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Bir feragat 
\te fedakarlık 
lliinıunesi 

~~il haf ta içinde beynelmilel ilim ve 
•ld~Yat ~~yatında mühim bir hadise 
~l'is llrüksel darülfünununda fizik 
a~. atr Yapan profesör Pikar ile mu-, 
"Ilı lGr • bit b er hususi şekilde yapılmış 

IQak ~1?n ile bazı fenni tetkikat yap. 
~ihd •çın havaya yükseldi. Tamamite 
IQUd:n kayboldu. Tahmin olunan 
•ıııı . '.t Zarfında geri de gelmedi. o. 
'1ıı ~Çın artık herkes bu iki fen adamı
llıak eşeriyete yeni bilgi ufukları aç
IQetııı~~lunda kurban olduklarına hük
~Yt ge başlamıştı. Fakat aradan e
ia ..\~heyecanlı bir zaman geçtikten son 
~Q h illere indiği, ayni zamanda yapı
~reuavaı tetkikatın tam bir muvaffa-

.. ' neticelendiği anlaşıldı. 

Meb'usluk 
intihabat bugün 

yapılıyor 
Dün bir müstakil 

namzet mtira
caat etti 

1~1~'1lı.di bütün cihan matbuatı aslen 
'i l{·~e)ı .olan profesör Pikar ile mu:ıvi
~liıı' e~ın fevkalade cesurane tecrübe
~~ t e aıt tafsilat vermekle meşguldür. 
l~tle a.rsilatı gördükten sonra garp rnil
lttı ~illin her sahada bugün vasıl olduk 
\~ıa~ıerakkiyatı anlamak daha ziyade 
d~l taşıyor, MalUmdur ki bütün me-
1~ aa·'takkiyatın sırrı buhar, elektrik, .J 
l/ııi 1~re ~bi tabii kuvvetlerin mahiye- .. , .. 
~ hıı. hkık etmek ve bir takım keşifler ~unhal bulunan meb.~sluk~~r ıçın 

)Siyasette 
) teslis mi? 

(Falih Rıfkı ) B. Milliyette 
yazdığı bir makale ile lstan
bulda çıkan bir gazetenin neş
riyatı üzerine nazarı dikkati 
celbediyor. Çünkü bu gazete: 
•Memleketi kurtaran kahra· 
man Mustafa Kemal çok muh
terem olabilir. Reisicümbur 
Mustafa Kemal gayri mes'ul 
olabilir. Fakat Halle fırkasının 
reisi olan Mustafa Kemali is
met Pş. hükumeti ile beraber 
tenkitlere muhatap tutmak 
doğrudur." tarzında bir man
tık ile Gazi Hz. nin yük!ek 
şahsiyetlerini adi politika de
dikodularına karıştırmak isti
yor. Hakikaten Falih Rıfkı 
B. in dediği gibi sanki Vah
dettin ve damat Ferit mezar
dan kalkmış, Kürt Mustafa 
Bcyazıtta tezgahım kurmuş, 
Kuvai Milliye muhakemesinin 
fezlekesi yapılmaktadır. Sanki 
memleket Cümhuriyet Halle 
f•rkasmm elinde batmış da en 
küçük müntesiplerinden en 
büyük reislerine kadar bütün 
aza ve erkana mes'uliyet di
vanına çekilmektedir. 

Kad•nlar birliği kongresi 

Kadınlar birliğinin senelik kongresi dün saat dörtte yapJldı. 
Reis Latife Bekir H. celseyi açtı ve sonra kongre reisliğine Kız 
Muallim mektebi müdürü Nebahat H. seçildi. Umumi kitip Aliye 
Esat H. idare heyetinin bir sene ıarfında yapmış olduğu işleri 
bildiren raporunu okudu. Bundan sonra Belgrattaki kadınlar 
kongresine birlik namına giden ve orada Türk kadınlığı hakkın· 
da bir konferans veren Seniha Rauf H. kongreye ait malumat 
verdi. Birliğin gelecek sene biraz daha fazla çalışması için iza
Jarm arttınlması da görüşUldü. Son olarak yeni idare heyeti 
seçilmesine başlandı ve Latife Bekir, Saime Faik, Lamia Refik, 
Nebahat Hamit, Ruhsar Nazmi Nuri, Reşide, Aliye Halit Fahri, 
Aliye Esat, Seniha Rauf, Mühibe Riza H. lar kazandılar. Yeni 
heyet hafta arası toplanarak aralarından reis ve umumi katibi 
seçeceklerdir. 

Papaya hörmet! 

