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~ 2 - VAKiT 10 Haziran 1931 ~~~~~~~~ .... ~~·~·--=-~~~-!m.!'----~~--~~~~~~~~~~~~~~~!'~~~~~~~~~=1 

Kral Hilseytn adeta Tıp talebe Atina mektubıt SON 
bir dllençi gibi oldu yurdunda f k l :;a AB 1 B L I R 
Bunu dostları olan lnglllzler Mevku om ünist er 1 

siSylUyorlar s hb. Udil Ü h dl- Borçlar meselesi ile 
Sabık Hicaz kıra!. kıral (Hilsey!ı.) ı ıye m r a Cenevre konferansı nasıl kaçırıldılaı·? 

in vefatı mUnast'betil.! (Deylimeyl) ı;a SeDfD Sebebini Meclise iki sual takriri verlldl • 
ce~i .. ~ıfl bir başmakalede §U SÖZ· anlatıyor Ankara, 8- Milstakil iımit b 
)erı soyluyor. meb'usu Sırrı bey iki ıual tak- Muhafız J·andarmalarla bera er 

"Hicazlı kıral Jlüseyinin hayatr, Tıp talebe yurdunda inzıbat mecJi· 
bin bir ıece masallarının ruhile ynşan si tarafından on beş talebe hakkıut:a rir vermiştir. yapılan bir. içki alemi 
mıştı. Hllileyjn, hususi bir ltnyat sür- verilen rnu,·akkat tart kararı tatbik ~- Sım bey maliye veklletinden bu 
m~ için doğm~~. fakat kendisi bunun dilmiye başlanmıştır. borçlar meselesine ait olarak Atina, 2!I (Hususi muhabirimizden) nada bulunmadıklarına gÖ~· dl 

1 h - Son günlerde Yunan efkar umumi· yialarrn doğru olup olmadıgını ı Ja kanaat etmiyerek kırat o muş, atta Sıhhiye müdürü Ali Rıza. BePdün dayinler vekillerile yapılmış olan 
bununla da kanaat etmiyerek daha faz meselenin e asını şöyle anlatmıştır: müıakerabn mahiyetini ve inkı- yesini şiddetle işgal eden ,.e Yunan nazırından sormuştur -
la bir şey olmak istemişti. ~ 

7 
gazetelerine sütunlar dolu5:u yazı yaz. Adliye nazın verdiği ce,·apta, f 

Dir aralık • Hüseyin, Harunresi- - "\: urtta 280 talebe vardır. 'e ve- tam esbabını sormaktadır. malan i~in bitmez, tükenmez bir mev- liye nezaretinin yazılan şeylerden 
din saltanatını yeniden vücude geti;e. kalet burası için senede ~O bin lira Hariciye vekiletinden sordu- zu teşkil eden hadise, meTkuf Yunan men haberdar olmadığını eıyevnı 1 
cek gibi göründü. Kendisi tam bir se- ma rat ediyor. Tıp fakUiteslnde 0~?· ğu ıual ise "Cenevre konferan· komünistlerinden yedi kişinin esrarcı~- selenin tahkikilc zabıtanın rrı~~u 
ne gö:ılerı kamaştıran bir şaıı::aa için· Y?~ talebe~ı~. vapur pa~sını verd~~i smdan heyeti murabhasamızm giz bi rsurettc firar etmesidir. Bütün duğunu, dahiliye nezaretinin bU 1 
de y~~dı. Kendisi bu sene zarfında çö gıbı her gün ~ğle ~emeklerıni de fakul- aldığı iotıba ve Türkiye cümbu- Yunan gazeteleri, bu hfldise münase- le hakkında fazla malUmatı olUP 0 

ıun rüzgarlan kadar erbesttl. Fakat teye kadar gondenyor. Yurtta altı 51• riyeti namına bu konferansta betile akla, hayale sığmıyacak bir ta- dığını da bilmediğini ve yazılan rı. 
,.ok ge,.meden kendi i menfaya dfü;r.ıüş nıf v.e he_r s.ınıfın doktor.larından müte- I . . . l kım tafsilat vermekte ve mevkuf konıii rin doğru olup olmadığının talı 
~ ~ - 1 i d a man vazıyebn ve teman o unan 
n adeta bir dilenci gibi yaşamağ'lı baş. ekkıl bır ınzıbat rnec ı e vardır. nistJerin Sovyet bandıralı Iliç vapuru emredeceğini söylemiştir. 

1 
ti 

Jamı§tı. Kıral Hüseyin bu halde ya:;ı· Bu meclis her hafta bir yemek listesi menfaatin ne olduğu., dur. tarafından açık denizde bir motörden Hadisenin, parlamentodaki a~-s' 
yorken ölmüştür.,, yapar. bu sırada her ~~nıftan da birer Meclls ne zaman tatll edecek alınarak Rusyaya ka~ırıldığını da icl· rada. kapanmıştır. oıd 
-------------- efendı bulunur. Her gun mutfakta ta. A k 9 (T 1 f ) B"t . dia eylemektedir. y b •- . dH ·esi ~I ~ 

1 b d b' f di "bet k 1 n ara, e e on - u çenın unnn za ıw.sı 'e a :y • JıW 
ruz kalmadan yenecekleri bir takım. e e e~ ırer e en no Çi a ır: 10 temmuza kadar meclisten çıkacağı Fakat Sovyet sefareti, hu şayiaları ye kadar yaptığı şiddetli tıı ·~• 

Cuma ~ünü Ayntrah! maçınd~~ e- H~r gun b~ş ~~p yeme~ ve haftada ikı ,·e meclisin temmuz nihayetine doğru tekzip ettiği gibi, Yunan emniyeti U· yata rağmen firari komünistleri~ 1,r 
vel birlncı f:8kımların şılt l'e ıkınci g~n tatlı nrılır. Bu :yemekleri ben e- tatili muhtemeldir. mumiyesince, şimdiye kadar yapıJanlhenüz keşfedememiştir. MaaınaliJı ~ 
takımların lık maçlarına da denm e· vımde bile bulamam. Bu derecede ne· tahkikat ve taharri .. ·at dn bunu teyit k d tt'ğ' fh" Yunan Zl'bl.lf 

f. t' D ğ 1 d ı · BUtçe encUmenl J arı a arze 1 ım g 1• Jll"' •. 
dilecektir. . . ıs ır-, una rn men ge~en er e , ,~ .. .. eylememi§tir. Bilakis Yunan emniyeti firarilerin hudut haricine çı1' ı' 

. Sabahleyın Fenerb~~çe ve Beşı~ta~ ef endı .eı.ı.n~. bir tabak )'em~~ alar:-·· ~nk~ra, 9 ~Tel~lon) - .Butçe encu· umumiyesi, mevkuf komünistlerin lliç muvafafk olamadıklarını, ''e fail'~ 
lkınci takımları şampıyonasının ikıncı yurt mlidurun~n odaı;ına pıJama ıle menı bUtçelenn müzakeresı ve bu ara· vapurile kaçırıldığı hakkındaki şayia· tan dahilinde saklanmakta bulO~ 
mUsabakasını oynıyacaktır. Bundan dalar. "et ve pılav yemekten usandık., da vergi kanunlannın müzakeresfle ları, maznunların Yunan 7 .. abıta:-;ını ları kanaatindedir. ·~ 
sonra şu üç şilt maçı yapılacaktır. der. iştigal etmektedri. t k . . k t h 

1 
t ~. 

b h şaşır ma ıçın as ı ma u~ a or aya d ll 
lsta~~ul por - Anadolu, Fe~er a Halbuki talebenin böyle pijama ile çıkardıkları ve firarilerin Yunan hu- Bele ive riyase 

çe - Suleymanlye, Vefa - Beşıktaş. değil müdüriyet makamına sınıfa gir· Amerikan bahriyesinde tasarruf dudundan çıkmağa henüz muvarr .. ı. · 1~ Danlmarkahlarla maç yapılmadı me i bile memnu olduğundan inzıbat Oranj, 8 (A. A. )- Reisicümhur olamadığı kanaatindedir. Ezcümle fi. Nezafet kadrosunun tettl 
Dün akşam stadyornda Danimarka meclisi bu efendi hakkında on beş gün M. llover, bahriye nazırının bahriye rarilerin Yuliapmeni sahilinden hir hakkında izahat verlY.~ı# 

g emisi futbol takımı ile Galatasaray muvakkat tnrt kararı \'erir. Taltbenhı maı;raflarını azaltmak hususunda şar- b . t" .. b' d'kl . h kk 1 Baı.ı gazetelerde tasarruf mü 1; 
d . . .1 •. d.. enzın mo orune ın ı erı a ın( n· .1 f t k d dan 300 aıııt ikinci takımı arasında dostane bir ma~ on beş arka a~ı yine pıJama ı e mu U· Cettiği gayretten dolayı beyanı memnu ki 'ddia yapılan tahkikat ve taharri- sı e neza : a rosun .. 

oynanacaktı. Danimarka gemisi dün rü~ ya~ı~a -~irer~k bu kararı pr~test? niyet etmiştir. Bahriyede yapılan ta- ya; netlcesiıtde teeyyüt etmemi~tir. çrkn.~ılacagr .l~azıl.~ak~ ıdı~ a1dd/ 
limanımızı terkettiği için bu müsabaka ettıklerını soyleyınce ceza umumıleştı- sarrufun 1931 de 10 milyon ve 1932 de İliç vapuru süvarisi de bu riva .. ·etlt>ri Dun beledı) e rı) a~tınde ti' ıf 

T · " b. tezkerede keyfıyet şu sure yapılamamıştır. rı ır. 15 miJyon dolar olacaft söylenmekte. tekzip etmiş ve firarilerin kendisine !r . . 
B. d'. d •t·b b tatb'k d. Ş ki B h . h' . A l 'd k" • l b"l k lzıh edılmektedır. PerşembegUnU boks maçları ız un en ı ı aren unu 1 e ır. ar a rı mu ıtı t ası e • müracaat etmış olsa ar ı e asır111a- -----------:-

R d ,.,.1 . D S t karar verdik. İmtihan zamanı olduğu Guan adasının cemahiri müttehide i~in ğa asla razı olamıyacağrnı namusu Ü· TUrk • Yunan mahkeme•ı/ omanya an .ı• arıya e ar o ve . . . . . v • • • • ' 

A. Buned isimli' iki romen boksörü seh· ıçın bunlara müsamaha edilmesinı de a~keri bir kıymetı kalmadıgından bu zenne temın eylemıştır. Türk· Yunan mahkemesi yv 
ı·imize gelmişlerdir. Dün bu iki bok- d~şündük. Fakat istikbal için fena ~ir adanın askerlikten tecridi derpiş olun- Mevkuf komünistlerin sureti firarı- açıl~cak, hükumetimiz aleyıl 
sör matbaamızı da. ziyaret etmişlerdir. numune olacağından sarfınazar ettık. maktadır. na gelince, şimdiye kadar yapılan tah I lO d b k ktıt• 

t · · ·· .. · d . . . .. d açı an avaya a aca OnUmilzdeki Nrşembe günü akşamı şın ıçyuzu ıse şu ur: Mıssrda bir yangın kikat, kendılerını mahkemeye gon. er 
Tepebaşı bahçesinde her lldsi de Selii· Vek1Uet yeni bir talimatname yap. Kahire, 8 (A. A.) - Keferügayyat meğe memuı· olanların teseyyüp ve ih 
mı ve Franki Matenle karşılaşacaklar- mış, bize göndermiştir. Ilu talimat- civarında bir köyde yangın çıkmış ve malini meydana ~ıknrmıştır. 
d~ Bundln Romanya yarım orta nameye göre talebe göğsünde numara- 130 ev yanmış ve be kadın ile iki er- Mevkuf komünistler sahte kinin 

piyonu olduğu söylenilmektedir. h bir rozet taşıyacak, başına kasket gi- ktk ölmüştür. imali muhakemesinden' muhafızlarıle 
Biz bu hususta hiç bir malCımnta sahip yecek ve elbiseleri de llicivert olacak- beraber, tevkifhaneye otomobille a''· 
değiliz. Boksörlerin kıymetini per- tır. Talebe bu talimatname ahkamını det ettikleri sırada Yunan jandarma 

Muammer Ra,lt Bey gltd;' 
Darülfünun emini muarıı 

Ratit bey Kollej .dafr•~ 
100 üncü senei devriyesınde IJ., 
bulunmak üz.ere Ciün Parise 
reket etmiştir • 

..... be akşamı yapılacak maçlarda gö- çürütmek için bu yollara tevessül edl· KupODSUZ zabitile dört jandarma neferini birkac 
ı .. ı> anlıyacağız. yor ve bu talimatnameyi de yurt müdü- kadeh bira jsmek ı ın btr l)ırahaneye Köylüleri irşat 

Cihan orta sıklet boks r~ Tev~ik Beyin bir es~ri .~ıarak t~- Pı·yankomuz girmeğe Jkna eylemi ler, yiyip içmiş- J 
,amplyonıuau ~tn edıyorlar. Halbukı böyle değıl- ler, muhafızlarını sarho~ etmişler n Kadınlar blrllAI heyeti 

dır b lf d f · 1 · 1 d · yakında seçilecek Jı 
Sfkago 8 (A. A ) - Orta sıklet ci .,. bundan ili t a e ırar ey emış er ır. Kadmlar birlig-i konferans•~"' 

' • '\"urt müdürU Tevfik Bey de kara- Piyankomuza ait numa· Yunan Dahiliye nezareti, gazetelerin 
hd boU şampiyonu Maks Rosenblom ta t tb'k d.ld'"' i ...ıu ralar gazetemizin bash· · fha edilen yeni idare ht 
kendisine meydan okuyan bir rakibe nn mamen a 1 e 1 ıgın ve u n ğının sağ tarafında neş- bu yıeni tafsilatını tekzip edememiş ın 1 p ( 
kartı bu unvanını nizami müddet zar- yeni bir hadiı:;e olmadığını ~öyltmlştir. redilmeğe başlanmıştır ve mevkuflarla muhafızlarının yarım dün toplanmış, yeni reisliğe f 

-ı d bok f d saatten fazla birahanede kalmadıkla- kaen Litife Bekir H., unı"jl fmda müdafaa etmedig n en s e e On beş gün devam edecek o- et' 
J'88yonu orta sıklet boks cihan şampi- Vakıf akarlar mUdUrlUAUnden: lan bu numaralı nilshalarımı. rını ve iki bardaktan ziyade bira da iç- katipliğe Aliye Esat Hanım• 
yonlu~unun mu··nhal olduğunu illin ev. zı muhafaza edenler müsaba- mediklerini vazlf esinde ihmal Ye tc mi•lerdir. °' a J "Geçen seneki bütçede temizlik ama- '"' b•''" 
Jemi§tir.. lesinin kadrosu ve tahsisatı ne ise bu kamıza iştirak etmiş olacak- seyyüp göstertn jandarma zabiti alry. Yeni heyet önümüzdeki _,, 

]ar \·e çekilecek bir kur'ada hine de takibatta bulunulacağını res· f }' t k k5ylP-
Lebleksln Ul!UŞU sene de aynen muhafaza olunmuştur. kazanan numaralar tesbit " aa ıye e geçece ve L 

T 1 .. ti 1 d . men tebliğ etmiştir. 'd k · t h ti · ... set· 
M ,, 8 (A A ) D .. t Ancak ame e ucre er n en sene .. ı ilan edilecektir. gı ece ırşa eye ermı 

arJgnan, . . - ugun saa . 'kta 'ft f . M k C k ü 1 ti . k 
sekizi otuı altıda r.ıebleksin tayyaresi içinde bır mı . r ~sarru vakı olursa Birinciye 40, ikinciye 20, ev ·u om n s erın ·açması me· cektir. ı' 

tt satı 160 k·ı t .. tl onunla sene nıhayetıne doğru muayyen ürüncüye ıo lira ve yüzlerce ı-elesi, dün Yunan parlamentosunda Aynca heyetlerin irıat Pd.' 
ısaa e ya ı ome re sura e u· . . . 3 ht ı·r k r 

k 4 ~oo kil t b 1 bazı işlerın ıf ası maksadıle ve mu vak- karHmize de mu e ı ıymet. da mevzubnhs olmus n muhalefet rii· gramları da birkaç güne ki 
çara ..ı ome re yapmı§ u unu· i 1. 1 t h d' 1 ka"•ndıracak .... _ i ..,f li i b' d 

d kat bir müddet için yevm ye ı ame e a- c e ıye er ''"'" .,.. esasından Rall s !• ec s me usan. a, k 
yor u ı b · k d hazırlanmıya baılanaca br. ' nrlır. Ve o hizmetin ikmali ile kendi· an u yeni pıyon omuz a ay Yunan efkarı umumiyesinin bir ecnel>i 

Muhafız gUcU blslkletçlleri Ierine "'Ol verilir. Bu defa Beyoğlu larca kupon toplamak Ye ı:;ou- sefaretinin teı:riki mesaisile, Sovyet dl 
J ra bunlan matbaaya getire- ~ Ankara ·Kayseri hattın ~ 

Tercan, 9 (A.A.) - Muhafız gücü n Eminönü dairelerinden yol veril::n rek değiştirmek gibi zahmet· vapurunun mevkuf lrnmUnistleri ka~rr· Son günlerde yağan f•,ı1 
bisikletçileri bugün Tercana muva- bir miktar amele de bir ay bu suret- terin hiç biri yoktur. dığı hakkındaki şayialardan pek mlitc- yağmur neticesi Ankara-KaY' ~ 
salat etmişlerdir. Sporcular halk ta· le muvakkaten alınmış yevmiyeli ame- Numaralarımızı biriktiri· heyyiç olduğunu ve bu halin Yunan hattında bir köy civarındi ~ .. 
rafından alkışlanmıştJr. Sporcuların lelerden ibaret olup yoksa tasarruf niz. devletinin hukuku hakimiyetine bir »r" 
hepsi zinde ve neş'eli bir haldedir. maksadile açığa çıkarılmış daimi ne· tecavüı teşkiJ ettiği cihetle, haşvek!lle basarat olmuı ve tren iki 
Yarın Erzuruma hareket edeceklerdir. zafet amelesi değildir.,, Yunan .hariciye nazırının elyevm Ati· itllyememiştir. 

