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Kuponsuz 
piyan komuz 
Numa ... ıann11zı 

biriktiriniz 

~ 0105 

Tafslllt 2 inci sayıfamızda ) 

TeleCOn7"(idare) 2.4370 - (Y~zı işle~i) 2.437ı-s;yısı 5K~ruq. 
~=· 

Meclis Yakında Mühim LAyihaların Müzakeresine Başlıyacak 
Vergi kanunları tetkik ediliyor 

Veraset vergisi 1.8.yihası 
encümende kabul edildi 

Yeni kadro ve bütçeler 
·' 

Dünden itibaren tatbikata başlandı 

Müskirat inhisarı, tasarr.ıif 
maksadile taşınacak· Rttsumat muhafaza idaresliıln yeni teşki

l 1Atma alt kanun IAylhası tetkik olunuyor 

Maliye cndimenl reisi Çorum meb·usu 
ismet B. 

Ankara, 1 (Telefon) - Mec
lis encümenleri faaliyetlerine de
vam ediyorlar. 

Maliye encümeninde muamele 
veraset ve intikal vergileri ka· 

nununun tadiline dair layihalar 
miizakere edildi ve bazı tadillt 
yapalarak tetkikat neticelendi
rildi. 

Milli mlldafaa encllmenide ril
sumat muhafaza memurlanna ait 
Jijihayı mliza~ere etti. Encllmen 
IAyibayı esas itibarile muvafık 
buldu. 

Bu liyibaya göre gümrllk mu• 
hafaza idaresi askeri teşkillta 
göre tenıik olunacalc, muhafaza 
tabur ve böUikleri tqkil edile
cektir. Bu teıkilat ihtiyat zabit· 
lerinden ve ordudan arzu eden 
ubitlerden ibaret bir zabitan Üç aylık maaslann dünden itibtren maliye tahsil şubelerinde tediyesine başlan· 

mıştır. Resmimiz Fatih maliye tahsil şubesi önündeki manzarayı gösteriyor 
kadroıu tarafından idare oluna· 

Dllnden itibaren dairelerd.e ve inhi- miştir. Ucretle müstahdem 400 ornıan 
caktır. sarlarda yeni bütçe ve kadroların tat- memurunun da vazifesine nihayet ' 'e. 

Aynca tefkilitnı bir de baı bildne kısmen başlanmştır. rilmiştir. 
kumandanı olacak Ye bu baıku· Devlet ,uraS1nda Matbuat mUdUrlUIUnde . 
mandan geni§ sallbiyetleri haiz .Mazbata kalemi müdürü Kbım B. TeşkilAt ilga edilmiş ve hariciyede 
bulunacaktır. · ile 13 memurun vazifesi.ne nihayet ve· kalan matbuatı ecnebiye kalemi mü· 

Diğer encümenler de yeni il· rilmiştir. aürlUğüne neşriyat müdürü Safa B, 
yibalar üzerinde tetkikatlarına lkb-t veklletlnde dahiliye kalemi mahsus müdürlüğüne 
devam etmektedirler. Yakında Geçen sene ihdas edilen orman mu- bağlanan dahili matbuat bürosu teşek 
mecliste bu liyihalann müzake· hafaza memurJuğu teşkilatı J~ğvedil- (Liı.tf en ıagilegi çeviriniz) 
resine intizar oluumak(adır. 

Versayda çizilen hudutları 
kat'iyen tanımıfacağız ! 

Mü•abakamız yaklapyor 

44W - J 

Müsahakamıza iştirak cdenlcrdtıı 
Polln Vldas Hanım 

------ *** ------
1\lüsabakamız size 
muvaffakıyet ve 
şeref verecek 



Yeni kadro ve a.ıet11~..ı.ı 
bütçeler 8tad7om için yer hl· 

Bir kadın mahkeme- < Osrarafı ı inci sayıtamıw l IA bulanamadı 
de tevkif edlldl külüne de matbuat miiıwe,.risJıriıul• iataa.,ulcla yapılacak ltadyo-

Feridiyeda ey ahibui Müae•- Maam•er Bey tayin. •dilMiftir. Aynı •aa 1eri laakk•da belediye fen 
.., ftseı.hıt laaaımlar, Mifer- tarihi ntffmuuı llf'friyatı tatil elaa- lıeyeti ml4larlip IMaia tetkibt 
ref ha- iwiacle bir km teni- 111uıtur. ile ujhfmaktachr. Sporcalw 
Hk lfretecekleri vaadile kaadı- lnhlMrlartla birlikte yaptlan dolaımalarda 
rarak fulıap tepikten mamaaen Ma.kirat ieJai1&rıaıa ı.taabal n Yenia,.hçe, ÇukutbOltan. Dol• 
din lstanbal ikinci c ... mahke- tqra teıkilltuulaa ı.w ıH•u açtlcta maballçedeki Eltalth Amire , 
mesiade muhakeme ediJmiılerdir. kalmıştır. İdare bu meauarlara, bere-- Bel.U ıazinoıu -_yrı ayrı tizden 
Mahkeme, MGnener ffammı tev· lar kanunu 111adbince on he, cüllk ıeçirilmiıtir. Eıtabh Amirenin 
idi ......... Mulaakeme, tahki- naaatlanaı Yt~eeldlr. 14anain t"- bul•4atu yer ttadyom i(m mil· 
kaba baH için kal1Dlfbr. taahl teflri1Uıll4a a(ık&a kalaa otuı naıip tlrllmliı iaede huruaaaa 
Ardında• a.Urllen komUnlaUlk bq memur Yardır. Runlann i~indt du oldutu anla1alm11tır. Y eai· 

•••aalan bir •lifetti!, ıc •tf•ttif ••mi, Hr bahçe •• ÇukanMtaaı da mpor-
AJdmdu oetirilen kom- · tl"k kimy .. er, Jatanbu1 Bat111iidtirliitil cular hejenmemiıtir. Belri bıh· 

IUriklta -.:.alan din uu:..ı. imalathaaeııd müdürü n ~Atibi, i41artl çeaiaia yeri belediyece ve ıpor-
ı ıdtdlik~ .ap e41·..; IMı-Md:re ••a1Hllt --••r ••a..iali- allar tarafmdaa beteeilmit ltu

lenlir. iaticYaplara bugün d~vam fi, her şuh.den 4--:i mftllur fa~rika. nun llıeriae eıki hanedana ait 
ohmıcakbr. lardan 12 rMmur .ardır. l~lerınd•n olu ltu yerin •ekili eeki •aliye 

Bir ...U- 3 - 8 ·~ (lkanlaaı.r ilk .... anere tekrar alı· naıırlamtclan Teriik heyle tema-
hap•• mahklm oltlu nacaklardır. Maqlarda da bir ~ok ta ~~ _ı~lmiftir. Teftik B. anaya 

Polis mllteferrika mutemetli- dillt vardır. Birinci sınıf raöfetti,ıe. 50000 lira istemiftir. Halbuki 
... h tuYln aadıjmdan rbl ..atlan 300 ere, ildad .,.,, ••· ..U..w.Jer tarahadu yapalaa 
716 .. "wr ıtille ıeçirmelde fet&ifleria 250 41• 22.4> liraya, ~~• kqifte bu yerin buıtmkll kı1· 
~ JlalatAr efadi, .. lf •lfettifltria 208 ~ •inhtl f • 1500 ti Jd L-!-

W ·"-_...;:_~. 3 ·- ... ı •ltet&iflerill •e • Uıa•a• 175 me ının ra o uju ta11111111 _.._. - edilmiftir. Bu vaıiyet Ozeriae 
aft ..... ......_ e41 '(\ir. Hra1a ia•trilmipir. Klfettif ••Yilı· b I el Alla .,, ,.. .. _ ba Mi .... Jeriala -. .... n ue ura elacütır. .... e e iJe pazarhja firif•it iwle 

iı11f 1 I ..... ; .. ılliiilW-. .. lene wftal• 1•riM ..._ lllir Teftik B. fiati hiçte iadiremi1e-
- ı- e !titri MM .. n-...~ ._lana ... c:;:· llyleaif, paurhk da aki• 

G 1 <•· ... ·- u-.a- u ... :_ ..___.. _.....__ La m·•ır. Şi .. ~.· yeaı"cle• L .. •-a Kaılı• ,...... •*--• an ...., ~.-. __,. ..._. ....... • "9" a ıı • 
•-••• lla• wertWI .... rıar, ba• ...._. lla'- al· bir arla aranmaktadır. 
Ylljlu.. ıl• Miat "pa .... " ............. .,... aıa.v .. ı lteletllr• huduttan ••dik 

.... 1111111 l•ııiııl Ef., 411- alır akkrdır. Mlltll 

.... lnılt8a J..8111111 ibmd&n lah•n• fi•dl kl••wta Muun Yai teıkillta .elki,eye pre 
. •n'okı•t eclll •,1 ft S buçak Tltla inltiun kaı11••daki Wll&Ja uk bel..U,nia huchatla E 
RaeJe mahldlm olmuıtur. Ken- 11 n ba 11aretle Mnede 20 Mil ltra d• n reçen ,. 
cliainin dnkklnımn Emlik ban• ha tasarruf temini dötünölmektedir. llWe tubilt eclileit Te tadile 
kı•M ...... •allarmm da ıi- Tütün inlaiarını• ka..,..ıadaki bina.. eclilmek llfre laeyeti •ekile1e 
ıortah oldaiu •nlqdlalfbr. timdi tiitin iureöaia mahueltt kıs.. fllld-ilmiftir. 

au vardır. Bu kıaun idarenin bulun· iltaabüm ye•i l.elediye la .. 
Gandl7e yardım eden ctutu w.a,.. natıet1nu.1d1r. dun ı.e1eti vekitece taıclik edi-
Amerlkalı prof esir •• ,........... lerek clalliliye •eklleti ......aeıile 

A __ ..:ı___ Bütçe endnMni Seyrüıefainin 11111• clla a,.ı.m,.,.. rhderilmittlr. 
.ı~ ,,...~--- O~o cluülfl.~u nkkat bü~l 825,12$ Hrt olarak ki· Yeoi lalldat k. · · lti-
~ma17at mlclem. profalr M~- bal et•iftir. t•are n•...,..••• ytnl ru clalıa kil •:ı~....,.. 
!91' ıec• .... Bo•bayda bir tltn .... , " lcrttli 1Mm.r1nlar i• ç Y9 r. 
koaf_..u irat ederek ( Gandi) tlas edilmiyecek n ikramiye fa•Hama Ek!"ek 10 .-ra. •rtb 
ain ilb ettiji mldcleti iıyam dan ıtimdtllk •rff,aıta ın.ıaaal•ı'·a· Beleclıye •ark komııyonu din 
.. nn bahMtmif •e ba koafe- eaktır. · toplaa•lf• elemek fiatine 10 pa· 
rwta •Hiacliltın ita laarekette A~llyMe ra ıammederek 9 ku1111 oa pa· 
munffak olduiu takdirde inunla- Adliyeni• huiru n tt-uı a1l•· ra, fraacala7a 20 para zam•e-
i• elit M;li .. e en luymetlihediyeyi nna ait iki ayhk •uvaJlkat bit~, de~. 1!,S lrurat olarak teepit 
tn.lfm etmit olacakbr» demiıti. dün t•h!Jt oııı11ınaJtl1r. MaqJary bir etmııtar. 

Profalr (Miller)ia l»u alderi, tehHdll yoktur. Tol••• kadrwu· Gizil inllatah'9mia lüielli•e-
Hindfltucla İIJan talarik Ye t~ nun bastill yahut yama ttltlijl •11hta- lerl oltkll• lhMr edl• 

Defterdarldda: 

Bu ne vergisi? 
Not..I• ~•fterdtlrhk hakkında 

.... ,.,. tettı, h•r•tln• 
111Urac .. t etti 

Mali HDUta '" ,ann Maliye 
tahml ;aheal memutlan noterlere 
mOracaat ederek 917 ıneain· 
deftberi mtııtahde•iıe verdikleri 
mıwifi ıaruriyeclea kaıanç •er· 
si•i iıtemiılerdir. 

Memurlar ayrıca bıraktıkları 
ltir telalii ile ban•n melctum 
Y•fİ addedildiji i~in bir miıli 
ceza tahakkuk ettirildij'inide ln1-
clinaiflerdir. 

Noterler, kendileri ve mtııtah
demleri için henene ytızlerce lira 
lcuaaç •e..,W •erdikleri Ye 
makbuzları ellerinde bulunduju 
için bu •erıi1e Te rea•t •aft• 
.zene defterleriade yudı m .. af. 
lannın defterdarlıkça naaıl mektum 
adcledildijiae hayret etmiflerclir • 

Mallı• leftlf h.,.Une ... ,._, 
Bu suretle ilteeilea •erJi •O· 

ilim 1rir JM6a hlttaiu için DO· 

terler clla keadl anlarmcla top
lan-.lar •• ın...ı.,t maliye 
teftiı laeyetiae plclyett karar· 
lqbrm1tlardır. 

Buaua için clla altıncı •e 
dlrcllacl aoterler ....... ola
?" maliye teftit be,eti reisi 
Adil B. i siyaret etmifler •e 
talarirr bir itirazu•e •--.ıer
clir. Aml B ..... ıeyi derhal tah· 
kik ettireceiilli llylemiftir. 

Mı&ırlı tayyareel .......................... 
Mı11rlı tayyareci Kemal UIYi 

B. Halep, "Adua tarilcile ıelıri
mize ıelmek 8zere tayyareaile 
hareket etaiftir. Mııarla tayyare· 
ciaia ba,an ıelırimize muYa..Wı 
beklenilmektedir. M11ırh tayyare-
ci ıelırimiıde kaldıktan sonra 
Bakr• uçacaktar. 

Şehrimizd-.ki Mmrlalar w Mı· 
IU' ıefUeti er1'lnı Mdır koDIO· .._•wi ... arlan. Mılirb tay'
yaredyi lcartılıyacaklardır. 

~k Jebillde l&Dllolmmat •eken- DNldlr. Cna hlki•l•ri aruaada ..... iki tin Mel iatanbaldaki 10 
6i m&tlerrialikten uledilmiflir. h tebeddllltt oıaeatı ,.. llüü. hlldwl· m6ataW.-. iclarehaam •Mir- Kadınlar blrlftbıde 

Azlin ubabı mucibeainde pro- ~rl arunula. ~a t•hHdlllt lflrllHe- leri l.elediJ• llctaıat mlcll,lltGn-
f~aörlln, d•t bir d_ .. ıet olan in. - ii tahmin ed ... ıhy~_._ de l.ir içtima yapm11lardı. Aaanın adedi 80 tletll SOOdUr 
,Ut ı 1aiDcl h k ._........ Bir pate Ka4lullar MrHtfal• bu· 
.~ •ey • e ısyana ta n Belediyenin Nl ~i tudtk edi· fakat dGa belediyeye .Ui süa mevcut uuı11m ucak elli hanım i:!ii ==-.:. ıı!:":r::: lip AakanU. pla_,... ip. Belo•i· oı.n ibparda iottıaı..IU; hiç lrir ••• llJııret olht••• yazıyordu. Dli n 

ja al itik 'atini 'hlAl 1• kaaanuua 130 WIC9 aac1411ine t•,. JeN ka,ıtla obaacln 1f yapu ltrlik niai Lltif t Bekir Haaım ıikly•t· 
' un 1 fikaa eU.t bl~aia tatbiki KaJJUka• ltirkaç mlıtalaM•la idarehaMli Ur lııir lilaRla taalan aiyleqtir: 

edecek mahiyette olmadıjuu, ve lıklara teblft e4ilaiplr. FAki bü••.erı d L t ld ""'• b"ld" ·•-· .,Alla•ız M delil, tam• dlr. 6a 1---d· • · k d. · tf Jun ""' ~ aaa me•cu o u•.. ı ın11111f • w lllDID ea ıaane a o an aazaraa dla yalaır. ...,ıar n lento • ._ k k hll •• tlefterlerimble ber u .. a iapatlt 
llzleri llyJeclilini teyit etlllİfÜI'. 11 .. aurlana ...,1an nrUIUtflr. tirla • ııumir• lı~ ~•a ·L~•h · • launs. Nefea biri.iti.Uz il•"'••• 1'i)" 
\taa, • y alaız yeni 1ti1'9 l•liateye u•ar lıİC r& ~- "t'enqplf, ini IJDI U• Je J&IU .. yler ay4arayerJar ltilmJ,... 

