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Gençlik - Çocuk aayıfalan 

UJrSd Şi en danya. 
..._______~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~::;si Tıp hocaları, tedris.atı azal- Ağır cezada dün müh · m 
ne ~anlı borçları hamilleri vekilleri tacak Barem istemiyorlar iki muhakeme b s dı · 
.\ ü.kGmet arasınd aiki hafta kadar ~ 
8~?ada devam eden müzakere netice • • af ff 
~e neşredilen müşterek- tebliğ çok Verilen karar diln telgr la maarif iranlı Zehra • , maktul Musul meb'usu 
br "' nıüphemdir. Bununla beraber VekAletine bildirildi Nuri B.ln niki\hlısı olduğunu iddia ediyor 
Ilı OÇlar ıneselesinin mahiyetini n bu. 
la~ele muvacehesinde alakadar iki test.o ile karşılandığı ve ortaya yeni ye 
irtıı fı11 noktai nazarlarını iyi bilenler ni münakaşalar çıkardığı yazılmıştı. 
tt btt kısa ve müphem tebliğ kafi de- itirazı mucip olan noktalar üzerilı· 

cede 
~ . manalıdır. 

/ 
de sırası geldikçe malQmat nrmiştlk. 

1 IUşterek tebliğden anlaşılıyor ki: 
1 
~ıp fakültesi müderrisleri dün hususi 

l'&t '":' Müzakere esnasında her iki ta- \ surette toplanarak Ankaraya bir hey-
" husnü niyet ile hareket etmiştir. " n et gönderilmesinin lüzumu olmadığını 

~a - una rağmen müspet bir anlaş kararlaştırmışlar ve bu husustaki nok-
hası1 olamamıştır. j 

'tat~ Ancak başlıyan müzakere mnn· .aı nazarını telgrafla Maarif vekaleti-
ı <>lnıuş değildr. ne bildirmişlerdir. 

ta €sasen hamiller tarafından Ankara ı Diğer taraftan dUnkü temaslar ne-
>'t :elen heyet hükQmet ile müzakere- ticesinde şunu da öğrendik ki tıp hoca-
bit aşlamazdan evel vaziyeti bilenler lan barem etrafındaki noktai nazarı. 
~l't~anılede kat'i bir itilaf neticesine nın bazı muhitlerde yanlış ve aslına 
latd aınıyacağını pek iyi takdir ediyor- zıt şekilde telakki edilmesinden çok 

ı. 
C müteessir olmuşlardır. Bu mevzu Ü· 

la)l!ı~U müzakereye girişen heyetin zerinde dün fakülte reisi Tevfik Recep 
~eıı 1Yetleri ne kadar vasi ve kov-

1 
Beyden şu mektubu aldık: 

)'a f olursa oJsun doğrudan doğru- " .. .. 
hfttnillerin kararile halledilecek bir ı Darulfun~na barem tatbiki dola-

tt~lede kat'i bir söz söyliyemiye-1 ysile evelki gün tıp fakültesi meclisin· Solda: Agopyan hanındaki yangın maznunlanndan Yorgt fstelyanos Ef., yu· 
tli~'ti ıneydanda idi. Bu itibar ile' Tevfik Recep Sey de devam eden müzakere ve tesbit edi· kanda: Eski Musul meb'usunu öldürmekle maznun Arnavut Hacı, Aşağıda 
~tij ler tarafından şimdilik harnilJerin DorUlfünuna baremin tatbikik için, len mukarrerat. dilnkü Milliyet gazete. cinayete sebep olduQu mevzuubahis İranlı Zehra Hanımla kızı Mevhibe H. 
~il 1!erinden istenilecek şey fıüku- darülfünun divanında altı reye ıka~t sinde tamamile zıt bir şekilde yazılmış İstanbul ağır ceza mahkemesinde Bu muhakeme esnasında, mahkeme 
~160:derinl dikkat ve hüsnü niyet ile sekiz reyle kabul edilen kararın edebi- olduğu görüldü. Bilakis mukarreraHn dün sabah saat on buçukta, nltı ay e- salonu tamamile dolmuştu. · Davacı 
~ e~ekten, borçlar meselesinde Tür yat, tıp ve kısmen ilahiyat fakültesi esası tedrisatın halelden vikayesine ve vel bir akşam Beyoğlunda Taksimde mevkiinde Nuri Beyin haremi Rahime 
~ıı~tıın hüsnü niyet ile hareket etti· müderrisleri tarafından itiraz ve pro- hastaların adetlerin1n tenkis edilme· Şişli sokağındaki evinin J..i>şesini döner hanımla iki çocuğu ve vekilleri vardı • 
.,,,.ı. kendilerine kabul ettirmekten . h d mesine ve zarardid 1 a ken, eski l\lusul mebus'u Nuri Beyi Maznun Hacı da vekil tutmuştu. Ar-
:"'§11.a b' d ıı.• 1 3 G •• f e o mamasına m • b' k d 1 1 d d 1 ttbı . ır şey olamaz ı. J.,eşro unan Ull ma zen e. tuft B b .. . ır a ın mese es n en o ayı tea:n· navut Hacı, ınrk yaşında, tıknaz, or. 

!~111 . . .. b b" . . k ur. u Pata muderrısler her "ti "ld'" ki k"d ta bo l ~d ıfadesıne gore u ırıncı ma ·. · . .. . mu e o urme e maznun es ı en mtz y u, esmerce, gayet soğuk kan-
~11 ın tahakkuk etmiş olduğunu görü· türlu .feragatı nef l şeref addederler bahada sakatçılık eden kasap ve ciğer- lr, sozunu hesaplıyarak söylipn 
~ dDiğer taraftan hamiller vekil- efendım.,, ci Manastırlı arnavuı Hacının muhake bir adamdır. Dava evrakı okundu·. 

>'t111 ~ .. et etmekle beraber oaşu.t r. Emektar blC' hO•• ne diyor? mesine bR§lanmıştır. Alt tarafı sinci sayıfada ) 
~~~Ubre~nmu~~~olmad~~ Dbb~ ub~rimi fWlt. =~~==========================~ 
lbi.~llıırak kat'i bir itilaf için ~tiklJal emektar hoc:ıarından k.!_ tıa· b' en~~ 
~d .. 'd' . d k . •,;aue 1 ır mu 

h a umı ımızi e ·esmıyoruz. . . 
ı._ u'4lı· k' h. ·ıı k"Jl . A derrısın de mu hususta fikrini almış-'llta ıyor ı amı er ve ı erı n- . . . 

Us >'a gelirlerken bu defa az çok tır. Bu milderrısımız şunları söylü· 
). l>et b yor: -.ı.4ıı . ir anlaşmaya varılabileceğini 
~~ ttı'd1Y<>rlarmış. Ve umumi iktısadi ''Darülfünunda barem dolayısae 
~~~~buhran .hasebile 1928 itilafını tıp fakültesi müderrisler meclisi itti-
ltdı~ ~zın Türkiyeye üç dört sene haz ettiği son karan bazı gazetelere, Nakleden ı 
~il§ atta kolaylık göstermekle bu okuyanlar tarafından tıp hocalarının Yazan: 

~fa.sucu ltıfıı ~~llın husule gelebileceğini tah- aleyhinde hüküm verilecek ve hilafı - 4 - la. 
~~ne 1Y<>rlarmış. Eğer cümhuriyet vaki bir şekilde geçmiştir. Oteldeyim. Bir tiyatroda çalışan grafçı kıza doğru olup olmadığını sor· 
~tı ıtteu Yalnız bugünü düşünen ve . dansözlerden birisine telgraf çekecek· dum. 
bit~ Sin vakit kazanmağı siyasetl Tıp hocaları şun~ ~arar verdıler: tim. Otelin telgrafçISI kıza. gidip frnn- Kız okudu, güldü ve· 
'~ llvaffakıyet eddeden bir he~·~t Darülfün~nun.kendı bilt~i dahilinde sızca bilip bilmediğini sordum. Bilme- - Bu benim içi~ mi? 
~tijfıdı .şüphesiz hamiller ile onların bareme gırmesı eğer tedrısat masrafın· diğint söyledi. Naçar, yanm yamalak diye sordu. Pek güzel bir krzdr. 
~tr l erı tarafından bu şekilde bir iti· dan kısarak akylık almağı isthdaf edi- ingilizcemle telgraf kağıdına şu satır- Düşündüm. Niçin olmasın? ötekine 
~ııı.1l'lusu gösterilme.si meselesinin yorsa bu suretle tedrisat haleldar o- ları yazdım: başka bir gün için randevu verirdini. 
~"ıtt e kfıfi gelebilirdi. Fakat hu Iacağından darülfünunun ve ilmi sars- 'Bu akşam sizi işiniz bittikten son- Şimdi soruyorum size, hangi Av· 
tl)"lld a bir itilaf hükumetin bugünden ' Resmini glSrdilğünüz adamın mamak için haremden sarfınazar e~il- ra görmek istiyorum. Sizi Granada rupa memleketinde bu kadar latif ve 
~~tıı ~b:arını düşünmekten ibaret olan ismi Ahmettir. Bir mahzende mesil ..... B ugüzel karar, bazı gazete- kahvesinde bekliyeceğim. Jan.,, serbest bir telgrafçı güzeline rasgeI. 
''ildi ıne mugayir olurdu. Onun bulunup çıkarılmışhr. iddiasına Iere para paylaşmak ve mağdur olmak Fakat emin olmadığım için, tel- [ Lütfen sayıfayı çeviriniz ] 
~a~ ki İsmet Paşa hükumeti ır..u· göre kendisi Hayri isminde şeklinde geçiyorsa buna ne diyebiliriz? = 
1 tilnu surette kolaylık tedbirlerile birisi tarafından dövülmüş ve bu _ Mütekait hocalar meselesni tenv:r 
1~~1~ : ~üşkülatına çare bulmak kil- mahzene kapablmışbr. Bu acıklı edermisiniz? 
"'11!11 a ıgını Ye bunun için de 1928 iti- işin sebebi, Hayrinin, metresinin 

lııı ltıutıaka tadil etmek lazım gele· Ahmet tarafından kaçırıldığını -Tıpta ntütekakit hota demek se. 
, lah b ileriye sürmüştür. Bundan zan ve iddia etmesi imiı. faretıer veya müsteşarlrklar veya her 
tijce ll defaki Ankara müzakereleri Polis hadise hakkında tahki- hangi darülfünun haricindeki vadfe. 
ltı "ermemiştir. kah derinleştirmektedir. ler gibi işlerde bulunduktan sonra 

a~JliPhesiz hamiller vekilleri Pa- ır-------------. darülfünuna tekaüden geçen hoca de-
~tda et ~.ttikleri zaman bu noktai Bu sayımızda: mek değildir. Tıbbın mütekait denilen 

aa,1n h~kumetin samimi düşünceıe hocaları, asistan vaziyetinden bu gü-
ditec ~lahiyettar olan teşekküllere ne kadar hep tıbbiye sakfı altında ç:t-

ı· tt§ekıc~r, her tarafın menfaati Hatıralar arasında Jışan ve fakat, meşrutiyetten eveı ns-
i?ttı d ~Heri Türkiyenin tediye ka- kkeri tıbbiyede tedris heyetini tecıkiJ 
ltıd, aıre inde 1928 itilafının ta- [üstat Halit Ziya Bc)in yazıları] eden zevathr ki bunlar o zaman ke~di· 
btk)(~lduğuna ikna edeceklerdir. - 4 üncü sayıfada - )erine kanunen verilen altı senelik me· 
~~ıl\dt etmek lazımdır ki bu sene zuniyet hitamında darülfünun Jehi11e 
tall 33 e hükumet ge~en seneye na· askerlik ,·azifelerini ve askerlikteki 
~~tta rtı~lYon lira ta.~arruf yaptığı Yüzlük kağıt mü~takhel me\·kilerini terkederek ilme 
llsul' ltı~dafaai milliye bütçesind<>n hasrı vücut etmişlerdir.,, 

~llttıttu:nıı.ıyon lira kestiği halde elti· - 1 lik~ye 6 ın\t sayıfada -
~t hır 7•Ye. için yine üçte bir nispe. 
ı~~Ctrn ahsısat koymuştur. Türki· 
~ltıaıt ~t~nln Osmanlı hamilJerile 

Tevfik Rüştü B. 
Ankara da 

c. z. 211 
1~1l'et:sın gö terdiği hüsnü niyetin - 5 inci snyıfada-

"> tli b~erecesine bundan daha Anknra, 30 (A.A) - Hariciye vekili 
~ ır delil bulmak kabil m:. = Te\·fk Rüştü Bey bugün şehrimize RV· 

ter ti bu pürüzlü meselenin her iki tarafı det etm:.-, istasyonda Meclis Rebi Ka· 
· c "nıhuriyet hükumetinin gfü;. memnun edecek bir şekilde halledilm .. zım Pa a Hnzıetlerile Maliye, Nafıa 

tt lsesı ~ irniyet Osmanlı düyunu m~ int- imkfın yoktJ,ur. Bi:ı:inı knnaa- Yekilleri, Milli Müdafaa müsteş:m, 
ede 1' anıOleri taraiından ayni timiz budur. hariciye ve bazı sefaretler eı-kanı taTB· 

tl\·\etıc mukabele görürse! ..Atlımeı .A.sım fından kar:.:ılanmı~tır. 

ispanyada son hadiseler 

Geçen hafta ispanyada yapılan nümayişler ve yakılan bir kilise 
ispanyada geçen hafta baylı heyecanlı hadiseler YUkubulduğu 

ve halkın Cizvit kiliselerini yaktığını telgrafla haber vermişlerdi. 
Resmimiz bu hadiseler esnasında alıomıştir. Bir sokakta topla· 
uan halk ile yakılan kiliselerden birini göıteriyor. 



.--- 2 - VAKiT 31 MAYIS 1931 

mek kabildir? zenginin muhakkak Uç kadını olması O zaman Earl Caroll tiyatroyu bı-
Amer:ika kızl:m güzeldirler. Gü- lazımdır. Birisi meşru zevce.si, öteki rakır, önlUfUnU çıkarır ve akşam ye. 

sel.. ,·fzon mantolu daktilosu, üçüncüsü c:e meğine kalmaz. 
Onlarda yalnız. ahne kadınlarında biı· yıldız. Bunlara. çocukların İngiliz Nevyorkun biitUn gazete idarehıt· 

SON Haberler J 
M. Meclisi dünkü lçtlmaında l\f udanyB' 
Bnrsa hatlarının alınmasını kal"arlaştırd• bulun~n ~azibe 'ar. Çünl~ü. b~rada he.r mürebbiyesini de lınzan Uant etmek ll· nelerfni dolaşır, ve dünyanın ıeçnılş 

şey hır tıyatro oyunu gıbıdır. Amcrı· zımdır. veya halihazır bütün sa.n'atkirlarını 
ka kndın~arı, bir tiyatro veya . .inemn: Daha genç yaşlarında. birçok er- vücut güzelliği ve çıplaklrğı hususunda -~nkar~, 30 ~A .. A) - H. !\!· )~eci bi teca,·üz etmiyecektir. u 
da, koltugumuzda oturup sahnl!dekı kekler tanımış olan bu kadınların muh işhat eder. bugün Reıs nkıklı Refet Beyın rıyase. Mudanya - Dur. a hnttının nı 
harikulAde güzel fakat gayri beşeri telif zevkleri vardır. Onları tatmin et- Güzellik müdafiini hapse mi ko-rn- tinde toplanmıştır. İstiklal harbi mallı yaa~ ı hakkındaki kanun layihası ın.~ 
tebessilmlU kadınlnrı seyrederken duy- mek erkek i~in kolny değildir. Du m. caklar? · linine ,·erilecek :>Joo liralık nakti miikıi kaşa edilmiş ve itiliifname mucibi 
duğumuz hisleri cnnlandırmağa mu- barla bu üç kadından birisi muhakkak Güzellik müdafiini. hapse koyarlar fatrn 1930 senesi bütçesinin eytam ,.e mühnynası ,·e buna mukabil Nafııı 
vaffak olmuşlardır. ona musallat olur. Aşk ye para? ... Dü· ve 0 akşam Earl Carollun tiyatrosun. cramil maaş ve tahsisatı faslından te~- kal eti bütçesnden ;->() bin liranın 

* * * tün mes'eleler bu iki noktada toplanır. da fiatlar iki misli arttırılır ve iğne at- viyesi hakkındaki kanun Hiyihası kabul kur şirkete verilme.~i kabul oluıtlll 
Küçük küçük barlarda hiımet '?· Doktor burada biraz durdu. Dü· sanız yere dü!'mez. edilmiştir Dh·anı muhasebat büt~esiıı tur. 

Clen bUtUn mfsleri bir araya getirmek ündü ve devam etti: GüzeJiik mlldafii, hapiste, bir sah· de 2700 Jiralık münakale yapılma~ı Meclis pazarte i günü toplan• 
kabil olsa, insan, kendini dünyanın en - Amerika, dünyanın en güzel ka.· tekarla bir içki kaçakrıı-ının ortasını'a şehir " köy yah mekkteplerinin 19.n tır. 
büyük (girls) trupu karşısında zanne- dınlnrına sahip olan memlekettir. A· upacı kumrusu gibi dÜ;;iiiniirken arr.ra haziran ,.e temmuz ayları masarifilc M. Meclisi maliye 

encümeninde 
der. Bütün bu kndınlnr biribirlerinc merika, ayni zamanda milyonerlerin Bey loca biletlerini dört misline sat~r. san'at mekteplerine yapılacak yardım 
benzerler. Bu benzeyiş kostümleri, ,.e kendilerini pencerelerden attıklan, ve yeğen, çıplaklığı daha arttıran ı::ef. hakkkındaki kanun Jayihalnn nı\iza. 
çalştıklan yerlerin biribirlerfnin ayni hususi trenlerinin kaprlnrını açıp uçu- faf bir kumaştan Yeni bir (memelik)ha kere ,.e kabul olunmuştur. Run~ı mı Aııkara •. 30 (Vakıt) - Bugün 
olmMından mütevellit değildir. 1'ıpkı rumlnrdn intihar ettikleri, yatlnile zırlar. - zaran şehir ,·e köy yatı mekteplerinin ye encümeninde muamele vergisi (t 

(Dolly sisters ]erin biribirlerine ben· Bahri muhitte gezerken, genç yaşta Hapiste bile güzellik müdafii milyon- 1930 biltçeslle kabul olunan kadrosu ve intikal harçlarrnın istifası ın 
ı.eyiş1eri gibi, tam bir benzeyi.,tir. ölen annelerine ~ok benzedikleri i~in lar kazanmakta devam eder. Çünkü dahilinde 1931 ~enesi haziran ve tem· kafat kıymetlerinin sureti takdiri 

Newyo11k, Chicago, Detroit, Pitt.;;. kendi kızlarrna taarruz ettikleri mem· tiyatroyu kapamazlar. muı ayları maaş ve ücretleri ,.e hu ay kındaki kanunun tndili hakkındıı, 
burgdn ~Jışnn bütiln bu {Waitere ses) lekettir de... Eğer kapatsalar muhakkak ihtilül !ar zarfında ' 'uku bul::ıcak masrnflıırı rU Bey (Bolu) teklifte bulundu. 
ler, Chicago, Knnsas City, Philad~l· GUzelllk moda•ı olur. 483 numaralı kanun mucibince tahsil Teklifin, iradı gayri safilerin 
phfe, San Franslsco'dakiler gibi, küçült Nevyorkta "Earl Caroll,. isminde Tiyotro senelerdenbel"i kapanmamı~ olunup halen Maarif Vekı\letlnde hu- sekiz miktarında tamirat ve s 
ve sivri memelerini, kal~alarını tere~ bir ndam ''ardır. tır. Her sene yeni artistler \•e yeni lunan yUzde onlardan tesYiye olur.a- mnsmflar çrkarıldıktan sonra ka 
lrilm ettiren mavf kostümleri, nemli ,~c Bu adam çıplak kadın gösterir. tuvaletlerle yeni bir program yapılır. caktır. San'at mektepleri muallim ve mktarın 10 misli kıymet addolu~ 
boyalı dudakları, ipekli bacakları \'e Eral Caro11 uzun, mahzun yütlü Programın senede bir defi:.mesf bize müstahdemin ücrctlerile masraflarını resmi dairelerden arttırma usulıl' 
beyaz önlükleri ile hemen sahneye çık· bir ndamdır. Mahalle eczacıları gibi garip gelir. Fakat mesele programda tediye edemiyen vilayetlere Maarif Ye tak itle atılan ihale bedeli her t 
mağa hazırdırlar. bir önlüğü \'ardır. Krotlk bir mide değil çıplak kadınlardadır. kileti bu iki ay zarfında yüzde on]pr.

1 

ene i için satış bedelinclen yüzdt 
Bütçelerinde bir de güzellik faslı hastalığına müptela olsa gerek ki ye- Earl Carolla mektup yazmak ister- ~~n muavenet edecektir. Her iki cll.et tenzil edilerek kdiğerinin kıymet 

Tardır: Haftada üç defa kuvaför, iki mez ve içmez. Karısı nevrasteniktkir. seniz şu adres kafidir. ıçın yapılacak muavenet l:lO bin tim: ı lunmamasını teklif etti. 
defa massajcı, dört defa manikür, Sayı ız tiyah'olarının idare mUdüril Güzellik müd~lii Amerika. Ziraat bankası 

Ollmpiyakos hadisesi 
jimnastik muallimi bir defa.. olan kardeşi ise rakamlardan mUrek· Pos1acı mektubu derhal ona götü- Ankara, 30 (Telefon) _Ziraat U:m Atinadan bildirildiğine göre l\f· 

t
Ve U~u kızdliann ka~'i~:ın günd.~ .~1ç kt e~ bir ~ara/~~\ bYe:~ni kkimdyadan rür. I kası merkez kadrosunda tasarruf vap. nizelos, Olimplyakos takımınııı 

aaa m tema yen ça ış ı arı goru • u unuz a e e rı a sıne a ar en Hapiste b le olM... • ~ 
1
. • . nerbah e ile ,

8 
t ğ "' es 85rıı 

müş değildir. }'azla ve mütemadi iş küçük me eleleri bilen büyük bir ıllim· Charli Chaplln karrsile uyu~madı. maktadır. F~l ı memur başka şubeleı c .. . ç • . :l P ı ı ma:r .n 
• • • • • :ı. .. d ·1 kt' y · 1 muessıf hadısedcn dolıwı Atına yüzü soldurur, yorar. dır. Makınelerle miiteharrık sahneleri ğ1 İ"'İn bo"'andığı zaman, onu büyük gon erı ece ır. em memur a ınn:ı. . . v hük·'\ ti· d" dt 

• • ::. il' mızın .1 unnn ume nez ın 
Neredesinız Avrupa kızları? ıdare eden odur. tazminata vermiye mecbur eden n a. yacak, mevcut memurlarla muıım<'· ettiği be •anı tec Ur kevfi ·etini' 
Amerika mUe~eleri kadınlıırı Ve Enrl Caroll bu sahnelerde çıp. rikülade e~erini kasten unutan efka- tat tedvir edlecektir. hükume{ arasında menut. d:"tluJ• 

akşamlan ve geceleri çalı~tırmazlnr. lak kadın gö t~l"lr .. . r~ umumiye, Earl Caroll ile beraber- Banka merkezinden 2:5 memun:n lmt daha takviye ettiğini sö;·ıenıl 
Çünkü sıhlıat mü~eha.., ıslan, kadınla- Caroll ~amılyaı-;ı mustesnattır. Her dır. Devlet Bankasına verleceği söyleniyor. Lort Aalonun hediye•I 
nn akşamları ''e geceleri terlemeğe ye akşam genış yemek masasının etrafına Efkfırr umumiye, ve çıplak kadın RU t k IUb 

1 1 
Geçenlerde Halep tarikile e1ı 

ter kokrnağa daha müsait. olduklarını toplanır, \'e on iki İtalyan u~ak hiz- gö terdiği jçin bütün paralarını ona A k •
3
uOm{•T 

1 
ru ) e eRr .. . t ze gelen lnglliz Krali"'esniin kJ 

t Ö U ,.. k k t k • A • 1 1 C 11 .. n ara, e e on - usum.ı , , söylemistir. O zamanlar (boys . cocuk· me g r r. ı eme yer en <'t ~ı maz. getuen merık:tlı ar Ear aro u mu- c:. k h d tl d k k 
1 
ğ .... Lort A lona Adanada refakat ed 

:ı: • E C · ~ b ....,nr u u arımız a aça çı ı ın onu 
Jar) ç&lr:ı:ır. Amma. ne çocuklar! .. Bi· ,arı nrollun bılet satan fr am- dnfaa ederler. . . . . Us memuru Snkıp ve Bahri EfH' 
riblrlerlne (matmazel) diye hitap e- cası, tuvaletleri imal eden bir atelye Diğer taraftan ayni efkarı umund- ne ~eçmek fçın yemden 62 muhafaza. Lort Cenapları birer mektup ile 

hibl · w i d · d ikl d f b p H kulube 1 yaptırmaktadır. .. den çocuklar!_, a )egen e 'ar ır. ye on e a oşanan eggy op· sofra takımı gondermiş ,.e meli 
"AJice foot Mc Dungal,, lokantnln- • ofmdıı lfarl Caroll önlüğü, karı- kins Joyce için deli olur. Nafia mUfettlşlerl şahsına karşı telkin ettikleri e 

nnda knt'fyyen kırmızı ycya sarışın sı hügnü, karde i he aplarr, yeğeni Çünkü Peggy vücudunu on iki kere Ankara, 30 {Telefon) - Nafıa ınii- ,.e muhabbet hislerinden çok mü 
krzlar kullanmazlar. Sebebi de ter ),o- de cepleri biloz clolu olduğu halde f!:t- satmıştır. fettl§ltri talimatnamesi, mUfettiş•c- kir bulundu~un U;\-'nzmıştır. 
kusudur. snrlnr, yemek yemezler, hepsi diişti- Ve çünkü güzellik ile para, Amel"İ· rin merkezde bulunmaları, görülect'k J 

Buna mukabil birkaç lokanta Y~\?• nlir. kada birbirlerinden ayrılamazlar. lüzuma göre mevakie gönderilmeleri tyl hAklm olmıyor 
Ciırl kl, nyni sebep için yalnız kırmııı k dnu

1 
esnndha, Amerlkam

1
n en ~rpla.k ı.:~af en Af m

1 
erikf~faha çok . 1.ıı:1~i-ı bir .ı.1·1~ ı;eltllnde 4.aıı ... uf-.~tı... Amerikada te-;;übe hent 

,.e)1l sarışın tuzlar kullanırlar. a rn arı sa ne numara arını prou dın u mek ç n { ı t Y nu ıons mı ı Çanakkalede zehirlenenler 6 t dl 
* • * ederl~r. . . ons girl) yani türk~esi {milyonlara de Çanakkalede Avram namında \.ir Nevyork, 

929
5 tA.A) -

Bir sinir doktoru anlatıyor: . ~arl Caroll ''ntanpe~erdır ve mıl- ğer bir kız) derler. . , adamın yaptığr dondurmayı yiyenler york hikımleri hakkında 
'\ - Amerlkada bir erkek, nşk hu u- letı.nın kadınJarın~n şer~fınf korum~sı· Bu hesapla Jagaf gece 1 kapıd zehirlenmitler, memleket har-tanesine olan irtikap ithamları üı 

sonda, evvelfı mlizikhöl artistleri "ya nı 1 ter. Bunun ıçln Tımes caddesıne ya mal olur. . nakledilmişlerdir. Bunlardan ek eri.;i hk k ki ük 
lokantJı.da hizmet edenlerle münn ebe· açılan tiyatrosunun artist kapısına şu Fakat Jagaf gecesınden bahsetmez. h d . d'kt ta i at yapma a m 
te giri•ir Errer biraz ticarette muvnf- yazıyı yazmıştır: Ahliika menafidir. Söylenmez. gehceyJ. asta

1
ne. e gcdç!.r 1 Ueln sod'nr:ıB~ıı- olan hakem Nevyorkun bir 

,, • ıo:. , •• .. A 'k k d 1 ı.. ba leyın ev erıne onm ş er ır. .a• k d h" k' . b l · fak olabilirse katibesi ''eya daktilo u Bu kapıdan , her ak,am, Zaten butun merı a a ın arı ua· 
1 

hıı.ı· t d .· lt d d a ın a ımı u unan mıs 
U 1 k d 1 k. d' 1 11 . , zı arı 1\ a e a' ı a ın n ır. . • 

1
. . • . . M' ır.ı bu işi görür. Eğer daha fazla para dUnyanın en g ze a ın arr ·ıre ır er. epsı · . . . d • . rııın aı ım ıstemıştır. ıı ,, 

kazanırsa meşhur artistlerle düşüp geçer. Earl Carollun artıstlerı de hakıre- Hastaned.e lJunları~ te a:ısı i~in bir hakime yakışmıyacak su 
kalkmağa başlar. E'·li i~e boşanır - Bu kapı, her gece. çıkış zamanında dfr. ~arfolunan ılt\ç bedelı (130) lıra tut- hareketlerde bulunduğundallı 
pek tabii büytik bir taz~in~t wrerek. - t~Uyük kbir kalabalık tarafından ~evri· . Öteki arstistlerln hep5i de hakire· ~~.~.~~-~~~:............................................. det ve huşunet gösterdiği 
\'e, bakire olduğunu ıddıa etmesıne lır. i>1•- dır. . . (artist kız - gı·ıll) bile, ertesi gün 11n· bilhassa kadınlara ait mahkt 
:rağmen zifaf gecesi, oldukça pişkin ol- Bnzan, arti. tıerden birinin çıplakh· \'izon mantolu, lüks otomobıllı, kiredir. I d Od f h kk 

111 f)uğu anlaşılan genç bir kızla evlenir. ğr, kanunun emrettiği dereceyi a~aıı pırlantalı \'t çıplak da~s ederk~n.ha~·~ Hatta. Sİ7. de, ey kaldırımların il . i~iba~a m aar~adı"'~nd~~ 
7..enginler, yıldızdan yıldrza konar. ne· \'eya şeffaf kuma~ altından pek c~n cereyanlarına maruz kaldı~ı ıçın \t tündt '90förlerin tekliflerini bekllyen l h f . l' 
fes almağa vakitleri yoktur. Zaten ona cckiçi toz pembe bir meme ucu fazla rem öksürüklü bütUn artıstler de lla· 

11 
b" 

1 
.ıı. A ik d . ayı mua cıc 

8
vc ecııyeyek 

dl b h ~ •. .. .. I' 1 C 11 h 'd k' d' zm·a ı ıçare er eı;er mer a a ı5:e· görillmUşlür undan baş • ııef es aldırmazlar. l\tütema ir e)'C!· gorunurse '..UT aro apse gı er. ıre ır. . . . . . . . • 
can fçtnde olması llizımdır. Çünkii "Adalet,, Amerikada da her yer- Hatta bir gece e,·el >ır az fazla iç- nlz ''e ıstersenız. !'tz de bakıresınıı. kem 15 avukatın da biir 

Amcrlknda 40 ya ına gelmiş bir deoldufu Jrndar gayri adildir. tiktken sonra beraber sabahladığınır. (Bitmedi) çıkarılmasını istemiştir. 

