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~YıJ.Sayı :4812 idare yeri: lstanbul, Ankara ca. Vakıt Yurdu Perşembe 4 Haziran (6 inci ay) 1931 Telefon: (1 da re) 2.43i0 - (Yazı işleri) 2.43i 1 
-

~dmzetleır ildn edildi, Meb 'usl 
Yarın meb'us intihabı yapılıyor 

lialk 
Encümenlerde 
Faaliyet her giln 

devam ediyor fırkası namzetleri 
tesbit ve ilin edildi 

Ankara, 3 (Telefon} - Millet Mec
lisi encümenleri faaliyetlerine devam 
ediyor. Bugün maliye encümeni sayım 

lst -- vergisi Uyihasmı, adliye encümeni ic-

t anbul namzetleri: Alaattin Cemil, Sadet- ra ve iflas tayihasını, bütçe encümeni! 
hı k • b' Zi ı ikt t kA 1 ti de 931 bütçe layihasını tetkik etti. Ya-' es ı me US ya Ve ISa Ve n..ıe kmda bir çok mUhim kanun Uyihaları 

ba~. müfettişi Milat Beylerdir encümenlerden Meclise verilecektir. 

Hapisaneler 
LAylha yeniden tetkik 

olunuyor 
Ankara, 3 (Telefon) - Adliye ·ve

kaleti Millet Meclisinden geri aldığı 
Hapisaneler kanun layihası üzerindeki 
tetkikatma devam ediyor. 

U.yihaya çocuk mahkOmlar hak
kında bazı maddeler konulduğu gibi, 

işsizlik yüzünden ••• 
Mavnacılar ücretlerini nasıl alacaklat! 

Hamdi bey yüzlerce mavnacıya yol ver
memek için bu tedbiri aldık, diyor 

hapisaneler, mahpuslann giydirilmf.· Liman ,irketinin mavnacıları çektikleri yazılmışhr. 
si ve çalıştırılması hususunda da bazı maaştan yevmiye sınıfına naklet- Dün bu mesele üzerinde bir 

'ı', 1 hükümler ilbe edildi. v k · .. • l • k · 
1'I namEctleraen Halft, Zlyaattln, Saim ve Allattin Cemll beyler A h k 

11 
• 

1 
mcge arar vermesı uzerıne muharririmize iman şır etı mü-

,\ .. k . . .. .. .. ynca ceza mu a eme usu erı ta· mavnacıların vekalete müracaat d"' .. H d' B · · h t 
tc \J" ara, 3 (1clcfon) - Halk Fırka Boludan: lzmır orman muduru ls- nonuna da çocuklann cezalandırılma- uru am 1 • şu ıza a 1 ver-

lıı tnunıt riya et dh·anı münhal meb'· mail Hakkı Bey. sı hakkında bazt esaslar konulmu tur. tetiklerini ve şirkete de protesto (Lütfen sayifeyi reuiriniz) 
~ klar için şu zevatı namzet göster- Samsundan: Sabık Konya meb'u· ş ....................................................................................................................... . 

le karar verdi: su Zühtü ve Çiftçi Aziz Beyler. Evkaf hiltçesi Terkos tesı·satı 
dtıt~lanbuldan: Şehir meclisinden Sa * • * 
111 'n, eski lstanbul meb'usu Ziya, Münhal meb'usluklann intihabına BOtçe encUmenı Evkaf masraf· 
~ 8at Vektıleti Baş müfettişi l\litat, nit emir dün Dahiliye Vekaletinden vi larınde mUhlm tasarruf yapıyor 
'İ.):l>eratifçilik cemiyeti idare mecli- !ayete tebliğ olunmuş ve intihap tefti~ Ankara, 3 (Telefon) -Bütçe encü· 

~en Alfmttin Cemil Beyler. heye~i .bir i~.tima ~a~arak intihap sa- meni E~~af bütçesinin tetkikine başı~~ 

1 &Urdurdan: Eski Ifars meb'usu Hn ntlerım tesbıt etmıştır. . d~. E~cumen masraf faslından m~ 
ey, İntihaba yarın sabah sekızde baş- hım bır kıı~mını tenıil etmekte, haylı 

lıı ~arıisadan: Eski meb"us Saim, no lanacak. 15 te bitirilecektir. Dün tasarruf yapmaktadır. 931 E,·kaf hüt 
'I' ~lk Pırkası reisi Tahir Beyler. Darülfünun konf crans salonu temizle· çeslle beraber tensikata fntlzar oluna-

~~ !!Ji:ırdağından : 1\Iaden mffilenr1isi nip tanzim olunmuş, intihap işin~ ha· bilir. Fakat açıkta kalacaklar için 
~asim Bey. zır bir hale getirilmiştir. bütçeye tahsisat konulmaktadır. 

4ı k = Konya meb'usu 
}.·on konferansında müza ereler 

Mustafa LUtfl beyin ıe,rli ma· 

hh T k k 
sunlyetlnin refl istenildi 

Ura asımız ür no - Ankara, 3 <:,e•~.fon) :--I~onya meb'· 
. usu Mustafa Lutfu Beyın Konya su •. 

ma idaresine ait bir kanalın tahribi 

taı· nazarını ı·zah ettı• ileri sürülerek teşrii nıasuniyet!nin 
ref'i istenmektedir. 

;erıe,· re, 2 (Anadolu Ajan...;.,mm hu· tatbike koymuş bulunmaktadır . ., de- Antap ve Meraş IUtUnlerl 
ltıuh b" · d ) Ankara, 3 (Telefon) - Gaziantep lı a ırın en : . miş ve sözlerini şöyle hifümiştir: _ .. 

1 
. . . • d ( _) .. 

~· >ıışt dd ı · r · h ve Maraş tutun erı ıçın yuz e .fa çop 
idi ~ urucu ma e er ıma ının hl • "Türk heyeti murahhasasımn aciı firası kabulü hakkındaki layiha ikkt ,_ 
~.. 0nferan~ı müzakerata başlama- k t• ·· k f ·· · \ .. e\·eı . _ •. nnaa ıne gore ·on eransın menmu sat encümeninde tasvıp olundu. 
tlı il Amerıka murahhası l\fr. K.•Jtl müzakere olmak üzere önümüze kO''· 

~ . e p t k' hh 1\1 \1 .; Seyah vapurlnrının 'l!lı.~ or e·ız mura ası ı r. as- _ . . . . •. 
t~eıesk . . . . . . dugu muğlflk mcselcnın ıhtıva ettıgı bo§az aefer•erl 
~b o konferansa ıkıncı rcıs ınt,. .. .. . . . . . 

!!dil .... · 1 ·d· muşkul şeraıti iktısadıye ıçınde takıp Ankara, 3 (Telefon) - Istanhnla .\ .. ,ış eı ır. ı 
l_ tJantı hh h 

1 
edilen gayenin azami derecede i~tihsa- gelen seyyah vapur arının boğazdaki 

~'el n :mura ası azır anan n•ı .. . d . .. 
~I e l>tojesi hakkında mufassal !nÜ· li bütün memleketlere tahmili zaruri tenezzuh seferlcrın en gerı donmek 
•- tatt . . .. .. . . için manen:a yaparken boğaz haricine 
~'t a bulunmuş ve hükumetının gorulen fedakarlıkların tam bır adalet . 

1 l al 11 • • • • • • • • • çıktıkları vakıt ceza a ınıp alınmama· 
'lljllf.. azarını bıldırcn bır proJeyı ve hakkanıyet daıresınde herkese tet zı h kı d T hl" · e k h" 

"ta11 • • • sı ak n a a ısıy anununun ır 
b a takdım etmıştır. etmekle kabil olabilir. Bir taraflı ha- . . . . "kt . .. . 

•· •'0ıt1a maddesının tef sın ı ısat encumcnın· 
'ı '':_ nya murahhası Romanyanın reket bazı memleketler lehine, diğer- d k 
'I '4S\ah ·ı d : ·ı b" 1 , en çı tı. flıad sı ne e .ımı ır mem t'l\~ 1 lerini fedakarlığa davetten ibaret bu 
~ 1iın1 t bb" . . • "ht" . · · Hastehkh aGaçler 
~~ • , ı ı le sın,ıı ı 1l aç ıçın hal ~ekillerinin aranılan gayeye eriş- , . . 

llıetın arzu ettiği miktarı bir mü- -.,. . ·.. .. . . .• . Ankara, 3 (Telefon) - Hastalıklı 
. .• . . . mek hususunda hızı umıtsızhge se\ke- ağaçlar bulunan yerlerden ağaç ihra-

l. i\),. VU ıtasıle celbettıgını '\'e bıırn- d - · · k b ld ·ıt·r k d b·ı· · d k" ı · · "il ~)·h k . . • ecegını a u e ı ı a e e ı ırız zan cının men'i hakkın a · ı ayıhayı iktı at 
~iı-..... açakçılığa ımkan olmadıgını .. . k b 

1 
tt• 

s·•qıştir. nındayım.,, encumenı a u e ı. 

~t :ta 1'ürkiye murahhası Hasan 
~l ta ı alarak, 'J'ürkiyenin beynelmi· 
~ijl\:liyetlere elinden geldiği kadar 
~tlad ettiğini, Cemiyeti Akvamın ha 
~ıı 1~ğı Vesikalara nazaran bu konf e
'1%1 afyon ticaretinin yalnız tıbbi n 

Sıcak havalarda çarşının termometresi 

'ttı hususlara tahsisi müzakeresile 
~~~ 0la~ağını ve- bu husustaki nıu 
~! taıt~ıkliğinj tamamlamak ~ay~
">~ ıp edeceğini ~öylemiş ve 1'iir-
'tt~ r'tıdiye kadar bu gibi muka,·ele
~ıııı:;1rak etmemekle beraber kendi 
~~~ il~tın~ ayni maksada göre daima 

•tas Ugraştığını anlatmı!?tır. 
"l'u an Bey müteakiben: 

t.. tkilc•a c·· h . t ' . •add J" um urıye ı gayrı meşru 

t~~ " 1 rrıuhaddlre ticaretinin Türl.i
~ıı: l'Utk imalüt ve istih_alatı ,·a. 

'11 ı . diğer memleketlerde nıhunnu 
Çtn icap eden tedbirleri, mH.IJi Sucunun keyfine payan bwuruna.ı; Köwüıcünün çenesini bıçak açmaz! 

