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Gazi Hz. 

Hayret! 
Evkaf 

r- Kuponsuz 
piyan komuz 

N2 01202 

bütcesi müzakere edilirken .•. 
' 

Kıymetli tarlht bir 
tahlil yaptılar (Yılmaz) gazetesinin renkten renge Ankara, 8 (A.A) - Pariste Hitit ,·e 

önasya tetkik cemiyeti reislerinden 

olup Kırşehir civarında tetkikatta hu· 

nrz şu tarzda bazı rimyetler deveran lunmak üzere Ankaraya gelen Profe
ediyordu. (Yılmaz) gazetesi hü- sör Delaport şerefine Türk tarihi tet
kümete murnfık bir meslekte satış kik cemiyeti tarafından Ankara Halk 

Dün Mecliste 
münakaşalar 

ha.raretli 
yapıldı girmesinin hikmeti ne imiş? 

f~~aı) gazetesi Cümhuriyet halk 
~ umumi reisinin mes'uliyeti 
l'ııfa e dair ba:.ladığı neşriyatı ya
ll}j bıraktı. Çünkü böyle bir mes·-
6t{et bahsinin açılmasını icap eden 
C&.ep ne olduğu sorulunca vere
ta te\·ap bulamadı. Bu suretle bu 
~tenin bu tarzdaki neşriyatına 
dı. olan maksat da karanlıkta kal
la Yııınaz gazetesinin kolleksiyon
la tı llleydanda imiş. Du kolleksiyon 
bıı~Şf.ırılırsa sorulan suallere cevap 
ÇıJt 11~urnıuş. Doşrusu bu kadat' a-
bl4 htr ce\•ap karşısında insanın meb
L_ t 01nıaması mümkün olmıyor. Fa
~t h· . 
~ ıç olmazsa (Yılmaz) gazetesı 

)a~disinin nasıl bir maksat He ortn
fıı Çıknıış bir neşriyat vasıtası oldu-

llu izah edebilse idi. 

tıu.(Yıınıaz) gazetesinin imtiyazını al
~ olan Kadri Bey bu gazeteyj mün
dij ran kendisinin temsil ettiğini 
(Qıı~u başmakalesinde iddia ediyor. 
~lrıalı) Bey ismindeki rum arkadaşı· 
tt g.~zetesinde mevkii sadece bir ida 
du:Udlirü olmalttan ibaret bulun
tt Unu söylü}or. Nitekim (Yakıt) 
llıl ~etesinin eskiden (Şamlıynn) js. 

di ilde bir idare memuru va1·mış. Şim· 
ltı de (Vitali) i minde hir idare me· 
tijlltunıuz \'armış. Bedaheti tahrif 
&·r'etkarlığı olsa olsa bu kadar olur. 
~ıt ke~ (Vnkıt) gazetesinin iki se· 
/ete} kullandığı Şamhyan Ef. ida-
lt ltıenıuru değildi. Sadece Beyoğ-

llıuhbiri idi. Ayni zamanda gn-
1 ~ilin ilan işlerini takip ederdi. 

\· ta bugün idaremizde çah,. nn 
tllırltaıı Efendi de } ine ilan hesapla. 
ll tetkık eaen m ehçt r. ınaen· 
rt(~ hiç birisinin bu mahdut vazi· 
~tınden hariç bir i.e karışması, 

1

11) tı..sus gazete namına mali mes'u. 
bu ttı ınutazammm imza koyması l:a· 

11 
değildir. 

lthıa]b~kı (Bali) Bey ile (Kadri) Be
di alaka ve münasebeti biiyle ıni
dt~: Bali Beyin (Yılmaz) idaresin-

i fe 1 ıne,·kiini Samhyan ve Vitali E· 
da~diletin vazifelerine kıyas etmek 

\>ttı. mudur? 
lıat 11.zıyeti izah etmek için biraz iza-
~l '".erelim: (Bali) Bey mktile Ce
~t ~Uri Be};n çıkardığı (lleri) ga-

ı dt, e inin idare müdürlüğünü yapar
'o lUtabara gazete kapandıktan 

11ta b. · · · t N'h tt ırçok ışlere gınp çı ı. 1 a-
ttı (~kadri) Bey ile bir hususi tica
~t §ltketj teşkil ettiler. Kadri Bey 
~ n~li Bey şirketi Beyoğlu tarafı~
~tı ~ır kitapçı dükkfrnı açtı. Celal 
~ tı Deyin yazdığı (Alfabe) ile ha· 
tı, lı.ıraat kitaplarını da burada lıas
~~ali Beyin rum mehafilindeki 
il\ . 'te münasebetleri sayesinde 
~ti etın bastığı kitaplar rum mektep· 

Müstakil meb'us Sırrı bey Evkaf biltçe
sln!n Mecliste müzakeresine itiraz etti 

yapamıyormuş. Onun için muhale· evinde bir çay ziyafeti verilmiştir. Ankara, S (Telefon) - Millet" Emin Bey (Eski~ehir), E\·kafın hü
fete geçmiş! Gerek Türk tarihi tetkik cemiyetinin Meclisi bugün 931 E\'kaf bütçesini mü kümete bağlı kalması hususunu müda 

Du sözümüz belki bazılarına garip erek Paristeki Hitit ,.e önasya tetkik zakere etmiştir. Bütçe heyeti umumi- fna etmi:jtir. 
görünür. Fakat işittiklerimizi ta- cemiyetinin hnmi reisi olan Gazi Haz.. yesi üzerinde ~öz alan Refik Şevket B. Bütçe encümeni reisi Ha an Fehmi 
mamen doğru olarak naklettiğimizi retlerinin şereflendirdikleri davette B. (Manisa), E\·kaf Umum Müdürlüğü Iley hademei hayrat teşkilat n tahsi
ispat için isim :zikredeceğiz. Daha M. Meclisi Rei i Kazım ,.e Ba~,·ekil Is- teşkilatnın kanunu medeni ile kabul satının Evkafa nakledildiğini öylemiş 
dört beş gün evel (Yakıt) ile (Yılmaz) met Paşalar l:lazeratile hükumet ricali edilmiş olan tesis esaslarına göre ih- ve kendi fikrini anlatırken de Evkafın 
arasında nçrlan bu münakaşa ba~la· ve Halk Fırkası umumi katibi ve Fran zar edilerek tasdik edilmek üzere bir dini mahiyeti kadar bir içtimai mua-
madan yeni bastığı kooperatif kita- D"' .. k elç'ıs'ı , f ··ru··n mesai an evel l\lecli e verilme i lüzumunu venet müesseseı-;i de olduğunu, bu se-. .. sız uyu e pro eso .. . . . . 
hından hır nushasını matbaamıza k d ~tarı bulun 1 dır. soylemış ve bunun tatbıkat kanununa heple Evkafın l\leclıs muraknbesınden 
getiren Suphi Nuri Bııy (Celal ~u- ar a a:;; d . tlm~ş ar d' d . göre mecburi bulunduğunu ilave et- uzak kalmasında bir fayda olmadığı-

. B . bi d . . .. b (Y 1 tık me enıyc erın ka ım me er.ı· . . 1 t t 
rı eyın ra erı) bılmunase e ı -

1 
. ' d 1 mıştır. nı an a mış ı. 

maz) gazetesinden bahsederken ay- ret merkez erıne orta Asya an ayrı an Müstakil meb'uslardan Sırrı Rey Sonra lsmet Bey (Çorum) E\'kafrn 
nen şu sözleri söylemiştir: büyük muhaceret kafileleri tarafından (Kocaeli), Türkiye Cümhuriyetinin la· bugünkü şeklile bir içtimai muavenet 

- lsmet Pasa aleyhinde yazılan götürüldüğü etrafında Gazi H~z~etle~i ik bir Cümhuriyet olması dolayısile müessesesi olamıyacağını, ona kanu-
yazılar artık g~zetelerin satışını art· tarafından yapılan tahliller buyuk bır Evkaf bütçesinin .Millet Meclisinde nu medenideki esaslara göre yeni hir 
trrmıyormuş. Onun içi n(Yılmaz) alaka \'C istifade ile dinlenmiş, profe- müzakeresine mahal görmediğini, hu- şekil verilmesi lazım geldiğini söyle· 
gazetesi Gazi Paşa aleyhinde ne~ri- sör Delaport bu husustaki mülahaza- kuku hususiyeyi haiz olan bu müesse- miştir. 
yata başlamış!,, lara iştirak etmiştir. senin ammeye ait bütçelerde yer alma Müstakil meb'us Sırrı Bey tekrar 

Bir türk gazetesi için bu sözden Profesör Kırşehir civarında Has· sırt doğru bulmadığını kaydederek ev- söz alarak ilk fikrinde ısrar etmekle 
daha büyük bir ittiham olabilir mi? köyde Eti asarını ihtiva eden büyük kafın de,·let teşekkülünden hariç bir beraber E\·kafa medeni bir ekil veril-
Demek Jd giiya millet namına hak hafriyatına başlamak üzere Ankara- müessese haline getirilmesini istemiş· [Alt tarah 2 inci &ayıfada son haber· 

ve hakikat davasına çıktığını iddia dan hareket etmiştir. tir. lcr kısmımızdadır.] 

Memurların yol 
masraf lan 

Yeni kadın hakimlerimiz 
Nasıl yetiştiler, nerede çalışacıiklar? 

eden (Yılmaz) gazetesi sırf para 
hırsı ile kurulmuş bir vasıta idi. Ce· 
Ial Nuri Deyin başmuharrirliğinden 
büyiik limitler beslenmişti. Fakat 
satış işleri yolunda gitmeyince se
bepleri araştırılmıştı. Kadri ve Bali 
Bey şirketi hükumet aleyhinde neş
riyat yapmakla satı~Iarmı yükselte
bileceklerini ve istedikleri parayı çı-

Y i IA lh d ühlm Muuazzez Hanım, hlklmler beyanat vermekten menedllecel:leri en a.y a 8 m için lntlbaını anlatamıyacaQını söy&edl 

esaslar var 
karacaklarım düşünmüşlerdi. O- Bu suretle bUtçede oldukça 
nun için Celi'ıl Nuri Beyi araların· tasarruf temtn edllecektlr 
dan atp\ a.rdı. Fakat şimdiye ka
lrnr ynp1uın ı.ecrübe yine mak.satlnrı-
,.ı temin edememiş. Sadece hükıirr.et 
aleyhtarlığı da kafi gelememeğe haş 
Jamış. O halde son çareye başvur
mak lftzım gelmi:.. Gazi aleyhinde 
neşriyat yapma!\! Öyle mi? Kad
ri Bey \'e Bali Bey şirketi buna ne 
diyecekler? Bu sözü söyliyen kendi· 
)erinin çok yakından tanıdığı Suphi 
Nuri Beydir! 

Sonra (Yılmaz) gazetesinin :re~"\

ne sahibi \'e mes'ulü olduğunu iddıa 
eden Kadri B. (Bali) Beyle arnların
dald ticari şirketi inkflr eder mi? 
Kadri Beyin ticaret şeriki olan Bali 
Rey (Ylmaz) gazetesinin idaresini 
tamamen elinde tutarsa ve bu ga
~!etenin nam \'e hesabına her türlü 
mali taahhütlere girerse Ilali Beyin 
(Yılmaz) gazetesindeki mevkiini n
lelfıde bir idare memurunun vaziye
tine kıyas etmek doğru olur mu? 
Ve sonra yine Kadri Beyin dediği 
gibi Bali Bey gazete idarehanesi, 
matbaa Ye kütüpane olarak kullan
mak için isticar ettikleri binanın 
icar ve isticar mulrnvelesine kefil 
sıfatile imza koymuş değildir. Bali 
Bey imzasını Kadri Beyle beraber 
müstecir yerindeki pulların üzerine 
atmıştır. Fakat nihayet (Bali) Bey 
de bu' memlekette türk tebaası huku-

Ankara, 8 (Telefon) - Yeni hazır
lanan harcırah kanunu layihası Baş-

vekaletten, mütalealan alınmak üze
re vekfnetlere verildi. Layiha şu e
sasları ihtiva ediyor: 

1- Bir yerden diğer bir yere tayin 
edilenlere veya vazife dolayısile gönde

rilenler<: yol masrafları avans olarak 
verilecektir. Bunlar gittikleri yerde 

yolda yaptığı masraf hakkında bir be
vanname vereceklerdir. Yeni şekil c ki 
kanundah.; kilometre ve saat hesabını 
kaldırmı oluyor. Yaptığı masrafı 
yanlış olarak bildiren. rnemurlar şid
detle ceza göreceklerdır. 

2 _ Şimdiye kadar ikamet, infikfık 
seyahat, tebdili mekan isimleri altın
da birçok yevmiye kanunları ,·aıdı. 

Yeni layihada. bu yevrniyeler birleşti
rilmis ,.e maaşlar nispetinde muayyen 
bir e:as kabul edilmiştir. 

3 _Yeni layihanın kabulünden ~on 
ra e kisi gibi :-;ant Ye gayri muayyen 

vesaiti nakliye iicreti verilmiyeceği ~~in 
bütçede mühim miktarda tasarruf ya· 
pılmı~ olacaktır. 

4 _ J\lüfetti~lerin Yevmiye \'e har· 
cırahları memurlarınkinden farklı o· 
lacaktır. 

A11kara hlklmlerlnden 
Muammer H. 

Muhtelif genç hukukçu ha· 
nımlarımızın Ankara, İzmir ve 

istanbulda hakimliklde tayin 
edildiklerini yazmıştık. Bu hanım 

hakimlerimizden ikisinin resim· 

lerini dercediyoruz. Ankara as· 

liye mahkemesi aza milazimliği

ne tayin edilen Muammer H. 

lstanbul hlklmlerlnden 
Muazzez H. 

Ankara hukuk mektebi mezun• 
larındandır, mektepten iki sene 

evel çıkmışhr. Ankaranın maruf 
avukatlarından Galip Hikmet 
beyin yazıhanesinde ticaret ve 

sigorta branşlarında bir sene 

staj yapmıştır, • mütete~bi, kıy
metli, güzide bır gençtır. te ile kabul edildi. Bu sayede eııey· 

bit 1 gördüler. Nihayet bu şirket 
~tt:e türkçe gazete çıkarmıya karnr 
~a ~: Cel:ll Nuri Hey de iddiaları
ta.~~0te bu şirkete girdi. (Yılmaz) 

5 _ ı\ren ,.e vapurla gidecek me· 
murlara yerilecek olan mevki ücret-

leri b:ırem derecelerine göre tesbit e- ~fil!nıl!L~nı(I O O O 
dilmiştir. 

Lhihanın hu devrede 
ite peimesi muhtemeldir. 

kanunint O O O DAllAIW 
laı e~e i çıkmıya başladı. Ancak Ce· Irnna malik bir adnmdır. O halde 
taıe ?-\ll~i Bey hiç bir va~it (Y!lmaz) neden dolayı Jfadri Bey (Bali) Be
'ld tesınde serik ·ıfatıle alakadar yin (Yılmaz) gazetesinde alakaM 
t~iunu ha;icteki nrkada:-;larına bulunduğunu itiraftan o kadar orku 
(~al~ etmemi tir. Diğer t;raftun yor? Eğer Kadri Bey (Bali) Bey ile 
tıt~ 1) neyden başka olarak (Yılmaz) münasebetini sarahaten ifade etmiş Adliye vekili 

Resmini dercettiğimiz Muazzez 
Şevket H. istanbul hukuk 

fakültesinden mezundur. lstan

bul mahkemelerinde zabıt kl· 
tipliklerinde bulunmuşlur. Istan· 

bul mahkemelerinden birinde a· 

za milazimi olarak çalışmaktadır. 
Henüz tebliğat yapılmadığı 

için, hangi mahkemede vazifeye 
ba~lıyacağı belli değildir. Ceza 
mahkemelerinden birinde tavzifi 
muhtemeldir. 

ltıı etesinde i~tiraki bulunduğu (iy- olsaydı elbette efkfm umumiye ıuu-
l'ıı~I\ kim eler de olmuştur. Mesela vacehes:nde daha açık hareket et. 
~ l\ ttta~bancı Çitur~ bu cümledend~r mis olurdu. Halbuki Bali &?y !le Dün ÜS)iüdarda tet-
~li adrı Bey bu isım hakkında hır ar~k. ında o lrndar sıkı iş rabıtası l·dkatta bulundu 
fı~ ~e bile söylememiştir. Maama- bulunmasına rağmen bu irtibatı iı.-
ltle lr gün geldi ki imza..;;ız başmaka· kar etmesidir ı.i hayret ve şüphe~·i Adliye vekili Yusuf Kemal 
~~;Yazan Celili Nuri Beyin (Yıl- da\'et eden bir noktadır. Daha sonra B d.. sabah Üs1' üdar adliye 
l~ıı gazetesi ile hiç I.ıiı· ali'ıkası bu· (Milliyet) refikimiz diğer bazı şüp· d~ireu;ne gitm=ş, bir müddet 
~· ltındıgwını ·ı· tt•w• ··ru"ldu·· A ... - he nok'·•larına temas ediyor. (Yıl· 

ı ~ 1 un e ıgı go • J • .... • meşgul olmuştur. Bazı tetkikatta 
~İ~a\ n:ınnda (Yılmaz) gazetesi neı;;· maz) Jrazetcsinin Koniçalı Nurettin, 
~i ~U istikametini de değiştirdi. Ya· Topal İsmail Ilnkkı Paşa gibi bir ta- bulunulduğu anlaşılmaktadır. Di
ftte kfırnete muvafakatten muhale- kıni perde arkasındal,i adamlar ile de ğer taraftan teftiş heyeti, Üskü· 
titı· geçti. Arada ne olmuş, ne münasebeti olduğunu yazıyor. Onun dar icrasını teftişe başlamıştır. 
~lel§ti. Celal Nuri Bey niçin bu ga- için tekrar ecliyornz. (Yılmaz) gag. 
'atı ile alakasını ke mişti? Burası z~tcsinin her şeyden evel kendi vaziye Yusuf Kemal B. dün öğle-

Çteki efkftrda meçhul kı..lch. Yal tini izah etme.si lfızımdır. den sonra lstanbul adltye daire-

------------------------.--- sine gelmiştir. 

