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idarehane 
İst. Ankara caddesinde 1 Tel.. ~antraJ İst: 24310. 

dairei mahsusa DahılıNo. l Başmuharrır 
· ]) No. 2 Müdiriyet 

Telgraf Ist. (VARIN) » No· 3 Tahrir 
Posta kutusu İst. 395 1 > No. 4 Muhasebe 

Nushası her yerde 5 kuruş Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Başmuharriri ARiF ORUÇ 

Açıkta memurlara ekmek lizımdır ! 
Açıkta kalan memurlar Yarın intihap yapılıyor! 

Binlerce bedbaht ve hayatta başka bir 
istinatgahı bulunmıyan memur vatan
daşların vaziyetleri ne olacaktır? Bun
lara /ş ve Ekmek bulmak lazım geliyor! 

Ey müntehibi saniler ! Şimdi de namzetlerin ; hiç 
biri müstakil değil diye rey vermeyin~de görelim .. 

ikinci 
intihar! 
Bir usta daha 
kendini astı 

Ankaradan aelen haber- ) 
Jer, memurin kadrolarında 
yapılacak tasfiye tertibatınm 
alınmakta oldufunu göıte· 

rlyor. lstanbul ve lzmtr gibi 
biiyük merkezlerde bazı 
dairelerin vaziyetleri hemen 
anlaıılmıı atbidir. 

Düne kadar tasfiye, ya
hut açık manaıile tenıikata 
ait malO.mat ıöyle böyle 
denecek mahiyette bulunu
yordu. Fakat, tasarruf ame
liyesi Türkiye cümhuriyeti 
dahilindeki bütün vilayet
lerle kazalara teımil edildiii 
anden itibaren, meselenin 
ehemmiyet .,.e azameti ken· 
dini göatermtı olocaktır. 

Yeni memur tensikafının 
aııl içtimai bünyede ıanın· 
tılar yapacağı yerler, latan. 
bul, Ankara, lzmir, Adana, 
Trabzon, Samaun ve ilh ... 
büyük merkezler olacafı 

ıüpbeıizdir. En ziyade mü
tee11ir olacak iki büyük 
merkez de, Ankara ile İı· 
tan bul olacaktır. 

lnhiaarlar lıtanbuldadır. 
En büyük Adliye teıki· 
lltı latanbulda bulunuyor. 
Nimreımi müe11eıelerin mer
ke21leri ;ene lıtanbulda 
yerleımiıttr. Bununla bera· 
ber, hayat 7e geçinme tarz· 
lan itibarile memleketin en 
mühtaç sınıfını buralardaki 
vatandaılar teıkil ediyorlar. 
Yarın mukadder aktbet ken· 
dilerini çok elim ıartlarla 

karıılaıtıracaktır. 
Birçok ailenin peritan 

olması ihtimalleri kuvvetle· 
tiyor. 

Y eUıenlerin habrların

dadır kJ, Meırutiyet bida· 
yellerinde de, bir umuml 
tensikat yapılmıı, De,let 
hizmetlerinden çıkarılan 

memurlara münasip ikrami
yeler verilmiıti. Ayni ıeraitin 
bu gün için tatbikine im· 
ka"l yoktur. Çünkü, ne bir 
yeni iatikraz akti ihtimali 
vardıl', ne de, Devlet hazi
nesi açıkta kalacak m~mur· 
lara öyl~ tazminat filan ve 

ARiF ORUÇ 

rebilecek vaziyette bulu
nuyor? 

Alınan haberler, tasarruf , 
dolayısile tasfiyeye tabi !:u
tulacaklara ikiıer maaı ve· 
rileceği ıeklindedir. Yapılan 

muvakkat Bütçenin iki ay
lık olarak tanzim edilmesi 
de bunu gösteriyor. 

Fakat, iki ay sonra ne 
olacaktır ? lıte ıtmdiden 
eheınmiyetle düıünülecek 
mesele dahi, bu noktada 
teka•üf edip toplanıyor: 
Binlerce aile aç, sefil ıo· 

kaklara mı dökülecektir ? 
Ne olacaktır? :Bunların tas
fiyedP.n ıonra cemiyet için· 
de alacakları vaziyet, yapa-
bilecekleri vazife ne olabilir? 

Dilenmek mi ? Kaldırım

lar üzerinde sürünüp el avuç 
-;Ç~ak mı? Hükumetin Dev· 
let hazinesindeki ııkıntıdan, 
paraıu:lıktan çok ziyade göz 
önünde tutması icap eden 
nokta da budur. Kanaatleri 
umumidir, 

Filhakika, memlekette 
biiyük bir buhran vardır. 

Devlet para bulamıyor, 

Devlet bütçesini beı· 

leylp kuvvetlendiren vari· 
dat membaları kabiliyeti 
hayatiyesini kaybetİniılerdir. 
(Devamı 4 üncü sah ifecle) 

' Son dakika: -----------------Kimler mt!bus 
oluyor? 

Ankara, 3 (A.A)-C.H. 
Fırkası Umumi Riyaset 
divanı münhal mebusluk· 
lara atideki zevatı nam· 
zet göstermiştir : İstan· 
bul : Sadettin Bey (Şehir 
meclisi aza11ndan zahire 
tüccarı), Ziyaettin Bey~ 
( Sabık İstanbul mebusu), 
Mitat Bey (İktisat vekaleti 
heyeti teftiıiye reisi ), 
Alaettin Cemil Bey(Koo· 
peı atifler cemiyeti umumi 
katibi), Bordur: Halit Bey 
(Sabık Kars mebuıu), 
Manisa: Doktor Saim Bey 
(Sabık Manisa mebusu), 
Tahir Bey (Bolu cümhu
riyet Halk fırkası reisi), 
T ekirdaiı: Mahmut Rasim 
Bey (Maden mühendisi), 
Bolu : lsmail Hakkı Bey 
(İzmir orman Baımüdürü), 
Samsun : Zühtü Bey (Sa· 
bık Konya mebusu) Aziz 
Bey, (Çiftçi Hızıroğnarın· 
dan, Büyükoyomca kö· 
yünden). 

Nihayet uzun bir sükut

tan sonra müstakil mebuı· 

Türkiye Efkarı Umumiyesine: ... .,.....,.... 
Aziz Vatandaş ! 

İntişarındanberi maddi ve manevi 
bütün mücadelelere göğüs geren ve 

H.F. tarafından lstanbula namzet gö&terilecekleri söylenen 
Sabık Aydın mebuı u Sabık ist. mebusu Sabık Saruhan mebusu 

Mithat B. Ziyaettin B. Doktor Saim B. 

yor. Fakı..t verilen haberler· Kalan mebuıluklar (müı· 
•den namzetlerin H. fırkuı takil)dir. Naııl olur da Fırka 
tarafından gösterileceği keı· namzet a-öıterir? Yoksa müs-
bl kat'iyyet ediyor. takil ve Halk fırkası nam· 

Bunu garip bulmamak zedi aynı ıey mi demektir? 
mümkün mü? (Devamı 4 üncü sa>fada) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••n•• 

Tütün inhisarı ve Gümrük kadr~arı geldi 

37 müdürlükten20yeJ 

Ankara, 3(Telefon)-Ge
çenlerde imalatı harbiyeden 
çıkarıldığı için bir ustaba
tının intihar ettiğini haber 
vermiıtim. 

Bu defa bir intihar da· 
ha olmuştur. 

Bu ustabaıı da kendini 
odasının tavanına asmak 
suretile intihar etmiıtir. 

Müntehirin bıraktığı bir 
teıkerede ıunlar yazılıdır: 

"Senelerdenberi tufeyli 
geçinmemek için bir mes
lekte ihtisasa çalı~tım.Bunda 
muvaffak olduğum ustabaıı· 
lıia terfiimle muhakkaktır. 
Şimdi ne yapacağım ? ,, ..................................................... 

Mesai saatları 
Ankara 3 (Telefon) -

Mesai saatlarının gene eıki 
haline ircaı ve sekizden 
altıya tenzili hakkında hiç r ütün inhiaarında mühim tebeddülat oldu bir resmi müzakere_ yoktur. 

Gümrükten çıkarılanlara para verilmedi ,Türkiyenin 
Tütün inhisar fdareılnf o [ 

adroıu gelmi~tir 
Bu ~adroya nazaran İn· 

iıar idaresinin kadroıunda 
çok mühim tensikat ve de· 
ğiıiklikler vardır. 

Malum olduğu üzere Tü
tün id<ıresinin Baımüdirl· 
yetleri, merkez müdürlükleri 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

.,.. ........................ ... 
Bir intihar daha! 

Dün matbaamıza 9 7 kadro 
harici memur namına ııelip 
ıihdyette bulunau heyet 

Emniyet ve muhafa
zasına ait 

-- Sırları --
İngilizler 500,000 lir!!;nka 

Almak istemişlerdi! 

Fevkalade if ş'!at! .. 

Yakında - -
neşredi yoruzl 

Her tarafta &ef aleti mi arttırıyorsunuz! --

daima hakikati sana bildirmeye az
meden (YARIN) ı 6 Haziran Cu
martesi günü mutlaka oku. (YARIN) 
hak ve hakikat önünde hic bir mani , 
tanımaz, hakikat durdurulamıya
caktır. 

~ Ayşe • Sabahat Hanımın 
1L lcen~isini kuyuya attrtı ev 

\ Dun Kasımpaıada Hida-

Türkiye efkarı umumiy~sine açık 
ve bütün vatandaşların vicdanile müş
terek yeni bir doğuş göreceksiniz. 

:yet Nedim Beyin zevcesi 
Ayşe Sabahat Hanım bir 
geçimsizlik meselesinden 
kendini evindeki kuyuya 
atmııt~r: Fakat kurtarı!mııtır .. ,. 
(Tafaılatı 4 üncü sahıfede) 

Mahv ve iflas tehlikeainin mahkumiyeti altında ezilen 
süt mandıralarındo.n biri (Yazısı 3 ncü sahifede) 

Ey tasarruf! Sen bazı dairelerde ne cilveler gösterirmişin meğer! .•. 

Dünkii bir habere göre ıstanbul Belediyesi de düıün
müt ta§ınmı2. tasarruf yapm1~ : 300 biçare çüpçü 
çıkarmıı! •• 1 

Meğer zıykımaiıet(!) nazarı itibara alınarak Belediye 
reisinin maaıına ~u sıralarda zammedilen 250 lira. 