Bir sene sonra belediye tara
fından satın ahnacak 

~~~--~·-~~~~~ 

Tesisatın genişletilmesi iki milyon lira 
sarfile ve beş senede kabil olacaktır 

Terkos meselesinin evelki gün 
fırka grupunda müzak~re edil
diğini ve mukavelename muce· 
bince terkos tesisatının satın 

alınarak istanbul belediyesine 
verilmesi kararlaştırildığını yaz
mıştık. Ankaradan gelen y~ni 

haberlere göre, nafia ve dahili
ye vekillerinin verdikleri izahat 
tan terkos hakkında yapılan şi· 
·kiyetlerin yerinde ve haklı oldu
ğu anlaşılmışhr. Hükumet bu 
kararı vermezden evel birçok 
tetkikat yapmış, terkosun şehrin 
ihtiyacına kafi su vermediği, 

yangın musluklarında ekseriya 
su bulunmadığı. suyun içilebile· 
cek gibi olmadığı tespit olun· 
muştur. Bunun üzerine tesisatın 

alınmasına karar verilmiştir. 
Vali ve belediye reisi Muhit

tin B. bir mubarririmize bu 
mesele hakkında dün · şu beya· 
natta bulunmuştur: 

"Terkos hakkında henüz bir 
tebli~at yapıJmac!ı. Böyle bir 
kararı belediye kendi arzularının 
tahakkuku addedere < şükranla 
telakki eder. Şirket tesisatı ~u 
suretle alınır: Ş irketin mukave
lesi mucebince son beş senelik 
hasılatı safiyesinin vasatisi alınır, 
o m:ktar imtiyaz müddetinın hi
tamına kadar kaç sene varsa 
o kadar seneye tal sim edilir ve 
bu taksitler her sene şirkete 
ödenir.» 

Muhittin bey muharririmizin 
~tesisatı alırsanız ne suretJe ida-

re edeceksiniz " sualine de şu 
cevabı vermiştir: 

« Hele birkerrc tesisatı ala
lım. Nasıl idare edeceğimiz hak· 
kında sonra bol, bol ~örüşiirüz. ,, 

Verilen malümata nazaran b e
lediye tesisatı satın almak için 
bütçesine yüz bin lira koymuş

tur. Fakat şirkete her ıeue ve-

riJecek miktarın yüz bin liradan 
daha az olacağı tahmin edilmek
tedir. Belediye tesisatı alınca 

bunu tamamile tüccari bir ma· 
hiyette belediyeye mulhak bir 
müessese halinde idare edecek· 
tir. Ayrıca tesisat asrileştirilmek 
için bir mutehassıs ve makineler 
getirilecektir. Bütün memurlar 

Türk olacaktır. Tesisatın geniş· 
letilmesi ancak beş senede ya· 
pılacak ve bunun için iki milyon 
lira sarfedilecektir. Şirket tesi
satinı satın almak hakkı bir haf
ta evel başlamıştır. Fakat şirke
te tesisatın satın alınacağı henüz 
bildirilmemiştir. Alım ihbardan 
tam bir sene sonra yapılması 
icap edeceğine göre tesisat be
lediyenin eline ancak bu müd
detin bitmesini müteakip geçe
cektir. Belediyenin suyu bugün
künden hemen beş misli daha 
az ücretle halka verebileceği 
tahmin olunmaktadır. 

Yakında başlıyoruz 



2 ~ VAKiT 4 Haziran 1931 

5 2000 kadem yükseklikte 
Profesör Pikar ve arkadaşı 

yaptılar, nasıl indiler ? 
ne 

1 1 
yonlannın inşası, 

SON Haberler decektir. · 
. . afrıt• . . 

1 
. •• h. f h d IlayYan yetiştirmek ıçın 11_, 

ırtışa mese esı mu ım sa a a tasyonlar YÜCUde getirile~ek ve :J<.ı 
merkezleri bahçeler ye sut ının füt 

A k •• dd • • • rı ile ihntn. edilecektir. Pamuk. >"~1111 n ara mu eıumumıısı ren merl\ezler, son derece tel'51
• ~ııd 

cak, merkezi Asyada Kaz~kıS J{llt 

Profesör Bikar ile arkadaşının bir karşılanmıştır. t tkı·katını :kmal] ettı• münhasıran pamuk ekilecektl~: . b• 
balon1a semaya yükselip tekrar yere Bu iki alim, yaptıkları seyahatle e !i !l eti, balığı, meyvesi. sebzeleri, .k~> ili 
inmelerj çok mühim bir hadisedir. llu küremizi ihata eden kabili teneffüs ~ın tının en mühim i~lerinden bır~t~ıı 
iki zat ilmi maksatlarla hareket ede- ,·anın f eYkinde ya~adıkları anlar.ııh- Ankara, 3 (Telefon) - Müddeiumumi barut irtişası hakkındaki dosyenin n hu s uretle. ç~hşnn halk, bur ... 
rek şimdiye kadar insanların mrabil- yor. Profesör Pika; kürei arzdan:. on tetkikini ikmal etti. Yalnız bir noktayı Asliye ceza mahkemesinden sordu. ne zarfında kafı gıda bulacaktı diİr 
dikleri en yüksek irtifalara yükselmi~ mil mesafe uzaklaş~ıştı. Onun bu seya Müddeiumumilik, Ceza mahkemesininvereceği cevaptan sonra. iddianamesini Pra,·dam~ bu b~yanatın~ re 
Ye bütün dünyanın merakı içinde Iıü. hatindeki ilmi luymetler bilAhare anla yazacak, knrar hakimliğine nrece'•tir. Bundan sonra da muhakeme safha- R~s gaze~elerı de tey~t e.derek. şh ~I 
yük ve tehlikeli bir seyahat yapmışlar ~ılacaktır. sına geı;ilmiş olacaktır. Maznunlarm muhakemelerinin me,·kuf nya gayri planı a~·nı esaslar daıresınde ıı 
dır. Profesörün hedeflerinden biri koz mevkuf olarak yapılması hakkında karar hakimi mukarrerat ittihaz edecek- mektedı~ler. . A def)t · 

Profesör Bikar, arkadaşı Kifer ge mik !2Uaları, tetkik etmekti. tir. . . Y~n.ı beş sen~lık planın ~~ıriJıl 
çen çarşamba günü sabahlt>yin saat Onun insanlığın irfanına ilhe e- Alakadarların temin ettiklerine göre muhakeme esnasında bır ~ok hakı- d~n hır~ de demıryollan~.ı ~·r jstilıl. 
dörtte yer yüzünden hareket ettiler. deceği malQmat, çok büyük bir kıyme katler meydana çıkacaktır. tırmekt.~r. Duha~ fazı.~ komu ·eıtİ i~ 
Kendileri (14,000) mikap metre hacmin ti haiz olacaktır. }'akat henüz bu ma- ,.e az sur~t .te~•~. ettı_ginden, ) 
de bir balondan sarkan alüminyom bir lümatrn mahiyeti malUm değildir. nu ı· kı· ncı· beş senelı· k pla" n ·' yaçlara ka~ı ~o~ule~ı):o~·· b'lh~ ~ 
sepete binmişlerdi. nunla beraber bu pek mühim seyahatin Elektrık ıstıhsalı ıçın 1 1'' 

b.. .. b" 1 kuvvetinden istifade olunacaktır·-"' 
Balon hareket etmis, ve çok geçme uyuk ır muyaffakıyet e yapılma.c;ı, ~ . pin>'"' 

den fezada bir nokta ~ibi görünmüş- bütün ilim alemini sevindirmiş bulunu Rusyada fabrı·kalar demiryolları ve verai l\..afkas, merkezı Asyta, 'nt ~ 
tU. yor. • • ' • • '"?. ~olga sa~alan bunu eını 

Ara sıra bulutlar içinde kaybola Profesöre refakat eden doktor Ki arazi hep elektrıkle 1şlıyecek ! gorulmektedır. 1 • . . J"nın ~ 
n fer bir Londra gazetesine şu sözleri Rus gazete erı, ) enı P a . f"'_ 

balon geçen çarşamba sabahı (Avs- .. :1 . t" . Rusyanın birinci beş senelik pJa. defi ise ziraat sahalarını elektrikleş.; plana nispetle daha çok müsaıt JlıF 
berı) den cenubu garbiye doğru gidi so) ~~;i~o k d ... k idik F 1 nı, Rusyayı makineleştiı:meyi isti!tdaf tirmektir. Bu sayede, köy Ye şehir ha it dahilinde tatbik edileceğini '°e rd~ 
yordu. Balon, daha sonra Konstans gö ., ' 

1 
"~ a. ~°:ı) u .~e.. ·d ~z~ a ediyordu. Bu plan 193:! senesinin ba- yatı arasındaki fark ortadan kalk mı :. yada hasıl olan istikrarın buna )'J 

lüne doğru gitmiş, ve cenubu şark;ye rın ~onsuz u~u ıç~n ke y;zu:~r du ·. d r şında nihayet bulmuş olacaktır. 19.'U olacaktır. edeceğini ilave ediyorlar. ~ 
doğru ilerJiyerek Avusturya Alplerin zı .. g.?~emez 0 ~b~ş .ud'k.. llan 1t ' enıbz. e senesinin orta.lanna yaklaştığımıza (Pravda) gazetesi bu meseleyi Birinci (Piatiletka) nın, ra111• .. ı 
d ıtal d 

_ 
1 1 

yuzuyormuş gı ı ı ı aya ımız ır . b h d k .. 
1 

. .. 1.. ,., .. 
en . yaya ogru yo a mıştı. Dalon tek t hl'k . d' v . k .. k göre 1933 !ilenesinin başlamasına. hır bu mevzuu a se er en ~u soz erı soy u- senelik planın muvaffakıyet ,·e, ..ıJI 

h kkı d A e ı e geçır ı. I ere ınme yu • ~ . d 11tr• 
a n a alınan son malumat onun 1- sclmekt k .. küld .. O t . . çuk sene kalmış demektir. O zamana yor: mi muvaffakıyeti, henüz ote e 

1 
•• ır 

tal h d ti k . . en ço muş u. ç saa mn . . p v 
ya u u_ arına ya ın bır yerde ın- de azami irtifaa vardrğımrz halde •0 n kadar Rusyadaki sanayileşmek prog- "Ziraati en yeni fenni esaı;;lar dai- konuşuluyorken Ruslar ıkincı fi"' 

ınek!e o!d~gu ve mü.hin_ı bir tehli~e ge- dört saat içinde yere inebildik. Bunun ramı, tarn değilse de, azami derecede resinde makineleştirmek, elektrikleştir- rını hazırlamağa başlariuş bul011 

çfrdıği ıdı. En ni~bı~. ınsanlar bıle te la balonumuz, daima irademize tahi· tatbikı nihayet bulacak. Fakat Rusya- mck, zirai hayatı lıüsbütün değiştire- lar. t~ 
1Aş1anmışlardı. Çunku ~erkes bu se- dir.,, nrn sanayileşmesi fşi, bu beş- senelik cektir. O zaman arazinin iptidai usul Bu ikinci plan, birinci planı tiJl ti 
ma seyyahlarının geri do~erek macera Profe~ör Pikarın kendisi sorulan programla bitmiyecektir. Bu birinci ile işlenmesine imkan kalmıyacağı gibi Iiyen ve onun tam muvaffakŞ).e 
lannı anlatmalarını beklıyordu. suallere şu cevaplan nrmi~tir: beş sene1ik programı, takip edecek ikin çiftçilerin harsi seviyesi, hayat şerni- min edecek olan ikinci hamle~~r· eri 

Profesör Pikar, avdet seyahatini _ Üşüdünüz mil? :. ci beş senelik program şimdiden haztr· ti, tam sanayi merkezlerindeki işçile- Du ikinci hamlenin l'erecegı 1\., 
büyük bir meharetle idare etmiş ve ba _ Hayır. Bilakis bazı zamanlar !anmaktadır. "Rusya devleti pJan ko- rin hayatı gibi olacaktır. Bunun netice- leri şimdiden tahmin etmek koııı. 
lonu yere indirmeğe muvaffak olmuş- kaynıyacak gibi oluyorduk. İçinde bu misyonu,ı bu mühim işle meşguldür. si olarak ziraatle meşgul olan milyon· ğildir. d' ~ 
tu. Balon, bir zarara uğramadan son lunduğumuz seyin harareti 100 fahr<'n Rus matbuatının neşriyatından an. larca el, sanayi ile meşgul olacak ve Fakat birinci planın Avr~P.a el f 
derece dikkatle seçilen bir kar sahasr hayt derecesi~e ,·armıştı. Ye biz bunu laşıldığına göre bu ikinci beş senelik bu suretle köylerin nüfusu azalacak- pardığı gürültüye bakılırsa,. iki~ ri' 
Uzerine inmiştir. indiremiyorduk. plan Rusyayı efoktrikleştirmeyi istih- tır. :Madent Ye kimyni sanayiin, maki nın daha müthi;; bir Yeh·cle ıle 1'' 

Profesör Pikar yere Jndiktt>n son- _ Korktunuz mu? daf ediyor. ne inşaatının inkişafı ve elektrik istas· şacağl muhakkaktır. 

ra Alp gliisyesinden civardaki köylere - Yalnız inmek hususunda uğra- Bütün rus matbuatı birinci beş se· 1 · - -. - • h b b =.d 
varmış ve orada köylüler ıararındım dığımız miişkuııer bizi korkutmuştu. nel~k pırm~n tam bir muvar~ah,)etıe stanbu ıntı a ıme USi:I" 

netıcelenmış sayılacağını soylemekte 
1 miştir: 

- Denizde çalışnn ve ancak 
it olduğu zaman vazife gören 
mavnacalarımızında ayni mahi-
yette olan puvantörlerimiz gibi 
W:rete tabi tutulmasının bazı 
mavnacılarımızı telaşa düşürdü
ğilnü anladık. Halbuki mesele 
yanlış anlaşılmıştır. Mesele şudur: 

- işsizlik dolayısile bir kısım 
mürettebatımıza yol vermemek 
için bunların aldıkları ücreti iki
ye taksim etmeği muvafık bul
duk. iş olsun olmasın maktu 
olarak yarı ücreti kendilerine 
verecegız. Diğer yarısını da 
bir ayda iş gllnlerini yirmi 
beşe kabul ederek gündelikleri 
neye baliğ olursa her çalıştığı 
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gün ayrıca kendilerine yezmiye 
vereceğiz. Bu uafıl senelerden
beri puantörlerimiz hakkında tat
bik edilmekte idi. Şirket, hiçbir 
zaman kendi müstahdemlerinin 
mağduriyetini veya çok az para 
alarak sefalete dOşmelerini iste
mez. Bu usfıl işlerin az olduğu 
aylarda şirkete belki yüzde on 
kadar bir tasarruf yapar fakat 
işler çok olursa çahıan mavna
cılarımız eskisinden fazla ücret 
alırlar. Hakikat bazılannın yan
lış fikirlerine uyan. mavnacıla
rımızca da anlaşılmıf olduğun· 
dan mesele kalmamııtır. 

Bu kararı bize verdiren saik, 
mavnacılarım121n sefalete düı
melerine meydan vermemek en· 

müttehittirler. h ı· t ıı· . . den ' 
ikinci beş sene planının ba~lıca he eye ı e ışıyesın 

dişesidir. Çünkü . bu tedb.~ri aı- Münhal bulunan dört meb'usluk int~b~ 
mamış olsaydık yüzlerce mustah- • • 
demine yol v~r.mek mecburiyeti~- 5 Haziran 98~ tarlhıne müsadlf cuma _.ait 
~e ka}aca~ ıd~k. Bu kararın dı- tcra edtte-cegiffilen müntehibi sani}ef'' 
ger hır faıdesı de mamacıları- v • f'. 
mızın aylıktı zamanlarda oldu- aşagıda gösterilen sırayı takiben Be ._, 
ğundan daha ziyade bir şevkle zıtta Darülf finun konferans salonuna t~ 
işe sarılmalarını temin edeceği lfl • l l 
keyfiyetidir. r erı r ca o un ur. 

Şirket hi~ b!r müstahdeminine Saat : 8 lla to _ Fatih EminUnti kaı" 
yol vermemışbr. Yapılan tasar- •• • • • ' 
rufun umumi olmasına ise bil- )arı muntehibı Sanllerı • f 
hassa dikkat etmekteyiz. .. Saat : 10 na 12 _ Beyog\J Iu Beştkt~ 

Mesela maaşlardan zamlar yuz- • • ' 
de s taksimatta hiçbir istisna Kadıköy milntehibl sanileri. O' 
yapıl~amıştır. H~t~a bu taksi- Saat : 13 ila 15 - Sarıyer Beykoz us1' ~· 
mat ıdare meclısı azalarına da d A B ' .. 'h Jılv 
teşcıil edilmiştir. ar, dalar, akırköykazaları vemul 8:/ ~· 

- - - ııli-.ı( 
- Babacığım söyleyiniz. Zehi- burunda yine gençlik ve sevda ma- yetle bilmemiş olsaydım o a r ,,-

rin tesirini atlattılar mı? kurtula- zeretlerile türlü deliliklere atılacak sızları bir daha bu eve sok' 
caklar mı? smız... dım ... 

Filesof hiç renk vermez aSTk Çelebi epeyce bir durgunluJ.. - 58 - t~i~ 
bir çehre ile: tan sonra: Şimdi hastalarla sıhhat"'"'~ 

- Ne bileyim ben toksikolog - Baba istikbalde vukubula- rin aralarındaki vaziyet pe~ ~"a(. 
değilim. Dün öldürmek için zehiı· i- cak hadiselerin çefitleri kat'iyet!e laştı. lclalin kocası Caizerııİe~ 
çirdiklerinizi bugün kurtarmağa bilinemiyeceği için tabii, çerçevele ğinde, Umraninin karısı çe 
mı uğratıyorsunuz? O kin o şiddet ri çizilmi~ muayyen kararlar verile karyolasında. yatıyorlardı. 1ıeP~ 
ne idi? ıimdiki merhamet ne olu- mez. Biz hastaları buraya kurtu1a- Bu gençlerin geniş rneı G6'/ 

- Evimden nereye savuşacak- anne? Sesini ke. .. Kendi ailene ye yor? cakları ümidile getirmedik. rince nikah, izdivaç yoktu. bİ!; 
mıtım? Beni kovuyor musunuz? di kat el betbahtlarının yapacağı Çelebi - Babacığım gençlik Filesof - Fakat şimdi kurtar bağlantısı vardı. Bir kadırıla,bi't 
Bir yere gitmem... fenalığı yapma... bu.. Bilirsiniz sevda insanı hald~n mı ya uğraşıyorsunuz. keğin izdivaç şeklinde yaş~~ 1r. J 

- Çünkü bu bir buçuk ayın için * • • hale düşürür... Çelebi - insaniyet icabına te~ leri için .mütekabil sevgi ~1 ~fı ~ 
de bu evde senin tahammül edemi- Sefaletten kurtulan hastaların Filesof - Demek kah katil ya fikı hareket ediyoruz. diyordu. Fakat medeni n!1'.~d'..,,. 
yeceiin feyler olacak... üzerinde iyi hava, bol güne§ , temiz par, kah merhametlendirir.. Fileıof - Kurtuldukları takdir olan bir memlekette aile 1~1 e ,,. 

- Bu olanların üstüne bunlar· gıda tesirini göatermeğe başladı. Çelebi - Daha yüz türlü şekle de ne olacağını söylemiyorsunuz? gayri medeni kızılca evlerııf .ı.ı1' 
dan daha fena ne olabilir? S~hhatleri mahsus surette düzeliyor sokar... Çelebi seçilir bir cebri nefisle sağ verilebilir miydi? . b't ı~ 

- Bu gelen hastalar yaşamıya- gıbiydi. Artık ölümden hayata dön Filesof - Mücrim her kabalıa· kızararak: İclal şimdi pek hazın ıoı 1;:, 
caklar.. Bunlar vadeli ölümle ze· düklerini kendileri de anlıyorlardı. ti sevdaya yükletmekle mes'uliyd· - Kurtulup da tekrar sevişerek netle ağlıyordu. Çelebi bu g .~~ 
hirlenmişlerdir. Vakit de yaklaşt· Şimdi iki karde! aralarında ten kurtulur mu samrsımiz? buradan yine kol kola firar ederler larmm sebebini sordukça 11"' 
yor. Zehirciler de senin torunla· ümitvar jestlerle fısıldaşıyorlaı·dı: Çelebi - Hayır fakat bu au· se... derin derin içini çekmekteJl ~ 
rındır. Caize - Ne dersin ağabey? retle biz kendi vicdani mes'uliyeti· Fileaof - O halde bu kurtar- bir cevap vermiyordu. çele;! 

- Rezaletin altından cinayd Göz göre iyileıiyorlar.. mizi hafifletmit oluruz.. madan aizin için ne faide hasıl o- Bu sessiz ağlamalar le ~ 
çıkıyor.. Çelebi - Ben de öyle görüyo- Filesof - Peki timdi sizden bir lacak? dokundu. Biraz da ınera ·f_ 

- Bu ölüm mahkumlarımn rum... şey aoracağım... Çelebi - Zehirin tesirini atla Nihayet bir gün: .. JJl,d1 I 
birkaç günlük hnyatları için bu ka - Büsbütün kurtulacaklar mı Caize - Buyurunuz... tırlarsa biz de vicdan azabından - Hanım dedi. Mutİııııc' #, 
dar patırtı çıkarmağa ne lüzum var acaba? Fileıof - Haydi hastaların kurtulmuş oluruz. Faydamız bun· ya' döküyor, sebebi aorU el< 'i,J 
dır ... Gençlik ve sevda yeiıi saika- - Memul ediyorum... kurtulacaklarını farzedelim .. Bun· dan ibaret kalır.. suyorsunuz. Sizi söyletf1l t• f~r 
ıile yapıltnıt bir fenalığı bu kadar- - Yoksa söylendiği gibi bu lar büsbütün iyile§tikten sonra tr.k Hastaların hayat veya memati fazla icbara hakkım yoktıl ,eJ}1r 
cık bir iyilikle ödeyemiyecek kad :.r halJeri ölüm iyiliği olmasın? rar biri birini sever lene aiz de onla le aile arasındaki bu ağır mes' ele yalnız bir cihet merakırfll ı• 
insanlıktan behremiz kesildi mi? - On yedi ağustos gelmed~n rı ikinci defa olarak zehirlemeğe yine türlü tekiller almak istidadını yor.. ., ıı 1't 

- El alem bunu duysa bize ne kat'i bir ıey söylenemez... mi kalkacaksınız? gösteriyordu.. lclal kirpiklerine doga 
derler? Lanet okurlar vallahi.. - Babamız hakikati bilir. Gi- Fileaof sualine bir dakikadan Bir hayli münakatadan sonra neleri arasından aordu: ;• 

- Bu felaketin iç yüzünü kim dip ona yalvaralım. Doğruyu bize fazla cevap bekledi. Kargrsmdal.i- oğlu, kızı odadan çekilince filesof - Nedir o cihet? b t bir .,, 
ıeye Cluyurmamağa çalı,acağız .. söylesin... lerden bir ses çıkmayınca: arkalarından batını sallıyarak: - Zevcinizle bera e 1'ıtı1° 
Bu ıır evimizde ç~~rnı, bir yangın ikisi de filesofun huzurunda - istikbale ait ihtimallere da· - Onları artık zehirin halikı da bulunamamaktan '

1 

,ibi kendi arainızda bastırılacak, ıecde eder gibi yerlere kapa:ıarnk ir dü~ünülmüş kararlarımız yok. hak taala hazretleri bile dilemi~ ol mz? . cdll 
art bU edilecek .. AnlIJ.or muıun yalvarmağa batlarlar. Sizi yeise düıürecek hadiseler zu sa kurtaramaz ... .Oleceklerini kat'i (Bıtm 
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f80SJZ eogra y8Clt.8rl Emniyet miidürlilğü \ Bu işe sizde şaşın 

Şehrimize g01en 
Bursaya 

heyet dün 
gitti 

Anadolu hisarına gön
derilen mektup hiç 

Dlklliye gider mi? 

Polis müdürlUğUnlln 
ismi değişti 

Son kanun mucıbince bir ha
zirandan itibaren polis müdürlü
ğü kalkmıf ve polis müdüri vet i
nin ünvanı "Emniyet müdürlüğü,, 
olmuştur. 

lleyet reisinin fikrine göre Istanbul Posta idaresi tuhaf ,.ey. 
Biraz ~er<:eniş edince derhnl 
hiddetleniyorlar a mn. ı?Ü n ge~ 
miyor ki po ta işi n e dnir hı· 
haf bir vak·a ile ka rı;.ıla nmı· 
yalım. Geçen giin mntha'.l ml· 
za. bir mektup geld i. lfoy ret 
ettik çünkü, hu mektup hize 
ait değildi. Vakıf para la r 
müdüriyetine aitti. 

bir Şark şehri kalmalıdır 
!1ttf ~hri . ld'- . . d - • Polis mektebinin yeni mezun• 

iare şubelere taksim edildiler tt ~ • aııze ge ıgını yaz ıgımız; 

~~ dGQ Bfiya ve tarih tetkik heyeti 
~ı· F Ursaya gitmiştir. 

~ltıaada Lil şehrini coğrafiya 
~; ll, 'eti ozasından M. Delot, 

1~ ltı._ aranin, M. T affin, M. ve 
ıtıtİ' ~ Darsonville den mütefekkil 

)tti h~~et, Lil coğrafiya cemi
~· teısı ve Lil darülfünunda 
tiy~ ~efi Dr. Pierve lmgelrans 
li tı altındadır. 
~ eyet Bursaya hareket etmez-

.li !-i ,~•vel bir muharririmiz M. 
r:" ~t~ana ile görüımüştür. M. 
ç ~ llls diyor ki : 
ıJ ~ latanbula, daha evYel zi-

et etr·. . p· A . d hJ· ıgımız ıre ve tına an 
~Yoruz. F ransadan hareketimiz 
~ t\tvel bize lstanbula çıkar 
\Q&l az gümrüklerde bUyük müş
~1 la . karşılaşacağımızı söyle
~tr~ı. Halbuki, samimi söyle
~ b' ıcap ederse, bu neviden 
~~r müşkülatla karşılaşma
~1'k·ız liman lstanbul oldu. 
~tt ıs büyük kolaylıklar gördnk. 
~ıın aksini söyliyenlere F ransaya 
tttt ilce lazım gelen cevabı 

~ SeCtğiz. 
~ıı· ~abattan maksadımız, Ak· 

ır ~-:lin bazı limanlarında İtalya, 
\ ~~istan · ve Türk iyede tarihi 
~l irafi tetkikat yapmaktır. 
~~~nbulun tabii manzaralan 
~tıle dünyanın ıüzel şehirle-
\,~ biri olduğuna şüphe yok
~ akat, şehirde "Piyerluti,, 
~ kadar methettiği Şark ha
~'~göremedik. lstanbul daha 
~tıt. bir Avrupa şehrine ~en
~ Ve Daha ziyade Avrupa
~t ~ı içici gayret sarfedildiği 
~~~uluyor. Benim fikrimce, 
~~ 1 farkı itmekle beraber 
~d bir şark şehri olarak kal
~~· Mesela bir Ayaıofya 
~~ 1

11 yanma Amerikada gö· 
~~ ltıuazzam binalar gibi bi:" 
~lhıYllpıJsa bu meşhur camiin 
~ güzelliği tamamile kay-
tt~ 

'iy ~la ve Pariste şehrin hu
~ttıni değiştirecek büyük bi-
\)d:'Pmak istenildi. Şanzelize 
~'iıı llında Amerikanvari kule 
~b~c binalar yapılmasına te

t tdildi. Fakat bunun önü-
~:~ldi. Bu arada Amerika 
, de Sen Gabriyel bolva· 

~ ltıuazzam bir Amerikanvari 
~ ~8Phrmak istediği halde 
\ &e tlediyesi buna razı olma
~ ıJtdiye kendi bir plan tan-
~. td·t~ek inşaata bu plan tat
~ bil~!Se müsaade edebilece-

b l ırdi. Bana kalırsa lstan-
~: tdiyesi de, burada fev
~i~ bUyük binalar yapılması 
''qjtd nıevzuu bahsolma bile 
~tdinıaata tarihi asar noktai 
b d: bn daimi bir kontrol 
"llta ulundurmahdır. 

r :~-~da tarihi asar hakkında 
~I Ca ~~pacağız ve bilhassa 

n llııı gezeceğiz. Istanbula 
tt ltılizde çok şayanı dikkat 
~da gareceğimizi söyledikleri 
>-.tt tı gezeceğiz ve Adaları 
.bllltd~ceğiz. Bundan sonra 

~~ht cı\'arındakı bazı köyleri 
t~8 et edeceğiz. 
tıllı~a döndükten sonra se
tb}'a hakkında bir rapor 
~t t;k izası bulunduğumuz 
&~la cemiyetine verece· 
ıııd, ab· başka seyahatımız 

b~~tc • ır seri konferanslar 
'lll k ttız. 
d •ı Otı~eransla;tl:: her birimiz 
liltıe~.a~ sahada seyahatte 

1111 anlatacak, kimimiz 

ziyaret ettiğimiz yerlerin coğrafi 
hususiyetlerinden, kimimiz tarihi 
abidelerinden veya topoğrafya
sından bahsedeceğiz. 

TUrkiyeden sonra italyaya gİ· 
deceğiz. ,. 

Noterler vergi .ka
çakçılığı yapmamış! 

Mallye vekl!etl defterdarhOı 
haksız çıkardı 

Şehrimizdeki noterlerin bir 
kısmından kazançlannı sakladık
ları iddiasile defterdarlık me
murları tarafından milhim mik· 
tarda vergi iıtendiğini ve noter· 
lerin maliye vekiletine müracaat 
ettiklerini yazmıştık. 

Dün iıittiğimize g-öre bu mü· 
racaat vekalette tetkik edilmiş 
ve defterdarlığın yanlış hareket 
ettiğini, masraftan kazanç vergi-
si alınmıyacağı diln telgrafla ls
tanbul defterdarlığıqa bildiri!-
miştir. 

Bu telgrafta Noterlerde ketim 
olamıyacağından kazanç vergisi
nin 23 üncü maddesinin tatbik 
edilmi yece~i bildirilmektedir. 
Noterler Defterdarh§ı dava mı 

edecekler? 
Maliye vekaletinin bu kararı 

noterleri çok memnun etmiıtir. 
Y almz noterler kendil'!rinin ver· 
gi saklamakla itham edilmele
rinden müteessir bulunmakta ve 
bunun içiQ derterdarhk aleyhin
de bir dava açmayı düşünmek
tedirler. 

Dün bize bi r mektup zarfı 
getirdiler. Bu zarf lstanhul· 
dan Anadoluhi arına gönde· 
rilmiştir. 

Zarfın sağ alt kö~esind c 
(dahili) Anadolııhisu/ yaııh· 
dır. Fakat bu mektubun A
nadoluhisarına gidinci,·e ı, a. 
dar nereleri dolaştığını 

0

işitse
niz hayret eder iniz. 

Mektup lstanhulctan kal
kıyor. (Dikili) ye gidiyor. O· 
rndan Bergamaya gönderili· 
yor. Nihayet iade, iade Ana
doluhisaı!ında Uccai Beyi bu· 
luyor. 

Ve tabii aradan günler de· 
dil, haftalar geçiyor. Posta · 
nrn mektup daı1-ıtı.,ında gö -
terdiği süratc ve zarf üstiini.i 
okumakta ihraz ettiği dikkate 
siz de 9a~ın ... 

Biz de şaşalım ! 

Muhtelit mahkemel~rde: 
Seyrlsefain k1rlankıç vapurunu 

Yunanhlardan ieri isteyor 
Türk - Yunan muhtelit mahke· 

mesi dün seyrisefain idaresi ta
rafından Yunan hükumeti aley
hine açılan davaya bakmıştır. 
Seyrisefain, Yunan hükumeti ta-
rafından zaptedilerek Pireye gö
türülen Kırlankıç vapurunun geri 
verilmesini istemektedir, Muha
keme murafaa için başka bir 
güne bırakılmıştır. 

l Kaybettiklerimiz _______ _. 

Hacı Kemal Bey gömüldü 
TUrk tababet lleml bu kerk bir senelik hekimin şahsında 

bUyUk ve fazlletll bir Ustadını kaybetmiş oluyor 

Bu sene polis mektebi'lden 
me'zun olan memurlardan 22 
efendı 1 inci, 15 efendi 2 ınci 20 
efendi de diğer şubeler e~rine 
verilmi şlerdir 

Bu efendiler mensup oldukları 
şubel erde sivil olarak çalışacak
lardır. 

Tevfik Hadi B. 
Poliste yapılacak yeni şeklin 

tatbiki için Emniyeti umumiye 
müdürü Tevfik Hadi B. önümüz
deki hafta Ankaradan şehrimize . 
gelecektir. 

Kıymetli evrak nasıl 
satıldı? 

Maliye müfettişleri tarafınd~n 
yapılmakta olan evrak satışı tah
