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eker ve Petrol Haydar Rifat Beyin telgrafı 

"Haksız olarak burada hürri
yetimden mahrumum ,, 

Adliye vekiline çekilen telgraf şöyle 
nihaye buluyor 

İnhisarları bugünden itiba
ren ilga edildi 

idareden 4 senede ne kadar şe-
ker ve petrol geçti ? 

DÖRT SENE ZAÇlF-\NCA 

ŞEKER 

300, OOH 

roN 

Şeker ve petrol inhisar idaresi dün akıam 
teımeo ilga edilmiş ve bu sabahtan itibaren in
hisar idaresinin aldığı resmin Gümrük tarafından 
tahsiline başlanmıştır. Diln şeker ve petrol inhi
ları mfidürü Hilsnü 8. son defa olarak makamı
na gelmif ve tasfiye muamelatına nezaretle meş
gul olmuştur. Mumaileyh dün kendısile görilşc:_n 
bir muharririmize idarenin kurulduğu andan lig· 
•edildiği güne kadar gösterdiği faaliyet hakkında 
tunları söylemiştir : . 

- İdaremiz 1926 senesi bidayetinde tesıs e-
dılmiftir. Bu müddet zarfında idarenin elinden 
300 bin ton ıeker ve 210 bin küsur ton da pet• 
rol ye emaali maddeler geçmiftir. idare bunlar
dan ıekerin kılosundan 27,5 kurut inhisar resmi 
alınııtır. idare resmen teırinevvelde lağvedilecek
ken ticari 11\ll:!hPde.ve nAYP.LİciD bu "n kadal" 
almış ve şim<li faaliyetine nihayet vermiftir. 

Yalnız tasfiye muamelesinin ikmali tetrinevvele 
kadar ıilrecektir. Maliye YekiJetinin emri üz.erine 
memurlarımız Müskirat ve Tütün fohisarlanna 
Yerleıtirilecektir. Bunlardan Miiskirat idaresi ha· 
len kadroda münhal bulunmadığım ve Tütün ise 
20 mOnhal olduğunu bildirdiğinden şimdilik 20 
"'enıur Tütün inhisarına tayin edilecektir. 
gG Şeker ve petrol inhisarının liğvile alınacak 
iı ~~lilc resmi yüzünden şeker fiatlannın art8:~-

U~ünülmüş ve buna bir çare bulunması ıçın 

:.ehrirn:z Ticaret odası tarafından Iktısat vekile
ıne tel~afla müracaat olunmuştur. 

le Dün memnuniyetle haber aldığımıza göre Ve
Alet bu müracaatı ehemmiyetle dikkate alarak 

llleıele üzerinde tetkikat yapmış ve neticede 
~ecliı lkttsat encümeni tarafından dahilde yapı-
811 ve hariçten gelen şekerden alınan % 6 mua-
y'le vergisinin kaldırılmasına karar vermiştir. 

•lııız bu muafiyet tekerden imal olunan mad
~elere şamil olmadığından Ticaret odaıı mecliıi 
b Ugün fevkalade olarak toplanacak ve Vekiletin 
d u karanna te~~kkürle muafiyetin tekerli mad-

elere de teşmıli vekiJettne rica olunacakbr. 
f' Muamele vergisinin kallcmasile arbk ıeker 
ıatJarında yükselmek tehlikesi kalmamlf olup 

Yalnız okka başına 20 pıra okturva bedeli olarak 
artacaktır. Buna mukabil inhisarm liğvile bera- ' 
her mutavassıtlar da azaldığından teker bir el
~en tüccara gelecek komisyondan kazanılacağm-

'% an fiatlar daha düıecektir • 

1 temmuzda 
~en Sivasa varacak 

Ankara, 3 (V akıt) - Kayseri -- Sivas battı 
bir temmuzda Siva1a varacak ve Sivasta o gün 
merasimle küşadı yapılacaktır. Merasimde muh
telif vekAletler mfimessilleri bulunacakbr. 

Kibrit iti vekiller heyetinde 
Ankara, 3 (Telefon) - Kibrit inhisan itilAf

lıanıeai yann vekiller heyetinde görütiilecektir. 
Perıcmbeye imzası ve önfimllzdeki hafta batında 
~a taıtikine ait kanun liyihasının mecliıte görO
!Ulmesi muhtemeldir. 

"Makamınızı ifayı vazifeye davet ederim!,, 
Avukat Haydar Rifat B. in riblidir. Şu halde ilk saatten 

hapsedilmesine Nhım B. in şi- beri hakıız olarak hürriyetimden 
kiyetnameıini llç ayhk mllddet mahrumum. Makamınızı ifayı va-

geçtikten aonra zifeye davet e-
verdiği kaydile diyorum. 
itiraz ederek ka- Havdar Rif llt 
rann taıhibi Ye 
hemen tabliyesi 
talebinde bu· 
lunduğunu, isti• 
dasımn lstanbul 
mUddei umumi-

Jiğince Eskiıe
hirde bulunan 
baımüddei u
mumiliğe gCSn
derildiğini yaı:

mlfbk. 
Haydar Rifat 

B. , dün bu hu
susta Adliye 
vekAletine fU 
telgrafı çekmiş

tir: 

«Tem · , be-
,.....,:;,-ıı:~ .............. ._....;,,,,~-~~ 

Haydar Rifat 
B.i dlln hapis
hanede ailesi, 
vekWeri, Dr. 
Abdullah Cav-
det B. ve diğer 
birçok zevat zi
yaret etmiştir. 

Haydar Rifat 
B. , bir mubar
ririmize ıunlan 
aöylemiıtir : 

Dfin Anka
nda bakalan 
davamda iki İl· 
tinabe varakası 
okunduğunu ve 
Adliye vekili 
tarafından veri· 
len iıtida üze-

inci rine de avukat 
maddesi ile Galip Hikmet, 
mahkum etti. HovdiJr Rif at B. mGddef umumi 
Cürme esas tutulan istidam, 28- Kenan ve miistantik Nizım B.in 

9-929 tarihlidir. Nizım B. in ti· ıehadetine mOracaat edılmesine 
kiyelnamesi ise 29- 1 • 930 ta- [ Alt urah 2 ınci sayıfamızda] 

fransız ~ostumuz 
Ceneral Mujen 
neler anlatıyor? .. 

" lnkılAbınii.'i"b;; de muftehl· 
rim, Ankara 9ok güzelletmlt ,, 

Ceneral Mu/en 
İatiklAJ harbi esnasında Anka

rada bulunan ve aon günlerde 
Ankaraya gidip dCSnen Türk 
dostu Ceneral Mujen dün ken
disi ile konUf an bir muharriri· 
mize fU beyanatta bulunmuştur: 

- Tllrkiyeye çok sevdiğim 
bazı Tnrk dostlarımla konuşmak 

[ Alwafı 2 inci Si) ıfamızda J 

nis ıe~ri namınn 
Roma şenliklerin
de bulunan kızlar 
hansa ile ltalva 11.ra~rnda 

bir ihiilA' mı çılciJcak f 

Ni~ ıehrinden bir manzara 
Nis, 3 Haziran - Fransa hü

kumeti, Romada yapılan ıenlik
ler milnasebetile Nis tehrini 
husuıi kiyafetle temsil eden iki 
kız hakkında tahkikat icap et
miı, bu kızJan Romaya gönder
miı olan ve Pariste oturan Fa
fist komiserini hudut haricine 
çıkarmıya karar vermiştir. 

Huduttan çıkmak icin Faşist 
komisere bir hafta mühlet veril
miştir. 

(Alttarafı 4üncü ~a,•ıfamızdı) 

• 
Italya - Fransa 

Rekabetine dair vakıf ane 
Bir tetkik 

Y arınkl SllV•mızdll 

Galatasaray 
Dün Af manyaya 

hareket ettiler 
Okuyucularımıza bütiin miisr ... 

baka haberlerini verece(]iz 

Galatasaray birinci fatl>ol takımı, dan lima
nımızdan Kaıtenceye hareket eden Romanya Ta-
puri)e Merkezi Avrupada yapacatı turneye ~k
mışbr. 

Kafile kulDp reisi Abidin DaTer Beyin riyaseti 
altında yirmi bir kişiden mllrekkeptir. 

Giden oyuncuların isimleri tunlardır: 
Avni, Mitat, A11m, Nihat, Supbi, Vedat Rıza, 

Hüseyin, Mehmet, Ercüment, Kemal Şefik, 'Rebii. 
Kafile içinde kulnblln yeni futbol antren&rll 

Lembek ile bazı Galata1arayblar da bulunmak· 
tadır. 

Müdafi Burhan, babası birdenbire rabattızlan
dığı için gidememiştir. Bu vaziyete ~or Gar.tı-
aaray aeyahete z•yif bir kadro ile ç.ı • 

Evvelce de yazdıtımız fibi GaJatuaray ilk 
maçını yarın Bokreıte YOventlia takımı ile oynı
yacak, ondan 90Dl'a Almanyaya geçecektir. 

Ayın sekizinde Almanyada "XX Ye onunda 
Drestende maç yapacak mliteakıben Viyanaya 

1930 
Daktilo kıraliçe 

En seri, ve 
en do(Jru 
yazan dak
tilografı 
seçmek ;. 
çin gaze-

temizin aç-
tz(Jz müsa

baka .., .. 
Bu müsab11.
kllViJ Türkçe 
vazanl11.r da, 
Fran~1zc4 , ll• 

unlar da i~-
tırt1k eciebilir. Semiha Ali H. 

İttirık için müreoaat edenlerin isimlerini 
ne,re devam ediyoruz : 

26 - Rakır koyünde İncirli No. ıs de NeclA Şilkrü H. 
27 - Pangaltı Bilezikçi sokak 'o. ~5 de Mediha H. 
28 - Po tahana memurlarından Marmu:el 1 • Z . 
'29 - Mü klrat lc \"azım inhiilnnda le\ azım kısmında 

Müşerref il. 
30 - Tayyare plvanko müdüriyetinde MclAhıt Rıd,·an H. 

Yeai tefrikanıız Ma al e yarın başlıyor 
Yazan : Sel.thaitin Eni$ 



-- Ha;;;~,.4 Rif;ı B;y'!!!!!!i~n~te~,g~r~a!!!!!!!!!rı!!!'!!!'!!!!'!!~L&:~:~:::K::ı:T::~.~n::T:~ı~..,..L~--c~-~·:~A§'~v~!~~=f ::~ 
"Haksız olarak burada hürri- 1 

d h T eküt kanununun mü- Gene istimzaç · 
Yetim en ma rumurn '' k' se-

k • · d Gene Ankarada 1 

Üst tar&u birinci sayıiamızda 
karar verildiğini bugünkü gaze
telerde okudum. Okunan istinabe 
varakalanndan biri Sandıklı hi· 
kimi İbrahim B. in ifadesine 
aittir. 

