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l ayyare piyon osu 

Dün çekildi, kazanan 
nunıaralar ınuntazam 

bir liste halinde 6 ıncı 
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Devlet bankası kanunu Eski borçlar 
sa yıf a nuzdadır 

Sekizinci tertip tayyare piyan
kosunun beşinci keşidesine dün 
öğleden sonra Darülfünun kon
ferans salonunda başlanmıştır. 
İki saat süren keşide esnasında 
büyük ikramiye olarak yirmi ve 
on bin liralar çıkmıştır. En bü
yük ikramiye olan elli bin lira 
çıkmamış, bugüne kalmıştır. Yir
mi bin lira 2044 numaraya, on 
bin lira 2599 numaraya, üç bin 
bet yilz lira 31148 ve 26156 
numarali biletlere ç.ıkmıttır. On 
bin lira kazananlar biletini ma• 
ifil gui Nazmi Beyden alan Tq· 
kasapta 37 numaralı evde oturan 
Ketim Bey, Ortaköyde manifa
turacı Minas ve Silivrikapıda 
Hacı Karagöz mahallesinde 
oturan Ayıe Hanimdır. 

Dün Millet Meclisinde alkış
larla kabul edildi 

Dört yetim çocuk anası olan 
.'lyfe H. keşideden bir gün evel 
Fatihten geçerken itimat bayii 
Burhan Beyden 125 kurllf& bir 
bilet almııtır. Hatta Ayte H. mın 
bk kuruşu yeti7memiş, yanın
daki ahbabından bilet parasını 
tamamlamıştır. Ayşe H. dün 
parasını tamamen almıştır. Ke
ıideye bu sabah saat dokuzda 
devam edilecektir. 

Dnn çekilen numaraları sıraya 
konmuş bir liste halinde iç sa
pfamızda bulacaksınız. 

Yıldırım 
Ankara büyük bir 

tehlike atlattı 
A.Mara, 11 ( Teleton) - Bu 

ılqam fiddetli bir yağmur yağdı, 
Y tni tehre bir yıldınm düşlü. 
Bütün biualar sarsıldı. Yıldınm 
~ araziye düştüğü için ölen 
Ye urar yoktur. Yalnız elektrik 
prizlerinden alevler çıktı, kon
baklar old., cereyan kesildi. 
Fakat bu anzalar çabuk tamir 
eclihii. 

Ankara 11 (Telefon) M. Mec
lisinde bugün Devlet Bankası 
teşkiline dair layihanın müzake
resine başlanıldı. 

Maliye Vekıllnin beyanatı 

Bu münasebetle Maliye Veki· 
li söz alarak dedi ki . 

11
- Muhterem efendiler 1 Bir 

ihraç bankaıı teşkili için bUkQ
metin epey zamandır çahımakta 
olduğu malumunuzdur. Hazırla
nan layihada teşkili mukarrer 
Devlet Bankasının mümkün ol
duğu kadar iyi bir mUessese 
olması için mütehasaıslardan da 
istifadeyi ihmal etmedik. Liiyi· 
bayi bugfin Meclise takdim et
miş bulunuyoruz. Heyeti aliye· 
niz bugün iktısadi hayatımızın 

en büyük yeni ve modem bir 
cihazını tetkik edecektir. 

Kanunda paramız kıymetinin 

tcsbiti için ne kadar kuyudat 
lizımsa hepsini koyduk. Bunu 
şimdi okunacak maddeler vazı

han gösterecektir. Bu mühim 11-
yihanın müstacelen müzakeresini 
teklif ve rica ederim.» 

Kanunun maddeleri 
Vekil beyin izahatından ıonra 

kanunun heyeti umumiyesi kabul 
olunarak maddelerin müzakere· 
sine geçildi. 

Banknot ihracı imtiyazını haiz 
olmak ilıere bir "ihraç Banka11" 
\ ücude getirildiğine dair olan 
bırinci madde kabul olundu. 
Bankanın vezaifi neler olacak? 

Aynen kabul edilen ikinci 
maddede bankanın vezaifi gös
teriliyordu. Buna nazaran banka 
vazifeleri : iskonto fiahnı tesbit, 
hazine muamelitını ifa, paranın 
kıymetini tesbitte hlikiimetle 
mUştereken çalışmak esaslarından 
ibarettir. 

Hazinenin y•i;dımı 
Burada Maliye Velcili söz ala

rak 'imdiyekadar devlet itibarı 
r 
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~ı anlıyorum.. O kadar ki 
kuaı:;lda hırsır.lar ve karman
,olacdar arasında bile yatmıya 

~ oldujunu ıörüyorum .. 
\le illve etti : 
- Sen timdi çık buradan .• 

Ben l>et on dakika sonra geli· 
rtm •. ..i kera'llolun ilerisinde 
... dait klfede bekle.. Bu gece 
i'in saaa yatacak bir yer bu
MNm elbette ... Mnteessir 
ol.JL 

RIİtn, ıörüyordu ki bu kubbe 
albndaki fena Uıaanların yanında 
iyi iasanlar da bulunuyor, biri
sinin açbjı yarayı diğeri tatla 
bir 16zll, tefkatli bir hareketile 
iji ediyordu. 

Karakoldan çıkıp Hüseyin 
Efendiyi köte bqında bekler
i.en ona kartı derin bir minnet 
hiMi duyuyordu. 

Bulundaıp yerden yangın aa
buı lnsmen giSr6ntiyordu. Burası 
zifİli annhk bir ç6lü andın
yorda. Diğer tarafta g6ğe bel 
.wmit ylbek, iri taıtan binalar 
ltamburJanm ~kartarak u:zanı
yorlum. 

Her penceresinden sade ay
dınlık değil, haz, neş' e, kahkaha 
ve musiki yükseliyordu. 

Kim temin ederdi ki karıaı 
ve çocuğu, bu pencerelerin bi
riainin arkasında değildi? .. 

Bunu ihtiyarı haricinde düıiln
dil. Bununla beraber derhal 
kendisini toparladı. Bu noktada 
şiddetli bir darbe ile ıaraaldı. 

Karısının - her camından ziya, 
kahkaha ve musiki tqan - bu 
pencerelerden birisinin arkuında 
bulunması için her ıeyden evvel 
onun yoldan ç.akmlf bir kadm 
olması lizın gelmez mi idi ?.:. 
Karısı.... Ve yoldan çıkmış bir 
kadın... Yani kendisi ötede, 
düşman kartısında ölOmlerle çar
pışırken, bin türlü yoksulluklar 
içersinde boğuşurken kucağında 
taşıdığı yavrusunu; yan taraftaki 
odada ihmal ve metrukiyete bı
rakıp ... 

Muhayyelesini, daha ileri git
memek için zorladı. Bu kifı idi. 
Muhayyelesi bu noktadan daha 
bir adım ileri gitmemeli idi. Bu 
acı düşünceler arasında Hüseyin 

altında olan kağıt paramn bade
ma banka itibarı altında olaca
ğını, buna karşı hazinece para 
verileceğini söyledi. 

Bundan başka hazine meskuk 
ve külçe olarak bankaya 500000 
altın lira para ve ayrıca 116 
milyon 492 bin beynelmilel iti
bari kıymeti haiz altın frank 
tahvillerini verecektir. 
meb'uılır ldıre mecliıi eze11 

olaoak mı? 
Bu sırada Rasih B. (Antalya) 

meb'usların da bankaya meclisi 
idare azaıı olup olamıyacağını 
sordu. Maliye vekili Bey: 

'·- Hayir, dedi. bu hususta 
fırka kararı vardır. Olamıyacak
lard.r.,, 

Neticede kanun müttefikan 
ve medit alkışlar arasında kabul 
olundu. 

Meclis yarın kibrit inhisarı 
mukavelesinin müzakeresine bq
hyacaktır. --yeni kibrit mukavele-

sine göre .. 
Ankara, 11 (Telefon)- Kibrit 

inhisan mukavelesinin esaslarına 
göre, yeni şirket, mukavelenin 
M. Meclisinde tasdikinden iki 
sene ıonra lstanbuldaki kibrit 
fabrikasını işletmeye mecburdur. 
Fabrikanm istihsalltı memleket 
ihtiyacına tekabül edecek, 11kı 
zaruretler olmadıkça hariçten 
kibrit getirtemiyecektir. 

Şimdi hnkumetin elinde bu
lunan kibritler 30 haziranda para 
ile şirkete satılacaktır. Şirket 

hudutlanmız dahilinde her zaman 
altı aylık ihtiyaca kafi kibrit 
bulunduracaktır. Şirketin kibrit· 
leri ıimdikilerin cinsinden ola-
caktır: Şirket on kişiden far.la 
ecnebi memur kullanamıyacaktır. 
Şirket çakmak ve çakmak tafl 
fiatlerini tedricen Uç misline çı-

karabilecektir. Kibrit fiatlan imal 
mB1raflanna g6re tayin edile
cektir. 

efendi kendisini ikaz etti : 
- Arkadaş.. Geniş ol... Al

dırma bu gibi şeylere... Herkes 
fenalığı ile lialsın .•• 

Ve ilave etti: 
- Ben de babayım... Benim 

de evimde bir çocuğum var. ().. 
nun için bir baba yüreğinin aca-
1101 bilirim ... Hele senin gibi yal
larca yerinden, yurdundan uzak 
kalmlf ve ayağının tozu ile ayak 
bastığı memleketinde evinin ye
rinde yangın yığım bulmuş bir 
insanın çekeceği acmın derece
aini takdir ederim ... 

Polis Hüseyin efendi burada 
bir lllıza durdu ve sonra ı6zli
ne devam e•ti: 

- F', elce 1ıen de senin gibi 
idim Aıkerdi '· Çanakkalede 
tam iki miı . _ yaruı aldım. Son
ra l IU uda ÜÇ kurşun yedim. 
Irakta c.aa bir derin sOngll yara
sı... Fakat insanın eceli gelme
yince ölmUyor, arkadaş!.. Ben 
polislik filin yapacak adam de
ğilim... Okudum, iyi tahsil gör· 
düm. Fakat ne yaparsın. Mem
leketin hali malum... Türklere 
it yok.. Memleket işgal albnda ... 
Yarının ne olacağını kimse bilmi· 
yor ... 

Böyle söyliyerek yürüyorlardı. 
Bazı sokaklan geçtiler, köşeler
den döndüler ve nihayet bir 

D .. U. meclisi bir 
tebliğ neşretti 
Paris, 11 (A. A.) - Osmanlı 

düyunu umumiye meclisi tarafın
dan neşredilen tebliğin metni 
ıudur: 

Türkiyenin şimdiki mali müş-
külleri Türk blikiımetini M. Ris· 
tin memuriyeti deYamınca ken
disine bntçe ve nakti vaziyet 
hakkında bazı kolaylıklar göıte

rilmesini talep eden bir mektu
bu meclise glSndermeğe sevkey
lemiftir. 

Bu teshilit evveli 13 haziran 
1928 mukavelesinin 16 ncı mad
desinde zikrolunan nakillerin im
balinden, saniyen taksitlerin an
cak bir ıülıünün meclise tedi
yesinden ve diğer iki sülsün 
M. Ris neticei tetkikatını bildi
rinciye kadar Türk hükumetinin 
emrine avans ıeklinde amade 
bulundurulmaaından ibarettir. 

Bu teshilitın muvakkat mahi
yetine ve dermeyan olunduklan 
ahval ve ıeraitin hususiyetine 
binaen mayııın 26 ısında düyunu 
umumiye meclisi ile hamiller 
meclisi arasında aktolunan müş
terk bir içtima neticeıinde ha
miller mümeuilleri Türk hükü
metinin talebini iı'aftan başka 
çare görmemiflerdir. 

Fakat ayni zamanda onlar ha
millerin menafıini mllmkün mer• 
tebe siyanete medar bir takım 
ıeraiti dermeyan eylemiılerdir. 
Mecliı Türkiye hükumetinden 
hennz bir cevap almadığı için 
Türk talebinin tarzı iı'afının Tür
kiyece kabul edilip edilmediğini 
anlamak Uzere Ankaradan seri 
bir cevap istemiftir." 

