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İntihaba Hazırlanılnıası için Emir Geldi 
!hracat , Kimler 
:Şlerimiz Vekiller izahat Istanbul meb'uslu-

ıııtt~ n~nkasının iştirakiıe bir "iş ti- verdiler g"' una seçilecek 
~)'a Şll'keti,, teşelddil etti. lktısadi • 
~ tıınıı ınoktai nazarından ancak Borçlar meselesı ne safhada? lstanbul meb'usluğu için ge• 

~~U~iyet ile karşılanmak icap eden Terkos ergeç satırı alınacaktır çenlerde yapılan intihabatta 
l'I h· bır şirketin teşekkülünden dola- müstakil meb'usların kazanabil-
~:la bazı gazete sütunlarında dedi-' meleri için fırkaca namzet gös-
G ••• Yapılmasına hayret etmemek l d .. t b' l 
Uta~~n olrnıyor. Türkiyenin harici teri en or me us uğa münte-
~d et1 çok geniş bir sahadır. Bu ~a- bibi saniler kiırı.seyi intihap et-
~ a iş Yaprnak istiyen Türkler beş on memişlerdi. Bu suretle açık ka-
~tıış ~ermayeli münferit ticaret evle- lan Istanbulun dört meb'usluğu 
lııııı llıunhru ır kaldıkça milli mahsııla- t I için yeniden intihabat yapıla-
~ ıı~ hayatı daima n ister istemez cakbr. Dün akşam C.H.F. umu-
~I~ ~ticaret kapitülasyonları içinde l d "lağ mi katipJiğin en Istanbul idare 
-tıııı a nıahkumdur. Bu itibar ile l 
~il' tketimize yalnız bir tane değil, heyeti reis iğine gelen bir emir-
~, Çok iş limitet şirketleri lazımdır. / de intihabın bugünlerde yapıla-
\ıe~' ~akıt bu şirketler harici ticaret cağı ve hazırlıklara baılanılması 
~ltlıze istediğimi-ı derecede nrlık bildirilmiştir. 
'tıs ~eğe başlarlar ise memleketin ' Yine ayni~ emirde intihap 
'la:dıyatr bunlann faaliyetlerinden gününün ve C. H. F. tarafından 

lı ar _nıüstefit olacaktır 
'llt:t tı cıheti kısaca bu suretle kaydet- gösterilecek namzetlerin isimle· "'l 11 Sonra men:u ile alakadar bir ~o- rinin de yakında bildirileceği 
,~~ Ve gençlik hatıramdan bahse- Nafia Vekili 7.eHi B. ilave olunmaktadır. 
•İlııf1~·. B~n Gördosluyum. llkk tah- Ankara, 3 (Telefon) - Fırka grupu 

•tıııı tırdıkten sonra lst.~nhula gt'I- Cemil Iley (Diyarbekir) in riyasetinde Başvek·ı·mı· 
t~~t sıt·raıarda babam Gordosta pa- toplandı. ismet Paşa, borçlar mese· J J Z 
~ tcareti yapardı. Mektep talil . .. . 
'de her sene Gördosa gider, baba lesı Ye muzakera~ı~ suretı .. cereyanı 
'1ıa i§lerfle az çok alftkndar olurdum. !!a~k~.nda n Harıcıye Yekı.lı. 'fe,:fik 
~ııı Gördos köylülerinden ,.e bil- hüştu Bey de son seynhatının netıce-
S .'Bolu deresinden her sene bir- teri ,.e temasları hakkında izahat wr
~ bın kantar palamut alırdı. Ilım· diler. 
~~ ~ittir, Muayyen yerlerde toplar- Bilahara Dahiliye ve Nafia Yekille· 

S ri terkos hakkındaki takrire ce,-ap 
•ıı.ı 0ııra lzmirde bulunan yine G<ir- ,·erdiler. Terkosla rnüzakeratın suyun 
1'~ bir komi )Oncuya gönderirdi. kabiliyeti şerbiyesine ait olduğunu ,.e 
t _,lttıılsvoncu müs.t.eıi bulun~'\ na· lrnıwn :gay.ri 1rnbili şurp oJduğum:u 
r ~l'ttarı satar, masrafını ~d~Jı?d~n raporla sabit bulunduğunu söylediler. 
tıtd.' hesabını yapar, netıcesını lııl- Nihayet şirketin de hunu kabul ede 

Pazar günü şehri
mize geliyor 

Aldığımız mevsuk bir habere 
göre Başvekilimiz ismet Paşa Hz. 

Cumartesi günü ekspresle An
karadan hareket edecek ve Pa
zar günü şebri:nize geleceklerdir. 
ismet Pş. Hz. nin seyahatleri 
hususidir. Birkaç gün ıehrimizde 
istirahat ederek Ankaraya avdet 
edecekleri de söylenmektedir. 

~i~ . . .. . rek yeniden terşih tesisatı yaprnağı 
~td Bene mektep tatılı munasebetıle taahhüt ettiğini, binaenaleyh suyun 
~~Ilı. asa gittiğim zaman babama sur kabili şurp sular meyanına girmesi 

~iı-, Gördos.w~öylerinden topla~·ıp cslJahının temini yolunda yürunülmck- Gelecek sene biltçesi 
"il sevkettıgı palamutların ktın- te bulunduğunu ilfıve ettiler. 
'ıt ~asıı Ye kaça satıldı~rını öğren- . .. . . . Çok mütevazin bir 'ekllde 
!tt ı ledi B 11 . . t d'". Bu ızahate gore Şehır. Yenı tesı- olacakbr 
... ab, llam. d u sçu~ ke~:ımbebıs e ıgılm sat için hic bir taviz nrm.iyecektir. f 
.'lltJ rna ım. .un u a am p:ı a- ~ Ankara, (Tele on) - Bütçe-
~f\ llttnın lzmirde kimlere, nasıl ,.e Vekil şehrin su derdi~in bununla da nin bütçe encümeninde müzake-
~t satıldığını bilmiyordu. Ona k~ defedilemiyeceği malum olduğunu n resi dolayısile görüştügv Um ma
l, 

0
1lcusu yalnız ~atılan malının kar hükumetin bu bapta esa..c;;lı tedbirler 

tok liyecilerden bir zat bana dedi ki: 
Q. 

0 
sa zarar mı ettiğini bildiriyor- derpiş ettiğini, mukavelenin hitam buJ. 

d b k • f' b ı d - Gelecek sene bütçesi çok ~t a u neticeyi ·a 1 u uyor u. mamasına mukabil ahkamı me,·cude ... ·e 1 kt S 
bu nokta bana merak olmuştu. . . " 1 mütevazin o aca ır. arfiyatımız 

tıh111 ., 'd' 1. k 1 . v teYfıkan satın alınarak İstanbul be1"... en zı'yade memleketin ı'stı.kbalı' ta .. gı ıp ge ır en zmıre ugra. . . . . 

11 
birkaç defa babamın komisyoı~- dıyesıne denedılmesı hususunun rnı;. noktasından inkişafına hadim 

· lldan bu merakımı izale etmek is- sammam olduğunu bildirmiştir. hususlara tahsis edilecektir. 
'~ Fabt~ne tama~~ murn~ = ~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~ 
~ aınadım. Çünkü ızmirdeki ko- Ressam Avnı· Lı.fiJ·ı·n hatırası 
ı~llcu da mallan satmak için bir 

'ııtııt tellalların, ikinci elden komis- --·-----~
ir0 <ltın tavassutlarına müracaat 
'~~~du. Buıasa Gördosun köylerin· 
tldi~t~n palamutlar lzmire kadar 
~ toı ttt sonra pek karışık ve karan
~it latdan asıl müşterilerinin eline 
~ ı:rdu. Ye asıl müstahsiller ile 
'tıa;~ler katiyen birbirlerini göremi
~t '· Ve müstahsiller ile rnüşte
ıtı11~ndaki türlü şekil ve kıyafet 

~t'tl "aSSıtıar arttıkça tabii zarar 
•lııt~Y nıemleketin milli iktısadiya
...,, ordu. 
~ıı· 

tt ~~~ için ideal olan bu harici tica 
llttı h hiç şüphesiz muayyen mah
lıl\d n ntüstahsillerinin kooperatif · ıq: toplanarak kendi mallarını 
• an doğruya asıl müstehlikleri-
~l rtıUşterilerinc satabilmeleridir 
taııl\ llhvau umumiyemize göre bu Birkaç sene evvel ölen Ressam .Avni Lifij için dbn Güıel 
llhta ttahakkuk edebilmesi zamana San'atlar birliğinde samimi bir ihtifal yapılmıştır. Resmimimiz 
t Şır\ •r: Binaenaleyh " lŞ Limi· ihtifalde bulunanlardan bir kısmını gösteriyor. Bu bahse ait 
~~ıtıetı,, gibi kU\'"Vetli ve milli mu- yazı 3 üncü sayıfamızdadır. 

. 

Komünistlerin muhakemesi 
Nakza ittiba edildi. Muhakeme, iddia 

_müdafaa ve karar için kaldı 

Komllnistlerln dün mahkemede alımniş reslmlerl 

Evvelce komünistlik tahriki
bndan mahkum edilen Hasan 
Ali, Halit, Mehmet Emin, Remzi, 
Cazim, Nusret, Mehmet Ziya · B. 
ve Ef. lerle gayri mevkuf İsmail 
Ef. nio ve Nihal hanımın temyiz· 
den nakzen muhakemelerine dün 

lstanbul ağır ceza mahkemesinde 

başlanmışbr. 
Muhakeme safhalan hafi ola-

rak cereyan etmiştir. Neticede 
nakza ittiba olunarak, iddia, 
mildafaa ve karar için muhakeme 

kalmııbr. 

Faşistler boyun eğmiyor 
Vatikan, Katolik dininden başka mezheple. 
rln serbesttsine nihayet verllmeslnlistlyor 

Papa da Kardinalları topladı! 
Stefani ajansının verdiği son haber 

lere göre İtalyan hükO.metile Vatikan 
arasında çıkan gerginlik Aksiyon ka
tolik teşkilatının kendisine hususi ,.e 
bariz evsafı haiz hakiki bir fırka süsü
nü vermiş olmasına hamledilmektedir. 
Filhakika Aksiyon katolik teşkilatı 

kendisine mahsus bir bayrağa ve fa. 
şizm idaresine açıktan açığa zıt ve 
muarız bir programa sahip bulunmak· 
tadır. 

Romada ve daha başka şehirlerde 
zuhQr eden hadLc;eler halkın ve yük
sek tahsil gören talebenin bir aksüla
mel hareketinden ileri gelmiştir. 

Hadiseler vahim bir şekil almamış
tır. İtalyanın her tarafmda tam bir 
sükt1n hüküm sürmektedir. Papalılf 
makamı protestanlık propaganda· 
sına ve katolik dininden başka mezhep
lerin serbestisine nihayet nrilmesini 
f asist hükQmetinden talep etmiştir. 
F~t hükumeti bu yolda talep ve id
dialara şimdiye kadar boyun eğmedi 

Kıymetli bir doktoru
muzu kaybettik 

Teessürle haber 

göre Gureba 
hastanesi dahi

liye mutahassısJ 

Hacı Kemal B. 
dün vefat etmiş~ 
tir. Doktorlu-

ğunun kırkıncı 
senesini idrak 

aldı~ımıza 

Papa 
[ Alt tarafı 5 inci sayıfadı ] 

Tıp Fakültesi reisi 
Ankara da 

Darülfünun emini Muammer ~aşit 
Beyin Ankaraya gittiği yazılmıştı. 

Dün de tıp fakültesi reisi Te\'fik Re

cep Bey Maarif vekaletinden gelen 
müstacel bir telgraf üzerine ö~Je tr~ 
nile Ankaraya gitmiştir. 

Darülfünunda baremin tatbiki m~ 
selesi • Ankarada tetkik edilmiye bnş· 
landığı için divanın 'erdiği karara 
itiraz eden tıp fakülte i müderrisleri
nin bu husustaki dü~ünceleri hakkında 
kendisinden izahat alınacaktır. Divan 
kararının tadil edileceğine kuwetle 
ihtimal verilmektedir. 1''akülte mü

arın tesekkülü iktısadi me~a-ı==== 
td~~~dan büyük hizmetler te- teki milli rnahsulatımızın müşterileri ğil, bilakis memnuniyet izhar etmek 

~tetn •lır. kendi aralarında "organize,, oldukları llizımgelir. 

eden bu kıy

metli.doktoru· 

zun hır zaman
danbe0ri rahat-

sız bulunmakta Merhum Dr. l l:ı <. 

ırlerrislerinden doktor Behçet Sabit Rer, 
dün şun lan söylemi~tir: 

4 lııtıleketinıiz için korkulacak şey halde Türk müstahsillerinin her ta
~ ha ~t:ı Şirketi,, gibi bir teşekkü- rafta perişan bir yaziyette durması. 
d~i~~ı ticaretimizi inhisara alma- ihracat işlerimizin tamimile kendi ha- •••••••••••••• 

tateti d~r. Çünkü Türkiyenin harici !ine hırnkılmış bulunmasıdır. Binaen. 100 de 100 Aşk 
2 inci sazlfamızda 

~ ll~ ~?erine böy~-e l,ir inhisar k<'Y· 1a1eyh memleketin hakiki menfaatini bi 
11g,~d anunen ve ne de maddeten imi lenler için "İş Limitet Şirketi,, nin te

ır, Asıl tehlike her memleket- şckkülünden dolayı şikayet etmek de-1•••••••••••••••• 

idi. Bugün ce Kemal 8. 

naze namazı Aksaray Valide 

camiinde kılınacak ve aile kab

ristanına defnedilecektir. (Vakıt) 

ailesine ve Tıp alemine teessür

lerini beyan eder. 

"Hükumetimizin ilim ordusunu tE-ş
kil eden darülfünuna ~erefile müte 
na, ip !"Uret-te lfızım gelen muavenl'ti 
diriğ etmiyeceğine bütün vicdanımızla 

kailiz ve nitekim hükumet her müe ce. 
c: .. de lazım gelen tenkihatı yaptıfı 

(Lütfen sauifeui ceviriniz) 
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Sinemacılarla Vilayet 
._,uhittin Bey 
Qauı kabili müşkllat 

olursa •• 
'4.nı•r bittabi tetkik ve hal• 
\' ledlllr diyor 

"au \'e belediye reJsl Muhittin Iley, 
~larllıacııar, numarataj ve yeni kad
-~~da şu beyanatta bulun-

• 

!\~Sinemacılar meselesinde devletin 
~1 lltı mevzuu bahistir. Varidat iti
-Grıı e burada devletin satAhiyettar 
~datessııi vardır. Vilayetin de bu va
~r. ~r ~in edecek müzahereti tablt
~tn alı llluaYini Bey bu hususta irap 
-~· tedbf rleri almıştır. Halli kabil 
Cı'ıit •lh olursa bittabi tcldk ve halle· 
~ •

1 
'l'atbikntta halkın iz'acını mu

ltt ~ acak mUşkülata rasgclinirse bun-
~ a bertaraf olunur. 

f Gençlik Bahsi 1 
Voronof aşısı hayat 

ekslrl değildir 
Behçet Sabit B. bazı mUta· 

llalara cevaD veriyor 

lttd ~?1arataj meselesine dair gazete4 
~ 1 neşriyatı gördüm. .ı. Tumarataj, 
~~f "nunıaralan üzerine yapılan Mali 
Ilı~ numaralarına göre numara kon- . 
~tt' tııaliyenin kuyudatı altüst olur, 
~r 1 

tsa lan karışır. Binaenaleyh 
''ra~rlr yapıldıkça, arkasından nu-
~d arı da ona .ı::öre değiştirmek Ja-
''nı ır. Tahriri komisyon massuslar, Behçet Sabit R. 