Bu %at, sorulan şeylere karşı 
ademi malümat beyan etmiştir. 
İkinci istinabe varakası da, 
Bursada avukat Nefet B. in 
ifadesine ait bulunuyor. Bu da 
malunıati olmadığını söylemi~tir. 
Şahitlerin ademi maiümat beyan 
etmeleri, çok doğrudur. Ç1inkü 
kendilerine haberdar olmadıktan 
ve olmaları mümkün olmıyan 
ıeyler sorulmuıtur. Biz, bu .şa
hitler iç.in " Adliyede Adüye 
vekilinin müdaha•esi olduğunu 
ve teair yaphğını biliyorlar. Bu 
cihetleri .aorunuzu dedik. Halbuki 
onlara "Nazım 8.in maaşına zam-

ınolunmUJturtgazeteciler davasınm 
Buraay naklinde Adliye vekilinin 
emri, müdahalesi var mıdır, irti
şa maznunlarmdan Jak Basat 
Bf., Adliye vekilinin müdahe1~si 
üzerine mi tahliye edilmiştir, bu 
maznundan beş bin lira kefalet 
alınmışken diierleriııden onar 
bin lira mı alınmıştır?» gibi su· 
aller sorulmuştur ki bu phitler bu 
buausab tabii bilmezler. Ruya· 
larından bile geçmemiftir. 

İzmirde Aydın demir yolu 
müdürü iken bu müdüriyetten 
aynlarak elyevm Londrada gös
terdiğim ikametgahında bulunan 
Mister Meni9in ifadesine müra
c~ ;:1t edilmek için Londra ıeh
"' nı • erliğimiz marifetile istinabe 
-mlmak laz mgelirken bu zab 

:znıirde arayarak orada buJun
ı, a Jığıncl.an bahisle mumailey
h in ifadesine müracaat edilme
miştir. Bu şahidi gösterdiğimiz 
ikametgahında aramak lazımge
lir ve orada ifadesi alınmak 
lazımdır. 

Adliye vekiline isnat edilen 

cürUmlerden Basat Ef. nin tah
liyesine müdahale etmesine dair 
olan iddiamızı isbat etmek için 
muayyen ıahitler gösterdim. Mü
dahalenin icrasına tahitler gös
teren, benim. Benim davamı be
nim şahitlerimle isbat etmek 
lizımgelirken ve bu hakkı ka
nun bana muhtelif yerlerde 
reis ile müsavi olmak üzere 
verirken, benim ıahitlerim bir 
tarafta atıhdurmakta ve müda
hele olup olmadığınm anlaşıl
muı için adliye vekilinin müda
heleyi yaptığı zatın şahit olarak 
dinlenilmesi talep olunmaktadır. 
Acaba hakkın Ye hakikatin bu 

geçilecek ve orada Usturya ve 
diğer bir profesyonel takımla 
ayın J 4, 15 tinde iki oyun oyna
nacktır. Takım oradan doğruca 
dönecektir. Galataıaraya muvaf
f akiyetler temenni ederiz. 

* 
V AKIT okuyuycularınr Gala-

tasaraym maçlarından günü gü
nüne haberdar etmek için bir 
anlaşma yapmıştır, 

Galatasarayın ve Milli takı
mımızın kıymetli sağ açığı Meh
met Salim (Leblebi) Bey kafi
lenin seyahat intibalarını ve 
maçların tafsilatını te'graf ve 
resimli mektuplarla V AKIT a 
bildirecektir. 

suretle örtülmesine veya örtülü 
kalmasına imkan ve ihtimal ta.
sa vvur eden var mıdır? 

Sonra, Kadriye H. meselsinde 
dava yolsuz olarak İzmire nak· 
Jedildiği zaman, İzmir müddei 
umumisi Ankaraya çağrılml§b. 
Ben bu işe müdahale vaki oldu
ğuna dair aylarca evvel Büyük
adada iki şahit gösterdim. Bu 
şahitler bir kere bile dinlenilmek 
iltizam olunmadı. Şimdi Adliye 
vekili mahkemeye verdiği arzu
halde bu işte müdahalesi olup 
olmadığının kendi gösterdiği 

şahitle isbatını istiyor. 
Adliye vekili, arıuhalinde 

" Gazeteciler davasının Bursaya 
nakline benim emir verdiğim 

söyleniyor, emir verip vermedi
ğimi lstanbul müddei umumisi 
Kenan B. den sorunuz J" diyor. 
Bu sual evvelce şu şekilde idi : 

"Haydar Rifat, vekil sırf şah

si iğbiraı ıddan dolayı bu dava
yı açbrdı, diyor, öyle midir?» 
İşte her şahide gitnıiş olan is
tinabe varakasında sual bu te
kilde idi. Bağırdım:" Hani ya, 
sırf tahsi iğbirarından dolayı 
:nerede demişim, hatta iğbira

nndan dolayı nere~ demişim?., 
Hu suallere ce•ap bulunmayın

ca bu ıefer sağdan geri edildi, 
sual bu şekli · aldı. Hayır, ben 
Adliye vekili hakkında •Kenan 
B. e emir verdi., de demedim. 
Çünkü bunu isbat edemezdim. 
Ben, ccBu nakil, bir faciadır dedim. 

Hiç bir kimse Türk mahke
lerini ve hükümlerini daha fazla 
bir surette tahkir edemezdi.Adli
ye vekili.benim bu sözleimi dünya 
ile beraber duydu ve bu işte 
bir mes'ul aramadı. işte kendi
sine vedia olan makamın nüfu
zunu bu suretle sui istimal etti. 
Bu sebeple mücrimdir.,, dedim 
ve diyorum. O ise emir verip 
vermediğinin sorulmasını istiyor. 
Ben onu emir verdiğinden dolayı 
tecrim etmiyorum ki! 

«Bazı zevata para verdiğini 
bigayri hakkın söyletmek için 
telkinler yapıldığını Mahmut E
sat B. benden öğrendi. Öğren
diği halde hiçbir muamele ifasına 
mahal görmedi. Bu da bir sui 
istimaldir. " Telkin mevkuflar 
hakkında tutulan istintak dosya
sından anlaşılabflirdi. 88 inci 
madde mucibince bunun getiriı
meıini istedim, Esasen kanun 
bu sübut delilimin duruşma es· 
nasında okutturulmasmı amirdir. 
Bunlar getirilme.Ji. 

"Zabıttan daha iyi bu hakikat, 
telkine maruz kalan mevkufların 
dinlenilmesile anlaşılır,, dedim. 
Onlara şahit gösterdim. Kanun, 
bu bapta bana reis ile ayni 
derecede bir kuvvet vermektetir. 
Bu şahitlerin hiç biri dinlenil
medi. Şimdi «Telkin cürmünü 
kim ika etti?» diyorı:;am, Mah
mut Esat 8. "Telkinin aslı yok
tur. işi tecrim edilen adamdan 
sorunuz,, diyor ve şahit olarak 
bu cürmü yapan Nazım B. in 
dınlenmesini istiyor. Bu, garip 
bir taleptir! 

Haydar Rifat 8., hapisanede
ki vaıiyeti hakkında da fiSyle 
demiştir: 

- Kızımın deciiği gibi bu sene 
kardayım. Ki . larım da ıu: 1 has-

za ereSI eSRaSJD a fjr.Jerjnden ,ce\'aP 

Başvekilimizin a1kış arla karşılanan ve kabul 
olunan beyanat ve takrirleri 

•Bazı vazifeler vardır ki bunları, her mıilli.hazanın fevkin
de olarak icr.a mevkiinde olanların ifa etmeleri lli.zimdır. ,, 

Ankara, 3 (Telefon) - Teka
üt kanununun 23 ücü madde
sinin müzakeresi esnasında Baş
vekilimiz bir takrir verdi ve 
takrirlerini izah için şu beya
natta bulundular : 

«Arkadaşlar bu maddeyi mu
talea buyurı:rken bir noktaya 
bilhassa lütufkarhğınızı celp 
etmeyi vazife saydım. Burada 
B. M. Meclisinin teessüsüne ka
dar dikktiniz uzatılmıf bulunuyor. 
Harp nnasında büyük kumanda 
mevkündc bulunmuş üç dört zat 
vardır iki onlar bu kanundan müs
tefit olamıyacaklardır. Onlann 
istifadelerini de temin etmek 
bizler için hem bir kadrişinasltk, 
hem de bir lütufkarlık olacaktır. 
Onun içjn riyasete bir takrir 
takdim ediyorum. Şark ve Garp 
cephesi kumandanlaklarında bu
lunanlar için hatırladığım bun
lardır. Tensip buyururdunuz ümi
dindeyim. Bazı -..azifeler vardır ki 

· her mülahazanın fevkinde ola
rak icra mevkiinde olanların ifa 
etmeleri lazımdır. (alkışlar) 

Müteakiben okunan ve kabul 
olunan talc.ftr ~ucluırı 

Yükseh Reisliğ P. 

23 lincil maddenin nihayetine 
atideki fıkranın ilavesini teklif 
ederim: «İstiklal harbi esnasında 
orduya veya kolorduya, büyük 
cepheye filen kumanda etmiş 
olanlardan tekaüt edilmiş bulu
nanlarm almakta oldukları te
kaüt tahsisatlarına ayda 150 
lira zammolunur. 

Bunlardan vekillik yapmış o
lanlar iki cihetten tahsisat al
mayıp yalnız fazla olan cihetin 
tahsisatını alırıar.,, 

Kabul edilen bu takririn hük
münden istifade edecek zevat 
meyanında Refet, Ali Fuat ve 
Ki2:1m Karabekir paşalar belun
maktadır. 

Ankara, 3 ( A. A ) - Büyük 
' Millet Meclisinde bugün bazı tek-a 

liflerin encümenlere tevdiinden 
sonra askeri ve mülki tekaüt 
kanunu Jiyihasımn müzakeresine 
gcçilmıttir. Kanunun müzakeresi 
eınasmda Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin teessüsünden itibaren 
8.M.M.reisliğinde bulunan ve icra 
vekilleri heyetine dahil olupta 
bilfiil vekillik etmiş olanların 

tanedeyim, belki yirmi gün 
sürecek bir istirahat, bir san
toryom hayatı. 2 - Nazım Beye 
250, cezaya ve saireye şu kadar 
vermek suretile bu bana 500 
lirrya mal olacak, halbuki bir 
Avrupa seyahati bir kaç bin 
lira ile kapahhrdı. 

3 - Velev ki Nazım Beye ve
rilse bile 500 liram memleket 
dahilinde kalacak. 

4 - Bu kadar az bir para 
ile sanatoryom hayatı RÜrerken 
kanaatımca bir de mücahede 
yapmıı bulunuyorum .. 

