
Yarınki sayımızda\ Beşinci Irk 
Gelişi tüzel 

sayıfası 

iedanımız 
iisterihtir 
~~ fırkanın memlekette 
~ cllr'et ve fe1atbavua 

... 
,_... pmleriai azıya .ı.. mat

t IDUfiatleri Menemua irti
Cll ile birdenbire Pfll'lllll1ardı 
&. Ptlaabjın Hbebi memleket 
... ialrwMp •iumlan ale1hiae Wr 
lllibat lıareketi vokubul--
daa it.i gelmiyordu. Bu lllik•eh 
ıllzar eden amiller ar.-da bir 
1ı.._ matbuatın ifutklr •etri
Jatnma teairi pek açık olarak 
~ için irtica badiıelİDİD 
butınhDumı mDtealdp tetkil 
..... diYam ........ baclİleDİD 
llallebWbi .ıat11e kendileriDİD 
de eda-leri ibtimmli kar
fllmcla telif ,a.teriyorlantL ifte 
lleaemea ftrticamdaa aoma bil
.... 11taabuld. ve izmirde çı
Jr. bala muhalif gazeteleri p
llltmıl py bu idi. Hatta pek iyi 

brhyoruz ki izmirde çıkan 
lbzmet) gazetesinin sahibi (Zey-

Beaim) gazetesini kapatmlf 
"Ben artlk siyasetten çekildim" 
.,. Ulalar yapmıflı. litan,,ulda 
olsan (Yarm) gazetesi de adeta 
~men) hadisesinin aUratle 
'-tanımasından mnteeaair bir 
... Ye ta9111' almakla beraber 
-lttk:am amillerini telin etmekte 
~ memleket matbuatma im· 

mecbur olaıuşta. 
Temiz Tlrk matbuabmD 

talaatu bir baaaa11 vardır. Bu 
IMa aibi vaziyetlerde kanun 

~-~ Aid~== :.:~;:; 
~. bakkmda intikam biuiyatma· 
:-t""Jormut sibi P!Oamekten 
"'ldıımakbr. Oana için DA· 

~ TBrk ıazeteleri o,0.
ı.ır.te bu matbuat aurfiatlerİDİD 
4'1ttakleri mapOI vaziyete katiyen 
ltetriyatlaruıda te•• etmemit-
.__ -.. L ..l!- • • t 
...... irtica bawHIHDID met -

~ takip Ye tecziye İfİDİ 
lac:lece resmi ve aallbiyettar ma
~ bsrakm.,Wdır. 

Haldkab halde ise Menemen 
.. dleıinin wkuanda bir imam 
tııaalbaatm tahriklb mnhim bir 
~ o,nadı"8& biç ılipbe yoktur. 
• arkadqıauz o muhitte fesat 
~ nqvllnemumı ta
llll hava ile o tahrikltm 
.._aebetini hadile elDUIDCla 
..... ve Alltelıir taraflannda 
., .... ak dola,..Ue pek iyi hia
.._İf Ye bu aoktai nazardaa 
llile billbare pek umimt bir 
.... ate m6atenit mılimat ver
lldttir. Ba maltmat bilhaaa iz· 
~eki (Hizmet) lerin, (Yeniuar) 
~-m&crimiyet ve mea'ullyetiai 
•~recek mahiyettedir. 
Bammıa beraber (Menemen) 

.. dlaeatnden dola,. hiçbir pze
~ 1 •ea'ul edilmek tiyle dU1111Dt 
-aluada iptidai aurette takibat 

Pazarte.ı 29 Haziran (6 ıncı ay) 1951 

Bu gUzel tefrlka1111z 6 ına 
-~ıfamızdadır 

"•lefon: (idare) UJ'TO - (Yan lfleri) ı.mı Sayım 5 Kanıt 

Dün yağan yağmur Dostane bir mektup 

Yunan federasyonu spor
culanmıza teşekkürediyor 

Seller yolları kapadı, mllnakailAtı dur
durdu; tedbir alınmazsa bundan sonra 

her 7atmurda bu hali gUrecetız 

Dan çamur albnda kalan bir 
~ol temlzl6nlrken 

Evelki gece ve dnn istanbulda 
ıimıekler çakb, ı&k ılirledi ve 
ksaa fasılalarla ıiddetli yağmur-
lar yağdı. Bu yağmurlar yer yer 
sellerin peyda olmaıına ve al
çakta bulunan bazı evlerin alt 
katlarını ıu baımaaına sebep 
olmattw'· Dün ağleden aonra 
yapn tiddetli yağmurlan• Yll-

• coda getirdiği ıeller birçok yer
lerde caddeleri kaplamııbr. 

Bilbaua Kuruçeşmede, Orta
k&yde ve Fındıkbda yollan ba· 

san aeller o,kadar fazla olm~!l 
r.r il flalPQ ara rı bir ild 
saat beldemeje mecbur olmutlar, 
"eçea otomobillerin motlrlerine , 

... ıtrmİf, bir ıa.mı bomlmut. 
bir k11mı da büyllk mlifk&lltla ı 
geçebilmiftir. ı:r--Y-un_an_b_lar_lsta_n_bulda __ görd_._ükl_ert_b_üs-nü-. -ka-bul_e_ 

Enelkl gece yapn yapanı- teeekkUr ederek müessif vabya sebep olan 

Juclu Tabimcleld Fiat ıarajt- J oJQDCUya c:u.a vadilderini yazmakta, tokat atan 

1 

um arkuı ydalmlf, içinde kimae genciıı cezesmm affım rica etmektedirler. 
bulanmadıjından bir zayiat ol- !'--------------' 
m&IDlfbr. 

Evvelki gDn yajaa yapınr 20 
mUimetre idi.D&n on cl&rde kadar 
yağan yağmunm miktara 17 mi
limelreJİ bulmuft-. 

Bu hadiae mla9Hbetile f1111U 
kaydedelim:iatanhnlda ne umu 
biraz 111aca yaimm yapa der
hal Bebekle ııtanbnl arumdaki 
mllnahallt durmaktadır. Bmmn 
sebebi baıit ve .pılrdır. Ba 
hava\ide caddenin hir tarafmdan 
yllkıelen tepelerde, yokutlarda 
su toplanıyor ve allratle caddeye 
inerek yolu bir g6l haline geti
riyor. Bu vaziyet birkaç defa 

tekerrnr ettiği ve 'a4denhı hemen 
burnunun dibinde ieniz bulnn
dutu halde beledl,_m bu ha-
1U1ta hiçbir g&Jret glatermeyifi 
g•riptir • 

iatanbula clalaa ıUrekli yaj
murlar yağmca Fmdıkhdan &te
de oturanlarm tehirle blttba ra• 
bıtalan kelileeek elemektir. Be-

Sporcular11111• dostane bir mektup 9llnd-.n Yum 
aporc•lan lat.nbulcla iken 

Aldstumz maltmata nazaran Yunan futbol federuyonu tara
lmdan lltaabul futbol federuyon1111a hararetli ve doatça bir 
mektap gelmiftlr. MezkGr mektupta Olimpl1ak01 taksmmm Ia
tanbalu ziyantleri faumda g6rdtllderi braylk hlanll kabul ve 
umimiyete kartı teşekkllr edilmektedir. Bu mektupta aynı za• 
muda Olimpiyakos takımmm F enerbahçe ile yapbjt mlilabaka 
emamada badia olan mleuef nkaya temas edilerek hacliaeye 
lmmea de kendi oyuncalarmm sebebiyet verdiii itiraf olwaarak 
ve bu oyuncunun tecziye edildiğini, tokat atan Tllrk ıeacine 
ceza verilmeainden m&teeuir olduldanm, bu gibi hlcliieler her 
memlekette Ye her umaa vaki oldnpndan fUla bir ehemmiyet 
atfedllmiyerek TOrk gencine verilen cezanm iatikbalile alakadar 
olabileceti enclipsi karflllnda ceznmm affeclilmeai hu1USUDcla 
tavauutta baJupglma11nı rica etmektedirler. . • hir. llıllediYe cJe• 

r:;!ı ~~:-U~ t.;._:4-..-.;:ıı:;:::=ı;ıı:mı_A_f_k_y_iJ_zsıiJ-n-d-=e=n==-=ııc-in-a-=~=e===t-=-====-

tive1111..ı d• 11mıge11r. iki kardeş arasında kanlı 
bir hadise oldu 

Dlla Fatihte bir im Jldaden 
iki brdet &n1111da kanh bir ha• 
dlae olmUftnr. Meaele plur: 
Fatihte Kıdqmde oturuı kun
duna Bahattin ile kardeşi Şa• 
kir ayni evde ikamet eden Hay• 
rlye lamlade bir kıza ıe•mekte
dtrler. Fakat çocuklarm meal 
Hayriyeyi ş.klrle nlendirmeti 
lmr11111t ve kararma da Bahattiae 
açllllfbr. 

Bahattin ba kanıtlan çok mtı
teeulr olarak diba akpm J>U'" 
pmbe tentlrdiJOl tedarik etınif 
bir kadeh koapk içine k&rlfb
np eneli kmcllli içtikten IOD' 
ra kanletia• de vermiftir. 

Şakir teatWi,odu konyak di. 
ye i~ içi yanclıtmdan b•P. 
m•r..':.:IDlfbr. Fakat Bahat· 
tin da kalmayarak yanm-
da llfldıit bnduncı bıçajile 
kanletbd yaralamiftsr. 

Muhriplerimiz 
Ll--11111• .. llnce Dol111a• 

....... llnllntl• ........... 
yapalacak 

Y aloacla ellmbnriyet donanma
- iltihak edecek olan Koca
tepe Ye Adatepe muhriplerine 

• 

Kardafl lllraflnclan ,.,.,_ 
fakir • 

Polil mneleyl talakika bqla
mıı ve Babattini iaticYap etmit
tir. 

1931 Bütçesi 
Tetkikatın gecike
ceği anlaşılıyor °bile J•pılmamıfbr. Ve habılarda 

tldap &zere bapekilimiz İlmet 
... Bllyllk Millet Mecliainde bu 
-.,.... temaı etmif ve Meae
"- •ak'aauun memlekette ba- •,._..,,,,,...._ ..... ...--... ..... ...--... ...... ...--... ..... ..-.._ ..... __ ..._ ..... _...._,...... 
~tı bava içinde bir talam Fuhuş ocaklannm en gizli. en esrarengiz hadiselerini anla-

yapdacak ıancak çekme mera· 
Iİml için hazırlıklara baılanmıı
br. Bu merasim gemilerin lstan
bul limanına muyasalatlan ,nnn 

Ankara, 28 (Telefon) - BM· 
çe encllmeni MilliM&dafaa ve ik· 
but vekiletlerinin masraf bCHçe
leriai aeticelendirmiıtir. Şimdiki 
halde yalnız Hariciye, Nafia ve 
Maarif blUçelerile mlUbmk bOt
çelerdea bazdan kalmııbr. Ban
lar da yakanda tetkik edilecektir. 

=:ıer aleyhinde bazı tedabir tan bu tefrikayı pek yakında VA KIT sütunların okuyacaksınız. 
.._kna olmakla beraber ., .. __ _...___.--.---------------------~· 

11119111..._t b&niyetine fazla bir bua olduğu gibi bir de ıİJuİ 
eteri olarak bu teclabire mea'aliyet aafba11 nrds. Bu nok: 

._... edilmiyecetüü taylemif- tu nuardan iımet Pı. b&ktimeh 
• Menemen badiıeainin mOı~bbip

leri aramcla g6rllnen gazetelerin 
be tatil edebilirdi. Fakat 

ortada bu kadar baldı ve açık 
bir ıiyaai mes'uliyet veaileal 
var iken bn yola gidilmedi. Hatta 
Y avaz bıntz taft11Du alarak 

Wt tarafı 2 inci sayıfada) 

.AW#ıd .,4,.. 

&ğleden ıonra ıaat bir de Dol
mababçe 6nlnde demirli Hamı-
diye krunlr&nde olacakllr • 
Kocatepe ve Adatepe muhrip-
lerimizia muvaaalatlan gllnll do
nanma kumandanhjı tarafından 
sıueteler ile illa edilecektir. 

Bununla beraber 931 blltçesi
nin mecliıte 1 S Temmuza bdar 
tetkikinin bitirileceji bakkmcla 
verilen ilk haberler tahakkuk 
etmemekte ve tetkikaba ancak 
Temmuz ıonlannda ikmal olaaa-

blleceti ilatimali ileri ıOrilmektecllr. 



[ Başmakalemlzden mabut ) 
hükumeti matbuat hiirriyetine 

tahammül etmemekle ittiham 
etmeği kendilerine meslek edi-

nen bu gazeteler bir arahk ismet 
paşanın MiJJet meclisinde söyle-
diği sözlerin c:ddiyetine - bile 
inanamadılar. Onun için Mene
men hadisesinden sonra hepsi de 
azgın ve mUtecaviz mesleklerini 
tadil eder gibi göründüler. 

Şimdi anlaıılıyor ki o vakıt 
Menemen hadisesinden ibret 
alarak menfur tabrikatçı meslek· 
lerini değiıtirmiı gibi görünen 
bu ıazeteler hiç te samimi de· 
fiJmiı. Mcalelderini değiştirir 
gibi g6r0nmeleri ne olur ne ol
maz kaygusile bir ihtiyatkirlık
tan ibaret imif. Menemen divanı 
hubı vazifeıini bitirip idarei 
lrfiye ilga edildikten sonra ara
dan bir kaç ay geçer geçmez 
bDtlln bu yılanlar gene baılarını 
kaldırmıılar, elim irtica hadiıe
ıinden mea'uliyetJerini kendileri 
de anladıkları için takibattan 
korkarak aiyAsetten çekildim 
diye bir köıeye sinenler bile 
11nki hiç bir şey olmamıı gibi 
eski tesvilAt ve tahrikit dolap
larına yeniden kurup çalışmağa 
baılamıılardır. 

Görnlüyor ki Türkiyede yoklu· 
ğundan ıikiyet edilen matbuat 
hürriyeti hatta fazlasile vardır. 
Yalnız bu hürriyetten istifade 
edenler arasında bu temiz mat
buat mesleğine layık olmıyanlar· 
da vardır. Binaenaleyh bugün 
halli icabeden mesele bu temiz 
meıleğe llyık olmıyan vatan 
kundakçılarının kanuni vaziyet
lerini tayin etmektir. 

.Afe/ıHfet A.sUH 

lzmlrde sıcaklar 
İzmir, 28 - Burada sicak 35 

deftreye kadar çıktı. Halk bu· 
nalmış bir haldedir. 

Dün sıcaktan bir daktilo ba

Tadil layihası tetkik 
ediliyor 

Ankara, 28 (Telefon) - Ad
liye encümeni dün toplanarak 
ceza usulü muhakemeleri kanu
nunun; zabıtaca yakalanan mile· 
rimlerio ne kadar zamanda hi· 
kim huzuruna çıkarılacağı hak
kındaki maddesinin tadiline ait 
lAyihayı mUzakere etti. 

Encümen, mUcrimin blkim hu
zuruna 24 saatte çıkanlmasını 
kabul etmiyerek tahkikattan son
ra mahkemeye gönderilmesi 
esasını muvafık gördü. 

Deyin llmtlhaberlerl 
Mallr• veklletl eski borçları 

t.eflre edtıor 
Ankara , 28 (Telefon) - Sa

kıt Osmanlı hOkflmetinden ala
caklı olup da bu haklarına mu· 
kabil deyin ilmObaberi almıı 

olanlara tasfiyei dllyun ilmilhabe

ri verilecektir. Maliye vekilcti 

Yeni Maliyeciler 
Meslek mektebi mezunlar1 mal 
mUdUrlUklerine tayin edildiler 

Ankara, 28 (Telefon) - Ma
liye meslek mektebinin imtihan· 
ları bugün bitirilmiftir. Mektep
ten mezun olan efendiler muh· 
telif suçlardan dolayı tahtı mu· 
hakemede bulunan 25 mal mü· 
dürünün yerine tayin edilecek
lerdir. 

izmitln kurtuluşu 
DUn lzmltlller onuncu yıl dö· 

nUmUnU tes'it ettiler 
İzmit, 28 (Yakıt) - Bugün iz

mitin düşmandan kurtuluşunun 
onuncu yıl dönümü münasebetile 
şehir baştan başa donandı. He· 
yecanlı bir tes'it merasimi yapıldı. 

Muamele vergisi 

Devlet Bankası 
Eyltilde faaliyete 

başlıyacaktır 
Ankara, 28 (Telefon)- Dev· 

let bankuı idare heyeti banka
nın açılmasına ait hazırlıklarla 
meıgul olmaktadır. Bunun için 
idare meclisi dün de toplanarak 
mllzakerede bulunmuı, içtimadaıı 
ıonra umumi müdür Salihattin 
B. Maliye vekilini ziyaret ederek 
glSrUımDıtUr. Bankanın umum 
mudur vekilliğine Ziraat bankası 
latanbul ıubcai müdür muavini 
Namık Zeki B. getirilecek ve 
banka Eylölde faaliyete baılıya
caktır. 

Maarif cemiyeti 

Irak kralı _ ... 
Ziyareti esnas1nda Sal~ 
çlmlz de Ankarada bul~ 1'lr 

Irak kralı F eysal Hı. ~ 
kiyeye geleceği ve Retııeti yr 
Gazi Hz. ni ziyaret edec _:...ttall 

zılmıştı . Irak kırah f ';,P 
vapura binerek 4 em b.S· 
lstanbula gelecek ve o f!°rJet 
susi trenle Ankaraya • Anİ'" 
edecektir. Feysal Hz. lerı k ,e 
rada merasimle karşılanıc• ,. 
orada iki gün kaldıktan •;:o. 
lstanbula dönecek ve bu 
Tiirkiyeden ayrılacakhr: tttll 

Reisicümhur Hz. bu ııyıre k" 
sonra Iıtanbulı teırif buyuract 
landır. ''f':" 

Kral F eysalm Ankar•'!ı:oaiJ 
reti esnasında Bağdat da 
Tahir Lutfü B. de AJıka1' 
bulunacaktır. 

----------------------~ Anadoluda 
Muhtelif gazeteler muh~ft 

hareketini nesil kar,.r•'-~ 
Kongr6 bugUn hUkQmet mer· f Anadolunuo mubtcli f li!'"j;f 

kezlmlzde toplanacaktlr 1 r Muhtelit encUmen bugUn llyl• rinde çıkan gazete er, d _,. 
hayı tetkike başhyacak Ankara, 28 (Telefonla)- Ma- geçinen bazı gazetelerİO.....t-

Aokara' 28 (Telefon) - Mu· arif cemiyeti kongresi yarın (bu- neşriyabndan teessüfle b' 
amele vergisi liyihasını tetkik gün) öğleden evvel on buçukta mektedirler. _
edecek muhtelit encümen yarın yapılacaktır. Kongrede cemiyet Bu meyanda Konyada ~ 
meclis içtimaından ıonra topla- hesapları tetkik edilecek, idare Babalık ve Bursada inUıar l. 

heyeti raporunun müzakeresinden Halkın Sesi refiklerimiz, bO."J. 
bunun için tertibat almaktadır. narak ite baılıyacaktır. · t tb t hO · ti '-sonra yeni idare heyeti seçile- rıya a ma ua rrıye ~ 

HUsnu e. Matbuat kanunu cektir. mesi caiz olmadığını kayde 
Ankara, 28 - Ticaret milı· tedirler. . -1. 