~ 't"atajı da belediye yapar. Bundan iki ene e••el ~endisine. V?-
~ teseı.1 büyük bir konağa. geçen nu· ronof a.,.ısı yapılan lsmaıl Efendı hır 
~tta.tajda bir tek numara konulmu.;- müddet enl \·efat etmiştir. Verilen 
~f;lld llu konak yanmış ve) a sahibi t~- malümata nazaran Jsmail ı-;~endi ~şı 
~ı an yıkılmış, arsası ckize avrıl- yapıldıktnn altı ay sonra hırdenh•re 

§tır n ~ "k .. fi da .. 1 ~ · fttnbi hu ar alara şimdi ay. ço mu:.:• 1.R), amış ve sonra o • 
~~hı numara koymak. ona göre dr müı:;tür. Bu ölüm a ınrn arıu ,.e ümit 
.:~ o okağın numaralarını değiştir- edilen netice)~ ,·c~med.~ğ~. hak~ındn mü· 
t iııımdır. Bu gibi yerlerdeki nu- taleaların ılerıye surulmesıne seb~p 

tt aları tahrir komi. yonJarı, fırça olmuştur. .. . 
.• boh. il ·ı .1 •• d Dün bu nşıyı )npan tıp fakultesı 
"ta e Si Cl' Ve l enı Cl"tnl U\'Rl'· •. • . k . Il h c- h"t 
> htarl 1 1 B 1 d' mudern lerınden do toı c çet ·~n ı 
t d ar \C sıra ar ar. C e ıye- .. .. "k Il' ) 1 " ] 
~lıt~ bir cetvelini verirler. Beledi) e, B.~yle goruşt u " ız ere un aı· oy e-

'~ııı okakta tadilat var a kendi dı · . • . 
~ aralarını ona göre değiştirir. l'a- Bundan ıkı ene eye! dığer ba'T.1 Z"· 

ı, llııntııkasında da bö,·Je olurnr. Yok- vatla birlikte Alman hastanesinde \ 'o· 
~4n111tıarataj sakat y~pılmış: masraf ronof aşılll tatbik ettiğim darülfır•:ze 
>J~I' olmuş değildir. Numara ne ise de bulunan ihtiyarlardan ~ehreman ·ti 
~,d 11 r1ur. Nıımıl'rlll:u·ı ipt.:ıl hal.kı. 5ahık kımtax mcmu:rJanndan lsmail 
~I akim e malik değildir. Bu hnk, efendinin nfnt ettiğ'ini bir gazetede O· 

~·~enindir.,, kudum. Bunun \'efatının aşıya atfe-
"a11 ~lediye kadro u, heyeti vekile ka· dilmesini cidden lıfiyük bir hayretie 
~ti~ nizamname mahi ... ·etinde olarak karşıladım. l mail Efen dinin daha bir 

01t " "dd t "t ·r· ~t edilmiştir. Muamelfı.tı tanz:m mu e yasamnmasına mu eessı ım. 
~ ~anunlar ahkftmı dairesinde her Fakat en-el em~rde. _cfkiı~·ı ~mumiyt:\'e 
'lt)hlltun hakkı mahfuzdur. Binaen- şunu nrzetmek ı terım kı 'oronof ası
~ç bi ~evcut belediye numaralarından sı, Bı~rsadaki hanımın h~yatın. sı~r'. 
~D rınin \'aziyeti hakkında endi r' e ve ebedı devam hnkkındak1 keşfı gıbı 

11,tııasına lüzum •oktur. • · esatiri bir şekilde ve hir iki ini harnt 
~L\'ııa_y,,1 . . d l. b. .• gibi tel;lkki edilmemelidir. Rugün 
" " ıçın e yenı ır teblıg alma- .. . . 

~" \" .. ı k 
1
• maymun husyelerınden ınsanlara ya. 

•h. .. nız rnuna a atı me\'kuf tutu- . . . · 
·~ı. pılna grtf hıç hır zaman hayatı tehlı-
~ keye koyacak bir zehir değildir. nelkı 
~lit mübadelede • o, hayatı daha ziyade ıindekiye ma-
" - ' lik edebilir. Vaktile ihtiyarlarda ya-
~ ~lğa çıkarılanlar pıldığı zaman bazılarını rahnedar <'· 

1"'ııe,.d . debileceği di.işünülmliş ise de lıııgün 
ı 

1 
lr • niçın çıker1ldılar, Pariste buna mah us yapılan husu. 

~"il: etini kim görecek ? si bir kılinikte daimi bir şekilde hu 
it t~i &~eHt rnü.b~del.e ko~!syonu?da aşıya devam edilmektedir. 

4e-,. l'atle bıtırebılmek ıçın faalıye- Bundan ha kn gerek Almanyada, 
~ alll edilmektedir. gerek Arnerikada bunun muhtelif ·e· 

~~badele komisyonu memurlann- killerde hep (Hormon) esası üzerine \ ~t ~ısmı açığa çıkarılarak yerle · guddelerin faaliyetleri tezyjt edilerek 
>'ııll 'l'i aıaınn Gfimükine tali komis kuvei umumiyenin bir intizam dahilin-

~![ ~:eınurlnrı ve ewelce l:''tğ,·edilen d~ harict şiddetler~ kar~1 0da~a m~k~
"'11ı, "1fsyonJar memurlarından bir vım olmasını temın ettığı ıstatı::;tık 

lıq aı.nınıştır. lerle teshit edilmiştir. 
~ ~b.8 tııurahhasımız Şevki Bey dün Nitekim benim 1'ürkiyede Jsmail 
, lı ta demiştir ki: Efendi ile birlikte yaptığım greflar-
)~ Cıkal"ılan memurların tasarruf \'e da diğerleri sinlerinin altmış beş hatta 
\, ~~ro meselelerile alaka 1 yok- yetmi .. iki olmasına rağme.n be~·hara.t 
~~d~ lsJ>eten yeni ,.e komisyon i le- n tamussıhhadnlar. hmaıl hfendı
~ta~ "~kuru az olan memurları çıka- n~n de .~u.rada izahına Hizum ~örmedi
\ L lerlerine 1• 1 r· n 1 G" .. 1 . ğım rnuhım hastalıklarına rngınen bu 
, 11 • :.: e ı za an umu cı- . 

ltıts)·on d k" . greften ~onrn ikı sene daha faal \'e mü 
ı. b.t] un n ı memurları ve e~kı • . . · d ı.· ·ı d -
~... arıın 1 d b" k ld k B tekamıl hır zın eı\ı ı e ra:.:a ıgı 
• .. ""il 

1 
z an ır ısmını a ı . u . . t 1 1 .. 

,'tlll. tar . . . . ve hatta hır memurıye a ma < uzere 
~~"!ti ln lllübadele ışler:ı!e. çok e!ô:kı- tekrar belediyeye müracaat ettiği a-

de 't'u eşguı oldukları ıçm bu mcse sıvı müteakip yerdiği beyanatla ~abit 
IL,nll 

8 
kur ,.e ihtisas sahibidirler. ti;., 

~ı... Uretıe · 1 • d h ·· tl 1 · 'I "'~I itn • ış e:ın a a surn w e :,ı- 1:-mail Efen diye rahmetler dilerim 
~tır, kanı hır kat daha çogaln·ı~ fenne ve ilme çalışacak ze,·atın da he-

\ b~~fıt s"' şeriyete daha nafi olmasını temenni e-
-~ •ta?'af Uatıe bitirilme:si iki hükumet derim. 

~~ ecırıd·a~a tarafından samimiyc!lr ·------------
~ t~a!ttt •iınden bu gayeye eri:.:mek Bir kaçakçllık 

tı1°ıtıısl' gayretle çalışmaktayız. Ta Dün sirkeci istasyonunda tre-
~ i 1., 

0~1ar da ayni derece ehemmi b k b' d 
~ihh:tin ikmaline çalışmaktadır. ne inme istiyen ır a amın 
4ıL ~• nı· harekatı şüpheli görülmüş ve 
~ G liŞavirimiz Ce,·at Iley Yll· 

~ .\~harbı Trakyaya gidecektir. yanında bulundurduğu bavullar 

-, l'en5'~arılan memurlara komi • arandığı vakit 35 kilo Heroin 

'ıl',,,~ ~ 1 rdikleri için ikrami)e ~e- tutulmuıtur. Bunun cezasız kıy-
tır. 'lleti on bin lirayı geçmektedir: 

arasındaki ·htilafta son safha 
Bu işe sizde şaşın 

Mektebi MUlkiye, Tica· 

ret mektebi , Hukuk 
ayni ~ey deOildlr 

"- Mülkiye mektebi, e
~asında bir ihtisas mektebi 
değildir. ldare adamı yetiştir 
mt'k Hizım geliyorsa hukuk fa 
kültesi hu ihti.racı temin e
der. Böyle olursa dnha fay. 
dalı olur. Çünkii mülkive nıek 
tehi yalnn umumi m;ılfımat 
verir. 

Diğer bir müderris de di 
yor ki: 

- HUkOmet tasarruf ya. 
parken lstanhuldaki {ıli mek
teplerin vaziyetlerini iyi tet
kik etmelidir. Meı;;ela ali tica
ret mektebinde şehpenderlik 
kiyede de bulunuyor. :Mülkiye 
de okunan bazı dersler hukuk 
fakültesinde de okunur. Ali 
ticaret mektebinin bazı ders. 
Jeri hukukhl dn vardır. Bü
tün bunlan bir araya topla-
mak, yani ali mektepleri miim 
kün olduğu kadar darülfünun 
çerçevesine sokmak lazımdır • ., 

Haş.i 1 Du sözleri söyli
yen biz değiliz. Hukuk miidcr 
rislerindcn iki zat .. Hem hir 
değil. iki ... 

ı-;nela. şunu sövlttmek 
Jıizımdır ki, lıu isimlerini söy 
lemiyen. belki de yarın söz. 
lerini tekzip edecek olan mii
dcrri ·lerin fikirleri sıkı tenki 
de değil, alel:ide basit tenki
dimsi .sözlere mütehammil de 
ğildirler. Çtinkü evyelfl. mli
derris heyler ne ticaret mek· 
tebinin, ne mektebi mülkiye
nin. hatta ne ele hariciye ve
kfıleti te kilfttını bilmiyorlar. 

. Dilen böyle söyliyemez, 
b!le~ .a~a.m bu üç mües e c
yı hırılıırıne karıştırmaz. 

':;\lel'tebi mülkiye,. tal'ihi 
olan Ye memlekette hakikaten 
meslek ihtisası Yeren bir mü-
c esedir. . ,. 

Bu müc esenin ticaret 
mektebi ile ayni işlere memur ı 
,·erecek gibi hir tek sınıfı yok
tu .... 

Ticaret mektebinde şelı
µenderlik şuhesi ''ardır. Mül
kiye mektebinde hariciye me 
murları yetiştirmek için şube .. 
Şehpenderlik işi ile sefaret kfi 
tipliği ayni şube değildir. Bu 
nu bilmek için profesör de
ğil, hariciye ''ekfıletinin teş
h;lfıtını şöyle bir bilmek kfıfi 
dir. 

Manmafih biz bir ~ok 
.,eyleri bilmiyenlerin bir Şeyi 
çok iyi bildiklerini hiliyoruz: 

Bazı müderri.s efendiler, 
şu müesseseyi, bu mUessesryi 
lağvedip bütçeyi daha az 
şahıslara taksim etmeği çok 
bi 'idrak ediyoruz. 

Bütçeyi az şahıslara tak 
im için lüzumlu mUesse ele

rin bile liığ,rını ileri sürer«>k 
kadar l\eseJcrine bağlı olanla 
rın ilim seciyelerinin kun·eti 
ne si:t. de şaşın .• 

Biz de şaşalım ! 

1 San'at aleminde 

A 'Tni Lifi.1 ihtifali 
Bir samimiyet havası içinde 

yapıldı 

1927 senesi Haziranının ikinci 

gtinü hayata gözlerini yuman ve 

aramızdan ayrılan Ressam Avni 

Lifijin ölümünün dördüncü yıl 
dönümü münasebetiJe dün güzel 

san'atlar birliğinde samimi bir 

ihtifal yapıldı. Birçok san'at mu

hiplerinin vaktinde haber alamı· 
yarak gelemedikleri bu ihtifalde 

ressamlardan , matbuattan ve 

merhumun ailesinden birkaç zat 

bulunmuştur. 
ihtifale Mehmet Nurettin Be· 

yin merhum hakkındaki kısa bir 

hitabesile başlanmış, ondan son

ra Ressam Elif Naci bey, rah

metli renk üstadı hakkında bir 

konferans vermiş, bunu mütea

kip Ressam Şevket ve Sami 

beyler söı söylemişler, ihtifalin 

sonunda heykeltraş Nejat Bey 

merhumün ailesi namına içtimaa 

gelenlere teşekkür etmiştir. 
Nejat Bey, Avni Lifijin bir 

büstunil yapmıştır ve bu birlik

te münasip bir yere konulacak

tır. 

Vilayette: 
Evler nasll 11ranll11c11k? 
Kaçakçıhğın men ve takibi 

hakkında 1515 numaralı kanunun 

10 uncu maddesine tevfikan tan-

Günün 
Muhtırası 

Takvim-Çar~amba 3 Haziran 6 mcı 

ay 1931, senenin ~unleri: geçen 154 
kalan gunler: 21 1, 16 l\t uharrem J 350 
Bıvarih ruzgArlan başlar. 
GUneş-Doğuşu· 4,30; Batı~ı ı 9,35 

Namaz vakit!.!!:!= 'abah 2,3.l 

Ôğlc: ı 2, 12; ikindi 16, 12; Akşam. 19,35, 
Yaısı: 21 ,33; imsak: 2,19 

* Hava- Dünkü hararet (n1.ami) 27 

(asgari) 18 derece. Bugün ruzgAr hafıf 

mutehaqıl ha\'8 bulutlu olacaktır. 

* Bugün 
Kabul resimleri- lngiliere kıralı 

5 inci Corç l iz. nin doğumunun yıl do· 
nümU mtinascbetile bugün lngili:ı konso· 
losluğunda bir resmi kab.ıl yapılacaktır. 

Bu münasebetle bugün Anknradaki Jngiliz 
sefarethanesinde de bir gnrden parti ve
rilecektir. 

Gelenler .. Gidenler- Dün şeh· 

rlmizc yedi kişilik bir Fransız tetkik 
heyeti gelmiştir. Fransada Lil şehri coğ
rafya cemiyeti reisi M. En}elra.nsın riya• 
seti altında olan heyet birkaç güne tadııı 
Bursaya gidecek, orada coğrafl \'c tarlht 
bazı tetkikat yaptıktan sonra Jstanbola 
dönerek burada da blr müddet kalacaktır. 

§ Papalık makamının lstanbul mümes
sili Kardinal Margottl, boğazlar komls· 
yonunda Frnnsn murahhası M Poşşl, 

ltalyan bandralı Tevcre vapurile, İsviçre 
5efareti müsteşan M. Brunner, Ji'ransız 
arşeöloğlanndan M. Delaparte Masajcıi 
vıpurile şehrimize gelmlşledir. 

Ölenler - Memlcketfmlzln bazik 

zim edilen arama üsullerile icra ve halOk kıymetli etibb:ısından Gureba 
suretini gösteren talimatname hastanesi dahiliye mütehassısı doktor 

Hacı Kemalettin B. bir mtıddeuenberi 
dün vilayete tebliğ edilmiştir. duçar olduğu hastalıktan reha;ap ola· 

Talimatname mucebince bundan ınıyarak dünkü salı günU irtihal etmiştir. 
sonra hususi evlerle müştemila- Cenazesi bugün Ulelide Salt Ef. soka· 
tında arama icap ettiği vakıt ğındakl hnne~indcn kaldınlaralc Ak'sa' a~ 

Valde camii ~erlfınde öğle vaktında na· 
mahallin en büyük mOlkiye me- mazı badeleda Topkapı haricindeki aıle 
murundan yani vali, kaymakam kabristanına defnedilecektir. 

veya nahiye mUdUründen veya Radyo 
bunların imzaya mezun kıldığı lstanbul - Sant 18 den 19 a kadar 

zevattan tahriri mfisaade alına- gramofon pldklan neşriyatı 19,30 dan 
caktır. 20,30 a kadar saz Hafız Ahmet Bey \'e 

Arama izinini verenlerin evle· lkb:ıt H. ın iştiraklerile, Anadolu Ajansı 
20,30 dan 21,30 a kadar caıband 21,30 

rinde taharri lizım geldiği za· dan 22,30 a k:ıdar saz tenburl Refik B., 
manda vekaletten ve mafeYk Hudadat Şakir Hanım ve arkadaşlan, 
mOlkiye memurundan izin iıtene- Borsıı haberleri. 
cektir. Kaçak eşyaya ait bir iz Viyana, Peşte, Moskova, BDkreJ 
mesela, cibre, tütün kokusu hisse- Saat 19: 
dildiği, bulunduğu vakıt ise tah- Bükreş: (12-394) operet muslkası 
riri izine lüzum olmadan muhta- Peşt:: ( 20-550) konferans, orkesrra 

. kon sen 
rın huıurde gfindüı arama ya- Moskova: (75-l304) Rad\"o Jurnal 
pılabilecek ve hane sahibi mfima- Homa: ( 441 ) kon5er, Sü.pe, Karabelta 
neat ettiği takdirde kapı kırıla· Guno, Sidc,l\laskanyi, Kalman parçalan, 
bilecektir. Dans musikası 

Ekmek ve Francala flata 
Jst:ınbul belediyesinden: 

Haziranın üçüncü çarşamba 

gününden itibaren ekmek dokuz 

kuruş on para ve francala on üç 
buçuk kuruştur. 