İsmd Pş. 
Bir ıy aonrı t•hrlmlze 

geleoık 
Ankara, 11 (Telefon)- Başvekil İs· 

met paşa Hz. bir müddet istirahat için 
bir ay sonra lstanbula gidecektir. Pasa 
Hz. nin bundan ıonra Anadolu içlennde 
bir seyahat yııpmalan muhtemeldir. 

hamam kapısı önünde durdular; 
Hüseyin efendi : 

- Bu geceyi şu hamamda 
geçir de.. dedi.. Yarın gel beni 
merkezde bul .• Hamamcı tam
dığımdır •• Seni ona tavsiye 
edeyim . içeride bir su dökün 
Ylicudun rahat eder .• Sonra 
yatarsın •• 

Filhakika Hüseyin efendi sö
zlinde durdu. Kendisini hamam
cıya tavsiye etti: 

- Garip bir uker •• dedi .. 
Bu gece burada yakan11n, yatsın. 
Hesabını ben vereceğim .. 

Rilftil, bir şey diltllnmUyordu. 
Burada biç olmazsa bir çatı altı 
ve altında bir ot minder bula· 
cakb. Bu gece burada yata
caktı. Sabaha Allah kerimdi • 

Evveli soyundu , hamama 
girdi. Göbeldaıı üstünde boylu 
boyuna yattı. 

Vücudunun dinlenmiye fevkal
ade ihtiyacı vardı. 

Hamam loıtu. Zaman, zaman 
göbektaıının üstündeki kubbe
den ıoğuk bir su damlası sırtı
na düşüyordu. 

Yattığı mermerin öyle tatlı 
bir sıcaklığı vardı ki sanki se
nelerdenberi vücudunu kaplıyan 

yorgunluklan bu ılık mermer, 
beşeresinin mesamelerinden tıp
kı bir yağdan kıl çeker ıibi 
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MecHsin tatili . 
Ankara, l l (Telefon) - Mil

let meclisi önümüzdeki salı günil 

tatil edilecektir. 

B taraf azanın kararı 
Ankara, 11 (Telefon)--:. !Urlr'Jt 

Yunan itilafı mucibince bitaraf 

azanın hakemliğine havale olu'" 

nan meselenin karan verilmiıtir· 

Karar yann tayyare ile Atinay• 

gönderilecek, orada tasvip edıl

dikten sonra buraya gelecektir• 

1\1. Klot F arer 
Çanakkalede Fransız mc1.arhgını zifl' 

retten sonra lstanbula gelen meşhur edıP 

l\1. Klot Farcr bugün vapurla Marsly•Y1 

gidecektir. 

sühuletle çekerek kafasında fal" 
la içilmiı keskin bir içkinin sar 
hoşluğunu hasıl ediyordu .•• 

lf-
Polis Hüseyin Efendi çalıştı, 

uğraştı. Semti olan Beşiktaşta 
bir mahalle bekçiligi buldu. 

Hüseyin Efendinin meslek ic•" 
bı değil, fakat ıahsi nüfuzu ıa
yeıinde semtinde itiban vardı. 
Semtinin mert, kibar bir deli
kanlısı idi. İyi gün görüp geçir: 
mitti ve filhakika anlattığı gibi 
mütareke üzerine askerden ge" 
lince işsiz kalmış, polisliği ihtİ· 
yar etmişti. 

Memleketin vaziyeti dolayısile 
Türkler için işler kesattı. Onu~ 
için Rüştü, polis Hüseyin Efendı 
tarafından bulunan Mahalle bek"' 
çiliğini kabuloe mustar kald•· 
Bu işi kabulü, iyiliğini gardOğil 
Hüseyin Efendiye karşı biraı da 
bir vicdan borcu idi. 

Filhakika bu meslek biraı 
yorucu idi. iş ~ece iti idi. Her· 
kesin uyuduğu saatlerde eld.e 
sopa ile koca bir sabayı bıt 
baıtan bir başa gezmek .. 

Semtte üç bekçi idiler: Ken" 
disi Numan ve Yunus ağalar. 

İki arkadaş Sivaslı iki be01Şe: 
ri idiler.. Hatta sadece hemşer~ 
değil ayni klSyden idiler• 1ki 

ı Bitt11 
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Gazinin teşrifine ait intibalar 

Gezi Hz. trenden inerken Ga%1 Hz. ~ayd~rP•t• lıtııyonunde meb'uslera 
iltifat ederken Gezlmız Ankarada lamef Pat•Y• veda ederken 

[ Ost tarafı ı inci sa\'lfamızda ] 
Guimiz ytiriirlerken bazan 

duraklar ıibi olarak arkalan~
... ıelenleri bekliyorlar ve hır 
defuında: 

- Pek hızlı mı gidiyorum .. 
diye ıordular. 

- Yap Gazi hoş geldin .. 
Bu ıes gar kapısı ile iskele 

arumda kaynapn halktan ilk 
kopup gelen •eatir. Gazi gü
llmaiyerek, bquıı eierek her
keai mellmlıyor. 

Saat 11,25 de iskeleye ya-
DaflDlf vaziyette bekliyen sa
jiltlll yabna binilmiştir. 

Yatta 
Yat tam on bir buçukta Hay

darpqa iskelesinden ayrıldı. 
- Var ol , yaıa ... sesleri 

nklaıtı iskele, rıhtım, vağonların 
içi, ilıtil kımıldıyan elini, şap
IEaaım sallayan kümelerle dolu. 
C.zi Hı. yatan arkasandaki açık 
"1onda Ye ayakta halka bq
ltrını eğerek ellerini sallıyarak 
lelim verdiler. 

Bunu müteakip bir sigara 
Yaktılar. Ruşen Eşref B. sigarayı 
Yakmak için kibrit çakıyor fakat 
1aonuyordu. Gazimiz dikkat 
ederek -"lümıediler ve dediler ld: ... 

- Bu kibritler yanmış .. Y amk 
lcibritleri tekrar kutuya koymuı
•unuz. 

Sigaralarından bir iki nef eı 
•ldıktan sonra oturdular. 

Gazimizin etrafında çizilen iki 
Yarım balkanan sağ ve sol baş-

• lan Gazimizin refakatlerinde ge
len Afet, Rukiye ve Sabiha Hf. 
lerle baılıyordu. Yatta Gazimiz
le beraber gelen meb'uslanmız, 
Nuri, Kılanç Ali, Salih, Recep, 
Z~btü, Reşit Galip, Hasan Ca
vıt, Saffet, Vasıf, Falih Rıfkı, 
Ruıen Eşref, İbrahim, Cevat 
Abbas, Sofya elçimiı Hüsrev, 
baı katipleri T evfık, seryaver
leri Rüsuhi, Muhafız taburu ku
lbandanı lsmail Hakkı, daire 
l'lıUdQrlt>rİ Hasan Rıza, kalemi 
ftlahsuı müdürü Sabit Şevki, ya
;.erleri Naıit, Şükrü Beylerle is-
ıkbale gelen zevattan bir kısmı 
l'lıeb'uılarımızdan Hakkı Ta
rık, Yunus · Nadi Beyler, Ya
kup Şevki, Cevat Paşalar, 
Vali Muhittin B. Hakkı Şinasi, 
Ş~rtl Naili Paşalar, Polis müdürü 
~lı Rıza B. ve daha diğer zevat 
e P•tllar bulunuyorlardı. 
Y •tın hareketini müteakip, 

Abdlilbak Hamit B. Gazinın bu
luıaduau salona geldiler, Gazi 

Hı. ayağa kalkarak Hamıt Beyı ötlitmiye battadılar, dediler. 
karşıladılar, elini ııkarak kartıla- Yalnız salonda asılı kafes
nndaki koltuklardan birini itaret teki iki sarı kuş bu ahenge 

ve: 
ittirak etmemişler .. Gazimiz bunu 

-Nasılsınız Beyfendi, afiyette· 
siniz ya inıallib .. Sözlerile iltifat 
ettiler. Kahvelerini içerken yan-
larındaki zevatla konuıuyorlardı. 
Bir aralık Fransız edibi .. Klot 
Farer,, in lstanbula geldiği babıi 
açıldi. Hamit 8. Gazimizin: 

- Tanırmıaınız? sualine cevap 
verdi, Pol Jeraldinin de lstanbula 
geldiğini söyledi. 
Hakkı Tank B. Klot F arer için, 

Gazimize hitaben: 
- Sizi ziyaret arzusunda 

olduklanna dair ıBzleri var, 
dedi. 

Bu bahis üzerinde Gazi Hz. 
Klot F arerin,· Mm Gulis ile bir
likte Fransız gazecelerinde inti-

ıar etmiş bir açık mektuplarını 
hatırladılar. Bu makale, hilife
tin ilgası üzerine intiıar etmişti. 
Türkiyede hilifetin ilguana ta
raftar görünmüyor, Türklerin başı 
fesli, talvarh, kafes arkasında 

• 
ve kendileri için garip mevzular 
içinde kalmalannı , kendilerinin 
takip etmedikleri bir yaf8yıŞ 
tarzını temenni ediyordu. İşte 
Gazi Hz. bu makaleyi hatırla
mışlardı, bazı izahat verdiler ve: 

- Madem ki o kadar iyi bir 
şeydir, kendileri niçin fes giy
miyorlar, dediler. 

Bundan sonra halkı çok ıen 
ve şatır gördüklerini işaret eden 
Gazi Hz. bir gece evvel 
misafir kaldıklan BozüyOkten 

bahsettiler: 
- 1740 metre irtifaında bu-

lunuyorduk. Mühim bir orman, 
fevkalade nefiı bir hava.. Çok 
nefis bir yer, dediler ve lüzumu 
kadar istifade edilmesi için ora
da birkaç gün kalmak lazım 

geldiği sözüne iftirak ettiler. Bu 
aralık Yalova babıi de açılmıftı. 
Gazimiz: 

- Yalova hakkında otuz iki 
sene evvel yazılmıı F ranaızca 
bit rapor görmilftftm; sularının 
fevkalade havasımdan beşeriyet 

açın bir ~imeti uzma olduğun
dan bahsediyordu, içilebilece
ğini, banyo olunabileceğini işaret 
ediyordu, dediler; ıonra gece 
tevakkuf ettikleri "Vezirhanı,, 
mevkifindeki intibalarından bahs
ederek buranın çok güzel bir 
havası olduğunu, kuşlarının 
çokluğunu işaret ettiler ve: 

- Birçok billbnller ve kuşlar 

işaret ederken, Salih B. ; 
- Bunlara muhabbet kutu di

yorlardı. 
Hakkı Tarık B.: 
- Ötmek için bir sebep kal

mamış, Paşam, dedi. 
Gazi Hz. bu cümleyi gülüm

semekle karşıladılar. 
Ufak bir sükut vakfesini 

mllteakip Gazi Hz. Yunus Nadi 
Beye teveccüh ederek : 

- Yunus Nadi Beyden bir 
sual soracağım, buyordular: ari 
ne demektir, nasıl bir kelime
dir? 

Gazi Hz. bu sualle çok sev· 
dikleri ve bilhassa meşgul ol
dukları tarih bahsine girmiş bu
lunuyordu. 

Yunus Nadi B. : 
- Düşünmemiştim efendim, 

diye cevap verdi. 
Gazi Hz. bu defa Abdülhak 

Hamit Beye teveccüh ettiler ve 
ayni suali sordular . 

Himit B. mDtereddit bir an 
geçirdi. 

Bunun üzerine Gazi Hz. HA
mit Beyin: 

- Lehçei Osmaniye bakıl
malı.. Cümlesine : 

- Hacet yok efendim oraya 
bakmağa, diyerek "ari,, kelime
sinin Türkçe olduğunu, temiz, 
gftzel, namuslu ve açık manası-
na geldiğini izah ettiler Av
rupalılar bir türlü Türkün 
kendi lisanından ve kendine ait 
olan bir kelimeyi Türk hakkında 
kullanmak istemiyorlar Türk-
leri "Mongollar,, arasına ithal 
ediyorlardı. 

Bir zat: 
- O halde bizim kelimemiz

le iri oluyorlar, dedi, gülüşüldü. 
Arı, arıtmak, arınmak bu ke

lime ailesinden oluyordu. 
İran kelimesinde de aynı 

alaka görülüyordu. 
Bundan başka ash Türkçe o· 

lan birçok kelimelerin başka 
milletlerin lisanına ğeçmiş oldu
ğu konuşuldu . Sakalar gibi ki 
Efganda, Iranda vardır. Bizim 
meclis reis vekili Hasan B. de 
saka oğullarmdandı. 