Haziranda 
Başlıyoır 

o-oı---

R EŞ A T NUR i Beyin 
Yeni Ve Çok Nefis 

ROMANI 

Muazzez Şevket H., 1323 ta· 
rinde Nişantaşında doğmuştur. 

ilk tahsilini Mihri Su.tan mek

tebinde görmüş, sonra Çamlıca 

lisesini bit:rmiş ve Darülfünun 
hukuk fakültesme girmiştir. Fa· 

kültenin 1927 - 1928 mezunların· 
dandır. Stajını Istanbul üçüncü 
ceza mahkemes'nde tekmillemiştfr. 

Muazzez Şevket H. , intibaını 

soran muharririmize, tabii mem· 
(Lut/en sayıfayı ~eviriniz). 



2 - VAKiT 9 Haziran 

Mavnacılar 
1931 

Meselenin halledllmlş olma
dıOını söylUyorlar 

Liman şirketinin, tasarruf 
maksadile, aldığı bir tedbir yü
zlhıden mavnacılarla şirket ara
smda çıkan mesele, şirkete giSre 
kapanmııhr. Mavnacılara göre 
de benilz halledilmemiştir. Ma
vanacılar, bu karar ve usulün 
gadirlerioi mucip olacağım iddia 
etmekte ıirket müdürü Hamdi 
B. ise mavanacaların beyhude 
tellş ettiklerini s8ylemekte ve 
ay başında kendilerine para ve
rildiği zaman evvelden aldıkları 
paradan daha az almıyacaklarmı 

Tahmin ettiğini ilave etmektedir. 
Mavnacıların vekalete vaki

olan müracaatlarına henüz bir 
cevap gelmemiştir. 

Mavnacılardan itini bıra· 
kan yoktur. 

Apartmanlar meselesi 
Dnn bir gazete, liman şirke

ti ile mavnacılar arasında ih
tiliftan bahsederken liman şir
keti mDdDrlerinden bazılarının 
apartman aahibi olduklannı da 
YAZD11fb. 

S6ylendiğinc göre bu müna
sebetle gazeteye evinin resmi 
konmuı olan liman ıirketi liçUn
cn ıube mUdürG Şükrü Bey mab· 
kemeye müracaat etmeğe ka· 
rar vermiıtir. 

Defterdarlıkta s 
&lnemacllarla lhUllf 

halledlllyor mu? 
Defterdarhk ile sinemacılar 

arumdaki ihtilAfı halletmek nz
re Ankaraya giden sinemacılar
dan Fahir B. şehrimize dönmüş-
tür. Fahir B., Ankaradaki te· 
ıebbüalerinden ıinemacılar lehine 
karar ittihazını çok Umit ettiğini 
Dahiliye vekaletinden tahriri bir 
emir almak için heyetten Şadi 
ve Cevat B. Ierin orada kaldığını 
ıöylemif ve demiıtir ki: 

'« - Bu meselenin esulı bir su· 
r -' ttc hallini vek&Jet de arzu et
tı6mden mecliıte müzakere edi· 
lirken iatiblik vergiainin maktu-
an alınmuma dair bir madde 
ilive edecektir.» 

nun olduğunu, yeni faaliyet sa
hasında itina ile çabıacağına ıöy
Jemekle iküf a etmif, hakimliği 
daha tebliğ edilmemit olmakla 
beraber, hlkimler beyanattan 
memnu olduklan için, daha faz
la bir ıey ı6ylemesi muvafık 
olmadığı miltaleaımda bulunmut· 
tur. 

Diğer yeni kadın hakimlerimiz 
Süat, Zübe_yde, Hikmet ve Sab
riye H. lardır. ilk tıçn lstanbul 
hukuk fakültesinden, sonuncusu 
Ankara hukuk mektebinden çık· 
Dllflardır. Sabriye H. Ankarada, 
Zllbeyde ve Hikmet H. lar İzmir. 
de, Süat H. lstanbulda hakimlik 
edeceklerdir. Bu genç ve kıymet
li kadın hukukcularımıza, yeni 
faaliyet aahalarmda da muvaffa
kıyet temenni ederiz. 

Tıp talebe yurdun· 
daki hAdise 

Muvakkat tart kararanın lcr6::sı 
tehir o<.llldl, hAdlse vekllete 

blhJlr:ldl 
Leyli Tıp talebe yurdunda iyi 

yemek verilmemesi yüzünden 
müdürle talebe arasında bir ha
dise çıktığı ve idare tarafından 
haklarında tardı muvakkat ka
rarı verilen 13 talebenin mües-
seseyi terketmemeleri üzerine 
polisin davet edildiğini yazmııtık. 

Dün bu hususta yaptığımız 

tahkikata göre talebeler arka
daşlarınm mektepten çıkarılma

sını haksız bularak karara itiraı 
etmişler ve yurda gelen polis 
memurlarına Darülfünun talebe
sinin her zaman kanuna itaat 
ettiğini bir darülfünunlunun böyle 
cebren mektepten atılmasının 
kanuna muhalif olduğunu ıöyli-
ycrek birşey yapbrmamışlardır. 
Zabıta memurları bu vaziyet 
kaşısında polis mlldüriyetinden 
emir almak üzere mektebi terk 
etmişler ve talebenin mllttehit 
hareketi karşısında müessese 
müdürll Tevfik bey de şimdilik 
kararın tatbikını tehir ederek 
meıeleyi Sıhhiye vekilctine, ve 
Darülfünuna bildirmiştir. 

Bu suretle talebeler yurtta 
kalmıtlardır. 

Talebe ne diyor? 
Bu mesele hakkında iÖrilştii· 

ğllmüz yurtta yatan bp talebe
leri müesseseden şikayet etmek· 
te ve şunlan iddia etmektedirler: 

- Müdürümllz Tevfik B. bazı 
sahalarda çok muktesit davra
narak bir ıene zarfında bütçede 
19 bin lira tasarruf etmiş fakat 
bunu biziru yiyeceğimizden, ihti
yacımızdan temin etmiştir. Bu 
cümleden olarak ıon zamanlarda 
yemekler çok bozulmUf kıtın her 
ıene ta\ebeye tevzi c;dilen llıtik 
de bu ıene vekiletin emri 
olduğu halde Yerilmemiıtir. 

Bir tarafta tasarruf •yapılır
ken diğer cihetten yurdun du
varlan hiç lllıum olmadığı hal
de batta kiremitlerin tizeri bile 
boyablmağa, bahçede tarhlar 
yapılmaKa başlanmıthr. 

Arkadaılanmız bunlann hiç 
olmazsa imtihan zamanına bırakı-
larak iyi yemek verilmesi için 
mlldiirden ricada bulunmuılar 
fakat cevap yerine muvakkat 
tart karan almıılardır. 

Kararı heyeti idareden mndcır 
muavini Faik B. le, eski müza
kerecilerden Şemseddin B. kabul 
etmiyerek imzalamamıılar, müdür 
de bir dolis çağırarak onların 
yanında arkada,larımızı cezadan 
haberdar etmi.ıtir. 

Bir kere bu ceza haksız ve• 
rilmit sonra cezalılar tahkikat 
yapılmadan, bir kere bile mec-
lise çağrılmadan lialettayin mn
cazat görmüılerdir. Buna delil 
tart alanlar arasında Mitat is-
minde evci bir arkadaıımızın da 

1 San'at aleminde 

Muhtellt mUbadele k0"'91•yo· 
nunda relsllk 

Son Haberler 

931 bütcesi ve inhisarlar • 
Yeni sene için 36 milyon 

varidat hesap ediliyor 
Seyrisefain idaresindeki açık, yeni 

yapılan tasarrufla kapatıldı 

Üç aydanberi muhtelit mllba- BugUn c.Kolejdöfrans,, mera• 
dele komisyonu ıiyasetinde bu- simi için Parlse hareket ediyor 

Kuponsuz 
Piyan komuz Darülfünun emini Muammer R:ışit 

lunan M. Rivasın reiılik müddeti Bey bugün vapurla. Marsilyaya ve ora.-
dün bitmiıtir. Yeni reis M. Ho- dan Parise gidecektir. Muammer Jfa. 
lştat mezuniyetle memleketinde şit Bey Pariste Kollej dö Fransın 
bulunduğundan kendisine bitaraf yüzüncü senei devriyesinin tes'idi me
azadan M. Henderson vekilet rasiminde darülf ünunumuzu temsil e
edecektir. Komisyon reisliği ma- decektir. 

Pivankomuza ait nuııt•• 
ralar · gazetemizin başW 
ğınrn !'ağ tarafında ntf 
redilmeğe başlanmıştır 

Bundan başka aynca Pariste darül-
liım olduğu vechile üç ay müd- fünuna ait işler hakkında tetkikat ya-
detle ve münavebe ile bitaraf pacaktır. 

On beş gün devam edecek O' 
lan bu numaralı nüshalarıtıı'' 
zı muhafaza. edenler müsabJ• 
kamıza iştirak etmiş olaca:; 
1ar ye çekilecek bir kur'a 

1 kazanan numaralar tesbit ' 
ilan edilecektir. 

=a=za=t=ar=a=fı=nd=a=n=ya=p==ıl=m=a=kt=a=d=ır=. === Dar-il-. -11-iln--fl-n,__d-iv_a_n_m_ da 
bulunmasıdır.,, 

FakUlte reisi yurtta 
Tıp fakültesi reisi Recep bey 

bu mesele üzerine dün Yurda 
gelerek bizzat tahkikata başla
mıı müdürü ve talebeyi dinle
miıtir. 

Tevfik Receg bey tahkikatı 
nı bitirince derhal F aktilte mec
lisi toplanarak vaziyeti tesbit 
edecektir. Diğer taraftan maa· 
rif idaresi de tahkiaktla meşgul 
olmaktadır. 

Rasim AH B. hakkındaki evrak 
Tıp fakUlteslne gönderildi 

Birinciye 40, ikinciye ıD· 
üçüncüye 10 lira ve yüzlere: 
kariimize de muhtelif kıynıe 

Darülfünun divanı dün toplandı, tc hediyeler kazandıracak O' 

tıp fakültesindeki emrazı dahiliye mü- lan bu yeni piyonkomuzda •:. 
derrisliğine Salim Paşayı, Edebiyat larca kupon toplamak ve s.o 
fakültesindeki münhal kurunu ' 'usta ra bunları matbaaya getı'f. 
müderrisli~ine sabık meb'us Behçet rek değiştirmek gibi :ıahnıe 
Beyi ittifakı ara ile intihap etmiştir. lerin hiç biri yoktur. . I· 
Usule ait bazı noksanların ikmali i~in . Numaralarımızı biriktır 

Maarif vekaletinden darülfünuna ia- nız. __, 
de edilen Rasim Ali Bey hakkındaki te~ 
enak Muammer Raşit Bey tarafından yakında evrak üzerinde yenidel1 d",c'' 
tetkik edilmiş ve evrak dün tıp fakülte- kat yapacak, nok~anları ikmal e 
sine gönderilmiştir. Fakülte meclisi tir. ~ 

-- _ı,r 
- Hayır.. iarar eder... tadan saklanıldı. Zira o da fec.is" 
- Bu vade müddetine daha ne - Bu iki gunu de geçirsek mıftı. Umraninin cenazesi, ed~ 

kadar var? hastaların ölmedikleri takdirde ba- nin teselli kabul etmez n .. iil'JI 
- iki gün. bamız bu iddiasına matemleri arasında pek h\lı 
- Bu iki gün de geçsin de son acaba ne kulp takacaktır?.. kaldırıldı. 

ra gelip beni tekzip edeniniz... - Onlar iyi olsunlar da hllba- • • * ; 
Ç~cukları o~ad~~-- çıktıktan mız ne söylerse söylesin ehemmiye· İclal de sevmed~ği k~(j~~ 

sonra fılcsof acı hır guluıle baıını ti yok.. tabutunu takipte gecıkmed1 • k .,,,.. 
:sal!ıyarak: _ lıte iyi oluyorlar .. iyilik da da geçti zannolunan hasta!ddetl' 

- Aptallar bu ölüm iyiliğini ha nasıl olur?.. den bire eskisinden daha t• 
Bugi.lnkü vualat döşeğinde biribiri- Bu ilk iyilikleri takip eden vü hakiki ifak~t ı~nıyorlar. Ya~al8:r * ı;ı * nüksetti. batl•d1: 
ne haram olan vücutlar bir sene ev cut birleşmelerinin neıesile iki kar- kanı::enc dondu haraaklar delınd_ı. Ertesi günü Umrani derin bir lsh~ll~r, ga~~~~nlar, fatıt-1' 
vel biribirinin helalı idi. Helalinde det babalarına ko~arak onu tekzi- Tabu s:;-ncılar durdu: Bu oynadıg~ uykuya daldı. Bu hal hastalığın !i- Nabzı gıttıkçe kuçulerek 
lezzet bulamıyanlar harama dön· ben: nız. z~hırleme dr~mının .a~ıklı ~ctı faya doğru dönüşüne bir alamet nıyordu. h•'~~ 
Clükten aonra biri birine kıymetli ol - Baba haniya siz bize hasta c~sını yakında gorec~k_sınız;·· Şı~- miydi? Hayır on dört saat sonral Ölümün bir vücutte~. tet~•~1 

Clular. Çelebi karısının Umrani ile ların ölümlerini muhakkak göster- dı 8.~'1lak _çocuklar g!~1 ~evındmız. marizin nefesi küçüle küçüle büs- kovmak için hamleler ~o• ttl'itll' 
Y.atbğını ıezerek onu zehirlemİ§tİ. miştiniz? Bu keıfiniz hilafına ola- Ycrın~emz uzak degıldır. .. bütün kesildi. Caizenin sabık koca mücadele. ~~· art!k hulul ddiJ1.d~ 
Jclalin eski itıkı ve şimdiki kocası rak iste ölmediler .. bilakis günden lkı kardeı de aralannda ıoyle ıı ve ıimdi bir kaç günlük amanı İclal ıkı alemm serh~·ıterıl'! 
olan Umrani bu anda karısını ve güne ~ iyileşiyorlar. konuşuyorlardı: uykuya yumduğu gözlerini artık inliye gittikçe sönen g?.sıeti,,ı 
onunla yatan erkeği hançerliyebi· Filesof derin istihzaıını hakima Caize :--- Babamız ~ir defa ~le bir daha aydınlığa açamıyarak ale ,. ini.iye g!ttikçe s~n~n go Jı.ıfll,-
lirdi. Hercai gönüllerin bu dönek ne tebes:;ümü ile örterek: ' cekler dedı. Sözünü gerı almak ıs- mini değittirmiıti. Onun .muvakkat Çelebıye dıkerek gıtt1kçe 
tabiatlarına kartı hı.teri kanunla- - Ağustosun on yedisini atlat temiyor... uykudan ebedi yerine intikali ile sesi ile: 
rm ne htıkümleri olabilir? tık mı? Çelebi - Babamız tuhaftır. zehir hemen saati saatine hükmünü - Beyim ... 

• • • iki kardet birden: Bazan bedahete karsı . iddiasında göstermiı oldu. Bu ölüm öbür haı (Bitmedi) 



. .. . ~ .. 
Atlnada futbol maçları 

Atina. 7 (A.A.) - Yunanistan milli 
şampiyona maçları bugün icra edil
miştir. 