Viyana: ( 20-516) Maks Regcr hak· 
kında konf er:ıns, tıbbt konferans 

Saat: 20 
Bükreş: Jstbbarat, konferans 
Peşte: konsere devam 
Mosk0\11: Konser 
Roma: Konsere devam 
Viyana: Konser, Sonatlar 
Saat: 21 
Bükreş: Gramofon, DarUlfünun Radvosu 
Peşte: lıalyanca ders 
Moskova: Müsahabe 
Roma: Radyo Jurnal, Gramofon 
Viyanı: 'Konferans 
Saat: 22 
Bilkre~· lki c:olo. ber!bZ. adıcyo 
Peşte: Operet h:ı\'aları 

!\1osko' a: Koııser 
Homa· R:dyo Jurnal, l\Jusal>abe 
Yiyana: Gramofon, Kıraat 
Saat: 23 
Bükreş. Keman solo1an 
Peşte: Konsere de,•am 
Roma. Mcfi tof eles 
\"iyana. 1 layat sahnelerinden iki tablo 

Polis haberleri 

Bu kadın kim? 

- Ne o arkadaş, işi fena halde ayyaşlığa dökmüşsün! 

Dün akşam Topane önlerinde 

bağh bulunan şamandıranın ya• 

nında bir kadın naşına tesadüf 

edilmiş ve morga kaldırılmıştır. 
Geç uakite lrndar kadının hüvi· 
yeti tesbit olunamamı tır. 

- Ne yapayım azizim, müskiratlan açıkta kalmanın tesiri bana 
bu i~i yaptınyor. 



.. .. 
GUNUN· 1 Adliye Haberleri ı Defterdarlıkta ı J 

.._--------------------------------------------~ Noterlerdenlstenllen 

Buğday seferberliği Hakimle Başkatip ~!!!~!! !!!1!11!~~1kıs- Bir tetkik seyab8 
Cemiyeti akvam ne idi ne oldu? mından kazançlarını sakladıklarının . _ 

. . . İŞ~BITLERİ 
G E L İ Ş l --~_:=- . 
--ou.z E -

P . 1 b. Mltat ve Maclt Beylerin muhakeme- "dd. ·1 .. h. b. =··tard . . (Beledıye, evkaf ruesasındall rensıp ere ır at sırtına atlar gi- ı ıası e mu ım ır muı. a vergı ıs- • . . . . 
bl yaslanarak kütleleri parmaklarının lerlne dün başlandı tendiğini ve noterlerin maliye teftiş k~~ı ~e heye~ı fennıy.e .erkanıdele 
ucunda taşıyan diplomatlar dünya am heyeti reisi Adil Beye şikayette bulun- gun lemda~ına gid!p Taş ·,.Ot 
barlarının önünde teker, teker buğday t ~ . . .. . duklarını dün yazmıştık. y~nun ne mıktar aktıgını yerı 
ta 

. 
1 

C . 
1
. k stanbul agır ceza mahkemesınde lı munaka~alar olmuş, netıccde mah- Ald ğ 1A ta .. t 1 kik ederek dönmüşler, gazetelt 

nesı sayıyor ar. emıye ı a ,·am sa- d" ··~ ı 1 . . . .. ~ . . ı ımız ma uma gore no er er 
l 

. d t k ba 
1 

d.. un og eden ~onra, stanbul ıkıncı hu- keme, muzakereye geçmıs ve bır bu- b esel h kk d d'. t 1 fi nyor.) 
rayı pencere erın e ar ı ~ arı u k k hk . . d l\f' . .. .. :.. .. . u m e a ın a un e gra a . .. • iiJI 
ilk k l t 

.. t.. u ma emesı aza.-.ın an ıtat '*' çuk saat suren muzakereyı muteakıp M 1. k.l t• d .. t t . Evelkı gun - yanı pazar g 
ş arpacı ·umru an u uyor.. h . • . . . . a ıye ve a e ıne e muracaa e mış- .d. 
K

. t h . ed d. ki B . H d ma kemenın başkatıbı Macıt Beylerın gerek iddia makamnın, gerek müda- 1 d' hatm sayılır bir yaz günü ı ı. 
ım a mın er ı rıyan, en er- . . . . . . er ır. . l 

son bir gün yeı:ıil masanın basında muhakemesıne başlanmıştır. faa nkıllerının taleplerını reddede- Noterlerden biri dün bir muhar- sene haylı nazlı gelen yaz, 
belagat, Zarif nllkteler, müphe~ mü~ ~ava, ceza kanununun 440 ıncı m~d- rek, Tica~~t. mahkemesind~ki bir ~os- ririmize itirazlarını şu suretle anlat- havasına cenu~tan .. g~~irdiği sı 
şevveş sözler yerine buğday tüccarı desıne uygun olarak mahkemeye gon- yanın celbı ıçın muhakemeyı 16 hazıran mıştır: kucak kucak dokmuştu. 
gibi laflar edeceklerdir. derilmiştir. Yaki müracaat üzerine sah günü saat 13 buçuğa bırakmıştır. _ Noter kanununun yüz dördüncü Babıali caddesinin taşlan a 

Bu vaziyet bugün bir emri vakidir. müfettiş!ik tah~ikat ~apmış ve .niha- Osman Hamit B. beraat etti maddesi mucebince her noter bir ytre d~küle~. zi~.tı~r ~~r~. mayi. hal~: 
Beyaz yakalıklı adamlar, tek gözlükle yet tahkıkat. Kocaelı ~ahkemesınden .. İstanbul ağır ceza mahkemesinde azimet ve avdetinde harç ve masarif mış, .~opru~u~ ustundekı .. asfa~ 
ri gözlerinde buğday buhranına <'are geçerek Mıtat, Ye Macıt Beyler hakk- dun sabah, (La Türki Liberal) gazete- olarak eshabı mesalihten bir miktar kapı okçelerının altında goçece 
arıyorlar .. Cemiyeti akvam sarayı ~ nıü kın~a .muhake~e.kararile ağır ceza. si aleyhine, (Adana) da vaktile ~ık~.n para alır. Ye bu para dört seneden_lyumuşamıştı. 
temadiyen dekor ve makiyaj değişti- ya ıntıkal etmıştır. (Ahali) gazetesinden iktibas suretile beri bizim defterlerimize masraf· ola- Sucular la ayrancıların 
ren beynelmilel bir tiyatrodur. Şimdi Mesele, Filoryada (Sularıyum) o- neşrettiği bir yazıdan dolayı açıl:ın rak kaydedilmektedir. tşte maliye me- payan. ~ok!u· Ve Kurtuluş tranı 
perde açıldı .• Jön prömiye Briyan, tüc teli ve pilajının ikinci hukuk mahke· hükii.metin maneYi şahsiyetini tahkir murlar bizim yolda sarfettiğimiz pa- rının ıkıncı mevki arabalannda. 

1 

car Briyan, çiftçi Briyan, bankacı Bri mesinde rüyet edilen bir davada yed~ dava. ... ının rüyeti neticelenmiştir. raları kazanç addederek vergi isti- ta duracak ufak bir yer bul 
yan .. Ve figüranlan beyaz yakalıklı, adle tevdiinden ~ıkmaktadır. Da,·a Mahkeme, müddeiumuminin talebi yorlar. Vakıa mektum olduğu beya. sinirli şişmanlar ter ve çiroz kok 
ütülli elbiseli, lavantalı, pudralı ~ık, cı, müstecir Halit Bey isminde bir zat- veçhile, gazetenin mes'ul müdürü Os- nile beş misli ceza, yüzde kırk kesri dan bunalmışlardı. 
adamlar, onunla köye ,.e tarlaya dair tır. Bu te,·di yüzünden mutazarrır man Hamit Beyin beraetini kararlaş- muntam talep ediyorlar. Sokak, çar~r, bağ, bahçe ~ 
konu~uyorlardr. Maskeli balolarda k:>y olduğunu iddia etmektedir. Mahke· trmştır. Bir kere defterlerimiz her sene ad- tün şehir bu halde sıcaktan bUJl 
lü kıyafetine giren prensler gibi.. meye intikal eden safhaya göre. Mi- Arjantlnllnln davalan liye, maliye müfettişleri ve müddei- tan sonra resmi dairelerde otur 

* * * tat Beye mevzuu bahis yeri mütehas- Muhtelif gazeteler aleyhine haka- umumiler tarafından tetkik edilmiş, ?~ kadar güç oldu~unu tahmin ' 
Cemiyeti akvam dünya buhranı Ö· sıs ve resmi \'azifesi bu işe uygun ol- r~t da,·aları aça~ Arjantinli mühen- şimdiye kadar hiç bir itiraz yapılma ıçın fazl~ feraset ıstemez: . 4t 

nünde zirai kredi mesele;;ini ortaya at- mıyan başkatip l\facit Beye tevdii ve dıs. M~hmet Zekı ~yin. d~vası, ~ü·t mrştır. Beledı.y~ ve ~vkaf . d.aırelerill 
tı. Biz d~ bu mukaveleyi imz:hya~~- l\facit Beye de bu yerin idaresinde ba- beşıncı cezada tetkık edı~mış. ~e netı :. . So~r~ tebligat usulsuz olarak icra sıcak tesırıni .. gostermıştı. Mellll' 
ğn. Cemıyeti akvamın kuruldugu gun 

1 
. . t . ~ . de gazetelerde yazıldıgı gıbı kendısı edılmıştir bunalıyor, muracaat edenler ter 

den beri yapacağı ilk iş bu olacak . .' J<;. zt k~tsul ve dmerasımletna~he 1 etmedıgı hakkında polisçe evelce tahkikat l\feniu;lara mali senenin son gür.u·· daktilolar daha hafif giyinmediıd 
no a arın an sua evcı o unmakta- ~ . . ' · ğer bu işte muvaffak olursa dünyada- dır. yapılıp .ya~ıl~adıgının ıstılamına 1.a. olan 31 mayıs pazar akşamı saat yedi pışman oluyorla.~d~: . 

ki buğday buhran ortadan kalkacak .. . . rar verılmıştır. buçukta dairelerimiz tatil iken gel- Bu sırada mudur muavınleri' 
mi

., Dun mahkemede Mıtat n Macıt B. Şakir 8 1 d · 1 l .d k. . b 1 d kl müdürlerden birkaç zat içlerindeJl · 
1 

• n avaaı mış er. çerı e ımseyı u ma ı an 
Ne münasebet! Malını satamıyan, er hazır b~lunmuş~.ardı.r. E~·rak ~- Sabık lktısat Yekili Şakir Bey tara- i~in kağıtları kapıya çivilemişlerdir. şündüler.: v•. 

pazara ı-üremiyen bir adama siz kre- kunduktan so~ra muddeı~-~umı Cemıl fından (Alpullu) şeker fabrikası neş- Şimdi soruyoruz madem ki bizden bu - Daırede oturacak gün degılı 
di verirsenİ'ı o adamın i:. ini diizeltmiş Bey, usule aıt. bazı mu!ahazalar~a riy~tından. dolayı (Son Posta) gare- para tahsil edilecekti senenin son ~ü- di kim bilir, .Alemdağı or~a~ı, 'f 
olmazsınız onu biraz daha borçlandır- bulunmuş, Mıtat ve l\lacıt Beylenn tesı aleyhıne açılan hakaret davası, nU niye beklendi? Ye biz defterleri- len suyunun başı ne serındır, 9 
mış olursunuz. v~kill~ri .Kenan Ömer,. Mus!afa ~- dün ikinci ceza mahkemesinde rüyet mizi her sene maliye mütehassısına püfür eser alimallah! Şöyle oto~ 

Eğer beynelmilel zirai kredi mües- d.ıı, lliecatı Beylerle Halıt Beyın. vekı- edilecekti. Tebliğat yapılmadığından göstererek tetkik, tasdik ettirdiğimiz lere atlasak da oraya kadar gı 
sesesi mallarım satamıyan köylülere lı Mustafa Hayri Bey arasnda şıddet- muhakeme, 21 hazirana bırakılmıştır. halde dört senedenberi bu itiraz ni- sek ... 
yardım edecek~e bunun neticesi şu O· çin yapılmadı? Bu, öyle bir tasav\--u:rdu ki ". 

Jacaktır. Lı· sanımıza hakaret mı·.? Eğer vergi ~ladığımız hakkında de imkansız değildi. Zile basıtdl• 
Köylü eline geçen para ile şehre bir karar verilecek olursa bu paranın - z:rrrrrr! . . ~ 

inip biraz mamul madde alacak, yani bizden değil muameleyi kontrol ettik· - Oglum, muavın Beyı çağı 
elindeki parayı krediyi ,·erenlere deY· leri halde dört sene itiraz etmiyen ma- .. ~ıu~vin ~ey geldi, ko~uşuld; 
redecek. Geri kalan kısmı da şehrin Balıklı Rum hastanesinde dikkate liye mütehassıslarından \'e binnetice ruşuldu. Nıhay.et .Alemdagı ale~ 
fabrika müstehliki olan adamları ta- defterdardan cezaen alınması lazım- rarlaştı. Evvela vapura, sonra 0 

rafl!uta.n mamul madde almak için sar değer bir hadise dır. Çünkü k'ontrollarinı İyi yapama billere binildi. Hararetten çayıl 
f edilecek ne ti.@.sl e mfu;pet olan borc; o- mışlardır demektir.,, yanan lstanbuldan serin ~e r 
lacak ! .Alemdağına gidildi. ı/.ı 

::\e i~ ... Buna bel bağlamak kimse- Vilayet tahkikata başladı Annesi işi yeni haber Oh ..... Bu Taşdelen suyunu da~; 
nin aklından geçmez. Aldığımız malumata göre Yedi- ld ğ f f içmiye doyamıyordu. Tekrar I 

* • • kule Rum Bahklı hastanesinde a 1 1 Ç D ... dolduruldu, tekrar tekrar içildi~!, 
Bizim buhrana karşı alacağımız geçenlerde garip ve dikkate Mellhat H. fuhşa naad şam üzeri yan yolda gurubu st1~ 

yegime tedbir! Kendi buğdaylarımızı dU,tUQUnU anlat.yor rek şehre dönen erkan, yazın eıı. f' 
fiyatlandırmanın çaresini bulmaktır. değer bir hadise olmuş ve iki ikinci ceza mahkemesinde şa- cı bir gününü sepserin geçirroişıetı 

Bunun türlü türlü usulü nrdır. Rum hakkında lisanımıza kasten lekten bir gün "almışlardı. yam dikkat bir muhakemeye ~ 
Türkiyede buğday mahsulünün faz hakaret edildig·i noktasmdan b d • * * . ..ı-' aşlanıl ığını, Melahat H. ismin- b tel' ' 

la miktarda istihlakini temin ederek vilayet tarafından tahkikata baş- Bir gün sonra gazete muh ır tıll 
rareler. Mesela gıda maddelerinde faz de 17 yaşında genç bir kızı fuh- Alemdagwı seyvahlarile mülakat e 
~ lanmış tar: " ,: laca buğday mamul:itını kullanmak.. ta teşvikten maznunen Sebahat ve gazetelerine şu haberi yazdıl• ~~ 
Pirinç yerine bulgur kullanmak, unla Rum cemaatının idaresinde ve Münevver isimlerinde iki "Belediye Alemdağı suyunu~ #. 
yapılan yemekleri tercih etmek. bulunan hastane işlerini tanzim hanımn muhakeme edildiklerini, daha fazla miktarda getirilmeS• 1. 

Pasta istihlakini teşvik etmek, his için bundan evvel bir idare hey• maznulardan Münevver hanımın esaslı tetkiklerde bulunuyor. JJıl 
kili filan için yerli unları kullanmak. muhakeme esnasında tevkif edil- satla dün belediye ,.e evkaf erki11~ı 
Nişastalı maddeler için yerli buğd:!yı eti intihap edilmit ve bu heyete bir kısmı Alemdağına gidip meJll 
tercih- ilah.. de doktor Manayır oğlu, Kara· diğini yazmıştık. da tetkikatta bulunmuşlardır.,, 

Hayvancılığa ehemmiyet vererek man oğlu, avukat istemat Zihni içtimai hayatımız noktai na- * * * .,;.,, 
hem hububat için mahreç temin etmek Ef. lerle diğer iki tüccar tayin zanndan şayanı dikkat bulduğu- Hayalar böyle sıcak gider. 

