bir 
müddet 35 kuruşa kadar yükseldik
ten sonra 1034 kuruş otuz parada 
kapanmı§tır. 

imanı ve katası kadar be· 
deni de kuvvetli gençlik 1 

Altın 908, Liret 8,96 kuruıtan 

Son zamanlarda bazı hanlar<I. 
gene temizliğe riayet edilmediği gÖ· 

yeni nahiyeler 
Bozüyük kazasında Dudur

ga köyü nahiye olmuştur. 

muamele görmilştür. 
-<">-- Dün yapılan provalar muvaffakıyetli 

riilmüttür. 
Bu hanların iıimleri Şehremaneti 

tarafından tesbit edilmiıtir. 

-<>-- yeni Zelant ile hah 
ticareti 

neticeler verdi.. ~ 
Hanlar Emanet sıhhiyeıince bi1.' 

dirilen şerait dahilinde hareket et
mezlerıe sıhhati umumi.ye namına 

Likör fabrikası 
Geçenlerde ihale edilmiş o

lan likör fabriasının inşaatına 
başlanmıştır. 

Yeni Zeliint Ticaret Odası iiza
srndan iki zat Ticaret Odasına mü
racaatla Türkiye ile Yeni Zelant 
arasinda halı ticaretini tesis için 
geldiklerini bildirmişler ve Oda
nın tavassutunu istemişlerdir. 

idman şenlikl~ri cuma günü t 

kapatılacaktır. 

--o-
Şehzade - Unkapanı 

Tramvayi 
Yeni cadde için Unkapanında ya

pılan İstimlikin tamamlanma&ı için 
Emanet yeni sene bütçesine bir 
miktar tahsisat koymuıtur. 

Bütün iıtimlakat nihayet 1930 
s~neıi nihayetinde tamamlanacaktır. 
Bu i1 bittikten sonra Şehzadebaşı -
Unkapanr tramvay hattı yapılacaktır 
Bu hat sonra Gaziköprüsü tarikae 
Beyoğluna kadar çıkacaktır. 

-0-

T amire muhtaç çeşmeler 
Bazı çeşmelerin susuz bulun

duğu hakkındaki şikayetler üze 
rine nerelerde muhtacı tamir 
çeşme bulunduğu tesbit edilme
ğe başlanmıştır. 

-o
Emvalimetrukeye bir ihbar 

Tünelin Galata ve Beyoğlu 
cihetlerindeki iki büyük han sa
hibi olan bir İngilizin bilavarıs 
vefat ettiği ve. bu hanlar varida 
tının bir müddettenberi öteki 
beriki tarafından tahsil edildiği 
hakkında alakadar makamata 
bir ihbar vaki olmuştur. Tahlı:i
kat yapılacaktır. 

-o-
Mektep tenezzühleri 

Ders senesinin sonu münase 
betile dün İstanbul kız lisesi 
berayi tenezzüh Beykoza git
miştir. Perşembe günü de Fey
ziati lisesi bir deniz gezintisi 
yapacaktır. 

--<>
Beynelmilel ticaret 

kongresi 
Beynelmilel Ticaret Odaları kon

gresi 1931 Mayısında Vaşingtonda 
tplanacaktır. 

Türk Ticaret Odaları da davet e-
dilmiştir. 

--o
Manifatura ölçülerinde 

yapılan ihtikar 
İstanbul mıntakası Ticaret Oda

Iarr kongresinde mc:nifatura tacirle 
rinin ölçüler üzerinde ihtikar yaptık 
1arına dair verilen takrir Ticaret O
dasına havale edilmişti. 

Aradan epey bir zaman geçtiği 
halde kongre mazbata muharrirliği 
kararı Odaya bildirmediğinden tet
kikata ba~lanılıyor. 

Yunan milli takımı 

Beden terbiyesi şenlikleri 
provası dün Taksim stadyo
munda yapılmıştır. 

Kız lise ve orta mektep ta
lebesinin provaları sabah saat 
on birde pek mükemmel bir su
rette yapıldı. 

Dünkü provaya Erenköy, 
Feyziati, Kız mualim, Cümhu
riyet, Çamlıca, Eyip, İstanbul 
orta mektebi, Kadıköy, Kan
dili, Nişantaşı, Selçukhatun 
kız lise ve orta mektepleri iş
tirak ettiler. 

Öğleden sonra, saat 14 te 
erkek mektepleri provalarını 
y3.pmışlar ve Darüşşafaka,Fey
ziati, Galatas.:.ray, İstiklal, İs
t::ınbul, Kaba taş, Şişli, Erkek 
muallim, Davutpaşa, Eyip, Ga 
zi Osmanpa~a. Geler.bevi, Ka
dıköy, Şemsülmekatip. Üskü
dar, Vefa, Amelihayat, İmam 
ve hatip lise ve ortamektepleri 
i0tirak etmişlerdir. 

Provaların sonunda Beden 
terbiyesi müfettişi umumisi Se 

istedikleri oldu 

!im Sırrı Bey spor ve sporcl.lı 
luk hakkında bir kaç söz söy , 
!emiş ve alınan neticelerde 
beyanı memnuniyet etmişti~ 

Beden terbi ye si şenlikle' 
Cuma günü saat 10 da Taksir1 
stadyomunda yapılacaktır. 

Hacı Mehmet B. valr · 

şehrimizden geçti 
Dün Yunan milll takımı Bük 

reşe gitmek için dün Romanya 
vapurile limanımızdan geçmiş
tir. Futbol fedarasyonu reisi 
Muvaffak B., vapurun limanda . . . , oluyor 
teva~kufundan bilistifade gemi- i (Bırın.~ı sahı feden mabat) 1 ANKARA, 20{Telefonla) _ 
ye gıderek Yunan futbolcuları- olun~az. k.. İskan müdürüyeti umumiyes 
na beyanı ho•ame ı· t · t' 1 t' azlı Beye teşek ur . . . • ' ı e ırıış ır. . . . nın ılgasından sonra Hacı Me 
Pazar günü, Bükreş'te Romen '. Tahdıttek~ yanlıslık tas~:ıh met B. bir valiliğe tayin oluna· 
ve Yunan milli tal:nnları, Bal- · o_lunar~k te_blıgat yapılma~ı uze caktır. 
kan kupası için yekdiğ;:ri!e çar rıne Sırkecı lokanta ve bıraha- ı 

J pışacaklar<lır. neler sahipleri Eminönü nahiye 
--0- si mütemedi Tevfik Salim Be-

Dokuz fahişe yakalandı yi!"'.riyasetinde ve grup halinde 
1 F h ı ·· <l 1 f 1. t" 1 V ılayete gelerek Fazlı Beye te-
l u us a muca e e aa ıye ın .. . . 
e deva~ edilmekte olup ev- 1 şekkur e'.mışlerdır. • '? 

Y1111g111 gerl11de.. velki gece de zabıtai ahlakiye T~hdıt yal~~z ~ızde n:'-1: 

T h 
. . " memurları Be yoğlunda sıkı . B;r m~ha:~nn:ıız tahdının a takalede 9 dukkan yandı bir teftiş yapmışlar ve cadde- tıcarı vazıye~ını Tı~aı:et odasın

lerde dolaşarak gelen geçenin dan da tahk~k etmıştır. O~a ~~ 

A ' d k X. J 1 d Z b 1 önünü k~sen 9 kadını yakala-1 hususta tetkıkat yapmaga lu
teŞl Il ne e~ Çl tl5l an aşı ama 1. a Ita 1 mış_Iardır. _Bunlar mahkemeye zum görmemişti_r .. B~na ?a ~e-

tahkıkata devam ed. O v.erılecektır. b~p '!la~ak tah_dıdın ıd~rı ve ın-
l y r. --0- z•hatı bır tedbır oldugunu, ve 

Evvelki gece Tahtakalede 1 dan beş dükkan tamamile dört Hitit harabelerinde bir her memlekette bu kabil tedbir-
bir yangır. çıkarak 9 dükkanın dükkan da kısmen yandıktan !ere lüzum görüldüğünü söyle-
yandığını dün yazmıştık. Yan- sonra ateş söndürülmüştür. yan k~jl altın bulu?du_ mektedir. 
gın gece tam saat 24 te sepetçi gın itfaiyeye geç haber ver"ld" - İzmır, maruf tacırlennden B --t~d--. --.-d 

. .. • .. . 
1 1 b" · y · d ld - b' eyaz1 aıresın e Leon ef. nın dukkanından çık- gı gıbi zamanında su da bulu ,n unanıstan an a ıgı ır .. . . d 

· na 1 k ·· · ı ··k· Dun Beyazıt daıresın e ev-
mış ve bu cıvarın ahşap ve sık I mamıştır. Dükkan sahipleri yan, me tup uzerıne m umetten . 
olması yüzünden birdenbire bü-ı gından sonra istiçvap edilm· -1 müsaade almadan Kemal paşa - lenenler şuHnıa5rdbır: B. H 'f 

·· · · · ış d k" H" · h b ı · d h f · Fatma . a rı , anı e yuyerek etrafa sırayet etmıştır. !er ise de henüz sebebi anla ıla a ı ıtıt ara e erın e a rı- . . H kk B. Ad . H 
Y 1• b". ·-· d b 1 ş t apt mış cm ktu t t 'f H.Ismaıl a ı . vıye . 
angın ev~e a. ıtışıgı~ e -~ u 1 rı;amıştır. _Tahkikata devJ'll e- ya_ Y •r. v e P a a.n Fahrettin B; Nadide H. Reşit 

nan sepetçı Salıh ef. nın duk- dılmektedı~. edılen şekılde harabe mahallın- . . H K" .1 Ef 
· d b.. ·-k b" k.. 1 b ı Ef Muazzez . amı . 

Romen sefiri Ankara
ya gitti 

Bir k::ıç gün evvel şehrimiz 
gelen yeni Romen sefiri M 
Carp itimatnamesini Rcisicunf 
hur Hz. ne takdim etmek üzrı- ' 
dün Ankaraya gitmiştir. 

--o- lı 
Ankaranm jeoloji harita-s~ 

Ankara mıntakasının jeola, 
ji haritası Fen fakültesi tara1 
fıııdan ihzar ve tabedilmiş tir c 
İstanbulun jeolojik haritasr d·1 

hazırlanmaktadır. 

--o--

Y eni pullar 

İngiltereden 32 milyon adet ufa 
kıymetli pul dün vapurdan ~ıkarıl 
mıştrı. 

-o
Darülfünun taburu 

kanını tehdıde baslamıs ve ya- e uyu ır up at ın u muş 1 ' · 

nan seyler e5asPn Çıra gibi kuru tur. Fatih dairesinde · · evlenme Darülfünunda imtihanlar dı 
sepet ve kutu t::ıhtaları olduğun Sıhhiye mübayaa komisyo- Hadise aradan 4 gün geçtik' !eri yapılanlar da şun1ardır: layısile Darülfünun Talim ta-
dan biraz sonra bu dükkanı da nu ten sonra hüklımet tarafından Roza H. Yasef Ef; Leman buru kumandanlığı tarafından 
alevler sarmıştır. Daha sonra haber alınmış ve takibata baş- H. Hasan Ef; Ester H. Danyel müdavimlere taburca Hazira~ 
sırasile kutucu İsmail, Mehmet Sıhhiye mübayaa komisyonu lanmıştır. Altın küpünüıı kaçı- Ef; Elmas H. Süleyman Ef., iptidasından itibaren (30) Ha-.. 
kahveci Mehmet tezgahdar Mu- dün içtim:ı ederek hastahanele-ı rıldığı tahmin ediliyor. 1 Fatma H. Rıza Ef; Anastasya, zirana kadar mezuniyet veril-, 
h::ırrem, Hilmi, Kadri ve kutucu 

1 
re Iazrmolan ilaç ve sıhhi malze Meseleyi hükumete haber ve H. Paskalidis Ef; Nimet H. miştir. Tabur müdavimleri l~ 

Me !:it ef. \erin de dükkanları j menin müb3.yaasi!e meşgul ol- ren Kemalpaşanı::ı Yukarı Kızıl 'ı Sait Ef; Ayşe H. İsmail Ef; Temmuzda kampa çıkacaklar-
yanrr::ıga başlamıştır. Bunh.r- muştur. ca köyü muhtarı H~MG. ağacl- Sarrıivc H. İbrahim Ef. dır. 