Atinada yapılan müsabakada Olem. 
piyakos takımr Enosis takrmını O - 2 
mağlfıp etmiştir. 

Selılnikte yapılan müsabakalarda da 
Pana tinekos ve Aris takımları iki 
ikiye berabere ka lmışlardır. 

• "' ıı: 

13 üncü Alfons 
artist! 

Tribiloa illüstrata gazetesinin 
v~rdiği bir habere göre cümhu
riyet ilanı dola
yısile ispanyayı 

terk ederek F r• ... 
saya gelen sa• 
bık ispanya kı· 
rah 13 üncü Al· 
fonsa Hollivut· 

taki bir film şir· 
keti 3 milyon 
dolar mukabilin· 

Karii Salih 

Dün geca Unkapanıoda bir 
cinayet olmuş ve Salih isminde 
bir bekçi alacak ytizünden bir 
arkadaşını öldilrmüştlir. 
Unkapanında Zeyrek cadde

sinde Hüseyin bey hanında oda
başılık eden Elizizli Osman oğlu 
Salih bundan bir müddet evvel 
Knruçefme sokağında 2 numaralı 
evde oturan ve Jandarma Iaka
bile anılan dondurmacı Hasana 
bir miktar para vermiştir. 

Dün gece iki arkadaş arasın· 
da bu borç yüzünden münakaşa 
çıkmıı ve biraz sonra büyüyerek 
kavga halini almıftır. 

Kavga esnasında Hasanın ken
disine s8ylediği sözlerden çok 
hiddetlenen Salih sustalı çakısını 
çıkararak kasam sol memesi 
üzerinden üç defa yaralamışbr. 

Hasan yaralandıktan sonra 

ancak: 
- Beni Salih vurdu diyebilmiı 

ve y~re yıkılmıfbr. 
Vak'a yerine yetişen polisler 

mecruhu derhal Cerrahpaşa has· 
tanesine kaldırmışlarsada Hasan 
fazla kan zayi ettiğinden hasta
nede ölmüştür. Katil yakalanmış
tır. 

• * * 
Kadınlar arasında! de çevireceği üç 

filmde rol alma · 
• Jbık İspanyol kra ı ı DU bl k d dl 1 1 b 1 

sını teklıf et. 13 üncü Alfons n r a ın, Ger n ayı • 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
gramofon plAklan neşriyatı 19,80 dan 
20,30 n kadar saz. Bedia Rıza Hanımın 
iştirakilc, Anadolu Ajansı 20,30 dan 
21,30 a kadar Radyo orkestrası 21.30 dan 
22,30 a kndnr saz. Nennin ve Belkls Ih· 
nımlann iştiraklerilc, Borsa havadisleri. 

Viyana, Pe!te, Moakova, BDkr!f 
Saat 19: 
Bükre~: (12·394) lstibbuat. konferam. 

Romen musikisi 
Peşte: ( 20·550) Konferans, Balatayk• 

orkestrası 

Moskova: (75-1304) Radyo Jurnal 
Roma: (441) Şan ve piyano solosu, 

Dimara, Sctaçyol~ Verdi, Şuber, Gomez, 
Bizeden par~alu. 

Viyana: ( 20-516 ) çocuk saad 
Saat: 20 
Bükre~: Gramofon, DarfilfDnan 
Peşte: konsere dcvlm, Fransızca dersi. 

Çigan orkestrası 
l\foskovA: Konser 
Roma: Konsere devam 
Viyana: Muhtelif mflsabaheler 
Saat: 21 
Bükreş: Orkestr:ı, Konferans. Skeç 
Peşte: Konsere devam, Patayın Liç 

üzerine fantezisi 
Moskova: Müsahabc J• 

Roma: lstihbarat, gramofon 
Viyana: lngillzcc dersi, Avusturya 

bahçeleri 
Saab 22 
Bükrcş: Skeçc de•;am, orkestra, istihbarat 
Peşte: Şen milsahabe, Çigan orkestrası 
MoskO\'a: Konser 
Roma: Gramofon, istihbarat. Kuatüor 

konser . 
Viyana: Jstihbarat, koro konser 
Saat: 23 
Bllkreş: Orkestraya devam 
Peşte: Konsere devam 
Roma: konsere devam 

tlncıya kadar döidU 
Galatasaray spor klübü riyasetin· miştir. S ·· 1 d k d 1 

den: Kırahn bu teklife ne cevap on gun er e a ın ~r arasın-
Viynna: Y ent şarkılar 

,. Vakıt:Abone '8rtl•n: 
1 - Klühümüz 25 inci senei devri· 

yesini idrak etmesi müna.sebetile bu 
ilk çeyrek asırlrk hayatr zamanında tat 
bik etmekte olduğu bütün sporlarda 
klübüne resmen Istanbul ,.e Türkiye 
şampiyonluğunu kazandırmış ve halen 
klübümüze mukayyet idmancılara hu
susi olarak yaptırılan birer madal~ a 
hediye edilecektir. 

2 - Cemi sporlarda şampiyon Çlkan 
takrmn o sene veJe,·ki bir defa olsun 
dahil olanlar da madalya alacaklardır. 

3 - Bu şampl:>onların listeleri ha
zırlanmaktadır. Her hangi bir sebep. 
le unutulmamaları için isimlerini, ad
reslerini \'e oynadıkları senelerle ~po
run nevini idare heyetimize bir mektup 
la bildirmelerini, :;;ampiyonlarımızdan 
ehemmiyetle rica ederiz. 

vereceği henüz malum değilse de da dayak ve yaralanma vak'aları 
kıralı iyi tamyanlar, kendisinde çoğalmaktadır. Dün de bir kadın 
ötedenberi HoJivutda gitmek ar- diğerini yaralamıştır. 

1 3 b 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Harictc - 800 1450 2700 

zusunun hakim olduğunu temin Karagümrükte oturan Arife 
etmektedirler. ile ev sahibi Kebire H. lar kira llln sartlarım.!!! 

Aylık 

Kıınıı 

• 

Sabık kıraliçeye gelince bu yüzUnden kavgaya tutuşmuşlar, Resmt 
işe hiç razı deeilmiş.. kavga gittikçe bUyUmüş ve bir Satın ıo Kş. 

HU5Usl 
12,50 Kş. 

Santimi 20 ,, 
lzmlr san'at mekteplerinde arahk Kebire eline bir sopa ge-

k k. d k il KUçUk llln 49rtlarrmız: komUnlstllk cereyanı var? çirere ıracısmı a am a ı ı 

25 .. 

izmirden bir akşam gazetesi· dövmüştür. Arife yediği sopa- ı 2 3 4 1·10 Defalık 
ne bildirildiğine göre geçenler- Jann tesirile bayılmış ve başın- 30 50 65 75 100 Kuruş 
de Aydında tevkif edilerek şeb- dan yaralanmışbr. A - Abonelerimizin her üç aylı-
rimize getirilen komünistlik maz- OUlcemall satın ğı içın bir defa meccanend1r. 

d 1 b B - 4 satın geçen ilAnlann fazla 
nunlar1 arasın a ta e e ve mual- ala ak ! saun için 5 kuruş zammolunur 
timlerin bulunması dikkati cel- c mış ... 

h Dün Galata sokaklarında bir •• • ....... -.. -•• -•• -........ ~ •. ~ •. :-: ... ::: .. ::: •• ::" •. :: ..• :: .. :: •• :._::_=-=-==-:::.~.!!-betmiş ve bu ususta İzmir ma- d ·ı · t" 
hk adamm: erı mış ır. arif emini esaslı ta ikat yapa· ih t bl rfl 

_ Bana Hafız: Ahmet Gizli raca yapan r mo n 
rak raporunu maarif vekaletine fabrikası kapabldı 

Kapahçar'ı kaçta kapanacak bildirmiştir. Yine bu habere gö· derler ..• Gillcemal vapurunu satın Polis evvelki gün Eyipte bir 
Şimdiye kadar kapalı çarşl sabahla. re tahkikat neticesinde İzmir almağa gidiyorum diye bağıra morfin fabrikasını kapatmqbr. 

rı7 buçukta açılıyor, akşamlan sekiz. san'at mekteplerinde komünistlik bağıra dolaştığı görülmüş ve Buna sebep fabrikanın morfın 
de kapanıyordu. Bugünden itibaren çar cereyanı mevcut bulunduğu ve yakalanmıştır. Yapılan muayene· ihracı memnu olduğu halde giz
!_?I sabahları sekizde açılacak, akşamla- komünistlik propagandası yapıl- sinde bu adamın deli olduğu liden gizliye ihracat yapmasıdır. 
rı altıda kapanacaktır. dığı anlaşılmışbr, anlaııldığından hmarhaneye gön- Namaz kllmak baheneslle 

ı!!!lWJDlllmm»ın•Rmmmm111-H wı•----~ll '~ na~::·ı:~::~b.~!~~~iıe CH: 
! Resmi ilanlar Türk Ltd Şirketi i ~E.~:~~;::.~:~·~:!i.~,~~~,~ 
İ Türkiyede her lisanda intişar eden bütün gazeteler ; vuzm::.~:~n;,·:;;;, ::;::;, 91' 1P 

1 • • b•J" " d • J ·ı" J k b J d 1 Umuryerinde gaz kumpanyua 
a IÇID 1 umum resmi aıre er 1 an arını a U e er amelesinden Osman işini bitir-

18 •• •• B dikten sonra denize girmif, fakat 
Adres: Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3uncu kat ~ yüzme bilmediği için boğulmut-

Telgraf adresi: Resm ilan-Telefon: 20960 1 turo. d" d 
1
.. •- -

il • smamn cese ı a gıç vaa~ 
11m•11•nı••ınWll-l~lllOOllllmMlll~ Wll llllIDlllOOIOOlllllllll•~l~m111mw11•111ın1~1mm11m11~mm1 .. aile denizden çıkarılmııtar. 
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Bir İngiliz kadını 1 H a r ı c i H a b e r ı e r 1 1 ı Danimarkalılar VA
10

KlT _ _J, 

Tayyare ile dftnyayı Fransızlar kızmağa başladı Dün 'faksfm abld~ 
dolaşıyor ne bir çllenk koydul"' 

Avrupa ve Asyada tayyare ile Almanya harp borcunu /\. vukatı Birkaç gündenberi limao•rielr 
bir gezinti seyahatine çıkmış bulunan Danimarka zırhlısı "" 
olan Mis Marjeri Düran tayyare· juel bu akşam Odesaya hır 
sile ıehrimize gelmiş ve dün sa- veremiyeceg'-ini so" ylüyor \ Hariçte edecekt:r. . k•' 
at on dörtte Bükreşe hareket ı Olenln Niels - juel Odesada bır oıd" 
etmittir. Mirası gün kaldıktan sonra l.irnanık fC 
Amerikanın meşhur otomobil Londra, 7 (A.~) - Dün akşam M. Saat 15 te öğle yemeğine ctavethle- dan geçerek P ireye gıde~e J 

fabrikatörlerinden , "Buik" , Mak Donald misafirleri şerefine bir rin gelmesi üzerine müzakerata niha-
1 

"Fatma,, imzasile nisanda Akdenizdc bazı limanları zıya.:,, 
K d il k Ş ı f b · ziyafet vermiştir. Ziyafeti müteakip yet verilmiştir. Davetliler meyanında uzun miras sualleri yollıyan d"' cek"'· " a i a " , « evro e» a rı- müteakıp Kopenhaga one •• 1 .. kaları sahibi W. C. Duran nın köşkün bah~esinde mükalemata de- Almanya sefirile kont Benstorff nı Hf. ye cevaplarımız gazetede Z hl k d ıabtP" 