1 
'I 

hem de memleket ikliminin müsait ol p~Jıklı hastanesi muz bu dava hakkında dün gittikçe ortalığı daha fazla kasıı';,l 
· · b olunmuşlardır. ı 1, duğu kblı bir ışı aaşrmak gibi. tahkikat yapbk. vurursa yakında ada çamların ' p 

Haftada bir defa toplanan türkçe konuşulması mecburiyeti- Maznunlardan Sebahat hanı- teri, Belgrat ormanını. Filur)~~ ~ 

Buhmaa. en iyi çareyi btz kendimi
zin istihlak kabiliyetimizi arttırmak 
suretile bulabiliriz. Köyler istihsal se
ferberliğine giderken, şehirliler de buğ 
day istihlaki seferberliğine alışmalı

tır. 
SADRI ETE.'U 

Şimdi de kitap satışı! 
izmirde emvali metrukeden 

hükumete ait 40 hin cilt kitap 
kalmış ve bunlar bir camie ko· 
narak şimdiye kadar hıfzedilmiş
tir. 

Maliye vekaleti, .g.eçenled.e 
kitapların satılması ıçıo izmır 
defterdarlığına bir emir vermiş 

ve kitaplar 500 liraya müzayede
ye çıkarılmıştır. 

Bunların içinde hrihi ve eski 
eserler bulunduğunu duyan Is
tanbul kitapçılarından bir kısmı 
iımire gitmişlerdir Münakasa 
bugün yapılacaktır Diğeı taraf· 
tan alakadarlardan bazıları ki
taplann çok kıymetli olduğu ve 
hıfzı icap ettiği hakkında mali· 
ye vekAletine müracaatta bulun
mutlardw. 

idare heyetinin içtimamda, me- nin hatta bir kanun meselesi ol- jını tetkik etmek için sık sık tet111ııf" 
sai hakkında izahat veren iste• duğunu niçin unutuyorlar? mın idare ettiği evde otnrmakta yahatleri yapılmasına intizar 0 

olan Melahat H. diyor ki: lir. 
mat Zihni efendi Türkçe söyle- Adliye vekili dlln - Babam arabacıdır. Üç se- '7otJbt ~ 

Bir münakaşa 811 
meğe başlamış fakat aza efen- şehrimize geldi ne kadar evci, henüz on beş 
dilerden bir kısmı ve bilhassa yaşında · iken o zaman olurmak-
bl·r d kt b •t• d k Bazı tefti•lerde bulunması o or una ı ıraz e ere : ,. ta oldugv umuz Şehremininde bir 

muhtemeldir 
Burası bir Rum mu··essesesı·- l t t A .l d h Adliye vekili Yusuf Kemal genç e anış ım. ı em en a-

dir. Rumca konuşup Rumca bey dünkü tı enle Ankaradan bersiz olarak bir müddet bu 
yazmağa mecbursun! ihtarile şehrimiıe gelmiştir. Yusuf Ke- gençle yaşadım. Bir gün Şebre-
susturmağa teşebbüs etmiştir. mal bey, 2oğru çamlıcadaki mininde Şahinde isminde bir 

Zihni Ef. bu sözleri dinleme- köşküne gitmiştir. kadın bana: 
Yusuf Kemal beyin gelmesi-

miş ve izahatına devam etmek nin bir taraftan tamamen husu-
istemi~se de muhatapları şiddetle ıi mahiyette olduğu söylenilmek-
ısrar etmişler ve hatta söylendi- te, diğer taraftan bu, geliş tef-

gıne göre bazı hakaretlere de tişlerle alakadar görülmektedir. 
teftişin yalnız· mahkemelerde ol· 

cür'et ederek Zihni Ef. yi içti- mıyacağı, bunun kalemlere de 

maı terketmek mecburiyetinde teşmil edileceği, Adliye vekilinin 

bırakmışlardır. Istanbuldan sonra diğer bazı 
Bilihara bu hadise diğer bir yerlerde de teftişe çıkacağı ri-

zat ta rafından vilayete ihpar va yet edilmektedir. 
edilmiş ve keyfiyet polis birinci Verilen malumata göre1 Ad-

liye bütçesi hiç de~işmemiştir. 
şubesine bildirilerek had ise hak- Ve Adliyede münhal kalacak 
kında kan·uni takibata baflan- yerlerede tayinler icra olunacak-
llııştır. tır. Adliye teşkilatının bir kat 

Acaba bu efendiler 'ı ürkiyede daha takviyesi ıçın mümkün 

bulunduklarını Ye Türkiyede olan her şey yapılacaktır. 

- Gel seni bir eve götüre
yim. Terzilik öğrenirsin. Di ~ e 
Münevver H. ın evine götürdü. 
Beni götürdüğü evde geceleyin 
süslediler ve bazı adamların ya
nına çıkardılar. Bu evde iki se-

ne kaldım. Münevver H. ın evin
den sonra başka evlerde de bu
lundum. Son zamanlarda da Sa
bahat H. m yanına geldim. 

Annem bir kaç zaınan evel 

geldi, beni gördü Münevver H. ı 
dava edeceğini söyledi. Dava 
böyle başladı. Annemin neden 
şimdi dava ettiğini bilmiyorum. 

Belki iti yem haber almıştır.,, 

Çankırı· meb'usu Talat se1 
Je sabık meb'us ishak Refet 1~ arasında Dil encümeni doh•Y e'f 

ilmi mahiyeti aşarak ka'li8 ff"' 
lini alan bir kalem münak• 

olmuştur. k Jte' 
Talat bey (Duygu), Jsba .. dı s•• .. 

fet bey de (Hız) mecınu fı.,d' 
birbirlerine bu mes'le e~r~ ,dif• 
ağır surette hücum et?P•f e ~ 

tt•~-
Zahlre borsasında ıdere J 

ıaavedilmiyecel< .,,tv 
Dün bir gazete borsada t; yetf 

için zahire borsası idare e rd°' 
yo . 

nin lağvedileceğini ya:ı• .,# 
Bu hususta borsa katibi urOb,rrr 
Nizamettin Ali B. bir ıııu 
rimize demiştir ki: . ~K 

- idare heyetinin IA~ f'd 
b. k•t d- ·· -1 e""'jctıf· __.., ır va ı uşunu m ... .,. ,,., 

havadis kat'iyyen yalaP "e 
S)Zdır.,. 
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Maaşlar indirilmiyecek 
Belediyede dünden itibaren (500) 

; tanzifat amelesine yol verildi 
: l'tıtun inhisarındada dört beş yüz meınur 

ı 
Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler 

Hazreti İsa hiç bahşiş kabul 
eder mi , cigara içer mi ? 

açıkta kalacak 
Ilelçikada Annrs şehrinde 3:i kilo- ancak, tıpkr askeri \'csikalar gibi deli- mi? O, ancak in~an larrn kalplerini i 

metre mesafede, (Gheel - Gil) ismin lere \'erilen vesikaları gördükten son- ter . ., Bu sözün da ha tesiri altındai 
de bir şehir vardır. ra kabil oluyor. kurtulmamıştım ki. bekçi, kili~enin kı 

,; 
ıM ~k · .. Bu :;;ehirde l:iOOO adam oturur fa. Filhakika delilerin birer ,·esik:• r-ı pısında sigara ic;en birisini ~österd 
l ~e aradan gelen haberlere gore rılmı)itır. Bundan başka on kadar me kat 2000 tanesi delidir vardır, ve her hafta bu vesikalara. Yan ,.e "bu zarnllı ada m. clelidir., dedi. 
~. e~ctimeni çalışmasına de\·am et- mur daha kadro harici bırakılmıştır. D 1.1 ser be ·re h. d d 1 larında rahstıkları aileler ,·e·rn m·~7.a. - Niçin, 
~edır S • . . . . . b' .. dd . . e ı er s~ şe ır e o aşır.,. ge ~· .,. • • . ~; 
it. • • on ıçtımada Malıye vekılı Dundan başka ır mu et t'el rn- .1 z·ra bugü k d k' . h' 1 . t f d h'' .. h 1 . di ... ·e sordum Güldü H! cevap H' ~ lıaJı t . . .. .f 1 . • ı:. . ... . . k zeı er. ,ı ne a ar, ımse, za sa ıp en ara ın an usnu a nu- J - • 

. 'illi a vermış \e encumenlerde zı e erının agH uzerıne açıga ~ı an d 1.1 . · ·ile ·mel . . . k 1 t t 1 z· d 1.1 1 h' d di · edil- kt 1 .1 d 118 k"" 1.. d k e ı erın. ıs ~ erı ıçın apa ı u- marası a ı ır. ıra e ı er >u şe ır c · 
ıa... • .. e e o an nr11:ı er en yapı- ·op u memuru a nçı maaşı a- 1.. • . . ~ . • • . İ . . 1 b~ tenıil*t ' d t .. . d 1 1 d B 1 d b ' k tulması uzumunu ıspat etmış degıldır. tıpkı akıllılar gibi <.'alısırlar ,.e para - hendıni sa zann<'dıyor, hı!: s~ 
'(l • ö ın varı a uzerın e yapa- ıyor ar ı. un ar an ır ısınının . h' -r • • • • . • • ' ~ .. • • .? İ ·· , 1ı 
ı. lesırJen· d'kk t 1 d • d k 1 k ·ı · t' Bu şehrın ıl ... a:yesı garıptır. Mı la- kazanırlar. sıgara ıçer mı. Hem onun s.t olm.111 "Sö n nazarı ı a e a ın ıgı- a açı maaş arı esı mış ır. . . ihtim J' . . . , 
~la Yl~nıiştir. Vergilerin tadiliıtı Belediye dünden itibaren 500 ka- dn 609 . uncu senesın~e ~rla~da hır_ Şehrin bir de kilise-si vardır. Ora- a 1 .yok ~ı .. 
>oıı ~Slle varidat bütçesinde on mil- dar tanzifat on başısı ,.e amelesine yol prenses, babasının emrı uzenne, başı yı ziyarete gidenleri kapıda 50 yaşın- - Neden". 

~~'l'ahk __ bir ~enezzül ~laca~mdan vermiştir. kesi!_mek üzer~ i~ama ~ahkum. edile\~. da bir adam karşılar \'e ~!lise}; ba~ - İsa ~enım de .o~uni~in ! . 
r tı~ encumenı masraf butçesınde de S 1 f 1 d O gunden berı Gıl şehrı, bu pıensesı, tan aşağı gezdirir. Pek tabu olarak kı- Bu zarnllr bekçının de 20000 deh• 
; ııı .. den tenzilat yapacaktır. Bir a- cyr se a" e_ . .. ::\leryem misillü, kendisine (azize) ola- 1" . d . D' f , . h k 1. . d r den biri olduğunu o zaman, fakat biı 

~"'ll(d vergi tadillerinden vazgerilme- .. ~nkarada bulunan Se~rı.sefaın m_u· rak intihap etti. Oıse e .~z~_ze ımı· ne ndı_n -~ky··1e .. ı 'bur ı . az geç, anlamıştım. Bir az geç, diy 
Gt:.. .. .• :-.. duru Sadullah Iley sehrımıze gelmıs- . . . nun onune ge ınce ız ço u ur, oy .ın .. k" b . 

'h .. 1 ırunuımu~, fakat kabul edilme- . " :. Azıze Dımfne de, brısını kayhettı- k nlır rum, çun u, u ru ırda bahşı~ reddcd• 
."it t . :. tır. · ...... 1 

• k b" k 11 h" b 1 h:t ' l:ltikO.metre bu sene yen·1 insat gıw• bu şehırde, aklını ka ... ·bedenlere ma- B. ah b d k' ce ır a ı 1 ıç u unur mu? 
''il tını ~ ıo S · f · "d · k d · b"t J ır seyy asın an geçen ,.a ayı 
.ıttı Yacak, yalnız başlananlar bi- . eyrıse .. aın ı ~~resı. a r~ ~.e u çe- neviyetini esirgemiyerek şifa verdi, şe .. ~ ESKi REİSİ CÜl\lllUR EVLENİYO~ 

erekr 'l' k - . ., sı de henuz tebhg edılmemıstır. . . • şoyle anlatıyor: 
t~ ır. e ·aude . e\•kedılecek ,,o • . ~ hir büyiık bır ragbet kazandı, ve - ne •. . . . . Paris, - 68 yaşında olmasına ı·ağ 
r~ k nıemurlara verilecek ikrami- İdare erkanı bu senekı kadroda t haf_ oraya gelen deliler iy· olmn·a - Kılıseyı gezdıkten sonra, henı h .. , . d. .. .. b '" 

ı.-~ "h" b' d •· 'kl·w• 1 h u • ı . men enuz genç \e ınç gorunen sa Jnı 
.,.~ tebdili teklif edilmiş fakat mu ım ır egışı · ıgın yapı maısı mu • baslndılar · gezdiren bekçiye bir bahsiş uzattım. . . k h l\l D ,. k d 

l'e \'ekili bunu dd t · t' · ',. temel olmadığım çünkü idare müs- ':. ' . . . B h . . dd tt• , d d' k·.. reısıc m ur • · ~merg ın ya ın a e 
~d re e mış ır. e- . ' .. . . l\faamafıh, dehler, şehırde, akıllı a şışı re e ı le e ı ı. ki dostlarından bır hanımla evlene<'t-1 

~.- ro dahı'lı'nde ka1an memurlaı·rn tahdemlerınden muhım hır kısmının d t . , H t• İ h' b h · k b 1 d •. . . ı:'§I . . .. • geçinenler en ayır etmek pek giıç. nu. ' azre ı sa ıç a şış a u e er gı şayıdır. 
'tı1 ~rının tenzili de mevzuu bahis gemıcı murettebatı oldugunu, merkez. 

dır. de memur adedinin de çok az olduğu. f . 1 b ı . 1 Beynelmilel bilardo 
So senellk e 1 nu söylemektedirler aşıst er oyun Memleket haberlen i Ot m mur ar . . şamp yonası 

\a'llt sene}i dolduran memurların Ayni zevat idarenin tasarruf mak eg"' miyor Cebren tanassur 
· de sevkleri hakkında yeni bir sadile bazı vapurlarını işletmekten Ilarselona, - Beyne1milel bilardo 

~ı itb··Y·o· ktur. Otuz senev1• doldu- sarfı nazar ettig· i seklindeki neşri va tın - İzmlrde iki TUrk yavrusu ş·ampivonluk müsabakasında İspanyol 
'4 l.it J • J 1 Osıarafı 1 inci sayıfımızda 1 tanassur mu ettirildi? J 

'ıt . un memurların tekaüt edilmiye- doğru olmadığım söylemişlerdir. • . . . .. • . izmirde Fransız yetimbanesin- ::\1iro 102 defada. ve altı seride 50 sayı 
\ır~' '7Ücudundan ve ihtisasından Bu ,·apurlardan bir kısmı tamir gı gıbı, bundan boyle de egnuye- de bulunan iki Türk kızanın ceb· yaparak 101 defada ve 4 seride 41 sayı 
'b... e edilebilecek otuz. seneyi c!oJ. e. dilmekte, diğer h_ir kısm_ı .da milli cekti_r~ . . . ld !yaparak Hol1andalı Sengers' i; Mısırlı 
\ 1111l§ ınemurlann vazıfeleri basın- ışaret olacaktır. Sıze yenı talımat Y"· Dığer taraf .an Parıse Vatıkanclan ren tanassur ettiri iği izroiz po- Sussa 77 defada ve 4 seride 50 sayı ya 
~ a,,.., 1 • lis müdürlüğüne ihbar edilmiş-
~ ttı;~ı nuyacaklarr anlaşılmaktadır. vapurcularla yapılan itil:U üzerine az gelen haberlere göre Papa muhtelif tir. Yapılan tahkikat neticesinde parak 46 defada ve 3 seride 36 sayı ya 
oq tde Urları .vekaletler, tefrik ye t..ı~ sefer yap~dığı için ihtiyat olarak bulun memleketlerdeki birçok Ser piskopos ,.e Adanada vefat eden yüzbaşı pan lspanyol Uuigvert'i; Fransız de 
\~11 teklerdır. Bilhassa (:lO) sencyı durulmaktadır. piskoposlardan tebrik telgrafları aJ· Gasparien Belçikalı de Denkers'i; İs· 
tı. ta Sami B. in çocukları olan Nadide B l · .~ht n .mu.allimlerd.en hir!:oğunu_n TUtUn inhisarında mıstrr. Bu telgraflar hu··rmet ve sa- viçre)j Alberhard de Fransız uate eyı 
t'l.ıq ed 1 • ve Muazzez hanımlar irin (An- D h ·k· .. b k 1 "'14l ı mıyeceklerı tahakkuk etmış 'l'ütün inhisar idaresi umum müdü- dakatten bahsetmektedir. La Croix T yenmi,.tir. a a ı · ı musa a a yapı a-

t, A k d 1 • tuvanet) ve (Matilda) namlarına caktır. 
rü Behret Bey dün n ara an ge mış "'azete~ı· Fransa kat l'k k · fu k 