·~~~~~~~~~===~~~========~~===~~~~~~i==:~========~~~~~~~~~===~r 
.. VAk.IT" ın tefrika& : 176 kuti durdular... teslim etti. Hamiyet, insaniyet, merh-;~ 

Çelebi kolları arasındaki naze - llk kıskançlık ölümü han· şefkat gibi kelimeler uydıı ,..1 
ninin vücudünü ecelin pençesinden çerle, ikincisi zehirle vuku buldu ... fakat, manalarını büsbütün ıJ 
kurtarmağa uğratıyordu.. Nihayet Meı'um oda... mu~sun.. ·çi' 
Azrail galebe etti ... Bir kaç hafif - Ağabey ıea.met odada değil Sen zevk ve safa, boll~l< ;,~ 
hmçkınk ... itte bu kadar. insanlarda •• Bizde, yaradılııımız· de yaşa. Alınlarının kan terıle rt',Y 

Filesof zadenin kucağında can da... iki cana kıydık... bu refahı temin edenler çalıt 1 
aız bir ceset kalmııtı.. - Ben katil oldum .. Sen de tan, sefaletten kanlıınlar •. Ne ıs 

Yaaan: Hüaeyin Rahmi!!!!~~~~~~~~~~~~~ • • • muini katil.. Artık biribirimizin yü run... iJ1~ 
Çelebi ölüyü rahat döıeğine zünde bu cinayetimizin nedamet Bu hıra ve tamah ale~a f 

T selli z d d .... 1 uzatarak dehıetle çekildiği anda lanetin okuyup duracağız. malik olmak terkibinin medl de ~ 
-Efendim... - e amanın a egı e· b ... k b ... k .. b" "l K k 1 ğ dd t' . d' 'B b·ı k . . beyhu 1 El d b d" 'ft' k anındayı ogu ogu matemı ır ag ama - ıs anç ı m f e ı geçı· ır. unu ı me ıçm . tıV 
- ve a.. e 1 1 ı~a . z... ititti. Başını çevirdi Caizeyi gördü .. yor... gatleri karıştırma. Bu kıtaP ,~{ 
- lcli.l yapma öyle ben biti· Benı. sen a~fettın fakat Allah iki kardet ölümün verdiği haş - Cinayetin günahı müebbe tarif ve tefsirlerin de yala~C··ıı" 

rorum... • • affetmed_ı ... ~e~ım ıarıl bana, sarı~ yetle bir iki dakika sükut içinde • • • lar .• Her ıey sureti haktan Şi~ ti 
- BeY, ben gıdıyorum... bana .. ., Sın~m sıneme baıtır.,.. Benı bakıttılar.. kalıyor... rek aeni tu2ağa düşürmek ıç 
- Bir feyin yok.. Bir nöbet Azrailın elınd~? ancak ıenın kol· Nihayet Caize titrek, ağlar bir Filesof Hikmetullah Efendinin tip olunmuştur. 1ci 

reldi .. Şimdi geçecek... lann kurtarabılır... sesle: aile vak'ası münasebetile yazdığı Tasarruf hakkının roıt ,"J. 
- :Az.railin kucağındayım... Çelebi bütün ruhu ile bu nikah - Ağabey dikkat ediyor mu· hateme: mefhumu muharebedir. Jşteıcleıı" 

Htr ualem baıka titriyor... sız karısına sarıldı.. Delikanlının ıun? Ey Adem oğlu! o terkipten çıkacağını hiç be eb' 
- Korkma... korkma timdi dudakları yapışkan bir ter sızan ıo - Neye? Dünyaları verseler kanmazsın. diğin bir kelime ... Evet muhat0~tl 

ıoçtealC cli7orum... ğuk bir ten üzerinde atkının son - lclal, lbrahim paıa zade Va Cihanı yutaan doymazsın. Etrafın Karı.ındakini öldürüp ~?u~:e. ~_, 
- BeJcilirn... gıdasını topluyordu. ııf Beyin karıaı Şadan hanımı han· da açlıktan ölenlere acımazsın. na gırmek. vatanına, mu~kucdi) 
- lclllim... Bir müddet böyle ıarılı ve ıü· çerlemit olduğu ayni köşede ruh Sen ve seninkiler ıiz tokaunuz ya.. < Bıtm 
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Gayri mübadillerin alacakları 
ilk haftasında bono 

tevziatına başlanacak 

<\Jacağın miktarı 30 milyon Jlra tahmin 
ediliyor 

G . 
~ ~ ınUbadillerimizin Yuna~isan- Ilu te\•zia~ın temmuzun il.~ ~af tasın! 
'ıe;, . lan emlake kıymet bı~mek da yapılncngı muhakkak gorulmekte. 
ftt, rden ve faaliyet müddetleri son dir. . 

'ıtt ~ aı:a~ bir ay daha uzatılan kıy. :Mübadillerin mütebaki nlacaklarr
letiııtn dırı komisyonları Maliye \"eka- na dair son yaprlan knnunda gayri mü 

~lak:l'tlri iizer.i~e ~.u ay sonunda badil}er hakkınd~ d~. sar~hat mevcut 
1': bQraya donmuş olacaklardır. oJdugundan gayrı mubadıllere bono 

~tlıı~ltı.isyonlar Yunanistanda kıymet- tevziatı için yeni bir kanun tanzimine 
tt d takdir ettikleri emlake ait evrak l\~aliye vekaletince lüzum göriilmemiş
~::ralan günden güne gönder- tır. 
-ite Olduklarından heyetlerin şehri- Tahmin edildiğine göre gayri müba 
~Gba:~Vetinden sonra bütün gayri dilJerin umum alacakları kira bedelle
~ 1

llerin Yunanistanda bıraktıkJa. ri dnhil olmadığı halde otuz bilyon li
ıe:lakin kıymeti \'e gayri mübadil- ~ayı _buJncaktrr. nono te,·zintı bu esas 
~. Jte alacakları anlaşılmış olacak- uzerıne yapılacaktır. 

le Gayri mübadiller cemiyeti :Maliye 
~ 0Jtıisyonlann avdetinden sonra ls- vekftletine müracaat ederek yapılacak 
>tıı~lda bütün takdiri kıymet komis- bono tevziatmda yüzde yüz esnsı üze· 
~tlnın iştirakile bir toplantı yapı- rinden yapılmasını istemi tir. Haber 

~ evrak ve dosyaların süratle tet· alındığına göre Maliye \'ekaletince bu 
' ntUteakip bono te,·zintrna haş- cihet makul görülmüıo \'e nazarı itiba· 
~ ra alınacağı ndedilmiştir. 
~et ileminde Belediyede : 
"•)a bu§day bolluOundan Müstahdemin beyannameleri 
Oı·""Uteesslr deölldir için muhtar parası 

lo d ıse gelen malümata gare verlf mlyecek 
~radaki buğday konferan- Müstahdemin kayıtlarına yara-
~~ ıcrriyata tahsis edilen ara- yacak beyannameler mahallelere 
~: taksimi veya tahdidi hak- dagıtaldığı halde muhtarların bu 
k il ali.kadar memleketlerce işi ehemmiyetle takip etmedik
~· kabul bir sistem aramak leri,hatta bazı yerlerde halen bazı 
' adile bir komisyon teşkili evlere dağıblmamış beyannameler 
~rrür etmiştir. Böyle bir ko- bulunduğu anlaıılmıştır. Bunun 
-.,: 

0rıun teşkiline taraftar ol- üzerine belediye dün kaymakam-
~ lll Amerika ile Rusyanın da lıklara bir tamim göndermiı, 
~Clfakati temin edilmiştir. Rus- nahiye müdürlerinin bu işlerle 
!'41 il bu hususta gösterdiği te- yakından alakadar olmalarını 
' dııt kolaylıkla anlaşılabilir. bildirmiştir. Bundan başka bazı 
.ı, "1emleketin 1930 senesi buğ- muhtarların beyannamelerin tas-
11~ l9~b.salalı -29,5 milyon ton diki icin hizmetçilerden 201curuş 
ı l . 1 senesi buğday ihtih- aldıkları da görülmüştür. Bu 
tııu lı ıse 36,5 milyon tahmin beyannamelerin tasdiki için her 
~fıı lbe~tedir. Rusya buğday çoğ. hangi bir suretle harç alınmaması 
d~I) c_ıhetinden müteessir olmuş ve alacaklar hakkında kanuni 

-~ır. takibat yapılacağı da ayrıca 
banya hububatçlları bir bildirilmiştir. 