-ır, ..M.i2:alı, 

m Umd si "Milliyet" tir. 
21 ~IA 't IS 1930 
REHANE - Ankıora caddui· 

/O Tel;raf adrui: Milliyet, ı .. 
Telefon numar•lan: 

ıtanbul 3911, 3912, 3913 

ONE ÜCRETLERi 
Türkiye için Hariç için 

ığı 400 lr:uruı 800 lı:uruı 

t 750 " 1400 " 
, ı~oo .. 2100 .. 

len evrak geri verilmez 
~ti geçen nuııhalar ıo kurıııtur. 
fıete ve matbaaya ait l!ler için 
üdilriyete müracaat edilir. 
eten1is lllnlarm mes'uliyetlnl 

kabul etmez. 

'G{ l\KÜ HAVA 
n haı ım en çok 22 en az 
cutr< idi. llıı ıtın riız~Sr 

hna açık olacaktır. 

Hiç eskimiyen 
bir klişe! 

Rasgelenler biribirlerine so
rar: 

- Ne var ne yok? .• 
- İyilik birader! 

- İşler nasıl? .• 
- Durgun .. 
Bu klişe ben kendimi bildim 

bileli ağızlardadır. Ne eskimez 
şey! 

Efendim aarhot! 

Karaköyde katar olmu~ tra
mvay arabaları gördüm, sebe
bini anlamak için durdum. A
rabanın birinden bir gazete mü 
vezzii indi, kucagında mec
mualar vardı ve iki elile ço
cuk taşır gibi tutuyordu. O in-, 
di arkasından bir kontrol me-va hastalığı :nt.ru bir kucak gazeteyi de ar

eni kanunlarımızın mahi- kadarı sokağa attı .. Benim gibi 
e tümulü henüz iyice anla- bu işe içerliyen bir iki kişi biri
mıt olacaktır ki, makul ve birimize baktık, ben ilk görôü
makul ıebepler dolayı sile ğüm Z. B. memuruna sordum: 

1 pıadiyen dava ikame edil- - :'öyle iilcmin malını so-
r ve bilhaaaa matbuat bu kağa atınağa hakkı var mı?. 
:8ra hedef olmaktadır. Şeb- Cevap verdi. 
r~ti, '.'•oka_kl_ar.p~stir" dt - Sarhoş be~im, baksanıza! 
çın bı_r re~ki.~~zı dava e - Bu tar~ı muhakemeye ne der 
r. Polıs muduru orduya av 1siniz? 1 
~k, diye yazdığı için di- · · 
-İr refikimiz aleyhine dava Seni hain seni! 
' ,e edilmittir. Dava açmak Vaktile, bundan 20-25 sene 
lıtının son bir tezahürü de evvel bir iftira sistemi vardı. 
:tarafından "Politika" refi- Birisi karşısındakine leke sür-
> aleyhine açıldığı haber mek isterse her sözü hıikfımet 
fil davadır. "Politika" refi- ve padişaha hakaret şeklinde 
), avukatların icra kanunun tefsi!' ederdi. Mesela bir s'lik 
~ikiyetlerine bir sebep te para verdi de almadınız ve 
'ittların para kazanamama- - Ben böyle parayı almam! 
Jduğunu yazını§. Avukat- dediniz degil mi, hemen: 
,ınu hakaret telakki ederek _Vay sen devletin parası
ımiz aleyhine dava ikame na hakaret ediyorsun ha! Ben 
r1ler. sana gösteririm!. 
ıiavanın, yüzelli avukat ta- Yahut postanede pulu yala-
ıılan yerilen bir takrirle a- dıktan sonra yere tükürdünüz 
(mı itidince hayret ettiği- değil mi: 
ıitiraf ederiıı:. Çünkü baro - Efendi! Onun üstünde 
~k"':_k b!r hukuk teıkili.tr: tura var! Pis şey gibi ne tükü
ıçacagı bir d~~a, her ~angı rlıyorsun ?. Öp te başına koy! 
aham veya mueaıeaenın aç- 1 Böyle adamlar çok şükür a
.lavaya benzemez. Bu, mem zaldı .. 
ie hukuk tellkkiıi haklan Lakin gazetelerde buna mü

şabih bir şey okudum. Bütün 
Türkiy~de İstanbul liman şirke 
tinin İstanbula müfit olduğu
na inanan pek az adam var. 
Kanaat o merkezdedir ki bu 
günkü limc.n idaresi şekli li
mandaki ticari harekete sekte 
vermiştir. Bu kanaat belki 
yanlıştır fakat illetli değildir. 
Halbuki Şirket mahafilinde bu 
fikir "menfaatleri haleldar o
lan ecnebilerin fikri., teliikki e
diliyor. Bu sözde: 

ılnyaya yanlıı l>lr fikir vere 

de.ele mahkemeye intikal 
ie, tabii adaletin icabı icra 
ıcek Ye kanaatimize göre, 
le beraet edecektir. Fakat 
!ılın bu tekilde neticelenme-
. ğil, bunun açılmaaı 4ayanı 
ıattir. Acaba 150 avukat ya
' yazının neresinde hakaret 

' ıyorlar? 
!YUkatların İcra kanunun
lıikayetlerinin bir sebebi pa
ızanamcmalarıdır. Diğer se 
•r arasında bir sebep te bu
d=ek neden hakareti mu
nmin olsun? 
~oraacilann, kambiyo kanu
lan sikavetlerinin bir sebebi 
ka;~na.mamalarıdır denil

k>rsacılara hakaret mi edil-
a>luı'? 
ıloktorların, su veya bu ka
i:lan şikayetlerinin bir sebe-

~ e para kazanamamalandrr, 
lıe doktorlara hakaret mi 
ıniş olur? 
-iz, yeni ceza kanunumuzun 
a ve mefhumu hakkındaki 
'/>rzı telakkıy. baro gibi ilmi 
eüeaseseden beklemezdik. 

- Vay sen ha! Sisteminde 
bir mana mündemiç gibi gör
düm de mahz•ın oldum, 

Fli:LEK 

Spor 
Çuma maçları 
rutbol Heyetinden: 

23 Mayıs 1930 cuma gunu 
Fenerbahce Stadında yapılacak 
lik maçları a~ağıda yazılıdır. 
Süleymaniye - Üsküdar saat 
11,15 Hakem Kemal Halim B. 
ikinci takımlar. 
Fenerbahçe - Galatasaray saat 
12,30 Hakem Ar;f E. Milliyet 
Kupası 

Hıyar gibi .... 
Gazinoda üç arkadaş, bira içi 

yorduk. Bir adam gösterdiler 
İri bir kaplfimba gibi güçlükle 
ve adeta yuvarlana yuvarlana 
masanın birine yerleşti. 

Aman yarabbi .. İnsan deni
len mahlfıkmı dev aynasında 
büyütülmüş aksini andıran bir 
adamdı bu.. Sesi gürler gibi 
çıkıyordu. 

Arkadaşlardan biri işaret et 
ti: 

- Suratına bak .. Pançar gibi. 
Öteki atıldı: 
- Lahana gibi kafa ... 
- Burun değil patlıcan .. 
Sıra bana geldi. Dedim ki: 
- Uzun söziin kısası.. Şuna 

hıyar gibi herif eleseniz e !... 

!(ulak Misafiri 

lellaplilr 11aıa~akuı 

Mısır-lngiltere 
Mektep/ile.· müsabakası 53 

üncü Iıafta 4 üncülüğünü Gala 
tasaray lisesinden 247 Saip Bey 
kazanm1şt1r. Yazısı şudur: 

"Mıstr - İngiltere rr.üzake
ratının inkıtaı.,, 

Bir müd<lettenberi Araplarla 
İngiltere arasında cereyan e
den müzakeratın inkıtaa uğra
dığı hakkındaki haber bu haf
tanııı en mühim ha beridir. 

Bu müzal,erc!er başlıca dört 
nokta üzerinde cereyan ediyor 
du, Fakat müzakerenin inkıta 
ile neticelenmesine sebep olan 
mesele Sudanın tarzı idaresi 
hakkındaki meseledir. 

Diğer üç mesele halledilmiş
tir. 

İngilizler Sudanın idari ve 
askeri vaziyetine hakim olmak 
istiyorlardı. Bunda israr etme
lerinin sehebi Nil nehrinin Su
dandan cıkmasıdır. Nil nehri' o 
arazinin başlıca hayatı olduğun 
elan Mısırlılar Sudanı tamami
le İngiliz sevk ve idaresine ter 
ketmeyi kabulden geri durmuş
lardır.,, 

Siileymaniye - İstanbulspor sa
at 13,45 Hakem Nuri B. Milli
yet Kupası 
Süleymaniye - Üsküdar saat 
15,15 Hakem Nuri B. Birinci 
takımlar. 

* * * 
İstanbul futbol heyetinden: 

23 mayıs 930 cuma günü Tak 
sim stadyomunda yaplacak maç 
lar aşağıda yazılıdır. 

Beşiktaş- Vefa saat 14 hakem 
Necmi B. Mililyet kupası: 

İstanbulspor-Vefa saat 15,15 
birinci takımlar. 

Be~iktaş- Fenerbahçe saat 1 7 
birinci takımlar. 

Bu kulüplerin ikinci takımlar 
müseıbakası 25 mayıs 930 pazar 
günii saat 16 ve 1 7 de yapılacak 
tır. 

Kadıköy stadında yapılacak
Milliyet kupası ve ikinci küme 
maçları ve hakemleri yarın ilan 
edilecektir. 

