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M. Eminlikleri :M •. Meclisinde 
~ w l'lbLıl meb'uslarının tahllf· TetklUltln lijvı takarrUr e 

1 i ld Eminler mUfettlf oluyorlar ~ er yapı ı .. 
~Un a~, 11 (:A.A) - B. l\I. Meclisi Ankara, 11 ~Telef.on? - . ~utçe ~n: 1 llııcı teıs \'ekili Refet Beyin riyase- cümeni maarıf ernınliklerının Jagvı 
''he toplanmıştır. Kütahya meb'us· hakkındaki müzakereyi ikmal etmiştir. 
~ana fn ihap edilen Alfıettin ve Ha- Layihada eminliklerin lflğ,·i ,.e bu 
~tl 'Y.~e~~ ait intihap mazbataları mu sebeple müfetti~lik teşkilatına yeniden 
t6ııı ~orulerek mazbataları tetkik en- 12 müfettişlik ila\'Csi teklif olunuyor
lfaJi~nıne Verilmiştir. Burdur meb'usu du. Encümen, bütçeye harcır:Jt için 

Uta~ lsta~bu~ meb'~sları S~detti~, ilaveten konulan (150~) lir~. ile mü~et-
lltyı • Alaettın Cemıl ve Zıyaettın tişlerin esaslı bir faalıyet gosteremıye-
d erın . t'h 
llıııış . ın ı ap mazbataları kabul e- ceklerine kanaat hasıl etmiş n maarif 
~tr '~ Sadettin Rıza ve Mitat ve A· müdürlükleri teskilıitının takviyesini 
%~ Cernn. BeyJerin t~hli!'le~i yapıl vaziyetin icabın~ daha uygun bulmuş
caı. ?tleclıs cumartesı gı.inu topla- t 
~~ u~ 

&J Müfettişlerin maarif müessesatının 
enııekette yağmur- mütekasif bulunduğu yerlerde maarif 
lar l t ? müdürlüğü vazifesini de ifa edebilecek 

ne er yap 1 lerinin beyan edilmesi ü~erine encü-

~ ~~kara, 11 (Telefon) - Dün sah~- men birin·ci· sı~ıf müfett.i.şler~n (2) ye
'İQe lntıurlnr bilhassa Ankara havalı- rine (3), ıkıncı sınıf mufettışlerin de 
lıa}ı Çok kesif olarak dü)'müş, bir çok (6) yerine (12) olması tekJifini kabul 

Je .'·e bostanları istila etmiştir. etmiş, bu hususa, yalnız Bursa meb'u-
llo!i eJın birden yükseJişi üzerine 200 su dol<tor Galip Bey taraftar olmadı· 
tı11ds tnuavenete gelmiş, Akköprü ciYa· ğını beyan etmiştir. 
tada da her tarafı su bastığı i~in bu- L:1yihanın kabulünden sonra (12) 
~~~.Zabıta yardımda bulunmuştur. maarif emini, (1) avin, (57) miimey 

~t 0Prü civarında 30 evi sel bas- yiz ve memur açıkta kalacaktır. 
Oır. v Eminler, müfetti~liğe ~yin ?lu~a 

~!'atta Anadoluda yağan yagmurlar cak, (:;7) memur \'e mumevyız ıse 
tir değildir. münhallere yeleştirilecektir. 

.\n . Trenin teehhUrU 
Satık·~ara, 11 (Telef on) - E kişehir
'ııı~ oy hattı yağan yağmurdan bozul 
~~l'' hu Yüzden ekispres iki saat teah-

ttrniştir. 

l<aı; Kastamon uda 
>\tııı tarnonu, 11 (A.A) - Faydalı 
ahtı tırlar devam etmektedir. Mayıs 
~Ilı da Yağan yağmur miktarı 200 mi· 
~~he=1 bulmuştur. Kastamonu ,.e 
~~isıne 10 senedenberi bu kadar 

1 Yağmur düşmemiştir. 
,.,llnlsada ilk buöday 

Gayrı mübadiJler 

Tevziat ne vaziyette olacak? 

Ankara, 11 (Telefon) - Yu
nanistana giden komisyonların 
gelmeleri beklenmektedir.' 

Hükumetin gayri mübadillere 
tevzi edeceği bonolar yüzde 25 

ve 45 arasında olacakt r. ~yrıca 
% 2 nisbetinde para verilecek-

tir; Bu husustaki t i-mahıa~ ı,"da nf a~ ı r A. j on yafmur-n \, korniayonl•rın avdetinden sonra teç .rUkseK t:huııcr yntmış ve uıaK 
taıllikatrnıştır. havalar tufeyli bağ has hazırlanacal<tır. 
it~ larına müsait gitmekte \'e bağcı- -----------
aılıı tarafından ıazım gelen tedbirler Barodaki fevkaldde -

ıtıaktadır. içtima meselesi .ı htanısa· AA N.. . k" .. 
~tıı h ' 11 ( • ) - .ı. urıye oyun- Bir refikimizde, Istanbul baro· 
lııtM.__U,g{in ilk buğday mal1sulü getiril 

~lır sun da fevl< alade bir içtima ak-

l{ Karsta kar 
llıa~ ltsta Kara tepeye hen üz kar yağ. 

tadtr. 

~tıkarada fuhuşla 
mücadele 

I~ 41l:kara, 11 (Telefon) - Ankara Po 
taa~~dirfyeti fuhşun men'i etrafmda 

l)ete girişti ve 30 ev kapattı. 

ltanıdullah Suphl B. 
hareket etti 

dtıfı 'tıi Bükreş . sefirimiz Hanı
~-1> '~ Suphi B. dün Romanya 
ııı~ü;de köstenceye hareket et
nnk • Hamdullah Suphi Bey 
~o~eşe muvaseletini müteakıp 
~Cd anya kırlllı &ayfiyelere git
dittt en evel itimatnamesini lak-

~decektir. 

tedilerek, avukatlardan kazanç 
vergisi tahsili hususunda kanuna 
ilave olunan bir madde etrafın
da müıakeratta bulunulduğunu, 

neticede hükumete müracaat edi
lerek kanunun bu maddesinin 
tadili talep edilmesi ve Ankara
ya baro reisinin riyasetinde dört 
kişilik bir heyetin gönderilmesi 
kararlaştırıldığını yazılmıştı. 

Baroda bu hususta yapıldığı 
mevzuu bahsedilen fevkalade iç
tima, birkaç avukatın baro salo
nunda hususi surette toplanarak, 
böyle bir teşebbüs yapılmasını 
görüşmek üzere heyeti umumi
yenin içtimaa daveti için, baroya 
bir takrir verilmesi muvafık olup 
olmıyacağını aralarında konuş
malarından galattır. Esasen ga
zetelerle içtima edileceği ilan 
olunarak bütün aza davet edil
meden heyeti umumiye içtimaı 
yapılması, baro nizamnamesi ah
kamına göre, mümkün değildir. 

Bazı avukatlar tarafından ha
urlanan takrirde, kazanç kanu
nunun yeni tadilatında avukatlar
dan memleketin her neresinde 
olursa olsun senede asğari üç 
yüz lira kazanç vergisi alınaca
ğının işidildiği zikredilmekte, bu 
hususta teşebbüste bulunmak 
için heyeti umumiyenio içtimaa 
daveti istenilmektedir. 

Baro inzıbat meclisi, bu tak· 
riri tetkik ederek, lüzum görür
se, heyeti umumiyeyi içtimaa 
çağıracak, mesele görüşülecek
tir. 

r Kazanan Numaralar~ 

liSte ;-inciSayıfada 
CUMA 12 Haziran (6 ıncı ay) 1931 Telefon: (idare) 2.4370 - (Yazı işleri) 2.J371 Sayısı 5 KuruŞ 

F. Grupunda 
Dün hararetli bir 

içtima oldu 
Ankara, 11 (Telefon) - Fır

ka grupu, bugün sabahleyin 
saat 10,30 da ve öğleden son
ra saat 2,30 da toplandı. Ve 
memur kadroları münballerine 
memur tayin edilip edilmemesi 

ve 30 senelik memurların te
kaüde sevkedilip edilmemeleri 
etrafında müzakerede bulun
du. 

Bir çok meb'uslar, kadro 
miinhalleri, tahsisabo tasarrufu 

ve 30 seneyi dolduran memur
ların tekaüt edilip edilmeme
leri etrafında leh ve aleyhte 
söz söylemişlerdir. 

Maliye vekili' B. bütçe layı
hasındaki hük~met tekliflerile 

tasarruf etrafıııda beyanatta 
bulanmuştur. 

Grup içtimaı , pek hararetli 
olmuş, neticede memur kad
rolarında yapı'acak tasarrufla 

münhallata mer:ıur tayin edilip 
edilmemesi ve 30 senelik me-

murların tekai!de sevkolunup 
olunmamalarınn bütçe encü-

meninde ve meclis heyeti 

umumi yesin de tezkkür ve 
kararlaştırılmıştır. 

TaJililer 
Tayyare piyangosu 

dün çekildi 
2S693 numarah bilet 50 bin 

ll~a kazandı 

Tayyare piyangosunun beşinci 
ketidesinin çekilmesine dün öğ

leden sonra baş· 
Jannuştır. Keşi· 
denin yapıldığı 
darlilfiinun kon
ferans salonu 
tamamen dol
muştu. Bu ke
şidenin bütün 
büyük ikrami
yeleri dün ta-

Beş ıln lira kazan~ ı ma k 
taU1erden, ağır top~ • Dıen çı mış· 
çu •üzbaşısi Hüse- tır. 

in Hilmi B. 50,000 lira 

28;93 No. lı bilete isabet et
mitir. Bu bilete sahip bulunanlar 

aği topçu kıdemli yüzbaşıların· 
dn Kastamonulu Hüseyin Hilmi 

B. ve Gedikpaşada Fransız 
m&tebinde muallim M. Rey
mddur. M. Reymon biletini 
Eonönünde Kader kişesioden 
ahıştır. 

5,000 lira 20512 bilete 12000 
lira38291 bilete çıkmıştır. 12000 

lira kazananlardan birisi dör
dücü Vakıfhanda nukut mev-
kuf müdüriyetinde menıur Ha
san Tahsin beydir. Biletini Sir-

kec.tle Şatirzade Kamil beyden 
alrıŞtır. 

JOOO lira 5452 numaraya 
isaH etmiştir. Bu biletin bir 

parası Hasköyde Robert Ef. -
ded'. 8000 lira 19527, 5000 
lira24544 No. la biletlere çık
mışr. Keşideye bugün sabah 
saa\dokuzda devam edilecektir. 

Randevu evinde cinayet 

Kıskançlık Yüzünden bir 
genç bıçakla öldürüldü 

Beyoğlunda ran· 
devu evlerinin 
birinde evvelki 
gece kadın yü· 
zünden bir ci
nayet olmuş ve 
bir genç bıçak
lanarak öldü
rülmüştür: 

Tarla baıında 
yağ hane soka
ğında Kadriye
nin idare ettiği 
randevu evine 

dün gece Meh• X tıaretlisl katil Muharrem, diğeri kAvgacılardan Zeki 
met İsmail, Zeki Halit, dökmeci Mustafa B., evde bulunanlara 
Muharrem Muhittin isminde üç Muallamn derhal getirilmesini 
arkadaı gelerek eğleneceklerini söylemiıse de bunun mümkün 
bildirmişler ve rakı alınmak olmadığını görllnce hızla kendini 
üzere on beş lira vermiıJerdir. tutmak istiyenleri itmiş ve öbür 

Bu para ile derhal keyf masası odaya girmiştir. 
kurulmuş evin gizli sermayelerin- Odada bulunanlar bu müna• 
den Saime, Melahat, Mualla H. sebetsiz ziyaretçinin içeri girme
lar da bu aleme çağrılara.le mu- sile hemen ayağa kalkmışlar 
habbete başlanmıştır. Fakat bu ve derhal kavga da başlamışhr. 
üç gencin sefası çok devam Kavga esnasında bir aralık 
etmemiı biraz sonra fena bir dökmeci Muharrem büyük bir 
tesadfif beklenilmiyen bir misafir bıçak çekerek Mustafa Beyin 
her şeyi altüst etmiıtir. üzerine atılmış ve olanca kuv-

Eğlentinin tam civcivli bir vetile bacağına saplamıştır. Mus
zamanında eve Mustafa ve ar- tafa B. kan içinde yere yuvar
kadaşı ibrahim Etem B. lerde )anınca kavgacılar ıaşırmışlar, 
gelmişlerdir. Muharrem ile arkadaşları kaç-

Ev sahibi bunları telaşla kar- ınak istemişlerdir. 
tılıyarak bina dahilindeki kuytu Fakat bu esnada Kadriye dü
odalardan birine almış ve kendi· dük çaldığı için polisler hepsini 
leıini oyalamağa başlamıştır. yakalamışlardır. Ağır yaralı olan 

Vaziyetteki fevkaladelik Mus· Mustafa B., Zükur hastaneıine 
tafa beyin hemen nazarı dikka- götürOlmüşse de fazla kan kay
tini celbetmiş, ötedenberi müna· bettiğinden hastanede ölmUştür. 
sebette olduğu MualJa isminde Kadriyenin evi kapatılmış, aynca 
kadmm diğer bir kaç müşteri genç kızlan fuhuşa teşvik etti
arasındaki eğlentide hazir bul~- ği idddiasile hakkında takibata 

narak yanına gelmediğini anlamışbr başlanmıştır. 

Türk- Yunan dostluğu 
Mücrimleri iade mukavelenamesi 
yapmak için müzakerata başlandı 
Yunan sefiri M. PoJibronyadis 

birkaç gündenberi şehrimizde 
bulunmaktadır. Yaz mevsimini 
şehrimizde geçirecektir. 

Sefir cenapları dün gazeteci
lere beyanatta bulunarak demiş
tir ki: 

- Yazı geçirmek ve istirahat 
etmek üzere istanbula geldim. 

Türk hükumeti ve hükumetim 
arasında muallak kalmış hiç 
bir iş yoktur. Evelce olan ihti· 
laflar bildiğiniz mukavelelerle 

tamamen halledilmiştir. Şimdi 

iki hfikiimet arasında samimi ve 
mütekabil bir dostluk münase
batı cereyan etmektedir. Anka
rada imzalanan muahede ile 

tohumları atılan samimi dostluk 
son zamanlarda her iki memle
ket gençleri arasında yapılan 
ziyaretlerle bir kat daha kuvvet 
buldu. 