\ 

Ve Şehir mecllıi azayı muhtere111esine dağıtılan hakkı 
huzur ve hakkı keyf .•.• 

Er tasarruf! Meğer sen ne aarip ~eymiısin 1 
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Muasır Cümhuriyetlerde \ -=========Teşkilatı ea08iye: • H i · ( KOŞ 11

AK

1 ş ı 
Dünya cU.mhuriyetler"nde ABllllL• • Enfes 

T eşkilitı esasiyeler nasıldır? 1 Bir mani ~ y ı Ha~inei evrak tahkikatı inkişaf edivor Duyôunuz mu? Piyasaya 

Amerika Cümhuriyetinde . • ı an ., yen bir ıark•. yahut de.ıan ~ s t ı t• • • çıkmıı. Kafeıli mahallelerde 

A 
·k d Al. d h·ka" yes· a iŞ reza e IDID iÇ çatlak 1eııe .. ııe okuya oku-

merı a Q l İVan Ve } ya geçenlerden aldım. Ktmın 

Adli kuvvet . . . Hala bu telefon yüzü nedir? =~~:!'~:r~:a;::;:~·ı;:;:::~ 
16 - T işletilecek! Kıymetli Evrakın satıldıg" ını haber murun eıerJne benziyor, çtın-

Üfüncü bap 

Birinoi faall 
1 - Müttehit hükdmetle· 

rin adli kuvveti bir Ali di
vana tevdi olunacaktır. 

Kezalik kongrenin ibdaı 
ve tesiılne l6zum göıtere

cejı mahkemelere tevcll 
olunacaktır. Divanı ali ve 
madun divanlar hakimleri 
hüınü ballerı devam ettikçe 
mevkilerini muhafaza ede· 
ceklerdlr. Hizmetlerine mu· 
kabil muayyen zamanlarda 
tahılut alacaklardır. lıbu 
tahıi1&t vazifelerinin devamı 
zarfında tenkiı olunamıya· 

cakbr. 
lkinoi faali 

l - Adli ~uvvet, iıbu 
T eıkilitı e1&1lyeden, M6tte· 
bit hük6metlerin kanunla· 
rından, onun emri albnda 
aktolunmuı ve olunacak 
muahedelerden mGtevellit 
bütün ahvale; • BGyük el
çılere ve diler .efirlere ve 
ıehbenderlere alt havale; -
Bahriye nezaretine ve bahri 
hukuka dair bütün ahvale;· 
Müttehit hiikdmetlerln tara
feyden blrinl te kil eden 
bfitün nlzalara ; • iki veya 
mGteaddtt hiildunetler ara-
ıında hidlı nizalara ; - Bir 
h6k6met ile diler hükdmete 
menıup bir vatandaı ara· 
ıında ; • Muhtelif hükümet
lere menıup vatandaılar 
arailnda ; - Bir hüktmetln 
diler hükdmetler tarafından 
verilmiı araziye talip olan 
vatandaıları aruında ; • Bir 
hüktmet veya onun vatan· 
claılarile diler bik6metler, 
ecnebi vatandaılar veya 
tabea araıında bidil olan 
ıhtlliflarclan mitevellit ah· 
vale tamll olacakbr. 

2 - Bii7ük elçilere, ee

firlere ve ,ebbenderlere alt 
ahvalde, tarafeyden biri bir 
hükdmet olan ahvalde, bida· 
yeten Divanı lll hlkim 
olacaktır. Berveçbtball zik· 
rolunan dijer ahvalde, 
kongre tarafından tayin 
olunacak utisnalar ve nl• 
zamlar dahilinde, Dıvanı 
ali ıtinaf mahkemeıi biz 
me ini görecektir. 

3 - ithamdan maada 
büUin cürümler bir Heyeti 
udul tarafından hükmoluna· 
caktır. Hanıi hük6met 
dahilinde cilr6m lrtikip olun· 
muş ise orada hilküm veri· 
'ec~ktir. Fakat cürüm hük(i 
metlerden hiç bırl dahilinde 
ırtikap olunmamiı i1e: bü· 
küm kongre tarafınClan bir 
kanun ile tayi~ olunan 
mahalde verilecektir. 

09ünoü faıll 
1 - Milttehit bükdmetlere 

karıı hiyanet, yalnız ona 
karp bir harbi teıvlk etmek, 
onun diiımanlanna iltihak 
eylemek, ,onlara yardım 
etmekten ibarettir. Ayna 
yalna Gsenne tahadet eden 
dd phklin şahadetlle, veya 
Dl"• nın aleni içt maındn 

1 

mücrimin bizzat· itirafile ki pek içten ıeldiil belli. 

bir kimıenin biyanetlne Dün Sofya ile lıtanbul veren lbrahini Efendi :ııühim Şiir ıadur: 
kanaat hiııl olacaktır. arasında açılacak olan tele· J HAZİRAN'DIR HAZİRA 

2 - Konırede biyanet fon hattının tecriibeli yapıl- şey er SÖyliyor insanları inleterek, yolduran 
ceza11nı teıbit etmek ıall- mııtır. Satılan ha- Çok kimseyi aç koyarak soııİuran 
biyeli Tardır. Fakat hüküm Maamafıh daha bir kaç zinel evrakın Memurlara hrpan gibi saldıran ' 

-cr1 A tecrübenin yapılma11na lü· tahkikatı de· Hep uğursuz Hazirandır, Hazir;ıı!. 
mu mln zurriyetine veya zum götillmilıtür. Bu buıuı· 
emvalinin milsadereıine teı· ta Poıta müdGrG HüınO var.ı etmek· 
mil olunamaz. teJir. B. muharrirlmlze atideki lza· 
Dür dünoü bap Birinci faall hata vermiıtlr: Dün aııl 

1 - Her bükdmet diğer _ Bu tecriibeden tamamen hazinei evra· 
lbükQmetln ıenedatı umumi· m6ıbet netice alınamama11 kın satıldılı· 
yeıine, zabıt certdeıine ve aın .ebebi, bazı levazımatın nı meydana· 
uıulü adli~Jine tamamlle nokıanlıfından ileri ıelmiı- çıkaran lb-
itlmat edecektir. Kongre, Ur. Bunların da ikmalinden rahim efendi 
umumi kanunlarla, bu 1ene- 10nra, hat tıUyecekUr. Ara· müfetttı Ce-
dabn ve uıu16 muhakeme· daki meıafe 700 kilometre· İal Salt Bey 

terin Ve bunlara merbut d 
tarafından iı· 

dır. Tellerin kutru a 3-4ıan· 
neticelerin kuvvet mnıbite- ttmetredir. lıtanbul-Sofya ttcvap edildi 
llnl tayin eyleyecektir. hatbnın açılma11nda eıasen lbrahlm efen-

Satılan lrıymetli evralıtan biri 
lkinoi faali fenni hiç bir mütkil yoktur. dl ıunları ıöy-

1 - Her hik6metin va l ledi: 
tandaıları dlfer hükdmet- Vi ayet 12 Mayısta 
1 d ki d 1 Maliye hazine evrakı dahi· 
er e vatan aı arın ha1z Bu sene neler yapmak oldukları imtiyazlara ve linde 160-200 okkalık balya 

muafiyetlere fltlhkak peyda istiyor? kiiıdı Sirkeci iıtaıyonuna 
edeceklerdir. Villyetln bu sene ıunları nakledildflini görd6m 

2 - Her bükdmet dahi· yapması tekarrür etmittir. 30 Balyaların birinden çı· 
Unde hivanet veya diğer bin Hralık ziraat a!ltı, 50 kardıiım bir kitap ta, bul-
bir ciiriim ile miittebim olup bin liralık damızlık bola duğum laaletteyin bir ki· 
adliyeden ıaklanacak'di mubayaa ederek köylüye lıtta Sillstire, Tuna, Varna 
fer bir h6k6metln hududu ucuz flatlarla verecektir. glbı eıki Oımanlı vilayetle-
lçlnde bulunacak her fert, Fidanbk için de 23 b!n lira rlne alt maliye ve nilfuı 
kaçtaiı h6k6metln talebi TerilecekUr. hesapları muhtelif kalelerin 
6zerin bu hilk6mete teılim Belediye bCitçeıl laıtik talimlerini g6ıteren veelka-
olunacak Te büküm giymek edilfnce 36 mektep için mü· lar, saray ma11af ltatelerl 
6zere oraya ıevkedilecekUr. nakau açılacaktır. Bundan oldufunu gördiim. 

(D•vamı var) baıka bir k11ım yolların da I ~ ıte bu evrakın kiloıunu 

..... _fşt~··b;"iYff _...... lkmS:ki~·;;;İe ~ııki:!ı 1~.rı:a:,1::::: 
yalnız başına yaşayan ı ehirlendi ve hasta- aldıfıDI ıöylediler. Hemen 

defterdara gittim. 
bir adam neye kaldınldı Satılan kalıtların kıy· 

Y auı adaya giden bir Rıhtama ılyamilr: fıçıları metli eserler olduiunu izah 
tenezsDh kaflleıl buradan çıkaran sekiz amela zehir-- ettim. Şerif 8. mlimeyyizlne 
tek baıına J&fAyan Vaıil lenmiılerdtr. telefon etti. MGmeyylz Bey 
;:~:~e blrile karıılaımıı· Bunlar Senjorj ballanen· fU ceTabı verdi. 

Vasllin bir kaç koyunu ne nakledilmiılerdlr. - Mahzende çürüyecekti 
Tardır ve civardan seçen Şirket bunlara doktor ıön· de onun için satıyoruz. Ayni 
babkçılardan te•larlk ettlll dermedlil gibi yeTmiyele- a(lnil Vali muavini Fazlı Be· 
öteberile ıeçlnmektedir. rlnl de vermemlftlr. ye gittim, Ona .ayledlm. 

Hayvanı himaye Ziraat bankası Tahkikat yapıyoruz dedi. 
Halbuki o g6n henüz kiiıt· 

Cemiyetine 1000 dolar Avrupaya memur gön- l•r ılrkeci ııtaayonunda ıdt. 
verdiler derıniyormuş Alıkoymak kabildi. lktncı 

günü köprül6 zade Fuat 
Bey, İstanbul meb'u•u 
Halil Beye, tarih encli
menlne ve inkılap müze1I er· 
kanına vaziyeti teırih ettim. 
Mltteflkan ııte bir suikast 
olduiunu ıöyledder. 