~ "Milliget,,in edebi romanı: 98 vakit tatmin edemiyecekti. 
Hale icin gazeteci Sedat Ali 

l'>h • ...., 11/1• I şöyle söylüyordu: 
''!iL ili! s;ıJıp ,e;pJe R Ct · I) 1 " Bu kadın ~ususi i~i~1alarla 
~' llll!lllll!dl!lllı.'S ~~~ ~ il ve muayyen bır hava ıçınde ye 

• tişen nadir nebatata benzer. 
Bürhan Cahil .Aradığı muhiti ve havayi bula 

mayınca teneffüs edemez, çi-
gelmemekle beraber genç alemdi. ô bu alemde tap taze, . ceklenemez". 

sn bulduğu saadeti kendine her dalında renk renk çiçekler 1 · Bu fikir kısmen doğru idi. 
görmeğe baslamıştı... açan bir meyvedar fidan gibi j Maamafih Hale, Viyanadan Ga 

Jayattan daha fazla şey bek yetişiyordu. Teneffüs ettiği ha lip Beyin peşine takılıp İstan
•k ic:in yeni ve sonu ~üphe- v:ı.da esiri bir rikkat vardı. · 1 bula gelişindeki hatanın kolay 

tlaceralara gögus germek la- Onu sukutu hayale uğra~an 1 tamir edilmez bir hareket oldu 
t ı. Halbuki aradığı büyük ilk defa asıl vatanına döndi.ığü j ğunu anladığı gün muh.tine ı
llt esasen bu gün içinde ya- zaman aradığı samimi, ince, ne I sınmaktan başka çare bulama-

• gı memlekette mevcut de- zih aile ve cemiyet hayatını bul mıştı. Aile yuva~ına avdet im
.ıı. mayışı olmuştı~ Buna ragmen kani yoktu. Umduğu saadet ta
fe c kadını ilk aldatan, ha- kendi etrafında, keneli havasın mamile ayağına gelmemişti. 

bu muhiti d~gişliği olmuş da iyi bir muhit · yapabilmişti. Maamafih aldığı, terbiye, nef
t Ve büyük arzularına rağmen sindeki gurur onu vaziyeti oldu 
ı Auupa.'lın en kalabalık daha kanaatkar yaşamağı ka- ğu gibi kabule mecbur ediyor-

r nde. en yu ·sek içtimai bul etmi§tİ. du. 
al· r i ' İnde yetişmiş ve Galip Beyin ona vadedip te- Fakat şimdi yeni hadise yeni 

, : a!nız bu cephesinden min edemediği hayat gene; ka- bir harekete yol açıyordu. Bu 
tu. Hayat buralard<.. ne dının tahayyül ettiği yüksek ve vak'ayı vesile telakki ederek a-

r s .. slıi, ne !·adar cazip ve zen~in hayatın yansı bile değil ilesinin yanına dönmek belkide 
· i. I nbul 'lemlerinin dar ve '"mkiindü fakat bu avdet ne 

Edebi « tt, t 

. .......................... . 
Oynanmıyan piyes Bugiln OPERA da i 

-Fransızcadan- ı 
, Ekranıı; .Jki bü) uk yılılı11 • , + 

Arkadqına derdini anlatı- mes ut zamanımı teşkil etmiş- LIY A DÖ PU 1 ~ 1 ~ • , L.'RS , r I.~ \~O:'> + 
yordu: tir diyebilirim H A. l N K l S K A ~ <. 1. ı K ....._ 

a· · b 1 K h . - .. Muhteım •esli filmini tcm•il edeceklerdir ...,. 
- ır P1~.es yazmış U un- c>.rı_mın astalıgı arttı. Dort + llhcten: Sesli \C şarkılı \ancıe nıınıtrolırı. ~ 

d~m •. fa~at uç se~edenberi bu,na~a _gıden verem bütün ilaçla- a ............ * .......... ~·· 
pıyesı tıyatrodan tıyatroya do- rı acız bırakıyordu. Ölmeden 
laştırdım. bir gece evvel hasta karım ba- ıı••••••••••-•••••••ımtmm•ı•••ll!! 

Fakat hiç bir tiyatro müdürü na: A S R 1 \'"sn ••ı•nı ~, 
bunu oynatmak teklifinde bu- - Sevgilim, dedi, senin bana ı ' 
lunmadı. Bereket versin ki pi- bir yeminde bulunman lazım- llehıklr }ıldızlar l\'A:\ PF,TRO\'IÇ, KAR~IE\ BO\I. .fl\A .\l:\\l:S 

E l'\1 A 

ye sten kazanacağım paranın'ha dır. Sana büyiik bir fedakarlıg-ı 'e < :ASTO.'.I: JAtn: tarnfından tcm•il olunan Sen"'i'"u '1oris dii 
ı ·ı d ... Kobra tarafından yazılmı:-ya ı e yaşama ıgım için bir şir- icap ettirmiyecek bir yemin. . . K ı\. R T İ y E · L A 'f 

ketteki memuriyetimi terket- Çünkü ben öleceğim. E 
memiştim. Şirketin müdiirüne Bunu duyunca ümitsizlikle 
gelince fena bir adam değildi. haykırdım: 
Hersene aylığımı arttırıyordu. - Nasıl yemin istersen etme 

muhte~f"ın, cazip. 1nüc~!;ir ve n1Utrnı.:\·vı filmini tilkdiın ıdeccktir. 

lı11•••ı•••l'uer•d•e•a•r•a'a'•"d•a•z•enmgml•n•'• .• •rmyemt•emp•r•o•~r•a•m•111:1ııım .. ımı:11 .. llii 

Fakat henü:ı: evlenmemiştim. ğe hazırım.. !11•••••••••••••••••••••••••••••11 
Elime geçen para ile buna ce$a - Sana vasiyet olarak bir Yamı akşam MAJIK SINEMASINDA 
ret de edemiyordum. mektup bırakacağım. Bu mek- A Ş K 8 A H A ft 1 

Halimden şikayet etmiyor- tupta yazılı olan şeyleri tama
dum. Çünkü benden daha fena mile yapacağına yemin et ... mükemmel filmini temsil edecek olan 
halde olanlar var... - Yemin ediyorum. 

Fakat piyesimin bir türlii ka - O halde ben ele nisbeten EVLİN HOLT ve HANR1 STUART 
bul edilmemesine üzülüp duru- müsterih olarak öleceğim, size pek hoo dakikaları geçlrtl'ceklcrdir 
yordum. Karım öldü. Sonra hayretle ill••-••••••••••••••••••••- .1 

Bi"r akşamdı. Bir kahvede o- anladım ki bu kadın son clere-
turup hem gelip geçenlei'i sey- ce zenginmiş. Mektubunda pa
rediyordum, hem de piyesimi rasının hayırlı işlere sarfını is-
düşünüyordum. ti yordu. , 

Bu sırada askerlikten tanıdı- Karım benim zengin olmamı 
ğım biri geldi. Bu zavallı sene istiyordu. Buna yemin etmiş
lerce evvel bana dünyayı do- tim. Şimdi karşında gördüğün 
laşmak için beslediği tasavvur adam işte böyle zengin olan 
!ardan bahsediyordu. Kendisi- bir adam. Fakat keşki karım 
ne: sağ olsaydı da ben fakir kalsay 

- Nasıl, dedim, dünyayı do- dım. 

llu akşam VJ E L E K S 1 :il ~: .\! A :-. 1 :-.. 1) A 
Yıldıılann en dllbıri 

B 1 L L 1 . DO V 
harikulAde sengin ıuvıletlerile. lnglliz a<il zodelcrı '" Nevyork 

mil,-ırderJert muhitinde cereyan eden 

Hususi hayatı 
laşabildin mi?.. Sonra ben de ona halimi an- nı nakledecektir. litveten• !ki kı .. mlık k:ıhka fıalı komedi 

- Ah, dedi, tam seyahata !attım. Piyesten bahsettim. •••lllİ•iiiiiiiiiıiiıiiiıilliiilliıiıiııiıiıııııillilllllllllllmııliıliııiıiiiııiıllııiııiıim••lll 
başladığım sırada kalmağa mec Bir kaç gün sonra piyesimi 
bur oldum. maruf bir tiyatronun müdürü 

Genç ve güzel bir kadını de- kabul etmesin mi? .. 
niz kenarında bayılmış, yatıyor Sebebi açık: Zengin olan ar
gördüm. Bu olsa olsa bir lngi- kadaşım bunu temin etmişti! .. 
liz kadını olabilirdi. 

Güzel bir kadın. Lakin Fele- lstanbnl mıh~emci nıliye üçüncü 
hul<uk dıire<indcn: 

,... Harik, hayat, kaza ve otomobil sı~ıJrtalarııım @ 
Galıtada Ünyon hanında kttn ONYON SiGORTASINA 

Yaptırınız. 

Türklyed• bili fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON menkli imiş, sonradan anlac:lım. Burhaneıtin bey tarafında klmı 
Kendisini naklettirdim. Sonra Yenlkönde '.l<lulla çelebi mabılleıi kumpanyasına bir ker• ut;ramadan sigorta ~•ptırma\lnız. 
kendisinden şunu öğrendim: Tekke sokağında 3 3 nuıurılı h•· ~~~~~= Telefon: Beyoğlu - 2002 ! 
Adı Siska imiş. Dulmuş, Ya- d •ı Nö b h ı hl ~ 

şı yirmi iki. Çok geçmeden sa- açtıtı davadan dolayı mahkemeden ÜmmU GıılsUro hanımın Evllm· 15 gün .müddetle ihalci kat'iyye ımi-
ne e il• n l v er anım ı ey ne l<tanbul 4iıncü tora memurluf;undın; 1 teeinde olup bu defa ?'o5 zamla ve 

mimi olduk. Fakat münaseba- udır olan ve28 temmuz 926 tarlhlnde blya baftımda.n !S-10-337 tarihinde 2ayedeııınc vazolunmu~tur. _ıo _nu-. 
tımız git gide hararetlendi. boyinlorindı vuku bulan tellkın suburu- 8327 muamele No. mildaven• senedilc ~·~aı; haney~ ~h~ap kapı .. ıle. ıç~rı 
Yalnız bu taşkın hissiyatımızı na ve keyfiyetin ıicili nufuea kıyı ve i•tikraz ıyledll(i yüz eiİi lirayı mu gırıldıkte zemını çımento doşeh bı.r 
tatmin ederken liUnU da düşün- te1eiline mütedair buluRan 19-S 930 kabil vdıen feraf; çarfuyu kebirde av~u br ·~~aş ~ptesha~e . çmcn~~dd: 
meğe mecbur oluyorduk: Ka- tarih ve ::14~ numaralı lltnın ika- k11ecller sokatındı atik ve cedit t• b' mer kıven ehn 

1
Y
1
.u arbıya çı. ı 1 

• 
. ta ır oca ma a ı ır çım~nto 

dıncağız hasta idi, veremdi. Ba met~Ahı meçhul bulunan Növber 10~ No. bir. bap .. dllkklnın nıa:f ebi!- buğata mahalli vardır. Ve bir oda 
na zengin olmadığını, eğer ka- hanımı llAnın tebliği ren~lp ıdllmlt ırn otuz gun muddeıle ihale~ • · olup derununda üç lira bedelle Bin
fi parası bulunsa kendini teda- olduğundan tebliğ nıekamına kaim llye aıüzaideaine .. vaı olunmuftUC. nu Hanım ikamet etmektedir. 12 
vi için iıyi bir yere gideceğini olmak üzere illn suretinin nıahke- 1 lududu bir tarafı Omer elendi dllk- numaralı haneye ahşap kapı ile içe-
"t" f tt" D"' t ft b · me di•aııhanesine talik edildl~ i IIAn ktnı bir ıarafı Galip bey dük.Uru ri girildiktc zemini kramen toprak 1 ıra e ı. ıger ara an enım ' ~ bir taralı çar~ı civarı ,.. bir tarafı ve kısmen taş döşeli bir avlu üzerin-
de param git gide tükeniyordu. olunur. tariki am ile mahduttur. Derununda de bir salaş apteshane çimento dö-
Fakat Siska'yı bırakamıyor- 'z. arılc efendi mü•tecirdir. 1\fesıbuı •eli merdivenden yukarı r.ıkıldıkta 

lsıınbııl .ı üncü hukuk mıhke- .n. ' • 
dum. tahminen on buçuk arşındır. Kıymeti bir sahanlık üzerinde bir ocak ma·. 