İlk günden beri hastanedeyim. 
bu itibarla hiç bir şikayetim 
yok .. 

tekaüt müddetini ikmal etme
miş olsalar bile kendilerine bi
rinci derece üzerinden tekaüt 
maaşı tahsisine mütedair yirmi 
beşinci madddsine bir f1kra ila
vesi için Başvekil ismet Paşa 
Hazretleri tarafından verilen 
takrir kabul edilmiştir . Buna 
nazaran istiklal harbı esnasında 
orduya veya kolordudan büyük 
cepheye filen kumanda etmiş 
olanlardan tekaüt olmuş bulu
nanların almakta oldukları te
kaüt tahaisatlarına ayda yüz elli 
lira zammolunacakhr. Bunlardan 
vekillik yapmış olanlar iki ci· 
betten tahsisat almayıp yalnız 
fazla olan cihetten tahsisat ala
bileceklerdir. Kanunun heyeti u
mumiyesinin müzak~resi ikmal 
ve kabul edilerek yarın toplan
mak üzere içtimaa nihayet veril
miştir. 

~~~--~--~~~ 

~1en1urlar apart!manı 
Ankara, 3 ( Telefon ) - Bu 

sene şehrimizde 500000 lira ile 
bir memmin aparbmanı yapıla

caktır. Bu husustaki münakasa 
yakında iJ:ı.. "''•1nacakb~=r·'-----

R us sefiri 
Ankara, 3 ( Telefon ) - Rus 

sefiri bugün hariciye vekilini 
ıiyaret etti. 

Ş. Kaya B. Anakarada 
Ankara, 3 ( Telefon ) - Da· 

hiliye vekili Şükrü Kaya B. bu 
sabah şehı imize döndü. istasyon
da bazı meb 'uslar ve vekalet 
erkanı tarafından istikbal ve bir 
müfreze polis tarafından resmi 
selam ifa olundu. 
Ankara ha pisanesinde 
Ankara, 3 (Telefonla) - An

kara hapisanesinde mahkumla· 
rm çalışmaları içiıı her türlü ted
birler ittihaz edılmektedir. 

Şimdiye kadar kese kağıdı 
imalathanesi, boyacılık, doğra
macılık atelyeleri, ku~dura ima
lathanesi, matbaa yapılmıştır. 

Hapishanede elektrik tesisab 
ikmal edilmek üzeredir. Hapis
hanede 100 adet te münferit 
koğuş yapılmaktadar. 

Bugün hapishanede mevcut 
koğuşların kafi gelmemesi yü· 
zünden 50 şer kişilik koğuşlarda 
80 kiti yatmaktadır. Hapishane
nin tevsi edilmesi muhtemeldir. 

Japon ın1peratorunun 
kardeşleri 

Paris, 3 ( A. A ) - Japonya 
imperatorunun kardeşi prens 
T akanatsu ile prenses Kikuko 
Parise gelmişlerdir. Pariste sekiz 
gün kadar kaldıktan sonra 
Londraya gidecekler ve geçen 
ıene duk D'yorkun Japonyaya 
vaki olan ziyaretini iade edecek
lerdir. 

An1erikada bahri inşaat 
Vaşington, 2 (A.A) - Bahri

ye müsteşarı M. Adams bahri 
konferansın içtimaından evel in· 
şaatı tatil adılmiş olan 10 bin 
tonluk 2 yeni kruvazörün yakın-
da tezgahlara vazedileceğini be
yan etmiştir. 

bekliyorlar verk 
Atina, 3 (Apo) - M. kilile 

zelos hariciye nazın ve ıe· 
mülakatında Ankara Yunan P"' 
firi tarafından gönderilen ~' ol· 
run muhteyiyatma muttali ııke 
duktan sonra mübadil eDl bıJI 
ait olan 5 inci madde ":·ıeıı 
edilmezden evel teklif e ~a· 
diğer tadilat bak'kmda A e
ranın noktai nazan istinııt\ ·,i 
dilmesi lazım geldiği fi '

1
,. 

dermeyan etmiştir. Zira yuııı,Jl 
nistan 5 inci maddeyi k~,. 
ederse Türkiyenin diğer n° e(lr 
larda ısrar etmiyeceği zaP11 .,di• 
liyordu. Bu maalde tanı;i01 .fy 

len talimat Ankara Yunan iP 

rine telgrafla gönderilmittit•d 0 
f . iıl e Ankara Yunan se ır . ~f 

cevap geldikten sonra yeoı ~ 
içtima daha aktedilerek kat'i 
vap kararla§tmlac~ktır. 

Demir kaburgal~ 
Chang Sha, 3 (A.A) - ti 

nan kıtaatile (demir kaburgalı , 
denilen ve Kangsiden Ha~ 
üzerine y: rümekte olan kodl 
nistler arasında Chang Sb~ 
garbinde ve cenubunda çarpış~ 
lar başlamıştır. Komünistler~ 
liyetçi hükumete ve Chiang ~ 
ichake aleyhtar olan Cb ı# 
Suehliangenin müttefiki bul~ 

~:~~~ardı;--~;mek iç;:-~, 
kele geçmişlerdir ·. . f!e bO 
(kaburgalılar) ın girışlıkle~ı. de 
hareketlerin kararsırlık ı~I 
bulunan vazlyet üzerinde bıJ (,it'' 
bir tesir yapacağı tahmin ~O' 
nuyor. Çünkü, milliyetçiler. 

1
, 

kfımeti Honan eyaletinin t1j. 
linde vakayii tacil edecek 1 

yette bulunmaktadır. 

Hindi Çinide ~·· 
Saygon, 3 (A.A) - 700 . ,i 

d ·· · · h · bir•" ar numayışcı azıranın ~-

gunu ellerinde Sovyet bayt• e' 

ları ol<luğu halde Vinlongh il~,t 
rine doğru yürümüşler, fa

1
,r 

bir müddet sonra dağıtılnııŞ 1• 

dır. 120 kişi tevkif olunnıuştıl 
Sükun iade edilmiştir. 

f ronsız ~ostum~ 
ı Ustaratı I ıncı sayıfamızdıı J b•' 

üzere geldim. Bugün ciha~a iJ'' 
riz bir şekilde gösterdiğiıııı 0e 
kılabınızla sizin kadar be~&Jıs· 
iftihar ediyorum. Ankarayı . tiııt· 
dan 4 sene evvel terketrıJl~930 
Fakat 1926 Ankarasile bit 
Ankarası arasında muazzaıı> 
fark var. ,,d· 

Yapılan binaları açılan y ı· 
deleri gayet güzel buldu.~~,uıf'· 
rın (bugün) Parise dön~Y bsfı' 
Son ve büyük hadiselerın gtlıı' 
zamda husule getirdiği. Y~~ad•· 
luk henüz tamamile za_ıl ~iç bit 
Bu milnasebetle şiındı tıırı•" 
işle meşgul değilim. tlaY~çiode 
sonunu tam biı: sükunet fşte 
asude geçirmek i stiyoru~· Jeıt'e~ 
b • • d' k' b d)I dtO t. • unun ıçın ır ı aşı ilk ı•r 
arzusile seyahat ederke~. eyi -1t 

satta çok sevdiğim T~r ıy 
Türkleri ziyarete geldırtı· ce.· 

Dün şehrinizde bu~~narı o ds 
neral Guro ile . gör.~ştu~~stlldur 
benim kadar hır Turk . 
Buna hiç şüphe etJlleyın. 
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Bu sene Matbuat cemiyeti ziyafetinde 
Lisan derslerine çok 
ehemmiyet verilecek 

30 ecnebi lisan mual
limi getirilecek 

Maarif Yekili Cemal Hllanll 
&eJin 6n0mlb.deki aene zarfında 
J'apılacak itler hakkında ver
dıji İzahabn bir kısmını dlbıkll 
laJnnada yazmıtbk. BugOn de 
'"'1anabn matebaki kıslDIDI 
dercediyonız : 

MQteheaaıa getlrlleoek 
- &tealekl tedrisat itibarile 

hu len~ yapacağımız itlerden 
biri de aan 'at ve ticaret mek· 
teplerimizin kuvvetlenmesine ça· 
Ltınakta devam olacak ve aan 'at, 
ticaret tedriaabmızm inkişafı için 
8ç ecnebi mllteb..... getirile
~ir. 

1krn81 mektepleri 19ılıoak 
bk ve orta tahsilini bitirmİf 

olan gençler için bir, iki senelik 
Banal mektepleri açmak proğ
ramımaz dahilindedir. 

Yalnız bunun için de bu nevi 
lllekteplere mamus muallim ye
tittirilmeai lizımdır. Avrupada 
bu itler için hazırlanan gençleri
llliz var. Onlar gelince Ankara 
laz emtitlallnde bir muallim kar-
8'1 açacataz, ilk ve orta mektep 
talebem için her yerde idarei 
beytiye kanlara te8İS edecejiz. 

Otu• profee"6P ı•llJor 

- Olaemllzdeki sene en çok 
ehemmiyet vereceğimiz işlerden 

biri de lisan tedrisatıdır. Otuz 
·• ıkacler ec11ebi lisan muallimi ge

tirteceiiz.. Bir kısım liselerimi
zin liaan tedriaabnı onlann eline 
Yereceğiz. •• 

Dıier cihetten liaan muallim· 
lerinin usullerini tevhit auretile 
:-ınmlerimizden azami istifa
e,e çalıtacaiız. 

rirrı~Jı katiyetle / a6yliyebili-
IQ Gç ıene mOtemadi bir 

:!;nıa aayesinde liselerden çıka· 
d l•nçler bir ecnebi lisanın· 
L aa bir ilım kitabını okuyup an· :cak ve fikirlerini ecnebilere 
~ •~bilecek bir hale gelecek
erdır. Bu kadar liaaıı bilmeyen 

talebenin liselerden çıkmasına 
:.e1dan vermeyeceğiz. .• 
~·" •lnema ve kclt~pheneler 

, l 1-!~•. aenedenberi millet mektep
·~e okuttupmuz vatandaı· 

, ~ mecmuu bir milyonu geç· 
"Diftir. Fakat yalnız okutmak klfi 

~ dejildir. O"umaj'a 6ğrenen va
tandq)ann okuyup istifade ede

i bileceii kitaplara bulmuı iktıza 
ı eder. Bu sene kitapçılardan 
~1000 liralık kitap aldık. Bunlan 
alk okuma odalarına tevzi edi
r_o~ Ôntımllıdeki sene de bu 
~~Jete devam edeceğiz. Aynca 
kın tenvirine yarar filimleri 

lylermize kadar g8t6rererek 
~ faydalı olmak tetebbO.Bn

e baluaayoruz. 
Ba sene seyyar sinema ve kl

tlpbane yapacak, bazı k6ylere 
16Ddererek tecrllbelerde bulu· 
llaeaiaz. -------

Guro şerefine 
• Vali vekili Muhittin Bey din 
ı-....ı Garo feJ'CfİDe Serlddor
hada bir wiyafet vermif ft zi
hfete kolordu kumandam Ş&lc
rtl Naili pqada plmiftir. Je-
11eraı dlln alqam Aakaraya ha
reket •tmiftir. 

Ahmet İhsan Bey bir nutuk irat etmiı ve 
İsviçreli M. Henneberg cevap vermiıtir 

Enelki alqam T arabyadaki 
Tokatbyan otelinde Turing 