iL lrllk tefkll ediyorlar 
~ ""'•cat ofisine gelen maluma- Ekmek 10 para indi 
~~~re Romanyada hububatçılar Belediye nerh komisyonu dün 
~da bir birlik teşkili ta· toplanmış, ekmek fiatmı 1 O para 

a· etmiı tir. indirerek 9 kuruş olarak tesbit, 
taıı~liğe ilrmiyen ihracatçılar 10 francala fiatını 13 1-2 kuruşta 
ibt k vagon başına 2600 ley ipka etmiştir. Bu işlerle ııllkadar 
~ç resmi vereceklerdir. Bir- bir zatın verdiği malumata göre, 
~ teşkilinden maksat hububat yirmi gün evvel yedi buçuktan 
\bbClhnı tanzim etmek ve hu- dokuz buçuğa çıkan ekmek 
~~ •t fiatlarınm düşmesine mani fiatı yakında yene düşecektir. 
l~~tır. Çünki yeni mahsul alınmaktadır. 

"'an ,ırketleri nakliyat Geçen seneden kalma buğdayın 
il ~tlfelerlnl indiriyorlar bulunması da fiat dll~ğünlüğünde 

~~:·~ ve Mersin gazetelerinde büyük bir rol oynayacaktır. 

Buişeslzde şaşın 

76 senedir fener yan
mıyan bir semt 

Edirnekapıda oturan bir 
okuyucumuz şunu yazıyor: 

"Edirnekapı asrf bir şekle 
büriindli. Her evde elektrik 
var. Fakat sokaklar koyu ka
ranlrktır. 

iç okakların kaldırımları· 
na gelince; yağmurlarda bu-
radan geçemilmek için bir 
sandal ile iki cift kürek 1,1· 
zımdır.t• • 

Sokakların geceleri aydın
lık bir hale konması \'e "okak
Jnrrn pislikten kurtarılması en 
tabii meselelerden olmak •a
zım geHr. Şüphe iz ki Edir
nekapL~ında '~turan \"atandaş
Jar hem ı;öp \·ergisi. hem tenvi 
ra t \'ergisi Yerirler. 

Fakat her nedense şehrin 
hirı;ok yerlerinde olduğu gibi 
buranın da ne tanıifatr, ne de 
tenviratı, yolunda değil
dir. Bu bahiste söylenecek 
sözlerin hep i belediyelerin 
teşekkül tarihi olan 1271 se· 
ne.;;indenberi Öylenmiştir. 

Onun için söylenecek ı;öz 
bulmak epey mü küldür. 

76 senedir, 76 bin defa tek
rar edilen bu tabii arzuya 
Jabüepkem müka,·emet eden 
belediyenin bu knyıtsızlığına 
siz de şa ın ... 

Biz de şaşalım ! 

Davetler 

ihtiyat zabltlerinin yoklamaaı 
Süleymaniye askerlik şubesin

den: 1 Haziranda başhyan mutat 
ihtiyat zabitan yoklaması ay ni
hayetinde hitanı bulacağından 
~ubemizde kayıtlı ihtiyat zabita
nının ikişer fotografla hemen 
şubeye müracaatları ve bu müd
det zarfında bizzat veya bilva
sıta yoklamasını yaptırmıyanlarla 
mıntakamızda mukim olup henüz 
kaydını yaphrmıyanlar haklerın· · 
1076 No. h ihtiyat zabitan ka-
nununun 10 cu maddesi muce
cebince muamele ifa olunacağı. 

Vilayette: 

Teftişler devan. ediyor 
MQlkiye müfettişleri belediye

de ve merkeıde yaptıkları tef
tişleri bitirmişler Eminönü ve 
Beyoğlu kaymakamlıklarını tef
tişe başlamışlardır. Buralarda 
bilhassa ceza ve tahsilat kısım
larındaki teftişlere ehemmiyet 
verilmektedir. 

Limanda 
Dauım;:;a zırhllsl Odeaaya 

hareket etti 
Birkaç gün evel şehrimize ge

len Danimarka zırhlisi Niels-Juel 
dün saat on yedide Odes•ya 
hareket etmiştir. 

Iİtkt ~iUmuza göre İzmir liman 
~,I tı, ihracat emtiamızrn ucuza 
~tif t~ilnıesini teminen nakliye 
t-~ taırıde çok mühim tenzilat 

Niels· Juel Odesadan dönüşte 
limanımı~da bir saat kadar ka
lacak, bu esnada Danimarka 
sefiri M. Şar gemiye binecektir. 

Cemiyetlerde : Danimarkanın ayni zamanda 

>,ı tbıştır. 
~u. t~~in liman azaları da tenzı
-~,,l ır tarife hazırlamıy. baş· 
~ 

SUtçUler yeni idare heyetlerin Yunanistan sefiri olan M. Şar 
dUn seçtiler geminin Pireyi ziyaretinde yapı· 

Geçenlerde ekseriyet temin lacak merasimde hazır buluna-
edilemediği için l 5 gün sonraya cak ve dört gün sonra dönecek-
bırakılan sütçüler ve inekçiJer tir. 

Defterdarlıkta : 

Sirkın kazancı 
10 bin lira kazanç 

alındı 
Bir müddeaenberi şehrimizde 

bulunan Ben Amar Sirkı nihayet 
evelki gün Sofyaya hareket et
miştir. 

Defterdarlık Sirke 1 O bin lira 
kazanç vergisi t arhetmiş ve hu 
para verilmeden çadırların sökü
lemiyeceği bildirilmiştir. Sirk 
sahipleri oyunun hitamından son
ra vergiyi verdiklerinden çadır
ların kaldmlmasrna müsaade 
edilmiştir. 

Son gece ahali ile Ben Amar 
kardeşler arasında izdiham yü~ 
zünden birçok münakaşalar ol
muş ve Ahmet Ben Amar dürüşt 
bir tavır takınmak istemişse de 
liıım gelen cevaplar kartısında 
kolayca teskin edilebilmiştir. 

Veraset vergisi hangi kıymetler 
Uzerlnden ahnıyor? 

DünkU akşam gazetelerinden 
biri kıymetini kaybetmiş tahvil
lerden veraset vergisi alındığın
dan şikayet ediyordu. Bu hu
susta defterdar Şefik B. demiş
tir ki: 

- Elyevm kıymetini kaybet
miş bulunan tahvillerle nukuttan 
tevarüs ve intikal tarihindeki 
kıymetlerine göre veraset vergisi 
alınması IAzımdır. 

Vergiyi vermemek isti yenlerin 
tabii itiraz halı Jarı vardır. 

Kapatılan f abrlka 
Tayyare ile morfin kaçak

çıhlı yapıyormuş 

Eyüpte kaçakçılık yapan bir 
morfin imallthanesinin sıhhiye 

vekaleti ve polis müfetti,leri ta
rafından hapatıldıiını dün yaz
mııtık. 

Aldığımız malumata göre bir 
Museviye ait olan bu fabrikada 
bir müddettenberi morfin kaçırıl
mıya başlanmıı ve bu suretle son 
defa olarak kaçırılmak istenilen 
90 kilo morfin yakalanmıştır. 
Bunun cezasının kıymeti 180,000 
Jira tutmaktadır. 

Ankara • lstanbul ekspresi 
Devlet demir yolJarrnda ta

sarruf maksadile hergün Anka
raya giden ekspresin haftada 
ilç güne indirileceği yazılmıştı. 

Bu karar 29 temmuzdan itiba
ren tatbik edilecek ve ekspresler 
cumartesi, paıartesi, perşembe 
günleri çıkacaktır. Kayseri-Sıva.s 
postası da hafta da ikiye indi
rilmiştir. 

Eczacı yerine Farmakolo§ 
Eczacılardan Mehmet Fuat 

bey, eczacı kelimesi yerine 
Farmakoloğ tabirinin kullanıl
ması için ecıacılar cemiyetine 
mfiracaat etmiştir. Eczacılar 
cemiyeti Fuat beyin bu teklifini 
tetkik edecektir. ---------~ i r Ash yok 

~ ~at bankası umum müdür· 

cemiyeti idare heyeti intihabatı Berlln ticaret mUmesailliOlmiz 
du .. n Galatada Adalet hanındak'ı .. Ticareti Bahriye mUdUrlUDOnde 

Berlin ticaret mumessilliğimiz yeni kadro 

1
1 ~ en şu tezk~reyi aldık: 

t'l 0 n Posta ,, ve " Yarın ,, 
'Gah ~)erinin 30 Mayıs 931 tarihli 
~~il. •rında Ziraat Bankasının 
~~' Paya on kişilik bir tetkik 
db'. tij .. d .. k 
,'lj

1 
h ion ermege arar ver-

tııtİli cyet aHsma günde sekiz 
>~, : lır.ası verileceği, ve niba
~ •krıben 150.000 lira tuta
~ ~n bu masrafın kapatılması 
)~il erkeı kadrosunda 200 e 
~ttc lllernurun çıkanlması mu
"\ttt~ b.ulunduğu yazılmıştır. Bu 
t~t\I trın hiç bir asıl ve esası 
~t t •• TeJczibimizin muhterem 
~:llııle, liltfen, neşrini rica 

tfeııdim. 

cemiyet merkezinde yapılmıştır. "Berlin w 15, Brandenburgische Ticareti Bahriye mUdürlüğOnün 
Neticede cemiyetin yeni idare S 37 d k' bı'naya n ki d'l · 

tr. ,, e ı a e ı mış yeni kadrosu tebliğ edilmiştir. 
heyeti hahklarma Yusuf, ibra· tir. Bundan sonra alAkadarların MüdUrlkten açıkta kalanlar liman 
him, Mustafa, Yuvan, Yaşar Ef.~ mezkur adrese müracaatlan lii· reis muavini ve ekserisi liman 
dilerle Hüsnü B. seçilmişlerdir. zumu bildirilmektedir. memurları olmak üzere 35 kişidir. 

All ·ıııımıınıııınııııı m1111ıııı ı ıııımıım ııımııım ıııımıımııınımıınıııMıı mııııııııınıın~mı 'ııırııııı ıııı~ııımıııınııııııım ru~ına~11m~~mııımınıııınııııırum~ıı11nııwııııınımwımınınıııını•moomınıııııııııınııııılllııııı t ~ 
- ~ 

§ 

~ Resmi Hanlar Türk Ltd Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün gazeteler ~ 

.,.. için biliimum resmi daireler ilanlarını kabul eder İ 
1 Adres: Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3üncü kat İ 
1 Telgraf adresi: Resm ilan- T eleton: 20960 Posta kutusu lıt:753 fi 
lıınnııııınımnıııı,ınııı nımmıı~ıııımııooımnııııınııııı ıııı~mıı~ıllimıooııınııınıııııı ülllı mıınııııı mıwJııı" ııı~ mııımıııııınııııınıııınıııımm ııımınınıııınıııımooı1111ıı~ıımııınwııımı~uııııııııımmıooııooııuwı~ııımooı~ 

Günün 
Muhtırası 

Takvim - Çarş.1mba 10 Haziran 6 
ıncı ay 1931, senenin ~ünleri: geçen 161, 
kalan günler: 204, 23 Muharrem 1350. 

GUneş-Doguşu: 4,29; Batışı. 19,40 

Namaz vakitleri- Sabah: 2,28. 
....,. ____ _ 

Ôğle: 12, 13: ikindi l 6,14: Akşam: 19,40 
Yatsı: 21,40, imsa.k: 2,10 

• 
Hava- Oünkü hnraret <azami) 22 

ı a garf ) J 5 derece. Rugün rtizgtr poy· 
razdan mutedil ha,·a yan bulutlu yan açık. .. 

Bugün 
Gelenler gldenlen Birkaç gün· 

dcnbcri şehrimizde bulunan lş bankası 
umum mfieür[i CelAl Rey Aukarıya dön· 
müştür. Celdl bey burada bankının kre· 
eli işleri 'e iş limitetler şirketinin teşek
külü ile meşgul olmuştur. 

~ Yugoslavya hükOmetlnfn Atinı ıe
farcti müsteşarı iken Ankara sc:fırc:tl 
müsteşarlığına tayin edilen M. Iovanoviç 
şehrimizden geçerek An'uraya gitmiştir. 

~ Yunan sefiri M. Polihronyad.is An· 
karadan gclmittir. .::cfir cenıplan gazc· 
tecilere mübadele işlerinin sür'atle ikma· 
!ini her iki hilkOmet de çok samimi \'& 

1 ciddi olarıkarzu ettikleri cihetle bu ga· 
yeye irişebilmek: için komisyon Wa!ın· 
dan 1 uzum görülen tedabiri almakta te· 
rcddüt edilmiyeeeğini, bu itibarlı işlerin 
altı ayda bitirilmesini kabil gördüğünü 
söylemiştir. 

§ Bir müddet evvel gelerek şehrimizde 
'e Bursada tetkikat yapın Fransada Lil 
şehri coğraf yn cemiyeti reisi M. Enjel
ransın riyasetindeki heyet ltalyaya hare
ket edecektir. 

Muhakemeler - Kadriye Ha. 
tarafından sasık mUstıntlk Hikmet B. 
aleyhine açılan da,·a (saat on buçukta, 
ağır cezada) 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
gramofon plılklan neşriyatı 19,50 dan 
20,30 :ı kadar saz. ikbal IL m ve Hafız 
Ahmet B. i~tirakile, 2030 daAnadoloAJansı 
20,30dan 21,30a kadar cazbant 21.30 dan 
22,30 a kadar sar .. Tanbud RffU• B. ,·c 
arkada~ları Borsa havadisleri. 

Viyana, Peşte, Moskova, BUkret 
Saat 19: 
l3ükreş: (12-394) lstihbuat, konferans, 

Romen musikisi 
Peşte: ( 20-550) Konferans, Belediye 

orkestrası 

l\loskova: (75-1304) Radyo Jurnal 
Roma: (44 l) Konser: Dc:lip, Rlmslct 

Korsakof, Amıdei, Çiba, Meyerberden 
parçalar. 

Viyana: ( 20-516) Müsıhabe 
Saat: 20 
Bükreş: Gramofon, Darülfünun 
Peşte: konsere devam, ltalyancı dersi. 
Mosko,·:ı: Konser 
Rom:ı: Konsere devam 
Viyana: Muhtelif müsıhabeler,Fran!ııca 

dersi. 
Saat: 21 
Bükreş: Orkestra, Konferans. Piyano 

solosu. 
Peşte: Konsere dc:\·am, Müsababt 

ı\ losko' a: Müsahabc 
f{oma. 1 tilıba:at. gramofon 
Virana: l"ransızca dersi, tiyıtrG 

Saat: 22 
Bükrcş· keman istihbarat 
Peşte: konferans ,.e kımere devam 
1\Jo koa: l\orıser 

Homa: istihbanıt,Manon Lcsko opcrw 
Viyana Tiyatroya devam 
Saat: 23 
Peşte: OrkcstraÇigan 
Roma: ı\lıınon 1..cskoya de\·am 

Viyana: Tiyatroya devam 

Vakıt:Abone şartlar1: 

1 3 o ı~ 

Dııhilde 150 400 7 50 1400 
II:ırictc - 800 1450 2700 

ilin sartlarımız: 

Aylık 

Kurut 

Satın 
Santimi 

Resmr 
J o I\~. 
20 ,, 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 .. 

KUçUk ilAn 9artlar1mız ı 

J 2 3 4 
30 50 65 75 

1- J O Defa.lık 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
~ i~nbkdehm~~n~d~ 

~ - 4 ~atırı geçen ilanluın fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur 
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•• •• GUNUN 
-İŞARETLERİ 

Londra mülakatının sebepleri ~ 1 kPolis hahbe~lderdi ı'• 
---- Aş ve ı e . 

Almanların hedefi , vaziyetlerinin fena lkl ses 
•-Ah hürriyet, ah". 

Samimi insanlar düşüncelerini söy 

olduğunu izah etmek ve tamirat bedelini 
tenzile muvaffak olmaktır 

Dlln iki H. bu yüz
den ölmek istediler 

Jesinler, vatan kurtulur" çare budur.,. 
"Almanya, büyük bir iktısadi buh- le Almanya bu parayl ödeyemiyecek

Hilrrlyet ve samimiyet namına yapılan ran geçiriyor. Almanyanm siyasi vazi- tir. 

Son günlerde şehrimizde inti
harlar tekrar çoğalmıya başla
mıştır. Dün de iki genç kadın 

ölmek istemişlerse de etraftan 
yetişenler tarafmdan kurtarılmış· 
lardır. Bu hanımlardan biri İzmir 
reji müdürü Kazım beyin 27 ya-

zevzekliğin son perdesi, samimiyet ve yeti, çok hümmalıdır. Memleketin içi Bu azim meblclğr ödediği takdirde 
hürriyet oyunu oynıyor, muhalefetin ale\'lidir. Bir taraf Hitler taraf tarlan, felakete uğrıyacağl muhakkaktır. 
marşl samimiyet ve hürriyet marşı- diğer taraftan komünistler, bugünkü Almanya bu büyük felaketten ko-
dır. rejimi tehdit ediyorlar. Mali ıstıraplar, runmak için Avusturya ile gümrük it-

Ba a eri d rocukların 1. d çok şiddetlidir. Bundan dolayı bugün- tihadı, projesini hazırlamış, fakat 
yr m Y n e , e ın e k"' ·· h d k"k k 1 k b h F h 1 f ·· ·· d b şındaki kerimesi Melahat H. dır. ol..ı d. dil 1 be . b . u reJım, er a ı ·a yı ı ma u ra- ransanın mu a e eti yuzun en u 

7as""rme il k er~ nzı:en u vıyak- nı geçiriyor. proje de tehlikeye düşmüştür. Üsküdarda Yeni kapıda, Çınar 
yokuşunda 6 numaralı evde otu
ruyor Üç senedenberi beraber 
yaşadı~ı berber Hasanın son 
günlerde bir Yahudi kızı ile 
alakadar olmasından rnüteessir
dır. 

lama matbaa ~ürekkebıne bulanmış Buna karşı çare, tamirat bedelini Fransa, bir taraftan bu gümrük 
bol, bol sersemlık, pek az açık gözlük, ek.c:ıiltrnek, Almanyanın bir az dirilme- birleşmesine mani oluyor, diğer taraf. 
çok, pek çok sokak politikacılığı ve ma sine yardım için anun Avusturya ile tan Almanyayı mali tazyik altınıta 
halle kahvesinde pinekliyen fikirdir. birleşmesine müsade etmek.,, bulundurmağa, ve onu kendisile miit-
Samimiyet sadece samimiyet, kupkuru * "' • tefik, fa~at Almanyaya muhasım dev. 
samimiyetten bahsedenler galiba şeyh . .. !etlerle ıhataya çalışıyor. Bunun ne-

. . . w . ' Almanyayı temsıl eden doktor Ilru - ticesj olarak Almanya, Rusya ile an-
Saıdın samımf oldugunu dervış Mehme ning ile Her Kurtiusun Londrada mü-

1 
k 

1 
t w b Kendini Salacaktan denize atı-

din · t ld w ı· lb h' · aşma yo unu utmaga mec ur ol· samım o ugunu az ra ımın sa dafaa etmekte olduğu esaslar bunlar- kt d yor fakat etraftan görülerek 
derhal den:zden çıkarılıyor. Fazla 
su yutmuş olduğundan tedavi 
için Üsküdar dıspanserine kal
dırılıyor. 

· · ld ğ 1 ma a ır. 
mı.mı o u unu unutuyorlar. Onlar da dır. Maksat, ngilterenin yardımını Böyle bir vaziyetin bütün Avrcpa-
samimt idiler, onlar samimi olmasalar temin etmek ve bir uçurum kenarında da nasıl bir tesir yapacağı aşikardır. 
dı inkılap kuvvetleri önüne çıkamaz. olan Almanyayı kurtarmaktır. Alm:.ayanın bu mes'eleyi Ingiltc . ~ 
Jardı. Ziyaret esas itibarile son derece ile -:>üom~si Fransanın kuvvetile !·ar 

Anlıyoruz onların sözlerini; mühim olmakla beraber onu doktor şılanıyo;. 
Onlar; Brüning Her Kurtiusun şahsiyetleri O· Fransa, (Şeker) mülakatının vu-
Fransada nasıl kıralhk taraftarı na fazla ehemmiyet vermektedir. kuuna mani olmak için her şeyi yap. 

ile cümhuriyetçi yan yana yaşıyorsa Doktor Brüning İngilterede uzun mış. diplomasinin her vasıtasına mıira 
bizde de öyle olsun •. demek istiyorlar. bir zaman yaşamış ve orada iktısadi· caat etmiş, \'e türlü türlü tehdidatta 

ikinci H. Fatihte Altıbohça 
mahallesinde 36 No. lı hanede 

sakin şark şimendiferlerinde 
tesviyeci Hasan Ef. nio zevcesi 

Al beyaz kurdelelerle kırmızı feslerin yat tahsil etmiştir. bulunmuştur. . 
altında (908) in sallandırdığı düşün- Her (Kurtius) esas itibarile !ıu- Fransızların noktai na.~arına göre. 

1 it la k f 1 d .. t ğ kukçudur. Fakat her meseleyi, hukuk Almanların (Şeker) mulakatından 

30 yaşında Saime H. dır. Çok 
asabi ve kavgacı olduğu söyle
niyor. Dün yemek pişirmek me-

ce er a a a arın a sunne ~ocu U· notai nazarından ölçer. Bununlak be- hedefleri İngiltere ile Fransanın arası 
nun başındaki ~r~ısaklı, mavı bon- raber kendisi hem riyaziyatçı, hem de nı bozmak ve İngiltere ile Almanya a-
cuklu nazarlık gıbı.. iktısatçıdır. rasında bir ittifak vücude getirmek-

Kurt gibi hurlyet Bu iki zat, Almanyanın, sulh mu- tir. . . 
H d l b·ı k 1 • d ahedesile sırtına yükletilen '-"ilkleri Onun ıçın Fransa, Almanyanın 'a-er şey en e\'Ve ı me azım ır • ~ . · d · t" k 

ki • bed. b" ı b d. b. . .1 kaldırmaktan aciz olduğunu söylemek- zıyetı hakkın a n bu nzıye ın aran· , e ı ır o uş, e e ı ır :> enı eş- k w h kk d .. 1 ·· l · 
1 h t k t k 1 1 tedirler Onlara göre Almanya en müt lı oldugu a ın a soy enen soz crı me o an aya ı uru aca , cı ız aştıra · k b 

1 
t ekt b . d"d .. ·I 

-•· h'" · t h"' · t d -·1d· u ·· · hi!i! mali sıkıntı içindedir. İngiltere ile a u e mem e, u va ı e soy en-:n ~ urrıye , urrıye egı ır. urrı -s b··ı·· .. 1 1
·n bo kten kaç -' 

· • h d k' ·•tt f'kl · u un soz er , rç verme m. " yet maskesı taşıyan celladın suratıdır. onun arp zamanın a ı mu e ı erı . . .
1 

• .• "'ld··-·· b 
1 

F 
fi .. · d" - · Al "ki · . h f"fl t 1 ıçın ı en suru ugu ve ununa rnn-urrıyet ıye taşı topragı, ve öliı- manyanın yu erını a ı e mez erse t .. k. b' . t h 

1 · · · • · Al "kt d. b" k t · ı· saya karşı ecavuz ar ır sıyase a-erın ruhunu dırılere hakim kılmak, manya ı ısa ı ır yı ın ıya Ye ıç ı-
1 

d w 'dd' t kt d' 
· · • h b" d - "d kt' zır an ıgını ı ıa e me e ır. yaşıyanları mezarlıklar vasıtasıle ıda- maı ara ıye ogru gı ece ır. B "t'b .

1 
Al İ 

.. . . . . .. .. . u ı ı ar ı e manyanın n-n etmek ~evdasına duşenlerın elınde Onların ılerı surduklerı sebepler 'lt d · t' d d F d h .. . . gı ere en ıs ım a ı ransa a ayır-hurrıyet bır baltadır. mühimdir, h h b' h' l k ı il tt 
B 1 ·· • t b' · . . h·ı·ı· a ane ır ıs e arşı anmıyor. a a 

u 1urrıye ır cemıyetın ın ı a ı Bir taraftan Hitlerin Faşizmi, di- 1 d F ·ı · · ·ı 
· · · · f · · · b. k geçen er e ransanın en ı erı sayası e-
ıçın, gerının za erı ıçın ır tuza tır. g· er taraftan Bolşeviklik tehlikesi ile · d b' · .. ı · ·· ı · t" "AI .. . . . . - rın en ırı şu soz erı soy emış ı: · 
\ı;:ıl hurrn·etı, asıl hayatın zaruretını muhat olan bugUnkfl Alman rejimi ha . 

1
. yeı· a erdı"r F\kat :r · • . . . • mu .n;ının vwr:ı,·e ı s v • · · 

ı..c- ıederek ebedı oluşa, ılerı hamlesı vat re memat anları gecir~ktedir. 'dd: d • 'ld" • · ı cı ı egı ır.,, 
ı r avak uydurmaktır. B · t · · d ı Al c-· d"l'k · Al b k·ı G . . h "' . b h . u ,·azıye ıçın e o an manya ')im ı ı · .neseıe, man aşve ·ı 

•erının urıye.tt~n ~ setmesı me~ bu sene (89,000,000) İngiliz lirasını ile lıa:kiye nazırının Mister Makdo-
11.~ r k_~rtla kuzu hıkayesınden daha gu müttefiklere tediye mecburiyetindedir. nald ile Mister (Henderson) u ikna e· 
lunctur. . . · ki ·d· lk ff k • Halbuki Almanyada üç rnılyon ış- dip ed~mıyece erı ır. naa muva a 

lhtllAI l esir eden siz buıunması, sanayiin mütemadiyen oıdukıa·, takdirde tamirat bedeliade 

adam 
Siyasi ihtil:lller, yeni bir kültür, ve 

yeni bir içtimai kıymetler sistemi ya
pıncaya kadar, yani, bu yeni rejim a
damları, siyasi ihtilalin ahlakını ruhla 
rında, his, fikir, irade halinde duyun· 
caya kadar eskiye hürriyet vermek mü 

gerilemesi, nrgilerin ağırlığı dolayısi tenzihH yapmak imkanı hasıl olacaktır. 

Adliyede yeni tayinler 
Liste dün teblig edildi 

temadiyen irticaın, gerinin hesabına ih Adliyedeki tebeddüllere ait liste, İzmir aza mülazimlerinden Meliha ha
tilaHeri esir pazarına sürüklemek de· dün geç vakit İstanbul müddeiumumi- nım lstanbul aza mülazimliğine, lstan 
mektir. liğine gelmiştir. bul üçüncü istintak hakimi Hasan Feh 

Sağdan sola yazıyı bir acaiplik Bu liste mucebince birinci ceza mah mi Bey Bordur azalığına, İstanbul 
zannederek hayret eden, medreseyi es mekesi azasından Kazım Bey Bursa sulh hakimlerinden Muhlis Bey Istan
ki zaman hikayesi diye dinliyen yeni azalığına, Hüseyin Bey lzmir azalığı- bul müddeiumumi muavinliğine, U~kü
kıymetlere ininmış bir nesil gelinciye na, iıkinci ceza azasından Zbeyir dar müddeiumumi muavini Şükrü Bey 
kadar hürriyet babında hayli ihtiyat- Bey İzmit azalığına, ikinci hukuk a- İstanbul azalığına, İstanbul ticaret 
lı olmak gerektir. zasından Mitat Bey Ankara ağır ceza azasından Ertuğrul Sait Bey İstan:>Ul 
Tebel tekAmftlcUliik azalığına, 3 üncü hukuk azasından. Su· ce~ aza!ığın~, Menemen müddeiunıu. 

O zi Bey Adapazar ceza mahkemesı re· mL':ıı Salahattın Bey İstanbul sulh ha
Hiçbir inkılap güçlük çekmeden ya isliğine, üçüncü hukuk azasından Nu- kimliğine, Sicilli ticaret katiplerinden 

pılmamıştır, yeni kıymetler eskinin rettin Bey Manisa azalığına, birinci Kemal Sait Bey Malkara müddeiumu
hürrlyeti önünde ruhlara sinmemiştir. ticaret mahkemesi aza mülazimi Cemil miliğine, Üsküdar mahkemesi katip. 

Tembel tekamülcülük yerini daha Bey Gördos ha.kimliğine, ikinci hu- lerinden Nezih Reşit Bey Of müddei
yeniye kar~ı muhafaza etmek istiyen koktan Nuri Bey Gelibolu aza müla· umumiliğine, ()demiş hakimi Mazhar 
(idarei maslahat) çının şiarıdır. zim1iğine, dördüncü hukuktan Arif Yaşar Bey Jstanbul sulh hakimliğine, 

Kaşığı ile verdiğini sapı ile geri Ziya Bey Ankaraya tabi Godol nahiye- Kars azasından Zühtü Bey Üsküdar 
alır. si sulh hakimliğine, müddeiumumi müddeiumumi muavinliğine, ZonguJ-

Tilrk inkılabının böyle bir oyuna muavinlerinden Hayrettin Bey Geyve dak aza mülazimi Tevfik Bey İstanbul 
tahammülü yoktur. müddeiumumiliğine, Rıdvan Bey Sa. sulh hakimliğine, esbak İstanbul sulh 

• • • ray müddeiumumiliğine, Abdürrah- hakimlerinden Sedat Bey İstanbul .ı. 
Samimiyetten fazla man Şeref Bey İstanbul aza mülazimli- zalığına, Düzce reisi Senih Bey İstan

ğine, Ragıp Bey Zonguldak müddeiu- bul sulh hakimliğine, Tekirdağ aza. 
blr şey mu.miliğine, Sultanahmet sulh hakim- s~~-dan Nuri Bey İstanbul s~lh ~~kim-

B il Ü h t . . t hü .. lerınden Kemal Hayri Bey Çorum aza hgıne, Adapazar mahkemesı reısı Fa-ug n n aya ı samımıye , snu w 
lığına, Kartal sulh hakimi OslJlan zıl Bey lstanbul azalıgına, Geyve 

nf~t laflaı:ından daha ileri daha müt Haydar Bey Burhaniye müddeiumu- müddeiumumisi Sadun Bey İstanbul 
hl§ zırh istıyor: ·ı•w· B "kt.... Ih h.k. I · d "dd · i · l"gw· e Ankara , mı ıgıne, eşı ~ su a ım erın en mu eıumum muavın ı ın , , 

Bilgi'" Yümni Bey Edirne sulh hikimliğine, ceza reisi Mustafa Kemal Bey Istan-
Hayatı bilmek kütlenin şuurunu ğ z ld k "dd • 

.. . ' • Fatihten l\feki Bey ödemiş hukuk ha- bul azalı ına, ongu a mu eıumu· 
tanımak, kutlenın şuurunu sagır du- kimliğine, İstanbul müddeiumumiliği mi muavini Hayrullah Bey İstanbul 
varlar, setlerle kaplıyan ölülerin, es- başmuavini Kemal Bey terfian lstan- sulh hakimliğine, Saray müddeiumu
kl nesillerin düşüncelerinden kurtarma bul üçüncü ceza mahkemesi azalığına, misi Übeyt Bey İstanbul müddeiumu-
yı bilmek!.. müddeiumumt muavinlerinden Hikmet mi mua\'inliğine tayin edilmişlerdir. 

Hüsnü niyet, samimiyet, hele sel Bey terfian başmuavinliğe, Cemil Iley Bankalar konsorslyomu 
Jemehii8selam gerinin samimiyeti, inkı terfian birinci sınıf mua\'inliğe, Şefik Bu ay nihayetinde müddeti 
llbı için düşman cephesini tanımak i- Bey terfian üçüncü sınıf muarinliğe. bitecek olan bankalar kooıorıi· 
tibarilı manalıdu. zabıt katiplerinden Muazzez, Suat ha- yomu müddetinin daha alta ay 

SADRI ETEM nrmlar latanbul aza mülazimliklerine temdidine karar verilmiıtir. 

selesinden dolayı kocasına kızmış 
ve hiddetini aJamıyrak kendisini 
öldürmek kastile evin pencere
sinden yere atmışbr. 

Neticede sol ayağı kırılan H. 
Haseki hastanesine yatırılmıştır. 
Heybeli vapurunda terkedllen 

bir çocuk 

Dün Kadıköyünde saat 16,30da 
hareket eden Heybeli vapurunun 
birinci mevki kamarasına 2 yaş
lannda güzel bir çocuk bırakıl
mişhr. 

Yavrucuğun göğsüne iğne ile 
yapııtmlan bir kağıtta fakir ve 
~~uılu )>M- ajlenin çocu~ ol
duğu fakat .zaruret yüzünden 
annesinin terketmek mecl>uriye· 
tinde kaldığı yazılmakta ve şef
katli bir zatın himayesi rica edil
mektedir. 

Polis, çocuğu Darülacezeye 
göndermiş, bırakanlar hakkında 

tahkikata başlamıştır. 
Bir kadınla bir erkek daha 

ortadan kayboldu 
Bir haftadanberi şehrimizde 

kaybolma vak'aları çoğalmakta
dır. Diln de bir kadınla bir er-
kek de ortadan kaybolmuşlardır, 

Kadın Kadıköyünde ibrahimağa
da Hikmet beyin köşkünde otu-
ran 65 yaşlarında Halide H. dır. 

Erkek de Fatih merkezinde 
müstahdem ihsan Ef. nin kardeşi 
13 yaıında Alaattin Ef. dir. 
Kiracıyı selamhyarak çıkıp 

giden hırsız! 
Balatta kunduracı Kohen Ef. 

nin apartımaoına henüz hüvyeti 
tesbit edilemiyen bir hırsız girmiş, 
evde kimse olmadığı için yükte 
hafif, bahada ağır eş yalan top
lıyarak merdivenlerden aşağıya 
inmişt•r. Hırsız burada üçüncü 
kat kiracısile karşılaşmış fakat 
hiç istifini bozmıyarak ona bir 
selam verdikten sonra kapıdan 

difan çıkıp gitmİftir. 
Bir tetblrslzlik neticesi 6 kı,ı 

araba altında kalarak 
yaralandı 

Dün fenerde Y eşiltulum hada 
yük arabacısı Hüseyinin atları 

ürkerek başları boş kalmış ve 
yolda çarptıkları 6 kişiyi yara-
lamıılardır: 

Hilseyin dün akşam arabasını 
pazar yerinde brakarak öteberi 
almağa gitmiş, bu sırada o ci
varda oyoıyan çocuklar beygir
ler;> taş atmağa başlamışlar, 

hayV•:!larda korktuğundan pa· 
zara doğru koşmağa başlamış
lardır. 

Tam manaaile gemi azıya 

Bir acemilik 
• ·• dert il• Hüseyin Cahit Beyın şıır 
b' fıkra ) yrp anlamadığına dair . ır , i Ef 

Vala, yazısını - Tahır Nad. r 
· b"t'rıyo' vari - bir acem beytıle 1 1 

beyit ~öyle yazılmış: . 
"Tü guca !lirü (lairi zıguc~ ~ 

1 
y •• zıU""' yedilbcyza t'e sihri sonııı . iıı 

Durndaki (guca) keJiıneler~tll 
ca) veya (kuca) olduğunu fark 
Farisişına.-.. be,.ı 

- .Muharrirler böyle acem k ~I 
ri '-'azma••a baslarlarsa yanlıŞ~~-

J " .. · ·bg ... 
:sın dive musahhihlere farısı 
lüzım. gelecek ki zordur. Ad3~kt 
Jar daha Türk~eyi adamakıJlı 80 

diler. ilt 
Hamiş: Beytin ikinci mısra~ 1 

rincisi aynj \'ezinden de değildır~,.ı 
acemre bir beyitte iki defa •' 
yapmı~ demek.,, 

* "' * 
Bir evlenme 

1
,, 

Halefinden üç harfi fazla ~ 
ki Fransız reisicümhuru .l\t. DoU t 

altmış bu kadar yaşından sonrJ 
miş, tsi': 

Allah muvaffakıyet ihsan e 
münasebetle eski Türk diploll1• 1if: 
dan birisinin bir sözii hatıra gt 'I 

- Yedi de\'Jet murahhasııı• 
anlattım, heps_ini idare etti?.'· ti 
evdeki kadını ıdare etmek mu~ 
nuyor .. 

l\l. Doumergue de siyasett~ 
diği kabilb:eti, e\'inde göster 
mi bakalım hele ... 

101Jbı ~ 
alan atlar pazardan öt_c~ 
alan Firdevs, Şirman ~ 
isimlerindeki kadınlarla, ~
Feyzi, Kemal namlarınd8"{ 
çocuğu çiğnedikten sonra t. 
labilmişlerdir. Mecruhların rı 
hastaneye kaldırılmış HO' 
yakalanmıştır. 

Tramvayda bir hadl9'j 
Dün Fatih- Harbiye hat"

işliyen 102 No. lı tramvay~J 
hadise olmuş yüksek mek• .. rf 
birinde müderris olan b~ 
kadınlara ait sıralarC!an ikin;JI 
oturmuş ve kadın yolcu g 
halde kalkmamıştır. . ) 

Bu yüzden biletçi ile mil~ 
arasında münakaşa açıldı~ 
tramvay kalkmamış ve on d• I ~ıl 
yolda beklemiştir. Netice~e '/ ~ 
vet edilen polis müderrisıll ~ 

viyetini almış, ve tranı"'"1 
müderris yerinden kalk1111 

halde hareket etmiştir. 

Devlet matbaası önUnd• 
yan dinamit parça••~ 

Akbıyık hamamcısı Sa~ 
ağanın 12 yaşındaki oğlu ti., 
la diğer üç arkadaşı dün ve~' 
matbaası önünde oynarl•'ifl' 

yerde madeni küçük bir 'd'/ "
bularak almışlar, bir nıO / ' 
bunun ne olduğunu öğrendi ~t, 
çalışmışlardır. . 

1 
ta 

Tam bu esnada bir dıO ~ ~ 
parçası olan cisim patlalll'!I: ttııı 
Hasanı yaralamıştır. infilik bl lflt 
ne koşanlar çocuğu GOi C'_ ~ili 
hastanesine kaldırmışlardı~1cıif • 
namitin buraya nereden gv 

tahkik edilmektedir. " ~-
Haydarpaşa hattında bir 411~ 

Dün saat 10 nu on b'- ~ 
Haydarkaşadan Pöndiğe ~ •tt~ 
ket edecek olan 24 nurtJ~ •, 
katar b r kaza) a ., bebiy.et .,e f ~i'ıJ 
bu yüzden hareketi bıraı 

cikmiştir. 1 ~ ~~' 
Hareketten pek az eV'le~ ~I d• 

tarın vagonlarını makineye ~k 
Jamakta olan ser ınaoe 'ıı,t; 
Ahmet efendi o sırada 1 ~ 0 
bir posta geldiğinden (t~f ij lıt11 
işaretini işidememiş ve ~ag ·~ ~ ~. 
makine sol ayağı üzerırıe, ~ '1 

· ştır· ~"ttıa parak parmaklarını ez~ı ,. ~ 
Mecruh Tıp fakültesıne .,JJ ~"ı 

kedilmiş ve kazanın 1Pe5 ""'1 
hakkında tahkikata baılaP 