~il' tabii kuvvetlere hakim olmakta. bugun lstanbulda ve dıger vılayetle
~~~itekim bugün herkesi hayrette ri~izd~ ~nt~habat ya~ıl~~aktır. Şehri-
4~ ıı telsiz telgraflar radyolar te- mızdekı ıntıhaba darulfunun konfe
~ Z!onıar hep bu sayede husule 'gel- rans salonunda sabahleyin sekizde 
\Mır. Bununla beraber iHm ve fen a- başlanacaktır. İntihap saat on beşte 
~~a.~ .~er gün mevcut keşiflere ye- bitecekt~r. Tefti~ heyeti dün hazırlık
,~ 11.t ılave etmek için çahsmaktadır. larda ugraşmıştn. 
~ bll cümleden olarak pı~ofesör Pi- Dün teftiş heyetine İbrahim Lütfi 
\~.da. senelerdenbe · bir fikri sabit Efendi isminde bir zat gelerek bir is-
~ lQde ilmi b'r ka raıat be~Jiyordu. A- tida vermiş, boş meb'uslukJardan bi· 

Acaba sahiplerinden biri 
Bali ismindebir Rum olan bu Fakat inkdAp şiddetle 

Enver paşa 
Bir geceyi koynunda geçiren 

gUzel kadına ne mektul'u 
vennlştl? ... 

'ıla 1 n :; · · · .. t k'll tl•V• · k l~ ( ttn dahili kuvvetini teşkil eden rı ıçın mus a ı en namze ıgını oy-

gazetenin mubanirleri yaz- ' müdafaa edilecek 
dıkları suallerin manasını iyice . 
düşündiller mi? "Hep ismet 
~f· ya hücum ediyorsunuz. 
ısmet Pş. Başvekillikten çekil-
mekle mesele halledilmiş ola
cak mı? Hem Gazi devrinden 

1\ı l'ayons cosmiques) denilen esraren muştu~. Galatada Bereke~za.de ma· 
'i ~ ua vardr. Ve bu şuaın mahiye- hallesmde oturan bu zat ıstidasında 
4' ,~te anhyabilmek için hava i!;in- me(lise girerse yapacağı işleri madd , 
~~t°zdan mümkün olduğu kadar u- madde açıkça anlatmaktadır. Bu zat, 
ltıJi'ıtıak, hic olmazsa (16,000) metre halk ve esnaf için kredi müesseseleri bahsederken niçin Gaziyi 
~ kadar ~gitmek lazımdı. açılmasmı, küçük esnaflığm ve bazı mes'ul tutmuyorsunuz?,, de-

'a~1 aıhtıki (16,000) metre irtifada in- sanayiln yalnız türk tebaasına tah- mekle nasıl bir maksada doğ· 
~l drı. ~neffüs etmesi ve yaşaması ka- sisi~ milli sanayiin gürnrükl~ hi_m~- ru giftiklerini iyice kavradılar 
~p ~ıl~i. Onun için buraya kadar çı- yesı,_ ~uamele ve kazan~ ve~gıle~nın mı ? 
'-ret kıkat yapabilmek ancak hususi tanzımı, hayat pahalıhgr ıle ugraş- Bu gibi kUstahane ve cür-
~loııi ~apıimış bir br lona ve yine bu m_ak, işsizliği kal.dır~ak, hapisin ye- etkarane sualleri irat edenler 
~ JlhÇınde hususi şekilde hazırlanrnıı:: nıden konması ınhısarların kaldırıl- mesuliyetten evvel hangı' ku-
h, 0r.a. tuvara ihtiyar gösteriyordu: ması_n. iste_mek. te_dir. İstidası dün poli-

h ·~ b 3" sur ve kabahatten bahsetmek 'laı .... Uyük bir masraf mes'elesi idi. se gondenlmıştır. h 
~. "So ı istediklerini tasri etnıelidirler • . "'\J: .• t Pikar büyük salahiyeti ile ',a- Cümhuriyet Halk fırkasının stan-
)e '41t lı ı b ı ti · s d tf R Zi t- Halk fırkası ve hükumetinin Otıla e çikalı alimlere izah etmiş .u na~e e_rı a ~ ın . ıza, yae Faşistlerin içtlmaınıı. riyaset eden 
~ o}d ta kanaatinin tamamen sami- tı~, Alahattın Cemıl, ~ıt.at Be!.ler- mes'uliyeti mucip görülen ic· Musolini 

Türkiye harbe girer:Ken gizli
ce Enver Paşanın koynuna gir
meğe muvaffak olmuş şuh, f et
tan bir Amerikalı kadın vardı ki, 
Almanya hesabına casusluk ya
pıyordu. Bu kadın, bir gece ya
rısı saraydan otomobille çıkar
ken yakalandı, bayıltıldı, bir o
tomobile atıldı ve şehrin meçhul 
bir tarafına götürüldü. Göğsün
de gizli duran mahrem mektup 
da yakalandı. 

b tıtunu ve fenni esaslara müste- dır. Bu namzetlerle bırlıkte musta- raatı ne olduğunu göstermeli 
ltJ~ Qfltt?duğunu göstermiştir. Bu su- kil n. amzedin de ismi intiha psaJonun dirler. Roma, 4 (A.A.) - Faşist fırkasının 

iı ı. d k k direktuvar heyeti M. Musolininin ri-ll la. ınütehassısınm emrine ( toO) a ı tahtaya yazı laca tır. ._.,,.__,_. ___ _,,_.., __ • _________ _. 
~ ~~Çika frangı verilmiştir. Prof e- yasetinde toplanarak katolik dinine ve 
~1~11 bar bu para ile kendisine lazım yeni t a 1 i m 8 t name m u c i bin ce Papaya karşı derin ve sarsılmaz bir 
~tt alonu ve 13.boratuvarı yapmış, hürmet hissi duyduğunu teyit etmiş, 

'~t ~belerinde muvaffak olamamış, fakat faşizme aleyhtar eski veya yeni 
~ e ısrarla maksadına doğru gi- her hangi bir taazzuvun her hangi bir 

tıııı~ıı tecrübesini yapmış ve bu de· 
~ affak olmuştur. bayrak altında himaye görmesine göz 

ı. l'ofes·o·r P'k te "b · ·· h yummarnag· a kat'i surette azmettiğini 
llllttı ı arın cru esı şup e-

l. ~lıf seyahatine çıkmaktan daha beyan eylemiştir. 
~ ~e ;ıceu idi. Bununla beraber bu Direktuvar heyeti faşizm teşkilatı 
~ htt en. adamı iki çocuğu ile bera- reislerine bu direktiflerden müllıem 
~'tın.ç hır zevcesini evinde yalnız olmaları lüzumunu bildirmiş ve bu 

. t~ı·a h~rakarak muhakkak bir ö
~ltıetrt~esıne doğru gitmekten çe
bu)'u? nihayet büyük fedakarlık 
Şay lrıaksadına varmıştır • 
. "-•anı dikkattir ki daha şimdiden 
lihes1:tıPa alimleri profesör Pikarın 

münasebetle inkılıip uğrunda ölenlerin 
inkılabın kime karşı ve ne pahasına 

olursa olsun şiddet ve kuv,•etle müda· 
f aa ~dilmesini istediklerini hatırlat

mıştır. 

Yeni bir layiha 

Bu kadım yakalıyan İngiliz 
intellicens servisi idi. Onlar da 
güzel bir kadını alet olarak kul
lanıyordu. c. z. 211 

- SONRA NE OLDU? 
Her halde bunu soracaksınız. 

Bunu bize sormayın ve : 
İsimli tefrikamızr takip edi

niz. Bu meraklı ve müthiş mace
ra orada en gizli tafsilatile anla
tılmaktadır. 

~ ttıuh?den tahmin edilemiyecek ka-
4 aıo tın neticeler bekliyorlar. Me
al' "lrlların dahili kudreti bir gün 
ı~del~ktrik kuvvetleri gibi insan 

11 
il.t-t ltesıne tabi bir hale getirilebi

~as kı ne makineye, ne de ntotöre 
>ı.,tul>alnııyacağını bir kaç saat için
~tıt a~an Amerikaya gitmek kabil 

Ucretli memur' arı 1 maaşları .. . . . 
1 t 1 dll k ? yesı ıçın gonduılen cedıye. . emirleri 

[ .\. iddia ediyorlar. Bu tarz id
lt tarafı 2 inci sayıfada ] 

.AtefuHet AsUH Sinema gişelerinde vaziyet! 

nası esv ye e ece .~ 
• . balıgi o memurların maaşının tediy~ye 

Ankara, 4 - Maliye vekaletınd' kafj gelme:ıs, diğer memurların ma-
yeni bir kanun layihası hazırlanarak aşından mütenrsiben kesilerek tediye 
heyeti veh.ileye verilmiştir. edilecektir. Bu kanun bilhassa ücret. 

Bu 15.yihaya göre bir dairede ça· li memu::. ları nz kullanmak gayesile 
lışan memurların, ücretlerinin teısvi- hazırlanmıştır . 

l' 't-tı 
Hiç Bir Zahmet Mukabili Olmadan Muhtelif Kıymette Hediyeler Kazanacaksınız 

'et, P ettiljlmiz kuponsuz piyanko numaralar1nı gazetemizin başh!lintn sa§ tarafında neşrediyoruz. Bu numaralar ancak on beş glin devam 
c~ktır. Bunları biriktirmek, sonra matbaaya getirmek veya göndermek gibi zahmetlerin hiç biri yoktur. Numaraların neşri bitince kur'a 
~ çekilecek ve kazananlar llAn edilecektir. Bin kariimlz muhtelif kıymette hediyeler kazanacaktır. 

lrın~iye 40, ikinciye 30, üçüncüye 10 lira ikramiye verilecektir. 



~ 2 -VAKiT 5 Haziran 1931 

Atina mektubu 

Yeni matbuat kanunu 
Muhalif gazetelerin M. Venizelosa şiddetli Tasarruf için Devlet bankası üç idam 

htlcumlarına sebep oldu. "Hürriyete biltçe encümeninde idare mecusı yar1n ilk bunlardan biri kati"' 
zencir vuruluyor,, diye feryat ediyorlar • hl ıçt1maını yapacak yeni r Cereyan.. Ankara, 4 (Telefon) - De\·let ban- Sllll ijJdilrmiİŞ 

Atina, 18 (Hususi muhabirimizden) cümle, 1"enerbahçenin Singer namında Ankara, 4 - Bütçe encümeninde u- kası idare heyeti cumartesi günü ilk Uşak, 4 (A.A) - Uşak Ağır :: 
- Son günlerde Yunan matbuatını i~ bir Çekoslovak, GaJatasarayın da Lim· mumiyetle barem hükiimlerinin ve me- içtimaını yapacaktır. mahkemesi Alaba köyünden vur ~ 
gal eden en mühim mes'ele1erden biri, her isminde bir İngiliz antrenörleri var mur kadrolarının tadil edilmiycrek Bankanın umum müdürlüğüne Zi- ağayı 11 yerinden bıçakladılitan saıı~ 
Yeni bir matbuat kanununun tanzimidir mış. Şurası muhakkak ki Yunanlılar. yalnız maaşı a~lilerinin darbedilmekte raat bankası umum müdür mua,·ini ensesinden keserek katleden e,·ıatl ~ 
Bugün Yunanistanda mer'i olan mat. Jstanbulda cereyan edecek maçlara olduğu esmali adediyenin tebdili hak- S F h tt• B . t .· 1 • k . ları lsa. ve lbrahimi idama mahkılJll 
b t k •• k d h ·rı· ·· k bil ··k b. h · t tf ı k a a a ın eyın a3 ın o unacagı U\· ua anunu, ıemmu a e , ı ıra cu- pe yu ır e emmıye a ey eme · k d b' d B . t mı'ştı·r n a ır cereyan var ır u vazıye - · ti ·· ·J kted' • rilmleri hakkında pek zaif ahkamı te ve ild memleket sporca gençliği a- • 'e e so_y enme ır. .. .. · ıe bt 

' t b ··ı·· ı · · d k ı k Kaltaklar koyunde karısını •P .~ muhtevidir Herhangi bir t;..'lhı ı:.eref rasında başhyan bu temasların Türki- e u un memur ann ) erın e a ara v • • •• t dv 
• • la"" ' s . • . ~ t k ··d· . k ~ · k Mili l M li i d gan zevce katılı Gulmez Mehme ve haysıyetine matbuat nsrtasile va- ye ıle '\ unanıstan arasındaki d06tlugu ve e au ıye, azanç vermıyere e ec s n e . ~ 

• vU ·• t · · · k · d -· · T .. rk 1 ğ 1 • d. ld • d 1 ıdama mahkum olmuştur. ki olan bır teca zun, aılını cezalan- ta ·vıye e ecegını ve u sporcu u u ya nız şım ı a ıgın an az para a ma. 
dırmak için senelerce mahkemelerde nun Yunanlı sporculara pek hararetli sı lazım gelmektedir. iki idam mahkQmuna elt ka• 
uil'8fmak JMcburiyetindedir. Neticede bir istikbal hazırladığım kaydeylemek Bu encümende serdedilmiş bir fikir rarlar tasdik edildi Turizm 

1
,_ 

elde edeceği netice de bir hiçten ibaret tedir. Yunan gazeteleri OJfmpiyakos d. ' Ankara, 4 {A.A) - B. 1\1, Meclisi Murahhaslar Peştede dUrt 
kalır. M. Venfzelos, bilhassa bu kabil takımı ile lstanbula gönderdikleri ır. bugün Reis vek;li l~efct lleyııı riyase- lçtlmalarını yapblar 
matbuat cerafmini cezalandırmak için spor muhabirlerine, maçın tafsilatını, tinde toplanmıştır. p t 

4 
(AA) _ l\I T rfıJll; 

yeni bir matbuat kanunu layihası tan- hiçbir fedakarlıktan çekinmiyenk Yakındabaşlıyoruz . . . eş. e. · . . acar. 
0 

•• .,,e~ 
zi ttl b• ı· · k ~ f ı telgrafla ı dakik d k. BalıkESirin Yersun nahiyesınin A- kılalı ıdare heyetmın da,·etı u ffr m e l'e me usan mce ısıne sev e..- mu assa r a ve a a ı- Tü k T . k 1 .. h.. . . R ., S• 
mek istedi. Fakat fırsatı ganimet bilt!n ka kaydederek bildirmeleri için tali- gırlık mahallesinden Mustafa Yusuf r ~~n~ ·u u ~ reısı eşı et~ 

t · ;t' 'il.· t· · d · h ı k ·ı Reşat N i beyi ll K · h. · ct Bey, katıbı umu mı Cevdet AhJll ~· muhalefet matbuatı, derhal: (hürriye· ma yermı;; ır . .ı.'e ıceyı er a an e- ur n ve gazın aracavıran na ıyesın e .. .. .. ~ . or ~ 
ti matbuata) zincir Yuruluyor, balkın rine bildirmek için tertibat almışler- i fi f Eskihisar köyünden Ömer oğlu ilim· mu. durlerden Şukru Ah ve do\ftf•t ıf yen ve ne seser M hı B ı P ı lmş· .~ lisanı olan matbuat susturulmak iste- dır. Olimpiyakos, salı günü İstanbul- metin ölmü cezalarile tecziyeleri hak· zaı a r e~ :r . eş eye ge ti" 

d ı · ·ı t · w k Peşte Şehremını Rıpkanın rlya-cıe nlyor feryadile ortalığı velveleye ver- an zmır vapuru 1 e ıı:nırc ugnyaca kındaki hükümler tasdik edilmiştir. . . • . rt )t 
~ller n hükilmetl müşkül bir vaziyete ve Karşıy~~ kUibi.le hır maç yapbk- trn~a Ma.car ~u~ızm teşkılatı ıdll dıt· 
sokmak istediler. Yunan b~cwekili M. tan sonra donecektır. • • ,, Harcırah kanunu yetı azasıle bırlıkte toplanmışıartıil ~ 
:VenJzel08, tanzim edilen JAyihanın, . Tarafeyn murahhasları muk3 f 
lı ·· · ti tb tı tahd"I t -•· · Ankara, 4 (Telefon) .l\lalıye ,·ekale- ze muamelesinin kaldırılmasmı )ti~ 

urnye ma na ı e men. gayesı A l k G • f ı· d . b' h h k 1• . i r 
. __ , :~hd f t d".ı;.; i be . Ç J reVJ. ın e yenı ır arcıra anunu ayı- ve Türle hükumetlerinden temel'" 

nı ~• .mw a e me 16 .n, :yana h h 1 d ll.1 ı· k·ı· 1• 'h 
b k ld ı" ·1ıa l. - ası azrr an ı. n a ıye ,.e ı ı ayı a. megw e karar nrmMerdir. 

nıec ur a ı ve ~yı nın mec ıse sev t tk.k d. :.-
kinden evvel parlamentodaki muhtelif iki idam mahktlmu. yı c l. e ıyor. 

afya.st fırkalar mümessillerinden teşkil k mi l TUrk - Yu_n_a_n,.._m_a_h-kemesinde Gilzel bir hareket . .. .· yeme ye yor ar.. 1 edilecek bır encumen tarafından tdettkt~- İstanbul tevkifanesinde bulunan dUn bakllan davalar Ankara, 4 - İmalatı harbi)"f J 
ki şeklinde bir teklif ser e ı y ili'" 
B•-..LIJln bu t kı·r· k b 1 d;. Hamdi ve Niyazi ibimlerinde iki idam . Türk - unan muhtelit mahkeme- mur ,.e işçileri umumi müdürl .. f 

""Y"a. e 1 ı a u e •• • d - · d lt d b k 1 t B 1 -J ek t skfl d"l ht n mahkumların burunların an lastik sın e a . ı r avaya a ·ı mış ır. u~. a~- rac~tla ~ıkarılacak iki yüzü .. ~ 11 
er t§ e 1 en 1;1~ e ı e~- haklanndalti kararın hapse tahvili ih- dan. b~şı l un~nlılar tarafrndan huk~- caHı. arkadaşlarının maaş ve ücl"'"' 

ciimen matbuat kanunu layıhasını bır t• 1. 1 d _ ..• . ek metımız ale ·h ar lm a r ·e ..,.r 
ı.. ftad beri tetkik .1 1 b 1 ıma ı o ma ıgını ogreıwıce, yem ) ıne ~1 ış z· ra ' zı- rini kendi maaş ve ücretlerind~ pa an ı e meşgu u unu- . d K · · 

• . . . . yememıye başlamışlar ır. endılen- yanı ödeme ve ~ı~~inat ~a,·al~rı.dır. mek surctile temin ederek j , 
yor .. Layiha, ~enüz meclıse Yerılm~dı· ne yemek yedirmek için alınan bütün Bunlar. A~k~ra ıtılafnamesı mucıbınce devamlarına müsaade olunmuıll'J 
li cihetle, encumen tarafından vakı °' tedbirlerden bir fayda hasıl olmam ıs- reddedılmıştır. Altıncı dava Bursalı etmişlerdir. Bu hareket An~ 
.la~. tetkikat resmi h_ir m. ahi.>.·eti haiz tır. Hapisane n tevkif ane doktorla;ı ıır ~ 
·.:ıı - idi y k b bö 1 Ekrem ve Süreyya Beyler tarafından tahassüs ,·c takdirle kar:;ıJanJlll'" 
uegı r. uııa.n a ınesı~ Y ece tet- mahktlmların bulunlanndan lastik sigortacı Jakop Ahradanel aleyhine - •• j 
kik encümenin teşkilini teklif etmek- borularla ölmemelerini temin iç.in mar açılmıştır. Sigortacı kendi ine Selfl. bir çete imha ed~ 
le muhaliflerin feryat ve figanlarma Yi halinde bazı -yler akıtmağı dü"'ün /.. 

r =-- nikte lsta.nbula.. göadeıilnı.ok ÜrLere ve. Ç::ınlnn, J. (A.A) - :::ielet 'bqf~f 
bir nihayet ftrmek maksadını istihdaf mektcdirler. MahkQmlar, aç kalmakta K 'J UpODSUZ rilen yedi denk tüccar eşyasını gön<ler- beri Çankırı, Kalecik n Sungu r 
edi;ro~. Kabinenin bu gayesine muvaf- ısrara başladıkları on dört..günden~ memiştir. Ekrem ,.c Süreyya Beyler yarında şekavet yapan ve 10 gfi~f 
fak olup olamıyuağr pek şüphelidir zi ri hayli zayıflamışlardır. p k 

.. d h f .... d ı·yan omuz bu eşyanın bedeli olarak 580 } .... ransız de Çankırı kövlülerini soyan Çi ~ ra, ıçın e er fr,aa an mümessiller .; ~,. 

balunmasma rağmen muhalif gazete- Bir feragat altını istemektedirler. Mahkeme bu h Gavur lmnm namile maruf-kü~ 
ıer, matbuat kanunu lAyih"'"t behan"'- davayı salahiyeti haricinde görerek met ve iki refiki, jandarma müfl" J ...,. .. - f d k • } k Piyankomoza ait numa· dd t · t" · d k b 1 U dl 
51le kabineye hücumlarına devam edi- ve e a ar 1 ralar iki günden beri gazete- re e mış ıf. rı arasın a vu u u an m sa 
yor. •• • mizin başlığının sağ tarafın- lneboludakl maliye veznedara meyyiten istisal edilmiştir. 

Yunan gazetelerini işgal eden ikin- DUmUDeSJ da neşredilmeğe başlanmıştır. mahkOm oldu Muhafız GUcU sporcu~ 1 
el bir mes'ele Yunan şampiyonu Olim- ( Basmakalcmizdcn mabat) On beş gün devam edecek o- Kastamonu, 4 (Vakıt) _irtişa Zara, 3 (A.A) - Muhafız Gii~J 

'-ak ,,_,___ iki diaların ne dereceye kadar tahakkuk e lan bu numaralı nüshalarımı- sikletçileri saa~ 17 de buraya ı', 
p., os wuumının maç yapmak için zr muhafaza edenler müsaba- kanununa göre muhakeme edilen lf'.J 
latanbula musammem olan sevahati. debileceğinl bize zaman gösterecektir. ve samimi bir şekilde karşılandı Gf" 

.; y 1 b ·· b" · ·· ·· ·· d 'b- kamıza iştirak etmiş olacak- İnebolu maliye veznedarı Ahmet N ıı h 3 (AA) M h f s :..; dir. Atina gazeteler4 bu miinasebetlc, a nı~ ugun ızı~ goz ~nun e ~. lar ve çekilecek bir kur'ada a 1 an, • - u a 1eıl". 
Fenerbahçe ve Galatasaray takrmlnn ret alacagımız şey hır Bel çıka darul· kazanan numaralar tesbit \e Ef. nin muhakemesi bitmiş ve atlıları saat 21 de buraya ı ;! 
hakkmd bi ok ta.f ·ıaı k y fünunu profesörünün ilim ve fen yolun ilan edilecektir. kendisi 3 sene yedi ay hapse Halk tarafından alaka ile kar§'

1 

a rç sı ver~re .. U· da gösterdiği fevkalMe feragati nefis Birinciye 40, ikinciye 20, lar. 
nan takımmm t~tanbulda ç.eün. ıkı ha ,.e cesaret ile beraber böyle bir ilim a- üçüncüye 10 lira ve yüzlerce mahkum edilmiştir. Giresun belediye lntlh•", / 
IDll ile karııl8!1°~ mecb~rıyetınde ka damınrn tecrübesine yardım etmek i~in kariimize de muhtelif kıymet. Kastamonuda IA"vedilen tt 
~~cağmı, bu iki güzide Türk takımının Belçikalıların bir kalemde dört yüz bin te hediyeler kazandıracak o- 1:1 Ankara, 4 (Telefon) - De'·. 
arasında beyne1mi1el maçlarda yetiş- frank tahsis etmek suretile ispat ettik- lan bu yeni piyonkomuzda ay memurluklar rasn - ·shedilen Gireson beledr/ 
mit pek kıymetli ve yüksek oyuncular leri fedakarlrktır ! Binaenaleyh garp larca kupon toplamak ve son- Kastamonu, 4 (Vakıt) - Yeni tihabr yeniden yapılmış ve Halk 
L-' d ~ Türk f y ra bunları matbaaya getire- sene kadrosunda nafı'adan ı'kı' sı namzetleri kazanmışlardır. uwun u6unu, utbolünün, unan milletlerinin terakkiyatı esbabını fot- rek değiştirmek gibi zahmet- Jt 
futboltlne nazaran tarihi pek eski bu- kik ederken ilim ve fen adamlarındaki lerin hiç biri yoktur. fen memurluğu muavinliği, Küre, Yeni bir talimatnar11• .,_j 
la.ndafunu yazarak Yunan takımını i· bu feragat, kifayet ve cesaret ile be- Numaralarımızı biriktiri- Ankara, 4 (Telefon) - Malife i 
k'az ediyorlar. Fakat, pek doğru olan raber milletlerindeki fedakarlık dere- niz. Daday mühendislikleri on bir leti vekalet emrine alınan ıne"~/ 
1Mı mütaleat arasında, hakikate uymı cesini unutmamak lazımdır. 1 bekçilik ve Abana, Kargı tapu hakkında yeni bir talimatnaıne 
)'aD bazı cihetler de eksik değildir. Ez .J{efuHet .A&utt. memurlukları lağvedilmiştir. lamaktadır. 

•VAk.IT,, lD tefrika• : 172 meğe layık bir kadın değilim .• Ar· - Evet ağabeyinizle berab~r avdet ettik. . ~ 
tık benim için en büyük bahtiyar- sizin de kabahatınız oldu.. Umrani pek de haksız ı~f~ 
lık budur... - Söyleyiniz ne kabahatımız yordu. Hasta böyle nefe•• .,,l 

* * • oldu? . ne tükene keaildi. Bemi fı 
KarJıki odada Umrani Caize- - İclal ile ben ikimiz o kadar bütün uçtu. Sözlerinin te•İ! .. 71, 

nin ayaklarına kapanarak ıöyle te- yüz verilecek insanlar değiliz •• Siz tığını anlamak için §İmdi ~ 
zellürlerde bulunuyordu: bizim bu bynettimizi anlıyamadımz tine dehalet ettiği eski dıJ-' 

&JtL , - Siz Fileıof kızısınız. İnsanla Bizi ba§ tacı yapmağa kalktmız. melul melul yüzüne bakıyol' .~ 
~·~ _ ~~$ rm zaafını bilirsiniz. Pek çok in- Biz yüz buldukça şımardık. lltif at Caize bu sözlerin ciddiy~~ 
- sanlar tabiatlarında olmıyan bir gördükçe kabardık. Ne oldum de· şüphe ederek o da hastanın. ~ 

lclal mendilile yatlarını ağır a• -tiniz sizce de maksat haııl olmus haletle kendilerini muttasıf zanne- lisi olduk. Her nazımızı çekect:ği- le yüzüne baka baka din!11 tl'ı 
in' ıilerek şöyle Çelebinin yüzüne olur... derler. Kimi pehlivanlığa kalkar. nizi, her istediğimizi yapacağınızı, Acaba bu itirafat marazi b•'ıt1 
meyuaane bir baktı. Ses çıkarmadı. Çelebi yutkuna yutkuna düıü- Kimi boksörlüğe, kimi aktörlüğe, ıezince kameti &fırdık. Cürmüm üz lama mıydı? Her ne de 0 ~ 

Çelebi tekrar etti: nerek: kimi muharrirliğe fakat bir kaç tec de ne kadar ileri varsak bize darıl gün, o saatte merhamete. "';e", 
- Müspet, menfi bir şey söyle - Peki hanım samimiyetinize rübeden ıonra o iıin hiç ehli olma mıyacağınızı biliyorduk. Başka kalan bu adama inaaniyetıl1 ;/ 

miyorıunuz? inanıyoruz. Ne istiyorsanız ıöyleyi· dıklannı anlarlar. lıte bu kabil· vücutta, batka ette, yeni zevkler, na göre muamele göıterınek 
- Ne ıöyliyelim? niz. den olarak ben de kendimi lclal yeni lezzetler, bulmak için biribiri dı. 
Kendi kendimi dütürmüt oldu İclal mendilini yine gözlerine hanıma itık zannettim. Sabık yen mizin kolları arasına atıldık. Siz Binaenaleyh dedi ki: .. 

1 
,1'1 iam bu vaziyette ne ıöylemiı ot· götürerek: geniz de ayni muğfil haletle al· bizim kırbaçla ıusta durur tıynet de - Beyefendi böyle so~ e ~ 

aam ıizi inandıramıyacağım... - Sizden birinci rica.m ıudur. dandı. Biribirimizin olunca bera- hayvani tabiatta birer mahluk oldu zülüp de kendinizi büıbütiı~0ıı 
Samimiyetimizin ebediyyen bo Bir daha bna o adamdan bahıetme ber ya!amak için yaradılmamı§ ol- ğumuzu bilerek bizi kerhen, kah- mayınız. iyi olunuz. Sonra 

zulmuf göründüğü fU anda ben si- yiniz. Aramızdaki nikahın feshi i- duğumuzu anladık. Hiasiyatımız ren idare etmit olaydınız biz de, ruz. 
0
1J 

~e hiç.h!r ~.nde ol~a~ığım derece· çin hemen bu günden 18.::ım ~ua· da öyle .b!r ~e!1a~ü.r peyda ol~u ~i size karşı iki esir ruh~ b~l.mu' ~la- • J:lasta ncf esi aıklatrn•t 1 
, ı 

de aamımıyım ... Sıze ınanıruz de· meleye başlayınız .. Vazıyet duzel- Bazen hırı bınmızı boğacak zıddı- caktıruz.. lıte tıynetımızm bütün hır Jestle: .. ett"J 
meğe ne hakkım vardır ne de yü- ıin ben bu evde bir hizmetçi olarak yetlere düterdik •• Fakat bu husus- üryanlığile önünüze koyuyoruz. - iyi olayım, öleyim. ııı 1ıefj 
züm •• Fakat inamraanız beni içim· kalayım... ta sizin de kabahatınız olmadı de- Kovsanız da bizim buradan başka §İddetle ısrar edeceğim bır bl; 
Cle yanan bir cehe~c:n azabında~ Sizin oda hi.zmetçiniz... Çün~ü bu ğil.. • . ğidecek yerimiz !oktur. Biz _bura· yet var... Eğer bu arzuıı.1 d•" 
kurtarmıt olursunuz. Madem kı muhterem aıle arasında ben hızmet Caıze bır az şafırarak: dan hanımefendı, beyefendı ola- bulmazsa üzüntüden vaktırı 
~ burala iıileıtirmek için ıetir çilikten yukarı bir mevki i11al et• - Bizim ne kabahatımız oldu .. Jrak çıktık halayık ve köle_ zilletile vel ölürüm... (BitT11edll 
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Meyhaneden mezara ! 
Bir meyhane alemi gene kanlı bir 

cinayetle neticelendi 
Arkadaş yaraland.r... meyhaneci öldü 

hı~YTclki gece Galatada sarhoş
'- YÜzllnden kanlı bir cinayet 
0"'1uş; kavga eden iki kişiyi 
~Yırnıak istiyen bir meyhaneci 

11 lltada bıçakla öldllriilmüştilr: 
A.b'f llhrnil ve tabliye ameleıinden 
t nıet ve sabıkalı Kasımpaşalı 
d0Pal Nazım ismindeki iki arka
~' akşam işlerini bitirdikten 
t nra Galatada eğlenmeği ka
dltlaştırmışlar ve yola çıkmııla-
ır. 

l\araköyde tramvayın durak 
~ttinc geldikleri vakit burada 
'fft~rnvay beklemekte olan ko
ti 18Yoncu Kokinos da kendile
b ne iltihak etmiş eYveli bir 
•ra girilerek içilmiştir. 

tt A.y başı münasebetile parala
'ttl nı almış ve ceplerini doldur
~ olan arkadaşlar rakının te
) la herkese ikrama başlamışlar 
~nlarına kadın da getirtmişler
~· Bu suretle masa kalabalık
~ ~1f maşraf pusulasıda haylı 
]~ ~rmıştır. Bir aralık hesabın 
~ lırayı geçtiğine dikkat eden 
~ tbnıet, adam akıllı sarbo~ olan 
~ •tıma artık içmemelerini fazla 
•r. gittiğini söylemiş sonra ;::n isranna bakmıyarak hesabı 

lbtıı dişanya çıkarmıştır. 
~ N~ın tam keyif halinde bu
~Ugu bir sırada böyle zorla 
~ rı çıkarılmasına çok kızmış 
t: 

~ ' Bu akşam benim bnyramım 
... d b . • . ·ı 'lk a a ıçecegız narası e ı 

~ldıkları Y orginin meyhane-
girmiştir. 

"-.."tada da yeni bir alem baş
~ fakat Nazımın hiddeti 
-.__ ~eçmediği için biraz sonra 
~eyi tekrar açarak Mehme-

~ Sen zaten işte de böylesin. 
'-tt rahat bırakmıyorsun diye 
I~ ·~~ııya başlamıştır. Bu suret
,!\~ ı sarhoş amele işi büyüt
~ münakaşa kavgaya dön-

Adliye 

• t 

Katil ile arkada'' 
mllş, birbirlerini dövmeğe baş
lamışlardır. 

Kavgada Nazım, Mehmet'den 
yediği bir yumruğun acısilc bı

çağını çekerek arkadaşını kası
ğından tehlikeli surette yarala
mıştır. 

Bu esnada meyhaneci Y orgi 
teıkihdan işini bırakarak koş
muş ve araya girerek kavgacı
ları ayırmak istemiştir. Rakıdan 
beyni dönmüş alkole kendinden 
geçmiş olan Nazım bu defa: 

- Sen bizim kavgamıza karı
şacak adammısın? Diye bağıra
rak Y orginin üzerine hilcum et-
miş ve elinde~i bıçağı meyha
necinin kalbine saplamıştır. 

Yorgi de kan içinde Mehmedin 
yanma yuvarlanınca Nazım or
tadan kaybolmuştur. 

Gürilltüye yeti,en polisler, ya
ralıları hastaneye götürmüşlerdir. 
Yorgi hastanede ifade vermeden 
ölmüştür. 

Mehmedin yarası çok ağırdır. 
Tahkikata müddeiumumilik va-
ziyet etmiş katil yakalanmıştır. 
Çok azıh olan katil bundan bir 
müddet evvel hiddetle karısının 
gözünü bıçakla oymuştu. 

Haberleri L..._ 
---------------------------------
Çilek mevsiminden evvel 

~ltau.manı gezintisinde tilccardan Me-
11&b.em Ef.yi korkutarak parasını ve saa

tini almakla maznun çilekçi Nuri, 
muhakeme ediliyor 

'i.ı~tanbul ağır ceza mahkeme
~!~ eN dün Çilekçi Rizeli Akif 
~Ilı Urinin muhakemesine baı-

11lır. 

'lt~Uekçi Nuri, 7 nisanda bir 
~ lUQı Üstü Balta limanı civarın
~Gn ccardan Menabem efendinin 
'tt~ çıkıp, tabanca ile tehdit 
'd~e parasını almaktan maz
l~ . r. Menahem Ef.,o gün Re-
~()=lbinde bir matmazeli hususi 
~ •0biline alarak gezmiye git
~ Ilı b• 
["'İ ı;. !r aralık otomobilin ben-
~daı-ıttığini, beş, on dakika 
~ benzin doldurmakla meş
tt~' ta, hu adamın dağdan ine
tS.tabanca ile korkutup 25 li

~iltı vc platin saat, kösteğini 
f.; 1 söylemiştir. 
~·~un Çilekçi Nuri, inkar 
~dır. Hadisenin olduğu yedi 
%tt ~' bütün gün tarlasında 
'hli 'Rını ispat edebileceğini, 
~n tarnanda tarlasının hadise 
~İtt· e Uıak olduğunu iddia et-

it, 

ş,lıit a·· . urban B., maznunun ıs-

ticvvabı esnasında hazır bulun
duğunu, Menahem Ef. tarafından 
tanmdığını, fakat inkar ettiğini 
anlatmıştır. Muhakeme gelmiyen 
Matmazel Rejina ile bir polis ve 
üç mekan tayini şahidininin celbi 
için 25 haziran 13 buçuğa kal
mıştır. 

TebliGat mUdUrUnUn 
muhakemesi 

Istanbul birinci ceza mahke
mesinde dün işten el çektirilen 
adliye tebligat işleri müdürü 
Mustafa B. muhakeme edilmiş
tir. 

Maznun, senet, pul ve yevmi
ye defterleri üzerindeki bazı 
muamelattan dolayı vazifeyi sui, 
istimalden mahkemeye verilmiş
tir. 

Kendisi sui istimalde bulun
madığını söylemektedir. Mahke
me, on seki hazıran saat on 
dörtte şahit dinliyeceklir. 

Sporcunun Ulilmil 
davasında şahitler 
Beyoğlunda bir gece sporcu 

Bu işe siz de şaşın 

Bekçilerden hırsız çe
tesi olur mu ? 

Bursada şimdiye kadar 
çarşıda boyuna dükkfrn· 
lar ~oyuluyor, f akat faille ri 
