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Tayyare piyankoau çekiliyor 
Tayyare pfyankosu bu~n on üçte Darülfünun kon

ferans salonunda çekilecektir ~n büyük ikramiye~ 
liradır. 25000, JSOOO, 10000 lirahk üç ikramiye, 10000 
liralık bir mükAfat vardır. Numaralan bugün ikinci taba 
\'AKIT ta bulabilirsiniz. • 

Istanbullulara müjde: Gazimize bugün kavuşuyoı uz 
-----------------------------==--=----===-====-=-----=-==ı-==--===----------B u gün halaskanmız llde Hay- Türk • Yunan itilafı imza edildi 

Jarpaşaya gelmiş bulunacaklar r::::.::.!!'~:'eJ:!~:J Çanakkale mezarlığında 
x = ''iPI"'*~ j luk ve bitaraflık 8 .. .. k h t .. 1 k 1 . b d 

-~ i akı .. k uyu arp e o en aı er erın e e i 
. • . ... · ~ 1 bmu
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za erek- meskenleri önünde ihtiram dakikalan 
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~· ~ ııne aı anaca 
~~t:1 Ankara, ıo (Telefon) - Se- Fransız sefiri ve Ceneral Guro ve bir meb'ua 

Gazi Hz.lerlnln BozOyuktekl k6tk0 .. 
D1a rece pç vakit öğrendi- nmumileri Tevfik, .ser yaftri 

limiae sare iatanbul halla bugün Rusulıi 8. lerle meb'uılar oldutu 
araJanaC1a haltalrbuu görmek halde iıtaayona muvualat bu
auretile blylk ba mlanm tea- ~d_ular. Hllk6met erkAnı Ye 
it ectec:elderclir. ~ Hz. uat balak taıafmd~n b~aretle kar-
5 ~- Veıirh d harele t t- fllanddar. Gazı Hz. ı otomobille 
.'"'Nuta • an an e e keremle fabrikaaına hareket et· 

tikleri ahhetle bugün aaat llde tiki . d f brika dlldtllderi 
Ha~ iltaıyoauna muva- e'r!- ~1!8 a a 

.,.:;:.:.,... olacaklar bu keodılerını ıelimladı. . 
sure e Istanbul aylardan 'beri Ga~i .Hı:. i ldSşk\e hır buçuk 
lillftak Ye mOtebauir oldutu Aat iıbrabt bayurduktaa ~ 
b k · · k k dohu bapıkta refabtlennde 

6y0 mOncıaın; avupca br. lbrabim 8. ve diter meb'mlar 

r.w .... b' 10 (Yakıt) _ Gazi olduklan halde otomubill~le 
~ ır, . Domuzderede ·bulunan fabrika-

liuretleri bu sabah bmlerce daki kaşklerine hareket buyur· 
halkın coıgun tezahürah arasın- dular, Köıkte ıereflerine bOyiik 
~. Eakişehiri teşrif ve istasyonda bir ziyafd tertip edildi. 
._..ediye tarafından hazırlanan Bozüyuk 10 ( Yakıt ) -
~da istirahatten sonra Bozil· Gazi Hz. i bugön Body&kte 
"h-azimet buyurdular. durdu. 40 kilometre uzakta ·Me-
-• ~i Hz. nin Bo1.üyJkten ha zit vadisinde İbral im 8. in or
~ID hareketleri muhtemeldir. man tesisatını gezdi ve K6şk0n-

8oinyilk. 1 O (Va kıt } - Gazi de öğle yemeği yedi, alqam 
liaıret eti Riyaseticümbur trenıle hareket etti. yarın 6gleye dotru 
!,eldıi beşte refakatlerinde katibi lıtanbula varm•t olacaklardır. 

Bir Fransız ressamı 
Sareti mahsusada yaptırdığı bir 

otomobille şehrimize geldi 
• Den tehrimize, Manel Amige 

'-i1111i Pariali bir reaam - 1mit-
t• -~ 
ır. Bu zat, 'c;t ınbula, busual 
~ette tertiba . ,. 
•ıı bir otomo

bille gelmiftir. 
Oto1nobi1, res
.._ hem a· 
taı Ye, hem de 
e., •"f•• oa........ ... azı esım 
• ..,....ektedir. 

Pariaten ba
l'elcet eden M. 
.\llaige ltaıya

. h • Napoliyc.. 
~it, oradan 
IJaıaa, Buda· 

~· Belgrat 
daa .... 

~ Trakya-
l>edeataca :::ittir. Ote- Mar~I 
~ Yunan esatiri yanm 
tada dan .. Orpbee " nİll ya
lıde iı Jer zannedilen bu hava
~ hıclaktan aonra, reuam 

eye Ye ıebrimize ıelmittir. 

&e,..elaülel Turinı kongrai• 

nin kararı mucibince kabul edi
len " Triptik " kanunundan ilti
fade eden ikinci seyyah M61y6 

__ Amigedir. M&· 
yö Amige 1.
tanbulda Oç 
hafta kalacak, 
Ankara , Bai· 

dat tarikile Hin
diatana gide
cektir. 

M&y6 Ami-
p latanbula 
l'elir plmez ilk 
lfi, Pariate tah
silde iken atal
ye arkadqı o
lan Çallı lbra
him Beyi ara· 
•k olmaftur: 
Acaba nerede 

.llmlge bulabilirim. O 
zaman berkea kendisini sever, 
onunla arkadq olmak ilterdi. 
Çok gllzel renkleri olan bir 
raıamda. 

Kendiline lbrahim beJin ad· 
relİDİ verdik, Ma.y6 Amil'• de 
Oll1I ......... ıitti. 

nelerdenberi mltnali m&zakere- nutuk söyledi 
lere zemin olan T8rk • Yunan 
m8badele ••ıi6ne mOteallik 
itillfname baıln ... t 14,30 da 
bariciye kODferam ulonunda 
Tlrldye Damana Hariciye veki-
6..U Tevfik Ra,ta Bey •e Y u
DUi8tan namma da Yanan lefirİ 
tarafmclaa hnrelandL imza me
ruiminde bitaraflardaa M. 
Holftad, Andeneya, Riva ile 
Yanan Hfaret mllltepn ve 
aefaret erkim, Temk Klmil 8., 
Hariciye mo.te,an " Haricive 
daire mlcllrleri bulundular. 

ltillfname enelA Yunan sefiri 
•• IOlll'• da Hariciye Vekilimiz 
taraluadan imzalandL Tevfik Rot 
t8 8. bir nutuk irat etti, Yunan 
Mfiri de buaa cevap Yereli. M. 
Holftat ta bir nutuk irat ederek 
imzadan dola11 memnuniyetini 
i&bar etti. lmzac1aa IODl"a Hari· 
drt VWili.-_ Veniıelos ile 
Yunan hariciye 1aa&arına amimi 
. tel.lrafJar pkti. 

ltillfnamenin imza11 burada 
çok derin memnaniyett mucip 
olmuftui. Arbk iki h&k6met ara· 
unda doıtluk hislerinin yapma· 
ıına mani bir sebep f6rOlme
mektedir. 

Y akmda iki me~eket ara
ıında dostluk ve bitarafhk mİA· 
kmın mllıakeresine bqlanacak
br. itıllfnamenin imzaa. Boı
Gyllkte bulunan Gaıi ffz. )erine 
telgrafla arzolundu. ltillfname 
vekiller heyetinin Y•rmki içtima· 
mda mecliıe ver lecektir. Ve 
yann, olmazsa PUfembeye mec
liste mllzakere edilecektir. Yu
nan mecliai de içtimada oldu
jandan itilAfnamenin orada ta
tilden ewft ' astiki ın6htemeldir . 

c..~neral Guro Gazi ıle harbettlgl ve yaralarıdı#ı 
yerleı ı g6sterdı 

Cene,.•f GIR'o Fran11z mezarllıın• ,.ıenk koJıPken 
Harbi umumide ölen Fransız emrine tabaiı edilen Marmara 

askerlerinin mezarhklınm ziyaret vapurile SeddGlbahre plmifler· 
etmek Oı~re evvelki gOn Fran- clir. Merasim dOnkG Ayumzda 
Adan Dukala vapurile 300, Tad- bildirdijimiı aibi ıaat 9 da bat
la vapurile 280 ve Adnan vapurile lada ve sefir tarafmclan fU .. 
ıebrimiı F raoaız koloniıine men- tuk llylencli: 
8Up 120 kişili cemen 700 Franaız « - Ceneral Garo, ~ khMe 

seyyaha Seddülbabre gelmifti. Şeb- muzaffer ve mal61 bir lmmaacfa ,, 
rimizden F r aoaız sefiri Kont d6 mllkemmel bir alker nlmueli 
Şambr6n cenapları ve bir hafta- ve Reim1'te vatamn kalkam olan 
danberi memleketimizde bulunan lizin bdat bu ldlpt reaıninde 
J. Guro, bOk6metimiz tarafın<l an kahramanhtı tqbiı ve ona lizin 
Jenerala mihmandar tayin edilen kadar ihtipm vermeıdi. 
erkim harp binbq111 Fasih 8., ittifak aiatemlerinin iki maam 
gazeteciler, erklnı harp kayma· noktaya atmıt aldata bu iki mil
kamlanndan Halil Zeki 8. ve Jetin, kanlı defnelerle a&alenmif 
franaı& sefareti erklıu, Seyriae- olan bu toprakta yekcliierine 
fain idareli tarafından Jeneralin dllrGat bir 1Urette el azatmalan 

::::::s:=:::=::s:=::::::::::::::::::=::::s::===ı:=:::===:s::s::::s:::=t mubtqem bir manura tqkil 
etmu ma"?.. Ba iki millet mete-

Yarın 

Haftalıık V akıt 
Pol Jeraldi ile mülakat 

( Pikret Adil J 

Mart Belden gelen mektup münaaebetile 
( E,ref Şefik ) 

Mübeccelim ben ! Şarkısı ... 
Anartlk San'at 

( Sadı i Etem J 

Çehofun güzel bir hikayesi 

Musiki, sinema, varyete, mizah, karikatür, şiir 
V.S. V.S. V.S. 

kabil bir hiui hllrmetle iltikbal 

CenePal l GP• m.zerlatın ı 
99lenk korarken 

~:=:::==:::===::~~::E:::==::=::=:=::::=::==:::=:::=:=:::=::=:=:::;J için bir teminat tefkil eden o
;;: ane.t doatluk rabatalanm talmyf' 



~ ~2 -VAKIT11 Harinn M19~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ n 
etmediler mi?.. Zikrettiğim bu - Türk - Yunan itilaf1n1 

tabir ı:Vlösyö Brian tarafmdan L..,.A. ..,..iT IB TILCRJ..lveTILIPO"'~ metnini neşrediyoruz 
Pariste imza ve AnkaraC:a B. M. _ T ..... ~ 
m&li~~ra&~u ta~~ed~n R~~~~~~~~~~~~~~~~~~§~~-·~L~~I j 
dostluk muahedesinde aynen H da R '{. t ' 1 
mevcuttur. Hı·ndistan ne haldedir? ay. ~ · 1 a zmza' 

İşte bu suretle Ceneral Guro- ıkz mektup 
nun yeni Türkiyenin merkezi d d d.' t h k • k t Ankara, 10 (Vakıt) - Adliye 
elan Ankarada Gazi Mustafa Lon ra a neQre 1 en a 1 a ra-
Kemal Hazretlerine vaki olan V ve.kili Mahmut Esat B. pazar 

Poru mu•• nakaşalara Sebep Oldu günü mahkemede Haydar Rifat ziyaretinin yüksek manası bu · · B. in ıahitlerinin ifadelerini tah
suretle tezahür etmiş olur. Ça-
nakkale ölülerini taziz için her Londra. 10 (A.A.)- Simon raporu- ve bu yoldaki gayretlerden bir netice lil ederken Hayclar Rifat Beyin 

t 't l k h nun neşredilmesi üzerine [ngiltere halkı elde edilcmiyeii:ini beyan edi..,or. kendisine gönderdiği bazı mek-ara. m ge miş olan es i mu a- .., J 

Hindistan meselesine alt korkunç güçlük- Manchester Guardian Gazetesi: Hin- tupları okumuştu. Bu mektup-
ripler, sizi hükumeti Cümhuriye 
aamma sellmhyorum. leri her ·akit olduğundan ziyade bugün distana verilecek yeni idare tarzının lardan birisi şudur: uri 