Yat yukarı Üsküdarın yeşil sa
hilini kıvırıyor, mavi suların ü1e-

rinde bir beyaz köpük çizgisi Bo
ğazda bir kavis çizerek kar{ ı 
sahile dönüyordu. 

Ne çabuk gelinmiş . bu uzun geçişini beklemişler, ve bil-
yol ne çabuk bitmiftı. yük mürşit geçerken onu coı-

y at Saray rıhtımıoa yanaıı- ku~ meserretlerJe alkıılamıılar, 
yordu. Saat tam 12de Gazi ayni stlamlamışlardır. 
hayran ve hörmetkir halka ara- * 
sında nhtıma çıktılar; kendilerini Gazi Hı. dün öğle yemeğini 
takip edenlerin birer birer elle- mütea~.~ip dairelerinde istirahat 
rini sıkarak teşekkür ve iltifat buyurmuşlardır. Bugün sarayda 
ile avdetlerine müsaade ettiler. bir imza defteri açılacaktır. 

Sarayın caddeye bakan kısmı 
büyük halk kütlelerile dolmuştu. 
Halk Gazisine bu kadar yakın 
bulunmaktan mes'ut ve müte
beyyiçti. 

Bozöyükten 
Heydarpaşaya 

Gazimizi getiren tiren evvelki 
gün akşama doğru Bozöyilkt«!n 
IC:alkmış ve saat 8 de " Vezir 
Hanı ,, na geln.iştir. Burada on 
saat tevakkuf edilmiş ve dün 
sabah altıda tren Haydarpaşaya 
müteveccihen hareket etmiştir. 
lzmitte biraz durulmuş İzmit 
valisinin riyaset ettiği bir heyet 
Gazi Hı. ne İzmitlilerin tazima
bnı arzetmiştir. 

lstanbul valisi Muhittin Beyle 
Fırka müfettişi Hakkı Şinui, 
kolordu kumandam Şükr~ Naili 
Paşalardan milrekkep lstanbul 
heyeti ReisicOmhur Hz. ni 
Hereke İstasyonunda istikbal 
ve lstanbulluların tazimatını 

arzetmişlerdir. Büyük halk 
kitleleri istasyonlarda Gazinin 

Defterdarı ı kta 

Satılık köyl 
Defterdar, meseleyi 
mahallinden sordu 
Bnkırkoyündc Şamlılar ko)ünün hul-0· 

mete olan 4000 lirn borcunu \crmC\dı,,ı 

için mahalll mal müdurünUn cmrilc km 

arazisinin satılığa çıkarılacajtı ~azılmı~tı 

Bu garip vak'a hakkında defterdarlığın hıç 

blr ma!Qmau yoktur. Defterdar ,; fık Bc'I: 

mesele~i Bakırkb) mal mudurlugund n 

~ormuştur. Gelecek ce\ap üzerine mesele

nin hakikati arılnşılncaknr. - ---
Pol Jeraldi -. -

Fransız edibi tayyarede 
bir kaza geçirdi 

Adna, 1 J (Anek) - Midil~idep gelen 

telgraflara göre evvelki gün lstanbuldan 

hareket eden ltalyan tayyaresi Midilliden 

havalanırken iştial ederek yanmıştır. A,a

lannda Fransız edibi Pol J craldinin de 

bulunduğu ~olculırı \ C mürettebaa kur

tnnlmıştır. 

- Şeke rci Ali r1uhittin Bey Hüseyin Sur t Heyie b~rışmış . 
- Ey eıizim, serde şekercil ik var, işi tatlıya bağlıy~ ceğ ı 

bP llİ idi • 
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en büyük türk 
Üıt tarafı 1 inci sayıfamızda 

çok ıen dilşmansındır. Milletinin 
bir ferdine insanlığı namına te
ıellnl 1ayılacak bir hareketi reva 
görmiyen bir bUyük türk ıen
ain; ilkin mazur gör, kelimele
rimiz bug(inün değil dünUndilr: 
biz seni senin istiyeceğin gibi 
1e'riyor, biz ıana senin iatiye
ceğin gibi, bağlı bulunuyoruz. 
burada reiıicümhuru değil, bu
rada Ye her yerde en btlyftk 
tllrkn ıellmbyor, alkışhyonız. 

en büyilk tfirkt itte sana en 
bOytık unvan dehanın azemetini 
bir tarafa bırakıyorum; türkii 
ıevmekte ve kendisinden çok ken
di milletini dtııünmekte kimseler 
lllDa yetifemez. Sen bütlln bir mil
letin en yftksek iradesisin; yu
kardan aıağıya edilen müdahe
nelerin qağıdan yukarıya edi
lenlerden daha zararlı olduğunu 
en en-el takdir eden sen oldun; 
basit, geri zihniyetleri okşa
mak, yine basit, geri zihni
yetler içfn sana dağdağasız 
hayat geçirtebillrdi; milletin ru· 
hunu okuyan, kabiliyetini sezen 
Te onun bikim iradesine bağ· 
lanan sen, kendini, milleti millet
ler arasında hakkı olan mevkie 
ıetirmekle yükselttin. 

aeni anlamak iktidarından 
mahrum olanlar içinde sana 
diktatör diyenler Yar: eğer her 
hangi bir tedbir, milletin selim 
Ye hakiki Clileğine tercüman 
olmak ve herkese, hepimize, 
•bizim de istediğimiz bu idi!• 

dedirtmek mazhariyetini diktatör
lükle ifade etmek istiyorlarsa: 
eveti milletin ruhuna yabancı 
kalan, bildiğini yapan demek ise 
h ayır, yilz bin kere hayır 1 sen 
~~niş düşür.mekte, fikre kıymet 

mekte, ' .... ie hududu içindeki 
nkaşay .ahammül etmekte 

yüksel<. •. dinlemekte ve 
:ı.:kta c~ büyi!k rehberlik 

ı~ sende. senin herkesten fazla 
.: hakla kendi huzur ve istira

hatine ayıracağın uzun, sayısız 
saatlerini bile nasıl bir milli 
bahsin tahlilile geçirip en büyük 
zevki bundan aldığını giirmüyor, 
if itmiyor muyuz ? 
~n değilmisin ki devlet ida

res "nde rütbe, Unvan, intisap •.• 
meikureye alaka .-e fikirde kabi
liyetten bqka bir sıfab tanımadın; 
memleketin btltnn kabiliyetlerine 
ıöylemek, yazmak, yapmak sala· 
biyeti, tqebbfis cesereti verdin. 
hugfin tohumunu toprağa 
atan bir çiftçinin beklediği gibi, 
bftttln tecellileri takip ederek, 
eb'afmd• sana verilen, sana ver
diğimiz s6zlerin yerine gelmesini 
bekliyonun. yaparsak, yaparlarsa, 
bUtlln ıeref senindir, yapamazlal"' 
aa, yapamazsak hiçbir kusur se
nin değildir! 

fakat elbette, en büyük türk, 
ı~in idealin tahakkuk edecek
tir. hatta yalnız tilrkiyenin değil, 
bütün tiirklerin ideali tahakkuk 
edecektir. sen baliskir olmak 
için yarahlmışsm; dnn tnrk el
lerinden bir kıt'ayı, tilrkiyeyi, diiş
man istilasından kurtardın. bu· 
gün aen ve mtınhasıran sen gör
dün kil dllfman istilasına uğra
mıı bir ttırk tarihi vardır: onu 
kurtanyorlUD. diinya medeniye
tinde adsızın kim olduğunu şimdi 
&ğreniyoruz. yer yüzünlin binbir 
tilrUi takallfiplerinden fırsat alan
lar, medeniyet tarihinin şeref
lerini sahipsiz bularak paylit· 
1111flar, tarihin sükut ettiği yer
lerde ellerine gaçirdikleri par
çalan kendi milletlerine terakki 

__ n_u_··n_k_ü_k~eş_i_dı_e_dı_e_k_a_za_n_a_n_n_u_m_a_ra.a'!r~ 

ve tekamül kademesi yapıyor
lar ve tarihin türke verdiği hak
lan, milli rekabet kilçüklüklerile 
tnrkten başka isimlere ayınyor
lar. bizi türedi, bizi kabiliyetsiz 
ldimeler arasında göstermeğ ö
özeniyorlar. sen tarihi siyasete 
alet olmaktan kurtanyor, akıllara 
hayret veren sabnnla, sayısız 
tarih vesikalanndan tnrkün hak
kım alıyorsun. bugün sfenksin 
gözlerinden daha iyi bir mana 
çıkanyc>r, nilin sinde, tunamn dic
leye nasıl munsap olduğunu da
ha iyi anlıyorum. demek türk ta
rihini değil, tllrkil kurtanyorsun! 

hakkı tank 

Emanette: 

Temizlik yok 
Cemiye1i be' r'·,.r (· Avni Bey 

tehrh r lı i : i d ~I' Ay t ~tti 

Cemiyeti bel edi) ı • dun ıo ve-

kili Tevfik Beyin riyasetindP. trıpları:ırak 

928 sene~i he:abı kat'i raporunun maa-

.' . :ııtt· . ... .\ r · .. ~ e e' 
raf kısmını tetkika başlamıştır. Tanzifat 

maddesinin müzakeresinde µadan Avni 
Bey söz alarak demiştir ki: 

- Evvelki sene bu faslın yekOnu 

400000 Ura iken geçen sene 600000 li
raya lb!Ağ edilmiştir. Fakat maalesef ge

ne mat!Op olan temizlik temin edileme

di. Hem masraf azaltılmah, hem de te

mizlik medenf bir şekilde yapılmalıdır. 

Hatta bazen temizlik yapıyoraz diye toz

lan havalandırarak milyonlarca mikrobu 

halkın ciğerine sevkediyoruz, Hiç böyle 

temizlik mi olur. Sonra muzahrafatın 

imhası 30000 liraya ihale ediliyor. hal

buki bunu alan adam yalnız çöplerin 

içindeki kemik parçalarından 22000 lira 

menfaat temin ediyormuş. Bu nasıl olu

yor böyle? .. Her halde Muhittin Rf. nin 

bu husueları tenvir buyurması çok fay

dalı olacaktır. 

Sadettin Ferit B. - Ben bu fikre iş

tirak etmiyorum. Vakıa temizlik işleri 

fevkalı\de tekemmül etmiş değildir. Fa

kat imkan derecesinde yapılıyor, 
Avni B. - Vaktile Künşet isminde 

bir mütrha~sıs ''erdiı"ti bir raprırda. bu 

raziyettr. lstanbulda Eart hastalıklardan 

kurtulmanın imkAnı olmacliğmı söylemişti. De' Jet banka:sı direktörlü~ l\{iJ' 
V T _, k ku\'\'etli namzet olarak Milll 1 ..... 1 

aziyet gene ayni vaziyettir. emi&ıi dafaa veklll A bdülhallk Beyin tsı:rıl ' ıv-
~lerl hfç tekemmitl etmemiştir. dilmektedir. (ar~ 

Muhasebeci Nuri B. - Temizlik isle- ızmirden gelen haberlere g~re •5ı:ııı· 
imal ve ihracati gün geçtikçe 

rinin a.ttileştirilmesi lçin Ia.zımgelen ted-
mektedlr. ti 

birler alınmıştır. Vaziyet 4-5 sene ev- Meyva fiatlan çok ucuzlaırr.,,ıb' 
velki gibi değildir. Evvelce çöpler tahta Mısırdan ilk karpuz, şefta 
arabalarla nakledilirken, şimdi 40-50 ı.msuİllülıııtiielllmmiıiltıll·r ... _____ ....... , 

kamyonla tıımmaktadır. 

Neticede keyflyedn Emanet makamına 

kavale edilerek nazan dikkate alınması 

takarrür etmlşttr. 

KQçO.k haberler 

Qrijinal bir Türk tarzı mimarisi ,tes
bit için mimarlar araB'Jnda müza-

kereler başlamıştır. 

İzmir ile lstanbul arasındaki tren ıe
yahatinin 15 saate indirilmesi için 

çalışılmaktadır. 

Bir Amerikan mali grupunun müs
kirat inhisarını almak için tetki-

kat yaptlğı tekrar mevzuu bahis olmaktadır. 

y alova plA.j kısmı cuma günü açı
lacaktır. 