Bir komisyon te,kll olundu Almanya. Romanya ~ 
teşarhğma ıabık Zonguldak Ankara, 28 ı _ Vekiller he· Almanyaya tetkik sey 
meb'usu Hüsnll beyin tayini mu· yeti dahiliye milsteıan Cemil Yeni bir muahede imzalandı Türkiye tacir ve iktııa 
hakkak addolunuyor. beyin riyasetinde matbuat umu· Cenene, 27 (A.A)- Almanya ile sair alikadarlara Alm 

Amerikan kolejinde d E E ile Romanya arasında rllçhanh tanıtmak ve bu memleketi' J 
mt mü ürü rcilment krem, tarife uıulUne müstenit bir tı'ca- d f kk' ' 

izmir, 28 - Amerikan kollej dahiliye hukuk müıaviri Ekrem tısa i ve enni tera ıyatıoı '-
.d · Tn. k 11· · N d ret itilifnamesi imza edilmiıtir. şahede ve tetkike imkio ı 
ı areıı ur çe mua ımı ecme - ve hariciye ile adliye veklletin- • • • ' 
din beyi mektepten çıkarmak den intihap olunacak birer zat- mek maksadile Bcrlin Türk~ 
istemiıtir. Fakat maarif idaresi tan mürekkep bir komisyon tef• Almanya ile Romanya arasın· caret odası tarafından TO- .1' 

da imza olunan bu muahedenin d Al 27 A2uıtoP"'. 
bu kararı aebepaiz bularak ka- kil edilerek ihtiyaçlara g6re bir en manyaya ; 

imzalanması, her gµn,.. ~~kleniyor 27 Eyini 1931 tarihine ~f ... 
bul etmemiştir. matbuat kanunu projeai llazırlftı• du.Muabcdcde rUç1an caaaı yol Jcvcuu chu~ı" thıorc 1.;r wl'f' 

Kole1·in meuisine nihayet ve- masına karar vetmiıtir. Komia· • .. li ı·t • • 'tt• 5 · d·ı · ı· nız zıraı ma su a a aı ır. ı- seyahati tertıp e ı mış ır. _..ı, 

receği söylenmektedir. yon bu rilnlerde faaliyete ıeçe- nat mahsulAta ıamil değildir. Ağustosun 27 inci gilnü ~·" 
1 Cektir. R b h d 1 h zmlrde intiharlar omanya u mua e e i e ayvan lı vagonla lstanbuldan ~ 

İzmir, 28 - Dün ikiçefmelik Dlwanı lftuhaeebatt. yemi olarak kullanılan arpadan hareket edilerek sırasile Bet'.JJ"'.'. 
Ankara, 25 - 1 Temmuzdan 

mevkiinde bakkal Hasan bıçakla b b yD.zde elli der~ceainde bir kazanç den, Leipıig, Dessau, ttl 

k d ... b d iti aren divanı muhHe at tııki· temı·n edı·yor. Bundan baıka Ro- H b H E . .,.. 
en ısını acağın an ağar suntte llb, talimatname ile tebdil edi· am urg, annover, ssen, -J 

yaralamıştır. manya mıaır mabsulll ilzerinden isbura Solingen Köln (Kolollr" 
Si ta B. • b k 1 lecektir. Şubeler ve ıeftikler kal- yDzde altmıı derecesinde iıtifade F k"f' M : Pf nbJI 

vas sel ıraz mllvazeneıı oıu o 'n dmlmaktadır. 929 heaabı kaU· ran urt, amı, o • ' 
Sivas 27 - Sivas - Yıldız ara Hasanın bu işi intihar kastile lerinin de 6 ay zarfında intacına etmektedir. Buna mukabil Al- Augsburg, MUnchen (Mnnıb) J 

yıldı. 

aındaki k6prlllerden birini ıel yaptığı anlaşılmııtır. çalıplmaktadır. manya ıınal mahsulat üzerinden Viyana ,ehirleri ziyaret olun•J' 
g6t0rd0j'Onden tren munaka- Nasibe H. isminde bir genç Plklr 8. istifade ediyor. ve 23 Eylül tarihinde Tri1-,1 
litı aktarma ile yapılıyor. kız da dUn meçhul bir sebepten Ankara, 28 (Telefon)_ latan· Almanyanın bu muahededen den vapurla lstanbula avdet 

.. rbes f1rka dolayı zehir içerek intihara kal· 1,ul maarif emin muavini Fikir beklediii, Romanyaya g6ıterilen lecektir. ~ 
izidir, 28 - Buradaki bir ri· kıımııtır. bey AJdın ma1rif müdUrlUpne teıbillbn, ondaki İftira kuvvetini Bu seyahatin bedeli, tr ~ 

•ayete nazaran Serbea fırkanın tayin edilmiıtir. arttırması ve bu auretle Alman ikinci mevki yataklı ve vap- ~k. 
ibyoı için Aydından yapılan Ayı bahtı Ktlndllll llaesl ıanayiinin Romanyaya g6nderil- birinci mevki kamara ol~ 

F izmir, 28 - Don k6rfez da id t .-mOracaıta ethi bey bunun im· • Ankara, 28 - Kandilli orta mea ir. birinci sınıf otellerde ikame r 
kAn111 olduj'u cevabım vermittir. bilinde Kiliz mevkiinde bOyilk mektebi liseye tahvil olunmUf, Sellnlk musevllerl mek şartile sabah, ~ilen ~e 'Ja 

H•rlclr• veklll rahatsız bir ayı balığı gUrUnmUıtDr. Ca- orta mektep mlldtlril Akil bey Sıllnikte musevilere yeni ha- şam yemekleri, otomobil nı~..a-
Ankara, 28 - Hariciye veki- navar balıkçı ağlanndan bir kıs- de mUdOrlOillne tayin edilmif- ıı tıcavDıler vuku bulmuıtur. ve refaket edecek rehbere "'.ie 

li biraz rahatıız olduğundan mmı parçaladıktan sonra kaç· tir. Liaenin bu ııne birinci ıınıfı HOk6met tiddetli tedbirler al- lecek Ucret dahil olduğu bal 
makamına gelememlttir. , mışhr. açılacaktır. mııhr. 690 Altı yüz doksan liradır. 

~ ın Tefrika•• ı 17 kal ve aklardaki perakende piya- kiim ıürmel• bqlamıftı. Bütün cea muslukta bırakıyor, ııçana çektiri· lamak, yepyeni tekillere •0~ Wl'IZllC I• saıı üzerinden ı~tılı~ca tabiatile velerde, ibriklerde karanfil koku~u yorlardı. huıuıundaki mehareti bir EfUP V .. ID 13:laya az çok. bır kar kal.ıyordu. kırmızı ~erbetler ka~nıyor, çocuk· Allah ıibl lala da bu ziyankar yuncakçısma parmak 11ırtac:-i'tof 
~ıatlaı: ça~fı fıatını aeç.medıkçe bu !arın elbıaeleri, ellerı ~ıcık vıcık tat lıklara bir tlirlü razı olmadıjındaıı receyi bulmuıtu. Gerçi liıtık ,. 

D 11.r h~r~tın _vıcdana, na.mu'!' ~okunur l~lara batıy?rdu. Büylik hanım bü· her ıün bu atılmıt etyayı söylene, ların tıkanmıf delikleri, ten~~lr a 1 hır cıhetı oJamıyacaiı atıkirdı. 8a tün feraaetıne raiınen bu modayı 13ylene, içi ıızbya ıızlıya toplar, O· rabaların tamir edilmİ§ zem~ 
husus ki lala kendi keıeainden .bir kimin çıkardı~ın•. ketfedem~mitti· yuncakları temizleyip tamir eder, leri yeniler kadar dayanmıyor, t 

y AZAN ufak ıermaye de .~oyuyordu. _Nıha Lala. ıiah diikki~ındakı malı kibritleri yeni kutulara kor, at.ıl· dükler eskisi kadar ötmüyordlJ ' 
R e; .Ş A T N U R i yet lalanın tedahulde kalan hır kı- bakkal pıyuaıından bır para fazla mıt kiiıtları zarfları elile ütüleyip .. 1 d 1 ur~ 

ıım aylıklarının yek6nu ıeneden ae 11na ıatmamayı bir namuı me11lui düzeltir ve b~nlan üzde Uz kirla ~a zaten oy e ~. 0 sa Y?:' 
• L_al~ oda_undak~ gizli dük~ô.nı n~ye artmakta idi. Gerçi bu kibar ad detmekle beraber bu e11ayı ıa· tatardı. y 'Y yıne kıra~ak d.~g~!ler mı· ki .~ 

kir .düt~n~e11le. değıl sırf bu naha· aılede ~nu~ paraıı kalacak cleiildi yet ucuza hatta hazan bedavaya . . Lala ıle ~ulıum a~asınd~ ti ti' 
yetıız ııdıt ıelıtlerden kurtulmak amma ıtlerın de hayli bozuk git· mal etmenin kolayını da bulmuıtu. d h Lala kTahır ;tanın aıçknlart~ lı dostluğun ılerlemesı bu gıı ~ 
için açmıfll. mekte olduAu lalaya herkesten -ıi· Konaktaki anartinin hir netice a • açı ıaz a~r~nara top • 1 carete de bayiiden hayli yardırO er 

tik zamanlarda ıermayesi pek yade malum. Böyle bir tehlikeye ıi de ziyanklrbktı: Çocuklar bu· lı ~bunla~ı~ ye~ı t~caret eı~~ı diyordu. Tahir ağa ne de ol•• ır 
mahduttu: Kibrit, ciıara, kahve te kartı ufak bir ıigorta llzım değil gün alınan bir yepyeni oyuncağı halıne g~tırılmesı hır mesele ıdı. kekli konağın her yerine iıted,.. 
keri toplu ve dikit iğneıi mektup miydi? yarın ya kırarlar ya bulunmıyacak Maamafıh lala bunun da kolay mı ·b· ' · · k d Atılan •7 

' ... . . ' . • , b L t 1 k tt kt • gı ı gırıp çı amıyor u. Ji 
zarf ve kigıdı ııbı konakta en çok Maamafıh kar tatlıdır. Lala bir kö .. eye atarlar ve yenisini ister u muı u. on arı uru u an son . • . . · rııe" 

b 1 .. "k · · · ,. · b" · t ·ı tıra" ederek müm- yayı toplamak ıçın elının erıte . Jı aranan azı t•Y er ... bunları aldığı gun geçtı çe yem yenı kazanç m••n lerdı. Her sabah bır yıiın yanma· ra ır uı ura ı e :r • .... •• .. tf" 
fiata tatıyor ve bütün klrı bo' ye- baları keıfetmeğe haılıyordu. mı§ kibrit, firketeler, iğneler, kur· kün olduğu kad~r kübik §ekıllere gı yerlerde kuçuk evlltlıktarı 
re çarııya taban tepmemiı olmak- Mesela bir yerde ıayet ucuz e· §Un kalemler hatta dikit yüksükleri sokar, sonra yem sabun ~alı_pla.rı· fadeye batladı. • ı,tl'ı 
tan ibaret kalıyordu. Fakat bu it rik peıtili yahut kiğıt yelpaze bu· süpürgelerin önünde ıüprüntü te· nın araaına karıttırırdı. Bırisı d~k- - Kız yerlerde cıgara, ki ,,.
biru aonra kendiliğinden gayet lursa ahr, :ıonra el altından çocuk· nekeJerine ıider, açık pencereJer·ıkat edip ~e: "Ayol lala bu neııl iğne bulunan cebine at, ban• J,r' 
meıru ve mütevazı bir tenıet- farı kışkırtarak konakta yaz orta· den mektup kiiıtları uçar, hanım· aabu~,,. dıyecek olursa ':canım çu· tir ... itneleri kaiıda topla ı•P iP' 
tü bırakmağa başladı. Me· 11nda bir pestil yahut kara kı~- lar bahçede biribirlerine fındık, •· val dıbınd~ kırıkJanmı~ ııte, çuvalı ken bir yerine batmasın .. Sakı!\ 
1ell kibrit, kurtun kalemi düzüne ta bir kliıt yelpaze modası l&.nıe rabistan fıstığı atarak ıakalatırla' da beabellı çamurlu bır yere koy· 1 1 k t I l .. günab o' 
ile, sarf kiğıt, mc:n deıte ile, !e• ederdi. Bir defa yalnız çocuklar de dı. Büyük hanımın her gün söy!iye mu§)ar .. ıalanmıt itte,, derdi. ap ar, ~ u ara e surme, nü aı-
ker, kahve, aahun okka ile alınınca ğil hizmetçiler ve büyükler arasın· ıöyltye dilinde tüy bitmesine rağ· Tahir ağanın atılmıt oyuncak-ılur .. ne kı ortada bu1urs~n ° d'J. 
Claha ucuza mal olu1or, bunlar bak da da bir lobuıa ıerbeti aalaıru hü- men hizmetçiler ıabun kalıplarım ları tamir etmek, boyamak, yaldız (Bıt~ ' · 
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Dan •ktema kadar lakAna 
ftlUracaat etmlyenler hak

kını zayi etti 
Borclanma ve tasfiye muame

l•ıine tabi olanlar hakkında ya
pılacak mliracaatlar için verilen 
•Ohlet dlln akşam bitmiıtir. 

Bu mtın11ebetle iskin daire
~n önO don de yüzlerce kiti 
ile dolmuı akıama kadar mu
•ınele yapılm11tır. 

Vali mua•ini Fazla B. dnn bu 
huauata fU Jzabab vermiıür: 

- Bordanma ve tasfiye mu
•11ıelesine tabi olup da buglbı 
•ktama ( dDn akşam ) kadar 
lllllracaat etmiyenlerin haklan 
aakıt olmuıtur. 

Yani, boıclanma .uretile ev 
alanlann kanuni IDuddet zarfın
da mllr~caat etmedikleri için 
aldıktan evler istirdat olunacaktır .. 

Ayni zampda tasfiye muame
lesine tabi olup da bugüne kadar 
ıenetlerint de§iıtirmiyenler de 
hıldannı ıayi etmit addolunur
lar. Maamafıh, blltDn alikadar
lann mllracaat ettiğini zannedi
yorum. Bu itibarla herkes kanu
ni mDddet zarfında hakkını ara· 
mıt ve vaziyetini kanuni eıkil 
ile tarain etmlt buJunuy•r. ,. 

Bir tefti' 
Vali Muhiddin, daimi encümen 

reiai Tevfik, fen heyeti mildürll 
· Zıya, baı mllhendis Avni B. ler 

dGn Beykoıa geçerek oradan 
otomobılle Şileye gitmişlerdir. 
Heyet Şileye kadar olan mınta
lrıdaki k6ylerde yapılan ilk mek
tep binaları ıle Şiledeki ~ekte~
len ye yolları teftit etmışlerdır. 

Muvakkat bUlçe 
Dairelerin iki aylık muvakkat 

....... ~lçd ıaa\llh. "'c lCtJIJg" et11l• 

lllit olduğundan temmuz maaş-
1-rlıaua ayın birinci çarıamba 
aGıın tevıiine baılanacaktır • 

On ayJık bütçeler de temmuz 
İ~de Mediıten geçeceğinden 
•iuıtoa maaı1arınm da teehhür· 
IGz verileceii ümit edilmektedir. 

Glhnrilkte 

Açıkta kalan 
memurlar 

Tuarruf dolayuıile gUmrnk 
IDaıhafaza teıkilltından 70 me
IDurun vazifelerine nihayet ve
l'llmiftir. 

Haber aldığımıza gCSre, gOm· 
rtlk idaresi bu memurları burada 
•e batka taraflarda vukubulacak 
lllGnballere tercihen yerleıtir· 
lbefe karar vermiştir. 

Dün görOıtüğiimüz seJibiyet· 
tar bir zat biıe bu hususta de
di ki: 

- Bu memurlar, çok yakın 
bir zamanda tamamen yerleştiri
leceklerdir. Bittabi 70 memura 
Yalnıa İltaııbulda iş bulınak 
lll0aakl1n değildir, Bunlan hariç
ttld mlinhallta yerJeıtirmek için 
tedbir almmışbr. Fakat bunların 
İçinde mutlak ıurette Iatanbulda 
kalmak iıtiyenler varsa maale
~~f b• giblleri tatmin etmek 
ql,it olamıyacakbr. 

Memurlara borç para 

Esnaf bınkaaınıu belediye 
~ .. urluuaa maqlara niıbetinde 
I raz yapmaaı karan defterdar-
ak, poliı, Tiliyet memurlırile 
::.~telcaitJeri çok alakadar otmiı-

ilcr Bu memurlar ve mOtekaiHer 
ı...ı_,_.D keaailerine de tetmill 
~ dU.. Ylllyete müracaat et .. 
~erdi,., Vilayet banka nez-
llade teıebbüste bulunacakbr. 

Mustafa Hakkı B. 

Tasarruf meselesi 
halledilemedi 

Emin veklll Mustafa Hakkı 8. 
g6ne Ankaraya gitti 

DarOlfOnun Emin vekili Mus
tafa Hakkı bey dllnkn trenle 
Ankaraya gitmiştir. Mustafa 
Hakkı bey Ankarada Darlllfn
nun bütçesi hakkında alakadar 
larla temaı edecektir. Marailya• 
dan hareket ettiğini yazdığımız 
DarWfünun emini Muammer Ra-

Kanh kamah dellkanh 
Halk mektepleri mecmuası 

namı altında bir mecmua çı
kar. Arasıra bu mecuanın şu
raya buraya da girdiği görü· 
lür. ismi H. mektepleri mec· 
mua.sı olduğuna göre bu cerl· 
de daha çok mekteplerd·e ve 
mektepliler arasında yer tu
tar. Bellci de terbiye\•i fH!n 
diye bazı terbiye ümerası ta
rafından himaye görür. Mez
kQr mecmuanın 3 üncü 5ayı
sının gençlik sayıf asında 
"'Bizim türkümtiz,. adh bir 
manzume var. Manzumeden 
bazı parçalar şunlardır: 

Varda 
Huvartlahır geliyor 
Gözleııi dumanlı 
Göğüsleri imanlı 
Kamalı kıanlı 
~i'loantılar bunlrır 

1 
v~ bunlar FatOJCI 
Vurguırıdur 
Fatoş 
Boooooş 
Bi'f' kızdır Fatoı 
Biz memlekette kamalı 

kanlı mektepli tanımıyoruz. 
Halk mektepleri firması al-· 
tında gençleri Fatoş için ka
ma)J kanh edenlerin mektep· 
Jiler namına yaptıkları işlere 
halA sükQt edenlerin terbiye
yi anlamamaktaki inatlarma 
siz de şaşın .... 