Bu evrakı ilk ıördüiüm 
ıün evrakın batında bulu· 
nan .:ayrt m6ıltm bir 
zat "bzet Halim ve Möıyö 
Takforyan elinde iki zatın 
temıll ettll bir ılrket bu 
evrakı ıabn aldıfmı 16yle
di Bulgariltana gönderiyo
ruz dedi, bu mahzenin 
anahtarını senelerce bir oda· 
cı muhafaza etmlı, aYUkat 
Abdürrahman Adil Bey de 
bir maliye memurunun bu
radan araııra 300 - 400 
.enelik veıikalar, çıkararak 
ıuna bıı na verdlfinl ıöyli· 
yorlar. 

Bulgarlar Maliye veka-
letinin böyle bir evrak 1&· 
tııını duymuılar ve bunu 
elde etmek için de lüzum
suz klfıt verdirtmiılerdir. 
Çünktı medeni men•leket· 
lerde bu gibi vesaik ıatıhr· 
ken müze ve tarih encü 
menleri hab rdar edilir. 

H~yvan meraklı11 bir Ziraat banka11nın Av. 
Amerikalı Hlmayel Hayva· 
n t cemiyetine 1000 dolar 
vc•rmlıtlr. Cemiyet heyeti 
idareıl yarın feTkallde bir 
içtima yapacaktır. Bu para 
cemiyet JehiDe propasanda 
için ıarfedflecektlr. Cemiyet 

rupaya 40 memur göndere 

celi ve bunlara günde 1eki· 
zer lngtliz liraıı verilecefi 
tekzip ediliyor. 

·Çöpçüler 1 Maaş 
'fevziat 

ayrıca belediyeye mliracaat 
ederek köpeklerin öldiirül
memeıinl, öldürülecek köpek-
lerin kendilerine verilmeıJnl 
lıtl)•ecektlr. 

E~naf cemiyetlerinde 
tasarruf 

Eınaf cemiyetlerinde de 
tasarruf yapılacaiı yazılıyo:-. 

Yalnız, bu ta1arruf ıeçen 
1enelere niıbetle variclabn 
azalmasından ileri ıelme· 
mektedlr. Ma1arlfat faulla
nndan yapılacak ta .. rruf 
mıktan cemiyetlerin teavln 
mıktarlarına zammedtlecek· 
Ur. 

Ticaret oda11 eınaf müra· 
kıplili de bu huınau teyft 
etmektedir. 

Gayri mübadillerin 
taksitleri 

Garbi Trakya ve Teıelya 

adalarile alakadar gayri 

mübadillere on bet gün sonra 

iktncl takıltlerl verilecektir. 

Mahpuslara 
yemek verilecek 

lıtanbul Müddeiumumi· 
hitnln mahpuılara yemek 
verllmeıl ve bunun Ev· 
kaftan temini için bir 
teıebbtbte bulunmuıtur. Bu· 
giln öfrendlilmlze a6re Ev· 
kaf; Miiddelumumlllitn bu 
arzuıunu kabul etmlıttr. Bu· 
ıGnden ıonra mabpuılara 
yemek verilecektir. 

Taksim meydanı 
T akıim meydanının te

m zlenmel&De baflanmlfbr. 

Vazifelerinden 
çıkarılmadılar 

Belediyede taaarruf yapı· 
lıyor diye Oçyilz ç6pcü ame· 
lenin açıl• çıkarıldıi ı b · be
berini dün tahkik ettik. 

Belediye Reiı mua vlnl 
Hlmlt B. dedikl: 

- Bu meseleyi bende 
ıizden itlllJorum. 

Belediyene 300 ameleyi 
acıia çıkarmıı ve ne de b6y· 
le bir py konuıulmuıtur. 

Kartal rıhbmı 
Kartalda yapılacak olan 

rıhtımın temel atma mera· 
ılml icra edilmlttlr. 

'9•• 

Tashih 
2 Haziran 931 tarihli 

nlabamızdakl Aıltya 3 6nc6 
b11kuk lllaının ilk 1&brında· 
k ·(Refik) kellmelinin(Vefık) 
oldutu tashih olunur. 

ayın ye· 
disinde bitecek 

Birkaç gündenberl Ma
liyece mlitekalt Eytam ve 
Eramll maaılarının teıTiye 
edilcllll malOmdur. Yapılan 
cetvele nazaran her ıube 
günde 400lklt1Y maaı ver
mele mecburdur. 

Dün bu huıuıta malOmat 
almak için bir muharrJ-
•imlz Bir kaç Maliye 
ıubeılnl zlzaret ederek ıu
na lahit olmuıtur: Cetvele 
nazaran her ailn 400 kiılye 
maaı vermek rntcburiyeti 
vana da ancak 150 ill 200 
kitinin muanıeleıl intaç edi 
le bilmektedir. 

Bu yüzden hGtOn ıube
lerde izdiham pek fazlaltıt· 
maktadır. 

Zavalb kadınlann ubabtan 
akıama kadar bekleUlmeıl 
alnahbr. Çabuk elb memur·· 
lara bu iti vermek lb ımdı r 

~ ,...., 

Tüccarlara, iflas topu attıran 
Piyasadan bereketi kaldıran , ' 
Esnafların çilesini dolduran 
Şu kudubet Hazirandır, Harlran ı. 

Her beliyı her cefayı yaratan, 
insanlara beş parayı, aratan, 
Her yıl gelen, gidemiycn aradan 
Şu belalı Hazirandır Haziranı .. ' 

~alim ayın yok mu ar.ap ilacı ? 
Olümüne milyonca halk <.illa 1 ı 
Çocukları korkutan bir umacı 
Şu müsibet Hazirandır Hazir~n ı 
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On iki ay, on bir aya inmeli. 
Haziranı takvimlerden silmeli !.. 
Her ne olsa bu zalimden bilmeli 
Rızıklarm düpanıdır Hazıran... ' 

~ 

Hazirana dahi, kadro yapmah ı 
Hesabını kesip baştan satmalı, 
Hatta. hudut haricine atmalı 
Zararı çok bir mikroptur H~ran .. 

Nuıl befendlnlz m: ? 
Münekkitler, harıl, hani 

edebiyatımızın pnden ail· 
ne bulatlanclıimdan, adlk 
bir renk olduiundan bah1-
edip duruyorlar. 

Yukarıdaki e1er, hiç 
ıüphe yok ki edebiyatımız· 
da yer tutacak bir eıerdlr. 

Aruz ve hecenin elele 
vererek ııraladıkları bu ke
limelerin manHını zamanın 
ıairleri belki lbiraz giiç an· 
larlar. 

Eter dikkatli okunacak 
oluna bu mıuaların mana· 
larını ne eski .,Lirik,. ler 
anlatabilir ne de, tlmdtkl 
"Fütürist,. ler ••• 

Ôyle değil mi? 
BÜRHANETTlN Aı.J .. .......................... . 

Verem 
sanatoryomu 

Bu sene açılacak 
.Veremle mücadele cem .. 

yelinin bu •ene ehrlmlzde 
1anatoryom teliıl için Sah· 
hıye vekaletinden iıtediii 
30 bin liralık yardımın lf a11 
Vekaletçe kabul edilmiıUr. 
Yeni bütçe çıkınca bu para 
Sıhbıye Veklletlnden alına· 
rak derhal faaliyete geçt
lecefinden cemiyet, ıtm
diden aanatoryom teılı 
edilmek Gzere mlnaıip bir 
bina aramaktadır. Bunun 
için adalardan ziyade teh· 
rin Anadolu yakaıı muvafık 
alrllmOt. Suadlye ve Eren· 
k6J taraflannda bir ka~ 
biaa bulunmuıtur. Bunlar
da biri tercih edilecek Te 
1&natoryom, bu •ne aÇJla· 
caktır, 

Evler nasıl aranacak? 
Mlakirat kaçakÇJlıfındaa 

ıGphe edilen e't'ler eo bGylk 
mahalli mGlkiye memurla· 
rıoın emrtl.. an--•-
bilecel ... tir. 

.,.. arana-
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as Ih ti Başvekil ismet Pı. bir 
kaç gün istirahat etmek üzere 
lstanbula geliyormuş. 

Kurban bayramında da 
intihap sırasında bövle yo· 
rulmuıtu. 

Vasıf Beyi ev
leniyormuş 

Ankarada çok Bir menıur 3800 

Ankara 3 (Telefon)-lz. 
mir mebusu Vasıf Beyin 
muallim Afet Hakkı Hanım· 
la evleneceği rivayeti gittik· 
ç,. ~ayi olmaktadır. 

fena tesir yaptı lira almış 
Şimdi de bihakkın yorul

muıtur. Bu kadıu tasarrufu 
yapmak; bu kadar memur 
çıkarmak, !<oymak, oradan 
oraya nakletmet epice mü· 
him bir ittir. Elhak istlra· 
bale mühteçbr. Fakat bize 
öyle geliyor kt müıarünileyb 
burada kafi derecede baıı 
boı kalıp istirahat edeme· 
yecektir. 

Evvela sokakta yürür
ken her hanıi bir adam 
boynu bükük görse çıkarılan 
memurlardan biri midir di
ye üzülecek. 

Evine gitse kapısının Ö· 

nünde bir çok insan toplan· 
mıı bı:kleılyor görecek, mec
buren btidalarını alacak ve 
bu memurları yeniden ta· 
yhıe imkanı olmadığını dü
ıünerek yorulacak. 

Velhasıl görecek ki lı
tan bu lda hattl Kurban bay· 
ramıodaki kadar bile neı' e 
kalmamıı. Bu son haberler, 
son itler lstanbuluo, memle
ketin neı' eaiode de tenklhat 
yapmıı. 

Bu~un iylsi mi gözden 
irak gönülden de frak~ Ne 
aelm,,li ne görmeli ~ 

** darbı nıesel Değişen 
AH~m edildi kallem eedil· 

dl nihayet ıu müstakil yer· 
lere Fırkanın tekrar namzet 
ıöstermeıt temin edildi. 

Bak hiç akhmıza gel
medi ki kara it ak &'Ün için
dir. 

Olur a, mutlaka her dar
bımeıeli babadan olduğu 
gibi kabul etmek doğru de· 
fildir iote ıu ıoüstakiller iıl 
böyle lıir darbı meselin 
kaili oldu. 

Müdahale oldu, olmadı 
Cevdet Kerim Bey gülünç 
dedi, üstünden basıldı, al
tından itildi ve hemen de 
tarihe karııtı. Şimdi o gün· 
)erin hatırası yadediliyor 
demektir. 