kikatı henüz neticelen~emiştir. 

Yollarda buldukları bazı kıy

metli evrakı, çocuklardan satan 
almak suretile, elde eden tarih 
meraklılarının da bu evrak hak
kındaki mütaleaları alınmıştır. 
Müfettişler, bilhassa satılan ev
rakın niçin ve kimin emrile sa
tıldığı, satışa neden lüzum görül
düğü, pazarhklamı müzayede ile 
mi satıldığı cihetlerini tetkik ve 
tamik etmektedirler. 

Postada 
lstanbul • Sofya telefonu tec· 

rUbeleri muvaffakiyetll deftlldlr 
lstanbul - Sofya telefonunun 

tecrübesi dün de tekrar edilmiş 
fakat muvaffakiyetli netice alı

namamıştır. Müsbet netice alı
nıncaya kadar tecrübelere de
vam olunacaktır. 

Alakadar bir memurun söyle
diğine göre ilk tecrübelerin müs
bet netice vermemesi bazı leva
zım noksanından ileri gelmekte-Türk tababet alemi çok büyük Ye Hacı Kemal beyin tabahete inti~a hı 

faziletli bir üstadını daha kaybetti. Bü tam yarım asırı bulur. 41 ene de mek dir. Bu ııoksaolarm ikmaline te-
tün türk hekimliğinin ve halkın uzun tepten çıktıktan sonra bilfiil doktor- şebbüs edilmiştir. 

l t ı · r· . k .. b. k ·ıd k ı 1 k t . t' ? } '-·aşında (1306) d k 11111111111111 11111 11111111111111 1111111111111111 1111111111 
~ene er e a ısı pe . guç ır şe ı e ·a p u . e mış ır. - .;. ' a me . ğını biiyük bir liyakatle ifa etmi~tir. 
)erinde hu elem yaşıyacaktır. tepten tababet dıplomasını ~ta nık çı- Bacı Kemal Bey hazık bir do.ktor ol 

O tıp aleminin en kıymetli bir uzvu kan ~lacı Kemal. bey ... cnela Topknp ı duğu kadar da çok yük~ek bir in andı . 
olduğu halde bizde halk tababetinin beledıye. tababetıne ( ~OO) kuru~ mn· Du adamdan dilgir olmu~ kimse yok
en mümtaz bir şahsiyeti idi. Hacı Ke- a~la tayın ~,ı~nmuş H lrn ~ada 3 s{'ne tu r. Fukarayı en çok ·ahabet eden 
mal beyin tıpta derecesi üstadiyet mer- hızı_net etmışt.ır. H~.c~. ~.eyı son~·n Ha- ve onlara en çok yardım eden bir h~ 
tebesindedir. Mektebi tıbbiyeyi bitirdik sekı ha."tane ·ınde ~oru.r~ z. ~2·J sere· kimdi. Çok defa onların ilacını kendi 
ten ·onra ~taJ'lannı yanında gören sine kadar burada tabıbı sanı olaı·ak . t . d d' I' ·ı t t t' . . sı emın e er ı. • azı e e ve eraga ı 
hekim arkadaşları pek çoktur. Yalnız ifayı hizmet etmıştır'. Ayni za- nefse büyük bir misal olan Hacı Jie· 
malumatı tıbbiyesinden değil ahlak ve manda 319 dan 3!31 .: ene~ıne kadar~ da mal Beyin ufulü her cihetten biiyük 
faziletinden de çok büyük istifadeler Guraba hastane i goz mutehas ı ·lıg•nı bir ziyadıı-. 
temin etmişlerdir. ifa etmiştir. Dr. A. SUheyl 

Hacı Kemal bey ilim aşrkr. san'ata 32:> te Guraba hastanesi dahiliye Merhumun cenazesi dün rüfekası 
~ok düşkün, \'e feragati nefis sahibi müteha:ssısı oluyor ve 331 e kadar bu- ,.e tcda,·i ettiği hastaların bir kısmı ve 
bir zat idi. Mesleğine aşk derece.sinde rada kalıyor. tıbbiye talebe:sinin İ;jtirakile Lalelide 
merbut idi. Hacı Kemal bey belki bu 331 de buradan istifa ederek Cer- ki evinden kaldırılmış, Aksaraydn Ya 
kadar ihtiyarlamaz, ve belki çabuk rahpaşa hastanesine dahiliye miitehas lide camisinde cenaze namazı kılındık· 
ölmezdi. Kendisini çok çalışarak son ısısı oluyor. 33;; tnrihindenbe.ri d e Gu· tnn sonra 'J'opkapı haricine defnolun. 
derecede yordu. Zira herkesi memnun raba hastanesi dahiliye rnütehassıslı- muştur. Allah rahmet eyle in. 
etmek en büyk gayesi ve emeli idi. 

Hastalara teselli \'ermek, onların 
dertlerile uğra~maktan büyük bir znk 
duyardı. Hastalarla muamelesi görü
lecek birisidi. Hastalar bunu yalnız 
bir doktor değil, ayni zamanda baba 
bilirler ve gelip giderken elini öperler 
di. O daima (sok yaşa) derdi. Hele 
ha tanedeki servisinde sabah viziteleri 
hastalar arasında çok heyecanlı bir 
sahne idi. Herkese teselliler be!tş 

ederek münşerih çıkar ve hastalar bu
nun neşe ile elini tekrar tekrar öper· 
lerdi. 

Hacı Kemal bey son zamanlarda 
üzücü n müz'iç bir hastalığın kahrı 
altında cok ezildi. Tekaüt oldu. Ra· 
hat edec~ğim diye se,·indi. Fakat has 
talıkla pen~eleştf. Nihayet daha ~ok 
çalışabilecek bir sinde bizlerden ayrıl · 

dı. Ölümünden bir gün evvel tıbbi nıec 
muaları terketmemiş, ve bir satırlık 
olsun okumaktan büyük bir haz dur· 
muştur. O daima yeni şeyleri takip e
der ve öğrendiklerini herkese öfrct· 
mekten zevk duyardı. 

İngiliz sefarethanesinde kabul resmi 

fngilter: kral beşinci Corj Hz. nin doğum yıldönümil müna
ıebetile dün İngiliz sefarethanesinde saat 17 den 19 a kadar 
bir kabul re3mİ yapılmıştır. 

Kabul resminde İngiliz kolonisi, ecnebi s efaretler erkanı ve 
yüksek memurlar davetli olarak bulunmuşlardır: Resmimiz kabul 
resminde bulunanlardan bir kısmını gösteriyor. 

..... 

VAKiT 4 Haziran 1931 ~ 

Günün 
Muhtırası 

Takvim.=,!'crşembe 4 1 lazıran tı ıncı 

oy 1931. senrnin ırunleri: geçen 155 
kalan gunler- 210, 17 :'ı l uharrem 1350. 
l~etdı\o \Ortu ıı 

GUnes-Doğuşu: 4.30; Batışı 19.36 
Namaz vakitleri- ~nhah. 2,32. 
----~----------

Öğle 12.12; ikindı Hı.12; Akşam 19,36, 

Yatsı. 21.34, imsak. 2,14 

• 
Hava- Dünkü hararet !azami) ~7 

(asgari) ı 5 derece Hugün rüzgAr hafif 
muıchav\ ıl ha\ a bulutlu olacaktır. 

* Bugün 
Gelenler· Gidenler-Ordu mü· 

fett şi Fahredd•n l'ş. l iz. Gü cemal va
purile dün izmirden şehrimize gelmiştir. 

Gezintiler - Şehrimiz posta me· 
murları taavün cemiyeti yann Gülnihal 
vıpurtic bir Hunıı gezintisi yapacaktır. 
Gece avdet edılecekıir Gemide ihııan B. 
idaresinde bahriye muzlkası bir ince saz 
takımı bulunacaktır. 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den J9 a kadar 

gramofon plAklan neşri yan J 9,30 dan 
20,30 a kadar c;az alaturka Suhandan 
Hanım iştirakleıile, Anadolu Ajansı 

20,30 dan 21,30 a kadar orkestra 21,30 
dan 22,30 a kadar saz tıınburi Refi k B .• 
Makbule ' c Adile H. lann iştirak ile 
Borsa haberleri. 

Viyana, Peşte, Moskova, BUkre! 
Saat 19: 
Bükreş: (12-394) Romen hafif parçalar 
Peşte: ( 20-550 ) Çifçi saati; Şiirler 

Moskova: (75-1304) Radyo Jurnal 
Roma: (441) Betoven, Donodi, Valdez, 

Sen Sans, Paganlni, Masöne \ c salrenin 
parçalan 

Viyana: ( 20· 5 J 6 ) Müsahabc 
Saat: 20 
Bükreş: lsthbarat, konfe rans, orkestra 
Peşte: Şiir, Asker ve Çigan musikası 
Moskov:ı: Konser 
Roma: Konsere de\'am 
Viyana: Müsahabeye de,•am, Şubcrden 

Kuvinette 
Saat: 21 
Bükreş: Gramofon 
Peşte: Şarkı, konferans 
Moskova· Musahabe 
Roma: 1stihba:at, gramofon 
Viyana: l\uvinetteye devam, Spor ha-

berleri 
Saat: 22 
Bükreş: Senfonik konser 
Peşte: (Konser Mozarm parçalan) 
Mosko\'a: Konser 
Roma: Gr:mofon, isfihbarat, kon.ser 
Viyana: \1 eberin (Frayşüç) operası 

Saat: 23 
Bükrer Konsere devam 
Peşte: Konsere devam 
Roma: konsere devam 

Viyana: Tiyatroya devam 

Vak.t:Abone şartları: 
3 b 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
Haricte . - 800 J 450 2700 ., 

ilin sartlar1mız: 

Satırı 
Santimi 

Resmt 
10 Kş. 
20 .. 

Hususf 
12,50 Kş. 

25 " 

KUçUk ilin şartlarımız: 

ı 2 3 4 ı -ıo Defalık 

30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç a~lı· 
ğı için bir defo mecı.:anendir. 

B - 4 satın geçen ilı\nl.4nn fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur 

Belediyede : 
MUstahtemlerin dolduracaklan 

beyannameler tevzi ediliyor 
Mahalle muhtarları belediye 

müstahdem bürosu tarafından 
kendilerine verilen beyanname-
leri evlere dağıtmıya başlamış· 
lardır. Ev sahipleri yanlarında 
çalışan müstahdemin bu beyan-
nameyi doldurmıya mecbur kıla· 
caktır. Bu be.<anname üzerinde 
belediye, polis ayrı ayrı tahki-

1 kat yapacak, bundan sonra müs-
tahdemlere hüviyet ve sıhhat 
cüzdanı verilecektir. 10,000 ka· 
dar tahmin edilen müstahdemin 
ftç ayda kayıtla:-mın arkası alın· 
mazsa müddet daimi encümenin 
kararıle uzatılacaktır. 



2± 

'--==E~s-aHl~e-at _r_i c_i_H_a_b_e_r_ı e_r __ I _I l r ak h Ü k fı ffi e tı i f e 1 r ak petr ollatl 
unvanları mülga . 

kurl1panvası itılaf etti 
Romada. yeni bir suikast kqfedil· 

tU. 

Japonyada belediye intihabatı yapıldı, 
meb'uslar da yakında seçilecek 

Bu suikasti yapan ne bir anar!i'lt• . ~ 
tir. Ne bir kaçık kadın .. 

Bu suikasti hazırlryan Vatikandır. 
İtalyan polisi katollk cemiyetini ba!'tı. 
ve şimdi bu hıristiyan cemiyetinin J.;a. 

pıları önünde bir kara gömlekli nöbet. 
çi vardır. Ne içerden dışarıya l"e ne 
dı~rdan içeriye kuş uçmıyor. 

Senelerdir. faşizm ile Yatikan nn. 
!aşmış gibi idiler .. Hem ne anlaşış .. o. 
zaktan gerenler, genç Romamn sa~a 
doğrq dümen çcviırişinden dehşetle 
ürkmüşlerdi. 

Faşist ltalya, Vatikanrn hükumeti 
ni resmen tasdik etti. Vatikanm hu • 
dudu dışında kalan arazi için 4 milyar 
liret tazminat verildi. ltalyan mektt'p 
lerlnde dini tedrisat mecburileştirildi. 
Hatta yüksek mekteplerde bile ulumu 
diniye dersleri ihtisas derslerinden üs
tün tutuldu. 

Papaslara niUh kıymak hakkı ve· 
rildi .. 

Papa ve katolik kilisesi bunu kafi 
gitrmedi. Ateş pü~kürerek fatizmin hı 
riıtJyanhk düşmanı olduğunu söyle

mekten çekinmedi. Son İspanya ihti!a 
1i Vatikanı daha açıktan harekete gf'ç· 
meğe sevketti. Ve faşizme yapılan ~n· 
!kast böyle başladı .. 

ılı •• 

Faşizm kaç derece sağdır, veya -;ol 

dur onu hesap etmek istemem. Fal<at 
bugün köhne ,.e salhurde bir piri fani 

ohwı rönet:1ans medeniyetini bir kA.fiT \'C 

bir züppe çocuk farzeden kilise irtic:ım 
ta kendisidir. Onun kendisinden bir ar 

pa bo:nı ilerde duran, ve yahut bir ar. 
pa boyu menfaatini kıran için ıstırap 
armudu, engizisyonu gizli gizli çıı.hşır. 
Yeni bir şey öğrenmemiş ve eskiyi U· 

nutmamıştır. 

İrtica her yerde irticadır. Kııfala 
nmızı veriJ;.iz. fakat prentıiplnimi7:dcn 
(eragat edemeyiz diyecek kadar ŞI· 
maran irtica dünyanın her yerinde 
aynj kalple yaşar, ayni ree ile tenef. 
fü~ eder bir acaip mahlüktur. 

Bu mahlük her yerde yeni ,.e gene 
düşünceleri parçalryarak karnrnı ş!,i: 
rir. 

Madrit, 2 ( A.A ) - Dahiliye 
nezareti belediye intıhabat ne
ticelerini tebliğ etmiştir. Cümhu
riyetçi - Sosyalist koalisyonu l 645 
krallık taraftarları - Sol, cümhu
riyetçi liberal sağ cenah 757, 
radikal soıyaliıtler 301, federal
cümburiyetçiler 889, müstakil -
cümhuriyetçiler 156, katolikler 
47, radikaller - 28, çifçi cümhu· 
riyetçiler 91, demokrat ve isla
hatçı cümhuriyetçiler 84, cüm
huriyetçi birliği 141, merkez 
cUmhuriyetçileri 54, muhtariyet 
taraftarları· cilmhuriyetçiJer bir· 
liği 461, müstakilJer, ananeciler, 
milliyetçiler ve saire 354 ... 

Madrit, 2 ( A.A ) .:._ Nazırlar 
meclisi, umumi intihabatın evel· 
ce tayin edildiği gibi 28 Hazi
randa yapılmasına karar vermiş
tir. 

Korteı meclislerinin jhzari cel· 
sesinin 13 ve kütat resminin de 
Bastille'i~ alındığı günün yıldö· 
nümbne tesadüf eden t 4 tem
muzda yapılması takarrür etmiş· 
tir. 

Artık asalet unvanı 
kullandmayacak 

Madrit, 2 ( A.A ) - Adliye 
nazm, bundan sonra biç kimse· 
ye asalet unvanının veri!miyece
ğine dair olan bır kararnameyi 
nazırlar meclisine kabul ettirmiş-

Romanyada intihabat 
Bükreş, 2 (A.A) - Meb'usan 

meclisi intihabatı sükun içinde 
cereyan etmiştir. intihabata iş
tirak edenlerın miktarı çoktur. 
Umumi intiba hükumetin kahir 
bir ekseriyet kazanmış olduğu 

merkezindedir. Henüz kat'i ne
ticeler ma üm değildir. intihabat 
sistemine nazaran hiçbir listenin 
mut)ak ekseriyeti temin edemediğı 
intihap daireleri içın memleketin 
her tarafında verılmiş oian rey
Je?'in yekunu naıarı itibara alı
narak meb'us seçılir. 

Dünya inkılapçıları ~ağa döndük· Paris, (A.A.) - Romanyanın 

çe, sağa müsadekar vaziyet aldıkça P.arıs , orta elçiliği tarafından 
kendi kuvvetlerini israf etmiş oluyor· neşredilen bir tebliğde Roman
lar. yada intihabatm büyilk bir sü
Ve kendilerini parçalamak iıtiyen ııca. kuo içinde yapıldığı bildirilmek
ip mahluka yem hazrr1ıyor1ar demek- tedir. 
tir. Bu tebliğden anlaşıldığına 

Samimi inkılap inkıllp düşmanının göre kat'i netice ancak akşama 
kendisinden mt>mnun göründüğü ; doğru öğrenilebilecektir.Maamafih 
man asıl tehlikeye diiımüş demektir. büktlmetin büyük bir muvaffa-

• * • kiyet kazauacağı söylenmektedir. 

Türk inkılabının mazi müesse~le· Bütüo siyasi fırkalarla akalli· 
rine karşı cepheden akınını vaktile yctler yeni mecliste temsil edi
meTtlmsiz bulanlara Vatikanın harf'ke leceklerdir. intihap edilecek meb'us 
ti bir derı olmalıdır. adedi 387 olmasına nazaran hü-

SADRI ETE!tl kumetın 300reyıik bir ekseriyet 

Kuponsuz 
Piyan komuz 

. 

Piyankomuza ait numa· 
ralar iki günden beri gazete
mizin başlığının sağ tarafTn· 
da neşredilmeğe başlanmıştır. 
On beş gün devam edecek o· 
lan bu numarah nüshalarımı· 
ıı muhafaza edenler müsaba-
kamıza iştirak etmiş olacak
lar n çekllecek bir kur•ada 
kazanan numaralar tesbit u 
il!n edilecektir. 

Birinciye 40, ikinci)·~ 20 
üçüncüye 10 lira ve yüzlere~ 
kariimize de muhtelif kıymet· 
ıe hediyeler kazandıracak o
lan bu yeni piyonkomuzda ay 
Jarca kupon toplamak ve son· 
ta bunları matbaaya getil'~ 
rek değiştirmek gibi zahmet· 
lerin hiç biri yoktur. 

Numaralar• .. u;; biriktiri
n.iz. 

kazanacağı zannolunmaktadır. 
GU2elllk kırallçelerl 

Nev·York, 2 (A.A) - Avus
turya, Belçika, Danimarka. F ran
sa, Almanya, Norveç ve İsveç 
glizellik kıraliçeleri Teksasta ka
in Galveston müsabakasına işti· 
rak etmek üzere ile de France 

· vapuru ile buraya gelmiş ve ka
raya çıkmışlardır. 

11Pourquol Pas?., gemisinin 
seferi 

Paris, 2 (A.A) - Dr. Char
cot meşhur "Pourquoi Pas?,, ge
meıile "kutup senesi,, seferine iş
tirak için Groenland'a gitmeğe 
hazırlanmaktadır. Bu sefere 26 
millet İftİrak edecektir. Seferden 
maksat şimal kutbuna civar olan 
havalide cevvi, miknatısi ve 
elektrikl hadiseler hakkında tet-
kikat yapm

0

aktır. Bu tetkikat 
1882 ve 1883 senelerinde yapıl
mıı olan tetkikata mümasildir. 
Gemi haziranda hareket ed~cek· 
tir. 

tir. Resmi vesaikta asalet unvan· 
!arının istimaline müsaade edil
miyecektir. 

ispanyada Cumhuriyet 
bayramı 

Madrit, 2 (A.A.)- Cümhun· 
yet bayramı 10 harirandan 25 
hazirana kadar devam edecektir. 
Cümhuriyet bayramında yedi 
boğa güreşi bir at yarışı, bir 
musiki müsabakası icra olunacak 
ve halk için tiyatrolar, gece şen· 
likleri vesaire tertip olunacaktır. 

ispanya hUkQmet reisinin 
bir mektubu 

Madrit, 2 ( A. A.) - Mali;e 
nazın M. Pricto, bGkümet reisi 
M. Zamoranm bir mektubunda 
dihtatörlük zamanında ispanyada 
çıkarılmak mecburiyeti ihtimali
ne binaen Fransaya 465,405 
frank göndermİf olduğunu clim
huriyetin ilanını müteakıp bu 
parayı da tekrar ispanyaya ge
tirdiğini bildirmekte ve mezkur 
meblağı milli iılerde kullanmak 
üzere peçetaya tahvil edeceğini 
ilave ederek demektedir ki: 

"Böyle hareket etmek üzere 
şahsi menafiim ile milletin me
nafıi arasında tesanüt mevcut 
olduğunu göstermek ve lspan· 
yanın iktısadi mali sağlamlığına 
olan itimadımı ispat etmek is· 
ti yorum. 

Mısır intihabatı 

Kahire, 2 (A.A) - Teşrif İn· 
tihabat büyük bir sükun içinde 
icra edilmiştir. Sıtkı Pş., münte· 
hiplerin 'yüzde doksanının reyle
rini vermiş olduklarmı ve intiha
bat netayidnin şimdiki rej • nıin 
milletin tasvibine mazhar oldu
ğunu göstermekte bulunduğunu 

söylem;ştir Kat'i rakamlar he 
nüz malum değildir. 

Milli Fransız tasarrafu 
Paris, 2 (A.A) - 1930 senesi 

zarfında Paris tasarruf sandığına 
389 milyon frank girmiştir. Sene 
nihayetinde sandık mevcudu 869 
milyona baliğ oluyordu. Fransa
da mevcut bilumum tasarruf 
sandıklarma 18 buçuk milyon 
kiti iştirak etmekte ve bunların 
tasarruf ettikJeri meblağ 38 mil
yar franga baliğ olmaktadır. 

Fransız kabineal 
Paris 2 (A.A) - Echo de Pariı 

gazetesi yeni Reisicümhur M. 
Doumere Laval kabinesi azasına 
bazı şayilar hilafına olarak 13 
Haziranda mevkilerinde ipka 
edileceğini yazmaktadır. 
Meıkur gazete, M. Briandın 

istifasına ihtimal verilmediğini 

bir kabine buhranı çıkmasını 
hem ananeye hem de kanunu 
esasi ahkamının hüsnü cereya
nına mugayir olacağı fıkrinde 
bulunmaktadır. 

ltalyada şlddetll fırtınalar 
Rema, '2 (A.A) - Gazeteler 

Breslta mıntakasmın tiddetli bir 
fırtına hüküm sürmekte ve tak
rıben 20 k lometrelik btr saha 
dahilinde azim tabı ibat yapmak
ta olduğunu yazmaktadır. Birçok 
akar sular taşmıştır. 

San Virginia'da iki kişinin bo
ğulmuş olduğu haber verİJi)•or. 
Beynelmllelce deblyat fede· 

raayonu kongresi 
Paris, 2 f A .A) - Beynelmilel 

edebiyat federasyonu kongresi 
mesaisini bitirmiştir. Kongre mü
zakerab mühim olan tercüme 
meselesi üzerinde cereyan et· 
miştir. Yapılan tekJifat heyeti 
umumiyesi itıbarile bütün mem-

1 lekeUerin muelliflerine maddi ve 

GergUkten Ha, 
tdacak, her se .. 

verilecektir. lraK 

•• rablus ~ama birer petrol borusu "' 1 
( hUkOm&Une (400,000) İngiliz ur•' 
macll~t ~ .. ltU1fnameyl tasdik etti 1 

"'~ 1 Birkaç sene eve!, hir çoh. 1111~ .111. oıı- ıhtilif yoktu. Fakat boru ·ııı1'' 6 
muharrirleri, Irakta bir 1.ımla petro1 ı.\'·o\u takip edecek ve nerede ııı 
buhuımadı~mı ı-öyle.~işle,r n yaznııt- bulacaktı?.. . ıdl 
tardı. Onlann bu iozlenne 1927 sene- Fram•a Suriyede mandateı 0.111..,ı Q 

sinin teşrinieveline J.;adar inanılmışl için bu borunun Trahluşamda 111 1~ 
fakat o zaman Irak petrol şirketi tara- bulmasını müdafaa ediyordU· ııot1 
frndan vuku bulan tahrirler esnasın· hükilmeti ona muhalefet edertll 'kıl' 
da petrol sahalannın birinde bir ft! ·- nun Hayfada nihayet butma.ı '! ı 
hadan (::,0.000) ton petrol fışkırmt ve de idL Irak hükumeti, çölde bl~ 
üç kişi petro11ar içinde mahYolmuşlar· nıiryolu hattının tesisini, petro1 .ııl i 
dı. Ru Mdise, Irakta petrol bulunma. sunun bu hat ile muvazi gitnıd'tf 
dığını iddia edenleri susturmağa kati hattın MaYerayi Erdenden ge~ı11ıi1 
gelmişti. Daha sonra yapılım tahaı-ri· i~tiyordu. Çünkü lngittere F•116 rP 
yat Şimali Irakta petrol un son dere ._. manda sahibi olduktan başka 1

. cif ~( 
mebzul olduğunu ispat etmiş fakat hu da müttefikidir. Filistin ile l\W~ ~ 
petrol menbalarile alakadar olanların Erden bu husu~ta. Iraka 111üıahtd• j 
arasında taha.ddüs eden ihtilaflar, işk diyorlardr. İngiltere bahriyeıl 
bir an evel başlamasına mani olmuştu. fikri terviç etm~kte idi. 1 
Nihayet geçen harta alakadarlar iti- Asıl kumpanya. (Kerkilk - / 
13.f etmişler ve itilafname Irak m'cll"i lus) hattnın kısalığına ve dalt• 
tarafından tasdik edilmiştir. olmasına mebni onu tt-rcih edif

0 

Irak meclisinin, hükQmet ile Irak Fakat Irak murahhasları, }larl• 
~~trol kum~any~ı arasında aktoluna11 rinde ısrar etmekte idiler. ( 
ı~ılAfname:rı. lttıfaka yakın bir ekısf'· öte taraftan Jrakın Akvam fi 
rıyetl~ tasdik ettiğinden itilafnamenin yetine kabul olunması meselesi 
Arap milliyetpen·erlerlni tatmin ede- lngiJtere hükumeti, gelecek etıı'~ 
cek mahiyette olduğu söylenebilir. kın Akvam Cemiyetine kabulürıa ııl. 

Irak petror kumpanyası bu itillfna· edecektir. Bu teklifin kabul ed 
me iJe derhal faaliyete başlamayı ve için Cemiyeti Akvam azalanrıdl~ ~ 
Kerkükten Akdenize kadar uzanac1k Fransa ile müttefikleri ve d ;/. 
bir boruyu temdit etmeyi kabul etmiş- !rakın cemiyete kabulüne 11\u~d k 
tir. Bu boru IrakJn slyast \'e fktıMcti ettikleri takdirde Irakın Ceınif1~ 
atisi namına büyük btr ehemntiyeti hft· vama girmesi suya düşebilir ~ - h 
izdir. neticesi olarak lngiltere - ırs) 1-

Petrol kumpanyası, Irak hükume- hedesi de bütün ehemmiyetiııl 
tine her sene 400.000 İngiliz liruı vr- derdi. ~ 
recektir. Bu suretle Irak hiikt\meti. Yeni petrol itilafname~i bU f, 
zirai mahsulatın kesada uğraması yU· 1ü de halletti Ve petrol boru811 
zünden uğradığı mali buhranı bir df'· kotu olması kabul edildi BıJ 
receye kadar tahfif edecektir. dan biri Trablusşamda nih~n'ft 

ltfülfname mucibince Diclenin şar- cak, öteki de Haytaya varaea" 
kında.ki petrol men balan · Irak pet ~·ıl iki kol ayni miktarda petrol ta 
kumpanyası tarafından işletilt>cek J,u. ve bütün bu hatların inşaatı 19'~ 
na mukabil Didenin garbindeki petrol !linde nihayet bulacaktır. J 
menbalan lra1< hükumeti tarafından Bu çarei bal, Fransızlan ~ 
i!!tismar olunacaktır. etmiştir. Onun için Fran~an~ 

Diclenin şarkındaki petrol menba- yeti akvam işinde Irak mUza~ 
tarının i.ı;;tismarrna ba'lanılmuı. .şlip · mesi beklenilmektedir. 
hesiz, lrakın terakkisini, bilhassa Petrol borusunun Iraktan ~~ 
Iraktaki şimal vilayetlerinin refahını r.e temdidi neticesi olarak ı 
tesri edecektir. Iran arasrnda da hir demiryol11 

Kürtlerle meskun olan havali, lC· ması beklneilmektedir. J, 
ni yapılacak tesisat dolayısile iş bula. _.,/ ' 
cağından, Irak hükumeti, buraları· 

nın idaresi hususnda., eskisi kadu 
müşkülata uğramıyacaktır. 

Irak hükümeti ile frak petrol b.um· 
panyası arasında son itilıifnamenin l'k 
tinden e'•el Fransa ile Irak arunda 
bir gerginlik vardı. 

Irak petrol kumpa.nya..-ıı, Amerika 
Felem~nk, Fransa "·e lngiltere petrcl 
kumpanyalarından müteşekkil beyn'' . 
milel bfr teşekküldür. 

Fran~. harp ve sulh 1,amanların
da kUi miktarda petrola muhta~ hu
lunuyor n hunu temin etmek iatiynr· 
du. Onun için Fransa iktısatçrlan, 

siyMileri ve maliyecileri Fransanın 

Irak petrollanndaki hiSM~ini, Fransa 
petrol inhisarının esası say ışlardı. 

Onun için Kerkükten Akdenizc petrol 
getirecek olan borunun geçeceği yol, 
Franı:;a için milli müdafaa meseleı;ıi idi. 

Borunu Akdentze varması üzerinde 

manevi ker nevj teminat veren 
ameli neticelere varmuıtır. Bu 
bapta beynelmilel bir muharrir 
nizamnamesi yapılacaktır. 

Kongre edebi mülkiyet hak
kındaki kanunların tevhidini ve 
mülkiyet müddetinin bütün mem
leketlerde elli sene olarak tes
bjtini istemiye karar vermittir. 

Kongre sinemanın ti~·atro 

eserleri sınıfma dahil atfdedilme
sini kabul etmiş ve federasyonun 
bütün memleketlerde, Fransada 
tatbik edilen usule benzer bir 
usul kabul edilmesinin teminine 
çahşmağa memur edilmiştir. 
Y&1nanlstenda dolu ve fırtına 

Atina, 2 f A.A) T esalyada ve 
Makedonyada tiddeUi fotınalar 
olmuş ve dolu yağmışbr. Zarar 
ve hasar çok büyüktür. Bir çok 
evler çöküp yıkılmıştır. Beı ki
şilik bir aile su altında kalarak 
boğulmuıtur. 

Daktilo 
Hanımlar' 

"" ı. - 1931 senesi da"ııl 
şampiyonluğu 111 d' 
bakası haziran ipt~ft 
~ında Ali Ticaret f 
tebinde ~·aprlacaktı 1~ 

2. - Kayıt 31 mayısta 11 

yet bulacaktır. . t, 
3. - iştirak etmek ist~,ıı' 

ler her gün idare d'~ 
mize müracaat e 
lirler. di ~ 

i. - Müsabakada kt~ ~ 
tedikleri makine ılt 
zacaklardrr. . . 41 

;\. - l~tirak edip en ı)'1~1' \ 
tece kazanacak ııs, t4 t 
lara ya bir maki"dl~ 
ya kıymetli bir ht 6~ 
vereceğiz. au",~ı 
başka iş sahibi d,, ~ 
lerse kendilerine 1

' 

min edeceğiz. f. 
6. - Derece kazana." 1"' 

nımlara hem it ~'' 
mıya çalışacak t~ıt 
de Ali TicarPt "'t1ıı~ 
bi jüri heY't Ji1'. 
tasdik edeceği '"ı"'' 
,-e tavsiye kağıdı 
ceğiz. , ifıl 

"t, - Müsahakamıza ·~; 
rak etmek için bı ,,ı 
vesika fotografı ~pt~ 
mek Ye ya gönd~ıır, 
lazımdır. lş ve t ıet 
kağıdı istemiY''j. fi 
terlerse fotoğra J 

dermezler. .10 ,. 
~. - Bütün işsiz dall~,~ 

nım lar mü!'ab ıt6" 
zm neticeı:;ini. "~1eıl' 
ı-ine me111nuıı1·~I 
iş vermek içi~ ~ 
ce ticaret mu~ --' 
nin beklediğini 
mamahdırlar. el~ 

9. - Matbaamızza : ~ ~ 
den kaydt>dilıne ııt~!ıt ~. 
yenler bizden ır ~:-ti 
k'l.yıt kağıtların' ~ 
tebilirler. 
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Dünyada Olan Biten Merakl~ Şeyler Istanbul ve taşradaki 

Bin sene sonra ı:;ıeler olacak , DEV AiR VE MOESSESA Ti 

~ biliyor musunuz ? 
~I 1,nrtlterenin en meşhur mütefek- Rundan başka ,·ergilerden e~er !.al taç olmadan yirmi milyon mil uçsalar 
'$ ~t•nden Doktor (İnç) lngilterenın mıyacaktır. da Merihte yaşamak miimkün olamaz. 
~len senesinde ne olacağına dair d;k Parlamentolar her ene ancak !.ıir Çünkü Merih, ::;on derece soğuktur. 

o!efer bir konferans irat etmiştir. kaç gün toplanacaktır. Zöhre İs<', kfımilen su altındadır. 