iki hükumet arasında yalnıı 
hukukumme mücrimlerinin iadesine 

(Lütfen aayılayı çeviriniz) 

Yarın başlıyoruz 
Kızılcık · Dalları 

VAKiT 

Sütunlarında bulacaksını 
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dair bir muahede henüz mevcut 
değildir. Mamaafih bu iş için de 
Ankaradan hareketimden bir 
müddet evvel bu hususta müza
kerata başlanmıştır. iki memleket 
arasındaki münasebat o kadar 
dostanedir ki timdiye kadar bu 
müzakeratta tarafeyn arasında 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ll'l~ı. =ı ;. ,-500 Kerestelerimlz sene evvel bir 
komünist hareketi 

DUn ticaret ofislnd6 mUhlm 
bir içtima yapddı 

Kereste fabrikaları sahipleri, 
dün saat 14 te harici ticaret Muhafız gücti atlıl~ 

Silivri, 11 (A.A) - Muha~;:r. 'it' 
atlıları ~aat 22 de buraya geJdı fıııdsl 
murin ve kalabalı bir halk tara Çff' 

ofisinde mühim bir toplantı yap
mışlar ve kereste ticaretimizin 

hiç ihtillf çıkmamıştır. Şurasını 
işaret etmek isterim ki mücrim-

Bir Yunan tarihcisi Şeyh 
tinden bahsediyor 

Bedret-
vaziyeti hakkında almması lazım 
gelen tedbirleri müzakere etmit-

ı ,11rııt karşılanmışlardır. Atlı ar • 

lerdir. . 
luya hareket edeceklerdir. o-1 
Avrupa yevmiyesi aza.,,t ti" leri iade muahedesi her iki taraf Okuyucularımız yunan tarilıçilerin (6000) kişilik bir kuvvetle hemen gay-

den M. lWoskopulos'u tanırlar. Bu sii- ri kabili mürur dar geçitlerden geçe. 
için de bu ihtiyaca tekabül ettiği taunlarda konferanslarından bir kıs- rck Sisman ile bUtUn ordusunu perl
cihetle lilznmlu ve faydalı bir mını tel"cümc etmiştik. şan ettiler. Bu muvaffakıyet üzerine 

mukaveledir.Çfinkü daima her iki bl. bloskopulos 1 haziran tarihli Börüklüce Mustafa tesmiye ~ilen hu 
taraftan mUcrimlerin kolaylıkla (Jlessager d'Athens) gazetesinde neş· köylüye, peygamberin ismini taşıyan 

komıu devlet arazisine sığınma· rcttiği bir makalede (1'18 de Türkiye- bu yalancının maneviyatına kapılan 
!an kabildir. Her iki hükumette de bir komünist hareketi) scrlevh°"ile büyük bir cemmi gafir iltihak etti. 

Simavna kaduı oğlu Şeyh Bedrettin- Bunlar (Zerkülah) tabir edilen başlık 
1 bu hakikatı ve muahedenin tan- den baJıacdiyor, ı·e onun bu hareketini, ile örtünmeyip yekpare kumaştan ya

zimindcn hasıl olacak faidaleri tam bir komünist hareketi olarak tarif pılmış bir Jibas kiymekle başı açık 
takdir ettiği için müzakerat hiç ediyor. gezmeğe ve Türklerden ziyade hıristi-
şilpbesiz yakında müsbet bir Biz, bu tarifin ne dereceye kadar yanlara meyil göstermeğe karar nrdi 
netice ile bitecektir. sıhhatli . olduğunu tetkik edecek deği- ler. Nihayet Mehmet Saruhan beyini bil 

Bu netice 0 kadar muhakkak- liz. Yalnız, Şeyh Bedrettin hakkında, tün Saruhan, lyonyen - Aydın kuv-
T k yazdığı yazıyı, Moskopuloa, yunan vetlerile Stilaryon - Karaburun üze. 

Çok istifadeli olan bu içtima· 
da Bozok kereste fabrikası sahi
bi ve Bilecik meb ,usu ibrahim 
Bey de hazır bulunmuıtur. 

ibrabim B., kereste ticaretimiı 
hakkında izahat vermiş ve ahn
ması lizımgelen tedbirler etra
fında kıymetli tavsiyelerde bu· 
lunmuştur. 
Yunanistan çimento alacak 

Yunanistan hükfıme\i 450 ton 
çimento salın almak için müna
kasa açmıştır. 

Münakasaya iştirak etmek is· 
tiyen · tüccarlarımıza harici ticaret 
ofisi bu hususta icabeden malu· 

br ki Ur iye hllkümeti Selanik- tarihçisi Dukaa'tan naklettiğini aöylü- rine sevketti. Dağ methallerini zapte
te milliyetçiler bankasmdan 5 yor. derek daha ilerde boğazlara doğru yü. 
milyon drahmi çalarak lstanbu- Şeyh Bedrettin haklı.-ında, lflehmet rüdüğü sırada meıkur kuvnt köylü. 
la kaçan °Kosta,, yı Yunan ve- Şcrefettin (•)Beyin, yazdığı kitaptan, Jer tarafından o suretle perişan edildi matı verecektir. 
killer heyetinin isteği üzerine Dukas'ın bu hareketi nasıl anlattığını ki AJI Bey pek az maiyetile beraber Bulgaristan bazı zeytlnyaAları 
• arada mücrimleri iade muka- naklediyoruz. bin müşkülat ile l\lanisaya kaçarak ha ve peynirlerden realm ahyor 
velesi mevcut olmadığı halde _ "O zamanlarda lYonyen körfezi met yatını kurtarabildl Mehmet keyfiyet- Bulgaristan hükumeti, sardalya 
hududa gelen Yunan zabıta me· halinde kain n a.vam lisanında (Stilar ten haberdar edilince ancak on iki ya balığı konservelerinde kullaml-

yon - Karaburun) tesmiye edilen dağ şında bulunan oğlu Muradı Trakya mak üzere idhal edilecek zeytin
murlarına teslim etmiştir. Bu ha- hk bir memlekette bir tilrk köylü- ordusu ile birlikte padişahın muteme- yagvı ile peynfr tuzlamak için 
dise hllkümetlerimizin bu mua· s sü meydana çıktı. Stilaryom akız a- di Beyazıt paşa refakatinde Mustafa kullamlacak tuzlardan gümrük 
bedenin lllzumuna kani oldukları- dası karşısında kAindir. Mezkdr köy- üzerine gönderdi. Beyazıt paşa Anado resmi im ya karar vermiştir. 
nı göstermekle ayrıca iki hüku· Ji1 Türklere vaız n nasayihte bulunu- luda muhtelif kuwetler cemetmiş idi. B Od ~ 1 

bl 1 
met arasındaki dostluk münase- yor ve kadınlar müstesna olmak tizere Ayni sabülmürur derbentlerden geçti. u ı:~d~~~::ae~::ıyer.:.asa· 
batının şayanı dikkat bir delili ve erzak,. rneJbus~t,. mevaşi ve arazi ı~bi lhtiy~.r, ge~ç, erke<.,.~ kadın .he~ k!.me tahkim için 
Ttlrkiye hükümetinin büyük hüsnü şeylerın kflffesının umumun malı mü~ tesaduf ettıyse heı:sını katledıldı. Nıha Bugv daylarımlZln hariç piyasa-

. f . b' . rd· tereki addedilmesini tavsiye ediyordu. yet dervişler tarafından tahkim edilen 
nı~e ının ır mısa ~ ır. • Diyordu ki: "Ben senin emlakine dafa kadar ilerlenU. Vukua gelen pek larda mevkiini tahkim etmek 

ısmet Pş. Hz. nın Atmayı ne tasarruf edebildiğim gibi sen de benim kanlı miicadelede \luradın maiyeti ef. maksadile geçen sene lstanbul 
uman ziyaret edecekleri henüz emlakime ayni suretle tasarruf edebi- radından birçoklan ~bit oldu. Mama- ticaret borsası tarafından ha
kat'i surette malum değildir. lirsin,, Köylti avam halkı bu nevi stsz. fi bütün dervişler saht~ keşiş ile bir zırlanarak iktısat vekaletine gön· 
Pı Hz. Atinayı ziyaretleri tari· lcrile kendi tarafına celp ve cezbettik· likte arzı teslimiy?t ettiler. Ye Ayas- derilmiş olan buğdaylanmızm 
Jıini bizzat kendileri tespit ede- ten .sonra hrristlyanlar ile dostluk te- loğa getirildiler. lörüklüce karşı tat. stabilize usülü hakkındaki teklife 
edeceklerdir. ~isine çalıştı. Köylünün ifadesine gö- bik ·olunan en mtthiş işkenceler bile vekllet henüz cevap vermemiş-

Maamafih bu ziyaretin, şimdi re hıri tiyanlann Allaha mutekit bu· onu fikri sabitinden çeviremedi. Musta tir. Geçen gün toplanan ticaret 
hınduğunu inkar eden her Türle bizzat fa bir deve üzerinde çarmıha gerildi. borsası idare heyeti, uzun ve 

Avrupada bulunan M. Venizelo- u b · ü fik' 1 k b. kendi dinsiz idi. Köylün' n ut n ır Kolları yekdiğerin:len ayrı o ara ıt esasla bir tetkikatın mabsulil olan 
sun Yunanistana dönüşünü mü· arkadaşları tesadüf ettikleri hıristiyan tahta üzerine çivi'.endikten sonra bil- teklifinin kabul Te -tasdik edil
teakip ve hariciye nazırı M. Mi- ınra dostane muamelede bulunuyorlar yük bir alay ile ~hirde ~eJ.djrildi. 
halakopulosun Amerikaya hare- ve cennbı hak tarafından gönderilmiş Kendisine sadık kalan mahremanı mest lçtn tekrar lktısat vekale-
ketinden evel yapılması çok gibi hürmet ediyorlardı. Her gün Sa- Mustafanın gözü önünde katlediJdi. tine müracaata karar vermiştir. 
muhtemeldir. kız adası hükumeti ile reisi ruhanilere Bunlar "Dede sultan eriş!,, nidalarile EyUp musiki cemiyetinde 

Şu halde ismet pş. hazretleri adamlar göndererek akaidi hıristiyani mütevekkilane ölüme tevdii ndsetti- Eyüp Musiki Halk cemiyeti umumi 
}4inayı, M. Venizelosun Türki- ye ile itilaf etmiyen kimselerin sureti ler. Vefatından bir müddet sonra kongresini yapmıştır. Kongrede idare 

kJtt'iyede naili fevzü necat olamıyacağı Mustafanın mensublni onun aralattnda heyeti intihabı yapılmış ve heyete Fe
yeyi ziyaret ettiği aylarda yani hakkındaki düşüncesini onlara bildiri- yaşadığını iddia ettiler. Kendi. ih gö- 11ane jşletme Amiri Sıtkı, di~ tabibi 
eylül nihayetine doğru ziyaret yordu. O zamanlar adada (Turlot) tes rüştilğüm Giritli keşiş de ayni itl<adı Kemal, Ziraat Bankası memurların
ed~cekler demektir. • ~iy~ olunan ~anastırda Giritı.i bir ke besliyordu. Bu hususta ne diişünCüğü. dan Hurrem, muallim Mehmet Beyler 

.. ıımet pş: ha:ı~etlerile Tevfik. ş~§ ıkamet edıy~rd.u. Sahte rahıp bu ke nü sorduğum zaman ~u~t~f'~nın Ölme le muallim Aliye Hanır.: seçiJmişle:
ltuıtn Bf.nın Atın aya hareketlerı· şışe saçlar kesılmış başı açık ayaldan yip Sisam adasına çekıldığını ve (fada dir 
nden bir müddet evvel yani eylü çıpla.k y~kpare .b~r. li~asa bürünmüş hayatı münzeviyanesile devam etıtekte • 

b 1 d Y . t 'd dervışlerınden hırını gondererek berveç olduğunu söyledi tabii ben bu mataaız BugUnkU mUsamerAler 
aı angıcın a unanıs ana gı e· . . . d "B d • v 

k . . v b hıatı teblıgatta bulun u. en e se- sözlere ehemmiyet vermedim. BtYaııt Atletizm heyetinden: 12-6·931 
re merasım programmın azu· nin gibi riynzet ve itlkaf hayatı yıtşı-
lanmasma İ§lİrak edeceğim Ve . t bb"t tr·· · All genç Murat ile birlikte Saruhan ,e ha- cuma 

0

gilnkü atletizm teşvik mü-
misafirlerimizi Yunan hudud~nda lh·or~bmdsetnınd.aa u eG ıgıln ~ynıü .. l;.~ valisini baştan başa dolaşarak rısgel· sabakaları i.ıan ahire dcgvin tehir 

a ı a e e ıyorum. ece erı g ru u dl~i A\ l t k 1 · d a ~ bü " 
k _ ,,. l d b l . . • 4 em er ve nzıva a y şıya. • d•J • • 
v aa,ıuyan ar arasın a u unaca- etmeksızın. denizin dalgalarını aşarak tün Türk dervi lerini işkenceler ile i- e ı mıştır. 
gım. daima senın yanında bulunuyorum,, . ş !=.=.-============= 
ismet Pi· hz. ve Tevfik Rüştü B. sahte rahip tarafından iğfal edilen ha dam ettı.,. . bıtıriYo~: . . . •w· 

ef d
. ·ı M V • 1 A · d kiki rahip Sisam adasında ikamet et- Bundan sonra, Moakopulos, Jed- Tarıhçı Sadettının de bahsettıgt Ye 

en ı ı e • enıze os tına a · 1 d t Ulalı J' di · ıanı b. · · s ıta ıı.,ı h d h l' d' b .. d. k' h 'k h"kA · 1. tiği müdetçe köylünün kendisile bit in rettın n, oa u oyvo nın · mncı u n u e me e ayı en ışe-
ta n ır 1 er 1 i ~ u~et~ a a- ziva hayatı yacıadığını ve her gün ken na kaçtığını, oMdan da SUiatreyegeç· ler veren Oı:Jmanh imparatorluğunda 
kadar eden mubtelıf sıyaıı me- d' . 1 k:o .. k. lematta bulunduk tiğlni yazıyo'f'. ilk isyan ve komUnist hareketi bu su-

1 ı n . d f'k' l . . . ısıne ge ere mu a 
se ~ er zerın e ı ır erım taatı larını söylemek gibi manasız hareket Jlehmet onu Serezde yakalam~ ve retle hitama erdi. 
edeceklerdir. Fakat bu mülakat- ıerde bulunuyordu. Çelebi Sultan Meh- bir ulema meclisinin verdiği fet" ile (•) Simavne Kadısı oğlu Şeyh 
lar her iki hUkiimet arasında medin Saruhan valisi Sisman bu !aht~ idam ettirmi§ti. Bedrettin f etvayc. biz- Bedrettin ·muharriri: darülfünun ilahi 
halle milhtaç hiçbir mesele kal- rahibe karşı hareket ettise de Stilnryo zat imzasını koymak cesaretini glJter- yat fakülteal tarihi 'kelt'im müderrisi 
madığı cihetle yeni bir mahiyet nun dar geçitlerinden ileriye geçnıeğe mi§. lWehmet Şerelettin - Şehzadebaşı, 
arzetmezler. muvaffak olamadı. Stilaryonlular jse Moakopuloı makaletini ~u ar/etle Evkafı laUimiye matbaası 1341 • 1925 • 

5 lnglliz llrası oı~c~e~il' 
Ankara, 1 O - Heyetı 'l ede' 

Avrupa yevmiyelerini te~ıı. sıı 
bir karar ittihu: etmıştı.fete' 
karara göre Avrupaya vazı 

0 
~ 

gidecek devlet memurlarıD•;,Jf 
büyük rütbesine en faıl~ gw-
5 İngiliz lirası verilecektır. 

TekaUt lşlerl tı' 
Ankara, 10-Tekaüt nıu~e' 

latma ait evrak viliyetl~odr 
tekemmül ettirilmeksizin go çı~ 
rildiğinden muamele noksan lı'' 
makta ve devair arasında rnıJ ,p 
berata sebebiyet '\'erere~. 111 ff 
tahsisi uzamaktadır. Dah!hye çr 
kaleti tekaüt muamelesırnl1 or 
buk yapılması ve evrakın ~jçİ' 
sansız gelerek iade edilınesı '
tekaüt kısmına ait bütün k~~eıi 
ları, talimatname VI! taaıı toıİf 
cemeden bir broşür ne!re 
ve vilayetlere göndermiştır. ti 
ızmlr mekteplerinde kort1ll" 

ilk yok ~el 
İzmir, 10 - Bazı gaıetff" 

maarif eminliğinin vekal~te rl,· 
diği bir raporu ne,retmışl~ j 
Bu raporda Aydın ve 11~0' 
mektepleri talebesinin 1<0;f 
nizmle alakadar olduğu 1 f 
maktadır. Maarif eminliği r~'f 
run uydurma olduğunu söY 1 'I 
rek İzmir ve Aydın mekteP ,il 
lebesinin komünizmle atik 

K::!·;:· ::::~~~ı~ 
İhracat Ofisimizin tebliğin~/ 

Yunanistan hükumeti (450) ton~ 
to mübııyaası için münakasa aç,...~ 

Bulgaristan sardalye balrkl~ı 
konservesi için kullanılacak ze~ 
ğı ile tuzların l!Ümrük resimle ; 
dırmıştır. 