bir türlii ele geçemiyormuş. 
:Nihayet hu hırsız. çete i t'lde 
edilmiş ! biliı· mi iniz bu hır
sız çetesini teşkil edenler kim
lermiş! Yazıldığına göre bek· 
ciler 1 
~ Herkesin malınr, canını 
emniyet altınd a bulundur un 
lar diye kendilerine ,·erilen 
vazifeyi sui istimal edenlerin 
kabahatleri şüphe iz ki bü
yüktür. Fakat, çete te,.kil e
decek derecede erbap hırsız
ları bir araya toplıyarak on
lara halkın malını, canını he· 
sapsız kitapsız bir şekilde ter 
kedenlerin mes'uliyet hissini 
nasıl id rak ettiklerine siz de 
şaşın.- • 

Biz de şaşalım! 

Defterdarlıkta : 
Maaş daOatılmaaındaki kart· 

şıkhk giderildi 

Mütekaitler, yetim ve dullar 
maaş tevziatında görülen karı
şıklık dün tamamen bitmiştir. 

Defterdar ve maliye milfettişleri 
dün de şubeleri ayrı ayrı dola-

şarak alınan tedbirlere bakmış
lardır. intizamsızlığa daha ziyade 

halkın yanlış şubelere müraca
atının sebebiyet verdiği ve me-

Vilayette: 

Sıhhat meclisi 
BakerkövUnU tehlikeye dUşUren 

tujla harmanlare işini 
tetkik etti 

Vilayet sıhhat meclisi dün ay
lık toplantısını vali muavini Fazlı 
B. in riyasetinde yapmıştır. Vila. 
yet ve belediye sıhhiye müdür
lüklerinden gelen raporlardan 
şehrin umumi sıhhatinin iyi ol
duğu anlatılmıştır. Bundan baş
ka kağıtanedeki fışenk fabrika
smın müracaatı da tetkik edilmiş· 

tir. Fabrikada parlayıcı madde· 
ler bulunduğu va fabrikaya ya
kın birçok tuğla harmanların
dan da sabahtan akşama kadar 
kıvılcım ve ateş saçılmakta ol
duğu cihetle daimi surette bir 
parlama tehlikesi vardu. 

Fabrika bu tuğla harmanları
nın biraz uzağa kaldırılmasını 
ve bacalarının yükseltilmesini 
istemektedir. Bu mühim mesele 
llzerinde belediye fen heyetinin 
mütaleası alındıktan sonra bir 
karar verilmesi kararlaşmıştır. 

Ruznamede görüşülecek başka 
madde olmadığından toplantı 
bitmiştir. 
Florya civarında haksız bir 

ahm hakkında tlklyet var 
Florya yakınında bir çiftliğin 

sabık valilerden birisi tarafın
dan kanunsuz şekilde alınmak 

istendiği vilayete şikayet edil· 
miştir. 

Günün 
Muhtırası 

Takvim - Cuma :5 Haziran 6 ıncı 

ıı y l 931, senenin gı.inlerı: geçen 165, 
kalan günler: 209. 18 Muharrem 1350. 
GUne!-Doğusu. 4.30; Batı şı . ı 9,87 

Namaz vakitleri- Sabah: 2.31: 

Ôğle: 12,12; ikindi 16,12: Akşam: 19.37; 
Yac•ı . 21.s- imsak: 2,14 

• 
Hava- OUnkU hararcı ıazaml) 26 

( 11,;gnri ) J:) -ierece. Bugün rüzglr mU
ıeha \'\'il havı kapalı \'C yağmurlu olacaknr. 

• 
Bugün 

Gelenler - Gidenler - Etibba 
odı~ı reisi ·reufık Salim r,. dün sıhhiye 
\'eUleti tarafından telgrafla Ankarayı 
çağı rılmış 'e ekspresle hareket etmltdr. 
nu dR\ etin dok torlardan kazanç verglsl 
kesilip kesilmemesi hakkında Ankarada 
yapılan milzakeratla allıkadu olduğu tah· 
min ediliyor. 

§ Mısırlı tayyareci Kemal Ulvi Bey 
gelmişcir. 

§ Danimarka zırhlısı bu sabah lima
nımız:ı gelecektir. 

Gezintiler - Yeşil HllAI gtinü 
münasebetile, içki düşman lan Y alovaya 
gideceklerdir. 

Spor - (Taksim ) de Uk maçtan 

(Kadıköyünde} atletizm müsabakaları. 

Radyo 
lstanbul - Saat J8 den 19 a kadar 
gramofon p!Aklan neşriyaa 19,30 dan 
20,30 a kadar saz alaturki Vedia H. 
ve l\tzım B. iştiraklerile, Anadolu Ajansı 
20,30 dan 21 ,SO a kadar cazband, 21 de 
spor havadisleri 21,30 dan 21,30 e kadar 
doktor lbrahim 7..ati B. wafından "1ç'd .. 
hakkında konferans. Borsa haberleri. 

murların da birden bu kadar 
fazla muameleyi kavrıyamadıkları 

Villyet iddiayı tahkik ıçın 
Bakırköy kaymakamlığına emir 
vermiştir. 

Viyana, Pe!te, Moskova, BUkr!f 
Saat 19: 

anlaşılmış. Diğer taraftan defter
darlık bu hallerin Eylul tevzia-

tında da tekerrür etmemeıi için 
yeni bazı usuller tesbit etmiş ve 

tevziat yapılacak şubelerin 25 ten 
40 ka çıkarılmasını kararlaşbr
mışbr. 

Eyhilaen sonra maaş bu şube
lerde dört gün devam etmek 

üzre verilecek ve orta bir he

Yalovada çekirge kalmadı 
Silivri ve yakınlarında çekir

ge akını başladığı vilayete bil
dirilmiş yapılan tetkikte bunla
rın mezruata zararlı olmadığı 

anlaşılmıştır. 

Y alovada iki aydan beri ya
pılan çekirge mücadelesi bitmiş, 
Yalova ve civarı çekirgelerden 
kurtulmuştur. 

sapla -her şubede günde 125 ki- Belediyede: 
şiye alacağı verilecektir. Şehir orkestrası için 

a 1111 11 1111 ıu 11 11 11 11 1 rı 111111111 111u11 11 111111 1 111111 tın ta il matname 
Sait Beyi öldilrmekle maznun Beşiktaştaki şehir orkeıttrası ve ban· 
bahriyeli Cemal ile Reşat ve dosu için belediyece bir talimatname 
arkadaşlarının muhahemesine dün hazırlanmıya başlanmıştır. Talimat. 

namenin bando ve orke ... trada çalışan
öğleden sonra lstanbul ağır ceza farın is tikballeri, terfi ve terfihleri 
mahkemesinde devam edilnJiştir. hakkında mühim ve esash maddeleri 

Dünkü celsede, şahitlerden olacaktır. 'l'alimatname şehir meclisi· 
Kiçaya tevkifhanede bahriyeli nin teşrinisani içtimaında müzakere 

Cemal tarafından telkinatta bu- edEiled~ektirk. d ki b k du 
. ırne apı a a ım yur 

lunduğunu ıspat etmek üzere pazar gUnU açtlacak 
gösterilen şahitlerden evvela tev- Edirnekapıdaki hakım yurdunun ya 
kifhanede meydancı Mehmet rın a(ılma resminin yapılması karar 
dinlenilmiştir. la ·tı;.lmıştı. Henüz hazırlıklar bit-

Öl" b b' ett 3 mediği için bu açılma pazara kalmıştır. 
ume se e ıy en sen~ye Kuduz köpekler tehlikesine 

mahküm olan Mehm~t, bu Kıça karşı tedbirler ahnıyor 
denilen kadının tevkıfaneye ge- Bir gazete Anadolu hi~annda iki 
lerek bahriyeli Cemalle görüştü- kuduz köpek tarafından ısırılan elli 
ğünü ve Kiçanın giderken ken- kadar köpeğin kudurmak tehli~esine 

d . · h"tl'k meseles·ı .. .. "I maruz olduklarını ,.e Anadoluhı arlı-
ısıne şa t ı goruşu - · .. . . . 

d" ·.. .. .. 1 di• ini te it . . lann belediyeye ~uracaa~ ett.'.kl.~r!n ı 
ugunu s~y ~ ,. g Y • etmıştır. yazıyordu. Beledıye sıhhıye mudurıye 
Sonra ıhtılastan mevı<Uf Ya- ti tahkikata başla mı ·tır. Sokakta kÖ· 

kup getirilmiştir. Bu şahit de, pek d olaşması memnu olduğundan hu 
daha evvelki celsede dinlenilen köpekler öldüriilect'ktir. 
küçük Alinin tevkifaneye gelen Bir şirket Bolazlçinde ben-

K. C '1 · in ah'tl'k d zin deposu yapmak istiyor 
ıçamn ema ıç _ ' 1 1 e e- Aıpatık petroleum "lirketi belediye 

w • • - 1 d' for M ff d '" cegmı soy e ı, şo . uza er en ye müracaat ederek Bognzi~inde gaz 
de bu şekilde bır söı işittiğini ,.c bt'nzin için transit drpo yapmak is· 
anlatmıştır. tediğini bildirmiştir. Belediye bu iş 

Zabıtadan Cemal hakkında bir hakkında nlakadarlnrla yakından g~ 
rüşmiye başlamışt ı r. Anla.,mak kabıl 

Bükreş; (12·894) Caz 
Pe~te: ( 20-550) Konferan!I 
MoskO\'a: (75·1304) Radyo Jurnal 
Roma: (441 ) Betoven, Brams, Mosko-

vs\:i, Mendclsonun parçafan. Dans musikut 
\'i}ana: ( 20·51 6) kadınlar ve ıençlik 
Saat: 20 
Bükreş. lsthbaraı. konf crans. ork~a 1 a 
Peşte: llazı parçalar, Stanogı:afya kureu 
.Mosko\'a: Konser 
Roma: Konsere devam 
Viyana: Müsıhabeler, ltılyanca ders 
Saat: 21 
Bükreş: Gramofon 
Peşte: konrerans, Konser 
l\loskon: i\lüsahabe 
Roma. istihbarat. gramofon 
Viyana: Milsıhabe, Van·şo\'I Rıdyosa 
Saat: 22 
Btikreş: Opera !'Uare.si 
Peşte: Konsere devam 
Mo kova: Konser 
Roma: Gr:mofon. lsfınbarat. Fr111ç 

Lehann ''Paganini , opereti 
Viyana: \Teberin {Frayşilç) operaSI 
Saat: 23 
Bnkref: Operaya devam 
Peşte: Komere devam 
Roma: Tiyatroya devam 

Viyana: ITamburg radyosu 

Vakıt:Abone şartlarn 

1 3 b 12 
Dalıildc 150 400 750 1400 
l l nricıe - 800 1450 2700 

Aylık 

Kunış 

ltAn 9artlarımız: 
nesmı liususl 

~aurı ı o Kş 12.50 Kş. 
. anıiını 20 - 25 ., 

KUçUk ilAn şartlarımız: 

ı cı .~ 4 1- 10 Defalık 
30 ;;o rıı; 7 fı ı 00 1\ oruş 

1\ - ı\bonderimızin her üç ayb: 
~ı ı çln hir defa meccanendir. 

B - 4 .;:ı.ıırı geçen ılAnlımn fazla 
s:ıurı için 5 kuru~ zammolunur 

Yeşil HIU\l 
..ı 

istilama gelen cevapta, Bunun 
işretle meluf, sui hal erbabından 
Abanoz ve Ziba muhitinde her 
türlü fenalığı yapar olduğu bil. 
diriliyordu. 

olun.a bir itfüıfname yapılacaktır. 
içki dUşmanlar1 bugUn Yalo

OarUlfUnunda Barem meselesi vaya bir gezintiye gidecekler 

Neticede mahkeme, diğer bir 
şahidin celbi ve bahriyeli Cema
lin mahküroiyeti olup olmadığı
nın hapisaneden, tevkifaneden 
ve bahriye kumandanl ığından so· 
rulmasına karar vermiş muha
kemeyi yirmi beş haziran per
şembe on üç buçuğa bırakmıştır. 

ihtilAfı halledildi Bugün içki dü~manlarımn (Yetil· 
Anlia radnn gelen haberlere göre hilal) günüdü r. içki düşmanları ce

tıp fakültesi müderrisleri ile darülfü- miyeti tarafından rozetler dağıtılacak, 
nun enıinliği arasındaki ihtil ftf halle- gece radyoda hapisane tabibi Zati Bey 
dilmiştir. Tıp fakülte i reisi Tevfik tarafından içki aleyhinde bir konferau 
Recep Bey Ankarada şunları öylemiş verilecektir. 
tir: Hundan başka bugün Yalovaya bir 

... Muammer Raşit Bey ile tıp fakül· gezinti tertip edilmiştir. Yapur sabah· 
tesi arasında ihtilaf yoktur. Bu şayi. leyin sekiz buçukta köprüden kalkarak 
ayı bazı kim eler kasten ~ıkardı1 ar. doğruca Yalovaya gidecektir. Vapurda 
Bizim ha tane ,.e barem hakb.,nda ba- Yeşilhil al rnar~ı ~öylenecek, monolot
ıı ricamız ,·ardır. Ilu ricalarımı1:1 da lar söylenilecek i~kisiz eğlenilecektir. 

Muammer Raşit BeY. is·ar etmiştir. Vapur geç Yakit dönecektir. 



GÜNÜN-
. İŞARETLERİ 

Gümrüklerde 
dua ve kurban 

"Dün haziranın birinci günü yani 
mali senenin iptidası idi. Bu müna
sebetle mutat olduğu üzere lzmir 
gümrüklerinde merasim yapıl

mış, sabahleyin saat dokuzda güm
rük kapJ]an merasimle açılmıştır. 
Merasimde vali muavini Saip Bey 
ile gümrükler müdürleri, memurla
rı, gümrük komisyoncuları ,.e di
ğer bazı zevat bulunmuştur. 

Evvela ithalat gümrüğü, müte
akiben ihracat gümrüğü ambarla
n açılmıştır. 

Ambar kapıJarı kapatılmış, kur
deleler takılmıştı. Evvela Hoca 
Sezai Efendi tarafından bir dua 
okunmuş ve müteakiben kurban
lar kesilmiş, ~ok varidat gelmesi 
temenniyatında bulunulmuştur. Da 
ha sonra vaJi muavini Saip Bey 
kendisine verilen makasla kapı ö
nündeki kurdelayı kesmiş ve am
barlara girmiştir. 

Müteakiben yüklü bir şattaki 
emtia hamallar tarafından süratle 
ambara nakledilmiştir. 

Ayni merasim ihracat gümrüğü 
ambarlarında da tekrar olunmuş
tur.,. 

Bu haberi dün gelen (Anadolu) 
gazetesinden aldım. 

* * • 
Yağmur duasına çıkanlara gülüyo. 

ruz. ,. 
Tarla farelerini öldürmek i~in 

muska yazan hoca, fal bakarak hırstzı 
yakalamak istiyen bakıcı, üfürükle 
hastalığı iyi eden üfürükçü eğer mes
leğini terketmemi~e muhakkak Türki
ye hapishanelerinin birinde mihmın
dır. 

Türkiye laik cümhuriyettir. Din işi 
dünya işinden ayrıdır. Türkiye için 
kültür müşpetin kültürüdür. 

Fakat hazineye fazla para girmesi
nf l-'e cümhın·iyetin kesesine Halil lb
rahim bereketi çöksün diye dua eden
le, yağmur du~ına çıkan farelel'i 

aska il.t öldürmek istiyen arasında 

fark yoktur. ~ 
Bir fark \'ar. Bakıcryı polis ya!<a· 

lar. Ya~mur duasına çıkılmaz, tarla 
faresini muska ile öldürmek istiy~ıı 
mahkemeye verilir. 

* * * 
İzmir memurları ne yobaz, ne fala 

inanan ne de safderun bir kütledir. 
Çok zeki olmaları lazımgelen ci.i.m 

huriyet memurlarının semavi nükte?er 
yaparken kendilerinden geçmemeleri 
lbımdır. 

SADRI ETEM 

Nlels - Juel 
Dıtnlmarka zırhh&ı bu sabah 

limanımıza geliyor 
Bu sabah limanımıza Niels - JueJ 

isimli bir Danimarka kruvazörü gele
cektir. Beş bin ton hacminde ve 250 
mürettebatı olan bu gemide ayrıca 40 
kadar da bahriye zabit namzedi bulun
maktadır. 

Doğruca Kopenhagdan gelen Niels 
- Juel limanımızda 14 haziran salı gü 
nüne kadar kalacak. Buradan Odesa
ya giderek orada da birkaç gün kala
caktır. Geminin süvarisi kumandan 
Godfred Hansendir. Niels - Juel 
şehrimizde bulunduğu müddet zarfın
da gemi zabıtam şerefine verilecek 
ziyafet ve kabul resimleri için bir prog
ram yapıJmıştır. Bu akşam gemi za
bitanı şerefine Danimarka sefaretinde 
bir kabul reşmi yapılacak, bu merasi
me şehrimizin sivil ve asker .. üksek 
rütbeli zevatı davet edilecektir. Yarın 

akşam Danimarka sefareti tarafından 
Tokathyanda bir akşam ziyafeti l'eri
lecektir. Ayrıca pazar veya sah glinü 
gemJde bir çay ziyafeti verilecek, vj. 
Jayet de gemi kumandanı "'e zabitanı 
şerefine bir ziyafet verecektir. Hey. 
beli ada bahriye mektebinde de bir ka
bur resmi tertip edi1ecektir. 

Yarın saat 14,30 da Glorya sinema
sında (Danimarka) adlı ve Danimarka. 
da yapılmış bir film da,·etlilere göste
rilecektir. Film Danimarkanın zirai, 
sanayi hayatını göstermektedir. 

Niels - Juel Odesadan dönüşte Ji. 
manımızda durmıyarak Akdenize geçe
cek ve Pireyi, ltaln l-' e Tunusun bazı 
limanlarını ziyar~t.ten sonra K.openha l 
ga dönec:ektir .. 

/ ___ H __ a._r_ıc_i __ H_a_b_e_r __ ı_e_r_:..,__f 

Çelik miğf erliler 
Fransız gazeteleri 
yişleri fevkalade 

yapılan nüma
mühim buluyorlar 

bu nümayişler Fransız - efkarı umumiye
sini hayli telaş ve heyecana düşürmilştil.r 
Paris, 4 ıA.A.) - Şekers müla- Hoşu kabul etmesi ile evvela bu nüma 

katının vuku bulacağı gün yaklaştıkça yişler, daha sonra Şekers müla
matbuat aleminde uyanan alaka ve katı arasında bir münasebet görmekte-
merak da gitgide artmaktadır. dir. 

Gazeteler, bu görüşme esnasında Maten gazetesi, Alman sefiri ıle 
temas edilecek meseleler, bilhassa çe- mu"la·kat d ll.• B · B 

esnasın a ı••· rıyanın res-
lik m!ğferliler teşkilatı tarafınd~n Javda yapılan tarzda kabadayılrkların 
Breslavda yapılan ve Fransız efkarı . . 

. . . b" "k b' heyecana d" .. Fransa ıle Almanya arsında hır an-
umumıyesını uyu ır uşu- . 
ren nümayişler hakkında uzun ma- !aş vücuda getirll]iye matuf gayretleri 
kaleler neşretmektedir. güçleştirmekte olduğunu Alman se!iri-

Maten. gazetesi bu nümayişlerin ne hatırlatmış olması muhakkak bu-
fevkalade mühim 've vahim bir mahi· lunduğunu da ilave etmeJdedir. 
yeti haiz olduğunu, bir inzıbatsızlık Berlin, 3 (A.A. )- Başvekil M. Brü
teşkilatının harp sevgisini methet- ning ve hariciye nazm Fon Kurtiyüs 
mesi, adeta göklere çıkarması mana- bu akşam saat 23,30 da BerUnden ha
sını ifade ettiğini kaydeylemektedir. reket edeceklerdir. Perşembe sabahı 

lşte bunun içindir ki gazeteler M. Hamburga varacaklar ve oradan Lond
Briyanın dün Alman sefiri M. Fon raya gideceklerdir. 

Siyah oda! 
Londra, 3 (A.A) - Morniog 

Post gazetesinin Vaşington dan 
istibbarına nazaran hariciye ne
zareti, Versay konferansı esna
smda Reisiclimhur Vilsonun ze
hirle öldürülmesi hakkında barbı 
umumide Vaşington şifre bürosu 
şefi bulunurken eline bir şifre 
geçtiğine dair binbaşı Y ardleyin 
"Siyah Amerikan odası,, un
vanlı kitabında anlattığı heye
canlı vakayi itimatsızlıkla telak
ki etmektedir: Hariciye nazm 
bu uSiyah Oda,, hikayesini tek
zip etmekte ve böyle siyasi bir 
vesikanın ele geçtiğini şimdiye 
kadar kat'iyen duymamış oldu
~ unu beyan eylemektedir. 

Garibaldi'nln ölUmUridn yıl 
dönUmU 

Roma, 3 (A.A) - Garibaldi' -
nin vefatı yıl dönümü dolayısile 
bütün italya'da sabık Garibaldi 
muharrirleri ve faşist heyeti mu
r ahbasaları Garibaldi abidesine 

çelenkler koymuşlardır. 

Belçlka kabinesi 

Bruksel, 3 (A.A) - M. Ran
kin kabinenin teşkilini kabul et

miştir. 

Heroln imalinin men'i 
isteniyor 

Cenevre, 3 (A.A) - Uyuştu· 
rucu maddeler konferansının öğ
leden sonraki celsesinde Avus
turya murahhası M. Schultz'un 

bir teklifi üzerine çok mühim 
müzakerat olmuştur. Avusturya 
murahhası heroin imalinin kati
yen men'ini teklif etmiş ve Avus
turya doktorlarından büyük bir 
kısmının hastalar için hiçbir 
mahzur olmaksızın bu maddenin 
kolaylıkla bptan kaldırılabileceği 
mütaleasında bulunduklarını söy

lemiştir. 

Romanyada intihabat 

Büreş, 3 (A.A) - Romanya
da yapılan intihabatın kat'i su
retleri anlaşılmıştır. Müntehip
lerden 2 milyon 400 bin kişi 
reye iştirak etmiş hükumet fır· 
kası namzetleri reylerin yüzde 
aJtmı,ını kazanmışlardır. Şu hal· 

de 378 mebusluktan üç yüzü için 
fırka namzetler! intihap edilmiş
tir. Komünistler ancak yüzde 2 
nisbetinde rey alabilmişlerdir.Bi· 
naenaleyb mecliste ancak bir 
meb 'us bulun dura bileceklerdir. 

Mısır intihabat. 

Kahire ( A.A) - intihabat 

hükumete müsait bir şekil ve 

aurette oeticelenmiştir. 

Vatikan - Roma 
Vatikan, 3 (A.A) - Papa mu

haceret kolejine mensup papas
larm murahhas heyetini kabul 
ettiği sırada gençlik cemiyetleri
nin hiç bir hadise olmadan da
ğıtddığmı bildiren tebliği protes
to etmtf, bilakis birçok hedise
ler çıktığım hatırlatmış, bu fesih 
emrinin bilhassa katolik gençler 
teıkilahm istihdaf etmiş olmasm
dan acı bir lisanla bahsetmiştir. 

50 kişi milyoner oldu! 
Londra, 3 ( A.A ) - Serbest 

irlanda hükumeti 340 milyon 
frank temin eden muazzam bir 
piyango tertip etmiştir. Şimdiye 
kadar hiçbir piyango bu kadar 
yU~sek bir para . getirmemiştir,. , 

Piyangoda otuzar bin Jirahk 
19 ve birçok da 1 O ila. 15 biner 
liralık mükafat vardır. 

Yarın 50 kişi milyoner olacak
tır. 

Sabık Hicaz Krah öldU 
Kudüs, 4 (A.A.) - Sabık Hicaz kra

lı Hüseyin bu sabah Amanda vefat 
etmiştir. 

NotllUs tahtelbahlrl 
Londra, 3 (A.A.) - Notilüs tahtel

bahiri limanda bulunan vapurların 
kuvvetli ve mütemadl düdük sesleri 
arasında bugün Londradan hareket 
etmiştir. Prens Tovna gidecek olan 
Notilüse bir torpit-0 muhribi ile bir 
deniz tayyaresi refakat etmektedir. 

Derby koşularının neticesi 
Londra, 3 (A.A.) - Saat 17: Derby 

at koşuları en az iki yüz elli bin kişi 
huzurunda yapılmıştır. Koşuyu Ka
maronian, Orten ve Sandviç isimli 
atlar kazanmıştır. 

ispanya bUtUn unvanları ve 
imtlyazlarw katd1rdı 

Madrit, 2 - Hükflmet bir kararna
me ile asılzadegana ait bütün imtiyaz. 
ları fesih ve bütün ünvanlan lağvet
miştir. Bundan böyle resmi evraka 
hiç bir ünvan dercedilmiyecektir. 

Do ·X tayyaresi 
Portapraya, 3 (A.A.) - Do - x tay. 

yaresi bu sabah tekrar havalanmıya 
teşebbüs etmiş, fakat harekete muvaf. 
fak olamamıştır. 

Mısırlı tayyareci 
dttn geldi 

Birkaç gündenberi şehrimize gelme 
si beklenilen Mısırlı tayya~eci Kemal 
Ull'i Bey dün saat 15.20 de tayyaresile 
Yeşilköy meydanına inmiştir. 

Mısırlı tayyareciyi Yeşilköyde tay. 
yare cemiyeti mürnessillleri, l\lısır se· 
tareti Ye konsolosanesi erkanı ve me. 
murları, tayyareci zabitlerimiz karşr
lamışlardır. 

Misafir tayyarecinin bugün tayya
resile Bükreşe hareket etme.si ihtimali 
vardır. 

1 Memleket haberleri 

lzmlrde sıcaklar arttı 
Bu itibarla dairelerde iş 

saatleri deAiştlrlldl 
izmirde sıcaklar tahammül edi· 

lemez bir hal aldıgından deva
irde çalışma saati değiştirilmiş
tir. 

Saat 8 den 12 ye ve saat 15 
den 19 a kadar çalışıiıcak öğle 
vakti 3 saat tatil yapılacaktır· 

Dr. Nazmi Aziz B. 
Adana sıhhat ve içtimai mua

venet müdürü Dr. Nazmi Aziz 
B. lstanbal Haseki hastanesi göz 
hastalıkları mütehassızhğana tayin 
edilmiştir. 

lzmlrde satdan kitaplar 
meselesi 

izmirde emvali metrül<eye ait 

bazı kıymetli kitapların satılığa 
çıkarıldığını yazmıştık. 

Mahallinden bildirildiğine göre 
47461 cilt tutan bu kitapların 
mecmuuna 935 lira kıymet biçil
miıtir. 

Halbuki, şimdi Erzurum meb'· 
nsu olan Aziz Beyin İzmir bele
diye reisliği zamanında bunların 
için°de kitaba 6 bin Türk lirası 
verildiği ıöylenmektedir. 

Vali muavini Saip B. ise ki

tapların tetkik ettirildiğini fakat 
fazla bir kıymet biçilemediğini 

sablmasmda bir mazur olmadı
ğını beyan etmektedir. 

Feci bir kaza 
Konyada Dere köyünde çok 

feci bir kaza olmu,, üç kişi 
ezilmek suretile ölmüştür. Köyde 
Battal oğlu Kerim, Küçük Şerife 
ve 10 yaşlarında Süleyman oğlu 
Mevlüt isminde üç kişi davar 
otlabrlarkeo şiddetli bir ya~mur 
başlamıştır. 

Köylü yağmurdan sakınmak 
için bir kayanın dibine gizlen

mişler, fakat biraz_ s~~ra. kaya 
yıkılmış ve zavallılar kurtulamı-

~ yarak ezilmiş ve ö(mtışlerdir. '"""' 
Tanassur eden kızların 

anneleri Fransızmış 

İzmir Bucadaki Fransız yetim

hanesinde okuyan Nadide ve 
Muazzez isminde iki kızın ceb
ren tanassür ettirildiği yazılmıştı. 
Polisçe yapılan tahkikatta bu 
kızların annesinin Fransız olduğu 
anlaşılmışbr. Kadın demiştirki: 

- Eski kocam Saim B. le ara
mızda bir mukavele vardı, kız 
doğurursam hristiyan erkek do
ğurursam islim olacaktı. Bu mu
kkaveleye göre ben de kızlarımı 
hristiyan yaptım.,, 

Mektebin hemşıreleride, zabı-

taca yapılan tahkikat üzerine 
kızlara Mari ve Antonet diye 
nufus cüzdanı verildiğini ve kız
ların babalarmın isimleri Paul 
diye yazılmıfsa bundan mütevel
lit kababatın tabkikatı.ıı yapan 
polis l< omiserine ait olduğunu 
söylem ·şlerd i r. 

] ürk oc<\ kları 
Tan gazetesı ocakların halk 
fırkasına ilhakları hakkında 

ne düşUnUyor? 
Tan gazetesi mubab:ri Türki

yenın dahili siyaseti hakkında 
yazdığı bir mektupta yeni mec
lisin ittihaz edeceği veçbhenin 
henüz kestirilemiyeceğini beyan 
ettikten sonra Türk ocaklarınıu 
lağvinden bahsederek şu müta
leayı yür1itüyor: 

Türk ocaklannın bu suretle 
Jaj'vi ve halk fırkasına ilhakları 
yeni bir siyasete delalet eder. 
Bu yeni siyaset diğer memleket· 
lerde tatbik olunan siyasete 
tevafuk ediyor ve gayesi mem· 
lekctin siyasi, alim, muallim, ta 
lehe bütün nafi ve faal unsurla
rını ayni disiplin altına toplamak· 

tır. Halk fırkası merkezinden 

Zavallı çöpçüler. dı 
Yaz geldi. lstanbulda yaz geJdı 

1111 
mek bol bol toz toprak yutmak zal 1 
nı geldi demektir. Belediyenin kar 1~~ 
temizliyecek makinesi var ama 0 a .11 d' eıt dıktan son.ra kar yağmadı. Bele ıY. t 

tozları ortadan kaldıracak . mak~~~ 
yok, Halbuki toz her sene bıraz ıJ 
arttı. Onun için Istanbulda yaz ge 
demek: . eıer 

"Ey lacivert ve siyah eııııs . ., 
ey pırıl pırıl yanan rugan iskarP11 j 
hipleri ,·e ey caddeden geçen bir 

1
° 

o :ı 
mobile kazaen yakın bulunmuş 
lar, başınız sağ olsun!,. demektir., 

Ortada tozla mücadele edecek ~d 
vasıtalar olmadığı için bütün ülfl' 
miz çöpçülerde idi. ~' 

- Eh, diyorduk, adamcağızlar · 
pürür, temizlerler. cer 

Fakat artık o ümit de kalı111} ~ı 
Zira belediyemiz simide narh koY"~~ 
nev'inden parlak bir kararla :ıoo ç 
çüyü birden açığa çıkardı. . il 

Onlar sokakları süpürürlerd•· 
tediye onları süpürdü, attı. ~t ··rp 

Haydi, onların sokakları siiP11 w 
ken havalandırdıkları tozlar bziıt'b~ 
tümüze, başımıza konar, ağzımıza• 
numuza girerdi. · . t~ 

O zavallılar nereye konacak. ~ 
de yer tutacaklar? 

1o(Jbt. 1~ 

SPOR :J 
Liseler maçı 

Galatasaray ile Istıı~' 
bul takımları ge~e 

berabere kald.ıist, 
Türkspor gazetesi tarafından 

tip edilen orta mektep ve lise şaıııt 
na Jannm finali dün stadyumda b 
dar mektepli seyirci önünde ol 
mıştrr. Orta mektep takrmlann ~ 
Vefa ile Gelenbevi takımları arıı: 

yapılmıştır. Pek büyük blr alakS 
de devam eden bu mac neticesind' 
fa rakibini 2 - 1 mağlUp etmtş\\t 

Günün asıl mühim müsaba!i9~ 
lise takımı içinde finala kalan l 
bul ve Galatasaray takımları ar:ı· ~ 

cereyan etmiştir. Necmi Beyiıı /:, 
kemliği altında ve rüzgarın katd1 

toz toprak içinde yapılan mils'/ 
çok heyecanlı olmuştur. lki ; 
mektep talebelerininin teşci a,·ıı f.. 
arasında ilk golü İstanbul lisesiti# 
mış on on beş dakika sonra bunıı dl 
tasaray mukabele etmiş ve ilk r· 
böylece bitmiştir. lkinci devrcd~ 1 f 
gar biraz azalmış ve maç daha 1'1~ 
reyana başlamıştır. Devrenin ?!; 
rrna doğru 1stanbulspor sağ i(1 ( 

bir golle galibiyeti kendi tarafııt11 ~ 
miş fakat buna Galatasaray on dll~1 
sonra penaltıdan yaptığı golle Jl1~ 
le etmiş ve tarafeynin sayı aded• · 
ikişer olmuştur. Her iki takını d~ 
retlerine rağmen kupayı kendi uı f 
rına çekecek üçüncü bir galibi)'etıe 
yapamamışlardır. Oyun bu suret 
ticclenmiştir. ~ 

Edlrnede Bulgar sporc:aı!"1·r 
Edirne, 3 (A.A) - Şehr''\ır 

de bulunan BuJgaristanırı ~,~ 
Arslan spor klübil diin !e: ef 

şayanı temaşa mahallerini '~ 
mişler ve çok samimi bir flletf 
simle Gazi abidesine çeleok 

zetmişlerdir. ________ _.../_ "' 
Vapurcular itilafı ve tiC1 

odası , 
Seyrisefain ile vapurcular arıı· 

Karadeniz hattı üzerinde yapı1311 

taşmadan E;Onra yeni tarifenifl ı t (lp 

redilmeyişinden dolayı ticare • 
nın takibatta bulunmağa karıı' 
diği yazılmıştı. ~ı 

Ticaret odası bu itilafın fl1
11 

hakkında vapurcular birliğindt11bi 
hlmat istemiştir. Vapurcuıar ,;fi' 

:~.~:.: .. :~~:~:~~ .. '.::~'. . ..".~~~~ 
gelecek bir tebliğ ile bu 

1 
(. 

nın bütün mensupları eP Jl 
kalmış ayaletlerd'! propaS'11 1 

·eti 
geçecekler, reislerine P1" 4, 

edecekler ve ilk muhalefet i 
reaksiyon hareketine karşı 
detle mukabele eyliyecekJet• 
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Nevyork Gece Klüpleri Kraliçesi 

Avrupaya kabul edilmiyor 

5 - V AKIT S Haziran 1931 ~ 

Hitit eserleri 
Vekl\let tarafından çag1rılan Fransız 

mütehassısı geldi 
Maruf Fransız ar;:-eoloğlarından '.\l:,dan ..;onra }'apılan mühim keşif yine 

Zahiri sebebi bir pasaport meselesi gibi gösteriliyorsa da Luis dö Laport hükumetimizin daveti tngıliz mütehn~nslarından Yoley, Ho-
• ' } d d üzerine ~ehrimize gelmiş ve dün nk· g-arti Tomson ~arafından .:·a~.ıldı. 

asıl sebep Kralıçenin meş um bir kadın o masın a ır şam Ankaraya hareket etmij'tir. Bu seferki taharrıyat daha mu;:kul ol 
d ~evyorkun gece klüpleri meşhur- hurdur. Buna da mani olamazlar ya! Anadoluda Amerikalılar tarafın. du. Fakat semereleri çok daha mühim 

Qr, Tenses Guinen, Londraya gidemi- * * * \dan başlanmış olan Hitit eserleri 'e dir. 
ŞııdAıntrikada bir gece klübü demek yeceğini ~nlayınca Parise .gitmiye ka- -~~ris, .3 _(A. ~·> .- "Ne,·yorku~ ge e;;ki llititi şc.~irlerj ar.?~~ırm~Ia_rına i~· . Jliti.t med~niyeti~in çok. mühi:n 

llr, rar vernuş. Fakat Han lımanına ge· ce kluplerı kıralıçesı. Tenses Guınen tırak etmek uzere hukumetımız tara· bır ~clur olan Kargamış bu he)-et tara-
IÇ)ı• ~lum olduğu üzere yeni dünyada terek Fran.saya ayak basmıya hazırla- refakatinde .ıs dansöz old~ğu .. h_alde fından mukaHle ile celbedilnıi;;; olan fından meydana çıkarıldı. Bu şehir 
0 t Yasaktır. Fakat klüpler serbesttir, nırken, "ivil polis memurları gelmi!;i, IlaHa. gelmı:; fakat mahall~ h~~umet M. Döliiport Pariste (Luvr) müzesi Suriyenin şimal hudutları boyunda 
~~~ Polis giremez. Poli~in giremedi- kıraliçenin ,.e 16 artist kızın karaya a- kendisıne Fran~ad_a me\:cu~ıy~tı~ın :-a· mütehassıslarındandır. 1\C'ndbıine :-ıı. ,.e Fırat hudutları üzerinde Fırat sat-