- Buyrunuz .. lki gozumun nu· kiler, odunluk, kömürlük hela, ya· ahçılık yaptığı ocağını 
ru afandilerim. Selfalar uğurlar ge tak odası, misafir salonu.. dü. 
tirdiniz (Koca kanya dönerek) Bir evin muhtelif ihtiyaçlaı·a Zayıflıktan Umraninin .. 
Katina miıafirlerin arkasından ne ait her iıi bu odada görülüyordu. uza.mış, kaşları, kirpikleri got 

, , söyli~orsun ayo .. Ayıp değil mi ıa Kötelerinin babaları kopmu~, yüzü ~al~umundan .~a~uliİ· 
na? • boyaları dökülmüt bazı parçaları kenlerın sımasma donmu~t 

;:z: Katina :- Se~ biliyorsun ki noksan, hurdacı 'seı·gilerinde gÖ· • Caize sabı~ kocasının 11.$ 
ben ne söylıyezeyım.. Bana ayıp .. 1 h 1 k b' k 1 kıberbat gecelıkten pek teııı• 

• • U l k ru en arap ı ta ır aryo anın b d .. . . k .. .. · lk -~ ~ ta sıze nyıp deyıl... tanmaz 1 •• ' t ı-ı b k' r b yan u egışı yuzune ı 
~--- kim yaptı? ıçınae c a aşını ır ıce asma zaman hayretle merhamet ıl 

K• d ? E · · · k"f h ·ı k k K k · l it d b ... yaatıklara dayamıt aap ıarı oturu• b" h ._ k • d' r a - ıme ara mız. vm ıçıne u avuı e arışı opu ııva arının a ın an ag- U • h .. d . . ır say a Koparma ıste ı .. 
- Umrani beyle lclil hanı· yağı bozuk bayat bir midiye pili· dadiler görünen, oda kapılanın~n yorl.. .mranıd'"~bt~ kvhucu .u?ukıyı ni zor zaptetti.. 

1 k' · k k • • · B k k .. .. . k 1 yer eştıreme ıgı ır a vecı ıs em I d k " mı.. ıaı o uıu 11nmııtı. u o u ge· onune papas yerme yırtı çuva I • • .. . d .... d k" 
0 

nsan az zaman a ne " 
- Buradadırlar .• Fakat Allah· lenlere daha ilk adımda meskenin parçaları serilmiı, her tarafa hurda es~nınd uzerın e,b?nkun C: •1 gdazk ·y ğiıiyor .. lçinde yaıanılan h' 
• d' k" b d } f 1 t' · ı t d p kl k 1 f d ü .. l cagm a emayye ır ap ıçın e a . . . . . 

tan ııter ım ı ura a o maıın· s
1
e a e ı~.ı an ad.~yor u .. b. ~rkma ı • ekfya saçı mıt ao a an Y rur er· nıyan yemeğin arasıra kapağını ye~en~n, ı_çmhenı.~, ~yı vey• 

Iar. arının uçte, ortte ırı opmuş. en: . . . maısetın sıh at uzerınde ne 
Bu çabuk ıikayetten bir az dur· baıa.makları oynamıı, her adımda: Karanfil - Aman bu urum ka açarak bakıyor .. Arkasınd~~· P~!a· teıi;i varmış .. 

gu-'latan Çelebi: "Aman yavaı çık,, ıııcırt111m ko- rııı bizi her giln böyle acı dilile m~mutfa~ paçavraaı~a . onmuş.. Caize 
0 

kadar şiddetli 
.-. Niçin madam?.. partan merdivenlerden yürüdü- zehirliyor.. Koşede hır gaz tene e~~ suyu yarı .... t"'I · · ··ıd.. ~ o 

• ·· t t ht k ~ .. stunde emay· uzun u erını, o ur.mege, 
- Burası değil hastane oda ler.. llk adımda bu zehır lakırd111 or e~. ~ a. apagm u 

8
. .. kadar varan büyük yeisleri 

oc.la kiralık evdir.. Hastalık kor· Sahanlıkta edep yerile oynıyan misafirlere fena dokundu. ye ku.çuk hır matra~a.. h' az o~e: rartma adam için mi çekııtif 
kuaundan benim kiracılar hep kaç· donsuz bir erkek çocuk gelenlere Karanfil devam etti: d~ hır ~ok eşyaya ... epo .ymehnı Umrani ilk kararının bıJ 
mıtlar .• Bunlar kira veremezler .. teklifsizce sırıtırken koca karı hay· - Bu evin halini görüyonunuz. ı:oren hır gaz. sand.1j1" anı ta· bakııları önünde büsbütün 
Ben ne ile geçinezeyim? Rica ede· kırdı: Allah korusun bir gece batımıza tında kara hır tepsı en ta~~ış u- lclal ile yaptıkları mütterei' 
riıtıa efendim onlara ıöy)eyiniz bu - Y orgo haydi bire fiya edep yıkılıcak .. Onlar bir odada oturn· laıı_k kapl~hr·: Man~aral lkalrı ~gkrenme nete kars:ı bu surette iyilik)' 
• b' k ) ) k l A • l Be t d getırecek ı tıyaç çom e erı aryo· ':t • ıae ır o ay ı yapsın ar.. yıpttr sız.. yor ar. n avan arasın a d ki .

1 
.. ..

1
.. bele görmelerınden çok dl 

.e>ylemeıine karı koca bir isal tu- Çocuk önünden çektiği elini a· yatıyorum. (Elile İşaret ederek) lanın albt!n a ctfe kerbı .e ortuk.ul " olarak ezilip büzülüyordll• ~ 
im l O S d ki k k h k l h h b. f l · • b ti Burası ır az mut a , ır az ı er, . . ,,, tu ut ar.. matoseo.. an ı ar ağzına so ara emen açı. na er ır are er ırı a ıcan b' d h 

1
• k k Od d .... 

1 
ıınlar bu gösterılen lutfU .~ 

ki kuleradır. Az kalmış belediye Koca karı ziyaretçilerin yine dolması gibi. Koynu~a ıiriyorlar. 1f İz \ e a. 0 uyor.. a egı başka bir çareleri yoktıı: ., 
l:iurad?\ ~ordon koyazak idi. . peşlerine tak.ılarak.... Bir g~ce ~.urnumu Y!!ecekl4:·· ıe a e~ e •.pozı~yo?u.. . . sefaletlerini açarak onları b• 

Teıvıyesi bozulmuf, ek yerlerı - Ben sıze ne rıca yaptım. Boyle ıoylene sorle~e o~de.n .. lkı te~ız mıs~fır bu kırlı odaya ham name ile imdatlarıJ1' 
açılmıt çarpık, çurpuk, kırık dö· unutmayazaluınız.. giden kara kılavuz mısaf1rler1 hır gırınce lclal f ~kru~.de~_den parm~k .mamışlar mjdi? 
illik Mtnli bir ~shahktan yürii• Merdiven batından Karanfil odadan içeriye soktu.. l~~ı .~~~em elıne donmu! av~çl.~rıle . Ji) 
ClUler. gözükerek: Bir oda fakat her 9ey, mutfak, yuzunu kapadı. Umranı onunde (Bıtrne 

Yazan: HUaeyin Rahmi 
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Tetkik Seyahatleri 1 Satılan evrak 
Netice birka\' gllne 
kadar belli olacak 

Borçlar meselesi r Günün ----------~----------
Danimarkalı muhar· 
rir şehirimizde 

~kılabımızı tetkik edecek ve yeni 
D~~kiyeyi şimali Avrupaya tanıtacak 

, I . nırnarkanın tanınmış ve şa-
erınd M E ·ı B e D ~n · mı ennelyche 

Ü .. anırnarka Fen mektebi mü• 
tLu.

1
M. Esperson hususi bir oto· 

uı le h . . J • l 
tık şe rımıze ge mıf er n 
·~•raya gitmişlerdir. 

İl · Bennelyche otuzu müteca
İ1ı ~ser neşretmiş, müteaddit 
'''·er t E ıl't yazmış ır. n son yaz· , 
61 ''l k n .. o omotiftt isimli piyesi 

tıl ltıuzdeki teşrini evvelde Stok
ottıtıun en büyük tiyatrosu olan 

eınb t k ti d erg e oynanaca tır. Eser-il: erı birçoğu İngilizce, Al
e C(l. Ye Fransızcaya da tercü
.'\ tdıl rniştir. 
,11;.k~raya hareketten evvel 
İte ısıle görüşen bir muhcı.rriri

M. Bennelyche demiştir ki: 
~ 1'ürk inkılabını ciddi bir 

k te mahallinde tetkik etmek 
Sad'l . Ilı 1 e Danımarkadan geliyo-

.ltı~ kArkadaşımJa beraber Da
ta.ğt adan buraya, Viyana ve 
ligi d~ birer gün tavakkuf 
A.tı~ız halde, 14 günde geldik. 
u14k arada hükumet erkanile 
Qı, ~lar yapmak arzusunda
~ e kıymetli vakitlerinden 
ti il~ dakikasını bana hasret
trı . k 

İli ını im varsa büyük rei-
ca, C.. görüfmek ıerefine talip 
l' iıın. 
ı,6"kiye son yaptığı inkılap

. {), bütün dünyada olduğu gia . 
ll~rı rııınarka ve şimal memle-
. ~~~ rıq: tle ken dısıne karşı 
8ti1ı· bır teveccuh ve alAka 
~,~1 llYandırmıştır. Fakat mem-
lııl ~de ve şimali Avrupa 
t1ı \~tlerinde yeni ve mo
Cidd~rkiye hakkında esaslı 

dıt. 1 ınalümat maalesef pek 
of~ .. Maamafih Danimarkalı 

t0!1erden M. Y ohanes Bo
ql t ~eni Türkiye ve iktısadi 
, bullrıhi,, isimli bir eser yaz-

eser isveçceye de terce-

ette· 
tı . 
11::ıacıiarla ihttıaı 
Sttı z halledilemedi 
ilt;~ac:ıJarla vilayet arasındaki 

ltı tYanı etmektedir. Elhamra 
1. •sı h"b' F h" B ı Ptt • sa ı ı a ır ey dün 
•tet :hıd~in be~i makamında 
ladi/rnış, yenı talimatname· 

'ıtıilc: 1 etrafında görüşmüştür. 
t't darın evvelce Yerdikleri 
· mu 'b• ~ilt cı ınce vilayetin son 
~-ıtı~arnesi hakkında alakadar 
'r. ara şikayetname gönderil-

''-'r 
~ '•dairelerdeki memur· 

Danimarkalı ~air 

me edilmiştir. Bununla beraber 
Yeni Türkiye hakkındaki bilgi
lerimiz oldukca mahduttur. 

Ben Danimarkalılar tarafından 
yeni Türkiye hakkında duyulan 
merak ve alaka hislf"rini tatmin 
maksadile memleketinize geldim. 
Burada iken memleketteki. gazete· 
lere Türkiye mektupları yazacağım 
gibi, Danimarkaya a~detimden 
~onra bütün şimali Avrupa 
mEmleketlerinde, O~o, Kopen
hag, Stokolmda, lsveç, Danimar
ka ve Norveç şehirlerinde Tür
kiye hakkında konferanslar ve-
recelz'im :ve bir eser ne§redece
gi m. 

An karadan haziran dördüne doğ
ru dönerek; haziran beşinde lstan· 
bula gelecek olan Danimarka 
harp gemisinin lstanbula muva
salatmda yapılacak merasimde 
hazır bulunacağız. 

Gemi hareket ettikten sonra 
tekrar Anadoluya geçerek mü
teaddit Anadolu şehirlerini zi
yaret edeceğiz ve Malatyaya ka
dar gideceğiz. 

Musiki kongresi 
Eyüp halk musiki cemiyetinden: 

Cemiyetimizin senelik kongresi 
9 Haziran 931 salı günü akşamı 
saat 20 de cemiyet binasında 
aktedileceğinden taahhüdatını ifa 
etmekte olan mukayyet azanın 
teşrifleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat; 

Heyeti idare raporu, nizamna· 
menin tadili, heyeti idare intihabı. 

Hüseyin, Ahmet, Hüsnü, Surı 
ve mürakipliğe Emniyet sandığı 
muamelat amiri Ferit Beyler in
tihap edilmiılerdir. 

~ 

Hazinei evraktan okka ile 
satılarak Bulgaristana gönderilen 

200 balyalık vesikaların tarihi 
kıymetleri hakkında dünkü sayı-

mızda söylenenleri tetkik etmiş
tik. 

Bu evrakın sahtı meselesi 
hakkındaki tahkikata Maliye ve· 
kaleti teftiş heyeti tarafından 
devar.n edilmckted:r. 

Teftiş heyeti reisi Adil Bey 
dUn bir muharririmize demiş
tir ki: 

- Tahkikata denm edil

mektedir. Netice birkaç güne 

kadar alınarak Maliye vekaletine 
bildirilecektir. Tahkikat hakkın-

da ~ ekalete malümat 'ermeden 
size bir şey söyliyemem. 

Satılan evrak arasında tarihi 
kıymeti çok yüksek vesikalar 

bulunduğu iddiası tetkike muh
taçtır. Hazinei eYrakta mevcut ' 

evrakın bir kısmı tasnif edilerek 
saklanılmış, diğer kısnJı satıl-

mıştır. Eğer bu vesikalar tasnif 

edilmiş olan evrak arasında bu
lunuyorsa şimdiki halde mevcut 

demektir. Eğer tasnif edilmiyen
Jer arasında bulunuyorsa satılıp 
satılmadığını söylemek müşkül 
olacaktır. 

Harp malOllerl cemiyetlnlnln 
tombalası 

Harp malullerinin tertip ettik
leri tombala Yarından itibaren 

çekilmiye başlanacaktır. Bir he
yet dün belediyeye gelerek tes-

pit ettiği yerler İçin belediyeden 
müsaade almıthr. Tombala ha
ziran nihayetine kadar çekile
cektir. 

Hamlllerln vekilleri 
ınemleketlerine ha

reket ettiler 
Osmanlı borçları müzakeratın

da ecnebi hamilleri temsı l eden 
Fransız hamiller vekilleri Mösyö 
Deklozye, M. Barde ve M. Pri-
lon ile İngiliz ve Alman hamil· 

Alman hamill~r vekili istasyonda 

Jer vekilleri M. Vayt, M. Veygel, 
dün akşamki ekspresle memle
ketlerine dönmüşlerdir. Fransız 
hamilleri mümessili M. Deklozye 
demiştir ki: 

Ankara müzakeratından her 
iki taraf da bir netice alınmasına 
azmetmiş bulunduktan halde ma
attesUf o netice elde edilemeden 
ayrılmış bulunuyoruz. Hiç olmazsa 
bu defa için müzakerelere daha 
fazla devamın faidesiz olacağını 
anhyarak müşterek bir tebliğ 
neşrettik. 

Müzakerata 'inkıtaa uğramış 

nazarile bakılamamakla beraber 
ikinci bir içtimarn ne zaman ve 
nasıl olacağını şimdiden tayine 
imkan yoktur. 

-- Istanbul ve Taşradaki -~, 
Devair ve müessesatı 

resmiyenin nazarı dikkatine: 
1 Haziran 931 tarihinden itibaren gazetemizde 
neşredilecek bilun1un1 devair ve nıüessesatı res
miye ihinlarının, teahhüre uğramamasını ve 
muntazan1en neşrini teıninen yeni teşekkül 

eden ve n1erkezi Istanbulda, Ankara cadde
sinde, Kahramanzade Hanında üçüncü 

katta bulunan 

Resmi itdnlar 
Türk Limtet şirketine 

1 gönderilmesi iktiza ettiğini devair ve müesse-
satı resmi yenin enzarı itti hiına arzeyleriz. 

'~---•Telefon: 20960 , 
v~d· tın rol vergileri ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. ıye k d 

ltı a ar resmi daireler-
lt]if ern11rlardan yol vergisi 
ttd ıekiUerle ve muhtelif 

eıı 
il ltı alınıyordu. Bundan 
)),tı 'rnurlarm yol vergileri 
ltıt11k lam.anda bordurolarında 

~'"•ili( ettirilerek alınacaktır. 
~ 6r·Kozyata~ı kredi 
'~ttaı koopratifl 
)'~dı'"trde resmen teşekkülü-

~İt!:ttıız içerenköy-Kozya-
'-t b kredi koopratifinin 
•taı'tıkasının davetile dün 

• ~İye 1• fırka ocağında heyeti 
'lltd'l ıçtirnaı vukubulmuş ve 
~QdQ itıeıkrır bankayı temsi
~t'l .; muavini Hakkı Mancu 
~~l razat refi Hilmi B. ler 
li •.. ardır. .... d 

•re azalıklarına Refet, 

Çizgilerle fikirler: Mağübiyetlerin manası· 1 

Tayyarecilikte adettir. 

Bir tayyare düştü mü bütün 

tayy~recilere emir verilir: Hepi

niz uçunuz! Ve hepsi uçarlar. 

Avcılara sorunuz: Bir hayvan 
bir avcıyı yere yıkacak olursa avcı 
ne yapar? Cevap verirler: Avcı 
kalkar kalkmaz hemen peşi~e 
düıerl 

Hayatm her safhasında bunun 
bir misaline tesadüf edersiniz. 
Mağlubiyetler, talisizlik ter insana 
yenı bir kuvvet vermezse onların 
manası kalmaz! 

Muhtırası 
--~~~~~--~~~-.) 

Takvim- Pazar 31 L\lap$ 5 ine• -av 1931. sene:ıın .ırCinlerl : geçen 131. 
kalan giinlel'- 2 14, 12 '.\1uharrem 1:l50. 
1'nbak mcltemı. 

GUne!-1 >o~uşu 4.;32: Baıı~ı 1 Q,::J.l 

Namaz vakit!!!!= ~ahah 2,36. 

•gie: 12.11: ıkındı 16.10: Akşam 19.33; 
'am ~1.31, imsak: 2.18 

* 
Hava- Dünkü harareı ıazamtı 22 

(acgari) 1 Od<'rece. Bu~n ruzgAr mütehı''' il 
'e hafH, ha' a ekseriyetle aÇlk olacaktır. 

• 
Bugün 

KUşat resimleri- Topkapı~ara· 

}Jn ınuzesının hnzıne daıresınde } eni bir 
kı:.ım açılı \or (qat on birde) 

Gezintiler -Miılkiye mektebi bu· 

giın d rs ~enesinın hiıamı miına5ebeıile 
bir gezinti tertip etmiştir, bu gezintiye 
şehrimizdeki mülkiye rnezunlan dı ışıırak 
edecektir. Şirketinin 53 numaralı ,·apunı 
saat 9,5 da köprüden kalkacak e\·ela 
Beykozn gidilecek, sonra Heybeliadadı 
saat beşe kadar gezileccktir. Beşten son· 
ra .Marmarada bir teneızUhten sonra av
det edilecektir. 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 ı kadar 
gramofon pUkları neşri yan l 9,39 dan 
20,30n kadar sazMııkhule \'eSahandeHlar 
Anadolu Ajansı 20,30 dan 21,30 a kadar 
cazban 21,30 dan 22,30 a kadar mabfcl 
musikisi. 

Vakıt:Abone 49rtlar1: 
l 36 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
Haricte - 800 1450 2700 

Aylık 
Kuruş 

hin sartlaramız: ------Resmt Hususf 
Satın 10 Kş. 12,50 l\ş 
Santimi 20 " 25 ,., 

KUçUk illn ,artlar1mız : 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1·10 Dcfalıı. 
100 l\uruş 

A - Abonelerimizin her 
0

Uç aylı· 
ğı için bir defa meccanendir 

R - 4 satın geçen ilAnLmn fazla 
saun için 5 kuruş uımmolunur 

Davetler 

... 

ihtiyat zabitleri yoklaması 

Fatih askerlik dairesi reisli· 
ğinden: 

ihtiyat zabıtanının 931 yok· 
lamaları 1 haziran 931 tarihin· 
de başhyarak 30 haziran 931 
tarihinde hitam bulacaktır. Bil· 

cümle ihtiyat zabitanının şube· 
!erine müracaatla kaytlarını yap· 
brılmaları. 

' 

V ~ı<;ır tabı işle· I 
rınızı yapar 

Kuponsuz 
Piyan komuz 

Pi\'ankomu1..a ait numa
ra la r il~i günden beri gazete
mizin ba.,lığrnın ağ tarafın. 
da ~e~redilmeğe ba~lanmıştır. 
On be~ gün de,·am edecek O· 

lan bu numaralı nli halarımı
zı muhafaza edenler müsaha-
J.;amıza iştirnk etmi, olaral..
l:ır ve cckilecek bir kur'Hda 
kn:ıana~ numaralar te bit 'e 
ilan edilecektir. 

Birincive 40. ikincİ\'e 20 
i.içüncüye ·ıo lira ,.e yiiilerre 
kariimize de muhtelif kt:rmet· 
tc hediyeler kazandırarak O· 

lan bu yeni piyonkomuzda ay 
lcırca kupon toplamak Ye son
ra bunları mnthnııya getire
rek değiştirmek gibi zahmet· 
lcrin hi~ biri yoktur. 

Numar:ılnrımızı biriktiri· 
ni1~ 

• 



• 

-4 - VAKiT 31 MAYIS 1931 
llaarttteı 

Sahte mektepliler 
G.yrt .tiMlrl vaat,._ tutulan• 

lann mektepli olmadıkları 

Kartalda~=~~=.• ikili erlcek fakat d()ğru bir teıbih 
d6rt mekteplinin r•Jri aW&kt ._..,.._ Ult-4U,UnUlenle yapılan -bir lnakanoç dost- lspanra ..... .... ..... , 
bir vaziyette jandarmaı.r tara- heeet 1te ~apb,.btH,., -•aw.cak ~lr 111 .... .- ittihaz et111elde1Ur 

fmda• yaltalancltfı n.,. hosua- • - 44 ~ Yazan c Hflliı Ziya '-•01 29 < A..A ~ - ima-
ta maarif idarelhtle ehetnl9i~tle . Su at hatabRa ınaaaıa ne kadar ietUtm vt teakit aaaan nnh lsf .. h. llthane1eri iıral etmit olan ame· 
tahkikat 1apmakta oldutuau yaz ıtkenctye Ml(yt11 safahattan geçtiği. betini pek eflendiric:i pek rüldiiritd le. l.u lli•aları tallli,. ~-
mıthr. Bu tahkikat dftn ikma nt ve nadiren temin edilebilen muvaf. yapardı. Se'itirdik. ~ onu aewrdim,1 dir. Şehirde ı0&.6n htıktbn ıOr
edilmittir. ,.,_. a....tlerine makabil ne kadar hu muhakkak, fakat o da beni eeve~ mektedıir • K.-•t11ı1 •l&U. 

Tahkikah t,inat yapan IDa· tltarlara" laktaarlara •ll•tehi oldu· dl. bu da muhakkak. Diler muhakkak cliilaa .... litil ~ ... Wr 
arif e•ini mua.tni Falrfr B. .... h•.~-~ayalıa •lnteai1tleri Y&kıftır. 01• 11 bir feY d•"• vardı: Onn bana hılma ... rlklt 4 •ta .a. 

r- lu. D911 atlina .... rdluna .._dU.lkarşı müthiş, hlçMr aMU •••~n. Jlfll •• 
lan llylenıekttd;r: tla b111 .... Wr ~e,eeuuer ••Hara. hiçbir aman ona haur ve rahat ve~ ~ MI ltlom ı., ... • ~· 

"Gençierden bıri bir askeri ... Mr -. bir bla.., Mr nld.ll, pçerken miyen bir kıskanç Irk- Den bunu INU~ - ,. Mker 1e.tr .. aictl. Vfle • 
mektebinden ketufmllflur. Diie- •n ile aaealı farWU•lf bir kü· dlm, n · ne zaman onun dik.alerine h• ....... Wr ._._.. ..... .-. 
rialn hiç mekteple allbaa Yok· tik laldiee. .. llWı Mr ıiau, ılnbiı def olsam sanki anlamaz, du.rnıaz. al- dlll' iM ..,... "''s ......_ 
tur. Genç lnılara plince ban- : == •~l ~a~edtl_,. n· drnnazdıa Karar ...,.._. tt o ka. -•• .... .am ııhrM .. Sı ... i 
I~ jan~armaya fU adtealeri ver· ın... ka~~r :.:.~7:-!~f h1~ ~8;,~~~n~::~::cı m:.v':n~ ~'.~~ •tıt '1 ftparilna ,,.. ... , 
m~erdır Su!tanıhmet orta mek- ,_ Mr fl1 ld ... pr1t•lft ı.a-alyeti· vannak tçln ilk nahot amellratı kabul le- -....W •nmt ae.ılt 
tehi tıalebeaanden 129 Nezallet .. Mr lirllclh alarak. hayırh •l•a· et.u llzımchr. •••"-..._ ea.ıh Ilı. Tar-
•• 192 Sabire. .... .., ...... .., WlJ'i~ ~•netin· Evvela p1eae.ı .. ~ ...... ı..-ı; flllu, ••itti tıllllıtafıh ... 

Bitin orta mektep ve lilllw• ::.Mr ka&n akıt..pr; bir btn ki beni tebrike. tetvik• lüau• atin.MI; Ma•rit. (.\..\. • - Slıilıt..s. 
de bimt fide~k defterleri tet· s'ı .: ~~1'•••1r ~k.igazete herkes için intipr ediyordu, yal "illi•••• .... ..at .a.iftir. 
ldk 

,_ • 1 " ,._, ...... tır. B•••a• ya nız Mlun f~n defli Onan l,.ln bu •H1 ......_ 1 
etmeK IUtetile tahkikat 1ap· hal• Wr llfalet leftul, ,. atı17an rt •neat bir ~~·L ,. ' ' - .,. ..._ urn'•ıdı Wr c-lı .. 

bm. Yalnu numaralarda tetabuk lıılr ...... ,... Wld tara,fea Mr ••de, Bir .Ua idar...._ln aJtnHlald ••· ... atlerl te.Jdf etmlf ft lao-
Yardı. Fakat iaimlui reallfb. ,..~ ...... ~1.Mr fllr •. ~ b~- raathane aahibi ellade, Wrikw yer ..... h'pg •-"•*' .... 
Sonra bu talebelerin o rün mek· şa hır tiklyet enınıne benzıyen bır hı· yer silinmi1o bozulmu1o utırlan kı• patmqhr. 
t.pte balaadaırıva yokle.. def. kiye p~tır. Bu INr tMa~iif. rüzga. IMn çfzflenk uf p bfl' su'tette bqka 88 Madrit, 30 (A.A) - H6k6met 
t 1 . . t tkik'ad aalafald rınrn getinp kaaatlannı eKı hır kalı ttrl&ra hafllulm" MT (fflnm) nllt\a.. Futa lspanyolların igü ..&bnda 
:._ .,.,n • ı ea L dunttna ~arı»tıtı bir küçiik kuşun ga. • setirtli. bulunan mın .. -'-anıa ı._r t••a~-
ııra W. P. ftlrilea •drealer IUtft•an •ıtmU. habbeye benıer kf ;. . uaa ... - r..-
t• .... • ulated&r ft mektepte- .a MJtk &lıfl1l anufl•• bir·~ tep- 1 hElımde alabrakl ~~ı-. (Sefhaü•> ,., ela pofil me'ft1ldun11a blm,eai 
ri Nia _...1 ev asın an 8f ıyar- ve mu rnri• ıçm emlr •erteifllr • K• 

mhde hayte •1tunsuı tat• .1•rek ~.klaa~ışhr. Bnela iaırılnden geçerek bu çi•iler eserin u .a.w eut•aw.'ODahna mensup 
)'Oktur onpn kendı kendısıne sı11en, inkitaf i· hibl 1 1 he 91 1t _. 

• çin müsait bir lütfü bekliyen bic dev· ç • 1 "''YH maaa ra ' .. ru. •• tetkillt iMi mmtakaya bir 
Y alnıı taletM kule.ti .. , ... elt resf vardır ki blr tutam topraktan Mir· Jeeek BUnttıe deftm e•,,..l'41a. tetl• ı.. erbafR retirrn-'E t. 

clot-.an kızlara t ... d&E ediGyot. t' aan rtda Ut, handan oraya utramıf t ~;~~~ha:~ uhibi dedi kJ: - ~~ teW..a..le '-'8nclatrlm ft 
Be. btuat birıil• K.,.lı bir ... ,. lalt1'9fa •IW4el olarc kabı hırd a. e 11

1 
oram, 

1
hemen her nü -...LN'•"'"'"•" 44 --1ı -L-11...ı.... d P lld a a aynı şey er Y81M ıyor- -a- m llRWl1 :JWI"• 1111anuw 

Pl'I• a iki kız 1tJrdOm. Batlana- •• ,.,.r, INll'IHlı ara11ada hı.. Kim rapıyor" mi117M,_ ftJlaMt te-_..er _.__ 
da mektep kuketi vardı v..ı. &ulu eıdleftık .ı •• bu 1•11•fl'ık ..... c- - •. ·- _,,.... ·-

. • yav .. y~vq t.afları şekdiğerindea ayı - Onu a-na•H-. fakat isteneni& .... ~ eldalaTMl9 alatdnnıla 
yetlermde:ı fGpbelendim. Sor· nr, bu •uzikı hayatı yırtarak fıtkırır• dikkat ecler ve size hUer verimm: illeri• ba Wbiria ......... 
dum. Talebe ol•adıklanaı, kat- ba Mraz sonra afaka serbestane kona: 1 Hanlya hazan pek ziyade illet et. .._ ıll•lfllt • 
kete liundikleri için ıiydilderİ•i nnı a~an, yapmak •tkt ile "ldırnut tllderlnlz, mlza~amn pek fyf tanıdı- ••a, 30 ( A.A ) - Seln\. 
.ayJeclU.. 8-d• .... F•p - bir incir, bir meşe, bir ıhlamur, Mr 41,~ ~ız • 09uanm1, qillalamın n,..ır S.ltalti_.. Alıota tnelene 
iti me~tebi, l.tanhul Kız orta, k4-k 91&caldar. · k.~ •b~ 18h hıbck •t ~ .. .a

1
_, '* kelJ•e. l>fr 

fCtcidtl'- ka orta ca.h--'-et Nı elacü?. lı&e bitüa IMa hacüse- soz. ır are e 11- .. uua tlerhal. •1 ltl6.ıMttae t6ft lteahriada 
~ z ' -ıa.T nia ruhu bu noktada toplanıt'. Bir ~ nll~ bU41ftinla. ••u ..,. .. _ dr 21~=--ic ı.:Yltlf .. 1ıııuw:,e1 ... 

o~ mekteplera mildllrleri mub- Carkedersiniz ki_ hassasiyetinize düş- <ln iinUz birbiatonna. bft ppkasınaı Madrit, 29 (A.A) - Emniyeti 
telif yerlerde kendi mektepleri- l u" olan o katn blr hiklye mi ola. Mr ,alt.•• ttea•lf ebll~: ..,._. mldtrl M. Catana 
bia kuketleriai t ... ,.. k.ıara 1 caktır - onunla ad.ta mleteYlhfni• "A. B.- n:n, T-0 • nin ..,..nir. _,. nftrlerf hftlanhld ni• 
teıad&f ebnlşletttir Ve Jıptak- bftllft 1"t.Rbunı, onun '51ri!1ntı. Onun- Ben ° aükayı elime alrr atmaz~ ••MtM:Din anların dair t,azı 
lan tahkikat netice.ıade 'bualann la 7apmaja bqlanmtz; 1H17atinlzin de. .: .. A! .. dedi-. ita Ş- nın iti olacak. flnaıt ftı.r'ir. Ba ınba•name-
tal '- ı • d 1 .a.1o.1a icat \'I! dlttra. tenmiye ve tezyin kabi· dedım, n kmnaırıall ~ ~-!- '~ 

eue erı •ruan a o mauı• ftDı . . dl ft· ı ..ı· ı ı - ....,. m·t:- .-a1..-..1e · ...a-.L.-t _ .. 1 __ •• ı .. ...ı._ F l L: tlyetlerınızin Miti• k"nttinl M•n ye ave ett na. •lf erim rıcırdata- ,~ 5'"~ ı ... -•wı n '""maun· 
11111&~. 1 Tt..- ton la· teklmiilü rayalatft etraftna fizerSf. mak \tin tebtulm etttm. U~ run -. yetçi fırkalarm ~ mGea.!e-
._ ... ,. Jtu .siW imi• feial· aiz; ou iJ'I• .. ,ıer korauna& ki Wr ra tahak•k etti ki tahmioimdt TUıl• ,.._ iJIWak ehnit Udi anaan-
m&fbr. Biı ke,Eiıeti • .ıı.-ete tUnya ...... k fllr kütlesi ~ı .... •11m. dan teçilece\tlr. llanlarm yaJluı 
yazarak bir tedbir ittilıaaaı iati- atlpltemt renkleri henüz taayyün et- Bence o bir huta idi. 11 N *fat1 ft 45 ten yukuı 
~z. Bu tedbir, ı.tanbaldatd •e•IJ •lleenş bir manıarası nrdrr. Öyle oldatana 11a hayatnntt Mnla. • ....,......,. Mlıı .. m.ri • Se-
40000 lıad.r taJebeya hhiyet laa•lltrıftll ki .atm katea. l•tla .. n Wi bir birhaa Mılkll •tU. 0 - ferberlilc hali mllllıe•• .ım.k 
... 1c.,. . '-tir #"'- •-....t • bir kttrt almakla onu• bütü• • kpru sallıyarak ltlr 7lriiyiifl, bir W &zere • Ler •amaa n.---1..':- ... 