~~~~~~~~~~~=~-=~====......,.~=~==~=~~==~~~=~~~====~~~~~= 5 - VAKiT 10 Haziran 1931 ~ r-A ı ı ı !tlatbaamza gelen eserler: y . . t L dliye Haberleri Hava aleminde Memleket haberleri enı neşrıya : 
- TEMiRLENK V t d kit b Ça..,..,......,.r Şevl'retı•n Vecihi beyin tayyaresi çok Sallhll clvnrında karakrllarla n 8 an 8Şlll . 8 1 
JO.~ .1:.. t kdl dlldl T ,. Müellifi: Nedim Yefik 8 r e bir müsademe· oldu Muharriri: E. Labouln,\ e 

Rıu··mü Tayyarecilerimizden VecihiB.yin Naşiri : K:ınaat kütüpanesi 
U Salihlide K k.. ··su·· civarında l\lütercimı : 1 lüse~·ın Ca.hit 

bu bir tayyare yaptıgv ı ve bu tay- ız opru lngilizceden tercüme edilen bu e~er, J n S h l ·1 6 · k k . . . . . . Naşiri: Kanaac kütüpanesf 

S 
araç Allettin ile Fatma yarenin tetkik ed:lmek üzere ayvan arı ı e sıgara aça çı- Temırlenk 'e onun tesıs e) lemı~ oldu- G b .. h. h 11 d t li •dk • . ar ın en mu ım mu a e a mı • 
ı Hanımın mahakeme- Çekoslovakya'ya gönderildiğini sımn geçtiği haber alınmıştır. gu muazzam ımparatorluk hakkında . .· . .. . .. , 
ı ı b ı d · · B . 1 b. k'k h 1 .. d.. B ısanımıza nakıl '\e tercume ıle, Oglu-

1 
er ne aş an ı ve kendisinin Tayyare cemıyehn· unun üzerine hemen ıcap yapı an ır tet · ı · ma su u ur. u .. .. · · · 1. b. ·ı ~ ·ı · 

sta b l v bk d d . . k d 1. . . h t t• mun kutupanesı,, ısım ı ır sı ::.ı eı neş . n u agır ceza ma emP- ce e taltif edil iğım yazmışb . eden tedbir alanmış ve Kız köp- eser e emırın aya ı roman ıze e- . . . .. •· C h·t 
•ı Ed' V I b l'd k d" d"l . ld • . . k . . rıyat me;>dana getıren Huse)ın a ı .. l'd ırnekapıda, Çamur Şevketi ecihi Beyin stan u a en ı rusune bı·r mu'"freze 1·andarma ı mış o ugu ıçın ·arıı yormıyor. b . l d b ··r·ı . h 
O Q l Ç k ş· d" . k d t "hl ·d k d' .· eyın son zaman ar a u mu ı lC a-

• 
rnıekle maznun Saraç A'a- e ile yaptığı bu tayyare e os- .. d .1 • • ım ı,>e a ar arı eı e en ısın- . . . b 1 d • .. 

kL k f t' . k gon erı mıştir. Kaçakçılar, Jan· d k b h d"l b 1 b vırlı mesaısıne yenıden ~ a ıgını gor 
ed,~ ile cürüm delillerini orta· lova ya na ıa nezare ının na • d 1 en pe az a se ı ~n Ye unun a e- ·m ... kle memnun oluvoruz. 
an ,_ liyatı havaiye şubesinde beynel- arma arın: raber yakıp yıkıcı, ınsan kafaların- "' · , . . . 