Ne olduyıa oldu, müs
lakillere külah kaptırılmadı 
Gördün mü timdi Vehbinin 

Suiistimal evrakı 
Ankara, 3 (Telefon) -

Düyunuunıumiye suiistima· 
line ait evrak bir tomar 
halinde karar hakimliğine 
iade edHecektir. 

Bu i§ aylara mütevek· 
kıf görülmektedir. 

Ankara 3 (Telefon) -
İzmir Halk fırkasından istifa 
eden İzmir mebusuVasıf 
Beyin kardeşi muallim Esat 
Beyjn istifası burada çok 
fena tesir bırakmııtır. 

Bu vaziyet İzmirin Halk 
fırkasına mensup mebusla· 
rmın kendisine tamamile 
merbut kimseleri, hatta kar 
deılerini bile Fırkada tu
tamıyacak bir hale geldiği 
şeklinde telakki ediliyor. 

Afyon konferansı 
Murahhasımız Hasan bey afyonlar 
hakkında beyanatta bulundu 

Cenevre, 2 {Anadolu 
Ajansının hususi muhabl
birinden) : Uyuıturucu ma<l· 
deler imalinin tahdidi kon· 
feransı müzak~rata baıla
madan evvel Amerika mu
rahhası Mr. Kaldwell ile 
Portekiz murahahsı Mr. 
Vasko~sele•ko konfern.nsa 
ikinci Reiı intihap edilmiı 
lerılit". 

Reisin teklifi üzerine kon· 
ferans mesai komitesinin Rus· 
ya ve Türkiye dahil olduiu 
halde 15 devlet mümessilin· 
den mürekkep olması kabul 
edilmiıtir. Arjantin ve Ro
manya murahhaıılarından 

sonra Türk murahhasaı Hasan 
Bey söz alarak berveçhi ati 
beyanatta bulundu: 

" Türkiye Cümhuriyeti 
hükumeti timdiye kadar 
Cemiyeti Akvamm beynel
milel sahada earfettiği yük
sek mesai ve faaliyete elin
den 1ıeldiği kadar iştirak 
ve hizmet etmeği ılar 

edlnmittir. Bu defa da bu
gün heyeti beıeriyenin 

menafini alakadar eden 

1 
hakkında cemiyeti Akvamın 
salahiyettar organlara tara· 
fındaıı ihzar edilmiş olan 
vesaik ve projelerden an· 
ladığına göre takip edilen 
esas ve gaye mevaddı mu· 
haddire ticaretinin milletle· 
rin yalnız tıbbi ve fenni 
ihtiyaçlarına hasır ve tahsis 
etmek ıuretiJe insaniyet için 
bir afet manzarası arzeden 
mevaddı muhaddire ipUlbı· 
nın tevesaü ve intiıarına 

mani olmak ve heyeti içti· 

maiyeyi bu iptiladan kur· 
tarmaktan ibarettir" diyerek 
ezcümle ıunları söylemittir. 

"Afyon meselesinin in sarı i, 
içtimai çephesi üzerine hiç 
bir ihtilaf, hiçbir noktai na
zar farkı mevcut olabileceği
ni zannetmiyorum. Faka 
meselenin iktııadi cepheaine 
temas edilince birçok müı
külat,' birçok menfaatlerin 
teıadümü karıısında kalmak 
ta muhakkaktır. 

lstiıari afyon komisyonu 
tarafından ihzar olunan mu
kavele projesi gayri meıru 
mevaddı muhaddire ticare· 
tini ortadan kaldıracak en 
iyi çareleri mevaddı mezku-

afyon Ye mevaddı muhad- re imali.tına tahdit, teftiı 
dire meseleaini yeni icap· ve mürakabe esasında ara· 
lara göre tetkik etmek maktadır. Bu esaae tenıas 
maksadile Cemiyeti Akva· eder etmez, gerek müıteh-
mın teıkiline delalet ettiği lik gerek amil yeya me-
afyon konferansına da ayni addı iptidaiye mustab-
his ve alaka ıle ittiraki bir . aııllı birçok memleket· 
vazife bilmittir. leriu derece derece mü-

Türkiye heyeti murahha· him iktısadi menfaatlerini 
ıa11, muhterem konferansın teklif etmek ahenktar bir 

kt>rrakesini ? 
&2± 

müzakere edeceği mesaii · hale koymak müşkülatı bat 
d 

~fr;ka No : 19 

OKADIN 
Muharriri: Hüseyin Zeki 

Evlenmeği kabul etme· 
miı.. Ôldüiü zaman mira
ım hepıini ona bırakmağı 
teklif etmiı... Nihayet mu· 
tabık kalmıılar ••. 

Faziletin ne kadar ça· 
buk kırıldığını bilen Sadık 
yavruıunu Erenköyündekl 
bir köıke götürmüı ve son 
saateni kadar orada yaıa· 
mıı .. lıte aördüğünüz, dul, 
zengin, genç ve ıu kadın. 

Cevat Bey atıldı: 
- Doıtlarımıza verdfğt 

heyecar.a nazaran, pek boı 
' kalmaz! 

l Sabri Efendi öğrenece· 

ğinl öğrenmiıti. Muha .,ere
yi çok uzatmadı. Paltosunu 
aldı. Ve Koluvarda sigara 
içerek gezinen Eoiale, Ad
nan Salime doğru yürüdü. 

Genç adam sordu: 
- Gidiyor musunuz,am

cacığım? 

- Evet. Sen de gelir· 
misin ? 

isterseniz aelirim. 
Seninle konuıa<:a· 

ğım •.. 
Peki. Salim, Hicran 

l1anımı olomobili~e kad •. r 

lek\ıf enn~, lıü ün umunıi hlz· 

götürür, bindirirsin, 
mı? 

olmaz 

Enisle amcau çıktılar. 

Konu~madan bir zaman yü
rüdü!er. Genç yeğen, aüal 
sormaktan çekiniyordu. Sab· 
ri Efendi de, söz söylemek· 
te tereddüt ediyordu. 

İkisinde de bir sıkıntı 
varöı. 

Nihayet Enis : 
- Amcacığım,dedl,Hjc

ran Hanımı nasıl buldunuz? 
Hoıunuza gitti ıni ? 

Oooo ! Çok latif. 
- Değil mi? 
- Evet, Maddeten itiraz 

eatlecek bir ıey yok .•• 
Manen de yoktur. 

- Buna pek emin de· 
ğllim. 

Enis, birden durdu, ıa· 
rardı, amca.ıının kolunu 
sıktı ve bofuk bir sesle: 

- Ne demek iıtlyoreu· 

nuz ~ ~çıL.ça 11qyleylniz. 

Ankara, 3 ( Telefon ) 
Maliye taksildarlarından E· 
sat Efend~ isminde birinin 
(3800) lira ihtilas ettiği anla· 
şılııu§ ve hakkında tahkikata 
be ılannuıtır. 

Elçilikler 
İlga haberleri 

yalandır.I 
Ankara3 (A.A)- lstih

bara tımıza na:ıaran l:>ütçe 
mfiriaselleUle bazı elçilikl~ 
rin ilgası hakkında bir ka· 
rar yoktur. Vaki olan ıey, 
sair vekaletlerde olduğu gi· 
bi hariciye tiütçeıinin de 
muhtelif maddelerinde ya

pılmıı tasarruflardan iba-
reitir. 

gösterir. Bu esas üzerinde 
kaldıkça konferanaın mesai
sini akametten kurtarmak 
için her ınemleketın büyük 
gayret ve hazan fedakarlık 
iktiham e tmetıi zarureti ati· 
ka.rdır· 

Bütün hu müıkülatın ne 
dereceye kadar l<abili ikti· 
kauı olduğunu batladığımız 
mesainin inkiıafile hörece· 
liz. Mevaddı muhaddire 
imali.tının miktarlarını tah· 
dit etmek bizi zaruri olarak 
bu mevaddın fiatlarını da 
tanzim etmek gibi iktısaden 
daha müıkül mesai ile de 
iıtigal etmeğe sevkedecektir 

Tüı k heyeti murahhasa
sının aciz kanaatine göre 
konferansın mevzuu müza. 
kere önümüze kovduiu 
mulak meselenin ihtiva et
tiği mütkül ıeraitl iktısadi· 
ye içinde takip edilen ıa· 
yenin azami derecede iıUh-
ıali bütün memleketlere 

tahmili zaruri ıörülen fedakar· 
hkların tam bir adalet ve 
hakkaniyet dairealnde her· 
kese tevzi etmekle kabil 
olabilir. Btr taraflı hareket 
bazı memleketler lehine, di
ğerlerini fedakarlığa davet
ten ibaret bu hal ıekillerinin 
aranılan gayeye iriımek hu
ausunda bizi ümitsizliğe sevk 
edileceğini kabulde ittifak 
e 4ebiliriz zannındayım." 
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Yeğeninin ıaşkınhk ve 
halecanmdan miiteessir olan 
ihtiyar asker : 

- Zavallı yavrum. De· 
di, ne kadar tutulmuşsun ! 
Niçin bunu daha evvel itiraf 
etmedin? 

- Daha evvel veya da

ha sonra,ne ehemmiyeti var 

Şayet Hicran bana yalan 
söyledise, bir dahA . yüzüne 

bakmam. Belki ıstırap çeke· 
ceğim fakat bana ve aileme 
layık olmıyan bir kadını 

asla almayacağım. Şimdi, 
inat etmeli... İstiyormusu

nuz, amuca, üzerinde mü· 
naka.ta edilemlyecek deliller 
isterilt'. 

- Pek ali ! ôYle iıe,. 
bildilı.:lerinal aolatacağım. 

ten 

Enis, teessür ve htddet

titriyordu. İhtiyar asker, 

( Deuamı uar) 

s e 3 
-+?'Mf caw .._ 

Her tarafta sefaleti mi artfr 1.y orsunuz! 

6 ·O ınand 
de if asa a 
Mandıra sahipleri Belediyeyi protesto 
ve Vekaletlere müracaat ediyorlar 

8elediyenin asri ahırlar 

meselesi son derece fena 
bir ıafhaya girmittJr. Şeh· 
rimizde mevcut altı yüzü 
mütecaviz mandıra aahibi 
Belediyenin aıri ahır talebi 
kartHında iflasa mahkum 
bir vaziyette kalmıttır. Çün· 
kü en küçük asri bir allırın 
inıaşı için en az 5 bin kü· 
sür lira lazımdır. 