kongreıi aıuma latanbul Mat
buat cemiyeti tarafından bir 
ziyafet verildiğini yazlDlfhk. 

lstanbul Matbuat cemiyeti 
reisi Hakkı Tarık Bey Ankarada 
bulandutu için bu ziyafette mat· 
buatm en kıdemli bir Oatadı 
olan Ahmet iman Bey F ranaızca 
bir nutuk a6ylemiştir. Ahmet 
lbaan Beyin nutkunun tercOmeai 
f6yledir: 

Muhterem Madamlar ve M6ı· 
y6ler: 

Tllrk Matbuatı namına sizlere 
sefa geldiniz demekle derin bir 
sevinç duyuyonım. Matbuat ile 
sizin temail ettiğiniz Turizm 
arasında hakiki arkadqbk var
dır. ÇlbıkO gazeteler fikirleri ve 
nahları yazile etrafa dağıtır, hu
dutlan atırarak batka milletlere 
duyunır, dostluklar ve iyi rabı
talar yapar. Turizm ise insanları 
birbirini yakından görmeğe ve 
tanıımağa yardım eder; birisi 
mektuplatmak, diieri g6rllfllıek 
gibidir, birisi dijerini tamamlar. 

Memleketimize gelerek latan· 
bulu konpnize merkez yapmlf 
olmanızdan çok mlltehusia ol
duk; burada Turizme allka pa
terildipe memnuniyet getiri
yonunuz; sizi iyi kabul etmek 
pek tabit bir ıeydi; sevimli Da· 
biliye Vekilinin ağzından dahi 
duydufumuz Ozre yeni Tllrltiye 
urt ve medeni ihtiyaçların hep
sini hararetle kabul eder; bunun 
aksi olamazdı; çllnkO Cnmhu· 
riyetimizin bOkümeti tarihim·zde 
ilk defa olarak milletin mOnev
verlerine istinat eyliyor. 

Ben yanm asra yakın tari
himize karıttım. Evvelkiler ceh
le, taassuba ve yahut tarihin 
bıraktığı yanht ananelere uyar· 
lardı, bu bizi terakkiden 
mahrum bırakırdı. BugOn it baş· 
kadır ve onun için ıize söylemek 
terefioi bana veren tam kırk 
senelik gazetecilik hayatımda 
çok mesudum. Benim gazetem 
bile bu batta kırkıncı senesini 
idrak eyledi. Bu uzun sene!e in 
yorgunluğandan sonra ben ha
yal eyldiğimden ziyadesini gör
düm. Hanımlar, efendiler ... latan· 
bulun tabii ve tarihi gOzellikle
lerini gördOnOz, timdi size gel
diniz, gtıle güle gidiniz derim 

ve giltiğıniz yerlerde bizi unutma
yınız, Biz Tllrkler Turizme es
kidenberi bağlıyız; sporun yel
kencilık, binicilik, ve atıcılık gibi 
nev:lerinde çok çalışmlf bir mil· 
letiz. Şimdi de fennin ortaya 
çıkardıiJ havacılığa ve otomo
bilciliie çabtayonız. Otolar için 
iyi yollanmaz yoktur, burada 
kusurlar prdllnllz, bunu da ma
zur tutunuz ve biliniz ki blltlln 
kalbimizle hepaini dGzeltmeie 
çabfıyoruz. 

Beynelmilel Turizim murahhasa 
ve lsviçre Turizim reisi doktor 
Hanri ( Heuneberg ) Ahmet 
lbaan Beyin nutkuna cevap 
verdi ve Tllrkiyede g&rdllderi 
çok Amimi kabulden fevkallde 
mlltehaw olduklanm ve bayle 
kardetee mihmaunavazhtı hiç 
bir yerde bulmadaklanm pek 
lwaretli bir lilınla beyan etti. 

latanbuldan ve Tllrkiyeden unu• 
tulmaz habralarla aynlacakla· 
nm a6yledi. 

Doktor (Heuneberg) İsviçre· 
de Cinevreli maruf ve hazık bir 
hekimdir. Çok eski bir aile
ye mensuptur. Zevcesi de Cinev
renin tanınmıt bir ailesine men· 
suptur. Madam (Heuneberg)un 
garip bir teaadllf eseri olarak 
Ahmet Ihsan Beyin refikaıı ile 
Cinevrede mektep arkadqbğı 
etmiı olduğu konuturken an· 
lqılm11tır. 

Reis doktor Heuneberg cevabi 
nutkunda bu noktaya itaret et· 
mit ve lıviçrdilerin TOrklere 
kartı olan muhabbetini tekrar
byarak fatanbul sekeneıinin ve 
Tiirk millf'tinin ıerefioe kadehini 
kaldırmlfbr. 

lnhlsarıarda: 

Likör fabrikası 
Mnıkirat inhisar idaresinin ye

ni tesis edeceği lik&r fabrikası· 
n•n Şiflide intasına batlaomıtbr. 
Fabrika Oç aya kadar bitecek 
ve timdiye kadar Tophanedeki 
laboratuvarda yapılan likar ima· 
lltı mlltehaasıa M. Benzinin ne· 
zareti altında "buraya nakloluna· 
caktır. Diier taraftan idare li
k6r için mevı:m meyvalanndan 
istifadeye baılamat ve piyasa-

dan 1000 ok~ C}ilek 2000 okka 
ldtaz ~tin wlmlfl(r. 

Müskirat idaresi taşınıyor 
Müskirat inhisannın ıımdiki 

binası ihtiyaca kifi gelmediğin· 
den Voyvoda caddesinde yeni 
bir bina kiralanmış ve dOnden 
itibaren idarenin memurin tube
ıi buraya taıınmıştır. 

Emanette: 

En1anet dak iloları 
Emanette çalışan bOtOn ka· 

dm daktiloğrafların bir odada 
toplu bir halde oturmalan ta
karrilr etmittir. Bntnn daktilo
lann batın• yeni bir mOdilr ta· 
yin edilecektir 

Davadan sarfınazar 
Şehremaneti Bursa mOddei 

umumiliğine yazdığı bir led e:"e 
ile Gumhariyet Pol tika gazete
leri aleyhine açtığı davadan 
sarfı nazar ettiğini bildirmiştir. 

Belediye meclisi 
Cemiyeti belediye bugiln top

la nacak ve halk tiyatro intaaıaı 
taahbOt eden Alman gurupu ile 
yapılan mukavelename tetkik 
edilecektir. 

Mezarlıklar 
Evkaftan Emanete denedileo 

meıarbklann idaresini teabit için 
yapdacak talimatnameyi bazırh· 
yacak olan komiayon tetekOl 

etmiftir. 
Bu komisyon Emanet ve Ev· 

kaf memurlarmdan miirekkeptir. 

Liye j kongresi 
EylBlde Uyejde açılacak k6y

lllleri terfih beynelmilel kongre· 
sine hak6metimiz de davet edil
..U.tir. Kongreye hnkOmetimiz 
namına BrUbel maalabatgllza· 
nmız Klmil Bey iftirak ede
cektir. 

Mektep müdürü Hüsnü B. ne diyor ? 
Ankaradan aldıj'amız telgraf 

haberlerine göre Alı Ticaret 
mektebimizde yeni bir Llbora· 
tuvar ve yeni bir Kura vlicuda 
getirilecektir. 

Laboratuvar ticari emtialDIZI 
tahlil edecek ve kıymetlendire
cektir. Bundan baıka aırf 
kooperatifçi yetiftirmek üzre bir 
de Kun ihdas edilerek bu 
Kuntan çıkanlar iktisat veklleti 
emrinde istihdam olunacaklardır. 
Bu itler için mektep bütçesine 
icap eden tahaısat konulduğu 

cihetle yakında tetkilit projeli 
ve kedroau bazırlanacakbr. 

Yeni tetkillt hakkında malO· 
mat almak llzre kendisine mOra-
c1at eden bir mabarririmize 
mektep müdüril H. HllsoO B. 
tunlan söylemiıtir : 

- Bu havadisi ben de gaze
terin hususi telğraf haberlerinde 
g6rd0m; resmi malümat yoktur. 
Bahsedilen tetkılit hakkında ve
lclleti celileden henüz bir emir 
almadım Vekil beyf endi B. M. 
Meclisimizde izahatta bulunurlar
ken mektepte bir ~ooperatifçilik 

Kibrit 
inhisarı almak istiyen 

grupla anlatıldı 
Ankaradan bildirildiğine göre 

dnn kibrit inbisannı istiyen ~p 
mümeasillerile Maliye vekili ara· 
sında iki saat dev11m eden bir 
mülakat yapılmış ve bütiln esas• 
lar üzerinde itilaf basıl olıuuştur. 

Mukavelenin esasına RÖre grup 
blikümete 20 milyon Türk lirası 
:vans verecektir. Mukavele der
hal imzalanmak llzere olup 
inhiıardaki memurların muhafa
zası temin edilmiıtir. 

kllnOaG vGcuda ptirilecefini 
kaydetmiflerdi; yalmz bunu bili· 
yonım. 

Mektebin zaten iyi bir llbo
ratuvan vardır. Burada talebe· 
miz kimya ve teknoloji (T ecbno
logie) mDderriainden, TahlilAt 
ve Tanifat mual'imlerinden den 
ve tatbikat g6rllrler. Dart bet 
sene içinde vesaiti ikmal edilen . ' orta bır heaapla yirmi bet bin 
lira aarfile vOcuda gelen labora
tuvarımız diyebilimrim, ki em-
aali çok az f6rlllen bir m&eue
sedir. 

Vekileti celilece, belki bu 
mOeuuemiz daha ziyade teni 
edilmek mukarrerdir. Deditini& 
gibi memleketimia emtiuının 

mOnhuıran burada tahlilleri ta· 
karrtır ettiği t•kdirde ınphuiz, 

mileueaenin meaai aabumı bG· 
yOltmek ve mevcudu kemal de
recesine getirmek zaruridir. 

Maamafih. a6yledijim ıibi ba 
itler hakkında benftz emir alma
dığımdaa kat'ı izahat verecek 
vaziyette değilim. 

VllAyette 

1000 lira 
Vali bu kadar: maaş 

alacak 
Emanetle •iliyetin tevhicliaden 

sonra Emanet memur lan devlet 
memunı olacaklardır. Ankara 
ve lstanbul valileri ayni zamanda 
tehride temsil edecekleri için 
bu temsil dolayısile fimdiki 
maatlanndan 400 lira fazla ala
caklar, bu suretle maqlan biner 
lirayı bulacakhr. 

iki tavin 
" Tebliğ edilen adliye kadro-

sunda mllhim tebeddOlit yoktur. 

Ber
berler arasındaki Yalnız Sultanahmet ikinci ıulb 

ceza hlkimi Hayrettin 8., latan-
münakata devam bul mOddei umumiliiine ve 

ediyor mOddei umnmi muavinlerinden 
Berberler arasmda münakate- Celil B., Suıtanabmet ikinci 

ler devam etmektedir. Bir kwm ıulb ceza hlkimliğine tayin 