Bu hazin merasim, dirsek daha iyi bir surette anlacruya başlamıştır. Hintli köylülerin ihtiyaçları ve şimdiki u Efendimiz, 15 glin müd- 1 iciyı!' vei<ilim;:: 'f unan 1~11• 
Gazetelerin hemen hepsi Simon raporu- halde mahdut kabiliyetleri göz önünde detle dinlenmek tizere İzmiri [Türk _ Yunan itılafının t ,..1 

dirseğe geçirdiğiniz günleri ha- nun ilk kısmmm neşri bakkmdaki kararı tutularak düşünülüp hazırlanmast tavsi- • • kı•w 
teşrl'f buyuracaklarını okudu feynce tastik edildig~ ıııı 

tırlatıyor. Bu merasim, sizi, men- tasvip etmektedir. Bu birinci kısım rapor- yesinde bulunuyor. l\Iezkur gazete bu -
kıbelerimizde mühim bir mevki da zikrcdılen tedbir ve tavsiyelere ve yeni idare şekli hazırlanırken mesleki ğumdan bu arizeyi oraya tak- mabsusumuzda yazmııtık.) l rdıf. 
tutacak olan kahramanlarımızın f-JillL;i a ,lJ elyevm tatbik edilen idare sınıflardan istifade edilmesi vasi mikyasta dim ediyorum. Ricamız şudur ltilafnamenin esasları şuıtd~e' 

k 
tarzınııı bir muvaffakiyetsizlik te~kil ettiıı-i tetkik edilmek icap ettil1foi de kav. det- kı' !llı.U on beş gu··nu .. n do"rt gu'"nu·· 1 - Her iki taraf müba ... de kalplerinizde i yüksek mevkiini v ı; 0 

y - ,.. 

muhafaza, ve ıstırap mücadde· maalinde olan neticeye bir mukaddime mektedir. nü de kabilse lfıtfen İstanbulda rmın tarafeyn memleketleri ri 
hükmünde addolunmaktadır. Times gazetesi Simon raporunun mü- • b"I · b d h · B b kt ki k 1 ve gaY sinden berhayat kalan sizleri, geçıre ı senız; en e anenız e- ıra ı arı men u .v11-

Amele fırkasının fikirlerini terviç eden taleasından hasıl olan ilk intibam gayet b ı k l ll T k' \'e J 
sulh mefkuresine yardım etmek Daily Herald gı1.zetesi diyor ki birkaç büyük ve müşkül bir vaziyel karşısından e:<te gayet havadar yerdedir. me~ tu mah'~krA ütrl ı~e jptİ~~ 
hususundaki galibiyetiniı: dola- korkak ve ürkek adamın karşısında ama- bulunulduğu merkezinde oldugunu yazdık- Her türlü esbabı istirahati temi- nanıs an u ume erme 
y11ile bir bissi tezahür duymağa- na gelmek bir hainlik ve yüreksizlikten tan sonra diyor ki; Jngilizler Hindistan- ne çalışırız. Her şey eksik ol- edecektir. f 
davet ediyor.,, başka bir ~ey olamaz. Maamafib, şiddet dakj ehalinin mahalli merııribl arasında maz, en har ve en samimi bir 2 - Elyevm bankalarda 111~11, 

Bundan sonra J. Guro uzun ve huşunet göstt'.rmek te tavsiye edile- velev bitaraflıkları ve muhtelif mezhepler aşiyaneye inmiş bulunacaksınız. cut her türlü emanetler uıetl f 
bir nutuk söyliyerek Türk aske- mez. erbabı arasındaki rekabetlere karışmak- Temin ve teyitten kendimizi her iki taraf devletlerine~ , ";et 
rının mert yüreğinden, nezih l\TuhafazakAr gazetelerden Morning tan uzak durmaları sebebile olsun, uzun müstağni addediyoruz. Misafir muş olan haciz imza tanbıJI ı.ı 

h d 
Post şu sözleri yazıyor: Simon raporu bir müddet daha çok mühim bir mevki d l k \'e 11• 

ru un an bahsetti. Fransadan ve zairlerinizi kabul edecek yer- 15 gün sonra kal ırı aca 1 o kadar müphem ve o kadar ince tah- işgal eylemekte devam edeceklerdir. di ( 
gelen meb'us M. Anterio irat lillerle doludur ki bunlardan bir netice Bombay, 10 (A.A.) _ .Bombay Ch- lerimiz ve telefon da vardır. emanetler sahiplerine iade e 
ettiği nutukta Frahsanm umumi çLkarmağa çalışmak beylıude bir zahmet ronicle gazetesi Hint matbuatının Simon Aka Gündüzden bugün aldığı- cektir. ti 
harpte en ağır şerait tahtmda olur. Liberal gazetelerden Nevs Chro- raporuna karşı aldığ1 vaziyeti aksettiren mız bir mektupta teveccüh ve 3 - 9 numaralı beyanP•,.,, 
harbettiğini ve Türkler gibi çok nicle, Ilintlilere nazariyattan vazgeçme- ve " Simon komisyonu IHndistanı tah- iltifatlarıntzı okuyarak mübahi den müstefit olan müslürna11':°.J 
cesur bir milletle kartıla~mamn !erini amelt teferrüat ile uğraşmalanru tav- kir ediyor,, serlevhasile çıkan bir maka- ve müteselli olduk. Arzı şükran •t kul · oıeııJfı 
·f h b siye etmektedir. Müstakillerini fikirlerini lesinde diyor ki: Simon raporu münak- aı men ve gayrı . ,ç;ı 
ı ti arın en iiyüğU oldugw unu ederiz efed.dim hazretleri. 11 Y hükumetinın ' 

ı d
, neşreden Deyli Telgraf gazetesi: Kısa bir kitlerin korktuğundan çok daha fenadır. ma ar unan ~ 

söy e ı. 1 Kemali tazimat ile. k tto Fransız mezarlığında bu şekil- müddet zarfında idari muhtariyeti haiz Times Of ndia gazetesi Simon tasarrufuna geçece , ıııe °" 
d b 1 

hükılmet teşkili suretile Hint meselesinin raporunun hayırlı bir alAmet gibi gürün- Haydar Rifat,, eshabına iade edilmi' bul ·-h~ 
e iten merasimi ngiliz mezar- halline çalışmak mümkün olamıyacağını düğünü yazıyor. tJ" 

Jığı takip etti ve oraya da çelenk- Haydar Rifat B. diğer bir ve bugiln filen bunların ti 
ier kondu. Adiı·ye vekı·ıı·nden Futbolcularımız mektubunda da şunları söyle- tasarruf ve istifadesinde bul~, 

Bu esnada j. Guro Gazi ile ---- mektedir : gayri menkuller müstesna 
barbettiği siperleri, kolunu kay- Avukat Havri B.e cevabı u İrfanpenah; hayatta çok lacekbr. . dl 
bettiği yerleri buldu ve gösterdi. Ankara, 10 (Telefon) - Hay- D l d 3 l l,. müsabakada geri kaldım. En 4 - Türkiye tabiiyyetııı I' 
Öğle yemeği harp esnasında dar Rifa'ı: Beyin şahitlerinden res en e "' mağ Up kıymetlilerinen biri olan zati müslümanlara ait olup ~uıı ~ 
Fransız karargahı olan Seddilba- avukat Mustaf Hayri B.in Adliye oldu seniyelerinde bayram mlinase- tanda bulunan gayri menku~ tJ' 
hirde yenildi. vekili B. e çektiği telgrafına Diresten, 10 (Vakıt) - Di- betile arzı temenniyatta herkese val Yunan hükumetinin yedı ~ 

Aktam dönüşte vaki olan bugün şu cevap verilmittir: reıtende üçe bir mağlubuz. tefevvuk etmeme müsaade bu- sarrufuna geçecek, şukad,ı' ,~ 
· davet üzerine Jeneral Adnan lstanblda avukat Mustafa Hayri B.e yurulsun. d b tııll eshabma iade e ilmiş u ,,b~ 

vapuruna geçti. Vapur karanlık Vekil B. telgrafınızı okudular: N Kemali tazimatla. v 
limana geldiği zaman Büve zırh- bana olan beyanatını aynen evyork sergisi Havdar Rif af,, ve bugün filen bunların ~4~ 
J b tt v ı •-1 N kta b ı il 1 'd tasarrufunda olan emval b1l 
ısının a ıgı yere çe enn. er naklediyorum: evyor eyne m e sergı e 
atıldı. Daha sonra Maydosa çı- «Mahkemede davamı müdafaa mallarımızın teşhiri için hazır- Ankara -Sivas hattı müstesna tutulacaktır. t" 
kılarak Türk mezarlığına çelenk- ve izah ederken vukubulan laklar baılamışbr. Ankara, lo (Telefen) - An- 5 - Yunan hükumetioİll ~ 
ler konuldu ve Jeneral ve sefir ne'jriyat meyanında dava mev- kara - Sivas hattında inşaat ol- sarrufuna geçen bu kabil::~· 
kııa bir nutuk söylediler. Kay- zuunu teşkil eden isnadat arka- Kerestemize rağbet dukça ilerlemiş ve Sivasa 30 ki- menkul emvalin bedeli 1 rl 
makam Halil Zeki bey gösteri- sanda gizli ve maskeli adamlar Mısırda mühim bir kumpanya lometre kalıncıya kedar ray fer- deki eşya eshabına terkO ıs 
len kadirşinashğa ordu namına bulunmasının Mustafa Hayrı· B.le ıehrinıiz ticaret odasına müracaat · t 1 30 A caktır. '' teıekkür etti. şıyatı amam anmıştır. gus- b ait 

Bu dafa jcnaral Dukala vapu- münasebeti yoktur. ederek memleketimizden vasi tos zafer günü tren sivasa var- 6 - Yunan te aasdı~a ı5tl 
runa geçerek Galata nhtımına Onun lstanbul mahkemesinde- kereste mubayaatı yapılacağını mış olacaktır. miibadeleden istisna e i e~ g•f 
aelmi•, fakat dı!lları çıkmıyarak ki şahadeti usulü viçhile Anka- bildirmiıtir. Adl. .. f tt' l , bul mıntıkası dışarısınde bU~~ 
eM y " hk ·nde mevzuu bahs 1 ya ınu e ış erı rı· menkul mallar Türkiye e'"' armara vapurunu beklemişti. ra ma emesı - ./ 
Sandal'a Marmara vapuruna ge- olmu~tur. Telgrafımda dediğim ri Beyin •bunlardan batka resen kongresi metinin tahtı tasarrufuna gsh( 
çen jeneral Topane rıhtımına çı~ gibi kendisini Ankara mahkeme- söylemek istedikleri varsa ka- Ankara, 10 (Telefon)- Adliye cektir. Kezalik, Lozan fll~}ıtl 
karak istirahat etmek üzere Fran- si huzuruna gelerek ayni beya- nuni icabına tevessül etmeli· vekili bu ay içinde adliye müfet- desinin meriyete girdiği ta.~.l~ 

f. ecıl • 
sız sefarethanesine gitmiştir. natta bulundurmrya ne bir se~ dirler . ., l~ tişlerini Kayseride tophyarak bir sonra vazıyet ve tas ıye .. 0-e 

Jeneral Guro bugükkü ekispres- bep görüyorum, ne de buna bir Kalemi mahsus müdür vekilil kongre yapacak, kongreyi ken- Yunan emvah Türkiye bul< 
ı~ gitmek niyetindedir, salahivetirn vardır. Mustafa Ha11 Ş v~i disi açacaktır. tinin mali olacaktır. ı 
EmlilİİimE!i!!!~~~!!!!!!!!~!i!!i!i!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!l~iii5!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~be 

V AKI • ın tein.kası : o 

İıııı.ııııli A •• A •• -~ .. AnA~-==----
........_ııııı..ıı...:.ı~MUHARRiRI: SELAl-4ATTİN ENİS " .... 

Muavin Zeyel Efendi bir iki 
tek atmaktan yeni gelmiıti . 
ceketinin düğmelerini açmış , 
ayaklarına terliklerini geçirmi\I, 
hen:lz nargilesini fokur dah
yordu. 

En hoşlandığı şey, kafaya 
is!imi verdikten sonra , nargile
sinin marpucu elinde uyku 
kestirmek ti . Bu ar ıusuna pek 
az muvaffak olurdu . Mesl.:!k 
icabı bu en büyük zevki, her 
zaman birer suretle bozulurdu .. 

Bu İstanbul da ne cenabet 
yerdi böyle. Söleyin bir kere 
ıele •.• Bu şerait dahilinde 
( Deraç ) a tlbi ( lzgoriçe ) na-

. biyesi mtidUrlüğünü nasıl arama
sında ?.. Orada yalnız cinayete 
vukuat denirdi. Halbuki burada 

burun kanamaktan sırtmdan 

bıçak yemiye kadar her şey 
vukuat addolunuyordu . 

Emindi ki karşısına getirilen 
asker elbiseli şu adam da böyle 
yoktan ve hiçten bir bahane 
ile buraya sürüklenilmitti . 