----1 
Kuponsuz 
Piyankomuı 

Piyankomuza ait nunıs· 
ralar gazetemizin baŞJI' 
ğının sağ tarafında net 
redilmeğe başlanmıştır 

On beş gün de\'am edecek " 
lan bu numaralı nilshalarıut'' 
zı muhafaza edenler müsabş· 
kamıza iştirak etmiş olaca;; 
lar ve çekilecek bir kur'» e 
kazanan numaralar tesbit ' 
ilan edilecektir. 

Birinciye 40, ikinciye ~ 
üçüncU~ e 10 lira ve yüzlere. 
karlimize de muhtelif kıymet 
te hediyeler kazandıracak ~ 
lan bu yeni piyonkomuzda a' 
tarca kupon toplamak ,.e sotl" 
ra bunları matbaaya getfrf, 
rek değiştirmek gibi zahrne 
lerin hiç biri yoktur. 

Numaralarımızı biriktirl· 
niz. 

.. y Ak.iT" ın tefrika• ı 178 geline evvela kendimizden ~§la· çirir. En mes'ut zamanı insanın han imkan bulamadım .• Şimdi if~ 
malıyız •. Ben öyle değilim denek gi mevıimdedir? Her yaıın cinne· inıaniyeten mecbur olduğuaıı I 
ben insan değilim demekle lyni ti batkadır. Ehveni hangisidir. Bi- fem nedir? Mücrimleri adalete t 
manaya çıkar. Niçin bu böyltdir? lemiyorum. lim etmek mi? 
Çünkü tabiat tam tesviyede akıl Benim cinnetim kanaatlerimi Ben polis değilim .. Babayd"J 
y-:ratmıyor. Binae~.a!eyh hiç biri· beyhude hayata tatbike uğratmak· Bu da varsın aile damlafl ,r'4 
mız tam akıllı degılız. la barizdir. Herkesi kendi fikrime tında gizli cereyan eden bi11I 

Bir fileıofun dediği gibi ~eli- getirmek.. Bu mümkiln .mü? Bütün cinayetlerden biri olıun.. oJ'! 
. . lik hud~d~ çizilm~~ b~zder. pe~a~~ ukala vaitlerini bu nafile cida~ ile) lnıaniyetin batını dönd , 

Bu ele batıların kütle namına meğe atılmamız yıne hır tahsi men gayrı hır olke degıldır. Her gtnku geçirmi,lerdir. Bu dünya sahnesin itte üç büyük cinayet amili: > 
açblftarı davada hususi bir voli çe- faat icabmda~dı~ .. "Altürizm,! hayatımızı~ sınırlan hemen hın.e~ de herkes yine kendi kafasından e· cah hırsı, para... ,1 
virebilirlerse ıürüyü arkada hıra· (digerkamlık) hıçbır ınsanda tatbı bununla bırleıe~ .pek yakm Jkı ıen curcuna ile oynamakta herde· Sırf bunlardan meı'udiyet ı,I 
IDp muvaffaklar zümresine geçer· kine imkan bulunmıyan yalancı komıuyuz. Hepımız bazı bizı 0 vam.. .mağa uğratanların ekıeriyetlt 
fer. Böylelerini tel'in etmeli miyiz? bir kelime... mülke girer çıkarız. Cinnetteı büs Ben iki evladımı adam edeme- baht olduklannı görüyoruz. 'fı' 
Hayır ... Çünkü kütleden her hangi Yaşamak birçok ihtiyaçların bütün kaçabilmek mümkün ~ğil- dim, alemin ıslahı ne haddime düt Bu hakikatten ibret alrrı•lı 1f' 
bir fert bahtsızlar namına paru tatmini ile kabildir. Her ihtiyacını dir. Mes'ele ona kendimizi Yan- DlÜ§ .. KatiJler babaıı oldum .. Ey· hayat acı misallerle doludur·· ~ 
toplamak mevkiine geçse yapacağı tesviyesi iıe bir menfaattir. Bu men dan fazla kaptırmamağa uğramak vah hayattan aradığım feref bu de· kat insan oğlu fırsat dütküniİ 
liareket eVTelden tel'in ettiği filin faallerden tecerrütle ya4ıyan bir in tadır. ğildi. Oğlum, kızım hasımlarına kördür. 
ayni olacaktır. san tasavvuru mümkün müdür? Akıl öyle bir keyfiyettir~ ço- verdikleri ida.m cezasını kendi ne· 

Hepimiz husuır menfaatin u- Tabiat icabından gelen bu hü· cukluktan gençliğe, gençlikte ihti fislerinde tatbik etmişlerdi.. Ben Bitti 
f&iıııa .• Umuma yararlık göıter· yük kutıUrumuzu ayıpl-.mak lazım yarlığa doğru muhtelif aafhali' ge- kurtardım. Fakat ötekileri tahliıe Beybeliada 



~---P_o_li_• __ h_a_b_e_r_ı_e_ri ___ , 
Yankeslcll6r kumpanya 

kurmu,ıar 

a.ıı Son zamanlarda şehrimizde 
"' lalıp 8. hUkOmetln k 1 

r Adlte Haberler ı 
Br beraet 

1 Bulşeslzde şaşın 

Haplsane mi , slllh 
depoau mu ? 

"'-"•vl-hslv•tini tahkir· yankesici kumpanyaları tefek Ü 
T- ' h b l lzmirden bir gazeteye ya-

t.... de beraet etti etmekte oJduğu a er a ınmıf, zıldığma göre, lzmir hapisa-
«&a ~rı.buı afır ceza mahkemesinde polis ikinci ıube müdüriyeti nesinde taharriyat yapılmış 
tı.. <Son losta) aleyhindeki hükQme- bunlardan birisini meydana çı· neticede yüzden fazla cerh i-
"11 llllQ 1 h k letf elde edilmiş bunun ~ze. ht " ıa siyetini tahkir davası rü armııtır. rine bu cerh aletlerini hapl.6&· 

~dilııtifir. ){eni birlik Acem Klz2m, ib· neye sokanlar hakkında tah-
"'9t ' da\"ı, geçen sene mefsuh (Ser- rahim ve Musa isminde 3 kitiden klkata başlanmı~. geçenler-
tlttı.ı:.fıJta) Hderi Fethi Bey lzmire U kkeptir. Acem KAıım iJe arka de de İstanbul h~pisanesinde 

,.ı sı-..1 k ı h d" ı m re bir sahte para basan darpha· "-aa ~a vu ua ıe en a ~ere da,Jarı Beyazitle Topkapı arasında ne keşfedilmişti. "-tes tdetk orada çıkan (Hızmet) ı ak Uzere mllşterek bir top- En sok takayyüt göster.Hm~ 
... _ hı~ intipr eden (HükQmet ça ışm l b l k si lftzım gelen yer aiiphesız kı 
~ı .... .. 1 ..+ı?) 1 h 1 b" Janma yapmıf ar ve u mın a a- -s~ 1 '-ıa ... "il" ça ıs--. ser ev a ı ır ya- . . . bu hapisanelerdir. Bura a~-
~ iktbasından dolayı açılmış, ya başka yankeı~cılerı. sokma· da bir taraftan yanlerce ısı· 

1 San'at llemlncle 1 
Radyoda bir kaval 

konseri 

3 - VAKiT 12 Haziran 1931 !!!1!!!111! 

Günün 
Muhtırası 

Takvim - Cuma 12 Haziran 6ıncı 
ay 1931, senenin günleri: geçen 163, kılan 
gUnler: 202, 25 Muharrem 1350. 

GUne!-Doğuşu: 4,28; Batışı: 19,41 

Namaz vakitleri- Sabah: 2,26; 

Ôğle: 12,14: ikindi 16,14; Ak~am. 19,43; 
Yatsı: 21,43; imsak: 2,09 

* 
Hava- Dünkü hararet cızaml) 23 

(asgari) 16 derece. Bugün rüzgtr poyraz 
ekseriyetle açık. · 

* 
it) l>oetl,, mes'ul müdürü SeJim Ra· mağa karar. ver.m~ıl~rdır. • _ lah saklanır, bir taraftan 
la Bey th-kif olunmuş, sonra kefa· Fakat polıs üçunü de cilrmu· para basılırsa artık hapisane- Gelenler· gidenler - Polonya 
~tı, ta d kal k lerde takayyütten bahseden- -

I> hl&-e edilmifti. meıhut halin e ya ayınca a• ]erin takayyüdü nasıl anla- :diri M Kaşimiz Olşefski ve ze\·ceıl 

Bugün 

ltrt ava, İstanbul ve İzmir mahkeme rar suya düşmüıtür. dıklarına siz de şaşın.. Geçenlerde şehrimize geldiğini/ dü~ Romanya vapurile ,.~ K~stence 
~ 1?1Bındaki sal!hiyet iht.~tafı tem Otomobile badava binemeyince h b d·~· • kö in B l )Olıle Polonyaya hareket etmışlerdır. 
'-11t halledilinceye kadar ruyet olu- ÜskUdarda arap Hasan ismin· Biz de şaşalım ! a er ve! •.gımız y u gar M. Olşefski Temmuz baılanğıcıntla 
l\ lııırıtt, Son zamanda temyiz, da- • • • f" Ah d" t kaval artistı K~bayof, dün ·~- şehrimize dönecek ve yaz mevsimini 
d llJt 1-anbulda rüyetine karar ver de bırısı şo 0~ m~ ın ~ omo· tam, ndyoda bır konser vermış Yeniköydeki sefaret binasında geçirecektir. 
"l.a.~n, evrak tekrar bura ağır ce- biline zorla bınmek ıstemış ~h- ve aboneler için gDzel bir sDr· Spor - Taksim sltadında şilt maç-

llilhkmıesine gönderilmiştir. met razı olmayınca adamcagızı VWiyette: priz olmufhır. lan-Aynntraht,Galatasaray m•"'- Kadıkö-
~lllltı celsede Selim Ragıp Bey, bıçakla tehlikeli surette yarala- Ziraat odaları lslAh Kehayof, iıtanbulda bir iki yünde atletizm teşvik müsabak~an. 
lerı, le~ İrfan Emin ve Mazhar Bey- mışbr. Ahmet hastaneye kaim- edilecek konser daha verecektir. Konser- MUaamereler - lstanbnl lisestn· 
h... bırlikte m~~eınede ~~~ır bul~n nlmış, Hasan tutulmuştur. lerin birisi ıehrimiz Bulrar ko· de saat IO da. HilAl mektebinde 14 te. .,? latkvap edıhrken so)le demış- Madam Virjlnlnln yaptııı ı,ı VilAyete bildirildiğine pre loniıi irin 6tekisi de umumi ola· ihtifaller - Eczacı Etem Penn 

iktısat veklleti Ziraat odalannın r-1 
Samatyada saka Nişan ile ma· caktır. merhumun ihtifali öğle üzeri Eylpte. 

~ Bu yazıda, hilktlmetin manevi dam Virjin isminde bir kadı.o, isllhı için yeni bir ıekil dOtOn· Kebayofun çok kıymetli bir Radyo 
~ Yetini tahkir mahiyeti yoktur. Biz d k tm mektedir. k ld .. t k 
..... 01aeıerı bir objektif gibi tesbit mak· su parall yüziln en avga e ış- h. l d aval artisti 0 ugunu e rar lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
~ e h y d b t Jer, madam Virjin, saka Niıanı OdaJann büyllk ıe ır er en etmek isteriz. 
~ areket ettik. azr a azı e- ) k b .ziyade kazalarda ehemmiyet ka- gramofon pltklan ncşriyao 19,SO dan 
ıı-n ttta mümaniat etmek istiyen ma· merdivenlerden yuvar ayara •- Derbl yarışları 20,so a kadar saz. Vedia Rıza R •e 
4Q l llle1T1urlar ve teşkilatı istihdaf e- lmdan yaralamııtır. zanması için kaza ziraat odalan KAzım n. iştlrakile. 20,30 da Anadolu 
"-

111
fttir. Çünkü, hüktlmet tezahüra- • • teıküitı tevai edilı:cek ve her fehrlmlzde plyankodan ka• Ajansı 2o.so dan 21,SO a kadar cazband 

ti. ~n'i için tebligat yapmış değil- Belediyede• odamn köylerde de bir ajanı . zananlar var mı ? 21,so dan 22,SO a kadar saz.Nermin H. 
kttı~~~!· ~ahaıı~ memurinin ~u ha.re· Koyun ve kuzu bulunacaktır. tnıııterede her sene yapılan meş- işdrakile Borsa havadisten. 
~ ... l lltenne hUktlmet~e tahıkat }ap K lar cemiyetinin müracaatı Tarla fareleri ve ~eklrgelerle bur Deııby at yarışları münasebetile Vi a Pe,te Moskova Rk ... 
• , llırıt asap ,. tertip edilen piyango talihlileri arasın Y na, ' ' 8ai ır. . . . t üzerine belediye kuzu ve koyun etleri mUcaaele edlllror 

1ıfı de ' fe~er mevzuu. bahıstı ve. ış e hakkında şu kararı vermiştir: VilAyetimizin muhtelif kazala• da şehrimizden de bazı kimseler bu- Saat 191 
._. lzmırde mihnanıat hareketı ya- Hızırilyasa kadar doğanlar kuzu, nnda çıkan tarla farelerinin it· lunduğu hakkında son günlerde bir şa BükreŞ: (12-394) htlhbarat, tonfenaı 
~. bu fertlere bunların idare ve tec:.. yia deverana başlamıştır. Peşte: ( 20-550) konferans, konser 
~.,..._ ' • -s ondan sonra doganlar koyun addedlle lih tamamen bitmiıtir· Bu sa· 
~ .. na temas eden yazıyı fktıbasta kt· Bu rivayetlere göre Beyoğlunda Mosko\"a: (75-1804) Radyo Jurnal 

d k. h""k.tı. t ce ır. yede her tarafta ınezruat bu ı rt d t i F ara R (441) K K bi ı Kn ı \.ı~'~ı gömıhedlilkl. h;.~Azı at ı Iu u~de Mezbaha kuzularla koyunlardan Pana ya. apa ımanın a. erz eg • oma: onser: •nı n • JI er. 
~-, ma a ""ume e, zmır e h . Jd ~ . . muzır hayvanların tabribahndan ya 30 bin lngiliz lirası düşmüş ve der- Bctoven Verdiden parçalar 
ı::'_"lan bazı hük6met kuvvetlerine, ayrı ayrı mezba a re~mı 8 

•• 
1
g

1
• ıçın ~e kurtulmuıtur. Diöer taraftan hal lngiltereye gitmiştir. Viyana: (20·516) hdın saati, mlisahabe 

..._ bn,_0 t 1 .dl y miyet bu kararın verılmesını ıstemış- e d b • tl .. Afk Sa t: 20 -, \U\ me memur anna racı r. a . çekirge imhası faaliyetine e Yine u rıvaye ere gore eryan a • 

.._._~tı memurların hareketini tenkit tır. . . muhtelif mıntakılarda devam isminde biri 10 bin, ismi bilinmiyen Bükrcş: Gramofon, DarülfOnun Rıdyoaa 
~etindedir. Bir insan. hüktlmeti Bundan sonra ıbay,·an sahıple:r~le OctihııielrtecH~ bir 1!\U 11i de 30 bin lngili~ lirası a P~(tc: konsete d«"v~m 
1 t ~tiiiegı 8".ıoc aldırına iMia• ~ ... _,.b• _..... • Mi ,,....... • m,.tı Moslı:ovl: Konser 
~'1fbaa1a yapmağı düşünmez, kalkan den ihtilat çıkmıyacaktır. Yalnız Yaluvada §imdiye ka· a~fğerrbf~ rfnyete göre de Orta. Roma: Komere de .. ·am 
~da hareket etmez, doğrudan Belediye zabıtası memurla• dar 36,450 kilo çekirge sürfesi 

1
,köyde Mangasaryan demir depo6unda Viyana: Muhtelif müsahabeler 

-u11ya yazar. nnın maa,ıan imha edilmiştir. Jir Efendi isminde biri de 8000 İngiliz Saat: 21 
ı._ lıelı.u hüsnü niyetim vardır. Za- Hazirandan itibaren zabıtai beledi· itlif ameliyesi timdi Silivri ve lirası kazanmıftır. 