Bir sabah bana birdenbire me>indcn: h mnılnesi temanıı iki yUz lira- halli çimento döşeli bir çini dö~c'ı 
dedi ki; Müddeil'e .\1m. Zol'nin terk ve ~u ?fali olanlar l<ı nıeti muham- bir çamaşu:~k ve bir oda vardır.D<-

hıkım!izlık <eh•·bi~ le kocası :";ikoll r. . P, . " \ . . e . rununda dıger hssedar Madam Em -
- Sevgilim. Biz artık biribi- r:rendı aleyhine açtıgı bo,anma dı mlnesının bıssrnnln 0 1 O nısbcımde P } ya sakindir. Hane ahşaptır. Hndı.-

rimizin olmalıyız. Evlenelim. '"ıııda ~ikull Efendinin oturdujtu akçrnnı mtistashlben 92? 460 .\o.do•· du: Bir tarafı Kiryako hanesı v• 
Uzun uzadıya clüşünmeğe lü- bildirilen paııgaltı'da llaıaım <aka• n numerosu ile 23-6-930 tarihinde bir tarafı fenerli Kosti arkası ahara 

zum yoktu. Bu teklifi red<lede- ~ında 57 numercılu lliriıto Llt0 ;ıaı l 4den 16 ya l::ıdar bizzat veya ait arsa cephesi palas sokağıyle mah 
miyecek olduktan sonra kabul- 1 lınının üçüncü katında 6 numero· bilvek:i.le müracaat ed<melcrl illn duttur.Messhası :Tahminen tamam o 

kt b k k olunur. t.uzbirbuçuk arşrn olup yirmisekizi e~ etme en aş a yapaca - şey ltı daire e ttbli~ i•'in aönderilen · b k b h d. K t • ' ~ uç uçu arşını a ce ır, ıyme ı 
yoktu. Nihayet evlenmemiz ta iptidai lhiha mahalli mczkOrd çı· lst. 4 üncü icraımdan: muhammenesi: İskeleye uzak ve 
karriir etti 1. · karak -•n'ıi ıneçhulc ~ittiti şer hile Ziso veledi Dimitrinin mütevef- muhtacı tamir bulunduğundan tam• 
Kadın izdivacının hem İngi- bila ttbli~ iade cdilmelle bıttılep liye Madam Elisavet zimmetinde a- mmm kıymeti 31 ı lira olup tali;> o-

liz, hem Felemenk kanunlarına 20 ~Un müddetle il:ınen tehligaı lacağının temini istilası zımnında !anların kıymeti mulıammcnesiııın 
.. ] · · d D mahcuz bulunan Arnavutköyünde tamamının "i, 1 O u nisbetinde pcY gore yapı masını ıstıyor u. e- lfa-ı takarrur etmiş ııldutundın mu · ' ı Palas sokağında kayden 16-17 ve e · akçelerini alarak 926 1508 dosya nu 

diği gibi oldu. ınailnh '.'iikoli efendinin ~() gün ycvm 10-12 numaralı iki bap hanenin marasile saat 14-16 ya kadar 14.6-
Doğrusunu söylemek lazım ,.r[ında cc\ıp verme>i aksi takdirde nısıf hissesi otuz gün müddetle iha- 930 tarihinde İstanbul Dördüncü ic· 

gelirse bu izdivacı takip eden ~iıabında nıuamelc yapılıc•~ı iltn Iei cvveliye müzayedesine vazoluna- ra memurluğuna müracaat etmeltri 
dört aylık zaman hayatımda en olunur. rak üçyüz altmış beş lirada talibi ulı- ilan olunur. il!' 

best hayattan sonra biraz sıkı- nüne katıp sürüklüyor. firlerini böyle muayyen zaman şısında soyunduğu zaman vü
cı ve karanlık geliyordu. Ilu Hale Galip Beyle birleştiği !arda, muayyen yerde ve her cudünün dolgun, diri ve pür iş
gün etrafında ona yeni bir mey zaman bu hakikati anlamıştı; kesin gözü önünde kabul etmek tiha hatların! seyrederken gün 
dan yeni bir ufuk vad.:dt!nler artık gelen en yakın saadeti be le bugünkü yalnızlık hayatında düzleri ona tasarruf edebi!mel
olmasa belkide bu yolu ihtiyar nimsemekten ve daha ileri- icat edilmesi muhtemel dediko için sağdan, soldan gelen arzl,
edecekti, fakat tanıdık, tanıma- si için yalnız ümit beslemekten dulara mani olmak istiyordu. lan hatırlıyor, bu muhteris \ c 
dık, uzak, yakın ona istediği şe başka çare olmadığına da ka- Akşam oluyordu. Caddede hotkam insanların maksatlaı-rı 
!~ilde arkadaşlık teklif edenle- naat getirmişti. yavaş yavaş kalabalık başlıyor, claki iptidailiği dü~iinüp müt=· 
rin adedi gün geçti!.-ı;e artıyor- Şimdi bu kanaat ve tecrübe arabalar aşağı yukarı koşuyor- essir oluyordu. 
du. ile bir hükiim vermek liizımdı, du. Bu insanların büti.ın heyecan 

Ve gene kadın anlamıştı ki ve Ahmet Sam inin başı taflan- Hale iskele tarafından başlı- !arı adali bir zevkin galeyanın· 
hayatta bir genç kızııı (ideal) lar, dallar arkasında kayboldu- yan muntazam bir dört nala at dan ibaretti,.. Ruhi ihtiyaçlar• 
olarak umduğu ve araclıgı şeyi ğundanberi genç kadının dima- sesini işitince hemen masanın hissetmiyenler, kalplerinde aşk 
bulmak mümkün değ\ldir. Her ğı mazi ile istikbal arasında bir iistündeki gazetelerden birini hareketi duymadan becleni zev· 
genç kız uzaktan çiçek, renk ve keskin elektrik ~eraresi gibi çekip okurr.ağa haşladı. Bu klerini tatmak istiyeı:ıler heP 
bahar içinde gördüğü ~viiıik ha yandı, söndü, yandı, söndü ve muntazam d.;)rt nala Veli Be- bu sınıf erkeklerdi. 
yatına girince o parlak çiı;e!:le- başını omuzlarını çekip bastı- yin atlarına mahsustu. Bu cacl 
rin, renklerin ne kadar soluk ol ran bu ağır düşüncelerin sonun dede günde beş on sefer yapan 
duğunu anlıyor, bazıları alışı- da yavaşça mırıldandı: Veli Bey yine muayyen posta-
yor, bazıları isyan ediyor, daha - Karar vermek liizım ! lardan birine çıkmıştı. 
iyisini, daha idealini aramak i- Ve yava~ yavas yüriidü, bah- Filhakika gazetenın yanın-
çin koşuyor, fakat her adımda, çeye çıktı. Akşamları ahbaplari dan yan gözle bakan genç ka
her hamlede bir yeni sukutu ha le oturdukları hasrr koltuklar· clın, kö kün önüne gelince diz 
yale daha uğrıyor. elan birine ilişti. ginleri kısıp arabayı yavaşla-
Şu halde ... Şu•halde aşk, zevk Hale misafirlerini caddeden tan Veli Beyi gördü. Gazetesi-

ve neş'eye doğru açılan kollar geçenlerin görebilecekleri bir le meşgul oldu. 
her gün veni bir inkisar ile der yere yerleştirdiği bu koltuklar- Bu şek'lde nümay slere pek 
mandan kesilerek düşüyor ve da kabul ediyordu. Her ihtima· kı7.ıyordu. 

Ömürleri para ve iş buhran
ları içinde geçiyor. Dimağları 
hep bu iki mevzuun madd d ı
süncelerilc dolup, taşıyor, "~ 
bu iki mefhum onları mıırıe 1 

zevklerden, kalbi hazlardall 
mahrum bırakıyor. Sonra cep· 
leri dolu. mideleri dolu sokaga 
cıktıkları zaman yalnız uzv~ jl-.
tiyaçlarının adelelerini yakIP 
kavurdugunu hissediyor ve bil· 
nu tatmın etmek icin aç bir hııY 



Ticari ve Sinai 
Tt .ı \nOnim ~ırket;- lc•ı: 

17 5 <JllJ t ·ir..,d hcyeıı u01u· 
enin f"'\:I\.& 'Ad .;tim .. .r,1dı r.·c;abı 

e nt Asıl dmadığm lan fevkalftde 
Ç •maın 1 haw an 9JO tarihıne mü· 
.:lif pazar günü saat 14 de şirketin 

"ıcrkcti bulunan aksaraylılar hanında 

aktcdilcceği il~n olunur. Ruznameyi 
'11Üzakerat aynıdır. 

!\lecllsl idare 

Taira için Almancaya vakıf 

Bir Türk genci 
Arınıyor. Galata posta kurusu 

112 numaroya tahriren müracaat. 
--~~·~~~~~~~~~ 

2J mayıs cuma günn saat 16 dan 
19 a kadar 

eyoğlunda TURKUı\Zda 

TE DANSAN 
Rclıck"tc Tt.;RKUKZ dı 

TE DANSAN 
5 Furmans Orkestrası 

Tiyatro: 

Kadıköy Kuşdili tiyatrosunda 
Cevdet Rey bu akşam Kör 

dıram 3 Perde polik dukünü 3 

perde, dans \ . S. ı 
lıtanbul Dördüncü icra Dairesin-ı 

den: 

SEYRi 
SEFAi 
!\.1erkez ;.centası; Galata köprü 

bcasında, lleyoğlu 2.~62 Şube 
aentesı: ~Tahmudiye 1 lanı ıltınds 
lmnbul 740 

Trabzon ikinci 
postası 

[A:\'KARA] vapuru 2t mayıs 
Perşembe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zon!!,Uldak, 

lnebolu, Slnop, S!msun, Onye, 

Fatsa, Ordu, Giı.sun, Trabzon, 

Rize Hopa'ya ~idecek ve dö
nü~te pazar iskelesile Rize, 

Sürmene, Of, Trabzon, Polat

hane, Görele, Giresun, Ordu, 

Fatsa. Samsun, Sinop, İnebo· 
luya uğrayarak gelecektir. 

İzn1ir sür'at postası 
(CÜl.Sl•:\lAL) ,·apuru 2:ı 

:\layıs cuma 1-t,;JO da Galata 

Rıhtımından hareketle Curnar 

tesi sabahı lzmir'e gidecek ve 
pazar 14,30 da lzn1ir'<:.-n ha

reketle pazartesi sabahı gele
cektir. Vapurda miikemmel 
bir orkestra ve cazbant mev
cuttur. 