İbrahim efendi izahat verdi: 
Yangın yerinde devriye ge· 

zerlerken bu adamı orada uyur 
bulmuşlardı. ikametgah göster
mediğine nazaran « mazanneisu ,. 
eshabındao olması liz:ım geliyor· 
du . ~Her ne kadar arkadaşı 
Hüseyin Efendi bunun merkeze 
celbinden vaz geçirmeğe kendi· 
smı zorlamışsa da kendisi bu 

teklife muvaffakat etmemişti.Nasıl 
muvafakat derdi ki muavin Be
yin sözleri kulağında kiipe kal-

mıştı: O, polislikte merhamet- ' den dolayı parmak parmak ka- ölmüş adam·? .. Te be ce~s~' 
ten maraza çıktığıni her vakit barmışb. Elini masanın üstüne zıbarmış yangın yerinde·· 
söylemez midi? .. Hem acıyacak, vurarak söyleniyordu: ne iter Muvavin Efendi ? .. cf5jıtİ~ 
başka adam bulamadı da bu - Medeçi yoktur ortada ölen Muavin Efendinin ke~ 1 ııa!' 
serseriye mi acıyacaktı ?.. insan, soyulan adem ... Bırakın tahliyei sebilini söyleme51

• .. se~'~ 
Muavin Zeynel Efendi, İbra- gitsin.. Ha yatmış yangın yerin- tüyyü memnun etmedi. t-IU 

him Efendinin izahatını dinle- de, ha zıbarmış beçar kahve- Efendiye sordu: . ·ı b~ 
dikten ıonra Rüştü'ye baktı. sinde... - Müsaade eder nıisııt~.., 1·· 

1. • eY1"""' Sonra nargile marpucunu brahim Efeni tevil etmek gecemi şuracıkta geçır dıJ"' 
masanın üstüne bırakarak İbra- istedi . Acıyın bana .. Y eriın Y::rtfe 
him Efendiye söylendi : - A be Muavin Efendi süyle- yok, bu saattan sonra 

- İllallah bıktım usandım bu mem ben bu adamın bir fenalı- gideyim?.. ıeb• 
l k . 1 t bu ta mes e ten .. Ne zaman çı a mm gım gürdüğümü .. Fakat teee koca brahim Efendi 

elime şöyle bir narcile, diçilrsin lstanbulda yatacak yer bulama- müdahale etti : ıısı•ı-· 
kaşımda lbrahim Efendi.. Yok dı mı da geldi bizim yol uğra- Yok, yok bUyle şeY 013&Jr-'1 

mu senden işçüzar idem bu- ğımız:da zıbardı?.. Burası han değil abe ·· fVtıJ"s''.~ 
rada ?.. Rüştü sözleri sakit ve hare- koca düvletin karakolu. rı b11 

Sonra sesini ciddileştirerek kesiz dinliyordu . Efendinin emri olcnakslıı 
sordu: 

- Ne etmiş bu asçer ? ... 
Mademçf öldürmemiş bir adem. 
O halde ha mori ne diçersiniz 
karşımda bunu ? .. 

Zeynel Efendinin ustura ile 
kazınmış olan başının damar
ları, istirahatinin ihlal edildiğin-

Polis Hüseyin Efendi kapının burada kimseyi.. . d yi tef~ 
dışında Polis İbrahim Efendiye Hüseyin Efendi bu ıfa e1' 'f' 
sordu : etti ve yanına sokulara 

'1 
- Muavin Bey ne dedi?.. vaşça: yerfl 
İbrahim Efendi unf ile omuzla- - Arkadaşı.. dedi·· .... 8" 

b ·ı· ortJ'" el rmı kaldırdı ve elile tarif ederek: yurtsuz kaldığını ı ıy bir 'f 
Abe içmiş teres bulut gece iç.in başını sokaca~BittTI ·1 

gibi . Sülüyor ki var mı ortada 



Tıp fakültesi meclisinde şiddetli 
ı:: 

Klot F arer lstanbulda 
Büyük Türk dostu bizim için yeni 

bir eser yazacak . 
Pek yakında memleketimize tekrar gelerek 

tetkikat yapacağını söylüyor 
liarbı umumide ölen Fransız: . . .... 

-.lcerlerinin meıarlannı ziyaret ~ ,. 
etmek üzre evvelki gOn Tadla P · 
;apurile Çanak kaleye gelen 280 " 
b ransıı ıeyyahaı arasında meş
b ur Fransız edibi Klot F erer de 
ulunınakta idi. 
l<lot Ferer dün ayni vapurla 

lstanbula gelmiş, Perapalls ote
!ıne ı·n . t' Dllf ır. 

Dun sabah edibi ziyaret eden 
·ıe öğleden sonra şehrin ıayanı 
ta11ıaşa mahaJlerini gezen ma
tuf edip kendisile göriifen bir 
rııuharririmize şunları söylemiştir: 

- Bir kaç günden beri mem
ltketinizde bulunan Ceneral 
Guru seyahate çıkarken benim 
d, çok sevdiğim Türkiyeye gel
'tltldiğimi temenni etmişti. 

Klot Farer Çanakkalede 

Maamafib bu sene içinde tek-

rar gelerek yeni Ankarayı ve 
dahiyi görmek istiyorum. 

Esasen Türkiyeyi ve mert, 

asil Türkleri çok eskiden tanı
rım. Bu sene içinde yapacağım 

Sen bu samimi daveti kabul 
ettiQJ. Fırsattan bilistifade büyük 
'fürk milletinin yeni demokrat 
reisini ziyaret etmek istedim. 
Fakat maatteesüf pek fazla 
l!ıeşguJiyetim buna mani olacak. 
b T k h b seyahat esnasında ıize ait tet-
IJU seferki ür iye seya a m 
Pek kısadır. İki gün sonra der- kik ve tetebbuatta bulunarak 
hal Fransaya dönmek mecbu- hakkınızdaki intibalanmı bir ki-
tiyetindeyim. - --
Adliyede: 

Yeni tayinler 
Dün bir /i$te geldı 

lstanbul müddei umumiliğine 
dün yeni bir tayin Jisteıi gel-

l!ıİftir. 
Ağır ceze mahkemesi zabıt 

ltttiplerinden Şerif B. Yalvaç 

llıGtlııtikliğine, polıs ikinci şube 
taLı.L k . • . 
~qı masası omıser muavını 

Mehnıet Eşref B. Ilgın müstan
tikli ~ · Ih kk . R'irıe, Eyip su ma emesı 

~ltialerinden Behram Vehbi B. 
llceau müstantikıiğine, Evkaf 

:iidth lüğü vakıf akarlar tabsil-
•ra Mustafa Sami B. Hadım 

lllUıtantikligıv•ne Gebze müstan-
t'k• 1 

~" ~ Kadri B. Ordu müstantik-

Atnc, Çatalca müddei umumisi 
d . llıet Cev~et B. Konya müd· 
cı umumi muavinliğine, Hukuk 

~tZUnlarından Ferit Demir B. 

A •talca müddei umumiliğine, 
~dli 1- Ye Meslek mektebi mezun-
rından irfan Naci B. Gebze 

"10ıtant'kl' - · · ı 1 ı ıgıne tayın o unmut-
'rdır. 

tap halinde neşredeceğim.,~ 

Valinin davası İz-:
mite gönderildi 
Şoför Hamdi Ef. tarafından 

Vali vekili ve Şehremini Muhittin 
B. aleyhme açılan tokat davaeı, 
valiler aleyhindeki böyle dava
lann en yakm vilayet merkezinde 
rü'yeti icap ettiği kaydile, Bey
oğlu ikinci sulh ceıa mahkeme
sinden ademi ıallhiyet kararı 
almış, evrak, müddei umumiliğe 
ıade edilmiştir. 

Iıtanbula en yakı vilayet mer
kezi İzmit olmak itibarile, dosya, 
müddei umumilikçe lzmit mah
kemesine gönderilmiştir. Muha
keme günü henüz belli değildir. 

Köprülüzade 
f uat Beyin evinden 

neler çalınmış? 

~-==-=--=====-

Bir kaç gece evvel Ayasof
yada KaprülU Zade Fuat beyin 
evine bırıSJılar girmiş, l 000 lira 

kıymetinde hah, ~ ümilş takımları 
çalmmışhr. Hırsızlar dün yaka
lanmıılardır. Altı kişiden ibaret 
olan bu hırsızların bir şebeke 
halinde çalıştıkları , Sultan Ah· 
met ve civarındaki diğer bazı 
evleri de bunların soydukları 
anlaşılmıştır . 

j 

Baro toplanıyor 
lstanbul barosuna mensup a

vukatlar, haziranın on altıncı 
günil öğleden sonra baro salo 
nunda toplanarak inzibat mec
lisindeki beş münhal azahk içın 
intihap yapacaklardır. 

Bu intihaptan başka bazı me
selelerin de içtimada mevzuu 
bahsolması muhtemeldir. 

I ....,.,_. 

' 1 Y••il Glreıon refikimiz 
, Giresonda intiıar eden (Yeşil 

~~&;.;:;...-__ , Gireson) refikimiz a.ltı yaşına 
j girmiştir. Tebrik ve muvaffakiyet 

dileriz. 

Müderrislerin 
dünkü içtimaı 
Neşet Ömer Bey
den izahat aldılar 
Baıvekalete , Maarif 
vekaletine birer takrir 

gönderilecek 
Tıp faktiltesi müderrisler meclisi 

dün sabah, Süreyya Ali beyin 
riyasetinde, fevkalade bir içtima 
akdetmiştir. 

Kazım Esat beyin muallimliği 
meselesi üzerine 13 müderris 
tarafından verilen bir takrir ile 
yapılan bu içtimada müderris sı
fatile hazır bulunan Darülfünun 
emini Neşet Ömer beyden me

sele istizah edilmiştir. 
. Neşet Ömer B. Dişçi mekte

binde bir muallimlik için tahsi
sat olmadığından tahsisatı mOn
hal bulunan Mebaeii emrazı da
hiliye muallimliğine tayin edildi
ğini, fakat dişçi mektebinde 
vazife gördüğünü,bunun idari bir 
şekli hal olduğunu söylemiştir. 

Fakat mesele bununla kapan
mamış, müzakere, Darülfünun 
ıslahatı etrafında takip edilen 
hattı hareketlere intikal ettiril
miş, bu vesile ile Darülfünun 
ıubelerinin, bunlar arasında Tıp 
fakültesinin « ilim yapmıyor » 

gibi haksız hücumlara maruz 
kaldığı, müdderrislerio ilmi eh· 
liyet ve kifayetlerinden şüphe 
edildiği, bu bühtanları ret ve 
tekzip etmesi lazım gelenlerin 
maalesef, aksini yaqmakta ol
dukları harareli bir surette mev
zuu bahsolmuş, müderrislerden 
biri şunları söylemiştir: 

- Yüz senelik şerefli bir 
mazisi olan Tıp fakültesi ühte
sine düşen vazifeyi bihakkın yap
maktadır.İstisnalsız bütün müder
rislerimiz ilmi liyakatleri mü~ellem 
olan kıymetli, müstesna şahsi
yetlerdir. 

Fakat gerek Ankarada resmi 
mahafilde olsun, gerek efkarı 
umumiyede olsun, Tıp fakülte
sinin yaptığı ilim, ifa ettiği hiz
met, müderrislerin yüksek ilim 
dereceleri hakkında menfi bir 
kanaat hasıl olmuş, bu kanaati 
izale etmesi icap edenler bu va
zifelerini yapma~ışlardır .,, 

Bu bahis üzerınde daha bir-
çok müderrisler söz almışlar, 
hararetli cümlelerle ayni fikirde 
oldıklarmmı söylemişlerdir. 

Bu sözleri kendi üstüne alan 
Neşet Ömer B. cevap vererek 
İsmet Pata Hz. ile Maarif veki
line Darülfünun ilmi kifayeti 
hakkındaki hakiki kanaatinden 
daima bahsettiğini , bu mese
lede müdderrislerle hemfikir 
olduğunu söylemiştir. 

Bundan sonra Tıp faktiltesin· 
deki ıslahata esas olabilmek ve 
fakültenin hakiki kıymetlerin: 
tesbit etmek üzere bir takrir 
hazırlanması, bu takrırlerden 
birnin Başvekalete, ikincisinin 
Darülfünunda geçen sene irat 
ettiği nutka cevap teşkil etmek 
üzere, Maarif vekili Beye gönde
rilmesi kararlaştmlmışhr. Bu 
takriri, Ziya Nuri, Kadri Raşit 
Paşalarla Neşet Ömer Kemal 
Cenap, Behçet Sabit, Server 
Kamil, Mustafa Hayrullah Bey
lerin dahil bulunduğu bir encü
men hazırlayacaktır. 