• ~ere de kaçak içki girer. yak basmalarına izin vermemişlerdir. yanı arzu olmadıgını bıldırmıştır. Ay- Güstav Telliye ve J\f. Şarl Dökorbe hından takriben 70 metre yüksekte in-
Qı nu itibarla gece klüpleri Amerika· Sebep olarak da, pasaportlarının ni tedbir .tngilterede de ittihaz. olun- bimlerinde iki mühendis refal,at et- :;a edilmişti. Bu şehir harabelerinde 
'1a. ıı. bugünkü içtimai hayatının kafe muntazam olmalarına rağmen, artist muştu. Bın~en~~eyh, Tenses Guınen "~ mektedir. şimdiye kadar kerpi~ten, tuğladan ,.e 
tıtanıarıdır. kayıtları olmadığıdır. kızları bugun ogle~en sonra ."apura bı Hareketinden e\'el kendisile görü~cn hazan mermerden bazı hina harabeJe. 

tik Amerika gece klüplerinin - Ame- lngiltereden sonra Fransanın da nerek .Nevyorka. ~o~eceklerdır. Mama- bir muharririmize :\1. Dölabort de- ti bulundu. Hatta tek tük ah~p 
ı_ ada her eyin oldujtu gibi - bir de ,.., 1 kl .. 1 . k 1. . . k fi kafıleden 2 kışının noksan olması miştir ki· ev enkazına dahi tesadüf edildi. 
'llfa)f .. l~evyor \ gece . up erı ·ıra ıçesını a· ht Jd' z· d .. 1 d . . 
(l'e Çesi vardı.r: Bu kıraliçenin . ismi bul etmek istememesi, Tenses Guinen'i çok mu eme. ır .• ıra ~nsoz_~r .~~ - Anadoluda Amerik~l~la_r tarafın. Anad~lunun bu hava~i~i milattan üç 