M lf k d ~ . h' "d . "' "' o ı a ·sıyonunı.n nu s tez iresi çıkaraldıgw ı teıbit 
At. aar a rosu tir. Ilef)çet Iley dün ın ısar ı aresıııe l>ir protestonamesı· . d t k•e-
~~tlf k d l · ı· Y · k d ' · nı e nesre me v d'l · k l ı· ·· d" ı·· . a ro~u ge mış ır. enı ·a gelememiş, evinde kalmıştır. . ~ e ı mış ve ız ar po ıs mu ur u-
d tlihari lise n orta mekteplerde- . . . .. dır. nunda Papaya kar;;r yapılmış 0 • ğüne celbedilmiştir. 
o~torıa kald 1 d b k Inhısar ıdaresı kadrosu henuz teb- lan hakaretler ,.e Italyan katolik aksi- Henu"z on bir ve on yaşlann-d '· rm ırı masın an a5 a •w • • • • İd 1 "LekiŞiklik yoktur. Bundan başka lıg eclılm~mı:;;tır. are mem~r arı~- yonunun uğr:::mş olduğu taarruzlar şid bulunan yavrucuklar bir rahibe 

~"lılerdekj hademelerin maaJarı <la d-~~',GOO. ~-ıda_ı:ı.!'.ın"""'a_sıkttı . • ktU,aca<?ı detle protesto edilmektedir. refakatinde müdüriyete getiril-
t Yirmf b . 1• d . d .. 1 • SO.) ll:nmektedır. Açıkta kalacaklııra . l k d·ı . T·· k b" 

eş nıspe ın e ın ırı m:ş- ' k' k ... i ' ":f~ ' t' n· 11 • t Papa Romada bulunan bütün kar- mış er, en ı erme ur çe ıtap 
ı n ay a~ı maaşı ven eceK ır. e çe . . . . •v. • • • ''i.art . ... " Bey dün demiştir ki: dınalları t?plıyarak ~endılerıne son edıl?ıgı ~akıt h!ç bır cevap ver-

to f emınl_ıgı. kadrosunda teh ~ cl- • . . . . . vak'alar hal\kında malumat ve izahat memışlerdır. Rabıbe, çocukların as· 
\ık ktur. Emınlık memurları maas- - \enı kadro ıle acıkta kalacal ... la- . k t l'k k · d" . l b . t· ld • r·· k "' ta .. .. .. . ~ vermış ,.e a o ı · a sıyonunun usmu;; an ırıs ıyan o ugunu ve ur -

t mamen almışlardır. rın altı yu7.u bulacagını zannetmem. • . d"kJ · · .. l · f k 
-ıtarıb l b .. .. . . . A kta k 1. ki d t k d h · · olduğu rnzivetten dolayı duymaı.ta çe bılme ı erını soy emış, a at u po ta aş mudurıyetının çı a .ıca ar a nm a ro arı<.'ı • · ,·· .. .. . • . • 

p tad addedilmemelidir. Bu memurların ilk oldugu keder ve tees~ufunu beyan et- kızlardan Nadıde asıl ısmıle çag-

\ttık ınuava:k~t b~çeye ait kn<l- münhallerde bir , ·azifeye tayin edilme! miştir. rılınca bi~denbire Tü~k~e: v. 

~ ~elrniştir. leri ciheti daima göz önünde bulundu- . .. - Benı~ adım. ~adıde degıl 
J, ~ kadr ·· h" b" rulacaktkır tır. On gun sonra tekrar Ankaraya Antuvanettır demıştır. 
~ oya gore ıç ır m<'mur a- • · . w. .. ~ 

bıtakılmamıştır. Yeni bütçe ile bareme girdiğimiz ci- gıdecegım . ., . . • Bu mukalem~den sonra her 
~le . Belediyede hetle bundan sonra memurlarımız Behçet Beyle bırlıkte ıdare.~i~. An: şey. ~nlaşıl~ı~, ışte Fransız me~: 

ı dıyede de yeniden bazı tenkihat memurin kanununa tabi olacaklardır. karada bulunan bazı şube mudurlerı tebı ıdaresının ve kızların velısı 
~ :•Ştır. Ezcümle merkezde hulu İdaremizin bütçe işleri henüz tama- de gelmi;;lerdir. Du müdürler açıkta olan Yücede oturan Saim B. in 
ı;1rrır encümen ce7.a kalemi Jıiğ\·e- men bitirilememiştir. Kadro telgraf. kalacak memurları tesbit ile meşgui- zevcesinin büyük suçları balun-

10 ceza memuru açağa çıka- la bildirilince derhal tebli~ edilecek- dürler. duğu tesbit edilmiştir. 

Jandark ayinleri 
Roue, - Bu sabah kilLede Jandar 

kın hatırasını tebcilen bir ayin yapıl

mıştır. Ayinde altı kardinal, birçok baş 
piskopos ve piskopos hlliıT'" bulunmaŞ.. 
tur. Ayin papanın müme.s:sili '\'e Vesil:.1 
minister b::ış piskoposu kardinal Burne 
riyaset etmiştir. Azim bir halk kütlc~i 
kiliseyi dolduruyordµ. 

Öğleden sonra tarihi bir geçit res 
mi yapılmıştır. 14·19 senesi teşrini sa
nisinde yedinci Şarbn girişi o zamana 
ait hikayecilerin anlattıkları tarzc!a 
temsil edilmiştir. Temsilde 1600 figü. 
ran iştirak etmiştir. Jo~nelf~ 60 silah
şör ve bunları müteakip zırhlı elbise 
giyinmi~ senyörler, eski zamana ait bir 
kaç topla beraber küçük bir ordu ve 
nihayet Jandarkrn alayı geçmiştir. Ge
çit fe,·kaU.de tezahüratla karşılanmış· 
tır. 

1 ta bakıcı oldum. ra bir daha onun yüzünü görmedim. eski bir nrkada~ bulduğuna adeta 
Lena şaşırarak sordu: Acaba doğru mu söylüyor? Eğer memnundu. Ben, bana ilk hamlede c. z. - 211 o - Bir hasta bakıcr mı? son geceki hadisenin hatıra."ı gözleri- muvaffakıyet kazandırmış olan tanı 

- Ne yapayım... Serbest bir mes· min önünde olmasaydı belki de inanır- deği~tirmiyordum. Kendimi bu kibirli 

......... •••••••••••••••••••••••••• lektir. Hem bu meslekte seyahat da dım. mahlukun meddahı haline sokmuş. 
Harp senelerınde Istanbulda çalışmış olan ediliyor. Ilir delili de hizmete gird:k. Bret, Lenanm birdenbii:e hareketini tum. Sözlerimi zevkle dinliyordu. 

bir inglllz casusunun hatıratt ten az sonra İstanbul lııgiliı hastane- haber alınca na~ıl şaşırmıştı. Beni - Kim bilir ne muvaffakıyetler el· 

fi • . . • • - 12 . . . . .. . sine gönderilmi:;; olmaklığımdır ... lşte niş~nlısını terkederek ~asıl _o kadının de edersin..... Erkeklerin senin için bo-
~lıı.. h ~ımde bır cesaretsızlık pey dı. Hemen ıtıdalını topladı •• Şuphesıı bu kadar.... peşınde koşmuştu. Aglamaga başla- g· az bo<r ld'kl · eminim 
"'<lğa b 1 Ü · b k k d" · · · b" hl'k l\ • b' d ·ı · ,.,aza ge 1 enne • t b aş amı~tr. ç hafta miid- ılk a -ı~ta ·en ısı l!;ın ır te ı e teş- luhatabım agır ır e a ı e dedi ki: dım. Acı acı 'hıçkırıyordum. Lena benı _ Ç k d "r. •• lü ·orsun... M • 

il ,. ı· l . h 1 ·1 d . .. k . . T.· 1 F B . B k .. o ogıu oy Y en 
~"" ~e ın muame eyı al etnıeğe kı e emıyecegıme ·arar vermıştı. no - akat.... en senın retle evlen- kolları arasına almı;; teselli \'erece · ~oz dı'l" · ,. . • 1 t . bu··tu··n erk k 

.. , · · · d. d . ımı §O} e a ı~ersem e • 
~ .. · !arını açarak fransıua dedı kı: mı~ olduşunu zanne ıyor um.... ler söylüyordu. Ben onun sözlerın einan 1 h' 1 k · · b • 1 
:. haftada bütün teşebbüslerim - Vay E,-. .. sen burada mısın .. Ne Gavri ihtiyari bir sayha çıkardım: mıyordum. lki yüzlülük ettiği kan·ıa- ler onFa s;ka t1~. 0

1 
mak· .. 

1

1~~sntu··;gatz başkıyo-r-"'lti 1 . . -> • • • • ar... a ·a oy e ·u u a a aya 
tın • lastanenın beyaz duvarlı reden geldın. .. . . - Oh!... . tıle ıçımde husumet artıyordu. Ah! .. mensup olanlarla işim yok... Ben d .-

Lı~ da hayatımı yıpratmaktan lıas Fon Lesner benı şıddetle alkıslndı. İçim elemle kınılıyordu. Lena ba- Ondan öyle bir intikam alacaktm ki.. h k .. t y k d 
iL §ey ~ • a yu ·an goz a mı;;nm... a ın a zen-
'."}'f elde edemiyordum. l.<'na Bu alkış birçok meraklıların etrafımı- na doğru eğildi: Onu kendi siliıhlarile mağlup et mi- . 1 - l\lemlekef k d 
'ıhhl'aka1amak imkanı yoktu. za toplanmasını mucip oldu. Kayma · - Yoksa seni terk mi etti? ye karar ,·erdim. Miiteessir bir n::ı- gdın °d~cagı;te. münasebaıtn e~ mu ~ • ) " terr . 1. er a .ımı ı • . ım 'ar. :,a. 

''J~0 ı yerlerde sık sık danslar kam dedi ki: - Lena onu benım e ımden alan zar fırlatarak dedim ki: k S itan zannetme R • 
•t4,,rdu. Bunların hepsine devam e - Nasıl tanışıyorsunuz öyle mi? sensin! ... Sensin Lena... . - !\feselede sui tefe!thüm oldu.Vunu k~nd ul amakla be b... esdmen okm_e~. 

"ll'ı 'l'\' . . . . . . . ~ ı e o m, • ra er on an ço · zıya 
Ot • ıhayct gunun bırınde Haydı efendıler bu ıkı dostu bırakalım Fakat Lena Darbe ınanılmaz r görmekle memnunum... Şu ı;;uretle <l kudreti olan bir' 
bı~!i) ne girerken büyük bir he biribirlerine tahassüslerini anlatsın- hayret eseri gösterdi: tekrar dost olduk demektir. e '-' k , ı,_ . 

b "'6ett' Le D ı d ·d · 1 ff d . . S · . - IO c.tnım ... O da kım? ~lta ım.. na ~r Je ora a ı ı. ar... . . .•. - A e ersınız ... . : ~~ı rencıde et- Kendisinin methedilmekten fazla · 
Q~ b·frnda bırçok kımseler vardı. Yalmz kaldık. Benım ıstedı~ım de tim ... Pakat neler ı-oyluyorsun... nen hoşlandığını bildiğim <.'ihetle ilfn·e et· - Enver Pa:;;a.. Evet me~hur l~n· 
tdı/t alman zabiti kafilesi onu ta o idi. Lena hana merakla sordu: mi onu senin elinden aldım? tim: ver ... 
4tı~tdu. :~rk zabitleri de bunla . -: Ilur~ya bir tiyatro kumpanr.tsı . - Renin .. ~'.ttiğin. gece beni terkelti. .. ::- Eminim ki eğer bte:-;eyd.in hir ~üyük l>ir hayr~_te .. dü~~üş gibi du-
~v etnııştı. ıle mı geldın? Bır daha gozukmedı... sozunle onu kendine ramederdın. Sana ruyordum. Lena lıoburlenıyordu. Ilcn 
\'et., o gün taliim açlmış .. Kaynıa - Hayır artık tiyatrodan nzgeç- - Ne diyorsun? Benimle heraher kimse dayanama1~.. . de scvinsten ziyade ne yapacağımı bil· 
:ıı Letsner orada imiş.. neni gü tim. o da çıkıp gitti mi? Lena minnettar hir tavırla g-ülr!ü. ~iyecek gibi idim. Artık bu kadın e· 

-~U Ostıannı bırakarak bana doğru - O halde İstanhulda i~in ne?.. Burnunun kanatları biiziil<lii. Tlu- Artık onu tuzağa diişürmü~tüm. Elim· lımde idi. Onu istediğim anda tu1.a-
: "e ınütebessim bir ta\,rla ba- Öksürdüm. Söyliyeceklerimi şaş:r- daldan sıkıştı. Nazarlarında endişe de mahvolması muhakkaktı... Yaptı- ğa düşürmek iştm bile değildi"' 
'O madun tabii bir halde sölyemek İı'ap asarı göziiktü. Sonra hana tekrar ğını ç<'kecekti. O benim ~evdiğim ada- . Sözün doğrusunu söylemek lfızım ge
tQ11 h azizem .. breaherce çay içtiği- ediyordu. Dansöz kadını bir kanape) e tebessiim ederek kolumu okşadı: mı elimden almıştı. Yaptığının he$a· lırse l.ena l>o:;ı yere öğünmüyordu. Her 
'lıi tlenberi nerelere gittiniz? Geli götürdüm. İkimiz de oturduk o vukit - Ilöyle şeyleri sana hatırlattığım bım Yermek sırası gelmi~ti... • kes ,.e hatta bütün Avrupa Lenanın 
i11ı meşhur artist Lena Darheye dedim ki: dan dolayı affını dilerim... Ne ise hiç ALTINCI BAP Em·er Paşa ile olan münasebatına ,-a-
duedeyim. ismini elbette duynıu;- - Ah Lena benim sen gittikten son olmazsa onun gaybubetinde benim mü- lLI{ lŞ; lLI{ MUVAFFAKIYET kıftı. Ennr Paşanın genç türklerin 

r. Ve hana kolunu takdim et ra başıma geleni bilsen ... Ilüyük hir dahalem olmadığını öğrendin. ~·eye Lenayı ertesi gün tekrar gördiir.ı. reisi olduğu Ye bunların Almanyaya 
~ \hastalığa uğradım .. Az kalsın ölecek- buraya geldiğini şimdi anlıyorum. Sa- O günden itibaren her gün görüşnıiye karşı büyük hir cazibe his ettikleri de 
'b~ beni gö_rü_nce afall~dı .. Fa.

1

tim. D~ktor ~.iratr.o)a bir ~.aha. çıka- na yem~n. ederim k~: ~evyor.k tiyatro- başladık. NeY}~orktaki hayatın~an "~ mahim ~eylerdendi. . . 
na Çok hakım olan hır kadın· mıyacagımı soyledı. Dunun uıenne h<ls su kulısınde son goru~memızden son- mu,·affakıyetlermden bahsedebıleceğı ( Bıtmedı> , . 