Halbuki her sınıf esnaf 
gibi buhrana iktııadiden &on 
derece muztarip olan man
dıra sahipleri, değil beı bin 
lira, 500 lira bile sarfedecek 
kudrette değildir. Mandıra
ların muayyen müddetler 
zarfında arsrileıtir!lmesi me· 
selesi hayli yolauzluklara da 
meydan vermlıtir. Çünkü 
bir çok Lmandıra ıahlpleri 

vaziyetlerinin icap ettirdiği 

müt küli.t karıısında Beledi· 
yeden kısa müddetlerle izin· 
almak mecburiyetindedir. 

lıte bu yüzden evvelki 
gün bütün mandıra sahip-

leri toplanarak müzakeratta 
bulunmuılar ve Belediyi 
protesto etmeğe karar ver· 
mitlndir. M&ndıra sahipleri 
mandıra inıa edecek kud
rette olmadıklarını, esaaen 
işgal ettikleri mandıraların 
kaffesinin icarları altında 
bulunduğu ileri sürerek her 
medeni memlekette · olduğu 
gibi İstanbul belediyesininde 
asri mandıralar in~a ettire· 
rek kendilerine icar edil
mesini istiyeceklerdir. Man· 
dıra sahipleri bundan ba§ka 
daha milhiın bir noktaya 
da temas etmekt,.clirler. Bu-
da 600 güsur mandıra in· 
ıasmın asgari yarım milyon 
Jlra tutmasıdır. Halhuki 
memleketimiz büyük bir 
para buhranı geçirmektedir. 
Değil yarım milyon, fuzuli 
yere yarım lira bile ıarf
etmek doğru değildir. Man· 
dıra sahipleri bu protesto· 
nun birer nü11hasını da Da
hiliye ve lktısat vekaletlerine 
tebliğ ettireceklerdir. ···········----··· .... ·---···· .. -···----··· .. ······ ............................................. . 

Tütün inhisarı 
kadroları 

ve Gümr· k 
geldi 

(Birinci sahifeden deoam) 

ve Yiiayet müdürlükleri 
vardır. 

Y enı dadroya nazaran 
(37)Baımüdiriyet{20)ye tenzil 

edilecektir. Ve ayrıca Baımüdi
rlyet lerin kadrolarında da % 
15 nisbetinde tensikat ve ten· 
kihat yapılmııhr. lııtanbui 
Tütün idaresi Baımüdiriyete 
tahvil olunmaktadır. 

MüdiriyeU umumiye de 
iki kııma tefrik edilecel(ur. 
Bunlardan biri antrepo, muha
sebedir. Diğeri mubayaa ve 
imallttır. Bunlar Müdirlyeti 
umumfyeye verilmiıtir. 

Mubayaa müdirlnin açıkta 
kaldığı anlatılmaktadır. 

Neırlyat müdiriyeli fen 
müdiriyetine rabtedilmitttr. 

Kadroya nazaran fen 
müdiriyetinde de bir müdür 

· açıkta kalmaktadu. 
Matbaa müdiriyeti levazım 

müdiriyetine rabtedilmittir. 
Matbaa müdiri bu ıuretle 
açıkta kalmıttır: 

Müdiriyeti umumiye· 
yenin diğer ıubelerinde 0

/ 0 

15 nisbetinde tenzilat vardır. 
Müdüriyeti umumiyede 

üç memur kadro harici kal
mııtır. 

Hariçte açıkta kalan me· 
murların mikdarı (400) dür. 
Taşrada da bir çok münha~ 
ler kalmaktadır. 

Bu münhallata tensikata 
uğlayan·ı memurlar tayin 
edilmektedir. 

Henüz hangi Baımüdür
lüğün lağvedildiği tebliğ edil
memiıtir. 

Ankara, 3 (Telefon) -
Ankara vilayetine merbut 
nahiyelerin hemen hepsinde 
Tapu memurlukları lağve· 
dilmittir. 

Evvelce vilayet tarafın
dan •erek mülkiye ve gerek 
maliye dairelerinde ifayi 
hizmet eden mülazim me
murların tılerindf.'n çıkarıl
ması için Dahiliye ve Maliye 
veki.letlerine müracatte bu
lunulmuıtu. Bu müracaate 
vekaletler her ne kadar ce· 
vap vermemlılerae de vtlayet 
bu kabil memurların hiç 

·birine itten el çektirmemiıtlr 
Mülazım memurlar el· 

yevm vazifeleri batında bu
lunmalitadır. 

Maliye vek'.iletinfn maaıla
rın avans suretile verilmesi 

j hakkında. verdiği emre bakılır· 

sa Ziraıat, Orman Defterdarlık 
vilayet ve Maıırlf daire· 
lerinden hiç bir memur 
açıkta kalmamaktadır. Bu 
dairelere ait kadrolar bir 
iki güne kadar gelecektir. 

Posta ve telgraf müdür
lüğün ün kaclroıu gelmlıtir. 
Bu dairelerden biç bir me
mur açıkta kalmamııtır. 

Yalnız 30 seneyi dol
dur an memurlar tekaüde 
sevkedileceklerdir. 

Adliye kadrosu da henüz 
2'elmemi4tir. Ankaradan ge
len bazı haberlere göre ad
liyede tenkihat yapılmıya
cak, yalnız bir çok memur· 
lar tekaüde sevkedilecektir. 

Dün matbaamıza 97 
GGmrük muhafaza memur 
namzetleri namına bir heyet 
gel mittir. 

Bu hc: yeıin bildirdiğine 
göre Gümrük muhafaza me 
mur namzedi olan 97 kişi 
açığa çıkarılmııtır. 

Bu emir evvelki gün 
Maliye vekaletinden ge!
mio ve derhal namze1 lcre 
tebliğ olunmuıtur. 

Memurin kanununun 
ahkamı mahsuıası mucibin 
ce namzet memurluğun 

müddeti altı aydır. 
Bunun hıtaminda daıre· 

nin şefi eler namzedi muvaf· 
fak olmuf addede•se memu· 
riyete inha eder. Eğer daha 
ehil görmezse tekra r lüzumu 
dahilinde b ir ha§kR §Ubede 
istihdam eder. 

Bu 96 memur içinde a ltı 
ay namzetliğini yapmıı olan· 
lardan sarfınazar iki sene 
namzetlik yapmıf olanlar 
vardır. 

Vine namzet olduğu söy· 
lenen beı memur da bıra· 

kılmıttı r. Bilhaasa bu 97 namzet 
bunun sırrını anlayamamııtır. 
Şikayetleri yalnız kadro 
harici bırakılmalarından de· 
ğil, paralarının da verilme· 
diğinden de ayrıca ıikayet 
etmektedirler. 

Bu namzetlerin alacak· 
ları paraları vardır. Maaıtalf 
biriken bu paralar da kadro 

hariçi çıkarılırken verilmemitı 
tir.Bunun için Gümrük müdürü 
ae ıikayet ettikleri halde 
bir cevap almamıılardır. Bu 
memurlara hiç olmazsa 
istihkakları olan par, ·~ r ın 
verilmesi )azım gelir. 

• , 
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Artık K~'rfuJ~yoruz ?I Açıkta kalan 
Memurlar 

rn 

T erkosa ait muamele ikmal 
olunduktan sonra satın alınacak 

Senelerdenberl halledi· 
lecek meıelelerin en baıın· 
da bulunan "Terkoı,, itinde 
nihayet k6kOnden temizlen· 
mek üzeredir. 

Terkoı aleyhinde topla· 
nan tlklyetleri üç mühim 
noktada tekılf kabil ol· 
muıtur. 

1 - Terkoı ıuyunun 

klfl derecede bol olma-
maıı. 

2 - Yanım muılukla· 
randa nezaman aran1& IU 

bulunmamaıı. 
3 - Suyun lçllemlyecek 

bir halde buluamuı. 
Şirket mümeuillerl, bu 

tlç fiklyetten ilk lklıinde 
kendlalnl mGdafaa etmek· 
tedir. ŞırkeUn noktal nasa· 
rma g6re, mtıka•eleelnde 
muaarrah 111 •e maaluk 
miktannın bqtın mevcut 
miktara fulallle teYafuk 
edlyormuı. 

Oçanctl noktaya ıellnce, 
yani terkoıun içilemtyecek 
halde olma111 ılrketl mlda· 

faada tamamile iciz bırak
maktadır. 

T etklkat neticeılnde iae 
hükOmet ilk iki ıikiyetl bı-
rakarak üçüncü nokta 'ize· 
rinde durmuı ve bu ciheti 
de terkoıun itini bitirmek 
için kafi 16rmil1ttlr. 

Fırka ırupunda bir it 
için izahat veren V eklllerin 
a6zlerlnl ıu eıaılar etrafın· 
da toplamak kabildir. 

•Şirketin muka veleıl he
nilz hitam bulmamııtır. BI· 
naenaleyh, teılaatı aatın alı• 

narak belediyeye Yerilecek-
tir.,, 

Gerek Nafia Tekili Hil-
mi Beyin, ıerekıe Dahiliye 
•ekllt Şokrll Kaya beyin 
bu filılrlerl fırka grupunca 
kabul edllmltUr• 

Belediyenin, bu miktarı 
•erecek paran olmadıfı için 
yeni bir flrketle aalaımak 
arureU haııl olacatı da 
ku•vetle mulatemeldlr. 

Terkoa itinin halledtlme
ıl Ankarada da memnunl-
1etle karıılanmııtır. 

·--rr;tiı;;p-y-;-Pıfıy~-;:ı-
umumlltjinden l.tanbul Fır

ka ldareline teblit edilecektir. 
(Birinci Mıyltu:lan J..,,.) 

Bizi ıu mtıtaleaya ••k· 
eden bizzat Halk fırkuı riya· 
aet divanının el' an habrlartla 
olan 15 Nlaan tarthll teblii· 
dlr. O tebllfde Fırka di•anı· 
nan müıtakil mebuılar hak· 
kanda bir kaı arı varda. Bu 
karardan ••• ıeçilcllllnl 
bildiren herhanıt bir karar 
ne neır ve ne de teblll edil-
mlt delildir. 

Btıt6n bu kara~ •• teb-
llllerln biçe aayılmau aaıd 
kabil olmaktadır? 

Geçen lnUhapt' latanbul 
mlntebtbl aanllerl; (40) ı 
mtltecavlz mOıtaJ.11 ·namze. 
de Halk fırka11 program-
mdan farklı propam 
aahlplerl olmadıkları •• 
mlltakllllk teraltinl laaiz 
g6rmedlklerl için toptan rey 
Yermekten lmUna etmtfler· 
dl: 

Ey muhterem latanbul 
milntehlbl ıanllerl ! 