İ zmir heledive rei~i Or. HulOsi Be' 
ah,·ali sıhhiyeainden dolap istifa et: 

miştir. 

Perşembe 

om 
Haziran 
1930 

. 19·'' Ganeşin dotuşu: 4,28 - batı~ı · . 5,ıı 
Ayın do~uşu : 22,25- batıl'· 

Namaz vakitleri 1~ 
Sabah Ôtl• İktodı Alqa111 Yat., ı,Of 
2,28 12,14 16,15 19,41 21.43 

------
Bugünkü hava 'I 

Bugün riizgô.r hafi/ lodos M 
iıi olaca 'dır 
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Haydar Rifat B· izahat veriyor, "lstanbul ba

rosunu ve 0 zamanki Eskişehir ağır ceza 
reisini işhat ederim " diyor 

Adliyede: 

Spirer şirketinin 
açtığı dava 

Jeneral Guro gitti 

Adliye Vekili Mahmut Esat 
B. tarafından Haydar Rıfat B.in 
llıuhakemesinde okunan bazı 
llıektupları netretmiştik. Haydar 
Rıfat B. den dün bu hususta fU 
llıcktubu aldık : 

kemesine v~rildi. Orada tetki
kat yapıldı. Orası da reddetti. 
Asla esası olmiyan bir hezeyan 
olarak reddetti. Beni muhake
me bile etmedi. Bu bapta da 
o zamanki Eskişehir ağır ceza 
reisini iıhat ederim. » 

Dün şahitler dinlenildi 
itanbul ikinci ceza mahkeme· 

sinde dlin "Hareket,, gazetesi 
sahiplerinden Suat ve " TOrk 
tütünleri ,. mecmuası sahibi 
Şadi B. ler aleyhindeki tehdit 
suretile para istemek davasının 
Temyizden nakzen rü'yetine 
devam olunmuştur. 

Franszz kıımandanz istasyonda gene Türki
yeye karşı olan m11habbetile Gaziye 

hürnıetini tekrarladı 

•• Muhterem gazetenizde Mah
nıut Eaat B. tarafından okwı-
111\Jf, altlannda benim imzam 

•tıla mektuplar intitar etmiıtir. 
Bu maktuplar, benim değildir. 

Şöyle ki : Eskitehir ağır ceza 
hıahkemesinde 120,000 liralık 
bir dava kazanmıştım. Bunu 
temyizde de kazandıktan sonra 
hısımlar tecenniln etti. 

Gnya temyize 25,000 lira ve
lilerek tasdik temin edilmiftir, 
fikrini yürütmek içın bu mek
tuplar tasni olundu. 

Mahmut Eaat B., meseleyi 
\)it taraftan o zaman Adliye 
liıGfettişi olan timdi temyiz ti
'ttcr reisi Halil B. e Ankara 

Adliye bat miilettifi Abdnlke
rinı B. e havale etti. Diğer ta-
raftan baroya verdi. Baro, böy· 
le bir hezeyanı reddetti. Bu 
bapta latanbul barosunu i~hat 
ederim. MOfettiflik raporu, fez
lckesile E•kifehir ağar ceza mah· 

• 

Adliye vekilinin yerdiği 
cevap 

Ankara, 11 (Telefon) - Bu
gfin buraya gelen lstanbul ga
zetelerinde Haydar Rifat Beyin 
ıahitlerinin Adliye vekili hak
kındaki sözleri üzerine Mahmut 
Esat Beyle görüştüm. Şunları 
söyledi: 

«Bana verilen cevapları oku
dum. Cevat, Abdurrahman Mü
nip, lsmail Sıtkı, Kenan Beyler 
hakkında mahkeme huzurunda 
söylediklerim resmi hakikatler
dir. Bunlan gazete sütunlarında 
münakaıaya ne vaktim var, ne 
de vaziyetim müsaittir. Milletin 
itleri pek çoktur. Yolsuzlukla
nmı göstermek için kendilerine 
azıcık gliveniyorlar, vatanın yük
sek menfaatlerile kendilerini bi
raz alikadar görüyorlarsa dev
letin beni de mes'ul tutmıya 
salihiyettar kanuni makamlarına 
mllracaat etsinler.» 

imzadan sonra 
M. V enizelos itilafnameyi samimi bir 

dos~luğa baılangıç addediyor 
Aftna gazeteleri çok memnun - Mübadele 

komisyonunun ömrü kısaldı 

.fralcara ınalutblrlmlz:ln g1Jnderdi61 bu Jolograf 
1Jil~n41fteni11 imSIUlnı tesblt etmektedir 

y l\tiııa, 11 ( Anek) - Ankara EVYelA takdiri kıymet heyetleri 
~ sefiri bir telgrafla itiw- ligvedileceklerdir. Fakat etabli 
'-' ctıiıı imza edildiğini hnk6- veaikalarile emlak sahiplerine l':e. bildirmiftir. M. Venizelos verilecek tazminabn tevzii bita
tt tkiye hilldimetinin tebrik tel- ra.flara b~vale edildiğinden ko
" ~a derhal ceYap verecek mısyon bırkaç ay daha faali
d t •ki komşu cümhuriyet arasın· yetle bulunacaktır. 
l~~~ıniı:ni bir dostluk mebdei Atina gazete~eri itilAfnamenin 
il' il eden ba meşk(ir hadise- imzuını memnunıyetJe kaydetmek
b~tı eheınnıiyetind hararetli te iki tarafça da sadıkane bir 
ıt lisanL b ha d enkt' surette tatbikini temenni etmek-

A ICl a e ece ır. M V . 
1 "'nkar d h b 1 tedirler. . enıze os bugün 

~6r, bit: afn gelen . badiler ere itilifnameninf tasdikini parlamen-
"k ra azalar mü a em- d' b d d 
L_ - hakk d .. f d toya tev ı ve u evre e tas-
~ ın a Oç gun zar ın a . . . 1 d kt' 
tQ ~rlarını . . 1 k tt ki dıkinı ta ep e ece ır. 

Dlinkli celsede Herman Sp;rer 
tütün şirketi direktörlerinden 
Kohen Ef. dinlenmiş, neşriyatta 
bulunmak tehdidile müracaat 
vaki olduğunu teyit tarzında 
ifade vermi§tİr . 

Misafirimiz jeneral Guro ce
napları dünkü ekspresle şehrı

mizden ayrılmıştır. Jenerali istas
yonda Polis mildürü, Fransız se
firi ve sefaret erkanı, Ordu na-
mına kaymakam Zeki bey teşyi 

etmiş, mızıka selam havası çal

mıt ve bir asker müfrezesi resmi 
sclAmı ifa etmiştir. 

yen unutmıyacağım. 
Bugün sizlerden aynhrken 

ne kadar müteessir olduğumu 
anlatmama heyecanım mai olu
yor. Sizi ve güzel memleketinizi 
tekrar görmek en büyük eme· 
limdir.» 

Şahitlerden Hikmet B. yapıla
cak neşriyatı tesbit eden provayı 
Suat B. in kendisine verdiğini, 

Jeneral cenapları dün Sirkeci 
istasyonunda bir muharririmize 
şu beyanatta bulunmuştur: 

"Memleketinize gel~iğim gün
den bu ayrılış gününe kadar 
gördüğüm samimiyet ve alaka· 
dan fevkalade mütehassisim . 

Jeneral Yugoslavyada tren
den inerek Vinkofis şehrinde 
bir gün kaldıktan sonra Bilk· 
reşe gidecek ve iki gün sonra 
doğru Viyanaya gidecektir. 
Jenral orada da bir kaç gtın 
kaldıktan sonra 27-28 haziranda 
Pnriste bulunacaktır Haber al
dığımıza göre jeneralin, Türki
yeyi yeni imzalanan Türk-Fran· 
sız dostluk misakı mllnasebetile 
Türk hükumetine ve devlet rei
sine teşekkür etmek için ziyaret 
etmiştir. 

prova verilirken kendilerinden bq
ka kimsenin görmediiini kayt
etmiı, Ali B. de cürmü meşhut 
hadisesinin nasıl yapıldığını 
anlatmıştır . 

Büyük reisiniz Gazi Hz. nın 

bende bıraktığı hatıra ve mu
habbet çok derindir. Onu kat'i-Telefon muhaveresinin batka

sı tarafından işitilip işitileme
yeceği hakkında yapılan ketif 
neticesinde verilen rapor, 
" iıitilemiyeceği » §eklinde çık
mı§tır. Tahkikat için kalmı~r. 

~ 

Yakup Ef.nin 
mahkumiyeti 

Zabıta 
• • 
ıs mı 

raporlarına sık sık 

geçen bir doktor 

Ağır ceza mahkemesinde 
Betiktaş sabık maliye tebliğ 
memuru Y akup Ef. hakmdaki 
ihtilas davası dlln neticelcnmi~, 
eski bir meı'ele ile birlikte mah
kumiyet mDddeti altı sene ola
rak tesbit edilmiştir. 

DeJilik meselesi 
Katilden maznun olup mah

kemede delilik alAmetleri g6s
terdiğinden Tıbbı adliye, oradan 

bmarhaneye gönderilen Karakaş 
Hüseynin muhakemesine diln 
Istanbul ağır, ceza mahkeme
sinde devam olnnmuştur · 

Tımarhanede muayene eden 
Mazhar Oaman Beyin « Deli 

değildir, mahsus öyle hareket 

ediyor" ıeklinde verdiği raporla 
Tıbbı adlinin sevk raponı ara-

sındaki mubayenetin halli için, 

Hnseyin, muşahede albna alın

mak ilzere tekrar Tıbbı adliye 

götürülecek, Tıbbı adli meclisi 
bir karar verecektir. 

ee 
Fırkada 

Büro nakledildi 
Fırka kAtibi umomilik hürosü Anka· 

radıın fırka binasına naklcdllıniştir. Büro 
bir müddet burada çalı~caktır. 

Maarifte 

Maarif emini gidiyor 
Maarif emini Muzaffer Bey cuma gü· 

niı Ankarayı gidecek. fsunboldaki mek

tepler hakkında Maarif vekili Cemal Hüı· 
nü Beye izahat verecektir. 

M. F o kas dlln lstanbula dön
müştür. Diğer Türk ve bitaraf 
murabhaıların bugün avdeti kuv
vetle muhtemeldir. 

- ---
Dr. Nizamettin Bey, kadınlara dayak 

atmaktan zevk mi alıyor ? 
Son zamanlarda mütekait bir 

doktorun ismi polis istihbara
tının raporunda sık sık geç
mektedir. 

Bu zahn ismi Nizamettin bey
dir. Taksimde Taksim sokağın
da 7 numaralı aparhmanda o
turmaktadır. 

5 Mayıs tarihli polis istihba
rat raporuna göre Nizamettin 
bey oturduğu apartmanın dör
düncU kabnı kiralamıya gelen 
Kiryakiçe isminde bir kadını 

her nedense beğenmemiş, ken
disini oturduğu evde daire ki
ralamaktan menetmek istemiş 

ve sopa ile dövmüştür işe polis 
mildahale etmiş, doktor Niza
mettin Bey merkeze götürülerek 
ifadesi alınmıştır. 

Bundan bir kaç gün sonra 
Nizamettin Bey vilayete gelerek 
Taksim polis merkezinde dayak 
yediğini iddia etmiştir. Nizamet
tin Bey ayni zamanda müddei
umumiliğe de istida ile şikayette 
bulunmuştur. Fakat yapılan tah
kikat neticesinde bu iddianııı 

sUbut bulmadığı anlaşılmı~tır. 
Dfinkii polis raporlaıı doktor• 

dan gene bahsetmektedirler. 
Rapora göre Taksimde Narlı

yan apartımanında oturan Necla 
isminde bir hanım Taksim mer
kezine milracaat ederek, Niza
mettin B. tarafından izdivaç va
dile evine götürüldüğünil ve al
datıldığını iddia etmiştir. Bu id
diaya nazaran Nizamettin B. iki 
gün sonra kızı dövmüş ve bıçakla 
bacağından yaralamıştır. Niza
mettin 8. genç kızı ölümle tehdit 
ettiği için Nedi Hanım iki gün 
eYden çıkamamışbr . 

si yapılmış, yarasının tedavisi 
için Beyoğlu hastanesine yatırıl
mıştır.Doktor da, hakkındaki ev
rakla Adliyeye teslim edilmittir. 