!'-= bir sarfiyat y&fll•1MMtrr. ..ı idarelaıneler lııklaada talı· l'UI.,. 

Esn8ft8.n para top- Tahllalye , ...... ,_. ldkat yıpalarak aeticetlea bele- ~--------
bvan bir meemua! Kadro ve btlt~t dh t.t~lit Mil•if.. cliyeye maluat •erilmeai İltea· Muhafl• •lclnln rıl •nama _ 

# tir. • • Aakara. 1 (Tılefoa) - Mahafıı t ü 
.. Halk me~leri,, mecmua- Talau.iye iduni ka.tr..u ~ miftir. cblbr clokunncu yıldinilmU baıiln 

• qmma unefta beter lira Mld ıfbi 250 kilidir ldaNllill ~ıkta Yol v .... lal iki takaltte allna•k Ltiklll spor l&haaıada MıcU. reiai 
topluchiı din 'fillyete tikiyet kalan m•••r• yok;.r, Yalaır. ••lra. Yol werpiain ..... larclaa Ye bJr çok meb·usıar hmurun4a ı .. ıt 
eclilmlftir. Bu mauatJa esnafa HM daireaiad• bir 18eNU tebti41e Ti baJktaD iJd taksitte ahamua• edildi. 
mllra~t edenler, mecmaamn 8"ke4il--'ttir. u karar •eribaittir. 8irillci tak· Giç atletleri Abd aJtıda maka~· 
maanf veklletl tarafından rea· Tülitiye idal'eliaiı yui Mltfllin ıit Haziranda ikillcİIİ T .mieY• rer H1ahatt.rint çıktılar. Bt.ikletçı· 
meıo nepe~lcli~ dyliyerek ept de •ural k-mdu tuarnıf .u... Yelde aluaacakbr. ler ~. Srrua harektt ettiler. 
para çekm11lerClir. dile bası ••illt yapıl..,.tıJ'. Jlaa••· 

V-allyet k.,S,eti tlerbal po• fiil Wareaia yetü w.- ..,_ ... IU•r 
lise bildlrmif ye mecmua ıialıip- ne naıaraa ıoo w. lira kadar fulatlır. •neli filezof .. ro1111A tefriltımıı mün· 
isi Jaakkmcla takib.ta bqlıa· Ba f ula ,.ra ile idared• yeti•, dcrecıuam21n çotlufu111 111ebni b11.Un 
lllJfbr• dal ,.. tekait •Ufl aluJara •• ..... dcrcedilcmtdi. Okuyuculanmııdın özür 

ta 7111 prip olur. ilk 111aaşlan birdtn Ytrilerek alüalan,_dile_ri_ı. ___________ 1 
itte lhlraa (maaa ve ifadt) tüc- kemleetktir. lt•itltrclir. YtnJ kadroda baıı al•iir· 

tdbua nll llılflar. O sbl• moda11na 1:•hli'1" u111ua •ldirl Neaaettia. ltlldtr kal•ınlarak ttlifeleri diltrlıri 
.,,_ 'bir Mle ıetirilq olan (ehrtyl n Jdaruha •ultuebe •Wtrl Nazı• •• dt\"re•ilteektir. 
la& ,a&tlıtrler. Ba ~rede, .önük, a· Be1ı.r ,.,....,. ciaii Aabn,.a •i- J>efterdarhk n viliyet ... urlari· 
ilk .... bir erin ~in4• 7anaa kaadil derek yftidea yapılacak tüliti,·e .. buralardan ınaaş alaalana haıiraa 
... •ilk Y._ hlr balut nrdır. (~a- tuyo.lan h&klmada buı t••ularcl& a.tthkaJdannın tnziiat dladea itiba· 
• •• ifa4t) tlecan bu ~hreye mtite. balllnacaklardır. rtft hqlaaaıttır. 
... Wr 11• Yereeektir. Ba çehreli Tutan ••reel11H Din •1'•i umuda ilk dtfa olarak 
Wlttireeek. Jnl lcqlara, yeni buma. Tütün iahiMr ldar-.e 1..ı büttı •al ınldllrlilklerill4lt eytaa. arudl 
,_. ..... anan bir ifade bulacaktır. ,.. kadrolar henüz teblit MB .. lliftir ... •iWWdiain ...... rllllll da Yet'lt· 

(Jlua" ifade) tiuan bir nıhl has Blqe tfflii .tnme•iil icia Wan •t- .-.. bqluaııbr. Fakat teni ••ri 
tll*Jar doktorudur. Bir fakir delil· •urlanna IU&f HNIHaiftir. BI ... uıak dairtltre M ııt•itf ffia 
•· BU prJatan da deifL Onua çok" kadroların bastin veya ,ana Hlar Y'eaJkly sfbi :,.erlerde ı.nlata aacak 
llbiHc bir WJqa kadre9' nrdır. N~ Y• WldirO.- hekl••elll•tllr. lllecl• •nra hatlaa•11trr. 
IWml•n maman, maluaa ve afl• Yeni k&drM•R &atl•iti••• IHra ltllauMatta n•••etler 
1' kuau ve ıil•r rblü yapar. iffre Mtmurlamt~an altı ,..... .. &· Ankara, 1 (Teltfo11) - Rlıumıt 

Çok para kuanır. pkta blaeatı HJIH1Hktedir. Fakat Wu11I aa1111et .. •arlan ka•r. hari-
~ tlarnf .Ur. idare erUnı yeni kadroda btiJlk bl ci -.ırak••k Hrettle bit~de 7iıtılı 
Ve ...,-a (mau ve lfaft) taeean teWdBI elacafma U.ll•al •entedlk· .. Mt taearruf t.ntin etalftir. Rhu· 

• ,. .. ile bir hansı deli hut&nt91 lerhtl. idare me11tarlana•H ·~•ta •atta otaz seneyi dolduranlaran t.t 
.,..,,,,. ful&-· ....... .., ,... ................. ~-

!BibMdlı ./ , 

·Kuponsuz 
Piyan komuz 

Pi7anko•uu ait numa· 
ralar iki paden beri ıazet .. 
miliR batlıtının saf tarafın· 
da ntıredllmtle batlanmııtır. 
On bet sin dnaın eıleeek o
lan •• •a••r•h niilhaJarıau· 
zı ••hafua edenler milAb•· 
kaaıu ittirak etiait olacal· 
lar ,.. ~ekilecek bir kur'ada 
kutnu numaralar tttbit 't 
illn .. ilecektlr. 

9irf nciyı 40, ikincire m, 
i~lncl1• 10 lira n Jiiılerce 
karli•IH •• ••hte1if kıymet. 
te •edf7ıltr . kazandıracak o-
laa n yeal piyonkomaıda ay 
1arca k•,o• ıo,ıamak ,.. aoa· 
ra buRlan ••t .. aya ıetf rt· 
reis 4etiftinalk ribi zahmet· 
ltrin hiç Mrl 7oktwr. 

N11W1aralanmııı biriktiri· 
nlz. 

Kadın hakimler 
Adliye tayinler! .,, 

tlka arzedllcll 
Aaicara, 1 ( V akat ) - 1-

•dliye tayinleri IH ta.tik• "'İi 
dilmiftir. iki haeım is~ '_,, 
Ankaraya 3 H. lltall~_,.a. 
mtılaıaau tayin edil•~ 
Ankua aza mllmmhkhi..
yin edilenler SabrlJe ve, M"'1 
mer H. lardır. Hukuk aes~ 
dan Aıım B. Ankara t111k ;.,, 
ldmlijiue Narif B. Ankara -J 
dei umumi mua•iaJiiiae, Ka1' (:t 
Erbea mOddei umumilijille. · 
mal B. Beyuat •lddei ~~ 
liiine, aclliye kalem -~ 
du Necati B. Naip •111"' 
umumilijine tayin ecH~ 

MOlhak dalreJet 
Din Millet Mec1191 .... _$. 
Yllldalt ............. ~ 
Aakua, 1 (Telefon) - Min-t 

JJıli bapn topludL KüUaak "'::":iil 
idare eclilen Seyrilef aia, J)arllll!'!"~' 
taz, tütün. mmkirat inli~ 

Ankara ft)tir iı;nar idareli. 
mekteM Muvakkat bilt~~leri • 
w kabul edildi. 

Borçlar meeeletd 
Parls 

Parit, 30 - Fraun ıas 
Ankaracla dDyuau umumiy• 
rahhuları ile Tlrk h 
tarafaadaa netredilea 
teblii haldaa4a seait t 
ihtiraz etmektedir. 

Anlqdan cliyuau u 
idare meclili mDıahlaul 
arafla 16nderdikleri 
kıft .bir llatb hareket itti 
.. fi tnılmam.,ı.,clıı. u 
perlarla tif aht iıahab 
tedirler. Mumafih meclilİll' 
dan •ara itile kat'ı k 
hazına aallbiyetini klfi 
mui, umumi bir içtima 
libum ılrmui çolc muht 

lltldape9t• ...... .. 
··~ ............. .... 

iamir, 31 (A.A) -
teden ıebrimiz ticaret 
gelen mektuplarda, 89 
serpinde tefllir edile• 
zeytin yajıan.... f• 
ralbet ı&'cllte.clea 
mekte •e ba aiW firma 
riaiD adresleri -.u.e•.-aa..a 

Ticaret oclw hu law f' 
kadular ...... t..,.Mllıır.; 

l»uhlamaffar. 



-......._ ... ___ ,__ _____ .... _ ... _______ .... ~~~=======~~!ilıiii--=!!İi!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!l!!!!!!m!!!!!!!I 3 - VAKiT 2 Haziran 1931 

Moto-rcu··' mavnacı ve sandal- San'at ileminde Baspapas Günün 
Raşlt Riza B. &1rp hlkOmettnden nı,an aldı 

Geçen iÜD Ankaradan gel~n 

Cıların tescı· ıı· ne başlandı Nerelerde dolat;tl, ne yapta? Yuğoslavya ıefiri Mösy~ FTebç, Takvim_ -,ıı 2 Haziran 6 ıncı 
Bir müddet sahne hayatın· sefaret erkinile beraber ener 

dan uzak yaşadıktan sonra Da- patrikaneaine giderek patrik ov 1931, 6enenin günleri: geçen l li3, 

Muhtırası 

D&ııden itibaren limanda ve 
~ sahillere iıliyen mot6r, 
lllaltıa, ndal se•k Te idare 
tdenlerin Seyrü sefer merkezin· 
;.. kayt ve tesciline baılanmııbr. 

di,e kadar batı boı, ebliyet
~eaiJ., kontrolıU% olarak liman· 
. •e yakın ıabillerde çalııan 
~ &u suretle ııkı bir kayt 
~ ıirmiılerdir. Kara •Hıta-
1., libi moUSr, aadal, mama
la .. ~ P.llka Yerilecek bunları kul· 
~dan denizcilik ehliyetna-

mesi aranacak, sıhhi muayeneleri 
yapılacaktır. 

Seyrü ıefer merkezi memurları 
motörlerle bundan sonra denizde 
daima kontrol yapacaklardır. L'i· 
man tirketi emrinde çahtan 
mavnacılar kayda tabi tutuJmı· 

yacakbr. Merkezce kayt ve tes· 
cil edilecek deniz vesaiti kulla .. 
nanlann 3500 di mütecaviz oldu-
iu tahmin edilmektedir. Plikaaız, 
ehliyetnamesiz, ruhaatiyesiı çah· 
ıanlar ıoförler gibi cezalandırı
lacaklardır. 

Tevzi edilen ikramiye ve 
satılan evrak 

MaJnfsa meb'usu Refik Şevket Bey 
Mallye Vekilinden soruyor 

~ "'•niaa meb'uıu Refik ŞeYket Refik Şevket B. in iki!lci ıual
~~lc~: M. Meclisi riyaıetine maliye den maksadı lıtanbul defterdar· 
"1aJJiııden sorulmak Dzere ilci lıtı tarafından bundan bir mild· 
d takriri vermiıtir. Bu ıualler- det enci ikramiye olarak tevzi 
d~ biri Istanbulda tomar haJin- ediJmiı olan yirmi bin liranın bir 
\~ llblan taribt kıymeti haiı sui istimal mahiyetinde olup ol
l r.ıc hakkındadır. Refik ŞeYket madıjını anlamakbr. Onun için 

ttfeJemirde bu enaktn satıı ıuaJ takririne bilhassa ıu nokta· 
)tt llnelesinde idart bir mes'uli· ları yazmııtır; ... 
~, bulunup bulunmadıiını, son· "indi bir ictihatJa ve iayrı 
a1 ~!Zkur evrakın ıeri alınma· kanuut bir surette yapılan bu fiil 
h çııı hOkfımelçe teıebbüsat zimmete paıa geçirmek demek 
iaJ1lıp yapılmadığını anlamak değil midir? Bu mesele hakkan-
~or. da kanuni tahkikat ve takibat 

ti •liye mllfetliıleri bu mu'· yapılmıt mıdır? MUsebbiplerinden 
~tt~rı tahkiki ile ittiıal ettiği bu it sorulmuş mudur?,, 
~ ~hliz bu tahkikat neticelen- Bizim bildiğimize göre bu me~ 
~11 oldufu için Maliye Vekili selede mes'uliyet varsa y lnız 
\'- t•fa Abdfilhalik Beyin bu Istanbul defterdarlıiına deiil, 
~ a •eıeceği cenhı tahkika- Maliye vekAletine de terettüp 

tt '°ııuna talik etmesi muhte- edecektir. Çünkn bahsedilen ik-
dir. BugünL:n halde malftm r•mİ.}'~njn t~v~i i9R,1iJk c;mrin 

\ "• iyet •udıır: Gn ün irin- Maliye vek teli den erildiği ~n
Pt lli~e 'Yeklletindeu Jstanbul laşılmaktadır. Hatta ikramiye tev
~hrdarlıiına bir emir verilmiı. ni meselesi yalnız Istanbul vila
~ı. u1daki kıymetsiz enakın yeti defterdarlığına da münhasır 
~il nıp aatılmaaı bildirilmiı. Bu- dejildir. Verilen bir umum şek· 
--~ 6zerine Burada ki aibi bir linde olduju için diier vilayetle· 
._~ koıniıyonu bahsedilen e•- rin defterdarlıklarınca da bu nevi 
l\ltrı Pızarlık1a buı Bulgarlara ikramiye tevzi ata yapılmıştır. T ev· 
~~· Ewakın bir mUbim kısmı %i edilen ikramiyelerin kanuni 
t~n Q tarafından Bulgaristana olup olmadıiı ıurayı devletce 
~ ' ldOkten ıoura bazı zevatın tetkik edilmictir. Kanuani olmadı-r •tı •• • 1 ak T 
IQ~Qı .uıerıne sata an eYr ın iına karar 'Yerilmiştir. Fak at bu 
~'1t:laız olmadığı, bilSkis fev- karardan sonra tevzi olunan ik· 
~ ' taribt kıymeti haiz vesi- ramiyelerin geri alınması hakkın-
~darı mnrekkep oldufu mat- da Maliye veklletinden ikinci bir 

~ •kıetmiflir. Buudu aonra tamim yapılmadığı için alınan 
a~~tin tabkikab bqlamııbr. paralar herkesin cebinde kalmış· 

~ 11iııı fikrimizce bu muele hr. iıte bu me1elenin ıon tekli 
:' ııyade nuan dikkate de bundan ibarettir. 