ıam olunmuştur. Bahçeye gazetecile- Georges Bornald da bulunuyordu. · b ır ının uman anı ve ,t 
~~~ :~v~l~~r '!~~:~~i~:i~~e~~: rin ve meraklıların girmesi kat'i suret man nazırlarının saat 19.30 da Şeker uzun yer kaplayacağı için u rbileh efrattadn kb ir dmüfrekı~~ü~ef 

• • k" te menedilmiştir. Geceleyin yalnız den hareketlerine inti: ar olunuyor. , cevapları kendisine verilmek a saat o uz a ta sı COcO' 
mıttir ı: Alman başvekilinin refakat memuru Binaen:ıleyh Alman nazırları Londra.

1 

üzere idarcmizc!e yıızılı olarak damna gelerek meras:mle 1ıof 
-Tenezzüh maksadile seyahat M. Planck otomobil ile Londraya av- ya harici .. ·e nezareti tarafından sa~t k L f huriy•t abı'desine r e[enk ~ 

.J namına sa hyoruz. üt en al- "" ... .... 
ediyorum. Fa

1
kat ayni zamanda, det etmiş. ,.e Alman heyeti murahhasa 17 de matbuata tebliğ olunacağr bildi malarını veya aldırmalarını muş 'ar, meras·m esna s ı nda ıt0~ tayyarenin yo cu nakli için çok sınrn bulunduğu Westend oteJine git- rilen re~mi tebliğat intişarından son· ·k · 'k i ı la 

b 
ica ederiz muıı ası ıstı a marşımız ... ht• 

rahat ve ta ii bir vasta olduğu- miştir. Mumaileyh her hangi bir mü- ra munsalftt edeceklerdir. r • oimarka m·lli marşını çal~ırj. 
- go"stermek ma· ks d n d tak· lakat vermekten irntina etmiştir. Zan . 11 "' .... a 1 1 a ıp z 1 1 Danimarkah mi safirler ılPD ..ac 

d . orum nolunduğuna nazaran başvekil M. Brü e ze 8 sabık re sicümhur Ooumergue er e ıy • leden sonra Heybe iada .,, 
T t b 'l ning yemekten sonra Almanyanın ik· yeni reıs cümhura bir hoş cYe!- cıw· 

ayyare o omo ı ve vapur 6 lisesini ziyare t etmişlerdir . . ", ,_;, 
k d h ı d d b f 1 tısadi vaziyeti hakkında izahatına de Fransa, "elçika ve diniz nutku söyliyecek ve M. Oo- 11"' a ar atta on ar an a a az a t · · d b . t b. D da misafirler şerefine evveı utl vam e mış ıse e u vazıye e ır c;are r 
turizme hizmet edebilir. Belki bulmak tekJifinde bulunmamıştır. Bazı Jngllterede ume'de bu nutka cevap verecek- kabul resmi yapılmış, müteak• 
bila bunu biraz tehlikeli ve pa• muhafile inanmak lazım gelirse, Al- Lille, 7 (AA) - Lille hava· tir. Nutukların taatisinden sonra de çay ziyafetı ve rı lmişt.r. ~ 
balı bulanlar vardır. Fakat elli man nazırlarının fikri çizecekleri ka- lisinde saat bir buçukta bir zel· M. Doumergue ile M. Doumer Geminin futb ol tak ımı, ı.\I J1 
altmuıı sene evvel timendiferi de ranlık tablodan muvafık görecekleri reisicümburun hus&Jsi mesai oda- hareketinden evvel Galata•~~ . .,. zele olmuştur. Maddi basar veya , ,., .. 
hemen ayni derecede pahalı ve netayici bizzat istihraçta lngiJiz na- sına gideceklerdir. takımımızla bir maç yapaC 

1 b nufusca zayiat vukuuna dair hiçbir 
tehlikeli buluyorlardı. Zaman- zır arını serbest ırakmaktadır. Bir tekilden ibaret olan va· Borsada art': 

P · 7 (AA) p t't p · · haber alınmamııtır. 
la bu tereddütler kalktı. Ve her· ans, • · - e 1 arısıen zife devri orada yapılacaktır. 
kes emniyetle şimendiferi tabii gazetesinin Londra muhabiri yazıyor: Brüksel, 7 (A.A) - Saat biri Duyunu muvahhlde yUk~,11' "l · IQ t ı t be t yirmi altı geçe bir ze!zele ol- Bu esnada Başvekil M. Lavol Duyunu muvahhide tahv~~ bir nakil vasıtası olarak telakkiye yı ma ma a an zeva ın yana r- d ı d b · b. 

na nazaran İngiliz nazırları Alman muştur, Hayh mOddetten beri yeni devlet reisine kabinenin a son gün er e arız ır -
başladı. Beş veya on sene sonra meslektaşlarına Young planının tadili Belçikada bugilnkü . kadar tid- istifasını verecek ve M. Doumer selme vardır. On gün evel t)ff 
tayyarede ayni suretle kartıla- talebinde ikhsadl vakıalarla siyasi detli bir hareketi arz vuku bul- de M. Lavol ve diğer nazırlar- ya kadar düşen tahvilat (71 
Jl&Caktır. sebeplerin derece( hissesini ayrı ay- mamışbr. dan kendisile teşriki mesaiye çıkmıştır. 

Amerikadaki tenezzüh ve tu· rı tayin etmenin muvafık olacağım Londra, 7 ( A.A) - Bugun ~ 
devam etmelerini rica edecek ve Taksi ile BU Ukdere ar' rizm tayyarelerinin en büyüğü söylemişlerdir. Bu suretle lngiliz 10 3 d L d d m 1 saat • O a on ra a ve parlamentonun itimadına mazhar otobUs lşliyocek ~ 

olan tayyarem Vega sistemi ve nazrrları şüphesiz Britanya tarafın- ingilterenin hilyilk bir kısmında Taksim ile Büyükdere a:z 
b 1 d d h 1 h i b. ·· d d b bulunan kabineyi ibka eyledig-ini 420 beygir kuvvetli ir motör e an er a usus ır musaa e e u hareketi arz olmuıtur. Zelzele otobüs işletecek olan şirket 

mu .. cehh•zdir. Saatte vasati ola- lunacağı fikrini ortadan kaldırmış b beyan edecektir. Sabık ve yeni dün beledi ... ·e ... ·c gelerek belediye ... bir çok binaları sarsmış ve e- .J J 

rak 300kilometre süratle yol ve şayet ileride bazı müsaadat der· yecanla uykudan uyanan halk devlet reisleri ayrı, ayrı parla- mua,·ini \'e daimi encümen ile 
alabilir. Yedi yolcu için yeri piş edilirse bunun bütün alacaklı sokaklara fırlıyarak malfimat mentoya birer mektup göndere- müşlerdir. Şirket Taksimden 
vardır. devletlerin iştirakile yapılacak umu- ceklerdir. Reisicümhurun bu dereye adam başına :?:i kuruş 

S 
mi bir anlaşmanın neticesi olabile- almak ve malümat vermek Uıere .. 1 . ı· 

Seyahatimize ingilterede 0 u- polis merkezlerine ve postane· mektubunda gerek dahili gerekse nı soy emış ır. 
ceğini ve bilmukabele Avrupanın ten Daimi encümen bu hususta t 

tampton,, dan bacladık, ve Lon- ·k· l d r ı k ·· t k lere ko•mu•tur. Hasar ebemmı'· harici vaziyeti siyasiyeden bab-" sı ı yo un a sar o unaca muş ere Y ., yapacağını söyliyerek müsaade 
dra, Paris, Marsilya, Roma, Tu- mesaide Almanyaya da bir hisse dü- yetsizdir. Zayiat yoktur. solunacakbr. M. Doumer, parla- miştir. 
nus, Bingazi, Tarablus, Kahire, şeceğini anlatmış, oluyorlar. Maa- Londra, 7 (A.A) - Hareketi mentoya göndereceği ilk mek-
Kudus, Şam, Halep ve Konyaya mafih Alman nazırlarının Bedine bctt arz, Hull, Norfolk, Sivanaea ve tubu, kabinenin ilk içHmaında Cerrrahoa, hastaneslnd• 

- d ._t ri onra t::uraya geldik elle dönmeleri müteamfl diplomatik d... b. k h. 1 d d h' tetkı·• ~e arzedece': tı·r. nlden yaptlacak çama,ı ugra IK a s · ıger ırço ~ ır er e e ıs· K K Dalmt encümen ,.,~n ları ıe ~ 
lstanbuldcln Bükreoı:, Viyana, usuller hilfıfında olacağından yarın l t 0 P A -- • t • Vatlkanın ltilyaya notilsı fen heyetı· mu"d u·· ru·· zı·va Bey ~ " · da devam edecek olan bu müzakere- so unmut ur. rass nuocıa ıon,, J 

l is ve Londra yolile tekrar idarehanesine, memleketin mah· Roma, 7 ( A.A ) - iyi malfı· pasa ha~tan esin l' gitmişler, 1t 
d 1 !erde müshet ,.e kat'i bir şey çıkmasa • -

!!- utamptona gi eceğız. ingi tere- · · teıı·f aksamından ve bı.lba••• mat alan mahafil Papanın, mon- nin .. ·anında )'enidcn yapılac~~ 
d da bugünkü buhrana bır çare olabı- - .J 

de birkaç gün dinlen ikten son- Jecek müşterek bir hareketin şeklini Midland ile şimali Gallesden senyör Duka vasıtasile italya hü- mutfak ' 'e çamaşıranenin yerle Z 
ra da A•manya ve şimali A•ırupa kararlaştırmak üzere bu telkinden mektup yağmaktadır Halk bu kômetine iki nota tevdi ettiğini yin etmişler ve arsa sahiplerile JI 
mr,-.,, 'ek~tlerinde seyahat ettikten diğer hükümetlerin de haberdar edi hareketi arz karşısında şaıırmıı· ve bunlara tahriri cevap istedi- müşlerdir. Pazarlık uyarsa ar~;/ 
sonra vapurla Amerikaya döne- 1 - · · k 1 t 1 ht 1 tın alınacak, bütçe gelince 1 

<'cegının arar aş ırı ması mu er.ıe tır. Londrada zelzele umumi g" ini bildirmektedir. ' 
ceğim. dir. . başlanacaktır. ~ 

l k d 
olarak hissedilmiıtır. Vatikan, 7 (AA) - Papalık 

ingiltereden istanuu a a ar Paris. 7 (A.A.) - Bir taraftan H t · t d ı 
60 O 1 .11 k f k ava nezare inın aracasın a ile italyan hükumeti arasında M""'mleket haberleri C ingı· iz mı i mesa e atet- ~eker mülaatı dig~ er taraftan " 

~ bulunan memurlar binanın aar· d n k t -tik. Halepten istanbula gelirken Berlinde neşrolunan ve bütün dünya- cereyan e en m za era ın mu- lzmlrde Uzun Hasanlar k 
sıldıg· ını bariz bir surette hiuet• t h • h ı d ı · ı de 750 ingiliz millik mesafeyi ya Almanyanın tamiratı ifaya muk- d avassıt ususı şa ıs arın e a e- de bir cinayet " 
mişlerdir. Zelzele en tki saat I'.: 

tam bet saat bet dakikada ka- tedir olmadığının ispatını istihtaf EY· tile yapıldığına dair bir Par is izmire tabi Uzun Ha9' 1 
evvel çok şıddetli bir yaağmur d d• 

tederek ttııezıüh !ayyareleri liyen beyanname matbuatın nazarı k gazetesinde inti!lar edip İtalyan köyü ihtiyar heyeti o asın 
lbe yağmıştır. Sema garip bir ren ., r. 

ıOrat rekorıınu l<ıroık dikkatini ce tmekten hali kalmı- matbuatının i"tibas t>ttiği haber ceset lu unduğu köy çoc~~ 
yor. Gazeteler bunun bir tesadüf mü almıştır. k t f d · d b·ıdır• 

Tl·caret A• .. mı"nde Londra, 7 (A.A) - Rasathane at'i olarak tekzip o. unmaktadır. ara ın an 1an armaya 1 
' ' 

a1~ yoksa evvelden aktolunmuş bir itilaf b 111 h k b o' 
d k •· b. Mü k t d 1 t k h d unların me metle a ra ası ;,, 

F b ık 1 dll ki ı eseri mi olduğunu soruyorlar. zelzele hakkın a atı ır ıey za era ıp om" 1 sa a an 
a r acı arın e er I t H .. sana ait oldug-u an laşı ! dl1 

Ş h · · d k. f b ·ı. 1 • Maten gazetesi diyor ki: "Bu sırf söyliyemiyor. Zel~ele hakkında ayrı mamış ır. " 
e rımız e 1 a rı~acı ar sa- tesadu··r eseri ise hiçte mes'ut bir ha- DUsseldorfda komUniat Çirkin ve çok feci bir t•' D&..•/İ birliğinde toplanarak mua- gayet hassas makinelerle alınan U l 1 • b . . l k fil 

k h kk disc değildir. Çünkü Makdonald ile fotog-rafların devvö&popmanları n may Ş erı u cinayeh ış iyen a ı 
mele ve azanç vergisi a m· Hendersonu mu··şkül ,·azi.:ett• bıraka- Berlin, 8 (A.A.) - Komünist aranmasına başlan mıstar. 'f' 
d .. Ü •• ı b ·ı · .J ancak p~zartesi günü bitecektir. . 

a gor şmuş er ve u vergı erın bilir. Yok, eğer evvelden hazırlanmış kafileleri Diiseldorfta bir takım Borç senedindeki ımı:• 
• d ·ı · · · bük· t d. F otoğratların mOhim müşabadatı t m irı mesı ıçın ume nez m- bir itilaf varsa bu meselenin esası nümayiş!er .. apmışlar, dükkan- yu muş 

b b 1 k mümkün kılması muhtemeldir. ' · · d b·td · ·1d·- · e d e teıeb üste u unmag-a arar hakkında Jngı·ıı·z hu .. kômetinln düşür.- k k d B ızmır en 1 ırı ıgın 
H hl · 'dd 1 b ları ırıp yı mış] ar ır. ir ta- b 1 f vermiılerdir. düğü sureti halleri bildirmesine ıa- ullde saba eyın şı eti ir ir ay evve ölen eşra tan 

d B kım tevkifot yı.pılmıctır. t B · k • t•b· Z k' B Bu içtimada sanayici meb'us hırsızlıkla intizar olunacaktır. İlk sa eme hissolunmuştur. ir çok me • ın a ı ı e ı • • 
k Kral Karolun avdetlnl met B ı·n · · ıe zıl-ıf 

H V f B d b 1 Şeker temaslar, lngı·liz hükumeti- ev ve şehrin büyü binaları sar- · ımzası ya ••• 
asan ası • e u unmuş ve hatırlatan taş bin liralık bir senedi ödedi 

mıfamele vergisinin tadili etra· nin bu ziyaret etrafında gürültü yap salmış ve telaşla uyanan halk · 

d 
- t b mağı hı'ç de arzu etmedı·ğı· ı·ntibaını ver lb' ı ·1 '- - f l Bükreş, 8 (A A. - Kral Ka- için merhumun varislerine 111. 

b d A k a Yaptıgı eşe - gece e ıse erı e so"aga ır a-n a n ara rolun geçen sene Romanyaya t t · · t 'ştıt• 
bOsler hakkında izahat vermittir. mektedir. mışhr. Gruplar bir kaç saat caa e mış, parayı 15 emı f t \ 

Viliyette: 

Parlama tehlikesi 
Asmaalb tUccarı dUn vlllyete 

mUrecaat etti 
Asmaaltı ve Balıkpazarı tüc

carları diln bir mazbata ile vi
layete müracaat ederek civarla
nnda bulunan iki gaz ve benzin 
deposunun her an parlama teh
likesinde bulunduğunu bildirmiş-
ler ve depolann oradan kaldı
nlmaaını istemişlerdir. 

Viliyet mazbatayı, tahkikat 
yapmak için Eminönündeki kay
makamlığa göndermiştir. 

idare heyeti 
Viliyet idare heyeti dün top

lanarak muhtelif ıDc3eleleri mü
zakere etmiıtir. 

"Ekselsı·yor,, gazetesi, Almanyanrn avdeti hatırasını teyit için di· Varislerden avukat Ri ' l 
sokaklarda ve hadise etrafında ki d ı e 'it yeni bir tamirat konferansının inikatı k ·lmiş u!an taşın ki:şat resmi parayı Yerece eti va i e 5 j/ 

maksadını takip eylediğini yaz. münakaşalarda bulunmuşlardır. kral de o;:lu Mişel ve hükü:net Zeki B. in elinden almış 11e 

maktadır. Evlerde dolaplar mobilyeler ye· erkim ile bir çok yijksek şah- zayı vırtara'< yutmuştur. / '-
Londra, 7 (A.A.) _ Şeker misafir- rinden oynamıf, kanatlar açılmıf ıiyetler hazır olduğu halde icra Amasreda mazot ve b•~ 

Jeri M. Mak Donalda ait malikanenin ve yemek takımları yerlere yu· edilmtştir. Hartın gazetes nde oku0 

balkonunda pek az gözükmüşlerdir. varlanmışhr. Bir kaç saniye de- Sahte ltalyan parası muza göre Amasrada bir ka 
Alman Başvekili M. Brüningin küçük vam eden bir uğultu duyulmuı- Roma, 7 (A.A.) - Popo!odi ocağı !\ömürlerinde maı0:, 
Aylesbüry kilisesinde yapılacak ayine tur. itfaiye merkezinde bulunan- Roma,, gazetesi zabıtanın Mila- benzin olduğu görülmüş 
gitmesi bekleniliyordu. Fakat bu ayi- lar, toprağın kaymakta o!dugunu noda bet liretlik sahte paralar içir. ingiltereye bir nümune \ 
nin küçük kızların günah çıkarmaları- hissetm ı oı:ler ve binanın yıkda- b b I . . derilıııişt i ,. ~ 

ı ., asan ir ka pazan çetesını e .e il" 
na tahsis edildiğini Miss zabelle Mak cag" mı zannetmi•lerdir. Posta Meb'usıorımızın mazbS.-

·· • •ı B 1 ·1· Y gerirdig·ini yazmaktadır. Bu Donalddan ogrenen ·" man aş,·enı ı k . d k. l d • "' gönderildi 1• mer ezın e ı memur ar a aynı ı f d 50000 · • s '" kiliseye gitmekten zarfınazar etmişt:r. . b' t . , d" çete ata ay zar ın a h- Yeni seçilen lstanbul meb u 
Bu ,·esile ile Almanca bir ,·aaz '•a- şeyı ısse mış er ır. retlik sahte parayı pıyasaya çı- mazbataları tanzim edilmiş ~ 

zırlıyan kilisenin papazı da hazır!a. Fransadad reı1sıcUmh~ral vazife lcarmıfhr. Anknraya gönderilmiştir. 
dığı vaazı yapamamıştır. Dün akşam . evr mera& m • 
geç vakit Şekerden ayrılan ~I. Hen- Parıs.' 7 ~~.A) - 13 bazıran· 
derson bu sabah saat sekizde a,·det < •. da yem reısıcümhura yapılacak 
miş n İngilizler de bir an'ane olan olan an 'anevi vazife devri mera· 
pazar tatiline riayet edilmiyerek er· simi hakkında Eko d6 Pari ga· 
kenden müzakerata devam edilmiıtir. ıeteai diyorki: "Adet weçhih. 

1 

KANSIZLIK;~ 
hclıiıeiılik iciD J&&lue dna kaDl ihya eden SIROP OESCHIENS. 
Ka mmtüip dbba tarafmdaa tertip edilmiftir. 



- oaıuma idarehanende bir iş verir misin ? 
....... Bari akh işe erer mi ? 

._,- Sorduğun suale de bak, akh işe erse kendi 
"1de kullanıırdım. 

idareha· Büyük bir ticarethane patronu, bir 
tanıdığına diyordu ki: 

Adressiz zarf NJ 1 'ıL . k Acelen yok ! - Ben he i~e başladığım zaman 
şan IDlll CeVftOl Pap~s kili!'ede heyecanlı bir hütpe 'ken~i~e şö)'le bir sözü' düstur ittihaz 

>~ ~atron - Sana ,·erdiğim zarfı ne - lhtısadi lıuhran dolayısile, e\·· irat ettikten sonra yük ek :;esle ba· etmıştım: 
tın? Iendiğin zaman elinde pek az para bu- ğırdı: • "Iley ~eytan, önümden çekil, arka· 

ır,~\·~zıhane çocuğu - Ne yapaca~ım Iunacar_ ıııı söylediğin ,·akit nişanlın - Ey cemaat! İçinizde cenne~e ma geç!,, 
J 'tı1:1tn, götürdüm, posta ı.utusuna ne dedi'! gitmek istiyenler a)ağa kalksınlar. . Muhatabı, bunu dinleyince dedi 

r 1; - Vallahi bilmem, çiinl;ü o daki-ı Herkes ayağa kalktı, rnlr.ız kı: . . •. 
~rr4 "":: Hay sersem hay, ne raptın . kadan beri göründüğii yok. yan tarafta kısa boylu hir adam - Şımdı mu,·af~ak~yetının sırrını 
t~t n uzerinde adre buhınmachğmı • •• yerinde oturuyordu. J>apas, ona hi· anlıyorum. Şeytan hır ınsanın arkası· 
~~ ~~? ~u ne di~katsizlik? öddnç pardesu tap etti na geçerse yüzü yere gelmez. 