~.hu Y~nın iktibas olunduğu ga- ye memurların~n ~aad~laıı" .poilis maaş- Bakırköy kazalarında devam Dün Mangasaryan ticarethanesine 
...,.'t de l·-ı·rde beraet etm·ıştı"r. Iannın derecesıne. ın ır _mışt r. bi il JQ 

ı. -u t kt d. bu rivayeti sorduk, zc ver en ma • 

'
"'fiddeı·umumf Cemı"l Bey, mu··tale· Eskiden zabıtaı beledıye merkez .mel e me e ır. 1 .. b ır:.. 1 ı mat rivayetlerde faz a mu a aga o • ı &öylemi•- .n)·le demiı;:.tı"r •• morları 100, komiserler 80, memur. Bahçıvan ar blrllll 

~ "S"' :;- 1 b ld b0 b b b• duğunu göstermektedir. -.:- Y·-, h'=-kAmete ha.karetı· mu""ta· lar 60 lira alıyorlardı. stan u a ır a çıvanlar ır- ğ 
-~ ._, v u 1 ismi geçen Jir Efendi kazandı mı 
~ ll•drr •. Efer h~umetin . manevi Yaz gezlntlhtri Jiji teaisi diifUnü mektedir. haber alır almaz derhal lngiltereye 
~ ld Yetı istıhdaf edılmeseydı, mahal- Kumkapı H. fırkası azasından Şehrimizde bilhassa çiçek, gitmiş değil, yarışlardan evel ticari 
.. ~renin mevzuu bahis olduğu sara- 30 kitiHk bir gurup haziran ıo-n tohum ve sair itlerle uğrapn)ar bir fş fçfn Fransaya gitmiş, piyango 
lft. tes1>ıt olunurdu. Cürüm, sabit- )arına doğru Polonez k6y0ne fazla olduğundan b&yle bir te· da kend1sinin lngilterede bulunan oğ· 
~ Selim Ragıp Bey, ce~ kanunu?un · deceklerdir. Bu gezinti i in ıekkiU meı)ekfn terakkisi için Juna çrkmıştır. Kazanılan para da se-
~ lllıcu maddesi delaletıle 158 ınci fuımge)en hazırlıklar yapıJmıı!r. pek lüzumlu addedilmektedir. kiz bin değil sekiz yüz Jngiliz Jirasıdır. 

'r eafne göre tecziyesini isterim. •••••••••n•n••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sttteakıben, mudafaa yapılmış, ve eı·can Ef d. ru··tekası v . r::'ırka lttf 'ille heyetini teşkil eden Hasan en 1 ve : ı eni r 1 'ı \ Nueret ve Tahir Beyler, yarım 
'1"thakereden sonra, !rmirde ce· 
>lııı eden bazı hadiselerden bahis 
''l'dakt cümleler, yazılışa. göre 
~llt ntemurlara matuf görüldüğü 
'-tt 1 Jnuctbeeile, müttefikan beraet 

l'r \'ermiştir. 

l! Teftiş bahsi 
~ı refikleriınizde, görülen lüzum ı 
t; e hapisane ve teTkifhanenin tef
~~dlfine dair sık sık haberler çık·' 
t~ dır. Tahkikatımıza göre, bunlar 
~ ltde bir mahiyeti haiz değildir. 
._ ~lrda adileyece arasıra tetkikat· 
~ lunulmakta, görlilen noksanla
~lesı Jçin netice raporla tesbit edi 
1"li; alakadar makama bildirilmek-
l' . 
~~inin k8,kUndekl yangın 

Maruf Bey - Mirim, nereye böyle? 

_ Çocukları kaydettireceğim"° 

- Nereye kaydettireceksin? 

J 

- Çoluk çocuk, yeni bir fırka yap
maia kalkmışlar, tabii büyükler bu 
oyuna iştirak etmezler; bizim çocukJa. 
rı oraya yazdırayım, eğlensinler di-
ye düşündüm. 

Bükreş: Viyolonsel solo, asked muslka 
Peşte: Stokolm l\oralinin konseri 
Mo!kOl'&: Müsah:ıbc 
Roma: istihbarat, gramofon 
Viyana: İtalyanca dersi, Müsahabe 
Saat: 22 
Bükrcş: Konferans, istihbarat 
Peşte: Korala devam 
.Moskova: Konser 
Roma: Gramofon, istihbarat, 

mu si kist 
Viyana: Resital. halk fukılan 
Saat: 23 
Peşte: Koroya devam 
Roma: Konsere devam 

Viyana: Mütenevvi 

Vakıt:Abone .-rUanı 

1 3 b 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Harlcte - 800 1450 2700 

llln 9artlanmız: 

italyan 

Ayht 
KlllUf 

,. 

Resmi Hususi 
Satırı ro Kş. 12.so Kş. 
Santimi 20 ., 25 " 

KUçUk Hin .. rtlanmız ı 

ı 2 8 4 1·10 Dcfıhk 
so 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa mccc:anendir. 

B - 4 satın geçen iltnlann fazla 
satın için 5 kuruş zammolunur 

~b,. G~ adada oturduğu sırada Troç 
)\ ko~Unden yangın çıkmış, köşk 
'lt~ttL Hizmetçi Kaliyopi, dikkat
'tt~ e Yangına sebep olmaktan mah. == 

ı.ı; l'erflmlştL 
~1- llbul ikinci ceza mahkemesi, Kal 
~t\ 11l dikkatsizliğini sabit görmemiş. 

ıııimıımınımooımımıııııııııı•mmımm~ıımmı~mı~1111~1J•ım._1111•11-ıı .. ııı•-ıııııJ~ :Ed:;.E~:~~~!~;~: ~:: .. 
R A ·ı A 1 T.. k L d ş· k t• esmı 1 a ar Ur t lr e 1 hayvan miktarı 60751 mayısta ise 62411 

D adettir. Mayısta mezbahadaki kesilen 

1 
ler 4023 karaman, 740 marya 4825 

etfne karar vermiştir. 
lı~kırköyUn havasını ifsat 

4,1\ ~ ll\üddet evel belediye tarafın
~CS r kiremit fabrikası aleyhi ne Da
'ııı. '11n havasını ifsat ettiği kaydile 
'İlıd il dava, henüz hukuk mahkeme· 
"-~ e tettcik olun~k'8dır. Bir c.hli 
'\~f heyeti, mahallen tetkikat yap-

11 sonra, karar verilecektir. 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün gazeteler dağhç. ~ıo:; mar~·a, las1 ~k, 
842 mar~ a, 66 keçı, 19 marya, 34785 

için bilumum resmi daireler ilanlarını kabul eder 1 ~uzu, 147 oğl_n~, l564 inek, 81 yerli 
ınek, 7 ecnebı ınek, 188 manda, 116 
dana, 76 malak, 74 domuzdur Ban-

Adreı: Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3üncü kat dan başka hariçte ıı2 daflıç, i kmr-

Telgraf adreıi: Ream ilan- Telefon: 20960 Posta kutusu lst:753 
1 

erk. 1536 oğlak. ı124 kuzu kesnmıttır. 
Bundan başka mezbahada 519' in 

lllllllllllllllWl~Wmlm~ınm•mım1m1111111111~wa111~1001m1m Wl~l~ll•IBmBlınl .. IDlllllllllllllWlllOOlll~lllllmlrnlmll~ml , 2s hasta tıktı hay yan imha edHmiıui 



1 Memleket haberleri 1 
.... 

GUNUN· . . Harici Haberler 

Diktatör! 
'' AJ 1 Zonguldakta bir facia manya uyan e '' Sekiz am61e kömUr oldu 

.· İŞARETLERİ 

N 
Zonguldakta Kandilli maden 

Sol dUnya diktatörlUQe, san azırJar J
0

Dg1·ıtered d•• •• 1 en ODUnce nası ocaklarında bir gaz (Grizu) infi-
dUnya dlktatörlUQe gidiyor 
Soldan, sağdan ilerliyen diktatör- karşılandılar ? lakt neticesi 8 amele kömür ha-

lüklerin ortasında parlamento rejim- line gelmiş, yirmi dört saat son-
leri ihtiyarlamış, köhneleşmiş birer sis -~~emen, lO (A.A) - Baş,·ekil M. dilemiyeceğini bana sordu. Artık za-
tem halini alıyor. Brunıng ve hariciye nazırı 1\1. Kürtyüs manın geçmiş olduğunu · fakat henüz ra kazazede amelenin cesetleri-

On sekizinci as.rın genci, on doku- E~ropa . vapurile saat 9 da buraya gel- vakit geçmemiş dahi olsa mukavemet ni maden kuyusundan çıkarmak 
zuncu asrın genci, tek bir kelime için mışlerdır: Alman .n~zırları, vap.urda etmemesini ve kanla kirlenmeden hu- mümkün olmuştur. ... 
can vermek isterdi· Bremen ayan meclısıne mensup bır he d d · · k d' · t · lzmlr kutuluk kere.,,te . • u u geçmesını en ısıne avs1ye et- • 

"'- Demokrasi .• Hürriyet! .. ,, yet tarafından selamlanmışlardrr. tim.. dedikodusu 
Halbuki bugünkü gencin kafasında .Nazırları Berline götürmekte olan ' . . . .. 

merhumdan, fikirden daha kun·etli hus~i trenin hareketi esnasında bir B .. . Bir h1rsızhk r.. . . .. lzmır~e kut_uluk keres~e ıthalı yu-
bir hayat ideali var. Bizzat hayat ol- hadıse olmuştur. Demiryolunun ch·a- v ruksel, 1? (~.A) - Dun gece b_u zunden hır dedıkodu çıktıgı ve fırkanın 

ki b. . . magazadan bır mılyon frank kıvmetın tavas ·ut'l b "th ı h· ' ·k · ı ı · · mak, hayatı hızhlaştırmak. rına sa anan ır mılJıyetpener gru- · .. · · :-> 1 e u 1 a ,ın ının ya nız m 
R . d'ktatöre g"tf lt 

1
. d'kt bu ellerinde kendilerine mahsu · salip- de kurk çalınmıştır. Hırsızlar mez- tüccara nrildiği söylendiğ"i ya zılmıştı. 

US)a 1 ı 1• aya 1 a • • k·r v • b't' 'k b' d"kk. · D" 1 l · · töre gitti. Baltık memleketleri d 'kta- lı hır bayrak olduğu halde birdenbire u magazaya 1 ~şı ır u ana gı· un ge en zmır gazetelcrınde oku-
tör elinde .. Polonvada dikt t"" ı . ortaya çıkmış \'e "kahrolsun Brüning, rerek duvarı delmışler ve bu sureti~ duğumuza göre lzmir Halk fırka~ ı 

.; a or \ar. k"' k .. v h t' 'd · · Romanya diktatöre rey vermeğe ha. kahrolsun Curtius,, diye bağırmıştır. ·urv çu magaza~ı~a dahil olmuşl~rdır . . eye ı ı are re~sı ~ehçe_t Salih Bey bu 
zır. Yugosla\--yada kıral diktatördür. Zabıta derhal müdahale edere nüma- Magazanın ~ahıbı bundan tam bır ay ıştve fır~~nın ~ıç bır alakası bulunma-

Büyük harp büyük imparatorluk- yişçileri dağıtmıştır. Dört kişi tevkif evel aldığı imzasız bir mektupla bu hır dıgını ~oylemış, yalnız tüccar Şerif 
lan yıktı. Fakat yerine on sekizinci olunmuştur. sızlıktan ve bu hırsızlığın nasıl Yuku ~emzi Beyin d~ğil bütün kerestecile-
asr:ın müsveddesini çizdiği hükumet ti Geceleyin, içinde milliyetperverler bulacağından haberdar edilmişti. ~-111 muayy~n mı~t.arda kutuluk kereste 
pi kurulmadı. bulunan bir motör Kolombus vapuruna Surlyedekl boykot ıt~a~ e~e~ılmesının serbest olduğunu 

Neden? yakJaşmağa muvaffak olmuş \'e ,·apu- Beyrut, 10 (A.A) - Nakil vasıtala- bıldırmıştır. 
Büyük harpten gerçi sulh muahe- run bordasına "Kahrolsun açlık dik· nna ve tenvirat senisine yapılan boy- Tarsus esnafı veruhsatlye resmi 

delerile çıkıldı. Ve bugün dünya sulh tatörü! Almanya uyan! ., yazısı ya- kot nihayet bulmuştur. Tramvaylar Tarı-;us esnafı ruhsatiyelerin ağır-
içindedir. Fakat bu muahedelerin, bu zılmıştır. Bu esnada mezkur motör de tekrar işlemeğe başlamıştır. lığı yüzünden cuma günleri dükkanla-
sulhlerin cephesini değiştirmiş bir mu niz devriye i tarafından yakalanmış fransada yeni ve eski rını açmamağa karar vermişler ve bu 
harebe olduğuna kim şüphe edebilir? ,.e içindekiler te\"kif olunmuştur. Ya· RelslcUmhurlar kararı geçen cuma günü tatbik etmi~! 

:\luharebe devam ediyor. Ye memle pura konulan yazı kaldırılmıştır. Sa Paris, 10 (A.A) - Çekilen Reisi- Ierdir. 
k~t~er muharebe nizamlarının rejimle bahleyin yazıdan eser kalmamıştı. Di- cümhurun parlamentoya yeni reısı. DarUlbedayi şehrimizde 
rmı alıyorlar. ğer taraftan komünistler beyanname- cümhurdan evel bir mektup gönderme· Anadolu turnesine çıkmış olan Da-

914 ten evvel dünyanın teessüs et- ler dağıtarak halkı nazırlar geçerken si teamül iktızasından olmakla bera- rülbedayi heyeti Bandırmadaki tem-
mij bir nizamı vardı. 918 de cepheden nümayişlere davet etmişlerdir. ber !'ti. Dumerg, bundan yedi se- sillerinden nzgecmistir. 
d~nenl~r, dünyayı ba~başka ö~çülerle ltalyan matbuatan1n mUtalAası ne evel kendisine yapıldığı gibi meclis- Heyet bu sab;h Bandırmadan şeh · 
~o~meg~· ~a?ladıl~~· .Dort senelık harp Roma, 10 (A.A) - Giornale ditalya lerle ilk teması M. Dumere bırakmış- rirnize gelmiş bulunacaktır. 