~t.tctk cihet ,udur: Kıymetsiz Doktorlar arasında 
dt~tı- diye sahlan klğıtlann ve 
~tttd ltrin satılması fikri iptida 
t • tQ ıelmiıtir? Herhalde rea-

\lrette o1mata da bu satıı 
~ t tltıi11in bııında huıust ba· 
~tbbnaat fllkubulmuı ola
~~ Bu gibi teıehbUıat kimin 
~.:~ıı gelmiıtir? Hakikata 
~~ ıçın her ıeyden enci 
l'(ı\ tak bir nokta budur. Fil

' bundan enel lıtanbulda 
~\le 12ıtlin mezuniyeti albnda 
~ijtr t 1tı!1ızenlerinde bazı ecne

•tiht tetkikat yapmıılardır. 
~1~~ ·lllretJe tetkikat yap-

• Ilı ~nn bazı vuaiki ele 
~ İçin bu yoldaki teıeb-

' k1"'"- •lllcası •ar mıdır? Son
"'lltlaiı olmak iizere aatıl-

ttle ~llar verilen kliıtların ve 
,bl~ ınüzayedeye konma-

t k"ılıyor. Acaba mUzaye-
~ ~ 0~Uf olsaydı Bulgarlar· 
~ '~ talip çıkmıyacajl ne-

h a • fıın idi? Yani neden do
~n •lılan klğatlar ve defter· 
~~ ltyedeye koıı:ladı da pa· 
1 •taretııe talibine ihale •dil· 

• 

Haysiyet divanı Flldman ve 
K•lmet a,lları hakkında 

karar verdi 
Etibba odası hayıiyet divanı 

dün toplanarak doktorlar ara
ıında birçok mtlnakaıaları mu· 
cib olan Fildman ve Kalmet aıı· 
lan hakknıda kararını vermiıtir. 

Divan, Kalmet a11ıının iki ıene 
en el f aıla vefiyata ıebebiyet 
'Yerdiii için rağbet görmediğini 
ve Fildman aıısının da çok eski, 
adetl metruk bir a§ı olduğunun 
aJikadarlara tamimini kararlat· 
tırmıthr. 

Hitit kelimesini 
kim icat etmiş? 
Fransızca ' 1lstambul,, gaıe

teıi "Lionel Belhomme,, imıaaile 
Hititler hakkında bir tetkik me
kaleai yaımıftır. 

Mösyö Lionel Belhomme Hi-
tit kelimHinin Vright iıminde 
bir rahip tarafından icat edildi
ğini ve Hititlerin kim oldukları· 
nın kati ıurette bilinmediiini 
aöylemektedir • 

ıülbedayi iltihak etmiyerek ay· Fotyoı Ef. ye, hükümetl metbu· kalan günler. 21 ~ 14 Muharrem J350. 
rı bir trup tefkil eden tanınmış ası tarafından ibda edilen Sen GUne!-Doğu~u: 4,31; Batıcı 19,35 
san'atkarımız Raşit Rııa Beyin Sava nişanının büyük kordonla- Namaz vaklUerl- Sabah 2.JS; 
heyetiyle birJikte Yunanistan rını teYdi etmiıtir. Öğle: ı~.1 2: ikindi 16.ır: A\:,am. 19.$5. 
turnesine çıktığını yazmıştık. Bu münasebetle sefir ile pat- Yabı : 21.!'\2: imsak: 2,1 9 
Aradan hayli uzun bir zaman rik arasında mütekabilen nutuk· • 
geçmiş olmasına rağmen Raşit lar irat edilmiş Fener patrika- Hava- DUnkü hararet ıaıaml) 26 
Rıza Bey ve arkadaşları temsil nesile Sırp milleti arasında uır· 
heyeti henüz seyahatini bitirme- Jardanberi mevcut olan revabitı <•~g•rfl If> derece. Bugün rüzıtr hafif 

mütehl\'\il hl\ a ek~eriyetle açık olacak ur. mittir. . diniyeden ve Ortodoksluk ki-
Aldığımız maliita göre Raşıt Jitesine olan hürmet ve mubah- * 

Rıza B. Atinada verdiği ve M. betinden bahsedilmiştir. Patrik Bugiln 
Venizelosun da hazır bulunduğu sefirden kıral ile Yuğoslavya hü- Muhakemeler - Hasan Ali 8. 
ilk temsilinden sonra Serez, is- kümetine ve Sırp milletine tahas- , e arkıdaş1 arının komünlsdilı; maddesin· 
keçe, Gilmülcine, Selinik, Volos süsatının iblağ etmeıini rica et- den tem\ ir.den na\.:zan muhakemeleri. 
Lirisa, Tırbala, Pire, Patras miştir. ( ll.~ır cc;.• mahkemesinde, -'"' on bu· 
Preveıe, Yanya şehirlerine git- çukta) 
miş ve oralarda temsiller ver· AntaJyaya giderek Suriyeye ieç- ~ ikinci hukuk mahkemesi t1.1~1udırı 
miştir. Burada Raşit Riza Beyle mek tasavvurundadır !\li~a t \ c ba~kttip i\tacit Beylerin nıife~ 
arkadaşlarından bazıları arasında Ertuğrul Muhsin B. !erine müteallik bir maddeden mubal.:e· 
ihtillf çıkmış, Hulya Hanımla BugUn Mısıra gldlyor,Arapça mcleri ( A~r ceza m hkeme!inde, on üç 
Büyük Muammer ve Celal Bey- bllen gUzel kadın tedarik b uçukta). bı 
ler heyetten ayrılmışlardır. Raşit ftdecek Ölenler - Sark şimendiferleri t· 
R B ı k ı 1. l d } · kAtibi l\enan Be~.·i n rederi ecu metbar ı:ıa . e a an ar şun ar ır: Darülbedayi aanatkir arı ız.-
Lll. L·' · Eft l Ş"k b müdürlu"'ünden mütekait ubip mlnlay ı, uıı, aya, u ran ve mirden bu ayın 13 ünde ıe rı· ı. 
D.. H l l · E t v 1 Mahmut Ali Be_,. müptcJt oldu»a hasta· urnev anam ar a r ugru mize gelmif olacaklardır. • 
S d tt. Sal'b' B 1 b b hktan rehayap olamıı-arak dün nfat et· aa e ın, a ı ey er ve azı Buaün Ertuö-rul Mubıin ey, · ı 

t .. l • • l miHir. Altmış 5eneye ~·akın bir müeldet ama or genç er. yanında operatör Cezmi bey o • · -
R 't R. B b h ti Y vızifei askerİ '-'e \'e ,·atanlyesinf htrkoin aşı ıza · u eye e u- dum1 halde Mıaıra gidiyor. • 

· ta d A t) y &- bu··.,.u ıe,·eccühünu bzanmalc surctı1e ifa nanıı n an sonra rnavu uga- Ertuğrul Mubıin bey ipekçi ~ .. 
da geçmek teşebbüsünde bulun- karde•ler heaabma ıılıtanbul So- etmi ş olan mııtf urun cenazesi Osmııı 

G~ 'ce h · 't · tı' "' · b e' de di ıter bekçi rnkaıtında 59 • ·o. tı muş, orı şe rıne gı mış r. kaklannda
11 

isimli ıözlü bir yenı l!ı 6 

O d bı·r tems·l ·1 "ış fakat apa. rcmAndan ::.ut on he~te kaldınlarık ra a 1 verı m • film çevirecektir. 
Arnavutluk hükumeti Türkiye ile Bu filmin senaryoıu Ertuğrul Teş,ikiye camiinde namazı kıbnd.ıktaıı 
arasında resmi mUnasebat mev- Muhsinin'dir ve vak'a htanbul, ~onrı !\1ıçkada fe)hler mezarlığını def· 
cut olmadığı beyanile bir Türk Mısır ile Yunanistanda geçmek- nedilecektir .. ı.ıtah rahmet eyliye. 
tiyatro heyetinin Arnavutluk da· tedir. Darülbedayi artiıtlerinden Radyo 
bilinde faaliyette bulunmuına bir kısmı bu filmde rol alacak- ıstanbul - Saat l8 den l9 ı kadar 
müsaade edilmiyeceğini bildirmif, !ardır. Maamafib filmin baı kadın gramofon pllklan neşriyatı 19.30 dan 
Raıit Riza B. ve arkadaşları rolünü kimin oynıyacağı henüz 20,30 a kadar HZ Y edia Rıza Hanım '• 
Göricedeki ilk temsilden sonra belli değildir. Bunu Mııırb bir Rifat Bey ı~riraklerile, Anıdolo Ajum 
Arnavutluğu terkederek tekrar aktriıin alacaiı ıöyleomektedir. 20,30 dan !:!1.30 a kadar Radyo ork~truı 
Yunanistana dönmek mecburiye- Bu ilk sözUi türkçe filmin mU· 21,30 dan 22,30 a kadar uz .:ermin ve 
tinde kalmııtır. kllemeleri Pariste bir stüdyoda Bellds Hanımlar i~tlrtkile,, Bor.sa hlber· 

Heyetin gezip tozduğu yerler· k lcri. 
de ahali temsillere maalesef rağ- yapılaca tır. Viyana, Pe!te, Moskova, BUkr!f 
bet etmemiş, ümit edildiği şekilde Mıaırdan angaje edilecek olan Saat 19: 

hasılat temini mümkün olamamıştır. yıld11.1n, meşhur Fatma Rüıti ol- 8ükre$: (12·394) asktrt musika 
Raşit Riza B. Limniy.e -;;• ~i;:ım~ir;:e;, =· m=-a=k=ih~t:r:im~a=l=i :=d==e=v=a=r=d:=ır=:;. =;=:;:===:=ıl Pr~te: (20·550) kıraat Çi,;ın or'kesıruı 

= Mo!kO\'a: (75·1304) Radyo Jıımd · ·"h',. • k /\ k ? Roma: ( 441) kon!er. 1 Bize~ \Tıa.ınet ) tı ar var •mı yo mu • Maks Broh, Aforino 'e ~aire 
Viyana: ( 20·5 J 6 ) çocuklu i"n. Bul 

Tüccar vapurlarda nakliye ücretlerini 0r;;.b 20 
çok babalı buluyor lJükre~: lsıbbarat, konfertnı 

• b Peşce: Orkestnyı devam 
S Ü f · ı'dare ·ı ·11· ı·dare erkAuından bir zat u r eyr se aın sı e mı ı Mosl.:o' t: Aonser 

vapurcular arasında son zaman- hususta demiıtir ki; Roma: Konsere deram 
Jarda aktedilen itilafname bazı Şimdiki vaziyetten ve itilaf· \"iyana: Esper.tlltos, müsıhabe 

namen·ın tatbikından tüccarların Saat• 21 tüccarlar tarafından memnuniyet- •• 
memnun olmayııı gayet tabiidir. Biikre~: Gramofon, Darlilfünun füdy0!1l 

sizlikle karşılanmaktadır. Tüccar· Çünkü vapurcular· arasında ıid- Pe~te; Musiki mektebi son Eınıf imttlsw 
lar son itilafnamcnin rekabeti detli rekab~t varken fiatlar hiç M~skova: l\lüsababe 
ortadan kaldırdığı için navlun bir yerde görülmedik derecede Roma: Radyo jurnal, Gramofon 
ücıetlerinin yükseldiğini söyle- ve iayri tabii ıurette dllştiyor \'iyana: tngiliıce dersi 
mektedirler. Bu iddialar karşı- ve bu vaziyetten tllccar istifade Saat: 22 

Bükr~: Orkestra sında vapurculardan bir zat ediyordu. Pe~te: Konsere denm 
demiştir ki: Yeni itilifname bu gayri tabii ~toskoya: Konser 

- Son günlere kadar gayri vaziyeti kaldırmlf, navlun li?"~t- Roma: Gramofon, Keman solo kon· 
k b d B lerini tabii hadde irca etmııtar. m i 

tabii bir re a et var ı. u yüz- yoksa ortada ne ihtikir, nede Yiyına: Müuhabe, Viyana bandolu 
den nakli}'e ücretleri çok düştü. Saat: 23 

1 tröst mevzuubahiı dejildir. Hatta bir ton eşyayi stanbuldan Bllkref: Orkemaya de,·am 
Ticaret odası ne diyor? Trabıona iki liraya göndermek l Pe~te: Konsere de\'lm 

Dig-er taraftan vapurcu ar ara-
mümkün oluyordu. Buoun önüne ı f · · Roma: Konsere denm 

sında yapılan i.ti.l _üıerıne. yenı • d 
geçmek için de son itilifname navlun tarifesının ilin edılme- \ "iy-ana: l\'.onsere enm 

tanzim edildi. dtğini nazan dikkata alın Ticaret Kanada dolArı 1 
Seyrüsefain idaresi de ortada odaaı bu huıuata takibatta bu- Hasan Mustayef isminde Aıer-

ihtikar olmadığı kanaatındadır. lunm~ğa karar vermiıtir. baycanlı mnuf bir tüccar g_eçen· 
-------- -- lerde Natta seyahat acenteıınden 
lı~~ Jstanbu} Ve taşradaki Pariı için birinci mevki bir ekı-

DEVAl•R VE MCrESSESATI pres bileti almıı. mukabilinde 
Kanada parası olduğunu söyle-
diği bazı paralar vermiıtir. Bu 

Resmiyenin Nazan Dikkatine zat acentenin eski bir mnıterisi 
olduğundan tözünden kimse ıüp-

y eni teşekkül eden ve merkezi lstanbulda Kahraman he etmemiş ve paralar kabul 
zade hanında edilmiştir. Fakat acen\e paralan 

Uçüncil Katta bulunan değiştirmek istediği zaman hiç 

RESMA iLANLAR bir banka bu paraların hanıi 1 devlete ait olduğunu anlıyama· 
dığından kabul etmemiıtir. Ni· 

T ,, k L• •t d ş• ketı• hayet Osmanlı banka11 paranın Ur tm 1 e ır . Kanada Doları olduğunu ı&yle· 
1 haziran 931 tarihinden itibaren ifai muameleye baıla- . miş, yalnız burada nümunesi ol-

mı•tır.Gazetemizde neşredilecek bilumum devair ve müesseıah madığı için sahte olup olmadıj'ı· 
"' nı anlamanın imkansız oldujunu 

resmiyeilinlarının teehhüre ujramamaaına ve muntazaman ileri sürerek paraları kabul et· 
neşrini teminiçin mezkur şirkete gönderilmesi ikbza ettiğini memittir. Acente bu vaziyet kar· 

devair ve müessesah resmiyenin enzarı ittiliına arıeyleri.ı. şısında parayı Parise göndererek 

~~;v;;~~"iiiN.Aıf~ Telefon; 20960 ~O~~~~ıg~m~~I deiittirecektir. 