00 
Viayette 

is an dairesi 
Ga31ri n1übadille~e ve
rilecek nıal kalnıadı 
1 kdn idaresinde ~ımdi~ c kadar 2500 

dosya tctkık edilmiş 400 dos1a b. sr. 

ne) c de\Tedilmişıir. Bu 40o dos,•a tet· 
kjk ve ıkmal edilmiş olsa bile. ~hiple
rine mal tefviz edilemfyeccktir. Çünku 
şehrimizde sayrı mubadıl malı kalmamı(. 

' tır. Emlaki metrukeden de mal \'erile-
mİ\ eccğı ıçm, bu gihilcrc başkA ,;JAyet· 

!erde mal verilmek urctile i rihkaklan 
ödenmiş olacaktır. Eldeki dosvalar intaç 
edilecek, ) eni den m!iracaat kabul edil· 
mi~ ecektır. 

Tasfiye nasıl yapılacak? 
Şimdı) c kadar memurların tasfiyesi, rıs

fh e kanununa göre, ) apılmakta idi. Ru 

kanunun muddeti bitmiştir. Tasfiye kanu

nu tcmdiı cdılnıi5ecek, onun yerine tekaüt 

kanununun hunıı ıhth a eden maddeleri 
tntl>Jk ed ı lcccktır. 

Bu akşam 
Sinemalar: 

Al kazar - T aruının kızı 
Beşiktaş Hilal-bir yetimın romanı 
Elhamra - Ktiçük hırsız 
Etuval - Memleket hasreti 

Majik - Sıngapur geceleri 

l\ldek - Aşk piyenkosu 

Opera - Seher vaktinde 

Şık - Sefil er gemisi 

Süreyya Kadıkoy - Aşk zambe~ı 
Bar ve Müzikholler! 

nbadiJ ve. ıki mem e e e JtilAfname Mecliste 
~ldlı'" eın)Akın milsavi kıymette A k 11 (T ı f ) o-
İta gunu ve takas ve mahsubu n ara,T_ k ye e on . -:-

1 
fı un 

~ ı> ctu-· · . lk' imzalanan ur - onan ıtı a ve 
nk~ gını bildireceklerdır. ı d'k" IA "h M'll t M r · 
~blll et bitaraflann bu kar•nnı tas ı ı. d!1 ası ı e ec ısıne 
~>- cdeceklerd' B karar sevkedıl ı. 
~ti ır. u J. "JAf b"J . ~cılın:: ın__uhtelit mübadele komis- tı a ın tat ı <ı 

,.. oınr(i kısalmlf olacaktır. Yunan murahhas heyeti reisi 

Murahhaslar lstanbula avdet
ten sonra itilihıame mucibince 
komisyona tevdi edilen muka
velenin tatbiki meaelesile yakın· 
dan alakadar olarak pek yakın 
bir atide tamamile intacına ça· 
lışacakbr. 

Bu mfiddet zarfında doktor 
da yanından ayrılmamıştır. Dün 1 
sabah doktor evinden çıkmış, 
arkasından da Necla Hanım so
kağa fırlamış, derhal merkeze 
giderek başından geçenleri an
latmışbr. Müştekinin muayene-

Garden - Mezeyi BaJet, Sekeli, 
Vantura 

Türkuvaz - Tize, ve L.ıdina 
Tarsov 

bahçesi- Varyete,ıincma 

" il • 



V AKIT 12 Haziran 1 ~30 
----------------------~------------------------, Çocuk Sayı faları 

Takdir varakası kazanan 
okııyucularımızın isim eri 

' 
BeyO~lu ı 55 - Rakırko~ 'eni mahalle 3 ün

,----ı-~!IVll'E:::all~-

ı ı Haziran 930 

B al ar 
A("ı 1 d1 1 ' ~ ...... 

K~mhyo 

Sinop vilayetind~n: 
Jsmi Cinsi Adedı .. 'k 
Çadır f ngiJiz beziflden 50 (20) kış ılı 
Kürek En kalın saçtan 500 
Kazma Kamilen çel 1lr iki buçuk 30J 

Ki' oluk 
( 115) Kabata~ NamazgAh Cıkmazsokak 

Sn. 17 de Fatma H.. (I 16) Bomontlde 
Baban zade Xeslihan Recai I 1., (1 17) Kur· 
tuluş Mandıra meydanı No, 9 Suzan A 
dil H., (1r8) Halıeıoğlu askeri lisesi it· 
:ısalinde 20 No. da .Fuat 8, (l 19) Cam· 
cı sokak Xo. 12 de l\1ıgır Kamyaryan 
B., (120) Ayaspaşn Ebehamm s0knk ~o. 
16 da tavvareci Fcthibey mektebinden 
Şadıman ·ı:·ikriye II" (121) Sütlüce buz 
fabrikasında makinisı Mes'ut Hasan B. 
vasıtasile Saadettin l lasan R., { 122) 
l\uın:ıpaşa Tabhane meydarıınd:ı 
Dr: irfan B.. mahdumu Muzaffer B., (123) 
Nişantatı Bayırsokak ~o. 64 l\ermın Ce· 
mil f l., ( 124) Pangaltı hamamı sırasında 
No. 53 Meliha Ali 11 

cü sokak i'\o 51 de Ra<ıme 11. 1 lngilız lirası Kr. 
• T.L. mukabili rıotar 

bank 

Çekiç Çelik bir buçu;< kiloluk 300 
~10.ld (). 

•• 

Üsküdar 

125 - Kauk Abdullah \'ehbi B. \'a· 
sıtasile Rahmi B. 

126 - Tephirhane sokak No. 2 de 
l'\atık i\luhtar B. 

127 - Sundiye lsmailağa sokak :\o. 
8 de :\e} lüfer Rifat 11. 

12~ - Beşiktaş Muradiye Kenar SO· 

kak No. 19 da Orhan B. 
129 - lh~aniyt: Yahboyu :\o. 19 da 

l\Jchmet Nuri H. 
130 - Tephirhane karşı ında :'\<•. 1O1 

de l latice 11. 
131 - Arapzadede i\Jayda Kaser) an 

Hanım. 

132 - Üsküdar.:lan Ilıı)rİ Kan 13. 

Kadıköy 

J33 - l\adıköyden :\'imet lL 

134 - Acıbadem ~olu ~o. 27 Ş:ızi
ye R~fik l l. 

135 - Çileksokak No. 67 Hilmi lb

rahim B. 
136 - Ycldeğlrmeni Ko. 21 de Sent 

of emide!tı Süreyya :\ecip 11. 
ı 37 - Kuşdili Dcresokak Ko. 3 ;\ lu

zaffcr .:\'afi z 1 1. 
ısa - Şe' kiye sokak i\o. 41 )\azaret 

Bohçalı) an H. 
139 - i\lühürdar Knrakolsokak :\o. 

37 i\1inni 1 1. 
140 - Yoğurtçu parkı karşıcı No. ~:' 

l\lclek Ce\•at 11. 
141 - Kemalpaşa ilk mektebi 315 

Hadice 11. 

ı 42 - Yeldeğlrmeni Kah\ e sokak 
Suphibey kerimesi l\luallA, (143) l\lücell:l, 

(144) elma il. lar. 

14-5 - Haydarpaşa Yelde~rmeni en 
Lul mektebi talebe inden Utarit B.,lın· 

ettin B. 
146 - Göztepede Enise rcrit .Zuh

tiı H. 
147 - Göztepe ilk mektep cİ\·armda 

kltlp llüsnü B. köşkünde Yah\a B. 
148 - Bostancı Yı.ikelA caddesi Xo. 

48 de Ali B. 
149 - Bostanci Cami sokak No. 14 

de Rüknettin B. 
150 - Fenerbahçe ikinci takım sol 

açığı Suat B. 
ı 51 - Üsküdar İhsaniye No. l 2 de 

&drünnisa il. 
152 - Kadıköy Ce,·izlik Jlasırcıbaşı 

sokak No. 48 de Kadriye il. 

Banllyo 

ısa - Bakırköy hat boyu caddecJ 
numara 15 Osman Şinasi B. 

154 - Rakırköy yeni mahalle 3 ün
cü sokak No 33 de Muhterem Cahide 1 L 

VAKiT ===m::a 
i! .. .. 

Abone şartları: Ü 
Memlekette ecnebiye U 

1 
3 
6 

12 

aylı~ Kurut 150 - ft 
.. 400 800 ii 
•• 750 1450 ıı 

.. 
• .. 

156 Bakırko~ tepe 'hat bo\U :'\o 
17 de • iıha !"\adir R. 

157 Y c~ılko)' ) akutçu sokak i\o 
1 de • elçuk \'n (i H. 

Boğaziçi ve Adalar 
158 - Oruıkoy Rakım Bey apartıma· 

nı knt 3 Fahrı !;le' ki B. 
J 5!) Ama\ utkoydcn l laHiyc Emin 

il, 
160 - Çcngclko) unde ha\ uz b:ışınd:ı 

Şe\ ket Turhan H. 
161 <;ubııklu J:' ınci ıtk mektep 

ten Cahit \ti B. 
] h2 Kuçuk Bebek ~o 28 de ., eri-

1.1 ret 
r.rt1?a 
Orahml 

h. Frarık 
1 eva 
fiorln 
f\oroo 
~11102 
Ptze•a 
:ııark 

7.lntı 

rcnııl\ 

2n l.e\ ı-.: uru• 
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ı, en oncc "uru-
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. Ahşap el ara bası 100 . daire" 
İstanbul baş mühend isliğine hır sureti mevcut şutnamesı k o· 

sinde yukarda yazılı malzeme 17-6 930 tarihinde ihale edı)nıe 
zere yirmi gün müddetle müna~asoya çıkarılmıştır. . d. lik-

Malümat almak istiyenlerin lstanbul ve Sinop Baş mühen ı5 Si
lerine ve taliplerin de tekliflerini teminat mektuple:ırile beraber 
nop vilayeti encümen riyasetine göndermeleri ilan olunur. 111 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
$~~,~~~~u,~~~~~ ~~~&~~~ 

~J Osn1nnlı J,anka~ı -
~ Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası 

fc 11. Nukut 
fi, ı~1;111hııt rt«t·rıı.-1 f!. Tt~Jt'loıı l!"Laııhul 194:-i 

163 - Sari) erde dokt<"Jr · cc<lrt Hey ı l•ıerhn (in 1117.I 

me~lk .. 

1 3 l•lP31 l) 
lı 

~ Beyo~lu dıurcsı Te eton Beyoğlu 1303 • 
~ ~~nedııt 't: polıçu ınukabılinde muayyen ve vadelı veya he kerımc<i Selma 'azımc 11. 1 ı llnlıır 

164 - .'anycr 8 6 pol• ... '.\edim B. • friın. ~ran ıı 
] 65 - " \lahmllt :'\edım n. . ı l.lreı lıah a 

1 

•) 

2 • o 
ı ı-

~ sab, cıırı . un:cıle ın·ıın laı, polıça \'C ıskonıosu. 
~ Turkı\'e ciırnhurı\'ctinm ha~lıca <::,chırlenne ,.e mem.ılikl ecne·rl 

1 " 
~·7 o 

166 - Bu\ uk:ıd ı nı..: ım c ıdıle ı ı:ı..- o ı rıııık Pelç!kıı 1 
• tl.J Urah nı1 Yunan 1 

ılr~J · · ıe ~ hıye ~ence.lal. ı;ck,ıııbbnr mekrupları ve ıelgraf lmirna111e 4 f) ~4 ) 

rem Be\' C\ inde ı:rdcn ,\hı\' ıkar B. ıu f"raıık • ı., ıçrcı 
167 :_ Hurukada ilk mektep "1111f 5 ;o l.e\'iı Rul2ıır 

~ ır.;alatı "I 
~ ı. 

·' den ~abah ıttı ı H. ı ~ 'orın 1 eıerı en'< (1 ~. o 
'ı~ '~~~~ ,,, "'~~~'m'.İii"~~Ai'~~ 
~ Q~ı.w-~~.~~sı~~~~~~~~~~ 

ı 68 Bu) ukde rede \lı Be) kl:rinıc ... i ıo Kuron 1 c eı.:osfm·a~ ı·• 1 ' 

!Mahkeme ve icrailEı.nl~ \ dalet iT. 
/ D ıamı v ·r / 

BU AKŞAl\l 

;\lulen Ruj \J ":matkar F.ılırı B \C K. 