. 
lf şaat devam ediyor 

lstanbul Rumları nasıl yaşıyor, 
nereye doğru gidiyorlar ~ - -

•Milli Gurup,, ne demek, "Şafak kulübü,, ne 
biçim şey, ya bu sağdan soldan dağıtıl an 

paralar ne oluyor ? 
İskeçede münteşir ~ 

"Y · Ad /" em ım,, re-
fikimiz birkaç nils- """"--z~~ 
hadan beri (<lstan
bul Rumları nasıl 
yaşıyorlar?,, serlav
hah bir makale sil
silesi neşretmekte
dir. Bunlardan Rum 
baJkınm dini mües
seseler vasıtasile 
nasıl sevk ve ida
re edildiğini gös
teren birincisini ge· 
çenlerde hulAsaten 
yazmıştık. "Bu gün 
de ayni akalliyetin 
milli gruplarla mü
DQsebetini, temas
larını izah eden bir 
başka ·makalenin 
şayanı dikkat ak
samını alıyoruz. 

(( Yeni Adım » 
diyor ki: 

t • Mit<'tEPLtl( 'MÜIUUUA"fı 
" stanbulun mü- MA1eıuAT ""v"'"' 

taassıp geçinen Yukarıdaki 5u11llerin cevaplarını merak 
Rumlarım arzu e- mı edivorsunuz i~fe sizi kısmen tatmin 
dilen yollara kili- edecek bir temsili re.Jim 
seler, kilise mütevellileri dini cemaatini idareye memur edil
müesseseler vasıtasile sevket- miş olan fakat oradan teb'it edil
tikleri gibi, aristokrat uyaml<, dikten sonra İstanbula gelerek 
münevver ve milliyetperver küt- odun ticareti ile meşgul bulunan 
lesini de "miJli gurup,, namı Zapiryadis Efendi ile çocuk 
altındaki teşekkül vasıtasile sevk doktoru Diveriyus efendi bu-
ve idare ederler. lunmaktadırlar. 

Gurupun başına İstanbullu Milli gurup iki kola ayrılıri. 
Rum akalliyetinin sellemehUsse· Bunlardan birisi "Armonya-far-
lam idareci tayin etmeğe sal!- masonlar locası,, diğeri de "Rum 
hiyeti yoktur. şafak kulübü,,dür. 

Bir çok tetkikattan, riydset Armonya müessesatı bayriyeyi, 
ve azalıkl.ua geçeceklerin hü spor pulüplerini idare eder. Şafak 
viyetleri, prensipleri, meslekleri, kulübüne gelince .. 
üzerinde inceden inceye tahki- Eski patrikane imt iyazatından 
kat yapıldıktan sonra Rumluk millet meclisi namı altında rnu-
alemini idare eden büyük mer- azzam bir heyet varmış. Bugün 
kezin sarih emri ve işareti üze- bittabi bu nam ile bir heyetin 
rine tayin ediHr. Milli grupun icrayi faaliyet etmesine imkan 
idare heyeti üç kişiden rnürek-

kaJmadığından Rumların işlerini 
keptir. Buna 11paradinastiya,, 

tedvir etmek için bugünkü Türk 
derler. Bu, çok sahibi nüfuz 

kanunu medenisine uygun gele
teşkilitın başında bugün doktor 
ve baktriyolok Barsam is Ef. cek şekilde hükumetçe musaddak 
n ukaddema Bulgaristandaki Rum "Şafak kulübü,, isminde bir Rum 
-=~- -= kulübü vardır. Merkezi Beyoğlu 

Operatör 
Sabık Şehremini tica

retten çekildi 
Sabık Şehremini Emin Bey 

Emanetten ayrıldıktan sonra ti· 
carete başla
mış, maden iş- ,. 
)etmek, müte
ahhitlik ve sa
ire gibi işlerle 
uğraşmıya baş

lamıştı. Son 
günlerde bu 
işlerin yolunda 
gitmediği, O
peratörün gi-
riştiği bazı te-

şebbüsler de F.m:n berin b r 
muvaffak ola- karikatürü 

madığı söyleniyordu. Aldığımız 
malumata ~öre Emin B. l hazi
ran tarihinden itibaren terki ti-

eski Atina bankasının buluncu"iu 
.!> 

mahaldedir. 280 azaya maliktir. 
<~Milliyet farkı gözetiliyor» den
mesin diye bir adet Ermeni aza 
almışlardır, İstanbul valisi ile 
muavinini de cemiyete fahri 
~z1 kaydetmeyi unutmamışlardır. 
lstanbul Rumluğunu milli taassup 
ile arzuya göre sevketmek, milli 
guruptan gelen talimatı mektep 
ve nrntbuat vasıtasile i:elkin ve 

ifa ettirmek kulübün vazifesidir. 
Bugün İstanbulda ( Avği - şa

fak ), ( Apoyevmatini - zevalden 
sonra), ( Aneksartitos - müstakil) 
( Hronika - vekayi ) namlarile 
dört yevmi Rum gazetesi nl!ş-
rolunmaktadır. Her birisi vas~ t 
olarak iki bin nüsha sarfetmek 
tedirler. Bunlar Rum kulübünden 
aldıkları talimat mucibince mun
tazam bir programla intişar e
derler. Patrikhane, bu dört ga
zeteye her ay " yüze& ,, lira ver-

caret etmiye karar 
kararını alakadar 
bildirmiştir. 

vermiş, bu mektedir. Bu dört gazete lstan-
makamlara bul Rumluğu arasına her gün 

l.ôtfen salııfeyii çcminiz 



nurlar. 
Bunlardan maada oı1:a tahsil 

veren uRum merkez kız mektebi,, 
nam.ile Beyoğlu cemiyeti tara
fından idare olunduğu söylenen 
fakat Rumlardan yaptığımız tet
kikata göre «Zarifi» bankası 
tarafından idare olunan bir mek-
tep vardır. Cemaat mektepleri
nin tahsisatı mektep mütevelli
leri vasıtaıile cemaatten toplanır, 
kilise paralarile takviye edilir. 
Rum kulilbü vasıtasile milli gurup 
tarafından idare olunan üç bü
yük mektebin tahsisatı milli 
gurup ve Protosinkelos tarafından 
teD'İn olunur. Rum kulübünce 

mlicerrep olmıyan biç bir şahıs, 
ne mektep, ne de kilise milte
veJliliklerine giremez. 

lstanbulda Rum mekteplerin
de Yunan tebaalı muallimler de 

vardır. Bunların ikisi "Zapiyon,, 
"Fener,, mektebi kebiriodedirler. 

Türkiye hükumeti lstanbul 
Yilayeti son iki sene zarfında 

Rum akalliyeti mekteplerine 25 
bin lira para vermiftir .» 

lspan \ a ile ticaretin1iz 
'

1 
Haber aldığımıza göre bir 

İspanyol grubu Türk - İspanyol 
ticaretinin inkişafı için İspanya 
ile-lstanbul arasinda muntazam 
bir seyriseferin ihdasına karar 
verilmiştir. 

Hamit B. geldi 
Diln Ankaradan gelen Ema

,et muavinlerinden Hamit B. 
Ankaradan Istanbul mahalli i -
daresi teşkilat vezaifine, bele
diye namzetlerinin terfi ve a
zillerine, belediye müzayede ve 
münakasalanna , tnezarlıklara 

' belediye meclislerinin çalışma 
usullerine nizamnameler vücuda 
getirildiğini söylemiş, tastika ar
zına ait muamelatın yakında 
yapılacağmı beyan etmiıtir. --

Kibrit inhisarı 
Layiha meclise verildı 

Ankara lO(Telefonla)- Kibrit 
inhiaarımn Ameripan şirketine 
devri için imzalanan mukavele
nin tasdiki layihası meclise verildi. 

Tasdik edılen idam cezaları 
Ankera, 10 (Yakıt) - B. M. 

Meclisinde bugün Dahiliye me
murin teşkilab kanunu müza
kere ve kabul edilmiş ve bazı 
idam mazbatalar da tastik edil
miştir. 

Ticarette muvaffakiyet yal
nız it bilmiye deGil, mües

sese yerinin 

MERKEZ 

bulunmasına da bağlıdır. 

ORHBn BfY unnı 
TEKMiL 
veya: 

ODA 
ODA 

Kiraya veriliyor .. 

ANKARA CADDESİN
DE V AKIT YURDUNA 
MÜRACAAT EDİNİZ. 

çalışma tarzı, bir halk terbiyesi 
sistemi var. Bu sistem büyük, 
bütün memleketi kucakhyan en
ğin bir varlıktır. Her şey düşü
nülmüş, her nokta araştınlmış 
dert ve şifa bir boyda ölçillmüş
tilr. 

Faşistlerin halk terbiyesi uğ
rundaki gayretleri, buluşlan, sis
temleri ve bunun neticelerini 
iyice araştıralım ve biz de öyle 
yapalım. 

Muharriri : Ömer 

Altın zincirli hizmetçiler 

İki kardeşi, hiç kimsenin oturmadığı bir 
sofraya götürmüşlerdi 

-58- .. ~ 
- Zarar yok onu bana bırak. . liyor, onun da arkasında do~ 
Zeydun ile kardeşi yollarında meşaleler taşıyor, daha 

devam ettiler, ve bir daha kap- Mesrure il · ti geliyordu· , 
tana tesadüf etmediler. Kafile . maıye d ... 1.,,;,tı • 
ileriliye ileriliye iç kaleyi dış Melıke ne kadar egı ~r 
kaleye rapteden köprüye vardı. Deminki soluk ve bitap M ,ılı"' 
Evvelce söylediğimiz gibi, köprü- ye bedel bir kıralıçadaıı f liV 
nün kenarlan yoktu ve son dere- Melike peyda olmuştu. fde ..J! 

ce dardı. F edayiler buraya var- nin b d t dı w tacı.o 1P' 

dıktan sonra atlarını tam uçuru- . d aşınffa f ab~ı ~-&.n. _ .. rlo10>'' 
nn en şa a ır onu - , 

mun kenarında koşturmıya baş- .. - .. . . orclO 
ladılar. A 'ev ve Duman da hiç fakat yuzunu gizlemıY .M 

M lik · l · • 'l le ,... bir hüner de fedayilerin atların- e enın saç an ıncı er ~ 
dan geri ka!mıyor, belki onlara lenmiş, penbe ipekten el ,.Jt 
tefevvuk edıyorlardı. en kıymetli mlicevbefll". 

Bu suretle devam eden gezin- işlenmiş, belindeki ke~ 
tid.en . sonra bir müddet ist~rah~t hatta ayağındaki terlik ,; 
edılmış, ondan sonra gerı do- gözleri kamaştıracak ttfl". 
nülmüştü. . . • k U tlif. 

iki kardeş atlarını kendi el· tke7.ym be~tiünlmıttid. Metlill~ e e e;.J 
1 ·1 b b ~ 1 h en u ave er, -• ...J 
erı e a ıra ag amış, ayvan- . b' • b,,,..-;, 
farının yemlerini vermiş ve ona, sonra bır ırlenne . , ~ 
misafirhaneye dönmüşlerdi. lar, daha sonra sanki gisli jtd' 

İkisi de Melikeyi burada emir almış gibi hepsi b 
bulmağı ümit ediyorlardı. Fakat ayağa kalkmışlardı. , 
Melike kendi dairesine gitmiş Herkesle beraber HaJddf .JI 
ve orada kalmıştı. . zer 

Gün d. k b. kardeşı de kalkmışlar, _lrl 
eş gurup e ıyor en ır k d . . k ı v v•ıerv 

takım kadınlar ellerinde meşa- ar eşınm u agına .egı ~ 
lelerle gelmişler, Zeydun ile - Bu ne demektir? d ~ 
Haldunu geniş ve muhte~em bir Haldun bu suali cevaP" 
salona götürmüşlerdi. Burasmm rakb. ..hl 

bir kaç a un tavanı bir kubbe idi. Avizeler Melike d ~ 
mumlar ve kandillerle dolu idi. ilerledikten sonra bizza~Jil 
Bunların hepsi yakılmış, ve sa- W ~ 
lona bira~ loş bir aydınlık ver- Seybi de ayağa kalkmış, iıJ ~ 
mişti. Salonun camlı kapısından yi karşılamış ve onu y;:I..; 
bir kaç merdivenle bahçeye ini- turtmuştu. Zeydunun bu o>~ 
liyordu. dan sinirlendiğini farked.eJJ 

1
, 

Zeminde alçak sofralar dun gözlerile Mesrureyı 
kurulmuş, sofraların etrafına ve buldu. 
üstü kıymetli taşlarla süslenmiş 
şilteler dizilmişti. Yüzden fazla 
mi,.afir bu şiltelere dizilmişlerdi. 