Biz de şaşalım ı 

fit bey de çarıamba veya per• Belediyede: 
şembe günü şehrimize ielmiş 
bulunacak ve bir ıclin istirahat• Hiı:metçllerln vaziyeti 
ten ıonra Ankaraya gidecektir. Belediye, evlerdeki mürebbiye, 
Mustafa Hakkı beye Hukuk fa· hizmetçi, sut nine, BfÇI, çama· 
kOltesi reisi Tahir bey vekllet fırcı ve arabacıların zabitayı 
etmektedir. alikadar edecek vak'a ve cürm 

Verilen malumata göre Da· yapbkları taktirde derhal iktısat 
rOlfünun bütçeıinden yapılacak mUdUrlOğüniln haberdar edilmesi 
tasarruf meselesi balledileme- kaymakamlıklara ve polis mer
miştir. Muammer Ra9it beyin ke:ılerine bildirilmiştir. 
Ankarada yapacağı temaslarda Alınacak notJar ayrıca müdür
ncreJerden nekadar kesileceği lOkte bir dosyaya kaydedilecek 
tesbit olunacaktır. . müstahdimlerin vaziyetleri daimi 

Rasim il B. meselesi surette kontrol altmda bulundu-
Diğer taraftan Tıp fakültesi rulacaktır. 

meclisi dün bir içtima yaparak 
fakülteye ait bazı ıeyleri görUı
müştür. Dnnkn içtimada !{asim 
Ali beyin meselesi görlişüldüğü 
söylenmiş sede keyfiyeti fakülte 
reisi Tevfik Recep bey dUn Ş\1 
suretle izah etmiıtir. 

"Rasim Ali bey hem maarif 
vekaletine ve hem de ŞurayJ. 
devlete müracaat etmişti, Şurayı 
devletin sorduğu suallere fakülte 
riyaseti namına ben cevap ver
dim. Maarif vekAleline yaptığı 
müracaat Darülfünun emanetine 
giSnderilmiıtir. Muammer !Ratit 
bey Avrupada bulunduğu için 
Divanda gürüşUlmesi icap eden 
bu mesele görüşlilememiştir. Bu 
meıelenin fakülte meclisince 
tetkikine lüzum yoktur. Cevabı
nı dedigim gibi divan vercce!ktir. 

Sanayi birliği 

Muamele vergisi hakkında 
rnUzakerede bulundu 

Yüıil mütecaviz fabrikatörün 
"ştirakile dün taat 13,5 ta sa
~ayi birliğinde fnkalide bir 
içtima olmuştur. 

Birlik umumi katibi Nazmi 
Nuri Beyin riyaset ettiği bu top
lanbda muamele vergisin!D Bü
yük M. Mecliıinde aldığı a~n 
şekli tetkik ve münakaşa edd: 
ıniıtir. Neticede, kanunun sanayı 
erbabına daha f aydah bir şekle 
konulmasını ınOdefaa eden meb'· 
uslara teşekküre, muamele ver
iİsi hakkında sanayi birliği ta
rafından yazılan broşürlerden 
bir tane takdinıe, ve kanunun 
evvelce iktısat encümeninde ka
bul ve tastik edilen ıekilde 
Meclisten geçmesi hakkında te .. 
menniyatta bulunulmasina karar 
verilmtıtir. 

Açıkta kalan memurlar 
Belediye, mubasebei hususiye 

ile belediyenin birleşmesi ve köp
rüler müdUrlüğünUn lağvı, ma
ıuliyet kanununun ilgası üzerine 
açıkta kalan memurların bir liı· 
lesini yapmıt ve bunlarm bele· 
diyede vuku bulacak ilk mün
hallere tayinini karar albna al
mıştır. 

Köprülerden açıkta kalanlar 
150 kişi idi. Bunlann bir çok 
kısmı_ geçen ıeneden beri tayin 
edilmiş, bir kısmı diğer yerlerde 
vaıife bulmuştur. Bugün belediye· 
den iı iıtiyen açıkta memur 

ancak 33 kişiden ibaret kalmıı
br. Mazuliyet kanununun ilgası 
yüzünden de 20 memurun ınaaı .. 
ları kesilmiştir. 

Bundan baıka açıkta bulunan· 
lar fonlardır: 

Hisar daire mildürii Hasip, 
Beyazıt daire mUdiirü Kadri, 
Kadıköy daire müdürü Nazif, 
Vize lrnntrolörü Şecaattin, Cemil, 
Ali Riza, dübuliye müdürlüğün· 
den Şevket, Seyfi, Halit, Osman, 

yazı işleri ceza kaleminden Va
ııf, Abdülkadir, Şevket, Bakır· 
köy ceza memeru Nihat, Üskll· 
dar muhasibi Ziya B. lerle diğer 
on üç tahsildardır. 

Demir yolları tettkllltl 

Alman malOmata göre dev· 
Jet demiryolları İfletme teşkili· 
tinda bazı değişikler yapılacak
br. Samsun·Sivas ve Filyos hattı 
iıletme müdürlükleri Jağvedile
rek bu teşkilat Kayseriye, Feyzi 
paıı· Küllü teıkHAh Jiğvedilerek 
Konyaya taptedileceklerdir. Bu 
suretleKonya,Kayseri ve Haydar
paşada olmak Uzere üç itletme 
müfettişli2i bırakılacaktar. 

Muhtırası 
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ıncı ay 1931, senenin günleri: geçen 178, 
kalan günler: 187, 12 Sefer 1350. 

GUneş-Doğuşu: 4,31; Batışı: 19.45 

Namaz vakitleri- Sabah. 2,29. 
Öğle: 12,17; ikindi 1"6.i'&Akşam 19,45. 
Yatsı: 21,48; imsak: 2,11 

* 
Hava- Dünkil hararet {azamt) 21 

(asgari) 14 derece. Bugün rüzgAr mü· 
tehav\•ül hava bulutlu ve yağmur muh· 
temeldir. 

* Bugün 

Atlna de SiMa 

Bir lspanyol mu· 
gannlyesl 

Gelenler • gidenler - lş ban
, kası umum müdürü CelAl Beyin bugün 

lzmirden şehrimize gelmesi bekleniyor. 

... 
Şehrimize konser vermeıe 

geliyor 
ispanyanın güzel seılilerinden 

Matmaı:el Alina de Silvia, bir 
kaç güne kadar şehrimize ıele· 
cektir. 

Alina de Silvia, ıimdiye kadar 
Avrupada, büyük tehirlerde 14 
kitilik bir heyetin ortasında tar• 
kılanm söyler, arkadaşlan da 
danalar ve musiki ref ak atları ile 
tam bir ispanyol çerçevesi teıkil 
ederlerdi. Fakat, ıarkta bir 
tume yapmak iıtiyen artist, bu 
kadar büyllk bir heyeti angaje 
edecek müessese bulamadığı için 
turneyi yalnız başına yapmıya 

karar vermiştir. 
Alina deSilvia Yunanistandan 

buraya gelecektir. 
Bir çok plaklarda güzel sesini 

dinlediğimiz artisti burada da 
dinliyeceğiz. 

Aclliyede 

Arll Or.uç B· 
Yunus Nadi Beyi dava 

ediyormuş 

"Y ann,, gazetesi Başmubaniri 
Arif Oruç B., bazı yazılarından 
dolayı "CUmhuriyet,, gazetesi 
Başmuharriri Yunus Nadt bey 
aleyhine bir hakaret davası aç
mııbr. 

Ancak, istidada hangi nüsha· 
!ardaki yazılardan dolayı dava 
açıldığı yazılmadığı gibi dava 
ikamesini mucip olan yazıların 
çıktığı nüshalar da birlikte veril
mediğinden, istida, müıtantik
liğe havale olunamamıthr. 

Tokat ve ktlfttrden 
mahkdm oldu 
Tokathyan ve söven 

mahkQm oldu 
Istanbul ağır ceza mahkme· 

sinde, dün Taceddin Ef. isminde 
birisi, Fenerde K•lburnu gazino
sunda verilen bir baloda l>alo 
tertip heyeti reisi Dimitraki Ef. 
nin ölümüne sebep olmaktan iki 
sene altı ·ay hapse mahkum 
edilmiştir. 

Taceddin Ef., baloda bir kızla 
dans etmek istemiş, o, razı ol
mamış. Dimitraki Ef., Taceddin 
Ef, yi baloda başka kızlarda bu
lunc!uğunu hahrJatrnı§, buna kı
zan Taceddin Ef., bir tokat 
vurmuş, küfür etmiş ve Dimitraki 
~~., dimağ nezfinden ölmüştür. 
ıkı sene alh aya mahkum edilen 
maznun, ölenin varislerine be§ 
yüz lira da tazminat verecektir. 

Odabaşının muhakemesi 
Ağır ceza mahkemesi, Ömer· 

abidin hanı odabaşısı Ali Ef.nin 
Samatyada Hüseyin pehlivana , 
nefsini müdafaa halinde öldür· 
düğünU kabul etmiş, beraetine 
karar vermi~, maznun serbest 
bırakılmııtı. Temyiz, bu hükmü 
bozmuştur. Nakzen muhakeme, 

Osmanh bankasında - Ya· 
nndan itibaren, Osmanlı bankası 62 
numaralı kuponun ibrazı mukabilinde 
hisse başına 3 şilin tevziine başlıyacaktır. 

Kongreler - Posta. telgraf ve 

telefon memurları taavün cemiyeti bu 
akşam Beyo~lu postanesl fütill'lde kon
gresini aktedecektir. 

Geç kalen vapur - Dün Kara· 
denizden gelerek Kavala ve Sel!nlğe 
hareket etmesl mukarrer olan Merana 
vapuru havanın muhalefetinden dolayı 
dün limanımıza gelememiştir. Vapur bu 
gün gelecek ve akşam üzeri 11areket 
edecektir. 

ÖIUmler - Madam Ventura Abra.· 

vaya vetat etmiştir. Cenaze merasimi 
bugün saat 13 te Büyükhendekte Kene· 
set Israil sinagogunda yapılacakur. 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
gramofon plAkları tıeşriyıu 19,30 dan 
20,30 a kadar birinci kısım alaturka saz, 
Anadolu Ajansı habeıleri, 20,30 dan 
21,30 a kadar Radyo orkestrası 21;30 
dan 22,30 a kadar ikinci kısım alaturka 
s:ı.z, Borsa haberler. 

Cemiyetlerde __ ..__ __ ,_ nr 

Neşriyat encümeni 
Milli ikbsat ve tasarruf cemizeti 

lstanbul şubesinde milli tasarruf 
ve iktısat meseleleri hakkında 

neşriyat ve propağanda işlerile 
meşgul olmak üzere bir encü· 
men teşkil edilmiştir. 

Neşriyat encümenine muharrir 
arkadaşlarımızdan, Sadri Ethem, 
Felek Burhan, Hüseyin Avni 
M. Zekeriya B. ler intihap edil
mişlerdir. 

Kadınlar blrliGHnde 
Kadınlar birliği idare heyeti 

dün bir içtima yaparak köylere 
gidecek irşat heyetlerine girecek 
hanımlarm isimlerini teabit et-
miştir. Ayni zamanda heyetlerle 
gidecek doktor hanımlarla da 
temas olunarak yardımları isten
miştir. 

~··-----··· .. -····-···· ...... .-.-.. ........... ..... 
gene eskisi gibi, mevkufen ce• 
reyan edecektir. 

· Çolak Hayrinin cinayeti 
Sultanahmet cinayeti faili ço

lak Hayri hakkındaki tahkikata 
müddei umumi muavinlerinden 
Übeyt B. devam etmektedir. 
Tahkikat evrakı, bugün müıtan
tikliğe verilecektir. 

Havaya ablan silahlar ... 
Kemerburgaz nahiyesinde Ça• 

vuşköy bekçisi Kirkora, bir eğ-
lenti esnasında camını taşhyan 
Pavliyi korkutmak için havaya 
llç el silAb atmış, kurşunlar Pav
liye isabet etmiş ve mecruh, 
hastanede ölmüştü. Kirkor, dün 
ağır cezada iki sene altı aya 
mahkum edilmiştir. 
işletme müdUrUnU yarahyan 

Haliç şirketi işletme mlidilrü 
CelM beyi yaralıyan amcled~n 
ismailin mubakemesine dün bi
rinci ceza mahkemesinde baı· 
lanmıştır. 

Celal B., davasından vaz ıeç· 
miştir. Muhakeme, hukuku amme 
namma görülecek, şahitler dia
lenilecektir. 



GÜN ÜN -~-~ _ --- --
--_ İŞAa~TL~Ri 
Tekrar f8)ıa kallkan 

at mı IAzım? 
B1I parpları doet1m Muaffer 

Dbdana bir mektabandan ab10ra•: 
"llltanke slnlerillde idi paeteler 

.. taraflı ol•11f&11. Cepb .. ln bir tara
flH Al-dar, ve Penıaı Sal»ala. O. 

Oto obillerin artması 
biz e hubôbat sarfiya· 

bnı azaltıyor 

1 1 ........... .,. .. 
l 

imli yanlııı 
•••iMA.._ ............... .....,.. 
Akba .. alalltl Y..t Z1ıa lteJle 

aramısda seçen d~ • de 
kanttum; .... ,. ......... ~
parplan 91dllla slW a altına 
kentli ... lawlerlabl ,.. .. ...., 

Mr taratmda ikdam, Vlllm, Akta• arı Kredi •••••••inin bizde buld•r ...... ı • .ını h811echtc: .. I~ 
.. .ıtll eeplaenfn •l4afaaeıları nrdı. ani detlll111 

Ben eu buada • .., ffftCti de
lflla. o- bal•• abıla de llabal 
etUtfnls JU)lflarmu lıü'late ...... 
ar etin la.. °'1111K11lar da ld eephe olmQfta. Ga. 

S.-.tll ,, ....... *'illede iki tane 
tane (•u) ftnufo O 

utıeler, ve alU711Calar arasında •aha S.,.. Jlll!lletnl ....,_ llltlrle~ bu urfiyat !O tona huniftir ye 
ıWeler em aı&efll bir pir.ilde devam e- ıninrotad tdtlllınU ..-1111 •• •ile- glhıden ıtıne de azalmaktachr. 
dfJ9nlL Ceplerillde Alemdar ve Pa. ear1.......,. ilrllar O 1 Jrlll.,., llldr- Hiç flpheaiz daha da azalacak-
7Ull Sabô tqıyaalar ipi k11netle lımııl ~ ..,.. '* el4tka- mdırT 
r1a1 kelldllerlain onlalan, sllAhlannı tlar 6lr ..u 1f1a6t1 •• 11,ru. Da br. iatanbalda b6yle oldap ıibi ... 
bHI .UüJan DllDediJOrlardı. Pe- _, .,,_. kl: Anadolu Ye Trakyaclada arfa c:lilllJlllll :.e::.•_.+ ..... 
,.. ve Alemdaralardan bir ut ta. ••- Baidasılaa- ..,...... narfiyabmn ayni nispette azaldı· bl 18 l• 
mm., H ..... beaı dne, eU.dekJ dirmek içia 8'1n~t edilecek jmı tahmin cdiyoram. Binaen- yazımda beyle bir 117 7oUdr. iki 
(VMll) putemf alır: en mllbim ye birin.ci pr~ ı,.ı- .ıeyh l(ittikçe azelu iatihllki (ala) in Mrı,.i IUW il~" Seala sa-

•- Bvllt, derdi düa ada• olamı- daylanmm t~eiaelt Ye iitan- arttırmak için moda, aap, ko- zeterrin demektii. 
711ml:rn._ Bqaaıa inen yamnldar, daradize ea.Atir. Mallarımız JUD Ye er ehli hayvuab tek- ( fi)llt .,,.... 11e bale lflaar. Bir 
ellaiU• .... memleketler yetmedi ~ iJiclir. Faltll a • cİ8lteD • etme lizımdar. cimi._ ayn ayrı ili 114feMe toplan· 
.ı, Jalli m ... daran pytanlara tapı- birkaç yk toa .:J:1 pi]'uaya Memleketimlsde fiatleria dGt- muı dil (ko.r.alaa)JWdealne apa.u 
,..... anetmek haJI mlmldba d.J.:LI:.. mainde harici rekabetin te*i mıl. Baaa 811 • '••

0
•• •• dlıılte ela ~-· ude ,.,.....msi 

°' Bat ,tanmalm içine pYdar gayet tabiidir. Wibulimh. Ua• ı.t& yqlıflana pU.C... Jh da 
t.lut..ı 1tp1 edU4l. 11 -rtm fa bnftırmaktaa teYakki etmek yaç " urfiyabmnclu fula 171 b.._ .. ,_~ 4ellhUr· 

..... slrdllk. ihtiyar adaa ı.&ll e- Ye kUlfbnlaalarm da maldae De alanca dOnya piyua11na aymap Buılap r-•k lbm ika bea bua
Jla•lll Aleadar •• P•7U11 Sa ... he- temizlenmesini temin etmek Da- mecbarm ki fa1aJı ihraç ede- lap 71-Jfl"L a., 1Ulf .-ı ,..adan 
ı' '••en venaekle m...WI. mal edilmemell llm selen itler- bilelim. kal•& ltlr alı.Unlör. Verdfll k~U-

IMr ... 0.1 .. r )Ml8taaeei lafla- dendir. Kredi mueleainin bizde bat- ..... •nandatl (S) brftala heri-
.. ~-. Jld 8&rlaot iqllls al Tıcaret bonuı, bvadu alb daJ maelea'Di ı..Ilecleoeiüae .. lfaN& ko,........ Bil 4& J&•I~ 
....... DCW .. atlama tlatlade • ., ....... eneı. ile L-,L - L- ~-·...! ..... ..,., ..... iJl MHa1a ld ....... 
:.ıur...a. --•- n- I'- rl 1111 u --.. .. ni dejilim. Mabsallbn İURIÜ -~ B"---_... ... _ .a~n -. .... ıucr ye anlı. Atlama atsı pi olmat Ye t-ı...:ı ew:JW bir ... - ~~ ...,.._ ......... ı..a..•• ldL Nal _, r1, .. _~ h ~ ....... zamanında kredi balan Ye eliacle (Btktır) kell•eainl (haktlr) l•ıa--n 
-.- ~ -e ·-• 8 eaclm•de meseıe,i UMla bir -
Ye lllsDbee klflrler lthillirlae aurette tetkik ettirsek b··w .. ,. par.. olan birçok tlleal' •• da J&Dllflm. »Mat bayralaQ J'U•· 
brıfı7orda. ,....... çiftçi haidayma bekletecek Ye •m ltatb 1erlerln•• de b• lpret 11-

Naı -•en, lra":=~ ve 1n..ıı•--e lanmma temb:lea~ •.e ::•• k G rlll• ... _.... ....... _ .. ••lar ...... -• ele 
- --~..., •• aM; atma iltemiyecelrtir. ..en •• a ·~ ..--..,. ...... -Wdıa arumda t.toparlak fffman aynlmaaı hawda m -.ı L-• ~- (ı) ma IRıine elnwdaa Wr tp. 