Ticarette muva{frkiyet yal
nız iş bılmiye değ:I, mües · 

tcse yerinin 

MERKEZ 

bulunmasına d .;ı. bağlıdır . 

ORHHU HU HHUI 
TEKMİL 

JI! -veya: 

ODA 
ODA 

Kıra ya \/eriliyor .. 

ANKAR1\ CAl)l)ESİN
l)J~ VAl(IT YURDUNA 
i\IÜRACAAT l~OİNİZ . 

ı •il n A• u<tıır~ıı :ıı 

ı l'•ıct ı ı-ran> a 
ı Ha\•nıcır ı\ınıan,a 

ı /. otj . ehm ıo s n •, l 4 iiıu· ı ıcr dan: lstanbul b rüıci ticaret m.ahktf1f1~ 
c :ı) ! il 

,, 

1 tn.:n \lııı:arr~tRn 

ı ı I C:\ i{wı arı\ ı 

! ı l lln ıı ' uıırı-lrıvı a 

4 5 
Be) oğlunda Küçiikyazıcı soka- Nikoğos Kaprilyan efen ~ 

; : ' ğında 1 O numaı alı hanede sakin rafından Ankarada Çangır• j 
ve 21 kanunis'a~i 

1
929 da vefat desinde çıbuk hanında l(c~ 

ı < l \oneç 

t\'tın 

:<'ec dı,·c 

~t·\ \ cı 

Pnr~:ı 
h ırıc 

ı · e.dedn ma~kam Vıo_.e 1~truf verehse-
1 

yeli Talip oğlu Mehmet f'L__., 
1ıı 

1 
sın en ı ametgah art meç u . . . ol"1' 

.!.ı SJ <1•1 ° zevcı Joltrof ve mahdumu Loran- efendı aleyhıne ıkame ·.~ 

( 11 

1 1 929 - 137 numaralı alacak ,. .. .J ------~••l!!ı -11:11----..-·.__, truf. 0 

' 
l ı<..areı \\ ıanır t. 

rlaılıu 1 lcereı hor • ·• kAtıblu, ••mııı~ 

"""' t 
. w• riln•I• r 

v .... _ . ' 
~ ıam• ~ .•. ,. 
"· p 

K I' 

• u~ıjıı ~ 
'ıı111ı: a o lo 11 20 
Suntı:r 
:ıen "' ıo ll 11) 
- 1 a'ııre!cr 

(, aı daı 6 ~o b 3 
Arp.t ~ ı fi 2• 
~I 'il J ; .n 

I{ IJ L\ 1 'Li11JL 
Emlak ve mi' cevherat üzerine 

birinci ve i"ind derece ipotekle 

Para verilir. Em ak 
alın ı r ve sat lır. 

Galata Ada han ikinci kat No. 
16, 18 telefoı: Beyoğ'u 38'H 

Türk spor 
~n İHcİ nüshası bugün 

ç ktı 
Şa! anı d kkat spor makaleleri. 

Avrupada sGn SFOr hareketini .. 
1stanl:ul ve İzmirdeki Lik maç
larının tafsilat ve resimleri .• 
Den zcilık yazıları.. Türk spor 
bu nüshasile karilerine kiymetli 
bir spor hatırasını da ilave 
olarak veriyor. 

Luigas!on Trof efondin'n mu- sındac dolayı ikametgahını ~ 
risi=ıi ~ Madam Violetten mat'ubu hu:iyeti hasebile ili nen ,,J 
olan i.:çbin liranın tahsilı için bulan tebligata reğmeP lı". 
mü2ayedeye vaz o:unan Küçükya- kılman günde mahkemede 1 
zıcı sokağında 10 numaralı ha- zır bulunmadığından hukulı .d 
nenin 500 liraya talibi u~1desin· muhakemeleri k nu ~u lUD '!f"f 
de bulunduğundan otuz gün zar- ma:::lesi mucibince hakkılld'J. 
fında borcunuzu tesviye etmedj- ıJ'·· 
ginız takdirde hanenın feragı ic- yap kararı bilittihaz ve 1 '-. 
ra ed leceği son defa olmak u- madde mucibince ilinen l'I 
zere ılin o:unur. <277·59) ne karar verilmiş ve 1 -~ 

Hr, of!/a l l'{İ11c cra dair:s ndm: 

B.r borçtan dolayı Taksimde 
otomobil mahallinde 18-6-930 
tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 16 1-2 tan 18 e kadar be
yi ve furuhtu mukarrer olan bir 
adet fiyat markalı balon otomo· 
bı l açık arttırma ile satılacağın
dan talip olanların yevm ve va
kit mezkürde mahallinde bulu· 
nacak memuruna müracaatları 
ilan o!unur. (277-55) 
fs'anbul .cr.-ı ri)'aset.ıwrn 

< ;atatadn <;oınlckçi soı..a~ınd:ı 1 ~. 15, 
19. 1 'e .l numaralı ınaj!:a7.alard ı .\ıkn 
\merıkan l~fcndınin konkurdato talcbile 
'ul.u hıılan müracaatı u1.erinc ıcr:ı kılı

nan tctkıknt netic< sinde 1-onkurdnto tnle· 
bınin nazarı itibara alınmasına \C kra 
''e iflas kanununun 278 'c 27Q uncu 
maddeleri mucıbince ıkl A~ mühlet 'crıl 
me:::ıııc , e birinci 'akıf hanında 50 numa
rada nrnkat Fahı i Be\ in komı,er tayinine 
, C' işbu ımıhlcıin ilan ile beraber icra 'e 
t.ıpu c;;jcil memurluklarına bıldirilme ine 
karıır 'crılmiş olduğu ihin ı)lunur. 

madde saralıatine biıı'~"" 
kararname mahkeme di"'' 
sine talik kılmmııtır. ol~ 

Muhakeme günü 18 e~IO I 
perşembe ğünü saat 13,3 ~ 
rak tayin kılınmış olmakla ~ 
mezkürda müddeialeyh . ~ 
Efendi bizzat veya vekıl.,.t I 
dermek suretile ıspatı ~n ~ 
mediği taktirde vak a ~rı ~ 
etmiş addolunarak bıt 

mahkemeye kabul oJuııJlll 
ilan olunur. (~ 

Kadıköy 2 it:c· sullz hu.tı~~~ 
Lılfindrn Kadıköyünde C~ 
mahallesinin Sakarya so ~ 
kain S No. hanede sakiO l 

. e '· vefat eden ve terekesııı1,_ :J 
kemece vaziyet edilmiş. 0 

"" 

teveffa Petri efendinıO tl'J 
kızı Lambrinya şahsın~ 
yüt ve medeni tasarrufl"' 

temsil etmek üzere arou ,ıı 
dıköyünde Caferağa aıah 19 J 

;~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11 f tlk~~~il~ j~i ~ ~::~~;::ki=k~~:~· ~ 
~: Ürolog - Opcrttor :. :i .: Ef. vasi tayin edihn!t .. 

0,_,~ 

'..J. ·ıOftftD vnlltlftl nı~lH~HSSISI i~ ~.s.= u:an:~~~:~a, n~·a::~~m:;a ~.~. dan tarihi ilandan ı~ı~; l~ U f U li .,. alakadar anın on gUn ıçill("11 
l~ q\C 'Iun~ ry - -·. ~ .-J t ;i yyacesiz uçmıa çalış- ii edebileceği ilan olunur· " 
: ./,.,1 • J. ....., ~ r :: mak gibidir :: 

!~ Muayenehane Türbe Mahmu- E ii Ticaretin\zde, san'atınııda ii lzm it ~ 
:~ diye caddesi No. 1 o Tel. İs. 2622 H ii muvaffak olmak istiyorsanız ii ş k p a ıa 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ac:m::::::::: ~ gazete ilanına ehemmiyet ve- f: a r 

rJrofesör Doktor•• 
0 ll riniz: Gazete ilanı ilanların ii - Sadettin "'~ 

M. Lutfi ji en ko'ayı, en ucuzu, en te- H Adapazarı şu 
ne \'C Ccrrallpaşa h ıstanclı:n f: sirlisidir. :: A9ıldı 
Marnr.ı tserıh muallınıı ii :i d .. 1400 2700 ıl 

ıi ----------~~= V AKIT ı 5 kuruştan fazlaya F. 

Dahili •• intani haıtalarını Cum• H Panr· :: işte ilin tarifemiz: :: Uzun çarşı a 
dan ma:ıa her sih ıkıdeıb •

1
oara okı .. nroıu ii S :muncu H)'lfada Satırı Kurut IZ.5 İi ... ':- ı"' 

Şekerci Sokak N. 7 de ka u etme ta Jlr. i: S . 25 :: ::::::::111::nnm-• •• ·~ •• lıP""" 
almamak, kendi evinize kadar P. 
getirtmek istiyorsanız n 

Abone olunuz? ti 
Daha ucuz ve kolay edin

mif, gazetemizin abonelerine 
olan hediyelerini de kazan

lununuz 1 

.. 

1 

Doktor 

Ihsan Şükrü 
Sinir hastalı klan mütehasıası 

Cuma ve pazardan manda 2 den 6 ! 
kadar ·repcbaşı 73. Tel. Beyoğlu 

862. Kadıkoy 49 

Telefon: fst. 22361 .: ıncı .. .. .. H :: c·ı L at b---
1---··-----... ---· 4 40 1: :: ı l, uç, neı; •. .. u • " •• •• tah·•••SI 

'~~~~~~~~~~~· ii 2 " .. • .. ıoo ~ g D~KTO': ~•' 1 Doğum ve Kadın hastalıkları !: 1 .. .. .. .. 200 İi :: tl jJP'j 
mütehassısı ;i Re~ml ilanlar, sonuncu sayıfada 10 Kr. ES~ Ahmet n "'" 
Doktor i~ ilan memurumuz size fay- ii ii Galata Voyvoda Jtl 

Hüseyin Naşit ~i dalı bir ilanın Şekil ve üc- ii il Atina ba:ka•• yaJllll~ 
Türbe, eski Hilaliahmer binası :: reti için hizmet etmeğe ha- il ai 

No. 10 Telefon: 1st. 2622 ii zırdır. jııi!.Q11ç11t.en-so•nr-a.--~:; 
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Vakıf paralar müdürlüğünden: Şehremaneti ilanları 
Be"a&lu d . . d D . •~ __ .... _ .. ırtındaa ye fimdiye 
~ -• aıresın en: aıre anoanlMHl 

2 
t 930 

te•biip edilmiyen muhtelif eşya sahipleri emmuz 
ka . . takdirde 0 ...nn saat on 

l._.- e dar mtlracaat etmediklen 5 .. 
~ · • o On ve saat-te e. •çık müzayede ile satılacaktır· fltiyenlena 1 

ct.irede bulunmalan. 

BeY'11t dairesinden: Sirkecide nabetane ~jmda cfl~buriy;: 
baneai sahibi lbrahim Ef. nin çalgı resmınden 43 1 hra il 

bo . . . d d ı tahb hacze a ınmıt ç 
tL....._ -w rcunun verılmedığin en ° ayı d h ili de 
~ •)'nası 12-7-930 pertembe giinO saat . 14 e ~a a n . 

lıayede aablacajmdan almak iıtiyenlerın yevmı ve vaktı 
~de hazır bulunmaları ilin olunur. . 