• Yermea • u-.eaon ftkte kadar 'f1lfth ile zaptohınannyan ti 1161 sarfet11u!tle11 enel .ol ,.anatram 0 
'"' eMiR:YQ, " 

lulaaf •Uıyetlerde ve .. pbell efkllt tttMt .allelıüaeek, hemn eratla elma• kemlttn• .....,._nll ndlk· rlSnüJJfl olarak ••zile flncek-
1erlertle dolqan laJebe lcuke- arandan ,ekli bulacaktır. Heylaat ! .. o lannın kenanna kadar ilden llir halb lerclir. Bular niç lcimuyi twkif 
'tini tataJnlara tı•dlf eda llfr k11t1Rt rözlnlntzden 4atına rfri· lyle 1tir ...._ ftrdt ki a11n ....... edetaiyece1clerdir. Vazifeleri a..ı 
ıaWa IHmarlarmm '* ..... and1r. bl•lltb aaı•tr, kiti..._ •an tla Wr lluetj _ ..... •lchıh. d& ae barüelhrinclea 1..,ı.. ettik-
htmye Yerekaaa ..... ft lalrdür; ve nihayet brada nakfedilebi-- let ederdL Zaten haset de bir mahUirtt 1..,. kimeleri haber •ertMt• •e 
Mldei el 

1 
idi. ita tekil, •izin hayaliniz detftdtr, be§- ten ffNlret detfl midir? 

• • dl~ t ~apmaı• IA· .. bir ttYdir ki oraya irdetinllin ı.. Beni dalma bu hasedin ..._..._ butalarna tnkı1iai 1staaej'e ..... 
amdır. Bu takdirde kimle talebe ıtelatle. -ainlain •Hlfınü in'Ms et larfle taldp etti v• \en ..... a ..... ......, blan\tw. 
k•hıtle •t-•aı •ltllh'· O amall azhn btr filtur il@ 011• mnı l'ttllli. On hawta otank te1ükl Milia ask__. ....,.. lllla 
..,....•11•1 tarih c ... ı..U•d• ıırtmak, on .. a kaçmlt iltersiniz, e- ettikten -.ra •ha•mftl ,- • kolQ buluadurmapelldn\ld' • 

...., w& .... ter _. -v~ tatt•a Ye · ltiT te,.ıl. Tı111MWd mllkt ....... de bu 
p .... d ki t "h k __ 1 aiz ba mutlaka beımit olmaktan, ayni Bir glln bu hlsıin tqkın 'hlr .... "*91ha ı.tl&IM y11p1Mlewlder, 

,. wre e • an. • Olltl'_.De ae79 a..U,.19 tekrar Mflamunk- U ıruku ..Wi; ...... ~ '1ılt dlll '-laııD.. ... 
ılden Maarıf emmı Mnaffer elan •lttnelllttir. akpm Usta rakı lefUyorCla. Mtılkfla. kuh:''~-~=--:. ~ 
leJln tehrlmm d1tdllla1 nı· Ttfldhlttlt pnbet llotralatuna tm ll~hlr ndln ıntwnlldllft olmı,a11 QIWI -

•attık. Maıaffer Bey .-.ı leJ'l- "tıflan&ın: San'atk!r altındaki ördek mideme, huta olmak tehlikeeinl ela ıu.;,,d v..W~. -. 
uti hiktnnda ... maltmab ••• 711•ltlılızza ... ....,. Ç'UrpU ~l•· aldnwalmt •nua......,.." yanal ukerlerinin ...... .,. .... 
aittir: sMtkminl ya)JMlk n1J>ak '1h1b111tm. btlttl ntn ~ .....- ı••1tın1t11~ 11111 eye t.w .._. .. ,.,. 

le aUriUdpyen ucubeler çıkmasına •b· ve Jaer yanm kadthl11 yan•aı ailrmaj ........ ,.. 
•Beynelmilel larila cemi,a- lebamr, ..,.... IMaa Wr tawk ftltu- UMtu .... Mr n,.a tıuiakta ~_. 

tinin bu aene Pe,tede inilmt rundadır; bununla bf.rater ,,nlsr; ta- bol bol su içmek prtile- : 11 .-n k...,.llİlle D...-..... ktt- eUMk li•IMtf'~ "' ltayelffritl e hir O da ..._. et.- .W... 4aM ~ • 111111
• .. a11ıll•••l1fll... •ıllMllMek ...... 

~- h 11'8-de 'bu1unaa ••:'1111 
....... iftlrak ettim. le içti- Iİ ayat .,...uk yumatına benziyea yuhnadan arkasından suyu mUmkta 
.. ~- msLtelif .--.. •• _e....__ civ:erine t ..... ürlerini örtmek lstiye. oldutu kadar bol Jc&im Vf birden do Roma, 29 i-A.A ) - Humtl 

wa ua ~v• ,..,. k it 'kll ri --- d .:ı. rf 1 1 _ .... _ malakıae, bandu IMr mlcldet lim a......ı.rinia mltekat,iJ re erı e n a.-na üşer. 5 erle m sökü erek ,.. yuvar a---. 
(Sefile) böyte •lh. sade o clej'il. Su barclatrna Wıııalep ıa1n doldUtmlfo eYeA yalc .... mıt oa.. ve M. Mua· 

•• •lfl1rek ••aiıdle ,.,...... hepsi bl11e eNu. ft her defumda ..... lardı. '90lininin ~ah• ke•tmelc 
iap ede• illerin ... taatları 11affakr.ret emeHae •alla 7KJIMlan va· Bitin hUO' buhaumbr ttnfı• iç;n ..,.t--, Fra- Ye ~ 
tea'bit •dildi. Muhtelif konah- at olalıU9"k UmWi a)'1ll hünu satha· i$flfttler, ıra\Na • •• ...... uaN1 lcact.ki diier -.rtill1erle el b,. 
Jonlar ıimdlye katlllıtd .eaai· tarını tetTar etU. bir kahkaha n.. llt.aılewlnin • .._. I li'ti etmit ohllllllc w -.,diaiai 
leri bakknMla •e,.ti e1DU1iyıyi Bir haeet hdisesi aalatlııeak&I•: yaslanarak ıaltt,....du. t k"f ed _._ 1 laınirde ,ek iyi ~qıyu " hcıeidüt b Ba aut 1ııa,.na .-.an.il .._.1 ev 

1 
en. r-- •••r •n• 

tıenYir •JIMiler. Mablalif \omie- tihalelerlnıe P-" ..-kH girerek erinhl, lç:la MI' tlTlt '4llar.a .aJik ._ __.. , .. ı..~kla .ıtbanı ··~ ana... 
1-'- -112ıme iftWM •yle- •••tmha. locuklarına ,·eriJKek tem. lerft ....ı. ... llnialltlia .. ...._ • ı• Schırn .. mahlmtm ı•lli 16r
•ilfm tibi fınattn hHiatifade YHill laukeııtH ~nl makul ltir b..Ua ı ıarık tut Mr şeylen a.-...t:rap cfla· ll!ll'f\tr. 
~latu ...,ifi Wlunia wdWM 1'"1•arfM ~ eir ane \'er4t

1
111am,.. "" 8 wıhat flMıt.m 1"ttş· .S•ini t.NcHt.. u uıutla 

ltaa tetk•lınle ile ........... ki -.a ~eaaklarUe Jı.ra kemf'I htm -tt iMft Mr ~ aitu.a.ııa. ni- italyaya ilk defa ltJO ıHeliltde 
lanlan birer nıror haliade "'-· tM.ı •&iaa~eblPttedai ea i~i teraitl~ i-jı..ret .af~Jret eqri .. •Hıilıi tu• .ıeı.it old.._ •• llilt,aeda 
.a Yeklletine ve l>arWfüaan dan eder4ı•.; bllhasaa hir ta•Mff• .. , Me ede, plİila lfıcıtıN"'t. ..... ..,-., bebU1nda11 a~dıtı 'bir me'lclup 

l o.anı. w•~t""~ •~da •~skia Wr ~· ı t•"· S.11a Metııelf .._leıri• • ...... ftırtlln -poh'9, .. .,. M. 
WDıU. ••ecejim . ., U. " Mı' kalulqeliM .faik. MU& bir 1 da kendimi görii)"Orum. 1 M 1 , .. iluaia .. ,. ............ 

B.ut I""': U .a 1 

* * * 
Ordu U.tqacı için yedi 

•••tltmdan 120.000 metre 
._ mlMblaya kGnm.,.,-__:_. 
• blira• .. ti .. .,.... .-

li te ı\....._a •'*- •tlS .
mia)·onunda yapll&Gdur. ı 
prtn .. e almak ve tekliflerl9f 
lln't 'te;nlnatlarilı btrlikte 
ftftlls)Ulla •llneaatlar llln t'il 

ONu İMfJACI i~,..... f.....a 
...-Mı ............ ..... 
lintle yulak elbiaeHk btz uplll 
mUnakuaya koam111tur. l~I 
laaıiran 931 paıartell ,una ~ 
A•bran llnkez atın al•• 
...- yafllataktıT. Talipleıtll 
name almak ve teklifterlal . ~ 
911'• &emillatlarlle birlikte~ 
nNIQ"ODA möracaaüan. (3'13) 

• • • 

. .. . 
Mattllerte 1thit yettml 

.... ....... eletill .. 
pbelerne müracaat etmek 
,..ı-......taıvv ..... 
tJa ,.,...._ liM• .. riae. 
931 •kfa1111aa kadar te•ti& 
dolu lllh ,.ı .. -.. 1-281 \ 

• • • 
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A l d 
maznunun vak'a akşamı Rami teki Polisler kuşkonmaz 

g""ır cezada du-n ı·kı· mu·· hı·m muhakeme baş a 1 kakhvede bulunduğunu ispat etmek is-tiyorlardı. Bazıları, o ak~am orada yiyecekler ! 
- gördüklerini te bit etmek Ur.ere, vak'· BerJin gazeteleri haber ,·eriyor 

~ tan ( Üsta.rafı ı inci uyıfam.ızda ı - Hunlar sabıkak~~dır. Kim ed~n Ze.hr~ Hanım ~J~as~ı Jlac_ı :M~hmet E- anın \•ukuunu ertesi sabah gazeteler- nu ene Almanyadn kuşkonmaz m 
' 'ak sonra, vak'adanberı aylarca pervaları yoktur. SoyJemekten ~ekın fendıden :Mehtı ısmındc lnr oglan <,;o· den öğrendiklerini anlatıyorlardı. .. d d b . k tr 1 t 

"ll~lanan ve nihayet Bliyükdereden mezlerI cuğu, meb'us "''uri Beyden l\tevhi!>e Mliddeiumumi Cemil Ilev bazı te- su_l,u shon'll erebcc e eıel e tı oakmlkuş u 
~oq; .,_.., • li 1 d ı B ı .. . . · ·ı i . d b' k v d "d v · • Mu ta . ı er unu na ı sa ac arı g •. nrmı raya pazar ık e ere· n • Maktulun ce edının rnuayenesıne aı srnın e ır ·rz çocugu og ugunu, maz naku ları zikrederek. mahkemenin . 
d:nstana kaçmak isterken, motör için rapor, üzerinin taharrisine ait rapor nundan çocuğu olmadığını tmydetti. bu mekan tayini şahitlerinin kıym~t şaşırmışlar ''e nıhayet f~z~a zara 
ııo ~kalanan maznuna, ne diyeceği okundu. Sonra maznunun içinde yn. MelAhat H. ne görmU•? detece irıi tabii takdir edeceği müta uğm~adan bunu satmak ıçın çare 

l'Uldu k ı d v t" d b 1 an zabıta me- ' ~ rnmnga ba lnmışlnrdır. • a an ıgı mo or e u un Şahlt Melflhat Hanım, vak'a nk~amı leasında buluııdu. Ye Zehra Hamn~ın . . 
ır•r ere. raımen lnklr 1 . murlarının hazırladıkları zabıt varaka- sokakta bir adamın 'Nuri Beyin ar- ibraz ettiği nüfus cüzdanındaki eski Pru ya dnhıliye na~ı~ı ''a~ıyetl tej 

anı talebıle mahkemeye verılen 51 tetkik edildi. Bundan, Hacının kıı.k d k t r. k d' i . ~ . , . . . kik ettikten onra bUtUn polisleri 
llıaınu H · · d ··ıd · · .. . . sın an oş Usunu, en ı~ nın, U· Musul meb u u Nurı Beyle on ıkı 
l'ak' n acı ıstıcvalnn a o urmek motörde yakalanırken, uzerındekı ha- . B kaçmas . . h v ·d ğ b I' b 1 d ğ • . mümkün mertebe fazla ku,konmaz Y 
s ... asını kat'iyen lnk~r etti. Dört zr evrakı ve bir tabancayı denize attığı rı deyeko~n adaı ıçın agıı 1 ·dınuıg~ u senedir ev 1 u ~~] u ~n~ .daıdr. knyndın mel eri için bir tamim ne retmi~tlr • 
.... edfr • d ğ'l sıra a ".r" mın onu vur unu, aynen ıapte geçırı mesını ıste ı. .u. . 
ltaıısı ynnmda bulun,an .metresı e ı anlaşılıyordu. Nuri Beyin yaralandıktan sonra keıt nun davada mühim bir nokta olduğunu Tiundan böyle Prusya polisten y 
ıı~ Zehra hanımı Norı Beyin ayart anlattı. l\letahat lanım, Hacının sık d" . • I-'acı vurd - ... 1 d' . · · . K "t . t .• 1 zın taze, kıc:ın kutu !cinde kuşkonma 
tını evi "tU d"ğ"' U k di • f N . n . k d ..• k d ısını -. ugunu soy e ıgı!'lı ilave ettı. a,>ı, a.}nen zap a gcçırı. -s • 

~tıtf 'n ~e goi r ~tun : .. e~ sNın n sık urı e;·ı!'. ehn ısikı~ı. ~rıd sı~ldaü? anlattı. di. yiyeceklerdir. 
tf eyın ev ne gı mesı uzerıne ... u- mahrum ettığını, er ısını e o · "h H , 

Beytn kızarak başına vurduğunu recevin söylediğini bildiriyordu. Mel_a at ~~ı~, Hacının sık sık 'Nu· MUdafaa ,ahltlerinden s~nr~ ====~.=.==.==~ .. ====~, 
b~ı Yard ğ 1 tt g .. 1 d vn D~ğ t hk'k t k d b ~ ri Beyın kendısını knnsından mahrum Xeticede muhakeme baıı ahıtler:n kadın) fılmı Ycrılmek uzere hazırlıını 
ettı ı ını nn n ı. ~oy e e m 1 er a ı a evra ın an, a:;ı . . h "k" . .. •. • . .. .. d 

: ld v zaman Hacının Nuri Bey 8 • ettiğ'ını, e~ ı ısıni de oldUrccegıni celbi için 9 hazıran salı gunu saat <ın yor u •• 
B . yarı ıgı . söylediğini bıldiriyordu .. b - b k 1--" - ) angın sizce neden olmuştur. dı - en, karımı ayarttı, dıye kıznıa· Jeyhinde karakola şıkayette bulundu- · • . uç uçuga ıra ı aı. . . . , . • 

~ 11:1. Eh, dedim, kadın beni evmiyor ğunu, Nuri Beyin de onun taarruz et- }fela]J.at Hanım,_ m~cının Nu~ı Gelecek celsede, müddeıu~uı;:ııtı- - Eletrıktken. 
ttı kdemek. Zorla güzellik olmaı tiği şeklinde ifade nrdiği neticesine Beyin evıne zorla gırmesıne de şahıt ğin iddianamesini serdetmesi ıhtıma- - Raporda şeridin fenni urette 
~~!.başıma vurdu diye de muhakkksk varılıyordu. olmuştu. • li, çok kuvvetlidir. rılmamış olma ındnn ve sizin yangı 
d'dijl'lnek lazım gelmez ya? Öldürme- - Sen, vak'anın olduğu zaman ne- MeIAhat Hanım, evelce gayet kat'ı Maznun Hacı, ikl jandarma muha ~öndilrecek tedbirleri cvelden temin c 
dıını -esasen eve Zehra için değll, on· rede idin? ve sarih ifade vermiş, Hacıyı tes· fazasında mahkeme salonundan çıka· medlğinizden bahsedillyor? 
~n olan kızımı görmeğe gittim, doğ- - Ramiste dayım l\lebruşun evin· his et~işti., -~fahkemedc, ifa.desini nhrken etrafına bakınıyor, sAmileıe - Su vnrdı. Ama, film nteş nlınc 

Stı bu? de. teredd.utle. \erı~~r.du. l\~a~mafı~, ne- göz gezdirerek, kurtulacağından emin su para eder mi? 
6ozt- P~ki, Nuri Rey öldüriildükten Nuri Beyin ailesinin vekili 'deniıe t~ce itıbarıle eskı ıfadclerını tasdık et- imiş gibi bir tavır alıyor •. " .Gülüyor- ltfaiye heyeti, evelce yaııhaney 

ra nıçin saklandın? atıldığr meyzuu bahsolan evrakın ga. tı. du!..... gelmi~, bir kusur görınemiştL San 
ta - Ben, saklanmadım. tstanbulda yet mühim olduğunu, bunun mahiye- Akkalı Cemile Hanım, Hacıyı iki Agopyan hanı faciası makt~ da bir kusur yoktu. 

l'lr cayır geziyordum! tinin ,.e o Zehra Hanım ismindeki ka- senedir, Nuri Beyi beş senedir tanı- t t b 
1 

A hk me inde H . i so'"ndlirme alet· •ok - s . D" •. d d n 1 • t .. f • 1 . . t hkik' 1 t d w ..... • B . h s an u ğır ceza ma e , - u u~ ı ~ muo ha enı U"Uk ere en u garıs n· dınrn huv vetın n ıvıce a ı cap e • ıgını, ...... un cyın esasen ec:meri .. 
1 

d kA sa 
" k ., ., · :.- dü ğ e en sonra geçen ·oınunu · F'l al tl d " dU ·• 
ti d açarken yakalamışlar. St'ni " 'le- fiğini ileri sürdü. Hacı, denize kAğıt olduğunu, bütün arapların 'hemşe-

1 
~ 0 k" f l ' 11 •• ""' 

1 
t da Agop - ı m yangını e e e son 

ıı e kl 1 . k .. . . D z h 11 . 1 - z - n nın on se ız ne gunu ua a a lemez' teı sa ıynnları daha ınr aç gun e- attığını ınkar ettı. u "e ra anrm n sayı acagını, "ehra hanımın ou h d k 1 bazı k'm · 
trıahkQm ettik'! ismindeki kadının lranlı olduiu tar· Hacıdan çocuğu doğduğunu söyledi. yan an_ın a. ''bu u

1
a ge en ve 

1 
· - Yazıhanedeki tışya. ne kadar 

- n • h • . 11 d.. d 1 II . k~ il ~elerin ölmU, azı arının yara anma· 1 t 1 ;dl" nenım bunlardan ha erım ,·ok! zında ceYap Yerdı. acı, one o ll§R Zehra anım, ın cır etti. Dunun · 
11 

t' 
1 

k d , gor a ı" . 
'lilç arandığını duymadı nnu

0

? kendisinin maı:;um olduğu iddiasında zerine Cemi1e Hanım kızdı: s e ~~ ıcet enben 1yangınt azası ava.:ı · _Altı bin liraya. Ama, yirmi be 
_ '1'1· - nın ruye ne as anmış ır i 

"e~ .oır gazetede okuyorlardı kah- karar kılıyordu. - Aaaa, Zehra Hanım Getirmedin :; ı~ 'k' . h bin liralık mal vardı, heps yandı 
11e i 'tt' • · 1 1 z h H il . · Du dava evve " ı ıncı ceza ma · ~i" • ı ım, uri Beyı rnrmu lar. ran ı e ra • ge yor mi hanı ~en çocuğu kış kış kıs .: .

1 
. h' mahvoldu • 

.. e 'l'r • • • ld G 1 'lk hlt ' ' ' )' kemesine gonderı mış ceza ma :e-)a . .(\atıl Hacı aranıyormuş. dıye Şahıtler çağırı ı. e en ı şa , kış! Kucağında? . ~ • . . lik k' ·1 d r :Mühendis ... Tijzhet Refet ve Şevke 
tlyord t Eh ı:ı dil · h · · z h Hanımdı mesı sa1ahıvetsız ararı e ava)'I .ı· l 

d~ h' u gaze e. • • -.acı nya. ışte u ısmı geçen e ra · Dedi Zehra ilanım inkarda mu- w ' ·. t .. ·· t.. Dli k.. Beyler tarnfrndan hazırJnnan rapora , 
ır ta d ... . 1 ., n d ğ'J' d ' B d .. 1 .. 1 · k ·ardı Hay- ' gır cezaya aı gormuş u. n u nıu-tt ne egı ya · en e 1 ım 1• n ın n sus u nr şap a ' · sırdı Bu muvacehe esnasında Ce 1 d f'l t ı tetkik edildikten sonra Emil Efen ' ses k d ı li kt I' ğl d turdugvunu a . • ' • • · hakemede maznun ar an ı m am ra- ' çı arma ım · ı;;ı · 1• ,eyo un .. a 0 

' mile Hanımın hal ,.e tavrı dolayısile . . . . . di istin·n edildi. Sonra sıra Ya., 
l> . Mazbut ifadeler len Erzurumlu oldugunu, Musul meb- uıu~meler duyuld nesı snhıbı Y:orgı 1stalyanus Ef endı .' . P k he b" •le 

h't o]ı teJ..i ifadesinde, l>n,•utpa. atla u u Nuri Beyin kocası olduğunu on ik: g ,~ • • . u. mevkufen, kardesi Emil lstalyanus ".~ye. geldı. Aşağı yu arı p 0.> 
6ç ~ah zende bir müddet aklandığını. ene cYvel nikahlandıklarını söyledi. 1 ~lis ıkıncı şube memurlan~~an Efendi ile ~ırak Yani mevkuf olmıya- soylüyorlardr. .. . . • . 
ııu lUı lira para sarf ederek fa esini te- y · ettirildi. Soruldu, anlattı: lsmnıl Hakkı Bey, Hacıyı motordc rak hazır bulunmuşlardır. Davanın en muhım şahıdı erkek 
bo: ~ttiğini, n ılncnğrndon korkarak e:nnenim kanaatim. onu Hacı öldür- yakalıy~nlardandı. ~acının, motör· Davacı mevkiinde ölenlerden bir mual_li~. mekteb~nden hademe Rıza E· 
~b le Yaptlğını, nihayet kaçmıya tc- mii:;tlir. ilacı, Bir gUn sarhoş olarak den denıze evrak attıgı~ı, ~e attığını kısmının ,·ari 1erile yaralananlardan fendı, oyle dedı: 

~Us ettiğini söylüyordu. evimize gelmişti. Nuri Beyle ka,ga soru~ca lmnu.? chemmıyct ız • şeyler bazılnn nrdı. Tazminat istiyorlardı. - Bnna ,·erilecek film, makarada 
tıdıılO tnntikteki ifade.sinde de ben etmişlerdi. Sebebi, bu Hacının kıskanç ol~u~u~u . soylediğini anlattı. _J>olls DaYa evrakı okundu. Yorgi Efendi çenilkkcn dokuzuncu çevrilişinde bir 
~ trnedim ama korktum, ~eklinde tığı dır. Nuri Bey benden eHl kir ka- mudurıyet.• memurınrındım Bah~·ı Rey ye ne diyeceği soruldu. alev ~ıkh. Puf! Diye bir ses işitildi. 
~ tı ~~1 •· •I · t• R · JI d k' b k d b de te,·kıf esnasında kara tertıbatrnı B .ı k , ,, :r .ı er so.> cmı~ ı. eıs n- dın almı~ l\~µsul n ı u a un o- ' . Yorgi efendi unları anlattı: Yangın etrafı sardı. en u.e.(aıu ı ur 
r.t\\.ı 1"' 111 "1 "D<-Jhı 1 111 .. ıııı .. ea '•A'ici .. u -mı· ~onra 1leni aldı. Oı:ı ı ne lt'lnte ı>tmıi-- ' t k · · k çtım Bnl"'lar .... 'tı tık· 
l " in· fiürt S 't ın f • 1 f • -s- ~· ._, - t ~..ru ı.ı,;:I.! !I K Uk ıu M h" - o giin yazıhanede oturuyorduk. arma ıc;ın a • ,7.'M .a..JW t~ ~ ı • aı , ı m , ur s1m• e t!J.! ...ı. Ama b"lr sene b taocr oturuu'k Uç "''z ev ıbe H. . ' . d' b ğ Inrı znman Jiimba yanıyordu. Alev 
t!ttıı.1 ~ üç kişinin öldUrmek için tali.ip tan sonra bosanmadan ayrıldık.O, bu 1\le\·hibe Hanım geldi. Babasının Benım kardeş, yanıyoruz, ıyke t 8

1 
ır· ' JA b 

1 1 
d k ld 

>ı 11 ttj · 1 · • kl d ğ ) . , h • dı Ben baktım n hemen u u arı çıkınca, <ım a. a ev er arasın ıı a ı. ı, ~ nı, ası onun ıçın sa an ı ı- arada şimdi mahkemeye gelen Ralıı- •• ıusul mcb'usu l\le met Nuri Dey, ana • ' ' • .
1 

·a· f'1 ır 
~e>i açmak istediğini maktul Nuri me Hanımla cvlt'nmiş. Kendisile ka· sının Zehra Hanım olduğunu, 11 :rn· dişarıya attım. Ama para .etmedi. J,am~~ ıı·e şer~ ı~ a~nsı ı m çev.r ır· 
tııtıı ıı daha sağ iken bunlarr para ile tilden yedi ay CYel tekrar buluştuk. ~ını hen üt tekmillediğini söy]('d i. Da- Filmler ateş almı~tı. Orada hır adam ken ık ~arı a ar ı. . 
~iııı ~ k~ndisi.ni tarassuta me~ur etti· _ Hacı, sizinle C\'lİ olduğunu iddi- rncı vekili, Nuri B~yin yirmi hin Ji. vardı, gelmiş. :Muallim ~ektebinden . Netle.ede mu~nkeme dığer şahitlc-
dal> ddıa ettı. Mnınun. aynı zaman a ediyor'! rahk sen·eti bulunduguna, buna kon gelmiş hademe Rıza efendıye, (maskel rın celbıne bırakıldı. 
'~ııd:~lste dayak yediği iddiasında bu- _ Akılsızdır. Bununla tanışıklı· mak için bu kızın Zehra.hanım tarafın. B A s Ol k Ol 

htu . . . . . . • ğım. ayni evde kiracı sıfatile otur- d~v~ Nuri Beye _mal edılmek istenil· en- 11ıı.ar llr ı··· 
~e, z tantıklıktekı dığer hır ıfadesın- maktan. kendiı;ine ödünç para ver- dıgıne işaret ettı. Bu kız da Hacının 
~t1! eltra hanımın nikahlısı olduğunu mekten ibarettir. sokakta Nuri Deye saldn·dığrnı gör· 
t· ederek • kt'I · · i b"I d · il .. ıt bi • \a ı e ısmın ı mc ı- _Parayı nereden buldunuz? m ştu. 

lıı14 01~1l\am tarafından. nikahları kıyı1 _Elmasçı Irnnh Hacı Mehmet E- Dundan sonra, sıra müdafaa şahit 
d~tıı tı~unu, ondan bır de çocuğu Ol· (endi verirdi. terine geldi. Rahmi Efendi, hir birini 

tın ıl · .. ·· d :ır erı suruyor u. - Nisin? tanımıyor, nkkaya da'ir bir şey lıil· 
~ 'lurdurulmak iddiası - Onun ranında hizmet görürken miyordu Hacı Bayram, aytı ay evel 

'td:trıunun, kendisinin Nuri Beyin kazara bir çocuk olmu~tu. Bunun Ü· bir cuma günü akşamdan sonra Hacı 
dt.ıtı i~ak içln adam _'?tt.uğu şekklin zerine ona bak~ağa başlad~. Bana yı Ramiste Ahmet. ça\·uşun kahvesin~e 
'1~ h dıası etrnfındakı ıstızahlara kar bolca para verdı. Ben de bıraz art- gördilğünü söyledı. Rençber Mehmet 
~)'lea~~u. Yenicamide kah,·eci lsanın tırdım. Buna ödünç verdim! A1i, hiç bir şey bitmiyordu. Evelce 
lq\''iv ığını, dikkatli davranmasını Zehra Hanım mazbut ifadesinde mezbahada çalışan Besim, bir cuma 

....,: ~ ~ttlğini anlattı. o akşam kapı önünde maznun Hacının akşamı Hacıyı gördüğünü söyledi. Ah-
~diğ· ~rt Sait, Jsaya seni Yurmak Nuri Beyi ~ah damarından üç biçlk met, '!'ahir, Ali, Rama7..an, Dabri, 

1111 nasıl olmuş dn söylemiş? darbcsile yaraladığını söylUyordu. diğer Besim. Kerim, Ömer Aiziz, 

c. z. .. 211 o 
~~ -9-
dq tte.- b" 1 1 ~.-· l\ h ır yaz o acağı an aşılıyor çok kitap olursa o kadar az okuma 
l~'o &. l \'e teraçaları dosdolu idi. ha vesi olur. Zamanım çoktu. 
~)~ ~ ar ınasalarm arasından te- Bana tahsis edilmiş olan bir 

~&. ha:~uş~yo~.la~?1• ~ll~rindeki köşeye çekildim. Düşünüyordum. 
l' l'tet '-. agx yuklu tepsılerı şayanı V. d b. 
lıil'o~ı oır rnuvazene kurarak yeti~ ücu umu yavaş ya~aş 1r raha· 
~ltı <ltdı. Binlerce sayha ve u- vd kaphyordu. Trenın tekerlek
' ~ltu:\ln Yiikseldiği Holda bu gü- leri sanki her devirlerinde: 

'illt~1:tıdb şka lokomotiflerin u· - Casus .. Casus .. 

t~~ltl ~ •ii~~lkuytordu. Diye tekrar ediyorlardı. Evet 
. a~1 a arının uzun va· . • • F k b 
~\un sıralanmıştı. Birinci sınıf ben hır casus ıdım. a at un-

lld k~a~ını~na !.e~_leştim .. Az dan ne çıkardı? Uyudum. Pa-
d\l, ))!ün bır duduk sesı du- risten çok uzaklaştıktan sonra 

· Ve t ınkiller esniyere gıcırda- birdenbire uyandım içimi bir 
0 ten kadife üzerinde yuvar .. k · K k 

tL tltıu. g"b" h orperme aplamışh. or muş 
~ ~eld· :r ı ı yavaş yavaş are· 
Şİttı 1• mu idim? Hayır, fakat birdenbi-

,~ ~~lldi!erle ıeyahat etmek re giriştiğim işin ehemmiyetini 

\ ' 1ta C 'bır eydir. Oturulur. Sı ihata etmiştim. O vakte kadar 
~ t le 0 tn§ulara bakılır. Sonra 
)ıfaı~ kitaplar 3ç:lır. Mecmua başıma gelen hadiselerin tevalisi 

karı§hrılır. Ne kadar aruında meıcleyi dam akıllı 

dUşünmeğe vakit bulamamışbm. 
Şimdi ise iş işten geçmişti. 

Benim için geri dönmek kabil 
değil, kendimi müthiş bir dişli 
çarka kaptırmış idim. Eğer ezil

mek istemezsem ayna sür'atle 

dönmek mecburiyetinde idim. 

Avusturya hududuna varıncaya 
kadar hiç bir hadise olmadı. 