Wr atf7U atlana lnbclen kapnak ı. bir llyiha tamim elmifti. Taca· a-. mau.U10n iurak zamaamda reı koJaJ•,_. a., Wrt* -. ... e 
ttı-r. l'tbt acbııllarmı apmıyonlL ret odaum buarlacLjı ba llyih4 kredi balan •e paruı olan bir lada lahl _.•llttadır. lpretıla bl 

Nllla~ at p11a bllııb, llftl'lilln e1ula bir tetkikin mablall oldu- takım tlccarlar bujday mlbayaa ri8I ulltalmllfı ll»lnll afü dit 
ata ld la a,alw llttiJann batı llth tandan tatbikinden memleket ederek o za•aaki fiati mabafua mtlpllr. 
419 ....,.... bqladL umma faldeH neticeler iatibul etmeaelenli, biade bap c:IGaya Banlar JUllf dellhİlr. Yubf, b-

Atddık, adau bı1anl& eclilecejiDe eminim. Biaaenate,h pi1•auma uyacak Ye ihracat lme)'I ........ ..,..._ plfr- Ya 
llııllıana eebiHe Alemdar ve Pe- ha la,Humm biran ewel bmi- yapabilecektik. Buatbıde ,..ol- ••f Zl1& a., (bpt.-.ıa) ... .... 

,.. 1111& 1aa 7W T&bJ'ordL Ad.t• Jet lr..,.tmell .. .,... t ..... N- tenin iJk aylanndalri fiattaa ma• mı <•Pl...,..p) ,. • .,...m. .. . 
•ııYı ve •11ld*taa 10Dra ilk it • clir. Ba llwlba ba..a ... kamm .. k. ilan olu Wr ....... .mı • •• M-
1 ... _._ .--u-d-L r •- bmm utmafa mecbur kalma- 1ealp ablı+-n.. (8111ap) keU. .... ....-- ......... -ı Pse&eleri 7ıntı. Ve liDde elimizde olmu,. olay.I· ih- cfık r-
11111'11~ ...., • aJ (.ftel~AW&s • 
~-: İll: ~ ncat ,.C ... 11 hahilii ..-.ı Bıilm lçhl ~ cap ı. '91it•*"'::-~ 
~, 'ıC 18 lqtlls Mıaıa nalın- ~o1uc1~a;;..-,... eden mllhim t;jf meHfe d'e Jılih· pek •c*tu'· Ba 1 atfa mwuaıar • 

._ de kararttcUım oadaa •ede D· Haber aldı,•-· .a t" t --• ıı..... ı 

.... Y&J uUne.. ·- .... re ıcare ..Uhmız hakkında 11hbatli bir J.uet ....... •uafm ... -i'ffn n 

.,._ YUIJet aplı fllbn •Jnl-
6 llglakl mahalefetln ellnd*I p. 

ıııj_?)mıp aonual ad- olmuı 1-
tbi lılr ... .ı ...... lbm ! 

ithalat ofisi 
.... di7eeeblals ki bafhtı J&nlıt 

WJi-.. Oa• ada llaracat oflaldir. 
Bea .ı. df7eeetf• ki hanaa adı ••iM eılltl&. Ben anlata:rım eter 

Wlı ..,._. ftrlaal serim.mı de-
lfllldrl& 

8aracM efW ae ile 111rqıJorT 
•- Daram otW, Ttldl tlcearma 

,.ıllS .. u.m Vltllr, ..Ualilnlls lJi
illr .ı,.r. 

·-Dallal 
•- Tlık tleearlanndaa 1tef )'il 

illlJI A'mraya fabrlblamu slrmek 
tpa ..,..... ..... ı .u,.. 

ar.at eı .. ti* ıtccarnua ma
im Amıpada, Ameribda, d•JUm 
,.... _art k ........ el 11 ...... 
..._. lcla aplmlftlr. Bizim tlccara 
..ıı. IJltllr d...t para eımes dla
Jaja 111Jmell .. Wıl Tildt tlecan 
aı , ... .,.,.. a'lttnaelE iyidir. Allan 
llnclı& e1111 ..,.... Bfer bet 71111 
idil ..,..... pbna &GOX700 liralık 
t~ .. ı alına •l•an fab 
dİllan ... ,.. •ll§tert bunut .. 
~ Bu•a ltlse net Eter ha bet ,-Is 
lııllll llıüate pl&ana 500X700 liralık 
ı-1 (ili) Mil liral* kambiyo larice 
ptecllıbr, lhl da tuamaf 11lmda iyi ....... 

.. ..uu- dqıarlJ& ........ 
_. ...,_. ellıdae maldacm. lilaaJAt 
..... ....,._,... Tlıti1 ...... 
....,., fi alna ecaebl .. akalar, bl
,a ..... tlcantfaaelerl, ltl7lt it 
...... ae dae dU'llJOfo 

o ıalı fe•' ıtpııtıaıa ,. ..... - •••t t&lnl ~ Sili 7&P&C8iB ....... ı 

bonua, ba llyihepm JeDİ mah· iatatiatik yapabilmek imklmm eare oı .. pnlııMr. (Ualtbl 'bepa) 
salla iclnldne kadar Çlkanlmaa lmla..da ~. 
içia iktıat Yeklleti nezdiacle temin etmektir. Bap iltlbalden BeJefenA B1lllb!ldl Tlrk dlllade 
tekrar tqebblls ve tememai1atta Hara bile meYeacllyetimill an- (WDI ..,._).,.. (•U.tl Ua4e) 11-
L-'--- lamak bizim için malialchr. Ban- bi teıtiplerlta :rerl ,aktar. Tlık dl-
uuıuam11flar. ~~~ 

Bizim bafdaJlanmna balan dan dola,.chr ki kredi bala il Tlıtl~ olaalnhr. Ba •••• .. ,, ·• 
tlccar Ye zina kiri kirine Tlrk'9 De bir &lif nrifl ol..._ 

..&t ahillerinde ratbet Ye mit- alil 
teri Yardır. 811 HDe aert haf· bUmiyerek it 1apmalıa Ye neti- Saruı •tlhmelltlfr kJ Tlrk • 

da •---- --~. m-&.-.--- -1--Lta.ı.-. tf afJUI ilıelllAJbd aUll lnlrtanuf-
flU'lllllUll bir laam1111 Yuaaai.. QJU ---- Vllll&K UK .uı•-•- ......... "'lal • ~ 

A..l-1-- t..:!I ffa)L-t-! e)!-1-~- -LL-tD LL. !....... .., .. ,.._ ...,.... e • ta Ye ua111111 utauüclik. Ya- UU1U muzac ....... ..... .- tır. 
mlatn adalarmm .. tiyaclanm tatiatik me•cat olsa balara 8bliıll 111s to NPrlAllala •ftPIA 
biscl• temla etmeleri b-plm- meyclu k•lmaL Te pı'Plllla ptnad&JIL Utrapca-
m daha.,.. aelmeldedir. Fa- Fiatleria dDımeti kr .... ._ ~ dWlneeetk ve kaPDıcatu. 
kat mllfteriyi •w ecleMlmek ten dejil, ietihMlin iatilallld• Balın A"""'1 
için mahmızm tembl .. nl ,. fada olQfUDdaadmr. 
tiplere a,...ı.aaa mJllak .. ette muya ile dil• ~lalar ••ilet .... 

1..ı.t ladlnaek •eebuiJetlH• idiler. 
llzamcbr. Ba taktirde hem ilara· B••• a.Ucml olarak Amerlkula Av 
cabmn artar " hem de ,alma rapadül ticareti uı. lılr taabaa 111 
•llfterlleılmiu ........ ...,. .......... P...... bit~ para daha Bo 1 t 1 l Ba itibar ile .. rator:rom 111111 bl-
m'·d'ıe ataWllriL rç ar ve ;am 1'B * .meeıer1a .,..._... ....... ıı 

Tlrld,ede ekmelr w&,ab, 1118ter Boverill morato!'1W tekli- Umelerlae •• olaall vı ..,_a.ıı.ı 
•••• fa.-... Hallaa eberW- flal rabmlarla aal...ak lçla ft&lyetl ......,.. ft ~ 1..W. .... h• 
DiD fakir oı..., diler p1a macl- 111 tekilde mahakftle emek • ....._ ilet ........ r. 
delerllli tedarik etmeleriM mai dilr. Moraıol'J' .......... '*• il• al
,olmakta •• fala ekmek ,...... laafltıere her aene Amerlbp IS •aa ....Uerl ile lnsllls talmlltnua 
lial adeta mecburi lolmaktacllr. •il7• laterlfn ldemektedlr. ım dt ı flatlan ,._leeektlr • 
Biaaeaaleyb iatilallJd fulalatbr- 10nra lchneeek para her •ne 3S Bali ... na beynel.Oel befl ra-
maki~ tedbir almaj'a lllmm d7on laterllae yflbelecektlr. lqa•c sfJ.U .. ...ıkesdedir: 
-Lt. U-L.. u ba reldn Amerlbp boma 900 milTO• JnpJtenala AaerlbJa bora 
~- • mu yemeeuerin Ye i· llıterllndlr. 880 allyoa laterlladlr. 
da7daa 1apılaa baza 19yleria 
yenmalni tamim etmek ba:bra l'r .... her .... Amerlsa:ra 7 ... l'ramaa• AmerlkaJ& ltema m 
gellnede lnmma ela iatihllkta TO• ve Jtalyap 4 mil7ea tediye etli- mil7• Werllndir. 

70r. Bel~ Amerika)'& ltorea (80) 
eualı bir fark Japacajam zan- Jqfltere Aaaerlkaya olaa .. re• 1- •ilJ'Oll ı.terllaullr. 
aetmiyoram. demek için her aene. Fraua, ltal7a ve Lelll ... nıa Allerlka:ra •ra • 

HaJftD Yetittlrmek, mllll', ar- aalr dnleOerÜD 17 .n,._ W.rlla mil,.a t.terlladlr. 
pa, yulaf Te emal baJftll 11- toplamılda, ltudaa bqka tamirat he- JaıiMen•I• alr •illetlerde• aı. 
dua .. ,..... lnıbabatm lltilall- deli olarak 16 mil7on hlterlla ••••k cail .... .,.., - au,.. .... rlWfr. 
kinde bir teza18t lmmllnl te- tadar. Framaaaa 1 .. 11-.,. boma 171 ml· 
min edebilinecle batdaJ urff- Al•anyanın Yana pllnı ma~lblace 10• taterlfndlr • 
Jatm artmuma bir lmil ola· tamfrat bedeli olarak verdltl para Jtalyaaıa ln1iltere7e berca 2S8 
.... Ebb bayftll retittirmek 80 mOyon laterltndL •ll10n ı•rlladlr ....... ,. •••• laıtl-
cllttballecek bir meseledir. Oto- Ba paradan 45 milyon Franunıa tereye borca S2 mllJOB ı.terllıHUr. 
moltU, .......... ,on1arm ..... htw•ni telidl etmektedir. ı.sm. doalln1•1&nam bora n• 
Jlketilllale baslnk8 kadar te- &iMi,. kadar Alaaaayaaıa ...... •Ilı- UrUır. 
-illlmtmdea e'ftl Wanbalcla il tamirat lledell • mil10a lılterlla .. nb ... r, __.....,.. 111uua 

dlr. baihenaia AmerfbJa ldetUll Mitin Avnta ve .Maerlmda • bMr 
Je...ı,e !00 toa arpa urfiyab harp ltortlan .. ~ J.terlhtdir. derla lllr ı.tr Jaa Hectilıd ........ 
pplmakfa idi. Halbuki laualıl Twlıa& i4emek 1siJ Al- .... Wldlr. 

. j 
GELiŞ .. ~L 

OV L ı. 

...... 

.. ..... llleriacle, 
tile aalıd=lh 
Wr ......... ~ 
K--. •l11d- .ıilllllilli'I~ .. , ......... .. 
r•n'ta 
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._[._~::::::::=~~~~;~~:~~~~~~=~~~~~~==~~~=~~~~~~~~~~ruooll L _ _ __ M_e_m_ıe_k_e_t_te __ v-=A--::-KıT;-;--;:--1 _ Harici Haberler 
Berlinde nasıl Kastamonunun istikbali 

İspanyada intihabat Frans•~:r!~~:!: :.rdiğl karanhktar ! 
"·· b h l Id cevap Bu gllzel memleketin istihsalini harice UUn Üyük bir araret e y a pl 1 ' Londra, 27 (A.A.) - Almanyaya } d i l } " f 

ı d t teklifinin hakiki amili !\1. götürmek için yo ' em ryo u azım . netice henüz an aşılma J ::~;;":ımakla beraber, Bu hareke- .. k"' h 
1
. d 

_ . ld tin bir takım mesainin neticesi oldu- Hususi muhaflirimizden buguın. u a ın en kurtarılması hnm ""~1.tadrit, 26 (A.A.) - Dahiliye na- intihabatın 24 saat kal~ı~r. ha : ğu ve bu mesainin merkezinde de a.ü Kastamonuyu, her türlü sıkmtrdan de Kastamonu iktısadi havzasının va-
;~~' gazetecilere beyanatta buluna- müstakbel müessesan meclısını~ mh~,._- him Britanya sermayesinin yatml· kurtaracak. memlekette istihsal ku-d· si mikyasta inkişafım da temin etmiş aıı. "D.. kk"b" hakkında henuz ı,.. · r · k . . · . b olacaktır. Yapılacak iş, sadece bu li-h . ort rüzgar,, tayyare kararga- temel tere u u . k" oktur. mış olduğu Almanya vazıye ını ~o ret ve kabılıyetının artmasına se ep O· ii!..:.~le Sevil yakinindeki Tabalad bir fikir dermeyanrna ım. ~n Ydah'lı· işgal ettigi M. Montagü Normanm bu lacak, binnetice büıtün memlekete re· manl bir demiryolu ile merkeze bağ-
....... "11 hük~met retsı ve ı · b'l kt' h . de intihabattan evvel bir takıın Muvakk~t u . t zar bir ne· lunduğu her gün biraz daha muhte- falı ve saadet ulaştıracak olan ycga hya ı me ır. ı ILdıseler çıkarmak ve sivil muhafız.. ye nazırı bıle gayrı m~n a .. lemek- mel gözüküyor. M. Montagü birkaç ne şey, bu vilayetin mühim ihracat Bu iş, büyük bir masrafı istilzam llrı ·ı· .. · · "mkün oldugunu soy · .. ti · · · · · I k E ·u h tt sı ahlarından tercrde teşeblms tıcenın mu .. .. lacak olan haftadanberı Almanyaya sura e nıu- rnerkezlerınden bırıne, mutlaka bll' de etrniyecekt!or. rma · reg a ı '~k · · d' l r Pazar gunu yapı ' · · h d B 't · · · - · O b' k d ıçın hazırlıklar yapılmakta ol- te ır e · • hemmiyetli iki avenet edılmesı usus~n a rı anya mır veya denız yolu ıle baglanması· Safranboludan geçıyor. nun ır ~ Ufuıı.a dair bir takım şayialar de- intihabat fevkaladket. e Milletin haki kabinesini iknaa çalrşıyordu. M. Mel dır. ıu da Söğüt özüne verilecektir. Fakat "eran tın· - .. . . anzara arzedece ır. d . t· d M Mon- d .. .. .. 
ll e ış oldugunu soylemıştır. m • d a çıkaracak ve Jonun Lon rayı zıyare ın e • Hali hazırda Kastamonunun iske- tam bu ayrılış noktasrn an uçuncu rj: şayialara göre tayyareler Mad· ki .. efkar;"~ .. :uey t~: kimlerden te_iek tagü noktai nazarını mumaileyhe de lesi İneboludur. İstanbul ve Avrup.ı bir hattı, Araç, Kastamonu Taşköprü, 
at ve Se\•il üzerine beyannameler ~~takbe ·ı ~ k~=tirmeğe imkan vere kabul ettirmek için uğraşmıştı:· ile ihracata müteallik miinasebet d.e Boyabat istikametinde Sinop limanına nı a~aklar ve müfrit unsurların yardı· kul ~de~~ nı isan meclisinde topta. M. Mellon muhatabını dıkkatle bu iskele vasıtası ile temin edilmekte uzatmak. Bu suretle Sinobu merkezi 1 

>le kargaşalıklar çikaracakla.rdor. cektı~. 1 oessgruplar itidalle hareket dinlemiş, ve bu baptaki fikrin_i izhar dir. Vilayet meıikezinden lneboluya ka Anadoluya bağlamak. Bu bağlanış, 
.,.111. Mora, bu şayiaları tekzıp et. n;•:ff ol a:e herkesin düşündüğü elmeksioin Londradan aldıgı fena dar her sene tamir edilmekte olan (90) memlekete büyük menfaatler temin e-aılŞtir, Mumaileyh, sivil muhafız kıt'- eL e ır ~b~ 'bı"r adamın riyaseti.;de haberleri Vaşingtona bildirmiştir. r.:ıometrelı·k bı'r yolu vardır Fakat l 
arın k d c eral San- erru gı ı Ri ı· .. h d b"yük bir J\JI • • decektir. Zaten bu hattın inşası nasıl 

.l . uman an_ı olan • e? 1 Se bir merkezi hükümet süratle teşekkül ~ase ı cwm ur sarayın a u ' . nebolu açık bir sahilde olduğu ve va- olsa bir gün kat'i bir zaruret halini a· ~rJonun fevkalade salahıyetler ~ . d b"l' Bu hükumet sol cenahın ve tesır yapan bu mektubun M. Hoverııt 
1 

y b'l -· k- ük' bir lim 
\11) ş h · · · Jduğunu ve ıntı- e e 

1 ır. bb .. ·· d ··1 · b' h" · 1 tr pur arın sıgına ı ecegı uç a Iacaktrr. Çünkü Kastamonu iktısadi 
hah e rıne gıtmış o k h u bilhassa sosyalistlerin ve keza sağ ce- teşe usun e mu um ır ıssesı . nı bulunmadıgyr için tahmil ve tehliye havzasına ıa·zım olan kıymet ve .,_ at esnasında kargaşalı zu ar • .. h tine 'sti dır ~-
l\a tnani olm k .,.in faydalı göreceği nah fırk~l~rının . muza ere . .ı. d. .B r 27 (A.A.) - Berlinin sali- işleri sennin her mevsiminde bin tü~- hemmiyeti vermek sırası artık gelmiş. b" a ı~ d -· . at edebılır İntihabat netıcesın e er ın, 1.. "şk'Tt ·1 1 Bazan bu 
Utiin tedbirleri ittihaz e ecegını n . ' ok fırkaların mümessil hiyettar mahaf ilinde Fransız cevabı u mu u a 1 e yapı ıyor. • tir. Bugünkü iktısadi sıkıntılar için· SÖylenıiştir Sivil muhafız kıtaatı mu meclıse pek 5 f k 1 k t h k'· d şuı ·ntı"ba rdır· yük tehHkelerle karşılanıyor. Bazan 