~ Gordum ef endım. 1 - Dostum, siz.den ge~en hafta Ö· - Sen cennete gitmek istemiyor iki kız 
., fj ta - O halde ne diye bu scrsemJi.lc1ünç aldığım pardösüyü geri verdim nm;ın'! 

\'l>hn? miydi? Adamcağız, yerinden oynamadan - Hasan Beyin iki kızı hakkında 
ı,)'t -:-- Ben ne bileyim, mektubun ne· - Hayır... şu cevabı verdi: ne düşünüyorsun? 

Memur bey, lira' olur• 
ken blslkletlml çaldllar,hem 
bu iki oluyor. 

- Ben sizin yerinizde ol· 
sam sakal koyuverirdim. ~ ' b~1ttiğini anlamıyayım eli) e nıah. - O halde kimden istemeli, bilmem - l\tuhtert'm peder, benim acelem - Birisi müthiş surette sade, öte-

~e yaptığınızı zannettim.. ki? H,:a~v:a~d~<~•, ~p~e~k~s~e~ı·~iı:~ı~l~m~ı;~ü~n~.~~~~y~·o~k~!~=~~=-~~~~5~~~~=~1 k~i~si~s~a~d~ec~e~m~iı~-t~h~i:;.~· !~~~===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- ~Römorkör böğürt'rek üzerimize rloğ. Kalhim ~iddetle ı;arpıyordu. De· )fuhatabımrn yüzündeki gerginlik 
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ru geldi. vam etti: zail oldu. Anlaşılan son cevabım onu - o .Az zamanda bahriye askerleri va. - Öyle ya ... Hu kağıtlara bakılır· ikna etmişti. Arkadaşına bakarak: 

• • purumuza erişerek üzerine ~ıktılar. sa otuz beş ya~mda olacak..;;ımz .. Hal- - Muamelesi doğru değil mi? 
Tahkikata başladılar. İçimde korku buki siz daha ya~lıya benziyorsunuz.. Dedi. Arkadaşı başı ile tasdik ettL 

llarp scııclcr.nuc Istaııhulda çalışmı ş olan vardı beni miişkül mevkide bırakacak nu sualin sorulmasına ben :sebebi· Her ikisi de diğer yolcuları murakabe 
bır ıngl 'iz casu~unun hatıratı t 1 k · B d h · · kl k · · ·· ··d··ı _ 18 _ ::;uallerden kur u ma için şeklimi yet vermi~tım. en a a ıyı sa anma · ıçın yuru u er. 

l l>u"arı ·· · d d' ı· 
1
. t 

1 

1 ı· F' k 
1 

. . 
1 

. deği tirmeğe karar verdim, Uagajla- icin üzerime nazarı dikkati celbetmi;;- Effamm yanına a\·det eder etm@z 
'lh ar uzerın e ye ı ı:san ,ı n ce ~ ı. a at ngılız konsolo u ngıl- . . • · w • 1 · tt B" ···k bir 
- "lııtıuş T 

1 
·d B h 

1 
h . t . . ·d t . . . rımı cesim bır nıntılatör borusu ar- tim. Boguk bır sese cevap verdım. yere boylu boyunca ya ım. U}U 

~ .~kadar kı an ar ',·:ltı b~· hulka lşde :ın eıe~ e la' e et~~k ıstıye~~er~n bu va- kasına sakladım. Sonra karanlık bir kö - Hasta idim ... İngiliz hashıne- heyecan atlatmıştım. İstanbula geri 
~ ~ " ozmopo ı ır a · ı o ug u- pura a ınması I<'ın tedahırı lazrme al- . d w 't" 1. . d . ..:ı. d' ı imin bagwını 

~ "tlaıet . . • . • . ,: . . . şesinde elhisemı egı :r ım. Sacl:ırımın sınde yatıyor um... çenılmek koınusu ız er 
tr11 edı.} ordu. Hanlarda Yasatı rnıştı. Bu çok l.} ı hır tedbırdı. d'I t' t h • K k' ·· .. .. d d .. . .. t•• ı t' takın sonuna doğru 

~- l>a rn 
1 

k 
1 

. b . . seklini teb ı c ım. • n ,.e eski el· es ·ın nazarı yuzumu urma an c.n:r.: _c; u. s ı- • 
~.. em e ·et crı şu esınden maa· Ak ·ım iızeri v·lpurda mu··~ku··ıa· tla :> • d' l\l k k"l d" d B k t · ı · · ·· , ....... bı'r · " ..... · 
L "'neb· . . :.· • cı • biselerimi gıy ım. a sat ihtiyar gÖ· tet ·ı \ e ıyor u. ere ·e ,·ersın ace C· hakik""' -- ·c -'·· " ·· 
\~k ılenn kırık sekız saat zaı·fmda · b ld G" · t .. · d b" k"' ·' • -ıdiı . . . . ' • w )er u um. mer e uzerın e ır ·u. zükmekti. ihtiyar bir kadında kim me rağmen az çok makiyaj yapnıt!ÖÖ· lini almı~tım 
·~.. erını kaydettırmelen teblıg olu· çu"I· ,·ntal·Ja il·tifa .. ··l m ı d ı·· ' n · ·· ·· ·· :. ·· d kt 1 F k t L. ~ol'd . ~ . \ "' ' \ • "'• ec >ur um. 'a. şüphelenebilir?. Ona karsı merhamet tım. Bıraz duşundukten ı-onra sordu: Turkler Yapur an çı 1 ar. a a 
'lld u. Bu ılanlardan bırkac tane o- kat lıen şura:sını terketmekten 1 a ·k · · • ' · .. b' · t k" tt'I Ç kk· ll llrn ,., • • • ' 1 :;; a Ftkavtlk hislerı beslenır. ft'akat ondan - Sız hasta bakıcı mısınız'! bir muddet ızı a ım e ı er. ana a-

ı ~t •• ,e yaptıgımı f'lrkedenıı,·ecek b" . . d"' .. .. d n· t "f ' .J • rr ~ ~alde • . . ' . "' 11:_ şc} ~ş~nmuyo~ u"?: ır ~ 1 e ya. şüphe edilmez. Saçlarımı dağıtarak mah,·iyetk~lr bir tavırla cevap ,·er- le boğazına yaklnştıgımız zaman uzak-
tı dol ı~ım. Sokaklarda şa~krn şaş tagına, sıntınede hır koşcye bıle razı gözlerimin iizerine saçtrm. nu suretle dim: laştılar. Ertesi sabah uyandığım za. 
~ 'ta:;ı.} ordum. ,.. .. i~i~. Gece oldu: İstanbul. her Yak ilki yüzüm kısmen örtülüyordu. Sonra boy _ E,·et zabit efendi .. Bir hastaya mnn herkes.in s~~inçle b~.ı.nşh~ını 
; lltışu tndan gc~~n 1_urkl~r. gulerek gıbı ı:. ıklara ~a~ I,old~. J.ı"?_anda ~a~- numa bir fulflr sardım. Böylece Is- bakarken hümmaitifoidiye tututd ·ım gördüm. lkı İngılız kruvazoru sefıne· 
~l'l'or~orJardı. Soyl~dıkler.ı~ı pek ?z dallar d~l~şıy oı du: \ola ~~:;;mek ı~ın tan bul dan acele kaçan ~akir ve kendi daM. • . .. mizin. ~a~ının~a yol ~lıyorla_rdı. Bu~-
~~ et ?m. ~1~amafıh ~ngılızlerl~ ıs- met saatını bekledık. Demırın alındı- halinde bir kadına henzıyordum. Gözlerini kapıyarak hır muddet lar hızı hıma}e etmek 'fe selamete go-
~~ha tıklerını farkeylıyordum. Seri- ğı ve makinelHin harekete geldiğini Hazırlandıktan sonra diğer yolcu- düşiiniir gibi durdu. Sonra bana tek· tiirmek için filodan tefrik edilmişler-
ı"ıtı· ll~:neye dönerek eşyamı ~opla· duyunca rahat bir nefes aldım. Vapur lara karr~tım. Hepsi sırasile di;ilmi~· rar halmrak dedi ki: di. 
i ~terke tek ~arem va.rdı. O _da. lı~rnnı a~tı~ yavaş y~.'·aş u~akla:.ıyorduk .. Se- lerdi iki genç za~it meş'alelcrin ziya- _ H iimmaitifoidi mi? Tamamen s.eya~at gaye.t. h~;; geçti. Biga ~ihih 
a,~1 l>tk ~en. 'npu:.a ~ınm_cktı. ~\aı a. ta vı_~ıcı~ uzun !:>Urme~ı. Hareket ~d<'lı h~ !l.ında yolcu lan bm.•r hi~er tetkili edi· teda,·i oldunuz mu? . Yolculara ha~tu- c~zıres~. savahı~ı~ı. boyladıktan ~onra 
"'dan rnın degıldı. Fıan a)a rnr- nuz hır !"aat olmu:;;tu 1\larmaıa denı- rnrlardı. Bu yoklama bır saattir d<'- lığınız :-.ıravet etmesın.. . "t unanı:stanın aks,ıyı cenuhundakı .'\la
~tılk evvel biq;ok diişman hudutları zinde idi!ı hirdenhire hir top se::-i duy. ~·am ediyordu. Ben son kısım yolcular _ Oh! iahit efendi teda\'İ oldu~ ... tapan burnuna doğru yol almağa baş-
~t ~~tn. İlk ln.~i-li~ .. ~·apuru~un_ ~e cluk. Bir Tiirk !lar~ :•efin~ ·i ,·ap~ru- arasınıı .. sı_~ıştım. Zal>itle.r bana yaklaş· t~i üç haftadır ?'eçti .. Fakat bu mu:: ladık ... '.. . .. 

1 
ler

011 
teket ~ttıgı.nı ogrenmek ıçın muza durmak emrını \'erıyordu. Zul- tıkça yuzume )·orgun hır hal \'eriyor- hı~ hastalık benı habız b~r~ktı .. Zor Ba~k.ı şer~ıt dalıılınde bu seyahat 

~~o) etınek ıstedım. Fakat muvaf- met hiı ışık huzmesile canlandı. Gemi dum. f:anki ha.::tahktan .reni kalkmış la sürünüyorum. Bunun ıçın gıtmek fe,·kalade cazıp olurdu. Fakat herkes 
~ ~ l'~llladım. Bütün_ telefonlar terci- nıiz projektör tutu~·ordu. Harp gemisilbir hari~- i~_im:: Bird~nhir~ meş'alelerin istiyorum. . -~ . . . m_uzlim ~ti ile ~e~gul idi •. Harp ne müt 
l ~dı. aıtıi ntuhaberat _ııe meşgul oluyor küçiik bir muhriptı. Fakat toplan ne zi)-·a ·ı ruzumu ten\'lr ettı: Ilu s~f~r 1..abıt clı~er bu sual sord~: hı~ ~eydır: Kıtanar, cıdaller. yan-
~~ u rrıuhabernt ıse o kndar çoktu kadaı tehditkfırdı. ::,iyah ağızlnl'lnı bi- - Pa:,.aportlarınızı Yeriniz... - Denız ~e~·ahntı çok uzundur . .Nı - gınlar, yag-malar.... Ne kadar kanlar 
Ilı, 6l'aını alarak Anupa oteline git ze doğru cc,·irmiş duruyorlardı. \'a- Zabitlerden birisi kflğıtlarımı al· ye lrnra seyahatini tercih etmediniz? dökülecekti. Bu ktalın dört sene 

~hild· rada arzu ettiğim mallımatı a- 1 pur bizden. bir Jrnç kulaç mesafede mış bir onlara bir de bana haloyorclu. Bu suale \'erecek cevap içime birden dernm edeceğini kim tahmin edebilir-
!. ~a.~:ın. Eınprcs Ofendya vnpuru ha- durdu. l\rsa emirler i~ittik. İ~i bahriye Birdenbire dedi ki: bire doğdu dedim ki: di? Iiömür almak için yolda bir liman-
-~t~~ t~a limanda tahmil etm cl,te idi. aslı.eri dolu filikalar denize inmefre ha~- - Bana ha!.sanıza ... bu kfığıtlar - Doktor deniz hayasının daha iyi da te\'akkuf ettik. Kaptan kim enin va· 

etı bir hafta sonra \"Ukua gele· ladı .. Filikalar bir romorköre bağlan-ı sahteye benziyor. geleceğini söyledi de ondan... • 1 puru terkedemiyeceğini bildirdi. Za-
( Bitnıcdi) 
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100 de 100 Aşk 
Yazan: Nakleden: 

ftm,, ~r.u -12 - la. 
Mamafi, Amerikada yüksek muhit, çok güçtür. Bir talak sebebi bulabil· 

ecnebilerle iıdinçlardan çekinmcğe mek için bir sürü husu~i hafiyelere 
batlamıştır. masraf etmek lazımdır. 

Amerika,hlar eter bu izdivaçlarla Du da pahalıdır. 
gümü takımlannın üzerine işlenecek Buna da çare bulunmuştur. Herke-
armalar, büyük asalet unvanları ve'sin ucuzca boşanabilmesi için Ameri· 
Anupanm dört bir tarafında ihya edi- kahlar talak şehrini icat ettiler. 
Jecek harap tatolar kazanıyorlarsa Bu şehrin ismi Renodur. 
bunları enayilikleri pahasına kazanı- Orada üç ay oturmu;a; olmak, her 
yorlar. hangi bir mahkemeden talak kararı 

Ben bir Fransız tanıyordum ki, almak için kafidir. 
hl~ de ~akkı olmad_an, Florida plajla- Reno ~ehrinde, ruhlarına eş arı
rmda, hır kont lsmı taşıyarak dolaşır. yan bir sürü insanlar vardır. Ruhları 
Her yere davet edilir, servetini kay. na eş anyanlarrn çoğu, paraları ol
betmiş ve hayatını kazanmak için ça- mıyan \e fstikballerinJ temin etmek is 
lışmağa hazır bir asilzade rolü oy. tiyen güzel kadınlardır. 
nardı. Bir genç kız ona aşık oldu ve Reno şehri böyle bir cennettir. o. 
metresi olmak istedi. 1<,akat ahte asil- rada husu i polis hafiyeleri, otel kori
zadenin maksadı bu değildi: dorlannda rasgeldikleri çiftlere karsı 

- . Ecdadım, diyordu, bir genç kı- müsamahkar tebessümlerle bakar la;, 
zı kat'ıyyen baştan çıkarmış değiller- Hatta münasebet tesi ine yardım bile 
<lir. Siz ancak evlenirsek benim ola- ederler. 
caksrnız. Ve izdivacımızm ecdadımın Bir gneç papa.s bir gün demişti ki: 
şatosunun kilisesinde olması arttır. - Reno ruhların temizlendiği, 

Bu sCSzler üstüne kızın aşkı iki sallandığı bir yerdir. 
misli arttı, ve o kadar ilerledi ki ne Cevap verdim: 
yapıp yapıp ail~in[ bu izdivaca razı - Ben i e aksini zannediyordum. 
etti. Bugün bu çift, m~'ut bir çifttir. - Hayır, orada, başka yerde ka-

Efer Amerikada bulunan bUtün ranlıklarda yapılan §eyler aydınlıkta 
Ruslara inanmak icap ederse, abrk yapılır. ' 
~r ordusunun kAmfJcn jcneral n 
prenslerden olduğunu kabul etmek la 
zımgelf r. Adliyede 

(Bitmedi) 

Ya İtalyan konttan, Prusya baron F h t •k 
)arı, ı panya asilzadeleri?.. u uşa eşvı 

- Amerika milyonerlerinin bu ka M ... 
dar apta1 tarzetmeıc dotru oımaz, di· unevver H., serbest 
yer misi Kay, hayrr doğru olmaz. brakıldı 
Çilnkü eski dünyayı bir hayli dolaşmış c · · · d b' 

Vapurcular arasında 
lzmlr hattı için ba,hyan muza· 

kere mUsalt bir safhada 
Karadeniz hattmda olduğu 

gibi izmir-Ayyalık hattana i9liyen 
vapurcularla da Seyrisefain ara

smda bir itılaf yapılacağı yazıl
mıştı. Haber aldığımıza göre bu 
husustaki müzakere müsait bir 

safhada devam etmektedir. Dün 
de Seyrisef ain işletme müdürü 
Bürhanettin Bey, miJli vapurcular 
birliği reisi Muzaffer Beyle be

raber Tavilzade ve Hantalzade

lere giderek bazı noktalar hak
kmda görüımüşlerdir. 
Vapurcular blrllCjlnln cevabı 

Seyrisefain ile milli vapurcu
Jar arasında Karadeniz hattı ü
zerinde hasıl olan itilafın mahi

yetini Ticaret odası vapurcular 
birliğinden ıormuıtu. Birlik ha· 

zırladığı cevabı odaya gönder
mittir. 

Te,ekkUr 
Selmimızın cenaze merasimine 

iştirak lütfunda bulunan zevatı 
muhtereme ile 31 inci mektebin 
beşinci smıf arkadaşlanna ve mü
direleri Huriye Hanımefendiye 
ve ıuvcri saire ile taziyede bu
lunan aile dostlarına ayrı ayrı 
teşekküre tcessilrümüz dolayısile 
kudretyap olamadığımızdan va
lidem ve kardeşim namına ıük
ranlarımızı arzeyleriz. 

Doktor zade NAil NAdir 

Davetler 
lar Te onu tanınu•lardır. Çocukla- ev~ıye ı mın e ır genç kızı fuh-

"' t h •
11 

'f i d şa teşHkle maznun umumane sahipleri Ameli Hayat T. \C 1.. mektepleri 
nnın ÇOısu a sı erın ora a yapıyor- Mü S b h Mezunları Cemiyetinden : 
Jar ve Avrupalılann zannettiklerinden • nevv;; n a a at H. Jardan, .Mü- Fevkalade kongre 
daha çok orasını tanıyorlar. Bir sürü ne,:ver anı_m, ~eçen muhakeme cel- yakında 
meteliksiz, mllyonerlere evlenerek on- sesın~e ~evkıf edılmi~ti. toplanacağından ve kongreye 
)ara Jütfediyormu..: gibi görünmekle lkıncı cezada bo muhakemeye de- iştirak etmek için Cemiyete kay· 

Y vam olunmu~tu D .. k"' l d d'l · b 1 kendilerini kurnaz zannetmemelidir· .. :.ı r. un u ce · e sonun- e ı mıı u onulması icap etti-
dn Munener Hanım 300 )' k f J ti Jer. Bu adamlarn asaleti nereden ge- ' ıra e a e e ğinden mezun arkadaıılano kayıt 

. . . serbe t bırakılmıqtır Dalıa şahit din .,. 
Jıvor. 4 üncü uiye tıraş olurken var. . :.' · · olunmak üzere cumartesi, pazar· 
d · 1 i tLak b' . . F • lenecektır. 
ım e m ş o m , ınncı ransuamn M h k tesi, çarıamba günleri saat on 

metreslerinden birini11 torunu olmak, . ·t. u a eme, hafi celsede cereyan et 
kırnliçenin dostu kardinalin gayri meş mış ır. iiçten on dörde ve on yediden 
ru kızı He evlenmiş olmaktan mı? •• de- "' • • on dokuza kadar Cemiyetin Cı· 
ğil mi? Hikmet bey ğaloğlunda eski TUrk Ocağı 

- Evet.. doğru. Peki, ya ben bir binasındaki dairei mahsusasına 
Amerikalı kızla el·lenirsem. Yar1n sabahki muhakemede müracaatları ilin olunur. 

- Her halde sen, bir Amerikalı ile haz1r bulunacak 
ilk e'·lenen Fransrı olmazsın ... Senden .. Sabık mü~tant~~ Hikmet Bey tedavi O BUL M .l\ C A O 
evvel Klemanso var. • ıçın bulundugu Gunan kaphcalarından 

Ve l\litds Kay ceklerini imzalamak- lstanbula gelmiştir. 1 2 3 4 5 " 1 k 9 1 O 11 
ta devam ediyor. Kadri~e Hanımın açtığı da,·adan 1 S ı C i [il K ~ K 

• • • dolayı llıkmet Bey namına hem Güna- 2 T C- A.- if !iJ [i] N iJ A S i 
Niçin aile hayatının mevcut olma n~,. hem lstanbuldaki evine, hem e!:'d 3 R A H A T 'mı T A B A N 

ma.sına rağmen Amerikada, izdh'1lç, bu hakır __ lf~ler.i olan Bandırmaya, hem · - - ,.~ ~ .- . 
kadar mühim bir 'içtimai hadisedir? son hakımlıkleri olan Rursaya celp.ıa- 4 K R A L M S ı N 1 R [i 

Bu, ilk bakışta görüleceği gibi iki ~ıe çıkarılmıştı. Kendisine Günanda teb 5 E _ !i] T [i] [il H U L U !::'._ 
yilzlülükten doğma değildir, kadınla- 1_ıgat yapılmıştır. ~luhakemesi yarın 6 C li) fi:~ [il [i A T E f:!. :i 
nn, izdivacı, yegane emin bir bağ ola- sabah İstanbul agı.r ceza mahkeme- 7 i N T 1 i H A P i'. [jJ A f.i 
rak kabul etmelerindendir. Bir Ameri- ·inde başlıynca1', Hıkmet Bey mahke- 8 J1 !iJ A- N U T ~ F E N A 
kalı kıza hemen izdivaç teklif edilir, mede. hazır bulunacaktır. 9 K A B j L- E [il E N rii T 
eğer buna emin olursa derhal size tes- Hık met Bey Bandırma ağır ceza re lO • - l!!J _ 
Jim olur ve zaten ~izin de istediğiniz isllğinden nakledildiği Bursa ağır ce- -.. ~ A R U H A ~ lil ~ 1 ~ 
budur. za azahğına gitmediğinden, nkaletçe 11 ı N !il L fii1 • A T ı L 

Bizde meşhur bir arti t aşk ve ran- istifa etmiş sayılmıştır. Hikmet Bey Dünkü bulmacamızın hal-
de\·u mektuplar alır. Amerikada ise bu nakil keyfiyetinin hakimler kanu- ledılmış şeklı 
izdivaç mektupları alır. Hoş, büyük ar nuna. uygun olmadığı kaydile vekalet 7 8 9 
tistlerin reklamcıları bunu bol bol i- aleyhıne devlet şürasrna müracaat et- 1 2 3 4 5 6 l O 11 
JAn ederler. (Folies Bergere) de oynı- mişti. Kendisinin layihası vekalete 1 ~ 1 
yan Amerikalı dansöz (Glenn EJJyn) bildirilmi~. vekalet daha ce,·abi layi- 2 ~ - [il ~ • [i 