Hepsinin sırtında beyaz elbi
seler ve hepsinin belinde kızıl 
hançerler vardı. Hepsi de derin 
bir uykuya dalmış gibi sak.it 
samit idiler. 

Zeydun ile kardeşi buraya 
vardıktan sonra kadınlar aynl
mışlar ve erkek hizmetçiler 
onlan karşılamışlardı • 

Boyunlarında albn zencirler 
taşıyan bu hizmetçiler onları hiç 
bir kimsenin oturmadığı bir sof
ra ya götürdüler. Burası salonun 
tam ortası idi. Yarı daire şek
linde olan bu sofranın ortasında 
daha yüksek ve daha muhteşem 
bir yer . yn · mııtı. Zeydun ile 
kardeşi burada kendilerine gös 
terilen yere oturdular. Çok geç-

1 
Mesrurenin bakqları J 

ehemmiyet vermemeyi iıo' e/ı 
yordu. Haldun bundan J;I 
alarak Zeydunu teskin 

bir iki kelime söyledi. f 
Ziyafet başlamıştı. Kölelet' 1 

geliyor, türlü türlü yerP f 
tle taşıyordu. Fakat Sinan .; 

saf rlerine getirilen tabak1(
1
1 

albn veya gümüştendi. ~ . t 
ile Haldun Şeyhin sözleri"; 
hareketlerini sıkı bir o>Ur~ 
altına aldıklanndan n~ p1,I 
!erinin farkında değillerdı. ~ 
lakayt görümni ve çalııtıjı i 
korktuğu besbelliydi. Sin•" /... 
her türlü izzet ve ikraOJl ~ 
teriyor, fakat Melike ıo,, f 
mertebe ondan· uzaklaşıo•t' 
lışıyordu. 

~ HABERiNİZ VAR MI? ..._ 

meden musiki sesleı i duyulmu ~, 
bir sürü kadınlar arasında Şey-

• hül Cebelin alayı içeri girmiş, 
kadınlar ilerledikten sonra ya:,,lı 
dailer gelmiş, daha sonra kıp 
kızıl bir elbise giyen Şeyh mu

- Yahu duydun mu? 
- Hayır, ne olmuş? 
- 1930 Türkiye güzellik kıraliçesi 

MÜBECCEL NAMIK HANIM 
C OLUMBiA 

Plaklarına okumuş. 
- Bunda şaşılacak ne var? 
- Hilkatin her güzelliği bir arada vermesı... Yüzfi, vücudu 

lıadar s~sini de güzel yaratması. 
- Peki, bunu dinlemek için ne yapmalı ? 
- Çok basit; COLUMBİA markalı 17160 numaralı 

'' MÜBECCELiM, BEN! ,, 
Plakındao bir tane alıp dinlemeli 1 

COLU.l\IBIA plakları satan umum gran1of on mağazalarında arayınız. 

rassa sarığile görünmüştü. 
Şeyhin etrafında dört köle 

birer meş:ıle tutuyor, arkasından 
iki müheykel muhafız geliyordu. 
Şeyh ilerledikçe hizalarına gel
diği misafirler yere kapanıyor 
ve başını yerden kaldırmıyorlar
dı. Bn sücut, Şeyhin yerine O· 

turmas•rı "' 1, .. ,.1 ,. . "' r v"' m etti . 
Şeyh oturduktan sonra etra 1 

el le işaret ~ ..... "', .. ~ ........ s :Si.Jucl

daki yerine yerleşcnişti. 
Bir ,kaç dakika sonra salonun 

kapısında ikinci bir kafile 
göründü. 

Kadınlardan müteşekkil olan 
bu kafile başında Melike iler-

Haziran 
1930 

Gune~in doğuıu: 4,28 - ba/11' : 
tJa/11' : 

Aym doğuıu : 2 /,30 -

Namaz 
Sab.h Ôll• lktodı 
2.27 12,14 16,15 



Millet Meclisinde 
İktısadi mesail etrafında tenkitler 

Memleketimizdeki şeker f abrikalan bu tenkidin 
mevzuunu teşkil etmektedir 

Anlcara, 10 (Telefonla) - Bu 
tin B. M. Meclisi aaat 2 de 
toplandı.. Devlet Bankası liyi
lıaaı mukavelesinin müzakeresi 
J&ruıdki celseye bıraka larak 
ilk •e orta tedrisat muallimleri 
hakkında ki kanun Jiyihasına ge
çildi ve bili müzakere kabul 
edildi. 

Bundan •onra damızlık hay· 
•anların icabında meccanen 
tevzii liyihası müzaker edildi. 
lktısat Vekili Şakir Bey beya
ııatta bulunarak ıimdiye kadar 
2500 Merinos koyun ve koçu 
get'rtilip tevzi edildiğini, tecrü
beler neticesinde iyi neticeler 
•luıdığını, 10 sene zarfında bu 
•uretle ylln ihtiyacımızın karıı
lanacağını llmit ettiğini; Merioos
ların Bursa ve Balikcsir havali
Iİnde 100 bin lira ile yeniden 
lbubayaat yapılacağını söyledi 
Ye layiha kabul edildi • 
Müteakıben Şeker ı·rketioe 1 

Lqçuk milyon lira avans veril
IDesine dair liyhanın müzakere-
ıine bqlanarak fkbsat Vekilin
den izahat istenildi. 

lktıat yekili Şakir Bey dedi 
ki: 

" - Şeker için Alpullu ve U
pkta ilk tecrübe olarak birer 
fabrika tesis edildi. Alpullu fab· 
riJ;ası şimdiye kadar normal va
ziyette bulunmut ve şayanı 

memnuniyet netice vermiştir. 
Uşak fabrikası ise senelik is

tihsali ile masarifini karşılıyama
llllf ve kanunen tasfiye edilecek 
bir hale gelmiıtir. Bunun için 

haj bir ıirketin teıekkülü za
rtlrt addedilerek bunun ziraat 
\'e aanayl ye maadin bankalan
lıa verilmesi münasip görülmüştür. 

R.g.p B. (Kütahya) bu mese
le hakkında dahe fazla tenevvilr 
etnıek istedi. Ağa oğlu Ahmet 
Beyı 

eı- Hnkametin bu fabrika için 
•erdiği para miktarı nedir? Fab
rika idareıizlikten mi, adcı ki
fayeden mi bu hale gelm:ştir? 
~a dair tedabir alınmalıdır. 
uedi. . 

Vekil bey cevap vererek: 
.. _ Halkın hisse senetleri için 

t11dife mevzuu bahis değildir, 
dedi. Hükumetçe tedbirler alın
bııştır. Fabrikanın sermayesi 1 
~ilyo~ 200 lira idi ..• zaran ise 
ır nulyon liraya balıg olmuştur. 
Halkın bunda 400 bin ha 

'_ernıa,esi vardır. Bu sene fab
;uc~dan kir temin edileceği 
llııt ediliyor. Pancar da geçen 

leııeye nisbetle iki fada hasılat 
•tc:ekt" ır. 

be ~c.ta.k fabrika 4 te ilçilnü kay
J.t· bıaııtir ve tasfiye lizımdır. 
kıç bilinmiyen bir ıey memle
~e airene ban hatalar olur. 
b itte de bazı hatalar oldu, 
~ kusurlar oldu. Darlığın da 

~~ teaair( oldu. idarede kusur
~oldu. 

: •brika geçen sene 330 vagon 
te er istihsal etmiştir. Fakat 
"1Gter-'-· f · · k <>ldu" -.:ım borçlanmn aın ço 
it IUııdan kir 11arilemedi. Bu 
, 1 be ~e llakal 500 vagon seker 
•c:•ıa tahmin ediliyor. 

Emin B. ( Eskişehir ) - Pan
car için ta Bileciğe kadar to
hum ve para dağıblmıfbr. Böyle 
olursa fabrika nasıl itler? Mes
eleyi esasasmdan halletmeli. 
Fabrikayı fabrika olacak yere 
götllrmeli. 

Besim Atalay B. - Eskiıehi
re götürelim 1 

Emin B. - Evet, Besim Ata-
lay B. muvafık buluyor, Eskife
hire götilrmeli 1 

Besim Atalay B. - Biz her 
şeyde yaptığımız gibi orada da 
mirasyedilik yapbk.İsraf vardır. 

- Ne gibi ? Sesleri. •• 
Besim Atalay B. - Gidin, ba

kıu. Geçen aane fabrika d6nme 
yuvasına dönmüştll. Bu sene de 
otomobil yuvasına döndil. 

-Dönme ne demek ? sesleri •• 
Besim Atalay Bey- Efendim.. 

Şey.. Bir ıey demedim. Yani 
orada dönen israf attan bahset
titn. (Handeler •. ) Şekerler orada 

çürüyor. Dağıdılııaydı bari ne 
olurdu? Bir heyet gönderelim 
görsün. Bir taraftan 3 saatlik 
köylere bir ıey dağıtılmadL Bir 
taraftan Pazarcıj'a kadar tohum 
ve para tevzi edildi. 

Sen onu oradan kaldır, Biçer' 
in kenarına götilr. Hill tezek 
kullanan memlekete getir. (han· 
deler) 
Ağaoğlu Ahmet Bey - Tilrk 

köylüsünün verdiği bu parayı 

titizlikle takip · etmek lium. Ce

hil ile bu gibi işler yllrilmez. i 
Böyle cahilleri ve ıalihiyeti ol• 
mıyanlan devlet bütçesine ma
salJat etmekten sakınmalıdır. 

Ben timdiye kadar bu işin saiki 
cehalet zandediyordum. Şimdi 
işidiyorum ki meıele israf, vazi
fesizlik, belki de sui istimaldir. 
Bunlan işittikten sonra bu pa
rayı nasıl verebiliriz? Vekil Bey• 

den sual sordum. Kat'i cevap 

vermelidir. Ben bun:an itittikten 
sonra nasıl rey verebilirim? 

Zamir Bey (Adana) Hik4-
metin şimdiye k:ıdar bu fabri-

kalara verdiğa para miktarım 
sordu. 

lkbsat vekili Şakir B. kilrailye 

atile hariçteki maliyet fiab ara• 
S1Dda çok farklar bulunduğu 
muhakkaktar. Hariçte ıekerin tonu 
6 lireya mal olur. Bizde iae 25-
30 lira araaındadır. Arada 3-4 
misli fark Yardır.• 

Zamir Bey (Adana) - Cihan 
piyasuında tekerin kilosu 9,5 
kurup, bizde 41 kunJt• male
dilir. Bu iıte devam manasızdır. 
Bu parayı bafka bir yere aarfe-
derek daha fazla randman al
mak kabildir. 

T ahıin Bey ( Aydın ) - Bu 
fabrikanın Uffakta yapılmasına 
rapor Yerenlerin Ye mBsebbiple
rinin tecziyesi llzımdır. 

Emin B. (Eskiıebir)- Mes'ele 
iyi tetkik edilmek için ıelecek 
seneye talik edilmelidir. 
Ağaolu Ahmet B. - Evet, 

gelecek ıeneye kalmalıdır. 

İktı•t Vekili- Bu it kanuni 
safhasında takip olunacak ve 
taafiye muamelesi yapılacak. 

Mlleuesenin açıkta kalmaması 
iç·n bu kanunun kablllll lhımdu" 

Bundan sonra kanunun encli
mene iadesine dair takrir red
dedilerek kanun kabul edildi. 
Celse yanna talik edildi. Mec
lis yann 'abalı onda toplana
, cakbr. lltrtemhye dağılması 
mubtem ldir. 

Bu alqam 
eınemaıa .. , 

Alkazar - T an.anuı km 
Bqiktq Hil&l-41r yetim'n romanı 
Elbamra - KQçük hırsız . 

Etuval - Memleket hasreti 

Majik - Sinppur ge<:elcrt 

Melek - Pat11 Modası 
Opera - Demir mute 

Şık - Viyana dan.lan 

SOreyya Kadık~ - A,k wnbeğı 
Bar ve MO.clkholler l 

Garden - Mezeyt Balet, Sekeli, 
Vantuta 

TilrkuYU - Ttze. •e lJdtna 
TanoY 

Tepebap bahçesi- V aryete,linemı 
Taksim • .. .. 

gelerek dedi ki: 
"' - u11ak fabrikasını ıimdiye 

kadar bir çok defa mütehassıs

lara tetkik ettirdik.Gayri iktısadi 
olmadığını söylediler. Geçen 

seneki iatihsalit 23 bin ton idi. 
Bu da gösteriyor ki fabrikanın 

Kazanmak için 
ilk şart ilandır 

yeri gayri iktısadi değildir. Bir 
senedir fabrika idaresinde israf 
olunduğuna kani dejilim,mes'ele 
gayet vazihtir. 