esnaf cemiyete muanz vaziyet edılmitlerdir. 
almıt iken diğer bir kı11m bu Amanullah Han 
gtınkO heyeti idareyi müdafaa Sabık Efgan kıralı Emanullah 
etmektedirler. Maabaza bunlar Han temmuz iptidalanncla yaza 
haricinde her iki taraf, 1'nmen Trabyada geçirmek Gzere tehri· 
haklı, kısmen haksız bulan ber- mize gelecektir. 
berler de yok değildir. Dün gaza· fr!!!~!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!i!i• 
temize Celepoğlu Mustafa İm· Bu akşam 
zuile gOnderilen bir mektupta eınemaıarı 
eanafın cemiyete olan borçlarını 
vermeleri ve taahhütlerini mun· Alkazar - Monte Krıtto 
tazaman yerine getirmeleri llzım Bqiktq Hilil- ~m caztbe.t 

l eldiiini, aksi takdirde parasız Elhamr a - Yanın evliler 
bir cemiyetin biç bir iş ya-

- -ıt ı k Etuval - Memleket ı-. 
pamıyacagı lJUY enme te, diğer 
taraftan heyeti idareye de ha- Majik - Senesi 
yalpereat olmamalan, varidab Melek - Para ve -.k 
iaraf etmemeleri, cuma tadili gi- Opera - Kaclınm harbe gtdltl 
bi blltün esnafa alikadar eden Şık - Viyana danaları 
itlere kartı daha ciddi bir te- Alemdar - çıplak lflkl. 
kilde aJika g&termeleri tavaiye S 'K.dıl -cen • · 
edilmektedir. Ure1JA' 11 •• net ----· 

ear ve MQalkholler ı 

Turistler Y a)ovada 
T uring kulüp murahlıaalan 

dlln Yalovaya gitmif Ye akpm 
aYdet etmiftir. 

Garden - Mereyl lWet. BeU&. 
Vanbn 

TnrkuTaz - Tize, " ~ 
y...,. 
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ilanları= ] Çocuk 1 
Takdir varakası kazanan 

okııyucularımızın isimleri 
Bursa 

232 - Postane karşı•ınöa No. 10 
Ba!ri B. 

233- Lise :--1 den 41 ITalit Jilııhri R. 
234- Lise 55 Tarık Sa'bri B. 
235 - Gazi Paş:ı caddesi No. 51 

doktor Bahaertin be,- mahdumu Semih B. 
236 - Gazi P:ı.şa caddesi "No. "55 te 

Tarık Sabri R. 
2J:' - Gazi Paşa caddesinde ~hveci 

'.\ ·u.scafa Efendi mahdumu lsmail '.B. 
938 - Arap Mehmet mahallesi l\o. 

l de Lôtfi B. 
239 - 1 i c 7-I den 36 H. Ferit it 
240 - Koca Ali zaöe mektebi Sinci 

şubeden 33J Emin Fikret B. 

24( - Reyhan paşa mahallesi Ka
lender çıkmazı , ·o.9da ~lustafa Kemal it 

242 - ·ropçu binbı,ı.ı Fahri bey 
tnahd umu 'ustet B. 

243 - 1\ ludanya sandık emini Mus
tafa ıfi:fcndi mıhCtumu !Fehmi B. 

izmir 
244 - Kokaryalıda r:nb lfü~eyin B. 

245 - ,, Necla ~ Jil$eyin I 1. 

Nfı -- Karşıyakada Barbaros soka-
~ında :-\o. 9 da :Rtilent '\ichmet H. 

24-7 - Karşıyakada ~o'jtukkuyu cad
de inde 5;- :'\o. hanede Türkbirliği tale
be~inı.len 182 Fethi ~ecdet B. 

248 - Karantina Cerrah Mehmet e
f cııdi rnkak No. 13 de Bidayet Cemal H. 

~ııq Kokaryalı l\luraCliye sokak 
No. 8 Fransız mektebinden 1 lüseyin ·a· 
mık H. 

250 - Dc'~irrnendağı caddesi No. 
61 li~e talcbe~inden 521 Adile Kuddust 
l lanım. 

[De' amı var] 

Güzelliğin lazımı gayri muf ariki ve cildin 
adeta gıdasıdır. 

\Ti ..:hy'de tedavi 

yat ve saadf!te ka
vusnıak dernektir. 

1 ~\;11e De SE\'IGNE A \7ichy ~s ınayıs 1670 

\~ Karaciğer ve onn 

H 
nıüteallik hastalık

ların en nıükenımel 
tedaYİsi ' 7ichv de .,, y y:ılan tedavidir. 

------------
;ELDi .... 

Ki M? 
".:ialatada Haraççı sokağında 

~ QZEF MOTOLA 
• \ tupanın en miihim lahrikaların<lan 
al intihap cdcrck 'gl'liruiı}.i en son 

ı \-.: o·ti.imlük pıın.le~iıluk \C pa11-
rlıık kuma~lan rekabet kabul etmez 

]rlıı .atmaktadır. Hu mağazayı mm
ı ;dyaret etmelerini muhterem müş-

ı ılcre ta\'Si\·e e<lcri7~ l lerkcs krndi hüs
u ıntihabın~ göre arzu ctri~i kumaşları 

•on tlcrece ehven Hatla alabileceklerin
.len emin olabilir. Bu zi) areciniz kat'iyen 
boşuna -giımi\ ecel.; tir. 

A.dliye vekitleti Jeya
zını n1üdürliiğünden: 

Adliye ~ekaletinden vekalet 
hademelerile müvezziler ıçın 
yirmi yedi takım yerli kumaşm-

dan «kahve rengi» elbise ve 
yirmi yedi çift yerli malı fotin 
imal ve mübayaa edileceğinôen 

talip oJanJarm şeraiti görmek 
ve nümunelerile teklıf mektup
larını vermek üzere İstanbul 

Adliye levazım mümcyyizliğine 
10 Haziran 930 tarihine kadar 
müracaatları iJan olunur. 

Üsküdar tapusundan: 
Üsküdarda harem vapur is

kelesi ittisalinda vaki l-1 No. 
arsanın hazine namına senedinin 
verilmesi lstanbul Vılayeti def
terdarlığından istenilmiş ve bu 
yerin denizden dolma olup ta
sarruf kaydı olmadığı anlaşılmış 
ise de bir kerre de senetsi:r: tasar
ruf hakkındaki ahkama tevfikan 
tetkikat icrası için bir hafta 
sonra mahalline Tapu Memuru 
gönderileceğinden bu yerin ta
sarrufiyle alakadar olan varsa 
mezkür müddet zarfında Üskü
dar Tapu idaresine müracaatları 
lüzumu ilin olunnr. (276-92) 

Kocaeli vilayeti daiml en
cümeninden: 

[ Mahkeme ve icra 
Sultanahmet birinci sulh mahkeme- Gayrı menkul malların a9ık 

sinden: Gümrükler umum müdürlüğü artırm• ilAnı 
vekili Strn bey tarafınôan Kadıköyünde Beşiktaş icra memurlrı/un'1an: 
Rizapaşa sokağında 14 numarada Mösyö Açık artırma ile paraya çevrilecek 
Çikit \'e kefili Mesajeri kumpanyası müs- b gayri menkulün ne olduğu üç katta eş 
tahdemininden 'ikola Çülkas efendiler 
zimmetinde matlubu bulunan 35 lira 35 

oda ve biri harap iki hali. 
Gayri menkulün bulundu!i;u mevki, 

kuruşun cahsili hakkında istihsal eylediği mahallesi, sokağı numarası: l:kşiktaş 
21 nisan 930 tarihli ve 166:" fıkrai hük-
mivenin baş k!tip ihbarnamesi berayı teb- Senlik dede Aziziye -Eokağında 110 No. 
li~· irul kılınmış ise de mUddci aleyhin Takdir olunan kıymet: 2250 lira. 
filhal ikametg<lhı meçhul bulunma5ından Artırmanın yapılacağı, yer gün, saat: 
dolayı tebliğ edilmediği olbaptaki müba- Beşiktaş sulh mahkeme"i icra dain:si 
.şir \'e heyeti ihtiyari) e meşruhatından 15-7-930 saat 15. 
anlaşılmış bulunmasına binaen tebliğ ma- I - Jşbu gayri menkulün ararma 
kamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan şartnamesi 4-6-930 tarihinden itibaren 
olunur. rı..'o. ile 930-864 icta dairesinin muayyen 

Sultanalımtt dördüncü sullı nıalıke- numarasında her kesin göre bilmesi 
mtslnittn: Gümrükler umum müdilrlüğü için açıkttr. ilanda yazılı olanlardan fazla 
, ekili Sırrı be~ tarafından Istanbulda Bal- mal"Omat almak isterenler, işbu şartnameye 

kapan hanında 7'8.79 namarada mukim ! lacı rn öosya numarasile mcmuriyetimize 
r lafız oğlu Ali efendi aleyhine ikame ey- mClracıat el melidir. 
)ediği farkı resim olan iki bin yedi yüz 2 - Arttırmaya iştirak için yukarda 
kuruş'tin rah~ili hakkında ~ıyabcn de\&m vazıh kıymetin yüzde on teminat gös-
eden daYa neticesinde meblA~ı mezburun terilecektir. 
28 nisan 930 tarihinde tah~iline karar \·e· 3 - 1 fokları tapu sicillile sııbit ol-
rilmiş olduğundıın sekiz ırün zarfında mayan ipotekli alacaklılarfa diğer alfı-
dava etmeniı hakkında teblip;at makamı- kadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

Karamürsel asliye maltkemes;nden: 
Karamürselde mukim Şahzer 

Hanımın Karamürselin Camiatik 
mahallesinden müteveffa Feyzi 
dayı kerimeleri Halide ve Fatma 
vesaire aleyhine ikame eylediği 
izalei şuyu davasmın cari muha
kemesinde: Müddealeyhima Ha
lide ve Fatma hanımlar namına 
berayi tebliğ gönderilen davetiye 
vara\< ası Karamürseldeki hanele
rinden infikik edip başka bir 
tarafa gittiklerinden ve elyevm 
ikametgahları meçhul bulunması 
hasebile bilatebliğ iade edilmiş 
ve müddeiye vekili Ulvi Beyin 
talebi veçhile ilanen tebligat ic
ra1ına karar verilmiş olduğundan 
yevmi muhakeme olarak tayin 
kılınan 7-7-930 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat onda mah
kemede hazır bulunmaları veya 
musaddak bir vekil göndermeleri 
lüzumu ilan olunur. 

Satılık mern1er 
Beşiktaşta Abbasağa camii 

şerifi havlısında bulunan 49 par
ça mamul ve gayri mamul mer
mer bilmüzayede satılacağından 
4 haziran 930 tarihinden itiba
ren yirmi gün müddetle aleni 
müıavedeye konmuştur. Talip 
olanların ve daha ziyade malu-