- 6 - VAKiT 3 Haziran 1~31 

:l<.atAüU satan adam 
.! ............................... ... 
MM. V . Satın olma ko· 

nıı yonu ilanları BORSA 
Hikaye Yazan: '-..................... _ ...... __ 

Fikret Adil 1\laliillerle şehit yetimlerinin ~Ml 

~----~---~-------~~----------~ sene~ ikran1iyelerinin teshiti için 
O J···ıd "b" şubelerne miiracaat etmek iizere :rn nıa scar , ı c gı ı 

· yıs 931 akşamına karar verilen miiddc-
Vaktile ~ir ~enç adam. va.rdı~ Pa-ı . Yahudi, kı~aca güldii ve cevap \et• tin görülen lüzum üzerine 30 hal.İran 

rası yoktu. Kalbı çok zengındı. Fal.at dı: 931 akşamına kadar temdit edilmb ot. 
kimse onu istemezdi. Çünkü (ferngnt) - "Ne mi yapacağım, insan krn- duğu ilan olunur. (:lSl) · :ıı 
i geçer akçe değildi. Ve onu parası ol- disinde me,·cut ol mı) an w lfızım olan * * * 
.mryan fakat knlbi çok zengin olan bir ŞC) i almak i temez mi?" C" · "h 1 - ·· saati 
g-enç adamı istemezlerdi. Bununla he- - "Elbet i ter." ınsı 1 a e gunu 
raber, genç adam onlara. herl\e_e, ha- - ''İşte benim de bir kalbe ihtira· Beyaz peynir 16/6/93lsah 15te 
zinesinden verirdi. cım \'ar da ondan .. Ama ucuz olsun .. ,, Kuru et 17/6/931 çarşamba 15te 

Bir gün, bütün servetler gibi, gene Parası yok fakat kalbi ~ol zen~ln lzmitteki kıtaatın ihtiyacı olan il-.ı 
adamın hazinesindeki :::;enet sarfedile- diğer genç adama döndü \"C ordu: kalem malzeme yukarda hizalarında 
edile eridi. O da artık. içersinde ~ak- - "Kalbimi ne yapac~k ın? ~· yazılı gün ve atlerde ve uyrı ayrı şart 
!anacak par~ kıymetli bir şey k:ılmı- Genç adam. içini derın derın ı;l'k· namelerle kapalı zarfla münaknsarn 
yan işe yaramaz boş hir kasa na<:ıl ti. Jlatta gözlerinde birkaç damla ya~ konmuştur. lhale i lzmit 2:J \indi f;r. 
satılığa çıkarılırsa, onu satılığa çıknr· göriindü ,.e cevap verdi: ka satın alma komi vonunda vapıln. 
dı. - "Ben mi? Kalbimden taşıp n- caktu. Taliplerin şarinameyi ~örnıek 

'2 Haziran 31 
.. " ., .. •v·o 

1 lngiliz lirası Kr. 
~ T.l. mı:kııhlll Onlar 

f rıınk 

.. 

• 1 ırcı 
llel211 
llrahm 

ı~. 1 rank 
1 eva 
f lorln 
Kuron 
~ilin~ 
l'czeta 
l\Jar~ 

:Zlotı 

1 er~tı 
9o r "'' Kuru~ 

ı 1 urk lirıı" lllnar 
~en onc, ı;. uru• 

l'oul<uı :Oç talip çıktı. kan haznelere kimse ehemmiyet vt'r· üzere teminatlnrile birlil\te lzmitte 
Birisi: Bir kadındı, ki genç adam miyor. Onları akhyacak boş bir ka- mezkur komisyona miiracaatları. . ı lsıertin Cln1ırtııı 

onu sevmişti. aya ihtiyacım \'ar da ondan ... ,, * * * ı llular (Anmlk:ı ı 
' t k f k k Jb" 20 r rank (Fran(ır. Birisi: Bir yahudi mürahahacı i- \'akti e, parası yo · a rot a ı 0 d "ht" · · 

1
. f 1 "k 1 1 . . . . . . . . h . r u ı ıyacı ıçın yer ı a 1rı a ar ma lO l.lrcı ıah.ı 

df, ki vaktıle genç adam ondan faızle cok zengın olup da :-ımdı .ıı tık. mı:ı- 1• t 1 <>oo b" t h k" k 0 1 ran•· 1 •J"ı'·aJ .. mu a ınc an .. ııı me re a ı ren . ~ , , ~ 
para istemişti. nesini sarfede ede tuketen genç ada· t 1 k Jb. l"k 1 k 1 fi o ı>rahml [\'un:ınJ . .. . . e yaz ı e ıse ı 1cz apa ı zar '' 

Birisi: Tıpkı eskiden kendı inin ol· mm gozlerı bu aralık l.ıır aynaya te:<a· .. k k t lh 
1 

. ?? ıo frank hı lçrcı 
_ . . . .. . muna ·a aya onmuş ur. a esı --

1 1 ciugu gıbı parası yok fakat kalbı çok duf ettı. haziran 931 pazar günii saat 1ı30 da ıo cıa ı ulı:ar 
UJ1gin diğer bir genç adamd. Saçları bembeyaz olmuştu. J. k d k t 

1 
k '. ı florin [I clemenkJ 

• . . 1 • t• ·"" anı a mer ·ez sa m a ma omı;;yo. ıo l\uron (elosloHıkı 
Kadına sordu: Çehresındeki çızgıler sert eşmı~ ı. d 1 kt 'J' r 1 • t ~ııını A\Usttır}a) 
- ''Kadın, kalbimi ne yapacak- f'ç talihe birden dönerek, l,endh·i· nun la yakpı actakl~fr.I .a .11> erın şa.~· na 1 J'ezcıa flspan)aj 

· d ilk d f 1 k · ·ıı··· t k , · me n ma · ve e ı erını ''ermek uzere ;gın? nın e e a o ara ışı ıgı o· ım· . . 1• • • • ı RayşmarJılAlnıan\aJ 
" . d ··ıd·· 1 d d· k". · temınatlarıle >ırlıkte mezkur komısyoı 1 Zloti Lehistan Alıcı ka ın, uzun uzun gu u, ce- ~ese e ı ı. n· ·· C"atlar c376) 

~ il· · •l mura " '· • ı l'•n " !\laca ısı np verdi - "Ra J1rn1 ne snnn, ne . ana, ne ~ gu r nn 
. - "N~ mi ya.pacağım"! ln an ken- sana satacağım.,, * * * 0 1.e)' rRomıınyaJ ı 

lzmircle bulunan 37 inci fırka kıta- 20 Dinar ) u~oslovraJ dlsinde mevcut olmıyan ve lazım olan Ve kadın onu se,·di. 1 <. c\·oneç ~cq et 
bir,. yi almak istemez mi?n Ye mürabahacı yahudi ona faiz İ· ntının ihtiyacı olan sığır eti l.r.palı zarf 

- ''Elbet i ter.,, le ı>aı·a ,·er ı. <>o h • 
931 

. .. .. l\t•ctdi,·· Hor5a 
J . . . • k lb" k .. azıran cumarte~ı gunıı saat ~ ,~ lı 1 1 

Adıc;ıl 

~ 45 n~ . 
f • ııı t.5 10 

1 17 1 17 
ı • }!) 1~ 14 

• 16, : .}6 

~ :2. 4·2 
t 8 1 l 

4 H. • 4 . n ., 10 

ili 10 ;ı lı 

21 <.\ 21 ·:ı 

'•ıl!~ lıı8' 

JP3ı o ıoı:ı1 

"' 21c 'il 
1 (ı( 

'l2' 
111 

.-4 .... "" 

.. ı. 
31 ' 
s:ı 

1.4 

~ 'i 

~ ;'I 
~( ,.. , 
2: 
3; ıs 
2: 
;• 

91)( (ıQJ 

54 :ı.ı 

d" la münakasaya konmu~hır. }halesi Altın 1 
- " şte benım de hır kalbe ıhtı)a· Ye parası yok fakat a ı co · zen· 1~ .,0 d t . ü t hk k · t nnnkonoı ar c 

· ·• d k, lb" · :-ı,.., a zmır m s a ·em me,· ·i ,ı,a ın om ,·ar da ondan ... ,, gm olan dıger genç a am onn a ını"l 
1 

k . d 
1 

kt 
1
. ._ __________ _..__._ .. 

•. d" • . a ma ·omısyonun a yapı aca ır. a-
MUrabahacı) a don il ,.e ordu: hazınelennden akıttı. 

1
. 

1 
. t . .. k .. r 

26 I i6( 

•Jt:!·ı k 1• lb" . • k ? F"k t Ad"/ ıp erın şar nameyı gorme uzere • 111· - ._.,ıo \a ım1 ne)apaca ın... ·ırc 1 lkld h ı· · 
1 1 

k 
t ı ı a eye ımıze ve şar name a mn 
ve tekliflerini vermek üzere teminatla 

BULM.-L\CAO 
2 3 4 :5 h 7 >< 9 10 11 

1 Haberler rile birlikte meıkur komL)ona müra· 1 R E F i A H M T ı 
caatları (3i8) 

Harici 

Am r n n gizli plcin
ları ça .. ındı! 

.,, * • 2 E S i R [Ş]R (j)l~U Z 
Safranholudaki kıtaatın ihtiyacı o- 3 F i_ L- i Z -( (J1 K [il R li 

lan un ve sığır eti kapalı zarfla miinu 4 İ R i [j~ A S i Y A P if 
l asaya konmu.,tur. lhaleı::i l" haziran 5 K ti: Z A N lii R A H ~ ~ 
931 perşembe giinii saat 11 te :"afran- 6 A R i S i] H A S T A fi 
holuda Askeri satın alma komisyonun 7 H [il~ -i R A S ~ E = E Vaşington, 2 (A .. A .)- Amerika ordusuna mahsus yeni model 

mitralyöı.lerin gizli planları otomatik tüfekler idaresinin kasa
sından çalınmıştır. Polisin tabmİnir.e nazaran sirkati yapan, 
kasaları açmakta ihtisas peyda etm1ş bir şahıstır. Zira kasayı 
açmanın yolunu bulduğu gibi, parmak izlerinide maharetle 
ortadan kat 'ı rmıştır. Planların memleket haricine çıkmasına mani 

olabilmek İçin tedbirler alınrnıdır. 

da yapılacaktır. Taliplerin artname 8 M K - -
almak \'e tekliflerini ,·ermek üzere fo. 1 Y A S iJ E R İ K 
minatlarilc birlikte Safran bol uda mrz 9 ~ ~ ~ A H T E R 00) ~ S 
kur komisyona miirncnatlan. (3Ti) 1 O T U R P fii: A fiil i i] M 

1

-i 
* * * 11 fiil Z 'ii1 lii fi fiil E K S- i K 

3. K. O. Sa. Al. Ko. dan: Dünkü bulmacamızın hal-
Alenl münakas:ı "Uretıle alınac:ığı ildn /edılmış ~eklı 

cdılen 7500 kilo \Oj!;urda \erilen fi\·at 
iranda zelzele ve Müslünuuı - Hint haddi ıa)ık ~oıülmcdiğinden 2 • 5 • 931 t 2 3 4 s 6 7 s 9 10 11 

fırtınalar ittihadı tarihinde pazarlık suretile sanı ıs ıe p:ı· 11 _ ~ .a J 
Tahran, 2 (A.A.) _ Demnvend , e Bonıbay, 1 (A • .A.) - l\fü liinıan znrlıt!;ı icra kılınnc:ıktır. Taliplerin şnrı· 2 ljJ [J [i -

Şahınurda şiddetli zelzeleler olmu~ln '". !lint ittihat~ıkamleclli ti . ı~t?nferBaıu1skı·a:.~.1ı:: :ı:mpca:~!ı.~~u~;i;:k ~~~e'· e~!~e~;z~~;;~ 3 = = = ---~ 1-= 
Şimdiye kadar haısar 'ukuuna dair hiç .. ara~ ısure 1 •• .~u e mıı;; ır. • " · ~· 4 
bir hnher roktur. lranın diğer tnraf. surehncle mu !umanların umurııı mec- komi ;onumuza ınurac:ıaıları. S ~ - - - _ [g] (gJ __ , 
larında da şiddetli fırtınalar olmuş· 1 ~ i tnr.afındnı~. d:·rm~yan edilen ~et:ı- * * * , . . . . 

6 
fiii' - - - - riii1 - -

t J>"lh 'ıi·ı · t k" f t f ı hp Jngıltere hukumetınce lrnbul ecl•lfT'e 3. K. O. SA. Af,. R.O.UISJ Ol\l.J ~'\. ~ l!!J ur. >I assa ı >rıs e · ı ır ma nz a . • . . . . . . . · . 1 , . 7 :_ , -1 ~ - - - r.;ı -
şiddetli ol mu ,e Hemedanda da tclg- dı~ı t.akdı.~d~. Hın,dı~tan ıçı~ _teklıf e~ı· JA ;\: . ~ . _ ..._. l!!J 
raf münakalatı jnkıtaa uğramıstır. len her turlu ka~rnnu esası) ı ı·edde .. e· l\tutaahltıt namına :-ıOOO kılo nohut 8 • !il 
Arnlarında. kadın ve çocuk bulunan 7 cekleri beyan edılmel\tedir. pazarlık suretile 1 - 6 - 931 aat ı:; 9 1 

ki i ~ıldmm isabetile telef olmu .. tıır. l\tedis uyni za~~m<~.a ~ uvarlak nıa· t~n lll ya kadar pazarlığı i~raedilece!<· 1 O - A 
Iranın ~imali gaı·bisinde l'ılandoapta a konfcransındakı mu ~uman ~?rah- tır. Taliplerin şartnameyı okum::!. l l 
ta\·uk yumurta ı iriliğinde dolu yı:ğ- ha lanndnn me\'zuu bahıs neta),cın ka üzere her gün öğleden C\CI ve pazarlı- ............. ____ lllİıı_ ..... _ 

mış \'C mahsulatı tahrip etmi-tir. bul ettirilm ;;i ihtimaline kail olma- ğa iştiraklnri için yevmi mezkürda ı, 0• 

U U t dd 1 
dıkları tnkdircle müzakerıttta bulun. mi yona müracaatları. 

'J, ş urucu ma e er k . t" k" f 1 · ı t ı 
k f d ma tan ıs ın ·a etme erıni c e a ep • * * 

on eransın =ı w k . . K r 
Cene\'re. 1 (A.A.) - IJyu turucu etmegc anır Hrmıştır. on eran 3. K. O. SA. Af,,. KOJTISJ'O.VUN-

dd 1 . 1. . ,. h d 
1

. ltalyanlarm )'rabluz garpte yapmakta DAN. ma e er ıma ının men ı u u un a \I • • 
.. k tt b 1 be\• 1 ·ı 1 k oldukları fena muarnelclen de prote ~. Asker"ı SN l\11' ı"htı·,.·acı icı·n .. a"•cla muza ·era a u unan • ne mı e on- . .. .. • · • " . ":.; .,. 

fernns mesaisine dernm etmi~tir. to e!mış Ye mu !umanları ltnlyan mn- cins ve mil-.tarları yttzılı kalem 
ispanya muı·nhhası bu gibi nındde- nrnlatdından o lal n ~şy~ya bo) kot yap· yaş cbze paı.ırlıklıı atın alınacaktır. 

1 . t mıJ a avet e) enuştır. lhale i 4 h · z"ra 9"'1 ... _ ·· · enn mazarratı olmıyan uyuş urucu '' ı n ... perşemıx: ,:?unu 
maddelere mütealJik muka,elename ah Faşist kuvvetleri saat ı.; te icra kılınacağından taliple. 
kamına te\•fikan men ,e kontrol e- Roma, 1 (A.A.) - Bu yakınlaırln rin şartname~i görmek i tiyenJer her 
dilmesini iltizam etmi;;;tir. ne.şredilen resmi i tatistiklere göre İa· giin öğleden evvel H par.arlığa i~tiını,. 

Ru Şuralar ittihadı murahhası, şist gençliğini te kil eden kuvvetler Jcri için de vakti muayyen de konıisJ o 
hükumetin fili bir tahdidi derı>i etme- 31 mayısta u miktar nzadnn iharet bu- numuzda bulunmaları. 
yi \"e ümit edilen neticeleı· vermiyen lunmuştur: Kilo 
itilfıflara iştirak mu,·nfık bulmamış Genç faşistler te kil:itı: 780.2 O, fa- 22:; 
olduğuııu söylemiş \'e iptidai maddele- ~i t kesşaflar: 230.496, faşist gtnç kız. rn;; 
rin istihsalinin kontrol edilme ini ve laı: 74.182. 200 
bu kontrolun bil(ınıum uyu~tıırucu Bu )ekfında gecen nisanın :m unda 200 
maddelere te:;-mil edilme.sini talep d· mukan·et aza adedine ni petle 113., 18 100 
miştir. ki:)lik bir teza) üt vardır. 90 

Mumaileyh, hundan lıaı. ka gere), Bu te kfüıtla ra dahil erkek ve kız 2::; 
iptidai maddelerın \e gerek bunlard.rn çocuklardan 270.2.iO ki~iye kmr.aJara 15 
yapılan uyuşturucu maddelerin i.;tfft. karşı sigorta enetleri teni edilmi tir. 1322 

Taze bakla 
Sakız kabağı 

Çalı fasulya ı 
Patnteo; 
l{unı soğnn 

Taze oğan 

Dere otu 
)fa) danoz 

sal ve tevziinin inhisarn tiıbi tutulma· Madenlerde çebşma saatleri "' * * 1 

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa \ 'C ) ukarıclan aşağı: 
1 - Kucaklamak (7), bazan (3) 
2 - Rica değil (4), not n(2) 
3 - Başa geçmek (7), iliiı-e (3) 
I - /Jazı bazı (il) 
.5 - Suyu (4), mert (2) 
6 - Esir olmak (fi), biz (2) 
7 - Arapça bir lıarf (2), obur ( l) 
8 - Yas/ılı. (7) 
!J - Maluws değil (J), şiir (J) 

/O - llahwwz (4), 11afrl (4) 
11 - Çalışkan (7 ), nota (2) 

···························································· dan. 
1071:) kilo yaş ebze !ıleni münaka· 

sa sııretile satın alınacaktır. lhnlrsi 
20 G 931 saat 16 da icra olunacaktır. Ta. 
liplerin şartnameyi görmek iizere hC'r 
gün öğleden c\"\•el ,.e miinakasaya i:r 
tirak kin de \"akti muayyenindc temi. 
natlarile birlikt<' l\omisyonumuzda bu. 
lunmaları ilan olunur. 