Orada biraz heyecan duymağa 
başladım. Blr asker müfrezesi 

pasaportları teftiş için vagonları 

gezdi. içimi çocukçasına birçok 

dU§ünceler ve korkular kapladı. 

Ya kağıtlarımın sahte olduğunu 
anlarlarsa ya şüphe ederlerse? 

Fakat nekadar aptalcasına düşü· 
nllyordum. Kontrol kolaycı:o.qe.cti. 

Saatlerdenberi yalnız başıma 
seyahat ediyorum. Trenin hare
ket edeceği sırada dehlizde bir 

sukut gürültüsü iştttim. Baktım, 

bir Alman zabiti yerde uzanmış 

y tıyordu. Y ctiıebilmek için lioş-

SON HAFTA 
Son temsil: 7 haziran pazar akşamı 

Ebeveynleri ret akatınde gelen çocuklar tenzilatlı tarifeye tabidirler 
ikinci 50 kuruş lstaller 100 kuruş 
Birinci 75 ,, Hususi 150 '' Localar 200 kuruş 

muı ye tam içeri girerken aya

iı kaymıştı. Kendimi tutamıya• 

rak kahkaha ile gUldüm. Zabit 
bunu duydu. Fakat kızacağı yer

de AJmanlarda nadir görülür 

nezaketle tatlı tatlı güldü. Ve 
dedi ki: 

- Güzel dişler görmeme ve

sile olan bu kazaya adeta sevin· 

dim. 
- Manasız yere güldüğümden 

dolayı özür dilerim. Dedi ki: 

- Özür dilemeğe lüzum yok 
matmazel. T eliffunuzdan ingiliz 

olduğunuzu anladım. Beraberce 

seyahat etmemize mUsaade bu

yurulur mu? 

B.unda hiç bir mahzur görmi

yordum. Girip oturdu. Ve görüş

miye başladık. Kendini prezante 

etti: 
- Ben kaymakam Fon Lers

nerim. lstanbula gidiyoru!11. 

- Ben de. 

Şu halde seyahatin sonuna 
kadar size refakat ederim. 

- lstanbulu tanır mısınız kay

makam B.? 

- Evet matmazel. Erkekler 

için gayet güzel bir şehirdir. 

Fakat kadmlara ielmez. Eğer 

gece gezmek isterseniz, Beyoğlu 
caddesinden başka yerde dolaı· 
mayınız. 

- Niçin? Sokaklarda haydut

lar mı var? 

Kahkaha ile gilldü: 

- Hayır, fakat TUrk aske,.. 

leri vardır. Bunlar kadınlara sar

kıntıhk ederler. Bir oda tuttunuz 
mu? 

- Hayır kaymakam B., ben •• 

- Miisaade ederseniz size 

Avrupa otelini tavsiye edeceğim. 

Bir az pahalıdır fakat çok te

mizdir. 
(Bitmedi) 
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Nakleden : 
AdaletTayfur 

- İhtiyar oduncu Ali ağa boğazı. şeytana cennetini değisen bu kadın
m kestiği için ölüm döşeğinde in:iş, !ara artık yardım etme;di!ll, ,.e onu 
hen ne kadar zah~ete değmeU)e bile da kapı dışarı ettim!. I\öye gitmi;;. \'e 

IOt!en Doktor Beyın yukarı kadar ge- bir evde Ayi'eyi dünyaya getirdikten 
lfp bakmasını rica ediyorlar.. sonra zaruretten ölmüş! Biraz kaLa-

Bana nefes nefese bu haberi geti- hatımı örtmek ,.e vicdan azabından 
ren .genç köylü~ öyle yüzüme bakıyor- kurtulmak için onun dünyaya getir
du ~ı; bu, bir .r~cadan ziyade bir emir diği çocuğu yanıma , alıp bakmağa 
mahıyetine gırıyordu. Pılımı pırtı· karar ,·erdim. 
mı topladım, n yola koyulduk. Bu küçük kıza para biriktirecek 

Bir sonbahar ak~amı idi; yolda, onu ilerde kendini satmaktan ' 
yanımdaki köylü ,-ak'ayı anlatıyordu: edecektim. Bu parayı biriktirmek:~: 
Her gün ayni saatte çiftlikten Ayşesi nasıl uğra~tığımı tahmin edemez·. 
için süt almağa gelen ihtiyar oduncu günde ka;andıg"ım be:-: on kur ~ln, 
b ü 1 · ç·f l' • • u:;; a ug n ge memış. ı t ıge kadar olan hem yemek yetiştiriyor hem de birik-

iLAN 

Davacı Nikoli Furkoti tarafın· 
dan müddeialeyh Rikardo ve 
Beira Ferarezi aleyhine 1290 li
ranın maatazminat tahıili taJebile 
ikame olunan davanın tahkika
tında mubaşir tarafından ilmü
haber zahrına verilen meşruhat 
veçhiJe M. A. lerin ikametgah
ları meçhul olduğu anlaşıldığın
dan 1 ay müddetle ilanen tebli
gata ve yevmi tahkikatın 14-7-931 
salı günü saat 14 de talikine 
ve M. A. lerin işbu muayyen 
gün.ie mahkemede ispatı vücut 
etmeleri lüzumuna karar verildiği 
ilan olunur. (930-1113) 

Mahkeme ve icra i1Anlar1 
~--~~...;..~~----~-:-

IJ t y O/ IU üçüncü sulh hu/eule ha'e'm· ı Uşak sulh hukuk mahkemesinden· 
li/.ndtn Hamidiye mahallesinden ıe 

l\1üdJei Rıhtım Şirketi ile Müddei· bek oğlu Himmet kerimesi _
1 alevh Galatada merkez rıhtım hanında hide H. ile Hacı ibrahıın og 

beiinci katta 8 9 numaralı vazıhanede d 
l\laks f.:ilavin efendi me\"aneleıinde mü· kara Mehmet arasındaki be e 
tekevvin b~deli icardan alacak darnsının icardan alacak davasından dola 
cereyan eden muhakemesinıle müddeia· üçünClİ şahıs sıfatile dahili llld 
leJhin ikametgAhının meçhul oldujtuna hakeme edilen ayni mahalle ~ 
dair mahallesi heyeti ihtiyariyesi ve mü· zeybek oğlu Musa mubakernenı 
başirinin tasıikile anla11ldıp;ından bittalep mualJak olduğu günde ınabk 
hir buçuı! mah müddetle ilAnen tebli~at meye gelmemiş ve halen nered

1 icrası kararğir o'map;la yevmi muhakemı· oturdugu- meçhul bulunmuş o 
olan I 5 temmuz 9.1 l çarşamba günü lu 
saat 10 huçukta mahkemede biızat ham duğunöan hakkmda • ittihaz 0 

. 

bulunmadılı \'eya ılı vekili musııdJak nan gıyap kararının ilanen teblı 
göndermedi~i takrirde haUında ıfıyaben edilmek üzere muhakeme 30 ha 
muamele icra "dileceJti teblijtat makamına ziran 931 sah günü saat dok~ 
kaim olm~k fö;e~e ilan olunur. talik kılınmış olduğundan tarı 

mesaf e uzakmış,. yukarda biı· dağın tiriyordum. Dün ilk yüzlük kağıdı 

k6enann~a. ıssızdbı~ e~i varmış :·e bü- toplayabildim. Bunun benim için ne ftfyon ~aıı•u ~o~nıu .. ~en~ı·sıı·ıı~ı·n~en.· t n neş es~ ? ev .. e ~.mış. ~~şe.yı karı. demek olduğunu bilirsiniz. Halbuki 
sı, yahut ıkı gunluk geçıcı bır kadın yüz liranın ne kıymeti var, amma bu 
zannetmeyin. Hayi~. Ayşe dört ~-~~uk mahllıklar kendilerini bu kağıt par~a Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ilan 

ilandan itibaren beş gün içind 
mahkemeye itiraz etmezse df 
mahkemeye de gelmezse bir 1 

ha mahkemeye kabul olunınıY• 
cağı ilanen tebliğ olunur. (308) yaşında ve onun evıne nasıl geldıgı hel sı için satıyorlar. edilen Afyon - Şuhut yolunun 22577 lira bedeli k~şifJi 24+140-

li olmıyan bir kız çocuğudur. Keııdi· Ayşeye bunu gösterdim ve dedim 30 X 000 k'l 1 
· b k 1 h ı ometre eri arası tamiratı için yapılan teklifler haddi 

sı aş a arına mu taç iken ° çocugu ki; bak bu yüzlük senin, hem bu yul- layık görülmediğinden münakasa müddeti 13 6-931 tarihine ka-
da nasıl _besled~ğini h~lk. bir tür~.ü nız kalmasın onun yanına daha bir yüz 
halle~~e~ı~or, ~ti.hassa ıhtı~arın. ~oz lük ,.e belki de bir binlik gelir evet dar temdit edilmiştir. 
bebegı gıbı sevışıne akıl erdıremıyor kendimde milyonlar toplıyacak kuv- 1- Ehliyet vesikası almak ve kaydettirmek için münakasa 
da. Ali aşa, sabahları erkenden çocu~u vet ve metanet hi!: ediyordum. şeraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazılı 
yalnr:ı bırakarak, odun satmağa köye Parayı minderin altına sakladım vesaikin münakasa gününden li~~al sel<iz gün evvel villyet 
iniy~~· o~dan alış veriş edenler ekseri ve yine köye indim. Ayşenin paray; başmühendisliğine tevdii. 
kilçuge gıyecek ' bazen elma, çok za. gördüğünü tahmin etmiyordum. Eve '/- Münakasa tafsilatiyle şartnameler sureti musaddakala-
man fıra~.c~_la g?n~~riyorlardı. Ak· geldiğim zaman onu her zamanki ye- V 1. N f 
şamlan s~tu .. getırdıgl zaman Ayşeye rinde buldum. Ve korktuğuma uğra- nnın ı ayet a İa baş mühendisliğinden alınabileceği. 
şarkılar soyluyor, maı:-allar anlatıyor dım. Yüzlük kağıdı küçük kücük pa 3- Münakasaya iştirak · edeceklerin münakasa ve ihale 
ve o ihtiyarlığına rağmen son kalan çalarla odanın ort~sına atmış. ve 50: kanunu ile şartname ve teferruata dairesinde hazırlıyacakları 
neş'esiJe onu güldürmeğe uğraşıyordu. ra yırtmaktan usanmıs olmalı ki r . teklif mektuplannı 13-6-931 tarihinde s~at 15 ten evvel vilayet 
'.Ayni ~a~ her ~ün. ~e~a.m .. ediyordu. cıkta uyuya kalmış. z:vallı çocuk, ;ı:t eycümeni riyasetine vermeleri. · 
Onun ıçın bugun ınmıyışı goze batmış mış yırtmıs, efendi! 4 M"t hh'd' f · h 

• =- - u ea ı ın en memuru ış ıısusunda n.ıüteahbit derece· 
ve köylüler bir felaket hissetmişler. Yalnız 0 parayı deg-il onunla bera- · d 1 ld 

sın e mesu o uğundan mukavelenameye müteahhitle beraber 

Istanbul Anadolu hanında 1 
No. da Anam Kırispi Ef. 

lstanbul üçüncü icrasından: 

Türkiye iş bankasının zirııOJ 
tin izde matlubu buluP•. 
3500 liranın maa faiz ve masa 
ve ücreti vekaletin temini anca 
iş bankasında namınıza ıne~cu 
mülga itibarı milli bankası bıs5 

senedatı haciz edilmiştir. icra f~ 
iflas kanununun 92 inci madde 
mucebince tebliğ makamına kaİ 
olmak üzre ilan olunur.(930-3733) 

Odasına girdiğim vakit, diyordu ya ber saadetini, hayatını, neş'emi ve Ü· imza etmesi lazım geldiği ilan olunur. 
rumda~genç adam, onu yude bo~ mitlerirni de ~rtm~!. l~mde baştan·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ju boyunca yatar buldum, elinde tut- başlamak için ne heves ne de kuvvet 

Kütahya hukuk hakimliği~d~ 
Kütahya ana mektebi mualhlll d 
Cemile H. ile zevci Adana 1 

mütekait kıdemli yüzbaşı Meb' 
··te" met Hakkı Bey arasında m~ • 

kevvin boşanma davasından ıli tuğu bıçakla boğaıını kesmiş, odanın vardı. Ne yapalım bu tabiatın kanu- istanbul Belediyesi ilanları 
ortası kandan küçük bir göl halini al- nu, galiba bu mahlUkları sefalete mah 
mı.~ı, bir az acele etsek doktor Bey ... küm etmiş, kendileri için çıldıran, el- Pazarlıkla benzin ve gaz · 

Hayır daha geç kalmamıştık, bo~a- lerini ayaklarını yırtan birisi bulunsa Pazarlıkla sekiz bin kilo benzin ve sekiz bin kilo gaz alına. 
zındaki yara insanın tüylerini örperte- bile onlar tepecekler, ve mutlak bu caktır. Taliplerin 525 lira teminat akçesi getirmek c.artile 31 
cek kadar feci amma pek derin de· memnu sukuta şitap edecekler.. M Y 

ğildi. Kafası elindeki bıçaktan daha Ayşenin de bütün öbürleri gibi sa- ayıs pazar günü saat on beşe kadar levazım müdürlü2-üne 
sertmiş, istediğini yapamamış! tılmasını görmemek için boğazımı kes- gelmeleri. '761) 
YMımd~i"~üilebu~u ~uti~" ~----G~ü~n~k-r~i--------~~----------~ 

bir sedire yatırdık, boğazını temizle- ihtiyar zayıflığına rağmen, heye- 1, 2 
dikten sonra: sararken köyl i.i dayana- canlı anlatıyordu. Doktor olmak stfa· 3 .. 6 

Haziran Rumeli Kavağı 
V cıtılnıahalle madı, beni yalnız bıraktı. tile onu konuşturmamalı idim. Hal~ • ~. 

Yarası sarıldıktan sonra, gözlerini buki insanlığımın verdiği tecessüsle ?, 8• 9 
,,--... 

· Sarıyer 

Büyükdere 
Tarabya 
Yeniköy 
lstinye 

" 
açtı ve yabancı bir bakışla odasını nihayete kadar dinledim, sonra ona 10, 11, 13 
gözden geçirdi. Ye: mutlak bir istirahat temin ederek ay. 16, 17 " 

il 

-Xeredeyim? Ölmadim mi? rıldım. 18, 20, 21 
" Dedi. Sonra bana kızmış gibi baka Ertesi sabah geldiğim zaman Ay- 22, 23 
" ra~: şeyi onun yatağının başında, sütü- 24 25 27 

Sen doktorsun değil mi, dedi, ölme- nü pişirsin diye, elindeki yüzlük lira. ' ' " Ulu köy 

dim ha? Beni neden kurtardın? nın par~alarını, uyanması için Ali 28, 29, 30 
- Bu kadar acelesi mi vardı? De- ağanın yüzüne serper buldum. Balada muharrer günlerde damga muamelesinin İcrası mu 

dftn ı Halbuki o, bir daha uyanmamak ü- karrer olduğundan esbabı alakanın mahallinde bulunacak me· 
- Niçin yaptığımı bilmiyorsun, bil- zere dinleniyordu. muru mahsusuna müracaatları ilan olunur. (762· 

miyorsun ! -;, ======;;;;;;;;;;;;;;;;====ı;-- Üsküdar (Salacık ve Şemsi paşa) saliillerinde um1.1mi deniz 
Dedi, gözleri bulutlandı ~·e etrafma Polis haberleri 

çekinerek, korkarak bakındı. Aklımdan '------------ hamamı inşa ve işletılmesi pazarlık suretile taliplerine verilecek· 
fena bir fikir geçti. Ayşe nerede ŞUphell bir ölUm ve bir iddia tir. Bu mahallerde deniz hamamı yapıp işletmek istiyeolerin 
idt. Bir hafta evvel Bebekte bir pazarlığına iştirak etmek üzre 6 Hniran 931 cumartesi günü 

Bitişik bölmede onu bir sedirin üze- hadise olmuş Ahmet efendi is- saat 14 te encümene müracaatları. (763 • 
rinde uyumuş buldum.. Karanlıkta minde bir dondurmacı ile Sala
ellnde tuttuğu küçük küçük kağıt par- hattin bey isminde bir genç çar
çaları gözüküyordu. Dönünce ihtiyar şıda kavgaya tutuşmnşlar kav
dan af diledim: gada Salabattin beye validesi 

- Hayır doktor hayır, dünyada de yardım etmiştir. 
hft' ye~l yapabilirim belki, fakat 0 kü· Dondurmacı yediği dayak· 
çille Ayşeme bir fenalık gelmesine ta. tan sonra hastalanmış ve kaldı
hammtil edemem! Kendimi bugün fü , rıldığı hastanede ölmüştür. 
dilrecektim bunun sebebinden. Bak Kaydedildiğine göre aradan 
bundan kırk . ene evvel köyde uşak- üç gün geçtikten sonra zabıtaya 
tım. Ayni evde bir de hizmetçi vardı, bir ihbar vukubulmuf ve Sala
zamanla iki anlaşma insan olduk- Yal hattin B. Ahmet efendiyi döver
nız o da benim gibi on parasız bir fa. ken validesinin de dondurmacı
kirdi.. Ben iki kişi için pek ala çalışa nın husyelerini sıktığı bildirilmiş
bilirdim. Evlenmeğe karar ,·erdik bay- tir. Polis keyfiyetten derhal müd
ramda düğünümüz olacaktı .. En-elden dei umumiliği haberdar etmiştir. 
verilen kararlar insanı hep yarı yol· 1 Dondurmacı bunu ölmeden evel 
da bırakıyormuş meğer ... Bir az daha kahvede de söylediğinden tahki
paralıca birisini bulduğu zaman, ken- katın tamiki ve otopsi için cese
dini ona ~attı .. Den de onsuz yap yal- din mezardan çıkarılması lazım
nız kaldım. Ve münzevi, insanlardan gelmiştir. 
bllhas.sa kadınlardan uzak yaşamağa ÜskUdar cinayeti etrafında 
başladım. Beş sene evvel bir kış ak- dedikodular var 
şamı, geç vakit kapım çalındı, bir az Evelki gün Üsküdarda bir 
sonra kulübemde genç bir kadın yal- cinayet olmuş ve Nuri jsminde 
varıyordu. bir Berber kayınbiraderi posta 

- Ne olursunuz çocuğum dünyayn müvezzilrği eden Nurettin tara
gelinceye kadar sizin yanınızda barına- fından evinde biçakla öldürül-
yım. müştür. 

Evin kilçük beyi onu bu hale getir- Cinayetin sebebi basit bir 
mi.o. H oğlanın babası meseleyi du- kavga olarak gösterilmekte isede 
yunca bu fakir kızı kapı dı~arı etmiş. işin içinde kast olduğu ve Nuri 
Sordufum ~nınllerden anladım ki, o efendinin mirasına konmak için 
da kendfnf bir kaç ~'t elbise bir a1. kayınvalidesi tarafından öldür
para n sıc4k yemı·k için satmış. lüldüğü de muhitte dedikodu 

Ha7ır ben, tca.bında bir küpe için şeklinde ıöylenmektedir. 

Anadoluhisar ve 
Yeni mahalle 

Belediye mevkiiıide 'Haziran 6 ila 12 

Kanlıca iskele civarında ,, 13 ,, 14 
Çubuklu Mektep• yanı~da ' ., 15 ,, 16 
Paşabahçe Arnavudun kahvesi ,, 18 ., 20 
Beykoz Dairede ., 21 ,, 27 
A. Kavak Kavakta ., 28 ,, 29 
Balada gösterilen günlerde ve mevakide esnafm ellerinde 

mevcut mevazin ve mikyasatla dirhem ve ölçeklerin memuru 
mahsusu tarafından rüsumu alınmak suretile damgalanacağından 
alakadar esnafın mezkur mahallere müracaatları İlan olunur. (761\ 

Yeni sene münasebetile e.snaf yedinde mevcut bilii'mum te
razi, dirhem, kantar, paskül, arşın, metre ile hububat ve mayiat 
ölçülerinin bil muayene damgalanmasına 6 Haziran 931 tarihinde 
başlanacak 15 Ağustos 931 tarihinde nihayet verilecektir. Bu 
müddet zarfında hangi mıntakada icrayı ticaret edenlerin hangi 
gün ve nereye müracaat edecekleri aşağıya yazılmış olduğundan 
alakadarların müracaatla mevazini damgalatmaları ve bu müd
detten sonra damgasız görülecek mevazin esbabının . umuru be· 
lediyeye müteallik ahkamı cezaiye kan~nunun maddei mahsusa
sına tevfikan tecziye edilecekleri ilin olunur. 

Merkez mıntakası 6 Haziran ili 26 Haziran 931 tarihine ka
dar iskele zabıtai belediye kulübesinde. 

Beylerbeyi nahiye mıntakası 27 Haziran ila 16 Temmuz 931 
tarihine kadar Beylerbeyi nahiye merkezind~. 

Kısıklı nahiye mıntakası 17 Temmuz ili 26 Temmuz 931 ta
rihine kadar Kısıklı nahiye merkezinde. 

Doğancılar belediye merkezinde son defa olarak 27 Temmuz 
ila 15 Ağustos 931 tarihine kadar vezinlerin damga muamela
tına devam edilecektir. 

nen tebligata rağmen gelOJt" 
diğinden mumaileyh namına ~ 
yap kararı tastirine ve ınabV 
ikameti meçhul kaldığmdan teb' 
ligatın ilanen icrasına karar ~ 
rildiğinden muhakemenin mu? 
lak bulunduğu 15-9-931 pa a 
tesi günü Kütahya asliye buk:~ 
mahkemesine O"elmesi veva "' 
vekil göndermesi tebliğ ma. P 
mına ka;m olmak üzere ıJ 
olunur. 

lst. 2 inci Ticaret mahkemesindeıı: 
M. M. V. Is. avukatlığı tarl' 

fından Is. Balıt.ı pazarı Hava ı-1•~ 
ı No. 6 aleyhine ikame oıoıı~ 

897 lira alacak davasında~ d t• 
layı kendisine yapılan teblıl' lı' 
mubaşir tarafından davetiye ı• . 
rma verilen meşrubattan nıuıı>;ı, 
Heyin ikametgahının meçhul ıJ' 
duğu anlaşıldığından hukuk u•41 
lü mu ha kemeleri kanununun 1 Jı 
inci maddesi mucebioce hakk•~.dı 
1 ay müdd~tle ilanen teblıJ~j 
icrasına karar verilmiş ve yef ,ı 
tahkikat 23-6-931 salı günü ~--
14 de talik kılınmış olduğu~Jı( 
yevm ve saati mezkurda .~! t•1" 
mede ispatı vücut etmedıgı .~ 
dirde kanunu mezkfırun 398 ı tf' 
maddesi mucebince hakkın_d~e1'' 
yap kararı ittihaz oluoacagı ,e 

··ıe 
liğ makamına kaim olmak i.I 

ilan olunur. (931-395) __.,/ 

Is. ikinci ticaret mahkemesindeıt: ti' 
1 - t• ı M. M. V. js. Avukat ıgı ıı•' 

fından is. Balıkpazar Ka bİ,,e 
Han 12 No. Nahit Ef. aleY ~(I 
ikame olunan alacak [540] 

1
,. 

davasından dolayı kendisine,fııı' 
pılan tebligata mübaşir tar jle" 
dan davetiye zahrma . feri~·· 
meşrubattan mumaileybın .. ıı· 

d 
·u , .. 

metgahınıo meçhul ol ug ub•: 
şıldığından Hukuk usulii

1 
fı jısel 

kemeleri kanununun d• ili' 
maddesi mucebince hakkıll r '(~ 
nen tebligat icrasına k~r;.6'9~l 
rilmiş ve yevmi tahkikat ~ tı11~ 
Salı günn saat on dör 91~ ~~ 
kılınmış olduğundan ye de Jf 

saati mezkurda mahke~ede lı'i 
pati vücut etmediği ~ak.d~,dde~, 
nunu mezkurun 398 ıncı 1'•r' , 
mucebince hakkında gıyaP "'"'' 
ittihaz olunacağı tebliğ (IJll olıf 
na kaim olmak üzere ilaO 
nur. (931-459) 
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[ Mektep Müsar;ıereleri 
Zonguldak Orta mektep müsameresi 

Jimnastik ,enllklerl ve kUçUklerin çay ziyafeti 

~lt 
"- SPORUNU DAl~IA TERC111 

f)•k· EDERiM 
eli Üdar orta mektebinden Nedim 
~ llor ki· 

l'a Spo
0

rlarını daima deniz spor-

Sporu çok severiz. 
Bazıları kara sporu
nu tercih ediyorlar 

larına tercih ettiğimin sebebini kum.ca 
izah edeyim: 

- Kara sporu ile her zaman hat. 
ta daima meşgul olmak kabil oldu~un 
dan onun iyiliklerinden daha çok isfı. 
fade edebilirz. 1 

._ .. __________ Halbuki deniz sporu ancak ynz:n bu bir ihtiyacı tabii gibidir. Esasen ka dahilinde fevkalhat istifade ediyorum. 

<len,..}Jk Anketi yapılabildiğinden onun iyilikleri yal. ra sporlarından (futbolü zaten se•;. Zaten spordan da maksat ,·ücudün ten 
~ nrz birmevsime inhsar ediyor dem~K · mem). Diğerleri de yazın o müz'iç öı- miye ve istifadesinden başka bir eşy de 

tir. Binaenaleyh kışın deniz sporhm caklarında ne yapılabilir \:e ne de ya- ğildir. 
bizim için hiçbir faide temin edemez. pıldıkta istifade kabil olur; bina berin Spor kendi şeraiti dahilinde yapıl· Q~ .. l 

ç er size soruyoruz 

l"-tl 

Geçen hattaki bilmecemizi 
halledip mUkefat kazananla• 
rın listesile yeni bilmecemiz 
ve gençlik haberlerimiz arka 
saylfamızdadır. 

• 1 ..-. ' : ,,..··'. • ... • 'i 

aw•rw 

VAKiT 
Gençlik sayıfası 

Müsabaka kuponu 

31 Maps 1931 

i!im: -----------------
Adru: 

,._:~nler başhyor, en çok 
-..._ derslerden korkuyor· 

-~ "için ? ~l~e yazınız? 

lşte bu sebeplerden ve kara sporla yazın ~ok sevdiğim ,.e tercih ettiğim ı-.~ sın da nasıl olursa olsun mes'ele yapıl 
n ile daimi ülfetler tahtr tesirine!.! ra sporlarının küçük bir kısmını kal- masındadır. lşte benim kolayıma geldi 
onu deniz sporlarına tercih ettiğimi ict dırır, ve yerine bilmecburiye deni7. ği için böyle bir usul tald~ etmchk-
dia ediyorum. 1\fnamafih yazın hatta sporlarından bazısını koyarım. yim? Ne dereceye kadar dogru olup o! 1 
i
kam sporlarını kısmen ihmal ederek Bilmem benim içtihadım bu. Belki ; madığını bilmem. Yalnız bildiğim biı 
deniz sporlarile uğraştğımı da sakl'- haşkaları için aykı~ı gel~~.ilir . Fak~t , şer v~rsa o da muhakkak olan istifa 

Bilmece halli: -----·-----

___________ .. , yacak değilim. Çünkü yaz me\'simi için ben bu suretle takıp ettıgım prensıp demdır. \••••••••••••••• 



iöiii&iiiil 8 - VAKiT 31 MAYIS l~Hl 

Geçen Haftaki Gençlik Bilmecemiz 

Bilmecemizi halleden, mttkafat kazananlar 
Geçen haftaki gençlik bilmecemiz paşndnn l>oğan B. 17 - JC O. M. Eni· 

Geçen haftaki bilmecemiıin sureti e H. 1 - Cümhuriyel kız ortame!<te 
halli şudur: Gavrizankar, Nero İs· binden Nüzhet il, 19 - Galata aray 
t&nbul. Kartal, Balina. Doğru halleden :;74 8ami B, 20 - Haydarpa~a ayrılık 
ler 11rasındn ~ekilen kur'a neticesi şu çeşme :36 l.eman 11, 21 . aTtbikattan 8J 
dur: Şermin il, 22 - Selçuk san'atten l(ı] 

ABON.E KAZANANI.AU Perihan JI, 2:~ - Gazi O:sman paşnrlan 
l - Vefa orta mektebinden 36' He 144 r~'e\' fik H. 24 -

fit B, 2 - :Nişantaşı Muradiye GaJipl Bekçizade Mehmet B, 2:) U~ 
dede 6 .ı~o Hakkı B, 3 - lleşiktaş Şen- küdar lnadiye Sokak 32 Binnaz H, 
lik dede Feriha H, 4 - Büyükada l•'rnn Bu haftaki bilmecemizi karilerfoıiz 
sız mektebi talebesinden Fikret Bey, den ancak bu kadar ~enç doğru hal-
5 - Bakırköy Necla Necmettin H, ledebilmi tir. 

KOLONYA KAZANANLAR 
1 - P. T. 'l'. memurlnrmdan H. 

Kmıal B, 2 - Erenköy fırın okağı No 
73 Vefika H, 3 - Saraçhancbaşı G. J{e 
mal D, 4 - Galata komi yoncu Ruhi 
B, 5 - Üsküdar çıkmaz sokak Cemal 
il, 6 - Samatya Nüzhet Kemal n. 

1 

Yeni bilmecemiz 
Yeni bilmecemiz şudur: 

ı 2 3 4 

:KiTAP KAZANANI.AH 
1 - Vefa orta mektebinden Ekmel 

2 

B, 2 - llkmektepten Necdet B, 3 - 3 
Cümhur:iyet kız orta mektebinden N::z 

1 

1 
het H, 4 - Bostancı Suat H, 5 - Jstnn 4 
bul kız lisesinden Nimet H, 6 - Gazi 
Osman pqadan Rifat B, 7 - Ga1ata· 
uray lisui Hayrettin Faik B, S - Ye 
fa orta mektep 310 Necati n, 9 - Sa
matya ismet B, 10 - Galatasaray Ji. 
sesi :619 Hikmet B, il - Çemberlitaş or 
ta mektebi Ahmet Reşat B, 12 - Ga. 
Jaiasaray lisesi 871 Turhan B, 13 -1 
tanbul Samatya hat boyu Arif n, 14 -
Fatih Altay mahallesi Müezzin okak 
Numara 11 Cemal B, l5 - lstanbul krz 
erta mektebi Nermin Arif H, 16 - (fs 
küdnr orta mektebi 241 Fahir iB, 17 -
Çemberlitaş orta mektebi 149 Celal D, 
18 - Ak aray Emine Semiha H. 19 -

Yukarıdaki murabbalara o su· 
retle harfler koyunuz ki ıoldan 
sağa ve yukarıdan aşağı okun
dukta: 

1 - Bir ıonbahar meyvası. 
2 - Meyüsiyet. 
3 - Yivli çivi. 
4 - Asmak masdanndan mü· 

zari olsun. 
Bilenler arasında kur'a ile 

(lSG) kişiye hediye verilecektir. 

----~----------------~---M n hm ut paşa komisyoncu Esat Bey. 