hel rdakşaHm ~n. tanel ilda~·ıad~kFmekkttubAu has;iıkmgoe.ntdeBrme~~ı.mn ibşutinr.dnn .,,. ra 3 - - -1 ıiJ - - - -
a ır ı. ep.g ımza ı eeı ı. a a - .J ·""'n a,·u- 4 iJ iJ 
merikalı !şıklar derhal tanınıyorlar- katlık yapması muhtemeldir. S !iJ - Jmı • - - - [p 
dı. Çünkü isimlerini ,.e yuvalarını tek· Zehirlenmek davası 6 • :.!!l - F-i• - - -
lif ediyorlardı. Sezai ve Hacı isimlerindeki çocuk- l.!!.1 

Dünyanın en güzel buruşuklarına ve larını zehirlemekle maznun l\f u ta fa 7 ~ ~ [ij il~ '.il ~ 
en güzel elma lanna maJik olan trene ağa ile karısı Hasna ilanım, dün ağır 8 ~ iJ -
Bordoni - ki Fran ızdır - .ı. ·evyork- c:eza mahkemesinde bernet etmişlerdir. 9 liJ - - - ll; 
ta altı dda evlendi. Be~aet ettiler 10 ıj)-- - -, [i] liJ 

Hem de çabucak. İstanbul agır ceuı mahkemesinde, 11 · - - r.mı - Jmı 
d ·· l d N' ı•ı ı•r * * * un geçen er e ışantaşında karısı ._ ___ lııiiılıııııiı.-iiiıiılıi•---·• 

Amerikalılar izdivaca bu kadar e-I ~~bia ~anımı dö"erek çocuğunu dü
hemmiyet ,·ermekle beraber buna bir şurme ıne sebep olmakla maınun her
de ilaç buldular. Orada ne kadar ça- h.er Bahaettin Ef en~i ile ruhsatsız ebe 
buk ve kolya evlenilirc;e o kadar da lıkten maznun Hatıce 11. ın muhake
çabuk ve kolay boşnnrlabiJlr. lki üç meleri bitmi tir. 
defa evlenmiş kimselere ra gelmek, Mahkeme, maznunların heraetine 
Amerikada mühim bir şey değildir. karar Yermi<:tiı'. 
Bunlar iki üç tecrübe demektir. Bazan -----------bet altı.. Esnafın hüviyet cUzdanları 

Rekor, evvelce de öyJediğimiz Her esnafın mensup olduklara 
gibi Mis Pergy Hopkins Joyce·,:a cemiyetlerden hüviyet cüzdanı 
dır ki on iki defa evlenmiş n on ıki almaları kendilerine tebliğ edil· 

:::~ da boşanmağa muvaffak olmu .

1 

~~:~:~ ~~ı~:: :.~af ~~:~;i~: 
Mamafi boşanmak, maddi cihetten edileceklerdir. 

Bugunkü buJmacamız 
.;,a 'e yukar.clan a~ağı: 

1 - Palan (5), asil (5) 

2 - An (2) 
3 - Gaye (6), nalct (4) 
4 - Gerdan değil (4), nanı (4) 
5 - Hudutlarımızda bir da{J (6) 
6 - Öldürmek (5) amudi J.:eme: 
(d) 

7 - • 
8 - Doğrolu'I.· (9 \ 

9 - Asıl f.d), çıkarmak (1) 
~ - Tehlike (5) 

11 - Resmin arapçaaı ( 4), erbap 
(4) 

1 Mahkeme ve icra lllnlara 1 BORSA 
1.tanbul üçüncü icra memurluğun· 1--..---------~-r-ır.:;~ 

dan: f. aziran ~31 
Bir deynin temini istifası zımnın· 

da tahb hacze alınan büyük bir dolap 
(büfe) 13 haziran 931 tarihine müsadif 
cumartesi saat dokuzdan on otuza ka· 
dar Kadıköyünde Yeldeğirmeninde U
zun sokakta l<'ransız mektebi karşısın
da Hakkı Beyin apartımanında 3 nu
marada ·atılacağından taJip olanların 
yevmi mezkQrda hazır bulunacak ~ıe

muruna müracaatları ilan olunur. 
Dosya No. 931 - 561. 

Çatalca icra memurluğundan: 
Çatalcadan Osman çavu~un Çata]. 

cadan Neriman ve Seniha Hanımlar 

zimmetindeki alacağının temini tahsi
li için mahcuz Ye furuhtu mukarrer 
Çatalcanın Ferhat paşa mahallesinde 
vaki tarafları Beyazıt, Rahim Ağalar 
Ye Recep Efendi bahçelerile Boz Ali 
vere. esi ve tarik ile mahdut bin zirada 
2000 lira kıymeti muhammeneli ahır 

maa ~undurmanın 4 - 6. 9;n ta rihintlen 
bilitibar 4 - 7 - 931 tarihine müsadif cu 
martesi günü saat 14 e kadar 30 gün 
müddetle müzayedei eneliyeye yaze
dildiği cihetle taliplerin yüzde on pey 
akçelerini müstashiben pey vurmak ve 
diğer şeraiti anlamak üzere ihalei ev. 
veliyenin icrası günü olan tarihe ka
dar Çatalca icra memurluğuna rnüra 
caatları ilan olunur. 

Jstanbul vilılyeti menba .sucultırı 'e 
sakaları esnaf ccmivrtinden 

lstanbul umum sucular ve 

sakalar eınaf cemiyeti heyeti 
idare riyasetinden: 

Toptan ve perakende su sa
tan umum ıucu ve sakalar es· 
nafının nazarı dikkatlerjne se

neyi maliye iptidası haziran ol

mak dolayısile bilumum esnafın 

mensup oldukları cemiyete kayt 
edilerek senelik hüviyet cüzdanı 

almağa mecbur oldukları ve mu· 

ayenei sıhbıyelerini icra ettirmeleri 
esnaf çemiyetleri hakkındaki karar 

namenin üçüncü maddesi ahki· 
mında olmakla cemiyetimize mu

kayyet olan esnafın vesikaları de· 

ğişmek ve yeni cüzdan almaları 
iktiza ettiği gibi hüviyet cüzdanı 
almıyan esnafın da bir an ev

vel cemiyetin merkezi olan Ga· 

]atada Tünel yanında Rt-şit pa

şa hanında 6-7 numaraya müra

caatla kayıtlarını icra ettirme

leri kendi menfaatlari iktiıasın· 
da olduğu al.ikadarana il.in 
olunur. 

ZAYiLER 

2608 Ne. h tek yük arabasına 
ait arabacı ehliyetnarnesini zayi 
ettim yenısını çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü olmadığı ilin 
olunur. 

Ahmet bin CelAleddin 

Bevkoz kazası nıal 

nı~dürlüğünden; 
Omerli ve esenceli köyündeki 

çalılıklara talip zuhur etmedığın

den mü~deti müzay.:de haziranın 

6 ıncı gününden 13 üccü cumar

tesi gününe kadar bir hafta da
ha temdit edilm'ştir. Müşterilerin 

Beykoz mal müdürlüğüne mü

racaatları. 

Askeri fabrikalar unıunı 
müdürlüğünden: 

31·5-93J tarih'nde pazarlığı 
yapılan Çelikhane malzemei ib

tidaiyesinden 4 No. şartnamede 
yazılı 6 kalem demirlere teklif 

edilen fiyat bahah görüldü~~n
den pazar ık günü 1 :l 6 931 ta
rıhine tehir ec:!ıimişt ı r. Taliplerin 
yevmi p;ezkürda müracaatları. 

K,.,._ >vn 

1 lngiliz lirası Kr. 
.. TJ_ mukabili Onlar ... 

.. • .. • 
• .. . 

frank 
l.lrcı 

RclRa 
Orıhm. 

Is. Frank 
Le\'& 
florin 
Kuron 
~lllnı 
Pczcta 
!\Tarlı 

Zloti 
!'eni!"! 

2o Lcv l\urus 
ı 1 Urk lirası Oinar 

Çcn·oncç Kuruş 

Nukut 

ı lstcrlln <ln~lltıı 
ı Dolar (AmerlkaJ 

20 Frıınl: (Fransız 
20Llm ilıal}a 
o Frank r clçlkaJ 

20 Drahmi [Yunan) 
20 Frank L ls\'lçref 
ıo Leva flulJar I 

ı ~·ıorln (fclcment j 
10 Kuron [(ckoslo\•ak] 

~ tlını J\\ usıuryaJ 

ı P.ıela llsranya) 
1 Hayşmar~ !Almanya] 
ı Zloti l.chıstan 

ı Pengö l\lacarlstan 
J !.ey (Homanyı] 

ıo Dinar YugoslovyaJ 
1 Çc\'Oncç ~cryet 

Altın 1 
l\lccldl''C Borsa 

' harici 
Bankonot 

l•>!:I 

Yiyecek 
Toptan fiatlar 

Et • Sebze • Meyve _ ~ 
Et - (Kilo"'u) Dajtlıç: 54,60·58.:ıOeı 

l\ıvırcık: 54,60-60,84 K Karaman: 46 
60,84 K. [!asır kuzusu. 39 K. l\teıb' 
kuzu:;u: 39 - 70,98 K. Keçi 31,20 Kt: 
O~lak· 50,70 Ôküz: 21,84 - 41,84 ~ )J 

Dana. 39 K inek: 27 ,30 - 35,88 MıP"' 
31,20 kuruş. 

Peynir - Beyaz ) ağlı 650 · 
K. 20-22 kiloluk teneke. yağsız ~ ' 
kiloluı. tenekesi 200· -ıoo kuruş. 

' Caneri§I: Okkası 28·30 K. Ekşi 
I 3· 1''· ~2 .kuruş. 

Taze softan: memcıiı 40-50 r' 
sarımsak: 2 kuru-:. Nane: 
para Kırmızı turp: 30 .ı;O fi' 
Dereotu: 30 40P. Maydanoz:·~ 
para. Bakla: (Yerli) 3-41\. Be%e tf 
6 ·8 10· 12 K Araka: 5 7 8 1\ Se"' • 
otu: 3 - 4 K. Pancar: 4 • 5 ~ 
Yaprak: (Yerli l okkası f!i. 111 
ı. uru~. lspanak : 4 - s 1\ Kabl_.. 
!Yerli) 11· 12-13 kuruş Tazefa•"tr·. 
IAdana) Barhunn; 55 K. yer tacuh•cı 
A,·şckadın 45 kurus Yerli (nlı 22 ~4.(o 
kuruş Enginar: (Yerliı adedı 5.6 8 
K Turla enginan, 2 · 3 1\ ti 
Sarımsak: ( < >kkası ) ı - K tl•1' 
lYerliı adedi 2- 3 - 4 - .'i - 6 - 7 kil 
Domates: Oı..kıı~ı 120 K. 

Mey va 
kiraz : 2.1.30.:;5.45 ,=;o kuruş çll,tıl 
27 -:m ~540 50 "5-ııo ı urıış 

Buöday • Arpa • Faault• ı11 
Buğday: Yumu~ak (Ankara> plôl 

8 IOlKomaı8 t.3(\ nhşihan)8.12.50W01', 
8.1 O - 8.20 1\. IA k~chir ) 6,3 J J'. !ıl~ 
7.35 8 13 K. Liıleburı:az ;'.12,50 k~ 
Çay, kahve, pirinç, ,eker, ,., 

patates, sabun ;ııl 

Çay: C.I\ a) okkası 260 400 (fi 
240 800 1 lindh·ı•) 2:-0 400. ( fe,llqS' 
260 400 Kahve: (l\tuhtelif tipler) :1 

JU!i 1\ Pirinç: (l'omha\) 37 45 <(;~ 
34 35 U lindı~ c) 36-37.!i ( Rangon l 'f~ 
29 ( Rııon ) :lb 5.37 K Şeker: 1 p 
Yerlı) 35.50 35.90 (Ecnebi) 3560-~0 
~ up 38 3 -38 50 ( lhıc. Kup ) 40 difl 
35,85 1\. Sade yafj: ı l 'ıfa. Mrı\,ır 
O 141 S!'i O~rzuru m:· l\ars) J 00· I 95 (1 6~ 
zon 120·135 VejetnUn: ırerlı).66 
~eyt.fn ·~Aı: ~ Eı. ıra t'k:rra) ~e' 
{I• le ıra) 61 62 1\ emeklik :>6 · 'O • 

8 1 ı:;,bLI me lık) Sö 60 (\'emeklik 54.5 ~ ı8' 

ıuk) 45-64 K Patates: ( Batuıl l ~t ' 
18 50 (Baş kclleı 14· ı 5,50 (Oıtıı cJlfl 
ıo ı ı K Sabun : C7.e}tin ,a~ 

- - d,_ 
Beşiktaş belediyesi dU11 

oı, tabibi 

Suat lsmail 
Avrupadan gelmiştir. Yeni 

Postane caddesinde ikbal kü

tüpanesi karşısındaNo 8telefon: 

itibaren işe başladı ;I~' 
Her türlü hazırlıkları biteıı JJt {>it' 

taş belediyesi dünden itibaren işe~ 
lamı~ trr. Mtmur kadroları da t~"tlf'" 
lanmıştır. Şimdi)e kadar ne~• di1',j 
beJedb e i"lcrine Beyoğlu bele Ist. 4156) 



J 

~ '-'· V. Satın alma ko· 
llllayonu llAnıarı 

~ ~İidünü ifa ederuiyen m•ü-te .. ah
~ ı:na 14 ila 18 bin kilo beyaz ,.e 
~tt ı kırpıntısı 15 haziran 931 
~er esı günü saat 14 te Fındıklıda 
t'llp;nılıde pazarlıkla satılacaktır. 
11,e d:u kırpıntıları Sirkecide sara
llfııılıd - .~vlnde ve şartname~ini hey. 
tteı le e gormelerJ ve ihale saatinden 
~tı. lltinatıarile birlikte hazır bulun 

(390) 

22 • * • 
~lıiran 931 tarihinde ihalesi ya
t,_ llır 1 ilan edilen !\laraştaki kıtaa
'11 ıııa .. 1Y&cı olan un, sade yağı ve sığır 
1-t e:ırı~ndan şimdilik sarfına-

ldiğt illn olunur. (389) 
• • • 

iLAN 

1 - Aksaray • Bor yolunun 
15+000 • 19+900 kilometreleri 
arasında (4+900) kilo metrelik 
şosa inşaatı ( 22726 ) lira ( 94 } 
kuruş bedeli keşifle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konul
muştur. 

2 - Bu inşaata ait evrakı 
keşfiye ve şeraiti fenniye ve 
umumiyeyi görüp izahat almak 
istiyen vilayet Nafia başmühen· 
disliğine müracaatla yevmi iha
leden bjr hafta evel ehliyet ve· 
sikalarını ibraza mecbur bulun
dukları. 

111-11111 UltıııııtPI 

'Ö Krem 

1 ı Diş macunu 

l ı Ruj 

j Südo-ro·no 

( 

J Podra 
i 

1 i 
Briyantin 

Pertev Müstahzarat11 
FABRiKASI 

PER1EV veŞeriki 
eski ve namdar Memleketin en 

Müstahzaratı ıtriye ve hbbiyesi 

Kolonya 

Tırnak cilaları 

Losyon 

Diş toıu 

Esans 

Kozmatik 

i Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 
kHerzevki temin ve tatmin edebiecek nefis müstahzarat 

' f 

~ !'atornonudaki krtaabn ihtiyacı o
'1 11 kapaJı zarfla münakasava kon
lt;ı :· ihalesi 20 haziran 931 . cumar
"'1 nu saat 15 te l{astamonuda as
"ıı 8atırı alma komisyonunda yapıla
~1~· :a.liplerin şartname almak ve 
~hı lel"inı ' 'ermek üzere teminatlari
'tl~~. 1kte mezkur komisyona müraca-

3 - Münakasa 1-6-931 tari· 
hinden baıhyarak 30. 6-931 tari· 
hinde saat on beşte ihale edil
mek üzere (30) ~n müddetle 
devam edeceğinden taliplerin 
müzayede ve münakasa kanununurı 
maddei mahsusası ahkamına 
teyfikan yevmi mez" urda muay· 
yen saatte encümeni daimii vila
yete müracaatları ilan olunur. 

\\., •tııııı•ııtt!IMlllıılllıPlmtııııılllllll-1111~..,.._""""""'--lllll:::ım;,,....._ııııı•~ıııııı.nınıı11111111ın111ııınmnlllllllını11ııruıııııııtıınııfU11'11Qlllllıtıııııın.-"" J) ~ unaııııııııııııııııııııı ı111111ıunııuııııuı1ıınııııııın111ıııu ııııııunıınnıınıııı"ıııııııııııuınıniiliiiıllllQlıııı nıııııuıt1ın11111ııt ııaınııııliiiiııııı11:1iifıiiinuuııiliiiiii~;;uııııt fiiiiııııııııııııııııııı1uıttı ı uıuuı1ııııııııııı1ııtlllnı ıuı11uınıııtlllllııı.......,. A• ~ u "~ A K 1 T ·3 1 Askeri mektepler satın alma komisyonu llAnlar• 1 
Küçük ı·ıaA oları Gülbane hastanesile askeri Tıbbiye tatbikat hastanesi için 

. 5000kilo francala pazarlık suretile satın alınacaktır. Pazarlığı 
... Her rOn netrolun:ı• 4 15-haziran. 931 pazartesi gunu saat 14 te icra edilecektir. 

38' Satılık ve kiralık Taliplerin Harbiye mektebindeki satın alma komisyonuna mü• 

ı. • • • 
~.1,1lhirede bulunan kıtaatın ihtira- Beyoilu ee,ıncl Noterllllne 
hıt ·tll Yedi kalem erzak yem n mah Ef d . 
.~ k en ım, --,t apalı zarfla münakasaya kon- M k · y ld' k M il 
~ tt ıır. 16 haziran 931 sah günü saat er ezı eşi ıre te o ataş 
~illi lslahiyede askeri satın alma hanında 1-3 numarada kain Tri· 
ıı- :onunda yapılacaktır. Taliple- umf çorap fabrikası şürekisın· 
\ h ttnanıeyj görmek ii:ıere Fındıklı- dan Valter Audilet Efendi bu 
~l~Ye~i~ize n şartname almak n günkü tarihli dairenizce tastik 
~~terııu ' 'ermek üzere teminatlariJe kılınan feshi şirket ve ibraname 
~aı...-·e lstlhiyede mezkQr komisyora 
~"ttatıarı. (3S2) ile şirketten çekilerek bilcümle 
Aft • • • hukukunu aşağıda ımza eden 

"iıt taştaki kıtaatm ihtiyacı olan un. biz1ere devir ve terkeylemiş 
~i 'Ve sade yağı kapalı zarfla mü· ve mumaileyhin bundan böyle 
' 93 Ya konmuştur. ihalesi 22 hazi mezkür fabrika ıle alakası kal
~ 1 

Pazartesi günü saat 16 da fa. mamış olduğu alakadaranca 'J !lskert s:ıtın alma komisyonunda malum olmak üzere keyfiyetin 
~:~aktır. Taliplerin şartnamesini ilanını rica ederiz efendim. 

Kuı.öuncukta Münlrpaşa mahalle· 
sinin Aziz bey sokığında 8e~er oda
dan iki bölüklü fevkalade nezaretli 
eşcan müsmire) i ha\'i va i bahçeli 16 
numaralı doktor hakkı beyin hanesi 
ucuı fiyatl a satılı k \'e kiralıktır, dcru
nindekilere müracaat. 

Ankarada işi olanlara - !Ankara 
iş Bürosu), Ankarada mütahassıs teşkil Ata 
malik ) t'#?':lne vekAlet. temsil, takip mü· 
cssesesidir 

Anknm · Bankalar caddesi • Anııdolu 
han · Posta kutusu : J 66. 

Budapeşte de - Yüksek l\lühen· 

dis mckıe binden mezun l\)acar mühendis 
ev, beton :ırme ' c diğer mühendis in şa

atına ai t haritnl:ın ' c keşifleri , yapıyor. 

Adresi; Beyoğ lu -.:akız-nğnç cadde No. 
"> kat " 

""- Uzere Fındıklıda heyetimize ·n• 

~,... 8 1 lazirıın 1931 S t f k .. ,e almak ,.e tekliflerini vermek a ı ı ev apartıman,arsa,e•y• 
~· t · ,\lezkOr çornp f:ıbrikı ı sahipleri t\lusu ·~11 eminatlarile birhkte Mara~ta Satılık aparhtnan _ t\lüceddet 

"t komisyona müracaatları. (~) Pfoasoğlu ,.e Aron llaburaş\ ili efendiler 
"' • • Dairede mahfuz aslına muta· kargir dön kat havagazı, elektrik terkos, 

C il nezaret fcvk:ılade Şişli hastane istasyon 
t •i ihale günü saati bık olan bu nüsha neşir ve ilin dvanndadır. JO,ooo.Jicııclır. 
, •ı peynir J 6/6/~3lsah J5te edilmek. A&et-414-"Yalat,. gazete~ Js ıaobul dcırdüncü \"akırhan Asma 

il tt 17 /6/931 b lSt sine gönderildi. kıt 29 Union Kol 
ı çarşam a e 8 1 laziran 193 ı 

~ı. lıtıitteki kıtaatın ihtiyacı olan iki Kira getiren emlak alırız -
"'ı Beyoğlu B"~ind I\oteı i · 'it ~alzeme yukarda hizalarında Tramvaya, iskeleye, şümendufcrc yakın 

-... tun ve satlerde ··e ayı·ı avrı ~art -·-·· .. ·ıı•ı•ın···-··:n:••••••ı·· .. ···•••••••• .. ı: olanlar murcccahur. Terhin edilirse bin 
~~lerıe kapah zarcia mün;kas~aya P."~-~···· · · ~ ...... , .. ~ .... , .. ~··~· .... ~.·~···~· .. ·· .. r, liradan yukan PA RA 11\RA% edilir. 9-12 ~ a~ll§tur. İhalesi b:mit !?:~ üncü fır-fi: i arasında miiracant. 
~""tın ı k · •• ' =ı l stanlı ul doıdüncü \'akıfhan 
~~r. ~a~~~:rin°~~;~;~:~~ ;:r~11~~ !!~ \1 : ': ~ ~~ _ LJRJONl\OJ, 
~ .... ·.'. ntınatlarıle bırlıkte lzmıtte :: :: Satılık hane - Seh 7. d b d ~llt k . .. :: :: ., .a e :ı ş ın a 

onıısyona muracaatları. .. l\ :mıdeniz postası ı: d ·ı· h ü ~: Çukurçeşıne vanın a aş an ıır l\ a ... ında o •• "' .. .. . 9 
... tdu ih • . . . . == ~ H l H O vapuru 9 ı= ~larınnr a\ a nezareth numaralı beş oda .~ııı .. 1 tıyacı ıçın yerh fabrıkalar :: d "latl müceıldet k'" • h e 
L' " ıttr d :: haziran ı·ı \'e muştcnıı ı . argır an 
~ ltıU n an 120.000 metre gılaflık H j saulık tır. içindekilere muracaat. 
~ha . nakasaya konmuştur. )halesi H ; 
G te ııran 931 cumartesi günü saat ~! 5 alı 1 Muayenehane, idarehane -
~ql" Ankarada merkez satın alma ko- :: 1 Veya ıkamct için iki havadar oda, bir 
l\tı11°tııında yapılacaktır. Taliplerin H ·I sofa \'e b!r halAdan mürekkep bir daire 'l' a.lt\e almak ve tekliflerini vermek i: Tam saat 17 de Sirkeci :. müsaıt şcraitlc kira lanacaktır. Ankara 
~~~ ltrninatıarile birlikte mezkur H rshbmmdan hareketle (Zongu!- !I caddesinde ,:;5 NÇ>. 1ı ~ l uıılliml cr Kitap· 