;>a nız ıyeJ kaleısın~, alman ordusunu gazetesi, Şekers mülakatına hasretti- tır. M. Dumer bir mektup ile bu te-
bozmadı, yalnız Parıs bombardıman e- - . . O k 
'd'lmed' E k' .. . . t' t .h l gı bır makalede ne~rolunan resmi teb- ması yapacaktır. Cumartesi akşamı YUDC8 makineleri 

ı ı. · s ı reJımın ıs ına ga ı o an . _ . .. • . ' 
kültür ateş altına alındı. Ye bu kültü lı~d~ ku.ll~nılan lı:-anın mulakatı~ v~a: basit bır vatandaş olacak olan M. Du- meselesi 
rü be.sliyen müttefikler mavzeri de mımıyetını ehemmıyetle kaydettıgını merg, yanında yalnız oda hizmetçi
bata.khğa gömülen çar sürüleri gibi ba yazmaktadır. Mezkur gazete, Al- si olduğu halde Quai D'orsay istasyo
takhklarda eridi, mahvoldu. manlarla İngilizlerin tekrar sıkı müna nundan Tuluza bir bilet alarak ha-

Kısaca Avrupanın temelini teskil sebata giri~tiklerini söyliyerek diyor kikt bir demokrat ,.e tam bir burjua 
eden :sermayenin ate~lenmiş olan k;na ki: "Ru rnk•anın gerek Almanya, ge- gibi maiyetsiz \·e gürültüsüzce Paris-
lı kayboldu. rekse Fransa ,.e İtalya için ehemnıiye- ten ayrılacaktır. 

Sermaye aşıkı kanallarım değiştir- ti rnrdır. Filhakika Almanyada M. Mongollstanda be' senelik plln 
di. Ye kendine bir yatak yapamadı. Curtiusun siyaseti Cenevreden sonra Varşova, 10 (A.A) - Moskovadan 
Yani sınıfların müvazenesi bozuldu .. Almanynnın infiradını mucip olmakla bildirildiğine nazaran Mongol cümhu
Zelııele hatıl de\·am ediyor. itham olunmuştu. F'ransa, Avrupa riyeti beı senelik bir plan hazır amıtr 

Dünyan.ınıhüyük 'krizl~rinin, .içtim~~ diplomatlık oyununda her gün daha az tır. Bu planın tatbikine Sovyet müte
zelzelelerın sonunda cemıyetlerın tabu İngiliz do tluğuna istinat edebilecek- ha. ~ısları nezaret edecektir. 
bir se\"ki tabii ile gittikleri bir yol tir. İtalya ise iki büyük de\·let arasın Mıs1r l•çl fırkası 
vardır: ,. . .. , daki münasebatın tavzihini ve bu mü- Kahire, 10 (A.A) - Yeni .Mısır iş-

Dıktator ... . · f v . . na:-;ebatın hır Avrupa planı dahilinde çı ırkası programını neşretmiştir. 
Saga sola karşı kendını seferber e- ·ı · ı · f d v ·· ·· · · · . p l · · .. 

d k b 
~ ı ı a a ogru yurumesını samımıyetle rogram başlıca, ngıltere ıle mu-

er en u çareye baş Yuruyor. Sol • . . . . . . . 
ğ k h b 

. . d'kt 
1
.. .. selamlar .. , Gıornale dıtalya, tamırat sa"at esası dahılınde bır muahede ak-

sa a arşı mu are e ı~ın ı · a orun . . . . . . . . 
bayrağt altında toplanıyor. Diktatür meselesıne temas ederek Almanyanın tını ve 1923 kanunu esasısıne avdetı ıh· 
harp gübreliklerinde döğüşen A nupa· vaziyetindeki vehameti ehemmiyetle tiva etmektedir. 
Jı sınıfların cesetleri üstünde filizle- kaydetmekte ve tamirat yükünün ağır- Dondurmadan zehirlenenler 
nen derlenme, toplanmanın ifadesi- lığından ileri gelen Alman vaziyetinin Roma, 10 (A.A) - Popolo di Roma-
tiir. Avrupa buhranının esas unsurların- no gazetesinin Sienneden istihbarına 

SADRI ETEM dan biri olduğunu söylemektedir. Mez nazaran, dondurma yiyen on kişi ze
kfır gazete, tamirat meselesinin bazt hirlenmiştir. Bunlardan sekizi ağır V } •• d } kısımlarının, me.c;elenin heyeti umumi· hastadır. 

erem e mUCa e e yesini alaMdar etmeden, derhal der· Yugoslavyada fırtına 
Bir köşk t i piş edilebileceğini kaydetmekte \'e bu Liyubliyana (Yugoslavya) -(A.A.) 

e sana Or • hu u ;ta Yung planı mucibince Alman- - Fevkalade şiddetli fırtınalar çık-
yom Şekli Verilecek yanın müttefiklere yaptığı tediyat ile mıştır. Dolu mühim tahribat yapmış-

Geçenlerde "Hilaliahmer,, ce- müttefiklerin Cemahiri Müttehide ve tır. Bir çok köylünün iltica ettiği bir 
miyeti umumi merkezinin verem İngiltere gibi alacakh devletlere yap- orman kulübe..c;ine yıldırım düşmüş ve 
mücadelesi için otuz bin lira tah- tıklan tediyat arasındaki farka işaret bir kadınla bir çocuk ölmüştür. 
sisat verdiği yazılmıştı. Bir mu- eylemektedir. Alsas da fırtı.na . 
h"•rirmı·z dün "Hilal'tah ı . Giornale ditalya diyor ki: "Her dev Strasburg, 10 (A.A) - Bıus\•ıller mın-

... 1 , mer,, s t k d · k k k · ı· 

Bir gazete, kanuner., otomatik 
oyuncak makinelerini Türkiyeye 
ithal etmek ve işletmek hakkım 
haiz olan Himayei etfal cemiye· 
tinin şehrimizde bulunan bu ka
bil makinelere, parası olduğu 
zaman bedellerini vermek üzere 
haciz vazettiğini yazmıştı. 

DUu Lu liu13vot:a hondiıtilç ~U

rüştüğümüz ' istan~ul ticaret "'mıo
takası müdürü Muhsin B. bize 

demiştir ki: 

- Ahiren intişar eden bir 
kanunla otomatik makinelerin 
işletmesi hakkı on beş sene 
müddetle Himayei etfal cemiye· 
tine verilmiştir. Cemiyet bu ma
kineleri sahiplerinden satın ala
cak ve ticaret odası bu satış 
muamelesinde takdiri kıymette 
bulunacaktır. Makinelerin, kanu
nun emrettiği veçhi!e satın alın-

madan evel işlemekten menedil
diğinden bahisle sahipleri tica
ret odasına şikayette bulunm•ış
lardır. Oda bu şikayetleri ve 
kanunun ahkamını cemiyete bil
dirmiştir. Mesele bundan ibaret
tir. Kanun ahkamının ifasına 

müsamaha olunması varit değil
clir. 

t b l k 
• • • . let harp borçları hususundaki taah a a. ın a dolu ıle arışı ço şıddet ı 

an u mer ezı reısı ve aynı za- ' - . • 

d 
"V U d 1 · hütlerine halel gelmeksizin Alman te- bır fırtına çıkmış ve meyve agaçları Yalova kaphcalaranda posta 

man a erem m ca e esı,, ce· ··h' h ~ t y ld • • • . b I Al' p diyatından mütevellit bu farktan isti- mu ım asara ugrnmış ır. ı ırım Yalorn aplıcalannda posta ve tel-
mıyeh reısı u unan ı ş. yı . . . . I b d .. d fade etmiyebilirler ve bu suretle Al- bır çok ot depolarında }angın çrkarmış graf merkezı açılmış re faaliyete baş-
zıyaret e u para an muca ele . . . t ı · t • • ' . • . . . man malıyesıne yardım etmış olurlar. ır. amış ır. 
ıçın ne şekılde ıstıfade edılmesı B . t"f d d f .. . v.. .. u ıs ı a e en sar ınazar, Avrupanın 
duşU~üldügunu sormuştur. hüsnü niyetini ispat etmek suretile 

Al~ P?., bu hususta şu izahatı harp borçlan hu::susundaki uzlaşmada 
vermıştir: Cemahiri )lüttehideye daha büyük bir 

- Enel emirde sanatoryom itidal telkin eyliyecektir.,, Mezkur ga 
şekline konulacak bir bina satın zete, bu basit ve muhik formülün me~ 
almağı düşünüyoruz. Bu binanın ul hükumetler tarafından tetkik n tas 
hanki semtte alınacağı henüz vip olunacağı hakkında itimadını izhar 

takarrür etmemiştir. Muhtelif yer~ ederek mnknlesine nihayet vermekte 

lerde tetkikatta bulunuyoruz. En dir. 
münasip görülecek yerde bir köşk, 13 Uncu Alfonsun son gUnlerl 
saba alınacak, tamir ve tefriş Madrit, lO (A.A) - M. Sanşeı 

1 ı. b Guerra, On üçüncü Alfonsun son sal 
o unaraAt ir sanatoryom şekli 
verilecektir. tanat günlerinden behsederek demiş. 

tir ki: "Kralı hiç bir vakit aldalmı· 
yanlardan biri idim Sakı1 kralın mü. 
farekat anı beni müteheyyiç etmiştir. 
Çünkü ben de kalp sahibiyim. Kral 

peka2 muhabhctkardır. :.'\laamafih ha· 

Maamafih, bu otuz bin lirannı 
hepsini bına için sarfetmiyeceğiz. 

Kalan paradan da mücadele fa
aliyetini muhtelif cephelerden 
kuvvetlendirmek hususunda ist:

fade edeceğiz. ı 
reketi e nasında biraz müteheyyiç ol · 
muştur. Kral, mukavemet edilip e-

EMSALSZ 
TIRAŞ 

B 1ÇAG1 
Halis İsveç çeliğinden gayet ihtimamla imal ve fenni mikros

kopla kontrol edildiğinden rekabet kabul etmez derecede 

ve diğer bıçaklara nisbeten ehvendir. Bir tecrübe ka

fidir. Şahsi menfaatiniz için her yerde arayınız. 

iki konge afı 

Evelki gün bir ajas tel~:.,. 
Pariste beynelrilel . 

konferansı açıldığını b'.ber \'e~ 
yordu. Dün de bir bşka ~~el 
grafta gene Pariste bflleloıı 
içki aleyhtarlarının koire yap-
tıklarını okuduk. .. de 

Demek ki Pariste bquoler 

bir yaheydir, gidiyor. d 
Hani fena da değil, d<jsan .. ~ 

kuz türlü is' mi erle toplaıan ağ'~ 
• ıJJI~ 

başlı konferanslardan bktıgı ff• 
bir dev:rde beiki de böye ~a ~ 
meşref kongre!erle beifrıye 
derdine deva bulunur. 

* * .. 
Geç }{almıŞ 

11 d d)l 

Gaıeteler yazıyor: ı\ "· Jıı• 
biri " be:ı Allahu o$ •

11 
yum,, iddiasında bulundığ\l iÇI 

tutulup tımarhaneye atıhuŞ'.doi· 
Zavalh geç kalmış, a)ni 1 1 

ffe 
ayı bundan 1931 seıe e d 
ortaya atsaydı, peygamber ad ır 
Junurdu. 

* * * 
Ziyan yok ..• 

•iki kişi, aralarında konuşuyor 
lardı: . J 

- Yahu, bir takım dehi 
serbes bırakmışlar, sokakta dO' 
laşıyorlarmış! 

- Eğer yayan yürüyorlar" 

ziyan yok ... 

* * * ı 
Rubap değil reba9 

Valannı acemce beyitte i~Jedfğ1 
hatayı kaydetmiş ,.e hazır fasaltll1/ 
dazlığını tutmuşken "edebiyatııt /. 
olmadığına dair durü diraz beytl 
bulunan Halit Fahri Beyin de bi' 
tün esre yanhşrnı düzelteyim: .. ~ 

Edebiyatımızın Baykuş şaırlı :ı~ 
fik Fikretin meşhur eserini (Rubll'A 
) C kl~ttu.r. clw i~, h~lbu~1 ~1ı 
(Rebap) tır. Merhum Fikret de~ 
sonradan öğrenmiş ve kitabının .~ 
tab'ında (R) harfinin üstündeki ~ 
üstün yaptırmıştı. 

Fikret bu tashile lüzum gord 
için biz de düzeltiyoruz. _/: 

Diş tabibi 

Suat lsmail . 
Avrupndan gelmiştir. Ye~ 

Postane caddesinde ikbal kil' 
tüpanesi karşısındaNo 8telefoll: 
lst. 4156 

Istanbul ikinci ticaret mahkemesi~~; 
Beyoğlunda istiklal caddesı~I 

272 No. lı mağazada icrai ~· te' 
ret eden Aristarbos ve Evr•• ~ 
nis istecongilo ko!lektif şir'~~ 
tarafından icra merciine ınO 
caatla esbabı matluba k•~ 
teklif edilen konkordato ns.b;if 
matlup tarafından kabul ed•1• ·o 
ve bu konkordatonun tasdiki ıÇ~ 
mahkemeye müracaat o!u11ıı9;ı 
yevmi muhakeme 22 haziraJJ ~ 
pazartesi saat 14 de talik edilıO 
olduğu ilan olunur. / _____ _.....,ı · 

Jstanbul mahkemei asliye S ıı 
hukuk dairesinden: ,;I 

Maide H. tarafından Ab dir 
B. aleyhine ikame eyle ~· ıı 
Tescili talak davası yev01i t'eı 
kikatında müddeaaleyhe ili' 

yapılan tebligata rağmen ~ 
memiş olmakla hakkında gı~ 
kararı ittihaz edilmiş ve ye~ 
tahkikat olarak 21v6-931 P ot 
günü saat ona talik kıhnın1f 
doğundan yevm ve saati ıııd, 
kürda bizzat veya tarafıJJ 
musaddak bir vekil gönde,.;lıı> 
lüzumu ilan olunur. 

• • • 
rınızı 
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__ _. misyonu ilanları 
Ameli Hayat ticaret ve lisan l lHaziran 

mektepleri mezunlara cemiyeti Ordu ihtiyacı için yerli mamulatm-
azalan 19 haziran 931 cuma gU- dan 52.000 metre arka çantalarına 

Yazan: Nakleden: mahsus bez kapalı zarfla münakaı-ara 
nü saat on buçukta eski Türk konmuştur. İhalesi 14 haziran 931 Ptl· 

~ l!as.s.eue -15 - fa. ocağında fevkalade surette içti- zar günü saat ı.> te Ankarada merkez 

Nüınune olarak gösterilen kızlar mek lazımdır. Hatta bazı günler ölüm maa davet edilmektedirler. Bina· satın alma komisyonunda yapılac:ık
fç.in olduğu gibi, yaramaz tanılanlar akla gelir. ' naenaleyh mukayyet azanın yevm tır. Taliplerin şartname almak ,.e 
için de Amerikada, bir hayli hi&"i işte böyle, bu hislerin tesiri altın- ve aaah mez\..urda Cağaloğlunda tekliflerini \'ermek üzere teminatlarile 
"sevkalcey~: tatbikatı ~ardır. . da olduğum bir zamanda, bu kadın, eski Türkocağını teşrifleri ve henüz birlikte mezkur komisyona müracaat. 

Pek tabıı hareketlerı kurnazca ıda- alkolün bana vermiş olduğu hulyalar- kaydedı'lmıyenl · d Ü k • ları. (374) 
t k l .e. -.ı F k A 'k d erın e m za e • • • re e me ~ııu"'ır. a at merı ·a a dan daha ba~ka bir hulya evet olmı- t · t' k d b'l k · · . ıı A dak'l 'b' d .. · • • ra a ış ıra c e ı me ıçın mez- 0 d 'ht' 1 • 1. f b 'k 1 geçen ~ı;u er, vrupa ı er gı ı e- yacak fakat daha insani bir hulya ve· • • A r u ı ıyacı çın yer ı a rı a ar ma 

ğiıdir . . .. . . l<ur giln ve saate kadar umumı • rıyordu. Zıra, ondan yukselen hı~sı gı- • . •w •• _ mulatından 200 bin metre haki renk· 
Meselli, randevular. Kafiyyen aca- cıklayıcı koku hayatın ta kendi~i idi. katıplıge mutacaat ederek duhu- te yazlık elbi.;;elik bez kapalı zarfla 

ha bana ne kadar meclup diyerek bir Bu gizli barda yalnız değildim. liyelerini vermeleri ve kayıt ol- münakasaya konmuştur. İhale i 22 
k~zı bekletmeğe kalkışmayınız. Ame- Benim gibi daha başka adamlar da malan ehemmiyetle tebliğ olu· haziran 931 pazar günü saat ıt,30 da 
rıkah kadınlar rnndevularına tam sa- vardı. Çırılçıplak d'ansözlerden ziyade nur. Ankara da merkez satın alma komisyo-
atinde geJirler. Saat 3 dedi mi tam 3 bu giyinik, giyiniklikleri altında ç•r,. Ruznamei müzakerat nunda yapılacaktır. Taliplerin şartna . 