Şimdi de milatakll me
buılar yerine Halk fırkaıı 
namzetleri g61lertldlline 16-
re (namzetler muatakll clelll) 
diye rey vermekten imtina· 
a ılzt da•et edersek baldı 
olmuauyaa? 

Zira bu aefer de milıta· 
kil mebuıluia g6ıterllen 
namzetler {milıtakll) detti. 
Ne buyrulur? 

• Fırka l.tanbul heyeti 
idare rlyaaeUne din Yerilen 
emirde intihabın cuma g(lnl 
olacaiı bildlrllmlıttr. 

Fırka, mtlntebibl aanllerl 
keyfiyetten haberdaı etmlf
Ur. 

Ayrıca vlliyet te kayma
kamlara icap eden talimab 
vermek Gzeredlr. 

intihap heyeti tefUfl-
yeıi fimdiden faaliyete bat
l" mlftır. Heyeti teftltiye 
Halk fırkaıi iie de temaı 
etmektedir. 

Dtın de Halk fırka11 ı,. 
tl\nbul he1etl idareıi topla
narak inUbabatm h6mCl ce
ereyam lçla teclabir ittihazı 
etrafında s6rlflalıt6r. 

intihabata cuma glail 
bqlanacalm• tire namset· 
ı .. r1a ııımlerl bactln prek 
Dalalllye veklletlndea Ylll· 
7ete •e ıerek• Fırka klUbl 

Henilz namzetler hak
kında ne Villyete ve ne de 
ifadelerine nasaran Fırka· 
ya bir emir teblii edilme· 
mlfUr. intihabat bermutat 
Darillfünun aalonunda ye 
öilecleo e•Yel olacak ve bir 
aGnde ikmal edilerek akf&ID 
beri ele namutlerdeo ka· 
aoanlarm lelmlerl bllcllrl· 
lecektlr. 

EYYelce mtlltakil olarak 
bırakılan bu yerlere bu defa 
C. H. fırkaıı namzet 16ate· 
recektlr. 

Diler villyetlerdeki in· 
Uhabat ta Cuma ailnil yapı
lacak Ye Cumarteli toplana· 
cak olan Meellıe yeni meb
uılannda lıtlraki temin edlle
cekttr. 

Fırka kltlbl umumllllln· 
den mlnhal mebuıluk bulu
nan 'rill7et Fırka tdarelerlae 
bazırlanmalan için emir 
verllmlıttr. 

Dahiliye Yeklleti de vl· 
llyetlere blldirmfttJr. 

S6ylendlllne nazaran 
namzetlerin ilimleri din 1&· 

baha karıı bildirllmemlı bu· 
lunur1& bu ıGn 6ileye kadar 
behemehal teblll olunacaktır. 

Namzetler kimler? 
Namzetlerin kimler ol

duiunu Ankaradao aorduk. 
Ankara3 (Telefon) -

Namzetler henilz bildirilmedi. 
Fakat FırkaC4 bazırlanmıı 
br. Yarın teblif olunacak· 
tır. 

Namzetler araıında lılm 
len kuvvetle .CSylenenler 
lıtanbul mebuau Zlyaettln, 
Aydın mebuıu Mlthat, 
Şair Mehmet Emin, Ka •alalı 
Hiaeyln, Kon) a mebuıu 
Rltttl, Sabık Bilecik mebuıu 
Rulm, Doktor Saim• Kara 
mebusu Halit •e mefauh 
Serbeı fırka klUbl umu•l 
Nura beylerin lllalerl ıeç· 
mektedlr. 

Maahasa bunlardan han· 
ıillnla lm~Yetll olclup 
hentız mal6ın delildir. 

Bu hul1Uta Fırka me
baflliDde de ketaml7et •ardır. 

Son dakikada Tlla~a 
•erdllf malt\mata DU&ran 
Tillyete dtln tatile bdar 
bir emil' plmedllt anlatıl· 
Dllfl&r. 

Ayşe Sabahat Hanım kendisini 
su dolu bir kuyuya attı! 

Vakaya sebep, kayınpeder ve kızın valdesinin 
iki gence rahat vermemeleri imiş 

( ~ a~ırakal d n derı m) 
Vergi ı r ıı oğıwğı , H alK.u 
o ağırlık altında bu rıa larak 
kımıldayacak, nt-feı alabi· 
lecelı.. iktidarı kalmadıiı 
hakikatleri, tamamen anla· 
ıılmıı bulunuyor. 

Masraf yerinde, varidat 
yok •• · Tabii ıu •azlyettn 
neUceıi ancak ıflaı olabl· 
ltrdi. Ôy!e bir ifllı ki, ta
mamen içerden. Etki borç-

Evvelki ıece Kaıımpa• 
pda Ane Sabah•t iımln· 
de bir kadın kendiılnl ku· 
~ya atarak intihara teteb
bilı etmlıttr. Bu huıuıta 
kendiıini dün erinde ziya· 
ret ederek almıı olduium 
cıufaıaal malOmatı bildiri· 
yorum. 

pederi yanına ıttmlılerdlr. 
Burada yine eakiıl gibi 

pzel, güzel oturmuılar ve 
ıeçlnmeie batlaauılard1r. 

kim? Defterin ıııahifolerl çev· 
rildikçe çevrllmit, okundukça 
okuamaia betlanmııtır. 

ları vermemekle önü alına· 
mıyacık lfliılarJan •. 

lıte, memurlar bunun 
ilk kalemde tayyedilen bi-

Ayşe H. kimdir? 
Kaıımpaf&da Gedik Aptl 

mahalleılnde Z numaralı ha· 
nede 1&kin Ayte Sabahat 
hanım. Aslen lıtaabullu olup 
aakerl mGtekaltlerlnden Hı .. 
nl beyin kerlmeıldlr. On 
sene e••el Hidayet Nedim 
Bey nammda binle evlen· 
mlı, bu ane kadar birlikte 
Y•f&lllJttır. Hidayet Nedim 
Bey de aılen lıtanbullu olup 
30 yaılanncla alil bir gençtir. 

Ôtedenberl kumuıyencu· 
luk yapar ve kurduiu aile 
yuvaıını ıdameye çallflr ••. 

l,te, bf rl 26 dlierl 30 
J•tlarında bulunan bu me· 
sut çiftler, bundan on ıene 
eYvel hatıra11 unutulmaz bir 
macera ile birlbirlerlnl tanı· 
yarak birleımlt ve s(lntln 
birinde baba ve analannm 
bilınil rtsaıile evlenmltlerdlr. 

Sazlı S6zll d6ftln olmuf, 
netice Sabahat Hanım kayln 
valideıl ile kaybı pederinin 
••ine selerek oturmuttur. 

Bidayette çok ıen ve çok 
f&br seçlnerek hep birlikte 
oturmuılardır. Fakat, aradan 
hayli bir zaman ıeçUkten 
sonra kaynana ile gelin ara· 
pnda bir geçtmıf zltk baı 
161termı1t1r. 

Geçimsizlik başlıyor 
itte bu ıeçlmıizllk, ya· 

vaı ya•aı ziyadel~ımefe, 
artmata baılamııtır. Bunun 
berine ıı blyilmilf, nel lce
de kaynana ile ıeltn ayral· 
mala karar vermlıtlr. 

Bu karan müteakip Ha
da yet Bey reftkaamı almıı, 
kayba pederinin yanma ıtt· 
mittir. Bir kaç tene de bu· 
rada oturmuılardır. 

Kayın peder de 
Fakat bu ıefer de, Hi

dayet Be1 hotnutıuzluia 
baılamıı, çok ıilrmeden ay
rılarak ayrı •e milatakil bir 
eve çıkmıtlardır. 

Bir mlddet oturmuılar 
Ye aıude bir hayat ıeçlrme
ie baılamıılardır. Lakin, 
bu aefer de zevç Ye zevce ar• 
ıında ufak tefek mllnezaalar 
baı 161terml1tlr. itte bu 
ufak münazaalar, gittikçe 
blyümefe, lfttl1cçe aıklaı· 
mala baılamııbr. 

Kavga 
Nihayet, günün birinde 

hatır ve hayale ıelmlyecek 
derecede bir ka vıa etmlı· 
ler ve aynlar ıtbı olmuı· 
lardır. Araya vaııtalar ıtr· 
mtı, neticede yine baftfbr
mağa muvaffak olmuıtur. 

Banımıılar, hayli bir 
mlddet oturm•ılar, a6nln 
birinde yine Hidayet Beyin .. 

-ırli;"""··-·· 

Maznunlann ifadesi 
istinabe ile alınacak 

Ankara, 3 (Telefon) -
irtifa clava11 lle allkatlar olan 
zeYabn iltlaabe aureU ile 
tfadeledaln ahnmaıma karar 
verdmif •e keyfiyet lıtan· 
bal Mlclcthuaumllllbae telt. 
111 oluam.,mr. 

Fakat, bu ıefer de Sa
bahat Hanımın anneıi tarafı 
gllcenmlı ve bir milddet 
darıın durmuılardır. 

lıte, iki cami arasında 
kalan milezzln ıtbi bu iki 
ıenç ıaıırmıı, ne yapacak· 
lannı dlftlnmete batlamıf
larclır. 

oa,nnmilı, taıınmıtlar, 
neticede yine bir ayn eye 
çıkmıılardır : 

Göçebe gençler 
Bu aefer bu iki pnç, her 

iki tarafın peder •e •allde
lerl ile dargın durmala hayli 
bir zaman da ıfdlp ıelme
meie baılamıılardır. 

Fakat ıelıelelim. çok 
yaı yapmıı ve çok g6rmlt 
iki ihtiyar anneler buna ta· 
hammill edemez ulmut nlha• 
yet yine barıımıılarclır. 

iki ihtiyarlar arasında 
kalan bu gençler çar naçar 
barıımıı ve aene birtblrlerlne 
gelip gltmeie baılamıılarclır. 

itte, EvYelkl ıece bu 
iki ıenç s(lndhden hasırla· 
aarak Hidayet Beyin pederi 
•Yine ıttmlılerdlr. 

Aktam olm111, 7emlfler, 
lçmlıler Ye ,Olüp oynamala 
baılamıılardır. Saat 9 olmuı, 
o ara naıılaa Hidayet Beyin 
valldeli eıkl defterini. ka· 
raıtırmaia baılıyarak : 

- Ah çocuklar, eytılniz 
hoııunuz, fakat, bilmem kt 
bu evde ne için oturmazıı· 
nız? DemfıUr. 