Miras meziyetler Sağa mı, sola mı ? Evin hakimi 

Dalgıçlar i4' 
Zevki bir parça edebiyatı~ 

zında terbiye edilmiş olan gellY ~ 
halde kayın pederi olacak ola11 

yanmda bir gün dedi ki: f 
- Kızınızdan ayrı katdıi1~,İ! 

gamelerde bir deryayı bipayaıı• l 
re dalıyor, uzun müddet eJeJ11 
tiklerinde kalıyorum. . t ~ 4( 

Kızın babası bu söz uzerı~(f' 
lüğünü düzeltti ve ~ehresini b J 
rarak: f, 

·ııı"' ~ - Öyleyse affedersin og ti \ 
cevap verdi, ben kızımı datgıçlJ 



Sit~Sl98Rfli~ 
Maçlar Hakkında 

Yunan Gazeteleri Ne Diyorlar 
ıı.:~tina, 24 (Hususi muhabiri· ı 
~den) - Bura gazeteleri, 0-
~Piyakos takımile, Galatasaray 
~ı arasında vuku bulan son 
~~ı hakkında siıtunlar dolusu 

ailit vermekte, oyun sert ol· 
~a beraber nezih ve hadisesiz 
~ surette cereyan ettiğini, bal· 
ı,._ Yunan takımı oyuncularına 
-r'fı pek dürüst davrandığını, 
::ıı şiddetle alkışladığını, Yu· 
d futbolcularının her tarafta 
Oatlukla karıılandığı kaydet· 

:ekte ve bundan dolayı beyanı 
'llıııuniyet eylemektedir. 
Nim resmi (Patris) gazetesi 
~ rnaç tafsilatına tahsis ettiği 
' bir makalede, Galatasara· 
rı~rı. tide ettiği 2-0 gibi parlak 
ol:c~nin iki takımın göstermiş 
Ofd '»~ oyunun hakiki neticesi 
't tıgunu, Galatasaray takımının 
te~ll~n takımına nispetle daha 
b· llılc, daha seri ve daha canlı 
~~t • oyun gösterdiğini yazıyor. 
~ ~ gazetesi, Fener bahçe - O
'ttı~1Yakos maçında Alaettinin 
tiı•il golden sonra Yunan kale
't~lle atılan yumruktan da bah
fiıı erek Yunan futbolcuları şere
~ t Verilen ziyafet esnasında 
k~e~b.abçeli Aliattinin Yunan 
~il cıaınin boynuna sarılarak şa
-.._ \tupur yanağından öptüğünü 
fııtb u pusenin Türk ve Yunan 
iıll 01cuları tarafından alkışlandı· 
dn! \'c her iki tarafı da güldür· 
rı!6nü ilave ediyor. Nim resmi 
İlci ln gazetesi, Yunan takımının 
'llıağlubiyetini ilk defa olarak 
~ebi bir toprakta maç yapmış 
)Gt 'nın heyecanına ve seyahat 
~nluğuna atfeyJemekte ve 

•tı da Olimpiyakos takımını, 
~ k le giderken yaptığı hararet!• 
'-~ arşılamış olduğunu çünkü 
~'llıın şeref ve namusunu mu
-.._k:• ederek yenildiğini söyle-
~ Cdir. 

t,) ~tar. gü~ü akşamı, GaJatasa
" Olimpıyakos maçının neti
~i anlamak için binlerce halk 

l le idarehanelerinin önünde 
~~lltnıı, takımın mağlübiyet 

dları gelince , Yunanlılar 

c. z. 

sukutu hayale uğramışlardır, Çün· 
kü Yunanlılar Olimpiyakosun 
şimdiye kadar kazandı?"• muvaf-
fakıyetler üzerine, yüzde yilz ga· 
lip çıkacağı ümidini besliyorlardı. 

••• 
Yunan futbolcular1 lzmlre 

gldlyorlar 
Atina, 31 ( A.A ) - Apollon 

futbol takımı 5 haziranda izmire 
gidecektir. Diğer taraftan 20 
atletten mürekkep bir Yunan 
takımı da yann Lozana hareket 
edecek, orada atletizm oyunla
rına iştirak edecektir. 
Yunanlstanda futbol maçlar1 

Atina, 31 ( A.A ) - Bugün 
burada yapılan futbol maçların· 
da Paok sıfıra kartı 1 sayı ile 
Apollonu yenmiştir. 

Selinikte yapılan maçta da 
Aris sıfıra karşı 4 sayı ile Eno
ıis takımını mağlup etmiştir. 

Bahkeslr at ko,uları 
Balıkesir, 31 (A.A) - idarei 

hususiyenin ilkbahar at koşuları 
bugün muvaffakıyetle yapılmıştır. 
Tay koşusunda Bigalı ibrahim 
beyin Süleygi, sür' at koşusunda, 
İzmirli Ali Beyin Hadidi taham· 
mül koşusunda Paşalı Mehmet 
ağanın Ubeyyanı birinci gelmiş· 
lerdir. 

Koşulardan evvel bir de sergi 
açılmış tay, boğa, düve koyunlar 
teşhir edilmiştir. Bakım itibarile 
iyi olan hayvan sahiplerine ikra
miye verilmiştir. 

Portekiz • Belçika futbol maçı 
Lizbon, 31 (A. A.) - Portekiz 

ıle Belçika arasında yapılan fut
bol maçında Portekiz ikiye karşı 
üç sayı ile galip gelmiştir. 

Yunan millf takımı gelecek 
Temmuz içinde Yunan milli 

talcımmın ıehrimize geleceği ve 
bir maç yapacağı söylenmektedir. 
Yunanistandan ayni zamanda bü· 
yük bir seyyah partisi de gele
cektir. 
. Türk milli takımının da eylülde 
Yunanistana giderek Yunan ta· 
kımına iadei ziyaret edeceğinin 

anlaşılmaktadır. Matbuat cemiyeti 
bu vesileden istifade ederek 
Yunanistana bir tenezzüh seya
hati tertip etmesi muhtemeldir. 
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Daktilo 
Hanımlara 

J. - 1931 senesi daktilo 
şampiyonluğu miisa
bakası haziran iphda
srnda Ali Ticaret mek 
tebinde yapılacaktır. 

2. - Kayıt 31 mayısta niha 
yet bulacaktır. 

3. - iştirak etmek istiyen· 
ler her gün idarehane 
miıe müracaat edebi
lirler. 

4. - Müsabakada kendi is 
tedikleri makine ile ya 
zacaklardır. 

5. - İştirak edip en iyi de· 
rece kazanacak hanım 
Iara ya bir makine ve 
ya kıymetli bir hediye 
vereceğiz. Bundan 
başka iş .!'lahibi değil
lerse kendilerine iş te 
min edeceğiz. 

6. - Derece kazanan ha-
nımlara hem iş bul
mıya çalışacak hem 
de Ali Ticaret mekte
bi Jurı heyetinin 
tasdik edeceği ehliyet 
ve tavsiye kağıdı ve1·e
ceğiz. 

7. - Müsabakamıza işti • 
rak etmek için bize iki 
vesika fotografı getir
mek ve ya göndermek 
lazımdır. Iş n ehliyet 
kağıdı istemiyenler is 
terlerse fotoğraf gön
dermezler. 

8. - Bütün i~iz daktilo ha 
nımlar müsabakamı
zın neticesini, kendile 
rine memnuniyetle 
iş vermek i~in yüzler· 
ce ticaret müessesesi
nin beklediğini unut
mamalıdırlar. 

9. - Matbaamızza gelme
den kayaedilmek isti
yenler bizden mat!>a 
kayıt kağıtlarını iste. 
tebilirler. 
~ 

Ankara ziraat bankasının 
temelleri çUrUk mU ? 

Ankaradan gelen bir haberde 
bir ecnebi mimarı ile Holsman 
şirketi tarafından yaptınlan An· 
kara ziraat merkezi binasının 
çokmek tehlikesi gösterdiği ve 
tetkikat yapan bir ftn heyetinin 
de binanın oturmak tehhkesi 
gösterdiğine dair şayanı dikkat 
bir rapor verdiği bildirilmektedir. 
Aynı haberde banka tarafından 
bu vaziyet karşisında Holsman 
şirketine, temellerin tahkimi için 
milracaat edildiği fakat şirketin 
temelleri tahkim etmeyi kabul 
etmediği yalnız 20 • 30 bin lira 
tazminat verebileceğ:ni bildirdi· 
ği de ilive edilmektedir. 

Harici 
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Haberler 

Musolini ile Papa müna
sebetlerini kestiler 

Faşizm Katoıııc teşkiU\tlle mücadeleye 
başlıyor 

Vatican, 3 l (A.A) - Vatıcan mahafili eyaletlerdeki katolik· 
ler aleyhinde vuku bulan hadiselerin çok vahim bir mahiyeti haiz 
olduğunu söylemektedir. Romadaki siyasi mahafil Papalık maka· 
mı ile İtalya hükumeti arasında siyasi münasebatın iade edilmit 
olduğunu bilmemezlikten gelmektedir. 

Birkaç haftadanberi M. Mussolini Papa vekilini artık kabul 
etmemeğe baıtamış, italyanm Papalık makamı nezdindeki sefiri de 
Vaticanın siyasi makamlarile mutat temaslarının arasını kesmişti. 

Action Catholique teşkilatını vücuda getirmiş olan 4 cemiye
tin dağıtılacakları söylenmektedir. 

Vatican, (A.A) - Papa Pie XI enstitüsü talebesini kabul 
ederek bir hitabede bulunmuştur. Papa demiştir ki: "Bizi ziyaret 
fikriniz çok güzeldir. Hususile ki bu ziyaret hayatımızın en elim 
bir anında wk:u bulma\itadır. Bir baba ve Roma piskoposu sıfatile 
size diyorum ki: 

0 Geliniz, bize en aziz olan katolik aksiyonun güzide zümresini 
müteessir eden ıiddeti gördüğümüz bugünün akşamında bizi 

teselli ediniL Muabedeye istinat etmeğe hakkımız vardır. Siyasi 
teşebbüslere tevessül olunmuştur. Fakat hiç bir şey Roma pisko· 
posunun sesini yükseltmekten menedemez. Bizden mütalealarımız 
istenebilir, fakat sükutu muz asil 1,, 

Paris (A. A.) - Echo de Paris gazetesi faıiıtlik ile kliae 
arasındaki eski mücadelenin yeniden canlandığını yazarak diyor 
ki, Bu iki kuvvet arasındaki ihtilaf şimdiye kadar son dereceye 
getirilmemişti, Papalık 11 şubat 929 tarihli mukavelenamelere 
dayanarak fırtınayı geçiştiriyor, kurtarılabilecek olan her şeJİ 
kurtanyor ve ıabrediyor, sonra papalık pek ali biliyor ki fa
şistlik ile uzun mllddet samimiyet kendisi için mUcadeleden 
daha ziyade meı'um olacakbr. Fakat bu sefer faşistlik ile 
papalık arasındaki mutat uzlaşmalar her zamankinden fazla sll· 

recektır.,, 

KANSIZLIK 
Nörutnl, 
zafiyet T& 

Chloroae 

bczıizsirljk ıcin yegine dm kani ihya eden SIROP OESCHI~NS. P'•D•~ 
En muntahip etıbba tarafından tertip ~tir. ~ - n.nw 

KULE Si 

ve Plajında 
Yakında HiKMET RiZA Hanım vo DARÜTT ALiM Heyeti 

Devlet Demlryolları llanIArı 

Miinakasası feshedilen muhtelif bina ve vagon camlan pazar· 
lakla mübayaa edilecektir. Pazarlığa iştirak edeceklerin 3 Hazi
ran 931 Çarşamba günü saat 15 de 2050 lirabk teminatlariyle 
birlikte A11karada malzeme dairesine müracaat eylemeleri 

örtülmüştü. Yalnız garip bir tarzda - Bu Lena Darbe çok tehlikeli bir işaret olacaktır. Size yeni talimat ye-
parhyan gözlerini görüyordum. Bakı- mahluktur. Çok güzeldir. Kendisini tiştin!ceğim. 
şı ile bana nüfuz etmek ic;;termiş gibi Fransız zannediyorlar. Halbuki Rus Amirimin nezdinden müşkülatsız ay 
idi. Şüphesiz lstanbulda amirim olan olduğunu iddia ediyor. Elindeki pa· rıldım. Kimsenin nazarı dikkatini cel 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bu adam yeni ~~i me~~ni tetkik saporttar da Rus ~porttarıdı~ lloşbetmeden hasbneye avdet ettim ve• 
Harp scoelcrlnde l5tanbulda çalışmış olan ediyordu. Fakat kadınlara has olan burası bizi o derece alakadar etmez. dama girdim. 

11 
bir lnglliz casu~unun hatıratı bir his ile bu adamın nazarlanndaki Meselenin asıl mühim noktası şudur Şunu ikrara mecburum ki bu mül!

parlaklığın başka bir sebebi olduğuna ki bu Lena Darbe Alman hükumetinin katı takip eden günlerde dimağımla 
GtçEN TEFRiKALARIN Gece yarısından biraz evvel m~yda hükmettim. Onu şöyle bir süzdüm. Enver Paşa nezdindeki faal meJtturu. his.-;im arasında amirim hakkında lıır 
~~ HULJiSASI na vasıl olduğum zaman kimseler yok- Bu duruş, bu tavır bence hiç meçhul dur. mücadele eksik olmadı. Acaba ne i~in 

b ı.aı tarafından terk olu11an tu. Gündüzün gördüğüm canlılık ~im- değildi .. Fakat~ Hayir Yine muhayyc. - Enver Paşa kimdir? sadası taklit gibi idi? Hayır bu seda 
it- «lktrb u.ıun müddet hasta yat diki hal arasında ne büyük fark \'ar. lem faaliyete gelmiş olacaktı. Bu ada· - Türk hükumeti nezdinde Alman. taklit olmıyacak kendi sesi aslen b(,y. 