d• llıtescas Guınan - Tenses Guınen) .· · le d"rm·ıst·r Mabel Suvor \le Norma Taylor dun og- dan başlanılmış olan Hıtıt asarı ara!;i asır evelıne kadar llıtıtlerle mes-
ır sınır n ı :ı. ı • v. . , k .. 11 • b"" ... k . . .. .. . 

· . . . le yemegını yeme uzere a\lrın uyu tırmalarına ıştırak etmek uzere Turk kundu. 
kıı 'tenses Guinen, yanında 16 artist Kır~lı~e dıyor kı.: . . . lokant~sına .~it~işler ve h~~üz avdet hükumeti tarafından da,·et edi~dim. l\lilfıttan ~O, ~:; asır eni m~~kezi 
;\ Olduğu halde Amerikadan kalkıp . -:- 1 ~rnıe mu~akka.k.~ıtmıye k.arar etmemıı;;lerdıı. 'l'anlarında ıkı genç bu Taharriyata nereden başhyacagımız Anadolu \'e Sunyede yalnız. Hıtıtler 
( trupanın büyük ;:;ehirlerinde bir 'erdım, \e ben bır şeyı ıstersem yapa- lunuyordu. hakkında şimdiden bir şey söyliyemem. oturuyorlardı. 
i11trıe) yapmak üzere yola çıkmı,tır. rım. * * * Çünkü mahal hakkında kat'i hiç bir Hititlerin Sami ırkına mensup ol-
~kat. bu kıraliçenin o kadar fena bir Or~da ~alm~~a izin verme.seler. bi· ~a~i~', 3 (.~.' A.) ::-- ~'.':_ris ~idi v~a: fikrim yok. An karaya gider gitmez mad~kları tahakkuk .. etmi~ gil!idir. Ta-
l' tetı Yardır ki, vapur lngiltereye ge le Parıse gıdecegım, fakat artı.stlerım- zetesının yazdıgına gore ogle yemegını Maarif ve ~afia vekfıletlerile temas- harnyatımızdan muspet netıceler a-
ı11'1ce, İngiliz hükumeti onun ve on al- le sahneye çıkmıyacağım. Ben ~evyork yemek üzere dün sabah Havra çıkıp )arda bulunarak taharriyatın şeklini lacağımızı ümit ediyoruz. Agustos 
.~ artis.tinin karaya çıkmasına müsaade ta gecede 300,000 frank kazanıyorum. kendile.rinden h~~er al~na?'ıyan Ten- ,.e nerede yapılacağını tesbit edeceğiz. sonl:ın.nda lstanhula dönerek bir müd-
l'lıernıştir. ~Iaksadım da burada para kazanmak ses Guınen dansoz kafılesıne mensup Fakat araştırmalara Kırşehirde baş- det ıstırahattan sonra tekrar araştır-

d' . Çünkü gece klüpleri kıraliçesi, kf'n- değil, 16 arkada:;;ımla beraber seyahati iki artist kız bir otele gelmişler ve o- lamamız ihtimali çoktur. malarımıza clernm Pdeceıii7~ 
~ne sokulanları mahntmekle meş- etmektir. rada yakalanmışlardır. Amerika heyetile ayrı olarak çalı- Suat lsmail tsey --.... ·················•················••·····•·· ....... )••••••••••••••••••••••• .. •• ........ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d • şacağız. Fakat mak~at ,.e gayelerimiz Fransa diş müesseselerinde . o. s. ~~ Istanbul ve taşra akı ~~bir olduğu i~in daima birbirimize yar- tetkikatta bulunmak iizere Pari-
~ ~ dım ederek ve hazan birle .. erek ça- se giden ve orada bulunduğu 

1t11 kt .t.'taran yok mu~ DEVAiR VE MOESSESA Ti ıışacağız. müddetçe gazetemize diş hıfzı-
l\ıoskova, j l~ Anadoluda Hitit şehirlerine ve Hi- sı.hbası. h~kkınd~ y~:z.alar yaza~ 

ı~ nundan iki hafta kadar ene} Smo ~ Resmı·yenı·n Nazan Dikkatine tit medeniyetine ait ilk keşif 187S de d~.ş tabıbı Suat ~sm~~J ~· evvelkı 
t. k telsiz telgraf istasyonu mechul ~ İngiliz mütehassu;larından Henderson gun lstanbula donmuştur. Suat 
Qır . · ' ~ B h l k d . 
w 1 tıkaınetten gelen bir imdat Lare· I b ld K tarafından uzun n yorucu mesai ne- . asta aranı te rar te avıye ve ,. aı • ~ Yeni teşekkül eden ve merkezi stau u a ahranıan d 1Yordu. ı ticesinde yapıldı. llenderson buldu- gazetem.ize yazı yazmıya evam 

1 
zade hanında • ı · L d d k ~u telsiz şunları ıo;öylüyordu: (@ gu eser erı on raya nakletti. Bun- e ece tır. 

llııi,_~uzıarıa çevrUdik. imdat göndc-l(ij Uçüncü Katta bulunan , B -••••••••••••••111 
~o gündenberi, Ru<yanm bütün tel rq RE5Mi iLANLAR en Onza ... 
tnı~elgraf istasyonları zaman zaman~ Jı ~ ._ 
~'.haberi aldıklarını fakat bfr türlü ' Tu··rk Lı·m·ıted şı·rke· tı· ~ ~~ı Ltikametten geldiğini tayin ede· p.pJ 

•klerini bildirmişlerdir. r;g 1 
~ lamafi bir hayli taharriyattan ~~ 1 haziran 931 tarihinden itibaren"' ifai muameleye baş1a-
\~l'a, nehir ve deniz tahlisiye koıpber ~ mıştır.Gazetemizde neşredilecek bilümam devair ve müessesah 
'-':buzlar arasına sıkı;;mı~ hiçbir ge- ~ teehhu .. re 
~jlıt bulunmadığını kat'iyetle bildir- res~i~eilanl.a~ı~m _ . uğra~.amas~na v~. muntaza~~~ ~ 
l\a§l~l"dir. o zaman, bu haberlerin neşrını temınıçın mezkur şırkete gonderılmesı ıktıza ettıgınl 
~1~sya. dnğlarınd~.buJun~n biı: t~t- ~ devair ve müessesah resmiyenin enzarı ittilaına arzeyleriz. 

eyetınden geldıgı tahmın edıldı. ~~~ T 1 f • 20960 ra:Y""&M~~ca~n'".Z~~ 
}.' ı . .. .. ~ ~~l.liıiLU:ııZ.~ e e on, e ı:::s 

t~ al\at, bu heyet de çoktan donmuş- - __ . ~--- . --:- --=- 1 
bulunuyoruz. İmdat gönderiniz.,, telgraflar gönderdıler, \·e bir buz kı-

"4 llunun üzerine her tarafta heye. Telsiz, rus lisanı ile çekilmi;;iti. ran ' 'apuru, içinde imdat heyeti ile 
başgö...,terdi. Lakin kimse o tara,flara böyle bir he- Arkanjel limanının Yeni 7.amble doğru 

~l~rkaç gün sonra, yeni bir haber1yetin gittiğini bilmiyordu. Demek bu hareket etti. . 
\ı ta ~ tasyonlara geliyor, fakat mev-·çok hususi ve şahsi bir heyeti seferiye Henüz taharrıyattan müspet bir 

Yın edi!i,.·ordu. idi. netice alınmamıştır. 
"n " ' Uzlarla çevrildik, Yeni Zambetl Yerlerinin tamamile tayin edilebil- Acaba bu esrarengiz heyeti seferi-
1nda 76 derecesinde mesi için telsiz istasyonları o cihete ye kimlerden mürekkeptir?. 
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Naıo \!:J ı,11 ...... 

Pazar Akşamı Tam Saat 9 '(la~ " ... 

Tekmil programla 
Son müsamere 

Ben Anıar sirki nıüdüriyeti, Sofya :ya hareke
tinden evel kendisine karşı göstenııiş olduğu 
büyük ah\kadan dolayı n1uhterenı lstanbul hal
kıııa ve ayni zanıanda resn1i mal<atnat ile Jan
darma ve zabıtasına san1imi teşekküratlnı 

tcıkdime ınüsarant evler 

c. z. - 211 o 
Hakikati ancak Alınanyaya gittik- mahsus hir tarz takip ediyor. Bizi mü- rendik. Casus kadın baygın bir halde 

ten sonra öğrenebildim. intikamım ta. rakahc ile iktifa eyliyor. Haddi, (onun Yusuf izzetinin . arayına götürül mü:.. 
mamen alınmıştı. Lena ınüthiş bir ce- çizrni~ olduğu haddi) aşmnmamıza Bu saray boğaz sahilinde muhteşem 
zaya çarpılmı;;tı. O kadar müthi~ ki dikkati kafi görüyor. İşimize asla ket bir bina idi. Kadının üzeri aranını:;- Ye 

~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ düşündükçe tüylerim ürperiyor- vurmıyordu. üzerinde mahut tezkere bulunmu~ 
liarp senelerinde lstanbıılda çalışmış olan O \·akitki usulü idarenin en şiddet Bizim Lena Darbeyi yakaladığ'ı- Yusuf lzettin bu tezkereyi nasıl 

bir lnı:ı iz camunun hatıratı li müdafilerinden biri ve bu sebeple mız gece prensin adamları bizi gözlü- olup da kadının üzerinde bulamadığı. 
'l' - 14 - . de Enver paşanın en amansız düşma- yorlarmış. Biz farkına ,·armadan, her ınıza ! ..... bir türlü akıl erdirememiş. 

lıııa eınrn.uzda üç yüz bin kL~i silah al-, tın bır rüya olup olmadığını düşünü- nı prens Yusuf lızettin idi diyehili- yaptığımızı kontrol etmişler. Yaptık· Tabii asıl tezkerenin bizde olup bunun 
llta'lld~~abıliriz. Bunların te~hiz~t_ı ta· yordu~ ... Uzun. t~fsirlere mey~a~ ~e~~ rim. Sultanın yakın hir akrabası ve ye Jarımızın ba~ından sonuna kadar hep- uydurma olduğunu bilmiyordu. Ay~i 
~~bat ve hemen harbe gırebıl~rl.er. ~~m~.k uzre .gıdıp hastane mudurunu liyyiahtı olan prens İzzettin dinine ga sini öğrenmi;;ler... zamanda EnYer paşanın muhtemel bır 
~~'d efete karşı ko) acağıma emınım. gordum ve bıraz rahatsız olduğumdan yet merbut bir müslümandı. Rakibinin Dizi kırdaki küçük en kadar takip harbe girmemekteki ısrarının sebebini 
1~1~1\ aıtı.~da imza yo.k~u fakat bu o gün çalı~m.~y~cağımı haber vevrdim. hareketlerini dikkat~e takip ettiğinden etmişler ve arkamızdan dönmüşlre fa. de anlıyamamış. 

14isda luzu~ varm~ ~dı? . . Hastane mudu.r~ hene.anla bagırdı: Em·erin Lena Da re ıl.~ olan nıünaseha- kat kendilerini belli etmemeğe murnf. Bunun üzerine b~ me~kuf kadını 
~Q~ d hu endışe Ycrıcı vesıkayı bır - Aman e\ladım ! sız hasta olmuş- tını biliyordu. Bu munasebat dolayısı fak olmu~lar. Şu halde e\'İn içinde o· isticvaba knrar ,·ermış. Kadın ayrlır 
t~ efaıar k d D'" .. d". k ' idip vat ' .. .. .. h h 1 . ••t•• "1 t \' • o ·u u. uşun u, ı-onra ·a sunuz. g . • ınız. yuzunuz arap, ile Türkiyenin Almanyaya peyk edil lup bitenden maada her şeyi biliyor- ayılmaz sarayın ma zen erme go uru 
t~~ ~~.r~ış bir tavırla başını kaldıra- gözleriniz çukura batmış... mek istenildiğine de vitkıftı. Prens tz.. Jardı. Lenayı evine gönderdiğimiz za. miiş. lzzettinin hafiyeleri hep orada 
~ttı b~Çiik bir masaya oturdu. Cebin- Bir aynaya baktım. Filhakika ge. zettin ayni zamanda İngiliz Ente1li· man onu götürmeğe memur olan kim- toplanırlardı. Esir edilen düşmanlar 
~td1 •

1 r ~efter çıkardı. Defterden ko· çirdiğim gece üze.rimde pek fena tesir cens Servisin hareketlerinj de biliyor- senin başına bir vak'a geldi. Vak'ayı da oraya götürülürdü. Lena bu suret.. 
>\tıSt~ı hır kağıt üzerinde mektubun hasıl etmişti. Venlen müsaadeden isti- du. Fa.kat bunlara müsamaha ediyor· kendisinden dinledik. le :-;arayı mahzenlerine atılanlardan 
~' İliJ ı.~aklit için uğraşmağa başla- fade ederek akşama ~adar yattım. du. Me.s'elenin az çok hoşuna gittiği Araba durur durmaz, hir takım a· bir tane~i olmuş.. 

l'lte ~gıne nihayet emniyet peyda e- Akşam Şark otelı balosuna gidin· de söylenebilir. Biz En\·er paşanın pro- damlar etrafı ..,arm:şlar, ;ıdamın biri Gerek istibdat ,.e gerek onu takip 
~ ~.~v~ş yavaş şu satırları yazdı: reye kadar epey tereddiit ettim. Lena- jelerine ket rnrmak istiyorduk. şu bizim adamımızın yanına binmiş \'t> o· eden meşrutiyet devrinde Türkiye ha
h lııallt lltkı~·e bu sene harbe. gir~~e.z. ~ın ka~::ıs'..nd.~ nasıl bir nziyet alaca- halde mesaimiz prens izzetinin arzu- na demiş ki: yatı siyasiyesi suikastler: hapisler, f. 
~t lttil~ bıtaptır. HarbedebıJmesı ıçın gımı hır turlu kararla.ştıramırordum. suna hizmet etmek demek değil miydi? _ l\tuka,·emet edeyim deme yoksa damlarla doludur. lzzettın sarayının 
>ıttıı iş:a~r ~tikraz etmesi m~~buridir. Acaba benden şii,phe. edecek ~iyd.i: ni- Filhakika bizim ma~:a~rınız Tiir· ölürsün". Eğer muti olurc;an sana hiç ~ah~e~lerinde prensin gizlemek istedi 
111~ 'I' a kadar mektubu gonderme- hayet kararımı lerdım. Tallıme u hı- kiyeye hizmet etmek degıldı. Bir Al· bir fenalık yapmıyacağız. gı hutun ka. alarda mahfuz olarak du-

d ~eisarassut edilmekteyim.,, rakt~m: Lüzumuna ~öre bir .hattı hare· man nüfuzu yerin: ~ngili.z nüfuzunu i· Adamımız korkarak susmuş. z_atC'n rurdu. Prens düşmanlarının h~r~angi 
tdı ttı. hunu yazdıktan sonra bana ket ıttıhaz edecektım. Fakat baloya kame etmek gayesını takıp eyliyorduk. adamlardan birinin Yusuf İZ7etının a· taarruzuna duçar olunca kenclını ko-
• ...._ n -r: •• • • ~idip bir de onu sorduğum zaman şu tzzettin bu iş.in ~~undva bir şey kaza. damı olduğunu tanımış ve ~ak~adı.~ r~mak için ~)öyle. u. ullere müracaat 
"tllrıu u kağıdı alınız ,.e otekını bul- cevabı aldım: namazdı. Vazıyetını yagmurdan kaçar- Lena Darbeyi elde etmek oldugunu hıs Juzumunu hıssedıyordu. 
~ l'iır z Yere koyunuz!.. - Mis Lena Darbe mi? Onu gör- ken doluya tutulmak,, tabiri ile an- .setmi::ti, c;ordu: Yusuf izzettin alman casusundan 

1 ~hteı· Çeyrek saat sonra hepimiz medik .. Şayanı hayret bir keyfiyettir. tatmak doğru olurdu. Tabii prens de - Onu götürecek misiniz? o;;ırrını öğrenmek için hileye müracaat 
~~t~llş~f otoınobillerde şehrin yolunu Çünkli o mutlaka her gün buraya ge- bunu i"temezdi. Za~nıma kalırsa o, - Evet.. Kimse.ye bir şey söylir:· rlüzumunu gördü. Lenayı yüzü gülerek 
1
' llk, Lena Darbe evine sevkedil lir.. vakti gelince işe miıdahale ederek ve yim deme .. Amirlerıne bahsedersen zı· kar~ıladı. l\:adın bu tebes...;üme aldan-

lta. Ne olduğunu sonraları öğrendim. vatanın ecnebilerin nüfuzunu kaldır- yanı yok." madı. Kaplanın tırnaklarını akladığı-
\ ~r~a ~elince b\r makine gibi yat- Lenayı bir daha ne ben ne de başka· mağa te~ebbü · eylemek emelinde idi * * * nı fakat istcrliği anda dışarı çıl<nraca-

'ab esı gün uyandığım zaman çok- sı görmedi. T:ımamen ı..arbolmuş hiç ve buna muvaffak olacağını zannedi- Bundan sonra geçen hadisatı eli- ğını anlamı~tı. Zum:.-,n kazanmak iste- , 
ah olınuştu. Gece geçen hadisn· bir iz bırakmamıştı.;, ,yordu. Her halde o sırada şarklılara mize geçen alman raporlarından öğ- di. 