* * 
3. K. O. SA. Af,. f(OJlllSl'ONUı\". 

DAN: smı iltizam eylemiştir. Cenevre, l (A.A.) - Be)nclnıil_eı .1. K. O. SA. Al~. KO. DAN: 
Fa,ıst f·rkaaına ve teşkllAtına me ai lrnnferun::ıının madenler komı · ('"" .. . . h t . . . ?O 00 K O. kıtaatı icin 1.2..\1.000 kilo odun 

• 1 . 1 ·ı 1 · 1 ·· t . ıumu::- SU) u ao; ane .. ı ıçın _ . o . 
dahli bulunmıyan cemryetler ) onu, >e) ne mı e meısaı ıuro:su nı a- k"l ··t 1 . . .. k· . ·ı kapalı zarf ıı ulile münulrnşaya konu-

r d · d'I · 1 k 1 ı o su a enı mun,\ ,ı-.a uıetı e atın 
dağıt.:dı ın an tanzım e ı mı .. o an mu ·a,·e e· 1 kt lh 1 . 16 h . 

9
<>
1 

lncaktır. 'feklif mektupları ?~ hazi. 
R 1 (AA) \ ' ı·ı · D f · ı · . . .. k . . . a ınat·a ır. a e"ı azıran ~ ı;;:ı -oma, . . - a ı erın a ıı •· name ııroJe.< ının muza ere 111e ~ırı~ raıı 931 at t.i te acılarak fiatlar haddi 

ye nezaretine gönderdikleri telgraf. mi?tir. Miizakerat. madenlerde me- at ı;; te i~ra .. oluna~~ktır. Tali.~l<'~:i_n lfı) ik görüldüğli t~kdirde ihale_i icra 
Jardan nnlıtşıldığına göre, milli fa;;i. t sni :;:aatlerinin müddeti hakkında cere- şartnameyı gormek uzere her gun og- kıl111acaktır Talipler sartnnme:dnl 
fırkasına veya genç fa i tler te kil:ıtı- yıın etmistir. Biironun haıırlamıs: ol- leden e\"vel ,.e münakasaya iştirakleri görmek üzere her gün öğleden e\e] \'e 
na dahil bulunmıynn ğt:üÇli~ cemi) et- duğıı mukavelename munzam me!';ai için de '"nkti muayyeninde teminntlıtri münaka aya iştir k için de tarifatı 
lerinln dağıtılma ı hakkındaki emir aatleri imkiınmı knhul etmekle heral>cr le birlikte komisyona müracaatıarı ilfın kanuniye dair<'sinde mektuplannı rnk· 
her tarafta hiç l.ıir hadise çıl"madnn mesai mliddetinin 7 sant kırk bes dıı· olunur. ti muan eninde ita etmeleri ilan olu-
tatbik edilmiştir. l"ika olarak te bitini teklif ctmekted;r, 3 

Yiyecek 
Toptan flatıar 

Et - Sebze - Meyv• 
K ~,,1' 

Et - {l\ilo!lu) Dağlıç: 54-60 ·· 62,.ın 
cık: 46 . 53 K., l\aıaman: 46,80 • kU" 
K. Hasır kuzusu. 35.J O 1\. i\Jczb•ı~Jı 
zusu: 39·71 1\. Keçi. 31.20 ı.uru~- 90 ~ 
23,40 • 21,34 K. Dana: 23,40 • 3J,. 
l\1and:ı: 3 I,20 1\. -~ 

Peynir - Be\'az " ) ağlı 650 ~; ~ 
K. 20·22 kiloluk teneke. \'ağsız 
kılnluk tcneke~i 200-300 kuruş. , ı:, 

Caneriği: l .j·20 K. Bur:ıa eriği: 2~~ 
Taze soöan: CDemeıiı 30·40 .jO 

sar1msak: 60 para 2 K Ne"•'~ 
p:ıra Kırmızı turp: 20 • 50 :~ 
Dereotu: 20para. Mayd.anoı: 

1 
,: 

para. Bakla: (Yerli) 2-31\. eeı• ~r 
7-8 10 1\. Araka: 4- 5 ·6 K. Se~ 

, otu: 70· IOOP .. Pancar: 4.5 kuru:- C'IJ 

Yaprak: (Yerli) okkası 16·~ 1 
kuru:: ıspanak: 3·4- .'i K 1(8~,ı 
(Yerli) 18·20·21 1\. Tazefas" . .ıc 
(/\dana) A)Şekadın · 6 1\ Barhunr•;,,r: 
yer f:ı::ul~a~ı: 23 K.(alı:30·S5 fl'fJi ·ıısf' 
(Y crliı adedi 4. S-6· ;-·9 1\. Turla en~ .j(I 
3 .. ı K. Havuç: f-5 K. Salata: rf. 
para. Marul: 60 para, 2 K. 100

1 
~rı 

Sarımsak: ( Okkası ) ı 5 K H t , 
( Yerli) ndedi 4-5·6 kuruş. DO~ 
tes: ( i .. h•derh c ) okkası 80 oo ~ 0~ 
Pathcan: { iskendcriyc ) 200· ' 
ede\ i ~s.30.35 lira. 

Meyva et:l 
incir (i7.mir paçal 14 ~uru~ cdr b 

11-19 iizüm çckirdeksız 50 56, Sı\"\ 
Portakal: Dörtyol 100 t:ıncsi s~·.: 
Çilek: (nkka~ı) 30 · 40. 45.60·6·~ 
kiraz: (Yaıımca) okkası 40-45 ~ıı.,ıı 
(Ta\şancıl ) okl\ı~ı 28 30 KsrP ,ıl 
( 1 kcnderiye) adedi 80-90 dır K•t 
(ı\dana) okk:ı5ı 50 65-80 k. 

Buaday • Arpa - FasulY' 
Bufiday: Yumuşak (Ankara) ~1 

8 · 15 (Koma) 7.17,50 (\"ah~~: 
8.15 ~ iızde onbcş ert (l'oluılı)8,25(ı\ 

1 

hir )7 25(Shn('8,9 Ta\ şanlı: 71\ (Kar:~ 
yüzde kırk ~ere 7.~5 ı Ça) ) 8 k ~ 
Sert, (Anknrn) ) ii?.dc oıuz !\eri 

0 9,25 K. izzeddin 8 1\. Kücah\a j,I 

f!:reğli?,351\. Kızılca:BabaeskİS-15~ 
Arpa: ( 1\ nknra ) 5,25 ı Şarkı:IJ r 

(Af)·cnkıırahısar) 6 !Edirne) 5.10 l, 
"urgaz !'.!O K. L'zunhopru 5 b 
Fasulye: 18 Sarı mısır: "ırk". 
6 1\ Uılebuı~a7. be) az. Adapazarı E ~ 
Susam: \ntal\'a ı 9 K Dalyarı 1 
Afyon: Eski~chir 'üzde 20 ııı ı 
1200 K. Aaşehir (çıkıntı ) 'uıd: ı 
morfin 1560 1\. Ceviz: ılç) ;\1~d ~ 
60 K. Ama~\a 60 1\. Bnrtın 5:'i ~·t~ 
buklu ) Amn-.vıı 2! K. Nohut:K• 
Bandırma 1~ Fındık içi:Akça~cb; 
Pamuk: lzmir 60 1\. Adarıa; 
)!\k:ııta haıman 25 1\ Yapa~: l\onya6;, 
\nk:ıra :il) K Yoz~at s.+ l\.Bandırrı• ,t 
Çay, kahve, pirinç, şeker, 1 

patates, sabun ~ • 
Çay: ı<. ·a, n) okkası 260 • 400· , n 

240 800. l lindi\ r ) 270 400. ( Se\ • 
260 400 Kohve: (:\1uhtelif ciple'(J 
IOS K Pi rlnç: CPomlıa)) 37 45 ( ;' 
34·35 (llirdhe) M-37,5 (Rnngorl'f 
29 ( Rizon :16.5·37 ~ Şeker: gt/ 
Yerli 35.:"0 35.90 (Ecnebi) 35 60 

11 
küp 38.3 -38 50 t Hns: Kup) 40 rd 
35,85 1\. Sade yağ: t t..:rfa: M111rıt: 
01415.'i ıı : ı zurıım:· l\nıs) 100-195 (11 ~ • r ' zon) 120· 135 Vejetalin: <' c öA 
Zeytin yağı: Eı.ı,ıra cı.."tra) 

0 
(1r 

(J<.:k,tnı) {ı I ·62 ı \emeklik ı 56 • l t 
mei. lık) ~tı 60 (Yemeklik 54.58 I~' ı:' 
hık) 45-tı4 "- Patates: ( Battal ) ~e 1 

18,50 (Baş kelle) 14·15,50 (Ortıı dlr. 
1 O· I 1 K. Sabun: ( Zeyun )agın 

Kuponsuz 
Piyankomuı 

g.· 
PiJnnkomuza ait nu~t"' 

ralar iki günden beri gaı~111• 
mizin ba><lığının sağ tarıı tır· 
ela neşredilmeğe başlanırııŞ 

0
• 

On beş gün de\'am edecek~·· 
lan bu numaralı nüshal~!~iııı· 
zı muhafaza edenler ırıu~ ı.· 
kamıza i tirnk etmiş olıı,~dfl 
Jur ve çekilecek bir ktı~t ,e 
kazanan numaralar te b 
füın edilecektir. ·~!. 

Di rinciye 40, lkin~!rr~;ce 
fü;üncüye 10 lira ,·e ) uz~ et· 
kariimize de muhtelif kı>~ o· 
tc hediveler kn1.andırncB .. ~ • dfl P• 
lnn bu yeni piyonkomuz s0ı1· 
lıırca kupon toplamak ve tııt" 
ra bunları matbaaya g~111et· 
rek cleği .. tirmek gihi ıtı 
lerin hic biri yoktur .. 'ktiı+ 

Numaralarımızı bıı 1 

niı.. 
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Bakırköy Tapu Müdürlüğünden: HIYO f1HfiH ~a~nıü~en~islimn~en: 
Mostaf bin Temek Osman Ef. Hane maa bahçe ve arsa Bahçe Tarla Hara1ambu veledı Nikola 

Alicik zevcesi Fatma H. 
" 

Ahmet oğlu Omer ağa " 

Mustafafa bin Ali Ef Beş hissede üç hissesi 

" 

7 ,, Corci Y ankC' 

,, 
3 

•• 
3 

" s 

14 
28 
7 

6 
19 

3 

6 
13 

3 

20 
10 

5 

" ,, 
Sarandi 
Apustol 
ilya veledi Kostantin 
Corci Yanko 

" " Sarandi 
Apustol 
Nikolaki Peh·o 
Corci Yanko 

" " 
Sarandi 
Apustol 
Koço kalfa 
Corci Yanko 

,, ,, 
Sarandi 
Y orgi Niko1a 

Mustafa 02-lu Halil Ef. Beş hissede üç hissesi 
3 

Eftim veledi Andon 
Corci veledi Y anko 

Osman Sufi zevcesi F ati H. 

Hane ahır avlı 
Bandak Bekir bin Hasan H . ., 

" 4 

" 3 

4 
3 
8 

8 
16 
4 

13 
3 
6 

" '' " Nikola Yani 
Apustol 
Aleko ve Dimitraki 
Corci Yanko 
Sarandi 
Kosti Pulraki 
Anastasiya Koço 
Nikola Lambo 
Corci Yanko 

" " 
Sarandi 
iktorya Nikola 

Ss h" 
l s eh.ımde Mehmet kızı ve ibrhim zevcesi Hanesi nısıf ve arsa 

c ırn Necıbe H. AJeko ve Haralambo 
Zafiri ve Hıristo 
Corci Yanko 

• 

Hüseyin bin molla Bekir 

Beşte bir 

Mehmet zevcesi Gülsüm 

" 5 

5 

10 
20 

5 

10 
20 
5 

4 
8 
3 

" " Sarandi 
Aleksandiri ve Anastaş 
Corci Yanko 

,, " 
Sarandi 
Apustol 
T aranda fil Pandali 
C::orci Yanko 

" " 
Sarandi 
Kosti ve Hıristo 

1 Çıfıt borgaz köyünde balada isimlt'ri yazılı metruk emval kezalik yukarda isimleri yazılı kesan
k~tın iskani adilerinc tahsis edilmiş ve kayıtlarına tesadüf edilmediğinden senetsiz tasarrufata 
t Yasen icra kılmacağından bu yerler üzerinde resmi rehin ve haciz gibi alakaları olanların bir ay 
ltfında Bakırköy kazası tapu idarehanesine müracaatları ilan olunur. 

.... . . 
lialil O. Hasan O. Hüseyin Ef. Hane bahçe Bahçe Tarla Samanlık Kostanti ve Eleniy• 

ve arsa 
12 Corci veledi Kosti 

6 Anastas Saranti 
6 Mihalaki Yani 

Sucu Petraki 

liasan oğlu Malik Ef. 
1 Y orgi ve Aleku 

Lazari Zafiri 
6 Nikoliki Corci 
7 Avram Kosti 
7 Mihal Pulus 
8 C)arandi Koço 

t ~leksandiri 

~ k Aya_pa~~yünd_e balada isimleri_ y~zılı h~ne~er ile y~di p~rç~ tarla bir samanlık ve iki kıt'a bah
•en ~~alık ısımlerı yazılı kazanın ıskanı adılerınc tahsıs edılmış kayıtlarına tesadüf edılmediğinden 
~ib~ sız tasarrufata kıyasen muamele icra kılınacağından bu yerler üzerinde resmi rehin ve haciz 

1 alakaları olanların bir ay zarfında B~kırköy kazası tapu dairesine müracaatları ilan olunur. 

10 
s 

4 

8 
4 

2 
2 

2 

t 

1 

1 

" 
" 
" 
,, 

" ,, 

" ,, 

* * * 
" ,, 
" 

" 
" 
" 
,, 
,, 

Bekir Mµstafa Ana!tas Dimitri 
Andonaki 
Marya binti T edori 

Domina ve manto ve Patra 
Kalyopi ve Y orgi 
Fılip veledi Nihal 
Marya binti Todori 

Abidin Abdullah Ef. Vange) veledi Nikola 
Manol ve Aleko 
Yan Manol 

t· 'tlaı ıtroz karyesinde baıada isimleri yazılı metruk haneler ile 72 dönüm bahçe ve 279 dönüm 
lııad~;ın kezalik yukarıda isimleri yazılı kimselerin iskanı adilerine•tahsis edilmiş. Kayıtlarına le
ttıın~ ed~lmedizinden senettsiz tasarrufatı kıyasen muamele icra kılınacağından bu yerler üzerinde 
~-lla tc~~n ve haciz gibi alakaları olanlarm bir ay zarfında Bakırköy kazası tapu idaresine: müra-

tı dan olu nur. 

Kapalı zarf usulıle münakasaya konulduğu e\·velce ilAn 
~ 

edilen Afyon - Şuhut yolunun 22577 lira bedeli keşifli 24+ 140-
30 X 000 kilometreleri arası tamiratı için yapılan teklifler haddi 
layık görülmediğinden münakasa müddeti 13·6-931 tarihine ka
dar temdıt edilmiştir. 

1-. Ehliyet vesikası almak ve kaydettirmek için münakasa 
şeraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazılı 

vesaikin münakasa gününden laakal sekiz gün evvel villyet 
başmühendisliğine tevdii. 

- Münakasa tafsilatlyle şartnameler sureti musaddakala
rının Vılayet Nafia baş mühendisliğinden a lınabileceği . 

3- Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale 
kanunu ile şartname ve teferruatı dairesinde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını 13-6-931 tarihinde saat 15 ten evvel vilayet 
cycümeni riyasetine vermeleri. 

4- Müteahhidin fen memuru iş hu5usunda müteahhit derece
sinde mesul olduğundan mukavelenameye müteahhitle beraber 

imza etmesi lazım geldiği ilan olunur. 