Q •orıra Fransada elemini unut- dı. Yavaşça duvara yaklaştım. Al~ak ma nerede tesadüf edebilirdim ki .• Hiç lann bir aletidir. Şüphesiz biliyorsu- le olması icap ediyor diyordum. 
ctef?Lıı~rken Jngiliz yüzbaşısı Fel- bir kapının önünden ~eçtiğim sı~ad~ bir yerde.. ~ nuz ki Almany~ bu memlekett~, ~ahu- Acaba yüzünde niye bir maske var. 
~i <iletUe Entellicenı servi& hizme kapı yavaşça açıldı. \ e hemen ı~erı l\laamafih konuşmaga başladığı za- sus askeri mesaılde tamamen hakım ,.a dı? Mutlaka kendini tanıtmamak usul
,;;11or ı·e Türkiycdc Almanya n-.ı- girdim'.v~a.pı arkamdan kap~nd!. Siiı: man seıııini değiştir~iği~i. a~rkça anla· ziyettedir. . . . . den olduğu için.. J<'akat neye benim 

1'ıllr ediliyor. Lena Darbe genç melendıgını duydum. llalbukı kımseyı dım. Mezardan gelır gıbı hır sesle ko· Alman zabıtlerının halk arasındakı ma. kem yoktu? Neye yüzbaşı Felto-
t>ft~fle"aluk eden Lena DarlJcyi ta· görmemiştim. nuşuyordu. Bu adamın tabii sesi bu nüfuzunu düşündüm. Fon Lersnerin nun miralay Brayçın kasketleri yoktu? 
~:;./'~§an/ısını kaç.~ran . ~adındır. Gayet güzel bir parkta bulunuyor· olmıya~aktı .. . • beni. ~ur~arması bu bapta bir miyar Bu adam ne için müstesna idi? Neti. 
Q 

/ 
>-ıa C. Z. 211 kunyesı ile /starı dum. Bulutların arkasından arasıra .Meger bu şuphelerım ne kadar dog olabılırdı.. cede düşüncem dönüyor dolaşıyor ve 

fllc "~iliz lıastancsine /rasta bakıcı gözüken ay her görünüşte manzaradan ru imiş .• Sonralan hakikati anladığım Bu sırada amirim sözüne devam e- bir noktada temerküz ediyordu... Bu 
~0rıderiliyor .!.'e .~stanbulda bir b~r köşeyi bellem~k1iğ_i~e hiz.met e- zaman. _n.asıl olup da yekte? int~ka~ e· diyordu: . . adam mutlaka beni t:ınıyord~ .. Ben ~e 

ı-, 0 11tnakanu ılc ulfet peyda c· dıyordu. Bana dogru ırı yarı hır ada- demedıgıme çok hayret ettım. Ne ı5e. - Olan bıten Mdıseler hakkında onu tanımalıyım. Kım oldugunu bıl-
ş11 mın geldiğini gördüm. Mırıldanpı: Şu sırada o vakit olanı anlatmakla ik- mümkün olduğu kadar malumat al· mek1iğimi istemiyordu. Fakat niçini. 
ldı lthlikeli san 'atta henüz <'ok acc - Kimsiniz? tifa edeyim.. mak istiyoruz. ?fürk ordusunun ıslahı Şu maskenin arkasından bana diki· 
ttı:İ tn küçük hadiseler bent büyiik Hafifçe söyledim: Ada~ bazı .. fi.kirlerini ~kla· harekatı, . kuvvetl~rin sevkedil~.iği len parlak ,.e yakıcı gözler hiç de meç· 
)' Ştye sokuyordu. Bu hal cümlei - C. Z. 211. mak, agzmdan soz kaçırma_mak ıster· ~oktalar bızce malum olmalı... Tu~k hulüm değildi. Lena Darbeyin pe"ine 
I' t~ için çok fena idi. Şimdb e - G~1iniz. miş gibi konuş~y.or~u. Dedı ki: . topç~~u ~akkında da mufa~~I mal~- takılmaklığım lazım geldiğini sö;Jer-
~ böyıt vak'alarla kar~ılaşmam!Ş- . Ve agaçlar altınd~ uzana~ çakıllı - Burada hızı kımse duymaz M~m .. mat v ~sterız. Almanya~ı~ gonde~~bı- ken 0 kadından intikam almak istediği 
~ l\endimi teskine uğraştını: bır yolda bana rehberlık etmege baı;.la· Ha evet c. Z. 211 ... Zaman kaybetmıye- lecegı kuvvetler \'e mtihımmat hakkın· mi biliyormuş gibi bir tarzda k ş-

«•ı: ahmak şeysin kızım .. Her yer- ~ı ... Bir yazı.ık sayf~ye~·i ~ndır~n b~~ ~'" lim. B~r ~-3:1'~ö.zü ·k·o.ntrol etmeğe me- dav .tiki~ edinmeliyiz. Anlıyorsunuz muştu.... onu 

1"ere görüyorsun .• Bu Alm'.lr. onune geldık. lçerı gırdık. Bır kuçuk mur edıldıgınııı bılı)orsunuz .. Ru k&ı· degıl mı?. B . d' d" . 
İtin ancak seninle korta etmf'k kandil yanıyordu. Rehberim bana bir dının ismi Lena Darbedir_ - Evet tamamile anlıyor~m .. v• b.. ~na şım 1 uşen vazıfe gayet ta-
st tıl anlamadın mı? sıra gösterdL Bu sıra üzerine ikimiz Bu sözlerin te.sirini anlamak için - Şimdi bir şey daha söylıyecegı~. 11 ~ır surette casu~ ~adınla karşılnş-
~tl\ 0nun hoşuna gidiyorsun ... Sen de oturduk. Gözlerim yarı zulmete ya bir 1i'ıhze durdu. f' akat hiç bir şey hcl· Bu Lena Darbe denilen kadının emnı· maga çare bul~ak ıdı. 
1\ tldfnt bir hizmetkar etmiye bak .. vaş yavaş alışıyordu. O vakit bir hay 1i etmedim. Yoksa miralay Brayç yetini kazanır kaza~maz tekr~~ Auu- Bunu .. de~esı ~olaydı fakat y~~ma· 
t.. 'a~a olan feth.karlığından istifa ret sayhasını zor zaptettim. kendisine ifşa ettiğim sırrı yeni amiri- pa oteline a,·det ~d.1y.ormuş gıbı oraya ~~ çok guçtu~ Mıralay B~ayç mu~ldl· 

8ı'ltıdi Yat da dinlen .. Çünkü ran Adamın yüzünde ı,ahn bir maske me bildirmiş miydi? Bunu imkansız kendinizi kaydettırınız. lcap ederse latta kalacazımı evelden ıma etmıştL 
~Yarısı olacak .. Gidip birlraç vardı. Yüzünün yukarı kamı tamamen buluyoraum. Muhatabım deva metti:lbir gece kalınız Bu bizim için kafi bir (Bitmedi), 
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CocukJarene gUzel ve emin bir tahsil ve iyi bir tarWye 
vermek arzusunda bulunan 

EBEVEYN 
Çocuklarını: NEUHAUSEN, Schaffheuse 

( Sulase) de kAln 

RHENANIA 
ellm ve terbiye mUesseaeslne göndermeleri tevsiye olunur • 

Birinci sınt,I dcar! malumat - Asri li~ı nlı r için husu~i kur!lar • Küçü~ ,ını flarda 
münferit dersler (Almanca ve rranşızca) • itinalı terbiye . \ 'asi Par kı '"' O) un 
mahal!~ ~ardır. Çocu~ların •ı hhati için gtizcl bir me,·kide !.:!indir. Talep Hık u
unda müdöriyetçe şerut \'e malılmAt hakkındı mufıı -al tarifnamcler ı:nndl'rllir. 

Semereıi 

UNUTMA YI~IZ 
Kf BİR .\JEMLEKETl r 

KUVVETi, IllLHA~SA 
~fAHSULATl ı 'iN İLE 
OrDIR. DARICA, ZEY'fjN B[RNU. rE 

E ~ Ki-H1SAH FARHiKALARI ·ıNASLANst 'N'I 
PORTLAND ÇİJIENTOLARI E~' .\ICS.\lT 
FİATLAHL.\ SATltA . PEJ\ \JÜKE~l-
MEL CiNSTEN YERLi ~IAH-
. U L.i T l N 1 > A XI) 1 HL AH 

O N L A H 1 K Ll L· 
l..1A ~. 1 N I Z. 

J Askorf mektepler ••tin alma komlayonu lllnlerı J 
---K-il'-o---~--------~------------:, __ __ 

190.000 koyun eti ) 8 . l Askeri mektep ve 
23,000 kuzu eti ( ır şartnamede J hastaneler 

100,000 Sıju eti } Bir şartnamede } 
20,000 Sığır eti / . 
10,000 Koyun eti ~ Bır prtna'?lede 

1,000 Kuzu eti ' Maltepe pıyade mektebi 

Askeri mekteplerle hastaneler ihtiyacı için ballda cinıleri 
lıiıaJannda yazalı mıktarlarda koyun, kuzu ve ııiır eti ayrı ayr1 
llç ıartnamede olarak pazarlıkla alınacaktır. ihaleleri 6-huiran-93 ı 
cumartesi rünü saat 14 te H.rbiye mektebindeki mahalli mah
ıuıunda lç~a edilecektir. Talipleri ıartnameaini görmek için 
komiıyona müracaatları ve iftirak için de vakti muayyeninde 
hazır bulunmalan ilin olunur .. (229) 

lf. )f. ,,,. 

Askeri mekteplerle hastaneler ihtiyacı için 12,000 kilo yufka 
alent m6anakaaa suretile alınacaktır. Münakaıa11 23· haıiran-931 
salı günü aaat 14 te Harbiye mektebindeki mahalli mahıuıunda 
icra edilecektir. Taliplerin ıartnameaini görmek için komiıyona 
mliracaatJarı ve ittirak için de vakti muayyeninde hazır bulun· 
malan ilin olunur. (230) 

P. T. T. U. M. Levazım ve 
mebani müdürlüğünden: 

1 - Iıtanbulda telgraf fabrikası lcvaıım ambarında mevcut 
37 kalem eıya sablmak üzere aleni suretle müzayedeye konul· 
muttur. 

2 - Mezkur eıyanın 8 - Haıiran • 931 tarihinde müzayedesi 
icra kılınacağından taliplerin ıartname almak için her gün müıa· 
yedeye i,tirak için de mukür tarihe mü_ıdıf pazartesi günü ıaat 
14 te lstanbulda Yenipoıtanede mübayaat komisyonuna müraca
atları. 

Mahkeme ve icra 118nfa,. 

Mukaddema Tophanede Hacı ta~diki nmn ında mahktmtyt miiıaca. 
Ali mahallesinde Hacıali ıoka- at vl\ki oldufundan marüzzikir konkoı· 
ğında 35 numaralı hanede ika- da toların t1Lo::d iki i~in, t-6-9:H tarih ine 

k k mÜ'.lladif per ::-emhe günü ... aat lfi C l' l ıe 
met etme te i en elyevm nere· 

olarıtlı: tay in olunduğu icra YC iflb J.a 
de bulundufu meçhul olan Anas· nununun 2-·7 inci madde i muccbi?lce 

taa oğlu iıaidi efendiye: ! ilan olunur. 
lstanbul ~inci icra memur lu~ıırıdan : ------- ------
Madam Panayotu!anın zimme- Sirkecide Sanaaaryan hanın· 

tinizden matlubu olduj'unu iddia da iplik ticaretile mqşteiil iken 
eylediji r•yri tt10brez ve 16-6-339 balen ikametstihı meçhul bulu· 
tarih ve 928-4472 numarada mu· nan Kigam Armanak Manulıyan 
kayyet -..e &yojlu Ôçtıncü No- efendiye: 
terlijinden muta bir kıt'a ıenede fc rınbul ikinci icra nıemurluğundın 
müıteniden (:l500) liranın haciz Oımanh bankasından iıtikraz 
yolile temini tahsili huıusunda etmiı olduiunuz mebalii muka-
memuriyetimiıe vuku bulan mü- bilinde mezkur bankaya rehin 
racaat ve talebi üzerine deynin edilen dört balyadan ipliklerin 
tesviyesini mutaı.ammın olarak 26 mayıı 931 tarihinde icra Ju
berayi tebliğ tarafınıza gönderi- hnan birinci arttırmasında arttı· 
len ödeme emri ikametgihmmn ran bedeli kıymeti mubammene· 
meçbuliyeti haaebile tebliğ kılı- yi bulmaması itibarile ikinci 
namamıt Ye tebliiatı mezkfırenin arttırma11na ve keza merhun bu
ilinen icr111 tekarrur etmiş ol- lunan Kredi Fonıiye ve Ville 
malda tarih ve neıri ilindan iti- de Paris tahvilitının ise açık 
baren bir ay zarfında ve 931-1149 artbrma ıuretile satılmaaana ka· 
dosya numaruile icranın durma- rar verilmif olmakla mezkür ip
aını mübeyyin ıifahi veya tahriri Iiklerin 9 haziran 931 tarihine 
bir itiraıı kanuni ıer<leylemedi- müsadif salı günü saat dokuz• 
ğiniz ve müddeti mezkurenin dan ona kadar Osmanlı banka
bitamını müteakip sekiz gUn ıının lstanbul ıubesi tahtındaki 
içinde iıe müddeabih borcu tes- arc.iiyede ve tahvillhn dahi yev
viye veyahut itfasına tekabül mi mezkurda ondan on ikiye 
edecek emval irae eylemedij'iniz kadar lıtanbul esham ve tahvi· 
taktirde muamelatı icraiyenin llt borsasında karar veçhile sa
ııyabınızda tenfizine tevessül kı- tılacağı malumunuz olmak ve 
Jınacaiı malumunuz bulunmak ve olbaptaki maddei kanuniyeye 
ödeme emrinin tebliği makamına tevfikan ihbar varaka11 tebliği 
kaim olmak üzere ilanı keyfiyet makamına kaim olmak üzere 
olunur. (931-1149) illnı keyfiyet olunur. (930-5411) 

lstanbul ikinci icra memurlucundın: 

O BULM.l\CA O 

Dilnha bulmacamızın hal
ledılmı~ ~eklı 

Yiyecek 
Toptan flatıar 

Et .. Sebze .. Meyve . 
Et - (l\ılo•u) Dağlıç i'.t -60 ~ · ~~ . 

• so 6·· cık: 46 - 5~ 1\:. . Kıır amın· 46. • l 
1\. l luı r kuzurn. 3.5.10 1'. ~ Jetb•bô~ 
7.USU: 39· '1 1\. l\eçi: 31.20 kuru~·~ 
~.l,40 • ~ f ,.34 K Dıtı a: 2J,40 • ,ı 
;\ 1and•· 3 r .~o 1\. ı' 

Peynir - Be~ ız yağlı 650· 75~' , 
1'. 12· 13 'ı\iloluk teneke. y ığ6ıZ 

ı. il oluk ıen t: ke "i 200.;oo kurul· S ~ 
Canerllh 1 .;.20 1'~ Bur a eriği:~ çl/• 

Teze soıan: (l)erneıiı 30·40 
••rım•ak: 60 para ~ !\. N•"'' 
para. K.rmızı turp z 20 • sO $' 
Dereotu: 20para. Maydano•',ıt1 
pııra. Baklaı {Yerli) ~.31{. B••-,,, 
~ 7.9 1\. Araka: 5 • 7 • 8 !\. 9• 
otu: 2 - 3 1\., Pencar: 4 5 ~uruf .;, 
Yaprak& (\"erli) . okl.: a~ı _ı 7 • ~.,İ 
ı. w uş. l•panak • 3· 4,.5 1\. t<• tt' 
(Yerli) 2ıv21 ·2:! K. Tazef••" •• 
( \ dana ) .~~ şekıdın : l)."i }\. aırb~ 
4!'i K yer fasul~ acı: 2.l I\':. E,,fl rl 
(Yerli ) adedi 7·8· 10 K. T urla tll~ I 
:1·4 .1'. Havuçı :;. 7 .J\. &alalti' t:" 
pıra. Merul: 60 para. ~ K ıOO......, 
Ser1msak: (Okka~• } 15 K. ti~ 
ff erli) adedi 3-4·~·6·8 luru~. O 
tes: ( i!kederiye) okka•ı 80·90 ~ v 
Pathcen: ( bkenderi! e ) ~. 
11de ~· i ~5-30 ·35 lirı. 