•tona müracaatlar ilan %~;r· ii dak, Inebolu, Samsun, Ünye ~i Rjh:ancsil~lellııı müral~ji~İI~ lllrrlll"lllllllllllrıll''nl llml 

1 • * • i! Ordu, Giresun, Trabzon, si 11 ru ID il rı U il U ın il lu IU 

Cul<.· .. O. SA. Af,, KO. DAN: il ve Rize) iskelelerine azimet Ü l'an 
~10 'Ultıuş ıııuyu hastanesi i~in 20,000 ~i ve avdette (Sürmene ve Of) ii Bolu Vilayetinin Mudurnu 
'l t al · .. k t'l t •• •• 111ac enı muna a a sure 1 e sa ın :: iskelelerine ugv rayacaktır :: Y l k 
't ı~ llktır. ihalesi 16 haziran 931 ı::.a :: • A • H kazasında agcı ar öyüne ci-
9' ol te ic 1 ktı T J' 1 • :: T afsılat jçin Sirkecide Yel- B var Haftancık namı devlet or· 

tt",. ra o unaca r. a ıp erın :: k . , d kA' !! d k t' lA b 
~ "ltıeyi görmek üzere her gün öğ- :; encı nanın a aın acentasına H man:n a a ı P an muci ince 
ı.: . eıı e •• .. at TeJ J t b ı 1515 •• senevi 1571 metre mikaptan .•iıı .ı "''el ve münakasaya iştirakleri ~S muraca · • s an u : g 7855 
~ L "I! 'Vakt' , . · d t . tl . .. ..•ıtcına:u:nr· ......... 1 ................... :: beş senede gayri mamul 

oirı· ı mua).) enın e emına arı ••111... • • ........... ..................... metre mikap göknar eşcarı ka-
'I~ 1

kte komisyona müracaatları ilan 21 6 
lir, komisyona müracaatları ilan olunur. 4 palı zarf usulile • -931 tarihi-

* "' * ne müsadif pazar günü saat on· le. o • • • d 

racaatlan ilin olunur. 

• • • 
Anadolu ve Rumeli cihetindeki Harbiye mektebine merbut 

askeri mekteplerle hastaneler için mahallerine teslim prtile 150 
şerden 300 tabutta cem'an 432,000 adet yumurta kapalı zarf 
suretile satın alınacaktır. ihalesi 6 Temmuz 931 Pazartesi gtıntı 
saat 14,30 da Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra 
kılınacaktır. Şartnameleri veçbile hazırhyacaklan teklif mektup
Jannı yevmi ihalede saati muayyenesine kadar mliselsel numaralı 
ilmühaber mukabilinde komisyon riyasetine teslim etmeleri ilin 
olunur. 

iaşesi Harbiye mektebine merbut bilcümle askeri mektepler 
ve hastaneler ve müessesat ihtiyacı için 190000 kilo koyun eti 
ve 23500 kilo kuıu eti pazarlıkla sahn alınacaktır. Pazarlığı 11 
Haziran 931 perşembe günü saat 15 de Harbjye mektebindeki 
mahalli mahsusunda icra edilecektir. Şartnamesini görmek için 
komisyona mUracaatları ve iştirak için de vakti muayyeıünde ha· 
zır bulunmaları ilan olunur. 

Jlnkar a v alili{?inden: 
1 - Ankarada Bankalar caddesinde yeni babçedt idarei 

hususiye için yapılacak dükkanların bedeli keşfi olan 51486 lira 
98 kuruı üzerinden kapalı zarf usulile miinakasaya konulmuştur. 

2 - Talipler şartname ve plitıları 15 lira mukabilinde mu• 
hasebei hususiye müdürlüğünden alabilirler. 