Bu ara lhUhar pederle
ri de: 

- Acanım hanım, bul
dun, buldun ela, fl41dt bu 
acı mil buldun? Demlıtır. 

Bunun üzerine Hidayet 
Bey de kızmıı, refikuını bir 
iki pmarlemıttır. Bu faııl 

herine kavıa yatıımıı, oda· 
nın içinde bir ıGkünet hO· 
kilm ferma olmuı\.ur. 

Aradan bir kaç dakika 
ıeçmtı, Sabahat Hanım göz 
yaılarına .devamla odadan 
dıprıya çıkmııtır. 

Uıul uıul merdl•enler
den lnmlı, bahçe kapıunı 
açarak bahçeye çıkaut •e 
bir anda koıarak kendiıinl 
kuyuya atauıbr. 

Kuyuya dlfmGı fakat, 
kapak hızlıca açıldıfından 
bir atırQltQ yapmııbr. Bu 
gQrillttlytl duyan Htda yet 
Bey, pederi ve Yalldeıl ile 
birlikte kOf&rak kuyunun 
batına ıelmlıler ve: 

- Sabahat, Sabahat 
diye aeılenmeie baılamıf
lardır. 

O ara Sabahat Hanım 
da: 

- Ne var, ne lıtiyorau· 
nuz? 

Diye kuyunun içinden 
cevap vermefe batlamıthr. 
Komtular selmlı, neUcede 
kurtarmata muvdfak ol· 
a uılardır. 

Ayşe H. ne diyor? 
Buraaını bizzat Ane 

Sahabet Hanımın apından · 
d inledim: 

- O 11ra bilmiyorum 
üzerime bir fenalık gelerek 

ö!meil lıtedim ve ölmek için 
kendimi kaldtrıp kuyuya 
attım. 

Gözlerim kapalı aıata 

kadar indim fak at, ıuya 
dalar dalmaz g6zlerlmi aç· 

Hayır, evet. falan fllln 
derken eıkl defterler yine tam ve aklımı baııma top-
açılmıı •e ya•~ı yavaı hiç ladım. O 11ra canan her 
yoktan yere bir kavıa baı ıeyden azi• oldufunu an 

s6 brmltUr. l~dım ve hemen el!erlmle 
yapma sus derken taılara tutundum. 

Bu halt pren Hidayet Oıt tarafını bilmiyorum 
Bey, anaıına yapma, etme sözlerimi açhğım zaman 
reflka11na •uı demete bat- kendimi kuru çamaıırla ya-
lamııbr. takta buldum. 

Fakat, bu 16zlerl dinHyen A. S. .............................•...... , .............. . 
Bir ortodoks kilisesi için ihbar 

Garip resimler 
Polis tahkikata başlamıştır 
Evrak mahkemeye verilecek 
lıtanbul zabıtaıı Bayik. 

derede bir Ortaclakı klliae· 
ıinde çok f&yanı tee11ilf bir 
cürllm tabkdıatına baıla· 
mııtır. 

Bir ihbar kerlne orta.ya 
çıkanlan bu clrClm haldun· 
da edtndlllmlsmalimatıudur 
klllae ibadet edenlerde Tirk 
ille karıı ı•JZ •e intikam 
uyandırmak için tlrlil facia 
ll•haları aulmıtbr. Bir Tilrk 
pa1a1111m, aoaradaa •Azız. 
llln edilen KoetanUn nmln· 
deki milli bir Yunan Bu 

Kalaramanma, nltım Ye 

1 
eziyet edlldtjlnl 161teren 
reılmler Yardır. Ayni adamın 
bir imam tarafından bapnın 
uçuruldutu 16rillilyor. bu 
buıuıta keıJdine mQra• 
caat ettlilmla rillyet erk&· 
uından bir zat bir muhar-
rlrlmlu ıu lu.lıatı vermlı· 
tir: 

- •Zabıta böyle bir Yaka 
teıblt etmiftlr. Tahkikata 
devam olunuyor. Tahkik•· 
tın hitamından ıonra ev· 
rak adliyeye tevdi edile· 
cektlr •• 

rinci tezahilrlerlndendlr. 
Aııl hilkOmeUn mevut m61· 
killitlar karıııında ne ıtbı 
tedbir dilıilndüfü bilinemiyor. 
Hakikaten bir ıeyler düıü
n61üyor mu? Yokta, bu me 
aelede de, ıene teıadllflerin 
ıettrecefi neticelere mi bı· 

ralulmak lıtenmlıttr? Orıuı 
meçhuldür, billnmlyor! 

Açıkta kalacak memur· 
lar, memleketin herhangi 
mıntakalartndan birine mi 
iıkln edilmek, or.a.larda ha
yat tarzları deflftlrllerek, ta· 
momen mGıtahıll ••ZIJetlere 
sokulnıak mGnaaebet ala
caktır: Kendilerine arazi, 
kredi mi temin edılccekUr?Ne 
yapılacakaa, feci vazlyeUn 

perlpn kalacak &ileler herine 
ç6k6p çullanmaıından evel 
yapılmalıdır 1 Meccanell na· 
kil, iyi mıntakalara lıkln, 
arazi, kredi Y L aibi •• 

Y okaa, içtimai abensm 
ıaraılıp yerinden oynamaıına 
bundan daha müaait ıebepler 
olamaz! 

Arif Oru9 ......... -····---·······--····-----
Yunanla 

Kırlangıç davası 
1 ı•,...tad• l.Jmaoımıa· 

da bulUD&D Kırlanpç •apu 
runun zaptederek Pire Lt· 
manına ıötüren Yunanlı· 
tan bilktmeti ile Seyrlte· 
fain ara11ndaki muhakeme· 
ye diln 6fleden ıonra Muh
telit Hakem muhakeme· 
ılnde devam edllınlıttr. 

D&nkü celıede müdafaa 
yapılmııbr. Seyrllefain itla· 
reıl Lozan muabedenameıi
nln 65 inci ve 140 ancı mad· 
deleri muc bince vapurun 
bize ladeılni lıtemlıtlr. 

Yunanlatandan Hı•kGmetl 
vekilerde yine Lozan muahe
deılnio 137 ve 138 incl 
maddelerı mucibince ia•le 
edemiyeceklerlni ıöylemlr 
Ur. Karar fçin muhakeme 
ba~ka bir güne talik edfl· 
mittir. - -
İçki düşmanları 

Yarınki cuma ıünü Ye· 
ıilhllil giloildür. içki dür 
manları yer yer tezahüratla 
bulunacaklardır. 

Maliye şubeleri teftiş 
ediliyor 

Son ıünleıqe defter dar
lıia maliye ıubeferf halkın. 
da bir çok 1lkl1etler yapı. 
maktadır. Bu fiklyetlere 
g6re vergi mükellefl~rinden 
vergileri mGkerrlren tahıll 
ediliyormuı. 

Defterdarhk dünden m
barea maliye ıubelerlnln 
teft1tloe baıla.-ıııbr. . ---

lrt ih al 
Doilor ~ade merlaum 

NJI 6eyin lrerime•i Selma 
ltanım Y enibala~Jelıi hane
•intle mtiptetd oldafu ha•· 
lalılılan relaqyap olamıya 
ralı .o•laı •lmiıtir. Ce· ,... •. 6....,. 61l•d• •onra 
Eylıptelıi aile lıa6ri•tanına 
defnetlilecelıtir. 



nutulmuş Bir Tekke 1 
Beybi l1avzın Esrarı .... 

anevi bir maktel .•. 
~~--&••·····----~-

eybilhavzda işe başlayınca 
ı1e garip şeyler gördüm? 

ali.sa doğru firar! 
.._ 1 itreme ! Bunu yapmak 
benim icin bir vazifedir!. • 

-30-
Buradan giderken hiç 
1eye en ufak bir ıey 

ıezdirmeyin, çünkü 
ulmanız muhal olur· 
Uirlü desiselerle fikri· 

en caydırırla:r,dedl. Bey· 
avz tekkeılnln kipkirli 
bitine hiçte yakıımıyan 
asalet, bu T6rk yavrusu

necabet ve feragatin· 
küçGldüm, elim titrlye· 
uzatılan parayı aldım. 

G,.nç adamın yumuıak 
erini minnetle, ıükranla 

iıUyordum. Türk 
lu Paıtor, yüzüme baktı! 

- Titreme Müj .•• Hanım, 
nu yapmak benim için bir 
zlfedir. Elbetteki sizi 
lmüm ile ıehveti, hırs ile 
zlletf temıll eden bu 
tiJar Pastorların eline 
rakamazdım, dedi. Elime 
r kart uzattı. Bunda ıu 

11 vardı: 

Şlılt Perihan sokak No. 
3 Daktor Ş .. ) 

- K1zım benim iımim 
e adrealm, ne vakıt ihtiyaç 
uyarsan hemen beni bu 
drealmde bulursun, dedi. 
u Türk oğlu papaz, Bey
Ubavz tekkesi çirkAbına 

iltmüı olan bu nameıru 
ürk genci, demek ki aynı 
amanda doktormuı .. Amma 
e doktoru •. 

Genç Papazdan ayrılınca 
aıamın batına geldim, 

rada ateye beriye gönde
ilecek bir çok kitapların 
aınlfile meıpldnm, ne 

meı'um yokuıu bir hamledel 

bitirdi. Arkamdan o kara 
göztü;, kara yüzl6 ve yürek 
leri elbiselerinden de kara 
heriflerin levılodt> n kaçmak 
için koıuyordum. Bu hızla 
atderken Beyazıtta ıerl bir 
elin omzuma dokunduğunu 
farketlim. Genç papaz, bir 
kaç adım ilerideki otomobili 
iıaret ederek (hemen bine
lim!) dedi. Bindik, bir rilz· 
gir gibi uçmağa baıladık. 

Oh ...•. Genç yaıımdan 
beri ilk defa olarak ıerbeıt, 
ve hür bir hava alıyordum .. 
Arbk ne oluua olsun, kim 
ne derse deıin, o mürai 
yüzlü yılan aıibl heriflerin 
aldatan llflarına kulak ve
recek bir Müj .•• daha yoktur. 
Beybilha vz denjlen o tek
keye benden bin linet ve 
nefret. 