1 lngiliz lirası Kr. 103 
.. TL. mukabili Dolar .... 

. . ... 

~rant 

r.ı ret 
Relrıı 

Ora hm 
Is. frank 

l.evı 

Flcırl n 

Kuron 
~iline 
Ptzeta 
l\1ark 
Zloti 
rengi! 

2o Lcv !\uru~ 
ı 1 ürk lirası Dinar 

Çer\'Ooeç l\uruş 

Nukut 
.e oradadır. Eğer birisi sizi bcl\letir- lak, fakat elbiseleri ile daha gizli, :5 ık- me almak ve tekliflerini vermek üzere 
se bu onun terhiye inin eksikliğine de- 1ı kadınlar, dansları ile bizleri acı fr. 1 - idare heyetince tasvip teminatıarile birlikte mezkur komisyo 1 lsterlın ClnKlllzı ı r3ı; 

d·ı dd l · ' ı Oolar (Amerika) 21< l5 !alet eder. Yegane mazeret olarak kat rn~fik bir rüya içinde geıdiriyor e ı en mua e nızamnamcnın na müracaatları. (376) 20 Frank [Fransız 
kuvaför vardır. Fakat sizinle ayni )ardı. tebliği. * • * 201.treı iltalya 

günde kunförilne randevu \'eren bir öteki bana demişti ki: 2 - idare heyetince tanzim Boludaki kıtaatın ihtiyacı olan un o Frank l'elç!kaJ 

kızı zıpır telakki edebilirsiniz. - Karım güzel dansedlyor, değil olunan yedi aylık bütçenin tas· kapalı zarfla münakasaya konmuştur. ıo Drahmi [Yunan ı 
Telefonda konuşurken, kısa kesiniz: mi? diki. ihalesi 24 haziran 931 çarşamba günü 20 Frank {lsrfçreı 
- Bonjur, nasılsın? Bugün bu· Karısı mı? Evet karısı idi vakıa saat 15 te lzmitte 23 üncü fırka satın ~OLeva Bulı:arJ 

'l • 1 Florin [Felemenk ı 
luplım mı? .. Olur mu? Peki.. Ha- Fakat ayni zamanda onu siddetle, ı'hti- v ama komisyonunda yapılacaktır. Ta-. f l f ~ t ~ n ~ 

1 
~ 
1 

ıo Kuron [ Ç'ekoslo\·ak~ yır mı? Ne yazık. Allaha ısmarladık rasla istyen bütün ötekilerin de tıpkı Ü f tiplerin şartnameyi görmek üzere Fın- tılıoıı Avusturya] 
canım. oradaki kadınların hepimizin olduğu dıklıda heyetimize ve şartname almak ı Pezeta !ispanya] 

Gecenin veya günün herhangi san- gibi, karısı idi. ,.e tefliklerini vermek üzere teminat- ı RıHmar~lAlmnnya) 
tinde olunJa olsun telefon edebiJirsi- Hemen hemen teslim edilen bu ''Ü· Nefis olduğundan kat'iyyen asabi- larile .. birlikte lzmitte mezkur komisyo. 1 

Zloti f.chlsıan 
ti ı 1 enıı:ö l\l acarlstııo 

n.lz. Sabahın dokuzunda olmasın da cut, bu nemli ağız, latif ve sert göğ&- yet ve hırs vermez, başı döndürme7., na muracaa arı. (387) 2o Ley {Romanya] 

beşinde olsun. Çünkü saat dokuzdn ya Ier, herkese de arzediJiyordu. Belki de dili kurutmaz, geceleri !'IU içirtmez ve * * * o Dinar Yugoslovyal 
uyurlar, yahut çalışırlar. Amma ge- çok namuslu bir kadındı. Fakat bu da erte~i sabah vücuda kırıklık vermez. İstanbul ve civarındaki kıtaat, mü- ı ç·c\·oneç Se\'}'et 

lirsiniz. Yalnız, söylediğimiz gibi kı- Amerikalı kadının güzelliğini bu yem ve saire kara nakliyatı kapalı ~,ı;~dlve .Rom 
ce, ne zaman ister~eniz telefon edebi- kikada kendini herkese veriyordu. essesat ve mekteplerin erzak, ekmek, ~ 

sa kesmenıiz şart. suretle mütemadiyen vermesidir ki bir zarfla münakasaya konmuştur. lhale- Banko~oı harici 

Çiçek göndermek lazımdır. Çok çi- çok erkekleri rahatsız ediyor. si U haziran 931 pazar günü saat 14 •-------------
çek. Nev Yorkta gül gönderilme:t. Çünkü, güzelliklerin Amerikada içti te Fındıklıda heyetimizde yapılacak· ------------------~-(Orşid) gönderilir. Yahut ki Ka- mai bir rolü vardır. Güzel bir kadın tır. Taliplerin şartnamesini görnıek 
liforniyadan göndermiş olasınız. Şi- mümkün olduğu kadar çok n iyi şe- ve münakasaya iştirak· etmek üzere 
kagoda (karanfil) makbuldür. rait altında kendini göstermeğe mec- teminatlarile tekliflerini ihale saatin-

Amerikahlnr için soğuktur, der- burdur. den e\·el heyetimize ,·ermeleri. (372) 

Ier. Halbuki bu kadar coşkun adamlar Bunun için kocaların kıskanç ol- • * * 
yoktur. l<"'akat hissi bahislerin harici maması lazımdır. Samsundaki kıtaatın ihtiyacı olan 
tezahürlerini sel-ınez1er. Fakat ekseriyetle kıskançtırlar. koyun ve sığır eti kapah zarfla ve ay 

Bir futbol maçında istediğiniz ka- rı ayrı şartnamelerle münakasaya kon 
dar bağırabilirler. Fakat kim. eyi nğ- Matbaamıza gelen eserler: muştur. lhalesi 1 temmuz 931 ~arşam-
Jarken göremez. iniz. Sokakta ,·eya lo- ba günü Samsunda askert satın alma 
kantada bir kadının gözlerini uğuştur· KUçUk hikAyeler kol6 kslyonu komisyonunda yapılacaktır. Taliple-
duğu vaki değildir. Bekler, evine döner 7 numaralı Haziran nüshası çıktı. rin şartnameyi görmek üzere Fındık-
ve orndn klndini koynrJr. Bu sebep- Cenap Şahabettin, Va Nô, l\f. Feri- hda heyetimize ve şartname almak ve 
ten, b:I' fı;ık, onu hissiz zannedebilir. dun, Sadri Etem, Suphi Nuri, CeJa.- tekliflerini vermek iizere teminatlari 
Tamam 'n aksidir. Sadece cesurdur. lettin Ekrem, Nahit Sırn, Cemil Ca- le birlikte Samsunda mezkur komisyo-
Anı:rı lı bir erkek, bu sebepten Ame- hit heylerin muhtelif yazılarile l\f. Ji'e- na müracaatları. 392 
rikah kadınla geçinemez \'e tam bir ridun Beyin (Kapan) piyesini ihtiva * * • 
aş~la bağlı olmadığını zanneder. ederek intişar etmiştir. M. !ti. V. Satın alma heyetinden: 

Bu, beynelmilel a:;;kların en büyük 1~931 tarihinde ihale edileceği 
tehlikesidir. O BUL M . ..l\. CA O ilan edilen lslahiyedeki kıtaatın er-

Bir şey daha \'ardır ki, yapmadan ., l l EÔLENCE rakısı yalnız eğlendirir zak yem ve mahrukat münakasasındnn 
eöylemelidir: Tehdit ... Eğer seni döve- 1 2 . ., 4 5 fı 7 X 9 O 1 sarfınazar edildiği ilan olunur. 391 
rim derseniz derhal tokatı yapıştın- 1 N A M E V C U ıT l•l U S. ve neşe verir * * * 
nrz. Ve emin olunuz ki muhakkak SU• 2 A- [jl E s-[i] ~ rırı ~ rmı A Bugün Sanyerde 3. K o. SA. AL. Komisyonun-
rette mukabelesini görür ve barl'!r..,ı· 3 M E- T- R E S · [i)ı M !j) i R dan: 

nız. Sonruı- 4 E- s R A_ R i] T I~ R A-F HUNKAR SUYU ~ümüşsuyu . hastan~si için rıızarlıkla 
5 V fji1 E R r-ı T lii' R fiil S lii mesiresi eçılıyor. münakasaya konulan 7500 kilo yoğurda 

Ha ... Unutuyordum: Ebediyyen gi- l!!J ~ A ~ ~ ·ı f 6 C rm1 S- :-ı T E S H 1 L- r- Her Cuma ve Pazar .. ~nnn verı en iat ııah:ılı görüldüjtünden ihalrsi 
diyorum dedikten sonra bir daha ora- ~ ~ı . _ t ___ ~ 5u 14 6·931 pazar günü ~aat 14 IS e telıir 
larda gözükmeyiniz. 1 U liJ (iJ T !i: S !il A N A Ç • Hafız Bey idaresindeki f'dilmlttir. Şartname ve c\·safını gbrmek 

Ve kat'iyyen dönmeyiniz. 8 T i M 1 AR H A N E fi] A l N C E S A z istiytnlerln her gün öğleden e\'\'el ve 
YAKICILAR . 9 ~ iJ [i: R (iJ !_!!'!. E- K [il: B taliptetin vaktt muayyeninde komisyonu· 

Kadın, ~~nsederken,. erkeğın, kal- l ( U !il {j] A S L A [jJ [j) SU heyeti icrayı ahenk edeceği muza müm:aatlan. ( 10) 

~alarmdan ıhbaren kendıne anlan ko- 11 ~ = F fii:l liiil A-\8 U j muhterem müşterilere tebşir 
luna kadar yapışıyordu. Erkeğin bir eli S A R ,Ilı ı•ı K ••••• • olunur. 4 ••••• * * * 

K. O. SA. AL. Komiayonundan: kadının çıplak sırtında idi. Cazbant Dünkü bulmacamızın hal
vUcutla •• , çevtı- ve miitemadi hareket-
lerini ahenklendiriyordu. ledılmış şeklı 

Bu bir dans değildi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 
Henüz bir aşk deraguşu da değil· 1 ı ~ ·~ 1 

2 
- ı~ ~ [j] -=- -=- -ı = = = -dl. 

Kadın gülilyordu. Ağzı, erkeğin 

ağzına sürünüyor, yahut yanağını o
nun yanafrna yapıştırıyor, sonra bir 
az ayrılıp geri çekilerek gözlerini er
keğin gözlerine dikiyor, gü1üyor ve ni 
hayet, ani bir hareketle, başını erkeğin 
göğsüne bırakıp göılerini kapıyor ve 

3 1 ~ 
4 ~ - - - -- - - [il -

~ 1- ==[i)ılil~lil ~= 
1 il - fiJ -: lil 1 fiJ fiD,liJ • 
8 _- iJ - [i 

bir kuvvetli zevkin izi imiş gibi kendi- 9 - - - !i] • - - - -
nl koyveriyordu. 1 O - - - - ~ - - - -

. - Karım güzel dansediyor, değil l l if - -,liJ - ı- r. - - -
mı? nı L•ı • 

Bugünkü bulmacamız Bir an cevap vermeden durdum. Ya
nımda duranın kadının kocası olduğu. 

Soldan sağa re yukardan aşag'l-1: na unutmuştum. 
Uzun· bir gecenin yorgunluğu n 1 - Bir dükdn (6), bir (3) 

barmanın mütemadiyen ,-erdiği içkile· 2 - Kucaklamak (7) 

rin, şafağın yaklaşmakta olduğunu 3 - Kalırı ıüt (6), bir para (') 
bildiren bir hissin sevki ile sık sık içi· 4 - lzmir c:iı.:armda bir şelıfr (i) 
len iç.kilerin tesiriJe kendimi burada 5 - Bir L'iUiyet (5), nota (2) 

- dostlarımın yanımda olmasına rağ- 6 - Kir (4), bir yemek (5) 

men - yalnız, hatta yalnızdan daha i - .. 
fazla bir şey duyuyor, sadece bu daM 8 - Okuyan (6), güzel nözlü bir 
eden kadına bakıyordum. hayrnn (3) 

Yalnız erişilen şafaklar. uykunun 9 - ismi değişt>n bir şehir (d), bü-
saklıyamadığı bu pbı şafaklar. yanan yük kabalıat (4) 
gözlere hayretle çarpan şafaklarda bir 10 - Muaşakamsr bir şey (3), bir 
mera ret Yardır. Bu şafaklar bir (.on) sebze (7) 
te§kil etmezler fakat muhakkak bitir- 11 - Bir içki (6), cüt (3) 

Kapalı zarf usulile münakasaya ko 
Jandarma ımalathanosl nulmuş olan K. O. kıtaatına ait 9 k~

llanıarl 
.. -~-----------.. lem yaş sebze.re verilmi~ olan fiat pa

Jandarma imalathanesi 

dürlüğünden: 

mü· hah görüldüğünden pazarlıkla alınm..1-

Giresunda 2 No. lu jandar
ma mektebi müdürlüğünce mil-

sına karar verilmiştir. Pazarlığı 13-
~931 saat 16 dan 17 ye kadardır. Pa
zarlığa iştirak etmek i~tiyenlerin şart
namesindeki şerait dairesinde komis-

nakasn ile satın alınacak cin s yona müracaatları ilan olunur. 5 

ve mıktarl aıağıda yazıla on üç * • * 
kalem hububat ve yaş sebzenin 3. K. O. SA. AL. KOMiSYONUN· 

ı DAN: ihalesi 18-haziran-931 perşembe 
gunu yapılacağından taliplerin 1 •• Gümüşsuyu ha~tanesindeki me;_c.ut 

kohne eşyaya talıp zuhur etmedıgın
yevmi münakasada mezkür mek· den tekrar mütaahhit namına pazarlık 
teptekl satın alma komisyonuna suretile satılacaktır. İhalesi 14 hazi
müracaatları. 

Kilo Cinsi 
3500 Patlıcan 
2500 kırmızı domates 

2000 Sakız kabağı 
50CO taze fasulze 
1700 erimiş sade yağ 

140000 meşe kay;n veyahut 

3000 
14700 
6600 
9882 
1500 

• ısoo 
1500 

çmar odunu 

kuru üzüm 
arpa 
saman 
ot 
pırınç 

Mercimek 
lcuru fasulva 

ran 931 saat 15 te icra edilecektir. 