• b 1 • 1ecektır Bu ır a ar uvve a ı~ın a va • de artık, halll, ormanları çobanlara ltıaileyhin emrinde bulunduktan a.ş . e:ı ?e h • h en yekdig· erine 1 - Fransız - Amerikan müzake· da büyük zaralrara duçar olunuyoın·. yaktırmak, madenlerı· yerı'n altında. ka · .. t" atakada nı- ıtıbarıle emen em B d d ) k h~I4 k 
, ıcabında 1'u un o mın A •• .d. Bu intihabatta garip hir ratı ancak bu iki memleketi alakadar ura a mevcut a ga ıran, a a e bekletmek, kendiri pirinci iptidai ve %anı .'Ve sükunu .~emin için ~evkala.de m7e~~ır~~iye meydana çıkınuşbr. Bu eden bir meseledir. Alman hükum~~ di~inden l~içbir suretle istifade edile-

tedbtrlere de muracaat edebılecektır. ha . h. vatandaşlık hissidir. ti bu müzakerata hiç bir veçhile nu mıyecek bır halde duruyor. itmam ve basit şekillerde çok az miktarda istilı 
Sevil, 26 (A.A.) - Vali tarafı~dan h~letakı .~u ıy~er hangi bir vesileile bir dahale etmemelidir. ikmali de asırlara mütevakkıf bir sal etmek affedilmiyecek birer iktısa-ltat•ı tte en edilmesine ragmen Fılh ı m, · • . di cürümdür. 

li' sure . ~ . . d • · ahıs kendi mmtakasmda namzeihgı- 2 - Fransız cevabının muhtevıyat; şey. 
ltıtankonun ıntıhabat hstes!n ~ ~..,~~ ş. koyımıyacak olsa idi intihabat mü inkisarı hayali mucip olmuştur. Çiin Bu vaziyet dahilinde lnebolu, hiç Milli istihsal mücadelelerinde ken 
b·ttkayyet olan Reksah ı:;ın e n~delesinden çekilirdi. Halbuki bu kü, huıkuki kuyudu ihtiraziyenin, bir zaman Kastamonu iktısadi havza- dini göstermek istiyen Kastamonuya ~r namzet, kanatlarında . •Ş~"n ~ fa hiç de böyle olmamıştır. Astij. Fransanın kabulünden beklenebilecek sınm ihraca.Una vJisıl olamıyacak ka· yardım ~tmek, ona muavenet elini •· 
1 thest Endülüs!,. kelimel~rı !.azı. 1 do~ ~de bazr siyasi rical mutat mıntaka müsait pisikolojik tesirleri kısmen i- dar ehemmiyetsiz bir Uman halinden zatmak en birinci vazifedir. an bir tayyare ile şehnn uzerın rı . . . . kl ak K :t b. 
'il • b d bas•'l larından namzethklerını gerı aldı a- zale etmesinden korkuluyor. Tanı kurtulamıyac trr. as amonuya ır Kastamoruılu: Talat 1'-lümtaz b~nıuştur. Mumaıleyh, ~ ~nl ri ~de rı halde Madritten Sevilden Yalan· veya kısmi moratory()m neticesi.ıde liman, hem de türlü tehlikelerden ari, ı.-••••••••••••llllllll a~r takım propaganda rısa e e kayadan namzetliklerini koymağa da eld-e kalacak paranın şu suretle !•Ul tabii bir liman bulma işi, elbet bir 
~!şt~r • . d h çımyaca f'et olunmuşlardır. Diğer bazı rıcaun !anılacağı işrap olunmaktadır: gün düşünülecektir. Bu iş için de dü 

vah Reksahın bır a a u , · · l · · t d'kl . h ld M d .. "l b'l ek r aks· r a 
tlJu çUnkü Tablaba tayyare kara~ga d~. ısım e~dı ıs emel~ telrı . ad e .. ~k- (a) Aylık vadeler Alman ba~a-sını şunu e .1 .ec ıman anc ınop ım 
lıı . . · hareket.ne rıtın, Koı ovanın ıs e erın e gozu - ve hazinesini çok meşgul ettıgınden nı olabihr. 

l\a hıçbır tayyarenın · d" p .. k" · t'h b t M rk acent"sı: Gala•" ı:a··pru" ba!:ı itti~- ·ı · için emir vermış mekte ır. azar gun u ın ı a a ın 500 milyon mark düyunu mütemev\i· Sinop Kastamonuya, lnebolunun e ez " · .... ' • 
-ade edı memesı . · · k ·· -t ··1 1:- k . . ' • .. B. 

0
362 ...: be acentası Sı'rkecide old • tmiştir. Afrıkadan netıcelerıne arşı gos eıı en a a a. cenin kısmen konsolide edılmesme iki üç mish uzaktadır. Bugun munta z ,u 

Ugunu beyan e bl ı M d "tt b l 1 1 ' "1ühürdar zade hanı 2 2740 ~elen birçok askeri tayyarenyin Ta a atı. nazırın a .. rı e ,u unmama .. a ·ı tahsis olunacaktır. zam olmasa bile, yarın mükemmel ola 1---a----~-·------·ı 
hal'a asalat etmiş oldugu hal~er ve ıntihabat mucadelesı yapmak uze. (b) _ İşsizliği ve bütçeye ağır bir bile<:ek bir şosesi vardır. AYVALIK SÜR'AT POSTASI 
'•ti)' m~v Sevil kumandanlığını ıfa ·e seyahat ~tmelerlle tebarüz eder. yük tahmil eden i•tiınai yardım! ırı Her türlü ticari emtia hiçbir en· , (Mersın' ) 30 Ha .. ı'r::ın' ?.'!jwde'' ' '~ ıyor . . i ferik J~neral t . s· ~ h y t nda . Jj"" le ,:r &< ~ l 

·k olan bırıne • . l n ,'. sp_;ı;~,ı:~~!/l. .. ,'~.~ş~ . r a .\, .. ·:•oy hafifletmek üzere 500 milyon ma;k dişeye mahal kalmad"" buradan sov- Sirkeciden kalkacaktır. (39) 
'l'ablaba karargahı amırıne tele 

0 hır hadıse ılk defa olarak vukubul- büyük inşaata ve bilhassa Alman ıe- kedilebHir. Nakliyede pek cii2'i bir 
derek ~ayet bu tayyareler Fraakoya maktadır. İntihabat mücadelesi bu- miryollarr sauayiine tahsis olunar:ı.k farkla... * 
"' ~ ım· 1 rse buniann ·· ··~ı d h"k~ t k · PiRE ISKENDERIYE P ·••lıavenet için ge ış e y ı gun og e en sonra u ume mer ezın tır. Sinop limanının mükemmeliyetini • • 
d~Şarı çıkmağa hakları olmıyacagr·~·- de cidden fevkalade bir mahiyet al. (c) _ Mütebaki para ile de, belde· burada izah etmek manasızdır. Ta, ku (Ege) 30 Haziran Salı 10 da bıJ4irınek istemişse de Jenerale :~ ··. mıştır. Erkek, kadın ve çocuk gnıp. nilmiyen ihtiyaçları karşılamak üzere rulalıdan beri ticari faliyetlere sahne Galata rıhtımından kalkacak· 
"' Franko cevap vermiş ve ken h~' ları sokaklarda dolaşmakta ve etra- hazine için bir ihtiyat akçesi teşkil olan bu liman, hem şimali ve hem del tır. (40) 0

~ada hazır bulunduğundan başka ;! fa beyannameler, risaleler atmakta- olunacaktır. merkezi Anadolunun şimal denizimizle laı••••••••--~~~-~ıt kimsenin Tablabada kumanda dır. Diğer taraftan halk da bu ka~ıt 3 - Almanyanın tediyatını beynel irtibatını temin edecek askert ve iktr 
erniyec~ğini söylemiştir. andan ları alelacele .?ku~.ak hususun.da b~ milel bankay.a yapması . ~akkında sadi kıymeti haizdir. 

lil ?tiadrıt, 2:1 (A.A.) _- Kum t . yüık bir tehaluk gostermektedır. Bu Fransanrn vakı olan teklıfı hayret Fakat, maalesef, bugün bu liman Resimli Şark 
tankonun hasta yattıgı Tab!a~a ~y tün heyecan pazar gününün nasıl le karşılanmıştır. Bu suretle tahdit ehemmiyetli bir hinterlanda malik ol Temmuz nüshası üç renkli zarif r~te karargahı isyan etmlş~r. u geçeceği haıkkında bir fikir verebilir. olunacak bir moratoryomun kafi gel maması yüzünden metruk bir vaziyet bir kapak içinde intişar etmiştir. Mün 

oqYanın muharriki Franko oldugu z~n Hintte tahrikit miyeceğinden korkuluyor. te durmaktadır. dericatı dolgundur. 
lll"diliyor. Hariçten gelen tayyarecı· Bombay, 27 (A.A.) - Gandinin 4 - Bu paraların hiç bir veçhile Bugu"n i"in, Sinop limanını kur Ceza tatbikata 
erı t e kıtaatı ~ · · Geçen sene Adliye vekaleti tarafın ı. e kuvvet bulan a-yy_ar . Bombay s2yahati münasebetile ecııe- teslihatta kullamlmıyacağına dair tarmak zarureti vardır. Bu lima:un .. ı. kt b. d -llatarg·ı... taksim etmektedır. Sevılden · t na karşı yapılmakta o- F b k·ı· '1\,1 L 

1 
ı· te dan Ankara hukW\. me e ın e agır aıu k bi mensuca ı ransız aşve ı ı ;• . ava rn mec ıs ... ............................................. ........... . 8:~0lunan bir askeri ~üfreze arar lan boyke>taj şiddet kesbetmiş ve ki mütaleatrna gelince; iktısat ted· rak yeni kabineye iştirak şerait'ni ceza müddeiumurnilerine verdirilen 

~ il"Zerine yürümektedı~. Japon mamulatına da sirayet eyle- birlerini elzem kılan Almanya ıın tetkik ve müzakere etmişlerdir. 1 kurslardan Vasfi Raşit beyin ceza nıu 
b ~a~rit, 27 (A.~.) - Sıyasi .hun;;\~ miştir. Müslümanlar İtalyanın Trab bütçe yaziyeti Fransa için bu bapta hususta bir itilafa varılır varılmaz hakemeleri usulü kanununun tatbikat eldeıulmiyen hır ~e;eceyı ıku 1 garpte takip etmekte olduğu en mükemmel teminat teşkil eder. Liyapçef kabinesi istifa -edecek Ye ve sakkine ait verdiği 8 ders Anka ~tıştur. İntihabat tarıhı ya~laşt ça ~aseti protesto etmek üzere miting Yen i Bulgar kabinesini M. yeni kabine M. Malinofun r.iyasetin ra hukuk mektebi tarafından bastı ııere d y derpış olunu- sıy ~ d • . . f . 1 t . canın a artacagı _ .·· 'h etinde Italyan mamulatın an Mahnof m u teşkil edecek? de teşekkül edecektır. Malıno ay:u n mış r. i0

rdu. Fakat heyecanın .en uz:ık .~~~ ::a:y kırmızı fesleri yığın haline ko Sofya, 27 (A.A.) - Milli bloku teş zamanda hariciye nezaretini de der- Fiatr bir liradır. Cihan kütüpan"°" 
~~e varıncıya kadar sıray~tı ~uşu k ateşlemişlerdir. kil eden fırkalarrn liderleri toplara uhte edecektir. sinde satılmaktadır. llulnıiyordu. Bu hwnma netıcesınde, yara 
~ 

Seyrisefain 

lJJ atbaamıza gelen eserler: 

cağıma emin olunuz .. Her n;-kadar diği dakikada bak.iye mükafatrnız <'Ln· kendilerini tahtr emniyete koymağa 

211 O büyük bir muavenet vadinde buluna- rinize amadedir. muvaffak olurlar ... C Z - maz.sam da bir tehlikeye duçar olursa Herif gittikten sonra hemen vazj. Sordum: 
• • nız hemen imdadımza yetişmek için ferne başladım. Bern sefareti Bal kon - İlk listede isimleri bulunanlara. 

-;;.;. ••• ~~~~~~~~~~:~~~· ne mümkünse yapacağım. solosluğunda bulunan irtibat memuru ziyan gelmiyecek ya! .. 
········-· Harp scuelerinde lmınbıılda çalışmış olan B. u sö.~l.eı.·i so.'ylerk.en sesinin rikkat na talimatı lazımeyi vermiş olacaktı. - Hayır •. gelse de gelecek z1rar bir lnglllz casurnnun hatrratı J t t d - h tt 

e ı re ıgını ısse ım. Cesur çocuk, Bu irtibat memurunu görebilmek be- mahduttur. 
_ 39 heni~. geçi~ec~ğim felaketlerden ade- nim için işten bile değildi. Filhakika . .. li- :t- ... _ • • . 

.. a mevkiimi ve al ta muteessırdı. . İ .1. h t b k f t . .. Ertesı gun bana te,dı olunan ılk Bo · · · h D"sündiim Ronoy hır ngı ız as a a ıcı sr a ı ıle mu- . d' . - nJur mıs.. Hayrola •• Balın a-ı U:. • • •• 1 ~ı.r-·m onun yar * * * ]"fl . k 
1 

h 
1 

. b listeyi Her Frıç Goşere tev ı ettım. ~ası h k . t k d -mı vazifeyı soy em~ ıgı . . ... h G .. te ı erın onso os ane erme ser estce . d . . 
1 

. b 
1 1 

.. oşunuza ço mu gitmişti ki ~ - ıg .. . 1 1 lığım icin Ertest gunu er runbahın mes- . . k bT d. V b h k .~ Bu hste e ısım erı u unan arın cum 
tar geldiniz. dımından mustefıt. .

0 
ma c · lektaşı otelime geldi. Herif dediğim gırıp çı a 1 ır ım... e u. are etı~1 lesi evvelden haberdar edilmişlerdi. 

İtidal ile cevap verdim: şarttı. Cevap verdım. . • h. met veçhile açtk göz bir şeydi. 1\lütalebatı- Almanları asla muteh~~yır etme.zdı. Daha listenin tebliği akşamı herbiri 
- Ba "h· · 1 d d 1 1 - Alman casus teşkılatına ız nı bana kısaca telhis etti ne yapıp ya· Zaten onların bana bu ışı vermelerı de bir tarafa dağrldılat-. Bu suretle Al· zı mu ım ı.ş er en o ayı ge • b t b .. k" l d· 

?na;:. • •Y· .. • • k Baldeki Fransız muıkab'l asus u emasın ence mum un ° masın au man casus teşkilatı bunların hie bi-~e mecbur oltlu~ lşıttigıme gore ıçın... · · ak hayret para 1 c d l ·d· E t · ·· ·· .. -1 d 1 ~ ıa'Va.1)1 R·· . · . ' kti Parisli saf gözlermı açar ' teşkilatının başlıca erkanının ismini 0 ayı ı ı. 'r esı gunu og e en evve rine ziyan vermeğe muvaffak ofa. 
.... one ıçını çe : s ı ahkaha ile • Fransız konsoloshanesine gititm {{on 

_ E • , . le yüzü.me baktı. onra t öğl'enmek icap ediyordu. Bu isimler . . . · madı. Maamafih Almanlar benim 
haber a "t.. lhane~e. u~radı •• •aktın~e gülerek dedi ki: . . maliim olunca eşhası birer birer "zi- solosa k~ndımı pre~a~ta .. edınc~ h•men çalışmamdan memnun idiler. Casus şe 
!na larak kendısını kurtaramadıgı H anladım ... Yak' ayı ıçınden n veremi ~·ecek hale sokma'k,. müın· hususi hır odaya goturd u ve bıraz bell bekesine mensup olanların firan. 

Ço]( Yandtın - a ya J • •• 1 d. A · · .. ·· 
" k 'çin.. k"n olacaktı. İfadesinin bu noktasın- lememı soy e ı. z sonra ıçen yuı.u nı kendileri için kafi bir muvaffakı. 

- Bu nasıl oldu... f e~hetme 
1 

• e .. Maamafih vaziye d~ eli ile öyle bir işaret yaptı ki gayd maskeli bir ad~m .girdi. Beni oturttuk- yet addediyorlardı. İki gün sonra 
bir '":. il!~ beklenilmiye~ek ~i r s~ r~ ite ti - lli,!~ı!'.r i'a:ıdığım kimse de ihtiyari tüy !erim ürperdi. lsm inin ~r.iç tan sonra d ed ı k _ . . . . ikinci .• isteyi . ~evdi •ltiği m . za~an ._ı;.,g~n Usta,, mı sayfıyesıne gotur · m vah .. foyam meydana ~ıka olduğunu söyliyen hafiye sözlen:ıın - Deruhte ettıgınız vaz1fe bıze ha Her Frı~ ellerımı sıkarak dedı kı: 
$i ~tuın. Mühim bir kağıt götürmek İ· Yoktur. Her gı:; t 1 Iikesine maruzuın.. nunda dedi ki: her verilmiştir. İstediğiniz liste de Jıa. - Siz bulunmaz bir muavinsiniz .. ı~ Şehre döndüm. Avdetimde evin ka rak "'.~hvol:"a ~ 1 

d .... dü. Sonra 
50 

_Mesele sizin için gayet kolaydn. zırdır. Ancak liste iki kısımdır. Bu kı- Sizin gibi kıymettar bir şahsiyeti da ı~ ıru açık gördüm .. Flajo bahçede yü .no.no bır dakıka uşun A len lngiliz olduğunuz için size tam sı.mlardan birini yirmi dört saat zar- ha mühim bir vazife başında görmek sıt koyUn yatıyordu. Beklemediği bir dedı kı: .1• 1_ b"s itimat gösterecekleri muhali.kaktır. fında Almanlara verebilirsiniz .. Diğe· isteriz. Almanyaya beraberce gide-
\da a""· d K ·11 V 'f • · ne kadar nazh, 0 ır d · l' ·· ·· · l. C k Ah ·ı t :ri ~ •nasın an vurmuşlar. atı e- - azı enızm . d . B' k ç gün zarfında listeyi elde e e- rıne ge ınce uç gun sonra vermemz ım. asus ·ararga ı ı e emasınıza tel~•lnı.ak imikfı.nsızdı .. Siz neye buraya duğunu anladım. Lüzum.~ h~~ın e ~ıze ~ :. e getirebilirsiniz.. Listenin "el- lazımdır. Böylece o listedekile.r de delalet edeyim .. 
'"•iz?. yardım etmek için ne mümkuose yapa r ız 'f.Bilmıedll · 

• .. - •••. •9" :f .. 

o 
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GILLETTE 
Tıraş bıçakları eski model 
tıraş makınalarında da 

kullanılabilir. 
Her verde satilır. 