Tasfiyeden sonra oatada bir
çok borç kal4cak. Bundan b~ 
ka 50 bin ton pancar, ve veri
len birçok avanslar kalacak. Biz 
bu kanunu bunun için teklif e~
tik. Hük6met timdiye kadar bu 
fabrikalara dört milyon ıekaen 
bin lira vermiştir. Bnnun iki bu
çuk milyonu ıcrmaye, bir buçuk 
milyonu da icabında Yerilecek 

avanshr. 
Memleketimizdeki maliyet fi-

11.tnsız luJUncı artırmava 
54vaşmalc, havada ta· 
y)'aresh uçmıa çaı.,_ 

m•lc gibidir 
Ticaretiniıde , •an'abmzda 

muvaffak olmak istiyonanız 
gazete illnJD& ehemmiyet ve
riniz ~ Gazete ilAnı illnlann 
en ko' ayı, en ucuzu, en te
sirlisidir. 

itte ilin tarifemiz: 
Sonuncu uyıf.da Sabn Kurut 12 S 

5 tnd • .. .. 2s 
.. .. .. • .. 40 
2 • • • • 100 
1 .. .. .. • 200 

Reaml ilanlar, IOllUDCU aayıfada 10 Kr. 

ilin memurumuz size fay• 
dalı bir illmn ıekiı Ye üc
reti için hizmet etmej'e ha
zırdır. 

S - VAKiT 11 Haziran 1930 ~ 

Türk • yunan itiliifının 
metnini neşrediyoruz 
[ 2 inci sahifeden devam ] 

7 - Yunan tebeasınan Islan· 
bul mıntakası dahilinde kain gay
ri menkul mallar üzerindeki ta
ıarruf baklan iıbu mukavele· 
name ahkimı ile haleldar ol
mayacaktır. 

8 - Türkiye blikQmeti kendi 
tabiiyetinde bulunan ve elyevm 
İstanbulda hazır olan bilcilmle 
rum ortodoks tebeasmın lstan
bula geldikleri tarih ve doğduk· 
lan yer ne olursa olsun etabJi 
hakkını, tanıyacakbr. Ayni etabli 
hakkım, Türkiye makamatı 

tarafından verilmit pasaportla 
latanbulu terketmi olan gayri 
mübadil eşhas hakkını da tanı· 
yacaktır. Bu ıuretle aile reisi 
etabJi tanınmıı olan zevce, erkek 
ve kız aagir evlat, ve kocaya 
varmamlf reıit kızlar latanbul
daki aile reisine iltihak etmek 
hakkım baizdı r. Kezalik reşit 
oğlu ayni vechile etabli tanınmıt 
olan dul analar oğullannm 

yanına gelmeğe mezundurlar. 
9 - Evlenme, emvali gayri 

menkule alıp satma ve ıerbest 
seyrlifer etme hakkında yukar
da zikrolunan eıhasa karşı mev
cut tek.ııyyüdat refedilecektir. 

10 - Gayrimilbadil olup ls
tanbulu terkettiği halde iıbu 
mukavelenin 28 inci maddesi 
mucibince avdet hakkından mah
rum bırakılan türk tabiiyetindeki 
rumlann Tllrkiyedeki menkul ve 
gayrimenkul mallan ile lstanbul 
da hazır bulunan ve yahut hak
lan tananmlf rum Etablileri ve 
latanbul mıntakuı haricinde 
klin menkul mallar Türkiye 
bilkilmetinin yedi tasarrufuna 
geçecektir. 

Bu kabil eıhasın lstanbul mın
takası dahilindeki emvali bun
dan müstesnadır. Bu mallar ilze
rindeki haciz derhal kaldanla
caktır. 

11- Elyevm Garbi Trakyada 
hazır bulunan Yunan tabiiyetin
deki Müslümanlann tarih ve ma· 
halli tevellütleri her ne oluna 
olsun etabli baklan Yunan 
hükümetince tanınacak ve bunlar 
Türkiyedeki etablilerin müstefit 
olacaklan haklardan Yunanistada 
aynen istifade edeceklerdir. 

12- A. Yunanistanda kAin ve 
garbi Trakya mıntakasını terk 
ile avdet hakkından mahrum 
edilen Yunan tabiiyetindt-ki müs· 
lümanlann menkul ve gayri 
menkul mallan. 

B - Garbi Trakya mıntakası 
haricinde olup garbi Trakyada 
elyevm hazır veya avdet hakkın
dan istifade edenlerin menkul 
ve gayri menkul malları, 

C - Garbi Trakyada klin 
olup haziran 927 tarihinde muh
telit komisyona Yunan heyeti 
murabbası tarafından verilen lis· 
tede yazılan mallar. 

D - lşbu mukaveleye merbut 
listede yazılı ve mesabai sathi
yesi mecmuu yedi bin Yunan 
d6nllmllne baliğ olan arazi Yunan 
bllk6metinin yedi tasanufuna 
geçecektir. Yukarıdaki kayıtlar 
haricinde Garbi Trakya mınta
kasmda elyevm hanr Müslüman 
etablilerle, avdet hakkından mah
rum olacak eşhasın Garbi Trak
ya mıntakasındaki mallan Oze· 
rindeki tasarruf haklan biç bir 
suretle haleldar olmayacak Ye 

bunlann llzerine konınUJ olan 
hacizler kaldınlacakbr. 

13 - ~Tarafeyn hiikômetleri 
yukanda mcvzuubahsedilen men· 
kule eıhuından herhangi birine 
ait emvalin iradı veya mukabili 
dolayısile her tllrlll iddiadan fe
rağat edeceklerdir, 

14 - Muhtelit komisyonun 28 
numaralı karannın 3 llncll mad· 
desi mucibince tesviyesi lhım 

gelen bedeli icar ve sair tahsi
lit mesailini tarafeyn htikilmet
lerinden her biri kenai tebea· 
sile doğrudan doğruya halede
cektir. 

15 - Yunanistan ha muka
Yelenin meriyete girdiği tarih
ten itibaren bir ay zarfın .' 't 

muhtelit komisyon emrine 42.5 
bin İngiliz lirasa tahsis edecek
tir. Bu meblağdan muhtelit 
komisyon 150 bin İngiliz lirasını 
l.stanbul mınbkuı haricindeki 
mallanna mukabil latanbuldaki 
Rum etablilerine, Ye a•det hak
kından mahrum olanlara tazmi
nat olarak teni edecektir. 

B - 150 bin liraaını, mallan 
ifbu mukavele mucibince Yunan 
hllkQmetine intikal eden Yunan 
tabiiyetindeki etablilere tuminat 
olarak teni edecektir. 

Bu tevzi meselesi muhtelit ko
msiyonca ifa olunacakbr. Milte
baki 125 bin lira muhtelit ko
misyon tarafından 3 taksitte 
Türkiye bnktlmetioe tesviye olu-
nacakbr. • 

16 - Yunan hnkflmeti garbi 
Trakyadald mllslilman etablilere 
..ait olup iadesi memnu olan mal
lann sahiplerine ledilhace taz· 
min için muhtelit komisyon em· 
rine Aynca 15 bin lngiliz liruı 
tahsis edecektir. 

17 - Avdet kakkından mah
rum olanlar, Tnrkiye cllmhuriye
ti makamabndan pasaport al
maksıun latanbulu terketmif olu, 
elyevm hariçte bulunan Tnrk 
tabiiyetindeki Rumlar ile Y wwı 
cümhuriyeti makamabndan pasa-
port almak11zın garbi Trakyayı 
terketmlf, elyevm hariçte bulu· 
nan gayri mübadil Yunan tabii
yetindeki Mlislllmanlara Tnrk ta
büyetini tanımadığı her iki blikA 
met kabul etmiılerdir. Bu 
suretle yeni tabiiyet ıktisap 
etmit ola:ı zevat eski memleket
lerindeki medeni baklanndan 
mahrum kalmıyacaklardır. 

18 - işbu mukavelenin tatbi· 
ki her iki hüktlmetçe muhtelit 
komisyona tevdi edilecektir. 

19 - İtbu mukavelenamenin 
teshil veya tatbiki hususunda 

rr.uhtelit komisyonda hadis ola· 
cak her türln ihtilifta bitaraf 
azanın hakemliği umnmi surette 
kabul edilmiştir. 

Avdet ediyorlar 
Türk - Yunan itillfnameainiı. 

imzası üzerine Ankarada bulu
nan Muhtelit mnbadele Tnrk, 
Yunan bitaraf azasının yann 
ıehrimiıe avdeti beklenmekte-, 
dir. 

Profeaör Doktor 

M. Lutfl 
Glilhane ve Ccrrabpışa hasuıaelerl 

Mıruı tşerlh mualllml 
Dalalll ._ ı.tual bul•lanm C-a .. P...., 

ıılaa mada t.er cflıa llddea -• Dl•ao18'11 
Şekenl SOblr N. 7 de kaW etmektedir. 

Telefon ı lst. 2116 



~ 6 - VAKiT 11 Haziran t S.JO 

1 Çocuk Sayıfaları 1 66,666 adet torba imali 
Tütün inhisarı umumi müdürlüğünde: Takdir varakası kazanan 

okuyucularımızın isimleri Seyrisefain idare için mevcut numunesi vcçhile bezi idare tarafından \'~ıı 
mek şartile 66,666 adet torba diktirilecektir. Taliplerin .he~ çtl~ 
gelip nfimuneyi görmeleri ve pazarlığı için yüzde yedı 

1 
~ de 

teminatı muvakkateleri ile 16 - 6 - 930 Pazartesi günli aat 
Galatada mlibayaat komisyonunda bulunmalan. 

(i) Galatasaray lisesinden 1188 Bur
han Kerim, ( 8) 1193 Fikri, ( 9 ) 496 
Slheyya Tevfik, ( 10) Kabaca, lisesinden 
Saft Gtihekln, (11) 421 Ahmet ltıcfi, (l 2) 
F..ıtet mmde 63 Cemal, ( 13 ) 71 
Şefik, ( 14-) 31 Nazmi, ( 15 ) Nafia fen 
mektebfndcn Sıit, (16) lstanbnl lisesinden 
l l l 1 Nusret Beyler. ( 17 ) lstanbul kız 
Jlseslnde 447 Feride I r. 

Orta mektepler 
( 18) lstanbul kız orta mektebinden 

Nermin H, 09) Davut paşa ortıı mek
tebinden 51 Hüsamcttin, (20), 262 Şükrü, 
( 21 ) l 39 Muıtafı Tahir, ( 22 ) Erkek 
hıyauan 124 Nejıt (23) 18 Cemal, C24) 
J79 Nüzhet, (24) 183 Mehmet Ali, (26) 
32 Sabit, (27) 226 Kemal,(28) 36 Ahmet 
(29) I 71 Mehmet Beyler. (30) Kız hayat· 
tan 177 Müşerref, (31) 164 Saniye, (32) 
İffet, ( 38 ) Sahire Hanımla. ( S4 ) Eyüp 
orta mektepten A. Ziya, (35) 162 Hasan, 
( 36) IJ9 A. Nurettin, ( 37 ) 135 Cemal, 
(38) 2.5 Fuat Rtza,(39) Cemal Avni, (40} 
64 Ahmet Orhan, ( 41 } Üsküdar orta 
meJ..L.ebinden ilhan Tekin, (42)168 Sun
ğur Alp Ihsan, (43) 192 Hayri Ali, (44) 
36 Osmm mıhmut, (45) 138) Hayrettin, 
(46) 152 Nurl (4:') 401 Doğan, (48) 
Gazi Osman paşa orta mektebinden 444 
Teı.iık, (49) 26 Yaşar; (50) 403 Fethi, 
( 51 ) 443 M HulOsl, ( 52 ) Gelenbevi 
orta mektebinden 284 Salı\hattin 
(53) Vefa orta mektebinden 183 Meh
met, (54) 82 Burhan, (55) 233 Süreyya 
Şe.rket,f (56) 234 .~cjat Şevket, (57) 361 
Mehmet ismet, (58) 379 Şahap, (59) 
390 Kerim Hasan, (60) 107 Galip, (61) 
!M Naci Eeat Reyler. (62) Kıı: Selçuk 
mnıfından 32 Hadise, (63) 101 Perihan, 
(64) 82 Hikmet, (65) 12 Münire H. lar. 
(60) Çapa 31 inci ilk mektepten 236 
Sertaç B., (67) lstanbut 23 üncü ilk 
mektepten 185 Feyyaz B., (68} lstanbul 
40 ıncı ilk mektepten Nüzhet Meclt I 1., 
(69) Üsküdar 21 inci ilk mektepten Ko
bflAy fsmall B., (70) Üskildırr 28 inci ilk 
mektepten 192 .... B., (71) Karagümrük 

f?7 nel ilk mektep irfan 1\lustafa B., (72) 
Beyoğlu 15 inci ilk mektepten Ahmet 
Turgut B., (73) Beyoğlu 12 oci ilk mek
tepten Hayati Sabri B., (74) Göztcpe 
Merdivenköy ilk mektepten 110 Nusret 
Muzaffer B. 