mat almak istiyenlerin 25 hazi
ran çarşamba günü saat on üçe 
kadar Beşiktaşta Akaretlerde 
54 'numarada mütevelli kayma
kamlığına ve yevmi mezkürun 
saat on üçünden on beşine ka
dar İstanbul Evkaf müdüriye
tinde idare e. cümenine müra-
caat etmeleri . 

bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa 
clair olan iddalannı işlıu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı mfübi
telerile hirlikte memurİ) etimize bildirme
leri icap eder. Ak:.i halde llakları tapu 
ıcillile ·abit olmıyanlar satfş hedelinin 
paylaşmıısında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 

iştirak edenler artırma şartnamesini oku· 
muş 'e lüzumlu malômatı almış bunları 
tamamen kabul etmiş ad \'e itibar olu
nurlar. Üsrdnde bırakılan p;a) ri men'kultin 

hedeli zamanında ,·erılmezse ıı;ııyri men
kul ikinci bir arttırma Ue satılır ve bedel 
farkı ve mahrum kalınan yüzde he~ faiz 
\"e di~er zararlar ayrıca hükme hacet 

kalmaksızın memuriyccimizce alıcıdan 

tahsil olunur. Heş numaralı fıkradaki 

~art tahakkuk etmek kaydile uç defa 
ba~ınldıktan sonra ga) ri menkul en çok 
arttıranın üs'tunde bırakılır, Şart tahaldrnk 
etmezse armrma gen btrııkılıp alıcı taah
hı.itlcrinden kurıulur \c teminatta kalk'ar. 

5 - Arttırmanın birinci ve~ a ikinci 
olmasına 'c gayri menkule taalluk 

eden kanuni hakka ve ~atışın tarzına göre 
diğer şartlar. 

llıln tarihinden itibaren 1lirinci arttırma 

müddeti o1an 40 gün hitamında muham
men 'kıymetini -geçtiği taköirde kat'i 
kararının \cli:ilmcsı mubnerdir. 

Yazılan hane \"e altında dükkdn 
'ukarda gösterilen l 5·7-930 tarihfnde 
He~iktaş icra memurluğu odasında i~bu 

ilan , .e gö:->tcrilen arttırma ~artname~i 
daire~inde satılacağı ilAn olunur. (97-276) 

Krşan r.stiye mahkemesinden: 
Müddei Keşanda mukim Dı

ramalı Hasan Kadri bey vekili 
Hüseyin bey tarafından Keşanın 
Paşayeğit karyesinde mukim 
Gogel Hasan oğlu salih aleyhine 
ikame o!uan alacak Clavası üze
rine tastir edilen gıyap kararma 
verilen meşrubatta müddi aley
hin ikametgahında bulunamama
sına ve nereye gittiğide malum 

:::::::m:cft olmamasına binaen tebligatı 
ii kanuniye icra kılınamadıgı 

Abone ~artları: : görülmüş ve meddei de veki

1 
3 
6 

12 

ııyh~ 

.. 
" 

Memlekette ecnebiye 
Kuruş 150 

.. 400 

.. 750 
1400 

8011 
1450 
2700 •• .. 

lznıit-Derince yolunun O+ 000 ila ooo+s inci kilometroları ara- : 
sında yapı makta olan 3 köprüden maada üç büz ile dok.uz adet H V AKlT ı 5 kuruştan fazlaya Is 
beton armt! menfezlerin inşaatı olbaptaki şartamesi ve 5931 lira I!. almamak, kendi evinize kadar ı'i 

lide hakkında ilanen tebligat 
icrasmı talep eylemiş ve mah
kemece de tebligatı kanuniyenin 
ilanen icrasına karar verilmiş 

olduğundan müddeaaleyh Sali
hin 25-6-930 çarşambe günü 
saat 14 te bizzat muhakemeye 
gelmesi veya tarafından ba senet 
musaddak bir vekil göndermesi 
ve aksi takdirde hakkında 
muamelei gıyabiyenin icra kılı
nacağı hukuk usul muhake
meleri kanununun 398 ve 400 inci 
maddeleri mucibince alelusul 

63 kuruşluk keşf, mudbince 18 haziran çarşamba günü saat on ı· getAirtbme0k0isetiy0orslaunınz UZ 

1 1
.i 

beşte ihaic efiilmek üzere kapalı zarf usulıle münakasaya vaz 
edilmiştir. Talip olanlann mün1Casa kanunundaki tarifat dairesinde 
teklif mektup}arile ehliyet vesikalarım ve •.llzde yedi buçuk nisbe- • J. 

'"' Daha 'Ucuz ve kolay edin- t: 
tinde teminat makbuz1arını mezkur tarihe ka<lar Kocaeli vilayeti ı 

1 
miş, gazetemizin aboneJerine 

daimi encümenine vermeleri ve tartnamesini g6rmek ve tafsilat 
olan hediyelerini de kazan- .: 

:ılmak isteyenlerin Kocaeli baş mühen<lisliğine müracaatları • 
mış olursunuz r ti: 

ılan oJunur. n 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.T-~~~~•-•Pn~-·---•uo! Mug""la vilayeti Nafıabaş .... - ii v.A .. N.i s ............ . 

( Serveti Fünun ) 

mu .. hendı·sıı•ğinden: Yarın çıkacak olan nüsha ile 
Uyanış ( Serveti Fünun ) un 40 

Yerli mamülltmdan 25 adei Çadırın pazarlık suretile milbaya- ıncı senesi 1 inci nüshası çıkı-
ası tekarrür ttmiıtir. ihalesinin 27 ·flaziran-930 tarihinde icra kı· yor; emektar arkadaşımıza mü-
lmac:atı 'lln ~lunur. barek olsun. 

ilan olunur. 

Cemıhpa~a ( laseki ıha~taneleri 

İdrar yolları hastalı'klart 
mütehassısı operat6r 

Or: 
İHSAN ARiF 

Ca~alo~lu Baha R. apartmanı Tel. l-;t. 2440 

Kadıköy ikinci sulh Jzukıık hakirtZ· 

fitinden ı 
· vazıyet 

Mahkemece terekesıne cı 
edilnıiş olan müteveffa c•~
Hilseyin efendinin ubdei tasar de 
funda bulunan Kurbatıdert _ 
H "f. karşısın 

asan paşa camii f erı ı • il• 
da kain sokak kapısından ~ir 
dikde bir koridor iki ?da Ue 
sofa bir hala bir merdıven bir 
zemin katına inlldikte keıa talı 
oda bir kömürlUk bir rout b 
ve miktarı kafi bahçeyi \'C ·~i; 
çede tulumbalı kuyuyu haYl. e
beşyuz lira kıymeti mubaDl111111 

li ve elli dört numar~h. h~; 
ve Osmanağa mahallesınıd ~ 
w •• tı·· dd · d yetl!S gu u çeıme ca esın e d• 
üç buçuk metre murab~81~11 
ve beher metresi yedişer lı~8 

11
• 

beş yüz on dört lira kıyrnetı :aıl 
hammineli ve iki yüz seksen pÇ 
numaralı arsa ile gene Hasa~ ,,sı 
şa mahallesinin atik Kızlar•i' 
cedit Fıstıklı sokağında müte,J'•: 
idinden Hasip bey hanesı i~J 
tinde ve yekdiğerine rnutt';. 

birisi yüz seksen diğeri yüs d~k· 
san dört zira on sekiz p•rdl"" 

tan ibaret ve beher arşını ~ 
kuruştan üç yüz yetmiı dört 
yetmiş bet kuruş kıymeti , ~ 
bammineli ve mükerrer iki .ııırı 
maralı iki kıt'a arsa tama""' 
tarihi ilandan itibaren bir.:; 
sonra yani 13 .. 7-930 Pazar~ 
saat on beş raddelerinde . ~ 
arttırma suretile furubt ediW'· 
ihalei evveliyeleri icra ve .~ 
gün sonra dahi ıhalei kati~~
icra kılınacağandan talip ~ 
rın emlaki mezkurenin kıyv;

muhamminelerinin zd• j" ·ı1-

nisbetinde pey akçelerile ·~ı 
ber yevm ve vakti me%~ 
Kadıköy sulh ikinci hukuk ., 
kemesine gelmeleri lüzumu 

_o_lu_n_ur_._(_2_76_-_94_) ______ ~ _ _,,,1. 
Fatilz sulh liçlirıcli hu~uk. n~K1 

tinden: t· 
Müteveffa Telemak Naz•'~ 

yan Efendi terekesinin rel~ 
tasfiyesi zımnında vaııye ee' 
icra ~dilen Çarşıi kebirde ,f 
desteni atik mahalle Terzi b ııt 
sokağında bir tarafı Mab111 • 

Celalettin E:f. dükkanı ve bit ~i 
rafı Tahir Ef. dükkanı ve J 
tarafı tariki am ile mahtllt Ji 
mülk dükkana ehli hibrece ~ 
yüz lira ve Bakırköyünde S bi~ 
ağacında sabık Leon ve Jl f 
istiklal sokağında 15 No. h•11e ~ 
iki taş merdiven çıkıldıkta~~ 
bir mikdar çini taşlığı geçtı ~, 
sonra sokak kapusundan.. bit 
lince yine çini döşeli küçu1' Of 
antre ve camakanla bölUD~it 
bir sofa ve sokağa naıır el•' 
oda ve bir 'hala ve mutbab (11 

bilinde bir kuyu ve bod117.,ıı 
katında kömürlük ve od:n,i 
ve sofadan merdiven i~e ı:oı.oe 
ka\a çıkılınca camakan tle ol' 

b··~ bir sofa ve kar:şılıklı ırı bİ! 

ve diğeri büyük iki raci• ;.ret 

tavan '8rası ve tarcadan .. b'O' 
ve davarları çiçekli ve ya~Öflli 
ya ve kısmen muşanba . olllP 
ve eleklirik tesisatını hl\11 r0il 

u1ehall' 
1500 lira kıymete .~. olıo81cl' 
bulunduğu beyan edılrnJ.Ş rttS 

5-7-930 tarihine müsadif c;:.,ıl' 
günü saat 14 ten il 6ya ka ııııdl" 
arttırma suretile satılac~usııst' 
talip olanların ve ~ute enleri" 
fazla malfınıat almak ıs 'Y uoot 
mahkemeye ve rnuayyeP 'ıuoıır 

· ·1an ° arttırmaya gelmelerı 1 



Kitap mı 
Kumbaramı? 

Ziraat Bankasına yeni gelen cepte 
taşınabilir gayet zarif kitap şek
lindeki kumbaralardan alarak ta· 
sarruf edeceğiniz paraların karlı 
faiz ve ikramiyelerinden istifade 

ediniz. 

ZiRAAT BANKRSl ŞUBE.Si: Bıh9ekıpı 
D6rdunoü Vaklf Hen blrlft•I kedi 

Mahlülftt müdüriyetinden: 
Kıymetl mulaa•••Mİ 

Lira K 
4801 55 327,77 

Cataiotlonda Ceuikuım maballeainde Törkocafı civannda ye 
Ctt.ıaotı. caddesiade klin Valdeıultan bina emini Elbaç ibrahiPı 