Resmen evlenmiş yirmi çift garibe safı haizdi. Bir mukavele imzaladı , ,. uçu ta lzmı~de muatahkem mevki 5&· 

t&otdım. Bunlardan uahtiyar olan sa- ~öhret kazandı, teşhir olundu. tın alma komısyonunda yapılacaktır. 
dece iki aile biliyorum. Birincisi K.. lki !'ene enet kendisi ile tanıştım. Taliplerin şartnameyi görmek Uıere 
biraderler ailesi. Birincil'ıi eli.> orum. Birkaç defa beraber yemek ye·dik. Fındıklıda heyetlmize ve şartname al· 1 
çünkü K. .. biraderler, Siyamh kardeş· Korkunç bir şeydi. Bir gram bile et bu mak ve tekliflerini vermek üzere te· Şose J-nşaatı mu•• nakasas 
tirler. Barnom cambazhanesinde olnn lunmıyan köşeli suratında, kanlı ;ki mlnatlarile birlikte mezkür korniıyo-
bu yapışık kardeşler, ayni günde bi- gözden, cerahatler akıyordu. na müracaatları. (-100) N f v k A J t• d 
riblrfni tanımıyan iki kır. kardeşle ev- Hayatında ~atal nedir bilnl'iyen bu • • * a Ja e a e 10 en: 
lenmiştiler. Dört enedenberi, K ... kar- mahlOk parmakları ile yemek yiyordu. Samsundaki kıtaatın ihtiyacı olan Muhammen bedeli 488000 lira ol n M 1 t Etaıiı "~ 
defler, ayni çatın ayni yorgan ııltın· Yemek bitince de, boğulmamak l~in koyun ve sığır eti kapalı zarfla ve ay ti . d hT .. d'f 20+414 k'' a a ~ .. Y~ ~~ F rat k&P-
da mes'ut bir hayat ge~iriyorlar. ~ırt .. tü yatar, parmak!Rrını gôğl§Üne rı ayrı şartnamelerle münakasaya kon Y~ . erı a 

1 ıne musa 
1 

• • .. ı ._omet_re t~ un e 
1
• u ~e ,_ 

Bu ailenin me 'ut olma ının se~ vurarak, boğmaca öksürüğüne tutul· mu:.tur. ihalesi 1 temmuz 931 çarşam- rüıü varyant yolunun teıvıyeı lurabıyc, ımalatı sıoaıye k • 
bini anlıyorum. Çünkü böyle bir afi~ mu gibi kısık kısık nefes alırdı. Bu ba gilnü Samsunda askeri satın :ııma · intaatı vahidi kıyasii fiatı üzerinden kapah zarf usulile 1110n• 

1 

te~fli için dört kişinin arzularının anlarında memnundu, yanında her ıa· komisyonunda yapılacaktır. Taliple- saya l<onmu,tur. · • 
ınlatınıt olmaları lazım. Bu kolay bir man bernber bulunan ıenç arkadaşı!!. rin şartnameyi görmek üzere Fındık- MUnakasa 19 Temmuz 931 pazar gUnü saat on beşte N~ 
ey ddildlr. Fakat bir defa tatbik e- Konigc ım~ıhr, ve etrafındakilerle lrda heyetimize ve şartname almak ve fıa vekAletinde yapıfacakhr. Münakasaya İ§lİrak edeceklerıll 

dildi mi, üst tarafı kendi kendinden zerrece alakadar olmadan, onu, ağıın tekliflerini vermek üzere temlnatlari t kl'f kt 1 '-k t t · ti · .JID •• d ·· d" 
1 

b" ik • . e ı me up arını ve muvaK a emma arını aynı ı· 
hıllll olur. an, uzun uzun oper ı. e ırl te Samsunda mezkur kornısyo- k d f . . • . ,. d r 

Tanıdığım ikinci mes'ut aile Mö • Rozental, Koniri Londrada tanı· na müracaatları. 392 1aate ~ ar na ıa vekAletı müaletarlıgma vermeJerı )azını 1 İıeti 
yö ft madam Peter Tom ailesidir. mıştı. Konig 23 yatında, i'8iz kalmış • • * Tahpler münakasa evrakını görmek üzere nafıa •ek . 

Peter Tom bir a~ad~ oldukları za. bir da~~rdü. Rozental o z~an Uya Fat!'ı fiatr taahhüdünü. ifa edemi- ~oJla~ umum mildürlügü_n.e, lstanbul ve Malatya baş mobeod•d 
man bir tondan hafıf bır farkla az o- şında ıdı, meşhurdu. Tenduf, onları yen mütaahhfde aft olmak üzere pazar hklerıne müracaat edebıhrler. Münakasa evrakı beş Jira be'f 
lan ~kardeşten en büyüğüdür. Peter tanıştırmıştı. lık!a müzayedeye çıkarılan ve talibi mukabilinde nafıa vekaleti yollar umum müdürlüğünden .,tı• 
Tom tam Z75 kflo gelir. Bir sene sonra, gövdeden ibaret o- çıkmıyan 14 Jla 18 bin kilo beyaz ve alınabilir (4 l) 

MadamTomdatepeden brnağa lanViyoletiöpe~engördLBirdöi~· haklbukır~nhları l~-9Uça~.~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 
kadar bembeyaz bir kadındır. tür koptu. Viyolet bir paket gibi yere şamba gilnU saat 14 te Fındıklıda hey. 

lstanbul Bcledlyesl ilanları Daha gehç ya~ta tanışmışlardı. (). yuvarı.andı ve hadise kapandı. . • etimizde pazarlıkla satTlacaktır. Ta
y~& karşı ka~ıya otururlardı. Pe· " .ı~adi~ kapanmamıştı. E~~~ gil- liplerln kırpıntiları Eyüpte a~erl ~~ ~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ter itlen se~ircllıre pantolonunun pa n~ !skelet adamı, odasında, kendı ken kim ~vinde ve şartnamesini heyetfm11- Uk mektepler için lUzumu olan 75 ton krıple maden k3'''.-
çuını açarak baldırlarını seyrettirir dını asmı_ş buldul.ar. de ~örmel~rl ve ihale saatrndan evel ile 180 ton kok kömilrü kapalı zarfla münakasaya konmuf':' 
ve bu hareketi günde 50 _ 60 defa tek İskeletler yedı canlıdır. Sabaha im· temınatlarıle hazrr bulunmaları. (423) Taliplerin şartname almak için hergün levazım müdürlO~ 
rar ıderdL Bu suretle genç kadmm dar asılı durmasına rağmen Rozental • • • m.nr.acaatlan mUnaka.saya girmek için 410 Jirahk teminat ~;;t_ 
haJretiıri tahrik etti v~ evlendiler. Ölmemişti, 10 gün tedaviden sonra di· Mflbtaki a!lcerl kıtlllt ihtiyacı 

lldf l l b 1 d h d 1 
buzıle fartoame, tekhf mektubunu ve ticaret odasında k 

Bu karı kocaya müteailik hichir r ve tekrar ş ne a~ a ı, em e çin sığır eti kapalı zarfla mUnakua . .., 
htd1se bilmiyorum. ÇUnkU onlarıı; o- Viyolet ile yan yana... ya konmu~tur. ihalesi 20 - 7 - 931 olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale gUnU ' 
turduğu odaya bitişik odada on beş Rozen·tal cam kadehleri ~emelde pa~rtesi ~ilnü saat 15 te Milbta as 20-7-931 Pazartesi günll saat 15 c kadar encümeni dail 
gün kalmış olan elice Rozanın anlat- devam ediyordu. Fakat Konigın kal· ken satın alma komisyonunda yapı- mUracaatlan. (42) 
trtına gire komik ve açık blklyelerden binde bUytik bir a§k, Viyolete kar§ı bir lacaktır. (Şartname sureti heyetimizi••••••••••••••••••••••••••' 
bafka hiçbir şeyleri yoktur. aşk dofmu~tu. Kimse onu bir daha de mevcuttur.) Taliplerin şartname 

Al lekee 'b 
1 1 

d iskelet adamın odasında görmedi. almak ve münakasaya girmek ünre 
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Sr,b~ba.rıde her arabardın ~ev Ve Rozental dört ay !IOnra öldü, teminat ve tekliflerile birlikte tne:ı· 
enmez er. e e ı e azan e enı va- "l"rk K · · · · ·· u d k.A k · .. ti ( •2 ·) 
1 

ti j 
1 1 

d o u en onıgm resmını op yor u. ur omısyona muracaa arı. .,. .> 
z ye ~r n n uygun o mamaların an, Konig, Viyoletln el arabuını sürü- • • • 
eael'\ıyetle de arzu duymamalarından· ..:ı. d 1 d ftı.1 d B 15 7 931 t "h' d "h ı d'l d yer- o aşıp urm- a ır. az-ın, - - arı ın e ı a e e ı ~ 

ır. kendlıinl öptiil"tl n iskelet adamla dö ceği 18, 26 - 6 - 931 tarihlerinde 
Buna m~k.abil, garibeler, istihfaf ğüştüklerini hatırlar, karısına aöyler. ilin edilen Mersindeki kıtaatm t'k· 

ettiklAd ıt&bu ınsanlar~ arzu ederler. Fakat, sade gövdeden ibaret kadın· mek münakasaStndan sarfı nazar ,._ 
n .Uu ıur~U•rAılr garibe ıle, meseıa sade lar hatırlamazlar o bunu unutmuıtur dildiği illn olunur. (424) 

gövdeden ibaret olan kadınla evlenen bile. ' • • • 
bir tabii insan, hemen karısı tarafrn- .Bitmedi) 3. K. O. SA. AL. KOMiSYONUN· 
dan aldatılmak tehlikesine maruzdur. DAN: 

Bir sUrü de cüce &Heleri de var- O BU L M • ..l\. C A O Topane fırınında birikmiş olan n92 
dır. Fakat bunların cinsiyet faaliyetle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO l 1 kilo ekmek kmntıaı ve tekne kazıntısı 
rf olmadıft için, izdivaç sadece Utıt aleni müzay4?de suretile satılacaktır. 
üzerinde bir mukanleden ibaret kalır. 1 !_ A H A K ~_J.!JM I' E ıı• ihalesi 12 - 7 - 931 saat 15 te icra ,u. 

CUcıler, menfaat icabı, fikri mllnn 2 A S ~ if" ~"I A [il E iİIG hnacağından taliplerin vakti muan..!· 
sebet tHl&I için evlenirler. Aşk nedir 3 H A ~ p {917: r R o E ~ ninde teminatlarile birlikte komisyon
bilmezle~. Tabii bu müstesna mahlUk- 4 A IR p ~C!-ı ı HU ılf i numuza müracaatları (13) 

ların miist~nası ~a. vardır. Meselıi 5 l(j"i] (il< A V~• [li "' * * 
prtMee Ehzabet gıbı. 6 K A -z - K -L 1 ~ A ~ • 3. K. O. SA. AL. KOMISYONU.V-

p El. b t b ü .. 1 . ı ı u ı D renses ıza e , ug n cuce erın 7 - - ,- - - ,-, - AN: 

~nan sııf"· 
•• "Eno• 
illmlttlı. 
rllbllrrl 
:alırlbaıa 
ıllme\I 

larlbaıdur, 

Eyi ve tam bir sihhat ıçm 

muntazam bir haziuı !Azimdir. 

Tatli müleyyin ve taami lAtif 
olan Eno's "Fruit Salt" ' size 
bunu temin, mideyi takviye 
ve barsaklari tanzim eder. 

en cücesidir. Boyu 63 santimdir. Ayni 
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1

_1 Z As. Sn. Mp. için azami 4.t920, asga 
1&111anda en gözel cüce de odur. Yirmi M -~ IK ı!:!JA ı!!_ıA 1•1 tl'J ~O rf 40.880 kilo ekmek pazarlık suretile / 
yaını-dadır. Kendisini Libolt i~minde 9 a [ii1 O U iV A lf1rm! K A R satın alınacaktır. ihalesi 4 - 7 - ~31 1 k n .. . ~.r 
bir Alman idare eder. 1 O E G 'ER [91 G -. O A ırmı L t U t l"' k d i k l t zar ı ıure ı e munakasaya konacak- zarlık suretıle münakasaya kO 6 4' 

,., sdaa t · 
1
. e

1
n ." e rta ar er~ 

1
1 ınaöca ınk· tır. ihalesi 7 temmuz 9;n tarihinde tur. 1haleı-i 7 - 7 - 931 saat ı .... ,·ll 

Avucumun i~me oturttuium El iza· 11 •il., r•I T fiil fil!r o R L an a ıp erın şa namesın g rnte . t 16 b . - . • .. 
bet bir kadın, tam ve hırslı bir kadııı· .. iiiiiiiiiııiıııii._ ___ ._iıııiılııİııııılılliılıillİıııiİml i • h ü ···1 d l 1 f le aaa uçukta ıcra kılınacagından ıcra kılınacağından ı ... şif ,.e t'_Jfl 

D'/lnkü bulmacamızın hal- 5~~ ~r. gl n ;g e~~ eve -ve p~z~r ıt a keşif \'e şeraiti görmek istiyenlerin görmek istiyenlerin her gün atl,..tr 
dır. •§. r~l ı~ı° b~ l~kt 1 ~uayten n e t· her rün öğleden evvel ,·e münakaı:;aya evet n münakasaya girmek istl!'~t 

Bundan dört sene enel, içinde bir ledılm•Ş şeklı m~~a atrlı e ır ı e om syo(n29umuzıt girmek istiyenlerin nkti muayycllın- rin vnkti muayyeninde komiıyoll" 
qk ihtiyacı duydu, sonra da şiddetli 1· 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 murua aarı. ) d k · . ·· ti (' .. 

. . 
e omıs)ona muracaa arı. 3-i) z_a muracautla~ı. <J_!> _ -< .... 

bir arzu peyda oldu. Ve hırçınlaşmağn. l • • • • • • - - __.,...;,,IJl. 
başladı. O zaman, mU.dUrU onunla be- .ı _ I _ 'ii'ıl ____ !j l'iii 3. K. O. SA. AL. KOMISYONlJf\. Beyoğlu üçüncü aullı hukuk /ilk 
raber aramağa çıktı. Fakat bütün Av- 2 ~ ~~!!!J DAN: 3. K. O. SA. AL. KO!tllSYO:VUı\"· tri _, --3---ı- llJiaı DAN· g nul'n: .,.. rgpa cücelerinin içinde, Elizabetl tat· 3 l!IJ As. Sn. Mp. için 13.725 kilo koyun · Hidayet efe dl ı Udd ial•flt r 
mln edecek bir tane olsun bulamadı. 4 [il - -ij--ı 1 eti pazarlık suretile satın alınacaktır. Taşkışla tavla çatısının tamiri pa- paşad t ~ k~ n m 

1 
da"'"d' 

O zaman, müdür tıp fakültesine 5 -,-· - - - ~ - liiiı 'liJ - liii ihalesi 4 - 7 - 931 saat 15 ten 16 ya zarlık ıuretile münakasaya konacak- :ım 1 rala d"~kka. dane T me~allll dr 
!lı l!!!J ~ • ı . - nun a ı u ·an a aso •. ...e 

mtlracaat etti ve !1u pratik neticeye ,"t\. 
6 

- - r.·, raı - -
1
- fiii kadar ıcra kılınacağından taliplerın tır. halesı 7 temmuz 931 saat 1.'i bu· ğer A a t . C di 1 )h. e ikllı>' 

1 ıd l!!!J l.!1111 ı.w . • .. k .. h kt . k 1 • d k ·r n s as e en a ey ın ti 
SJ o u: 

7 
_- - -_

1
_- .E---- ıii1I= ili şartnamesını gorme uzere er gün çu a ıcra ı ınacagın an eşı ve şe 1 • • 0 el 

- Ne yapayım? kriz geldiği za. l!!! ·- \!! öğleden e\·el ve pazartıia iştirak itin raiti rörmek istiyenlerin her gün iiğ- ey ~d~I iz~_leı şuy~ ~ava•~:~" ii''' 
manlar elimden geldiği kadar ben tat- 8 :~I 1 ~ itli de vakti muayyeninde teminatlarile Jeden evvel ve mlinaka~aya girmek mu a. rmesınde rn.udd_eı al~) 11 11ıd' 
mi d

. 9 • ,., liiııl- f!I- - fiil - - - b' l'kt k · . .. 1 . . . . . rnetgahının me~hulıyetıne bınae 
n e ıyorum. \!!J !it ı.=!,I ı!!ı ır ı e omıs)onumuza muracaat arı. ıstıyenlerın \'aktı muayyenınde Jw. . • . . ve Jflll' 

• * • 1 il! !IJ--ı-ı ,--lj (28) misyonumuza müracaatları. (35) kadderna ılanen tebligat ıcra ,-
İnsan garibeler içinde. otel köşe· 11 -,'= - -!ml llll - - - • • • * • * hakemesl gıyaben cereyan ede~1' r.ı 

lerlnde, cambazhane kulislerinde da· 1 3. K. o. SA. AL. KOJUISYONUN- 3 K 0 SA AL .
0 1 safhaya geldiğin ke~if icra edıle 11, 

racık odalarda ,.e daima onlarla, g:ı- Bugilnkü bulmacamız DAN: DAN· · ' · · li bl Sl'ONUN· mü~aın gayri kabili taksim oldul" 15 
rfp Adetleri, ihtirasları ile beraber ya· Soldan sağa ve yukardan aşatı: Gümüşsuyu hastanesi ihtiyacı i~ln ·. . . . dnir rapor verildiği cihetle tekr•r1., 
fıya yaşıya, bütiin bu nnlattıklarrmı, ı - iç elbi[)Cıi (7), nnta ( 2) .ıoo kilo yoğurt pazarlıkla satın aJı. . Sehmı)e kı§la~ında .. tonozun tamı- gün müddetle ilanen muameleli ' 
yavlıf yavaş tabii görmeğe ba lıyor, n 2 - /Jüyük bir mütd (3) eeki şap- nacaktır. 30 - 6 - 9:U salı günü ı;a. rı pazarh; suretıle munaka!"aya kon· yap kararı tebliği karargir old~ 
onlan, alelide vak'alarmış gibi anlata ka (3) ' at 15 te ihalesi icra kılınacağından muştur. halesi 1 - 7 - 9:n saat J:-> dan yevmi muhakeme olan 16 • 7 • 1 
bf11yor. 3 - Çnnakl.:ab de tarihi bir yer (8) şartname ,.e e\'Eafını iÖrmek istiyen1e ·~.icra ~ılı_nacağı~dan ke~lf ve .. !er.:ıitl saat 10 da mahkemeye gelmedii~. ve~ 