(Bitmedi~ 



~ ıcu •• 1k ! .. Yazan: 
Fikret Adll 

Cumartesi, ak§am, saat 21 

Bir masanın etrafına toplanmışlaı, kişi de beklememişlerdi. Bir kelinle i· 
konuşuyorlardı: le, içtima olmadı. 

- Nasıl olur efendim, ben 16 sc- Ve herkes ala küllihal geçinmekte 

r 100 de 100 Aşk 
1 

Yazan: 

J,ean fass.eru - 8 

Evlenmek nedir? 

Nakleden: 

la. 
Evlenmekde gaye nedir bu meslekte çalışının, daha böy- devam edip gitti. 

le bir muamele görmedim. Hem insan.. Dünyada hiçbir değişiklik olmadı. Bir akşam, bir genç kız evine dö· Amerika kızları da bütün düuya 
- işin garibi şu ki akşama kadar Ölenler ölmekte devam ettiler. ner. kJZları gibidirler: Hepsi de evlenmek 

~tırmışlar, ve adamcağız. yor~un Kalanlar kaldılar. Her gün gibi işinden dönüyordur. isterler. 
argın evine döneceği zaman kısaca Ye Bu ölümlü dünvada "bana necller Her gün gibi işini görür, gramofon Amerika kadınlarının erkeklerden 
sadece (yann gelme) demişler. noktai nazarlarınd~ muvaffak olr.uı~ çalar, viski içer. yüksek oldukları muhakkaktır. 

- Haydi o ne ise, onun vaziyeti esa- }ardı. .. Her gün gibi yemeğe otururlar Zek:'.'ılan daha açık l'e kültürleri 
sen anzf idi, hem sonra bir iki başka Sonra, yemeğin ortasında, gen~ daha yüksektir. Amerikalı bunaklarla 
yerde daha çalışıyor, ya öteki!... 1 Polis haberleri l kız, gayet tabii bir sesle: görüşürken _ lş haricinde _ inı;ıan ih 

- O yalnız orada mı çalışıyordu? - Öbür gün evl~~iyoru~, .. tiyar çocuklarla konuşuyor hissini du-
- öyle ya.. Hem de ilk gününden Bir hırsız şebekesi der. Babası, ekmegıne yagını surer- yar. Bu hissi rnk'alar tekit ederler. 

beri. Hep bilirsiniz. Ne iyi çocuktur. ken cevap verir: Kadın Jar çok başkadrrlar, daha me· 
1Jd lfsan bilir, ne zaman gitseniz onu yakalandı - Y~I ... demek evleniyor~~"· rakhdırlar. Bu da kadınların her şeyi 
başı işinin listüne iğilmiş, çalışır bulur- DUn polis memurları, Beyoğlunun Ve hıçbır şey olmamış gıbı b;ışka münakaşa edip muka\•emet ettikten 
onuz, zavallı, çoluk çocuk sahibi.. muhtelif semtlerinde birçok apartıman şeylerden bahsederler. .. sonra kabul etmek hassalarından ge-

- Ne de mahcuptur, gidip kimse- lan sÔyan bir hırsız çetesini meşhut Yemekten karkarken - dunyanın lir. Mesela kadınlar, okuduklarrndan, 
"den bir şey istiyemez ki... cürüm halinde yakalamışlardır. her t~rafmda kadınlar meraklıdcr -· erkeklerden daha çok istifade ederler. 

- Vallahi ona karşı 0 kadar bü- Jak, Hüsamettin, Süleyman, Hü- annesı s~ra~: . Tahsilden derin malumat almasalar bi 
. . - Kimınle evlenıyorsun? ı b ~ h" ı ·l ··t h , · ld ki 

yak bir samimiyet duyuyorum ki, ne- seyın, Arsen ve Osman ısminde 6 şe- . e eşen ıs eı e mu e assıs o u a-
. .. - O! .• tanımazsın, bır çocukla... tt' k b" t ı k 

rede ise kendi işimi ona teklif edece- rırden murekkep olan bu çete uzun za. .. . . . . . rını zanne ırece ır sa ı ı -azanır-. Bu mukaleme, bırıbırlerıne çok mer 1 jfm, ben nerede olsa iş bulurum. mandanberı otuzdan fazla ev ve apar. b t , 1 . k d k h"" t ar. u , anane eıe co sa ı , ve urme · B" k f · b" h" ı p· 
_ Garson, iki rakı!.. tıman soymuştur. k~ b" .

1 
. . d~ k d" ,.. . ır a şam, ecı ır şe ır o an ıt· 

ar ır aı e ıçın e geçme te ır . .ı.ırmı tsburgda b" - ·· ·· d 
- Bana da. biraz meze getir. Şebekenin çaldıkları eşyaları sak· dört yaşında olan bu genç kız iyi bir d .' ır spor_ ~~g~~ası onun .e 

H d. d k .. ladıkl d t bit d"l · b uran hır otomobıl gordum. Otomobı· - a, ne ıyor u , bu, boyle ol- an yer e es e ı mış ve ura· kız olarak yetişmiştir. Ailesi onun iyi ı· .. .. . .. .. 
f d

. h 1 · d ·t • 1 k b. k ın ustunde o şehrın darulfunununun maz e en ım, em top anıp hır şey ya. a araş ırma }apı ara ırço eşya bir çocukla evleneceğini ümit eder. f tb 1 t k . . .. 
ı meydana çıkarılmıştır .. -·· . . . - · u o a ımının ısmı yazıh ıdı. Oto-

pa mı. Fena 1 . l ., B k k"'yü . d f l Dugune gıde~ekler mı? bellı degJI. mobilde, yüzü gözü dikilmiş, ötesi he-
- o maz ama ne yapa ım. a ır u Il e ec Zaten onlara luzum da yok · · t tk il 1 -
- Ne mi yapalım? .. Şey .. patrona bir k ld Bu genç kızın bir kız k~rdesi daha :ısı u a a\~ :.a~ı~mış, boga surat· 

l>lr protestoname gönderelim. aza o u vardır ki birkaç ay sonra o da ;yni va lı canavar gıbı ırlısı otur~yord~. ?.e-
N d. ? B k k'. ·· d H · ı ·ı n·· en geçenler, u ta ebeye bır nen bur-

- e ıye. a ır oyun e asıp, smaı ve us ziyette evlenecektir. Yalnız araların· ti b k .1 d 
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B d 1 k b h t] · • · d ·· k d t f d me e a ıyoı ar ı. - u a am ann ne a a a erı men ısmın e uç ar a aş ara ın an ter da kücük bir fark vardır. ötekinden .. .. .. . 
vardı ki işlerinden çıkardınız diye!.. tip edilen bir av eğlencesi facia ile ni- iki yaş~ küçük olmakla beraber, bu .. Her okuzun karşısında kurnaz bı· ı•------------llllllill.! 

h 
. ' rısı bulunur. 

Bankonoı 261 '] 

- Olmaı canım, hem ne hakla, ya] ayet bulmuş bunlann hır kuşa attık· dördüncü evlenişidir. . ~ 
nız bir şey yapabiliriz. Her müessese ları kurşun içlerinden Hüsmene isabet * * * Amerıka kadınının kurnaz olmaga 
istihdam ettiği adamlardan birini v~ ederek öldürmüştür. Avrupada bir Alman bir Amerikalı ihtiyacı yoktur. Fakat ona bir öküz la· 
ya bir kaçmı çıkarabilir. Pakat ev\el Hasip ve İsmail bilahara Bakrrköy kadınla tanıştı ve onu delicesine sevdi. zımd;· . . . 
ce haber verir, ve arkadaşça, dost~a, jandarma karakoluna gelerek kazayı Kadın da onu sevdi. Seviştiler. Bir sa emın~~t~.er, Amerıka kadınını, a
insanca bunu da kendine bildirir. Yok- haber vermişler ikisi de tevkif edilmiş- bah, kadın, Amerikaya dönmek üzere lclek~er,. durust ve. her şeyd~n evvel 
sa böyle altı senedir beraber çalıştığı lerdir. olduğunu söyledi. Çok müteessir oldu- ~endılerıne . tam bır serbestı ve~eeek 
dürüst, namuslu ve malumatlı bir ar- Fakat yapılan tahkikatta işin kaza ğunu ilave etti. Fakat mecburdur. ış ~rıyan ~ır _kadın olarak_ !akd_ım e-
kadaşı bir dakika evvelden haber ver- olduğu bir kast bulunmadığı anlaşıl- _ p k" ama · · ? derler. Ve ızdıvacın onlar ıçm bır ga-' e ı nıçın • l d ~ .. 1 l 
mek suretile atmak, hiç de insani ve dığından tahliye edilmişlerdir. _ Evlenmekliğim lazım da ondan. ye 0 ma ıgmı soy er er. 
nazik sıfatlarile telif edilemiyecek bir zavalh kadının kendini Buna onlan hiç bahsetmemişti. Al· Ben bir genç Amerikalı yıldız ta. 
harekettir. Biz olsa olsa bu hareketin, öldUrdU§U anlaşıldı man ilk defa olarak ondan buna dair nırım ki, şöhreti ve kazandığı para i-
mesleki. ?i~ yolsuzluk old11ğunu protes Evelki gün Topane açıklarında bu· bir şey duyuyor. Hoş bu sonuncu de- ı~. tamamen ~e:besttir. Fa~~t. onu ve 
to ~~~Jıüır,!~~~adar.. lunan kadın cesedinin ilime ait olduğu fadır. Çünkü fikrinde sabit olan kadın dunyayı ço~ ıyı tanıyan bını;tı, bu kızl 

- Adam bundan ne çıkar, hiç!.. dün tesbit edilmiştir. Ve seyrisefain ilk vapura biner. Zavallı aşık onu teş- elde etmenın ancak onunla evlenmek· 
- Ne mi çıkar, efendim, ne çıkar sevahili rnütecavere kaptanlarından Yi için gelmiştir, son bir ümitle sorar: le kabil olacağını ban:ı. temin etmişti. 

ne demek, hiç olmazsa biz kendimi- lhsan Beyin kain validesi Emine ha- - Benim ile niçin evlenmiyorsun? (Bitmedi) 
zin... nım olduğu ~nlaşılmıştır. - Seni seviyorum da ondan. 

- Geç c~nım:.. Söylendiğine göre Kuruçeşmede da- - Daha iyi ya! . O BU L M ıı.. C A O 
- Hem şımdı burada bunun sıra- madı ve kızile oturan Emine hanım - Hayır. Ben serbest olmak ıste- .~ 

sı değil, şöyle bir gün toplanır da ~ö- bazr geçimsizlik kavgalan neticesi evi rim. Serbest olmak için de istediğim 1 2 3 4 ) tı 7 l"ı 9 1 O 1 1 
rtişürüz. terkederek Çemberlitaşta bir akraba- ile evlenmem lazım. Ve sen yegane sev 1 N U R JE f T j · N I• · S 

- Sahi, ne za~an toplanalım. sının yanına gelmiştir. diğim adam~~"·.~~-· .. .. .. .. 2 Üz- AK ü ı U 
1

- ' '

11 

- Ne zaman ıstersen .. Yahu, rakı Emine hanımın teessürti burada da Vapur dudugunu otturur. Bacalar- - . !il liJ S U L 
d& bitmiş, garson, bir tane daha ver. geçmemiş, ve kadıncağız Sarayburnu dan dumanlar çıkar, halatla~ ahnır ve 3 ~ A S T_ liJ N U ıH fi R ,! 

- Yarın toplansak?.. parkına giderek kendini denize atmış- vapur kalkar. Alman seslenır: 4 E K T A R [il K U_ R A lR 
- Pek. erken. . tır. - Allaha ısmarladık! 5 T _!il [il R E llilU S A T ~ 
- Pekı pazartesıye, yani üç gUn C t t f .. h t• . . ... 1d... .. Amerikalr kadın cevap verir: 6 T ü N lr.il W1 liil'L E ş 1f -:-sonra.. ese e essu ne ıcesı goru ugun- ı!!!! l!!!J ı=. ~ 1 

den ailesine teslim edilememiş yalnız - Yine görüşürüz .. Pek yakında. 7 i liJ1U K U L ;li) T E R jK 
- Saat kaçta.! eşyaları verilmiştir. Çünkü tekrar gelecektir. 8 N U_, l-f U S E ·r 'm fif E T 

- Bir fena değil.. Ve pek tabii yalnız olarak... l!!!. ~ 

- Arkadaşlara haber vere1im. Adal l kt iği Fakat evlenmiştir. 9 ~ S_ [i] R A Ş jE '1 A D -i 
- Olur... ar ve e e r Ve hürdür. lC S U R IA T [i] R E D i F 

Pazartesi, öğle. saat ı Büyükada elektriğinin bu sene • • * 11 !'1 L A (il [ij i K T i F IA 
- Yahu, toplanıyoruz gelmiyor mu· içinde ikmaline çahşılmaktadır. Bir başka vapur hikflyesi: 

sun? Yapılan mukaveleye nazaran şu- Fakat bu sefer Amerikada. 
- Ha!.. Bugün mü idi, vallahi i· bat sonunda muhakkak ikmali Hamburg . Amerika hattı rıhtımm-

şim var canım. Belki gelirim. (/ç!TZ· da Bobbi isminde bir çocuk, Fransa-

Dünkü bulmacamızın hal
ledilmış şeklı 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 den) enayi miyim sanki geleyim ue lazım gelen tesisab şirket daha dan gelen nişanlısını bekler. 
patron duysun, beni de atlatsın! evvel bitirmek niyetindedir. Bu· Nişanlısı, Fransada lisan ve adabr ı ll!J il• * * * nu temin edebilmek için şimdi- muaşeret öğrenmek için bir sene kal- 2 fil ~ __ --,.U,-___ -

1
=-

- Bugün toplanıyoruz. den havai elektrik hatlarının mıştır. lşte vapur göründü. lşte kız. 3 l!!IJ 

- Kaçta? planını çizmek ve evine elektrik Ağız ağıza öpüşmeler, sonra çocuk: - - - !ı!j 
- Hemen şimdi. Haydi gidelim!.. - Yarın evleniyoruz cicim. arka- 4 !il liJ! 1~ fii 

almak istiyenlerin miktarını öğ- 5 '[ij•ljj 
- Ya, .. ben gidip bugün ne iş ''ar renmek istemektedir. Elektrik daşlara haber verdim, iyi \"e eğlenceli I _ ._ !!!J 

bir bakayım da. 10 dakikaya kadar ıre· bir toplantı da yapacağız. 6 i 
lirim. alacakların şirkete müracaat et· _ Hayır Bobi yarm olmaz. 7 8 [il = 

<içinden) ıen de, amma ukalasını melcri için Büyükadada ilan tev- - Yarın olmaz mı? yoksa cardr· 8 
§imdiye kadar kaç defa toplandık da zi edilmiş ve bazı ev sahipleri nız mı? 1 

ne çıktı sanki? şirkete mUracaat etmiılerdir. - Hayrr sevgiJim. caymadım. Yal- { 0 il1ı = _ 1[i 
* • * ş· k t d h b dd nız, Fransada iken evlendim. 

E 1
. ır e a a ir mü et müraca- t 1 111=

1
. rm1 lii 

- Y ge ıyor musun? - Evlendiniz mi? ,., 
atları kabul edecek ondan sonra z..-.ı.lliııiıı•ı...ıiiiiliı--.iııımm-ıl - Bu saatte toplanrlır mı birader, - Evet, çünkü bir çocuğum olmuş· 

l:.ugünlc(j bulmacamız 

Yiyecek 
Toptan fiatlar 

Et • Sebze • Meyve 
Et - (Kiloııu) Dağlıç: 54,60-58.5 

Kıvırcık: 54,60-60.84 K Karaman: 
60,84 !.\. l lasır kuzusu. 39 K. l\1eZ 
kuzusu: 39 - 70.98 K. Keçi 31.20 li 

Oı';lak 50,70 Öküz: 21,84 • 41,34 ~ 
Dana; 39 K. inek: 27,30 - 35,88 M 
31,20 kuruş. 

Peynir - Beyaz yağlı 650 · 
~· 20-22 kiloluk teneke. yağsız 
kiloluh tenekesi 200· ?00 kuruş. 
Canerl§i: Okkası 20-22 K. 