ı.anıe a göre bin şu k_adar sene .sonra Siyaset, gizli bir iş olmaktan ~ıl,a- Yirmi bin sene :;onra Londrn. ta-
~re nüfusu 20 mılyondan ıbaret caktır. mamile su altında kalmış ,.e yiiz ka-

llaJk . İçtimai mevki, ana ye baba tarafın dem kadar batmış olacaktır. 
"k_ 'kalabalık hır halde yaşamrya dan üç ceddini gö terecek insanlar ta Doktor (inç) daha sonra insan:a-

Resmiyenin Nazarı Dikkatine 
Yeni teşekkül eden ve merkezi Istanbulda Kahraman 

zade hanında 

U çUncll Katta bulunan 

RE5Mi iLANLAR 
Türk Limited Şirketi 

lfi .. b'- rafmdan ihraz olunacaktır. rın nasıl inkişaf ettiğini iz.ah eden•k 1 haziran 931 tarihinden itibaren jfaf muameleye başla· 
"- ~ 1I erkek veya kadın, akıl ve . . f'k. ı · ·ı .· .. .. ;tü 
~~tlarınm slhhatine dair rapor alrııa Cınayetler azalacak n canıler hap şu 1 ır erı 1 eı 1 surmuş r. mıştır.Gazetemizde neşredilecek bilümum devair ve müessesah 

tan sonra k r . ktl . se atılmıyacaktır. "insan ırkının en çok terakki etti-
BflYiik llçolcu b gle ırmıyecek r. b Suçlular için ıslahhaneler yapıla- ği taş de\'ri idi. Ondan sonra insan l'ek resmiyeilanlarının teehhüre uğramamasını ve muntazaman 

'- a e er u unmıyaca ''e u . . . • . .. . · .. • • · k k k · · · l'afbet edil . e kt' cak, fakat bır takım cınayetlerın gayrı yukselemedı. Onun vücuchınde, kılla- neşrini temınıçın mez ür şir ete gönderilmesi i bza ettiğını 
lfarp k* ~1

11 ~el ır.d'l . 
1 

k kabili ıslah oldukları anlaşıldığı anda, rın azalma:sr, di~Jerin ,.e pençelerin zi devair ve müessesatı resmiyenin enzarı ittilıiına arzeyleriz. 
ı ~mı en ı ga e ı mış o aca ·, . . 

~-- · llsan bugün nasıl servet pesinde b~nl.ar zerre kadar teşhır edılmeden ve yaı. koklnmak his inin hafifleme:-.i, l•at ~~ro~ra.~~r;:,,;y;,;~r&;~ Telefon; 20960 v.O§ı~OO~~OO~~OO~~ ~h~,o~man a~ihahişi~k~hıçbır acı v~ya ı~tırap çekmeden yokbrüyd ve samianın bir deRuye h~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-r1~~~~~~~~~~~ 
~ artyacak ,·eya kadın ayni şekilde, edJlecek.lerdır. . . dar zaafa ~~r~ma J, gibi tahavvüller, düşürmUştür. Motosikletin yan araha- Tu·· tu·· n ı·nhı·sarında 
!\catı erkeği anyacakhr. San hastalıklar tamamıle zaıl ola hep tereddı ıdı. sr içinde kurnazca gizlenmiş olan hir 

~!ll1ıanlar, bedeni inkjşaf itibarile cak, yalnız ~oğuktan tenllüt eden ~as . Bu taha."'·.m ~rıı:ı devam etmekte- neferin tehlike ge~tiktcn sonra meyda-
le varmış olacaklardır. talrklar doktorları meşgul edecektır. dır. Çenelerımız gıttıkçe daralmakta- na çıkması pek eğlenceli olmuştur. 

\ trıcek ve kadin gayet ucuz, rahat Bütün bunlar olacak da in:-;anlar dır. Akıl dişleri ve ayak tırnakları ze- Tarihi kıyafetler resmi geçidini .. :fif elbiseler giyeceklerdir. Harp l\ferih veya Zöhreye ,·aramıyacaklar vale uğruyor. Kafalarımızın saçları mi! bu sene Gloueestershire alayının ikinci 
' len kalkmış olacağı için ordu, do- mı'? temadiyen seyrekleşiyor. taburu yapmıştır. Mü!"amereler haıi· 
~ :a, rnllU borç, harici siyaset, rüş.. Böyle işleri düşünmek bile mana- tıerde bütün bunların öniine ge~- ranın 13 üne kadar devam edecektir. 

llkacaktır. sızdır. Çünkü insanlar, havaya muh- mek mümkün olacaktır. Hasılat doğrudan doğruya askeri ha· 

(!>ola N egrl) nln yeni BU yük harbin kur- lngllterede şiddetli yır işlerine hasrediltcektir. 

4. ko.cası hanların&: tazim fırtınalar Fili~ Dodenin katili 
tt, ~Pada iki buçuk sene geçirdih:· Ceneve, - Harbi umumkle Siguria Londra, - lngilterenin cenubu ,b'1\r Par~s, - Şotun Aşor na~ınd~ sa-
~'t Sonra Hollivuda avdet eden Poln- dn. ölenlerin hntıra. ını ebedileştirmek bisinde, Gal kıt'a.sında vt> Londra ile bıkah bır şahıs meşhur kırahyetçı J,e. 
~ti, kısa bir zaman mukaddem er- için inşa olunan zafer abidesinin kil Manş denizin?e senelerdenberi göriil- on ~~deni~ ~ğlu Iı'ilipin ka~li ~lduğu 
'-ı ttden bıktığını söylemiş olduğu şat resmi bugün icra olunmu~tur. Kı miyen şiddeti~ fırtınalar olmuştur. Fır nu soyle~ış~r. Bu ~yanat ~zenne J,e 
~de Yeni bir izdivaç teşebbüsünde ral, mareşal Kaviglia, Pekori ve Jiral tına pazartesı günü kendisini hissetti- on Dodeyı ~ormek uzere ~sıyon fr:ın-

'-ntna.ktadrr. di, nazır 8irkanni meb'usan ve ayan ren sıcaklık dalgası ile başlamış, erte sez gazetesı matbaasına gıden Maten 
L_ lorıdra tel · d b" . . mecli krj rei lerile kara, deniz, ham .'ii gece şiddetli gök gürültülerini ve gazetesi muhabiri komite azasından mi 
~hı . gaze erın en ırının mu· d" 1 Ln ·ı .. .. .. tü M t· ti onu Hollivutta yakahyarak ken kuvvetleri ümerası, sabık muharipler yıldırım uşmelerini takip eden tufana ra ~y rpan ı ~ goruşmu.ş r. U· 

, '-lle g'" •• •• • • "altın madalya .. ile taltif olunan bü- sa yağmurlarla nihayet bulmuştur. maıleyh Aşorun ışaatınr Jhtıyatla teltı.k 
''·- · oruşmuş ,.e yenı kocasının kım .. 1 , . .. , t · · · kı· etmek ... e bunla d'kkt 1 t tkik • "'t~ı tun talyanlar n Ceneve şehrı mtım<'s Fırtına esırını en ziyade cenubu gar- • n ı e e e e~-
~ nı sormuştur. Pola su ce,·abı l k ır. ld·-· · ·· J • d tı.ıişr . a silleri küşat resminde hazır bulunmu~ bt ile Gal kıtasında hissettirmiştir. eme azımge ıgını soy emış ve e-

" yır: . . . !ardır. Merasime 20.000 kişi i~tirak et Kardifte yolları \.'e belediye dairesi de miştir ki: "l~n Dode yine eskisi gibi 
ttı,11 ~nı kocam, Amerık~~t~ en •!erı rniştir. Halk abidenin altından geçen dahil olduğu halde bir çok eylerin zc- oğlunun katledilmiş olduğu iddiasında 
\i ırı~. adamlarından ~ırıdır. Ken- !'abık muharipleri ~iddetle alkışlamı~- min katını su basmış, bir çok e\•!ere ısrar ediyor. Aşur ismini şimdiye ka-

' J oner. Hatta mılyarder.,, tır. yıldırım düşmüştür. nazı yerlerde sel dar hiç işitmedim.,, 

, Yeni kocanız:n ~dı:' .. . Tahtelbahirin battığı kö~rüleri yıkmış. yollan tahrip etmiş, M?ten muhabiri Leon. Dodeye 
~Onun a~ını şımd~l~k soylıyemem. yer. bulundu da~lık mınt~kal.arda rnkua ~el~n he- ~an! ı~tasyonunda trenden ınerken ye 
~ adını soyJemek ıçın burada çe- . yelanlar netıcesınde trenler ışhyeme· tı. mışbr. Lcon Dode "bu işi bırakalım,, 
"tlğıırı ilk filmi bitirmek lazım. J;'a- l~els~n~for,ı:;, - . Sovye~. ma~n ge. miştir. demi§. fakat biraz düşündükten sonra 

~endisi çok yüksek bir zat. gcmılerının F enlftndıya korf ezı a- f f f d k f "beklemek Hizımdır katibi görünüz" ce 
'Genç mi? çıklarında bütün mürettebatile ba- Dg 1 ere e 8S er vabını nrıniştir. ' 

,_ 'h . . . . tan Sovyet tahtelbahirinin bulun- mUsame . . ' 
r~ llayır. Kendısı dul hır erkektir. d - . t b't ff k ld kl ~e Katıp cevabında bu mcs ele hakkın 
ı. te ugu yen es ı e muva a · o u · arı Lo 01. . d h .. hl f'k . . k beki k 
ue~ nç de değil, orta yaşlr. Zaten 1 'ld' .1.. K d'- b' . . n<fra, - ımpıyada kıra] ve kı- a enuz r ı rımız yo , eme 

de H ırı 1\or. azanın ıger ır gemı ı- . • . d h · d A b" 
'tııı. gençlerden bıktım. Fakat iki 

1 
.. ·d t• . d k ld' rahçe ile 10.000 mektepli seyircinin t:u lazımdır. Bız a a zıya e şurun •r 

\.h~ e musa eme ne ıcesın e \'U ·ua ge 1- • • ld ~ d" 
"11 teçrneden e,·lenmiyeceğim. Çün- -· t h . d'I kt d" zurunda yapılan senclık askeri müsa- hayalperest o ugunu zanne ıyoruz,, 

tl'\> ı· gı a mın e ı me e ır. 1 k -ı 1. 1 d · ı· 
e a filimlerimi bitirect'ğim.,, C f mere er ço eg t'nce ı o muştur. Kıral emış ır. 

" llıtakç gün e''el telgraflar yüzba· OrÇ gez ror amiral üniformasını giymişti. Deniz, Paris, - "Filip Dode,, nin oğlunu 
'ttr]eg Skot namında bir lngilizin Londra, - . Hastalıgından sonra k~rn, ham lrnnctleri .tarafından gfü;te öldürmekle kendisini itham eden Aşur 
.:-dlairı it _ b" . .. .. kral bu sabah ılk defa olarak kahval- rılen hiinerler takdır kazanmıstır, un avukatı, müekkilini hapisanede zi
;"ltıı 'Ve al papa~~n~n ırlıkte g~mul tıdan evvel bir at gezintisi yapmı~tır. Bunların en meraklısı motosiklet "ko· \"aret ederek filhakika mücrim değiJ. 
,h a.s yet etbgını haber verıyor- G . d'r.· - h t ık•~ 1 'd' ,, ı · ı d"Jd·-· · b" ı d ı· · · "' l>a _ • • • eçır ı~ı agır as a ı a.an evve ya- şusu ı ı. nası ıc are <' 1 ıgı anlaı:rıla se oy e e ıce ıtırafat yoluna girme-
~hı Pagan, bu va.c;ıyet mucıbınce, zın her sabah ata binmek mutadı iken mıyan bir motosiklet baş döndüriicii mesini ısrarla talep etmistlr. Fakat 
'ftıtd~~cı du~ada~ .. öl~~r~lmüş ve h~st~landrktan sonra bu itiyadı terket bir süratle b~r m~.niaya doğru ilerlt'r· Aşur itirafa tını kat'i olarak muhafaza 

le birlıkte gomulmuştu. mıştı. ken birde~ bıre donerek halkı hayrete etmiştir. 

kadro henilz tebliğ 
edilemedi 

18 ea, mUdUrlUk keld1rıhyor 

Tütün inhisar idaresinin yeni 
kadrosu henüz tebliğ edilmemiı· 
tir. Refiklerimizden biri kadroyu 

Ankaradan gelen umumi mndnr 

Behcet Beyin getirdiğini ve dün 

memurlara tebliğ edileceğini 
yazmıısada bu haber doğru 
çıkmamıştır. inhisar idare· 

sının kadrosu henüı kat'ı 
olarak tesbit edilememiştir. idare 

müdürleri bunun için uğraımak
tadırlar. Behcet B. diln bu hu· 
susta demiştir ki: 

- Kadromuz benfiz temamile 

tesbit edilmiş ve kararlaımıı 
def'ildir. Ne kadar memurumuıun 

açıkta kalacağı da şimdiden 

bilinemez. Yalnız bazı esaslar 

kararlaştırılmııtır. Bu meyanda 

38 Başmüdiirlük 20 ye indirilmiı, 

matbuat ve neıriyat dairemiz iki 

kısma aynlarak Matbuat leYuım 

müdilrlüğü, neşriyat müdilrlUill 

emrine verilmiş bazı muavinlikler 

lağvedilmiştir. 

Açıkta kalacak memurlanmız 

gene idarenin esaılı memuru 

olarak kalacaklar, kendilerine 

iki ay tam, bundan sonrada 

yarım maaı verilecek, ilk mlln
hallerde tekrar yeni vazifelere 

tayin edileceklerdir. 

olduğu veçhile kendimi otele kaydet- nince · reisin istediği yere götürüle· Arababeni almak için durduğu za. 

O C Z 211 
tirdim. Otele geleli Ynnm saat olma- cekti. man içerisine atladım. Batırmaktan 

'1ııı,,,, .. o mrştı ki bana bir telgı-af getirdiler. Sultanın sarayı cinrına vardığı. kendimi zor alıkoydum. Lena baysın 
....,. • • Telgrafta ~unlar yazılı idi: nnz zaman sabahın ikisi idi. Biz ci- yatıyordu. Amirime endişe ile bak. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Madam Jnrden çok ha~adı~ Saat var sokaklara ~kbndı~ Bir ermeni hm: 

Harp senc:lc:rlnde Istanbulda ç:ılışmış olan on ikide kendisine bakmak icin gelcbi- bizden ayrıldı ,.e az sonra yanımıza - Hiç olmazsa ölmemiftir ya? 
lı' - 13 - bir lnı:lllz casu<unnn hatıratı lir misiniz?,, J gelerek: • Omuzlarını silkerek baris tasrrla 

\~dt~t herkesin bilmediği bir nokta,miye ıısla he,·e.s etmiyorlardı. J<'alrnt Mana gayet "~zıhtı._ Jard~.n Fmn- - Sar~ya gil'miş - dedi. . . cevap verdi: 
\w:'.' O da Lena ile Enverin hem EnYerin nüfuzu altında bulunan gene srzcn bahçe deme~ ~ldugun~ gore gece Den reı~le beraber arabasında ıdı n. - Be~ ka~il değilim... ~ yal~ız bir 
~-~lerı hem de entrika çevirdiklc- türkler, memleketlerine Halkan hnr- yarısı bahçede mulakata çagırılmış lıu· Ma kesi yüzünde duruyordu. Dedi !,i: k.aç saatlık bır uyku denesı geçırecek· 
~ l:"t~tle bir taşla jki kuş vurduk- binin a~tığı yaraları kapatmak arzu· lunuyordum. - Pek nHi! lşe başlıyalım!... tır. .. .. 
~'lttYfıyeti idi. Lena, Enverin Al· sunda idiler. Ye Anupada umnr.ıi • . • . • .. •. -~ • • • Yanımızda ermeniden ha~ka iki a- Uzun .mu~ld~t gıttık. .Kırda hem~n 
~ b· nezdinde habercisi idi. lki bir kargaşalık olur~a (yenilme7. bir Ueıs benı ~orür gormez hana doğ. dam daha ,ardı. Hunlar Lcnanın şo.lhemen yırmı kılometrelik kadar bır 
~~t ~taraftan puse teati ederken Almanya) nın dostu sıfatile türklüğ :n r~ heyecanlı ~.ır tav!~la geldi. l'\lenuıu. förü ile ~üa,·ini~i zararsız hale ~ok· nt<' afe almı~tık. Nihayet pen~.ereleri 

' 

ı. ?'aftan en gizli meseleler hak- k" . it t . e ·k t• ... d d •. nıyetle tebe um edı~ordu. makla mukelleftıler. ışıklı bir eve vardık. J{apının onUnde 
, 0 • . es ı s,ı ana 'e ş ' e ını ı,\ e e t.ct•gı p • k b. d k" . . · · · 

\t nu§urlardı. Kaysenn adam- k t' d ·dı'ler ı· t . t 1 - Ka~bedece ır a ıkamız yok- Yılan gibi süriinerek .. ·akln hır adam lıeklnordu. Heıs hepımızden 
1ı.. ttdikl . . . anan ın e ı . :ı e vazı ye ıu t 1 E . .1 • . J ... • • • • • • • l~ en emırlerı Lenanın saye. k , d .d. ur ... ,enanın ,n\l'r paşa ı ene val:ıt tılar ve bırdenbire ,arı uyuklı- <''·el ıntlı. l\1.ı kesını çıkarmıştı. Bu 

\'eli 1 mer ez e ı ı... .. .. - . . b'I' ? • ·ı .. ·· 1 k · r erdi. Onun Yasıtasilc türk .. .. .. .. .. . . goruşecegını ı ıyor mısınız. yan iki :tdamın üzerine atıldılar :Ne na nıuJ,ahı ) uzun< e ta ma bır sakal 
'1... ""1tttntn blit" ..• . Lena goruştuk goru,.elı bana bır • n d . . • • r b k 1 .. •. .. .. "~ı un esrarını ogrenmıye 'k' d f "h' "kt ·d bl" -ı - F.vet .•. :nu gece yarısın an onra ı;-oför ne muavını mukavemet edemeJi. vardı. \ e u sa a yuzunun dortte 

~ ak ol 1 d ı ı e a mu ım mı aı a me ag ar t 1 . h kt a . . k . .. .. . ... t" d n f" k d ur ar r. .. t . . 
1 

b . . d b' saa ur uçu · a s. ıay ın yan ·apısın- On sanıye sonra iş tamam olmuştu. uç unu or uyor u. ~o or ve ar a aşı-
""" h gos ermı~ \C on arı enım ) anım a ır d . k E .. . . . . t• ·ı Le · • · 

~ J& arp zuhtlrunda Türkiyenin d . k" k t E. 11 . b an gırere · ,m·er paşaya nıulakı ola- 1kısi de hızım otomobile nakledildi. nın muavene ı ı e nayı evın ıçıne ta-
ta il emır asaya apamış ı ,\(' erı u 1 ~ d lı" k 

"

t.._ • e beraber hareket etmes:ne • k t f d 'ld'W• . cak. Ermeni şoför yerine geçti H iki adamı şıdı. \.8 ın ır ·anepeye yatınldı. 
"«ll h. • • paranın aşı ı ara ın an ven ıg.nı • 1 1 · · · t.-..... .... na ıçln Envere güvtniyordu 'dd' t . t' 

1
, k t 1 it d - Pek ala onu ya rn ayıp ne l(ibi münasip bir yere götürmek icin han•· Reıi' hana emır Yerdı: 

"~" · ı ıa e mıs ı • a a e a ın an ataş- .. 1 d - · 
,,e vasıl olmak için ne nıüm- t k .. . d d ktor Uode . . muıakerelerdc bu un u~unu anlamalı. ket etti. Bu sırada diğer iki adamı· - f"zerini adamakıllı araştıracaksı-

\.~:" •~apıyordu. Türkiye zahirde Al· dırmb~. sdaye~d·ı~ e 
0ıayyen bir taıh~~11• 1t· Miizakeratın ne derecede olduğu hak· mız arkalannda re ·mi elbiseler oldu- nız. Hiç bir tarafı unutmayınız. 1'o-

4~1lt e ır a nm ''° mı · ~ıs.ı 1 d . b' f'k · k · l.... l il samimi dostu olduğu halde aldığını anladım. un a hıç ır ı ·rım yo ·.... ğu halde iş başına geçiyorlardı. lfoıs puklar, elbise kıvnkları nlhasıl her ta.. 
~ l ?tn neye bu el altında te ehbüs 

1
, d k B d d t hl'k Eve girdi. EYde küçük bir diiğ- izah etti: rafı güzelce aranmalıdır. 

~ ~ ,u o tor o e son erece e ı e 0 1 't b' .. .. - n 1 .. 1 d'k 
'it, ll hı gördükleri sorusturulabi- r h' hl "kt M'. 1 .. B. , h meye bastı. rn u ır suru adamlar - Onun otomobiline aklanacagım. un arı soy e ı ten sonra haşkıt !>lr 
>.:.... 6ıallttn. seb b' . ah .. :.. 

11 
1 ırdma buh ut .. ·

1
. 11 a ·A•>

1 
ıaJÇ a- ses izce meydana çıktılar. Jhınların Siz burada bekle};niz gecerke,; sizi a- odaya geçti. 'l'itriyerek vazifeme b~ 

~ 
e ını 2ev ıre ına ı amı na on an a se mı;;; ı. man caı:ıus . . . .. llok•~- d 

1 
d 

1 
.. 

1
h · kısmı a1 . .amı ermem ıdıler. Ermenile- lırız ladım. Uzun muddet aramıya lüzum 

lı.~ '48ln a. arama ı ır. ı' ı a- teskilfıhnın Balkanlardaki umumi · .. k · ıı · ·-· · ~ ltıernı , . ~ . . . , . . .·· . rın turklere nrşı ınıne rndım besle- Bir kapının gölgesıne sığınarak bek kalmadı. Lena asla şüphe etmediğin-
~)\t4tt eket ıkı kısma ayrılmı~tr. reısı o ıdı. Emrının altında ) uzlf>I cc dikleri hu!':umet mallımdur A · · 1 - k ld Vücudum titriyor d ld - kt b ··- .. d .... 
~ r, donuk kanlı ,.e zen~in mua,•ini rnrdr. l l . ~ h . 1 . . . :f . ~ıı~~m emege oyu ~m. 1 b' . ~n a. ıgı me u u gogsun eki kuçuk 
~~ tiitkl .. ge en erın eı ıırısıne rnzı esını soy- du. Başımı bıraz uzatınca o anı ıte· bır ıpek kesede saklamıştı. Kağıdı 
~tt ha erde~. mur~kkep ola~. ek- .. Doktor Bode o sırada Istanbulda ledi. Plfınının sadeliği hayretimi mu ni görebiliyordum. Büyük bir manto- alıp hemen reise götürdüm. Bu kağıt 
~ tı~ı. the glnşıl~esıne kat ıyen ıdı. cip oldu. Len:ı araya. girer girmez ya bürünmüş bir kadının kapıdan ~ıl:a- türkçe yazılmıştı. Reis tlirkçeyf mU-
~lttdı. Onlar artık harpten bez- Lenanın doktor Ilode maiyetinrle şoförii "e uşağı yakalanacak yerinP. a- rak otomohile bindiğini gördiim. Kal·ıkemmelen okuyup yazdığından kAitch 

~trı'' llalkan harbinin acıları he- çalıştığına emin olunca Auupa oteli- clamlarımızdnn ikM ikame edilecek· bim heyecanla hopladı ... Mesele olmU:.· okuyup terceme etti : -
bttllli§ti. Bu yola tekrar ~ir- ne gittim. Ve amirimle kararlaşmış ti. Casus kadın tekrar otomobile bi· tu.... . {Bitmedi). 
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Sinemacılar, kendilerinden tat
biki iateniJen talimatname mad
delerinin düzeltilmesi için An
karaya bir heyet gönderdiler. 
Bu heyeti EJbamra ve Melek si-

n emalan sahiplerinden Fahir, 
Şık, Alkazar ve lstanbulda bir 
sinema ile allkadar olan Cevat 
•e eski Darülbedayi artiaterlerin
den Şadi B.ler tqkil etmektedir. 

Evvelce Ankaraya gidecek 
ola heyete, Türkiyeye sinema
cıhk san'atmı ilk sokanlardan 

biri olaa Kemal 8. de iştirak 
edecekti Pakat mllessesinde bu 
aralık yalmz bqma olmuı mD· 
nuebetile itinin bqmdan ayni-

amada ve gidemedi. 

Yoksa, kraldan fazla kralcı 
gözüken bir gazetenin yazdığı 

ve insanı tebessüme sevkeden 
sebeple-rden dolayı değil. 

Esasen kendiside diyor ki: 

- "Ben kat'iyen arkadaşlarım
dan aynlmış değilim. 

Ankaraya gidemeyişimin se
bebi sırf, burada itimin başında 
yalnız olutumdandu. Sinemacı
lann noktai nazarları o kadar 
haklıdır ki deiiJ benim gibi eski 
bir sinemacı, bu iıle allkadar 
olauyanlar tarafmdanbile bu bak 
takdir edilmektedir,, 

Bu noktayı tevzib ettikten 

r .... 11-cs.M 

Ullaa llolld Amerika rıldıa fabrlkalannın en aon rnamulAbn• 
claadar. Burada, kendisini dlrt temmuz Amerika mllll barra· 

mında oyn1Y11calı bir rolda 11BrUyoruz 

Toros MecmutUındanı s 

sonra asıl meseleye gelelim. iki defa satıldığı iddia 
Geçenlerde, sinemacıların bir edilen biletler bu suretle alınan 

içtimaında, hepsinden topladığım biletlerdir. 
malumata nazaran bir ısta- Peki amma bu nasıl olur? 
tistik yaptım. Bllyük sine- Bayle olur: 
maJar, senede vasati olarak Müıteri biletini kişeden alır. 
150,000 liralık ciro yapmakta- Kapıya yiirilr, orada duran mali
dırlar. Şehrimizde yedi bllyllk ye, belediye, sinema memurlan 
sinema olduğuna nazaran bu biretin her iki kısmını alırlar, 
yekun 1,05,000 lira eder. mllşteriyi içeri sokarlar, içeride-

Kuçük ve daimi sinemaların lci memur mllşteriden bilet sor
sayısını ondört olarak ele aldım. maz, mllşteri de istediği yere 
Bu haddizatında 21 dir. Fakat oturur, sesini çıkarmaz, bileti de 
ekserisi yazlık ve bir kısmıda kapıdan tekrar &işeye götllrilr
daimi surette oynamadığı için ler, gişe memuru tarafından ka
yedi tanesini kaldırdım. Kllçllk bul edilerek tekrar başka bir 

mo,teriye saldır. 
sinemalann senelik muameleleri yani, bir biletin iki defa sa-
üst Ostilste ve vasab olarak otuz tılabilmest için akalli yedi kişi
bin Jiradır. Hepsi birdenS20,000 Din bu İfe razı olmHı lizımdır: 
liralık muamele yaparlar. 1- Mlişteri 

Bu yekiknu da ötekine illve 2- Maliye memuru 
edenek ıörDrilz ki lstanbul si· 3- Belediye memuru 
nemalan basit bir hesapla, as- 4- Sinemanın kapı memuru 
gari olarak 1,570,00 lirahk mua- 5- Sinemanın salon memuru 
mele yapmaktadırlar. Bu para· 6- Sinemanın gişe memuru 
dan kazanç ve sair vergiler ha- 7- Sinema aahibi 
rlç, istihJik vergisi olarak yllzde Ve eğer bu iki defa sahlan 
on, Darllllceze yilzde on, bele- bilet bir liralık bir bilet ise, ka
diye yUzde bt.ı ve pul için de çınlan vergi yek'1nu otuz kurut
yUzde beş, cemen yekiin yilzde tur. 
otuz vergi alınır ki 571,000 li- Farzedelim ki böyıe bir "Kom-
ra demektir. bineıon,, yapıldı ve her gün bi-

ııte villyetin, almak istediği let kaçakçıbğıda yapıyor. 
tedbirlerle artırmak utediji 9 er- Bana mani olmak için hanki 
gi miktanmn asgarisi budur. tedbir dOtUnUldn? 

Şu: 
Fakat bu vergi nasıl tahakkuk Seans baılannda gişeler kapa-

ettirilmektedir. Pek basit. Sine- nacak, bir memur gifeden, kaç 
maya girerken alınan biletler, bilet satıldığını tetkik edecek, 
maliye ve belediye tarafından sonra ıinemaya girerek mevcut 
damgalanır, vergi yekOnu sine- mDtteri adedini sayarak sahlan 
malardan peıin alınır. Sinema- bilete tevafuk edip etmediğini 

cılar da, bu biletleri k~el~r~~'ff tetkik edecek. faı.la Adam varsa 
satarlar. t ceza yazacak ve saire. 

it ba kadarta biftnez; atndli· 1 Peki amma· yedi kişinin bir 
kapılarmda maliye ve dartılAceze ''Kombinezon,, yapabileceğini ta-
biletlerin iki defa sablmamasını, savvur ve kabul eden bir kimse, 
ve içeriye biletsiz kimsenin gir- bu seferde başka bir .. Kombi
memesini temin için her sinema neıon,, olmayacağını nasıl iddia 

kapısına memurlar ve bu me-
mur ları da ayrıca kontorol eden 
mllfettiıler ltoymuıtur. Bu de
mektir ki alakadar daireler ver-
gilerinin kaçırılmaması için bO
tiln tedbirleri almıflardır. 

Halbuki Vali muavini Fazlı 
Beyin beyanabna göre, bir bilet 
iki defa sabbyormuı diye bir 
iddia var ve bu iddia neticesi 
yeni bir talimatname yapılmııtır. 

Bugiln sinemaya giden bir müı
teri, içeri ıu suretle Jirer: gidip 
giıeden bilet alır. Bu bilet iki 
tarafhdır. Birisi kapıdan girerken 
maliye, darGlaceze ve sinema 
memurlanmn huzurunda kesilir 
bir kutuya ablır. Oteki k11mı da 
sinema memuru tarafından tet
kik edilir ve bu kısım m•ııteri 
tarafından saklanır. 

edebilir. 
Hem olmasa bile, kişelerin 

kapanmaaindan dolayı geri dö
necek ve bekliyecek olan milş-
teriden kaybedilecek vergi mik
dan, acaba kaçırıldığı iddia 
ettikleri vergi mikdarmdan daha 
çok fazla olmayacak mı? 

Bu çok muhtemeldir. 
Fakat bUt6n bu noktai nazar

lar bir vergi cibayeti hususunda 
esas ittihaz edilemez. Neticede 
yapılacak en salim ıey, sinema
lan maktu vergilere bağlamak, 
bu suretle hem memur masra
flaclaa, hem de l&zumıuı OzftntO 
ve mllaakaplardan kurtulmadık. 

Eaaıen tasarruf yapıldığı bu· 
gblerde bundan da doğru bir 
İf yapılamaz kanaatindeyim. 

f 11. 

Kallfornlra plaJlaranın 
Dolores Del Rlo 

blg house 
Demir kapı 

Hollywood'da bulunan fran 
tistler tarafmdan fransızca nüsh 
pllmış olan Big House (Demir 
filmi, tıpkı Ben Hur gibi, onu 
girenleri hayretler içinde bıraka 

Bu eser, Amerikanm meşhut 
Sing hapishanesinde yapılmış ol 
mahkumlar ihtilfllinden ahnmış 
nun için hakikate çok uygun ve 
can tarafı çok kuv,·etlidir. 

Çimentodan yapılmış dört .. 
zam duvar tasavvur ediniz. Bu 
tarda küçük ve bir metre geniş 
kilitlerle kapalı çelik kapllar 
Bu kapılardan girenler içerde, 
parmakhkh höcrelerde oturan 
kQmlarla karşılaşırlar. 

MahkQmlar, burada merh 
gardiyanların nezareti altında 
bir kalıp gibi hareket ederler. 
birdenbire bu hissiz kütle cani 
rekete geçer n içerde müthiş bit 
lal başlar. Bir tek gayesi olan 
lal: HÜRRiYET. 

itte Blg House•un men•• 
bir yerde geçiyor. Asıl mevzu, 
hiş dekorlann, ve hapishane ha 
içersinde ikinci derecede kal 

Bu, mahkGm Morgan ( Cha 
yer) ile, kazaen bir adamın il 

(Alt t:ırııfı Q uncn ~"' ıfıı<fıı1 

haauı veya kalevi tesiril~ kimyevi bır kağıt sanayıınde mutat oıan usuılen mesafe lY milimetredir. 1''akat 
tebeddtile maruz bırakılır, &Rtıhta benzer: Esas itibarile biribirinden ay. min zaman ile azami (0,25) JD 
mevzH "hidro yahut, hidrat dö sellU- n, (makara) yahut (askı) usulleri Tik kadar büzülmesi mümkün old 
loz" terkibi husule getirilir. rolunabilir. Bu her iki usul de kaR:ı t projeksiyon ve sinema makin~ 

s .. 
mıaqu 

Y•zan 1 3 - Filmin sathı ile fotoğraf e- eanayilnde tatbik edilmekte olup, ora- milimetreye kadar mesafeli 
j. ~ millziyonu arasında bir "ara tabaka" dan film sanayiine intikal etmiştir. geçirebilecek tarzda yapılmış!• 