1 1 ~AY KAZANANLAR _ Gençlik Haberleri _ 
1 - Fntlh Sofular 102 Kenan B, Ad d ilk 

2 - Hahcıoğhı lisesi 1786 Behiç B, 3 apaz&rID 8 genç 
- Istanbul kız ortadan llasime H, 4 Spor bayramında orta mektebin 
- De\·let matbaasından Mustafa Bey, m vaffak u 
!i - Gazi Osman paşadan 271 Nazif u ıye 
B, 6 _ Erenköy No 6 1'Ma H, 7 _ Ca•t Adııpnzuı muhabirimiz yazıyor: 
kurtaranda l\lelck lJ, s _ Galatasaray Bu seneki idman ıenlikleri ge• 
lisesi Osman.Naci B, 9 - Erenköy Pe çen seneye nazaran daha müte
rihan Nedim il, 10 Gazi Osman paşa- kamil daha cevval olmakla be
dad 40:> Mllfıthit B, 11 - Vefa orta m~k raber programlar da daha zengin 
tcbhtaen 03 Fikret B, 12 - Falata C,. bir suretle tertip edilmiştir. Bil· 
Kemal B, 13 - Cemal Hüsnü B, 14 -
Jstanbul Ji esinden Rakım B, lj _ lo hassa çeYiklik itiyadını Yeren 
da Cemal Rey oğlu Demir n, 16 _ hareketler şenlik esnasında pek 
Haydarpaşa 1 met B, 17 - Topkapı şayanı dikkatti. Şenliğe, kıı ve 
Çıkmaz sokak Ruhi B, 18 - Aksaray erkek talebe ayrı ayn ıemalarla 
bostan sokak Türkan H, 19 - Yenikapı çıktılar. 
istasyon ~h"nrında lsmet B, 20 - Oda 
köy fırın sokak neyir H, Orta mektebin gerek fikri ve 

KART KAZ.ANANLAR gerekse bedeni sahada göıter· 
1 - Gazi Osman paşadan 459 Ziver diği bu elle tutulacak derece· 

B, 2 - Kabataş 1i e i Vahdettin B. 3 deki faaliyeti ,ayanı taktirdir. 
- Beşiktaş Şenlikdedede mezarlık so- lstanbul gençler tema,a 
kak Mehmet B, .t - Kadıköy Suna Gül grupunun bu akşamki 
benklyan H, 5 ...: Gazi Osman un adan mUsameresl 
Rauf J met B, 6 - Beşiktaş Şenllkde 
de Şevket B, 7 - De\•let matbaasından lıtanbul gençler teınaıa gru· 
H, Mübeccel B, 8 - Kadıköy hasrıcı so punun bu akıam 9,5 ta Sultanah· 
kak Kadriye H, 9 - Beylerbeyi Esat metteki merkezinde bir müsame· 
B, 10 - Vefa orta mektebinden 36~ re verecektir. Bu temsilde Er
löo B, ll - Vefa orta mektep 10, ıre- tuğrul Muhsin B. in naklettiği 
nan B, 12 - Beylerbeyi sepetçi okak (Fener bekçileri) ismindeki bir 
Esat B, 13 - Gelenbevi orta mektebi 
Ahmet Cemal n, 14 _ Gazi Osman r.:ı perdelik facia ile Mahmut Y esa· 
pdan 314 Fikret n, 15 - Vefa ortn ri B. in (Soyulan hırsız) isminde
mektep 237 Fethi n, 16 - Gazi O mnn ki bir perdelik komedisi verile
............ ıuuıumıumıııııııınıırn11mııııı111rm cektir. Daha başka numaralar da 
tazam yaparım. vardır. gençlere muvaffakiyet 

Darülbedayine girmek taraftan d'l . 
d ··ı· B ı·· ·· J> r 1 1 erız. egı ırn. en ama orum. ro es) one . 
çalışmak dola),sile kayda girmek işim<.' Temaşa grupul ndak1ı oynanacak 

ı b · · k ' b · yen eser er ge mez en şuna emınım ı enı mec- 'f 
buren çalıştırmak isterlerse muvaffal\I emaşa grupunda bu yaz oy-
yetim yüzde yüz akim kalır. Ben zev. nanacak eserler ıunlardır: 
kim için sahnede çalışıyorum. Çalış- Darülbedayide son zamanlarda 
mamda bir menfaat yoktur. sahneye konan (AP T A L) is· 

Av.nıpa artistleri hakkındaki fikri mindeki bir perdelik komedi, 
mi soruyorsunuz.. H. Avni B. in (Bir akıl faciası), 

"- Sempatileri kunetli olan nr· 
tistler benim i~in çok yiik elınis ar· Sami B. in üç perdelik (Bllyük 
tistlerdir. Sesli sinema neticesi oln rak ! bir günah) ( Kim haklı ) ko· 
nazarı dikkati celbeden birinci derecc j medi (Şüphe) iki perde facia ve 
de rol sahiplerinin hepsi sempatileri gene Mahmut Yesari B. in en 
kuvYelli olan artistlerdir. son yazdığı ikı perdelik bir ko-

Janet Makdonald en ~evdiğim ka· medisidir. Bu üç ay içinde her 
dın arti Uir. Mori Şö,,aıye ile lı>Lİİ· hafta temsıl verilecektır. 
liktcn ayrılmıyan Milton benim için Eöe·f 
rimli arti tler meyanındadır. 1 Gençler Topkapı sarayında 

- Arkadnslarınız hakkmdut.ı fikir Geçen pazar günü Vefa orta 
leriniz?.. ı mektebi son sınıf talebesi 

- Hepsi kıymetli gcnclerdir. lleıı 1 muallimleri Liıtfu ve Nimet B. 
sini ayrı ayrı seYerim. ı lerin delaleti le T opkapı ve asarı 

Bu şen aençtcn ,.e .. anıimi arl\adaş- I atika müzelerinı gezmişler ve 
lanndan aynld1m. 

1 

Osmanlı Türkleri tarihi hakkın-
Ntcmetföı Sabri da malümat almışlardır. 

Belediyede : 
Vergllerln toplanma şekli 

Belediye, yol vergisi, beledi
ye vergileri, belediye cezaları 
için ayrı ayr1 hb.ldar fUllanı· 
yordu. Bu halin fazla masrafı 
mucip olduiu gibi dbayctin de 
bir elden geçtiği için intizam 
dahilinde cereyan etmediği gö· 
rülmüt ve hazirandan itıbaren 
bu reıimlerin belediye mıntaka
larındaki bir tahsildar tarafın
dan toplanmasına karar veril· 
miştir. 

Bundan başka vilayet, bele· 
diye, idarei hususiye vergilerini 
cibavet edecek ol11n 29 tahsil 
şubesi hu işleri daha kolaylaş· 
tıracaktır. 

MUstahdemlere hUvlytıt 
cUzdenlar1 verilecek 

Bilmeyen Kalmas1lnl 
FEVKALADE 

~o~ (o <o o ; kristal . 
~~1';b' Rakısının~ 
ıı ~ ~ ,d/ esbabı rüçlıam ~ : 
~ (/ şunlardır: ~: 

1- lstanbulun en latif memba suyile sondurulması 
2- Uzun müddet fıçılarda dınlendirilmesi 
3- Çekirdekten yetişmiş bir san'atkarın ihtimamile taktir 

edılmesi r 
4- Bu ftç şartı esasiyi cami Kristaldan başka bir rakı yoktu · 

lstanbulda bulunan 10 müs· 
tahdemin idarehanesi sahjplerin
den 9 zent dürt bele4iyede ik
tısat müdürü Kemal Ömer be· 

yin riyasetinde bir içtima yap- iili,~==.1:. Bursada gu·· zel bı· ·ı· balo ve · 
mışJardır. idarehane ıahipJeri- ifff 
ne yeni bazı talimat ve beyan· i=lj 
name Yerilmiştir. Beyannamelere .Ih! neş'elı" bı·r Ulud'agv seyahati 
minin isimleri yazılacak ve be· M if 
idarehanece kayıtlı müıtahde- 1 

d 1 Haziran ortasında Bursanm T opbane bahçesinde aar. 
le iyeye gönderilecektir. Beyan- ı 
namelerdeki müstahdemin mua· i:j: cemiyeti Bursa talebe yurdu menfaatına güıel bir balo ver -
yene edilecek ve kendilerine hü- il1 i lecek ve balonun hitamından itibaren yirmi dört saat ıonr~ 
viyet cüzdana verilecektir. idare- ! ! otobüslerle Uludağa hareket olunarak neş'eli bir dağ gezinti•• 

hanelerden kayıt ücreti olarak 1 n yapılacaktır. 
onar Jira alınn11ştır. pii Bu gezinti, sabah, öğle, akşam yemekleri ve seyahat oto-
Adi tenekeden plAka memnu 111( büsleri yurt tarafından temin edilmek şartile üç lira olacaktır· 

Bazı otomobillerin tek pli- lffl Baloya iştirak hakkını temin eden bilet bedeli beş lir~?•'· 
ka kullandıkları gibi bazılarının !fü Fakat bu biletle bir aile reisi yanında üç Hanım getircbılıt· 
da ~di teneke üzerine yazılmış Hii Istanbulda bu baloya ve bu gezintiye iştirak etmek arı~~ 
ve kaydiyesi verilmemiş plakayı ı M ..,. 
hamilen ilceleri müşteri tatıdık- jfü sunda bulunan ailelerin 10 hazirana kadar Bursada aa 
lan iörUlmektedir. Dün kayma· sm cemiyeti Talebe yurdu müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır· 
kamlıklara bu halin önüne ge· 1 ~m Elbise hiç bir kayda tabi değildir. f 
·ı . bild. ·ı . ti • :-·····-··:::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~ çı m es ı ın m ıı r. .: ::::::::::::::: ::::::::: :::::::::: :::: :: ::::: :::: : ::: : ::::::::: ::::::::::: ::::::::::::::::::::::::ii!~ 

Bakırköy Tapu Müdürlüğünden: 
tarla tarla bahçe bahçe metruk hane 

dönnm dlSnüm dönüm dönüm ve bahçe 
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Feride hanıma 

,. 
Oımid"ffasaır ağa 

" " 
,, . ,, " " YusufOsman ağaya 

" " 
" it " 

Ahmet zevcesi Ra-
bia hanıma 

" " " 
Iımail A!i efendiye 

" 
,, 

" 
" " " 

Ali Ziya efendi 

" " " 
" " " 

Adem Ali efendi 

" " " 
" " " Cemal Hilmi beye 

" " " 
,, tt " 

Hüseyin Ai~c H. a 

" " " 
" " " 

Emine hanıma 

" " 

Sotiri oğlu Kostiden 
Vangel oğlu Nikoliden 
Domini oğlu Tanaştan 
Y orgi oğlu Minadan 
Vasi! oğlu Minadan 
Uya oğlu Hristodan 
Dimitri oğlu Nikoliden 
Sotiri oglu Kostiden 
Eleni oğlu Yuvandan 
T aranda fil oğlundan 
Hristo oğlu Kiryakodan 
Y orgi oğlu Minadan 
Zani oğlu Yaniden 
Dimit ri u ~lu Nikoliden 
Zani oğlu Yaniden 
Marika binti Hristodan ·dl 
Tarandafil ve Horos Kostı ,, 

" ,, 
Y amandi veledi Yankoda0 

Kostanti ve Hristodan 
Bakkal Yorgiden 
Fılip oğlu Mıhalden 
Kalyopi ve Katrina M. ded 
Todori veledi Manoldan 
Vasil Dimitriden 
Y orgi veledi Polıhondan 
Vasildcn 
Kostanti ve Hristiden i 
Azmirak·Petro·Orany-Tir•r-,, 

" " " " " " " 
" 11 Aptülkadir Cemal Dimitri veledi Yaniden 
,, 11 efendiye Haralmbo Vasilden 
,, 11 ,. ,. Niko Pandaliden 

11 " Hüseyin oğlu Mus· Nikola Katrinadan 
8 2 1 11 ,, ,, tafa ef. Kosti veledi Mihalden 
4 11 ,, ., 11 11 Manol Yorgiden · 

Ceman 279 48 24 24 Yek un o' 
Litroz karyesinde balada isimleri yazılı metruk baneltr ile 72 dönüm bahçe ve 279 t13'\e' 

tarlalarm kezalik yulcarıda isimleri yazılı kimselerin iskanı adılerine tahsis edilmiş. Kayıtıarırı~.,d' 
sadüf edilmediğinden senettsiz tasarrufatı kiyasen muamele icra kılına.cağından bu yerler üıe'

1

or'' 
resmi rehin ve haciz gibi alakaları olanların hir ay zarfında Bakırköy kazası tapu idaresine ıt1 
caatları ilan o!unur. 

• • ıt 

Hayrullah oğlu Aptullah Ef. hane maabahçe tarla Avas köyünden Hristi 
Andon veledi Yani 

,, ,, ,, ,, 1 8 tarla Kaıak Andon 

~ 
c:tt" 

Yaniden .ııı 

,, ,, ,, ,, 16 Angelıko 
,, ,, ,, ,. 1 'l Angeliko ,P 
Anı köyünde balada isimleri hizasında yazılı emval mezkur köyde ve balada ismi ya:ı•1~, ti' 

maileyhe iskinı adi ıuretile tahsis edilmiş olduğu kayıtlarına tesadüf edilemediğinden senet~~1ı•" 
sarrufi kiyasen muamele icra kılınac&ğından bu yerler üzerinde resmi rehin ve haciz gibi ala 
olanların bir ay zarfında Bakırköy kaıası tapu memurluğuna müracaatlları ilin olunur. 
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' 

~~4 ~~ 8 ~ 
~ ~,. bı'b• b" "h . d 
1 ltih 6 ı ır nı ayetı var ır. 
tıı, ~•~eti 11 B.. ucundan o su· 
~i tt~ij~elidir ki (şekil 2) üçün
~ ~lil c görüldüğü (0) gibi 
it ~ta Jlcl~Pmak kabil olabilsin. 

ı ''~il llgrnelerde olduğu gıbi 
) dqiu .. (şekil 3 ve 4) de gö
~14r. v'l.ere geçmesi için yer 
,\ı~ .e «Tn başı elmaslatda 
~ak R•bi ( şekil 5 ) üzerinde 

, ~ .. \>~ tnuhtelif şekillerde sa
!1tı h licuda getirilir. Bu satıh
') 'ite . 
~il (g tınde keskin hır çakı 
\t~aıct:;'et ince) bir rende ile 
~ ltr Ve ya gayri muntazam 
·~it.il ~ilpılır. ( Şekil 6 ) elde 
·~~11le U.. düğümler kumaşın 
~ıtlttd R0 te beyaz, siyah ilah. 

\ı e "r· l k 1 ttıı·'llreu 1Po in,, le ap anır. 
~1~t e annenize veya hem
~~ bi "ere bileceğiniz şık ve 

' t hediye ddc edilmiş 

9 - VAKiT 31 MAYIS 1931 ~ 

Say fası 31 Mayıs 
Tarihi Hikaye 

Ninemin masallarından 
\azan Ud<an Bedrenln 

arkasından bak Şeyhulislam H. 
davaya başlıyacak ve nasıl dava 
yaptığını görürsün. 

Bunun üzerine Padişah çok 
teşekkür etmiş bir az sonra kadı 
~eierck postun üstüne çıkmış 
ve uzun bir çübuk içmeye 
baştnmış biraz sonra içe· 
riye bir adam girmiş davasını 

anlatmı' ve bunun üıerine diğer 
adam içeriye girince doğruca 

şeyhülislamın oturduğu post yanma 
gitmiş ve cebinden çıkardığı 

bir kese altını kimse görmeden 
post altına koymuş; bunun üıc
rine şeyhulis!am ef. yerinde 
doğrularak: 

- Sen haksızsın bu haklıdır. 
ı diyerek diğer adamı kovmuş. 

Bunu dişardan seyreden padişah 
pek ziyade kızmış fakat kendi
sini belli etmeden: Kahya ef. de
miş şeyhülislam ef. davayı uzat-
sın ve çubuğunu kısaltsın !,, 

Ve kahyaya teşekkür ederek 
ayrılmış~ doğruca saraya gı

derek şeyhulis1imı huzuruna 
çağırmış ve onu yaptığı haksız
lıktan dolayı azlederek idam et-

A A 

R R R 

Yukarıdan aşağı. 
1 - Kışa mahsus beyaz mad· 

de. 

11111.-J ................. .. 

VAKiT 
Çocuk sayıfası 

Müsabaka kuponu 

ı sım : ,-----·-----

Adres : ,----·-----

Bilmece halli: 

1 
• 



~ıo -VAKiT 31 MAYIS 1931 
valf ali B, 12 • .,..,, nta •e111ıllııi J'Mt 
B, 13 - Vefa orta mektebi 316 Nttati 
il, 14 - İstanbul Vefa meydaaı '7 ~o 
NNlme H, 15 - Kızıltoprak Matlle H. l• - Telgraf muhabere m•Mdtll A,.. 
tlllah B, 17 - Gafata8aray Süreyya 
Tnflll B, 18 - lh•n Hallln B, ıt -
Uskiklar ~·~re ca4Mei M. ~•• 
B. 20 ·- Sultanahmette Diıttlartyf 22 

Atlllyedtt 

Kadın hAklmler 

Afta .. nmı dalla mahkeme 
azahğına tayin olundu 
Hul<uk mtzunu hanımlardan 

aft111 daha 111ehkeme aza müli
ıimllklerine tayin edi lmişlerdir. 
Bu heaflllat, lStanbul hu~uk 

fakülteeinden mezun Suat, Mu· 
an~ı. Zübeyde, Hikmet, Anka
ra lru"uk mektebinden merun 
Muammer •e Sabriye hanrm'ar· 
drt. Suat ve Muaızez hanımlar 

l•tanbul mahkeme!erinde, Zü
betde ve Hikmd hanımlar İz
mir mahkemelerinde, Muammer 
ve Sabriye hanımlar Ankara 
mahkemelerinde çalışacaklardır. 
izmir mahkemHinde çalışan ka· 
dm hikimlerden Meliha hanım 
lstanbula naklolonmuştur. 

Necat Tahsin Bey. 
KART KAZANANLAR 

1 - Gaai OHuln ,.,.dan 271 Nızif 
B, 2 - Halıcıoilu' 1621 Salihattin B. 

3 - Galatasaray llHsi Hayrettin Faik 
B, 4 - Amerikan mütalea salonundan 
Hasan Fehmi B, 5 - Gazi Osman p::ı 
şadatt Trvffk B, 6 - \' ef a orta mektf· 
bi 'iZi Fehftlf B, 7 - Gali Osman tta· 
,~ulan 5"70 JMtan B, 8 - ~uJtanah
mettı Sef'IM H, 9 - Pertevneraı ffM. 

sin•• Nad Safa 11. ıo - GelnbeTf er 
ta .ekkW "81 Ah•et Ce .. l Bt 11 -
Kadrlrö7 Şevki Der sokak Suna Gül
benkiyan H, 12 - Galatasara lisesin-
den 1076 Nejat il, 13 - Beşiktaı Şen· 

lik dedede Şevket B. 14 - Senbenua. 
dan Mehmet Fahrettln B. 15 - Gui 
Osman paşadan 314 Filcret B, 18 - M. 
but B, 11 - A. M. O. (.. Nejat Bey. 
18 - M. O. K. Enise H, 19 - !ytp er 
ta ••k~bl Ceınal Amf B, 28 - Gala 
ta8aray Jillesi 619 M. Hikmet B. 21 -

Çelhbetlitaş etta mekt."1 Ahmet Re

şat 8 1 22- - Galaıuara1 Ja..i Turha• 
B, 23 - M. lızet B, 24 - Saınat7a 
Uzman H, 2.5 - Kız orta mektebi Nt.r-

min Arif H, 2S - Gelenbevi orta mt>k· 
tebi 251 Sai mB, Z7 - ~nbenua lise
sinde Ferit Sabih B, 28 - M. O. Ç. 14!J 
Celll B, 29 - Samatyt 1smet H. M -
Gelenbe11f orta Mektebi 8 Celal Seflk 
B, 31 -6 Fatih Altay -.ahallMl CeM&I 
B, n ...., hfal1e aakJai8tl ttlu Vefa 
Baha B, 33 - Gazi O. P. O. M. 6t Jlııuf 
ismet B, 34 - Gaai o.man ,ap Rlfat 
B. 3:> - SeyriAefain baş acentesinde 
Nebile Nnım H, 36 - Devlet matbaa 
sında Hasan MUbetcel B. 3'7 - Can· 
kurtaruda '.No 14 H. Melek H. 3S -
Dnlet matbauında Mustafa B, 39 -
Onuncu ilk mektepten 'ntrkln N.ari 
YJ. 4b'- Be~iktaş Senlikdedec1e Meh
met B, 41 • Beşfktq Ş.nlikdedede hay 
riye H. 42 - Nişantaşı Muradiye Hak 
kı B, 43 - FaSlh Şe1118 pen&kirı Mu& 
tafa B, « - Gazi O. P. 4a9 Ziver li, 
4=> - Kabataş trkek ll~esi Vecdi Bey, 
46 - Ni)'azl Silat H, 47 - Vefa orta 
mektebi !a9 Muetafa B, 48 - Yefa orta 
mektebi 2:>1 'lteaızi 8, 49 - Vefa orta 
mektebi ~2 tbo B, ~ - t. O. M. Fat
ma H, 51 - Fatihte peruklr dtikkAnı 

Y fni tayinlerle, kadın hl· 
kimler c!ol&uıa baliğ o! muştur. 
ilk icadın hlkim Neıahet hanım· 
d11. Ankarada çalışmaktadır. 
ikl11ti.t Beyhan hanımdır. Üçün
clıiit de ~mdi ırmirden istanbu· 
la aaklunan ~eliha hanımdır. 

Zevce katlll lylle'tl 
Betiktafta karısı ıclil H. ı Öl· 

dOren Şevket B. , kendisini de 
uıtura He gırtıaf,mdan yaralamıf· 
tı. Maznun, hastanede iyıleşmiı, 
dfin adhyeye gônderilm f, tevlci· 
faneyt= nak1olunmuştur. Evrakı, 
mOstant·klite ,·erilmi$tir. 

E .. t Toptanlnln mira•• 
Mütareke eınaamda Arnavut· 

fuk hlikiimttti reiei bulunan Esat 
Pı. T optal'İnİn baıs varisleri ta
rafından, Esat Pt. nın harrmi 
Şaz. ye H. aleyhıne bir buçuk 

milyon lirahk emlAkin ve nulrn· 
cun ietirdecla taleltUe lıtal'l:ul 

üçftncO huku~ mahkemt11inde bir 
dav4 açılmııhr. davalı tetkik 

eden tahkikat hakimliği. bu hu 
ıuata Fransa ve Arnavutlt•k ~O· 
kümetlerlnden batı 'eyler sor· 
muftur. Bu emlil< \•e nukut, o 

zaman Pt- nm ölmni üzerine, 
baremi Şasiye H. a intikal d111it· 
ti iatil4mlara cevıp geldikten 

IOllrl, dava, tahkikat bakimliiin-önünde Mehmet Bey. 
52 - Şifli Ahmet Bey, 53 - den mahkemeye verilecektir. 

Vefa etta mek\tp 2ft Nacl E1at it M 
- Topkapı Y•r B. 55- Srenkly Ay O BUL M . ..l\ CA O 
te H, 18 - Pndlk Malamure H, SF - 1 2 3 4 ~ r, 7 f' 9 1 O l l 
Vefa orta mektebi 93 Melih 8-ml Jl, 1 n ~ 
S8 - Vela orta tMkUM 146 Cihat B. 2 i' E ı • E S* A 5 · 
5t - ~uaçh&M hafi l•et B, • - Pa . 

1 

tlll Hamtlt B. ıı - lataabal li8eel ca 3 . E L ı N A :r Ilı ~ 
Up e, n - ı:reeköy tınn 110kak Sabo 4 E L M 1 i H 111 8 A L A 
rt B, t3 - Vefa orta •ekteblMea M 5 E i L A H T fi AY 
Maaaffer B, 6' - Kartal h&t M111 Sa 6 11) i H A T A fi E F E 
ftye H, -.; - ErHklr krs lı..t Muu 7 E ıN H' AS E T Mlf 
IH H, 6' - s .enbeaaadaa lllll.S B, 8 s·ıA le -i il) E D E ~ i 
67 _Vefa orta ınett.Madın 2l Orhan 9 L A'T l·-m.ı r- lf 
B. a - Vefadan 436 Yapr B, a - . _ -L~- A~ E T c. K ~H 
Auaray Horhor taddesi TlrUa H, l A ~ • L A f il P il! f IA 
11 Bahkpaun komisyonc:u Rulli B. n 11 i N A Y E • H A M 
- Galata ylksek kaldınna Maiı Ef ea 
dl 72 - Galatauray liMSI 1059 K•an DiJnlclJ bulmacamız,n ha/ .. 
Bedri B, '3 - V•fa orta mektebi Ta- letlilmıı şelrlı 
Jlt B, 74 - lstubut lnı IMi Sabriye 1 2 3 4 S 6 7 8 9 1 O 11 
H, '15 - AIMH ltayat •tktebi Ntl'lllıtl 

memurlanndaft H. Hamdi B, 78 - Ar _ _ ___ _ fil;J 
H, Ti - lsMAll Hakk B, Ti - P. T. N. - ~- ,a 

navutköy Hayriye Emia H, '19 - Erer. _ _ _ _ _ _ _ ti 
köy kız isesi Mahmure H, 80 - Vefa 111 fi 
meydanı Mime H, 81 - btanbul 11· - - - 1ll - - - il -
HIİ Cudi B, Rt - Muallhı mektebin· tlJlfl. flj 
d• Jsmail B. 83 - Tatbikattan Hlk· !filli lliiiı 
m.ı B, 84 - Konya Halil ismet B, Sa I~ .~ il!!: 
- Betfkta' Hayri B, 81 - Anatloluhi- !i'. _ 
sarı Mustafa B. 87 - Beylerbeyi Es:ıt 9 il&_ 11 W fi 
B, 88 - Gelatasaray 1fHBf Ratıp D. J imi. ~ti 

ı• 89 - Çartıkapı çifte apartıman Sabri 11 
B, 90 - Kumkapı Bodos Efendi, 91 -
Kuıdi111 ea•f .ekak R•••ra 90 Rfis· bugdnlliJ bu,macamız 
tem B, 92 - Kandilli kız ortadan .Ni- Soldan uta ,.e yukandan aşağı: 
hal H, 93 - İstanbul Beyazıt Raşit 1 - Pera 11ro,ramı (5), ha11cr (2) 
Bey mahallesi Saim B, 94 - Amelt l.a 2 - Bir kalem markaaı (S) 
yattan Niyazi B, 95 - M. ismet !My, 3 - Arcıflır .. (10) 

Tabiatın "' - 111 ııncısı 
Zümrüt 

Yalova Kaplıcaları 
Büyük otel 1 Hazirandan itibaren açık tar 

12 kişilik orkestra 
Oreller: 7.)· ;)OO kmut. 

Yemekler: Tabldot •sabah, 6ile •e ak,am dallil) 

?2n-4;)0 K~ 
( Oçtıncü •an.ıf otelJerc!e yntek IM'Cburi def:ıldir) 
(Çok ucuz fiatla alakart 1emek btaıanur) 

Banyolar: r.o- 7fi- 1 oo kur ... 

V •• tJ • . 1 inci mevki - :lU lcanlf. apur ucre erı. :! incı mevlci - 20 l.aru,. 

Her türlü malumat için YALOVA cb Kaplaulaı Miidüriüiin~ 
Ye ya 

IST ANBUL da Seyriıefain Umum M&dörllHc lcalemine müraca~ t 

Telef en: aeyoğlu l 7 4.~ 

il 

Horhorunı· Beyo;lu Tokatliyaa yanında ~ 
mektep 10lca '' NoS. 1 

1 lnWllıı •ıruı K.r. 10.3 
T 1- m!IA~l• ı Wat ! O.~ 

. . . . 

~"it• 
IJ rt:" 
..~ 

ı;m:ıt 

it fno:u 

·~·· '"'"• 
"tn't\ll 

~ltt .. 
r rıt•• 
Mart 
zı-.ı 

·~ "' l.t• !\uru, 
l irk ıruı fl1nır 
'-f'n·"Me t.unı 

ı ll~rlı ıı flrııctUa• 
ı fl(lfar Anıtrı~ı 

10 fraıır · rraa~ı& 
IU f »er it ıfp 
O •·rnı. "'lfilı 

l v tıııhını run.n 
~'frank ils'"tCre 
~IAYI fteleaı 

ı tikWia [teae-t 
•I ı.: urnn ; C. eLoslO\ alı j 
·ıltnı A\usıurıa 

1 reıell l•ranya j 
• Ka' fmtnJA,..va 
ı 7.ıncı •• rhıMn 
1 rnıo rı 1111 tuıı 

2 ı 1 f'\ Rnmıova 

ı Ottıır \'tıı"slm vı 
1 \ ~uneı, 'f'\ \"l~I 

• Htr ıı;iın tabahtan ık~:ımı kadı -------·· 

1 
AltNI 1 ~l'lıı 

1 
~ '\leC"ıdıv~ nırıd ş 

~evlet Demlryolları llAnlAre ! .. ".•.•k•n•"".'-..---~-----111". 
Münakaaaaı feab ediıen mahtehf bıaa ve ••ron c.mlan pa· 

1 
z.arlıkla mubayaa edılecektir. Paıarhğa işt ırak ~decel.lerin 3haz.ıran Yiyecek 
931 (8Fflft>ba jPlinU ıaat 1 s le 2050 Jirahlr tnıhaatlarile b;rfikte Toptan rıatlaf 
Ankarada malzeme dairesine mDracaat ey&e.eJ.i. 

1 A•kert 111ektepler Mbn elma komleyonu lllnlart 

Kııo 

2000 Taze f111ulye 
2000 Patlıcan 
1000 Bamya 

.SOO Domatee 
1000 l6panak 
2000 Kabak 
2000 ~emir otu 
~000 Taze bakla 
1000 adet Ear nar 
200 Salça 
SOO T •te bne!ye 

3000 adet Ltmon 
Malttpe piyade abt mektebi için 'yukarıda dnı'ert vt- mi\ctar· 

lata yazıh 12 kalem y11z'ık ıebze ıbaleai 20 Haııraaı 93l cuaaar· 
tui giiDü uat 14,30 da icra ka&.amak ibre kapalı 111rf •r .. tile 
satın almacakhr. T alipleriD tart name eri için kom 8) ona müraca· 
atJarı •• iftirak için de fMlnameai.de yauı. okl•tu fttlrile te
minatlarile birli~ le teklif 1nel-tuplar11n muay' ea aaat•ne kadar 
müselsel numaralı makbuz. nıukabilinde 1.omıı.) oıı ııyc1a&t,oe ı..v-
di ctmoJeri illa olunur. (222 ı 

• • • 
Kilo 

20,000 Taze f aauln 
20,000 Taze kabak 
20,000 Patla can 

S,000 Bamya • 
.C,000 Dom•t•ı 

20,000 Semir otu 
20,000 Bakla 
8,000 Atlet Enginar 
1,000 Salça 
3,000 Demet Mayda•u 
3, 'lOO " Dereotu 
~0.000 adet Limon 

4,000 lıpanak 
10,0UO adet Kıvırcık aalata 

300 Kuru urm•••k 
5,000 Havuç 

15,000 adet Hıyar 
3,000 Doımalık biber 
4,000 Bezelye 

Aslc:ert mektepler ihtiyacı iç n yukarda cirı•~ri v~ mıl:tar1arı 
yazııı 19 kalem yazJık sebze. 'ha esi 20 • Haziran · 931 cumarleai 
j'ilnü aaat 14 de ıcra kılmmak üz.ere luıpalı zarf ıuretlle ıabn 
alınacaktır. Taliplerin ıartnaa:elerı ı'1n Harbiye mekt:.bi saha 

alma l.omı8'yonuoa müracaatları ve iıtirak ıiçin de ıartnamesi.Ve 
yazılı olduiu veçhile lemıut erile birlikte teklıf meLtupl.nm 
muayyen saatine kadar mlaelMI numarals makl:uı mulca'>ilincle 
lcomi11von riya aetiııe tewdi etmele,ri üb o!anw. (~23• 

D·Seltze •lleyv• 
Et - (l\ik»u) l>a~l.ç. 47.54~· 

C'J k: S J 5~ 1\ • f las-r lw zutu: ıj 
OkiJ7.: 28·lH J\ ı\landa · 2.l 1\. 
P~nlr - Pe~ aı ~ aAh tıf!O 

il tılnlu\c reneı.e. ,atsız 12 ıt 
renet.~i 200 00 Luruş. 
Cenerlllı lfı-18 l\. f'ur~• t~ 

Teae utan : ı n~meıl ı 
Mrun•llkr ~ . fıO parıt ti• 
para Kermıaı hırp ı ~ 1111 
h~tur 20 paıa Merde 
oıra Bekleı CYtrlil 2-31\. 11111,,__.M 
"i 8 K. &emlzoba 1.~-3 8'-. 
'ı:tln 4 5 kuruş. 
tapralıu ff rr'ıl nkL:a~· ıo ~ 
U' U$ lapaaak S '2;5 4 • .5 

Kabak ı ıAdanaı 16 18 ı.u 
17· 18 , u·uf. Tazefa•ulf• 
~ uruı Englnar:!ytrli adc diQ· 
CYerlil ııdedı ~ 9 \..uru~ Hly8" 1 

~dtdı S· 10 kuruş (adanaJ A 
DOllt..._ SınCıti !4 turot 

Merva 
incir (iım ir paç,f 14 uf'1ll 

1 ' ·19 ttztinı c l--"" • .. '"n.~ 

Portakalı ı "'-. , , · '"' ta 
~~. Çllelu (Ot.kas.J) :O·BI"' 
~kası ~0·4~ kuruş 

Butder • Arpa • Fa• 
8uldaya Yumufak IAntl~ 

8 • 1:1 ıl\ôn\I, 7,.qu . 7~2· 
'ihın ) 7.30 l l'olaılı ı ı Akştlı 
1 Sh11ı 8..2$ ı !\araman ıe f; 
:'.SO. Çıv) 8 kurue Sert. 1 

9.2s K. iızcdJın 8 1\ • .f<ii"" 
Polatlı ~ ı.oru~ Krzelc:a: 
;5-15 koruı 

Arpaı 1 Ankara ) !i.9!i " 1 
CAfv nkarehisarı 6 ı f.dırne'\ !'! f ıt: 

. 1 " fa•ulre ı 18 San 1111••':..... 
'l 6 K • he .. 11. Ad.puan ''-1"~ s .... ,., Antal~a 19 K ti ffrl 
Afro• ı E"'4ehlı , üıde 
1200 1\. Aaşehır 1 ç;tırıtı } 
morfin 1560 K Ceviz ı 11'~ 
tı0 K. Amas\·a 60 " Hart'n _-. r;1. 
hu\h.ıl Amasya 2! 1\. Ç•~o 
20 hutdıı\' ııantık h~~· 
lareli 5.25 kornı (,Anaktale ~ 
Çar, kahve, pirinç. 

patates,...,_ 
Çar- ı Ca,ıı okkası 260 · ı 

940 800. ı Hindi\"f' ı !:'O-~ 
260 400 Mahveı ıMuhte~ 
105 K Plrlnçı (~ombeY) 
~4 :.:1 <Hlndiyt, S6·37.!i !..'! ~~ 
29 ( Rıınn ı Jtı.S·37 K .-.;c 
Yerli) 3.1t~ 35.90 t EcıtebU ) 
t.öp 38 3 - 38 5() t Ratt J'~: ~ 
3~.8S K.. s.de yell ı U J~ 
0141~~ (Erzurum:· Kırı) ıoO' ı 

96 - Aksaray Tevekktil Or1ıan B. 97 4 - s,ıaniU~ tmihi bir /..·öşk r7 J 
Şlfll Terakki lisesi Ihsan B. 98 - la- 5 - Fertler (5), Afri/.iada r•iirolıe- 8 - Sütten yapılan bir f'll (6), ar- 10 - Çinoeneler prkıaım *°"""" 
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"1.ı,,d Ctnbul dördüncü icra memurlu
Qıı. 