Taze soGan: (Demetiı 20-40 
sarımsak: 60 para 2 K. Nane: 
40 para Kırmızı turp: 20 
Dereotu: 20par a_ Maydano~ 
parıı. Bakla: (Yerli) 2-3K. Bezıl 
8· 10·12 K. Araka: 6· 7.9 K Se 
otu: 2 • 3 K. Pancar: 4 · 5 ~ 
Yaprak : (Yerli ı okkası IO • 1 
ı..uruş. lspanak: 4 6· 7 .K K• 
(Yerli) 18·20· K. Tazefa•"' 
(Adana) Barbunya :60K.yer fasulyası) 

~il 
Ayşe!,adın ';"0 kuruş. Çalı 40 
Enginar: (Yerli) adedi 5. 6 · 8 

K. Turlıı. enginarı, 2 • 3 K. 
Meyva 

Sarımsak:(Okliası) ı O· I 2- l 5Ktf 
( Yerli ) adedi 3 - 4 - 5 • 6 - 8 ~ıl 
kiraz : 25 30·35 40-45 kuruş. çıı 
30-:3.'i 40-4S-6S·70 kuruş 

BuQday • Arpa • Faauı1•.1 ~I 
Buğday: Yumuşak L\nkaral 

1 
8 ( Konya) 6 (Yahşihan ) s.W0

• 

8 (Akşehir l :',25 (Sivas) 8, Tavşaıılı·7 
(Karaman7JO ı ('ay) 8kuruş. Sili.'·rl

8 
Sert, lAnkara) 8.35 K. izzeddııı I 
l\ütahva 7.10 K l::reıtli 7.35 K. Kı#I. 

• f.> !\•' 
Pa\·liköy :'i.30 kuruş. Çavdar: r 
5,l 5 K ı·:dirne 4,37.50 K. ~:reğ 1oll 

kuru~. Kuşyemi: Tekirdağ 2ır 
Arpa: IAfyonkarahisarı 6,1O·6,1 5

18 
sam: ,\ntalya 19 K. Dalyan ı ı 
Afyon: Afyonhıırabisar ) üıdd or 
morfin J 175 "· lznik ) üzde 9 rrıoO 
850 K. Ceviz : l iç ) ı\ l udan} 8 ki 
Arnae;ya 60 K. Hartın 55 K. ( Ka~~ıl 
ı\masya 2! kuruş. Noh1.1b li• 
Gire~un 90 - 9 ı. L·nve 89 kurıış. ·r 

• •ehi dırma ı.o Fındık içi: Akça~ t' 
Çay, kahve, pirinç, şek•'' 

yemek vakti, daha yemek yemedim. müracaatlara ~öre planını tesbit tu. 
- Canım, yersin. Ne çıkar. Bu da- edecektir. Plan tesbit edildikten 

ha mühim! sonra elektrik almak istiyenler 

patates, sab1.1n ,çı 
- Ne fena. Soldan sağa n yukarıdan a~ağı: Çay: ıCa\a) okkası 260 · 4~· ~·I 

- Hayrr. Şimdi boşanıyorum . On 1 - Bir askeri riltbe (8) 240-800, ( l lindiye ) 270·400. ( ı:ı) 
- Çocuk musun, aç karnına.. olursa bunlar elektriği ancak 
- Fa.kat bu da ekmek me."i'elesi. 
_ Evet ama, peki! .. Ben alelacf'le gelecek sene alabileceklerdir. 

yemek yiyeyim de gelirim. (içinden) ek- Gelecek sene elektrik verilecek 
mek mes'elesi ama netice itibarile ba· olan Heybeliadada da aynı şe
na taalluku yok. Beni işimden çıkarma- kilde ilan tevzi edilmiştir. 
dılar yal 

* ı;: * Hayvan borsasında yeni 
Toplanılacak olan yere, geleceğini idare meclisi azahkları 

n.dedenlerden dört kişi gelmiş, fakac Uzunköprülü Ali Galip ve baytar 
onlar da: mektebi teşrih muallimi Hamdi Bey-

- A.. kimseler yo~, ler, lktısat vekaleti tarafından hay-
diye gitmişlerdi. Pek tabii yeni idare meclisi aza. 

otur ek 'lnlliJ...,.,,.,ıi" _ __ _ 

beş günde her şey olup bitecek. O za. 2 - nefyedatı (2), gözün görebildi- 260 400 Kahve: (l\Juhtelif cip (0' 
man e\·lenir ve iyi bir toplantı yap:mz. ği !Jerler (4) !05 K. Pirinç: (Bomba)) 37 45 ) ~ 

- Boşanahileceğinize emin misi- 3 - Bir komsu deslı•t (10) 34·35 (lJindiye) :16-37.5 ( Rangoıı ('f 
niz? 4 - Bal (4/ 29 ( Riımn) .36.5 ·37 K. Ş•~·~-~ 

- O, evet .. Fran:-;ada boşanmak ı;ok 5 - insanın en sevdiği kimse f4), Yerli) 35.50 35.90 (Ecnebi) 3;>,6 
0 (fO 

kolaydır. taş kazan (5) küp 38 3 -38.50 ( Rus: Küp) 
4 

111,difl 
İki nişanlı, kol kola giderler. Son· 6 - Jnannuş (4). hendesede en ba- 35,85 I~ .. Sade yaQ: 1 Urfa: ~ ('f<' 

ra Bobi biraz düşiinür: sit şekil (3) OH! 55 (l<,rzurum:- Kars) ı00· 19
yerlll 

- Cicim, gidip Fransada evleniriz. 7 - Gözün üstü (3), kabul etme· zon) 120·135 Vejetalin: 
1 ~· 

- Olur. mek (3) • Zeytin yağı: ( ~Ksıra ekstra )tO (\' 

Birkaç dakika sonra: 8 - Koğulmuş (6), B. (2) ([k~tra) 61-62 !Yemeklik' S~g ıS•"~· 
- Çocuğunuzun ismi ne cicim? 9 - Nota (2), peygamber (5) lmke"li

4
k1 

6
·;6 

ôKO p() etmetklik 
5,4~8 ccal l /e~ 

I · B b· t 10 ş '· ( u ı_ o· 4 . a a esı ı<>rtıı 1 - smı o ı canım .. - , ar,;ıcı 7) 
___.;~.......,::..:....:...:_:_~--~~~~;_J,_Q.W!U-,:L.Ua;~CUC~~--.ı...ı.ı~~--E...-
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Mavnacılar meselesi MM. V . Satın alma ko • 
n'l lsyon u l lôn ıarı .......................... --

:\taltlllerle şehit yetimlerinin 9:U 

Hamdi B. , neşriyata cevap veriyor senesi • ikrnmiyeıerinin tesbiti için 
] . şubelerne müracaat etmel( üzere 30 ma 

llJt tlerın azalması dola),!'İle liman maattee~süf ağır ceza tatbik etmek ka· yıs 931 akşamına karar verilen müddc-
h etinin mal-"llacılar hakkında aldı- rarımız dernm edecektir. tin görülen lüzum üzerine 30 hazfran 

>"~ni karardan bahsetmiştik. Umumiyetle marnacılarımı1. müret 931 akşamına kadar temdit edilmi~ ol-
~ ~ır gaz.ete, liman şirketinin, bu tebatı vazifelerine devam etmektedir· duğu ilan olunur. (3Sl) 
~1 

karan hakkında vekalete müra- Jer. Şirketin emirlerine bir itirazları * • * 
llıa t tden ve şirkete protesto çeken olu_rsa ta.~imatname_ muci_bi~ce mafev~- Jstanbul n• civarındaki kıtaat, mü-
'llc "nacılann mümessillerini çağıra- l~rıne ~ur~caat edılmesı laıım .geldı: essesat ,.e. mekteplerin erzak, ekmek, 
~· bu teşebbüsleliden vazge~melerini. ğı de ek.'ierıyet tarafından takdır edıl yem ye saıre kara nakliyatı kapalı 
l' ~ takdirde hepsinin i~lerine nihayet mektedir. zarfla m~nakasnya konmuştur. thale-
'l'ileceğini tebliğ ettiğini ve bu mav- si U hazıran 931 pazar günü ~mat 14 

'-cıiar:ı .. • . . . Matbaamıza gelen ellerler: te Fındıklıda hevetimlzde ynpılacak-
dilli b tnumessıllerinden bırının kay T r l . • • . .. 

terkin ettiğini yazmıştır. Topkapı Sarayı tır. .. a ıp erın ~aı:tnam<>sını gornıek 
..._ l>iin Hm · k ti .. d .. ü H d" ___ ,.e munaka aya ıştırak. etmek üzere 
~le hu an 1şırhe '~kmud urt k am .. 

1 
MUellifi • Halil Etem Bf teminatlarile tekliflerini ihale saatin-

Nı.... mese e al\ ın a e ·rar go- • • d . l h , ı· · 
1 

· (
37 "!'Uk, p d" B , b. d d" k". J?ransızların Ansiklopedi par Jirnaj en e\ e e) e ımıze verme en. , 2) 

:ıam ı e.) ıze e ı ı. . . . . . • * * 
' Bu k bü .··k b" h.. .. tarzında resırnlı bır ansıkopedık neş· 

lly,tl _a.rarı .> u ır usnu riyat serisi takip eden Kanaat kütüpa- Krrmızı komatcs, bamya, patlican, 
-. fe~ ve~dık. ~-un_d~ _m_a,:na.~ıl.~n~ı- nesi bu seriye dair mutena bir eser lasulg~, ka?nk, semizotu, yeşil biber. 
'- alrgını degıl ıyılığinı duşunduk. daha ne;;retti. lzmıttekı kıtaatın ihtiyacı olnn ba-

ltııı ll~uı, çalışkan mavnacılanmızın Tarihimizde ve asarı atikamız mern· lada cinsi yazrlr yedi kalem taze ebze 
'u etınedir. Çalışkan kısım bundan nında mühim bir mevki isgal eden kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
~ fade edecekler ve binnetice memnun (Topkapı sarayı) nın tari .. hçesi Halil İhalesi 20 - ~ - 931 cumartesi günü 
Ilı lacaklardır. Karardan memnun ol- Etem Beyefendinin salahiyettar kale- .saat 15 ~e lzrnıt 2.3 üncü fırka satın al-
•. '>al\lar ise işten kaçan, i ·e çağrıl· minden çıkmıs olmasını memnuniyet ma komı ·yonun~a yapılacaktır. Talip 
"'tı :> 1 "n şartnamen g.. k ·· F d k '-ır tahtan kahvelerde saklanan, işe ve şükı·anla kar~ılamamak mümkün 

1 
e;ı h f . · onne uzere ın 1 • 

.,d elerini göndererek kendi~i ötede he- değildir. 1 kal"fley~ ~mıze Yek ~~rtname ~lmak .'·e 
•ı e • • . • • te ı crını nrme uzere temınatlanle 
" dolaşan, vapur bordnlannda Halil Etem Beyefendının mılh kU· b. l"kte Izmitte m k" k : . .. 

Jıarı ı·· . b .. 1 d"wf b k ır ı er ur OJT' .S)ona mu-)._ Yapmak için bile yardım etmi- upanemıze erguzar ey e ıg u ·ıy- atları. (3SO) 
·~ L tı· h . ·1 ··t . raca hd' ••Ulıl a aynlık mavnacıhğı bir me ı ~.sere. e _e?'mıyetı e ~u enasıp . ,. * "' 
~ lk: bfr irat gibi kullanmak istiyen fevkalade bır ıtına sarfeylemış olmak- K 0 SA AL • . 

t lak la nasiri Kanaat kütüpanesini de şa- 3• • · · · Romısynnundan: 
llııı ıın mavnacılardır. J\.fav:nacılan :.b 'k .. .. .. Gümüşsuyu hastanesinde birikmis 111 ald kl k b" k k yan te rı goruruz. · .. ~ 
,_ ı arı paranın uru ır e ·me · r f" b" k~ğıt ü . . k olan 20 araba pasa külü alenı müzn. ta81 J. e ıs ır " zerıne ve yıne ço . · 
~ ~~a tekabül etmediği iddiası doğ- nefis ,.e çok nadide resimlerle tezyin yed~ sur~tıle satılacaktır. !halesi 14 
~ :~ıldi_r. Memleketin şeraitine gÖ· edilmiş olarak tabedilmiş olan bu e- hazıran 9;31 d~ saat 14 te ic.ra ~lunac~~ 
'- i !'iz ışlerinde çalışanlar içinde ser diyebiliriz ki ·imdiye kadar mat- tır. Tallpl.~n~. Şartnamcyı gorme~ U· 
llıı >'ı "aziyettc olan yine mavnacıları- buat \'e neşriyat fllemimizdc teknik iti- zere he~ g_un oğl~den eyvel ve miına-
~dır kasaya ıstıraklerı iç" d ·akti mua · ~ · Elimizden geldiği kadar da harile muvaffak ol mu~ yegfıne eser- . : :. . . ın ~ ~ . )· 

~ ıiretıerini bozmamağa ve iş azdrr di- dir. Ve tabı teknikinin bu derece te- ).enındc . temınatlanle bır!ı~te konns-
t llJ,. b• " kemmülÜnÜ aörmekle bir hi i jftihar )'Onumuzda bulunmaları ılan olunur. 

~,.,. :r ırıne yol vermemeğe çalışı- • * * * 
·~~ duyduk 
"- ' • w .. . 100 Kastomonudaki kıtaatrn ihtiyacı o-

hıı \'nacılann mümessillerinf çağıra 50 k~raş ve ku:?e kagıdı uzenne lan un kapalı zaı·fla münakasava kon-
.'( te b .. • . kuruş fıatla satılmaktadır. J . • 
ltJıı· Şe huslerınden \'aı.geçmelerıni muştur. halesı 20 haziran 931 cumar-

ıt ettiğimize gelince: K O C A E L ~ tesi giinü saat 1.> te Ka tarnonudCl ac:;. 
'~tr idarede müracaatlar ve te~eb- 1 keri sat:? ~ima_ komisyonunda yapıla-
' tr için usuller vardır. Bir memu Vapur şirketinden : cakt_ır. ~ a_lıı>lerın sartname al_mak ,._e 
) ' Verilen her hangi doğru \'eya lzmit ve körft>zi halkının izhar et- teklıflerını vermek iizere temınatları-
~ bir emir hakkında itiraz için tikleri umumi arzu üzerine 5 harizan. le birlikte mezkur komisyona müraca-

(~ll usulü dahilinde ube ine mü- dan itibaren agustos 9.ll nihayetine ka· atları. "' * "' 
tt l'eti • • • ..' daı· l tanbuldnn 3 gün \"e körfezden • • 
'-.: ne ~e ıdare meclisıne muracant • .. il t t 1 ak ü re her 3. K. O. SA . .AL. Komisyonundan: ."'I 1• . ·> gun s ra pos ası o m ze .. .. ~ . . . ,... . 
&· azım gelır. gün mütekabilen vapur tahrik edilecek Gumu~"U} u hnstanesı ıçın ı.lOO kılo 

ıııı,.,;t ~üessescde hem aylıklı ve ycY· tir. lstanlıuldan her pazar, <.'Rrsamba ycğurda. verilmi olan fiyat pahalt gÖ· 
~ 1

1 Çalışmak, hem de o mües.~e e- cumartes i g iinleri saat 14 t~ h"'a reket rüldüğünden 9 • 6 • 931 salı günü saat 
ltıı da.resi Ye amirleri aleyhinde \'C ve 19,:lO da lzmite mm·asalat edtr. Ke- 15 te pazarlığı yapılmak üzere tehir e
~ 'lltat haricinde teşebbü Jerde bulun za l stnnhuldnn her pazartesi, salı, per- dilmişti_r. Taliplerin vakti m~ayy<>nin· 
ı:. do&.,., b' h k t 1 k şembe ve cuma giinlcri anl 9 da h·ıre- de komı~yonda bulunmaları ılfın olu-'<t, n 6 •. .. ır are e o masa gere . • • 
ttt inaenaleyh menfaatlerine uygun ketle l:i te lzmite muvasalat eder. nur. 
~ lııediği • . • k h kk lzmitten her cuma, .salı günleri sa- -::====;;;;=_-.,:-.,:-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.=-

bt ıçın renı ·ararımız a . ın d 1 b 1 1 1 1 
~ r Çok makamlara noterliklere, ,.e at 9 da hareket ~~e 16 a sta~ u a mu- Mahkeme vo cra hinlar1 
' k,ıneı . . rnsalat, diğer gunler saat 6,:Jo da ha- • 
:-ı ltıli ere müracaat edenl~rın yınc reket 12 de 1. tanhula mu\'a<.öalat eder- Mukaddema Beyoglunda Tarla ha· 
l ltabııessesede çahşmalnn bılmem na ler. Fazla tafsilfıt i~in kifrfezde :ıcen- ında cehennem sokağı~dn sekiz numa· 
tr,ttl olur. talıklara \ ' e lstanbulda Yağiskelesin· rnlı hanede iken halen ıkametgithı mes 

\ di,1 ?aricinde yapılan teşebbü ler de Kocaeli ~irketine müracaat. hul Kirkor Ovasapy~n Efendi)e. 
'\...._ ·Plıni bozacak her hareket için Telefon ı 2'-043 lstanbul ikirıci ıcra memurluğun· 
~ dan: 

U
.. Kemal Halil, Mehmet Rifat ve s ü-

t " " " k • reka~ ı şirketine borcunuz olan mebn-
S upu muna asası.~ liğden dolayı tahtı h_acze alınıp altı 

1 
yüz lira kıymet takdı redilen 2393 nu-

Stanb U I Lı·man Şirketinden· ~a.r~da mukayyet Duik ~?rka ~_tom?-
• hılınız 8 - 6 - 9:Jl tarıhıne musadıf 

~Gs~lrkcunıızin yağ kapanındaki anbarında nümunesl mevcut Huc; kalafat fü ı iı· pazartesi giinii saat 12 - 13 te ŞMidc 
1'k ilden açık münakasa suretile 12 ton mliba~·aa olunacaktır i\lunaknsaya i~ti Doç acentesi depo unda açık arttırma 
~lld:rz~sunda olınlan:ı 13 Haziran 931 Cumarte i günü saat 15 te !..iman Hn 1 ~le ~ atıl~cağı malıimun~z. b~ıhınmak .'·c 

fırkctimiz umumt kAtipli~ine müracaatları lüzumu ildn olunur. ıkamet~ahımzın ~tcçhulı) etı h:ı ehıl<' 

U A •• d •• ı ·• k 1 olbaptaki maddeı kanu~~yeye te,·fikan 
'~-----· m umı mu ur u .. ihbar varakasının teblıgi makanıın::ı 4s imim olmak üzere ilanı ke) fi) et olu-

Ji,k~~f f~b~i.kalar sat1n ~~ma kom~syonıından: n_u_r. --------
lo.~ kınııyetı Mıllıye, Vakıt ve Polıtıka gazetelerıle mukaddema ı tanbul 2 inci ıicueı mahkeme~inden. 
~~ 931 tarihinde pazarlıkla alınacağı ilan olunan 12 şartname- Manifatura taciri Bohor F ran-
''tt)'11Iı çelikhane malzemei iptidaiyesinden 6, 1, 12 numaralı ko efendi ashabı matlubu ile 
~'-ıllarneterde muharrer malzemeye talip çıkmadığından 1 O ve 11 akteylediği kongordato mahke-
~ ~alı şartnamelerde yazılı malzemeye de teklif edilen fiyatın menin 3 - Haziran · 931 tarihli 
~ı'. 0lınaıından dolayı pazarlık günü 14-6-931 saat 15 e tehir celsesinde tasdik kılındığı ilan 
~ittir. Taliplerin yevmi muayyende milracaatları. olunur . 