"'aldırmakla maznun Fatma l 1 kJ' h . k . D f E . t l m d k 1 I ı· b" h""k"' d Gerenlerde Et. 'acheronun ıkı rılt S dı mi e na ıyah avaıye omıs· - ur... mrıne a eş e u- an u e er yapan za ım ır u um ar :. . . . .. . . 1 ı ka hanım n m h kemele 'ne f d t tk•k l k b l t . l B .. 1 k t t 1 1' . l . b d tik demokrasısının tercume ı ıle ha~ ı· 
d.. ı u a rı yonu tara ın an e ı o unmuş a e e e mış erdir. unun uze· o ara an ı ıın emır engı u eser e . . . . .. .· . un b 1 t b 1 ·ı 1 b t t .h. d" k d 1 d"ğ" ük- k b" yan bu sılsıleı ne:ı;rıyat:ı Hu C.) ın Cahıt 

aş anmış ır. ve eyne mı e spor ve seya a rine 1· andarmalar1a kaçakçılar arı ın na ır ay ey e ı ı Y ·se ır · · AJ k . · . . bey "kinci bir e!"t!f olarak (Vatandaşın 
Aettio, vak'ayı şöyle anlat- tayyaresi olara kabul edilmiştir. arasında yarım saat devam eden dehai a!<kerıye sahıp ve bılhas..;;a mıma- 1 di 

1'Ufb ride tekemmül eden bir medeniyetin kitabını) ilave e~·le · . 
r: • 1 bir müsademe olmuştur. banisi , .e ilmin ve alimlerin hami.-:i ola Vatandaşın k ıtabı Fransanın hür-

~BO akşam Şevketle buluş· 1 :] f'AJl!J.u __ ı r~ Neticede jandarmalarımızdan rak görüyoruz. riyet r 2rHr muharrirlerinden. E. ~b · 
O eraber içtik. Eve geldik. •] : ~ ~il biri şehit olmuştur. Kaçakçılar- Eser de Temirlengin hayatına Ye boulayın (Devlet hud~t~a~) ıle. (Lt e-

' Yattı. Ben de, ayni odada dan birisi hafif yaralanmıştır. kurmu olduğu medeniyetin nefis eser- ral fırkası) namındakı ıkı eserın muh 
Y~tlun. Bir aralık içeriye birisi Londrada diş tedavileri ikisi yakalanmı" ve biri de kaç· !erine ait güzel resimlerle tezyin e- teHyatından -~izi al~~adar ede~ mev~u 
Rird' Ş Paristen bir aralık Londraya ge~· Y dı"Jerek Kanaat ku"'tu··panesi tarafından ları aynen dıgerlerının de şa.>anı dık-

ı, evkete ateş etti. Ben mıştır -
korLtu tim ve orada fazla kalamadığım için • ne redı"len res·ımıı· ansiklopedik neşri- kat rnütaleaları havi bazı par~alarını 

ıs: m, kaçtım. b" f"k · K k ·ı d k"ll' tı· ~ ır ı · rı umumi almak üzere ancak bir aça çı arın üstu··n e u ıye ı k "ht" " "der S dk yat serisine ithal edilmiştir. ısmcn 1 ıv .. ~ · 
.. 1 ı a H. da aşağı yukarı hastaneyi ziyaret edebildim. Jngilizle- sigara kagvıdı ve sı"la"'h çıkmıctır. --------------

00 1 "' Fi:ıtı: 150 kuruştur. f b · ı \ l Ye ifade vermiş, sonra şnbit- rin muhafazakarlığı ve an'ane perest- Havzada bir haydut öldUrUldU Askeri a rl <a ar unıum 
er Çağırılmıştır. Bunlardan Lem- liği bu işte de gözüküyor. Diş tedavi Havzada bir çok fenalıklar Darüşşafaka müdüriyetinden: rnt-J(lt-ır}u-ğt'·ınden: 
ltı H d etmek · k k · · k il d ki Mektebı"n bı"r senelik et ve ekmeği 
lt 

. tn şehadeti mühim ir. 'e çı arma ıçın u an 1 arı yapan kara Mustafa isminde bir 
Usuller e k" il "" · il ı kapalı zarf usulile·, odunla kok ve man 31-5-931 tarihinde pazarlığı illan H., 1110 •• yle diyor: n es ı usu er.. ı. enı usu e ·e . b. .. d . . d _ 

'I' fazla iltifat etmiyorlar. şerır ır musa eme netıcesın e gal kömürü münakasai aleniye sureti· yapılan Çelikhane rnalzemei ib· 
d - Şevketi, bu Alaattin vur- Bir iki diş çıkarmak için bile has- ölü olarak ele geçiriJmi.ştir. le mübayaa olunacaktır. (2.1 haziran tidaiyesinden 4 No. şartnamede 

u. Ben. gördüm. Vurduktan tarı uyutuyorlar; öyle alışmışlar. Bu - Manlsada kahveler kapandı çarşamba günü saat (16) da kara:-ı yazılı 6 kalem demirlere teklif . 
t0ııra ölüsünU tekmeledi. Ve na doktorlar da, hastalarda alı~mış. Manisa belediyesi kahvelerde kat'isi ,·erileceğinden taliplerin o gün edilen fiyat bahalı görüldüğün• 
,0akt~a Sıdıka ile beraber cesedi Hasta ameliyat odasına girince dol~tor nargileden maada bilumum meş· saat (U) te Nuruosmaniyede Cemiyeti den pazarlık günü 14·6-931 ta-

aga lt 1 T b d Al" di~i çıkarmak için hangi usule müra. rubata üç kuru41 fiat tesbit etmi41 tedrisiyei istamiye merkezine gelmele· T 1. l . •t'! a ı ar. a ancayı a a- Y v d rihioe tehir edilmiştir. a ıp erın 
un kadına verdi. O, sakladı. caat edeceğini hi~ dü~ünmeyip hemen kahveciler de bunun beş kuruşa ri. Şartnamesi mahalli mezkur an 
ı. t k "h l Ha ta da h ·· l b·ı · yevmi meıkiirda mliracaatları. ''Jahk b k h"tl • d uyu aca cı aza sarı ıyor. s çıkarılmasını istemişlerse de bele• er gun a ına ı ır. 

,.... eme, aş a şa ı erm e zaten bunu bildiği ve oraya ona geldi 
"&ıtıl • • b k · t diye teklifi kabul etmediğinden li.k ması ıçın mu a emeyı a· ği için kendini bırakıyor. 

etmiştir. Hastayı bu suretle bayıltmak sure kıraatane sahipleri dükkanlarını 
Öldürmekten tile on, on beş di~ini birden de çıkarı· kapamışlardır. 

yorlar. Dışarda yüzlerce hasta bekle· Adana postanesinde ka1bo· 
ltıabkum Oldular mektcdir. Di~ çıkartma ::.alonunda be lan PUi paketi 

&' İatanbul ağır ceza mahkeme· her hastanın işi azami üç dört dakika Adana postanesine ait 2250 
,'ilde, dün iki öldürmek dava- da ikmal edHerek istirah_a! i_çin _yanda- liralık bir pul paketinin kaybol-
11lda karar verilmiştir. ki oday~_sevkedilip yenısı. ıçe~ıye ah: duğunu ya:ımıştık. 
l\u d T h . . . . b · nıvor. Dıger salonda da dışlerı teda,·ı Dün gelen Yenı' Adana gaze· 

ı n uracı a smı yırmı eş ·. k 1 T d · 
•tıru . • •. .. edılecek ha!'talara ha ı ıyor. e an u t . . h b .. b 
Ilı ş alacak ıçın oldurmekle sulleri de ek~eriyetle e~kidir. Frnnı:;ada esınm a er verdiğine gore u 
... atoun Abdurra!ıman, on sene di~ çıkarma için - bizde olduğu gibi husustaki tahkikat dikkate değer 

6~1~ hapse, Taşköprülü Kazımı - çok nadi~ vekayide ha~tay~ uyutur- safhaya girmiş ve seyyar memur 
b durmekle maznun Ali Osman lar; halb~kı Londradıt enJeksıyonu he· Ali Riza Ef. ile işte alakası ol· 
~ sene ağır hapse mahkum men de h!.ç d.~nec~k k_adar az kul!anı- duğu söylenen adliye posta mü-

tddın · 1 . Al' O k' yorlar. Çunku enJeksıyon usullerı ye- teahhidinin mutemedi ve dı·gver 

~ 
ş er, ı sman on se ız .d. 1 .1. 1 . h f k" 

• 10 t ı. .
11 

d .•. d nı ır; ngı ız er ıse mu a aza ·ar... b' 1. . _ .. 1 J 
i t ı eKmı eme ıgın en, cezası Di tabihi: Süat ltJmcril ır uşı goru en üzum üzerine 

ouçuk seneye indirilm;ttir. lczıı::ıi:ıiııııı.-=ilz::;;::;= •. ::::!:::.=. ==~======== tevkif edilmişler sonra serbest 
ltomUnislerin muhakemesi lesındenHoldurmekJe mhaz.knun ~r- bırakılmışlardır. 
~o -~ . . h . A navut acının mu a emesıne 

~ıı rın:n stlı~ .ta rıkatından maz- dün ağır cezada cevam edilmiştir. Meto zadenin iflas meselesi 
~ tı Hasan alı B. le arkadaşları· Varislerin vekili, katilde taam· A-danada piyasaya iki mil>on 
~n temyizden nakzen muhake- müdü ıspat için mahkemeye ba- lira borç bırakarak iflas eden 

01~1erine ağır ecza da devam 21 vesika!~r göstermiş, .. ~üddei- Meto zade Osman B. hakkında 
llrnuş idd:a ve müdafaa ya- umumumılık bunların curum de- Banka kommerçyale tarafmdan 

~ılııııştır: Muhakeme e vakte ]illerinden sayılamıvacağı mu- Adana müddei urnumiliğine şa· 
lldar su·· .. .. ' g ç 

1 

taleasmda bulunmuştur. d.kk b' ·hb 
~ltı rmuştur. .. Muhakemeye gelmiyen şahit- yanı ı at ır ı ar yapılmıştır 

8 '-'~sul meb'~sunu oldUren terin ihzaren celbi için kalmıştır. Bu itibarla iflasın hileli olup ol· 
tl'a eyoglunda cskı Musul meb'- Salı günü sabahı muhakemeye madığı cihetinin tetkik edileceği 

11 
Nuri B. i bir kadın mese- devam olunacaktır. söylenmektedir. 

BiR CEREYAN PRiZi ... işte okada 
-

FRiGEGO 
\ 

SA Ti YE 
Bu mükemmel aleti 

VERESiYE 
SATIYOR 

ELEKTRiK 1 
ŞiRKETi 

de bu aleti alan müş· 
r 

ter ilerine hususi tarife 
tatbik ediyor 

Beyoğlu: 
Metro Han Tünel meydanı 

lıtanbul :Elektrik evi 
Beyazıt Kadıköy Muvakkit

hane caddesi No. 83 

- Bmin olunuz mis ·on derece mü Oç memur fazla bir ~ey söylemek· şiddet ~ulesi geçti: 

o c. z. - 211 o tessifim. Böyle bir şey aklıma bile gel sizin büyük bir otomobili durdurdular. - Oh matmazel! l\leselıi f:ırzetsek 
mezdi. Doğrusunu isterseniz siz bana Otomobile dördümüz yerleştik. Şoför ki .... E,·ct fnrzile bir az Yakit geçire· 
bir düşman casusu olarak ihbar edili- nereye gideceğini biliyordu. Bir ~ey. lim... Farzetsek ki sizin aleyhinize 
yorsunuz. Siz Almanlar hesabına casus rek saat sonra koyu renkte ,.e mağ- del:"dlimiz Yar. l\feselfl vatnndnşları 

liarp sc~ıc l crlndc Jsııınbulda ç:ılısmış oı:ın lukta bulunuyor muşsunuz. mum manzaralı bir bina karşısında nızdan askeri mahiyette bnzı esrar el· 
hır lngillz c:ısurnnun hatıratı kt" O k .. ·· • d t · · · _ t 9 _ Bu ne deme ı. adar muşkulat durduk. e e mı~ınız ..• 

~~ hi .· . . , . . la kaçmıştım. 1'am dostlar arasında Beni bir yazıhaneye ~ıkardılar. Kekeledim: 
~ot: kım e vapuru terketmek ıste- 1 bırdcnbıre bana yaklaşarak sordu: bulunduğumu farzeylediğim bir sıra· Adımların uzakla;;tığını duydum. Son. - Maksadınız nedir? 
~fer e~· l~ahri .~fidin ~avi sularında - S,i~ mis ..... ~isiniz? da, kendisine hizmet ettiklerim beni ya ra etrafı derin bir sükun kapladı. Sözümü işitmemiş gibi devam. e~tl.: 
~tal nıek zevkıne ragmen herkes - F~Ht ne ıstıyorsunuz? kalamağa kalkıyorlardı. Bir müddet Bir sanadlyaya oturdum. Gir saat - Evet bazı esrar elde etmışsınız. 
t va basacağı günü gözlüyordu. - h.aptan sizi hemen görmek i::t:- şaskın Şaskın düşündükten sonra de- kadar ne olacağını düşünerek durdum. Ve bunu bir Alman casusuna pahalıya 
~ataPurumuz lngiltereye gidecekti. yor. di~ ki: :. Fena bir neticeye intizar etmiyordum. satmışsınr7-. 

tniı Yolda bir telsiz aldılı:. Bir İn· .Adar_: takip ettim. Beni kaptan ka· _ Dir şey anlıyamadım ... Bu emir Fakat kendimi tanıtmada nasıl _ Yalandır.. Böyle bir şeyin aslı 
~l'8.il~thlı 1 • veçhemizi değiştirer~ ~arasına -~ötür~rek içeriye ithal etti. haldkatcn Paristen mi geliyor? kurtulacaktım? Girdiğim kapı sıkı yoktur! 
t~i b·~a!a ugramaklığımız lfızımgeldı haptan guzel hır yazıhane önünde o· _ EHt .. Hariciye nezaretinden- sıkı sürmelenmişti. Diğeri ise mu· Yanıma yakla:.tı ve üzerime eğile-
~~ltı 1 dıriyordu. Yolumuz üzerinde turmuş. Al:!ığr bir telgrafı dikkatle - Demek beni Fransızlar tevldf hakkak dahili odalara merbuttu. rek fısıldadı: 

;rı. tahltebahirleri rnrmış.. t~.tkik edi~o~du. lçe~iye girdiğimi gö- ediyorlar... o kaprya dalgın dalgın baktığım _ Yalan mı? Ya doktor Bodeden 
tııırı en l\larsilyaya gideceğimizden r~ncc nazık.~nc a~·aga -~al' :ırak lı:ıı .a _ E,·et.. Müsadenizle kamaramı sırada kaprnın yarnş ya,·aş açlldığını almış olduğunuz ... Bin dolar da yalan 

~latıtındum. Böylece Parise aYdetim elı ile yer go_ste.rdı ,.e yuzüme dikkatie ,;\1arsilyaya kadar size teslim edece- gördüm. iri yapılı bir :Fransız zabiti mı? Ona ,·erdiğiniz mnlıimat Türkler 
~~~ '~Şa.catı. Artık limana yaklaşryor bakarak ?edı kı: • ğim ... Hakkınızda bundan ba~ka bir içeri girdi. Göğsünde ni:;;an dolu idi. tarafından yapılan bir sipnri~e aitti. 
~>'de aııyetimi gözden ge~irdim. Her . - !\tıs. .. malesef al~ıgım bir emri :;;ey yapamam. Bıyığını durmadan kmnyordu. Unü:n Hu kat'i sözler altında ezilmiş kal- ' 
~ tlto: ~Yveı miralay Drayç ~e yü~lıaşı ıcr~ya .. me~~~~um.. Emın olunuz ki Ne yapacağımı şaşırmıştım. Kaptan de durarak küçük bir reverans yaptı. mıştım. Fakat yi~e k~ndimi müdafa. 
> l\at ble temas etmek em~lı~de ıdım. ~ok mute_e!'ısırım •. ~ .. . . .. .. beni kama.raya kapadı. orada altı s;ıat Sonra bana tebessüm etmesin mi! aya çalışarn~ d".?ı~. kı: . . 
'ııııl'lla un.un on. derece gızlı olarak - ~ıca. e.derım _soyley~nız l\tosyo .. kaldım. Nı~ayet kapı) a vurulması L·e· Evet bana samimi bir surette tebessüm .-: Pek fıla ~1? yo.. Sız .be~i ıtham 

li' ı ıcap edıyordu. Endışe ıçındeydım ! Işı hemen an· ni dalgınlıgımdan aydı. ettikten sonr.ı dedi ki: edınız. lcat edınız.. Vallahı SlZ ~ıldır-
~~~he;s kimse benim asıl mevkiimden l~mak istiyordum. O vakit de,·am et· - Giriniz! . . . . . _Matmazel zannıma kalırsa key- mışsı_nı:z. B~nunla bir şey kazanamı· 
~de~l\ntemeli idi. Bir ca..;;usun mu- tı: > • • De~i~. lçer~ye sı~ıl gıyınmiş üç a- finiz pek yerinde değildir. . yacagınıza soz verırı~. . Be~ 1n~iliz 
~I kh ~ da söylemi~ olduğum veçhile - l\fe.;;ele şu .. I arısten sıze taaJ. dam gırdı. Dedıler kı: Ciddi bir tavırla cevap yerdım: tebaa ıyım. Memleketımın mumessılle· 
~~l'e 81Yeti vardır. Gizli şahsiyeti en Jıik eden bir telgraf aldım. _ Sizi karaya çıkarmağa memu· _ Şüphesiz .Mösyö.. Fakat asla rinden biri karşısına çıkarılmnldığı. 
~lı llrtı.le~i _hile bilmemelidirler. Za· . . - ·Sahi mi? .. Pek flla benden ne ruz matmazel .. E~yaları~zı ihtimanıle korkmuyorum. Yalnız başıma gelen· mı talep ediy~rum. . . 
~ 

0 
tetımın hüviyetini tanımaklığrm ıstıyorlarmış? drşanya çıkaracagı7-. Sız hiç endişe den dolayı biraz şaşaladım. - Demek ıkrar etmek ıstemıyorısu-

I ~l\nun ölme i icap etmişti. Hallıu· -A :\e olduğunu anlıyamadınız mı etmeyiniz. Bunların polis müfetti~i ol Gülerek mukabele etti: nuz. Pek ala inatçı matmazel .. Arzu. 
~ tııtonun tnesai şer~ki idim. mis?.. dukları_nı ve. kendileri ile. münak1~a- - ~iye. burada m~vkuf ~~ılunduğu. nuz ~imdi yerine getirilec.ektir. . 