~~~~~---~~~~~~~~-~-~~-~~~~~•~t,vkuh~tirlli~&y~d•amF~oğraf~ill~y~uileruku~Jan~ ~lmh~~nh~kahr 
au halde aellüloid blokuna ilstüva- safhalardan hali bi il tta, i t ta~ka olaı:-1' mesela "jelatin" istimal meliyelerin kaffesi tabii, kırmızı ı,ıklı, la iktifa ederken memleketb• 
~ ' r ame ya 9 e- edılmektedır 1. hf d · 1 d · d ' · · M nl bir tekil verlMr ve bu üstfivaneden, nilen eb'atta pllklar kesilmektedir. • . . . . usus ma uz aıre er e ıora e ılrn ., meb:r.ul mıktarda yetJştirdi5• 

torna makinelerinde oldugu· gibi hele- Film tamam ol as i i h rh i . . Fotoğraf em.ülzıyonl~n da ikı tü~ tedtr. Film kurutulduktan sonra gt c bir sınai ana maddeden heme• 
, m ı Ç n, e ang lüdilr. Ya (menfı) ya (müspet). l\leufı hf d ı ı d d' b• · · · ... 

zonl Mr yontuı tarzı takip edilerek bir usul ile istihsal olunan ham filmin k 0 ma uz a re er e arzu e ılen e :tUn tifade edemedığımızi esefle -
emülziyonlar fotoğraf çıh , nt ıpe: e- i dili k ·ıı b I"" • • •• umn film şeritleri çıkanlır sathına fotofraf emUlziyonunu tesbit . cap e ne esı r ve am a aJa v miz ıcap eder: Selluloz! taht&t 

Darada da imallt gay~t h88flas etmek lazmdır. Bu ameliyat dahi zan. md'illzBi~o~ar sin.emacıfl~ktal mililstamtel- lir. pamuk, ve saire gibi cisimlerdel' 
ır. arısı resmı men ı a ır, m spe o- • 

makinelere t"di edilmiştir. Kura usul nedlldiği kadar basit bir iş değildir. tarak ikinci bir medyoma tevdı edeı . Sinema filmleri piyasaya tevdı o- sal edilen bu mühim cisrnin 
ile e'kle edilen fflmler, yaş usule nls- Ziyadan müteessir olacak herhangi bir d'ğ . . .. t 1 k 1 .' lunmadan aynca zımba makineleri ile metl ne büyüktür! .. Milyonıarel 
peten, daha ucuza mal olmaktadı~ar. fotoğraf emülzlyonunu ham filmin sat 

1 erı res?'k' mi uspe do arka a ır Vil'! 
51

1" deliklenirler. Bu ameliyeye (terpor.. mızı her yıl dışanya çeke• ,. nema proje s yonun a, eza m "ipe • • • 
Kara Ulul de, halledici mayilere, v hu hma sürmekle mesele halledilmiş ol· olarak perdeye aksettirir. Yukarda Y~~) tabir edihr. Fil~ın ~thınd~ h! kiğıt ihtiy~cımı~ bile ~l'~n 
ylsdea dolan masraf ve zayiata lüzum muyor. Her şeyden evvel ham fHmın zikrettiğimiz prensipler mucibince \'e biranı takip eden resımlenn proje!! · mizde temHl eddememıştır. B 
kalmamaktadır. sathmı, fotoğraf emülı:iyonunu rapt filmin cinsine göre istihzar edilen fil- yonda hatasız, sarsıntısız hareketi ·i lüloz sanayii doğacak olurslt 

Plim paklar bugün hemen kimi- ve tesblt edebilecek bir şekle sokmak min sathı hususi tesisat yardımı ile ro temin için, resimlerin biribirinden h birçok diğer yakin sanayi de 
ı.. bu nal ile istihsal olunmaktadır. Jcnp etmektedir. Bunun fçin muhtel!f tofraf enılilziyonu ile temas ettJrllir. zaman ayni mesafede bulunmaları ve gelecektir. Bunlann en eaashl• 
Sinema filmlert imali hususunda ma- usuller mevcuttur. Müstahzar satıh, emülziyonu sathuıda projeksiyon makinesinde hep ayni mev kere daha zikredelim: Kağıt .-
._tllı el'an mfipOIU mevcuttur. 1 - Filmin sathı hikemi tesirler rapt ve tesbit eder. Bu muamelelerd• • kle isabet etmeleri lazımdır. Bunun 1- culuk, nitro se11illoz, sun'I i~J 

fllmpaklar için yottiulan safhalar ile pilr1izlendirilir, sathın pnlakhğı sonra, film gene hususi tertibat TU1· çin filmler muayyen eb'atta kenar ta. vaddı infilikiye sanayii, seUlll"" 
llB X 51 n 130 X 80 santimetre eb'a· ve cillsı giderilir. tasile temiz, tozsuz dairelerde kısa bir raflarından zımbalanırlar. Her iki res yii, lak ve vernik sanayü ill~..Jl 
dıadadırlar. Bir kere elde edilen w : - Emiil&iyonua siirüldüiü satıla, zamanda kurutulur. KuruJD& usullf'i'I, mia laattl vuatileri &ralllldaki normal (~ - ..... _ . 



Atletizm faaliyeti 

Son nesriyat etrafında 
Disk ve gülle rekortmenimiz Vey-

si düşüncelerini yazıyor 
teg· 2 • 6 • 1931 tarihli Yenigün gaze- Fransız atletleri geldiği zaman ma~n 
-~fi.in 12 inci sahifesinde spor sütu • arifesinde daha stadyomun içinde pist 
ıı.ı)da gözüme ili:;.en (hangisine şaşa- namına yürüyecek bir yer bile yok İ· 
'ııo serlevhalı spor muharrrinin bir ken başı kabak ayağı çıplak kazma 'C· 
Ltıtı•• k "te unekkidi ·rfatile yazdığı ma ·a- linde kürekle çalışıp bir (pist) vUcude 
-•arcevap \'ermeği bir Türk sporcusu getiren antrenörden, atletlerimizin o 

~le kendime borç tehlkki ediyorum. keyiflerinin gelmesini de beklemesini 
h~ b~t~etizmin hangi mevsimde başla mi istiyoruz. 
~ 1ttığini bilmiyecek kadar spor a Her Abrahamsm Türkiyeye geldiği 
--drtde bir ilim halini almış olan bu kı fakat konturatına böyle bir şart koy-
1-b\._a. ~u kadar cehalet gösteren spor durduğunu bilmiyordum. Öyle zannedi 
"'Glttır· b l ~ tl t' · h · ,. ı eye ene a a e ızmın augı yorum ki, Her Abrahams lstanbula 

'i aı~l?ıde ba~layıp, hangisinde bittiği- geldiği tarihten itibaren şimdiye kadar 
'l ti kadar bir zata sorup öğrenmesi (15) Türkiye rekoru kmlmıştır. Tah· 

ca edeceg~ im. 
~ .. b t"l kik edebilirsiniz. Acaba antrenörsüz 

b1" evsirnin ba~langıcı munase e ı e h t .. ·ı l'k 
~t· )'eni sahaya çıkan ,.e bir aylık veya er an renore ven en para ~e ı 

ır bi . _ metrolara ve sehpalara harcanmış ol· 
~ r antrenman ıle (fa) mayıs cu d 1- T"" k" k · 5 1'i1r tiin.. R say ı ;} ur ıye re oru yerme: 
~la u ( obert Kolej) sahasında ya k" k k bT · d'k' 
ltı rı. seçrne müsabakasına ne kadar at- ıye re oru .. azana ı ır mıy ı . : 
tııı tıtdiğin· ga· etelerin spor sütunla- Acaba dunya rekortmenlerı ara· 
,1 da ~heı:miyetle bahsettiği. sında Türkleri de görebilmek için böy 
~L torrn . . •t . e le mi çalışmak lazımdır. Her halde ye 
~ ı.._ emış ve ya ışı mem1~s . . . . . . 

uerı tek 1 (t ·· k nı hır ıcat olsa gerek; keşkı ehmızde 
b 

rar ıyorum amam yuz se .. 
'-~eş tecrübeli atlet) acaba şu hcş daha birkaç yüz lira olsa da antrenor 
~ il.elik spor hayatımızın herhangi lere sarfetsek. . 
~ kı llltnda yüz seksen beş sporcunun Amerikalı rekortmenlerın nasıl ye. 
~I ilrada tesadüf etmi,.sinizdir. "lstan tiştiğini öğrenmek isterseniz ihtisasım 
tt ~a hile ecnebi ve ru:om atletlerinden dahilinde kısaca bahsedeym. İşittiği
' kaldığımızı galiba kolejde yapılan miz o rekortmenlerin belinden aşağısı 
~I ~800) metre müsabakasında Be- n~ bir ant~~nör ~lind~n ~karsına ~a 
~ 11 •kinci olmasından müteessir ola b.ır ~ntre~or tahsıs ~dılm~ş. olarak ye 
'bahsediyorsunuz. Siz ~ünya r~~ort tışmışlerdır. :1.3~~u ~ilmenızı ve onda?. 
'1ı: (l'olanın) kim oldugunu bılıyor sonr~ .antre~orun kı koşucumuzun mu 
~u:ı:? Bir Amerikalı fakat ayni r~bbısı old~gunu haklı bulmanız elzem 
~, "~a. bir zenci. Daha buna benzer dır zannedıyorum. · 
l~ç l'ekortmen ismi saymağı fuzuli .. Türk'lliğtin ş'4t~fi için Jienanerin! 
~)11turn. Binaenaleyh çalışan kimse birçok ef'alden men ve mahrumiyetler 

.;''-ndur. içinde bir varlık gösteren Türk gen~le· 
-~~h11trenörün iş görmediğinden ,.e rinin (biz atletiz) demelerini de mi 
~'t ettiğinden bahsolunuyor. Zan ~ok görüyorsunuz. 

ltı geçen sene ağustos a:r.ında ~ Veyıi . 

Futbol Şampiyonası biterken 

Takımların puvan vaziyeti nedir? 
Varın oynanacak olan maçların ilk dört dere

ce üzerinde hiç bir .tesiri yoktur. 

1930·1931 senesi şamplyonlul)u arbk tahakkuk eaen 
Galatasaray takımı Avrupa turnesindeki kadroslle 

• 

1930 - 1931 senesi lstanbul 1 libiyet 2 berabere ve 1 mağhi· ziyade olduğu için ileri geçe-
futbol şampiyonluğu yarın yapı- biyetle 35 puvan toplayarak bi· miyor. 
lacak son maçlarla neticeleniyor. rinci safı aldı. Yarinki maçı da 13 maçta 22 şer vanlan 

Bu son gün, evvelce tehir kazanırsa puvanın yekunu 38 i olan Beykozun ve Süleymaniye 
edilen üç maçı seyredeceğiz: bulacaktır. nin vazıyeti bugünkü maçlara 

Galatasaray • Istanbulspor, ikinci olan Fenerbahçe 13 bağlJ. En sona Anadolu kalıyor. 
Fenerliabçe-Süleymaniye, Beıik- oyunda 9 galibiyet, 1 berabere Anadolu 14 maçın hepsini oy-
taş-Beykoz. ve üç mağlubiyetle 32 puvan namıştır. Bir defa berabere, kal-

Geçen hafta Galatasaraym cemedebilmiştir. Yarın kazanırsa mış 13 defada mağlup olmuş .• 
Vefayı, Beşiktaşıo Fenerbahçe- 35 olacak ve ikincilik mevkiin- Hiç galibiyeti vok. 

yi yenmesi üzerine kaydettiği· dedir. Beşiktaş 13 maçta 29 pu- Galatasaray • Kortu. 
miz gibi bu son maçlarin lstan- van toplamıştır. 5 galebesi 4, luş atletizm maçı 
bul Şllmpiyonasınm ilk dört de- beraberesi 3 mağlubiyeti var. 

h 5 Haziran cuma sabahı saat recesi üzerinde iç bir tesiri Yarın kazanırsa puvan adedi 
yoktur. Bu maçlarda Galatasa· 32 olacak.. onda Galatasaray-Kurtuluş at-

b h 8 k letleri Kadıl<öy ittihat spor sa· ray, Fener a çe, eşi taş, ra- Sonra Vefa geliyor: Yeşil 
1 l b ı hasında büyük bir atletizm maçı kiplerine yeni se er i e bulun· beyazlılar 14 maçın hepsini oy-
1 b f d Yapıyorlar. Galatasaray atletleri duklan derece erı mu a aza e e- namıştır. 29 puvanı var. 7 defa 

şimdiye kadar Pera ve Sporting 
ceklerdir. galip gelmiş, bir defa berabere klüplerile çarpışmışlar ve hemen 

Galatasaray sampiyondur. 4 kalruış, 9 kerede yenilmiş. ekserisinde büyük farklarla ka· 
ıene Uıt Uıte tatıdığı şampiyon- 13 maçtan 26 puvana sahip zanmışlardı. Kurtuluş ile yapıla· 
luk unvanını yalnız bir sene F e- olanlstanbulspor yarınki maçı kazan cak olan bu ilk temasda nasıl 
nerbahçeye bıraktıktan sonra sa da 29 puvanla ancak Vefa- bir netice vereceği kesdirileme-
yine aldı. Şimdiye kadar yapılan nın puvanına erişmiş olacak. mekle beraber her iki takımın da 
maçlara nazaran sarı kırmızılılar Fakat atılan ve yenilen sayılan klüple ri hesabına azami bir gay-
oynadıkları on üç maçta 10 ga- arasındaki fark Vefadan hayli retle koşacaklari ümit edilmek-

._...,..,..ın:ı'IWff'llııııaı...uı-...... ı• ıı 11111111111111111111111111111111ı11111111111111ııı11111111 tedir. Müsabakalar 100, 200, 
ltob rt K il Jd 1 Usabak 1 d t ö ve merkez muavin Hilmiden mahrum o günü Leliips takımı ile oynamış YC A· 
Abreh o tel eb solnSyaplıhabn m100 metaearl ka an rekn r larak çıkmışlardı. llk devrede Türk- tinadan gelen oyuncular!; tak\'iye NHI 400, 800, 3000 ve 4 X 100 ko. 
~ a amın a e es em u r 'I azanar en .. • . ~ular uzun, üç adım, y.Jksek, spor dort sayı yapmaga muvaffak ol- mış olan bu takım kar;;ısında ı . O 

b..I• d fa ı• t• muştu. ikinci devrenin on beşinci da- mağltip olmuştur. Erte!'i gün yapılan sırık, cirit, d isk ve gülle atma 
~I r e son spor a ıye J kikasına doğru Tü.-~spor. bir beşinci revanş maçrnda da tarafeyn ikişer sa \'e atlamalardır- Her müsabaka-

~ sayı yaparak 5 • O gıbi hır vaziyet al- yı ile berabere kalmışlardır. ya takımlı iki atlet koşacak bi-
bolJ • • ı· y t k . drktan sonra en kuvv~tli şeklile çık- APOLLONUN ZiYARETi :MEŞI~ÜI\ rinci gelen beş ikinci gelen üç on ısım 1 unan a ımı yarın iZ· mış olan Altay muhacım hattı sayı çı 3 haziranda lzmire muva~alat et· üçüncü gelen bir sayı bayrakda 

nıirde AltayJa karşılaşıyor karmağa muvaffak olmllştur. Oyunun melerine intizar edilen (Apollon) klü- ise birinciye beş ikinci gelen 
lt S son yarım saatinde Altayın maruf mu rin gelip gelmiyecekleri hakkında te - takım üç sayı alacaktır. 

· lt TENiS KORTLARI mir paşa Hazretleri de davetliler me hacim hattı dört sayı yaparak beraber bü futbolcüleri ve Yunanlı ziyarctçile· Galatasaray atletleri içinde 
&tııu... AÇILDI yanında bulunuyorlardı. Davetlilere liğe yaklaşmışsa da bu neticeyi temin reddüt zail olmuştur. Filhakika birkaç bu sene yetişen ve istikbal için 
il~ ~.aınızda tenisi tatbik eden klüp tarafından sigara, limoanta ik· edememiş ve neticede·b·u talim maçı gün evvel Atinadan lzmire gelen bir 

~ıu b çok ümitler veren genç atletler l~ll, b P K. S. K. tır. Bu kliibün ram edilmiştir. Bu merasimle K. S. K. 5 • 4 Türksporun galı ıyeti ile netice· telgrafta takıma dahil olan mübadille vardır: Tanmmış atletleri ihtiva 
"'" :ıı frçok fedakarlıklarla n cid- kortlarında cumadan itibaren tenis fa lenmiştir. rin seyahatlerinin müşküJata uğramak 

~ ~raın dahilinde idare edHen aliyeti başlamış bulunmaktadır. K. S. ta olduğu bildirilmiştir. Altaylılar cc eden Kurtuluş takımının bu mü-
tı.:l,~ltları bilhassa Karşıyakalı K. bu mevsimde de muuffakıyetli - lZMlRSPOR TAKIMI SAKIZD.\ vahi telgraflarında mübadil oyuncular sabakası atletizm aşinaları ıçın 
'41.l tat b~ nezih spora olan ihtiyaç- bir mesai devresi temenni ederiz. Mıntakamıza mensup lzmirspor bi- yerine başka klüplerden mübadil olmı büyük bir kıvmeti haizdir. 
lal't.t\ ltıın etmektedir. Her sene rinci futbol takımı cumartesi günü (eş yan oyuncu alınarak lzmire gelmeleri 
'lltt açılınası merasimle tes'it e- TORKSPOR ALTA YI YEND! me tarikile Sakıza hareket etmiştir. bildirilmiştir. 
1 ~il ~ne de kortların a~ılma me- Önümüzdeki cuma günü Atinanın Seyahate iştirak edenlerin miktarı on Bunun üzerine Yunanlılar Altnyın 
'bırttta günü ynpılmıştır. Mera- Apollon takımı ile karşılaşacak olan altısı futbolcü olmak üzere otuz altı teklifini kabul ederek böyle muhtrlit 
teı, Sok tanınmış şahsiyetler ve Altay birinci takımı cuma günü Alsan kişidir. Kafileye idareci olarak Adnan, bir şekilde gelmeye razı olmu;;;lardır. 
~IUb~ ecnebiler iıtt~lr \>ulunmuş- cak stadyomunda Türk.-.por birinci ta· Bihter ve Mehmet Ali Beyler refakat Apollon takımı bugün lzmire \'<tsıl o. 
• ku n hami reisi miistahkem krmı ile hususi bir müsabaka yapmış· etmişlerdir. lacak \'e yarın ilk maçını Altayla oy-

lalandanı Hüseyin Hüsnü E· tır. Altaylılar bu maça kaleci Fehmi lzmirspor Sakızda ilk maçını paz:l rJ nıyacaktır. 

Lik nıaçları 
lstnnbul Futbol heyetinden: 
5 Haziran 1931 tarihinde icra 

edilecek Lik maçları: 
Kadıköyünde 

ikinci takım şampiyonasının 
( Lütf cn sayil eyi çet'iriniz) 



Hikaye Yazan ; 
311 Fikret Adll 

"Galatasaray,,a ithaf 
truıan, hazan geçmiş zamanı ha- zaman seni güldürecek - bir ley gel

tırlayınca dehşetli bir şefkat hissi i- medi. Benim de arkadaşların meynnın-
1• dolar. Bu dakikada ben de öyle- da bulunduğumu hatırından çıkarma. 
yim. Çünkü, nüfus tezkeremi ararken 22 Lfı.tfullalı 
elime bir hatıra defteri geçti. On beş (OJ«ü) 
sene evveline ait bir hatira defteri. • * * 

·O zaman daha mektepte, Galata. Zektivetinin bir delili bahiri olan 
sarayda idim. Tatil sonu idi~ Bilmem gözleri., şen ve çocukça halleri ile kü
şhııdl •ar mı, bizim zamanımızda, ay. çük Fikreti unu.tamıyacağım gibi. zan
nlırken arkadaşlardan hatıralar top nedersenı o da beni unuta11uyacaktır. 
lardık. Ben de toplamıştım. Onları O· 67 
ku7orum. lmza sahiplerinin birçok- Afili ağabeyin 
larmı unutmuştum. Unutmadıklar1m- Esat 
dan birçoğu da, bugün, memlekette (iyi ve hakiki bir arkadaş) 
muhtelif sahalarda muvaffak olmuş * * * 
arkadaşlardır. ilerde, avanı sabavetimizde bir de 

Her yazının yanına, kendim, kü~ük Nurettin isminde arkadaşın olduğunu 
birer not koymuşum. Bu yazıları, not tahattur edecek olursan beni cidden 
larla beraber neşNtmekten kendimi memnun ve mesrur edersin. Eğer öhür 
alamıyorum.. dünyaya göçm.üş8em ruhuma bir de 

Çünkü o kadar temiz o kadar ka- fatilıa göndermeği unutma. 
rakterlstik yazılar kL 9 mayıs 1332 

'OslG:p, haleti ruhiye, görüş.. her Nuri 
şey bugün için şayanı dikkat. (Gayet iyi) 

tmzalann yanlanndaki mektep nu· * • • 
maralandır. Bu numaralardan, arka· Küçük şeytan, 
daşlar kendilerini tanıyabilirler. Aca- Fikret, mektep hayatımız zamanm-• babana o zaman "beni unutma" diyen- da seni şeytan lfıfzı Ue telkip ettiğim 
!erden kaçı beni hatırlıyacak r o avanı asudeglyi derhatır edip deft('r· 

lşte. ciğinin yapraklannı a~tığın zammı 
• * * Mithatın §U satırlarım oku. 

Araaıriı kendisile blldsebep kavga 222 Ahmet Mitlıat 
ettiğim ve bu suretle gönlünü kırdığım (Çok iyi bir al'kadaş) 
Adnam unutma! * * * 

1 mayıs I.1:J2 Galata8aray. 2' - 3 • 1332 
(Vef881Z) 120 Adnan Küçük Fikret, 

• • * istikbalde şu defterin pejmürde 
Fikret! senelerin mürurundan son- ııe soluk sahifelerini kanştırırsan se

ra daima bir lemai zekôvetle parlıynn nin Fazü nanunda bir arkadaşın ol:lu
gözlerini bu satırlar üzerinde gezdirin· ğunu unutma. 
ce ekseriya kızdırvnaktan zevkaldığın 
Ecvedi hatırlıyacak mısın? 

216 Ecvet (İyi) 
(İyi huylu) 

* * * Kardeşim, 

916 
Fazıl Adnan 

* * * 
Dert ortağrn Rifatın bir gün gelip ilerde bu defteri kanştmrk<..ı 

sUruruna iştirak edeceğini unutma ve Hikmet, kulağnı çınJatsın- diyeceksin, 
ne vakit scııinçli bir gününe tesadüf fakat aklında kalacak mıyım? Zaman 
edersen mümkiinse kendine lıaber v<>r- gösterir. 
maği ilımal etme. 