.:;-:-- -- ---8--e-ş_i_k-ta_ş_a-:i::-le_p_a_r_k_ı __ _ 

~ıraat Bankası Istanbul Şu- Bıt ak~am ~a~ir (l\(!rtıı, l'rim_:ı Dan~e: l i\inrt Hanım ılc ı\,,e, Buyuk mıllı lJesin den: opcrt'l. Hunık orJHC(r:t 

~ DOKTOR 
~ ltyesi Sokağı No. Cinsi '11 ~ Auz (oı~~ ...... /J 

altepe Hatboyu 7 iki bölüklü 6 odalı köşk ve """'f•N .....,..,ı-ıu, 
8 dönüm meyva ve çiçek Dahiliye hastalıkları mutahassısı 
b h d l k d ( mrada'l marıd ı her ~un rı!!le den 

1 8 l a çesi A a ara arşı ~r. mora uı t 2 .• 10 dın ;. e kııd:ır 
l~i 6 ~ ld_a yazılı k8şk ve müştemilatının icar müzayede ve ıha - ı ı:ınbuldu Dı\ un \ 0 l • c ı ıs) nu-
t"'dit 81•.ran 9.~l pazartesi saat ikide yapılmak üıere bir hafta m:ı ı alı hu~u·ı ı :ıh r e~·rde dııl Ilı ha•· 

,, edılmiştir. Talipleri pey akçelerile ihale saatine kadar jl tnlıkl~n n \ıa,ene '< ıed .. ,ı eder J 
"•raıı.... .. l f clcfon Imbnul 2398 

- ınuracaat ara. 

Vakıf akarlar müdürlüğünden: 
Bir sene müddetle icar • • 

ıçın 

Müzayedeye vazolunan emlAk 
1 - Çemberlitaşta Molla fenari mahallesinde Boyacı 
sokağında 3-S No. lı hane 882 
2 - Sultanabmette Alemdar mahallesinde Şeftali ıoka· 
1Jnda 18 No. h hane 
3 - Erenköyünde Caddebostanı camisi ittisalinde 226 
No. lı hane 16 
4 - Pangaltıda Çayır sokağında 53-63-1 No. lı dOkkln 59 
5 - Çenberlitacta Yağlıkçı han üst katta 10 No. h oda 652 
6 - Galatada Kemankeş Karamustafapaşa mahallesinde 
Yeraltı camii önünde 63 No. dükkan 260 
Müddeti icar: 1-6-931 den l-6-932 tarihine kadar 1 senedir. . . .. 
iki sene müddetle icar için müzayedeye vozolunan emlAk, 
7 - Bahçekapı Hubyar yeni postane. C. 44-66 No. dükkan. 457 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6 933 tarihine kadar iki ıene. 

• • • 
Üç sene müddetle icar için milzayedeye vazolunan emllk. 
8 - 4 üncü vakıf han birinci kat 34No. oda 1068 
9 - Süleymaniye medrese altında 41 No. dükkan. 506 

10 - Çakma&cılar büyük yeni han orta kat 31 No. oda. 486 
11 - Beyoğlu okçu Musa kara molla S. 26-28 No. dükkln 339 
12 - Üsklldar Harem iskelesi 3 No. dükkan 84 
13 - Nuruosmaniye C. 57-1 No. dükkan 795 
14 - Mahmutpaşa mahkeme S. 6 No. dükkan 798 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar 3 senedir. 
Mebdei icarlar: Eski müstecirler için aklin hitamı. Yeni mOı· 

tecirler için teslim tarihidir. 
Müddeti müzayede 5 haziran 931 den 27 haziran 931 cumar

tesi günü. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müıayf'deye 

vazolunmuştur. Tali pi erin yevmi ihale olan son günün saat 14 
buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita 
ederek müzayedeye iştirak etmek üzere lstanbul Evkaf mtıdlir· 
lüğünde vakıf akarlar mndOrlüğüne müracaatları ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malümat almak istiyenler bu 
müddet zarfında müzayede odaıına müracaat ederek ecri mitil 
raporlarını görebilirler. 

Devlet Dem iryoıtarı ilanları 

Derincede bulunan doksan bin kayın traversin Samsuna nakli 
kapalı ıarfla mOnakasaya konmuttur. 

Münakasa 20 Haziran 931 cumartesi günü saat 16 da Anka• 
rada Devlet Demiryolları idaresinde. yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak· 
kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar komisyon ki· 
tipliğine vermeleri Uiıımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üçer lira mukabilinde An· 

karada ve lstanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. . .. ,,,. 
Gülhane hastanesile askeri Tıbbiye tatbikat hastanesi için 

5000 kilo francala pazarlık suretile satın alınacaktır. Pazarlıtı 

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

lerin Harbiye mektebindeki satın alma komisyonuna müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Darülfünun mübayaat komis· 
yonundan: 

Tıp Fakültesinin bilümum muayyenat ve ibtiyacah sairesile 
Darülfünunun diğer şuabat ve idarei merkeziye ve eczacı ve 
dişçi mekteplerinin her nevi mahrukatı 1 haziran 931 tarihinden 
1 haıirao932tarihine kadar bir seneliği kapalı ıarf üsCilile mDna• 
kasaya vazcdihtiştir. Fi&tları mutedil görüldüğü takdird~ bun~arın 
her biri için ayrı ayrı mevcut şartname ve ihtiyaç lııtelennde 
muharrer olduğu üzere ihtiyacatı umumiyeleri 13 ha:ıiran . ~31 
cnmartesi günü ve her nevi mahrukatta 17 haıiran 931 tarıbine 
müsadif çarşamba günleri saat 1 S te ihale edilecektir. Mevcut 
şartname ve listelerine göre bu bapta malumat almak üzere her 
gün öğleden sonra mülga Harbiye binasında bulunan komisyon 
kitabetine müracaatları ve teminat akçelerinin de bir gtın evvel 
muhasebe veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun teklifname 
ile birlikte ayrı ayrı zarflar derunünde ihale içih tayin edilen 
müddetten bir saat evvel komisyonumuza milracaat ve tevdi 
etmeleri. 

Manisa vilayetinden: 
Keşif bedeli inşaatı nev'i 
Lira K. 

18505 62 Aygır deposu inşaab 
Manisada yapılacak aygır deposu inşaatı balada gösterilen 

bedeli keşif üzerinden haziranın 6 ıncı cumartesi günü saat 11 re 
kadar müddetle ve kapalı zarf üsulile münakasaya çıkanlmııtar. 
Proje ve sairesi hakkında izahat almak iı;tiyenlerin Vilayete Na
fia Başmühendisliğine ve baytar müdürlüiüne müracaatları ve 
ihale günü encümeni vilayette hazır bulunmaları mütemennadar 
efendim. 
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Ehli Zevk, Hakem Olunuz! 

JAtlf rayihası, süt 
gibi içimi ile en 
mükemmel bir neşe 
kaynağı olan fakat I~ 
susatmıyan, baş -~~ 

v ~ ~ 
agrısı vermlyen s 

humaz olmıyan 

KRiS TRL 
rakısından 

l '1!,. lllnıınJllllllllltııırırı.-•ıw•-•H:.......W_. ilil"'9ıı:......_ıımıııwmJ1111111ııın-111111111nınnuım11ıııı1mıııınıııınnınııımııımııııııuııııınımınlll11hnn1n uıınnıı1ınınıımııı .. ın, nııtllllllııı'ı'ıl··~~~~...llll::ID ', , , 1ııııııuııııı1nııınıuıı111111nıııuıınunJ111111•ıuıınııuııııuın111mn Jıııııımı111lliiiııınılJIÜÜüımın1nıı111ııııııııınıı ınıııa1111111!JlJ1UUııııı11uııuıruı111111111ıuıuııım111ııııı ııı1111ıııııııunın1111ıın11 ıım111nın ıııııuunu ıııı::ıııı -..ıllD""" il\ l 

H Krem Peırtev Müstahzaıratı Kolonya 

fi Diş macunu F A B R 1 K A s 1 

ıl :::o-ro-no P E R1 EV ve Şeriki 
Tırnak cilaları 

Losyon 

~~ 
i~ 
fi Podra Memleketin en eski ve namdar 

Müstahzaratı ıtriye ve tıbbiyesi 

Diş tozu 

Esans 

Kozmatik 
1 fi Briyantin 

· İl Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeeri 
IJIHerzevki temin ve tatmin edebiecek nefis müstahzara~ 
~==:ıru-:=-::ıcP"'''==:ı,c:,:====::=u=Oı',==~:m:=ıwJ1ııııı:Aııw,:nı~~ - .. v AK iT ın ~eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeese 

l K~~?! -~~~-~!arı] !~!?a~i?.~ my~~~!~i!ş~l};~~J!: 
SATILII{ MOTOSiKLET O) Ziraat ve Baytari enstitülerin ( Tavukçuluk enstitüsü hariç) 

Az kullanılmış Triyomf markalı bir l 170COO lira bedeli keşifli Kalorifer tesisatı sıcak su kaı8~ 
motosjklet satılıktır. Taliplerin mut- ~e~kezi (ş~~eke .. hariç) so~.uk su hidroforlan kapalı zarf usll 
baamızda Muharrem Efen diye mür:ı· lü ıle 21 gun muddetle munakasaya çıkarılmıştır. .. 
caatlarL Q) Zarflar 17 Ha2iran 931 tarihine müsadif Çarşamba günil 

Kirahk oda, ev, kö'k v. •· 

Muayenehane, idarehane -
Veya ikamet için iki harndar oda bir 
sofa ve bir helAdan mürekkep bir daire 
müsait şeraide kiralıktır. Ankara caddesi 
52 Ko. ya müracaat edilmesi ... 

MUteferrlk kUçUk lllnlar 

saat 15 de açılacaktır. Evrakı fenniye ve projesi vekalet ı:nu· 
hasebesinde tanı.im olunacak tahsilat müzekkeresi ile merkeı 
muhasebeciliğine teslim olunmak şartile 25 lira mukabilinde 
telsiz telgraf civarmda Enstitüler inşaat Fen heyeti tarafın· 
dan veriJmektedır. Talipler ilan edilen bedeli muhamıne~ 
üzerinden % 7,5 teminatları ve noterlikçe musaddak ehliyet• 
fenniye vesikaları ile birlikte yevmi mezkurda saat 15 e k~i 
dar iktısat vekaleti Ziraat müsteşarlığı kısmında müteşekk• 

Küçük b~ foto~af m~ine~ s~ ~~~~~~~~ 
tılıJ..tır. Galaca P.1\.34 V. Benrubi adresi- iV'6W'(D}IW~lfill1e/W'Q/lliV1(ii}IW'<C:iV'fCJ'ISIWW'EIVl9'WW'e'WW~ 

n• :~~:::da işi olanlara - IAnku• .... ~efterdarfık iJEın fart ij. 
iş l'ürnsu), Ankarada mütaha~sıs teşkil!ta • _.. 
malik ye~:\ne YekAlet. temsil, takip mü· • ı 
essesesidir K~ralık l\ahvec.ilik yeri - No. 1-5 , saray ı( 

Ankara. Bankalar caddesi. Anııdolu caddesi' Demirkapı mahallesi' Sirkeci, ( Askef1 
han • Posta kutusu: 166. 

Budapeşte de - \'ühek l\lühen· 
~ dis mektebinden mezun 1\lacır mliJıendiı 

ev, beton nrmc '"t-Wte mulıcDdiA. jn~· 
atına ait haritaları \'e keşifleri, yapı yor. 

dikimhanesi yan1ndad1r) üç sene müddetle kif9' 
Y~. yeril_t:c.eJ~.tir. Sen~Ji~ l~irası ~4lira, kiralan19~ 
açık arttır n1a 14 haziran 931 pazar 15 Def ti 

Tecrübe ediniz. Emsali arasında bu nefasette hiç bir Adresi: Beyotlu Sakız-ağaç cadde No. 
rakı yoktur. 2 kat 2. 

darlıl<ta. ( 1'1 - 6 ! ) 

• • • 
~------------------Ki osu 200 kuruştur _ Satıhk ev aparbman,arsa,e,ya 

=,- i Sablık apartıman - Müceddet 150, 250, 300, 500, 1000 gramlık şişelerde ~ 30 - 6 · - ~~ kargir dört kat hava~azı. elektrik terkos, 
i 50 O 100 '.LOO kuruşa sa ft!ıyor · lifi nezaret fevka14de Şişli hastane imı~yon 
:ıınr:.ı~nıııc~ Her yerde arayın1z Cı9l!U::ıc:ınıım:• civarındadır. 10.000 ıiradır. 

- - - - - Jstanbul dördüncü vakıfhan Asma 
Emlak ve eytam bankası kat 29 Union Kol 

lstanbul şubesinden: 
Sahlık emlak " 

Esas No. Mevkii ve Nevi Teminat 
185 Beylerbeyi Botancıbaşı mahalle ve sokağı cedit 

66 No. maa bahçe kayıkhane 225 
282 Beylerbeyı Botancıbaşı mahallesi Pazar kayığı 

sokağı C. 2 No. su yolu kovuşu 25 
. 285 KadıköyHasanpaşa mahallesi Kurbağhdere cad· 

desi 6 No. arsa 35 
Balada yazılı emlak bedelleri peşinen tesviye edilmek şartiJe 

lfılmüzayede satılacağından taliplerin yevmi ihaleye müsadif 
16 - 6 - 931 Sah günü saat on altıda Şubemize müracaatları. 

Tahlisiye U. müdürlüğünden: 

Deniz ilıinı 
Karadeniz-Boğazı 

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

o 1 1 
Arz 41, 24. 30, şimali 

1 c 1 1 • 

Tuli şarki Grenviçten 29, 09, 30 tul 
1 

Kira getiren emlik almz -
Tramvaya, iskeleye, şümendüfere yakın 

olanlar müreccahtır. Terhin edili~e bin 
liradan yukan P,\RA IKRAZ edilir. 9·12 
arasında müracaat. 

lstanbul dördüncü Vakıfhan 
URIONl\OL 

Satılık hane - Şehzadebaşında 
Çukurçeşme yanında Taşhan arkasında 
l\larmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 
ve müştemilAtlı müceddet _ lı!rgir hane 
satılıktır. içindekilere müracaat. 

li~ııııııı~ııı~nıııımıımııı~~~~ııı~ıı~ınıı 
iLAN 

Arpacı :zade Seyit ve mah
dumları kollektif şirketinin he
sabatı iflas idaresinde tetkik ve 
tasfiye edilerek kanunun tarifab 
dairesinde tanzim edtlen alacak
lılar sıra defteri mürakabe ko· 
misyonuncada tetkik ve tidilen 
tasdik edildikten sonra icra dai-
resine tevdi kılınmıştır. 

Alakadaramn malumu olmak 
ve defter münderecatma itiraz 
etmek isteyenlerin iflasa hüküm 
eden Kayseri mahkemesinden 
haklarını aramalan ilan olunur. 

•• 1 

Usküdar malmüdürlüğünde~' 
Kiralık tütün deposu : No. 5 - 'Taba.~cane s0: 

kağı Rumi ~lehnıetpaşa nıahaJlesi L'sküd.8' '. 
Zemin katında büyük bir sofa, birinci ve ikirı'1 

katında büyük bir salon üçüncü kat daracndıf' 
icar nıüddeti hükumetin dilediği anda tahJİ)'e 
ediln1ek şartile bir senedir. l\1ahiye muhan1n1:~ 
40 lira icar bedeli n1ahbemah verilecektir. ~tıJ 
zayedeye iştirak edeceklerden yüzde 7,5 pey~~: 
çası alınacC\ktır· icar muan1elesi 11-6-931 pt~" 
şembe günü saat 15 de üsküdar malmüdürlll, 
ğünde aleni n1üzayede usulile ~·apılacaktır .. J? 

lf • • . ·e 
(\ir:dık EV : No - 21 - 6 Tiyatro sokağı icadı), 

malıalle~i Csküdar : Zrmin kat UO(lnını, l.)Jriııci ~ı~r 
bir oda hiı· lıal:i, l ı ir rınılbala, ıkınci kat üç odu, 111~ 
,-üklük, bir höl:·ı. C'çüncli kal iki lıiivük oda lıiJ' uf•1 

., .. ıl' 
sandık odasıdır. Oernııun<la bir nııktar bhlıcesile 111t 

1 . • ( ıtl 
haüın<la sarnıc. bahces ıı<le kuyu vardır. Ve cu·a 11 ·r .. • • 11 1 

111eydaulı k olması lıaschıle tıf•zan•lı k:\mıleyi h~ıııc 1, 
icar müddeti hiikllrnctiıı dil(•difri anda rnhli,·c "'~' 1 . , . ı r· 
mek ~artıle h r sl-'ııedir. Malıi\·c mulıanınıcn ıo 1

1
.,, 

• .J • 1 
icar hedelı nıalılıeıualı \'erilecek tir. ~H'ızayetleye ıŞ r 
rl.lk edeceklerden yüzde 7 ,5 pey akçası alın~ca~':,;, 
l~ar .. rnuanıe'.esi ı.~-~.--~.3 ı rıer~r.ıııhe ~~irıii s~uıt 1 ~liıe 
l skudar malnıüdurlugun<le alt•ııi uıuzayedc ust 

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

yapılacnktır. ~ 

.--z-A-Yi-LE_R ____ . Cibali Fabrikaları müdürlüğünde~;. 
Fabrikamızda nümuneleri görülecek olan hurda eşy~~~af1(2o'J) 

olarak tahminen tönbeki bezi (3000) derisi (900) tiftıg~k(SoO°) 
ip (150) bez kırpıntıları (50) çember (4000)demir ve çeh piti"~ 
dökme maden (2000) yatak kasnak ve paraket (3~0~eıı t( 
(500) haziran 15 saat onda alenen müzayede edilecegıll 

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

Ziyalı şamandıranın evsafını tetkik ve kontrol için fener işa
ret gemisi kemafissabık fenerleri yakmakta olduğu halde bir ay 
müddetle mevkiinde kalacaktır. Ziyalı şamandıranm irtifaı dokuz 
metre ve mesafei rüyeti takriben (14) mildir. Fener işaret gemi
ıinin kaldırıldığı tarih ayraca ilin edilmiyecektir. 

Seyrisef er merkezinden aldı-
ğımız amatör ehliyetnamemizi zayi 
ettik. Yen isini çıkartacağımızdan 
eskisinin bük mü olmadığını ilan 
ederiz. 
Knmka;ıda 

No. 41. 
ıbrahimpaşa caddcı:inde lipleri (100) lira peyle fabrikada bulunmaları. i 

Hasan Sakir, Osman Şakir ı- .. .. oefil' /) 
Mes•uı Mudur •~ 