4 
6t eark hal çarelerı ara ında tered Asla! dan faıde hasıl olmıyacagını anlamış- nuzu bılmıyorsunuz oyle mı· Ma~asınn oturdu ve hır elektnlı: zt. 
~l°ll Yordum. En kısası doğrudan - Sizi hemen teYkife mecburum tım. Onları takip ettim_ - Benim hiç bir taksiratım yok .. line ba!"h. Kapl açıldı. içeri bir pos-
~{~ lngiJiı. sefarethanesine git- Hiddetle bağırdım: Ah! Şu l\farsilya toprağına ne se- - Duna emin misiniz? ta neferi girdi. Zabit dedi ki : 
~t'tt, _unu ta nrJ~.:lığım bir sırada - Ne hakla .. Beni mi tevkif etmek? vinçle ayak basacağım diye hayal ku- - Tamamen eminim... lngilizim çu - Bana İngiliz zabitini göndtri· 

Yı J.CÖzdeu "eçiren bir kamarot Beni öyle mi? Ben ne yaptım ki- rarken bu hal ne kadar acı idil.. halde bir müttefikim.- · niz. 
Gülmeyi bıraktı. Gözlerinden bir (Bitrrwdl) 
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f H a r i c i H a b e r 1 e r 1 Yiyecek 

Aksiyon katolik teşkilitı TE~~!:~. ~1:.~~r ' 100 de 100 Aşk 
Yazan: Nakleden: nı• çı• n dag"" ıtılmış ?. Et - <Kilo~uı Dağlıç: 54.60·5

8
· 

~ fa&&e 13 _ KıHrcık: 54,60-60,84 K. Karaman: 

Çok sıcak bir gü~ West End :d. - Yirmi beş yaşın~;, bir Amerikalı 60,84 K. E lasır kuzusu. 39 K. M~ 
desinin bir ucun.da, bir doğum evinin dansözün, ancak iki nya üç ~"ıkı 01• ltalyada başka bir hüktl.metten direktif kuzusu: 39 - 70.98 K. Keçi· 31•20 : 
k d d 1 t b k ~ ( f k ! Qrrfak: 50.70 Ôküz: 21.84 • 41,S4"' aprıun a. mer ıven ere o urmuş e · muştur. Ayni yaşta bir darülfünunlu 8 8ll Ir a " ••• 
liyorum. Yanımda Alhertina Rashın talebe kızın muhakkak iki misli aşıkı . Danıı: 39 K. inek: 27,30 · ~5,88 
dansözlerinden Marion ile Helen H vardır. Bunun yegane sebebi, sahne Roma, 9 (A.A.) - Ecnebi gazeteler \'.e emırler almakta dernm eden kunet 31.20 kuruş. 
Frands Halligan isminde bir çocuk kızlarının vakitlerinin az olmasıdır. Corpus Dom ini Ayini münasebetile di· 1ı bir teşkilat vücuda gel mi~ ti. Bu Peynir - Beyaz yağlı 650 • 
var. . w Çok çalı ırlar ve sert ' çalışırlar. Va- ni ala~J~r te.~tibi husuı;:un~ ltalya hü- ,·~ziyet _is~ ga~et ~-n~asız re gar~~ I\'. 20·22 kiloluk reneke. ~agsız 

Dd saatten berı, içerde, dogurmak kitleri azdır her gün pr , 1 d kumetının musaade etmemış olduğunu hır şey ıdı. \er yuzunde meYCut hu- ı,llolul< tenekesi 200· '00 kuruş. 
·· b I b" k ' ova ara, k d n h ·ı k. ti d ı· ı· ·b·· 1 ı· · C l""I ()kk 2830L' Ek~i uzere u unan tanıdı'< ır ·ızadn ha- studyolarda ralışırlar akşa 1 d yazma tn ır. u aberler tamamı e ume er en uç urı oy e 11r nızıye.e aner u : · ·aH .. "" ' 
L- bek}" )i t m arl a D" i 0 b0 k •• d s· • hd • f 3 17 QO Ji U'll:r ıyoruz. . .. .. sahnede. Geriye gecenin bir kısmı ka- a~rlsız~ır. ~n ~!aylar fert~ ınden ·?rşı go.z ~'u1?1~~az ı. ıya~ ı. ':a e.ı- • · ·-- ·urıış. 

Bu kız, eskiden bır dansozdu. Ma. Jır. o zaman da içki iser sarhoş 1 • vazgeçılmesinı hakıka tte ruhanı ma- nı ,.e ıstıklahnı elde etmek ıçın a~ır· Taze sofian: (Ocmetil 40-50 
rion ile Helenin üç senedir arkadaşı Jar, sabahları da uyurl:r:' 

0 
ur kamlar emretmiştir. larca müddet mücadele mecburiyetin· sarımsak: 2 kuru:. Nane r 

idL Bu üç kız, Hallingan . içlerinden bi Kaç defa karanlıkta kulağınıza l\laamafih, ister ruhani maknnıların de kal mı? olan hat.ya hliküme.ti ise pare Kırmızı turp: 80 40 
risi ile evlenene kadar, bıribirlerinden şu fısıltılar gelir: verdikleri bu emrin zamanında tebliğ nun, e~elıyetle tecvız edcmezdı. Dereotu: 30 401'. Maydano•1 

aynh?azl.ardı.. . . . . _ Biliyor masun- Sen ilksin .. ı. edilmemiş olmasından ister kili:...e idn- .. ' atık~n, 9 <~·~·> - Pn~alı_k mah~- para. Bakla: (Yerli) S-4K. B•,. 
. Şımdı, bu ızdıvacın netıcesını bek- nanmıyor musun? Sana yalan söyleme relerinin. bu emri dinlememi~ olmala- fılı_katohk teşkılatının yenı bır. ca~ı·~ 6

0
·tu8·.· !_)o_-3ı-:.1\.A. raPkaanıcS8· 5r:·.5 ~-~k 

lıyoruz. ğe mecbur değilim-. Kendimi metet- nndan dolay1 bu dinl alaylar halkın, hahnde toplanmasına mahsus bır layı- ., 
Hava o kadar 5ıcaktı ki ceketimi mek için de sövlemi ... 'Orum B b akseri ,.e mülkt erkanın iştirnkile tam hayı tetkike .Kardinal l\larşettinin Yaprak : ( Yerli ) okkası ıS · 

bo b ... J J - en ser es d·td".t." b • . • • o18 \'e yun agımı çıkarıyorum. Arada tim .. Yalnız bilesin di ... ·e ,..·· ·r· . bir sükun dahilinde yapılmıştır. memur e ı ı1;ıne H u yenı teşkı la· ı uru~ lspanak: 4. 5 K " 
d ·1 d k' d ·d· d .; .. o} U) orum.. t -.. l ' k d x.·ı f k t 1 \' ı· 6 2 13 k T fetll sıra a, ı er .e ı eczane en gı ıp so ~ a· Seni seviyorum ... BH. Hayır, hayır, Ö· Bu kabilden haberlerin ortaya çı- ı~ .1p;ı '. ma a~ı~ e~ı. a a .. ı~- ( er ı) 1 • I • ·uruş. eze 

lıyoruz, getirip kızlarla beraber içıyo- tekiler öyle degwildi .. Vakıa 1 1 lı . karrlmasındnn maksat kilisenin hakika dınal Kurıyeye tabı olacngına dııır Cr\dano) Barbunya; 50 K. yer fasuh" 
u. 1 •• l . . on ar a e . l h be l t k . . • 

ruz. nıZ ar soy enırorlar: raber bulundum amma b" 1 • ten zülme ve tazyike mnruz kaldığı şayı o an a r er e ·zıp etmektedır. \erli Çalı 18·20 22 kuruş. a 
Z 11 k" b"l" k d · ' ır şey 0 

ma El · · t kt l • E 1 "' d d" " 6 ~ - ava ı, ım 1 ır ne a ar ezı- dı .. Neden mi? Sebebini pek iyi bilmi- birçok memleketlerde takip edilen hat- .. yevm cereyan eme e o an sıy~- ng nar: ( ıerli) a c ı ..,· 
yet çeker? yorum.. istemiyorum Bir ark d tı hareket ile İtalya hükumetinin al- si muzakereler hakkında gayet sıkı lıır K. Tur la enginarı., 2 • 3 K. 

Koca, müteessir oluyor, bu işte ken çok sevdiği bir gen; vard ~ aşın;;~ d - . t a d b. ka -~ ·e ketumiyet muhafaza edilmektedir. nu Sarımsak: (Okkası ) J5 ]{. ti• 
disinin de kusuru olduğunu anlıyor, olmadıg-ına took tee"su··r et ı •. t· ndun b 1 ıgı. ,-ahzıye la raskıtn a 

11
1
rlbmuk: .}ki·e·:.ı·} nunla heıaber bu müzakereler memnu· ıYerliı ndedı 2 • 3 . 4. 5. 6 • ~ 

f k Ü 
• •. d . :> .,, mış ı e e • zemın azır ma ır. a u ı ııse· . t" . b" . . . 

a at teeS6 rünu e gızlemeğe çalışı· ki de ondan H•m k k d d . t "k w d w b 1 k ti nıye ı mucıp ır netıce vermedığı tak- Domates: Okkası JOO K. . _ _ .. "' , ·or uyor um a" nın azyı e ugra ıgı u mem e ·e er d" d > 
yor. Amma, kalp..~ız, gorunmemeğe Ama sen baska send k k 1 kkı d h bf h k k . d d ır e 1 apahk makammın en son Jt:td· Meyva 
dikk t d k H ıb ki . . k 1 li k , ~ - en or muyo- ıa n a mes e u u u ıa e e en d k d .1 . "d • . .. 

1 
k ,

1 tu a e ere-. 3 u ıyı a P çocu rum.. İtalya hükQmetine kar~ı sarf edilen d~. a ar 1 erı gı ecegı soy enme ·te- kiraz: ~5 30-35-45 50 kuruş. V" 

r.H 11• h k 1 t Bu baygın ses kulağınıza gelirken sert \'e şiddetli sözlerden hiç biri ağıza ıı.B. k k d" 11 B d" 
1 

p 27·30·2540·50 55-60 hurıış 
a ıgan, sa ne ız annın arzu e • • . . ' . ırço ar ına arın ıır ına a- 8 A 11' 

t "kl J k ti . . ük 1 b" •. avucunuzda tıtrıyen bır göğsün sert- bıle alınmamıştır. 11• t f d t k. d.l . ul)day • rpa • Fasu ..ı 
ı er oca pının m emme ır nu- r-· . d . . ce ı ara ın an a ıp e ı en sıyaset a- Bugday: Yumuşak (Ankara) "; 

munesidir. Bir bankada katipti. Karı- ıgını e duyarsınız. Aksiyon katolik teşkılatmın sıyasi leyhinde bulunduklarına dair b" 9' 
ş· d" h" f k h" f · h" b" k 0 t h ecne 1 7,25 8·825lKonya)7,30 (Yahşihan)7" sına, küçük bir ev ve bir ford otomobi- • ım 1 d_e Park cadd.esi~in kibar ev- • ır ır a ma ıye _ını ıç _ır ''a 1

• ~- memleketlerde çıkan haberler de kat'i (Polatlıı-a.20 K.('ivas)?.IOK. fetll 
Ji verebilirdi. nu kafi değil miydi'! lerıne glrehm ve şu asıl aılenln kızını ız olmamı§ olduguna daır olnn ıddıa surette tekz.ip edilmektedir. 

Dansöz kızlar nlelekser makul kim- b~r kö eye ~e~ip, en adi kelimelerle. da ya~hştır. ~u te~ila.tın husu~i bir Vatikan, 9 (A. A.) - "Osservntore L'fok 12 K. Fındıklçh 88 K.. ~ 
aelerdir. Sahne onlara az !Ok bir şöh- hır hamal gıbı teklifte bulunalrm. He- bayragı ve 1?ume.n'l~ alametlen var- Romano., gazete i şu tebliği neliret:ni:;. ) uzdc IO morfin lznik 825 J{ ıgı') 
ret verir. lşçi ,·eya amele kızları olan men sorar: dı. Bunlar ıse sıyasl fnkaların hu- tir: 250 K Tiftik: Oğlan Polotlı p 
bu dansözler, sahneye çıkınca hiç ta- - Peki! Ne zaman? susi :vasıflnrı~ı teşkil etm~kten baş. İtalyan genç katolikler cemiyetine Myonhıırahlsar 100 K. Kast:ımonıı 
nışma ihtimalleri olmıyan kimselerle - Yarın, ne zaman gelirsin? ka bır mana ıfade edemezdı. mukayyet bir çok gençlerin, katolik Ankara 77 K çorum 78 K. 
tanışırlar ve birden bire birçok i~tirnai - lkide, fakat sizde olmaz. işin en vahim ''e mühim ciheti ŞU· aksiyonu tarafından takip olunan siva Çay, kahve, pirinç, şeker, 
tabakaları aşmış bulunurlar. Fakat Bildiğiniz bir adres söylersiniz. ~ur ki aksiyon . ka.tolik teşkilfit~.nı setin aldığı veçheyi protesto için ~ez patates, sabun 
başları dönmez ve saşırmazlar l\lilyo- 11 d 1 n· d ıdare edenler faşızmın en yaman duş- kur cemivettcn agw ır tehditlerle cebren Çay: \Cnva) okkası 260 • 400· 111 

.. · - ayır, er, orası o maz. ır e- • .; t)40 800 ( Fli dl ) 2"'0 400 ( ,,~,. 
ner çocukları veya meşhur bir artist r •t · ti d t . k . t d" manı olan ahalı fırka..•nnın başında bu- istifa ettirildikleri haber alınmıştır .. · • n ye ' • • ~ 

. a gı mış m e şan aJ yapma ıs e ı. d 1 d • 960 400 Kahve• (l\·1 htelı'f tipi~~ 
veya Ru~ ressamlarile gezmeğe gitmek Dah · .· . S 1 "d 1. H lunn.nlar an veya azası olan.ar an Bu vak•aıar lıakkında elimizde bulu- - · · • " u 

• . . • . a ıyısı w.. ere gı e ım. er za. "b "d" . . 105 K. Pirinç: (Bombay) 37.45 
çok eğlenceh hır şeydır. Lakın sonuna man oraya giderim, emniyetlidir. ı aret ı ı. nan delıller, ltalyanın bırçok yerlerin 

34
_
35 

(f lindi"·c) 
36

_
37

•
5 

( Rangoıı ı 
kadar bu böyle del·am edemez. )lilyo- • • • Diğer taraftan bir ~endika şeklini de de mümasil tazyiklerin yapılmakta J 

nerler küçük dansözlerle e\•lenmezler. iktisap etmiş olan aksiyon katôlik teş- olduğuna dair aldığımız haberlere bizi 29 ( Rizon) 36,5·37 K. Şekeri~ 
Büyük artistlerle Rus ressamlarının _ Meşhur . artist ace~tesi (G~orge kilatı dini terbiye ve din propaganda- inanmağa e~kediyor. Bu keyfiyeti eler Yerli) 35,50-35,90 (Ecnebi) 35,60 
da iyi koca olarak şöhret buldukları Whıte • JorJ Vayt) daıma bakıreler :;ı ile hiç bir alaka ı olmıyan bir takım hıtl neşretmeği vazifemiz icabından 0 • ı..üp 38,311·38,50 ( Rus: Küp) 40 
vaki değildir. Geıiye ne kalır, ara-;ıra angaje etmekle şöhret bulmuştur. Ya· hareketlerde bulunuyordu. Aksiyon larak telakki ediyoruz. Esasen Vatikan 35•85 K. Sade yaO: ( Urfa: M 
karamela şekeri gönderen ve lutfen lan da değildir. Her re,·ü için ayrı ar- katolik teşkilatına dair gençlik mah- dan bildirildiğine nazaran ;;iddet hare oı 4ı 55 (Erzurum:· l\ars) IOO·l9S 
bir daveti kabul edildiği zaman kendi· tist alır. Yalnız .bir rel'Ü bir sene siir· !ellerinin dağıtılma~• devletin meşru kellerine devam olunmatadır. Ezcümle zon) 120·135 Vejetalin: <Ytf~ 
ni cenneti alada zanneden delikaıı lı ! düğü için, aradaki zamanda.. müdafaa hakkında mUstenit bir tedbir dün, bir kilisenin önünde genclerle u- ~~~~!~ (j~~~ı:(\~e!:c~~i~ ~k;~ )t 0 
lşte bu, iyi bir koca oalbilir. Onunla (Bitmedi) den başka bir şey değildir. Bu ~e- zun müddet konuştuğundan d~layr lıir meklik) 