1 mayıs 1332 pazar (lyi) 
Hikmet 

254 Rifat Not: Hakikaten ben bu arkadaşın 
(En iyi arkadaşım) kim olduğunu bugün unutmuş bulunu-

* * * yorum. Ne garip! 
Gelecek sene yine görüşeceğiz. 1'a· * * * 

tllde beni unutma. Fikret, 

(Muzip fakat samimi) 
394 Ekmel Hüsamettin Beyin sınıfını hatırla· 

dığın zaman köşede oturan Aliyi ta
hattur edebilecek misin? 

Memleket haberleri { 

Yanlış tedavi mi? 
Bir habere göre izmirden 

yanlış bir tedavi ile hastasmı 
öJdürmek noktasından bir doktor 
aleyhine başlıyan tazminat, ölen 
adamın cesedinin otopsi için 
mezardan çıkarılmasını mucip 
olmuş fakat ceset 'çok tefessüh 
ettiğinden otopsiye imkan gö
rülmemiştir. 

Zaro ağa canbaz! 
inp'iliz gazeteleri, Zaro ağanın 

bir canbaz kumpanyasında rol 
aldığını yazmaktadırlar. İngilizler 

evvela bu işe ayni meslekte bu
lunanlara rekabet noktasmda 
mani olmuşlarsada bilahare in
gllterede bu yaşta adam olma
dığı anlaşılınca canbazbaneye 
iştirakine muvafakat etmişler
dir. 

Bakahm yüz ellisinden sonra 
canhazlığa başlatılan bu zav:ılh 
ibtiyann başına daha neler ge· 

100 de 100 Aşk ..... - = 
Yazan: Nakleden: 

iean i!asseue - 1 - fa. . l 
B('lki Amerika erkekleri, kadınla- İşte o zaman (güzellik facı:r; 

nıı ruhları He değil de sadece vücut. baş gösterir ve tabiat intikamını~ ı 
leri ile alakadar olduklar[ içindir ki, Güzellik mütehassısı cerra~~ ,! 

t pıil. kadınlar güzellik müesseselerine çok çağr altma yatmış bir kadın 1 
11
; 

devam ediyorlar. [i"'ilhakika, Amerika- meden bir aşık tutmuş kadın~ b~jp 
da, bir kadın güzel değilse nedir? Bu birinci aşıkı, on tanesı ts 

Hiç ı.. der. ··ıetlı 
Erkekler kadınlardan saclerc güzellik Ve ihtiyarlryan kadın da, gu o 

1 .. • • r t asasına ' 
istiyorlar, sadece onların yanlannda muessesesımn ame ıya m. . de~· 
bulundukları kısa zaman içinde gü- defa daha yatmak mecburıyetıJI 1,., 

b. ıuel. 
zel olmalarınr istiyorlar. En muvaffak olmuş ı~ .~. tt~I 

Buna mukabil, kadın da, Arneril<a- kendisinden. bekle.nen daimıhgı ıııı1~ 
da erkekten kendini mümki.in olduğu edemez. Gerılen bır et porsur. S ı.a~ 

' tt t d· · d'I h'" reler 1
' kadat· rahat ,-e lüks icincle gecinclirme- sure e e cıvı e 1 en ucey ·beJt' 

~ · ı· · 1 · d b' · k ka} .ı yanmrş güzel yüzü ruhunun donuk- l)'et erın en ner ısmını , ,.,, 
. • . . .. .. ler, buna karşı yapılacak bir şe> 

bır aşık ol masmı ıstemıyor. Çunku 1- t B' ... 1.. d.. 
/1 1 1 k A 'k k d . k h ur. ır ne\'l o um ur. ft e e seı·, men a a ını aı- ususun- 0 k d' .. · b'r'"olt d 

d k h'ld' ç·· k" b · , . zaman, ·en ısı ıçın ı ~ J~ r a pe ca ı ır. un ·u unu ona cım- k. 1 ki k ti d - ·· Uiğİl1 
··- . t' ar ı ara a an rgr guıe ~ 

se ogretmemış ır. 1 .. ld - .. kadıll• me \ uzere o ugunu goren . 

lecek. 
lzmir belediyesi rıhbm 

dava ediyor 

Bunun içindir ki bin bir vasıtala"- ilk defa müracaat ettiği çareye b9; 
. la imal edilmiş, güzelleştirilmiş. ho· rur ve .. ·ine gelir. Ameliyat oltıfı 

şırketinl .. 1 .. .. R h • ı ' J ııı'• 

izmirde Rıhtım şirketi imtiyaz 
ahrken Melez çayının mecrasını 
değiştirmeği kabul etmişti. Bu 
mecra vaktile değiştirilmediği 
için son ıeylaptaki zararın 5 mil
yon Hra olduğu anlaşalmaktadır. 
Belediye mukaveleye istinaden 
şirketin bu ziyana vermesini ta
lep etmiştir. 

Albn arreıcllar 
Orbangazide harp esnasmda 

bazı kimselerin ağaçlar altına 
altm sakladıkları şayi olmuş ve 
bu şayia halktan büyük bir kıs· 
mmı kazma ve küreklerle bu 
defineleri araınağa sevketmiştir. 
Yazdan haberde altın bulunup 
bulunmadığına dair bir kayıt 
yoktur. 

TUrklUğe hUrmet 
izmirdeki Amerikan koUejinde 

bazı hadiseler olduğu yazıhmştı. 
Son bir habere göre bu kollejin 

hocaları toplanarak talebe buzu· 
runda Türk milliyetine hürmette 
kusur etmiyeceklerine yemin et
mişlerdir. 

yanmış guze yuzu u unun cıonun.· müddet için düzelir, yine bozu 
luğunu akset~irir, ve i~sa.n~, r~h~uz ııe gelir. ·t'1 
fakat canh bır bebek hıs~ını verır. Fakat her gelişinin arasını JI 

Bunun içindir ki Am<'rika kadınr, srklaştırmak mecburiyetindedif· 1 
biraz aşk hu~usunda mallimat sahibi kendi gölgesini yakalamağa koş3-
olan ve bunu tatbik edE>bilen crk!':;in adamm rılgınca hareketine beıııt~~ 
esiri olur. İşte o zaman, böyle bir er- Ç()k meşhur bir güzellik ırı~tt 
kek bu güzel fakat ruhsuz bebeği can- srs[ bana şunlan söyledi: 
J~~dmr. Harikulade bir mahhlk yapa- _ Dört defa ameliyat görtı1_~ 
bılır. yüze tekrnr ameliyat yapmak, "'ıi. 

Maha11inde, Amerika güzelliği tat- narnuskar bir tf.'şebblis, bir aıııt 
sızdır. Ye yahut kimse bunddn ist:fa. olmaz. 

de edemez. Fakat bu gtizellik seyahat Fakat genç aşıkım delice se~e~ 
meşekkatlerine tahammül eden bir m<'Y kadına, artık bir şey yapmak l~~ 
vedir. Hatta seyahat onu daha gi.izel- lini söyleyince, boyalı saçlarınııt 1v' 
leştirir bile. Amerika güzelliği malıal- da yüzünün ~uru~~k~.ar~ ile onıı;.ı 
linde istihlak edilen bir mevve değil- şısrna çıkacagım duşımür \'e k• 
dir. Bilhassa onu yetiştiren . bahçıvan· onu ikna kabil olmaz. / 
Jar tarafrndan... Dünyada herkes namuslu c 

O bir ihracat emtiası gibidir. Ha- ya... / 
Ve o kadm kendinin ihtiyari riçte krymetleşir. 

* * * nı görünce deli gibi olur. J. 
o zaman her şey bitmiı;ıtir. z 

Güzellik müesseselerine i1k defa tanın rolü başlar, ve tam Anı 
gidcnJer vardır. bir netice hasıl olur: Kanlı bit.J' 

.Ekseriya, onları oı:aya küçük bir gazetelerde sütun sütun havafı ~ 
fantezi sevkeder. Yüzlerinde küçük h'r ~antaj, ve nihayet nisyan .. ÇtiJt~/ 1 

kusur vardır, bu kusurun bemenc.·tcik nn baı?ka bi.r ihtiyar kadmm 111
1 

kayboluşunu merak ederleı·. sı ötekinin yerine geçer. ~r 

Sonra, orııya tekrar gidenJer ve da- Arnerikada bir kadın hakik111 

imi müşteriler vardır. tuz yaşında ihtiyardır. ı 1 

Matbaamıza gelen eserler: (G' Jl 'k • i~1 
Tanınmış olan müşteriler, ihtiyar tiz~. ı san atı) .. A~er_:ıf. 

Topkapı sarayı kadınlardır. Bunlar derhal kabul edi- dın]armı duııyanın en guzeh ' ~ 
Küçük Fikret! 688 Ali . tır. Fakat ayni zamanda onlarııt 1 Eski müzeler müdürü ve Is· hrler, ve kamburlarını taşıya taşıya l'k d 1 . . 'ht' det! 
Büyük Necdeti unııtacak mısın? (Çok iyi, muti) ht k 'd .1 ·d • k d, ı evre erını, ı ışam ve sa.a .,, 

tanbul meb'usu Halil Etem B. in mu eşem orı oı aı an geçere er- d ki d l . d tahd't t i.,tı '19 Necdet * * * . u arı evre reı e ı e nt > ıı! 
(Mağrur) Ey sevgili kardeş, seni seven ve sc bu namla telif ettiği kıymetli hal operasyon s:tl~ııuna .. gırer~er. Bu Otuz yaşından sonra, kadııt1• l 

* * * nin daima iylliğini istiyen bir arkada- eser Kanaat kgtüpanesi tarafın- salonlarda aynalar, namutenahı ayn.~- hükme boyun eğerler ve". çocıt~ 
Fikret! şımn bu en samnıl nasihatini dinle:Bu dan kuşe kağıdı üzerine ve lar vardır. Bu aynalarda, buruşuk yuz mağa başlarlar. 
En ziyade alay ettiğin fakat gene sana daima çalışmayı tavsiye eder ııe saraya ait nefis ve enteressan le ameliy~t masasına yata

1
nlar, düzel- Ç()k güzel çocuklar yapıırl11'.' 

lamiml bulunduğun Muvaffağı unuta· senin zekana hayran olan ve ilerde bir l miş, genç eşmiş tebessüm erini akset- O kadar giizel ki, adım bll• 
resimleri muhtevi o mak üzere ı· · ı ~· cak mısın? lfıtimal! L{tkin ben seni dô.hi, memlekette bir şahsiyetin, bir ırır er. bir tanesine tesadüf ede ede jnsS 

unutmam. mevkiin olacağından şüplıe etmez. Bir bastmiıp intişar sahasına konul- B~ i~~iyarlar, ameliyat salonun· ların kıymetlerini unutur. . 
1 

680 Muvaffak iki ay sonra hayatı milşterekemiz ili- muştur. Milli kütüpanemiz için dan btr ıkı sene evYel çıkarken ayna- Amcrikada hiçbir erkek. güı' 
(K~mik, fakat gayet samimi) tam bulacak. Umit ederim ki beni u- bir kazanç teşkil eden bu eseri da gördükleri genç tebessümlerini ara kadınla geziyorum diye iftihllr 

* * * nutmıyacaksın ve sana karşı yaptığını karilerimize tavsiye ederiz. mağa gelenlerdir. meı. Çünkü herkesin beraber 
Birader, bazı kusurlarımı da alfedece/aJin, şu- kadın güzeldir. .

1 
Bu deftere lıerkes bir şey karala- nu da unutma ki sen bugiin bir vazife R K ı Ad k ı d Ilunun için kadınlar süs ve fld 

m_~ş'.. Be.~ de bir şey yazmak için ~ok üe mükellefsin o da, ııatanına hizmet oma.nya ra l a a e e leriJe teferrüde çalrşnlar. B~r ~~ 
duşundum, amma aklıma - okudugun etmektir. bedü kıymetini Amerika ceınıyeı ............ - ................ - .............. _............... et· 
Final maçı f enerhahçe-!Jeşiktaş 2 mayıs 13_32 Adada gittik e azalan Türk aileleri dığc ziynetin kıymeti ile öl~ 111 
saat 11,15 (Hakem Nurı Bey). . . Nıhat Ç • kat. bu~ ~ar~yı s_arfede~ .adaıtt ;l 

Taksim stadyomunda (Sulu fakat :yıl • Sıkıntı çekıyor]ar v~zı~etını gosterır. Bu. ıtıbarl\;t 
G l t 5 ray lıtanbul s t lakkt olunur. Bu noktaı nazar i' 

a a a a ·R fk O por saa Muazzez kardeşi.m, Harbi umumiye kadar müstesna lıirlçok aileleri işsizlikten ve sefaletten mızr derili veya bir şempanze ıı 
13,30 (Hakem e 1 ~man B.), Bu defteri kanştırırken benim ile vaziyet içinde yaşıyan (Adakale) Tiirk kurt~ramamıştır. Son günlerde lto- titlir. / 
Fenerbahçe. Süleymanıye saat . ·- 1 . h b' • r . d (Ad) k l d Ad ... t'I v ( 
1510 (Hakem Şahap Bey) beraber mektepte geçırdıgin hayatı ha· erı,R arı umumı ne ıce~ı~ e. t :adnya ıra ı a . anı~ va~ıye ı:·t·t· l\famafi, Amerikalı kad111lıırı-• 

' . B l 6 45 tırlıyasın... nın oman yaya geçmesı uzerıne >U a ar o muş ve ) anın a aşve ı ı e lıırla bile gezseler yine güzel o t 
Beşıktaı • eyk~B saat • , Karde~in müstesna vaziyetlerini kaybetmh;ı!N- maiyeti erkfrnı olduğu halde Adayı zi. !erdi anıma, onlar küçükliikleril1~bl 
(Hakem Necatı ey). Çerkes 206 Adil dh'. yaret etmiştir. Kral Adada Mehm. t ri camekanda duruyorlarmış gı 
lzmlr spor ile Lelaps takımı (Haluk, iyi tabiatli, sakin fakat J:'a- Son zamanlarda işsizlik yüziinden Hüsnü Efendinin kahvesine gider.2k yinmeğe alı~mışlardır • 

• &~asında yapdan maç yet samimi bir arkadaş) müzayakaya uğnyan (Ada) Türkleri- halkm arasmda oturmuş ve onların ılı · Central . Park gazinosu11tl~ , 
ızm~r, 1 (A.A) - L_elaps ta- * * * nin bir kısmı öteye beriye hicret etme- tiyııçl~rını dinledikte~ so.ı:ra Adanı~t al\~:tm yemeği - adam başına.~~ 

kımı ıle r.. aç .yap~ak. uzere Sa- Hatıra deft.erimde fran~ızca ve ğe başlamışlardı. 7:>0 niifusu oJnn umumı harpten evelkı muste~na vazı. !ardır _ yiyen ve yanında .Ne'' jr 
kız ada~ın~ gıden }zmır sporlular mevzun!! olarak şu iki yazı da · var, Adada bugün ancak 400 nüfus imla- yetinin ~el\rar iadesini vad~tmi~t:.1" en güzel ptrlnntalarını takrnıŞ bı 
pazar ~nli ya.pbgı ~açta sıfıra onlan da naklediyorum: bilmiştir. Kral, vaktıle babasının Adayı zıynretın dm olan erkek, günün kahran1llfl 
karşı bır sayı ıle mag]up olmuş· Le 12. 25 mai 1916 (Ada) Türklerinin ıründPn ırii- de yine bu kahveye uğnyarak kahv~ Jır. . .11 Jardır." N'oublie pas ton camarade Nedjmi ne azaldığım gören Romanya hüku- id iği filcanı da satın almt~tn. Arla- Ameril-;alı kadınlar giiıeJlı~ J 
~ Bugun yapılan revanş maçında Souviens · toi qu'ü etait ton sincere meti bunların hicretlerine mani olmaJ.. <l~ki camiyi de zi~aret ecl~n .. ~~·.al, tıı~ o kadar ernindiı·Ier ki aynaY~ ~ 
_ıııe 2·2 berabere kalmışlardır. . ami \'e kısmen refahlarını ıemin etmek idn mıre muhtaç oldugunu gordugu camı diren bakarlar. Buna mulcabıl •. 

Tü k kt . t . . . . ?·()}. ] (b' . .!1 r Spor Çl l 429 "f\'edjmi geçen sene Adada ufak mil>ya!Sta bil' nın aı~.mı .ıçın. -·l lm . ey . ı~ım para- terinin gözle1·ini kaç dolara e 
Türk.spor, 36 ıncc sayısı bugün çok (İyi arkadaş) tütün fabrikası açmrş fakat bunun ela mızla uç hın hra) verılmec;;ını ve para ettirdiklerini merakla tahkik ed ·r 

güzel yazı ve resimlerle çıktı. Ahmet * * * faydnsı mahdut olduğundan yine bir sızlık yüzünden müezzin.:;iz bulunan lşte Amerkalı kadınJardB.· .. ~~ 
Fetkeri, Omer Besim, tenis şampio:rnu Fikret, lorsque de ce pauvre car- .................................... u"""'"""'"'""''""'"'""'""''"""""""""""""'""'"'" camiye, maRşr devlet hazinesinden V('· dm dan istenilen ba~ka şeyleri 01 

Sedat Beylerin kıymetli makalelel'i, net pagnie . rilm.el~ üze.re ~ir de mi.iez~in. tayin edil bizzat gi.izclliktir. "' d~' 1 

Ankara ve lzmirdeki son hareketler, Tu feuilletras plus tard cette Pera le 31 ma; 191fi mesını maıyetıne rmretmıştır. Fakat Amerika kadıntarııt 

spor yıldızlarımızla karşı karşıya ela: feille jaunie 622 Kral, Bükreşe avdet ettikten sun- başka şeyi istemek deliliktir· . • 
Tevfik, seyahatna~i Muhsin Efendi, N'orıblie pas ce camarade qui le Suad ra Adanın belediye reisi İsmail Turhar. Halbuki Amcrikada, deliteı 
karikatür ve saire... tenait (Daima beraber roman okuduğum Beyle azadan Ali Ifadri Bey başvekillbına kimse çalışmaz. Ji) 

Her biri alaka ile okunacak yazı ve Toujours une aıısez bonne canı- iyi bir arkadaş) j taı·afından Bükreşe çağmlmışlaı·dır. ( Biltlle 
resimlerle dolu 24 sayıta ... 
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~ Adliye Haberleri Mahkeme ve icra llAnlarc ü~küdar hukuk hakırnligiuden 

Kadıköyünde Piyasa soka· 

Mu•• du•• ru•• d;;;g" mu•• şler h~~~~~ı~:c~4~:ôoo)7i~~utı~~:t dtn Sulrıınnhmet sulh hukuk hakimligin· ğmda 41 numaralı evde sakin 
l-.-. ttJ takdir edilen Beyoğlunda Kiiçük M. M. V. İstanbul avukatı Sü- Rukiye hanımın oğlu Kara kar-

So k Pangaltıda Meşrutiyet mahalle- leyman Tevfik B. tarafından yeli 308 doğumlu Şükrü oğlu 
nra asadan (100) lira alarak Be- sinde eski d·ğer bekçi yeni müddea aleyh Sultan Beyazıtta Hamdi Ef. harbi umimide 332 

Şafak ve Süleyman Nazif sokak- Yahnikapan sokağında 11 No. senesinde kafkas cephesinde kay-

i~ yoğluna gidip egv lenmişler larında kain kayden atik ve hanede Rifat oğlu Fikri Ef. zimme- botduğundan kayplığına 18·5-931 
~ cedit 5S No. 1ı 368 buçuk zira tinde müvekkili vekaletin eşyayi tarihinde karar verildiği illn 

vun ağır cezada yeni bir davaya başlandı miktarında gayrı ez ifraz bir miriden alacağı olan 3065 kuruş olunur. 
kıt'a arsa elyevm atik 55 paranm tahsili hakkında ikame 

'b ı -- -- cedit 44,46,68 numaralarla mu- etti<>-i davadan d 1 ·ı b Bfı 1l Ağır ceza mahkemesinde di de memurun nöbet rnzifesi akşam ., 
0 ayı mumaı ey 

ttfrıetden sonra yeni bir davanın yemeğ'inden ı-;onra haşladığını, gecenın rakkam dükkanları müştemil_ Fos: namına gönderilen dava zaptı 
!)., başlanmıştır. bütün saatlerindeki hadiselerden mes kolo apartımanının rubu hıssesı sureti tebliğ edilememiş ve ika-
~r tehdit etmek ,.e dö\"mek su- ul tutulduğunu bildirince, riyaset, ile tamamına ( 5440) lira kıymet metgahı meçhul bulunduğu an-

la hırsızlık da,:asıdır. Sa. müdürden tekrar istizahta bulunmuş. takdir edilen Feriköyünde Şişlide Jaşılmış ve ilanen tebligat icra-
~ta merkezi tevzı memuru Hilmi Bey memuruna gayri resmi ola- Katane caddesinde kayden 161 sına karar verilerek muhakeme 

ltka~endinin ~ir m~~tept~ talebe rak müsaade ,·erdiğini, tazammun e- atik 155-253 cedit Numaralarla 5 Haziran 931 Pazar günü saat 
ı;ı_ aşı Şevkı, dıger bır arka- d b" · · b kk 854 · · ·· l'k d'l · ı kl ~tef Er d'I 

1 
b ,, er ır cevap vermış, rıyaset, u hu· mura am zıra gazınoyu muş- ona ta ı e ı mış o ma a mez-

ııı..._ en ı er e eraber Samat- t d 1 ld - d . · t ·1 b' b h . · k~ ·· t hk ·•yl?'Jtıda Al" p . ~u an o ayı mensup o ugu aırenın emı ır ap anenın zeminı ve ur gun ve saat e ma emeye 
t.... ı aşa yangın yerınde . . d · kd' d h k ·~ Posta merkezinin müdürü bu-ı kendısı hakkın a tahkıkat yapıp yap- ebniyesi ve halen Katane cadde- gelmediği ta ır e mu a eme-

lfilrn· B · ·· · h"· 1. madığını sormuştur. sinde Hacımansur sokag-mda 80 nin gıyaben icra kılınacag-mı 
ı eyın uzerıne ucum ec ıp, .. .. . . . . . 

ll 'deki kasanın anahtarırı üzerin· Mu~ur Hılmı ~ey, .rı_hakı. tah.kıkat No. h maa bahçe ve hane ve mübeyyin ve tebıigat makamına 

11~1kları, Naci Efendinin kasayı ya~ıl~ıg~~ı.'. mes.~l.ıyet~~ı mu.cı~ hır ha· gazinonun keza 8 de 1 hissesi kaim olmak üzre ilan olunur. 
ı.ı:. aç~rak içinden yüz lirayı ce- rek et.~ gor~lmedıgıni soylemı~tır.. ve gene tamamına (3300) lira (911-377) 

aw. ırdıgi Ye suça iştirak eden Muteakıben maznun Yekıllerınden k t takdı'r ed'l u·· k"'d d 
.:''lda · b' · H'l · Il . h 1. d . ıyme ı en s u ar a 

şıle birlikte parayı Beyoğ'lun ırı, ı mı eyın a Ya ıne aır pos- . d. h 11 • d 
bıııe h . d t t 1 f .. d .... H'l . B 1 t ıca ıye ma a esın e Atabey so-

t anımın umumaneı-;ın e ane e gra mu uru ı mı eye ev k - d k" 5 5 M" · 
\'e 'N' t J-1 ı 1 d·kı . k"f d \r h F."f ~· • ..d f agm a es ı ' u. ve yem 

1 
ıme anım ar a ye ı · en · ı ane e a an ~ enuının mu a aa l 

~ tsa.sını teşkil ediyor. ~ahidi olarak dinlenilmesini istemiş. 7, 9 Num~ı~ arla mu~akka~ 
'ld 

kernede 17 1 ,.e 19 -.·aşların b ·r d 1 . .. kk"ll . h kk d maa bahçe ıkı bap hanenın dahı 
tığ :. • ' •. .• • • u ı a e erın mue · ı en a ın a ce- . . 

Unu oylıyen uç genç melkuf 1.ayi azaltacak sebep teşkil edeceğini 8. de 1 hıssesı ~lan ~adam Ma-
. 01~azır bulundurulmuşlar şikfl· zikretmiştir. rıka ~ os~olo hısselerı ~rttırmıya 
ı. rı Samatya posta merkezi l\fü. ldd" k t .1 d (' .1 vazedılmış olup 18. hazıran 931 

.ııİJQaj B , . . . . . . ıa ma amını emsı e en emı • . . . 
'ttir, ey de lekılı . ı!e bı~Iıkte Bey buna itiraz etmiş, şöyle demiş· tar_ıhınd~ şartnanıesı dıvanhaneye 
dır Maznunlar da ıkı ,·ekıl lut tir: talık edılerek 8 - Temmuz. 931 

t"tl!( ~ku . - Bu adam fenadır, diye şahit gös. tarihine müsadif çarşamba günü 
b nmuş, sonra reıs Hasan t .1 B .. .. b' h 1 k saat 14 ten 17 ye k d Istan-~Y n·ı . B . h d'. .· en emez. u curum, ır ırsız ı a ar 

ı mı e) e a ı:::.e) ı nn· .. ..d .. B. b d h b 1 4 ·· ·· · d · · d k Ilı Sö""•"' • ıı·ı . B curmu ur. ız, unun a\'asına a· u uncu ıcra aıresın e açı 
tr .~emış, ı mı ey o g€'ce . . . . . . , . 

. 'rıdı ıle sinemaya giderlerken, kı}oruz. Taaı ruz ıddıasın~an ıst~r- arttırma .•u.retıle. s:'tılacaktır. Art-
tei(ı arkadaşının da iltihakile .ran- lers~ d~,·a. açma~ta serbesttırl.er. Bo~·· tı~mıya ıştır~k ıçın yüzde 7 te-

titıde :nasıl hücuma uğradııi-ını le bır ıddıayı ıspat maksadıle şahıt mınat akçesı alınır. Müterakim 

Sultanahmet birinci sulh Hukuk M 
kimliğinden : 

Küçük Adnan B. in 12 hısse 
itibarile bir hissesine mutasarrıf 
olup Şehremininde eski Deniz 
aptal yeni arpa emini mahalle
sinde tramvay caddesinde eski 
234 yeni 362, 362-1, 362-2 No. 
larla murakkam arsadaki bissei 
şayiası açık arttırma yolile satı
lacağından taliplerin kiymeti 
muhammenesi olan 70 liranın 

% 10 nispetinde pey akçesini 
müstasbiben 4-7-931 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 17 
de Sultanahmet 5 inci sulh hu-

J.;tanbul Asliye mahkemesi 3 uncu 
hukuk dairecinden: 

Müfide H. tarafından Sultanah
mette Divan yolunda Cebeci so

kağında 135 numaralı hanede 
mukim Osman Nuri efendi aley
hine geçimsizlik sebebile açılan 
boşanma davasının arzuhal sure• 
ti müddeaaleyhin mezkür ikamet
gahtan çıkıp elyevm mahalli 
ıkameti meçhul bulunduğu şer· 
hile iade edilmiş olduğundan ta
rihi ilandan itibaren bir ay zar· 
fında müddeaaleyhin işbu davaya 

cevap vermek üzere arzuhal su· 
retinin mahkeme divanhanesine 
talik edildiği ilan olunur. 