Mukaddema Kızıltoprakta Kuyu
başında Rıdvan Paşa köşkünde mu-: 
kitn iken elyevm mahalli ikameti 1 
ıneçhul Şükiire Hanıma: 

Ülfet Hanımdan 10 Nisan 338 ta- •----------
~ihindc ve 1864 muameıe numarasiıej Tente varda silo in1::ı 
ıstikraz eylediğiniz iki yüz seksen 1i I l • • k 
raya mukabil daine uhtesine ipotek ıyesı müna asası 
Yaptığınız Rumelihisarında Molla fe- 1 Bilcümle malzeme:;i İd•rece 
neri meydan sokağında atik 78 - .5 
numaralı arsaların yedi yüz yirmi se- verilmek üzre vapurların 
him itibarile on beş sehmile itibarı Tente \·arda,ile, mu~amba 
evvelden on beş sehiminin altı sehim imaliı·csi sartnamcsi mucibin-
itibarile iki sehminin satılarak mat- · 
lubun tahsili talep edilmiş ve ika- cc bir sene müddetle tali!ıi-
ınetgahınızın meçhuliyeti itibarile ita j ne ihaic edilecektir. 1'at'i 
nen tebligat icrasına karar verilmiş ihale;İ 31 Maı•ıs <ı30 tari-
olduğundan ilin tarihinden itibaren 
üç gün zarfında deyninizi tesviye ve hinde icra kılınacağından ta· 
Ya itirazım dermeyan eylemediği- !iplerin o !(Ün saat 16 da 
niı takdirde muamelitı icraiyeye de~ 
varn olunacağını mübeyyin ve birin teminat akçekrile levazım 
ci ihbarname makamına kaim olmak müdürlüi(ünc müracaatları. 
Üzere· ilcin olunur. •·---~--------~il 

!J2.reye !uzumu olon muh 
lstanbul 4 üncü icra memurin· rdif evrakı matbuanın tap 

ğundan: 
d ve de tcclidi munakasası 21 Kirkor Hazarosyan elen inin 

F.mıne ~·eride hanım zimmetindeki Mayıs 9:JO Çar~amba guııii' 
alacığının temini ist;f•sı zımnında saat 14 trmdit edilıni~tir. 
tnahcuz bulunan hoca alaeddin ma- Taliplerin 0 giın saat 14 de 
ballesinln tahmis önü caddesinde 
atik 35 cedıt 39 • ·o. ile kuru kah· levazım mudurliııtlıne gel-
ı'eci gcdi~inden münkallp dükkAnın meler!. 
24 de 8 hissesi otuz gün mUddede 
ihılei evveliyesl müzayedeye vız 

olanarak ik.i bin lirada talibi uh
desinde olup bu kerre yüzde beş 
zamla ve onbef gün müddede ih>lei 
kat'iye müzayedesine \'aZ olunmuştur. 

l lududu; Sağ tarafı Nuriye hanım 
ve >airenin dtikHni, sol tarafı ye
nılşçi Kosti efendi dülckAnı >rkası 

~ı>ır çarşısına alt maP;aza ve cep
hesi uhmis cıddesile mahduttur 
nıe ahası 48 arşın terbiindedir bod· 
rıım mahalli zemini geniıçe kAğıtcı 

dtikkAnı fevbnisine muharrik bir 
llltrdi venle çıkıldı ktı zemini tahta 
dıişcli bir oda olup derunlnde Da riı 
Be bar efendi müstecirdir. Kıymeti 
nıuhammenesi temamı 6000 liradır. 

'l"alip olanların lii muhammencsinin 
Y<izde onu nisbetlnde pey akçesini 
!llüstashiben 7·6·930 tarihinde ve 
~38-4112 :->o, ile saat on dörtten 
on alııya kador 4üncü icra dairesine 
bizzJt ve bilvekAle ve fazla malu
nıat dosvısında itil edileceği ilan 
olunur. 
--~~~~~~~~--~~-

htanlıul l inci ticaret mahkeme· 
sinden: 

!\'lemılikl farkiye Fransız banka· 
<ına merhun olup Sirkecide Ankara 
hanında 1 l ve 12 No. da mevcut 
bulunan 104 balya koza ve ~:rzu 
rum hanında 7 balya tiftik ve 3 bal· 
Ya ham ipek ve bir sandık ı\fyon 

hilmüzayede satıl:ıcağından talip olan· 
lanıı '24 mayıs 930 cumartesi günü 
•aat 10,JOda Ankara hanında ve 
1 ide l<:r7urum hanında bızır bulun
lnaları lilzumu ilAn olunur. 

h1uhterem ahalin1izin 
nazarı dikkatine: 

He~azıt sergi.;inden aldığınız ve 
Pek memnun kaldıp;ın11. illi kaynama 
'ilacı Cemali Zade. sabunları ke
"1afiss:ıbık toptan ve perakende As 
illa Altı No 17 

Liseler nıubayaat 

koın'syonundan: 

1
• _:Komisyonumuza merbut ley 
1 hse orta ve muallim mekteple 

t ile pansiyonların bir senelik 
:Ye"'llek ve ekmek kırıntıları 15 
~ 930 tarihinde ihalesi icra 
ılınmak üzre kapalı zarf u

su• le m..izayetleye konulmuş
t..ır. Şe.-aiti anlamak istiyen 
talıplerın komisyon ki tabetine 
ll'ıı.irac:ıatlan. 

Haftalık seri ve muntazam 
PlRE -ISKENDERIYE · PORT SAIT 

postası, " ATIK( ., ,·ıpuru 
25 Mayıs pazar günü gelecek ve 

26 Mayıs pazartesi günü l 7de eşyai 

ticariye ve yulcu alarak Galata rıhtı· 
mından hareketle Pire, lskenderiye \'e 
Port Sıit'e gidecektir. 

ria:!ar rekabet haricindedir. Taf
silAt için Galıtadn merkez rıhtım 

hanında 4 numerod• umurrl acanto· 
lan ÇELIPIDI \'e STAFILUP.\ Ti 
vapur ncentalığına müracaat 

Telefon: Bcyn~lu 8H 

..................... 
Yelkenci vapurları 
Karadeniz po::>tası 

Saııısuı1 
vapuru 2 1 (..., , } 

!\layı; ;;a r\ia111 )(1 
günü akşamı 6ua Sirkeci rıhtı mındın 

hareketle do;tru [ Zon ~ul :lı'<. in:
bolu, Sam.5un, Ordu, Gir~sun, 

Trabzon, Sürmene ve iliz: . ye 
gidece~tir. 

TıfsiUt için Sirkecid: Yelken:! 
hanında kil.in acente;ino mürı 

cuL Tel. lst>nbul 1~15 

!111--• Hanımefendi ---• 
SPEKTROL 
mutlaka evinizde bulunmalı 

.ıL I \: 
SPEKTRO.L :.ll_ru· 
Yüolü. ipekli. deri, cilalı mohilye 
\'C ,airedc lekeleri derhal çıkarır. 

l,tıal ıehlikc;i yoktur. 

SPEKTROL tozu: 
lkyaz çamaşır ll1.erind. n pas 'e 
mey,·a lck~lerini cam:tmen çıkarır. 

SPEKTROL: 
1 lcr yerde ve e-cza~elcrdl.! bulunur 
'J'arifc~iini mc(~Jllt.:· ısceyiniz. 

L'muml d~pıı;u C"lat:ı \linenı 

han>.o: ~ 

'.\!!LL!Yf.T c.;l\RŞA \ili.\ ,., r 

!STAc 'lll'ı. \ lL,'\ Yl~Tl 

DEFTERDARLIK iLAN Ti 
ı\laliye ,,e1 .. <1leti1ıden: 
Aııkarat!a in:a edilmekte olan '\lah7.L"ı cvrık b',ası zem'" 

btıdan birinci kata çıkacak mermer merdi\·en ve teferruatı ile 

zemin katı IJirind ve ikinci kat koridıır me•mcr dö~emelcri pa

zarlıkla 24 l\layıs 1930 Cumarte,;i g-ıinii :;aat on altıda ihale 
dilcce11;indcn taİiplerin inşaat komi,;yoruna mliracat!arı ilan olunnr. 

* * * SATILIK EV VE DÜKKAN: No. 20, rn istas-
yon sokağı, in1rahor ilyas bey ınahallesi, 
yedi ku!e 4 oda, 2 sofa 2 nıatbah ve sair müş
teınilat, altında 2~, 16 nu•naralı 1 od::ılı dükkün 
hepsinin tahnıin edilen kıyn1eti 2 sene ve 2 

taksitte veriln1ek şartile 4360 lira satış ınua
ıne!~si aleni nıüzayede usulile 10 haziran 030 

salı günü saat 14,30 da defterdarlıkta yı:ıpıla-
caktır. <R-188) . .. . 

Üsküdar ıra 1 ınüdürliiğlınden: 
Satılık d'.ıkkh ıııaa Ahır numarası ~-t-26·28 Kalamış sokagı 

Zulıtti pa;a m:ıhalk<i Kalamı~ 990 nı~trcı ııııırablı:ıı ar,a (izcrine 

mebni ıılup dcrunumk depo \'C IU hayı·an i,;tialıında ahır mul -
tnitlır. :\Juhanınıen kıymeti (2000 lira olup indelnıuzaycdc 

(2-t 70) lıra ile talı hinde rck:ırrıı: ev lemi; ı·C" ahiren ~., 2;; zamla 

30~~ lira elli kuruşla diıtcr ralip zuhur eylemiş olmasına mebni 
maliye vekaleti celilc>inin emri i~arı tızcriııc temdiden müzayedeye 

kuııulınu,tıır. lledeli müzayedenin nısfı r:~iıı nısfı diıteri ihale 
tarihinden lıir sene sonra tediye edilecektir. :\ltizayeJne i~tirak 

cde.:eklerdcn ~. ;- lıu>uk pey akçesi alına.:akur. Satı~ muamelesi 
2tı-5-9-t0 pazartesi ı.:unii saat 1 S tc Cskıidar !\lal müdürluftündc 