.,., ~YaZJt dairesinden: Sirkecide Hill1 birabaneai Ahibi HOıey~~ 
""· lliıa .raJ • d L--· olan 78 lıra 44 kurUfU Yermedı 
k.~~ . · • gı reımın en uvı-"u _ 30 r-
~ dola haczedilen dCSrt adet duvar ayaua 12-7 9 w pe 
htiat>e KÜnilyı saat 12 de mahallinde bilmllzayede aablacaımdan 
~le İstiyenlerin Yakit ve yevmi mezktrda hazır bulunmaları 

olunur. _ 

t hhrenıanetinden: Akuray yangın yerinde 20 adada 1157. 2 
' 1158.J ve t159 harita numaralı analar arasında 30,8~ ~etre 

"'-rabL tre murabbaı 265 kuruı bedelle talıbı llze-
ti.._J IHll araaaın me d" d'I · 
--...ıe olup ihale mDddeb 18 haziran 930 tarihi.ne tem ıt e ı mış 
olctı.hndan fazlaıile talip olanların mezk6r tanbe kadar levazım 
~GrlGğtıne gelmeleri. ---: 
&;)oğlu daireainden: Sahipsiz bir k&pek bulunmllflur. Sekız 

l'l ttrfında mOracaat edilmezse satalacakbr. 

mliik oe E ytanı Ba nkasz 
fstQnbul şubesinden: 

Satılık sostan ve Çayır 
011 dönümden 30 dönüme kadar kırk altı parçaya ayrılan Çırpıcı 

ht Ye boıtanlan pazarlıkla sabhktır. T allplerin llankamıza 
•cııt eylemeleri • 

~ ~ a a 
~ e 
~ "'S .. 

8 beygir den 780 beygir kuvvetine kadar. bil~
llın sana vi için sabit ve seyyar, muhtelıf tıp 
cesamette. 

,~er tOrlü fenni iıahat içi~. Türk ve Alman mllhendialer 
kanın TOrkiye umum vekılı. 

tliMET RÜŞTU ZADE MEH~~T HA ~RI 
~nbu~Sirkeci Mitat paşa hanı 2ıncı kattakı Y~ 

et nesinde sana vi erbabının en1irlerinean1adecbr. 
~elcfon: .İst. J7:,;, - 37;;6, Telgraf lst. muhayer 