Meyve dl. 
incir (izmir paça[ 14 ı.uruŞ e ~ 

1 7· 19 üzüm çekirdeksiz: 50·56. Sıf 11 
Portakal: Dörtyol l 00- taneıi 5~~ 
Çilek: {o l.:kısı ) 30 - 40· 45.60·;1 
klrazı(Yarımca) oldmı M-35--40 t~ 
<Ta\'ııncıl) ok kısı ~5-30·3 5 K•~ı 
(hJ.:enderi~ e) adedi 80-90 dır f(I 
(Adını) okkht 80 \;. 

euod•y - Arp• - Fasuıtr ·" 
Bulday: Yumuşak (.\ nL: t r•) ~ 

8 • ıo (l\on} • ) 7.1 7",50 (Yıb~1 , 
8.12,50 (Polatlı) 8.~ ( A\:~ebit .) ~ 
(~frac) 12,50 ( Karamın ,.t E61:•f', 
8.10. ı Çıv) 8 kuruş. Sert, (.A.nkar•l 0 • 9.~5 .1\. i;zeddin 8 1\. Kütıhu 7,l;.1 . ıır 
Polatlı 8.I 5 • 8,3!5 k uru~. t(ıll 
Habac~ki 5· I 5 kuruş. 

1 Arpa: ( Anl.:ırı ) 5,':!5 ı Şır~ıt~ 
( ... fyon\.:arıh i ~ar) 6 ı~:dirne) S,tO 1 
burpz 5.10 K. Tzunkoprü 5 ~~ 
Fasulye ı ı 8 &arı mıstr: K~'"/ 
b 1\. l .ülchurgab beyaz, Adıpıı•''ıı ~ 
Susam: Antalya 19 l\. Dıly•l'I l. 
Afyon; Ec~i~ehlr yüzde 20 ııd• 
1200 1\. Aa~ehir ( çıkınti} '"ii:V. 
morfin f 560 l\. Ceviz : llç) r.f, 1 ' 
60 K. Amas~ a 60 K Hartın 55 ~·re • 
huldu ) Ama,.ya 2! K. l\ı ç •eri 5, 
l\ ı rklartli 5,25 \.:uru~. Canakhle !i b 
fübae~ld .:;.ı O 1\. Edime 5 1'. [)l ~~ 
gaı ~ 1\. Pamüit: l :ı:m ir 60 ı.:; ·\~1 

tıO K l• k aı ta harman ~5 ı,:. ) µ~ 
J\on~a fı':! K .. \n~ara ,;9 1\. YMl'1 fi 
Çay, kahve, pirinç, t•k•f• 

patates, sabun O: 

Bir borçtan dolayı merhun ve 
mahcuz ikinci arttırma ıuretile 
paraya çevrilmeıi mukarrer dört 
balyadan ibaret pamuk ipliii 
9 ha~inn 931 tarihine müsadif 
salı glinü aaat 9 dan ona kadar 
Oımanh bankasının lstanbu& ıu· 
besi tahtındaki ardiyede ve keıa 
merhun ve mahcuz •çık artırma 
ıuretile paraya çevrilmeal mu· 
karrer kredi Fonıiye Ye Vil dö 
Pariden ibaret tahvillttn yevmi 
mezkürde saat ondan on ikiye 
kadar Iıtanbul Esham Ye Tah,-illt 
boraa.sında Hblacaiından talip 
olanların yevm Ye saati meıkur· 
de mahallerinde harır bulunacak 

M ı d · d Jf Jf. lf. memuruna m6racaatlar1 ilin olu- 1 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

a lepe e pıya e abı mektebi ihtiyacı için 150,000 kilo nur. ( 930. 5411) - - - 1 

ekmek kapalı zarf auretile ıatm alınacakbr. ihalesi 27 haziran• 2 - - - - ri _ ! •• = 

Ç•y: ICa' •) okkı~ı ~60 · 4()(). ı 
~40· SOO. ( f !indi~ e ) ~=-0· 400, ( ~t)I 
2tıı0 40(1. Kahve: (~ l u l\ı elif rip1t~, t 
105 .1\. Pirinç: (Bomba\) 37.45 1 if 
34·3~ (Hindi_ye) 36-37.~ ( Rangoıı ) 'f' 
~9 ( lfüon ) 36.;; ~=- 1\. Şek•r: J 
Y_crH) 3.'i,50 ,,5,90 (~:crı ehi) 35,60 ·•(1İ 
kup 38,3• .;18.~ ( Ru~: Küp ) 40 t• 
n,5,S.'.' !\. Sade r•lı ( C'rf• : ~1;1/ 
014155 ( l~rıurum:- Kar~) J00-19~ ,ıı ~ 
1on) 120· J 35 V ejete 11 nı 1\ e 6' İ 
Zeytin ye§ı: ( Eı.wa. tl0:.5uı ) O 1\' 
ır:~ rtı } b l -62 (Yemddili > 56 · t • . , .. J 

. " ı~•'' 

931 cuaarteıi günü aaat 14,30 da Harbiye mektebinde mahalli Jıtanbul ikinci Ticaret mtxhktm~- 3 - - ı- l!!l 

mıh.uaunda icra edilecektir. Taliplerin ıartnamesini garmek ıindtn: 4 · 111 1 

meklık) 5ô r:ı rı (\'emelilik !!4-.5° ' ) ıl 
luk) 45 ·64 J\. Patates: ( Btrt•1 ~li' 
JS • .50 (81 ~ kelle) 14-JS.50 (()tt• 6>' 

için komisyona müracaatlan Ye iıtirak için de vakti muayyeninde Mohktmtce iflbiyeti tahtı karara 5 il; _ 1 _ ı ~ - ,- -
haıırlıyacaklan teklif mektuplarını yevmi ihalede saati muay· alınan Mttoıadt o,mu \·t Mtto1ad 6 - - - • B .,. I d • J J 

Raif • ·eedtt Btyluin alaeakJılarilt 211 7 fj' r.ı ı 

1

_ - liiii1 'i' l!'! rıı · taı tra daireıin en· 1W 

ı U· J ı .1\. Sabun: ( Zeyti~ b 

yenoiııe kadar müselsel numaralı ilmllhaber m"kabı.lı'nde 1=ı ~ • L!!!J Fatm ıı·t· t Liaıırtfl .t1 u atarıı 931 taritıinde hlrinci iflb idare. 8 - 1- - - -
1 

a ,.e ııı:me n 
811 

'l'" 
komiayon . riyasetine teslim etmeleri ilin olunur. (227) ııiıindı akteyledikleri t.onkordatonurı g - fi ii}- - - !~ _ r-i Mehmet Ali ,.e ('emil , e Otııt aoı'I ---:8::---::k--:k----T-----M....._ _____ _:__:__ ___ ~---~---....:.-_:_..:.:.:..= 

1 
·- - - _ ı _ !il~ tltndituin sa,·ian muta~rrı< 01 ,ıl 

a il öy apU üdürlüğünden: 1 ll.J i~ • rı Be ikta" ~ \:ıldız mahaJlesind;,~~, \ 

tarla tarla bahçe bahçe metruk hane 
1 •ı llJ 11 ~it so"afında No. :w alt katta 

0 
1 ~1 

..ı d . 11.;rı' ~•ı g&ıam 6nüm dönüm d5nüm ve bahçe Bugünkü bulnıtJcamız rıc.lor 'e iki oda H bir halA ti" 
~ol dan 1;ab , t yukarıdan a .. ıt•ı: ta iki oda hir hıtla üçiincü 1''~, ~ 

8 
4 

8 
4 

2 

2 

1 

1 

" il Ferhat •iaya Aleko veledi Yınkodan 
" " Y orıi ., T odorideo 
,, ,. Mihal Polodan' 

" Nuriye hanım Simondan 
,, ,, ,, Marikadaıı 
,; ,, ,, Dominadan 

Litroz ka~yeıinde balada isimleri yıııh metrOlc haneler ile 72 dönGm bahçe n 279 d~nOm 
tarlaların. keı~I~~ ) ukanda iı~mleri yazılı kimselerin iaktnı adileriae tabaiı ediJmif. Kayıtlanna te .. 
udüf edılmedıı.uıden seoettıız taurrufatı loyuen muamele icra lnhnllcajmdan bu yerler üzerinde 
reımi re~in ve haciz gibi alakaları olanların bir ay zarfında Balorköy kaıaıı tapu idaresine müra· 
eaatlaıı ılA• olunur. 

- ~ . -çu~ 
1 - M'lul müdürümüz (10) od ıl im ofa ,·e arkasında 1'U ~111' 

.... , p 
Z - Riir dığil (1), iyi ( !) ~e derununda harap matba•• fi~_, 
.J - Bir ,.,nk (6) yu hni iki kR tı kagir ve uç6"' t tf 

' - Bliyül.: (3), d~jirmen (6) ahtıap hant ı;..7.9:n puartt!i ":ıı' 
5 - Zar ( ,J), 'J!Ol (,'f) tı1•' ,ı , ı~t b 1 1 ., • y da 1'~ık arttırma ıuretilt fil 114ıt - an u a fi' en ııa unnn fııl· d . Jll 1" r 

bnl takıntından biri (1), rtrhatsı: (S) an tıtlıp olRnların \"e (aı rıı-'~ı 
1 - rapmak a J · almak is tiytn !erin kyırııti "'

11 ,-PP-
-~ - Ölçii (6), bir llt:mi~ (') nesi olan bin yedi yüz Jir• 11111 8~,,,ııf 
1 - Yıldız (S) onu niırıMtinde p~r akçHinf "'•• ''~ 
/() - Turp ( , ) , nota (2) ben 931-692 numaruile Jk.şiırt ' t• 
11 - 'Yoktan (S) icraaına müracaatları ilan ol0"" 



~ltllerlt tehit yetimleriain 9;n 
h\tı-- ikramiyelerinin tubitf i~ln 
)il ;;;-• mtlracaat etmek tiıere 30 mı 
ıı., akfamına kırar TtrJJen mildde. 
"1~16..zum iizerine 30 haziran 
._,_ a kadar Unıclit eclilmit ol· 

ilin olunur. (381) 

• • • 
tt ~irdı bulunu ST tnd fırka kıta 
~ttanabnm ihtiyacı olan kuru ot 
'-r Z&rfla münakuıya konmuı
'-t~ İllaleai 10,6;'931 çarşamba ıünü 
ij " 15.at da lzmirdt mUıtahkem mn 
~tın alma komilyonunda yapıla· 
'-et • Taliplerin şartnameyi görmek 
-. ~ Pııdrkltb heyetimize ,., tartna

aa ası • 
Tapu senetlerine göre n1erhunun semti n1e~huru ıle cins ve n1iktar dönümü ve hududu 

ve borçluların isim ve ikametgahı 
ı._~ illa][ n tülffierfni nrmek üzere ikraz numaruı 
~ 't&tlarilı birlikte hmirde mezkl1r 208 - Erenköyünde mukim Hafız Tahsin efendi kerimesi Cemile 
~10n& müracutlan. (367) Hanımın 11 • 5 • 330 tarihli ve 58 ve 60 ve 61 mükerrer nu· 