aleni mlizayedc usulilc yapılacaktır. 
~~~~--~~~~~~~ 

Tütün inhisarı 
~amsun ~a~nıü~ürlii~ün~en: 

idaremiz depo\:ırıntLı mevcut takriben (20000) yirmi bin kilo 

mıkdarında mdsuh reji şirketi zamanına ait mlhtamel ve gayri 
ınııstamel matb·.ı defter ve cl'rakın kilo ile 11;ayri sa!i mikdar 

üzcı inden berveçhi zir ~crait dairesinde satılacaktır. 
1 ~kı·cut eYrak ve defaurdan hiç kt1llRnılnıaıııı~ olanların 

sureti istihli\k ve istimali serbest ve istimal edilmiş olanlan dahil· 
de istihlak edilmiyC"rek idaremizin kontrolu altında harice sevk 

ve ihraç edilecektir, 
2 \iLi/. ıycdeyc i~tir:ık cJccck olanlar (r .50}yüz elli lira dcpozıto 

akçasını makbuz mukabili yezııeye yatıracaklardır ve ihaleyi mü

teakip lwdcli ihakye nazaran teminat mikdarı kanuni-ine L\fi 
!\'elnıedii(i surette muddeti kanumı·e;f< r.ırrfır'da haddi kanuniye 
ilılM; oluıı<t''ak ve mUzayet!e ve mlınaka~:l kanunu ahk:\mına tat· 

bik muameic olunacaktır. 

3 - Vcril~n fiyatlar dun !'iirlillirse idare daha bir hafta tem

dit selalıiyerini muhafaza edecektir. 
4 - \'ezin ma>arıfı ve her türlü hammaliyc l'C nakliı•c ma 

sarifik t:ı,dik harcı \'C dcllaliyc ve pul masrall:trı mi.~teriye ait 

olarnictır. 

5 - ihaleyi nıutcakip nih:ıyct on gün zarfında mrzkOr lern

zım tartılıp ve bedeli vezneye yatırıldıktan sonra kaldırılacalctır. 

Talihi bu müddet zarfında kaidırmadtj',ı takdirde lıir hafta 

için '.!;imde lıq lira tazminat vermekle mükellef olacak \'c hu bir 

hafta zarfında da tc;liın muamelesini ifa etmiyecck olu"a temi
nat ırat k:ıyt olunacağı gibi hakkında da mti1.:ıyede ·ıe ımiııakasa 
kaııunun ıııaddci mahsus;ısı tatbik olumıcaktır. Bu hususta daha 

fazla mal~ınat almak btcyenlcrin Samsun lıa~ıntitlllrlu~tıne mllra

c•ıatları. ---------
Ankara çarşı halinin dahil 
ve etrafında yapılacak iş

lerin münakasa ilanı 
Ankara şehri imar müdürlüğünden: 
Ankara'da inşa cdilınekte olan hal dah lin

de ı: elektirik 2: su tesisatlarile 3: nıezkur ha· 
)in etrafındaki yollarda parke kaldırım ferşi
yatı ayrı keşif Vt! şartnan1eye nıcrbut 3 kısın1 
olarak bu tarihten itibaren 20 gün ınüddetle 
Ye kapalı zarf usulile nlünakasaya konınuştur. 

Teklifler kanunda ve şartnanıede İzah edi
len şekilde tevdi ve kabul edilecektir. l\lez
kur işlere, haddi layık birer bedel teki' f edil
diği takdirde 7 Haziran Cuınartcsi günü ayrı 
ayrı ihaleleri n1ukarrerdir. Tafsilat ve şartna
ıne suretlerini alı11ak isteyenler tatil günleri 
müstesna ol~:1ak:üzre her gün i111ar fen heyeti
ne müracaat ve taliplerin ihale günü saat on 
dörde kadar Yenişehirdeki ın1ar nıüdürlüğü 
daire->inde heyeti mahsusasına tekliflerinin 
itası ilün olunur. 

••--••--------•3skişehir' ____ ııı::m __ ••-•• 

Büvül< Porsuk oteli. lokant<! 
. 

- gazıno 

1'a'orikr, Flamo, l:ld.trik, ·• e l'fcın. \z~mı .onl'ıır 

Telgraf adresi: Porsuk Ud:ıl:ırınızı tclı.;rafla tcnı.n cdclıilirsiııiz. 

KARO Alınan Kitapban(:-.,İ 
Bcyo.~;lu Tıınd nıeydrnınd~ 52J 

1930 

1 (Şehrcn1aneti ilanat1 

c "r n: c· tide ı: \ auşça Şahın 
ah•lle lo le l 'zt ~ çarşı taşın u 

ı oR, ı 2'4, 2 ~ıo. J "•~. 5 ır6, 
6-~18, :'-2ı!O, >ı-ı!24, 2-t!, 16~ '38, 
2ô9-168 nL>'nar .lı dukkdn'rla Icv
\'e halinde 3u·42 numaralı k.'wehane 
pazarlıkla kiraya \'erllecektir. Talip
lerin 26 mayıs 9.30 p3Zartesi gUnü 
saat tın beşe kadar lel'azım müdür
lüğüne gelmeleri. 

* * * Şehrcmanetiııdcn: Karaköy köp-
rüsOnün Üsküdar i;keiesio-!e 61-22 
numaralı dükkAn pazarlıklı kiraya 
verilecektir. Taliplerin 24 ma\'IS 9JO 
cum:ırtcsi günü saat on beşe kadar 
levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

* * * Şehremanrtinden: Sebze halinde 
1,1'2, 2,3,4;~;6,7,12-t numaralı bara
kalarla Gaiatada eski borsa hanında 
13 \'e köpril Haliç ciheti Galata 
tarafında 63- 1 numaralı odalar pa
zarlıklı kirayı verilecektir. Taliplerin 
24 mayıs 9JO cumartesi günü sut 
on beşe kadar levazım müdürlü~une 
gelmeleri. 

istifa 
l\Ierkc7.i 1 lorakimyan hanında 

ı, .. Juoa~ Societ~ Gfoerale des 
filine; et l\ltıalurglden istila ettim. 

Sabık Van ~lelı'usu 

Haydar 

htanbul ikinci Ticaret !ilah -
kemcsindcn: 

l;tanburda 1 la;ırcılar"da 36 nıı

ınerolu dükkfod.1 Kdaı tilccfü Alber 
Allandari ~;fendinin mahkemece 19 
mayıs 1930 tarihinde m>hkemece 
iflAsına \'e 20 mayıs 30 tarihinde 
iflisın açılm:ısına karar verilmiştir. 

l ·· '\lumaileyhtcıı alacak ,.c is· 
ıihkak iddea edcnk'in iıbu haklarır.· 

tarihi il:lndan itibaren b;r ay iç:nde 
mahkemede iflds idaresine müracaat!& 
kaydettirmeleri ı e hu hapta delille
rin ıslı veya musaddak suretlerinin 

teı·di etmeleri. 
2 Mü!lise borcu olanbrın dahi 

e a bir ay içinde kendilerini bildir· 
meleri hilafına har<kll cezai mes'u· 
liyeti muciptir. 

J ~lullise 1it malları her ne 
suretle olursa olsun ellerinde bulun
duranların o mallar ilzerindeki hak
ları m:ıh!uz olmak şartile keza bir 
ay içinde i!IAs idaresi emrine tevdi 
etmeleri ve etmezlerse cezai ındu· 
liyete uğrayac&klardır ki makbul ma· 
zeretieri bulunmadıkça rüchanihak
larından mahrum kılacıklarJır. 

4- ilk içtima 29-~- 19JO per
şembe günü saat 14 mahkeme if!As 
odasında akdedilece~indeı. alacak· 
lıların ye,•m \'e vakti ınazkurda bil
&sıle veı·a bil\'ck:llc hazır bulunmo
ları '" ~üflisin borçluları ile kefil
lerinin ,.e borcu ıckeffUI eden saır 

kimselerin içıimlda bulunma~a h k
la:ı bulundu~u icra re i!I~< kanunu· 
nun 214 üncü maddc>i mucibince 
tebliı!; makamına kalın olmak üzere 
11~11 olur.ur. 

Hali tagfiyede bulunan Türkiye 
Tütünleri Müşterekülmcnfaa 

Reji Şirketi 
il An 

Tasfiyedaran tarafından mevcu
dattan üçüncü tevzi olarak her his· 
se başına 0.10.0 İngiliz liralık (on 
~ , şilin) bir meblağın tevziine ka
rar verildiği Türkiye Tütünleri Müş 
terekülmenfaa Reji Şirketi hisseda
ranına beyan olunur. ı 

Binaenaleyh bissedaran kendileri· 
ne ait olan hisse senedatını 20 Ha
ziran 1930 tarihinden itibaren! 

İstanbul' da: 
Osmanlı Bankası merkezine. 
Pariste: 

7, Mcyereer sokaitında Osman!: 
Bankasr şubesine 

7, Chauchat sokağında Unyon Pa
risienne Bankasına. 

Londra'da: 
26 Throgmorton sokağında Os

manlı Bankası şubesine tevdi etme
lidirler. 

Her hisse baıına ıtası mukarrer 
salifüzzikir 0.10.0 İngiliz lirasının te
diyesi muamelesi elyevm mer'iyülicra 
bulunan kanun ve nizam ahkamına 
tevfikan ve hisse senedatının tevdii 
tarihinden itibaren tam ve kimil iki 
gün zarfında ifa olunacaktır. Mez
kür hissesenetlcri üçüncü tediyat vu
kuunu göstermek iı;in damgalandıkt
an sonra iade olunacaktır.Bu muame 
leye ait bordrolar anifülarz müesse
selerde hissedaranın emrine hazır bu
lundurulmaktadır. 

Ktralık 

Sahil hane 
Bogaziçinde Beb~kte dalyan 
önünde bahçeyi muhtevi 5-l 

numaralı yalı yazlık olarak 
kikalıkhr . Derunundakilere 
ve ya Bebek müez:ı:ini Ha
fız Osman Beye müracaat 

- olunabilir.-

Enınijet san~ı~ı emlak ınnzaJe~esI 
K •\ 1 'I A atı \:arar ı anı 

Müzayede 
bedeli Muh•mmcn ikraz Merbunatın cins ve nev'i 

ile mevki \'O m~ştcmı 1tı 
B ·çl 

L. kıymeu L. o 

467 1644 2138 Eyipsultan'da Camii kebir ınahallesı 
eski Türbe arkası ve yeni Bahriye soka 
da eski 5 mükerrer ve yeni 10 numaralı 
kırk arşın arsa üzerinde zemin ve çat· 
ile ahşap üç katta ikisi ufak ve biri çat 
dası ve beşi yük ve dolaplı olmak üzere 
kiz oda biri ufak olmak üzere üç sofa 
mutfak bir tulumba iki kömüdük ve yüz 
mış beş arşın bahçeyi havi bir hanenin 
mamı. Satinaz, Şaziye Şahzer, Safire 
nımlarla İsmail Kemalettin B. 

1015 5166 2186 Üsküdar'da Rum Mehmetpaşa mah 
sinde Külhan sokağında eski 20 ve yeni 
28-1 numaralı yüz yetmiş arşın arsa i 1' 
rinde nimkagir ilci katla bir çatı katın• 
ibaret biri çatı odası olmak üzere altı 
bir taşlık bir mutfak bir balkon bir kuyt 
bin beş yüz doksan altı arşın bahçeyi ~ 
müfrez yeni bir hanenin tamamı. Dili 
te H. 

235 996 2232 Balatta Hocaali mahallesinde Bal 
sokağında eski 21 ve yeni 25 numaralı 
san arşm arsa üzerinde kagir üç katta c 
oda iki sofa bir toprak ev altı bir kuyu 
ocak yük ve dolap ve elektrik tertiba 
ve otuz arş;r.. bahçeyi havi dahili ah ap 
hanenin tamamı. Feride H. 

105 1080 2266 Rami'de Boşnak mahallesinde Ha 
Bey caddesinde eski 9 mükerrer ve ) 
61, 61-1 numaralı doksan üç arşın arsı 
zerinde ahşap iki katta üç oda bir sofa 
taşlık ve altında oda olarak kullanılma 

olan bir dükkanı ve yirmi arşın arsa üzeri 
ahşap bir mutfak ve yüz seksen yedi aı 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Hıfzı 

1905 4920 2350 Küçük Mustafapaşa'da Molla HlıE 
mahallesinde eski Küçük Mustafapaşa 
yeni Ali Efendi sokağında eski 35 mü! 

rer 35 mükerrer ve yeni 3, 5 kalp numaralı 130 
şın arsa üzerinde kagir üç katta sek<ız 
iki sofa bir mutfak bir taşlık bir kömur 
iki~er odalarında yük ve dolap ve yüz 
mi arşın ilahçeyi havi bir hanenin tamar 
(Birinci katın c<ialarının zeminleri ç 
dir,) Rıdvan Ef. 

195 700 2367 Kesmekaya'da Hamam! Muhiddin ı 1 
hallesinde Kesmekaya sokağında eski 
mükerrer ve yeni 40 numaralı yetmiş bit 
şın arsa üzerinde ahşap bir katta üç oda 
sofa ve yirmi arşın arsa üzerinde ahşap 
ki ocaksız bir mutfak bahçede Lir kuyu 
taştan kömürlük ve elektrik tertibatını 
yüz ot~z beş arşın bahçeyi havi bir ha 
nin tamamı. 8i.!1eyman Hilmi Ef. Fat 
Saniye H. 

255 600 2480 Üsküdar'da Selami Ali Efendi maha 
sinde eski Tekkeiçi ve yeni Bahçe çıkrr 
sokağında eski 25 mükerrer ve yeni l 
numaralı altmış üç arşın arsa üzerinde 
şap iki buçuk katta üç oda bir sofa bir rr 
fak bir toprak avlu ve çatı katını alt ~ 
kısmen kagir olup yüz otuz arşın bahç 
havi yenice bir hanenin tamamı. Hüse 
Ef. Mühibe H. 

277 1000 2482 Üsküdar'd'\ Dürbali mahallesinde l 
şoğlu yokuşu soh.ağmda eski ve yeni 16 
maralı yüz seksen arşın arsa üzerinde ah· 
iki katta beş oda iki sofa bin iki yüz yetı 
arşın bahçeyi havi harap bir hanenin tar 
mı. Cemal B. 

755 3030 2602 Kadıköyün'de Tuğlacıbaşı mahallesiı 
Camiişerif sokağında eski 18 ve yeni 
numaralı yüz seksen iki arşın arsa üzer 
de maaçatı ahşap iki buçuk katta sekiz < 
iki sofa zeminn elvan çini döşeli vr men
plaklı musluğu iki balkon ve bin dört : 
on sekiz arşın bahçeyi ve bahçede bir 
yuyu ve müfrez su haznesini ve müste 
biirimai müııtemil yenice IJir hanenin ta 
mı. Cemile Diyaman H. 

335 1480 2660 Hatapkapısın'da Demirtaş mahallesir 
İpçiler caddesinde eski 99, 101 ve yenı 
numaralı kırk beş arşın arsa üzerinde 
şap bir buçuk katta üstünde alçak >.a 
bir oda ve yüksek tavanlı ufak bir •. "'lt'a 
elektrik tertibatını havi eskice bir dük 
nın tamamı. Mehmet Hüdai Ef. 

7305 11100 2682 Babıcaferi'de Ahiçelebi mahallesinde 
tik Tütün gümrüğü caddesi ve cedit Lirr 
iskelesi sokağında eski ve yeni 7 numaı 
otuz arşın arsa üzerinde kagir dört buc 
katta üstünde üç oda üc; gezinti mah: 
bir daraçayı ve elektrik tertibatını havi 
a mağaza oir hanın tamamı. Yuvakim E 

Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı em 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 31 .fi 
yıs 930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat ikiden itibaı 
müzayedeye mübaşeret olunarak (Muhammen kıymeti) geı 