/~met icra memurıulfundan: 

Bir borçdan dolayı mahcuz ve salıt

ması mukarrer dört adet beyzi ayna ve 
komodin 7·6·931 tarihine müsadif pazar 
~ünü saat 14-15 te Şı~hıncde Frej apar
tırnıını ılnnda 9 numaralı dükkAndı san
l:ıcağından tnlip olanların 930-4459 dos
ya numarasını hamilen mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaatları il4n 
olunur . 

kuk hakimliğine müracatları ilin 
olunur. 

~ -.§tır. "' l?ös~ererek. herkesin şeref ve ha) si· vergilerle belediye resimleri va-

~ llıaznunların istic-ı·abına ge1mi;;. yetıle oyna~~~az.. . . kıf icaresi müşteriye aittir. Hak-
Poliste ve mü tantiklerinde Hasan Lutfı, Nusret '°' Tahır Re)- lan tapu sicillerile b't 1 n t ·r 1 "dd . .1••. ··t 1 sa ı o mıya 
ı adelerini tamamile inkar \'e er mu eıumumı ıgın mu a easını va- . t ki' 1 '-11 l d'V 1· 

eı.... ·t .. k b h"tl . lb" t 1 ıpo e ı a acaK ı ar a ıger a a-
... ışJerdir Naci Efendi bu a- rı gorere ·, u şa ı erın ce ı a e- k d . "f 

-Büyük Tayyare Piyangosu 
.. . , . . a aranın ve ırh ak hakkı sa-

~ llludürün kendisine sarknıtıhk bini recldetmışler, netıcede mahkeme hiplerinin bu haki h _ 
kendisinin, kendisi arkadaş ce maznunlardan talebe Şevki Efen- .1 f . arını ve usu 

~ Yardım ile mlidafaa vazi) eti· dinin nüfus tezkeresi mahkemede bu- ~dd' t1z ve.1 _mastrif e. dair ~lan 
~ini iddia etmiş, bunun üzerine lunmadığından, bunun musaddak sure· 

1 ıa b'm~. 1 ~n. arıhmden itıba
'tt a" Lütfi Bey ;;;u istizah ta bu- ti gönderilmek üzere mektebine m ·· r~n 2 . gun. ıç~nde evrakı mfis· 
ı."r· kk 

1 
k t ld . bıtelerıle bıldırmeleri lazımdır. 

'"lld · . .. .. . ze · ere yazı ma ı, mu ayye o ugu Ak . h ld h ki .. 
tm'kı oyle, sonra uzcrınden Hırkayıserif nüfus memurluğundnn sı a e a arı lBpu sıcılle-

ı? alıp da kasa), niçin soydu· da kayd~nin ayrıca istilamı kararlaı=;.. rile sabit olmıyaolar satış bede-
t' ~l . .. .. tırılmış, muhakeme 24 haziran öğled;n linin paylaşmasından hariç ka-
~ ~hır şey olmamıştır. Mudur, onraya bırakılmıştır. lırlar. Alakadarların yeni icra ve 
~tı" an~ daha Jola çıkmadan.~· " iflas kanununun 119 uncu mad-
ll trnuş. yanıma kasadan yuı Son posta,. lstanbul aı1rcoza . . . 
.... ıııa.1rı, söylemişti. Ben de pa- sında muhakeme edllecek desın~ göre te•fıkı hareket et-
... ,, . . - . melerı ve daha fazla malumat 
'f)~ tınrı veçhıle almı. tım. (Son Posta) gazetesi aleyhıne vak- l k . f 1 • 929 45 126 ı11 • sonı-ıı bu parayı ne diye tile h.mirde ~ıkan (Hizmet) gazetesin- 8 ma ıs ıyen ~rın ~ '. • 
~"1 l\da Yediniz? den iktibas suretiJe neşrettiği bir yazı- dosya. numarası!~ ~memurıyetımı-
~tt terendi, bu suale mukni bir ce- dan dolayı a~ılan hükümetin mane\'İ ze müracaatları ıJan olunur. 

5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 
AYRICA: 

15.000, 12.000, 10.000, 8.000 
Liralık ikramiyeler 

Ve: 40.000 Liralık bir 
mükafat vardır 

\jeltleıniş. Müdürün kendi ine şah::;iyetini tahkir darnsının, Izmir a- - ı 
bi{ temayül beslediğini enlrlen ğır crza mahkemesinde mi, yoksa ls-RıZ nııı ' 

ı. :~~iği .s~alineHkalrbşık~a bilme· tan~u~ ağır cez~ .mah.k~mesinde mi rü· o o ıııııı1111111ıınııııııı11111ıınıııııııııı11111ııınıııtı1ıııııııııııııııııı1uıııııııııııııııu111ıııtllll' 
"~ele ~ınıştır.. . a u .. ı •.... mnz· yetı lazım geldığı, ıkı mahkeme ara- ~ 
ttııu i !'.inden ~ı_r_ın.de mu~~r~n b~ s~nda ihtilafı mucip olm_u~tu. Te?'- • § 
aril Zhar ettıgını, kendısının at· yız, bu salahiyet meselesını halletmış. F k ı Ad b •ı b •• k 5 

't~~ birlikte ona bir ders ~~r~1e d.a,·anı~. Ist_a?bul ağ~~- c~za mahkeme. ~ııııuııııılllllllllffıııııııııllll e";:1 a a e ta 1 e ugun çı tı i 
l~ •iını n sureta teklıf ıne sınde ruyetı ıcap ettıgını kararlaştır- r v = 
t t~ tösterip onu yangın yerine mıştır. Evrak, lstanbula gelmiştir. E § 

L~ı:~tdik!en s~n~a müştereken .. l\.~uhakemeye 11 haziran perşembe ~ J ÜDCÜ nijsha biJanÇOSU i 
~ nı soylemı;;tı. gunu saat 10 buçukta başlanacaktır. ~ _ __ _____ IS 

.. Jniiteaddit istizahlarda bu- ~ _. - - -- ~ 
ıc1~'ıe demiştir: blg house ~ 1 Istanbulun en garip ve meş'um meczubu Türkiye ~ 
~t ana göre müdürün sana ta- ~ halkına fevkalade ifşaatta bulunuyor ~ 
'tı Niyetini kabul etsek bile, pa· demir kapı s e 

~ınası keyfiyetine ne diye- (!üst tarafı sinema .sayırısında) ~ ~ 
~~ıl> ~ra da kendiliği~den kasa; sebep olup mahkCim olmuş olan K~nt ~ AhUik kıyametlntt do§ru ... ~ 
t~\ ~a:~ taarr~z etmı:ord~_.Y~· (Andre Burgere) in kız kardeşi ara ·ın ~ ~ 
tr, . 1 Efendı, gerek Şelkt \C da e en bir aşk macerasıdır. § 2 - Cinsi ahla" k ı"lk defa Türkı"yede açık. mu·· naka- 5 

rıdıler isticvaplarında tena- g ç . . . . . fff § 
diişnır.cı] h"tl • 1 Bu ıkı kun·etlı artıstın arasında s b J ğ 

..._. "~er, şa 1 er çagın mış- . ·ı (A d • = aş d D kt N ş k• B . bu·· tu·· n -.~ cesim gövdesı. ı e . n re B~rle~.> .. t~- ~ Şaya an J. 0 Or aZJffi 3 Jr eyJD ~ 
ı..u ........ 

1 
. d A . 1'.:"f d' rafından temsıl edılen Butch u goru}o = . = 

~d ...... zı erın en Ynı r.. en ı, iti J k J " k d d k J § ~ e o gece Naci Efendinin ruz. a meffi e eti a a a ar e ece Cevap arJ • § 

Q t lt.Öbetçi olduğunu kaydetmiş, Kent'in kız kardeşi rolünü !'e,·i~li ~ ~ 
Ilı lı~l'ıne reis, müdür Hilmi Rey- fransız yıldızı (;\fona Goya) fevkalade g 3 - Kıyamet haberleri galiba yalan değil ! - Bir kuyruklu yıldız geliyor. Müderris § 
'ta 'tahta bulunmuştur: oynamaktadır. ~ Fatin Beyin müşahedeleri. Anadoludaki son tabiat felaketleri, resimler, tafsilat izahat. § 
0111 delrtki bu çocuk nöbetçidir. Amerika ordu!'iunun tankları ile § ~ 

l'or da o postanenin amiri O· hapiS<'lneye yapılan hücum sahnesi !11- ~ ( Allo! Alk) ! ) detektifi sizi her yerde himaye eder ~ 
4- rıö~tçi memurunuzu \'azife sanın, haşyetten tü) lerini ürpertmel,te ~ .. E' 
,t·~~rnara götürüyorsunuz? air. §(Allo! Alloi) m.~ tepli ve çoc.cııı.k ~azetenerine m.ın abiır7 olunuz~ 

")'l •imi Bey, nöbet zamanının g . . . § \alt söndükten sonra, birden Esnaf cemlyetlerlnln bUtçelerl ~ Fevkalade garıp (Kadın Erkekler) e ait müşahedeler= Dr. Fahrettın Kerım B. ğ 
,1'dığın1, 0 saatten sonra tetkik ediliyor ~ Bütün dünyada meşhur bir fakirin ifşaatı - Medyum İngiliz medyum kollejindeki ölülerin ~ 

tı,~ hırsız girmesi n mümas.ili Ticaret odasının esnaf müra· ~ dirilmesi tecrübelerini izah ediyor. Mahrem sayfa: Kripo pisikoloji. Pisiko analiı: (Ruhunuzu tah- ~ 
'tf ~:l'ŞI ı:nem~r~a.rın sıra ı_Ie kipliği, esnaf cemiyetlerinin büt- ~ lil ettiriniz) Kadın vücutlarındaki esrar - Maymunlar arasında bir Cinitin müşahedeleri - in· ~ 

"ı kledıklennı ıfade etmıs. çelerini tetkike.devam etmekte- = 1 b ti P k · ·ı · · ·· - · · ı 1 t b l h · · d (101) l"k = ))et lkaını, hırsızın zamanl~ ... ~ sanhakş~ış n~f a at r -Karma . ı.zı e s.ecıye~ızb. ogrenınız. -K ds an u ap1ı~anesın e sene ı ~ 
llıe~:lınadığını, hatta asıl her- dir. Mürakiplik bu arada yardım ~ m~ ~ umun ı şaa ı - ostantının defınelerı ulunuyor - u urmuş, po ıs romanı - Bilmeceler, ! 

~%tt ıtında bulunma~a~ı en zi- fasıllarını yükseltmek çarelerini ~ Hıkayeler. ~ 
t~Gf :eı olan gecenın ılk kı mı aramakta ve bu maksatla muh- ~N ı• k 4 k f k ı Ad " § ~ t ettiğ~e~ zamanlarda fırsattan telif masraf fasıllarından tasarruf \ e ıs ap ren ev a a e res11mlerğ 
' •nı hatırlatmıştır. yaparak bunu teavün sendikları = 9 ' E 

"'U "eıziı erin d4n Şeref Er en-1 faslına ili ve etmektedir. ~ııı ıııuıuuıııııııııııııııuıııııııııııııulillııuııııınauuı:!li•ıııııuııııuııııııııı::ııııımıaıu•ııııııııu uıııııııııııuuuuıııııııııııuıııuııııı ınııııuı1111111ıııııııııı111ııı11ıııııııı11ıııı uuııııııııııınıııuııııııııı1111111ııııımuıi 



~ 10 - VAKiT 4 Haziran 1931 

1 
MM. V. Satın alma ko • 

misyonu ll&nıarı 1 Askeri mektepler aabn alma komisyonu llAnlar• 

Ot Saman 
Malftllerle ~ehit yetimlerinin 9~1 

eenesi ikramiyelerinin tesbiti ic;in 
~ubelerne müracaat etmek üzere 30 nıa 
yrs 931 akşamına karar verilen müdde· 
tin görülen lüzum üzerine 30 haziran 
931 akşamına kadar temdit edilmiş ol· 
dul• illn olunur. (381) 

Piyade mektebi 
Baytar mektebi 
Tıbbiye ,, 

30,000 ı 15,000 ı 
3,000 3,000 
1,500 Aleni münak111;1 ile 1,500 Alent münakıuıa ile 

Tatbikat hastanesi 
Kuleli Lisesi 
Çengelkay Orta mektebi 

1,500 ı bir şartnamede 1.500 j bir tartnaaıede 
1,200 l,SOO 
1,000 ı .20 • • • ..-

Ordu ihtiyacı fçin benzin kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 
6,6,ı931 cumart~i günü saat 15 te An
karada merkez satın alma komi~yo· 

nunda yaprlacaktır. Taliplerin fıtrtna
meyi görmek ve tekliflerini vermek tiz. 
re teminatla.rile mezkQr komisyona 
müracaatlan. 

Yekön 
Harbiye mektebi 
Süvari mektebi 

38,200 ~ . , 700 

Topçu nakliye mektebi 
Topçu atış mektebi 
Olçme taburu 

30,000 ı 24,000 
45,000 s· t d k 45,000 Al t le t 
45 

OOO ır şar name e a-
000 

en muna asa ı e 

30:000 ı palı zarf ıurctile ~~:ooo bir şartnamede 
15,000 6,000 

Yekun 165,000 123,000 

• • • 
Elbizde inşa edilecek olan yedi par 

ça bina kapalı zarlf a münakasaya kon
muştur. lhalesl 6 - 6 - 931 cumartesi 
gUnti saat 14 te Elazizde askert satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 'fa. 
liple.rin şartnameyi görmek üzere Fın. 
dıklı heyetimizde ve oartname almak 
ve tekliflerini vermek üzere teminatla 
rile me.rkQr komisyona müracaattan. 

Ballda mektepler hizalarmda gösterilen mıktarlarda 164,700 Saman ve 38,200 kilo Ot üç 
ıartnamede olarak aleni münakasa ile ve 165,00U kilo Ot ayrı bir ıartnamede kapah zarf ıuretile 
aatın alınacaktır. ihaleleri 21 Haziran 931 Pazar günü saat 14 de Harbiye mektebindeki mahalli 
mabıuıunda icra edilecektir. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere komisyona müracaatları ve 
kapah zarf için de hazırlayacakları teklif mektuplannı komısyonun mfiselsel numarah ilmilhaber 
mukabilinde komisyon riyasetine vermeleri ilan olunur. . ... .. 

(355) 

• • • 
Afyon Karahfnnndaki efradrn ih

Askeri mekteple ve hastaneler için 25,000 kilo zeytin tanesi kapalı zarf suretile satın alına
caktır. ihalesi 20 Haziran 931 cumartesi günü saat 15 te Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin komisyona müracaatlan; şartnameleri için de hazırlayacakları teklif mek
tuplarını yevmi ihalede saati muayyenesine kadar müselsel numaralı ilmühaber mukabilinde komııyon 
riyasetine teslim etmeleri ilan olunur. 

tiyacı olan sığır eti kapalı zarfla mü· --------------

na.kasaya konmuştur. ihalesi 13 hazi- O BU L M A C A O 
ran 931 cumart~I günü yat dokuv. ..~ 

otuzda Afyon Karahisarında Asked ) 2 3 4 5 fi 7 R 9 10 11 
satın al.ma ~omisyonunda yapılacak· 1 1 tA I ~ K A H 
trr. Talıplerın şartname almak n tek 2 E- M '-.- R 'm'·ljjl liiil C A _, A 
liflerini vermek üzere teminatlarile - -1-:-ı 1 

1 l!!ljl!!l ~, ~ 
birlikte Afyon Karahisannda mezk6r 3 R ~ Y A_ S _ E T_ fil Z A ~ 
komisyona. müracaatları. No. 368 4 AR IA O A S ı R A O A 

• • • S G [i)S AKA ~·u [i]E R 
!slAhlyede bulunan kıtaatın ihtiy8 • 6 -· ~ E S A R E T liJ M A 

cı olan yedi kalem erzak yem ve mah 7 Ş liJ T- 1 fi) E K U L 'B T 
rukat kapalı zarfla münakasaya kon. 8 .lı L liJ R ıu T U B E T 
muştur. 16 haziran 931 salt günü S3at 9 K A z A !i) [il L ~K E rm 
14 t~ lslAhiyede Mktrl satın alma tC A !ji1 A D E M fi: T E- R S 
komisyonunda y~.prlacak.tır. Tali~Je- 11 H A M A R A f llli1. fiil S 1 T 
rin şartnameyi gormek tiıere Fındrıdı· 

da heyetimize ''e şartname almak n Dünkü bulma.camızın hal· 

~· 1 • • • 

tekliflerini vermek üzere teminatlarile ledılmış şeklı 
birlikte ltıılahlyede mezk6r komlsyoml 
müracaatları. (382) 1 2 3 4 S 6 7 8 9 1 O 11 

Ordu İhtiyacı için yerli mamulltın- 2 [il ~ 
dan 52.000 metre arka çantalarına 3 - - - [il - !il -
mahsus bez kapalı zarfla münakasaya 4 - - - - - [jJ - - · - (1 
konmuştur. }halesi 14 haziran 9.'U pa- 5 liJ fj' [il = = --fj 
zar günü aat 15 te Anjarada merkeı 6 j _ li,iHiı _ - !ij _ 
68.tın alma komisyonunda yapılacak-

7 
[il I [j] -

trr. Taliplerin şartname almak ve 8 - _ -]-_ --- -_ l -. .• raı - _-
tekliflerini vermek tizere teminatlarilc 1 -= -=-
blrlikte mezkur komisyona müracaat- 9 i] [i!J. [i) 

]arı. (374) 1 ı-= ı-L-liJ=-1-= = =-
•.. 1191 ·~· 

Bitlisteki kıtaatın ihtiyacı olan o
dun ve koyun eti kapalı zarfla müna. 

kasaya konmuştur. ihalesi 18 harinn 
931 perşembe günü saat 15 te Bitliste 

Buglinkü bulma.camız 

Soldan sağa n yukarıdan aşağı: 

a.Akert satın alma komisyonunda yapı- 1 - Toplu i6ne imzası sahlbitıln 
lacaktır. Taliplerin şartname almak ikinci umi (8) 

ve tekliflerini vermek Uzere teminatla 2 - !tfesafe sıfatı (4), Kar'de (1) 

rfle birlikte mezkur komisyona müra- 3 - Bir musiki makamı (4), bir pry-

caatları ildn olunur. (385) gamber (3), eık'i ıl/mr lisanında giim•ş . . . (~ 

Maraştakl kıtaatın ihtiyacı olan un, d - Kederler (5), kariye/er (~) ' 
sığtr eti ve !iade yağı kapalı zarfla mu. 5 - ltalyanca kral (2)ı eşkıyalar 
nakasaya konmuştur. lhalftli 22 hazi (d) 
ran 931 pazartesi günü saat 16 da l\fa. 6 - Gece (3), ceııet (3) 

k rt t 1 k . 7 - blühay11irül ... (4), bir akmak 
raşta as e sa ın ~ ma. omısyonund~ (1) 
yapılacaktır. Talıplerın şartnames\nı 8 _ Nultu•et (? ), et (Z) 

görmek tizere Fındıklıda heyetimizi! ve 9 _ Çl'hre (5), redif (5) 
şartname almak ve tekliflerini vermek 10 _ Nota (2), yetifnıck (6) 
üzere uminatlarile birlikte Mar&~t& 
mezkdr komisyona müracaatları.(~) 'f.

1

0!!. :0~~~~==-~~~~~~~~iıl • • • ı oğum ve ·"a ın astah tarı 
mütehassıcıı 

lzmlr ~7 inci fırka kıtaat hayvanat· ~ Doktor ; 
rıın ihtiyacı olan arpa kapalı zarfl_a mu- f, Hüseyin Na ctit j : 
nıkasıya konmoştur. ihalesi 6 • o· 931 1 Y I' 
Cumartesi günü saat ı 5,30 da lzmir Türbe, eski Hila.liahmer binası 1 
Müstahkem Mevki Satın Alma Komls- No. 1 O Tel. lstailbul : 2622 
yonunda yapılacakur. Taliplerin şartna· 1 - -- - -

meyi görmek üzere Fınd klıda heyetimize 
Te fartname almak: ve tekliflerini vermek misyona mür:ıcaatlan. 
Oure teminatlarile lzmirde aıeıktlr ko· • • • 
ınisyona müracaatlan. 

• • • 
3. K. O. Sa. AI. Ko. dan: 
Gömlişsuyu hastanesindeki me,·cut 

köhne eşya müteahhit namını pazarlık 

su~tile sanlacaktır. lhale~i 7 • 6 • 93 I 
pazarlığı ~aat 14 ten J 5 e kadar icra 
edilecektir. Taliplerin li.c!uini okumak 
(Jzcre her gün öğleden e\•\•el ,.e pazar
ICt lfdnkleri için ye•ıml mezkQrda ko-

3. K. O. SA. AL. KOMlSYO· 
NUNDAN: 

Kıtaat ihtiyacı için 191SIS kilo . ı~ır 
eti kapalı zarf usulile münakn~aya ko· 
nulmu§tur. lhale i 2 - 6 - fıat 
pazar günü ~aat 16 da icra kılınacağın
dan evsaf ve şeraiti görmek istiyenle· 
rin her gün öğleden e\'el n münaka a· 
ya girmek istiyenlerin dt ''akti rnuay. 
yeninde komi .}'Onumuza müracaatları. 

(2) 

.. • 
Gülhane hastanesile askcrl Tıbbiye tatbikat hastanesi İçin 

5000 kilo francala pazarlık suretile satın alınacaktır. Pazarlığı 

8 Haziran 931 pazartesi günü saat 14 te icra edilecektir. Talip

lerin Harbiye mektebindeki satın alma komisyonuna müracaat 

etmeleri ilin olunur. 

• 
Askeri mektepl~rle hastanelui ıçın 8000 kilo tereyağı ve 

20,000 kilo beyaz peynir iki f&rtnamede olarak kapalı zarf ıu· 
retile alınacaktır. ihaleleri 29 Haziran 931 Pazarle~i giinil saat 
14.30 da Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra kalına
caktır. T eliplerin şartnamelerini görmek için komisyona miiraca
tJarı \'.e iştirak için de hazırhyacakları teklif mektuplerını yevmi 
ihalede saati muayyenesine kadar müselsel :numaralı ilmühaber 
mukabilinde komisvon riyasetine vermeleri ilin olunur. 

.. . ... 
Kilo 

190.000 koyun eti ) Bı'r l Askeri mektep ve 
23,000 kuzu eti ıartnamedt J hastaneler 

100,000 Sığır eti } Bir ıartrıamede } 
20,000 Sığır eti . d 
1 O,OOO Ko t' ( Bır f&rtname e 

yun e 1 
\ Maltepe · d kt b' 1,000 Kuzu eti 
1 

pıya e me e 1 

Askeri mekteplerle hastaneler ihtiyacı için balida cinıleri 
hizalarında yazılı mıktarlarda koyun, kuzu ve sığır eti ayrı ayrı 
üç şartnamede olarak pazarlıkla alınacaktır. ihaleleri 6.haziran-93 t 
cumartesi günü saat 14 te Harbiye mektebindeki mahalli mah
susunda icra edilecektir. Talipleri ıartnameıini görmek için 
komisyona müracaatları ve iştirak için de vakti muayyeninde 
hazır bulunmaları ilin olunur.. (229) 

Gazetemizde neşredllecek resmi llAnlar 
Ücretleri resmi daire veznelerinden ödenen illnların kabul 

ve neşri için resmi ilanlar Türk Limtet Şirketi namile bir mü· 
essese vücuda getirdik. Bu sayede ilan i~Jcrimize daha esaslı 
bir intizam, dairelerin ilan iılcrine büyük bir kolayhk temin 
etmiş oluyoruz. 

Daireler bundan böyle ilanlarını gazetelerimizde neşri için 
bu müesseseye vermekle iktifa edebilecekler ve artık kendilerini 
bunların neşrini takip külfetinden tamamile kurtarmış olacaklar
dır. Müessesenin teşkilatı bu yolda yapılacak külfetleri tamamile 
kendi üzerine almıştır. Hassatan bunların gilnündc neşri resmi 
muamelelerin tekemmül noktasından pek mültezcr.ı olduğunu 
bildiğimiz için bu noktada alikadarların emniyet ve memnuni
yetini mucip olacak bütün tedbirler alınmıştır. 

Müessese 1 Hazirandan itibaren çalışmıya başlamıştır. Mer· 
kezi lstanbulda Ankara caddesinde Kahraman zade hanının 
3 üncü katındadır. 

Gazetelerimiz bu nevi ilanları bu müessese elinden kabul, fa
turalannı bu müessese namına tanı.im ve bunların ücretlerini bu 
müessese vasıtasile tahsil edecektir. Gazetelerimize verilecek 
ilanların gazetemize ait olduğu kaydile ve hpkı gazete idareha. 
nesine teslim ediliyormuş gibi tam bir itimat ile bu mUeueseye 
verilmesini rica ederiz. Bundan böyle idarehanelerimize gelecek 
bu nevi ilanların da bu müesseseden geçirilerek muameleye 
konacaktır. 