~ . 
it ll tife Hanımın Kemal H Hilmi Rey 
~~11 :na Hanım zimmetindeki alacağı
lıha olayı Kasımpaşada Gazi Hasan 
'lı:t rıtahall~ inde atik iskele meyda. 
• a cedit harnz meydan okağında 

~ ~~~ GJ numaı-alı iratlı nrsa 30 gün 
' ; ,etıe iha\ci eneliye müzayede· 

, azoJunmu tur. :Mezkur nrsa hir 
"ı dd 9JI tarihinden itibaren bir sene 
t t'rı.etıe 'e mahi) e yirmi lira kira 

~,rı f!hı-ı_ney ve lrnntorat hissedarlar· 
it~ al'Jıdi Emine Rabia Hanım \f 

ltıııl~n nahri Beylerden tuttuğunu l 
~ lllaı ~31 den itibaren bir sene müddet 
tıil\'ıl' ;1le 13 lira ile Sarefim Efendi 
~ilt~~< i~ ı~r. den ı mart 931 den iti
ııe ~ bir sene müddetle lO lira kira 
'tdi~lne hanımdan Hamit Jo;r. müste
~\ı er Odun ye kömür \'e kum rle-

1111 olarak isthal edlmekted!r. 
ttı.j U dudu: Bir tarafı I\asımpaşa de
t, leb~l'tine in,..a olunan tarik bir tara. 
ta.dd~~tt)·a bir tarafı havuz kapısı 
')' iııi le hlahduttur. Heyeti umumi· 
t~I\ 11 Ilı aha ı 1699 metre \'C 2959 
'ııq d'terbiinde olup metre murablıa
~llba~rt liradan mecmuunun kıymeti 
~t ~ıy lllenesi 6796 lira olup talip olan-
~-llttj rneu nıuhammenenin yüzde onu 
j'll~ d tıde Pey nkçelerini alarak 929 -
4l1hı"0d h numarasile 9 - 7 - 9:n 
~l d~td~· aat 14 tc;; !'?ye kadarLtnn
'\ tl Uncu icra memurluğuna müra· 

~eleri ilan olunur. 

255 - Aksarap Topkapı caddesinde 243 numaralı hanede mülga di· 
vanı himayun te!rifat memurlarından Ahmet Rü§tÜ B. hin 
Sadık B. in 2 kanunusani 329 tarihli ve mükerrer iki rakam 
ebvaplı tapu senedile uhdesinde mukayyet Üsküdarda Kı· 
sıklıda lıtavroz dere ta-rikinde 5256 zira miktarında hudu
du bir tarafı Tahir baba dergi.hı ve bazen Fatma Fetha H. 
çalılığı ve arka tarafı sabık veliaht in dıvarı bir tarafı Nuri 
Beyin hisseıine tahsis kılınan mahal bir tarnfı İstavroz ta 
rikile mahdut bir kıt'a bağ yerinin tamamı 

2474 - Kartalın dolay obe kariyesinde mukim Ali B. oğlu Hüsnü e
fendinin 21 temmuz 329 tarihli 34 rakam itaplı tapu senedi· 
le uhtesinde mukayyet Kartalın Dolay Ube kariyesinden 
~yazma civarı mevkiindekain atik bir dönüm iki övlek mik· 
tarında hududu şarkan sahibi senet Mustafa Bey tarlası 
ıimalen Hacı İsmail tar-lası garben Ayşe hanım tarlası ce· 
nuben tarik ile mahdut bir kıt'a tarlaf!ın tamamı ve yine 
21 temmuz tarihli ve 24 rakkam ebvaplı tapu senedile uhda 
ıinde mukayyet Kartahn dolayı oba kariyesinde temniye 
mevkiinde kain atik iki dönüm il<i evlek miktkarında hudu-
du ıarken Mustafa Bey tarlası şimalen mukaddem sahibi 
ıenet elyevüm Ane hanım tarlası garben Kara Hüseyin 
tarlası cenuben Cebid,uYa ile mahdut bir kıt'a tarlanın ta· 
mamı ve yine 21 temm·H 329 tarihli ve 70 rakam ebvaplı 
tapo senedile uhtesinde mukayyet Kartalın dolay oba 
kariyesinde Başlamış mevkiinde kain atik üç dönüm iki ev
lek miktirında hududu şarkan sahibi senet tarlası garben 
Haci Jı.mail tarlası ~iıııalen Haci Ali tarlası cenuben tarik 
ile mahdut bir kıt'a tarlanın tamamı. 

2461 ·- Kasımpafada tahta gazi mahallesinde ınürayik çeşmesi itti 
.alinde 77 numaralı ha.nede mukim ınütekaidini bahrivc-
den Bahaettin efendi binŞevki efendinin mayıs 328 tarihli 
ve mükerrer 9 raka.m ebvaplı tapo senedile uhtesinde mu· 
kayyet Manca kariyesinde kuru çeşme ınevkiinde kain a
tik 352 zira on iki parmak miktarında hududu şarkan 
Hayri efendi garben Katerine l<adına tahsis kılman hane 
şimalen Bağdat caddesi cenuben mukaddem sarraf Y anl=o 
clyevm Koztanti Osmanlı oğlu tarlasile mahdut müfrez 
bir kıt'a tarlanın tamamı. 

1J l 2 - Rumeli feneri Demirci kariyesindcn Kurt ofilu laz Habil E
fendi ve zevcesi Miyaae hanım binli Hasan Efendinin 18 
kanunuevvel 328 tarihli ve mükerrer 4 rakamı ebvaplı tapu 
senedile şayian uhdelerinde mukayyet kariyei mezkurda 
Sipahi dere mevkiinde kain atik seksen cedit yirmi dokuz 
dönüm on evlek kırk clort arşın miktaı~nda hududu şaı·kan 
Salih bin Kara Mustafa tarlasına gar ben kariye çalılığı şi
malen fener yolu cenubcn Ali beye ferağ olunan tarla ile 
mahdut bir kıt'a tarlamn tamamı. 

1122 - Bakırköyün lki telli kariyesinde mukim Arif ağa oğlu Mus
tafa ağanın 24 mayıs 333 tarihli ve 225 rakamı ebvaplr ta
pu senedile uhdesinde &nukayyet kariyei mezkurdn kara ç.n
JıJık mcvkiinde kain atik kırk dönüm cedit on dört dönüm 
on yedi evlek yetmit iki arşın miktarında hududu şarkan 
büyük Halkalı yolu garben İstanbullu Aziz Bey tarlası şima· 
len sütçü yolu cenuben Ali Efendi ve Mehmet çavuş tarlası 
ile mahdut bir kıt'a tarlanın tamamı ve yine 24 mayıs 333 
tarihli ve 226 rakamı ebvaplı tapu senedile uhdesinde mu· 
kayyet mezkfir kariyenin kara çalılık .mcvkiinde kain atik 
kırk altı dönüm cedit on altı dönüm yirmi iki evlek sek~en 
iki arım miktarında hududu şarkan su akıntısı garben Hal
kai kebir yolu §imal en su akıntıaı ve sütçü yolu, cenu ben 
Haydar ağanın altın tarlası ile mahdut bir kıt'a tarlanın ta
mamı ve yine 24 mayıs 333 tarihli ve bilii. numaralı tapu se
ned ile uhdeıinde mu~ayyet kariyei mezkurenin soğuk pı· 

nar mevkiinde kain atik 46 dönüm cedit 16 dönüm 22 ev
lek 87 arşın miktarında hududu şarken tariki am garben · 
Haydar ağa tarlası şimalen İsmail ağa cenuben Ahmet ağa 
tarlaları ile mahdut bit kıt'a tarlanın tamamı yine 24 ma
yıs 333 tarihli ve 286 rakkamı ebvaplı tapu senedile uhde
ıinde mukayyet kariyei mezkurenin Soğuk pınarda taşlı tar· 
la mevkiinde kain atik 18 dönüm cedit 6 dönüm on beş ev· 
lek kırk yedi artın miktarında hududu şarken değirmen yo· 
lu garben dere şimalen Şevket Bey tarlası cenuben dere ve 
Küçük Halkalı çiftlik tarlası ile mahdut bir kıt'a tarlnam 
tamamı ve yine 24 mayıs 333 tarihli ve 231 rakamı ebva,,.l· 
lı tapu senedile uhdesinde mukayyet mezkur kariyenin So· 
ğuk pınar mevkiinde kain atik 30 dönüm cedit on bir dö· 
nüm 79 arşın miktarında hududu şarken dere garben tariki 
am şimalen Emin ağa tıu·ları cenuben su akıntısı ile mah
dut bir kıt'a tarlanın tanlamı. 

297 - Erenköyünde Sahrayıcedit mahallesinde camiişerif karşısın· 
da merhum defterdar F E'rİt Beyin köşkünde mukim Ferit 
Bey kızı Fatma Meliha Hanımın 23 şubat 331 tarihli ve 4 rn
kamı eb,·aplı tapu ıenedile uhdesinde mukayyet Erenköycle 

ira 
• • 

Sahrayı cedit mahallesinde Erenköy caddesi mevkiinde k~
in atik on iki dönüm 189 zira miktarında hududu bir tarafı 
kasap Hüseyin Efendi arazisi ve bir tarafı tarik ve bir tara· 
fı Erenköy caddesi ve bir tarafı sahibi senedin kö§k maa 
bahçesi ve bir tarafı Fatma Saime Hanıma ferağ edilen ma
hal ile mahdut gayriez efraz ve bir kıt'a tarlanın nısıf his· 
sesi ve yine teşrinisani 323 tarihli ve 78 sıra numaralı tapu 
senedile uhdesinde mukayyet Erenköyünde Bağlarbaşı me·ı· 
kiinde kiin atik yirmi dönüm üç evlek sekiz zira miktarında 
hududu tarken Hacı Halil Efendi zevcesi Fatma Ayşe Ha· 
nım bağı ve mızıkalı zevcesi Şadiye Hanım bağı garben ye• 
ni kütat olunan tarik !İmalen Eren karieyıine giden yol ce· 
nuben Samiye Hanıma ferağ oluna tarla ile mahdut bir kıt'a 
tarlanın nmf hi11eıi. 

506 - Şilenin Metrutiyet kariyeıinden Recep ağa oğlu Mehmet E· 
fendinin 25 ıubat 329 tarihli tapu aenedile uhdesinde mu· 
kayyet Şilenin Kızılca kariyeıinde Hacı Hüseyin çalılığında 
atik bir dönüm miktarında ve hududu şarken yol garben 
Şakir !imalen müfrez Oıman çavu§ oğlu lımail cenuben 
Şakir oilu Süleyman tarlaları ile mahdut müfrez bir kıt'a 
tarlanın tamamı ve yine 25 §ubat 329 tarihli tapu senedile 
uhdesinde mukayyet Kızılca kariyesinde Kavaklıkta atik iki 
dönümü havi hududu şarken sahibi senet tarlası garben yol 
ıimalen mukaddema Bekir elyevm Ahmet ağa tarlası cenu
ben mukaddema MehmE't elyevm sahibi senet tarlası ile mah· 
dut korunun tamamı v~ yine 25 şubat 329 tarihli tapu sene• 
dile uhdesinde mukayyet Kızılca kariyesinin ark ahı 
mevkiinde kain atik bir dönümü havi şarken dere garben yol 
!İmalen müfrez Osman çavuş oğlu lsmail cenuben Şakir ağa 
tarlaları ile mahdut müfrez tarlanın tamamı ve yine 25 şubat 
329 tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyet Kızılca kui· 
yesinde süpürgelikte atik bir dönümü havi hududu şarken 
köy çalılığı şimalen Müfrez Osman çavuş oğlu İsmail gar· 
ben cenuben köy çalılığı ile mahdut müfrez tarlanın tamamı 
ve yine kanunuevvel335Aarihli tapu senedile uhqpsinde mu
kayyet Şilenin Meşrutiy..:t kariyesinde aşağı harmanda atik 
sekiz yüz zira miktarında hududu şarken Şakir samanlığı 
garben tarik şimalen sahibi senet Hüseyin bahçesi ve cenu
ben Şakir tarlası ile mahdut bahçe yerinin nısıf hissesi ve 
yine kanunuevvel 335 tarihli tapu senedile uhdesinde mukay· 
yet Şilenin Meşrutiyet kariyesinde çiftlik civarında 
atik sekiz yüz zira miktarında hududu şarken sahibi senet 
Recep ile Mehmet Ali ve Aziz müşterek harmanı kaşı ve 
garben Güreli İsmail tarlası ve .şimalen köy ağılı odası ye• 
ri ve cenuben çiftlik yolu ile mahdut bahçe yerinin nısıf 
hissesi ve yine kanunuevvel 335 tarihli tapu senedile uhde
ıinde mukayyet Şilenin Me§rutiyet kariyesinde bağ altında 
atik üç dönümü havi hududu şarken yol garben Recep bağı 
şimalen Şakir çalılığı ve cenuben Recep tarlası He mahdut 
tarlanın nısıf hisseıi ve yine kiinunuevvel 335 tarihli tapu se 
nedile uhd~inde mukayyet Şilenin Meşrutiyet kariyesinde 
küçük çayır mevkiinde kain atik sekiz yüz zira miktarında 
hududu §arken ve garben ıahibi senet Hüseyin çalılığı şima• 
len yine sahibi Senet J liıseyin tarlası ve cenuben Aziz tar
ları ile mahdut çayırın nıuf hissesi tarlası ve kanunuevel3:>5 
tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyet Şilenin Meşrutiyet 
kariyesinde merkep meydanında atik beş dönümü havi hu
dudu şarken yol ve garben Mehmet Ali ve Yusuf çalılığı 
şimalen Recep müşterek tarlası ve cenuben sahibi senet Re
cep tarlası ile mahdut tarlanın nısıf hissesi ve yine kanunu· 
evvel 335 tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyet Şilenin 
Metrutiyet kariyesinde Hacı Hüseyin tarlasında kain atik al
tı dönümü havi hududu Şarken garben yol §imalen su akm
tısı cenuben sahibi senet Recep ile Hüseyin tarlası ile mah· 
dut tarlanın nısıf hissesi. 

499 - Şilenin Hacı Kasımmah31Jesinden Salci zadelerden müte
veffa Ali Efendi oğlu Muslihiddin Efendinin 12 temmuz 3:16 
tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyet Şilenin Hacı Ka· 
sım mahallesinde Mahk:!me sokağında kain atik yüz zira 
miktarında hududu canibi yemini mukaddema Hacı Hafız 
Mehmet eJyevm Vahit Efendi bin Osman Yesari Emine Ha
nım dükkanları arkası sahibi senet bahçesi ve cephesi tariki 
am ile mahdut bir bap bakkal dükkanın siilüs hissesi ve yine 
26 temmuz 336 tarihli tupu senedile uhdesinde mukayyet Si
lenin Hacr Kasım mahaJlesinde Mahkeme sokağında ki°in 
atik yüz zira miktarındi'\ hududu canibi yemini mukaddema 
Hacı Hafız Mehmet elyevm Vahit Efendi bin Osman Yesari 
Emine Hanım dükkanları arkası sahibi senet bahçesi ve cep
hesi tariki am ile mahdut bir bap bakkal dükkanının sülü
san hissesi ve yine 12 temmuz 326 tarihli tapu senedile uh
desinde mukayyet mezkfır mahalle ve sokakta kain atik yüz 

zira miktarında hududu şarken ıahibi senet hanesi garben 
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İnce yol ve §imalen Hüseyin reis veresesi bahçesi ve cenu
ben Ali reis bahçesi ile mahdut bahçenin tamamı ve yine 12 
temmuz 326 tarihli tapu ıenedile uhdesinde mukayyet mez
kiir mahalle ve sokakta kain atik yüz altmış zira miktarında 
hududu §arken sahibi senet kavesi garben İnce yol ve şima
len Ahmet Efendi veresesi bahçesi ve cenuben mukaddema 
Ali Bey elyevm Haydar Efendi bahçesi ile mahdut bahçe
nin sülüs hissesi. 

1041 - Kartalın Şıhlı kariyesinden Osman oğlu Mustafa ağanın 

6 ağustos 317 tarihli ve altı rakamı ebvaph tapu senedile 
uhdesinde mukayyet Şıyhli kariyesinde orman başı mevki
inde kain beş dönümü havi hududu §arken Hasan pehlivan 
tarlası §imalen ve cenuben bayır garben tarik ile mahdut 
tarlanın tamamı ve yine 6 ağustos 317 tarih ve 62 rakamı 
ebvaplı tapu senedile uhdesinde mukayyet Şıhlı kariyesin
de büyük dere mevkiinde kain üç dönümü havi hududu şar
ken Şimalen çorbacı oğlu Mehmet ve Seyit bağları cenuben 
ve garben tarik ile mahdut tarlanın tamamı ve yine 6 ağustos 
317 tarihli ve 18 rakamt ebvaplı tapu senedile uhdesinde mu
kayyet Şıhlı kariyesindekoca mezar mevkiinde iki dönümü 
havi hududu şarken şimalen Ali Bey ve kalyoncu bağları 

cenuben Seyit bağı garuen tarik ile mahdut mukaddem ha~ 
elyevm tarlanın tamamı. 

494 -- Şehzadebaşında Hoşkadem mahallesinde Selim paşa yoku
!Unda 30 numaralı hanede mukim Şilenin Hacı Kasım ma· 
hallesinden Serfice muhasebecliğinden mütekait Hacı Nuri 
Bey bin Hüseyin Beyin kanunusani 326 tarihli tapu senedi!& 
uhdesinde mukayyet Şilenin Hacı Kasım mahallesinde 
bahçe yerinde atik dört yüz zira miktarında hududu rakamı 
ebvaba müteveccihen canibi yemini ve yesari ve arkası sahi
bi senet Hacı Nuri Bey tarlası ve cephesi Tabakhane deresi 
ve hazan köprü ve tariki am ile mahdut çiftçi hane zemini
nin tamamı ve yine 19 kanunusani 326 tarihli tapu senedile 
uhdesinde mukayyet Şilenin Hacı Kasım mahallesinde 
bahçe yerinde kain atik dört yüz zira miktarında hududu ra· 
kamı ebvaba mütevecciJıen camibi yemini ve yesari ve arka-

: sı sahibi senet Hacı Nuri Bey tarlası cephesi Tabakhane de
resi ve hazan köprü ve tariki am ile mahdut zemini Ham'Za 
Bey vakfından tahtani iki çiftçi odası ve bir ahırı havi bir 
bap çiftçi hanesiniji mülk ebniyesinin tamamı ve yine 4 teş
rinievel 335 tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyet Şile· 
nin Hacı Kasım maha!lesinde tabakhane bahçesinde kain a
tik bir evlek miktarında hududu şarken Ali yazıcı kerimesi 
Penbe Hanım binti Ali tarlası şimalen tarla yolu garben 
Kostanti Efendi savatı ve hazan Ali yazıcı kızı Pembe Ha· 
nım tarlaları ve cenuben Y eniköy deresi ile mahdut tarla
nın nısıf hissesi dokuz hisse itibarile üç hissesi ve yine 16 ha
ziran 326 tarihli ve 2 rakamı ebvaplı tapu senedile uhdesin
tle• mukayyet Şilenin Hacı Kasım mahallesinde Tabakhane 
liahçesinde kain atik bir evlek miktarinda hududu şarken 
yazıcı kerimesi Pembe hanım binti Ali tarlası ve şimalen 
tarla yolu ve garben Kostantin velet Sava ve hazan Ali ya
zıcı kerimesi Pembe Hanım tarlaları ve cenuben Y eniköy 
deresi ile mahdut nısıf tarlanın dokuz hisse itibarile altı his
sesi ve yine kanunusani 326 tarihli tapu senedile uhdesinJe 
mukayyet Şilenin hacı Kasım mahallesinde bahçe yerimle 
kain atik iki dönüm üç evlek miktarında hududu §arken ve 
garben mukaddema Hacı Hasan elyevm sahibi senet Hacı 
Nuri Bey tarlası ve şimalen tabakhane deresi ve hazan ken· 
di çiftçi hanesi ve cenuben Y eniköy 'deresi ile mhdut müf
rez tarlanın tamamı. Ve Yine 4 teşrinievel 335 tarihli tapu se
nedile uhdesinde mukayyet Şilenin Hacı Kasım mahallesin
de Tabakhane bahçesinde kain beş dönümü havi hududu 
§arkan Kostantin velet Haci Soveti ve hazan Ahmet bahçe
leri ve timalen Kostantin oğlu Triyandafil bahçesi ve gar· 
ben Hanta Ali oğlu Mehmet tarlası ve cenuben Y eniköy 
'deresi ile mahdut tarlanın dokuz hisse itibarile üç hissesi 
ve yine 16 haziran 326 tarihli ve on rakamı ebvaplı tapu ıe· 
nedile uhdesinde mukayyet Şilenin Hacı K.sım mahallesin
de Tabakhane bahçesinde kain atik beş dönümü havi hudu
'du şarken Kostantin velet haci Soveti ve hazan Hamit bah
çeleri ve şimalen Kostantin oğlu Triyandafil bahçesi ve gar· 
ben Hant Ali oğlu Mehmet tarlası ve cenuben Y eniköy dere
ıi ile mahdut tarlanın 9 hisse itibarile 6 hissesi ve yine 4 
tetrinievel 335 tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyet Şi
lenin Hacı Kasım mahallesinde tabakhane bahçesinde kain 
atik 6 dönümü havi hududu şarken Çkondor oğlu lstefani 
tarlası şimalen Yeniköy Yolu ve hazan bahçıvan odası \'e 
köprü ve garben Kostanti oğlu Triyandafil tarlası ve cenu
ben Y eniköy deresi ile mahdut tarlanın 9 hisse itibarile 3 his 
sesi ve yine 16 haziran 326 tarihli ve 15, 16 rakamı ebvap
lı tapu senedile uhdesinde mukayyet Şilenin Hacı Kasım 

I 
r 

mahallesinde tabakhane bahçesinde atik altı dönümü havi 
hududu şark en Çkonder oğlu lstef ani tarlası ve şimalen Ye
ni köy yolu ve hazan bahçıvan odası ve köprü ve garbcn 
Kostanti oğlu Triyandafil tarlası ve cenuben Yeniköy dere
si ile mahdut tarlanın 9 hisse itibarile altı hissesi ve yine 4 
teşrinievel 335 tarihli tapu senedle uhdesinde mukayyet Şi
lenin Hacı Kasım mahallesinde tabakhane bahçesinde k ain 
atik 6 dönümü havi hududu şarken Kostantin velet haci ~o
veti ve şimalen Osman >in Mehmet ve garben Demir oğ u 
kerimesi Pembe Hanım ve Hatice tarlaları ve cenuben Yeni
köy yolu ile mahdut tarlanın 9 hisse itibarile 3 hissesi ve yine 
16 hazi~n 326 tarihli ve 42 rakkamı ebvaplı tapu senedile 
uhdesinde mukayyet Şilenin hacı Kasım mahallesinde ta-
bakhane bahçeıinde kain atik 6 dönümü havi hududu ıar-
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SATILIK l\lOTOSlKLET ,ı 
Az kullanılmış Triyomf. mar~aJı J 

motosiklet satılıktır. Talıplerın ııı .. 
Uı• 

baamızda Muharrem Efendiye ırı 

caatlarr. ~ 
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HER YERDE 
............................ ! .. 

Siparişler 

TOPTAN, 

BULUNUR 
kabul edilir .. 

PERA-
KENDE SATILIR 

Deposu: Yeni Postane Karşısındaki 

Caddede No. 20. Telefon Ist. 62. 
Telgraf. Depo lstanbul 

HAŞARAT pis yerlerde dolar: çöplUklerde 
neşvünema bulur en mühlik mikroplara

·rasında yaşar ve nihayet yemeklerinizin üze-•> 
rıne konarak onları bulaştırır.Onlar sizi öldür. 
meden, siz ·onları öldürünüz. Flit püskürtünüz.' 

Flit, sinek, sivrisinek, pire, · karınca, güve, 
tahtakurusu gibi haşaratı ve bunların tohum
larını imha eder. Haşaratı öldürür fakat insan
lara asla zararı yoktur. Kullanılması kolaydır. 
Leke yapmaz. Flit' I dlğe'r haşarat imha edici 
eczalarla teşviş etmeyiniz. Siyah kuşaklı sara 
tenekeler üzerinde asker markasını ıateyinl-z, 

FLiT POSKORTCINDZ. 

liıit: iıtifadıniıt tımin ıtmıi maiıadilı flit. falnız mlhQr/I tmtıflrllı satılmaktadlf 
Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul ·Galata Vo1voda Han · 

Evkr~/· ııırııını m,.idiirlı'l8·Llndeıı: 
Ankara Hamamönünde Karacabey hamamı namile maruf er

kek ve kadın kısımlarını havi çifte hamamların icra kılınan mü
zayedesi neticesinde verilen bedel haddi layık görülmediğinden 

müzayedesi bir hafta temdit edilmiştir. Mezkür hamamların se
nelik bedeli icarı muhammeneıi 4800. lira ve 11 bin küsur liralık 
tamiratı müstecire ait olmak üzre beş sene müddetle kiraya ve
rilecektir. 4-6-931 tarihinde Ankara evkaf müdürlüğünden ihale 
olunacaktır. 

ken Kostanti velet had Soveti ve §imalen Osman bin Meh
met ve garben Demir oğlu kerimesi Hatice tarlaları ve ce
nuben Y eniköy yolu ile mahdut tarlanın 9 hisse itibarile 6 
hissesi. (Mabadi var) 

Yukarda tarihleri yazılı tapu senetlerinden evsafı çıkarılan gay
ri menkul malların sahipleri borçlarını yapılan tebligata rağmen veı -
mediklerinden bu mallar satılmak üzere bir buçuk ay müddetle açık 
arttırmıya konulmuştur. Taliplerin ihale günü olan 16-7-931 tarihine 
müsadif perşembe günü ıaat üçe kadar Ziraat Bankaamın lstanb ,( 
şubeaine gelmeleri ilan olunur. 
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Muayeneh~e, idarehane ti 
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Dilnyada Olan Biten Meraklı Şeyler 1 iktısat müdürlüğü hayati Belediye 
nasıl F ransada gazeteciliğin 300 üncü senesi ucuzlatabili.1 ? 

ilk Fransız gazetesi 4UncilS.Muradm Iran seferinden bahsediyor 
Bu şubeyi kl!ran eski lktısat mlldilrle
rlnden Rifat Müeyyet Bey ne diyor ? 