• • • maralı tapu senedile uhdeainde mukayyet Erenköyündc 
~~~llird•ki kıtaat "' mfitNe6esatın Kozyatağında sıtma pınarında 23 harita numaralı huduc!u 
Ilı~ •lan 1&dt yaiı .kapalı ıarfla bir tarafı 22 harita nur"aralı sahibi senet Halit Beyin tar~a-
~ 9 laya konmuıtur. lhaleti 3 haıi 11 ve bir tarafı bazan Ahmet Efendinin on bir numar<'\lı 
ı~·,. 31 Çar§l.mba fÜftÜ aat l:i,M da h · l I "'t •"- tarlaaı ve hazan TevhhJ,. Hanımın on arıta numara ı tar e· 
llıJa, utıhkem mevki ntın alma ko 
tltt '"uacla yapılacaktır. Taliplerin ıı ve bir tarafı Hoca zade Ziya Beyin tarlası ve tarafı rabii 
41,~ .. tyi cörmek tiure Fındıklıda Kozyataiı caddeıi ile lt'ahdut iki dönüm otuz sekiz zit·'l 
Qıi, ~•ııe n ıartname almak n tek· miktarında müfrez bi:- kıt'a tarlanın tamamı. 
ııı..:•ni Ttrmek üzere teminatlarile t 118 - Maltepe hastanesi civarında 2 numaralı hanede mukim 0-

tr komi&yoaa müracaatları. (354) mer Hulusi Efendi ile Ömer Liıtfi Efendi kerimesi Sabiha 
!._ • • • Hanımın 13 - 11 • 335 tarihli ve 12 rakamı ebvaplı tapu 

'-l" itteki kıtaatın ihtiyacı olan fa. d·ı hd · d k B k ko"y·· t• b. M it · ~t ı. sene ı e u eaın e mu ayyet a ır une a ı a ~Pf'! 
\ıı~t f'lPalı zarfla münakuaya kC'n- ·k· 1 k 
l., llr lh rnevkiinde kiin atik 23 dönüm ı ı ev e miktarında hu-
~ .ı: ~ alüf 3 haziran 931 ~ar~anı· 
•ı •11.ıu t I · dudu ,arken Bayrampa•aYa giden yol ve hazan esbabı serıt>t ,-. k sa.a 15 te zmıt askeri satın ,. 
~tiıa0ınigyonunda yapılacaktır. Ta- kahvesi ıarben Hacı Şevki Efendi veresesi tarlası timalf'.n 
fııcı,4 tartnaJM,yi cörmek üzere l ın Arnavut Talip aia ve bazan Arnavut Rüstem ağa bağları 
\ ~ l htyetimh:e Ye prtname alml\k cenuben esbabı senedin kahvesi ve kısmen Rami kışlasına 
~~ ı..:lifA.rini nrmek üınt tuıinlltla· fiden yol ile mahdut mufreı: bir kıt'a tarlanın tamamı. 
~-hı:~lk~ lımitte mezk11r komi~yonı bd l '"\4ltlan. (

365
) 818 - - Kartalın Dolay Oba kariyesinden A Ü fettah oğlu Hüseyin 

• • • aaanm 2 - 7 - 3_14 t~rihli tapu ıenedil.~ uhdes~~de. muk~Y!.et l 
QL Dolay Oba karıyesınd~ Paralar mevkıınde kaın iıç donum 

111. •• 1..,.q _ihtiyacı i,.in lOOıOOO mdre """ ill :'J miktarında hududu Emir lsmail ve kireç ocağı ve dere ve 
~ it i~ın bez kapalı ıarfla münalı.a· iti t\ oıuauttur. thaı .. i u haıir.ın yol ile mahdut tarlanın tamamı ve yine 2 - 7 • 314 tarihli 
\ llıt 'llntba günü &&at ı;; te Ankara. tapu senedile uhdesinde mukayyet Dolay Oba kariyeıin<le 
\;1 l'ktı •tın alma koınityonunda Zeytin aiılı mevkiinde kiin beş dönümü havi hududu uzun 
~ ''•ktır. Taliplerin şartname "'" Ali ve Hasan ve earben Ahmet tarlaları ve yol ile mahdut 
-.tı_ '- tekliflerini nrmek üzere tçmi· tarlanın tamamı ve yirır 2 • 1 - 314 tarihli tapu senedae 
''~' birliktf' muk<ır komi ynn& uhdeıinde mukayyet Dolay Oba kariyesinde Tav§an tepe 

ltlan. (3$.1) 

\ ... 
'1,4.t. O. SA. AL. K0'11Sl'ONUN. 

l 1 

~~ttlhhit namına 5000 kilo nt>hut 
'\ lt 

1~ •uretilt 4 - 6 - 931 ~aa t 15 
. l' )~ kadar pazulığı icrllediltctl\· 
r, :lıpierin oartnameyi tıkumı:k 
itti tr ıün C)ğltdtn evel ,., pazarlı· 

ı.).._?'tkJui için ynmi mukfırda !\o-
l 1"6racaatları. 

3 • • • 
~ )(. O. Sa. Al. Ko. dan: 

~tııtnı 11ıünıkısı füretile ılınıcıtı ilt11 
ı~ 

1
7SOO kilo yoğurda ,·erilen firar 

~İJl 6Yır göriilmedilinden 2 • !"i • 931 
\~de Pturlık urerile ut 1 ;lj te pı· 
~· ~crı kılınıcıktır. Tali pi erin ~art· 
t ~ &ormek üzere öğleden e,·,·el 

lıh iştir•k için ye,·D'li mezkOrdı 
YOnutnuıa murıcutlın. 

l. • • • 
Cu )(. O. Sa. Al. Ko. dan: 

t flıU.auyu haattnuindeki mevcut 
ttılt '•rı mütuhhit namını pazarlık 
btı ~•tılıcaktır. ihalesi :- • 6 . 931 

~''tk . ıaa t 14 ten 15 ~ hdar icra 
1ı tir. Taliplerin fütesini nkumalc 

\ ittir tr gün ofleden ev,·el \'e ptıar· 
)011• •kl,rı isin ynmi me1.kOrdı ko· 

'-'ürtcaatlın. 

~. I( * • • 
44":. O, SA. AL. KOMiSYONUN· 

~'11 N '&.p ·ht' . . 
" •M • ı ıyacı ıçın a§&tıda 

"bı' l'lliktarl•n Y•ıılı ~ kalem 
_.' D•~rhtda satın ahnacaktrr. 

q lt hıııran 931 pt!'§tmbe ıünü 
"~ kra lolınacatından taliple· 
it~ "''Ti ıirm.k istiyenler :her 
~ d .. e?vel n paıarJıia i~tiı ak
-tct, ~ 'takti muayyen de komis~ o 
~~ lllanmaları. · 
~5 

~ 
~ 
lt)o 

'ıı 

'l"a1ıt bakla 

Sakız kabl.il 
Cah fuuı,-uı 
l>atateı 
liuru 90ğan 
l'&z. Mfar 
l>tre otu 
"-1danoı 

I 

mevkiinde kain iki dönümü havi hududu Uzun Ali ve Nil.o· 
.. .... Ji ve.Jfakks te,rJııları ve yol il~ mahdut tttırlp.nırı, tanıamı. 

· 781 · 703 - Kartalın Kurt kllriyeainden Mahmut oğlu Mehmet E
fendinin eylül 313 tarihli tapu ıenedile uhdesinde muke)'· 
yet mezkur kariyede kariye derunu mevkiinde kain altnu! 
zira miktarında hududu yemini çôrbacı oğlu Emin bahçui 
yesarı eski hezirhane arkası yine çorbacıoğlu Emin menzili 
cepheıi Mehmet l.f. nıcnzili ile mahdut bir bap kar gir ma
ğazanın tamamı ve yine haziran 312 tarihli tapu ıenedilc 
uhde.inde mukayyet Kartalın Şıhli kariyeıinde orman ha· 
fı mevkiindc kain dört 'önümü havi hududu §arken Kurt 
köylü Ahmet tarlası r•rLcn Seyit tarluı Jimalen köy mel'.ı.· 
11 ve yol cenuben Mehmet Efendinin bağı ile mahdut tarhı· 
nın tamamı. 

125- lçercnköyünden Tüysüz oilu Hamza Efendi bin Hüseynin 
19 - 8 - 334 tarihli ve atik I 7 numaralı tapu ıenedile uh<le 
tinde mukayyet lçerenköyünde Çayıryolu mevkiinde iki dö
nümü havi hududu bir tarafı Matuk Bey ve bir tarafı Haç.ik 
Efendi ve bir tarafı Mehmet ve Şeref Efendiler tarlala 
ve bir tarafı Hüıeyin a'a tarlaıı ile mahdut tarlanın tanıa· 
mı ve yine 8 • 6 • 335 tarihli ve cedit 1 numaralı tapu ıene· 
dile uhdeıinde mukayy.~t lçerenköyünde Bakkalköyü yo. 
lunda altı dönümü ha~i hududu tarken Bakkalköy tariki 
timalen mukaddem Hfüeyin ağa elyevm Hasan Efendi tar
laıı mukaddem Haçacur ı elyevm Ahmet Bey tarlası cenu
ben mukaddema Yenitehirli Melek ve arap Ali elyevm E'f· 
ref Bey ve Fitnat Hanım tarlaıı ile mahdut tarlanın tama· 
mı. 

174 - Erenköyünde Kozyatt.iı mahalleıinde Kantarcı Hacı Mus
tafa Efendi bin hacı Oıman Efendinin 9 - 6 - 336 tarihli ve 
atik 17 cedit 16 • 2 nuıl'aralı tapu ıenedile uhdeıinde mu· 
kayyet lçerenköyünde deiirmen yolu meykiinde kain atik 
bir dönüm iki evlek iki yüz yetmit sekiz zira miktarın .!a 
hududu bir tarafı İbrahim ajaya ifraz olunan tarla ve hir 
tarafı Saadet Hanıma ifraz olunan tarla ve bir tarafı Ah· 
met Bey tarlaıı ve tarafı rabii Deiirmendere sokağı ile ml'-h 
dut müfrez tarlanın tamamı ve yine 9 - 6 • 336 tarihli ve a· 
tik 17 cedit 16 • 3 numaralı tapu senedile uhdeıinde mu· 
kayyet 1s:erenköyünde Df'iirmen yolunda kain atik bir dö· 
nüm iki evlek 278 zira miktarında hududu bir tarafı bı· 
lifraz Litife Hanıma tefrik olunan tarla ve iki tarafı Ahmet 
Beyin tarlası ve bir tarafı Değirmenclere sokağı ile mah· 
dut müfrez tarlanın tama.mı. 

178 - İçerenköyünde Hasan Pehlivan hafidi Sağır Ömer Efendi 
J, •• 

... •• bin Şükrü Efendinin 2'i -6-322 tarihli tapu senedi le uhdf'· 
ıinde mukayyet Erenki~yünde yalı ve değirmen yolu mevki· 
inde klin atik on bP., dönüm iki evlek miktarında hududu 
ıarken Ali tarluı timalen mukaddem Otman elyevm Ziya 

ikraz numarası 
Bey haiı &arben yalı ynlu cenuhen Hürmüz Hanım ta.rlaır 
iJe mahdut tarlanın tam:ımı ve yine 27 • 6 • 322 tarihli tapu 
ıenedile uhdesinde mul~ayyet Erenköyünde bakkal sajır Ji.a· 
riyesi yolunda kain atik altı dönüm miktarında hududu fal• 
ken mukaddem Hamdullah elyevm Arif aja ve tarik !İmi\• 
len mukaddem Nazif elyevm Arif Efendi bai yeri ıarben 
Dimitri bağ yeri cenuben Osman vereesi Zeki tarlası ile 
mahdut tarlanın tamam (. 

17 - Sarıyerde mukim Büyi1kdere maliye tahıil tubeıi muavini 
ıabıkı Servet Efendi ile valideıi Nim~tullah Hammın 19 • 
4 • 335 ve 12 - 9 - 334 tarihli ve atik 94 numaralı iki kıt'a ta• 
pu ıenedile uhdeıinde mukayyet Sarıyerde Nalbant çeıwne
ıinde kiin tahminen dört dönüm miktarında hududu bir ta• 
rafı boıtan yolu ve biı· tarafı Sadık Bey bağı ve bazan Sr.r• 
vet Efendi veresesi bağı ve hazan Binbatı Ali Bey ve hine• 

1 
darı Sabiha Hanım baijı ve bir tarafı mumaileyha Nimetul· 
lah ve Zehra Hanımlarla Hafız Cemil Efendi hi11edarllln 
müıterek ıebze bostam ve bir tarafı Çırçır ıuyuna ıiden ta• 
riki i.m ile mahdut el.v'-vm bağ ve kızılcıklıiın zemin ~e 
kürum ve e§carınrn tamamı. 

260 - Kartalda istasyon civarında 33 numaralı hanede mukim hali• 
ı·iye kıdemli yü:ı:batısı Ratit bin Sait Beyin 5 • ~ • 929 ta• 
rihli ve atik 5 -71 ve cedit 21 numaralı tapu senedile uhde· 
ıinde mukayyet Kartalda Hayrat kuyuıu mevkiinde ki.in 
dört dönümü havi hududu tarken Hamidin Ali tarlaaı rar· 
hen Nafiz kaptan ve saire tarlası ıimalen Kürt oilu Tevfik 
elyevm Pehlivan tarlası cenuben yol ile mahdut mukaddema 
tarla elyevm maa kuyu dolabı havi bostan yerile mülkünün 
tamamı ve yine 25 · 5 • 334 tarihli ve 23 numaralı tapu ıeııe 
dile uhdesinde mukayyet Kartalda kain hududu tarken yd 
garben Kürt oğulları tarla11 timalen Midillili Koıti zevce•i 

_Eolye bahçeıi ce,nuben Anattaı bağı ile mukaddema taı la 
elyevm taiarruf kanunurıhu netrinden sonra mühdeı 
kuyu ve dolabı müttert1il bahçenin zeminile mülk etçar ıe 
mü§temilitmın tamamı. 

"116-- Bakırköyün Vidos kariv .. sinden Nazif Efendi oğlu Saffet E· 
fendinin te§rinisani 306 tarihli tapu senedi le uhdeıinde mu· 
kayyet mezkUr kariyedf" kain atik on bet dönüm miktarın· 
da hududu Litroslu Y amandi bağı ve Hacı Ahmet çiftliği 
tarlası ve tariki am ile mahdut tarlanın tamamı. 

503 - Şilede mukim Kale alb kariyeli Gürcü lımail Efendi ~in 
Yusuf aiann 23 - 6 - 337 tarihli tapu ıenedile uhdeıincie 
mukayyet Şilenin Hacı Kasım mahalleıinde ki.in aitk iki 

yüz zira miktarında hududu canibi yemini berber Mehmet ha· 
nesi yeıari müfrez Rukive ve Münevver Hanımlarla Ah
met ve diğer mÜ!terek hane ve bahçesi a,rkuı ve cepheıi la· 
rik ile mahdut müfrez bir bap hane maa bahçenin tamaı.11 
ve yine mart 338 ve mrL. t 336 tarihli iki kıt'a tapu ıenedi!ııt 
uhdesinde mukayyet Şile-nin Hacı Kasım mahalleıinde chıt 
bahçeıi mevkiinde ki.in atik dört yüz zira miktarında hudu· 
du 9arken Hüeeyin Hüsnü Efendi şimalen Demirci Halil ut
ta garben Salcı zade Ati Efendi ve cenuben Pembe Hant .. ' 
tarlaları ile mahdut tarlanın tamamı. Ve yine mart 338 ve 
mart 336 tarihli iki kıt'' tapu senedile uhde.inde mukayy~t 
Şilenin Hacı Kasım nıahallesinde büyük mezarlık yannıda 
ki.in atik bir dönüm miktarında hududu ,arken A11m Efen
di timalen Pembe Hanım garben Salcı zade Ali Efendi ve: 

cenuben Yuıuf oiullan Mustafa ve Bekir çavut tarlaları İ· 
le mahdut tarlanın tamamı ve yine mart 338 ve mart 336 
tarihli iki kıt'a tapu ıerıedile uhdesinde mukayyet Şileni.ı 

Hacı Kaıım mahallesind..: çiftlik pınarı mevkiinde ki.in atik 
bir dönüm miktarında hududu 9arken pınar suyu ıima.ll."'., 
Pembe Hanım ve Sakı zade Ali Efendi ıarben ve cenu· 
ben Hafız Aıım Efendi tarlaları ;Je mahdut tarlanın tan,a· 
mı ve yine mart 338 ve mart 336 tarihli iki kıt'a tapu ıe
nedile uhdesinde mukayyet Şilenin Hacı Kasım mahallesi"·· 
de büyük mezarlık yanrnda atik iki dönüm miktarında ho· 
dudu tarken Aaım Efeııcii timalen iki hatve meıafede m-:• 
zarlık ıarben Salcı zad'? Ali Efendi ve cenuben Yusuf oğul· 
ları Bekir ve Mustaf açttvuı tarlaları ile mahdut tarlanın ta· 
mamı ve yine mart 338 ve mart 336 tarihli iki kıt'a tapu s• 
nedile uhdesinde mukayyet Şilenin Hacı Kasım mahalleıin
de Zürafa çeımesi me-..lninde kain atik dört dönüm mikta
rında hududu tarken ~'malen Pembe Hanım garben Ömer 
çavu' ve cenuben Yusuf ojulları Mustafa ve Bekir çavu, 
tarlalan ile mahdut ta,·Ja.nın tamamı ve yine mart 338 ve 
mart 336 tarihli iki kıt' ~ tapu scnedile uPıdeıinde ınukayyet 
Şilenin Hacı Kaıım mahalle.inde yaya Köprüıü mevkiin.le 

(LfJ.tfm •ayifeyi çeı-i"finiz) 
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Jarı ve cenuben Karaa~aç yo u ı e .ma ut çayırın nısıf hıs· ~ z fi l? H · 931 t 'h" ·· d'f Çarıamba g .. unu .. . . . . . . , ar ar azıran arı ıne musa ı 

seıı ve yıne mart 338 ve mart 336 tarıhlı ıkı kıt a tapu ıe: t 1 S d 1 kt E k f · OJ·es·ı vek.ı:.let mu . . ş· . saa e açı aca ır. vra ı ennıye ve pr a • n.. 
nedıle uhdesınde mukayyet ılenın Hacı Kasım mahalle- O) h b . d t . 1 k t h ·ı•t .. kk esi ile merkez W' 

sinde çiftlik geçidinde Ermeni oğlu çayırı mevki inde kain a- O) ashe esbın ~1. _ ~nıımt 0