\J 
~l"ldarma. lmalataneal 

~~~.------------------------------------------' • • 
11 1 ndarma me~ttbi mü:Jür/J;etindtn: 

'"'tanıi Aakarl 18oo0o 1soooo 
"°'İn Jandarma yeni efrat mektebinin 930 aeneai haı ran bi

"-tcderı mayıs 931 gayesine kadar mevkıi münakasaya çıkan-
3() •rda yaZ1lı bir kalem ekmeğin kapalı zarf uıulile temmuz 

.. L filnl saat dokuzdan sonra ihalei lrat'ıyeai ıcra kıhna
~11 talip olanların yüzde yedi buçuk ter.inatı muvakkata 
ıle Yevmi mezkürda Mersin jandarma mektebinde mllletek-

.._ kaaa komiıyonuna, ıartnameyi ağrenmek arzu eden talip
elctep mUdürllyetine müracaatları ilin olunur. 

eı-gama belediyesinden: 
t-..~ tehir auyunun mevcut deposundan ahoarak tehire iu
,.Ylli İçin ihzar edilen boru ve iltisak aksamının 52915 elli 

dokuz yOz on bet lira 25 kurut bedeli kqifli f&l'bıamei 
I>;.• lcetifnameai mucibince vu ve teaiai ~i ~ mlld~etle 
1.,._ ~ utalile mevkii mOnakaaaya vuedılmiftir. Talipler 
-~Yeyi anlamak üzere Berıama belediyeli fen memurlu
~ac._tlan Ye teldifıaameleri balÜ'aD 29 llDCU pazar gtl
.. «llr:de bclar ftl'melai iJAa olanar. 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata K6p_rfl blfında 

Bevoıru 2362. Şube acenteal: Mıh· 

mudiye Hanı altında fstanbul 2740 

~ rdanyı ~ostası 
Cuma, Pazar, Sah, Çarpm· 

ba gOnleri idare tıbtımmdan 
9 da kalkar. 

lrc,zo~ ik:nci postnı 
( KARADENiZ ) vapuru 

12 Haziran Perşembe alqamı 
Galata nhtımmdan hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa
ya gidecek ve dönilıte Pazar 
iskeJesile Rize, Of, Sürmene, 
Trabzon, Polathane, Girelon, 
Ordu, Fataa, Samsun, inebo
Juya atnyarak gelecektir. 

lzmır sorar postuı 
{ 1 Z M 1 R ) Yapuru 13 

Haziran Cuma 14,30 da Galata 
nhtımından hareketle Cumar· 
tesi sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden 
hareketle Pazartesi sabahı 
gelecektir.Vapurda mükemmel 
bir orkeıtra ve cazbant 
mevcuttur. 

lazcaıda ~ostası 
(GEL IBO L U) vapuru 14 

1-ftsiraa cuıurtesi 17 de idare 
nlabmıadu hareketle Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, lmroz, 
Boıcaadaya gidecek ve danfiş
te Çanakkale, Lapseki, Gelı
, bol,.ya uirıyaralc gelecektir. 

ı nıa.ya ~osta>ı 
( ANAFARTA) vapuru 15 

Haziran Pazar 10 da Galata 
rıhhmmdan hareketle lzmir 

1 

Küllük, Bodrum, Rados, Fet· 
biye, Finike, Antalyaya gide
cek ve d6nOıte mezkOr iske
lelerle birlikte Andifli, Kal
k , DaJra 1, Mermeria, Sakız, 
Çapakkale, Geliboluya uğra
} ar ak gelecektir. 

11:11&1lliH·ooHHIHL11111;1 •• au:. .. 11tn111::1:1:ın:: : 

~ ~ao!~ ı2di IJtfl er 8 '!Our dr : 

ıı Karadenız i 
Ü Muntaz.ahı ve l.u~ı; flC)Sl.ı~ ; 

iiÜu n ı 1 uf ll narvapu.ruıs Ü Hazıran • 
fı 1) 'Z \ R ~nü ~kşarnı i 

!"\ Sirke:ı rıhtı-
mından hareketle Zonguldak, 1 

lnebolu. Samsan, Onıe, Or
du, Giruon, Gareı., Vakfı-

:! kebir, Trabzon, suımene Ve 

Ü Rize iskelelerine azimet ve 

H 
avdet edecektir . 

11 Tatalit için Sirkec:d.! 
H Meymenet bam altında acen
P. tahğına müracaat. 

Telefon: lstanbul 2134 1 
Vapurlanmız her Pazar i 

muntaıamen hareket edecek· li 
ii lerdır, il 
-=1m111111111mı:s:mr.:mmı::::::::::::c 

Madeni Eş'a Fabrikası 
TQrk Anonim tlrketlnin 

29 ha7.lran 930 tarihinde içnmaı mu
karrer huluııma:.ına ve hugünkti tarih 
ıle şirketin yi.ızde doksan hl$sesine ma
lik hi seClarlar tarahndan vukubulan tah
rırl talebe mebni tirketin 29 hazıran 930 
tarihine müsadıf pazar günü heyeti l. 
mumh·e lçtimaının ruınamel müzakere i · 
ııe ( Şirkcdq feshile tasfive mcmurlannır 

ntihabı hususun unda il•' e olduğu ticaret 
kanununun 359 368, lncf maddeleri ah
kamı mucibince JIAn oJunur . 

"' llllU'tlbilı 

Muzayedc fkrat 'o. 
bedeli 

Mcrhunatm semti m~hııri He cinsi 
ve Mir evafı 

Borçlunun ismı 

Lira K. 

120 21673 BGyDkadada Maden caddesinde Ayanikola 
aokağancla cedit 71,71-1,73No.lı bodrum ka
tında: iki taşlık, mutfak, oda, halıl, birinci 
katında: methal dört oda, sofa ikinci katın
da: dört oda bir haliyı Ye haricen ahırı 
ve su menbaını muhtevi (1770) zira ana
nın ( 154) zira mahallinde mebni (7000) lira 
kıymeti muhammeneli kigir hanenin 
tamamı. AyfC Huriye H. 

200 22499 Bakırköyde kartaJtepe mahallesinde 
incirli caddesinde cedit No: 63, 65 
bodurum katında: üç odM, iki bala, 
psulhane, tatlık, mutfak, kiler zemin 
katında: sofa, 5 oda iki haJA birinci ka
tında: beş oda, sofa, iki hali, llzeri çatı 
aralığım muhtevi ve ( 15 ) dönüm arsanın 
(300) zira mahallinde mebni ( 4500 ) lira 
kıymeti muhammeneli budurom katı klr
J"ir üst tar ah ahşap maa tarla ve ahır 
bir hanenin tamamı. Aliye ve Saniye hammlarla Şemsi 

Nazmi ve Orhan Beyler 

93 22510 Kadık6yünde Raaimpqa maballeainde 
Mwrhoj'lu sokağında cedit No. 35 zemin 
katında: Methal iki oda, sofa, hell, birinci 
kabnda: lki odi2, heli, çata kabnda: Asma 
merdivenle çıkılır bir oda, haricen mllsak· 
kaf harapça mutfağı muhtevi Ye 189 zira 
arsamn 100 zira mahallinde mebni 1500 
lira kiymeti muhammeneli ahfap hanenin 
tamamı. Sllleyman Kimil B. 

180 22524 Bakırk&yde Kartaltepe mahalle ve cadde-
sinde cedit ve N. 45, 47 zemin kabnda: 
ilci mutfak, oda, bflık. bell, birinci ve 
ik.nci katlannda llçer oda, birer ıofa, 
birer hellyı ve tahbnda bir 1&bbh dOklclm 
muhtevi ve 193 zira anamn 155 zi. a ma· 
hallinde mebni 2000 lira kıymeti muham· 
meneli ahpe, hanenin tamamı. Fatma ti. 

2~0 n599 1'luköyd.~ maballeainde Çopliik 
sokağında cedit 12, 14, 12, 14 No. b 
zemin katlarında: Birer methal birer laflık 
ikişer mutfak, ikiter heli d&rder oda, 
birinci katlarında: Dörder oda, ikifer mut-

fak, ikiter heliyı muhtevi ve 1491 zira 
arsanın 31 O zira mahalinde mebni 2400 
lira kıymetı mubammeneli iki abıap hane-
nin tamamı. Y akup Ata 

S0 22645 Kasımpıtada KBçOkpiyalepqa mahalle· 
sinde Tahtak6pr0 sokatında cedit 10, 12 

~o. lı zemin kabnda: İki oda, heli mut
fak iki methal birinci katında: Bet oda 
'e heliyı muhtevi ve 500 zira ananın 

150 zira mahallinde mebni 700 lira kıy· 
meli muhammeneli ahııp hanenin ta-
mamı. Müteveffa yllbzqı Kimil Ef. Vereteai Fatma 

Zehra ve Doriye H. lar Mehmet CemalB. 

lO 30009 Kocımustafapapda Uzunyuıuf mahalle-
sinde Lalezar sokağında cedit 14 No. h 
iki katta iki oda, mutfak ve hellyı muh
tevi ve 153 zira arsan n 50 zira mahal
linde mebni 300 lira kıymeti mubammeneli 

ıhtap hanenin tamamı. Müteveffa Terlikçi Kadri 
Efendi vereıui. 

Yukarda ikraz numaralarile cinıi, mevkii ve ıair mfiıtemilAb 
yazdı ıayri mebkul f!mval hinların:ia gösterilen bedeller ile taliP"' 
)eri _.bdeainde takarrür ederek i11alei evveliyeleri icra kılınmıı 
oldujuac:lan yOıde beşten aşığı olmamak üzere zamma talip olaa
larm bu illn tarihinden itibaren otuz bir gtın zarfında yftzde on 
nisbetinde pey alcçelerile her gün ssat ondan on altıya kadar 
Bahçekapıda dördüncü vakıf handa ikinci katta 14,17 No. da Valcaf 
J>aralar mildürlüğJne müracaat etmeleri ilin olunur. 

istanbul hilali ahmer merkezinden 
Görülen luzum uzer:ne mübayaası mu'<arrer takriben 430,000 

kilo ıarı m111r yeni çuval içinde ve paket halinde çOrük, kokulu, 
avarya olmamak ve kuru bulunmak ve vapurda tealim edilmek 
prtile ve kapalı zarf uaulile miinakuaya koaulmuttur • Münakasa· 
ya upri iki yiiz çuval verebilen iftirak edebilir. ltamna talip olan
lann haziranın 15 inci pazar gOnll 1&at badezn•al ilçe kadar yllıde 
yedi buçuk telllioat akçaları ve mikdarı kifi nllmunelerile C.ial
oiluada bi.Wi •• tDerkeıiDe mlracaatlan. 

M e,Ji talep et••--
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Cınteye goncıetHc<d• mel·tt'plamı lizcrlnc idare içinse ( Jdarc) yaı.ıya l 
tlt se f'"az.ı ) l~arctl \on imalıdır. 

MATBAA VE iDAREHA~E t1 
trrA1'BUl.. Babıa!L ~nkara caddesinde • V • .\KrT yı;RD • 

,,,,., ........ ..,.,,,.,,. .,.,.,,.,. .... ,. . l ı111 f'tt. ,,.,,,,.,,. ...... ,.,., ..... .,.,,,...... ,..,. .. rwıı 

• hıt .r. ........... llh r ..... c. urıuht<&n k••• r ..... ı .lefu.!I.. 1 
tııtıı5' 

Td. 1Qi0 (tdare) J971 ıYazı)1202 (Kitap 'Telgraf . \•akıt. po~a 
lıl_ t' ı -

Haşaratı 

ö1dürenler 
arasında 

ayda Daima Birinciliğ• Kazanır~. 
FAYDA daha müessir, daha mükemmel ve yara yarıya ucuıdur. Tahta kurusu, ıinek ve aair haferatı yumurtaJarile imha eder. Kokusu hafif ve leke yapına%· 

lara, hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA ismine dikkat ediniz. Bütün devair ve müessesat FAYDA istimal eder. Hasan Ecza deposu. 

---66,666 _a_d;t-t:;rb~ i~~li----,~;1ay;t;·-d~ı~2-;;;;~,~-;,;t;;J;,; :--!!~ ~~~} ~ ııı 
Tütün inhisarı umumimüdürlüğünden 

idare için mevcut nümunesi veçhile bezi idare tarafından veril
mek şartile 66,666 adet torba diktirilecektir. Taliplerin her gün 
gelip numuneyi görmeleri ve pazarlığı için yüzde yedi buçuk 
teminata muvakkateleri ile 16 - 6 - 930 Pazartesi günü saat 11 de 
Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

Bandırmada muhterik fabrika binası 
. 

taınıratı 

Tütün inhisarı umumi müdürlügünden 
Bandırmadaki muhterik fabrika binasının (!poya tahvili için 

enelce ilAn edilip bilahare feshedilen münakasaya iştirak eden 
taliplerin idarei merkeziye Mimari şubesinde hazırlanmış olan 
şartnameyi müzeyyeleyi ahz ile inşaat mahallini gidip gördükten 
ıonra 18-6-930 Çarşamba günü saat 10,30 a kadar yeni teklifna
melerini kapalı zarfla Galatada mübayaat komisyonuna tevdi 
etmeleri. 

200 ·çuval nişasta 

Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden 
Cibali fabrikası kutu imalatanesi için yerli malı olarak 200 çu

Tal aişaal'a pazarlıkla alınacağından itaya talip olanların nümunele
ri ile birlikte pazarlığı için 16-6-930 pazartesi günil saat 10,30 
da yüzde yedi buçuk temınatı muvakkata!arile Galatada mübayaat 
komisyonunda bulunmaları. 

* * 
B: ' 1 1dırmada miidiiriyet binası inşHatı 
Tütün inhisarıumumt müdürlüğünden 

Bandırmada müdüriyet binası kapalı zarfla münakasaya konul· 
muştur. Mezkur inşaata ait resim, ~artname ve sairesi üç lira mu· 
kabilinde verileceğinden taliplerin idarei umumiye Mimari şubesi
ne müracaatla almalan ve 21-6-930 cumartesi günü saat 10, 30 a 
kadar za.rflannı Galatada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

Eskişehir vilayetinden: 

Yalova Hamamyolu hususi şartnamesinin on beş:nci maddesin
de bu yola •İt ferşiyat taşlarının şartnamede gösterilen eb'adına 
nazaran bunlann el ile kınlmasına imkan olmadıgı tecrübeten sabit 
olduğundan taşların el ile değil konkasör He kıralması lazım gele
ceği alikadaranca kat'iyen malüm olmak üzere ilan olunur. 

Kütahya C. Müddei unıumiliğinden: 
Belediyece kabul edilen birinci derecede harcı Ekmekten ve 

beher adedi 300 dirhem ve yevmiye asgari 150 azami 350 adet 

Kütahya Tevkifane ve bapisanesinin ihtiyacı için 1-7-930 tarihin

den itibaren 931 Mayısı gayesine kadar 11 aylık ekmek temini 
için 27-5-930 tariliinden itibaren bir mah müddetle kapalı zarf 
usulile meYkü münakasaya konuldu~ ve 28-6-930 tarihine müsa

dif cumartesi günll ihalesi icra kılınacağından taliplerin teminat 

akçelerini muhtevi teklif mektuplarım ihale gUnü saat 15 şe kadar 

münakasa komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri 
ilin olunur. 

KBnıemen 
bu hayvanı 
öldürünüz!~ 

Sivribisar-Sarıköy yolunun 14+243 Uncü kilometresinde Uç 
metrelik menfezin müceddeden inşası 25-5-930 tarihinde 15·6-930 • 
pazar günü saat 16 ya kadar 1456 lira 16 kuruş bedel ile müna

KUçOk etyrtaı~ı., t•lnı• baoıanna bOtUn' 
vahşi hayvanattan daha bOyOk mazarrat ya
par! r. Her· lleçtlklerl yerde ısıtma ve sair' 
öldürUcQ ttaatalıkların tohumlarını saçar
lar. Onları adı ~fradı allDtıden uzaklattırı. 
nız ve bunun. lçfn F'flt ı ıatlmal ediniz. 
Flit sinek, afvrı ••nek, plra. güve, karınca.. 
hamam bbcetı, tAlhta kurulan öldürür ve 
yumurtalarını im"• eder. Tehlikesizdir. 
Kat'iyen teke yapmaz. f'lltl hafarat OldürU· 
cü diğer mayllerle karıttırm yınız. Sarı te· 
nekeye Siyah kufata dikkat ediniz. 

kuaya vazolunmuştur. 
Taliplerin yevmi. ihalede bedeli keşfin % 7 ,5 ğu nisbetinde 

teminat ve resmi ve işin devamı müddetince ehliyeti Nafia daire
ıiııc~ kabul edilebilecek bir fen memuru istihdam edeceklerini 
taahhüt etmeleri lazımdır. 

Yevmi ihalede Encümeni vilayete ve yapılacak inşaat hakkında 
malmnat almak istiyenlerin Nafia başmühendisliğine müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Bc-..::,,~r;:--::,,~c::-..::::a~c:--::1c--:::1~r::--:::1c:--::,,c--::1~ :J)aha _JGbulı _6lclürür 
fO 

1Jmuml Deposu :J. BERT we ŞOREKASI lıtanbul. Galata Voyvoda Hal1 M KAPPEL . . ~ 
E tamamile tekemmül etmi1 9 ----------- -----,.....;.... _____ ------
~ F.an! ~!Lıı.1: !~ !~ı~ !.ı .... ı• ~I Nafıa :Vekaletinden: 
C'!J ettiii makina KAPPELdir Hafif, metin ve zari. ~ Ko~m pr umm ~ 

~ 
Her ciheti teahhüt olunur, ve taksitle aatıltr ~ ınsa.sı 

Türkiye yegane umumt aeenlc$ı 1 
Y. Şinorkyan. lıtanbul. Sadıkiyc · han 31-33. Tel. S 2256 Aııcyseri·Sıvas yolunun 62 + 530 kilometresınde kam betonarme 

EC~:=c::::-.::::,~C::::---::::IC::--::::l~~C-..:::l~:::::t~C:..._::#C:--:A~ iki gözlil ve 2X14 m. tulünde Sar1oğlao köprüsünün ınşası kapalı 
İs tan bu 1 P. T. T. B. m u·. d u·. r- zarf usulile ve yirmi bet gün müddetle münakasa1a konulmuştur. 

MOnakua 1 temmuz 9JO salı günü 'aat on beşte Naha ve-

lu• • ğu·. nden: klleti mllste§arltk makammda müteıekkil komısyon tarafından icra 
edilecektir. 

1 - Yalovada müceddeden inşa ettirilecek posta ve telgraf Taliplerin ihale gtınilndeo lia'kal iki giin evci yollar umum mO-
merkezi binası kapalı zart uselile münakasaya vazolunmuştur. dUrlüğilne ehliyet vcstkalarını ibraz eylemeleri ve ihale kanunile 

2 - Münakasa 23 - Haziran - 930 tarihine müsadif pazartesi ~rtnameler tarifatı dairesınde bazırlıyacakları teklif mektuplannı 
gUnü saat 15 te yapılacağında istıyenlerin kroki ve şartnameyi makbuz mukabilinde vekalet müsteıarhğına tevdi eylemeleri ve fe
görmek için şimdiden ve münakasaya iştirak için kapata ve mem- raiti öğrenmek üzere lstanbulda Nafıa liasmUhendisliğıne, Ankara
hur teklifname ile yukarıda yazılİ günün muayyen olan saate ka- da Y o lar umum miidürlnğUne müracaat etmeleri lazımdır. 
dar İstanbul Posta ve Telgraf baş müdüriyetinde müteşekkil ko- Proje ve tartnameler Ankarada Yollar umum müdürlüğünden 
misyonuna müracaat ve tevdi etmeleri ilan olunnur. 10 lira mukabilinde alınabilir. 

IKüçük nanl8 
. ' lllialiilCE• Her s'Jn ıu•ırollJlluı' 1 ı 

•'' :••••••••Tarife• ~ 
: 1 Defalık turıı' # 
: 2 • • ~ 
: J • • 1 
: 4 ,, " 
: ihtiv11ç kalmaJ'ırı~ 
: caya kadar (azam' 
: 10 defa) i14n edil' 
: mek -flzere ma1'111 

: Abonelerimizin her Oç ı!
: bir def ası meccanen! 
: 4 satırı geçen ııanıanıı t 
: için 5 rr kuru~ ummoJnıı~;·,, 

··i(ı;~·;;k·~ .. s~t, 
Satılık - "Evernear .. 

sistem bir Amerikan ba\·ulıl 
hnporlörü Btanpunset ehven 
tır. Bahçekapı Anadolu bı!' 
müracaat ~ 

Kiralık - Sirkecide ~ 
mii ka11ısında 29 No, Tiitıl 
dışariye azimctim dolnyısile 
lıktır. __,/; 

Kiralık Hane - Be 
bahçe., Mısırlıoğlu oknğt .1~( 
da. Taliplerin MezkQr maJIV 
Mehmet Efendıye müra~ 

SatıJ11 
Ucuz Ford otom(;bl 

nılmı~ açık bir ford otoıtlofı 
fiatla acele satılıktır. görıııer 
etmek arzu edenlerin Gaf#11" 
nl soknjtında Yakut hanınd' 
rnilracaatlan ,/ 

Muht~ 
Matmazel Anjel ~ 

enJeksi ron mütehassısı. 'f• 
Fınn sokak No ı O A 

Yazı makinesi ~ 
Remington markalı T .., 
klAvycli . idarede ı ı nurıı" 

1 l 1 l,t ~ ~ 
Satılık 111e~r 

Beşiktaşta Abb' 1 
.şerifi bavlısında bul0 

1 • ti' 
ça mamul ve gayrı tJ 
mer bilmüzayede ~·· 
4 haziran 930 tarı~Ji 
ren yirmi gün rnU (o 
milza vedeye konıU~f' 
olanların ve daha ·~ 
mat almak istiyeııleflfl1 
ran çarşamba güııO A~ 
kadar Beşiktaşta ve 
54 numarada ınnte · 

vı:ı:>' kamlığına ve ye ~ 
- ı o.ıı saat on uçilnaen f 

dar lstanbul Evl<tl • .. eıı1 
tinde idare e. cuıı> 

~ ,. git 
Kiralık ka ti 
Beşiktaşta Akııfe ,ıl 

numaralı haneler ... :dl 
tile icar ediJecegı ~ 
tanların hnzıraoJJl l cJ. 

.. ü saa 
çarşamba gun k"rd' 
dar mahalli ıneı u '9' 

11. }<sf .1 
ralı müteve 1 d• ,. 
ve yevmi ıneı~(ir "-dl 
Undeıı ' on beşı~e le i 

d• • etJJlP 
evkaf mu ırıy etıfl 
menine müracaat 1 

v A: ~i·1 
T abıişlerını f 
Mı ul mu dür= }lt. 