;;i takdirde kat'i kararlarının cekilmesi mukarrer bulundug"ı 
" > 

dan talip olanların mezkfu günde saat dörde kadar Sandık 
resine müracaat eylemeleri ve saat dörtten sonra vuku bııla 
müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkur er-:lake evve 
talip olanların kat'! karar esnasında hazıı. bulunmadıkları 
başka talip zuhur ~ylediği takdirde evvelki taliplerin müza 
deden çelülıni~ addolunacaklaıı lüzumu ilan olunur. -- --

İhtira i l2nı 1 !,t.~ ın~ı ıcra,.nıiın: 
Bır borçıar. dola" nahçuz 

• .i~ şeklındc iki dı:m 1 r fle mu· p.:ır.ıy 1 ~·c\ ilm "İ ınu. 1 .ar er · ı 
tc<ekkil oluklu sere'l " hakkında Piyano 1 lı 1 JO tJrihı e m 
istlhsal olunan 14 llazıran 19 8 pazar günü saat on ikide , 
tarih ve 889 numerolu ihtira beratı ıuiu~tı h. mikalfa o. 1 
bu ddı mevkii file kor.-ııak iız-.: numaralı hane o"und 
ıherc devrü ferağ veya icar edilecc
ginden talip olanların Calacidı Çi
nili Rıhtım l lanındl Robcrt Fcrriye 
ıuüracutlan ll&ıı ol"""' 

suretile <aolaroktır T 
meıkör gün \'C s:ı:ıttc m:ır.~ 1 

; 

hazır bulcnıc:ık memunını 

atları ian olunur 
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BUYÜK 

TlYYiHE PIJlNGO~~ 
8. INCl TERTİP 5. INCI KEŞİ DE 

11 HAZiRAN 1930 
Keşideler; \Tila,ret, ~e}1re

' l)efterdarJık, Iş, Zi
raat, ve Osınanh Baı1kaları 
;\lurakıpları ve halk huzu1 

.1 

r 

'ı 

runda )'apılır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
IIer ke\'İfle(lc çıkarı 1ıuıı1ara -
lar tekrar dolaba konn1az 

Yol insaatı münakasası 
Kon va Nafıa Başmühendisliğinden: 
Bedeli keıfi 23903 lira 66 kuruştan ıbaret olan Konya Ak

aray yolunun :a+ooo - 7+ıoo kilometrosu arasında ve (4HJO) 
1etroluk kısım yolun şose ve menfez inşaatı kapalı zarf usu

l ;yle ıS/6/930 tarihine mlisadif çarşamba gününe kadar müna-
ı: asaya konulmuştur. Talipler şartname ve mukavelename ve 

11 
vrakı keşfiyelerlni görmek üzre Konya nafıa dairesine müra

i aat edilmelidir. İnşaata ait şartname ve mukave1e ve ev:akı 

•' 
eşfiye mündericatını görüp ve kabul edildikten sonra teminat 
e teklifname münakasa ve ihalat kanunu mucibince tevfik mu-

' mele olunarak yevmi mezkurda saat on beşte encümeni vila
ette ihale kılınacağı ilan olunur. 

Tekir~aı ~ilayeti Daimi encünıenin~cn: 
Vi!Ayet merkezinde inşa olunacak hususi muha~ehe ·dairesi 

' 4-5·630 tarihinden 31·!5·930 tarihine kadar ~irmi yedi gün müd
letle ve kapalı zari usulile münakasaya konulmu~tor. 

1 Şartname, keşlftıame ve proje sureti musa<ldakları \'ilAyet 
laiml encümeninden istihsal olunacaktır. 

·~ 2 - ihaleyi kafiye 31-5-930 cumartesi l(Linü ~sat ondörttc 
daimi encümence icra kılınacaktır. 

a - Talipler 661 Numaralı mtizaycde, mLinakasa ve ihale 
ınununun IO uncu mııddtsindcki izahat dairesinde tnnzimedecek:

eri teklif mektuplarına yüzde yedı buçuk nishctindc teminatı mu

' vakkateye ait makbuz :.::;1,_!ı~P.erl veya Banka ke!aletnamcsile 

.nşaatta istihdam olunacak fen memurunun bir dairci resmiyeden 
rnusaddak: vesika.;ını lef ederek vevmi ihaleden e·;vel makamı 
VllAycte öndcrmelcrl lazımdır · 

Har suretle matluba muvatık 
( ROTBART LlJXtOSA) 

' wwws:ı"' --

Ecza <lepo'.-.tınd' 

De_v_l!llllllle-t~D-e-m-ir_y_o_l .... la_r_ı1 içc·-~--~B~o=r~s:·=~~ ri 1 

lstanbul Dördüne.: icra men.ı 
f ğundan: 

Açık artırma ile paraya çe• 
cek gayri menkulün ne oldUf;• · 
neden sırf mülfk ve vakıf rna 1 idaresi ilanatı ~\enkul kı}metler ve kambiyo borsa" tarafını!an maliye 

' ve ıkıısat mütehassıslarımıza tertip eıı:rilıniş ve memlcke· 
ı' . 

iill•••••m•m•mı:ııııı&••ma••••-•••••lllii ı, tımizıl~ ilk defa neşrolunmuş mükemmel bir e<erdir DokuL 
f laydarpa~a ına~azamızda n>cvcut ,'i<ı .ıdct damacana ile (30) fasılda 800 sahifeden mürekkep olup ayrıca eski ve yeni 

; t evrakı nakliyemiz ile Cumhuriyet altınlarının fotoğrafilerini 
adet muhtelif ahaıur ve (4J) ad~t dumanlık ve -imdiye kadar 1 ~ havidir. MUndericatındıın en mühimleri şunlardır: 
satışa çık:arıldıjl;ı halde muhtelif schPpler altında satılaınıyan qya Borsaların tarihi, Tllrk ve ecnebi borsaları hakkında ma· 
ve malzemenin 2-l .'i-30 cı 'Tlartc<i gunti saat ondörttt• aleni ınlı/.a- lılmııt, IManbul borsası muameUllı hakkır.da izahat - Türkiye 
yede ile satılııc:ı!!;ı ilAn ııiJnur maliyesi tarihi, mali teskilıl.tımız, meskıil•"'•t tarihi Esham 

ve tahvilllt hakkında m
0

al0mat, Düyunu ~ıııumiye tarihçesi • 
Kambiyo hakkında nazari ve ameli malOmaı Banka mua
melatına ait malu'll&t • ,~\emleketlmizdeki milli ve ecnebi 
bankalar, Borsada mukayyet şirketler ve bu işler ile alaka· 
dar daha bir çok malılmat. 

Hadın1küy askeri satın aln1a konısiyonunad:n 
1 

1 ladımkö}dc bL:lunan kı Jt ihtiyacı ıçin rnun:ıka~a.ya i\Onulan l'TJ.aUı'f 

ciıı~lerilc mıktar ve ihaleleri ~tinlcri a<;-,ııtıda yazılmı~tır. 'l"nlipltrin alc: usul 
mua) yen günde l l.1dımköydc catın alına komi~yonuna murftl'Jatl:ırı. 

~;tin şartnamo-ı lstanpµJd:ı J\ulordu, \nkara, Çorlu 'e kıridarelırdeki 
fırka ~atın alma konıi.,.\v-:ll"lr ıd:ı d.1 \ar<lır. 

Erznkın l\liktorı \fon1ka anın 
cin~i kilo u:-:~ıli 

Sıjl;ır eti Kopalı ZJrt 
Koyun eti 
Odun 
'.ış ~eh.ze 
'o~an 
l'~\nir 

s,')ıın 

Zeytle va~ı 

Sade 
Pirinç 
.\lakarn• 
\lerciınek 
:'\ohuı 

Kuru üzüm 
Fasulye 
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XCCCC° Aslan ve 
~5 Müttehit (:iıncn'o ve 

1 Anoııiın ~irkctindcn: 

Eskihisar CCCOOO 
Su kirccı fabrikaları 

) 
) llazira.1 1930 hnycsııJc [:ı.ı.\tle ha~liya,,;alo\: olan Ze\tinht.rnu 

fahrika ... ıı.ır. J!oıll~.s~l<l.tın<l ıuzarcn ~~mdilik t,·1nH~nro fi:ırını l fabrikada 
·eslüJJ ~artilc \C ÇU\Jl fiatı <.!ahit olmak uzrc con h;ı~ın.u .t? liı;ıya 

yani elli kiloluk ~ayri safi bir ÇU\OI !ı.;ııı,ı \f,IJ kuru~· ıcnzil edilmiş 
) oldu~unu \!ilan \C E~kihi.)ar müttchır çimcnın \c u kin ,·j fafırika· ) 

00:) lan anontm ~ırk en ır.uhtcrcm mu~ıtr;\crinl' il~n e\lt r. 00:) ) 

1 
i 
t 
1 
1 

D11rU1fünun ile MU!kiye ve Ticaret mektepleri talebesini, 
Tkaret Odalarını, banka memurlarını ve bütün münev,·erleri 
all\kılclar eden bu mühim eserin mevcudu pek az kalmıştır. 
Satı~ yeri Balıçekapı"dn Dördiincll Vakıf Hıtnında Borsa 
idaresidir. 

Serin 9iizellijini 
alkı.rlf.yacakıınız 

F.ıbtrt bıldıgınh hH ı·1c lıı: 
SALON OECCı'\ p a 

1
. oyunuz '-t' gbrtrf'k1ın11 in 1 tııı 

• onun na~n1tltnnt L • 

ılıi\it tdıyo• H .?tnı \it laır hır ~uıtllılı 
tr notanın btr-ralıı.I n J SALON DECC . ı..,ını ınl<)11ıı1 

, A nın "•rdığı hu nf'licr b 
Çünkii· vrnı SALON DECC . ~eo ayı an kalacaı..., 11 , 
biç hır ğran1ofonda h 1 • A ımalalındakı hu1uu~rt 1-'\C'JıuJ,. 
G ( u unnHtı\.an nal{nıtltrt ıah:plır 

ramo on talın ahrkf'n. bu h.arıS. ufoıJr 
olmalıdır nı;ılc n-. "'" rrhrrı 

haiz arsanın Sırf mülk mab. ; 
nin altıda dört hissesi elycvll1 

1 ı 
sakaf tahtında iki bap hanenin ır. 
kiır tertipteki bissci şayia. oaı< 
menkulün bulundugu mevki, rnoh• 
lesi, soka,ğı. numarası: Büyükd " 
Kilise sokak 1 3 numara. Takdır 'r 
lıman kıymeti: 6554 liradır. Artı• 
manın yapılacağI, yer. gün. ı;sa .. 
İstanbul Dördüncü İcrada 26 • 6· 
Perşembe günü saat ı 4 ten • 16 l 
ka~•· 

1 - İşbu gayri menkulün artı:11' 
sartnamesi 14 - 6 • 930 tarihinden 

1 

tibaren No. ik lstanbul 4 iiı> 
İcra dairesinin muayyen num;ıra.s 
da herkesin görebilmesi ıçin acın' 
tır. İlanda yazılı olanlardan faıla 
lümat almak isti~·enlcr, işbu Ş ·t~ 
nameye ve 30 28 dosya numar~ 
mcmuriyt::timize müracaat etmelı~ r 

2 A ··k··yk'" - rttırmaya ıştıra ı~ın ... 
rda yazılı kıymetin yüzde yedisi 

1 

minat gösterilcceJ..-t .. . r 
3 - Hakları tapu •icillile 5'' ı t 

olmıyan ipoteklı alacaklılarla dıg 
alakadarların ve ırtifak hakla 5'b 
lcrinin bu hak1a:n:-ır ve hususile · . 
ve masrafa dair ola!l iddiaJarın: , .. 
bu ilan tarihinden itibaren yirıııi .~~ 
içinde evrakı müsbitelerile bir ık e 
memuriyetimizc bildirmeleri ic~? sr 
der. Aksi halde hakları tapıl r 
cillile sabit olmıyanlar satış bede ı· 
nin paylaşmasında. hariç kaJırlZ'· 

4 - Gösterilen günde arttır!ll3~ 
iştirak edenler artırma şartnaınesl 1-
okumus ve lüzumlu malU.matı a, 
mış b;,nları tamamen kabul e~ 
ad ve itibar olunurlar. Üstünde 
rakılan gayri menkulün bedeli ·~::::. 
nında verilmezse gayri menkul 1eıJe' 
ci bir arttırma ile satılır ve b b'1 
farkı ve mahrum kalınan yüzde . ~· 
faiz ve diğer zararlar ayrıca ltU. 
m~ hacet kalmaksızın memuriyellrl 
mızce alıcıdan tahsil olunur. ~ 
numaralı fıkradaki şart tabak ~ 
etmek kaydile üc defa bağırıldı~ 
tan sonra gayri menkul en çok 8 ı 
!ıranın üstünde bırakılır. Şart ıa~:f 
kuk etmezse artırma gci'i bırak11 
alıcı taahhütlerinden kurtulur ve ıc- t 
minat ta kalkar. . 

5 - Arttırmanın birinci ve'/3 : /. 
kinci olmasına ve gayri menkule 

1 

alliık eden kanuni hakka ve sat' 
torzına göre diğer şartlar· 

Türkiye umumi acentasl . Arttırma birincidir. Peşin parı r 

JORJ ı ıe satılıktır. Müterakim vorgi, <~ 
kaf, belediye rüsumu müşteriye •'el' 

T.LJFON'fİ •tir. Kıym<ti ~-uld':'gu takdird•vı 

MEYVE to;oı\ı gayet tatlı tabii mu-
leyyın, sekersız ve tuzsuz madenj 

mushildir. Eno's "Fruit Salt'" tabii hazmı 
temın ve barsaklan serbest tutar. Bas 
ağrısı, btı:an.ı ve keyıısizlığe . karsi 
müessirdir. 

Sabah •e a1ttam bir .ta kadelll 
derununde bır k.ah11e k41lğr alınır. 

BiLUMUM ECZANELERDE SATILIR 

Maaril ve~aletin~en: 

"'Fnsıt 
Sarr• •• 
"'Eno'" 

ııımltnı. 
etık~u 

fabrıkanı• 
ıünuıı 

fırlkuıdır. 

Balıkesir'de inşa edilecek Necati Bey Muallim Mektebi il).
şaatı 8 Mayıs 1930 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapa· 
lı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Talip olanlar plan, şartnamei fenniler münakasa şartname 
ve mukavele suretlerini almak üzre bu gibi büyük inşaat yap
mış olduklarını müş'ir ehliyeti fenniye vesikalarile beraber Ma
arif Vekaleti İnşaat Dairesine müracaat edebilirler. 

İhale Maar;f Y ekaletı Inşaat Komisyonu tarafından icra 
edileceğinden taliplerin münakasa ve müzayede kanununa tev
fikan tanzim edecekleri teklif mektuplarının ihale tarihi olan 
8 Haziran 1930 Pazar günü saat 15 te mezkur komisyona tevdi 
etmeleri ilan olunur. 

ı .) v I İ "ki, l 1-~ok artıranın uzerınde bırakılır· ~ 
_,cyog u stı a zılan iki bap hane hissesi yuk•' 

• caddesi gösteri_'.en .. 26-6-930 tarihinde ısı•~ 
Al: acamli numara 

127-12!! 

7- e aylarından ltıbaren •Utten ke•llm• zamanı ;, 
v• n .. vu nUrn&.81 eanaaında ıaMmal edll•n ve • 
-- emNlaız bir un•uru gıdall olan - , 

PHDSPHATllE 
FALllRES 

, FOSFATIN FA Lf ER 
,ayeslnde temin edlllr. Fosf9.tln Faller 
ıavrularrn yüzler•ne tazellk ve penbeBk, 
tdel6ta kuvvet. verir, ve onları sürbüz 
kılar. 

Vaıtnı• b.. Foatattn vardır 

o da FOSFATIN FALİER dir. 
(Alameti f'arlk'a) 

TAKLITLEllMDCM IOTIJtAr [DiNiZ = HEA TEaUE. SITILll 

. .-·----------~~ 

IPIYANOI 
Ailesine paydar bir 

neş'e vernıek isti ,·en 
" 

muhterem aile rciı-k-
rine ınühiın bir il:ln. 

bul 4 uncu İcra memurlugu od•::S,, 
da işbu ilan ve gösterilen arttı ·Jil 
şartnamesi dairesinde satılacağı 1 

olunur. ~ 
~~~~~~~~-__,. 