Haddi zabnda resmt daire lllnlara olup da bedelleri 
olAkadarları tarafından peşin ödenen lllr.ların rosmt llln• 
lar şirketinden geçmesine IOzum yoktur. Bu kabll mahke· 
r.ıe ve icra llAnlar• dolrudan doOruya gazetemiz ldarealne 
tevdi edlfeblllr. 
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Et • Sebze • Meyv• ~ 
Et - (Kilo~u) Dağlıç: 54·60 f{, 611 
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Eml!ıyet .. sandıg~ • GILLETl'E i)rKüçük ilanları 
SATil.lJ{ MOTOSiKLET 

K ~A k •ı" U M U M .. , D H fi 8 ( J Az kullnnılmı:;; Tdyomf markalı bir 
~~ '·ede Muhammen H~~p l !~~~ın !in!'!!!ev'ile Borçlununl • il &J motosiklet satılıktır. Taliplerin mat· 

dl·r H y rde satılır ~ haamızda Muharrem Efendiye mürit• elıLıre kıymetiLiraNo. mevkii ve müıtemtli.tı itml • er e • 
"lft m .,,..., 111'1 m11nr~" ~ <'natları. -.us 1649 437 Balatta Hoca Ali mahalleıinde hama l.'r'~ • ız41.P'.: ·-·-..-

11-'m mmı\!.ı~ ----------
ıokağmda eski ve yeni 66 No. 1ı doksan yedi B 1 k . v · ı " t• Daimi Kirahk oda, ev, köşk v ••• 
artın araa üzerinde kargir dahili ahtap iki a 1 eSlf 1 aye 1 Muayenehane, idarehane -
buçuk katta bet oda, iki sofa, bir kömürlük, cu•• men·ınden•. Ve}tı iknmet için iki havadar oda bir 
bir kuyu uf ak toprak avlu ve ocağı havi bh sofa ve hir helAdan mürekkep bir daire 

hanenin tamamı. Bandırma idarei hususiye akaratmdan şartnamesi mucibince musait şeraitte kiralıktır Ankara caddesi 
Şahver ve Emine Hanımlarla Ali Osman Beı ı"stı"mal edilmek :ıtzere beşsenelik icarı müzayedeye vazedilen otel 52 :'\o. va murncnat edilmesi-814 3860 1587 Uıküdarda Sinan pafa mahalleıinde lhıaniye u 

ıokağında eski 20 ve yeni 28 numaralı üç gazino ve lokantası için ihale tarihi olan 31 mayıs 931 tarihinde 
yüz elli arşın arsa üzerinde ahıap üç katta yalnız bir talip zuhur etmiş ve teklif miktarı haddi layık görül-
on üç oda, iki salon (odalardan biri bodrum- memiş olduğundan 2 temmuz 931 tarihine müsadif perşembe 
da, bir camekanlı ve biri sandık ve kömürlük günü saat on beşe kadar pazarlık suretile verilmesine karar ve-
olarak kullanılmaktadır) bir kömürlük rilmiştir. Talip olanların bedeli muhammeni olan 12500 lira üze-
bir ev altı, malta taılık, kiler çeımeli gusul- B 

Kiraya vermek ister misiniz? -
Trn'lwaya. ickeleye, şimendifere ) akın 
olanlar ınürcccahttr. Saat 9· l 2 arasında 
mlirac:ıuı. lstnnbul dördüncü Vakıfban 

UNIONKOL 

hane, bir matbah iki kuyu ve bahçede havuz rinden yüzde yedi bu~uk nisbetinde dipozitosu ile birlikte alı-
ve üç yüz altmıt artın bahçeyi havi hanenin kesirde Encümeni vilayete müracaat etmeleri ilin olunur. Küçük bir fotograf makinesi sa· 

MUteferrlk kUçUk illnlar 

tamamı. Sadık Bey--========================= tılıktır. Galnta P.K.34 V. Benrubi n<lresi· 
~14 1045 5103 Koca Mustafa paşada Ali Fakih mahallesin- ve yeni Bakkal sokağında eıki 22 mükeıTer ne ynzılm:ı.ı 

de Çukur çeşme sokağında eıki 8 mükerrer 24 - 26 kalp ve yeni 15 numaralı altmış arşın--------------
ve yeni 12 numaralı yüz yirmi arşın arsa üze- arsa üzerinde de ahşap iki katta biri sandık o· Ankarada işi olanlara - (Ankara 
rinde ah tap iki katta dört oda bir ıof a, bir dnsı olmak ü-ı ere beş oda, iki sofa, bir çini antre iş Bürosu), An karada miitahas,!:tS teşkil Ata 
tatlık, bir kömürlük, bir lcuyu ve yüz elli ar- bir kiler, bir bodrum, bir kuyu ve iki yüz yirmi malik yeg:lnc vekıılet, temsil, takip mü· 
tın bahçeyi havi müfrez bir hanenin tamamı. ı üç arşın bahçeyi ve bahçede bir mutfağı havi esscsesidir 

Mehmet Aziz Efendi. bir hanenin tamamı. Vesile ve Esma Hanımlar Ankara • Bankalar caddesi • Anadolu 
10() 376 5842 Ramide Boşnak mahallesinde imam ıokağmda iki tarafa çıkma11 vardlr. han - Posta kutusu: 166. 

eski 2 mük~rrer ve yeni 11, 11 - 1 numaralı 284 1150 6333 Kasımpaşada Hacı Hüsrev mahallesinde eski 

~o 11oso 

&tıo 22123 

991 

798 

1766 

yetmiş iki arşın araa üzerinde kısmen duvar cami arkası ve yeni büyük yokuş sokağında es· 
ta§ından ve kısmen tuğladan ve bir kısmı da ki 18 ve yeni19 numaralı yüz altmış bet arşın 
tahtadan olmak üzere bir kattan ibaret olup arsa üzerinde ahşap üç katta biri küçük olmak 
yedi yüz yirmi sekiz arşın bahçeyi havi bir üzere yedi oda, bir sofa, bir büyük malta taş-
ahırın tamamı. lık bir ocaklı ev altı bir kuyu odun, kömür-
(Senette nıanahır hane gösterilmi,ıe de hane lük ve doksanyedi artın bahçeyi havi eskice bir 
yıkılmıt bahçeye kalbedilmittir., hanenin tamamı. 

Kemal B. 
5965 Saraçhanede Haydarhane mahalleıinde yetil 

tekke sol<ağında eski t ve yeni 1,3 numa· 
ralı altı yüz altını§ ar§ın arsa üzerinde zemin 
katı kısmen ahıap Te kısmen kargir diğer
leri dahili ahşap üç katta yirmi iki oda (oda
lardan biri camekanla bölünmüş diğeri ye
mek odasıdır dört tatlık (ikiıinin ortaaı ca • 
mekanla bölünmüttür) iki kiler dört sofa 
(ve yahut salon bir kuyu harap bir aahrınç 
ve yüz altmıl arşın arsa üzerinde hamam ara· 
balık ve harap mutfak hamamın altında çini 
taşlık sıcaklığı iki ve soğukluğu bir kurnah
dır, bir bodrum ve yedi yüz ıeksen arım hah· 
çeyi ve derununa cari nısıf masura tatlı suyu 
havi tamire muhtar harem ve selamlıklı bir 
koğın tamamı. İsmail Paşa 

126 

268 

700 

1974 

Gülsüm H. 
6334 Kasımpatada Hacı Hüsrev mahalle ve caddesin

de eski 9, 9 mükerrer ve yeni 15, 15 - 1 numa-
' ralı altmı~ beş arşın arsa üzerinde dört oda, bir 
ıofa, bir mutfak, bir kuyu (mutfak on arşın 
arsa üzerindedir) kırk beş arsın bahçeyi havi 
bir çatı altında eski iki kısımdan iBaret bir 
hanenin tamamı. 

Gülsüm H. 
6391 Aşıkpa,ada A~ıkpa,a mahallesinde Haydar cad 

desinde eski 87 ve yeni 107 numaralı seksen 
dört ar§ın arsa üzerinde maa bodrum kargir 
iki buçuk katta biri sandık odası olmak üzeı-e 
dört oda, iki sofa, bir mutfak, bir gusulhane, 
bir kuyu (mutfak ile birinci katın sofasının sıva
sı ve tavanı natamam ve harici sıvasızdır) ve 
altmıı üç artın bahçeyi havi mukaddema aısa 
elyevm bir hanenin tamamı. 

Budapeşte de - Yüksek J\lühen· 
dis mektebinden mezun Macar mühendis 
ev, beton nrmc Ye diğ~r mühendis inıı· 
aana nit haritalan ve kcşincrl, yapıyor. 

Adresi; Beyoğlu ~akız-ağnç cadde No. 
2 kat 2. 

Sabhk ev aparbman,araa,eşya 

Satılık apartıman - Müceddet 
k~rgir diirt kat havagnzı, elektrik terkos. 
nezaret fe, kalade Şişli hnstane istasyon 
Cİ\'arındadır. 10,000 liradır. 

Jsıanbul dördüncü vakıfhan Asma 
kıt 2Q Union Kol 

Kira getiren emli~ alını -
Tramva) a, iskeleye, şümendiıferc yakın 

olnnlar müreccahıır Terhin edıli~e bin 
Jiradnn yuknrı PARA U.~RAZ edilir. !).12 
arasında müracaat 

Istanhul dördüncü Vakıfhın 
t;RIONKOI .. 

6085 Beıitaşta Metrutiyet mahallesinde eski harhiye 
ve yeni Hacı Mansur sokağında eski 9 ve yeni 
2, 4, 113 nıımaralı yüz otuz bet arşın arsa üze
rinde kain iki kıta ikiıi ufak olmak üzere 9 oda 
bir antre bir koridor, iki çıkmaz bir 
banyo bir sarnıç ve yüz doksan al'
trn ana ü~erinde kargir iki katta bet oda bjri 
uf ak olmak üzere iki ıof a bir balkon bir came· 
kanlı antre bir mutfak bir sarnıç bir balkon 
bir banyo birdaraça (bodrum kapısının üstünde 
camekan da vardır) dört yüz altmış dört ar~ın 
bahçeyi havi iki hanenin tamamı. 

1100 

Satılık hane - Şehzadeba~ındı 
Çukurçeşme yanında Tnşhan arkasında 
1\Jarmarava nezaretli 9 numaralı beş oda 
\"e ınüştcmilıltlı müceddet kArgir hane 

Ahmet Efendi saulıktır. içindekilere müracaat. 
1066 Çarşıyıkebi~de Çar.şıyıkebi.r mahallesinde F:s· 11111 lljll !jıPllITillO~ J!jı jf~iJOOI~~ 1 306 

çıler caddesmde eskı ve yenı 83, 85 numaralı yır- lll ll iilllilllll • 

mi iki arşın arsa üzerinde kargir bir katta ÜS· Jandarnıa imalAthanesı 
tünde aydınlığı havi bir dükkanın tamamı. ilanları 

Ali Haydar B. 
6100 Kadıçeşmesinde yarihüsar maslahattin mahal· 

lesinde büyükOtlukçu yokuıu aokağında eski 14 
ve yeni 24 numaralı yetmiı bir arşın arsa üzerin.· 
de kar gir bir buçuk katta dört oda, bir sofa, 
bir toprak avlu, ahşap adi mutfak olarak kuJla
nılan mahalli ve altmış sekiz arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. 

Serfinaz H. 
6127 Kaıımpaıada Yahya Kethüda mahallesinde Si~ 

lahtar Yakup ağa sokağında eski 15 ve yeni 25 nu 
maralı altmış artın arsa üzerinde ahşap üç katta 
dört oda, iki sofa bir avlu, bir mutfak, natamam 
bir taşlık, bir kuyu ve 6 artın bahçeyi havi eskice 

bir hanenin tamamı. 

302 

100 

100 

1700 
Hulusi B. 

1068 Kumkapıda Kürkçü başı Süleyman ağa mahal
lesinde kömürcü sokağında eski 14 ve yeni 11 
numaralı kırkarşın üzerinde kargir dahili ahşnp 
üç buçuk katta üç oda, iki sofa, bir antre, 
bir mutfak, bir kömürlük, bir malta antre, 
bir tulumbalı kuyu bir sarnıç, üst katta ahşap ve 
harap bir balkonu ve iki tarafa çıkması havi bir 
hanenin tama.mı. 

Mehmet Hulusi B. 
941 5724 Balatta Karabaş mahallesinde Simitçi sokağında 

eski 26, 28 ve yeni 17 numaralı elli beş arşın 
arsa üzerinde bir kıta kirgir diğerleri ahşap olmak 
· üzere iki bu-çuk katta ikisi çatı odası olmak ii· 
',zere altı oda, bir ufak antre, bir ufak sofa, bir 
mutfak, bir daraça, bir şahniş, bir kuyu ve ü~ 
arşın aydınlığı havi müfrez bir hanenin tamamı. 

Mm. Ester ve Avram Ef. 
945 5725 Bnlattf\ Karabaş mahallesinde Simitçi sokağında 

eski 26, 28 Vl! yeni 19 numaralı elli beş arşın 
arsa üzerinde bir kah kıirgir diğerleri ah,ap ol-

Ayşe Bahtiyar H. mC1.k üzere iki buçuk katta ikisi çatı odası olmak 
.6139 Hoca pa!ada Hocapaşa mahallesinde Nöbetha· üzere altı oda, bir ufak antre, bir ufak sofa, 

ne sokağında eski 13, 13 mükerer 13 mükerrer bir darnça, bir şahniş, bir kuyu iki mutfak ve beş 
ve yeni 21, 23, 25 numaralı iki yüz kırk be~ ar· arşın aydınlığı havi müfrez bir hanenin ta-
§In arsa üzerinde kargir dahili ahşap üç katta nuımı. Madam Ester ve Avram Ef. 

25 numaralısı sekiz oda (odaların altısı birer soh. Yul<arıda cinsi ve nevileri, mevki ve müştemilatı yazılı emlak 
üzerinde olupyük ve dolap vardır) bir methali, (altmış bir gün) müddetle icra kılman aleni müzayede neticesinde 
bir camekan, iki taılış, bir mutfak musluk ma- hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ed.erı·.k 
halli, bir bodrum bir kuyu, bir sarnıç iki kiler, birinci ihalesi icra ve otuz bir giın müdcJetle müzayedeye vazedılnuş 
iki tahnit 23 numaralı üç oda, iki yük iki so- 8 temmuz 931 tarihine miisadif çarşamba günü saat on dörtten iti· 
fa, bir bodrum, çimento koridor, bir mutfak. haren müzayedeye mübaşeret olunarak saat 15 bu~ukt8: muhammen 
bir aydınlık bir ıahn.iı ve yirmi be~ arşın .. ar!n ıkıymetini geçt!ği tal:dird.e knt'i kararlar~nm._çekılmesı mukarr:r 
üzerinde ah!ap hır katta bır dukkan bulunmuş oldugundan talıp olanların me%kur gunde saat 15 buçuga 
ve mağaza veüç yüz altmıı üç arşın bahçeyi havi kadar Sandık idaresin:. müracaat eylemeler! v_e saı:t. 15 bu~ukt., l 
iki hanenin tamamı. sonra vuku bulacak muracaatlarm kabul edılmıyecegı ve mezkUr P..'U· 

Mehmet Kadri B. lake evelce talip olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkla· 
Şerife Zehra H. rı ve baıka talip zuhur eylediği tal:dirde evelki taliplerin müzayede · 

6236 Horhorda sofular mahallesinde eıki Ahmediye den çekilmiş addolunacakları liı:ıumu ilan olu~ur. 

Jandarma imalathanesi mü· 
dürlüğünden: 

Giresunda 2 No. lu jandar• 
ma mektebi müdürlüğünce mü· 
nakasn ile satan alınacak cins 
ve mıklarl aşağıda yazılı on üç 
kalem hububat ve yaş sebzP.nin 
ihalesi 18-haziran-931 perıembe 
günü yapılacağından taliplerin 
yevmi münakasada mezkOr mek
tepteki satın alma komisyonuna 
müracaatları. 

Kilo Cinsi 
3500 Patlıcan 
2500 kırmızı domates 
2000 Sakız kabağı 
50CO taze fasulze 
1700 erimiı sade yağ 

140000 meşe kayin veyahut 

3000 
14700 

6600 
9882 
1500 
1500 
1500 

çınar odunu 
kuru üzüm 
arpa 
saman 
ot 
pırınç 

Mercimek 
kuru fasulya 

ZAYiLER 

Ortaköy yatı mektebinden 929 
senesinde mezun oldum. Şaha· 
detnamem zayidir. Yenisini çıka· 
racağımdan eskisinin hükmi 
yoktur. Ali 
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Ticaret odasının müsaadei mahsusasile yalnız 1 ila 16 hazirana kadar 

Kostümler .. Pardesüler-O 
Muşambalar 

Ve salreden mürekkep milhlm stok 
üzerinde 

fialata~a-Kara~öy~e Kôin, 

Bütün dünyada 

SENEVİ 
Türkiyede 

50 senedenberi 
sahlmakta olup 
herkesin takdi-3,500,000 çift 

Sahlmaktadır 
NORT BRITIŞ LASTiK 

rini kazanmışhr 
AYAKKAPLARI 

Piyasada Mevcut Ayakkapların En Sağlamadır. 

SATIŞ YERLERi: 
Jstanbul ciheti Türk Anonim lastik şirketi· 

Ali Kemal. Şehzadebaşı ~o. 120 Meydancık No. 68 
Vertanesyan ve Horasanciyan -

Ali Rıza· Kalpakçılar i\Jahmutpaşa 
No. ı 24 Kavaflar Balat 

Babkçayan Agop _ ı Jacıköçek ca- Vitali Benşussan • ve şeriki Se-
rnii No. ı .'3 petçi Han 

8 k Z d 'b h' Zeki Rız1 · (.\Jilli .pM) Jlamidi\e 
ıça çı a e ı ra ım - 1 şender caddesi No. 11 

boğazı No. 14 
Gurpikyan, Doğos- Sultanhamamı Bevoğlu ve Galata ciheti 
Hacı Ali Zade Mehme;"~r:f1 - Azlzof' Şari - BüyükdeNo.c~~~~sıi 

:\J:ıhmutpaşa ~o. 98 is mail Hakkı - T opcular caddesi 
ibrahim Ağa Zade Eyüp Mus No. 130 

tafa - Büyük Kınacıyan ! lan altın · "pekliyan Karlo - Tekke Yük-
No sekk:.ldınm No. 623 

Mehmet Nuri - Dhan~olu No. 6•1 (ı;, ı1arinos - Tünr.\ sokak No. 2 

Müstafa Selami· Yenicıımi ~o 86 88 Papazyan Artin • Yüksekkaldırım 
Papazyan Mihran - l\lahmutp:ıs:ı No. 42 

No. ııs ın Beşiktaş ciheti 
Tavacıyan, Karnik - Kalpakçılar No. 42 Kırasas Leonidas • Köyiçi No. 3 

Kadıköv ciheti 
Aktaryan, Haçik • Pazaryolu No. 148 

T eteosyan, Artin - ,. ... ı 50 
Yazıcı yan, Bedros - • ,. ı ı 2 

Üsküdar ciheti 
Ahmet Hamdi • Çarşıboyu No. 

161-2 209 
Hasan Nazif bin Ali - Haki

miyeti milliye No. 80 
Suat Nazmi· <:arşıhoyu No. 161 

Büyük ada 
Mehmet Hasan .. &t11fqıazan cad

desi No. 12 

Yeniköy 
Simonides, Simon • Köybaşı cad

desi No. 78 

Sarıyer Tertsakyan, Melkon - ;\lahmutpa- Yusuf Ziya· ll:ı$fırın caddesi No. 

5:5:5:5:=:=::==şa==K=o.5r=3=9=::=:=:=:=:=:::=5:::55::5ı59.525ı===Y=e=rv=a=n=t==A=g=o=p=:::::;:::;:::;::51~ 
Bakırköy Tapu Müdürlüğünden: 

Tarla Tarla Bahçe Bahç.: Metruk hane 
D6n0m Dönilm Dönlim Dönüm ve bahçe 

., Bekir Mustafa Anastas Dimftri 

Tenzilat 
~oyn erniu 

nıaıozasın~a 

Tahlisiye U. müdürlüğündel1 

Deniz ildnı 
Karadeniz-Boğazı 

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

o 1 
Arz 41, 24, 30, şimali 

1 ~ ı ' 
T uli şarki Grenviçten 29, 09, 30 tul 

ıı .,, 
Bulunan Fener işaret gemisi yerine her üç saniyede bir f1 

tekli ziya gösteren, ıatülbareke ve her dakikada muntazam f•fı 
lalarda dört çan sedası veren bir ziyala şamandıra 1 Haziran 9 
tarihinden itibaren demirlenecektir. 

Ziyalı şamandıranın ziya müddeti 0.3 saniye ve husuf 111ocf
deti 2.7 saniye olup gardiyansızdır. 

Ziyalı pmandıranın evsafını tetkik ve kontrol için fener it" 
ret gemisi kemafissabık fenerleri yakmakta olduğu halde bir af 
mOddetle mevkiinde kalacaktır. Ziyalı şamandıranın irtifaı doıı-' 
metre ve mesafei rüyeti takriben (14) mildir. Fener işaret geff 
sinin kaldırıldığı tarih ayrıca ilan edilmiyecektir. 

/flRADiU~ 
1 ~0 O üi \ t HAliS ıMç ÇELilli 1 ff 
-

EMSALSiZ 
TIRAŞ 
B 1 ÇA G I 

Halis İsveç çeliğinden gayet ihtimamla imal ve fenni mikra" 

kopla kontrol edildiğinden rekabet kabul etmez dereced' 

metin ve diğer bıçaklara nisbeten ehvendir. Bir tecrübe lıj' 
fidir. Şahsi menfaatiniz için her yerde arayınız . 
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Andonaki 
Marya binti Todori ror Horhoruni Beyoğlu Tokatliyan yanınd• 

., Mehmet Ferat Ef. Domina ve Manto ve Patra • mektep sokakNo5. 
Kalyopi ve Yorgi Cilt ve emrazı ziihreviye tedavihanesi 

Filip veledi Mihal ------- IJer gün sabahtan akşaml kada ----

8 
4 

1 

Marya bin ti T odori 
,, Abidin Abdullah Ef. Vangel veledi Nikola 
,, Manol ve Aleko 
., Yan Manol 

Litroz ka~yesinde balada isimleri yazılı metruk haneler ile 72 dönüm bahçe ve 279 döniim 
tarlaların .kezal.ı~. yukarıda isimlerı yazılı kimselerin iskanı adilerine tahsis edilmiş. Kayıtlarına te
tsad~f ed~lmedıgın~en ~e~etsiz lasarrufata kıyasen muamele icra kılmacağı~dan bu yerler üzerinde 
resmı re~ı .. n ve hacız gıbı alakalara olanların bir ay zarfında Bakırköy kazası tapu idaresine müra
caatları ılan olunur . .. . 

Safra kariyesinde mübadiJ Kara Kostiden metrulcen Kozana lrnsabası muhacirlerinden Hasan 
!ahsin Ef. nin iskanına tahsis edilen 47 No. lı hane ve ahır için mumailt:yh namına tapu senedi 
1~ derd~st isede tapu kaydma destres edilemediğinden senetsiz tasarrufata kıyasen muamele icrası 
tabıl oldugundan bu hane üzerinde resmi rehin ve haciz vesaire gibi iliıikleri olanların bir ay zar
fında Bakırköy kazası tapu idaresine müracaatlara ilin olunur. 

R \KTf:RIYOl.OG 

Kavaklıdere Dr. ıhsan samı 
DOK TOR R.\KTF:Rf) 01.0JI tABOR.-\Tl'VARI 

TOrkiyenin yegane asri ~ - n. r ----~il Umum kan talılilAtı . Frengi noktai 
Şarap Fabrikası. Yerli C7""'f"!Z. \...emat nazarından (\\"a~ crman teamülü) kan 

Ş --~ Dahiliye hastalıkları mutahassısı kürC\ vau ~anlm:ısı, ıifo ve ısıtma 
araplanmızan en nefis lı:ı ıalıl;ları ır~hi i. idrar, balgam. ce· 

Ankara • Kavaklıdere Cumadan manda her ırun o~ledrn h Ü 1 sonra :.-:ıaı ( 2.30 dan 5 e l kııdar ra aci, kazurat ve !'U tahlilAıı, ltra 
Çankaya lstanbul - Ga- 1 ı~tanbulda Di,·an volunda ( 118 ) nu- r:1il\roskopi, hususi :ışılar istihz:ırı. 
lata, Ômer Abi" Han 1 maralı husu~! ı-abine~inde dahil! has- 1'anın üre mikrarının ta,·ini ve kanın '- 1 •edimantation sür'ari. · 

ııılıld:ırı mua\ene ve teda\İ eder. 
No: 12 ·ı c efon lcıabnul 2398 Di\'8n\01u"nda ~ultan i\lahmut tür-

~11111111 .......... - .... illl .. Iİİ~ ı ... __ .. ._b•l•Si •~l.·o·:•ım89 •.• ·ı.·e.lemfomn•listm. m2m9m8il. .... 

Cibali Fabrikaları müdürlüğünde~~' 
Fabrikamızda nümuneleri görülecek olan hurda eşyadan ~' 

olarak tahminen töobeki bezi (3000) derisi (900) tiftiği ~~) 
ip (150) bez kırpmtalan (50) çember (4000)demir ve çelik(~ 
dökme maden (2000) yatak kasnak ve paraket (3000) pırı~ 
(500) haziran 15 saat onda alenen müzayede edileceğindeP t 
lip:eri (100) lira peyle fabrikada bulunmaları. ,__/ 

Uan 
Bolu VilAyetinin Mudurnu 

kaıasınd• Yagcılar köyüne ci
var Haftancık namı devlet or· 
man:nda kati plan mucibince 
senevi 1571 metre mikaptan 
beş senede 7855 gayri mamul 
metre mikap göknar eşcarı ka
pal. zarf usulile 21-6-931 tarihi
ne müsadif pazar günü saat on· 
beşe kadar müzayedeye konul
muştur. Tafsilit almak ve şera· 
iti müzavedeyi anlamak istiyen
lerin Ankarada Orman müdüri-
yeti umumfyesi lstanbul ve 
Bolu Orman Müdüriyetlerine 
ve taliplerin yevmi ihalede 
teklifname zarflarını _ müs-

Defterdarlık llAnl•l'I 

K' 3 ve 1ralık ev: No. 1, ; 

lief endi soka<n, Abb
9

" 
l"t 'ktıl.,. 

ağa nıahallesi, Beşı "Ş' 
jki katlı 6 oda sair 111LJ 9 
teınihit. senelik kiı-91~ 
1 ( 1. 1 • 1 , , ~ç 

I" • ;rn, <ıra anıa ~ 9sı 
arttırnıa 7 hazinınfttf' 
pn za r ~ a at 1 5 t e De 
darlıkta (M-'2B ~ 
teshiben Bolu Orman rP1co..,i' 
yetinde müteşekkil ihale . ~ 

.. t lernelefl yonuna muracaa ey 
o'.unur. ~' 

Mes'ul Müdür Refi.il 