56
_
60 

(Yemeklik 
54

_
58 

t5' r 
evlenilir. rait dahilinde her hangi diğer bir hü- papaı:; polis komiserliğine götürülmü:,;; l 

F i kt d O ıuk) 45-64 K. Patates: ( Battal , ranc Si ço an ır tanırdım. nu O BUL M ~ C A O kumet de ayni surette hareket ederdi. ,.e kendisine katolik gençler aras;ıııda • 
tiyatronun önünde artistlerin kapısın- • ltalva da ecnebi bir hükumetten memnu bir itotima aktettirmis oldugwu 

18
'
50 (Baş kelle) 14"15•50 (Ort~~ 

J :ı- - : :J::o::·:I::ır.1': ·:.:::s::a:::b::u::n:::::::: :':z:.:e:~: :t:i:n::::):.:'~." ·. i.ı da beklerken görürdüm. Sevgilisini 1 '2 3 4 ·' h 7 X 9 10 11 yani Vatikan hükumetinden direktifler söylenmi tir. ~ P" 

beklerdi. Bazan sevgilisi başkalarile 1 S E M ıE R ~ K 
1 

B A R da görüşmüş olmayıp mülakat' 
11 

rumeğe giderdi amma, Francis darıl- - - - A 1 1 • d • • d • • ciye \'e ticaret nazırının ,.e Jııl f'. 
mazdı. Nihayet, kız, bir gün bize "ni- 2 E [i]A N iJ i [i)S-[i][i]E man nazır arl geri On U bankası müdürünün de iştira1' :l 
pnlandım" dedi. Bu haber kimseyi mü 3 ~f A K S A T. ~ T E R S • • olmasına büyük bir ehemmiyet 6/. 
tehayyir etmedi. 4 E N S E- !il L !i) -i S- f M Şekers millAkatı Alman yada ümildll uyan- nıektedir. Şekeı:,de bu derece tıı,I' 

- Acaba kiz mı? 5 R ~ A li1 K A F K- A s-{il dırırken Fransada efkArı umumlyeyl haşlıyan müzakerata devam içlll ~ 
Relen ile Marion beklemekten bık- 6 ~ -i T- L A F fil A s· K 1 asabileştiriyor ~etin tam bir erbest~ye ~uht~;' 

mı§Iardı. Eski arkadaşlarını hem kıs- 1 K-lf'iiiil r-ı r-ı F- r-ı f'iiii1 M r-ı O r.i • gu şu zamanda Rayhı:.tagın iç l 
kanıyorlar, hem de ona acıyorlardı. - ~ ~ ~ tlı ~ ~ lll.· A) 'f B · d k 1 b" · · t 1. kk" olll :i 

8 S T · K A M E T Tii1 E Londra 8 (A. · - ·'. runıng,tinde bir tebeddül vukua getirehile- ece · o maı:;ı ı~ımsız e a ı .. ,.-, 
Onlan Francis ile beraber görürdüm, i 1 ~ı ' 0 18 d L d d t d B ı· t ı · b fin1'il '.J 

9 - E ıA S liiil T A- R -- ile M. Kurtius saat o, e on ra an, ceği hakkındaki sözleridir. a ır. er ın gaze e erı, ug (ı~' 
kızlar, arkadaşlarının koca.sına sami- _B [il __ S _ _ _ ~ _ _H s th t h k t et · ı d. u 1 ranın bnzı memleketler taJ1l '.l .u ~mp ona ar~ e mış er ır. m. Viyana, 8 (A. A.) - ~öyes Viner .. . . . ııırl"~ 
mi bir arkadaş hissile merbut idiler. 1(1 A [j] R i ıs K O ij R \~I ~ Kurtıus Röyt~r. ~J~nsına beyanatta .. b.ulTağblat gazetesi, Şekeı· mülakatın- ~ustnkı~lcn .ıttıh:~ ~lunan ted11,~ Halbuki hep beraber gezmeğe gittikle 11 R E S M !m'f ı fiil E H i L lunnrak her ıkısının de Şeker muta- dan bahsederek diyor ki: ızalc edı.lemıy_ecegının. n bu. ·t ~ 
ri diğer çocuklara 0 kadar samimiyet D,. kü b l h l katından çok memnun kaldıklarını ve .. .;;: k .. 

1: k t d . t 1 heynelmılel bır teşrikı mesaı> .,.1 
•öetermeılerdi. un u macamuan iJ - •. •. h"" .. k b ld ~e er mu a a ına a' c o unnn· 1... ld ğ t°'ek d Ç'"'- J • l orada gordukleri usnu a u en fev 1 r t . .. .. .. d t t 1 b uzum o u unun ~ er e a .,at". 

Önümüzde bir otomobil durdu. edilmı~ ~eklı kalade mütehassis bulunduklarını öv le a~~~ k 1
: esı goz d on~n e u u ur~~ .. ~ ]aşıldığını ehemmiyetle kayded~/ 

Solgun yüzlü birisi indi. Bu, tiyatro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 miştir. M • .Kurtius Şeker müh\katı~ın ~~ ad~ es~as_m a . vr~panınl 
1 
uy~ Almnn hükumetinin pek > 

1 
'ı/, 

nun kostümcüsü idi. 1 ı ı•ı 1 be~nelmilel teşriki mesai için faydalı .. 
1~.a .. 11'd~sğ:.erfıikve. hı~asl mı ese e1en~

1

1
1.n tediyatın tehirini talep etınesl1111,/,-y · b" h be k -, ~ . . goruşu u u rı .. sı o ur. ngı ız . . tb 

- enı ır a r yo mu· 2 = _- _- _-,_- 'm1 _- _- -- - olduğunu ilave eylemıştır. d 1 t d 1 1 b 1 \l zar olunabılır. Sağ cenah ma 
11 

') 
Bir otomobil daha. Bir daha .. Şim- 3 - l!!!J Alman nazırlarının hareketinden e\· e ·~ ~~ darıky:..n~~ aş arına .r • se müttefikan Şeker mlilakatıll~' 

di tam on iki otomobil bekllyoruL - - - 1- fil - - - • biraz enel Avusturyanın Londra ·efi-
1
mndn.rnYel ın eC 

8 1
hi 

1
.r ~e.:ttyah~dam:1z· li hiçbir neticeye varmadığını 'A 

Hem ne halde, kaç defalar sarhoş, ,·e 4 - [i] [i] li] iJ 1 k Al ar ı. a nız emn rı mu e ı e ı e t d 
5 - - liil r-ı - - - - ri Baron . Fra~k~ştn~·~ ge ere man Fransa cihan buhranına çare hul:tbi- a ır. " ,..,. 

kendilerini gizli, kaçamak deraguşlara ~ liJ ~ nazırlan ıle cıddı mu la katta bulunmuş 
1
• 

1 1 
fit F Al Beynelmilel hastaneler kO Iı''i 

terkeden bu Jazlann hep i, sabırlı \'e 6 • 'm1 fm1 'mi wı- rmı - 'm1 - j ıı· er. ng ere, rans.ı. • manya mu v· . A A B gü" Jf 
l!!!J _. l!!l ~ l!!!J l!!l tur. _ . , , karenetini hazırladıgh takdirdedir ki . ıyn~a,. ( · .) - u , ... i 

vakur beklivorlar, bekliyoruz. Hep 7 'ii1 liJ ""' k s (A A ) ""' · k ı mılel 11 ı ı ha t ı kortg ır::>' .; ·!!l nevyor -, . • - .. ,evo} r ay., c;: k .. 1.k t t .h. h . t• ne s ane er 
A d h k·k~ b" ·· . . . ı~e er mu a a ının arı ı e emmıye ı 

memnunuz. ramız a a ı" ır su· 8 -- -· ljil ıra ra 'm1 - mis gazetesinin Vaşıngtondan ıstıhba 
1 

h·ı· Ra ·h t t . d d" •or mıştır. d'·~ 
._..t Pek dl bl ük./\t Bı"ribiri - - l!!J - l!!J l!!!J • ..d. o a ı ır, ) şpos gaze esı e ı) Al 1 L dr• ' 
au var. na r r s u • • 9 - - f{ij·.· ı-· rına nazaran 1\1. Hoverın mu ıranı ki. "Al , . . f" tt b k nğı is man nazer ar1 on d"I 
mize karşı rok nazikiz. Kadınlara lO - - - fi - l!!l ş k ut·k t h" · ··tt h" · man}a~ı ın ıra a ıra m ı d s (A A) Bu al<~~ 

:Y [i e ers m a a ının cema ırı mu e ı· t"hd f d . t "h t b lmak u·· ,on ra, • . - 1 hii t d. • ııı . w. . , ı a e en sıya~e nı aye u • . . z 1 rme e ıyoruz. - - - 1 ıı deyi alakadar etmedıgıni ış ar eylemek edi B h t 'lt . de mütees· manya sefaretınde verılen . ~~ 
Nihayet kapı açılıyor. Arap bir 11 • le beraber hükumetin bu müJAkata ta- z~r t r .. t~ ral n . 1ntgı ereayıtık herk"'s M. Brüning ile M. Fon Kurtıll /. 

d d kı . . w sır e mış ır. ngı ere T "" . •
1 

a 
a ı ÇJ P soruyor: mamen ~eyırcı knlmadıgı muhakkak· .. t 'k· . t" ·n caldıgwını an bulunmuşlaıdır. Davetlı er d'-' 

Ç w '--ktl . 1 . · ., Bugünk'iJ. bulmacamız . .. .. ıçın eşrı ı me~ı saa ını ~ bl h ld 11.ı JteJI Jfl, 
- ocugu il\: yen sız m sınız. tır. M. Horahın geçen c~~art~ı gun_u lnmıstır.,. . 1 assa M. _Makd~na ı• • ,,,rı~; 
Hep bir ağızdan bağınyoruz: 1 - Durgun (5), dl'ııam (5) Alman tamiratının tenzılı lehınde a- ~ . s·' ·t h· n ıle ı. Ilaldvın Ye Sır O~ten ç~ ıif'~ 
- Evet.. E\·et.. 2 - Tulıaf (6), icar (4) yanda öylediği nutuk cemahiri müt- Beri~~~ 9 (A. A.) - '. 'J·~- m; a 1 ' nazarı dikkati celbetmekte idı·ttlfi 
- Peki öyleyse" Bir centlmen cfoğ 3 - Cani (5), doldurmak (1) tehidenin noktai nazarına tercüman ol Şeker mulakntındn~ ~lnı ~ ogrenı en ne ten sonra 400 kişinin iştirak e 

da. 4 - Hop (.1), rumca yeni (3) maktadır. J\.I. Borahın bu nutku çok' ticeler hakkındaki ıntı 13 ıblrını pek su~ kabul resmi yapılmıştır. 111ı~J 
Francisin karısı acaba evlendikle- 5 - Bir Afrika nehri (3)ı elyaf (5) manidardrı. lıyamıyor ve .l<'ranı:;ız mat uatının "•1 zı Petrol vapurunda r•"r f'J 

ri zaman, bakire mi idi? 6 _. Çünkü mumaileyh öteden beri böy )eti ~t>tkik .. e_derek Par~ gazetelerinin Norfolk, s (A. A.) _ ~'etr0tılt ~ 
Zannetme111. 7 - Bir boynuzlu hayvan (4), tek- le bir tadilin şiddetle muarızı idi. Hi mezkur mulakat aleyhınde Cl'phe :ıl- bir rnpurda iştial neticesındt .,ıt 
Dansözler evlenmek isterler. Ve a· biri beste/iyen (4) naenalt>yh bu sözler tadil aleyhinde mış olmalarını Almanyanın maksadı- gın çıkmıştır. Bütün şehir si~ ~ 

ralanndan çoğu da evlenirler, fakat 8 - Çok mükemmel (5) bulunanlar ara.~rnda ilk ayrılıktır. na nail olduğu suretinde telftkki edi· duman tabakası ile örtülntÜ~tti!-'/. 
papa1tn önüne nadiren bakire olarak 9 - .'1ülki taksimattan beri (7), yı:p M. Borahın nutkunda en ziyade e- yor. Bircok ticarethaneler ,._ 

11
t' ~ 

giderler. mak (3) hemmiyd \'erilen kısım Avrupada ~i- 1\ftzkür mahafil, l\f. Brüning ile itfaiye ~skerleri arasında r~:ıı' 
Bununla beraber, ahnede, zanne- 10 - .4ra (.'1). bir kömür (3) lahların ttnzilinin Amerikad:ı tadilat M. Kurtyu un M. ~takdonald ile yalnız tar ,·ardır. Hasar beş nıilyort 

dlldifinden daha çok bakire bulunur. il - Su (2), ayrılık (7) aleyhinde bulunanların hattı hareke- Almanyanın iktısadi \'aziyeti hakkın· min olunuyor. 
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KOD AK 
Beynelmilel müsabakasında 

KOD AK 
M akı ne ve Filimlerlni Kullanınız 

Neticeden daha emin olmak için Resimlerinizi VOLOKS ki
iıdına bastırınız. Rerimlerin arkHSanda VELOKS kelimesini 

1 Mahkeme ve icra llan.ları 1 
lstanbul birinci iflcis memurlufiun

dan: 
Adres: Limon i kele inde limoncu 

hanında 46 numarada Hafız Sadi za· 
de Esat Iley: 

Balada i mi \·e adresi ya;r,ılı olan 
ıatın ifla!:ıı açılıp tasfiyenin adi şekil· 
de yapılmasına karar \'erilmiş olduğun 
dan: 

1 - Müflisten alacağı olan veya 

1 Devlet Dcmlryolları ilanları 1 
Otuz ton kalay ve üç buçuk ton antimun kapalı zarfla müna· 

kasaya konmu§tur. Münakasa 20 temmuz 931 pazarteıi ıUnü aaat 
16 da Ankarada Devlet DemiryoJları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya İ§tİrak edeceklerin teklif mektuplarnı ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar komisyon ki.tipliline 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beter lira mukabilinde Ankara
da ve İstanbulda idare veznesinden tedarik edebilirler. 