~rın, 30 mayıs 1931, bu tarih, Bu gazete dörde katlanmıs yarım leri tütün d11manında boğdurmak sure· 
"- da gazeteciliğin tam 300 üncü sayfadan ibaretti. Bundan 300 ~ene ev- tile tekit etmiştir.,, Ilelediye iktrsat müdürlüğünü tesis• kuru~. Ben kiraz havayici zaruriyedt-n 

ine bastığı gündür. vel çıkan bu gazetenin ilk sayfasındaki Görülüyor ki ilk fransız gaLeteci· eden esbak miicliirlerden Hifat !\li.ier- olmadığı için narh konsun demiyorum. 
-c.!ilhaJdka 30 mayıs 1631 tarihinde ilk ha,·adisin Dördüncü Sultan Mu- si, handis meraklısı imiş. yet Bey, hayat pahalılığı il e mücadele Fakat hiç olma7.sa biraz kontrol ec!il-

Ue,, ismile bir gazete çıkıyordu. radın (1048, efrenci 1631) senesindf'ki Keşki şimdikiler de böyle olsa. etmek başlıca \'azife iken hu \'azife- in, açık ihtikfır::ı meydan verilmesin. 
'1.BQ (Gazette) ismi nereden gelmiş. lran seferine aittir. Yalnız teessüf edilecek bir nokta, nin tamamen. ihm~.ı ed!ldiğinden . :;:~k~- Bu~ün belediye elind~ki kanun!a. e~-

. Bu havadisi aynen naklediyoruz: bu gazetecinin sefiJ bir halde ölmüş .ret etmektedır .. n.u~ hı~ muharrırıını- mege, ~te. nar~~ koyahılm:~ salah~yct~· 
1\ :-S1t.. 16 ıncı asrın sonlarına doğ. , "BabUden iki günlük mesafedeki olmasıdır. Bir rakibi, "Renaudot,, nun ~e hu hu~u~takı fıkırlennj şu suretle n: malıktlr.' Dıger. ~a~·ayıcı za~urıye ı· 
~edıkte gazete basılır ve bunu, {Dille) (Düman olmak ihtimali var) ölümünü şöyle tarif ediyor: ızah etmıştır: çın de şehır meclısının kararıle narh 
' r, o ~manın en küçük Venedik! ıe/ırini Acem padişahı 15,000 atlı ve "Bir ressam gibi sefil olduğu hal- Belediye iktısat müdüriyeti 1914 te k~ya.bilir ... Bu ma~d:ter hay~t . pahah-

olan hır (gazetta) ya: 50,000 piyade ile muhasara ediyor. de öldü!,. Peştede yaptığım tetkikat neticesinde lr~ı ıle mucadele ıçın rnzedılmış ve sa 
- Gazetta, Büyük Elendi (Sultan Murat) Yl:· Bundan başka, (Renaudot) hami- bir nizamname ile ihdas edildi. l\fak. Jah!yet. verilmi~~i~. Bund.an b~şka he-
diye bağıra bağıra satarlardı. niçerilerine tütün kullanmıyarak sıkı leri olan 13 üncü Lui ile Kardinal dö sadı teşekkül hayat pahalılığı ile nıü- ledıye?ın havayıcı zarunye ~stokla.ıı 

lıt~ransada ~lk ~azete~·i "Theop~ras- b~r.~arple. aceml~rin na~arı dikkatleri- Riş!iY? öldökte~ sonra, muhakeme)~e cadele idi. Fakat bir müddet sonra y~pa.bıleceği .de ~anun~.a t.~srıh ed~l
'llludot) ısmınde bır muharrır çı· nı uzerlerıne çevırnıelerıni ölüm tehdi- çekıldı, ve on hır sene evvel yazdıgı karşımıza Kantariye şirketi ve daha m~şt~r. Beledı~·~nın bugu.n~u pahal!lıg~ 

lftır. di üe emretmiş ı•e bu emri tütün içen- bir makaleden dolayı cezalandırıldı. birçok teşekküller çıktı. o zamanki man_ı olmak ıçın havayıcı za.rurıy~yı 
'b h · · b d b t kk"ll · h' tesbıt ederek narh koyma~ı, hıç olmaz 
• ortu Londrada Garip bir cenaze Hava aletlerini tel- şe rkemtı~ıı bey ı ed ~u e~e .. u erdı •knıa- sa istokıar vaparak kilerıer açması ye as ı e aş a ıgımız ısı varı a es- 1• -

n ıl ti O l i 1 i tt ? . .. · · .. azımdır. Peştede et, ekmek, mahruknt, }': as geç • meras mi s z er m ar ırıyor • tı ve o ~a~a~d-~n bugune kadar da ~~ll yumurta, patates, tuz, yağ hal·ayid 
~tortu l~_gi_l.terede çok neşe~i . g~ç- Londra, _ Misis Hullah i~mindt-ki B~şeriyetin birk~ç. senede~beri cadele ışı sur~ncemede. kaldı. Bu~un zaruriyedendir \'e bunlara azami fiyat 
ltıı 'İlk gunu ham çok fena ıdı. Sel sporcu kadının cenaze merasımi dün u.ğ':1dıgı hava afetle~ını~ kuv.~~t!ı t~l lstanb.~lda yagl~r. m_ahlultur, pa~,tlı· konmuştur. Bundan başka kilerler var 
>it >'•tnıur yağıyordu. Buna rağmen Wetherby koşu meydanında yapılmı~ sız ıstasyo~larından ılerı geldıgı _ıdd~~ dır. Dıger zarurı ıhtıyaçlar da oyle. dır. Daima narhtan aşağı mal satar. 
~ltbiıterce insan tatili kırlarda l'e sa n bu meraıo\im çok garip olmuştur. Bu e~.il~ektedır. Burgaz .. s~r.atane~ı mu- Temiz bir şey bulmak ~abil d_eğil. ~.ul ~elediyenin hayat ı:ahalılığı i!e ci<l Ji 
~rde geçirmek için yollara dökül- meydanda senede sekiz defa yapıl.ın ~u~li Abel l\lorenk gı~ı alımler ıse bu .sanız d~ çok pahalı. Kıraz cıvar. koy. hır surette meşgul olmasını ıstemek 
.. 11. Trenler tıklım tıklımdı. Otomo koşuların kırk sene müddetle hepsinde ıddıayı çocu~ça bu!u)orlar .. ~~tta ba- lerde 1.> - 20 kuruş lstanbulda 5.> • 60 halkın hakkıdır.,, 
ı.. lt otobüsler şehir halkını sayfiye- hazır bulunmuş olan ve çok mühim ba- zılar~ dtah~ .1

1
lerhi gıderek bılakıs _mcv-

~ t.... . . . .. .. celerın esırı e avanın bazı şeraıt al- Türkiye TUrklerfndlr ...__ "'"91Yordu. En rahat seyahat e- hıslere gırıp buyuk mükafatlar ka7,a. d . ·ı · · d • · · ·· ı ·· 
~tr ta tın a ıyı eşmesı ıcap e ecegını soy .1 

._itile Y)'are ile gid~nler~i. Zaten na~ ~u k~d~n cenazesini~ bu meydana yorlar. Senelerdenberi elektrik mevcc- ltalyan sefirinin memleketlmlz Parlstekl sergiye mUzemizde 
,, tayayre .~enezzu~lerı m~da ol- getı.r~!mesını ve akraba~ıle do.c;tlarının !erinin deri~ ~ir surette tetkiki ve bun 1 hakkında verdlGI mUhlm iştirak etti 
' Yortu munasebetıle şehırler .ı. en ı;, ı koşu atlarına bınerek tabutu. Jarın tevcihı ımkanı ile meşgul olan bir konferans Pariste Luvr müzesinde bir 
'da hava postaları arttırılmıştı. nun arkasından gelmelerini ve cesedi- profesör Leharpın da mütaleası bu İtalyanın Ankara sefiri Baron Haziranda açılacak Bizans ese-
' ratıne? yine 4 saat. enelin.dcıı nin de koşu meydanına nazır ufak bir merkezdedir. 41oizi cenapları merkezi Pariste rinden mürekkep sergiye lstan· •-. .. ~:t edıp y~.r tu~ma.k ıcap edıyor ~eza~lığa gömülmesini vasiyet etmi~ italya maşrikl azamı bulunan diplomatik akademi bul müzesinden Bizans aan'atım 
fet. . a tenezzuhlerınden bazıları a- tır. Kadınm bu arzusu tamamen yerı. Londra, _ Italya maşriki azamının izasaodandır. Sefir cenapları bu gösteren altı barça eşya gön-
~bır ~eyahat ehemmiyetini kesbet- ne .~~ti~i~mi!. ~e. ~tomobillerden nefret burada yerleşmesi lngiliz mason Jo.. akademide geçenlerde Türkiye derilmiştir. 
'Ilı • Yırmi tayyare l<'ransa üzerinde ettıgı bılındıgı ıcın Wetherbyeatlar \'e casını büyük bir hayrete dücıürmüştür h kk d nh' b. k f 

ttlıııu · · • · · ., · • ın a mu ım ır on erans Bu eserler Fatibde müze ta-
L k bir uçus yapmak üue hare arabalarla gıdılmıştır. Bu loca tarafından Maşrild azama . k f d O 
"" tt . . " .. . . vermıt ve on eransın a s· f d pılan hafrı'yat netice tı... lllış, dığer on beş tayyare de Is- gondenlen protestonamede nakil keyfı I d t h'l f . . 

1
. ra ın an ya • 

~""i l't ... , _ · para kazananlar limonatacılaı·, şerbet- ı· n niza t · b. h· man ı ev.e ve ı i etının, yer 1 sinde bulunau bir !kon Laps~ki· 
«ttt norveçe dogru havalanmıstır ye ı maso ma ına mugayır ır ,\ . 1· l . . l 

,.fi civar f' 1 d k 1 d :o • çiler ve dondurmacılar olmuştur. Lon reket olarak gösterilmektedir l\laşriki gayrı müs ım ere ımtıyaz ar, ec· de bulunan bir gümü• tepsi di-
tlııı.... say ıye er e ır ar a ge. · b'l k 't"I. 1 b h ır 
-.... Yak · . . . j dranın 30 ki~metre şimalinde açılan azam buna verdiği tevapta l\lussolini ne 1 e~e . apı u asyon ar a şe· ğer bir tepsi iki altın madalya-
~ 1611 ın .~·e~Jere. gıd.~n-~e~.ın ~ırçoğu dünyanın en büyük haynnat bahçesi- masonluğa karşı muhalif ve düşman den bır ıdare oldu~unu söyle- d 

U muthıı:ı bır yuruvuş ıdrnanı . d.. 7 b' k' . . . . 'o··h l t ld ğı . . l . k dı'kten sonra umum"ı harbe ve ır. • • 1 nı un O ın ışı zı,·aret etmıstır. Dö vaz ye a ı ırın ngıltereye germ~ · B 1 •V t tt' ·ı · 1 d '" • :ı , u eser er sıgor a e ırı mış-
ar ır. çeyi gezmek için dünyanın °her tarafın- mecburiyetinde kaldığını ve teşkilatı· umumi harbin neticesine geçmiş, L d k 

\' k t ·ı· ı G · M f K 1 T k 'l tir. uver müzesin e i sergi, "-rerı a ıa ngı ız er yür ii~ ,.,.,., elan katarlar dolusu insanlar gelmiş bu nı burada yeniden yapacağını bildır- azı usta a ema in ür mı • 
~··tr I · · 'h ı Temmuza kadar sürecektir . . :~· ve ?," .~r ıçın. er ı;~ir.. ~ :ı on yetişmiyormuş gibi on binlerce otonıo- miştir. letini bugün kü parla~ kurtul~ş 
• ~tJ:re Yurume,k bır ze\'Jihr. l•f\knt bil dolu~\P~~'Ml'~lıHHR~tıY.u!fff ı~. • .... yoluna. oasıı . ulaıttrdıguaa takdır· hamlesinin, parlak net\celer ~~-... 
' 

1 sağanaklar altında kadın .. tr· ralık.JzcWaam.;o.denoepi ~ıwatmut&ıur...:ki KllJ.ZBAÇ Yergisi lerle anlat01Jş '1e "Gazi, Türk , receğini söyliyerek bu .. ~üJ\iru ~~ .. 
1•,. :"•k çocuk ,.e kafite kafl1e yol · polis bahçeye gelmek için artık kimse- Ankara, 27 - iktısat encU· gençliğini, inkıl•bın yeni zihni- kıymetli konferansım şöyle bi-
"-ıt 'ülenlerin o ~U •• kü hali pek ~u- ye bilet ,·erilmemesinin şimendifer j. meni kazanç vergisi kanun layi· yetine sevketmek için eski Türk tirmiştir: 
ı.ı.: lferkes sırtında erzak dolu çan- clare ine tebliğini Londra polisine tel h:ısınıl\ tetkikine devam ediyor. medeniyetının kaynaklarından il· "- Türkiye, muvaffakıyetleri-
1-tt, •e ellerinde portatif ufak ~adır-l gii'rıabildirmeğe mecbur kalmı~tır. Encümen: bam almaktadır,. demiştir. Sefir nin anahtarlarını çabuk keşfet· 
'lira lııkeınlelere varıncıy::ı kadar bir i Sahillerde toplananlar vakitlerinin~ ne- 1 - ~ü~d~ 75 2gur~ştan az cenaplatı, Türkiyenin milli hu- miş ve büyük bir ustalıkla tatbik 
•· """" ta . d "" d" t .. 1 k ltazanan ıcçının ve O lıraya ka· d 1 d b·ı· d k' T .. k d k 1 d . t'f de yolunu "Ilı ... şı;,or u. uç or gun u ·ı men yarısını denizlerde geçirmişlerdir. d 7 I l ut arı a ı ın e es ı ur me- e ere on ar an ısı a 
ıı.... le z ... ..ı.ı · b' k h t . h' ı ar maaş a an memur arın ver· . . . d' 'J'k h . . . b I t y . Tü k' b 1 
,q ı.. .,... ... 1 ır ır aya ı geçıre ıl- ı Her tarafta kriket n Tenis maçları 'd . t' na d~nıyetının ırı ı cev erını teyıt u muş ur. em r ıye, aş ıca 
~ ..,1.. gı en ıs ısoası · d k 
"? ib •• ne lazımsa alınmış Ye hiçbir yapılmış ve yukarı Taymiste binler· 2 60 1. 8 

kada l ve ispat etmiye, içtimai ahliki, şu üsturun fiil sabasına çı ması 
lllaı ed·ı · t' - ıray r maaş a an k d. · ·11 ' th · · ı- 1 ku vetl' t lsımları \> 1 memış 1• ce sandallarla tenezzühler ve yanşhıı memur'ardan yüzde 3 ve 60 li- i tısa ı yepyenı, mı i ve su - ıçın azım o an v ı ı 

!\t,t ~lltur i~inci ~ünü k~si~miş ve ha tertip edilmiştir. Cç büyük yortudan radan yukara ın.aaş . alanlardan perver b~r i~ar~ te~isin~. çalış.t~: da bularak vakit kaybetmeksizin 
~ febf·rde?bıre yu~selmıştır. Bunun j biri i~t~ bu suretle neşe ve eğlenceli ise yüzde 5 nısbetınde vergi gını.; yem ~~r.kıyenın goster?ıgı tahakkuk ettirmiştir: 
"'ii lr cıvarındakı kırlarda en çok geçmıştır. 1 alınmasına t~~ır. bankalı dırıhk ve medenıyet - Türkiye Türklerindir.,, 

Bizans sergisi 

~--·•••••••••••·~~~~~~~~~~~~ln~k~.Ay~z~andaboğuk~ryMdum.. -~rinizemun~zrrımmir~ 
sesle diyordum: Nekahatim uzun sürdü. Yava! lay! 

- izahata hacet yok .. Anladım yava, ve güçlükle kendimi topla- - Çok güzel mis .. Sizi tebrik 
elveda... dım. Ayağa kalktığım gün kara· ederim. Bize tam lazım olan kadın· 