Ecucbl mektepler 

( 75 ) Sent Pülşerl seklzirıct sınıftan 
'!'uran Abdullah f I., (76) Sen Jortan 32 

M. Hamdi, (77) 33 Tahir C.Ovdet, (78) 

birinci 1 'oter dairesinde Müzehher H.: 
(111) Kadınlan çalıştırma yurdundan 
Sadiye. (112) Neriman, (l 13) K Ayşe, 
(114) NazlQme H. !ar. 

/ Devamı ~ar/ 

Merkez acentesi: Galata Köpril başında 
Beyoğlu 2362. Şube acentest: Mah

mudiye Hanı altında lstanbul 2740 

Trabzon ikinci postası lf- lf-

Küçök haberler ( KARADENiZ) yapıru Bandırma da muhterik: fabrika binası 
Ticaret odasına gelen malomata gö- 12 Haziran Peqembe ak.pmı 

re geçen hafta Avnstralyada yağan Galata nbbmmdan hareketle . 
şiddetli yağmmlır bütün üzüm mah~ulU· Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
nü harap etmiştir. Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 

tamıratı 

Tütüninhisarı umumimüdürlüğü~~~ Genç ressamlar cemiyeti tarafından Gl T b Ri H 
şehrimizde bir sergi açılacaktır. reaon, ra zo~ ze, opa- Bandırmadaki muhterik fabrika binasının depoya tabvıli ~e' 

evvelce ilin edilip bilahare feshedilen mllnakaıaya iştirak eoJlll 
taliplerin idarei merkeziye Mimari şubesinde hazırlanıntf [ikte' 
ş~ameyi mUzeyyeleyi ahz ile inşaat mahallini gidip görd ·fol' 
ıonra 18-6-930 Çartamba gllnü saat 10,30 a kadar yeni tekli tdı 
melerini kapalı zarfla Galatada milbayaat komisyonuna te 
etmeleri. 

A nkarada vilAyetlc emanetin tevhi- ya gidecek ve dönüıte Pazar 
di meselesile meşgul olan .tltyet iıkelesile Rize, Of, Silrmene, 

hususi muhasebe müdürli Cemal ve Trabzon, Polathane, Gireson, 
emanet mua.,.ini Hlmlt beyler bugün Ordu, Fatsa, Samsun, lnebo-
~ ehrimize döneceklerdir. 

luya uğrıya.rak gelecektir. 
Sabık Bursa poü müdürü Hüsnü 

ve Cebelibereket ser komiserle- lzmir SÜf at postaSI 
rinden .Fevzi beylerin şehrimiz zabit&· 
sında mühim bir yaztfeye tayin edilecek· ( İ Z M 1 R ) Yapuru 13 -tc 
teri söylenmektedir. Haziran Cuma 14,30 da Galata 2 o o ı 

Liselerin son ~ınıf imtihanları bir nhbmından hareketle Cumar- çuva nişasta 
haftaya kadar bitecektir. Sn sene teıl sabahı lzmire gidecek ve .~ 

Baklorya imtihanlarına hariçten de altı p l.ıl30 i ~ • d T ••tH i h• "' .. d" J '' v N dv 
azar ,. da ızmır en u un n ısarıumumı mu ur unun kişi dahil olmuştur. Bunlardan blrl Jan- 6 

darma zabitidir. hareketle Pazartesi sabahı . O r 
gelecektir.Vapurda mükemmel Cibali fabrikası kutu imalitanesi için yerli malı olarak 20 ır 

Rus yadaki bütün petrollaruı hileli 11eı olduğu ve la.lzıyla mah!Ot bu- bir orkestra ve cazbant val niıaata pazarlıkla alınacağından itaya talip olanlann nfiınU oJ 
lunduıu söylenmektedir. mevcuttur. ri ile birlikte pazarlığı için 16-6-930 pazartesi günü aat 1 

Bu suretle lı:olu sarfiyan balkın za- da yüzde yedi buçuk temınab muvakkata!arile Galatada müb•f 
1 J - J 2 Haziran 930 Kadınları 

ranna olarak çoğalmakta ve az gaz ithal 14 • .. Erkeklere komisyonunda bulunmalan. 
edildiğinden ~nde l 5000 lira g-ftmrük 
resmi kaybolmaktadır. Türkiye Seyriıefain idaresi * * 

Ti~;~~:~:ı;,r.mrı;~:;;~ı~:!:m 1:f~ ~~;~i:~~ E~:ı: E~ı;ı.~: Bandırmada m Ü d üriy et binası inşı1g1 

teşebbüeatta bulunmaktadır. muharrer gtinlerde verilecektir. T h• 4 Jt} -------- •----ımm-_. ütün in ııarıumumı müdürlüöünt> 
o Bulmaca o Trabzon lüks Postası Bandırmada mlldüriyet binası kapalı zarfla münakasaya ~~ 

muıtur. MezkOr inşaata ait resim, şartname ve sairesi üç lira~ 

S ıh vapuru p b kabilinde verileceğinden taliplerin idarei umumiye Mimari fil 1111 ı 
U 12 Haziran erşem e ne müracaatla almalan ve 21-6-930 cumartesi günli aat 10, ": 

glln& saat 18 de Sirkeci nhti- kadar zarflannı Galatada mübayaat komisyonuna tevdi etm~et"..) 
mından hareketle ( Zonguldak, / 

İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, ,., 

Görele, Trabzon, Snrmene, Rize ( Defterdarlık ilanları J 
Mapavri, Atina, Viçe ve Hopa- .._ 1 
ya azimet -.e ayni iskelelerle KİRALIK SUCULUK VE ŞERBETCiLİK ı IAHALl1 

• 

Vakfıkebir, Görele, Fatsa ve fstanbul Rusun1at idhalat nıüdürlüğünün merdiveı1 •• 

Ünyeye uğnyarak avdet ede-o tında, senelik kirası ( 306 ) lira, kiralamak muan1el\ 
cektir. aleni müzayede ile 19 haziran 9 30 perşembe günü sll 

YUk ve yolcu için mahalli l 68) 
Sen Bcnova d(rdüncü ihzıriden Mehmet 

Cel!l, (79) Nahit Necati, (80) lS.B.P den 
eaneyt Nuri, ( 81 ) 1.:vı.t den Beşiktaşlı 1 

müracaat: Sirkeci salonu kartı· 14,30da Defterdarlıkta yapı acaktır. ( M- 1 ~ 
sında Mizan Oğlu Han No: 2 

•llll~ Doktor: Operatör-••! ... ~--------~ 
Telefon lıtanbul 354 MEHMET Ali ıo Ha.ziran 930 

Sami Beyler., (82) Jngiliz loz mek- 2 
teblnden Nihal Hamit H; (82) Am~rikan 3 ıı--·ı-ı 

mektebinden ~ecdet Kenan, (84) İtalyan 
ticafft mektebirıdeden Necdet Nuri. (85) 4' ıı-.ı--ı 

c 'y*"eowlgke'n" cı· wUR-LA-RI- ldraryolu bastabklan mlltehas- Borsalar 
sısı Sirkecide Beşir Kemal 

SıUhattln Ali, (86) Ali ~luhlis Beyler., 5 
( 87 ) Kadıköy Kız İtalyan mektebinden 6 
Hayrünnisa Taldt, ( 88 ) Kadıköy Noter- 1 
dam Dosyonda.n Alis Godikyan, ( 89 ) 8 
Zabel Peştamalcıyan, ( 90 ) 77 Sevim 9 
Nurettin, ( 91 ) Norik Bohçelyan Hanım· 10 
lar., (92) Kumkapı Fireler mektebinden 11 
Osman Cem. (93) Sen Jozcften Necdet ~;;;;;;.;;;!;;;;;;;;;;;;;;;-:-;;;;;:~..ı.;~~iiiiiöli;;;;!J 
R, (94) Jaııdark mektebinden Cüneyt Bug'/lnk'/l bulmaC11mız 
Nusuhi Beyler. Soldan sağa ve yukardan atağı: 

is tan bul 

(95) Şark demlryollan teftiş kalemin
de abri B. oğlu Muhittin Fikret B., (96) 
Celll B. han No. 43 de ~lustafa İbrahim 
B, (97) Sultıınselim ı~ener Yokuş başı 

1 -Dört tekerlek ( 5 ), me)·lettirmek(S) 
2 - işaret (5), gümüş gibi (5). 
3 -Fakat (3).göl değil (3),çıktırmak(3). 
4 - Sız (2). birli değil ( 5 ), l<"radsızca 

altın (2). 

5 -Bir küçük denlz(4),kukulu şeker(4). 

6 - Sail (7). 
7 - Vardırmak (4), tektir (4). 
8 - lota (2), bir yemiş (5), 2 (2). 
9 - Dost ( 3 ), mütaıllik (3), kanşık 

değil (3). 
1 O - Portakal nevind:ln bir şey ( 5 ), 

hazır (5). 
1 ı - Delil (5) çocuk (5) 

Ü ıküdar Beyler oOlu bah9ealnde 
l 1 Haziran çarşamba günü aqanı 

[lnkılAp tiyatrosu] tem illeri [Canavar] 

' 

•Karadeniz postası 

v ATAN 11 vif :Z';;an 

Çarşamba 
alqamı Sirkeci nhbmından 
hareketle (Zonguldak, lnebolu, 
Samıun, Ordu, Giresun, Trab

zon, Sürmene ve Rize ) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel

kenci hanında kiin acentasına 
1 

müracaat. Tel. İstanbul: 1515 !i 
•iMi dWiiidi:a::DlilihWWWffillRl''I' :: 

Cöıum 1 
Üıkndarda lbaaniyede merhum 

Lala Baha Beyin kerimesi ve 
komisyoncu Mehmet Nuri Bey 

zevcesi Fatma Zehra Hanım 
rahmeti rahmane kavuşmuştur . 
Merhumenin nqi Üsküdarda 

ailesi kabristanına defnedilmiştir. 
Allah rahmet eylesin. 

o. 24 de Nusret Nasır B., (98) Aksa
ray Gurcba 1 Hiseyirıağn mahallesi Cami 
sokak To. 1 :J de Faruk Arif B., (99) 
Unkapanı l lacı kadın muhnllesi Topaç 
sokak ı lo. 14 Necdet l\lecit H (100) 
Unkapanı Ilacıkadın mahrllesi Orta so
kak No. 12 Nazime Cemil H., (101) 
.Fincancı la~ okuşu Yusuf yan han No. · 18 
Abdurrahman B., (102) Sımatya demir
yolu caddesi No. 26 da Akif B., (1 OJ) 
Aksaray Cerrahpaşa Nakşi sokak No. 17 
Seniha H. (104) Telgraf muhabere kur
.;unda Abdullah B., (105) Gedikpaşıı E
mirsinan mahallesi No. 5 de Ktmran B. 
rıoo) Dördüncü Vakıf han kat 4 No. 
23-25 Mediha H., (107) Sultanahmet 
Binbirdirek mahallesi Suterazisi sokağı 
No. 4 de Jale Fethi H., (108) Davutpa
;oa No. 29 da Hamza :Mihrap B.. (109) 
1:,~;p Üç şehitler mahalle i Mehmet ağa 
iOkak No. 21 de Ömer Faruk S., (110) 

milli facia 3 perde [Kılıbık] komedi 3 D •• ı · • 
perde. Bil arutta ımı BE 
~----~~m E 

Kutdili Hilal ılnamaaında mi Musiki· Her cuma günli 

10 haziran çarşamba günü akşamı 1 t . 'OH . 
san'atkılrlar gecesi san'ıtk!r Fahri B. ta • UHUKlU 
rafından Gazinin Seei vatanı piyes 3 per ~. 
de cevdet ve Fahri Beyler tarafından ~ 

bekçi Tosun ağa komedi. BB Terennümsaz olmaktadır. 

eczanesi yamnda 

İLAN 
1 Haziran 1930 dan itibaren 

terki ticaret ederek keyfiyeti 

alakadar makamata bildirdiğimi 

ilin eylerim. 
Sabık Şehremini 

Operatör doktor Emin 

Üsküdar kulübünden: 
13-6-930 cuma günu saat 

14 de C. H. F. Üsküdar kaza 
merkezinde hey€ti idare intihabı 
icra edileceğinden kulübe mu 
kayyet bilumum izanın teırifler i 
rica olunur. 