Taliplerin eşyanın Jist~sini görmek Ü· 

zere her gün öyleden eve] ,.e pazarlığa 
iştirak etmeleri için teminatlarile bir
likte komi~yona müracaatları. (8) 

* * * 
K. O. SA. Al,. Komisyonundan: 
ı· pnlı zarf m;l'·iı. münakasaya :.o 

nulmu; olan Gümüşs yu hastanesinin 
20 000 kilo koyun etine ,·erilmiş olan 
fiat pahalı görüldüğünden pazarlıkla 
;;atın ahnrr.asına karr ·eritmiştir. Pa· 
zarlığı 13-6-31 saat 13 ten 16 ya ka
dardır. Pazarlığa iş~irak etmk istiye 
lerin teminat, ve ticaret odasına mu
kayyet olduklarına dair vesika lnrile 
komisvona müracaatları ilan olunur. 4 

Yiyecek 
Toptan flatlat 

Et • Sebze • W!e1vo ~ ~ 
Et - (l\iloııu) Dağlıç: 54,60·6~· ~· 

Kıvırcık: 54,60-58,50 K. l~aıaman: f6:tİ 
54,60 K. 1 Iasır kuzusu. 37 ,44 K. Me' 
kuzusu: 42,80·63,96 K.Keçi: 31,20: 
Oğlak: 50,70 Ôküz: 21,84 • 35,10 ıl 
Dan~ 39 K. inek: 27 ,30 • 35,88 ~ 
20,28·31 ,20 kuruş. ti 

Peynir - Beyaz yağlı 650-4o, 
1\. 20-'22 kiloluk teneke. yağsız 

kiloluk tenekesi 200-:'00 kuruş. , O' 
CaneriAi: Okkası 15-20-25-30 l\· 
erik: 13- I 7- 22 kuruş. ~ 

Taze soAan: (Demeti) so-40 
sar1msak: 2 kuru? Na"•' 
para Kırmızı turp: 30 40 pJ 
Dereotu: 20 P. Maydanol' ıf 
p:ıra. Bakla: (Yerli) 2-3 K. Beı~ıf 
9· 10- 1\. Araka: 3.4 . .; K S• r, 
otu: 2 - 3 K. Pancar: 2. 4 • 5 ~ı 
Yaprak: (Yerli) okkası ıo·fl.ı 
kuruş. ıspanak : 2 • 4 K. K• "rf 
(Yerli) 6 - 7 kuruş. Tazefa•~, 
(Adanıı) Barbunn; 30 1\. Ay~ekad•11 

yası: 45 Yerli Çalı 18·20·22 kurtt5 sJ 
Enginar. (Yerli) adedi 5.4 

1\. Turla enginarı, 2 - 3 1\. ~! 

Sarımsak: (Okkası) 10-14 K tf~i 
1 Yerli) n dedi 2 - 3 • 4 - 5 • 6 • 
Domates: Okkası 100 K. 

Mey va ıl 
kiraz : 20 - 25 • 30-35 kuruş çı 
27-30 254-0·50· luruş . 

Bu§day • Arpa - Faault~ıc: 
BuOday: Yumuşak (Ankara) ~S :1 

7,20 B ıKonra> 6,37,50 IYahşihaııl tf 
(Polatlı) -8.5 1'.(Çıınkın ı7.30K. F••"-·;.; 
Ufak 12 K. Fındıklçl: 88 K. •!';r 
\•üzde 1 ı morfin Mnlat\•a 1200 !\ 
J • ıı 

şehir yüzde 12 morfin 1200 ~~;. 
Tiftik : Oğlan Polatlı 120 5 ~ 
Afyonharahisar 100 K. Kastamonu S 
Ankara 77 K çorum 78 K. tİ 

Çay, kahve, pirinç, ••k•'• 
patates, sabun (t' 

Çay: tCava) okkası 260 · 4()(). \a~ 
240-800, ( l lindiye ) 270·400, ( ~e) / 

260 400. Kahve: (l\luhtelif tipıe;~,ı 
105 K. Pirinç: (l;omba~) 37.45 } 
34·35 (Hindiye) 36·37,5 ( Rangoıı 'ı1 
29 ( !Hzon ) 36.5-37 K Şeketl ~P 
Yerli) 35.50 35.90 (Ecnebi) 35,60· (!~ 
~ üp 38.3' -38.50 < l~us: Küp ) 40 &i 
35,85 1\. Sade yai): ı Urfa: :\1~fc'" 
014155 (Erzurum:· Kars) IOO-J95 l)~ 

\'er 1 J 
zon) 120· 135 Vejetalin: 1 fi' 
Zeytin yaaı: ( f:ı;stra eksu• ) 

0 
(\' 

(Ekstra) 61 -62 !\'emeklik ı 56 • t ... ,~ 
mc l ı li:) 56 60 (Yemeklik 54.58 (!)! ıf 
ıuk) 45-64 K. Petatea: 1 Batt•1 l 
18,!'iO (Baş kelleı 14· J 5,50 (Ort' ~ 
JO. ı ı K. Sabun : (Zeytin y•ğll 



• • 
ıçın 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Çemberli taşta Molla fenari mahallesinde Boyacı 
•oliağmda 3-5 No. lı hane 882 
2 - Sultanabmette Alemdar mahallesinde Şeftali ıoka
iıDda 18 No. lı hane 
3 - Erenköyllnde Caddebostanı camisi ittisalinde 226 
No. lı hane 16 
4 - Pangaltıda Çayır sokağında 53-63-1 No. lı dükkin 59 
S - Çenberlita, ta Yağlıkçı han üst katta 10 No. h oda 652 
6 - Galatada Kemankeı Karamustafapaıa mahallesinde 
Yeraltı camii önünde 63 No. dükkan 260 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-932 tarihine kadar 1 senedir. ....... 
iki ıene müddetle icar için müzayedeye vozolunan emlak, 
7 - Babçekapı Hubyar yeni postane. C. 44-66 No. dükkln. 457 
Mtıddeti icar: 1-6-931 den 1-6-933 tarihine kadar iki sene. 

• • • 
Üç ıene mllddetle icar için müzayedeye vaıolunan emJAk. 
8 - 4 üncü vakıf han birinci kat 34No. oda 1068 
9 - Süleymaniye medrese altında 41 No. dUkkin. 556 

10 - Çakma~cılar bUyük yeni han orta kat 31 No. oda. 486 
11 - Beyoğlu okçu Musa kara molla S. 26-28 No. dükkln 339 
12 - ÜskUdar Harem iskelesi 3 No. dükkan 84 
13 - Nuruosmaniye C. 57-1 No. dükkan 795 
14 - Mahmutpaıa mahkeme S. 6 No. dükkan 798 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar 3 senedir. 

t ~ebdei icarlar: Eski milstecirler için aktin hitamı. Yeni müs
'cırler için teslim tarihidir. 

t ~Uddeti müzayede 5 haziran 931 den 27 haziran 931 cumar
eaı günü. 

Balida muharrer emlik kiraya verileceğinden mDzay~deye 
~'lolunmuıtur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat 14 
Uçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita 

~~e!rek müzayedeye iştirak etmek üzere lstanbul Evkaf müdür
aünde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
Evaaf ve mOıtemilAtı hakkında malumat almak istiyenJer bu 

lbliddet zarhnda müzayede odasına müracaat ederek ecri misil 
~larını görebilirler. 

Bahkesir Vilayeti Daimi 
Cümeninden: 

En-

. ~llıdırma idarei hususiye akaratından şartnamesi mucibince 
lltiı:naı edilmek Dzere beşsenelik icarı müzayedeye vazedilen otel 
ltziııo ve lokantası için ihale tarihi olan 31 mayıs 931 tarihinde 
t-U.ıı bir talip zuhur etmiı ve teklif miktan haddi layık görül
llle11ıİf olduğundan 2 temmuz 931 tarihine müsadif perşembe 
~? ~aat on beşe kadar pazarlık suretile verilmesine karar ve
ti llııttır. Talip olanların bedeli muhammeni olan 12500 lira üze
~ 11~cn yüzde yedi buçuk nisbetinde dipozitosu ile birlikte Bah-
~e EncUmeni vilayete müracaat etmeleri ilan olunur. 

Emlak ve eytam bankası istanbul 
Şubeşinden: 

Satıhk dut yaprakları 
~İfli Büyükdere caddesinde Hacı Osman bayırı namı mah~lde 

llııııo arkasındaki dört dönüm bahçede mevcut altı yüzü müte
~•iz dut ağacının yaprakları bilmüzayedo satılacağından taliple· 
~.18 Haziran tarihine müsadif Perıembe günil ıaat 14 te ma-
~eıktlrda . hazır bulunmaları. 

lstanbul vilayetinden: 
l' Dahiliye vekaleti celilesine ait idare mecmuasının Haziran ve 
d t~llıuz 931 aylanna mahsus nüshalarının tabı feraiti matluba 
, ••reıinde pazarlık surctile ihale olunacağından taliplerinin ıart
~:~eyi. gör?1e~ için ( Defterdarlık bina~ı ) dahil~nde • Dahiliye 
~etı celılesı lstanbul evrak muhafızhgına ve ıbaleaı için de 
' anın 17 inci çarşamba günü saat 15 te komisyonu mabsu
~ nıliracaat eylemeleri ilin olunur. 

4-kert mektepler satın alma komisyonu lllnlar1 

q Askeri mektepler ve hastaneler ihtiyacı için aleni münakasa 
t~.1700 teneke gazyağı ve Kuleli lisesile Çengelköy orta mek
~ ıbtiyacı için de 3150 çeki odun kapalı zarf suretile ikı şart
C ede olarak satan ahnacaktır. Münakasaları 4 Temmuz 931 
~arteai gOnU saat 14,30 da Harbiye mektebindeki mahalli 
1~ uau~da icra edilecektir. Taliplerin tartnamelerini görmek 
ltd komıayona mllracaatları kapalı zarfa iştirak için yevmi iha
~lb hazırlıyacaklan teklif mektuplarını müselsel numaralı ilmü

er mukabilinde komisyon riyasetine vermeleri ilan olunur. (7) 

koleksiyonu 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Vehpiye H. ın 189258 ve 189488 ikraz No. h iki kıta d,yn senedi mucebince istikraz eylediif 

meblağa mukabil sandık namına merhun bulunan asari atika para koleksiyonu borç ödenmediğin
den dolayı Sandık satış heyeti huzurile 29 Haziran 931 tarihine müsadif pazartesi günil saat on 
dörtte Şehremaneti Sandalbedesteni mezat idaresinde bilmüzayede satılacaktır. 

Bu koleksiyon Emevilerden itibaren Arabistan, Mısır ve Küçük Asyada icrayı hükumet eden 
eski Arap ve Tnrk devletlerine ve bilhassa sabık Osmanlı imparatorluğuna ait muhtelif meık6k 
paraları ihtiva etmektedir. Paraların yekunu: (541) adet altın, (2058) adet gümüş, (354) adet bakır
dan ibarettir. Bu paralar zamanı idarelerinde darbedilen hUkümdarlar ile paralann cinsleri ttibarile 
ayrı ayn zarflar derununda tasnif edilmiş bir halde bulunmaktadır. Para miktarının fazlalığından 
ve ayrı ayrı uırf)ar derununda bulunmasından dolayı paralar müzaf;'d; günü mllzayede mahallinde 
teıhir edilemiyecektir. Müzayede neticesinde defterde mevcut cins ve nevileri itibarile m(İfteriye 
teslimini Sandık idaresi müteahhittir. Paraların Sandık muhamminleri tarafından evelce tahmin 
edilen maddi kıymeti (Alb bin) liradan ibarettir. Maamafih müzayede günü başkaca kıymet tahmin 
edilerek kıymeti mubammenesini bulduğu veya geçtiği takdirde müşterisine ihale edilecektir. Fazla 
izahat almak, cins ve nevilerini gösterir defterini tetkik etmek ve paraları görmek istiyenlerin 
müzayede gUnüne kadar tatil günlerinden maada hergün Sandık satıı amirliğine milracaatlan ilin 
olunur. 

Dtterdarlık lllnları 

30 Eylül 336 tarih ve 
33 nurna ralı kanunun 
ikinci maddesi mucehince 
kahve, gazino vekıraat
hane ile emsali oyun 
mahallerinde bulunan 
bilardo, tavla, dama ve 
şatranç gibi oyun ala 
tına ait rüsun1un tesviye 
edildiğine dair her sene 
ilsakı hlzin1 gelen levha
ların 1931 senesine ait 
olan1arını tarihi iJAndan 
itibaren on beş gün zar-
fında mensup oldukları 
kaza mal dairelerine 
bilmüracaa esmani mu· 
kabilinde ahzederek ti
carethanelerinde oyun 
Matına çivilemelcri Jfı .. 
zımdrr. Bu müddetin hi
tamında icra olunacak 
yoklan1ada Javhasız gö
rülecek oyun alatından 
cezaen iki kut resin1 Cl h
nacağı bilumum ahika
darana tebliQ- olunnr. 

• * * 
KöJıceği:z Af al11u'idcirlz'i

ğı'inde11 : 
Köyceğiz kazası Ataa

tevabi göl ile dalyan kar
yesindeki balıkhane ve 
dalyanın dört senelik 
rüsum ve icarı 27 mayıs 
931 tarihinden itibaren 
n1uhnrnn1en senevi 4500 
lira üzerinden yirn1i gün 
111üddet le nıü za yedeye 
konnıuştur. 

* * * 
KIRALIK SYIRE VE 

EGLENCE YERi No. 130 

Lux bebeğin narin 
küçücük elbiseyi 
yumutak tutar 

tenine temas eden 

LUX 
~ as~•! T ____ ... :..;..n_• _m.ı._n_ıu.a_• _Lh-•lr_••;;...• '-°"-T ·- · '"-"-" .;...· •;;_:•G~ILT:.=:: ... 

. u, 

Devlet Demlryolları llanlArı =ı 

Devlet Demiryollarznda tarife t:Jmsali 
(6) olacakhr. 

Mevcut tarifelerdeki maktu ücretler ve Haydarpaıa liman ve 
rıhtımında tatbik edilen tarifeler değiımemek üzere, Anadolu
Bağdat ve Adana-Mersin hatlarında halen (5) ve diğer DeYJet 
Demiryollarında (8) olan tarife emsali 1 temmuz 931 tarihinden 
itibaren (6) olacakbr. 

• 
idaremiz için paıarhkla satın alınacak 93 kalem Tuzla kumu, 

Linelyom tutkal, hırdavat, kamür küfesi, demir elektrik malzemes:, 
gibi muhteli~lcins malzemenin pazarlığı J 5. • VI. - 931 tarihine 
müsadif pazartesi günü icra kılınacaktır. 

Taliplerin yevmi mezkur saat 9 dan 11,30 a kadar iıpab 
vücut etmeleri ve tahriren fiyat vermeleri. 

Bu baptaki müfredat listesi mağaza dahilinde asılmıştır. Pa
z~rlığa arzolunan malzemeden idare tar.afından nümune ve marka 
göstermiyenlerin nümunelerini beraber getirilmesi. Nümunesiz 
vukubulucak teklifatın kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

'adıköy ( Fener bahçe ) mesiresi 
lç sene müddetle kiraya verile
tektir, Senelik kirası 881 Jira 
cfup 420 lira bedel ile talibinin 
~yi altındadır. Zammetmek ve 
J;ralamak açık arttırma temdi· 
~n 21 haziran 93 t pazar günü 
sıat 15 te defterdarlıkta (M-44) 

- ------ - ----

---

Istanbul Ziraat Ban
kasından: 
Kariyesi 
Maltepe 

Sokağı No. Cinsi 
Hatboyu 7 jki bölüklü 6 odalı köşk ve 8 dönüm 

.. .. me~~e ve çiçek babçesi Adalara karıa 
Balada yazılı koşk ve muıtemılatının icar müzayedesi 15-6-931 Horhorunı· Beyoğlu Tokatlıyan yanında ÜskUdar HAie sfne.,,asanda 

mektep sokakNo. 35 
C Kırı k l\alplcr ) mumtrnlı ~orman pazartesi günü saat ikide ve pazarlıkla ı k ·· b" h ft . . . . yapı ma uzere ır a a 

temdıt edılmıştır. Tal;plerin pey a~çelerile b b - d 
· k d B era er muzaye • 

aaatıue a ar ankamaza müracaatları • 

CHt ve emrazı zühreviye tedavihanesi l\ri· Gelt cc•I\ r,r ... Gr•m IAfıfe). IJuhuliye 

........... ____ Her güıı sabahtan aktım& kada -------rı l<l kuru,tur. • 



karar Kat'i • A 

ı anı 
Mibayede Muhammen 

bedeli kıymeU He11p Merhunat n cinı ve nev•ile 
mevki ve iT Üttem ı latt 

Borç'unun 
iımi lira lira No. 