Rozenta.ı Beln, meşhur iskelet n- 4 - /Jir IJa!rk (3), bir vakit (5) rin her gün öğleden e,·et ve p:ııarhğa g~rmek ıst.1.nn_Jerın her. gun ~gl~~<'n v~ki~ g~ndermediği takdirde ınuddıJ 
damdır. On beş yaşına girdiği "Ün. ro. 5 /laııuı (5) taJ'ıp 1 1 d kt' . d eal ve munakasava gırmek ıstıy~ıı ·j nın ıddı·ısını ı"krar ve "akalarr k• .... ı 

b :. - o an ann a va ı mua.)yenın e . . · . . ' • 11ır banı olduğu SÜl"Üden bir keçiye trıar- 6 _ Pcruılık \3), eı•de oturtmak (S) komi yonumuza teminatlarile birlikte lerın rnktı muayycrunde konnsy:> 'U· etmi~ addolunacağı tebligat ınak 
rttt ettiği için hap e gönderilmi;;tl Çı- 7 _ Şarlmı irıciui (8) müraC':ıntları. (~l) muza müracaatları. (:lG) na kaim olmak üzere ilan olunur. 
kınca hokkabazlığa ba tadı \e izalei B - Ak (2) , bilc.·11 (4) • ııı * • ılı • 

bfklrden dolayı tekrar hap c girdi. 9 - Oliim ( J) a. K. o. SA. AL. KOJl/S}'ON(J.V- a. K. o. SA. AL. K0"11SJ'O.VCJ.1\'· I tabı iş e" 
Yirmi bir yaşında iken l.91 metre bo- 10 - /Jwıalı.lık (d) DAN: DAN: • • • 
yunda ve 37 kilo ağırlığında idi. Bir 11 - Yokluk (d), cesur (d) .\ keri konak binasının tamiratı pa Gümü§IUYU hastanesinin tamiri pa- rınızı yapar 

.. :=!f:eF osfatlı ark Malt Hulisası~!~~~:~~-~~~?:~z~~ 
1erını ku v vetJendırıt• 
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Emniyet sandtlıı en118k Istanbul gümrükler aşmü- ja .. ._ .. ıc ........... I 
6 du··rıu··l!inden.· luJmetl ••ha ... aeye aaaran dua 

ÜZ d 
. ,.,.kl .,,. ........... lfal Nd-m aye esı ..... Waaaile mlftemllltmın Wz c11u6ae - :,.~ .. '.,.,, lllari...,. ınemurt•-

cepheainin badana, yağbboya vesair tamiratımn 8-7-931 çartamba 

K t'f k • ı • gilnll aleal mOnakuaıı yapılacaktır.Mimar veya mllbendis olmau Tamamına (2941) lira kı71111et tak-
8 arar 1 an 1 Jlzamgel• taliplerin bu baptaki ıeraite ittili buaulile beraber dlr edilen Arnavut klTla•• Yahudi 

Jenai mnklrda ... t 14 te ewakı lbimeyl ..e.teslılbea llq- aokatında klla ve atik 110 cffft 6 nu 
mldBrllkteld komilyoaa mllracaatlan. (312a •ara ile •aralrbm aaa bü~e bir lılalaa .... H.ap Merbunat•n clnı ve nev'il• 

No. .. vkl ve müttemilltı 

373 Beyothında Hüaeyin ala mahalle ..... Sakıa .. 
taa aolratmda eıki 94 v4: yeni 108 ~ eek• 
aen l>et IU'flll ana üsennde. ~rıır üç. katta 
1Mf ocla, iki afak aofa, bir çını tathR, bir mut· 
fak bir bodrum bir çıkma bir balkon •. !Jlr ~~ 
bir aalarmç, yirmi dart artın babçeyı havı bır 
hanenin tamamı. Ahmet Sabri Bey 

IOo 2IOO 2.183 Kacbkayibul• Olman al• mahall•i~ buu-cı 
-,1 eolaılPld• ~ 7 mükerrer -~· y~nı 6 numa
rab ,us yirmi .. ldz artın ana uzerınde ahpp 
iki katta altı eda, iki sofa, 'bir kiler bir tqbk, 
b" ....... bir ~lanuı " otu• arım ana he
.:,.. Mr adfak •• altı ,U. kırk iki artm bah· 
,.,ı laaTi bir baaeain tamamı. 

Zahide ve Makadder Hanımlar 

... 41330 .. ...,.,.ıund• MeputiJet maballeainia eaki Ah· 
met .., Ye ,,_ı Niılr aokatmda eaki 28 ve , .. 

ai 48 11......,..h üç ,OZ on &l'flD ana üzerinde kir
air Gç lNçuk katta (içti afak olmak Uzere on iki 
oda iki aofa bir mutfak, iki kiler, oclun ve ka
mürlük, hir tathk dört koridor, harici mermer 
utn methal, l»ir mermer antre bir ban10 o
deaı " NaJO mahalJi, bir ku1U (birinci katın 
zeminleri kartonpiyer ikinci katta tavam elvan 
cuneld.nlı aydınlık vardır.) iki mermer tene· 
keli Ye iki 1&hlt kazanh çamqırlık ve yüz yir· 
mi artm ana ttzerinde klrsfr ıaraj ve doksan ar 
tın ana üzerinde kirıir limonluk Ye irin yüz kırk 
bet artm bahçeyi n blıtaç.d• baYDU kalörifer ve 
aair tertibatı haTi 1Hr haaenin tamaau. (etrafa 
camelrinla sem ini çini daraçadır.) 

SaMJua H. tarafından bilvekile Hüınü Bey. 
-.C ıaso 4415 s.7otlunda Tem Tom .maballeainde Gül baba 

soJcatmda eald " yeni 9 numaralı ytiz altmıı 
artm ana Gzeriade tam klrıir altı katta ve ay· 
nca bodrumu ve bodnuaa oclun ve lcamürlük· 
leri lliriaci bt iki daired.n iltar.t olup ikiter 
oda ltlrer merdiYen altı l»ir kapıcı oduı; bir 
aatre, 2, 3, 4, 1, 8 ıncı katlarda birer sahan· 
lık ~roda, birer mualuiu haYi ikiter daire 
Jd on ıki daireden ibarettir Ye on artın araalıtı 
Mtf bif ~ yirmi 
lıineai. 1uiJe HUM Orhaa 

Mithat, Rıcl•an, Ha,....._, ve Ha 
dimünnaa Beyler. 

IOI m 8062 Bakır köy kariyeaind• Ce•izlik malWleainde 
muhuebeci sokiında "ki 43 ve reni SO nurna· 
ralı yet.mit iki arıın ana üzerinde ahıap bir f>u. 
çuk katta üç oda, bir çimento ev alb, bir mut· 
fak (odanm birinde yOk Ye dolap ve birinin 
semini çimentodar.) ve yirmi dlrt a11m bah· 
çeyi havi J,ir hanenin tamamı. 

Ane MefkUre Hanım 
..., 470I 92 llalat lllyünde Kartaltepe mahalleıinde incirli 

caddeaiade eaki 213 ve yeni 84, 54 mükerrer nu· 
maralı yüs doksan altı artın ana üzerinde ah· 
taP iki buçuk katta on üç oda ( odalann üçü ça• 
ti•• biri eandık oduıdll') bir tola, lrir kiler, hir 
~ini tatlık Wr kurnalı hamam, au clepoea (tofa 
camekln kapılıdır) yirmi artın ana berinde 

mutfak (maltızoc:aldı 1abit kazan Ye mmımr 
teknellclir.) altmıt artın arıa üzerinde ahır (iki 
,azlüdür) atik dört dönüm bin üç yüz yirmi 
d8rt arflD ve cedit ve bir dönüm on dokuz ev~ 
lele iki yü• yirmi artın .,._.ri haYI bir h.ıaenin 
tamımı. Ahmet Bey 

il l tllO 8117 Kuanpatada camiikeblr mahalleılnde nalbant 
10kafıncla e1ki 19 ve yeni 2S numaralı yüz kll'k 
'bet artın ana üzerinde ahıap üç katta yedi o· 
ela, iki eofa, bir çini avlu, odun Ye kamUrlük 
Wr lmltfak, bir çıkın• bir kuyu ve elli bet artm 
J,ahç.Ji haYI 1'ir hanenin tamamı. . 
O.mu Vuıf Bey Fatma Ye Hatıc:e Hanımlar. 

74t 3341 Mil KadıldfJGncle Oıman ağa elye.m Haıan Pata 
mahall•inde kurbajab dere ~~ 10kalda 
.. ki l 1 ve yeni 25 numaralı JÜ ~I bet U:"" 
ana u.rfnde klrair üç katta yeclı oda (bıri 
aanclık odasıdır) üç methal, bir sofa bir mut: 
fak, hir phnlt ve yüz kırk bet artın babçe11 
haYi l.lr hanenin tamamı. 

Nazlı Hanun 

ı_, l250 8550 BeJoilunda H üseyln al• mahaUeıinde blbel: 
eokainMia 9'ki 4 ve yeni 2 numaralı yet~ıt 
bet artıa .,.. üzerinde maa ~drum ve ç~tı kıır· 
air cllrt katta biri ıof adan mülrez camekinh ol
mak üaere bet oda bir antre bir merdiven batı 
iki çıkma bir mutfak odun ve kömürlük da· 
rap bir~ bir byuyu havi bir hanenin 
tamamı. Vaaıf Efendi ve Akaavya Hanım. 
(Seneden ,.az ve mahallen yetmit bet arırndan 
ibarettir.) 

.. 8652 KumıpefPda lefrikoa ınahalleılnde yeni çet· 
me IGkajıDcla •ki \'e 7enl 8 numaralı elff ar• 
;,Jı; ana ilaerind• aokalstaa bir 'ft arkadan .ahpp 
liG katta biri uf ak ol malt lıere ctart otf •~. ıkl so
fa, n alb •• ocak ve müıterek kuyu ve yuz otuz 

bap hanenla il - 1 - 911 tarJhine 

1 Aekerl 111eldepl• satan al111a 1con11.,...11 lllnllan ı müudff paartul dal dairede icra 
... -::':""::ı:--~~:--:---:-":""":'~~~~~~~~~----'· kıhnaa blrind Ye qık aıtbrmaaı 

Maltepe Piyade allf mektebi ihtiyacı için 150,000 kilo ekmek neticesinde (2000) liraya talibi uhte-
pazarbkla satan almacaktır. ihalesi 29 Temmuz 931 pazartesi sinde kalmış ise de bedeli mezbur 
gtna aaat 14 de Harbiye meLtebindeki mahalli mahsusunda icra kıymeti muha1111Rineye ••ıaran dun 
edilecektir. Talipln prtnamuini ı&rmek itoin komi••ona mil- görülmüş olmakla 20 - 7 - 931 tul· 

lan -s ı hine mUsadif pazartesi günü saRt 
~acaat ve iftirak İçİD de vakti muayyeninde hazır bulunmalan 14 ili 16 ya kadar ikinci n açık ırt-
ilAa olunur (17) tırması keza dairede icra kıbnacak-

altı arım (çatı altındadır.) tır. Arttırmaya iştirak için maham-
Saffet Hanım men kıymetinin yüzde '1 buçok nİ8ptı-

2el 1025 8153 Kasnnpaıada Seferikoz mahallesinde Yeni çeı· tinde tnıinat lllçal verilmek llzım-
me ıokağında 8 mükerrer ve yeni 8 - l numa- dır, Hakları tapa 81ıcillltlle sabit ol-
ralı seksen yedi arpn araa üzerinde aokalctan mıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
bir ve arkadan ahfap üç katta üç oda, iki aofa, ali.kadaranın ve irtifak hakkı aahiple-
bir mutfak, bir müıterek kuyuyu ve altmıı ee- rinin bu haklarını ve hususile faiz n 
ki& artın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. muarlfe dair olan lddialanm illa 

Saffet Hanım tarlllladen Hlbaren •t gün içinde 
(8652 heaap numaralı hane ile bir çab albnda- eYnlo miilıbltelırtle dairemize bikllr 
clır.) meleri lbundır. A1all halde hakla. 

az 37IO 1703 Kadıköyünde Ruim P&f& mahalletinde piyua n tapu aicilliiile ubK olmıyanlar 
arkası F eridi1e aokaimda eski 47 yeni 22 nu• satıt bedelinin paylatmasınctan ha. 
maralı Jiiz on U'flD ana üzerinde bir katı riç kalırlar. Müterakim vergi He be-
klrsir üç kab U...., olmak üzere dört katta tediye rmumları ve valuf fearesl 
yedi oda bir tahnit üç aofa bir tatlık bir mutfak mü,terlye aittir. Dalla fazla mal6-
l»ir balkon ve kırk dokuz IU'fm bahçeyi havi bir mat almak lltiytaler 1 - 7 - 931 
hanenin tamamı. tarihinden itibaren dairede a~ık bu. 

Nahit Bey. lun~urulacak olan arttırma prtna-
3054 14022 6711 Kadıköyünde Ruim p&f& mahalleainde tepe ınesıne 930 - 5469 nwrah doBpya 

aokajında etki 25, 25 mükerrer 25 mükerrer müracaatla derununda meveat Ye ma 
Ye yeni 36, 38, 40, 63 numaralı yüz on iki &J'fın hali~ mezk6rua •YUf Ye meeahuını 
ana üzerinde kirıir üç katta dört oda bamurba hayı vaziyet ve takdiri kıymet rapo
ne ve tuzluk mahalli harman .mahalli hir tulum- ranu ıörlip anlıJabileeılderi i1'n o-
ı.lı kuyuyu bayi fmnı ve lmk alb IU'flD ana lanur. (38) 

ünrinde ahırı ve yüz yirmi bet arpa ana ün- -------------
rinde kirıir iki katta iki oda iki aofa birı· ca· latanbıd Uıılnel tfOtlNf ınalılmnnfn. 

den: 
mekanlıdır bir antre bir mutfak ve albnda iki 
dükkim ve altmıt aekiz arıın bahçeyi havi Aziz Bey altyldne ikame ettiii • 
'bir fınn ve iki dükkan ve bir hanenin tamamı. la~ak ~avuının tahkllatı . esnasında 

Ahmet Nahit Bey. m.üddeı Et~ Bey Aziz Beyın Sepon 
(Hanenin bir odaaı fırın tarafından it1al l • Cıvan ef endıye vermesi lbım gelen 
maktadır.) 0 un meblağı vermediğini, bunu kendisinin 

1097 4200 67"'2 KtM:lıköyünde Oıman aja el:y:emı Rasim p bizzat tedi~e ettitfni ve ancak tecUyeyi 
ID&laallesinde Söiütlü çe.ıme ıokajında eıkiia vesaik ile ıs pat. e~e~iyettılladea Y~ 
mükerrer ve yenı 279 n~ \ki yüz araın ar- min teklif ettlimı aoyl ..... tin ıifemın 
aa üzerinde üstünde müıtec:lr tarafmdan haltın- mUnceah girUld~Uaden ikametgah: 
mut bir oda arkada harman mahalli ve mutfak meçh~l olan müddeialeyhe ilinen 
olarak kull lan mabalr iki 1 x... tebllğıne ve muayyen olan günde gel· 
ha . . sm 1 Ye on &l'flD ara 1•a medlff takdirde mUddefnln Sepoa Cl-

Yı b1r f mnın tamamı ( elyeYDı eczane olarak f dl 1 bo ı!~ed:.ır..: • ~ 
kullanılmak1t,dır.) van e en ye o an reana vu ... ıu-

Meh t K 1 B z l"h N . H dluı teeyyit •balı olacatının ilin va-
428 t 732 6775 K me. -:ma · e 1 a acı ye rakuma derclne ve llln ~n 20 giln 

.~rtalda Maltepe kany~ınde kuru çeıme mev- müddet ta inine ve tahkikatının 19 
kiınde umum 145 Ye yenı 8 numaralı yüz arıın 1 
ar .. · d bi , __ .. _ 1...11. -'- b. L-..... L.. 1 temmuz 931 pazar rUnU saat 14 de ta 

ıa uzerın e r ~ .. r.... ır aau &a&T-P o ı:ı·tn k lld"ğ' t-Lll 
ın k il .k. le tta d'"rt _... bir b. f 11\ e arar ver ı ı oı:ıu i makamı· 

a sere ı ı a o uua antre ır ao a k · ı -•· -- l bı· _ L lb .. . d b. na aım o m- UM:H il n olunur. r -.nın ve ona arım ana uzerın e ır mut- (ıatn 

f~ve iki yüz ıeben altı arım bahçeyi havi • 
hır hanenin tamamı (haricen ahıap bir merdi- latanbul dördüncü kra Waılrwfn. 
venle ikinci kata çıkılır) (hanenin Uatünde "7,, den: 

~ara ~·~~ olduiu icra beyanname- Tamamına 45800 lira kıymet tak-
ınde ı&atenlllllftır.) dlr edilen Beşlttaı Tefrikiye mahal-

1232 5000 6821 Fatma Hamm ve Yuauf ala. l•I atik hamamcı cedit bahçe ve gti-
~~dıköyüı:ıde ~ıman aia mahalleainde eeki li.tan eokaklarında atik 5 mükerrer 
udaverdı y, yenı hasırcı batı aokajında eaki cedit 48,2 nmnaralı maa arsa kısmea 

~=e yeni 42 No .. yüz doksan artm ana üzerinde na tamam k~r apartıman açık art
a cab "htaP ıld buçuk katta on oda (odalann tırmaya konulmuı olup 20 - 7 - 931 

~ti ~çUk ve ikiıi camekinlı bllmeabı) iki ao- tarihinde prtnamesl divanhaneye aalt l>ır kü~ü~ tal'lık bir ~n bir tulm:abalı kuyu •larak 3 _ 8 _ 93l tarihine m ... lf 
ell~nda ıkı bod~ ':e harice methalı vardır ve pazartffl günü aaat H ten 16 yaka· 

ı artın araa uzerınde kurnalı hamam ve mut· dar ı..tanbul dördUnctl icra dalreein· 
t~~ Ye irin üç ,-üz altmıt arım bahçeyi havi bir de açık arttınna ile satılacaktır. 

enin tamamı. Arttırma birincidir. Arttırmaya itti· 

31 O 
Zekiye Hanım vekili Niyazi B. rak fçln yibde 7 teminat ak--ı ah-

71 l 19211 -'-··c1---' . h ~ .a\a -.na& rum Me met pap. mahallesinde nır. Müterakim versf, beledi)'• rmD· 
medre.e sokağında .. ,'d 14 •e yeni 18 nwnara· mu ,.akıl lcareai miifteriye aittir. 
~~Trt Jiiz yetmiı altı arıın arıad~ ibaret mün· Haldan tapa sicilli ile aabit olmıyan 

m hane arıuının lame.mı. Bır kuyu vardır. ipotekli alacaklılarla diler alüada-
2034 