ıc11ıy 
LA REINE DES 
vı LLES o·EAUX 

Komb yo 

Açıldı 

r 
1 lngiliz lirası Kr. 1034 
" T .L. mukablll Dolnı 

. • .. • . .. . • ... ... . . ... .. . 
• • .. . ... 

Frank 
Liret 
Belge 
Orıbml 

Is. Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
Şlllng 
Pezeu 
Mır\ 
Zloti 
Pengö 

9o Ley Kuruş 
l'ürk lirası Dinar 
(, ervoneç Kuruş 

Nukut 

1 tcrlin (fnglllz) 
llolar (AmerlkııJ 
rrıınlı: [!l'ransız 

! lret [ltalya 
hant Belçika) 

' Orahml (Yunan] 
'.> Frank ( lsvtçreJ 

l e\'4 Bulgar] 
ı I' lorln [Felemenk] 

!O Kuron {Çekoslovak 
ı ı Slllng A \'tısmrya] 
· ı Pezeta !ispanya] 

ı Rayşmark(Almanya 

ı Zloti C.ehlst~ 
ı Pengö 1\1 ıcarlstan 

Ley [Romanya] 
! Dinar Yugoslov)af 
ı Çevoneç SeV)et 

Altın 1 '.'.lecldiye 
Rankno 

Ror ıı 
harici 

t... ,7 
(>81• 

1 ~~ 

128~ 

••ık 
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Cueteye ~erdtcek ınektt:rların üzerine idare ~se (1dıre) yazıyı 
alt• (Yazı) l~aretl l:onolmaJıdır. 

,,,,.,.. .... ..,.,._ ı.uıll' ..... ı .,.,u ••luin..ıa .... ......_ t ....... ~ L • .,. .... _, .. " 81alera a lrc!ulcatwclu w- ...... ııl•I ... 

MATBAA VE iDAREHANE: 
fST ANBUL. BabıaU, Aatara caddesinde • V AUI" TtJllD'1• 

-ret 1970 (tdare) t971 tYaa)t20l (Kitap Telsrd ı Vabt. fOlt& 

Haşaratı F d D • e· . .li v • 
:~::;!er ay 8 aıma InDCI gI Kazanır. 

FAYDA daha mOeuir, daha mllkemmel ve yan yanya ucuzdur. Tahta karam, aipek Ye alı- haferab yum~e imha eder. Kokusu hafif ve leke,.,_.. 
lara, hayvanlara ve nebatata uran yoktur. FAYDA ismine dikkat ediniz. 80t8n devalt ft mtleauat FAYDA istimal eder. Hun Ecza deposu. • -· •••••••• ·-·-••••••• -• --------4:.-- -•••• ··-·· •••••••••••• -• • • • • • v A·K·it· 

~s~~=~1t~:~? !r~:~~=~y: [Kü~~! ~~a~ı Devlet Demiryollan ilanları 
12500 kilo delikli bakır antermaz çubuklanmn kapalı zarfla 

mlhaakauaı 7 temmuz 1930 pazartesi g(hıll aaat 15 te Ankarada 
deYlet demir yollan binasmda yapılacaktır. 

lttirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvakkat teminat· 
lanm ayni gtlnde nat 14,30 a kadar mlinakua komisyonuna ver
meleri IAzımdır. 

Talipler mOnakua p.tnamelerini bet lira mukabilinde Anka· 
rada ve Hayclarpqada idare yemelerinden tedarik edebilirler. 

* * * Menin limanmda Devlet demiryollan idaresine ait Dizel mo-
torunu kullanacak muktedir bir makinilte ihtiyaç Tardır. 

Talipler aramda bilimtilwa liyekati tebeyylln edecek olana 
4-S,6 liraya kadar yevmiye verilecektir. 

Taliplerin veaaik ve evrakı mDabitelerile Cer Ye atelyeler reia· 
liline mOracaatlan illn olunur. 

Ortaköy de satılık hane 
Tramvay caJdeaine bet dakika mesafede Mtıezzin aokağmda 

23-25 aumarah iki bap hane ayn ayn ve beraber aabhkbr. Çen 
laerlitqta Evkaf ambar memur Betiktafh Hayri beye mOracaat. 

Gişe merom·u aranıyor 
..... deniz baayolari için iki life memuruna ihtiyaç Yal'Chr. 

Haam ftya erkek olmam ve kefaleti nakdiyede bulunulmaaı Ye 

Alma bilaaeai prttır. Moda da banyolar mlldllriyetine mllracaat. 

Eskişehir vilayetinden: 
Sinibiaar-Sank&y yolunun 14+243 BacO kilometreainde iç 

metrelik menfezin mtlceddeden in ... ı 25-5-930 tarihinde lS-6-930 
pazar gOntl aaat 16 ya kadar 1456 lira 16 lmruı bedel ile mtlna· 

ya vazolunmuftur. • • 

alplerin yevmi ihalede bedeli ketfin % 7 ,S ğu niabetinde 
t ..... t ve rami ve İfİD devama mlddetince ehliyeti Nafia daire· 
ainee bbul edilebilecek bir fen memuru istihdam edeceklerini 
taabbM etmeleri llzımdır. 

Yevmi ihalede Endlmeni villyete ve yapılacak inpat hakkında 
mel6mat •lmak iatiyenlerin Nafia bqmllhendialiğine mtlracaat 
etmeleri ltizumu illn olunur. 

1stan bul Nafia fen mektebi 
Mübayaat komisyonundan: 
Mektebin 930 Haziran iptidumdaa Mayıa 931 ıayesine kadar 

ihtiyacı olan et, ekmek ve erzakı mlltenevviuiyle mahrukat ve yq 
aebzesi ayn ayrı prtnamelerle ve kapalı zarf uıuliyle mftnakuaya 
lronulmuıtur. 930 senesi Haziranm 29 uncu gtlnll aaat 14 te ihale
leri mukarrerdir. Evsaf mıkdar ve prtnamesini ı&rmek istiyenlerin 
eyyamı tatili yed en malda her gOn Gllmllf auyunda mektep idaresine 
ve münakaaaya iştirak edeceklerin de ytlzde 7 ,S nisbetinde teminat 
akçelerini mOesueaah ziraiye muhaHbeciliiine bittealim alacaklan 
vezne makbuzu ve Ticaret oda11 vesikuile birlikte yevmi ihalede 
mektepte mlitqekkil komiıyona ıelmeleri. 

Dahiliye vekaleti levazım me
murluğundan: 

Veklletçe her ay nqrettirilmekte olan idare mecmuallDID 27 inci 
na.hadan itibaren bir 1e11eliği malzememi vekilete ait olmak lizere 
kapah zarfla mlnakaaaya vuedilmiftir. Taliplerin % 7,S teminat 
akçesi Teya h&kametçe muteber bir Banka teminat mektubu ile 
yeYIDİ ihale olan 21-haziran-930 cumartesi gtlnOne kadar vekilet 
•abbebe mOdlirlltDnde m&tetekkil mObayaat komisyonuna ve 
prtnameaini ıarmek iateyenler her flln Ankarada Dahiliye LeYa
lllD memurlujuna ve l1tanbulda villyetine mllracaatlan. 

Akhigr Tanare linemuı 1 Haziran 930 tarihinden 21 Haziran 
930 tarih. Camarteai -t 16 da m&zayedei aleniye ile ihale eclilmek 
llere 21 p mllclcletle mtbayecleye konalmuttur. Taliplala ptt
aameyi ajrenmek here Akhi-r, Ank•a, latubül, lmair Ta11are 
pbeleriae lftmmn mlracaatlan ilin olunur. 

•it bulunan ve 2 Temmuz 1930 da bitecek olan. mDnaka1& mUdded araya Bayram 
girmesi ve tartname1erde yapılan bazı tadillt hasebiyle 14 Ağustos 1930 tarihine 

• 
kadar temdit edilmiştir. 

2 - Bu temdk fizerine teslim ve lnf& müddetlerinde vutua gelecek tabanfil
lerl nabk mecnin 4ft)tedn Oıldidardatl merkezladen lldmlması ilin ollUlur. 

1 Jandarma lm~IA'taneal llAnları 1 
Tarihi M&nakua sOaG uati 

30 ilA 37 bin metre laflık elbiaelik lmmq 21-6-930 Camarteai 14 

25 " 29 " kapatlak " " " " 
25 ,, 30 bin çift bndura 22-6-930 Pazar ,. 
1580 çift çizme ., ,, ,, 
12000 takım mamul çamqar 23-6 930 Pazartesi ,, 

Yukarda cim " miktan yazdı etJa lcapah zarf umlile l.tubalda 
Jandarma imallthanaiace •bn almacakbr. Mhakaaa umulan 
hizalanncla yuahcbr. Şartaame Jandarma imalltbanuinden Yerilir. 
Teklifnamenha tam imllaa prtaamerle mtlnderiçtir. 

ehremanetl ilanları , 

Şebremanetinclen: Zabatai belediye talimatnameainin 499 
uncu madduine apjıda yaalı maddel• tezyil eclilmiftir. Ali· 
kadaramn mal4mu olmak ll&ere ilin olunur. 

l - Oıerlerinde biç etiketi olmıyan ftyabut etiketi olupta 
bu etiket biJlfı hakikat y•nlmıı olan meld~llt ve mepubat ve 
Mire ledettalalil bozuk Teya maifal Yeyahut etiket lıiWı çıkana 
cezayı naldileri bayilere teTecctU.. eder, ft etikebiz Yeyalmt 
~ • 1Wl]fJ ~·~ .... 

~ - ..... .,. .... ....... ftyAIHit .... 
k6k olarak •bit etiketi olu meYaddaa (komerve n 1altun 
pbi) bomk ftY& mabl6t Ye ,.but etiketi billfi pbnlann ce
zalan lmilleriae aittir. 

3 - Sabit etiket YU'ı Ye hlldd mlmldm obmyan mevaddu 
(yat Ye tahin hem. sibi) bozuk Teya mablat oldajana taa,
ytln edenleria cezam 1abcıya aittir. Şu kadarlci 1abcı bu mabn 
lmilini Yeaaikile iabat ettiji takdirde ceza lmUine raci olur. 

•••••••••Tarife•••• • : J Defalılc nnt 
: 2 • • 
: ~ . • • 
: 4 • • 
! llıtlva~ lcalnYv.,...l 
• c:ava lıllllıtr < ..
: 10 defa) iMii eflil- ( ! mele tiz.ere rruıAlo 1 
: AboaelerimlDn her 8' ..,. 
: '* def.. llM'CC&DIJlf 
: 'Ubn ... aa.ıan. ..... 
: için s • karat aamohıav. ................... 
Kiralık - -·· ..... 

Sabhk - "'Evenıetrt. 
sistem bir Amerikan bnula .. 
baporlöril Btanpumet ehYea 
br. Bahçekapa Anadolu ban 
mfiraca•t 

MabDlıwl Anjel -
eajekaiyon mttebUlllL Tüal• 
Fınn sokak No. 10 

Yua makineli -
Remington mukalı Tilrk91t 
kltvyeli . idarede 1 1 numaraya 

Saecl•t JUi' 
Galatada KöprUbqında 8olfGt 
Emllk ahm satıma. emlü: 

Şelaremanetinden: Abaray yaDpl yerinde 9 adada 239-2 
ve 373-374 lwita namarah analar arumda 47,25 metro mu
rabbaı aruudn metro murabbama 6 lira kıymet takdir olunarak 
Hblmak için açık mllayedeye konmuflur. Taliplerin 1&rtnameyi 
girmek için her glln, mlzayedeye finaek için ihale gtlnO olan 
30 haziran 930 pazaıteai C" levazım mtıc:lihillÇne ıelmele i. 

ve lsdkrua tavısaat. teminac 
ra tahsil edilir. Emlak baktıDdl 

111 teshiltt gösterilir. istişare m 

Keşan belediyesinden: 
Kepa Belecll,e Eaanlli IPn 80 h aylakla diplomah Wr ec-

1ac1 .......,.." T• ohnlana ............. 

Maliye V eklle · 
931 .... ..,.. 

kadar taba ettirilecek 
matbaa kapalı sarfla 
saya nzolaamaflm'. 

Mün•k•u 25-6-930 
mo.adif çarpmba 
OD dertte ieYuam 
mtltefeldril mlbayaat 
nunda yapılacaktır. M 
iftirak edeceklerin 
tuplanm ft (3182) le 

k !L! 1!-LL 
HHDUU~ 

minatlanm ayal ....... 
d&rde kadar levaznD 
tine yermeJeri lllamchr· 
MDDakau~ 

mlcllriyetindea ft 

Dolmabalaçecle ..,.la 
mllme,,aliiiDcleD laer 
nabilir. 

Dokt.O .. 
İhsanŞO 