1
. unacl a aksı a t~l uıe25 J~r mukabilinde $2 

· · · .. .. ' k d h 1 mu ase ecı ıgıne es ım o onma şar ı e ıra W' tık ıkı donum mı tarın a ududu şarken Hacı Hasan ağa 1 . t l f . d E t't-ı · t F h et'ı tarafın m · d 1 v • te sız e gra cıvarın a ns ı u er ınşaa en ey -
fımalen Karaman ıra ı Kara oglan ve hazan delı Balta ve d .1 kt d T 1• 1 .1.. d·ı b d ı· uhammen 

. . an verı me e .r. a ıp er ı an e ı en e ~ ı m 
garben Pembe Hanım ve cenuben Çayırdereıı ıle mahdut ~ .. . d OL 7 5 t · t1 t ı·•- dd k ehlı'yetı' I . . . . . . . uzerın en 10 , emına arı ve no er IKÇe musa a çayırın nısıf hıssesı ve yıne mart 338 ve mart 336 tarıhlı ıkı f . 'k 

1 
· ı b. l'kt · k.. d t ) 5 ka 

. . . ennıye vesı a arı ı e ır ı e yevmı mez ur a saa e -
kıt'a tapu senedıle uhdesınde mukayyet Şılenin Hacı Kasım 1 d 'kt t k "I t• z· t - t l - k d u"tece'~kı' l 

. .. . ar ı ısa ve a e ı ıraa mus eşar ıgı ısmın a m Y K ~ maballeıınde sıra kara ağaçlar mevknnde kain atık3 dönüm . t k . - · t · 1 ı · ·ı~ · ı 
h ınşaa omısyonuna muracaa ey eme erı ı .. n o unur. miktarında ududu !arken hacı Haıanağa timalen Salcı zade 

Ali Efendi garben Sava ve cenuben deli balta tarlatan ile . SSSSSS~eeeSSeseeeeeeSS 
mahdut tarlanın nısıf lusıesi ve yine mart 338 ve mart 336 İkraz numarası 
t ·hı· 'k· k t' t d ' I hd · d k t s·ı · Kızıl yerlerde kain on dönüm miktarında hududu Ömer ve arı ı ı ı ı a apu seııe ı e u esın e mu ayye ~ • enın . . · 'k .

1 
hd 

Hacı Kasım mahallesinde Koca Bıyık bayırı altında kain a- Sarı lsmaıl ve Yahya pelılıvan ve tarı ı e ma ut 
tik dört dönüm miktarır.da hududu şarken Hacı Mehmet kı- tarlanın tamamı ve yine ayni tarihli tapu se· 
zı Rukiye timalen Hacı Ahmet ağa garben deli balta ve ce- nedile uhdesinde mukayyet mezkur kariyenin Çil nan~ 
nuben cadde yolu ile ma: dut tarlanın nısıf hissesi ve yi:ı : mahalde sekiz dönüm miktarında hududu Kdari U!ca 

mart 338 ve .mart 336 • :uihli iki kıt'a tapu senedile uh~e- ve Yahya Pehlivan ve Hacı Pehlivan ve tarik ile 
sinde mukayyet Hacı Kasım mahallesinde Koca bıyık bayYrı mahdut tarlanın tama.mı ve yine ayni tarihli tapu senedile 
mevkiinde kain atik b~r dönüm miktarında hududu şar- uhdesinde mukayyet mezkur kariyenin Kurna geçidi mevki-
ken hacı Hasan ağa §imalen Salcı zade Ali Efendi garben inde kain altı dönüm miktarında hududu Salih ve hacı peh-
Molla Ahmet tarlalan ve cenuben araba yolu ile mahrlut livan tarlaları ve tarik ile mahdut tarlanın tamamı . 
tarlanın nısıf hissesi. 2505 - Kartaldan müteveffa Aptullah Efendi kızları Ümmü Gül-

süm ve Nadire Hanımların 5 • 9 • 337 tarihli ve cedit 2122-18 271 - Kızıltoprata istasyon civarında Kethüda mahallesinde 17 ve 
numaralı tapu ıenedile uhdesinde mukayyet Kartalda Çamlı 

3 günde dah8 
beyaz dişler 

K OL VNOS'uo mOkemrT'el 
. o muzadı taaffün köpül 

fena ve sararmıış dltlerl S 

ııi.lnde b i rbi r i nden beyaz 9 

levin ke&betmesıne med•' 

1 v• olur. Sarı tabakay ı l za • 

d l ~lerl n m i nesini boznıaıc· 
sızın parlaklıiını zahir• 

lhrac eder. 

Oi ışlerl çürüten b Utün mili\' 

ilk agız mikropların ı ö ldurilf· 

Kuru bir fırçada bi r santlffl 

mlkdarında koymak kAfldl t'• 

3 aün aabah ve ak~am t.C' 

r übe edin iz . Derhal fark•"' 

~orecekain lz. 

Uırıuml depetu : it. FARAcl 

Yeni Vollo hın, lsıanbııl 

18 numaralı hanede mukim Hayri Bey kerimeleri Ayşe Na-
çeşme mevkiinde kain atik on iki dönüm miktarında hud ı· 

ciye Şinasi ve Fatma Melahat Şinasi Hanımların 1 • 7 M 338 1,_••••••••llİI-.,... du şarken Nalbant Mahmut usta ve hazan Taşkın oğlu Melıtarihli ve atik 2 numaı·alı iki kıt'a tapu senedile mütesav .· 
met reis tarlalan fimalen Şeyh Marufi tarlası cenuhen yol yen uhdelerinde mukayyet Kadıköyünde mukaddem.\ 
garben Anesti tarlası ile mahdut mukaddem tarla elycvm Zühtü paşa elyevın Güztepe mahallesinde çift havuzlar so-
tasarruf kanununun netrindan mukaddem muhdes maa· 1-------------;, kağında kain dört dnöüm bir evlek miktarında hududu 
kuyu ve dolabı bostan yeri ile mülkünün tamamı. Merkez acentası: ıağ tarafı ifrazen ahar u'ıdesinde bulunan tarla sol taraf, a 

512 - Kartalın Kurt kariyes\nden Kasımpaşalı Pire Mehmet bin '" Hayri Bey merhumun hilifraz ahara ferağ eylediği tarla ar· "1fihürdar 
Mahmudun eylül 309 tarihli tapu ıenedile uhdesinde mukay- n 

ka tarafı mülga emlaki ~ahaneden tarla cephesi yeni l :üşat ıı--------------~ 
yet Kartalın Şıhli kariy~si orman batı mevkiinde atik iki döolunan tarik ile mahdyt mukaddema müfrez bir kıt'a ba-

nüm miktarında hududu çolak Osman tarlası ve sahibi scğın zemin ve gürumu elyevm müfrez bağ mahallinin tama· 
net bağı ve koca Mehmet ve tarik ile mal ·· mı. 

Hyuaııt s~r·ar ıosbsı 
dut mukaddem tarla elyevm bağın yerile mülk gürumunun 

513 - Üıküdarda Süleyman ağa mahallesinde Bülbül deresi cad- tamamı ve yine ağustos 306 tarihli tapu senedile uhdesinde 
desinde 53 numaralı hanede polis komiserliğinden mütekait mukayyet Kurt kariyeıinde atik kırk zira miktarında hudu-

ı MERSiN) vapuru 2 Ha ~ 

Salı 17 de Sirkeciden ; ~ 

Ahmet Hamdi Efendi hin Hacı Halil Efendinin 3 - 9 • 339 du eski bezir hane ve sahibi senet hanesi ve tarik ile mah· t 
tarihli ve atik 12 ve cedit 32 rakamı ehvaplı tapu senedil~ dut bir bap bakkal dükkanının tam.aıu .., 11 bl\•u • o.!:lutu kuyu, Edremit, Burhaniye, 
u'hdesinde mukayyet Eı enköyünün Sahrayı cedit mahall~~ SiS-Şiienin çavuş ıaahall•inden •İm&Mu.ojlu Hüaeyin ağanın .,.lığa kalkacak, dönüşte 

dbolu, Çanakkale, KOr" 

sihde Kayııdağı Mıhçı deresi sokağında kain atik on jki dö- 2 • 5 • 338 tarihli tapu ıenedile uhdesinde mukayyet m~z- lınoluğa da uğnyacaktır. 
nümü havi hududu ,arken Kayı§dağı caddesi garben mu· kur mahallede Bezirhane caddesinde kain atik dört•••••••••••~ 
kaddem Pavli elyevm veresesi tarlası şimalen Küçük bakkal yüz zira miktarında hududu şarken yol garben dere §ima· 
kariyesine giden tarik ve cenuben merhum Galip pa§a VC(C· len Hüseyin Çavuş oğlu Hasan hane ve bahçesi ve cenub~n Galatada Şişhane karakol 
sesi tarlası ile mahdut t=ulanın tamamı. y 1 d b 11 • d S 

Ağvalı Mehmet reis ha.ne ve bahçesi ile mahdut mukadd~ o cuza e ma a esın e 
325 - Erenköy Sahrayı ceditte frm sokağında yağcc .ma samanhane elyevm bahçenin nısıf hissesi. sokağında 3 No. lı hanede 

merhum Akif Efendinin haremi Hayriye Hanım ve oğlu 5l9- Şilenin yaylalı kariyesinden İsmail oğlu Mustafa ağanın kim iken elyevm ikanıel . 
Tahir Beyin 22 • 9 . 335 tarihli ve atik mükerrer 22 ve lJ . 2. 339 tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyet Şilenin meçhul bulunan kereste t• 
cedit 22 numaralı tapu senedile uhdesinde mukayyet Sahra· yaylalı kariyeıinde Putu köy mevkiinde kain atik üç dö- rinden Hacıbey zade Davut 

yı ceditte F eyziye elyevm fırın sokakta kain iki C.ö nüm miktarında hududu tarken tat garben tarik ıimalıen ıit beye: /. ~ 
nüm miktarında hududu bir tarafı tarik ve bir tarafı Lutfi· mukaddema Süleyman elyevm sahibi senet tarlalan cenu- lstanbul 7 inci icra memurlu~I ~., 
ye Jıanım köşk ve bahçeıi ve bir taraf Halil Rifat paşa hali- ben sahibi senet tarlaları ile mahdut tarlanın tamamı ve Türkiye iş bankasının ı•':I :-. 
lesi harum tarlası ve bir tarafı Raik Bey hane ve bahçesi ile yine ayni tarihli tapu Sf'nedile uhdesinde mukayyet mezkur tinizde birinci ticaret mablı 'I. ' 
mahdut mukaddema bahçe elyevm tarlanın tamamı. kariyenin Çıplak bayır mevkiinde ki.in atik üç dönüm mik· sinin bir kıt'a ilamı muce~,i c,~ 

322 - lçerenköyünde Köse Ömer ağanın hanesinde mukim Ha- tarında ~arken Köse oğlu ve bayır garben Kaptan oğlu Sıı- matlubu bulunan (1200) b ; ' 
H b . · O Ef d' · 22 4 336 hl 1 ma faiz ve masarifi muba1''ı.1 ı....: sene anı.m ıntı sman en ının • • tari i ve fer şimalen brahim cenuben dere ile mahdut ~arlanın tama· P', .'llıi 

cedit 18 rakamı ebvaplı tapu senedile uhdesinde mukay· mı ve yine ayni tarihli tapu ıenedile uhdesinde mukayyet ve avokathk ücretile birlikteı t~ 
yet lçerenköyünde Çayır yolu sokağında atik 7 dönüm mezkur kariyenin Geyik bayırı mevkiinde kain atik on dö- ciz yolile tahsili iç'n 927: f 
miktarında hududu bir tarafı Haçik Efendi tarlası bir ta- nüm miktarında hududu §arken Geyik tepesi garben ve şi- numara ile vaki takip talebdi ~ı 
rafı Arabacı Mehmet aği\ tarla11 bir tarafı Halil ağa verese· malen imam oğlu cenuben ·dere ile mahdut tarlanın tamamı rine tarafınıza gönderilen 6 t/ ~'ıı 
lerine ait tarla ve bir tarafı Şeref ağa tarlası ile mahdut tar• Ve yine ayni tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyet mez- emri tebliğ ettirilememiş f~,/ ,, 
lamn tamamı. kur kariyenin Taşkesici mevkiinde kain atik sekiz dönümü tahkik Avrupada bulundul #. t~~ 

2562 - - Aydınlı kariyesinde Kurt köylü Ateş Ahmet bin arabac.ı havi hududu !arken Alu.a garben Apti oğlu timalen Kıran Ye ikametgihınn:ın meçhul 
0~ 1" 

Ahmedin 21 • 6 • 314 tarihli tapu senedile uhdesinde mu· cenuhen laz oğlu tarlaları ile mahdut tarlanın tama.mı ve ğu anlaşılmakla ilanen teb ~ 
kayyet Kartalın Kurt köyünde Ağıl deresi mevkiinde kain yine ayni tarihli tapu senedil~ uhdesinde m'!kayyet n1ez- icrasına karar verilmiştir. IW J ~ 

Tarihi ilandan itibaren .'.J >ı~~ı aekiz dönüm miktarında hududu Ahmet ve Mustafa Bey kur kariyenin Geyik bayırı mevkiinde kain atik on clönüm 
1
tr. ·•ıt 

ve tarik Jle mahdut tarlanın tamamı ve yine ayni tarihli tapu miktarında hududu şar)\.~n Geyik tepesi garben imam o~ lu zarfında mür1acaa~~~. ~ir te. ~ ~ 
ıenedile uhdesinde mukayyet mezkur kariyenin Ayazma ci- fimalen ve cenuben der~ ile mahdut tarlan~n tamamı ve yi- dermeyan ey eme ıganıı pv ı ' 

varı mevkiinde kain üç dönüm miktarında ·hududu Cin ne mezkur kariyenin Ayı yastığı mevkiinde kain ' atik üç takip eden sekiz gün için~~/ ~ '1 
Ali oğlu Ahmet ve Ali reis ve tarik ile mahdut tarlanın ta- dönüm miktarında hududu şarken ağil yolu garb~n şimalen cu eda veya borca kafı ~/ 

· ve saire göstermediğiniz t•~4' ~ mamı ve yine ayni tarihli tapu ıenedile uhdesinde mukay- kumsal cenuben dere ile mahdut tarlanın tamamı ve ayni t i"., -.ı 
yet mezkur kariyenin Mercimekli yolu me,·kiinde kain se- tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyet mezkur kariye- de hakkınızda muameli 1 

• 'lı \ 1 

kiz dönüm mikktarında hududu Muaa tarlası ve ta· nin taşkeaiği mevkiinde kain atik sekiz dönüm miktarında İyenin gıyaben ifa edileceJi ;I ~ 
rik ile mahdut tarlanın tamamı ve yine ayni tarihli tapu !le· hududu sarken akıntı garben Apti oğlu şimalen imam oğlu me emri makamına 1~~~6~1J ~ 
nedile uhdesinde mukayyet mezkur kariyenin kaplıcalar cenuben dere ile mahdut tarlanın tamamı ve yine ayni ta- üzere ilan olunur. (~~9 ~, 
mevkiinde kain dört dônüm .miktarında hududu dere ve rihli tapu senedile uhdesinde mukayyet .mezkur kariyenin • ~~ 
çalılıkave yol ile mahdt.t tarlanın tamamı ve yine ayni ta· ayı yastığı mevkiinde kain atik üç dönüm ..;.iktarında hudu- ZA YiLER ~ ~~ 
rihli tapu senedile uhdesinde mukayyet mezkur kariyenin du ~arken ağıl yolu garbeen ve şimalen kumsal cenuben yol Şehremaneti altıncı da ~ ~}-
Yumru tat mevkiinde ka in altı dönüm miktarında hududu ile mahdut tarlanın tamamı · (Mabadi var} almakta olduğumuz iki:ı ç 'I. 4ııı 
Musa ve Ahmet ve fundalık tarik ile mahdut tarlanın ta· Yukarda tarihleri yazılı tapu senetlerinden evsafı çıkarılan laramıza ait maaı cO'I._ '

1 
mamı ve yine ayni tarihli tapu senedile uhdesinde mukay· gayri menkul malların sahipleri borçlarını yapılan tebligata rağmen zayi olmuıtur. Yenisini ~ İ \

1 
'ı 

yet mezkUr kariyenin gitvur yolunda kain on iki dönum vermediklerinden bu mallar satılmak üzere bir buçuk ay müddetle cağımııdan eskisinin bllkıl' _/ / l 
miktarır..;:a hududu Hacı Pehlivan ve Seyit Efendi ve kah- açk arttırmaya çıkarılmıştır. Taliplerin ihale günü olan 18 • 7 • 9:J1 madığını ilin ederiz. f"j ~ ~ 1 
Teci oğlu ve yol ile mahdut tarlanın tamamı ve yine ayni tar ihine müaadif cumartesi güni.! saat üçe kadar Ziraat Bankasınm Sütlüce !\Jahm utağa mahaUesi 6 ~~) t\: 
tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyet mezkur kariyenin ı İstanbul ıubeıine gelmeleri ilin olunur. . ... R l~ >" ~\it 1 
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