162 936 120 Ramide Cuma mahallesinde eski talimhane 
yeni değirmen sokağında eski 11 mükerrer 
ve yeni 13 numaralı doksan ar!ın arsa üze
rinde ahşap iki katta dört oda bir sofa iki 
çını taşlık bir bodrum bir kuyu kırk ar
tın arsa üzerinde bir mutfak ve yirmi beş 
ar§ın arsa üzerinde kısmen kargir iki katta a
hırı ve üç yüz kırk dokuz arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. 

Hatice Settare Hanım. 
180 1394 1168 Fatihte bıçakçı Alaettin mahalle ve sokağın

da eski 18 ve yeni 24 No. 80 arşın arsa üze
rinde ahşap iki buçuk katta bir bölüğü iki oda 
bir .sofa bir bodrum bir taşlık ve ta§lıkta bir 
ocak diğer bölüğü üç oda iki sofa bir daraça 
bir kuyu bir taşlık ve taşlıkta ocak, çimento 
sahanlık ve yirmi artın bahçeyi havi iki bö
lüklü bir hanenin tamamı. 

Melimet ağa Lutfiye Hanım ve Hanife Hanım. 
152 1429 1227 Eyüpte topçular mahallesinde çiftlik soka

ğında eski 9 mükerrer yeni 8 No. harem kıs
mı yüz yirmi ar§m arsa üzerinde zemin katı 
kısmen kargir kısmen ahşap ve diğerleri ah
§ap olmak üzere iki buçuk katta dört oda bir 
ıofa bir tatlık bir cihannüma bir balkon se· 
lamlıli kısmı yüz arşın arsa üzerinde biri ufalC 
olmak üzere üç oda bir sofa ve yirmi arşın 
üzerinde bir mutfak ve on dört arşın arsa ü
zerinde keza bir mutfak ve bin üç yüz alt
mıı iki arşın bahçeyi ve bahçede bir kuyuyu 
havi harem ve ıel8.mlıklı bir kötkün tama-
mı. Salim Ef. 

190 7240 1327 Tophanede Hoca Ali mahallesinde eski san· 
dık caddesi ve yeni lüleci hendek caddesin
de eski 55 ve yeni 51 No. yüz üç artın arsa 
üzerinde kargir be§ buçuk katta on oda beş 
mutfak bir antre beş sofa bodrum, daraça, 
çamatırlık, sabit kazan ve üç arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. (İkinci kattan itiba
ren tahni§ vardır.) 

Dominkolo, Kasyo ve Ledipaıkolova 
730 3062 6664 Kumkapıda Muhsine hatun mahallesinde tel

li odalar sokağında eski 32 ve yeni 44 numa
ralı yüz dört artın arsa üzerinde ki.rgir da- ' 
hili ahşap üç buçuk katta altı oda (odaların 
biri aıma ve biri çatı odasıdır) üç ıof a bir 
daraça bir merdiven altı bir tahniş bir ku
yu bir sarnıç bir mutfak ve kırk artın bah
çeyi havi bir hanenin tamamı. 

Safiye V eyedar H. 
71 472 16027 Sarıyerde karakol sokağında eski 4 ımüker· 

rer ve yeni 5 No. elli dokuz ar§ın arsa üzerin
da ahşap iki katta biri ufak olmak üzere 
üç oda biri uf ak olmak üzere iki sofa bir an
tre bir tulumba bir mutfak bodrum (harice 
methali vardır) çatı ve daraça ve daraçada 
bir çıkmayı havi bir hanenin tamamı. 

Mehmet Ali Efendi 
192 988 18782 lstinyede Mahn·:ut çavuş sokağında eski 99 

ve yeni 100 105 No. yüz on dört arşın arsa 
üzerinde ahfap üç katta altı oda iki sofa 
ve karşısında be§ yüz altı arım bahçeyi havi 
harap bir sahilhanenin tamamı. 

Ali Nuri B. 
400 1425 812 Kasımpa~ada hacı Ferhat mahallesinde pi

rinççi sokağında eıki 29, 29 mükerrer ve ye
ni 45, 47 No. seksen altı arşın arsa üzerinde 
ve bir çatı altında ahıap üçer katta birinci 
katlarda zeminleri malta birer taşlık ve 45 
numarada bir hela ve müşterek kuyu ve her 
ikisinde kömür ve odunluk ikinci katların-
da birer oda birer uf ak sofa ve 47 numarada 
bir hela üst katlarında birer oda birer uf ak 
sofayı ve on iki arşın arsa üzerinde iki mut
fağı havi iki hanenin tamamı. 

Kevser H. Mustafa Mümtaz ve Arif Ali Beyler 
4882 11050 4120 Gedikpaşada Divanı ali mahallesinde Bali

paşa ve gedikpnşa caddesinde eski 13 müker
rer 44, 46, 2, 4 ve yeni 52, 54, 2, 4 numaralı 
yüz altmıt arşın ana üzerinde bir katı kargir 
ve diğe"r katı ahınp olmak üzere iki katta bir 
sandık odası olmak üzere yedi oda bir sofa 
bir kiler gibi mahal ve altında fırını ve iki 
dükkanı ve yirmi altı arşın arsa üzerinde 
bir kat ki.rgir odayı havi bir hanenin ta-
ma.mı. Yani Ef. 

335 1522 6242 Fatihte Haraççı Muhittin mahallesinde eski 
tahtalar ve yeni tulumba sokağında eski 8 
mükerrer ve yeni 13 No. yetmiş altı arşın ar
sa üzerinde kargir maa bodrum iki buçuk 
katta dört oda bir oda mahaJJi bir sofa bir 
mutfak mahalli bir kömürlük bir gusulhane 
bir tahta koridor (bodrum katı natamam dır) 
••on dört arşın bahçeyi havi harici sıvasız 
flir banenin tamamı. 

Zehra Saadet H. 
7203 36400 6255 Beşiktaıta köy içi mahallesinde imam zade 

Ruj 

Südo-ro-no 

J Podra 

; Briyantin 

PERTEV ve Şeriki 
Memleketin en eski 
Müstahzaratı ıtriye 

ve namdar 
ve tıbbiyesi 

Losyon 

Diş toza 

Esans 

Kozmatik 

) Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 
ıHerzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzar3 
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458 2365 

ve köy içi demirciler sokağında eski 2, 4, 30, 
32, 8 sekiz defa mükerrer ve 8 ve yeni 22, 24, 
26, 28, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 55 numaralı al
tı yüz arşın arsa üzerinde kargir on dört dai
reden ibaret olup birinci ikinci daireler 
ikiter oda diğer daireler de dörder oda bi
rer ıof a birer mutfak ve bu odalardan baş
ka bir hademe odası ve iki oda (bu iki oda 
çamaşırlığa tahvil edilmiştir ve burada ikişer 
tekne ve sabit kazan vardır) on dört kö-
mürlük bir çıkması üstünde daraçayı ve kırk 
artın bahçeyi ve altında on bir dükkanı ha
vi bir hanenin tamamı. 

Hanife Cavide H. 
6270 Balatta Hoca Kasım günanı mahallesinde 

sultan çeşmesi caddesinde eski 38 ve yeni 
40 numaralı yüz yirmi beş arım arsa üzerin
de kargir dahili ahıap üç buçuk katta beş 
oda iki sofa bir methal bir mutfak odun ve 
kömürlük tulumbalı kuyu bir çıkması çatı al
tı mahalli (önü harici etrafı camekan antre üs· 
tü ahfap çıkmadır) ve üç yüz altmıf beş ar
tın . bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Azize ikbal H. 

- Satılık ve kiralık 
Kuzöuncukta l\lünirpaşa 111,ı..; 

sinin Aziz bey sokağında Beşer ıl 
dan iki l>ölüklü fcvkn!Ade neıtJ JI 
eşcarı müsmireyi havi vasi bahçe~ 
numaralı doktor hakk ı beyin b 
ucuz fiyatla sanlık ,·e l.:iralıkor, 

nindekilere müracaat. 

Satılık aparhman - Mil 
kargir dört kat havagazı, elektrik· 
nezaret fevkalnde Şi~li hastane ıst 
ci varındaclır. I 0,000 liradır. 

Istanbul dördüncü vakıfhan A,
kat 29 Union Kol 

1562 9800 6320 Beyazıtta Beyazıt mahallesinde Hatice usta 
sokağında eıki ve yeni 13 numaralı yüz alt
mış sekiz arf ın arsa üzerinde kargir dört 
buçuk katta on bir oda iki sofa bir taşlık bir 
mutfak bir kuyu bir balkon iki çatı altı bir 
ahıap ıahniş ve yüz kırk arıın bahçeyi ve al-

Muayenehane, idareha8' 
Veya ıkamet için iki havadar ~ 
sofa ve bir halAdan mürekkep bfr 
müsait şeraitle kiralanacaktır. /. 
caddesinde 55 Xo. h l\luallimler 
hanesine müracaaL 

tında iki dükkanı havi bir hanenin tamamı. Satılık hane _ Şehzade 
Hatice Dündar H. Fevzi ve Kazım Beyler. 

105 770 1490 Rumeli hiı.armda arpa Emini mahalleıinde 
,,. kuyu .. ıokağHıda eski. 18 .~U,l~erı;~r h'1ı_ııaı:ah 

altmıt dokuz arşın arsa üzerinde ah!ap 
iki katta üç oda bir sofa bir antre bir mutfak 
ve doksan iki arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. (hanenin üstünde 17 numarada gö· 

Çukurçeşme yanında Taşhan ark 

iş ar1yanlar 

rülmekte olduğu icra beyannamesinde gös· Daktilo - Gayet iyi ingf~.I 
terilmiıtir. -·~ len hır daktilo hanım iş araUI"' ~ 

Hasan Hakkı Bey ve Fatma Hayriye H. lstiyenler gazetemizde Fikret Adil ~.I 
93 1020 2835 Ramide Cuma mahallesinde edibiye cadde- her gün o~leden sonra müracaat ,_ 

ıinde eski 35 ve yeni ~5 numaralı yüz on bilirler. Telef: 2.4371 J: 
arım arsa üzerinde ahşap iki buçuk katta ;;ii'~ 
yedi oda iki sofa bir mutfak ve beş yüz Müteferrik kUçUk Ha ~J 
do!'san a_rşı.n bah~eyi ve bahçede odun- Ankarada işi olanlara _ (~ 
lugu havı bır hanenın tam~ı. . . Jş l3ürosu), Ankarada mütahassıs re~ 

Rıza Efendı Fıtnat H. . k ı ·ı kİP 'f , 
2937 Ü küd d b h il . d k' malık yeg:\ne ve 4 et, remsı, ta 

141 1046 s bar a paza~ kfı m:. a e~ı~ e d es ı essesesidir. ,;} 
pk~48ar aşı v~ 5y2enı aranıl a kı ıo abgın a es- Ankara - Bankalar caddesi . Atı 

ı ":.e y~nı num:ır.a ı se ~.en eş .. arım han . Posta kutusu~ 166. ~ 
arsa uzerınde ahfap ıkı katta uç oda ıkı &0f a ~-
bir mutfak bir kuyu bir daraça ve üç yüz se- B d t d _ Yüksek ~ 
kiz arım bahçeyi havi bir hanenin tamamı. d" u kapb~şde e l\t :ı!JCI""_ 

Z H ıs me te ın en mezun acar 01 11 ~ 
eynep • b d' 11- "'h .JI& IJ"" · 157 1646 4006 M d. k.. M d" k" h il · d ev, eton :ırme ve ı 6cr mu enUJ"' ..6 

er ıven k ~y d er k~e; 
6 

oy ~; a esın ~ acına nit haritalan ve keşifleri, yapl1": ... 
Ç~§m~ •? altgın a es ı , .. ve ~endı nhuma~ak.ı Adresi· P.eyoğlu Sakız- ağaç cadde 
yuz yırmı a ı artın arsa uzerın e a fap ı ı 

2 
k 'C) . j 

katta biri sandık odası olmak üzere beş oda at •· ~1 
bir ıofa bir gusulhane yirmi yedi arşın ar- ---------------_,... 
sa üzerinde sahanlık ve yirmi altı arşın Kira getiren emlak ~ 

d Tram,·nya, iskeleye, şümendüferC i\rsa üzerin e harap bir mutfak ve iki bin al-
tı yüz yirmi bir arşın bahçeyi havi eski bir olanlar müreccahtır. Terhin edili 9' 
hanenin tamamı. liradan yukarı PAR.ı\ JKRAZ edilft· 

arasında müracaat . Al# 
Cemile H. Mehmet ve Hakkı Zihni Beyler lstanbul dördüncü Vak'P'" 

1310 8800 5602 Vani köyiinde Vaniköy caddesinde 16 mü-
URlO~KOL ·/ kerrer ve yeni 36 numaralı iki yüz elli arşın ~: 

arsa üzerindeahşap iki buçuk katta üç oda bir tJIJ, 
&ofa koridoru (odaların üçü ciniptedir) bir Memur istiyoruz - işiniz 
şahniş · üstü sakıflı bir balkon ve elli üç ar- dı ğı zaman!ard:ı çalışar:ık nyda 90 

şın arsa üzerinJe kargir bir mutfak ve bin dört faı:la kazanabilirsiniz. Bize raektuP' 
yüz doksı.n dört arşın bahçeyi havi ve hah· runuz, mcı..ıup için 6 karuşluk 
çede tuluııbalı kuyuyu havi bir sahilhane- yunuz. 0248! lstanbul Post.atı 
nin tamamı. Kazım 8. ve Ayşe Nebile H. ~0. 400 

Yukarda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı emlak 61 l!IJll"llli:Jlll lı'lljCTıTillll111JllJj!"l!llTI111ITl1!1111 
gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarında ll 1~,. il i!~ I~~ ıll .l!ı~l'.~llllilllll • 
gösterilen bedellerle talipleri berinde takarrür ederek birinci iha· l ıyango mudurluuunden. ~ .~ 
lesi icra ve otuz bir gün müd~etle müzayedeye vazedilmiş ve 15 Nümunesi H Çhile polis hiifU...-j 
temmuz 931 tarihine müsadif çar~amba günü saat on dörtten itiba- raka larile beyannamelerinin 
ren müzayedeye müba§eret olu rı arak saat on beş buçukta muhammen mahsu~ defterlerden tabetd 
kıymetini geçtiği takdirde kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bu- den fab'a talip olacakların pi/ 
lunmuş olduğundan talip olan!arm mezkur günde saat on beş buçu· )erile birl ikte 13 - 6 931 cu 
ğa kadar sandık idaresine mü~caat eylemeleri ve .sa8:t o~.beş bu at on be:;te piyanko ır.udlr 
ç'!ktan ~onra vuku bul~cak mıxacaatl~~ın kabul ed1lmıyecegı ve mez- miit cşckkil tayyare cemiyeti ___,_.._, ... 
kur emlake evvelce talıp olanbrın katı kararı esnasında hazır bu· komi:;) onuna mürıcaatları • 
lunmadıkları ve başka talip 21-Jhur eylediği takdirde evvelki taliple- ' 
rin müzayededen çekilmiş add#lunacakları lüzumu ilan olunur. 