-''-eli meKKli ........ ve burada me•cut olan çeımenin yeri tebdil 
edilmek prtile 24-5-930 tarihinden itibaren 28 ,en mOddetle 
llılizavetleye konmuthlr· Talip olanlar kıymeti mubammenenin 
>11ıde yedi buçuğu nlahetlnde pey akçalarlle hera'ber nıftuyede 
·~ ot.n 21+930 efllllaftell ptl l.taltul e~f m&dtiriyeti 
........ ..M611t .......... •INcaatlan. 

1 

Seyrisefain 
Meitez acentesi: Gelatı Köprü hlşındı 
Tieyoğ1u ~36"!. 'ube acentesi· Mah· 

mudiye Hanı alttndt j,rtf'bul 2740 

lıabzon ikilcl 91sta11 
( A N K A R A ) •apuıu 

5 Haziran Pertembe akfllmı 
Ga!ata nhtınunda11 harekede 
Zoaguldak, ine bolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, He
paJa gidecek ve Pazar 
is~1esile Rize, Silrmene, Of, 
Trabzon, Polatbane, Gatele 
Gireson, Ordu, Fatsa,, Sam
sun , Sinop , l.eboluya uğn
yarak gelecektir. 

lzmir stirıt jllSfl!I 
( GOl..CEMAL ) •apuru 6 

Huiııen Cu-. 14,iOG& Gaı.ta 
nlabmlbdatı hareketle Cumar· 
tesi sabahı İzmire aidecek ve 
Pazar 14,30 da İzmirdcn 
hareketle Pazartesi sah.in 
gelecektir.Vapurda mllkemmel 
bir orkestra ft cazbant 
mevcuttur. 

Mare ihtiyacı olan ikı ton 
kalayın kilosu iki yUz yirmi 
yedi kuruşta talibi ubdeainde 
olup tenzille vermek isteyen
lerin ..f Haziran 930 Çartamba 
gttftl saat l 5 de Levaıım 

mftc!ürlftğftne gelmeleri • 

istaılbul Emvali Eytam==========··,.·· ,..,m==m:--=-• • n Velkenci WAPURURI 

ıdaresınden: " sa,;;;~n·-vapuru 
Arife hanımın 1 tikr~z ty1edi~ mebali~ nıukabilinde 4 Hunn 

klatemiz uhdesinde vefaeıı mt»fruğ bulunan Aksaray Çarşamba 
lem ~'.' nı~halle inde ~ski .Asiye hoca okağı, yerıi 12 .. akpmı Sirkeci nbbmmdaa 

J q harekede (Zonguldak, fnebolu, 
\relik cadde üzerinde 25 ve 6 ada, 1721 lıa1·ita uu- ı Samsun, Ordu, Giresun, Trab· 

"-talı bir tarafı Hüseyin ağa arsası, lıir tarafı Sotiri zon, Sürmene "e Rize) ye 
bostanı, l>ir blraft Mehnıel efendi ar.sası "e b·r tarafı d~• :: azimet ve avilet edecektir. 

ctt!cJe olan Valde camisine pek yakııı mesafede Ye Yeııi U Tafsilat için Sirkecide Yelk H kenoi hanında iciin accntasrna 
~Pha ~it.len )Olun sağ,Jan birinci caddes:nde 3,18 metre H müracaat. Tel. 1stanbul: 1515 

YllzHi ve 5 ı meıre terbi inde bir kıt'a arsa satıh kur. ::ma::::::::::::::::n:ıımnı11111mn::aaa 11iı 

l\ıyıueti muhammenesi 250 liradır. 
Blrinci iha'esi 200 lira bedelle talit1ine 2-6-930 ta

.. ~~inde icra edilmiş, kat'i ihalesi de 18-6-930 çarşa 1 h., 
g\lni9ue bırakılmıştır .. Fazlasına talip olanlar o gün saat 
~ S ıen 16,80 a tadar Adlı ye binası dahilinde ls&anbul 
f tn\·aJi Eytam idaresine müracaat etsinler. 276- 90 

Kütahya C. Müddei umumiliğinden: 
Belediyece kabul e4aea ltiriaei clerecede harcı Ekmekten ve 

beher adedi 300 dirhem ve yemıiye asgari 150 azami 350 adet 
l<Utahya Tevkifane ve hapianuinin ihtiyacı içia 1-7-930 tarihin
~en itibaren 931 May•ı p,.me kadar 11 ayhk ekmek temini 
ıçin,. 27-5-930 tarihinden itibaren ltir mala mldcletle kapeh zarf 
~uıile mevkii mlnakauya konuhlup ve 28-6-930 tarihine mlaa
dıf cu•artesi g&nti ilıalesi icra kıhnacajmdan taliplerin teminat 
'""lerini muhtevi teklif mektuplannı ihale ehil -t 15 fe kadar 
~l Unalcaaa komiıy•u riyaaeme ınklnn mukaltilinfle tevtli eylemeleri 
ln olunur. 

Devlet Demiryollan ilanları 
. ~eyzipa .. lııattnua m+• ile 251 .... etftleri .......... 15 
~llcı Ye 268 ile 28S+:t00 kite-..tnleri .,vndaki 16 mci imamlar 
11lfaab k.,.a. w9a ..-kua,a keaqblr. 
D Mlaakaaa 19.6.!I pı..-lte .... ..at 15 te AaMra Devlet 
le ~9'iryollan iclar•irde yapalKakbr. -..1at111a iftinak edecek
~11 tekli aselı:htp..._ w •o., ıt tı•bn&rma _,... ,ande 

; ~4,30 • kadar ke•ilJ• kttiplijille ....-..; ........ 
. ~ ... abu plt9a••leriai 40 lira ...+awthcle idare

"-- Aalcara ve Ha,daı..,. Yemeleaiude tedarik echbmrter. 

j Doft~rderlık ll&nı~ 
Kiralık Ev 

lo. ı (!alırağ,t caddesi 
ilacı ~luhHUn nıalıallesi , 
Edirnekapı, ormall numıur
laıın1n i .. gslinde lmiunaıı 
\~l"gir hinamn bir kısmı 
~ra;ti t'fairesindc kira'rn Ye-
• • 
rilccektiı·. "'euelik kir .. sı 72 
Uradır. Kiralaıuak muaıue
tesi 3feni rnüıa,·e<Je ile 12 ., 

llazirau930 per~e:i.lw güııii 
saat 14,öGdn clefterdarlıkt. l 
yapdacakur. (~l.203)2 76·33 

Dbktor 
İhsan Şükrü 

Sinir h11talıklan mütChaımı 

C... w ,..,e.n ınaffa 2 «n 6 " 
kadar T~pebıı$ı :"!l Tel. fkvoğlu 

862. 'J\adıkO\ 49 

Şehremanetinden: Zabıtai bel~iye talimatnameainin 131 inci 
maddesine encUmeni emanet kararile aptıdaki fıkranın zeyl 
edildiği ilin olunur. (Şof6r nya amatarlericı otob&a, kamyon ve 
otomobillerini durdurdaklan herhangi hir mahallede gazı kee
medikçe velev pek ima bir mGddet ~n olsun direkaiyon bqın
dan aynlmalan memnudur.) 

Şelaremanetindee: Hutaneler için lüzu.. olan 14 000 kilo 
pilivlık pirinç, 4,000 çorbalık pirinç, 6300 aade, 700 z;ytin yağı 
10950 sabun, 15000 teker, 3650 makarna, 350 kımı bezelye 
1850 pirinç unu, 150 .U.uta, 270 .a., iOO un, 1300 tel febriy~ 
kapah zarfla mDnakuaya konm .. tur. Taliplerin ıartna•e almak 
için her gOn levazım mlldllrllltnae Kelmeleri teklif mektuplannı 
da ihale ginO olan 25 haziran 930 çaıpmba ıtmn saat on beıe 
kadar meddU- mlidOrlOp vermeleri. 

Ş.hnmanetinden: Yenikaptda K&tipkuım mahallesinde Y eai 
kapı civarında 10..1 •maralı depo 3o lira aJlıkla talibi Ozeria
dedir. F azluile talip olanların 7 lauiran 930 camartea günü saat 
on bqe katılar Jevum midiirfflttlne gelmeleri. 

Bursa vilayeti Nafıa başmühen
disli C->-ınden 

\ - ij\~daj·ZiTve yoluiı1tin 7484 lira 90 lnınııluk inf&aw-i<i
,.aMla ....... W-6-9!8 ~; 

2 - M. Kematp .... 5-arhlk !37J7 ltralak ta..tri 14-6-930 
nmarteli; 

3 - Buna-!nepl yolunun 16545 liralık tamiri 15-6-930 pazar; 
4 - Buna-Modan,. yolunan 4600S liralık tamiri 15-6-930 l>azar 

gilnü saat 16 da villyet daimi encOmenince ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usuliyle munakasaya çdmnlm.,tır. Talipler keşifnam.e ve 
fenni ıartnameleri g6rmek ve fazla izahat almak ve ehliyet vesi-
kll1annı kayıt ettirmek lzere ihaleden mekiz g6n evvel Nafia 
BaşmllbendiıHline mlraaaat edeceklerdir. 

Bedeli ketfln % i baçuk niaMtincle temiaat ve miktan taahhüdü 
mlbeyyin teklif mektuplaftrı kano ve aauli dairelinde tanzim ve 
ihaleden en-el .tll)"!t maka••• b ıeylemeleri ilin olunur. 

1) Ankarada Tatlaan Palu otelini• arlcaımda ft Maliye 
veklleti karıısında yeniden inıa edilen kirgir sine
ma binMı .ekiz AMe mldcletle kiray. •erilecektir. 

2) Sinema binasının tlahili YUiyeti ve iatiap haddi 
berveçhi atidir: 

il Adet Loca 

267 ,, Mmd 
34S ,, Birinci mevki 

258 " 1kind " 
232 ,, Oçüncll ,, 

Balk• Bzennde 
Bfiğıda 

.. 
Bir lnısu! sigara u!onu Twa!eti1e beraher aynca 
ller meYkie ...Mus ol•ak üzere 3 sigara aalonu. 

3) Teklif zarflarının içine muteber bir Bankanın on b · 
~bk temiaab .. ftkkate mektveunu leffet..:~ 
ıcabeder. 

4) Tek~iflercle icar bed~linin ne suretle ve ne kadar 
takııtte tediye edileceği ve tediyenin ne tarzda 
temin edıleceği tasrih edilmelidir. 

5) Kiralamaktaa baıka bir tarzda sinemam• iflıetilmesi 
içm da"l tdclif •enneyan ~ileJ.iir. 

6) Telip olulann tekliflerini 930 SfJftftİ haziran ayının 
onuncu günü aktamına kadar kapalı zarf ile Türkıve 
iş Banlcası Ankara Merkez müdüriycti.e tevcü ~t-
1Hlui rica 'ft ilin •nar. 



6ueteye (('ncıerUecek md:tuplann illerine idare içinse ( fdare) yuıyı 
alt • ( Vuı) l~aretl t onu imalıdır. 

' "'*'fi" r•l~rı."" ı.urıru,., ı., . ı tl " ıı u·iornı. r••••r?.ra J .......... ~ı. .. 
hıhl.-enrlea u lll11lara •hi«ılıehrt!en W••• ..... ı .ı.,ıı • . 

Bilecik vilayeti daimi 
encümeninden: 

26-4-930 tarihinde ihale kılmacağı ilin olunan ve taliplerin mü
nakua fCraitini ifa etmemeleri basebile teklifnameleri kabul olunamı