(Resmi llanlnr Türk Limited Şirketi) 

mallarında istihkak iddiasında bulu- ı·zmı·r Memleket hastanesı· baş 
nanların alacak ve iddialarını işbu 

ilandan bir ay içinde eyyamı re mi;fc tabı·pıı·g""' ı.nden·. 
mü tcsna olmak Uıere her gün saat 13 

ten IS e kadar Sultanalımette rnki ad- Hastanemizin bir senelik ihtiyacı için mlibayaa edilecek 
Iiye binasında icrayi nızife edtn bi-
rinci ifliis dairesine gelerek alacakla- olan muaalece ve koyun eti 31-5-931 terihinde ihalesi mukar• 
rını kaydettirmeleri, ye senet \'e def- rer bulunmuş isede bütçenin henüz tasdik edilmemiş olmasından 
ter gibi delilleri her ne Le bunların dolayı Encümenivilayetçe 20gün müddetle temdit edilmiştir. Talip-
asil veya suretlerini ,·ermeleri, lerin yevmi ihale olan21-6-93ltarihine müsadif pı.z,rgünU öjleden 

2 - Müflise borçlu olanJann yuka- evvel saat onda İzmir vilayeti enciimeni daimisine müracaat• 
rıda gösterilen müddet i~inde borçl<lrı ları. (93) 
miktarını yazdırmaları hilfıfına hare------------------------------

~~-·-••••••••••••••••••~ :t=~~:~~i=~=::11:: Deniz Harp ~ektebi ~üdürlü-
~tSHrHY Uilôyeti ~Dimi encümenin~en: Ier; _ Müfllsln ınaııarını n•kıt •• tnh- ğünden: 
•rayınız. 

l - Aksaray-Bor yolunun 15 + 000-19 + 900 kilometreleri vilatı ,.e buna mümasil kıymetli evra. 
~•ıında ( 4 + 900) kilo metrelik şosa inşaatı (22726) lira (94) kını her ne suretle olursa olsun elle-
"Ut\ıt bedeli keıifle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmu•tur. rinde bulundulanlar işter şahıs, ister 

2 ~ banka Ye sair miiessese olsun bunla-
, - Bu inşaata ait evrakı keşfiye ve §eraiti fenniye ve umu- rın üzerindeki hakları mahfuz kalmak 

llııye}'i görüp ize.hat almak isliyen vilayet Nafia Baımilhendiıliğine şartile o malları ayni müddet içinde 
~Oracaatla yevmi ihaleden bir hafta evvel ehliyet vesikalarını daireye \'ermeleri, vermezlerse ceza 
raıa mecbur bulunduktan. takibat ve mes'uliyete uğrıyacakları-

.. 
3 - Münakasa 1-6-931 tarihinden başhyarak 30-6-931 tarihinde nın mazeret bulunmadıkça rüchan hak-
at larından mahrum kalacaklarının bilin· 

td ~~ beşte i~ale _edilmek üzere ( 30) gün müddetle deva~ mesi, 
Qı tcegınden talıplerın müzayede ve münakasa kanununun maddeı 4 - 21 haziran 931 pazar günü sa-
t •~usası ahkimma tevfikan yevmi mezkfırde muayyen saatte at 13 te yukarıda yazılı olan iflas da· 
lltuıneni daimii vilayete müracaatları illn olunur. (101) iresinde alacaklıların ilk içtimaında 

hazır bulunmaları H müflisin müşte

rek borçlarile kefillerinin ,·e borcu te

'liirk 

lerin1n en 

büyük vazilesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

O halde1 derhal 
Yetiştirmek. 

keffül eden sair kimselerin içtimada 
hazır bulunmağa hakları olduğu ilan 
olunur. 
(Resmi 11iinlar TUrk Limited Şirketi) 

Ankarada Ta han Palas mUsteclr
lerinden İsrail Levi Efendiye: 

Ankara ticaret mahkemesinden: 

1stanbu1da Galatada l\fertebani so
kağmda 16 numarada cam tüccarı 

Jshak Niyeko Efendi 'Vekili Ankara a

vukatlarından M. Kenıaı Beyin aley
hinize ikame eylediği mahcuz ayinele
rin aynen, müstehlif\ ise bedeli ile ına
~arifi muhakeme ücreti Yekalet ve faiz 
olan 3-18 lira 95 kuruşun tahsiline mü· 
tedair i tidanın bir sureli ikametgitht· 
nızın me~huliyetinc binaen u. ulü daire 
:-inde tebligat ifası mümkün olmadı· 

ğından hukuk usul muhakemeleri ka
nununun 141. 142, 144 iincü maddesi
ne tevfikan tebliğin ilfmen ifası takar
rür etmiş olduğundan tarihi ilandan 
itibaren 10 gün zarfında bir cevapta 
hulunmadığınız ve ikametgfthınızı bil· 

dfrmediğiniz takdirde hakkınızda ka
nuni muamele icra kılınacağı ilan olu-
nur. 

Usküdar lstanbul 6 ıncı icra memur· 
luğundan: 

Tamamile 1500 lira. kıymeti 
takdir edilen Beşiktaşta Şenlik
dede mahallesinin Haseki soka· 
ğmda 5-8 No. h maa bahçe ve 
müştemilata 1 bap hanenin la· 
mamı. 

Birinci artbrma 16-7 • 931 tari
hine müsadif perşembe günü 
öğleden sonra saat 14 ten 17 ye 

Deniz lisesine girmek arzu eden orta mektep şehadetnamesini 
haiz veya orta mektep son sınıf derslerinden imtihana talip tale
belerin Temmuzun 15 tine kadar Heybeliadada (Deniz harp 
mektebi ve Jisesi müdürlüğüne) müracaat etmeleri. (Tafıillt 
almak istiyenlere mufassal kayıt ve kabul ıeraiti gönderebilir. (44) 

Vakıf akarlar müdürlüğünden: 
Pazarlıkla kiraya verilecek emlik 

müddeti icar 
ıene 

1- Şişli Mecidiyeköy 2 oda l 
2- ,, " ,. 13-15 No. dUkkln ve ardiye 1 
3- Mahmupaşa camii avlusu 17, 23 No. dükkan l 
4- " ,, ,, 20 No. mektep 1 
5- ,, Sultanodaları S. 22-24 No. dükkan l 
6- ,, ,, 15 No. sultan hamnda oda 1 
1- EyUp Babahaydar C. arsa 1 
8- Haseki C. 57 No. dükkan ] 
9- Rumelihisar Alipertek camii altında 2 No. dükkan 1 

10- Tophane Çavuşbaşı Topcular C. 398-390 No. dükkan 1 
11- Kasım paşa Seyit Aliçelebi cami ittisali 41 No. dilkin 1 
12- Ortaköy Büyük ayazma 18 No. hane ' 1 

13- " ,, ,, 14 " " 1 
14- " " " 16 " " 1 
15- ArnavutklSy cami alta 38 No. dükkan 1 
16- Mollafenari Mahmudiye C. 1 No. hane 1 
17- Yuıufpaşa mektep altı 23 No. dükkan 1 
18- Kumkapı ibrabimpaşa S. 30 No. ,, 1 
19- Trabya C. 246-248 No. haneler ve arabalık 3 
Mebdei icarlar: Eski müstecirler için aklin hitamı. Yeni müı

tecirler için teslim tarihidir. 

Müddet: 16 Haziran 931 Salı günü saat on dört buçuğa kadar 
Yirmi gün müddetle ilan edilen balada muharrer emllkin pa· 

zarlıkla kiraya verilmesine encümeni idarece kilrar verilmiıtir. 
Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait ta· 
Jeplerini dermiyan eylemek için lstanbul evkaf müdüriyetinde Ya· 
kıf akarlar müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak istiyenler ma
zayede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

AskerT mektepler satan alma komisyonu Hlnlarl 

Gülhane hastanesile askeri Tıbbiye tatbikat hastanesi için 
SOOOkiJo francala pazarlık suretile sabo ahnacakbr. Pazarlığı 
15-haziran • 931 pazartesi günü saat 14 te icra edilecektir. 
Taliplerin Harbiye mektebindeki satın alma komisyonuna mü
racaatları ilin olunur. . "' .. 

iaşesi Harbiye mektebine merbut bilcümle askeri mektepler 
ve hastaneler ve müessesat ihtiyacı için 190000 kilo koyun eti 
ve 23500 kilo kuzu eti pazarlıkla satın alınacaklar. Pazarlığı 11 
Haziran 931 perşembe günü saat ] 5 de Harbiye mektebindeki 
mahalli mahsusunda icra edilecektir. Şartnamuini görmek için 
komisyona müracaatlara ve iştirak için de vakti muayyeninde ha
zır bulunmalara ilan olunur. 

ZiRAAT 
Bankasından 

kadar Üsküdarda lstanbul 6 ıncı 
icra memurluğunda. Satıı şart· 
namesi 18-6-931 tarihinde divan· 
haneye talik edilecektir. Arttır· 
mıya · iştirak edenlerin % 10 
teminat akçesi vermeleri lazım
dır. Satış peşindir. 

........................................................................................................................ 

ftll~ll 

Hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipotek alacaklarile diğer 
alakadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hu
susile faiz ve ıresarife dair olan 
iddialarım ;ıan tarihinden itiba
ren 20 gün .çinde ve evrakı 
müsbitelerile bildırmeleri lbım
dır. 

Aksi halde hakları lepu ıicil· 

~ luile aabit olmı,>anlar aatıt 

bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

Alakadarların yeni icra ve 
iflas kanununun 1J9 uncu mad
des!ne göre tevfiki hareket et· 
meleri icabeder şeraiti müzayede 
hakkında daha fazla malümat 
almak istiyenlerin 931-223 dosya 
numarasile müracaat eylemeleri 
ilin olunur. (1246) 

lsranrul ik•nci icra memurluğundan· 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

sahşı mukarrer Beyoğlunda opera 
sineması karşısındaki hava 

sokak 13 numaralı hava aparb· 
manında mevcut kanepe, ayna. 

masa, kilim ve buna mDmaıil 
eşyayı beytiye 14· 6-931 tarihine 

müsadif pazar günü saat 11-12 
de bilmüzayede sablacağıodan 
talip olanların yevm ve saati 
mezkürda mahalli mezkurda 
memuru mahsusuna müracaat 
eylemelerı ilan olunur. ,931-261) 
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MM. V. Satın alma ko· ı 
misyonu Hanları 

Izmirde bulunan 57 inci fırka kıta
atının ihtiyacı olan sığır eti kapalı zarf 
la münakMaya konmu~tur. İhalesi 
20 haziran 931 cumartesi günü saat 
15,30 da Izmir müstahkem mevki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnameyi görmek üzere Fın
dıklıda heyetimize ve şartname almak 
ve tekliflerini vermek üzere teminatla 
rile birlikte mezkur komisyona müra
caatları (378) 

• • • 
Safranboludaki kıtaatm ihtiyacı o

lan un ve sığır eti kapalı zarfla müna 
kasaya konmuştur. !halesi 18 haziran 
931 perşembe günü saat 14 te Safran
boluda Askeri satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. Taliplerin şartname 
almak ve tekliflerini vermek üzere te
mfnatlarile birlikte Safranboluda mez 
kQr komisyona müracaatları. (377) 

• • • 
Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 

mamulatından 200.000 metre dimi şek
linde yazlık elbiselik bez kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İhalesi 
haziran 931 pazartesi günü saat ı;; te 
Ankarada merkez satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin şart
name almak ve tekliflerini vermek Ü· 

zere teminatlarile birlikte mezkur ko
misyona müracaatları. (373) 

• • • 
3. K. O. SA. AL. Komisyonundan: 
AS. SN. MK. nin senelik ihtiyacı 

olan azami 43920, asgari 40880 kilo ek
mek alent münakasaya konulmuş ise 
de talip çıkmadığından bir hafta tem-

dit edilmiştir. 13. 6- 931 saat 15,5 da 
ihalesi icra kılınacağından taliplerin 
vakti muayyeninde komisyonumuza 
müracaatları. No (7) 

• • • 

* * • 
3. K. O. SA. AL. KOJ! IS YON UN

DAN: 
Gümüş. ... uyu hastanesindeki mel·cut 

köhne eşyaya talip zuhur etmediğin
den tekrar mütaahhit namına pazaıhk 

suretile satılacaktır. İhalesi 14 hazi
ran 931 saat 15 te icra edilecektir. 
Taliplerin eşyanın listesini görmek Ü· 

:ıere her gün öyleden evel ve pazarlığa 
iştirak etmeleri için teminatlarile bir
likte komisyo.na müracaatları. (8) 

Beykoz kazasi mal 
müdürlüğünden; 

Ömerli ve esenceli köyilndeki 
çalılıklara talip zuhur etmediğin
den mUddeti müzayede haziranın 
6 ıncı gününden 13 üncü cumar· 
tesi günUne kadar bir hafta da
ha temdit edilmiştir. Müşterilerin 
Beykoz mal müdürlüğüne m ü
racaatlan. 

(Resmi lIAnlar Türk Limited Şirketi) 

Kiralık kfıgir hane ve 
dükkan 

Beşiktaşta Akaretlerde mükerrer 
14 No. lı hane ile 1-3, 7, 11, 13, 
16, 23, 27, 32, 43 No. la dükkan
lar birer sene müddetle bilmü
zayede icar edileceğinden şehri 
halin onuncu çarşamba günün
den itibaren yirmi gün müddetle 
aleni milzayedeye vazedilmiıtir. 

Talip olanların ve daha ziyade 
malümat almak istiyenlerin Tem
muzun dördüncü Cumartesi günü 
saat on ilçe kadar mahalli mezkfır-

da 54 No.da mütevelli kaymakam
lığına ve yevmi mezkürun 
saat on üçünden on beşine ka
dar İstanbul Evkaf müdüriyetin· 
de idare encUmenine müracaat 
etmeleri. (1243) 

. . 
1 - ' .- " ••. 
: • • 1 

MiLLER 
En Sağlam 

Otomobil ve kamyon 
ıastikleridir 

Y Hl n ı ı ( M i ı ıe r l n ı ın ı ı 
ucuz fiatlarla en fazla En 

kilometre elde etmiş oıursunuz. 

OTI AŞ: Otomobil tlcaretıT. A. Ş 

Bevoğlu istiklal caddesi No. 239 
Telgraf: OTOMATA Beyoğlu, Telefon: 

8. O. 2 866 

. ' . . . " 

,uırıııl, Salı, Ç&rlamııa 

J" ebessü m Ettiğiniz Vakit 1ıuı11ıN01:• ınu • Lnı• 

de Güzel ve Cazibedarmısınız ? 
• < : 

M UNTAZAM hutut n cazip bir • sine mucip olan mUhlik ıOız mllırtp. 
endam, halıilıatın sevimli ,,,. tarını itlif edecelı iyi •• sıhhi bir 

terdir. falıet bu muhassenat, tebes· cli1 macununun lıtimalldlr. · 
ıUmDnDzlı doğan CAZiBE ••• FiKiR... • lııaıı t1111I• utcak adi lllr __,. 
CEVVALIYET ... gibi havasdan mıh· • roktıır. oı, tabipleri, uıuıı HlllllUl&alıırt. 

• , • .IJIOI hJfll lllJIHıll taallvll tulrl HJt-
rum lıadırılıra hıç bır faıdı vermez. ''"d• Ko•Jn01'• ,.,.4111 " 111111111 ..ı1y,,. 

TebessOmUnDz gDzelllğl lıama~lı· lar. Çlnkl, 1Cılyn01, dltl•rl "dlf •tl•rl•I 
· · • . tathlrl icap eder ıurett• tımlıler. Utlf 

ran inci glbı ıkı sıra beyu dı,ıer lantl ııııııadı tunun lılpGiD ııoıa. ftt 
izhar etmelidir. Sararnıı' dişler araııı:ıarını nutuı ıfer. San ıabalııJı 
güzellik, sıhhatin •e saadetin düş· ııaıı •• ıuı bir lıoh fntltarıııa " dit· 
manıdırlar. Be1u ve parlak di~lere ıarın çllrllrnHIH , .. ,, •1•• •llJoe11nıe 

. . . I mikroptan lntı eder. • 
malik olmalı ıçın en guı:e •• en · 511111 41, dlttırı•fıln falla NJ&a 
makul çare : onları lıapfaJın sarı " dallı partalı ılıHst•ıı lıt11or11•11 
ıabakıyı izale ve onların tOrüme· •01.ncos hlluınıı -

Umuml deposu : R. FARACI Yeni Yolto hın, lıtınbul 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Mustafa Cevdet Ef. nin vesaiti nakliye resminden olan bor
cunun tahsili için tahtı hacze alınan 2190 No. otomobil 931 
Haziranının yirmi beşinci Perşembe günü saat on birde Topane 
Seyriscfain karşısında İsmail B. in garajında bilmüzayede satı
lacağı ilan olunur. ( 155) 

Köprüde Haliç şirketi Eminönü cihetinde 3 l - 11 No. lı oda 
bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek ' için açık müza
yedeye konarak ibate gününde talip çıkmadığından ihale müd
deti 17 - 6 - 931 Çarşamba gününe temdit edilmiştir. Taliplerin 
şartnameyi görmek için hergün levazım müdürlüğüne müzaye
deye girmek için mezkur tarihte saat on beşe l<adar 9 lira te. 
minat akçelerile encümeni daimiye müracaatları. (158) 

(Resmi llanlar Türk Limited Şirktti) 

12-10-929 tarihli ilana zeyildir. 
Karadeniz Boğazı haricindeki 

o 1 1 

Arz 41, 24, 30, şimali 
il 1 o l 1 ft 

"' gazı 

Tuli şarki Grenviçten 29, 09, 30 tul 

B 1 F . t . . . h .. • d b. şif u onan ener ışare gemısı yerme er uç sanıye e ır ff 
şekli ziya gösteren, zatülhareke ve her dakikada muntazanı f;3ı 
Jalarda dört çan sedası veren bir ziyalı şamandıra 1 Haziran 
tarihinden itibaren demirlenecektir. ad· 

Ziyalı şamandıranın ziya müddeti 0.3 saniye ve husuf ıtı 
deti 2.7 saniye olup gardiyansızdır. •ç( 

Ziyalı şamandıranın evsafını tetkik ve kontrol için fener. 1'
1
f 

ret gemisi kemafissabık fenerleri yakmakta olduğu halde b•\~ 
müddetle mevkiinde kalacaktır. Ziyalı şamandıranın irtifaı do ~'-r 
metre ve mesafei rüyeti takriben (14) mildir. Fener işaret ge 
sinin kaldırıldığı tarih ayrıca ilan edilmiyecektir. 

İnkibaz, sihhat avarizinin 
menbaidir. Bunu, altmiş se
neden fazla muvaffakiyeti 
ile bütün dünyada taninmiş 
Eno's ••Fruit Salt" müs-
tahzarindan sabah ve 
akşam bir bardak su deru
nunda bir kahve kaşigi mik. 
darinda alarak def'ediniz. 

ZAYiLER \ 

BiLUMUM'":. 
ECZANEJ.ERD• 

SATIUR 

~ Diş tabibi -:;::;, 

Nafia fen mektebinden aldı· 
ğım 930 senesinde aldığını 248 
numaralı diplomamı zayi ettim, 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükcıii yoktur. 

Suat ls~~il ye~ « 
Avrupadan gelmıştı~· 
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~O 

Postane caddesinde ikll~efi 
lüpanesi karşısındaNo Ste 
lst. 4156 Jııı1'1 

Kars nafiıı fen memuru Vedat Mes'ul l\lüdür Hefil\ /. 