Tahlisiye U. müdürlüğünden: 

Den "z l 
e Kara • 

iZ "' g z 
12-10-929 tarihli ilana zeyiJdir. 
Karadeniz Boğazı haricindeki 

o 1 
Arz 41, 24, 30, şimali 

o 1 1 
Tuti şarki Grei:ıviçten 29, 09, 30 tul 

1 

Bulunan Fener işaret gemisi yerine her üç saniyede bir şim-
şekli ziya gösteren, zatülbareke ve her dakikada muntazam fası
lalarda dört çan sedası veren bir ziyalı şamandıra 1 Haziran 931 
tarihinden itibaren demirlenecektir. 

Ziyalı şamandıranın ziya müddeti 0.3 saniye ve husuf müd· 
deti 2.7 saniye olup gardiyansızdır. 

Ziyalı şamandıranın evsafını tetkik ve kontrol için fener işa

ret gemisi kemafissabık fenerleri yakmakta olduğu halde bir ay 
müddetle mevkiinde kalacaktır. Ziyalı şamandıranın irtifaı dokuz 
metre v~ mesafei rüyeti takriben (14) mildir. Fener işaret gemi
sinin kaldırıldığı tarih ayrıca ilan edilmiyecektir. 

Elmalı ticaret mahkemesinden 

Esas mukavelenamesi 14-5-930 
tarihli heyeti vekile içtimaında 
kabul ve cümhuriyet riyasetinin 
ili tastikine ve iktısat vekaleti
nin 14-6-930 tarihinde tasvibine 
iktiran eylemiş olan ve Nafia 
vekaletile Elmalı belediyesi ara
sında mün'akit 6-12-928 tarihli 
imtiyaz mukavelenamesi mucibin
ce sudan istihsal edilecek elektrik 
kuvvetini tenvir ve teshin ve 
Un fabrikasında ve sanayide 
kullanılmak üzere teşekküleden El-

malı elektrik Anonim Türk şirke
tinin beheri beş Tilrk lirası kıy
metinde altı bin iki yüz elli his
seye münkasim 31250 Türk lirası 

sermayeden müteşekkil bulun
duğu ve işbu sermayenin rub'unu 
teşkil eden 7814 liraya mukabil 

8814 lira dipozit ita eylediği ve 
kanunu ticarete tevfikan mu
amelei kanuniyesini ifa ve ikmal 
eylemiş olduğu ledettetkik anla-

şılmış olmakla kanunu mezkürun 
299 madd'esine tevfikan şirketin 
tasdik ve tescil edilmiş olduğu 

ilan olunur. 

J\ücahya lı u f.. uk hakımlığındcn 

Müddei Balıklı mahallesinden 
ekmekçi Omer oğlu Süleyman 

Tavşanlıda krom madeni idare 
memurlarından Mösyö Verger 
aleyhine ikame eylediği a lacak 
davasının gıyaben cereyan eden 
muhakemesinde miiddei aleyh 
müteveccih yeminden imtina et

miş addolunarak müddeabilı 134 
liranın maa masarif tahsi lıne 
24-3-931 tarihinde karar veril
miş olduğundan hukuku usul mu· 
hakeme'cri kanunun•m 40 inci 
maddesi mucebince sekiz g ün 
zarfında müracaat etmediğı tak
dirde hül<üm kesbi kat'iyet ede
cegmı nalık başkfıtıp ıhbarna

mesile keyfiyet ihbar o.unur. 

S ü o o-R o N o y,~-J6lnfl'lf-'!" 
PERTEV 

Sizi müz'iç terden, ipeklileri

nizi çürütmekten muhafaza eyler • 

Teşekkür 

J lıl ılliahmer cemiyeti Kadıköy l lasan· 
paşa şube inden: 

Erenköy Amerikan lisesi he

yeti talimiye ve taleberi tara· 
fından dispanserimiz ihtiyacatına 

sarfedtlmek üzere "50,, lira te
berrü edilmiştir. Teşekkür olu

nur. 

1f.,AN 

Burunucu kariyesinden Bayram 
oğullarından Halil oğlu 293 te-

vellütlü ibrahimin ölümüne hak

ları muallalc Bek oğlu Necatinin 

müddei aleyh kariyeden Bayram 

oğlu ibrahim zevcesi Şefike ve 

oğlu Omer aleyhlerine ikame 

eylediği mumaileyh ibrahim 331' 
senesinde askere sevkedilerek 
bayat ve mematı meçhul oldu

ğundan bahisle kayıplığına karar 
itası talep ve davasından dolayı 

icra k ılınan muhakemede ibra

himin 23 Kanunusani 330 da 
askere sevkedildiği ve hayat 

mematı meçhul olduğu askerlik 
şubesi derkenarından anlaşılmakla 

kanunu medeninin 31 ve 32 inci 
mad delerine t evfikan mumaileyh 
ibrahimin hayat ve mematından 
hnberd:ır olan kimselerin bir sene 
zarfında mahkemeye rnalümat 
vermeleri ilan o!unur. 
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Kolonya 

Diş macunu FA B R 1 K A S l Tırnak cilaları ı l 
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a -1 

J ::~o-ro-no P E R1 EV ve Şeriki ~:;y~:.u ~i 
1 Podra Memleketin en eski ve namdar Esans 

,J Briyantin Müstahzaratı ıtriye 

Iİ K. · K b · d "" k . l . 1ı il ının- ar onat ve saır evaı omprıme ~rı l i 
JIHerzevki temin ve tatmin edebiecek nefis müstahzarat 1\1 
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Evkaf umum 
lüğünden: 

müdür-

1 - Bahçekapıda dördüncü vakıf hanın üçüncü katında ve 
elyevm ticaret odasının isticarında bulunan ( 1 ila 40) numaraya 
kadar olan kırk adet odanın müddeti icarı 931 mayıs gayesinde 

hitam bulacağı cihetle teslimi tarihinden 933 senesi Mayıs gayesine 
kadar kiraya verileceğinden 4apalı zarf usulile Mayısın on altıncı 
gününden Haziranın altıncı cumartesi günü saat on beşe ka.dar 

müzayedeye konulmuştur. 

2 - Talipler müzayede ve münakasa ve ihale kanununun 
maddesi mucibince teklifnamelerini bir zarf 'derunüne vaz ve 

temhir ve üzerine isimlerile şöhretlerini tahrir ederek mezkur 

memhur zarf ve (2410) lira mikhmndaki teminatı muvakkate 
makbuz ilmühaberi veya ayni miktarı nabk banka kefaletnamesi 
ile diğer mühürlü bir zarf derunüne vazedilecek ve mazrufun 
tizerlne teklifnamenin bu mahalli talep ve isticarma ait olduğu 
işaret olunacaktır. 

3 - Müzayededen akdem teminatı muvakkate suretinde ve 
ikinci madde mucibince ita olunacak miktar bedeH ihale on gün 
zarfında müddeti icare ait miktar ihale üzerine teminatı kat'i}'c

ye iblağ o!unacaktır. 

4 - Talip'er müzayedenin yeum ve saatı icrasından mukaddem 
işbu zarfı bi r makbuz mukabilinde Encümeni idare riyasetine 
tevdi edil e cektır. 

5 - Talipleri Vakıf Akarlar Müdürlüğüne müracaatla ~~umi 
ıartnamenin bir suretini alaca\dardır. Dahili müzayede olanlar 
tarafından iıbu şartname münderica ' ı tamamen kabul ve ziri 

imza kılınarak balada ikinci maddede muharrer teklifname ile 
birlil.te memhur zarf derunüne mezkur şartnamenin konulması 
lazımdn. 

'Bütün dünyada tercihen k;llanılan' 

FiLMiNi KULLANINIZ 
Kopyalarınızın V E L O K S kl\ğıdına 

basılmasına Israr ediniz. 

Kopyalarda V E L O K S kelimesini 
arayıp emin olunuz. 

'Ki 'i ·' t *NWiRs §'8* 

Niğde orta mektep 
müdürlüğünden: 

1 - Niğde muallim mektebinin 13414 lira bedeli keşifli bahçe 
divarı 25-5-931 tarihinden itibaren 30 gün müddetle ve kapalı 
zarf üsulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Talipler şartnameyi Niğde orta mektebinden istiyeceklerdir. 
3 - Münakasaya iştirak edeceklerin mali ve fenni vaziyetlerini 

resmi vesaikle jspat etmeleri lazımdır, 

4 - ihale 20-6-931 Cumartesi günü saat 15 te Niğde de orta 
mektepte müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

5 - Teminab muvakkate mal<bu2U ve mektupları, münakasa 
ve ihalAt kanununun onuncu maddesine tevfikan ihzar ve zarflar 
ihaleden yarım saat evvel kouıiayon riyuetine verilmiı bulunacaktır. 

-ı 

r;~ A K .n · uıı~::ı 

~~~~~ .~~~~-~!!!J' 
SATILIK MOTOSiKLET 

Az kullanılmış Triyomf markah bir 
motosiklet satılıktır. Taliplerin mat

baamızda Muharrem Efendiye mürsı

caatları. 

Kirahk oda, ev, köşk v. •· 

Muayenehane, idarehane -
Vcyıı ikamet için iki ha\·adar oda bir 
~ofa \'C bir hel:ldan mürekkep bir daire 
mü~ait şerai tle kiralıktır. Ankara caddesi 
52 No. ya müracaat edilmesL. 

KiRALIK EV ARANIYOR 
Kızıltoprak Göztepe tarafların:ia 

iki üç odalı bir ev istiyoruz. Müşterek 
de olabiJir. Bahçeli güneşli olmak ş:ır
tile. 

1ST. Posta K. 46. A. Osman Beye. 

Kiraya vermek ister misiniz? -
Tramrnya, iskeleye, ~imendiferc yakın 
olanlar mürrccahnr. Saat 9 · 12 arasında 
müracaaı. l st:ınbul dördüncü Vakılhan 

U.1\ IO N l\OL 

Müteferrik kUçGk lllnlar 

Küçük bir fotograf makinesi sa
tı lıktır. Galata P.1\.34 V. Benrubi adresi· 
ne yazılması 

Ankarada işi olanlara - (Ankara 
iş Bürosu), Ankarada mütaharns teşkilAta 
malik yeg:\ne vekAlet, temsil, takip mü· 
essesesidir. 

Ankara · Bankalar caddesi - Anadolu 
han · Posta kutuı.u : 166 

Kira getiren emlak alırız -
Tramvaya, iskeleye, şümendüf ere yakın 

olanlar müreccahtır. Terj,ı in edilir~e bin 
liradan yukan P.\ RA iKRAZ edilir. 9· 12 
ara5ında müracaat. 

Jstanbul dördüncü Vakırban 
UHIONKOL 

Satılık hane - Şehzadebaşında 
Çuk urçeşme yanında Taşhan arkasında 

Marmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 
\'e müştemil:l tlı müceddet J ~rgir hane 
satılık tır. Jçindekilere müracaat. 

~~ııınıııooı~ ııııı~ııııı ıı ııııı~ 
iLAN 

Bursa Yeni şehir kazası dahi
linde Mesenuz çiftliği tahminen 
yedi bin dönüm münbit erazi 
yedi yüz Merinos kırması koyun, 
iki taş dirmen Dizel motörü ile 
müteharrik ebniyeleri elektrik ile 
techiz edilmiş harman, orak, 
kalbur, mısır makinaları umum 
alalı zıraiye sığır, at, damızlık
larının aısıf hissesi müsait şerait 
ile satılacağından talipler sahibi 
Tevfik Beye müracaatları. 

Doktor-------•• 

---~azını ~atir 
Bey Avrupadan gclmişt:r. 

1 ZAYiLER 

Tatbik mühiırümü zayi eltim 
yenisini alacağımdan eskisinin 

• hükmü o'madığı ilan olunur. 
Samatya \ ' eledi Karabaş mahallesi 

2 inci muhtarı M. Cemil 

Satıhk emlak 
Istanbulda Boğaz içinde T arabya caddesinde maa müşteıııi!~; 

Kalender Kasrı ile Büyükada da Nızam caddesinde Seferog fi 
köşkleri namile maruf 2, 3,4, harita numaralı üç bap köşk •:. 
ayrı kapalı zarfla ve sekiz senevi taksit le satılıktır. ihale 8 ~ 
ziran 19S 1 tarihine müsadif pazartesi günü Ankarada icra kı 
nacaktır. d• 

Talip olanlar Istanbul, tzmir şubelerimize veyahut Ankı~• iJİ 
Umum müdürlük Emlak idaresin,. müracaatla şartnamelerııı> 
rnütalea ve arzu buyurdukları ızahatı a lahilirler. 

Emniyet sandığı müdürlüğündB~ 
ikraz No. Mevduaatın cinsi ve nevi isıı>İ 
15717 Bir çift pırlanta çember küpe. Nimet ft 
17097 · Bin iki yüz yirmi dirhem gümüş. Ayşe Münevver ti. 
18162 1 Pırlanta yüzük 1 pırlanta tek taş agraf, 2 altın • fi. 

halka, 1 gümüş çanta. Sabıh~ fi. 
23648 1 altın saat, 2 altın bilezik, 1 roza yüzük. Franso\fl 
24547 ~ çift roza küpe, 1 pırlantalı yüzük, 1 roza kra• 

vat iğnesi 1 elmaslı, 1 altın 1 gümüş saat, se- . tf. 
kiz yüz otuz beş dirhem gümüş. Fatma Salıha 

25905 1 çift roza küpe, 1 pırlantalı pantantif, 2 roza tf. 
yüzük. Sehet tf. 

27941 1 roza tek taş yüzük, 1 gümüş çanta. Hava 
36493 1 pırlantalı iğne, 1 pırlantalı yüzük, 1 a!tın tf. 

1'östek. Şehioıt ~ 
36560 
36765 
36779 
36830 
36850 
36885 

1 çift roza küpe, 1 roza yüzük Ayşe tf. 
l pırlantaJı gerdanlık. Şehioıt lJ. 
1 altın işleme şerit. iskender ~ 
1 alho hurda saat. Zekiye tf. 
1 pırlanta tek · taş yüzük. Gevher 
1 pırlantalı pantantif, 1 roza tek taş küpe teki 
1 altın tabaka, 1 pırlanta tek küpe altı, bir altın . tf. 
mineli kutu, bir altın kordon, 'l altın köstek Rebıa P· 

36895 1 roza gül yüzük. Yakup t 

Yukarıda isimleri yazılı zevat altın ve gümüş ve mücevbt~ 
mu~abilinde sandığımızdan istikraz etmiş oldukları meblağı ·ki' 
desınde tediye etmemelerine mebni istikrazda tayin olunan ~lı't 
metgahlarında tebligat ifası için icra kılınan ve yapılan tabk'~ıı 
neticesinde bulunamadıklarından tarihi iJadan itibaren 91 J~ 
zarfanda tediyei deyn veya tecdidi muamele eylemedikleri t• 
dirde merhunatı mezkôrenin bilmüzayede satılacağı ilan oluııaJ'' 

Devlet Demlryolları llanlQrı J 
Derincede bulunan doksan bin kayao traversin Samsuna 11,JJ• 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. ki' 
Münakasa 20 Haziran 931 cumartesi günü saat 16 da Arı 

rada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. ~· 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve rou":ı· 

kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar komistıoO 

tipliğine vermeleri lazımdır. . A~ 

Tal:pler münakasa şartnamelerini üçer lira mu~_'._ ı ;:ıc. ... 

karada ve lstanbulda idare veznelerinden tedarjk edeb~ 

~I 
1 Askeri mektepler sabn alma komisyonu llA~ 

Kilo ~· 
190.000 koyun eti 1 B. } Askeri mekteP 
23,000 kuzu eti ( ır şartnamede hastaneler 

100,000 Sığır eti } Bir şartnamede } 
20,000 Sığır eti ı B. 
lO,OOO Koyun eti ı, ır şartnamede 

l,OOO Kuzu eti \ Maltepe piyade mektebi • fletİ 
Askeri mekteplerle hastaneler ihtiyacı için balada cıO •1'' 

hizalarında yazılı mıktarlarda koyun, kuzu ve sığır eti şyrı .9jl 
üç şartnamede olarak pazarlıkla almacakhr. ihaleleri 6-baıir~".,,,b' 
ccmartesi günü saat 14 te Harbiye mektebindeki mabalh jçiP 
susunda icra edilecektir. Talipleri şartnamesini görrrıel< ııi"" 
komisyona müracaatları ve iştirak için de vakti muaYYe 
hazır bulunmaları ilin olunur.. (229) 