lctanbul Dördüncü icra metılurl" 
ğundan: . gt' 

DİKKAT! 
(Rotbart> ve( Mond EXtra) 

Çocuklarına gerek cehl~ ve 
gerek hedi)e almak istiyen 
aile reislerine bu fırsatı ka
çırmomaları tavsiye olunur. 
Almanya'nın en meşhur PIY Al\0 

Tıraş bıça~ı simalarınızı 25 vaşında 
bir genç siması gibi taze &aklaınak 
isterseniz yalnız ROTBART LlJXU
OSA traş bıçaklarını kullanınız. 

Lıltfen baladaki klişeye dikk:ıt 

Tıraş bıçakları çehrenizi daima taze 
olarak muhafaza eder, en1salinin fev
kinde şöhret ve nıarufiyet kazan
mıştır. Yalnız bir defa tecrübe bnnu 
ispata kafidir. 

fabrikası mamul:ltnıdan "PHILl
PPS, markalı bir adet piyano 
kefalet lraesi surccile taksitle sau
lıkur. işbu PIY ANO fabrikanın 
en son sistem mım01Aıından olup 
3 pedalli ve kruazedir. Rengi 
siyah ve Almanyı'dan henüz gel· 
mlştlr. lstanbu\ 'ur en muktedir 
piyano muallimfcrl bu plyanonon 
ıedı ve ahen~inl ıeıkık ttmlşler 

ve fevksUdc takdir eylemişlerdir. 

Lamia Hanımın Tosun Cen>ll ~ 
ye olan borcundan dolayı on al~ 
bir hissesi mahçuz bulunan V ıtJ 
darda Arakıyeci Hacı Mehmet f' 
hallesinde Toptaşı caddesinde ~# 
den elyevm 434 numarlı han< ı'I 
hissei mahçuzesi otuz gün müddeıı' 
ihalei evvelıye ilanına konmu~1 e
Haneye sokaktan ahşap kapı il• 11~ 
mini toprak bir avlu üzerind'. ti 
kömürlük ve kısmen çini döşel• riıt' 
aralık sol tarafta kömürlük \i.'.' . .ııl 
de dört ayak ahşap merdivenli 1(1 
lü bir oda ve odadan geçen. g;oı 
yüklü bir oda sag tarafta bı< ·~ 
bir kiler apteshane bir kapı ile dıiıi' 
kıma geçer zemini malta döş•!! ;. 
aralık bir merdiven altı bir bel• r4JI 
tarafta odanrn birisine kapısı ~ ıt' 
arkada kuyu ile bahçeye çık~r.,, 
mini '."alta döşeli adi ocaklı bıt ~ 
fak hır kıler bahçede bir kuY" ~ 
şap merdivenle birinci kata Ç'~ 
m•rdiven ortasında bir oda ı;;ı.JI 
çinko döşemeli mutfağın iit< ( 
daraça boş merdivenle yukarıY• illr 
kıldıkta zemini ahşap bir sofa cJI 
rinde üçü yüklü ve dolaplı dört rel' 
bir apteslıane vardır.Alt penc•. d 
d~mir parmaklıklı ve sokak üstf ~ ı 
kı odalara iki şahniş vardır 'ııı' 
h:ssedarlar sakindir. HududuS 0~ 
tarafı Nihat Bey bir tarafı 44 tfl 
maralı hane arkası Feride ıl3~~d 
Bostanı cephesi tarik ile ınJı e)' 
Sahası: tahminen hane iki yii• 

6 Jı' 
arşın ve arkasında bahçede alt~ il'' 
arşındır.Hane ah ap tamamı titı'~ 
yüzliradır.Talip olanların k•Y"'~ı 1 

hammenesinin hisseye musip Y.51,ır 
onu nisbetindc pey akçesini ın; si'. 
si ben tarihin e 3osl 
at on dörtten on beşe kadar338 bil•e
dosya numarasile bizzat veya 13,,,e~ kfile müracaat ve hissci ına 0lıl' 
dosyasından ita edileceği jl;İtl 
nur. ~ ----------

Flatı: 1 adedi 20 kurut, 10 
adedi 175 kuruttur. 

etmek menfaatiniz icabatındanJır. 
" RADIUM ,, tırat bıçajı ilah : 

10 adedi 75 kuruttur. Flalt 10 aded 75 kuru,ıur. 

Berlinde Tempelhofta ROT BUHNER anonim şirketinin Türkiye vekili 
umumisi Piyer Pirimyan Galatada kürkçü başı hanında4 numarada 

-
işbu PIY A ·o her gün saat 

10,30 dan 12 ve 16 dan 17.30 • 
Galaı&d. Kürkçül>ı~ı hanınea 4 

numarada Pi\er 1 ırimyan tara· 
fından müşreriltre ırac olunur. -

0 r. A. KUtiEl-
oıd· 

Efrenel ve cilt hastalıkları rırtdl 
teba~sısı l{arakOy böreıı:çl 
sırasında No. ~ 

Dr. Horhor~~! 
Beyoğlu :\lekıep sokak d•' 

ınuayene <ababıan akşama ~ 
www dD"" 

Mes'ul müdürü Burhaııe 