9492 
Ahmet Hamdi Bey. ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 

Çeknıel köyünde eaki haıtanc ve yeni Retadiye bu haklannı ve hususile faiz ve masa 
ıo ağında eski 2, 4, 5 mükerrer ve yeni 7-1 nu• rlfe dair olan iddialarını Ala ta. 
maralı ytlz altmıı artm ana üzerinde ahfap iki rfhlndea itibaren 20 gOn içinde ev-
~çuk katta ıkiıi ıaadık odaaı olmak üzere ee- rakı mu.bitelerlle bildirmeleri lazım 
~ız oda bir mutfak iki paulhane bir daraçayı Ye dır. ADI halde hakları tapu slcllll 

h
Gç ~i~lbn dok~s 7üz otuz artın bai ve bahçeyi ile sabit olmıyaalar satıı bedeli pay 
avı bar hanenm tamamı. laf111asından hariç kalırlar. Alika _ 

Y k d 
• Saime Hannn. darlann icra, lflls kanununun 119 un 

. ~ ar a ~ını ve nevile mevki Ye milttemilitı yanlı emllk 61 ca maddesi hükmüne 16re hareket et 
~ ~üddetle ıcra kılrn~n aleni müzayede neticeaincle hizalannda mel eri f aıla maltmat almak lstlyen
~oıterılen bed~lle~le ta~_ıpleri üıre~inde takarrür ederek birinci ihal•i lerln 930 - 114 doysa numaruı ile 
ıcr!' ye ~:ı bı! ıün mucl~etle muzayede1e va.zedilmit ve 1 aiuıtoı memuriyetlmlze mtiracaatları ilAn 
tarıbıne müaadıf cumarteaı pnü aaat on dörtten itibaren müzayede- olunur. 
ye mübqeret olunarak aaat on bet bucalcta muhammen kıymetini 
ıeçtiii takdirde kat'i kararlanmn çekilmesi mukarrer hulttftlllUf ol• 1 
duiundan talip olanların mealriir günde saat on •• buçula kadar 1an- ZA YiLER 1 
dık idareaine müracaat eılesneleri Ye aaat on bet buçuktan sonra YU• -..----------'-
lcubulacak müracaatların kabul edilmi1eceii ve mealcUr emlilce enel- Mektep tabadetnamemi zayi 
ce talip olanlann ~t'.t karar eınaıınd~ ha~ır b~lunmadılclan ve baş- eltim. Yenisini çıkaracağımdan 
ka talip zuhur ejlechlı takdirde evYelkı lalıplenn müzayededen çe· htıkmn yoktur. (329 
kilmit addolunacaklan lüzumu ilin olunur. j75 numarada lbrahim og.u Halil 
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Çukurçeşme yanında Taşbın oda 
Senet No. 
2704 - Kartalın Dolay oba karjyesinde mukim Hasan ağa oğlu Sa· ı 

lim ağanın 5 teşrini evvel 31 O tarihli ve 65 rakamı ebvaplı 
tapu senedile uhdesinde mukayyet Dolay oba kariyeainde 
Sw.fra mevkiinde kain atik bir dönüm 2 evlek cedit 13 evlek 
18 arşın 59 girah miktarında bir kıt'a tarlanın tama.mı ve 

yine 17 · 12 - 339 tarihli ve cedit 4171 • 37 numaralı tapu ae~ 
nedile ·ı~hdesinde mukayyet mezktlr kariyenin Kartal catl
desind e atik bir dönüm 2 evleği havi mukaddema bağ el
yevm lerlarun tamamı ve yine 17 - 12 • 339 tarihli ve 
4659 - 28 numaralı ta.{J ı ıenedile uhdesinde mukayyet mez 
ktlr kariyenin Zeytin ağılı mevkiinde ki.in atik 3 dönüm 2 
evleğfhavi mukaddema bağ elyevm tarlamn tamamı. 

2537- Kartalda mukim Tahsin Efendi oğlu Hulusi ve Remzi E
fendilerle Osman ve Alemdar kerimesi Ayte Hanımın 
10 • 12 - 335 tarihli ve 2116 • 12 numaralı tapu senedile şa
yian uhdelerinde mukayyet Kartalda Çimenler mevkiinde 
6 dCSnümü ha'Vi bir kıt'a tarlanın tamamı. 

2575 - Kartalda Kurt kariyesinde mukim İsmail ağa oğlu Y ah
ya ağanm 17 • 7 • 329 tarihli ve 75 numaralı tapu ıenedile 
uhdeıinde mukayyet Kartalın Kurt kariyesinde Büyük
ler pınarında kain atik 3 dönümü haTi bir kıt'a tarlanın 
tamamı ve yine 17 • 7 • 329 tarihli ve 33 rakamı ebvaplı 
tapu senedile uhdesinde mukayyet Kartalın Kurt kariye
ıinde büyükler pınan mevkiinde kain atik 9 dönümü havi 
bir kıt'a tarlanın tamaü.Jı ve yine 17 • 7 • 329 tarihli ve bir 
rakamı ebvaplı tapu senedi ile uhdesinde mukayyet Kurt 
kariyeıinde Büyükler pınarında kain atik 6 dönümü havi 
bir kıt'a tarlanın tamamı. 

2583 - Maltepede mukim miralay Şükrü Bey oğlu Ahmet F ahret· 
tin Beyin 3 - 7 • 338 tarihli ve cedit 113! - 29'numaralı tapu 
Mnedile uhdesinde mukayyet Maltepe leariyesinde Diri· 
fos mevkiinde kain 6 dönüm 3 evleği havi bir kıt'a tarlan,n 
tamamı. 

2592- Kartalın Dolay oba kariyesinde mukim bahçıvan esnafın· 
dan Salih oğullanndan Ali ağa oğlu Nuri Efendinin 
l 7 • 9 • 319 tarihli ve 2 rakamı ebvaplr tapu senedile uhdt·
sinde mukayyet Kartalın Dolay oba kariyesinin Kaynarca 
mevkiinde kain mukaddema tarla elyevm maa kuyu dolabı 
havi bostanın mülkü ile üç dönüm miktannda boıtan ye
rinin tamamı olup iki senetle tasarruf edilmektedir. 

2596 - Kartalda mukim bahçıvan esnafından nalbant Fethullah 
usta oğlu Ali çavuşun 8 • 8 • 337 tarihli Te 5255 • 7 numa
ralı ~apu senedi ile uhdesinde mukayyet Kartalda yalnız 
aervi mevkiinde iki dönüm miktarında bir kıt'a tarlarun 
tama.mı ve yine 30 • 8 - 327 tarihli ve 86 numaralı tapu 
ıenedile uhdesinde mukayyet Kartalda yalmz se"i mevki
inde atflt iki dönüm mıktannda bir kıt'a viınelik yerinin ta
mann Te yine 30 • 8 - 327 tarihli ve 86 numaralı tapu •e· 
nedi ile ayni mevki ve hudutlarla uhdesinde mukayyet 
mezkUr vişneliğin mülkü etçannın tamamı. 

2594 - Kartalda mukim İstepan kerimesi Dimitra Nuhinin 27 • 5 
338 tarihli ve 1798 • 48 numaralı tapu senedile uhdesinde 
mukayyet Yakacık kariyesinde Savaklar mevkiinde kain 
atik 6 dönüm miktuında mukaddema bağ elyevm 
bir kıt'a tarlanın tamamı. 

2602 - Bostancıda Yeni mahallede mukim Mehmet Efendi kızı 
Ülfet Hanımın 25 • 9 - 329 tarihli tapu senedile uhdesinde 
mukayyet Kartalın b9.!ı büyük kariyesinde ceserbent ka· 
vaklı başı mevkiinde kain atik 2 dönüm 195 zira miktann· 
da bir kıt'a müfrez tarlanm tamamı. 

2603 - Kartalda mukim bacı Mustafa zade Net' et Efendinin 
23 - 1 O • 338 tarihli ve 2680 • 77 numaralı tapu senedi ile 
Şayian uhdesinde mukayyet Kartalda yalmz servi mevki
inde kiin 3 dönüm miL."1arında bir kıt'a tarlanın 288 hiıse 
itibrile 156 hiueıi Ve'! yine 23 • 10 - 338 tarihli ve 2707 • 1 
numaralı tapu senedile tayian uhdesinde mukayyet Kar
talda meteli ayazma mt-vkiinde kiin 2 dönüm miktarında 

bir kıt'a tarlanın 288 hi11e itibarile 156 hiuesi. 

2500- Kartalın Samandıra kariyesinde mukim Riza Bey oğul· 
ları Remzi ve lsmail Beylerle kerimesi Fahriye ve Melek 

bammların 27 • 8 • 337 tarihli ve cedit 873 - 11 numaralı 
tapu senedile mütesaviyen uhdelerinde mukayyet Kartalın 
Samandıra kariyesinin Hamam ardı mevkiinde kain atik 
6 dönüm miktarında bir kıt'a bahçenin tamamı ve yine 
27 - 8 • c37 tarihli Te 932 • 9 cedit numaralı tapu senedi ile 
mütesaviyen uhdelerinde mukayyet Kartalm Samandıra 

Senet No. Marmarayı nezaretli 9 numaralı. be~..,. 
kariyesinde Bakkalı l<ebir tarafında kiin atik 80 dönümü ve müştemilltlı müceddet ktrgtt 

havi bir kıt'a tarlanın tamamı. satı!ılınr. içindekilere milracaat_:_-.--

2607 - Kartalda .mukim hacı Mustafa efendi oğlu Neı'et Efendi- Kiralık Ev da 
nin 1 • 5 - 337 tarihli ve cedit 2678 - 75 numaralı tapu se- Harbiyede Sipahi ocağı kartısı:,,. 
nedile sabıka uhdesinde'! mukayyet Kartalda Meteli aya.ı· ~·erah ıparnmını yanında 169 nu u. 
ma mevkiinde kain atik bir dönüm iki evlek miktarında rafı ev kiralıktır On odası, terkOI 

mukaddem bağ elyevm müfrez tarlanın 288 hi11e itibarile elektriği ve bahçesi vardır. 9 
156 hissesi ve yine 10 • 5 • 337 tarihli ve cedit 2681 • 78 Evi görmek ve konuşmak ıçın I il" 

dekilere müracaat edilmesL 
numaralı tapu senedi ile ıayian uhdesinde mukayyet Kar- s,pk 
talda meıeli ayazma mevkiinde kain atik bir dönüm 3 ev- Kiralık aparbman Bebekte 1" 
lek miktarında mukaddem bağ elyevm müfrez tarlanın aparumanL E.lekmk, gaz, kalurifer, blll 
288 hiaae itibarile 156 hiHeıi . daimi ııeak su ve kayıkhane· 

Telefon 20107 ~ 
2506 - Kartalın teYhli kariyeıinde mukim Mehmet ağa ze-ycesi -==========~~~ 

Hatice Hanım ve oğlu Ahmet Efendi ve kızı Fatma ve hafi- MuteferTlk kUçUk Hin~ 
desi Mükerrem hanımların 12 • 9 • 337 tarihli Te 486 - 51 Muayenehane, idarehane ; 
numaralı tapu senedi ile mütesaviyen uhdelerinde mukay· veya ikamet için fki havadar odtt 
yet Kartalın teYhli kariyesinde kaynarca mevkiinde ki.in sofa ve bir halldan mürekkep bir 111' 
4 dönümü havi bir kıt'a tarlanın tamamı Te yine 12 - 9 • müsait şeraitte kiralanacaknr. ~ 

337 tarihli ve 1525. 50 numaralı tapu senedi ile mütesa'Vİyen caddesinde 55 No. lı Muallimler klfll"' 
nuine müracaat. uhdelerinde mukayyet kavak pınarında kiin atik 3 dönu- ____________ / 

mü havi bir lot' a tarlanın tamamı. Pora - Kcfalıdc yahut cml~.j 
2520 - Kartalın Dolay oba kal'iyesinde mukim Muıtafa kızı Ziyne- binile veririz, kcfillerinizi yahut e 

ti hanımın ağustoı 324 tarihli ve 54 numaralı tapu senedi nizi bize mektupla bildiriniz, aı 
ile uhdesinde mukayyet Kartalda dolay oba kariyesinde içine 6 kurusluk pul koyunn 
göbra ovasında kain atik bir dönüm iki eTlek cedit 13 ev· Jstınbul Postanesinde No. 

lek 78 arşın miktannda bir kıt'a tarlamn tamamı. Emlikinizi ıatmak - Yabot 

2525- Kartalın Babalar kad'fesinde mukim Etbmn aia kığı Mü- ralamak lçin 9·12 arasında müracW 
berra hanımın 1 • 12 • 334 tarihli ve 7 rakamı ebTaplı tapu nlz, tramvaya, iskeleye, şimendifere Y 
ıenedi ile uhdesinde mukayyet Kartalın Dolay oba kariye· olanlar milreecahnr. 
ıinde Köprü ovasında kain & dtillÜlll IDÜdaftMla"'We'~Jat•a Istanbul dördüncü Vakı~ 
tarlanın tamamrve yine mezkirılrariyede~tlen.inde Aımakat 29 Unlonkb 

kain 8 dönüm 2 evleği ha'Vi bir kıt'a müfrez tarlanın tama· Memur ve memure İltiyoruı""' 
mı ve yine 1 - 12 • 334 tarihli ve 11 rakamı ebTaplı tapu işiniz olmadığı zamanlarda çalı~ 
senedi ile uhdesinde mukayyet mezk\ir kariyede Ayazma ayda 90 liradan fazla kazanabill~sllf 
civarında kain 4 dönümü havi müfrez bir kıt'a tarlanm bize mektupla sorunuz, mektup içıne 

tamamı ve yine 1 • 12 -334 tarihli Te 17 rakamı ebvaplı ta- kuruşluk pul koyunuz. 
pu ıenedi ile uhdesinde .mukayyet mezkUr kariyede Zey· Istanbul Postantsinde No. .ad' 
tin ağılı mevkiinde kain 8 dönümü havi bir kıt'a tarlanın -
tamamı. DarOşşafaka 

Yukarda tapu senetlerinden numaralan ile mevkileri ve miktar UdOrlftx.A-deOS 
ve envaı çıkarılalı gayri menkul mallar ıahipleri borçlarım yapılan M k mb b li 15 uu dn yaf, 

br - diki · d d 1 b il l ak .. e te in lr sene k yağ, zey 
te ıgata rag~e? ve'"n:'e enn en .. o ayı u ma ar satı m uzere ve sair erzaln kıpah zarf usulü aıöı"' 
26 • 4 • 931 tarıhınde hır buçuk ay muddetle açık arttmnaya çıkarıl· kısa Ue ılınacakbr. Temmuzun J3 urıc:4 
mıttı. Bu müddet zarfında talip çıkmadıiı için bu kekrre icra ve ifll\s pazartesi günü saat (14) te zarflar açt1'• 
kanununa tevfikan yirmi gün müddetle ikinci arttırmaya konulmı1t· catından talip olanlmn o zamana k•~ 
tur Talip olanların ihale günü olan 20 • 7 • 931 tarihine müaadif pa- şarmamelerl elde etmek üzere Nuruo% 

. · .. ·· ·· k d · t b '--- 1 b I L--· l niye camii mahfelinde Cemiyeti 'f 
zartesı gunu saat uçe a ar zıraa anaaaımn stan u ıuucaıne ge - slyei isllmlye merkezine müracaatları .,t 
meleri ilan olunur. tekliflerini havı zarftan mezkılr pazartetf 

Maarif vekalet inden: 
Orta tedrisat beden terbiyesi maallimi olmak istiyenler için 

bu eylülün 1 inci salı gtinil latanbul Kız muallim mektebinde 
bir imtihan açılacaktır. 

Maarif vekileti, bu imtihanda muvaffak olup ehliyetname 
alanları lüzum gördükçe orta mektepler bedenin terbiyesi mual· 
limi tayin edilecektir. Ancak bu ehliyetnameli muallimlere orta 
tedrisat mekteplerinde istihdamı icabetmediği zaman ilk mektep 
muallimliğinde tekrar kullanabilecektir. 

Tam devreli lise ve muallim mektebi mezunJanndan olup ta 
20 den aşağı 45 den yukarı olmayan ve ahvali ııhbiyesi mflaait 
bulunan taliplerin tasdikli evrakı milıpite ve sıhhat raporlarile 
fiş ve fotoğraflarını arzuballerine raptederek nihayet ajustos 
iptidasına kadar vekilete müracaatlan tlAn olunur. (417) 

güoil saat 14tenevvel tevdi etmele~ 
iLAN 

Türk Anonim elektrik şi~e&J! 
(Satgazel) denilen lstanbulda b• 

1 
gazı ve elektrik ve teşebbüsatı ":. 
iye Türk Anonim şirketi gerek ll• t 
gazı ve gerek elektriğe dair ıaua11111 i• 
tın apfıda muharrer şubelerinde . ~ 
IA tefrik ita edilmesi hususunda ftıl 
etmişlerdir: 

lstanbul: Beyazıt elektrik evi. 
Kadıköy: Mühürdar caddesi 

No. 73-75 
Üsküdar: İskele başı. .. 

11 
Binaenaleyh, bilcümle abonolll' ... _~ . ., .. 

muamelatı, müracaat ve para ıeu11 

Kilis hudut 
danhğından: 

tı için . balada mezldir şubelere 111ii~; 
caat et!Mleri muhterem ahaliden rı 

taburu kuman- olunur. (29) 
---=-~~--~--------:----

Kilis hudut taburunun 931 ıeneai zarfında iaıesine muktazi 
alta numaralı elekten geçmek suretile istihul olunacak beher 
kilo on üç kuruıun kıymeti muhammeneli yüz on yedi bin 
yedi yüz kilo un 21 Haziran 931 tarihinden itibaren 21 giln 
müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazolunmut
tur. ihale muamelesi 11 Temmuz 931 tarihine müsadif Cumartesi 
gilnil saat 14 de Kilis hudut taburu kumandanJıiı dairesinde 
icra kıbnacaf'ından taliplerin yeYmi mezldir ve saatte teminab 
muvakkate akçasile teklifnamelerini hamilen gelmeleri vqeraiti 
öjrenmek iıtiyenlerin tabura mllracaatlan ilin olunur. (418) 

0 ak U d • r h•I• sınamasında I• 
Ateşten gömlek mümessiU: grtu 

1 rol Muhsin, Bediı.a Muvahhit, duhul ' 
ye 10 kuruştur. 

---Dr. lbıan Sami __ .. 

Öksürük Şurubu 
Ôksürilk ve nefes darhj'ı için 
pek tesirli illçbr. Dinnyol• 
Sultan Mahmut tilrbeıi No. 189 