Bret beni itti ve duvarlara çar· rım kat'i idi doktora sordum: sınız. lstanbula gidecek orada ca· 
b 7 _ ı pa çarpa deli gibi fırladı gitti. - Doktor hasta bakıcı olarak susla tekrar tesisi münasebet ede· 
._,Utri . Dudaklarıma bir hınçkmk a· hastanede kalabilir miyim? ceksiniz. Eğer çekinmesem, her mu 
' O mı sevinçle çırptım: Söylesene... Şey... Ben... c111 geldi ... Artık bitmitti.. Etra· - Şüphesiz çocuğum... sibetin bir hayırlı tarafı vardır der 
Ot b! Ne güzel... Ben... fımda her teY döndü ve birdenbire Böylece hastalara bakmağı öğ· dim. Nevyorkta ayni sahnede oy· 
~ ~en beriden bahsederken Yeisle bağırdım: arka üıtü düttüm. Ondan sonra neJ rendim .. Bir diplomam var lüzumu nadığınıza göre görüımeniz gayet 
~I . ~aya geldi. Onun ismini - Ne demek istiyorsun anlat.. olduğunu hatırlıyamıyorum .. Zan- halinde i§ime yarar. lkolay olacaktır .. Onun hususiyetine 
~~~·~~ zaman dikkati ziyade- _ Ev darılma, gücenme, an· nedersem aksesuarlarla me§gul o- Bir az para toplayınca her şeyi girmeğe çalııacaksınız. 
~ d1?._rnı tekrar endişe kapladı. l lanlar yanıma kottular. Elleri unutmak için seyahat etmeğe ka· - Orada ne yaptığı~ı keşfede 

.._ •.:katle bakarak: ıyamazsın... zarif biri nabzımı muayene etti ve rar verdim. Fransaya hareket el- ceğim değil mi? Fakat mıralayını .• 
~ " Ev t b d - Maalesef lüzumundan fazla kat'i bir ıeda ile emretti: tim ve Parise geldim. Daha sonrn harp tehlikesi var mı? 
-._ e enimle ve alaştı.. .. bla anlıyorum h h d v 

.._ltce hareket ediyor. vuzu ... - Çabuk astaneye götürü· Rivyerada yüzbaşı Feltonla karşı- - Evet .. da a ogrusunu söy-
- S.. - Canım neye böyle diyor· nüz.. Iattım. Ve şimdi ... i şte kar~ınızda. lemek icap ederse harp olmasına 

" gece mi?.. sun... Ben seni yalnız seni seve- Şedit bir hü.mmaya tutulmuş· duruyorum miralayım ... Siz Lena intizar ediliyor. 
~ ..... t böylece bağırırken yüzü rim •.• Fakat... tum. Bu hümmann~ tohumu çoktan Darbenin yakasını bırakmaman:u l - Bazı devletler arasında .mı 
~:tı. Mllkedder bir surette Acı acı sözünü kestim: beri dimağımda i~ı. ~azla yorgun· söylüyorsunuz öyle mi? •. O menhus harp olacak? .. 
~ • .':" 111 ettim: - fakat Lenanın gittiğini du· h.~k, .endişeler ~bem zaıfletmişti. Son kadın benim yegane sevgimi elim·I - Evladım, bütün Avrupa de• 
.,...._. Deınek ki o ıeni çok al'· yunca fikrin alt ~st oldu.. . Yoksa hadıse bardagı taşıran damla au d~n aldı. ,On~nla uğraşm_ak e~ ~ü- ı l7ticr} a:asında harp vukua gelme-
' "ediyor.... benden, onu takıp etmek ıçin mu· olmuştu. yuk emelımdır .. Ah çektıklerımı o sıne mtızar olunuyor. Harp zuhur 
, :_.ok canım... saade mi talep edeceksin? Ölümle uzun müddet pençele~ na çektirebilsem .. Kimbilir .. belki edince cihan tarihinin görmediği 

..._ q k Beni kandırmak istiyordu. Fa- tim. Günün birinde hana bakan onu ararken Breli de bulurum.. bir muazzam melhame olacaktır. 
~.' t, •re et ettiğini duyunca kat tebessümü 0 kadar bozuktu ki hasta bakıcıyı ta. n.ıyabildim. Konuş DÖRDU" Ncu·· BAP - B. unu nasıl olup da bu ka· 
~. '- kadar heyecana kapıl· El d d ki d k ' ı kendisine acıdım. Omuzlarımı sil· mak istedim. ını u a arma go· C Z OR ı ar at ıyet e söylüyorsunuz? 
"- ÇQ kerek yorgun bir ıcsle: türdü: · · • 211 OLUYOR VE T M 1 • A~~biyetle yazıhane üzerindeki 

f.. ~ ?kil ... Çünkü... - Ne istersen yap Bret.. - Susunuz ve uyuyunuz... KlYEYE AZiMET EDIYORU bır kagıt bıçağını aldı ve onunla 
~&: •rıın y.aıarmıştı. Yerinden Dedim. O akşam doktor yanağımı ok· Susmuştum. Mazinin bu ~ahnt· oynamağa başladı: 
' - Şu halde ısmarladığım ye· şıyarak dedi ki: turu kalbimdeki yarayı de~mış he- - Nasıl bir hüsuf ve ya küsufun 
'li~e oluyorsun Ev?. .~eği h!"zırlamamalarını _söyli.?'ece· - . Ecel gömleğini. zor yırttı· n~. al~. üst e~mi~ti. ~iralay Bra?'çl z~hurundan emin olunursa bir har 
Ilı--_. ıç Bret biç. .. deyersiz birşey. gım. Lazım .. evet fevkalade lazım .. nız evladım. Maamafıh bundan g.?r'!1uş geçırmış hır adam sıfatı le hın zuhur edeceği de 0 kadar ebem 

),~luiı t t K lb' Sana nasıl anlatayım.. Aman ya- ıonra sergüze,t hayatına artık ve-, sukutumu bozmadı. miyetle beklenmektedir. llmi nü• 0 urmuş u. a ım bb' ı Eli · · h k'k· b. . 1 d ı· . . r· h . h d t" '-n d v b ld ra ı ... ermı a ı ı ır yeıs e u· a etme ısınız... ıyatro ayalı sı· Fakat eyecanım an utanmış- cum mütahassısları semada ne ol-
t...)Otdu~ı 1~1 

• a .. e -~nu sey~ j ğ~f~'?ruy~rdu. Faka~ ben de pek zin na.türenize müsait değildir.. t!m: Çabuca~ .gö~le~~mi .. sildim._ Se: duğunu evvelden keşfederler. Biz• 
\""-' · Sankı yuregıme han buyuk hır azap çekıyordum. Tıyatrodan vazgeçmek mı? .. sımı açmak ıçın oksurdum ve cıddı lerin san'atımız hükumetlerin giz-

-.., ... ~layorladı. O birşey Doğruldum, mantoma aarıldım. elbette!. yapmağa çalııtığım bir aeda ile de· li 8airelerinde olan biteni keıfet• 
"'"· Nihayet cesaretlendi: Ve .makine gibi bir hareketle dışa· Şimdi kulislerden nefret edi· dim kiı (Bitmedi) 

c. z. 211 o -
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1 SPOR Haberleri ------------
Matbaamza Relen eıerler: Te,ekkUr 

Muhit 

fi, hir kapak içinde intişar ttmi~tir. zahmet buyuran \c ıı,erek ~ifıhen ve Atletizm bavrar111 
..1 •• Büyük 

·~~~~~----~~~~~~ 

Bugün Rober Ko!lejde lstanbulun 
en kıymetli atletlerinin iştir1'kile 

Pek ~e\'~ili )a\rumu7. biricik ~acidin 
feci hir halde ütulü miını•ebctile ~erek 

Muhitin :t? inci ..,ayısı üç renkli ne 

1 

cenuc mera~imine l~tlrak 5Urttile ihtıyarı 

Ru cayıda Ahmet \.ent Beyin (Sı· telgraf H me~tuplı bcnnı taziyet rden 
1 nıflar ara.'ınd~ a~e~k) unrn~lı içt~ma'. I akraba , e ~hıhbı ilc~uhterem hoı:alarınıı 
mü:-.ahabesi, :'\ahıt !"ırrı Be) ın (Çıfh:ı \'C hu uı. adan tec~rnrlc bah·eden muh· 

ive i~Sİ m~h·u..,J~rla mülaka!) r. ~tlim·' ~crem mı~buata ~alhl ıc~tkkurler.imizin 
Sırrı Re) ın (\ unan) • kadım~e .. poı 1 ıhlA~ını hc.rmctle rıca edem: cfendım. 

yapılıyor .. 1 te~kfüıtı) nı İT.ah eden kryınetlı hır nıa Rnne!U Havriye Şührü, 
1 kı:lle5i \'ardır. Hititler hakkmdaki tel· b b D Şükrd Dervic 

Bngün Robert kolej saha~m
da senenin en büyük atletızm 
bayramı yapılıyor. Ayni saatler
de atadyomda da lik maçlarının 
ıayanı dikkat karşılaşmaları var. 
Dlln lik maçları hakkında maJU
mat .ermişlik. Bugün de atletizm 
bayramının proğramını neşredi· 
yoruı: 

Programdan da anlaşılacağı 
veçhiJe, müsabakalara Türkiyenin 
Türk ve gayri Türk en mümtaz 
bütün atletleri iştirak etmekte
dir. Müsabakalar şu suretle ya
pılacaktır. 

14: Geçit resmi. 
14,20: 100 metre sür'at (ya

rım son) 
1 inci seri: - Semih, Neyçef, 

Turhan, Saki 2 ;nci seri: - Fot· 
yadis, Seferyadis, Enver B. Çer
nov:ç, Mutafidis. Her serinin 
birirıci ve ikincilerle en seri 
Uçüncü son müsabakaya kalacak
lardır. 

14,35: 800 metre koşu ( son ) 
girecekler Besim, Karancopulos, 
Vasıf, Hagop, Feri dun Metin, 
Fikret, Koyuncu Melih, Corciya
di i. 

:4,50; 11 O metre manialı koşu 
(ıon)Girecekler: Todorof, Tevfik, 
Pf tlrnf. Kazım Sedat. 

15: 100 metre sür'at (son). 
15, 15: 1500 metre koşu (son l: 

Girecekler: Karancopulos, Mavi
lidis, Kristidis, Corciyadis, Liıtfi, 
Paleo:ogos, Abdurahman Tarik, 
Grigoryadis. 

15,40: 200 metre sür'at (yarım 
so,) 

1 inci seri: - Mehmet Ali, Se
feriydis, Turhan, Saki. 2 inci se
ri: - Enver B. , Ayzenhart, Fü
r u1an, Kostof. Her serinin birinci 
ve ıkincileri son müsabakaya ka
lacakJarciır. 

16: 3000 metre koşu ( son ); 
G :recckler: Haci Savas. Naci, 
Nazar, Manol, Onnik, Hüseyin , 
Şükrii. Ahmet, Mahmut, Kange· 
lidis P.. Ciras 25, PaleoJogos, 

1 
ederek valiyi ziyaret etmitlerdir. 
Sporcular İzmirli sporcularımız 
tarafından karşılanmı' ve şehir 
kendilerine gezdirilmiştir. 

Kafile reisi, lstanbul takımları 
hakkında intibalarını soran ga· 
zetecilere: 

- lstanbulda bize karşı göı
terilen hüsnü kabulden çok mü
tehassis olduk. Kendilerine bir 
daha teşekkür ederim. 

Fener bahçe memleketinize ge
lecek ecnebi talumlarile karşıla
şabilecek kabiliyettedir. Fak at 
oyunu daha ziyade ferdi~ir. 

Bu takımda en çok Alaaddin 
B. i beyendik. Galatasaraya ge
lince bu takımı Fenerden daha 

· yuksek bulduk. Bilhassa Nihat 
B. Avrupanın en iyi orta mua
vinlerinden biridir. iki takım 
arasında Galatasaray lehine bü
yük fark vardır. Galatasarayı 
teşrinievvelede Atinaya davet 
ettik. 
Sefirimiz, teessUrlerinl Yunan 

hUkOmetlne bildirdi 
Atina, :l8 (Apo} - Türkiye se· 

firi Enis bey, F enerbahçe ile 
OJimpiyakos takımlari arasında 
vuku bulan hadiseden dolayı 
Türkiye hükümetinin teessürleri· 

· ni Yunan hükumetine resmen 
ibliga memur edilmiştir. Atina 
gazeteleri bu haberi yazarken 
Türkiye hükumetinin bu nazika
ne· hareketinden dolayt bt!yanı 
memnuniyet eylemekte ve bu 
hareketi, Türk-Yunan itilafından 
sonra iki hükumet arasında te
essüs eden yeni dostane reva
bıtın bariz bir delili olarak 
tavsif etmektedir. 

VAKiT - Telgrafta işaret e
dilen hadise, birinci maçta, ka-
le kenarıne kadar sokulan asa
bi bir seyircinin Yunan kalecisi
ne vurduğu bir yumruktan mü
teveHittir. O zaman mevzuu ba
his etmiye lüzum görmediğimiz 
bu hadise esasen hükumetçe na
zarı dikkate alınmış ve mütearrız 
hakkında takibata başlanmı~tır. 

' • 1 1 ") ·1 . d 1 il c!UI ı. y 
kikata ait tarıhı maka e er ~ı "ı e'\ı r· --------------
vam etmektedir. Bundan ha-:-ka :; tan-. 
hikaye. şiirler n ne!'irler. kadın. ço
cuk. moda, !'inema "ahifeleri. yüzlerle 

Bir tavzih 
'"Olimph ar., :'por mecmuacı miıdü· 

re-o;im kıymetli mündericatını te~kil e- tiyetındtn: 
diyor. A> rıra iki renkli nefj.;; hir tablo 8111 1.:im~l'lerin eıha• \ e mürcse~a.ta 
ve tam hir elbi!'e kalıbı... müra.cat edere\.: meı:muamı7. namınıı ıho· 

ne l:a'derml'I.. iHcdilderint hıl\rct 'e 
Nasıl tavukçuluk yapmahd1r? tee~$ııl.l c c)~ ·c.- ııdiı-. .\1ı'cm uanıızın. ılk 

Tavukçuluk hakkındaki miifit e- ~a)ımııdı dıı hildırdı~imiz ı:ıh · lııçhir 
serleri kendi ini tanıtmış olırn ('afe.. 
Fahri Beyin bu i~imle muhtasar fakat 
~ok lü7.umlu bir eseri ne redilmiştir: 
fia tı 2:i kuru:;;tu r. Ta rsiye ecl<-ri1. 1 

~cY'ır abone memuru ,·oı.ıur. 

\bonckr ancrl: idırclıaneınizdc kay· 
dedilmel.tcdır. :\'11mımı7.a ppılmı~ gibi 
gri.;ıeri lcn bu 

Antrepelojl mecmuası rcddedılmc•ını 
müracutların lcaı·n etle 
hir defıı dah11 ilin ve 

Darülfünuna merbut Türk antropıı rıca e<leri7. 
loji enstitü - il tarafından altı ayda bir --------------
neşrolunan hu ilim mecmua~ının on hi Askere davet 
rinci ~arısı çıkmıştır. Kılıç .. 1li Pa~a A3kcrlik ~ubesi H '-

Resimli Şark 
Re~İmli ~ırk mernıua~ının haziran 

niı~h11·1 nc(i bir kapııl.:IA çıkmıştır. Hu 
ııü~hadıı bir~·ok kt) metli makıldcrle Ho· 
men R'Jl!na a.ir bir eıüd, Peyami afa. 
O~man Cemal, \"a·:\'u beylerin yazıları 
'c hikAyclcri vardır. Oku~ ucularırnı:r.a 
tav~ ~ c cucriı~ 

uliğinden: 

~ubemizde kayıtlı bilumum ihtı· 
vat zabitan ,.e memurini a~heriyenin 

9:ıı ~enesi yoklamasını 1 - 6 • 9;n tari
hinde ba<:lanıp 30 · 6 • 9:H taritiine ka· 
dar devam edeceğinden alakadaranın 

üçer kıt'a !otoğraCları ile ~ubeye miıra 
caatları. 

Niğde orta mektep 
müdürlüğünden: 

1 - Niğde muallim mektebinin 13414 lira bedeli keıifli bahçe 
divan 25-5-931 tarihinden itibaren 30 gün müddetle ve kapalı 
zarf üsulile münakasaya konulmuştur. 
2 - Talipler şartnameyi Niide orta mektebinden istiyeceklerdir. 
3 - Münakasaya iştirak edeceklerin mali ve fenni vaziyetlerini 

resmi vesaiklc ispat etmeleri lbımdır, 
4 - ihale 20-6-931 Cumartesi günü saat 15 te Niğde de orta 

mektepte müteşekkil komisyon huzurunda yapılaca\tbr. 
5 - Teminatı muvakkate makbuzu ve mektuplı1rr, .. mthıakara 

ve ihalat kanununun onuncu maddesine tevfikan ihzar ve zarflar 
ihaleden yarım saat evvel komisyon riyasetine verilmiş bulunacaktır. 

Jstanbul Beledlyest ltantan 

Pazarhkla bir kilo neosalvarsan alınacaktır. Talip olan
1

ların 
95 lira teminat akçesi getirmek şartile 30 Mayıs Cumartesi gü· 
nü saat on beşe kadar levazım müdürlüğüne müracaatları. 

Suryrı", İ"ı:omadıs, Panakis, Car- O B LJ L M .. .l\.CA O lstanbul belediyesinden: icra edilmekte olan kanalızasyon 

ameliyatı dolayııile 30 Mayı 931 tarihinden itibaren Tahtakalede 
Balkapam sokağının bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağt 

ilin olunur. 

hkıs. ı .:ı' .as, Mavilidiı. 
16. b. 400 metre sür'at (son); 

Girecekle r: Koyuncu Melih, Ay· 
zeo:ıut, T omsoiı, Nejat. 

16,30: ~00 metre sür' at (son) 
16,45 Bayram yarışı (400+ 

200+200+400) iki seçme takım 
arasında. 

Beyaz takım: -Azenhart, Ney
çef, Semih, Beıim. Kırmızı ta· 
kım: - Kalder, Enver B. Mehmet 
Ali, T omson. 

J4,20Gülle atma son girenler: 
Veysi, Petkof, irfan, Çiçelkof, 
Asmanidis, Çakırakis 

14,20 Yüksek atlama son, gi· 
renler: Aamanidis, Hasan Melih, 
Hayd:ır, Kazım Sedat, Nihat, 
Pulyos. 

15 Disk atma son, girenler: 
Veysi, Naili, irfan, Petkof, As
manidis, Frangakis O. 

15 Uzun atlama son, girenler 
Cemal, Haydar, Tevfik, Papado
puloı, Kemal, Kosinis 

15,SO Cirit atma son, Murad-
oğlu, Todorof, Selim, Mufahhnm 
Mahmut ,Nedim, Çakirakis. 

15,30 Üç adım uzun Atlama 
son, girenler: Cemal, Petkof, 
Tevfik, Asmanidis, Kemal, Ra
doef, Selim. 

16 Sırıkla yüksek atlama son 
Jirenler: Çernoviç, Haydar, Sa· 
bef, Hüseyin, Matarangoz, Ma
noel. 

"Ollmplyakos,, izmir
den geçerken 

lzmirden gelen ;,aberlere göre 
c<Olimpiyakos» takımı vapurun 
iımire uğramasından istifade 

'2 :-{ 4 5 fı 7 ~ 9 1 o 11 

lHiSSE.i A iA 
2 TT AA T [i}ı E ifED i 
3 S AT V E T fi] ı · W1 D ~ 
4 S A V U R-~O H r-. i-~ 
5 E T E- R \[illi) K A R A R 
6 T" 1'J T ~ i S ljJ Y ~fi: U 
7 Ş E [I !j Z O L A [il fi] F_ 
8 AB ı H A Y A T [j1[il A 
9 Y E riJ A B U K li] A S -i 

H 1 Ö ~ M E ij A i T .li11 ~ 11 A i LE lii'ı i P Ti DA 

Dunkii bulmacltmızın hal
ledilmı ş şeklı 

Bugünkü bulmacamız 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ı ı~. ~·ıı.r~ 

2 - !Jlil = il =jı=-ı~ li 3 lj~ 
4 ;j; -- fi) - - - - • 
5 ,- - li] liJ[j 
6 !i1 . ~ ,- -ı fi 
7 ,mı - - - ~ - ,- -
8 - ,-~ [91 - - - [i] - 1-
9 • - - ~ --
10 ~ -=ı[i , -
11 •ı ~[9. fit~ 1 

1 ... ıiiiiı ............ . 
1 

:::ol dan ~ağa yukardan aşağı: 
J - Rakı mucidi (fi) 

Süt ve mektep çocukları diıpanserleri için dişçilik malzemesi 
pazarlıkla satın alınacaktır. Talip olanların 250 lira tem nat ak
çesi getirmek tartile 30 Mayıs Cumartesi günü saat on beşe 
kadar levazım müdürlüğüne S(elmeleri. 

Belediye kanununun 15 inci maddesinin 9 uncu fıkrasına tev
fikan liman dahilinde seyrü sefer eden istimpot, motörbot, muş 
ve emsali gibi makineli ve makinesiz küçük deniz nakıl \·asıta· 
Jarile yelken veya kürekle mütabarrik vesaitin muayene şaha
detnamesini alarak belediyece tescil ve numara plakası alma
ları ve gene bu maddenin 8 inci fıkruına tevfikan kaptan, çark
çı, ve tayfaların ve bilumum sandalcı ve kayıkcıların (balıkçılarla 
amatörler dahil) kendilerini tescil ettirip . ehliyetname almaları 
lazım geldiğinden ehliyetname almak için doğrudan doğruya 
Seyrüsefer merkezine merakip ş::lhadetnamesi almak için de polis 
komiserliklerine 1 Haziran 931 tarihinden itibaren müracaat 
edilmesi ve 1 Temmuz 931 tarihine kadar gerek kendılerini ve 
gerekse na kıl vasıtalarını tescil ettirmiyenfcrin icrayı ~an' attan 
menedilecekleri ilan olunur. 

Fatih yangın yerinde 6 ıncı adada Atıl<paşa mahallesinde 
1397-649-651 harita No. h arsalar arasında 14,96 metre murab
baı ar. anın metre murabbaına 250 kuruş kıymet takdir o ·unarak 
satılmak için alakadarları arasında açık müzayedeye konmuştur. 
Taliplerin şartnameyi görmek için l:ergün levazım müdiirlüğünc 

müracaatları, müzayedeye girmek için 3 lira teminat akçelerile 
beraber ihale günü olan 25-6-931 Perşembe ~iinü saat on b~şe 

2 - Pramuzca "ıll .. (2), 
kadar encümeni daimiye müracaatları. 

pnra~ıı. •----------...;..-----·------------
(5) 

.) - Şiddetli aşk (7) 
.f - /ki (3), Dolap (1) 
5 - .ı.to11opol (7) 
fi - (;;tmek (6) 
i - Akla mensup (5), Nar ( ,1) 

- Para (4), Camn yonoaaı (3), 
Nota (2) 

lstanbul belediyesinden: Hadema yapılacak ekmek çeşnile· 
rinden yumu~ak buğday ununun yüzde doksan ve sert buğday 
ununun yüzde on olarak istimali takarrür etmiş olduq11 husulü 
ittila zımnında aiakadarana ilan olunur. 

9 - Hiizü11 ( 6). Yf)/ (.1) F'aiz<'i (6) 

llJ - Alla/un kendisi '1e ogJu (JJ,I il - Gönm (5), 
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r ... hkeme ve icra lılnları 1 
lstanbul d" d' .. . 1 d or uncu ıcra memur uıtun :ın: 

ı.[~rnamına 10500 lira kıymet 
kı dır edilen Beıiktatta Teıvi· 
k Yede Hamamcı Eminefendi ıo· 
b~i'ında eıki 1 yeni 15 numaralı 
~ hap hanenin tamamı açık 
ı.r:~aıaya vazedilmiş olup 6-6-31 
lt}j~ ııd~ şartnamesi divanhaneye 
ızııı.. e.dılerek 22-6-931 tarihine 
t dıf pazartesi günü saat 14 
d~ıı 16 ya kadar lstanbul dör
tı ııcu icra dairesinde açık art· 

~· ~uretiJe satılacaktır. Art
'1 d' ıkincidir birinci arttırma· 
~ ll • 5000 liraya talip çıkmış 
lla~p bu kerre en çok arttıranın 
~ ~ilde bırakılacaktır. Arttırma
~ 1ftirak için yüzde yedi temi
b~ •~çesile mliterakim vergiler 
t ~dıyc resimleri ve vakıf ica
ai~; Dıliıteriye aittir hakları tapu 
,~ltrile sabit olmıyan ipotekli 
' .•klılar ile aiğer alakadaranan 
~k;rtifalc hakkı uhiplerinin bu 
" . •nnı ve hususile faiz ve ma
t. r~fe dair olan iddialarını illn 
i~hinden itibaren yirmi gUn 
dir de enakı müabitelerile bil
--~eleri llzımdır. Akıi halde 
ltı an tapu ıicillerile sabit ol· 
~•n satış bedelinin paylaşma-
1- •n hariç kalırlar. Alikadar-
tın - • "fi k ~u Yenı ıcra ve ı As anunu-

ta Q 119 uncu maddeıi hükmüne 
d,~e tevfikı hareket etmeleri ve 
Yeııl' ~azla malümıt almak iıti-
111 trın 930-567 dosya No. ıile 
aı:ı.ıuruaıuıa mUracaatları ilin 

~ ü,i.----------
8• Udar 6 ıncı icra dairesinden; 

~ ır borçtan dolayı mahcuz ve 
~taya çevrilmesi mukarrer Ce-
~ den mamul oda takımı 24 

,~11~l?k ~üyilk avize biro ve halı 
'-d~aırenın 2-6-931 tarihine. mü· 
~ salı ıünn saat 9 dan 11 e • 
·~~ r ÜskDdar bit pazarında 1 
iı~d arttırma auretile sahlaca- 1 
'Y •n talip olanların vakti mu
ı~:;binde mahallinde hazır bu
ı,tı ~rulacak memura müracaat

~ olunur. 

lıta 
~tlc n?ut asliye mahkemesi birinci hu· 
t dtıresinden: 

Ser tem B. tarafından Beşiktaıta 
~ tnccbey yokuıunda 53· 55 No. 
~ Qıukim Aziz B. aİeyhine ika
d,\' olunan 2500 liranın tah•ili 
llltab''l'Un gıyaben cereyan eden 
t'dd~kenıeai neticesinde davanın 
l Nlle dair sadır olan 39-134 
~~: lı hlikmü gıyabt müddc-
~~ ıkanıetglbının meçhuliyetine 
'4.tt erı tebliğ edilmemit Ye H. U. 
tt~· • bun maddei mahsusası mu· 
~urıce . bir ay müddetle illnen 
"- ~~t ıfası tensip edilerek ili
' ~r nUıbası mahkeme diva
lt~~llle talik cdilmiı olmakla 
~e le lllakamına kaim olmak 
~lunur. 

'~btıl asliye mahk-·e_m_e-.si_3_iı-.n-ciı-. 
>t! dairesinden: 

tt. ~danı Malama binti Y orgi 
'o~" Plfıııdan Beyoğlunda Bursa 
,;:da 4 No. lı kasap dük
tf. ij • mukim Marino Malidi 
~hine açılan terk ıebebile 
~)ı • davası arzuhal sureti 
d-.ı . t~blii mnddeialeybe gön
~~ ııe de mezkür ikamet
~~'1} çıkıp elyevm ikametglbı 
~Ilı bulunduğu şerhile iade 
'dn111i

11 •e illnen tebliği tensip 
\; ~t· olduğundan tarihi ilan· 
~-dd 1.'baren bir ay zarfında 
~~ "~•aleyhin davaya lcarşı ce· 
~i lraerhek üzere arzuhal sure

~t'ıl~ ~eme divanhanesine ya
~ 'il lüzumu illnen tebliğ 

• 

Seyrisefain 
L\ 1erke7. Rccnta~ı. Calata Köprü ba~ı 

Ji :~6<;? ~lll'e RCCn ta • ı ~irl.; ecide 
ı\luhilrdor zade hını 2 2:"40 

izmir sür'at oostası 
(GÜLCEMAL) Vapuru 31 

Mayıs pazar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

lzmire gidecek ve Çarşamba 

sabahı gelecektir. 

Bozcaa~a ~ustası 
(EREGL I ) vapuru 31 

Mayıı pazar 17 de idare 

rıhtımından Gelibolu, Lapseki, 

Çanakkale, Imroı, Bozcaadaya 

kalkacaktır. 

GAZiNO 
Moda iskelesi üstUndeki ga

zino 1- ağustos • 931 tarihinde 

teslim edilmek üzere 1-3 sene 

müddetle kiraya verilecektir. 

Kiralık Satış 
Mahalli 

idare rıhtımındaki yolcu 

salonunda , mevcut satış ma· 

halleri l • 3 sene içın kiraya 

verilecektir. istiyenlerin leva

zım şubesine müracaatları. 

Kiralık .k:.\gir hane 
Betiktaşta Akaretlerde 95-79 

numaralı hanenin bilmüzayede 
icarının bir hafta müddetle tem· 
didine ve 5-9 numaralı hanenin 
pazarlık suretile icarına Evkaf 
idare encümenince karar verilmiş 
olmağla talip olanların ve daha 
ıiyade malumat almak isti!·en-
erin Haziranın albncı Cumartesi 

günü saat on üçe kadar mahalli 
mezkurda 54 numarada Mütevel
li kaymakamlığına ve yevmi mez
kurun saat on üçünden on beşine 
kadar lstanbul Evkaf mfidiriye
tiude idare encümenine müraca
at edilmesi. 

Be ykoz kazası malmüdürlüğünden: 

1 - Ömerli köyü Doğandere 
mevkiinde 308 lira. 

2 - Iıırganhkta 14 lira. 
3 - Akça alanda 16 lira. 
4 - Çömleklide 8 lira. 
5 - Ağıl yanmda 18 lira. 
6 - Muratlı köyünde Muşmu

lah derede 30 lira. 
7 - Muratı. köyilnde Muımu

lalı derede 30 lira. 
8 - Muratlı köyünde Muşmu

lalı derede 60 lira kıymeti mu
bammeneli çalılıklar Beykoz mal
müdürlüğünce Uç müsavi taksitle 
6 haziran 9.H pazar günü aleni 
satılacaktır. Yüıde 7,5 teminatla 
birinci taksit peşindir. 

MUha,ır ehnıyor 
/stanbul müddeiumumfliğinden: 
Onar lira maaşlı, n beş Ura yem 

bedeli muha~asatlı fı;tanbul ,·e l1skti· 
dar mahakimi nezdinde on n Çatilkı~, 
Siliv.ri, Çekmece. Şile, Gebze nıahke
meleri ne7.dinde hirer süvari mübaşirJi. 
ii münhaldir. 

Bu miiba~f rliklere hay,·anr kendile 
rine ait olmak Ü7.ere e\saf ve şeraiti 
matlubeyi haii' olııp da talip bulunan 
enakı müshiftyi reı-miyelerini ibra?. 
'e ikmal etmiş olanların imtihanları 

icra kılınmak üzere 30 - ;; . 931 tarihi-
ne mü~adif cumartesi günii saat 10 hu 
t:ukta adliye enciimenine müracaat e~
lemeleri. ve evrakı mü bitelerini ikmal 
etmiyenlerin yevmi me1.küra kada r 
ne\'akr~ını ikmal eylemeleri lftzımdır. 

:-;ıehzadeba ı 

Ferah Sinemada 
Augün gundüz henı sinema· hcın tı) atro 
hem ""Hte Bu gece ~ıın"••kAr :\ı ~iı 

He) tem~illeri 

Evkaf umum müdürlüğü vakıf 
7 -VAKiT 29 MAYIS 1931 ~ ................................ 

M M. V. Satın alma ko· 
n-ılsyonu ilanları 

akarlar müdürlüğünden : lzmir 57 ıncı fıı\:a kıtaat hay\anatı· 
Pazarlıkla kı"raya verı"lecek emla"' k nın ihtiyacı oıan arpa "•patı zarna mu· 

nı ka•aya konmuştur. ihalesi 6 • t> • 93( 

1 - Eyüp Camiikebir haf aflar 1 No. kahvehane a;kasında ardi· Cum:.ırtcsl j!tinu ~aat 15,30 da lzmlr 
ye ile arsa l l\lus ı ahkcm ,\Jcvki 'ann Alma Komis· 

2 - Fener altı subaşı Fener C. 340 • 312 No. Daire 1 ) onunda yapılacaırnr. Taliplerin şartnı· 
3 - Şişli mecidiye köy 9. 11 No garaj ı mey ı görmek uzere Fınd klıda heyetimize 
4-Çemberlitaş molla fenari Mahmudiye C. 7 No. Hane 1 'e tartname alııı ak \ e te~liflerini vermek 
5- Kasımpaşa emin cami samanlı S. 45 No dükkan 2 ÜlCre teminatlarıle lzmirde mezkQr ko· 

Mebdei icarlar: eski müstecirler için aklin hitamı yani müste- mi~~ona muracaatları. 
cirler için t eslim tarihidir. • • • 

Müddet: 2 haziran 931 sah g ünü ıaat on dört buçuğa kadar. Ordu ihtiya cı için yerli fabrJkalar 
Yirmi gün müddetle ilan edilen balada muharrer emlakin pa- mamulatın d an l :;.ooo metre astarlık 

zarlıkla kiraya verilmesine Encümeni idarecekarar verilmiştir. Ta- hez; ka palı zarfl a miin:ıka a}a konnıuş
lipler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini tu r. İhalesi 16 hu iran 931 salı günü 
dermeyan eylemek için İstanbul Evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar ~aat l :i te Ankarada merkez satın alma 
.müdürlüğüne müraca.t.tları ilan olu nur. komisyonunda ynpı lacakktır. Taliple. 

Evsaf ve müştemilatı hakkın da malumat almak istiyenler mü- rin şartname almak ve tekliflerini \'er-
zayede odasındaki ecrimisil raporunu okuyabilirler. mek üzere teminatlar ile birlikte mez· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- kQrkomiyona müra~atlarL (3U) 

Bakırköy kazası tapu me-
murluğundan: 
Hıristivanın 

ısni"ı 
!\letrQk cm,·alin cinı; ,·c nr\ i l sUnın ' tah~i5 edilen 
Maabahçe hane Tarla dönüm zaun ismi ,.e şohreti 

Hristo Benyumi 
Angelo veledi Hristo 
Hristo veledi Buynu 

1 ibrahim O. Münir Ef. 

Dudakli Yanko ve Petro 
Diğer Kosti ve Miltiyadi 1 

7 
7 

14 

Sotiri yanko 4 
Nikola veledi Todori 8 

" 
" 
" 

ibrahim O. Ali Ef. 
ibrahim O. Milnir Ef. 

" Mibal Pavlos 4 
Avasköyünde balade isimleri yazılı metruk haneler m~yanında 

bahçe ve tarlaların ayni köyde sakin mezkur emval muhacirlerin 
iskanı adi~.erine tahsis edilmiş olduğundan bu isimlerdeki kayıt
lara tesaduf edilmediğind~n senetsiz tasarrufab kıyasen muamele 
icra kılınacağından bu yerler üzerinde resmi rehin ve haciz gibi 
alakaları olanların bir ay zarfında Bakırköy kazası tapu idare
sine müracaatları ilin olunur. 

Emlak ve Eytam bankasından 
Satılık emlak 
Istanbulda Bogaz içinde Tarabya caddesinde maa müştemillt 

Kalender Kasrı ile Büyükadada Nizam caddesinde Seferoğlu 
köşkleri namile maruf 2, 3, 4, harita numaralı üç bap köşk ayrı 
ayrı kapalı zarfla ve sekiz senevi taksitle satılıktır. lhale 8 Ha
ziran 1931 tarihine müsadif pazartesi günü Ankarada icra kılı· 
nacaktır. 

Talip olanlar lstanbul, İzmir şubelerimize veyahut Ankarada 
Umum Müdürlük Emlak idaresine mUracaatla şartnamelerimizi 
mütalea ve arzu buyurdukları iıahah alabilirler. 

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

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

bedeli keşif üzerinden haziranın 6 ıncı cumartesi giinü saat 11 re 
kadar müddetle ve kapalı zarf üsulile münakasaya çıkarılmıştır. 
Proje ve sairesi hakkında izahat almak hıtiyenlerin Viliyete Na· 
fia Başmühendisliğine ve baytar müdürlüğüne müracaatları ve 
ihale günü encümeni vilayette . hazır bulunmaları mütemennadır 
efendim. 

lstanbul Zi•·aat bankasından: 
Kariye si Sokağı No. Cinsi 
Maltepe Bağdat 13 Hane 

" Mektep 13 Hane 
Gayrı mübadillere ait balada yazıh emlakin icar müzayede 

ve ihalesi 1 haziran 931 pazartesi günü saat ikide ve pazarlıkla 
icra edileceğinden taliplerin pey akçelerile ihale saatine kadar 
bankamıza müracaatları. 

* * * 
İzmit \'e dvarındnki kıtaat n mües· 

sesatın ihtiyacı olan ı;ığır eti kapalı 
zarfla ve dört şartname ile münakasa· 
ya konmuştur. ihale i 31 - 5 - ~31 
pazar günü saat 15 te lzmitte A keti 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere 
Fındıklıda heyetimize Ye şartname al
mak n teklifler ini ,·ermek üzere temi
natlarile mezkür komi.syona müracaat 
ları. 

* * • I 
Cinsi ihale günü saati -

Beyaz peynir 16/6/931salı 15te 
Kuru et 17/6/931 çarşamba lSte 

lzmitteki kıtaatrn ihtiyacı olan iki 
kalem malzeme yukarda. hizalarında 

yazılı gün n satlerde n ayrı ayrı şart 

namelerle kapah ı.ar fla münaka aya 
konmu tur. lhnlesi lzmit ~:~ üncü fır
ka satın alma komi yonunda yapıla

caktır. 'l'aliplerin şartnameyi görnıek 

üzere teminatlarile birlikte lzmitte 
mezkur komisyona müracaatları. 

* "' ıj: 
3. K. O. SA. AL. Komisyonun· 

dan. · 
1071.> kilo yaş ebıe aleni münaka. 

sa. ~uretile satın al ı nacaktır. İhalesi 
20 619:n ~nat 16 da icra olunacaktır. Ta. 
liplerin şartnameyi görrn~ls üzer e her 
gün öğleden e''' 'el ,·e mfuıilk~ayp. i"" 
tirak için de vakti muayyeninde temİ· 
mıtlarile birlikte komisyonumuzda bu
lunnıalnrı ilfın olunur. 

* * • 
3. K. O. Sa. Al. Ko. dan: 

Çalı fasulyası 
7200 

akız kaba~ 

2400 
Ayşekadın fasulya 

19200 

Semizotu 
':'200 

Bakla 
~200 

&mya 
7200 

Patates 
14400 

Patlıcan 
7200 

kuru soğan 

3. K O. ihtiyacı için berveçhi ball 
9 kalem yaş sebze pazarlıkla ihale edile· 
cektir. Ye\'JJ1İ pazarlık 31 • 5 . 931 pazar 
günu saat 14 ten 15 c kadar davam ede· 
cektir. Talipleı in şartname \'e e\ safı gör· 
mek uz ere her g-un öltleden en el pa· 

zarlığa iştirak edecekler \'akti muayyende 
om is~·onumuza miiracaa tlan il~n olunur. 

I•--• Dr. Ihsan Sami __ _ 

Öksürük Şurubu 
Oksürük ve nefes darhğı için 
pek tesirli ilaçtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

•Her eczanede bulunur .... 

Bııl.ırkoy kazaı;ı tapu memurluğundan: 

Çıfıt Burgaz köyünde Lambo 
veledi Nikoladan metruk dükkan 
ve baraka ile Marikadan metruk 
hane ve Hristodan keza metruk 
sekiz dönüm tarla ve Corci ve· 
ledi Petrodan metruk dört dö
nüm tarla ve Petraki veledi Ya· 
niden metruk on altı dönüm tar
lu ve Yuvan veledi Atanaıtan 
metruk bahçe ile dört dönüm 
tarla mezkur köyden Hüseyin 
oglu Ahmedin iskim adisine 
tahs;s edilmiş olduğundan kayıt· 
larına tesadüf edilmediğinden 
senetsiz tasarrufatı kıyasen mu
amele icra kılırıacağmdan bu 
yerler üzerinde resmi rehin ve 
haciz gibi alakaları olanların bir 
ay zarfında Bakırköy kazası ta
pu idaresine müracaattan ilb 
olunur. 
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Tabiat1ln cll cll Ol! u v ıı Krem Pertev Müstahztıl'dtll Kolonya !~ 

K Diş macunu FA B R 1 K AS 1 Tırnak cilıiları Ö 
, =~o-ro•nD p E R1 EV ve Şeriki ~::y~:.u ö 

Poma Memleketin en eski ve namdar Esans ,, 

Briyantin Müstahzaratı ıtriye ve tıbbiyesi Koımatik o 
il Kinin-Karbonat ve sair devai komprimee;i g, 
KHerzevki temin ve tatmin edebiecek ~efis müsta~za~at H 
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Bugün işe Başlıyabilirsiniz 

Para biriktirmeye başlamak için ~utlaka ay veya sene başını 
beklemek veya bir yıldönümüne intizar etmek ~art değildir. 

Hemen bugün t, Bankasınd~n bir kumbara alarak para birik
tirmeye başlaya bilirsiniz. 

Büyük ve küçük. binlerce kişi, kumbara sayesinde, bir iki sene 
· içinde sermaye sahibi olmuşlardır. 

1 Türkiye İş Bankası 1 

Evkai umum müdürlüğü Vakıf 
akarlar müdifrlüğünaen : · 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1 - Üsküdar 'Çinili ıilaht~r· ağa C. 219 - 93 No. dergah albnda 

·~~~ AKITu~:ı 
Kü~~~~--~~?!~ 

Satıllk ev apartu..,an,arsa,eşya 

Satahk irat - Beyoğlu Kalyoncu 
karakolu Ayakostantin kilisesi sokağında 
beş odah Hrgir bir ev ıı.yda 33 lira kira 
getirmektedir. Pazarlıksız 2800 liradır. 
9-12 arastoda miiracaat 

lstanbııl dördüncü Vakıfban 
ÜNIONKOL 

SATIUK MOTOSiKLET 
Az kullanılmış Triyomf ·markalı bir 

· motosiklet satılrktır. Taliplerin mat
baamızda Muharrem Efendiye müra
caatları. 

Klrahk oda, ev, k8fk v. •· 

Muayenehane, idarehane -
Veya ikamet için iki havadar oda bir 
sofa ve bir heladan mürekkep bir daire 
müsait şeraitle kiralıktır. Ankara caddesi 
52 No. ya müracaat edilmesi-. 

KİRALIK EV ARANIYOR 
Krzrltoprak Göztepe taraflarında 

iki .üç odah bir ev istiyoruz. Müşterek 
de olabilir. Bahçeli güneşli olmak ş:ır. 
tile. 

IST. Posta K. 46. A. Osman Beye. 

Kiraya vel'mek ister misini.z?
Tramvaya, isktleye, şitncndi!ere ya1un 
olanlar, müreccııhtır. Saat 9· 12 ~rasında 
müracaat. lstanbul dördüncü Vakıfban 

ÜNlONKOL 

Müteferrik kUçUk llAnlar 

Küçük bir fotograf makinesi Sa· 

tılıktır. Galata P.K'.34 V. Benruhi adresi· 
ne yazılması 

dükkan · 
2 - Beyoğlu Kamer hatun papatya S. 2 numaralı dükkan 1 Ankarada işi olanlara - (Ankara 
3 - Kasımpafa Camiikebir Tiırabi baba S. No. 7 dükkan l iş Bürosu), Ankarada mütahassıs teşkilAta 
4-Topkapı Beyazıt ağa Alaaray c~ 39 No. dükkan 1 malik yt'g!ne vektlct, temsil, takip q:ı.ü· 

· S B l b 1 
essesesidir. 

- ey er eyi Çamlıca C. 5 N °· mektep 1 Ankara • Bankalar caddesi • Anadolu 
6- Kasımpa<'(a Camiikebir 9 No. ç: .. kan 1 b · ,. an • Posta kutusu : 166. 
7 - Çartı Yorgancılar Hacı Memiş . . No. dükkan 1 lljJll l llll 

., S - Üsküdar rum Mehmet paşa İmrahor C. Mevlevi tekkesi bah H 1 ~ 
çesinde dükkan ı p-·oNDS .. 

9-Topkapı Beyazıt ağa camii,erif S. 14 • 16 numara 2 hane t· ~-
10 -I:Jabıi.li Nallı meaçit Cağalbğlu yoku,u 23 • 6 No. hane 1 . 
11-Üsküdar Tavafı Hasan ağa Menzilhane S. No. 425 rüfai J{ 'R E 

dergahının selamlık krsmı . . ı M t 
12- Kasımpaşa Bedrettin mezarlık S. 61 No. dükkan 1 ( Gnndilz için) 
13- Kadıköy Osman ağa söğütllü çeşme S. 302 No. dükkan 1 VANiSHiNG CREAM 
14-Yenibabçede ve caddesinde 36 • 38 No. Han ve kahvehane 1 
15-Çengelköy Kuleli C. 33. 86 No. hane ı (Gece için) 
16-Şehremini lbrahim çavuş yaylada cami S. 12 No. hane 1 

Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akttn hitamı. Yeni müs· "'lllllııı--·COLD CREAM--... ,, 
tecirler için teslim tarihidir, 

Müddet: 9 hazran 931 Hlı günü saat 14 buçuğa kadar. 
20 gün müddetle ilan edilen balada muharrer emlakin pazar~ 

bkla kiraya verilmesine encümeni idarece karar verilmiştir. Talipler 
tartna.meyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini derme· 
yan eylemek için İstanbul evkaf müdüriyetinde 'Vakıf akarlar müdüı·
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve mü§temilatı hakkında malumat almak i.stiyenler müza· 
'ede odaımdaki ecrimisil raporunu okuyabilirler. 28 - 5. 931 

tt:~~nıııı::~mıı:., YENi ÇIKAN rtLrt. ~~::ııııııı::::~::::ıııı:m~• 
~a !:_gl 

\i BAHÇE == 
sE: ~ j 
li g l ; n 
ii == n BOMOTi RAKISI n 
fi Tecrübe ediniz. Emsali arasında bu nefasette hiç bir ft 
\§ M 
,ı) K • rakı yokktur. ~~ 
g§ ıosu 200 uruştur ;; 
~ ~-
~,@ 150, 250, 300, 500, 1000 gramlık şişelerde l~ 
JI 30 50 60 100 ~00 kuruşa satı ' ... or. JI 
\i:ıın~:ııwı:..,_ Her yerde arayınız ~uı::n::ınımr=ııım~ii 

• •• ~ 1 

ZAYiLER 

Zayi mühür: Muhassasah 
tiye muhasibi mes'uUüğünde ve ' 
emniyel sandığında bulunan tat· 
bik ımza mührümü :ıayi ettim 
yenisini hak ettireceği_mden bu.
günden itibaren hilkmü olmadı- 1 

ğı ilan olunur. 
Üsküdarda Selinıiyede ~erifkuyu 5Ç>ka· 

.'tında 9 nıımıırıılı hanede Zekeriya. bin 
Ömer. 

§ lstanbul birinci mektepte 
aç1'.an halk mektepleri ı. ursun.:lan 

aldığım 162 No. şahadetname· 
mi zayi t ttim. Yenisini alacağım
dan esk:sinin hükmü yoktur. 

lm.nbul ,·il:i ~eti umuru hukukiye oda
nsı 1 Ji.:seyin Gazi. 

§ Tokat mekteb:11den 333 se
nesinde aldığım (159 No. sıhtıi
ye memuru şehadetnamesi zayi
dir. Yenisini alacağımdan eski
sinin hü "mü yoktur. 
Tefenni Dispanser sıhhiye memuru Nuri 

1 

llDCilS1l 
Zümrüt 

Yalova Kaplıcaları 
Büyük otel 1 Hazirandan itibaren açıktır 

12 kişilik orkestra 
Oteller: 75 ~ 500 kuruş. 
Yemekler: Tabldot ( sabah. öğle ve akşam da4il) 

225 · 450 Kuruş. · l 
( Üçllncü sınıf otellerde yemek m~cburi değiJdır 
(Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur) 

Banyolar: 50· 75· 100 kuruş. 

V. •• _ t} • • 1 inci mevki - HO kuruş. apur ucre erı . ~ inci mevki - 20 kuruş. 
Her türlü malümat için YALOVA da Kaplıcalar Müdiirlüğillle 

veya 

IST ANBUL da Seyrisefain Umum Müdürlük kalemine müracaat 

Telefen: Beyoğlu 17 45 

rEMİZLEMEK İCİN v İM YEGANE • 
TASVİYE ~DİLEN MUSTAHSAR DIR 

. . 

Temizlenecek yağlı saban ve 

tenııereleriniz varını l Vim 

iıtima] edin iz. Yerleri ve 9ini· 

Ierinizi temizlemek İltermiıi

niz ? l,te Vim burada, 

Az yorgunlukla mak:emmel bir 

nezafet elde etmek için baniyo 

odanızda, yatak • odaııızda, 

mutvaklarmız.da ve evinizin 

her bir köşelerinde Vim kul• 

lanınl.%. 

Devret Demlryolları-

lıaydarpaşa 
:dlirlügünden: : 

demiryolltir 

llanl~rıB 
~/ 

mağazasz ~ 

ı ~ 
idaremiz için pazarlıkla satın almanak (5) kalem LioolY0ıbi 

takımı çel.iği, lokomotif bacası için kafes tel, bakkiye işj ~~~ 
malzemenin pazarlığı 1-Vl-931 tarihine miisadif pazartesi $~ ı 
icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkftr saat 9 dan l 1 ı; 
kadar ispati vücut etmeleri ve tahriren fiat vermeleri ilin 

f l ~ADiUM ~\ HJIKiKi.. 
~o o o~ . . ·~ 
\\(HALiS ~ç ÇEııeı)J RADıUr~ 
EMSALSiZ . ·'fr HAKiKi )~ 

.TIRAŞ 10 () Qi 
B 1ÇAG1 ~l\? RADi:QM:}t 

HAi" O l"V o d t •bt" 1 O l f A -ik'0S' 
CI IS ISVeç çe ıgın en gaye ) imam a ima Ve ennJ J.J> ce 

kopla kontrol edildiğinden rekabet kabul etmez der~'~ı· 
ve diğer bıçaklara nisbeteu ehvendir. Bir tecrübe 

fidir. Şahsi menfaatiniz için her yerde arayınız. 

. ~ 

. ~; 
Mes'ul Müdür &efil' 