3 - T~vdi olunacak zarflara bedeli keşfin % 7,5 ğu nispe
tinde teminat mektublle ehliyeti fenniye vesikası konacak. 

4 - T eklifnameltre hi\:bir 1'aydü şart konulmıyacakbr. 
5 - Zarflar 28-6-931 pazar günü saat 15 e kadar makamı 

vilayete verilecek ve teklifler haddi layık görüldüğii takdirde 
ayni günde ihale edilecektir. (108) 

llesmt ilAnlnr Türk Limiıed ~irketi 

razla para vermemek için 
Mahrukatınızı yazın tedarik ediniz 

Kok KönıürU 
Y cdikulc ve Kurbahdere Gazhanelerinde 

Asgari lOtoıı almak üzere tonu 20 
liradır Sıkleti Garanti Edilir 

Sipariş yerleri : 
SATiE, Metro Han, Tünel meydanı Beyoğlu 
Elektrik Evi, Beyazıt, Istanbul 
Mühürdnr caddesi No. 13/15 Kadıköy 
Muvakkithane caddesi No.83 Kadıköy 
Şirketi Hayriye İ<tkelesi No. 1 o. Üsküdar 

Tel. B.O. 1161 

" 24378 
,, Kad. 355-6 

" tt 66 
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lta ·SA. Al ... Komi&yonundan: 3. K. O. SA. AL. Komisyonundan: beşe kadar müzaye eye konul-
~~~lı zarf usulile mün~asaya ko Askeri SN. ~IK. ihtiyarı için aşa- muştur. Taf~lat almak ve şera- !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-"ı )>at olan K. O. kıtaatına ait 9 k~- ğrda cins ,.e miktarları yazılı 8 kalem iti müzayedeyi anlamak isliyen· lstanbul Belediyesi ilanları 
~lı t··' .. sebzeye verilmiş olan fiat pa. yas ~ehze pazarlıkla satın alınacaktı. lerin Ankarada Orman müdüri- = -==-== =-

oruıd·•v,. d l ki 1 .. i · 1 t b D h il d l: ita ugun en pazarı a a ınm.ı- ıo. 6. 931 çarşamha günü saat t:> te yeti umum yeıı t an ul ve Hekimoğlu Alipaşa civarında avutpaşa ma a esin e İsa 
lı.'831 tar 'Verilmiştir. Pazarlığı 13- ·h 1 • · k ı eag· ından R..'l t a Bolu Orman Müdüriyetlerine kapıda Koca Mu•tafapaşa caddesinde 157 No. h hane ittisalinde "t} laat 16 d 17 k d d p ı a esı ıcra ı ına ' r-r n me ~ 

~.·•ta İftirak atn k !eti a 1ar. ır. ~- ,.e evsafını görmek i tiyenlerin her ve taliplerin yevmi ihalede kain ahırın ini inhidam tehlikesi mevcut olduğundan mutasarnfı \,"llıeg· e me ıs yen erın şar... . . fi 
'llııa ın~~I şerait dairesinde komis- gün öğleden enel n talıplerın de ' 'ak teklifname zar arını müs· Hıristo Ef. nin de ikametgah adresi meçhul bulunduğundan 

ınu teshiben Bolu Orman müdüri· h kk d bl' t k k · ı k tacaatıan ilan olunur. 5 ti muayyendc komisyona müracaatla- mezkür ahırın hedmi a ın a te ıga ma amma aım o ma 
ı.. * * * N 6 yetinde müteşekkil ihale komiı· (142) "' o n. o. üzre iJan olunur. 

\, k~~·SA.A~Kom~yonundan: Kilo Cini yonuna mü~caat eylem~eri ll~n !'I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~llııı .. lllr ıarf usu!ib münakasaya ı.o 2'.?:> Taze bakla olunur. Anadoluhisarmda Göksu caddesinde 'l - 4 • 6 • 8 emlik No. lı 
t:"'Oo ~1°1an Gümüşs .. yu ha:stanesinin 46:> Sakızkabağı ----... -0-r.-i-h-s-an_S_a_m--~--- kahve ve kayıkhanenin hedim ve ankazmın kapalı zarf usulile 
~ ~a.hlo koyun etine verilmiş olan 200 Çalı fasulya müzayedesi evvelce ilan edilmişse de ihale günll taliplerin tek-
"' , 1 alı görüldüğünden pazarlıkla 200 Patates Gonokok aşısı lifleri muvafık görülmemiş olduğundan mezkür kahve ve kayık-
~ lıtt ;11ınasına kam -erilmiştir. Pa· 100 Kuru soğan Belsoiukluğu ve ihtiJitlarma hanenin hedim ve ankazmm 13-6-931 Cumartesi günü ıaat 15 te 
ı'"~ır ~1 saat 13 ten 16 ya ka- 90 Taze soğan . arşı pek tesirli ve taze aşı- pazarlık suretile ihale edileceği ve taliplerin mezkur gün ve aa• 

~tt(ll ~ l>azarlığa hıdrak etmk istiye 2a Dereotu dır. Divanyolu ~ultan Mahmut B k b 1 
lltl .. at t• t d 15 M ·da 01 89 

atte ey oz e ediye encümenine müracaatları ilin olunur. (143) 'l ·• , ,.e ıcare o asma mu- a) n türbesi No. } 
01duktanna dair vesikalarile 1322 
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Tahlisiye U. müdürlüğünden: "WHITE" ELKETRiK TARAGININ 

1 Deniz ill!i.nı Mü~ssiriyeti hakkında en ufak bir tereddüdünüz var JJll' 

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

o 1 1 
Arz 41, 24, 30, şimali 

1 ol 1 W t(i 

Tuti şarki Grenviçten 2
1
9, 09, 30 tul Manş denizinin tayyare ile geçilebileceği acaba kaç kişinin hatırından geçerdi? Dinleınezdel1 ~ 

Bulunan Fener işaret gemisi yerine her üç saniyede bir şim- radyoya kim inanırdı? Böyle iken bugün binlerce kişi tayyare ile kemali zevkle seyahat . et~iif 
şekli ziya gösteren, zatülbareke ve her dakikada muntazam fası- ve radyoyu dinleyip müteheyyiç olmaktadır. (WHITE) elektrik tarağının ihtirağı da saır 
lalarda dört çan sedası veren bir ziyalı şamandıra 1 Haziran 931 fenni ke,ifler gibi hemen müteredditleri kendine celbetmiye mu· vakkaf olmuştur. ıJ 
tarihinden itibaren demirlenecektir. (WHITE) tarağının parlak semereleri o derece yayılmıştır ki az zaman zarfında kullanan 

Ziyalı şamandıranın ziya müddeti 0.3 saniye ve husuf müd- adedi büyük bir yekuna baliğ olmu~tur. i 
deti 2.7 saniye olup gardiyansızdır. Otuz nisanda yapılan bir istatistiğe nazaran her gün 1.250.000 ki~i (WHITE) elektrik tarıı 

kullanıyor ve ııon derece memnun kalıyor. ~ 
Ziyalı şamandıranın evsafını tetkik ve kontrol için fener işa- nız 

Neden "WHITE elaktrı·k decek \"e mevcut saçıarı rJ 
ret gemisi kemafissabık fenerleri yakmakta olduğu halde bir ay " • vetli ve tamamen hayat re 
müddetle mevkiinde kalacaktır. Ziyalı şamandıranın irtifaı dokuz tarağı ld31 memnun kalmamalı? le dolmuş bulunacaktır .. dç 
metre ve mesafei rüyeti takriben (14) mildir. Fener işaret gemi· Eğer kökleri mevcut ise saçlarınız Ölmüş kl>klerden yeııı rtfli 
sinin kaldırıldığı tarih ayrıca ilan edilmiyecektir. tekrar çıkar. Beş dakika kadar çıkaracak, oaçsız katmış ~11~ıı: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- gündebirYeya&idefa(~HITE)~ek serian yeni saçlarla d~ac~ 

trik tarağı kullanmakla saçlarınızın Yeni saçlar çıktıkça kıra IJ~P 
Devlet Demlryolları ilanlara 

1- Ham maden nakliyatına mahsus 46-346 numaralı tarife 
yerine kaim olmak ve Erzurum demiryollarından başka bilumum 
Devlet Demir yollarına şamil bulunmak üzere D.D. 25 numaralı 
yeni bir tarife ihdas edilmiş ve nakliyatın mürettep olacağı 
istasyonlar, Haydarpaşa, Derince, Samsun ve Mersin olarak 
tesbit olunmuştur. 

Ham madenlere ilaveten yıkılmış ve toz haline konmuş 
mağnezit ile alçıyı d.ı ihtiva eden bu tarife, 10-6-931 tarihinden 
itibaren tatbik mevkiine konacaktır. 

2- Dahilden şilmendüferle Haydarpaşaya ve Derinceye 
nakledilen ham veya yıkılmış mağnezitler, altıncı rıhtım tarife
sinde 4,5X 5 kuruş ve 1004 numaralı antrepozaj tarifesinde de 
5 X 6 kuruş ücrete tabi tutulmak suretile tenzilat görecektir. 
Bu tenzılatın tatbik tarihi de 10·6-931 dir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat etmelidir. 

Ali deniz ticaret mektebinden: 

çıkmaması kabil değildir. Sizin hiç saçlar zail olacaktır. 0~ıt 
bir şey hissetmemenize rağmen adi hafta zarfında saçlar, 1' " 
bir tarak arasındaki büyük farkı tas- kadar tabii rengini ıı18'1\ •f 
vir etmek imkan haricindedir. Mil- uzadıkça kıra çalan uçısrııı 
yonlarca küçük elektrik dalgaları bir seceksiniz. 
kökten diğerine geçer, onları ikaz ve 
ihya eder. 

(Olmüş) kökleri diriltir, vazifeleri· 
ni ifaya davet eder. Ve kuvvetli sağ. 
lam yeni saçlar çıkmasına yardım e
der. 

Sapındaki küçük vidasını çevirmek· 
le ufak lambası yanar, elektrik kuvve
ti bizzat tarağın içindedir. Uzun müd 
det dayanan pili sapı derunundadır. 
Bu şayanı hayret küçük pil üç ay da· 
yanır ve yenisini ikame için ancak SO 
kuruşluk masrafa bakar. 
Düşününüz ki saçların muntazaman larrnızın köklerine elektrik kuneti 

her günkü masajı için ancak senede bahşetmektir. 
dört ~il istihlak .ed~yor. Halbuki ayni Bu takdirde, usançlarınız zail ol-
masaJ her hangı hır perukbda yap- b 1 kt n· 1 h (h . . . . maya aş ıyaca ır. ınaena ey a· 

Mektebın 932 mayıs gayesine kadar ihtiyacı olan et, ekmek, sa- tırmak lazım gelse hın lıra sarfetmek . . 
d ~ 21 k I ht l.f k · 2 931 .h. icap eder yatsız) ve yalnız saçlarrnızı kopaı mı· e yag ve a em mu e ı erza ve saıre temmuz tarı ıne · . .. . 
müsadif perşembe günü aaat on üçte ihalesi ayrı ayrı icra e Hali hazırda saçlarında tabit ~lek- ya yarıyan kemıkten veya selluloıtten 
dilmek r ,ü11ere münasakai alcniycye ~a:ıolunmuttur. Talip· trik kuneti olanlar pek azdır. Kat'- ldt tandı;• kullan•oağıJıJzııy-erde ;(WHI· 
forin. teminatı muvakkate makbuzunu hamilen yevm ve saati mez- iy~n sabit olmu.5tur ki zamanımızda TE), el trik ı taırağ'Mıi<kulıanını;,. 11 B11-
kUrda mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları ve saçların dü~mesi: . dalgalarının kay. nunla her istimal ettiğiniz vakit saç-
şartnamelerin mektepten alınabile ceg~ i. bolması, renklerının solması n kepek· 1 . b" h t hah d kt· . 

1 
k . "k' . arınıza yen1 ır aya ıııe ece ır. 

(Resmi İlanlar Türk Limited Şirketi) le dolma..c;ı kuvveı e e tın ıyei hayatı- 1 . . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yelerini kay~ttiklerine alamettir. shmale başladı~nız ılk haftasından 

O, bizzat saçlarını yenicJeO 
çıkartıyor ... Hfynn ~ufia ~o~nıü~en~islilin~en: 

Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu e\·velce ilan 
edilen Afyon - Şuhut yolunun 22577 lira bedeli keşifli 24+140-
30XOOO kilometreleri arası tamiratı için yapılan teklifler haddi 
layık görülmediğinden münakasa müddeti 13-6-931 tarihine ka
dar temdit edilmiştir. 

1- Ehliyet 8 vesikası almak ':e kaydettirmek için münakasa 
şeraiti · umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazılı 

vesaikin münakasa gününden Jiakal sekiz gün evvel villyet 
başmühendisliğine tevdii. 

'1- Münakasa tafsilatiyle şartnameler sureti musaddakala
nnın Vilayet Nafia baş mühendisliğinden alınabileceği. 

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

4- Müteahhidin fen memuru iş hususunda n.ıüteahhit derece
sinde mesul olduğundan mukavelenameye müteahhitle beraber 
imza etmesi lazım geldiği ilin olunur. 

Bu halde yapacağınız şey: (WHI- itibaren bütün kepekler zail olaca!ç, 
TE) elektrik tarağının istimali ile saç- düz saçlar tabii dalgalı bir hal kesbc· 

Ne acınacak bir halde? "WHITE,, elektrik tarağının bir 
haftalık iıtimalinden ıonra 

"WHITE,, elektrik tarağıJ11~ 
üç haftalık isti.malinden so11 

~azip ve latif, daimi 

Satıldığı ve meccanenr 
tecrübesi yapıldığı 

mahaller ı 

ne güzel saçlar .... 
ondü)asyonlar.... ~ 

Beyoğlu, Galata ve Kadıköyünde ŞARK MERKEZ ECZA 'f, /.·' 
Beyoğlunda Galatuarayında P ARALL Y ve BEHAR 
Galatada Tünel ittisalinde LAZARO FRANKO 
İıtanbulda Bahçekapıda ZAMAN ECZA DEPOSU 
Beyoğlunda ELIAS KARAKO BİRADERLER halefi 
Ankarada Çocukıarayı caddesinde SITKI ECZA DEPOSU 
Kadıköyünde: JAFFET ECZA DEPOSU 

Balıkesir evkaf 
lüğünden: 

SATŞ FiATI: 61

/ 2 TÜRK LiRASIDl~ 
~d~ ' m U ur,,., "WJ-JITE,, elektr~k tarağının tedariki hususunda müşkülata tesadüf ettiğiniz takdirde lutfeo ~ 

mi acentaları bulunan lstanbulda Çiçek pazarında Altı parmak hanında EHRENSTEIN ve TOL 

Bandırmada inşa edilecek sekiz dükkan ile evkaf dairesi ve 
albnda iki dükkanın inşaati 11-6-931 tarihinden 11 7-931 tarihine 
kadar bir ay müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuş
tur. Şaraiti münakasayı ve inşaat şartnamesini anlamak ve gör· 
mek istiyenlerin Balıkesir evkaf müdürlüğüne veyahut Istanbulda 
~kaf inşaat müdür muavinliğine müracaatları. Taliplerin yevmi 
ihale olan 11-7-931 Cumartesi günü sa:ıt 17 ye kadar Balıkesir 
evkaf müdüriyetine teklifnamelerini tevdi etmeleri. 

Haydarpaşa Askeri Hastahanesi kimyageri müteveffa Nail B. 
veresesi Fıtnat, Faika Raika H. lar 

Emniyet Sandığı 1\11 üdürlüğiınden: 
Müteveffa Nail B. tarafından 17-9-1337 tarıbinde sandığımıza 

bırakılan para içh verilen 24848 uumaralı cüzdanın ~aybo~duğunu 
yukarda esamisi yazılı \ eresesi söylemiştir. Yenisi verileceğinden 
eski clizdanm hükmü olmlyaca2ı ilan olunur. 

Efendilere tahriren müracaat ediniz. Posta kutusu lıtanbul: 296, Tel. 20775 

lstanbul'da Çiçek Pazar1ndıl 
Alt.parmak hanında 1 - 3 numarad

1
6 

EHRENSTEIN ve TOLEDO Efend " 
lere: 

Efendlm1 
Leffen bir " WHITE ,, elektril< 

taraöının kıymeti olan sekiz buç'd" 
llra takdim ediyorum. LQtfen a " 
resine bir adet göndAriniz. 

Tarak, vereceğiniz adres~ hemen ve bila masraf gönderilecektir. 

~JHITI1rJE lEJLIE/C1r~i<C <C(Q)M1' 
. : . . . ... -~ . ' - - ~ \ . . . ·. -