yan SöğUt - Gümele yolu üzerinde milceddeden inşa olunacak 11009 
lira 48 kuruş bedeli keşifli 0,60 açıklığında 9 "'det tanı kemerli 
beton menfezlerle bir adet 5 metre açıklığında ayakları beton dö
şemesi ahşap köprünün inşaatı 24 mayıs 930 tarihinden itibaren 
yeniden 20 gün müddetle (v~ k~palı ı:.arf) uıulile mfinakasaya ko· 
nulmuştur. 

1 - Ehliyet vesikası almak veya kayıt ettirmek için münakasa 
ıeraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddesinde yazılı vesaiki mü
nakasa gününden laakal sekiz gün evvel vilayet başmühendisliğine 
tevdii. 

- 2 Münakasa tafsilatile şartnameler sureti musaddakalarımn 
vil4yet Nafia başmühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaya iştirak edeceklerin teminatlarile birlikte 12 
haziran 930 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te vilayet 
daimi encümenine müracaat etmeleri ilin olunur. 

Bilecik vilayeti 
encümeninden: 

daimi 

26-4-930 tarihinde ihale kılınacağı ilin olunan ve taliplerin 
mOnakasa şeraitini ifa etmemeleri basebile ihale muamelesinin 
devamı icrasına imkan bulunmamış olan Vezir ban - Sakarya tariki 
arasında müceddeden inşa olunacak 2134 lira 76 kuruş bedeli 
keşfli 8 adet Büzün inşaatı 24 mayıs 930 tarihinden itibaren yeni
den 20 gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. 

1 - Ehliyet vesikası almak veya kayt ettirmek için mO
nakasa şeraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddesinde yazılı 
vesaikin münakasa gününden liakal sekiı gün evvel vilayet baş-

-= SAVJSI HER;, VER;,O E 6 KUR.UŞ _.. 

MATBAA VE. iDAREHANE: 
fSTANBUL. Babıali, Ankara caddesinde • vAKlT yUıtDU• 

tutuStl : 46 
Tel. 1970 (tdare) t971 ı Yazı)t202 ( Kitap> Telgraf : Vakıt. posu 

1""' 

:····· DARUTT ALİMİ MUSİKİ ····:: 
••••••••Her Cuma ÇUBUKLU da terennümıaz olacaktır.•••~ 

v ~.kKilı ! •1~ ...... Musta.ia. Şa.mlıı .4d çu an arı 
Her ... a..,1-•... mağazasında.ki 

•••••••••Tarife••••••••• • • : 1 Def alık mu' JO • • : 2 • • $0 : 

: J 65 •• • • • • 
: 4 • • 2~ • • • • ihtlvaç kalmavın·l : • k • : caya adiJr ( azamr 100 : 
• 10 defa) 11.fn edil·) 1 

• i mek ffzere maA/u : • : Abonelerimizin ber üç aybAt için : 
: btr defaa meccanen! : 
: .. satırı ~eçen lltnlann fazlı ,_tın : 
: için :S er .turnş ummolooar. • .......... ............... : 
Kiralık - Satılık 

Kiralık - Cağaloğlunda Şeref so
kağında 23 No. 4 oda havagazı, elektrik 
tcrkosu havi. 

Vaniköyünde 3 oda deniz banyosunu 
bahçe meyva ağaçlmm havi yalı kiralık· 
tJr. Rıhtım şirketinde Fazlı beye müracaat 

Sablık - "Evemeır,, markalı ı-on 
sistem bir Amerikan bavulu ve birRadio 
haporlörü Btanpunsct ehven fiatla satılık
tır. Bahçekapı Anadolu han kapıcısına 

müracaat 

Yazı makinesi - Kullanılmı~ 
Remlngton markalı Türkçe, lngllizce 
klAvyeli • idarede 1 I numaraya müracaat. 

TASFİYE dolayısile zararına sa~l~tı 
mallardan istifade edınız. 

-• Bu fırsatı kaçırmayınız _!!!!. 
Istanbul Emvali EytaJ11 
idaresinden : . ~ 

Ct:mil Beyiıı ıstıkr,tz ey Jetliği mebaliğ nıukabihr6 
idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ lıulunan Kadı 9' 
Osman a 'a mahalles:nde HasırcıJar sokağında 29-2 ır 
numaralı ve 26U zira üzerine melnıi ahşap bir e'' ~~ 
lıktır. Mezk1ir eve demir parmakhkh bahçe k:ıpı~~~ 
girilir. Renkli çini döşeli 2 taşlık, 4 oda, 2 halfı, ı f 
katta 1 sofa, 5 oda, 2 hala, iiçiincii çatı katında 1 r-. 
fası, (tyrıca bir mulfakl.ı birde kuyusu vardır. 2138, ~ı 
balıçesinin yau cihetleri tahta parmaklıkla çevrilnıişU~ 
cem'an 9 oda, 2 sofa, ı mutfak, 3 lıalayı havi, ki 
panya suyu ve lıava gazi tertiball mevcut ahşap bio 
Kıymeti muharnmenesi 4158 lira<lır. I 

mühendasliğine tevdii. 1===--=========--=====::ıı:::::z= 

2 - Mtinakasa tafsilatile şartnameler sureti musaddakalarının Muhtelif 

Birinci ihalesi 1000 lıra ıle yapılmış Ye kat'i .h 
si de 29-4-930 gliııüne bırakılmıştı. O günkü mü~ 
dede 1900 liraya kadar çıkmış ise de mezkli~ 111ık1 haddi h\yikırıd,, gür ülmiycrek müzayede 21 hazırao 

villyet nafia baş mühendisliğinden alınabileceği 
't 3 - Münakasaya iştirak edeceklerin teminatlarile birlikte 
12 haziran 930 tarihine müsadif ~erıembe günü saat 14 te vilayet 
daimi encümenine rııüracaat etmeleri ilin olunur. 

Bilecik vilayeti daimi encü
meninden: 

26.4-930 tarihinde ihale kılınacağı ilan olunan ve taliplerin mü
nakasa şeraitini ifa etmemeleri hasebile ihale muamelesinin devam 
ve icrasına imkan bulunaoıamış olan Bilecik - Vezirhan tariki Uze· 
rindeki taş köprünün 4050 lira 87 kuruş bedeli keşifli tamiratı 
24 mayıs 930 tarihinden itibaren yeniden 20 gün müddetle aleni 
münakasaya konulmuştur. 

1 - Ehliyet vesikası almak veya kaydettirmek için milnaksaa 
ıeraiti umumiyesinin linci ve 2inci maddesinde yazılı vesaikin mü
nakasa pnUnden laikal ıekiz gün evvel vilayet baş mühendisliğine 
tevdii. 

2 - MUnakau tafsilatile şartnameler sureti musaddakalarının 
vilayet Nafıa baş mühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaya iştirak edeceklerin teminatlarile birhkte 12 
haziran 930 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te vilayet 
daimi encümenine milracaat etmeleri ilin olunur. 

Marangoz tutkalı pirinç 
kapsül, damga kurşunu 

ve kalay mübayaasi 
Tütün inhisarı umum müdür

lüğür.den: 
idaremiz ambarında muvcut nlimunelerine göre 400 kılo ma

rangoz tutkalı 250 paket pirinç kapsül, 500 kilo damga kurşunu 
ve 250 kilo kalay pazarlıkla mübayaa edileceğinden itaya talip 
olanların her gün ambara gidüp nümuneleri görmeleri ve 11-6-930 
çarşamba günü saat 11 ac Galatada mübayaat komisyonunda 
bulunmaları • 

* * * 
10 Ton motorin mübayaası 

Tütün inhisarı umum müdürlü
ğünden: 

Azapkapu ambarına tulim ıartile on ton motorin pazarlıkla 
mübay..: edileceğinden taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvak
kataleri ile 11-6.930 çartamba fiinU ıaat 10,30da Galatada mübayaat 
komisyonunda bulunmalan. 

Matmazel Anjel - Masal ve 
Ulekstyon mlltchbs11ı. Taksim Feridiy& 
Fmn sokak No. IO 

Matbaa • Muhasip - Matbaa için 
ehliyetli bir muhasip aranıyor. Şaraitle 

Galata posta kutusu J :'9 numaraya. 

Matbaa - idare mtıdnrn -
Matbaa işleri iyi bilir ve mÜ$terile temas 
eder hesabatı munta?.am bir idare müdü
rü aranıyor. Şeraitlc Galata posta kutusu 
I 79 numaraya, 

Zayi mühür - Mühürümü kay
bettim yenisini kazdıracap;ımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Kadıköy, Çilek ~okağı 81 No. da mü· 
tekait miralay Ali Riza 

111w-oı ıın~ı~ıı~ 

marlesi gününe kadar temdit edilmiştir. , 
Yiizde on zam ile tar p olanlar o gün saat 16 .1 

16,30a kad lr .Adliye l>iua ·ı dahilinde lstanbut r · 
Eytam ida "Psine müracaat et inler. 2 76-91 

ınJ ili ll~lllll~~ıııı~~~~l~ll~~~~l l~lll~l~l~~ 11111 l~I 11 g 
Tayyare Piyankosu 

8 inci tertip 5 inci keşide 

11 Haziran 1930 
Kt>şideler; Vi' .iyet, Şehremaneti, Defterdarlık, IJ, 

Ziraat ve Osmanlı bankalara mürakıplan ve halk 

huzurunda yapılar 

lJüyük ikramiye 50,000 
Piyanko müdürlüğüden: ·===~. çıkan numaralar tekrar dolaba 

iki milyon beyanname tabet-
tirileceğinden tab'a talip olanların 

pey akçeleri ile birlikte 4-6-930 
çarıamba günü ıaat 15 te Tayya
re mübayaat komisyonuna mü
racaatlan. 

M o ~ ı ı ı ! t m o~~ r ı ı ı on ~en: 
Ankaz 

Kıymeti 
Lira müzayede gflnil 
1750 14-6-930 cumartesi 

Üıküdarda Tavqi Haaan ağa 
mahallesinde lnadiye meydanın
da millga Bandırmalı dergibı 
elyevm Hekimoğlu camii ve 
odalar ve minare ve dergibın 
selamlık yeri olan dört odadır. 
Bahçe dıvarı temel tatları hariç 
olarak ankaz 1750 liraya ilin 
vazedilmittir. Talip olanlar 
14-6-930 cumartesi günil saat 
16 ya kadar Çenberlitaı civa
rında lstanbul evkaf mildiriyet 
binasında mahlUlit idaresine 
gelmeleri. 

VAKiT 
Tabı iılerinizi yapar. 