* Müj .•• Hanım bir az dur· 
.tu. 

itte Beybtlhavz tekke· 
sindeki hayatımı ıize aczimle 
mümkün olduğu kadnr kııa 
anlatmağa uğraıtım. Bu ke
hmeler, ıüphe etmeyin ki o 
ilrenç fecaatib binde birini 
bile tarif edebtlmiı delildir. 

(Devamı var) ...................................••...........•... 
Oradan 

Oraya! 
Yine polisler 

dağıblıyor 1 
Bu sene pollı mektebin· 

den mezun olan memurlar· 
dan 25 ef "1,, iuct 15 ef. 
"2,. inci, "20,, ef. de di· 
ğer tubeler emrine verilmiı· 
lerdir. 

Bu 60 ef. menıup olduk· 
ları ıubelerde ıivil olarak 
çalııacaklardır. Miitebaki 
mezunlar reımi poliı olarak 
hizmet edeceklerdir. Poltste 
yapılacak yeni ıeklin tatbi
ki icin emniyeti umumiye 
müdürü Tevfik Hadi Bey 
önümüzdeki hafta içinde 

olursa olaun dikkati celbet
memek için bu kitap paket
lerinin üzerine alelacele 
muayyen adreıleri yazıver· 

dim. Fakat buradan kaça· 
bilmek mQhim bir tıtt. Bu· 
raaı benim için hemen bir 
mahpushane gibi idi. Yal· 
tığım yer mul\yyendi. Çıkar
ken kimsenin dikkatini cel· 
betmemek en mühim ma· 
harettl. Kapıda iki tane 
bekçi vardı ki adımımızı 

takip ederlerdi. Genç papaz 
da beni Beyazıtta bekllye· ıehrimize ıı:~~ektir. 
cek, hazırladıiı panıiyona 
ıöUirecekU. 

Merdiven baıına geldim, 
kapıcılardan bir taneıini 

ekıik ıelmiı bir kitabı al· 
mak için matbaaya, diieri· 
nl de keza bir adreı bulmak 
üzere en üıt kattaki doktor 
(N ••. ) nun ıubealne gönder· 
dim. Bu ıuretle bir kaç 
dakika için olıun zebani 
yGzlii heriflerin muhafaza. 

Kumkapı terbiyei bede· 
niye kulübünden: Kulübü
müziln f abri doktorlufunu 
kabul eden lstanbul tabibi· 
lldllai doktor HikmetlB.5Hazi· 
r an tarihinden itibaren her 
Carr.a eaat on birden bire 
kadar faal azanın muaye
nel ııhhtyelerile meıgul ola· 
caklarından arkadaılann 

muayene gflnii kulüpte hu· 
lunmalan rica olunur. 

undan kurtardım. Aıkama o 
bile bakmadan bır zindan Or. Hayri mır 
kaçakçısı aıibl, ıakller, ca· Aimanya Emrazı eli· 
ntler ,ıbı herkeıin Dazarın· diye ve zGlırevlye cemi• 
dan ılzli olarak,benlm için bir yeti aza11Ddan Beyoilu 
mahpetende alır ve elim Aiacami karıı uraıında 
olan Beybilhavz tekkeılnln 133 No. öileclen .anra mi· 
JDeı'um biaaaından kaçtım. 1 racaat. Telefon: 1586 

Tit eyen ayaklarım o ~ 

YARIN 

Samatya posta mi!.dürünün davası 

işe ırz . . ' gırıyor. 

Postahane müdürü Naciye 
teslimiyet mi teklifetmiş? 

Sama tya Postanesi mü
dürfi Hilmi B. yln, Aksaray 
yanım yerinde ıakağına ta• 
banca koyarak Poıtahane· 

nin kasası anahtarını alan 
Postahane memurlarından 

Nacı ve arkadaıları Şera

fettin ile Şevkinin muhake
melerine dün alır cezada 
baılanmııbr. 

EsnByi muhakemede Hil
mi B. hadiıeyi ıöyle anlat· 
mııtır. 

Poıta memurlarından 

Naci Ef. benim dairemde 
memur olduğu gibi hem de 
ahbabımdır. Vak'a günü 
sinemaya gitmeğe karar 
verdik. Konuıa konuıa 

Akaaraya yangın yerine ıel• 
dilimiz zaman birdenbi· 
re üz~rlme atıldı ve 
adam akıllı kuvvetlt bir yum· 
ruk vurdu. Bu yumruktan 
fena halde ıersemleıtim ve 
kendime gelip müdafaada 
bulunacafım sırada iki ldıt 
daha Ozerlme atılarak birlıl 
baııma bir tabanca da yadı 
ve cebimde bulunan kaıa 

anahtarım aldıktan ıonra 

beni bayıltıncaya kadar döy. 
düler. 

Bir kaç ıaal ıonra ken-
dime geldim ve derhal Po
liM Müracaat ettim. Poliı· 
lerle beraber Poıtahaneye 

1 
gittik. Naci ef. O gece nö· 
betci olduğu için içeri ıir· 
miı kasayı açmıı ve mev
cut bulunan dört bin liradan 
yalnız 100 lirasını almıf. 

Polis o gece Naciyi ar· 
kadaılarile beraber bir umum
hanede zevk ederlerken 
yakalamıı. 

Maznun Naci de vak' ayı 
ıöyle aolatmııtır: Gerçi 
Poltı bizi umumhanede bul
du. Fakat ben kasadan pa· 
ra filan almadım. 

Eğer almıı olıaydım 
mevcudun hepıinl birden 
alırdım. Hadise laünü biz 
Hilmi B. le beraber Sine
maya gidecektik. 

Tam Akıaray yangın ye
rine geldiğimiz zaman Hilmi 
B. bana teveccüh etmek 
lıtedi ve kendisine teılim 
olduğum takdirde bana y6z 
lira verecefinf vaddetti. 
Ben bu ı&z1erden fena hal· 
de sinirlendim ve teaadüf:en 
oradan arkadaılarım da ge
çiyorlardı. Onlar beni kur· 
tard~lar. 

Ben de edayı ıükran için 
arkadaılanmı umumhaneye 
ıötürd iİlll • 

Heyeti hakime maznun· 
ların yatının tayini için 
muhakemeyi talik etmlıtlr. -----;r-• c 7Xn. --

Ankarada Deniz Kızı 
İki Çingene Ankarayı da soy

manın kolayını bulmuş. 
Ankaradan aldıfımız 

bir mektupta çok pyanı 

dikkat bir ıey haber ve· 
rilmektedir. 

Ankaraya iki Çmıene ge

lerek Belediyeden bir tethir 
için rubaatname almııtır. 

Bu iki Çingene ., Deniz 
kızı,, ıöıtereceklermıı! 

Bir kaç gündenberidir 
Ankara halkı bu deniz kı· 

zını g6rmeie akın etmek· 
tedir. 

Bakınız bu deniz kızı· 
nın sırrı nedir? 

Bu iki Çtniene il.tikten 
blr bGy(lk balık pvdeıl 

yaptırmııla rdır. Çingeneler· 
den biri eımerdir. 

itte bu sırrın iki tarafı 
vardır. Biri lastik bahk 
dıferi de eımer Çingene. 

Babk, bir dükkb içine 
uzatılan tezgah fi.zerine kon· 
muıtur. 

Eımer Çingene de yan 
yatarak bir kolunu lbtlk 
balık içine koymuıtur. 

Tezglhın önü aabne 
perdeıi gibi siyah bir bezle 
kapablmqtır. 

Esmer çingenenin be· 
ltnden aıağ11ı gör6lmemek· 
tedtr. 

Bundan ıonra itin ikin· 
ci tarafı baılıyor ; 

Kapının önfi.nde bir Çin• 
gene, elinde bir zil var. 

Kapının üzerinde de 
bir reılm vardır. 

Bu reıimde büy6k deniz 
kızının yere bakan ye insana 
benzemlyen bir reeml yar. 

Oradan ıeçen herke·• bu 
reami ıeyretmekte ye elinde 
zil haykıran çıfırtllaa Çlqe• 
neyi dinlemektedir. 

Bakınız bu Çinırene ne 
diyor: 

"Afrikadan gelen deniz 
ejderi. Yarısı kız yar111 bıı.
lık. Gelip görmeli. Dünya
da ıörülmtyen bu vahti hay
vanı ıeyretmell. Büyük fe
daklrlıklarla celbolunmut
tur. 

Bittabi meraklı halk 
bulup buluıturup on kuruı 
verip içeriye ~ ıtrmektedlr. 

Yirmi klıiden aıatı olursa 
perde açılmamaktadır. 

Yirmi ktıt olunca perde 
açabyor ve ıahlbi ile balık 
araaında bir mGllkat oluyor. 

Bu da pek meraklı imtı. 
Bakınız nedir? 

- Nereden geldin? 
- Afrtkadan 
- Ne yerafn, ne içersin? 
- Süt, ıu, Şeker. 
- Göidenl hareket el· 

tir bakalım ! ve hundan 
sonra Çingene Jlılik içine 
sakladığı kolunu hareket 
ettiriyor, ve bittabi bu ıu
retle de vücut oynamakta· 
dır. 

Beı günden beridir~ An-
karada bunu görmeyen 
kalmamııbr. 

Bu paraıızlık zamanda 
Belediyenin bu ite müsaa· 
de etmeıi garipUr. Hattl 
haber aldık ki Belediye ha· 
kıki ı>lup olmadığını tetkik 
etmtı ve aılı olmaclıiını 

görmüı. Fakat Belediyeye 
0 
/ 0 20 bıraktılı için menet

me mit-
Evveli hakiki olup ol

maclaiını tetkik etmlıse aık 
olıua bu efendilere ! 

Hangi mektepte böyle 

Mersinin 100 mübadili 
tarafından Büyük Millet 
meclisine pek muhrik bir 
telgraf çekilmittlr. Telgraf 
ıudur: 

"Mersine müretteben nakil 
ve iskan ediJmlı maidur 
ve periıan, ıayanı merha· 
met mübadillerdeniz. Mem· 
lekelimlzde icizlerini miiref
f ehen yaıatan mal mülk 
bıraktılımız halde ıekiz se· 
nedenberl devam eden ciim· 
lece maldm ve hatti Dahi· 
)iye vekili tarafından Bü· 
yük Millet mecltıl kilrıü· 
ıünden izah huyurulan tıkln 
umur ve muamelltının te
ıevv6ıü yüzünden kanunun 
emrettiği haklar niıbetlnde 
defli metriiki.tımızın yiizde 
beıini alamadık, Gıtelik te 
borçlandırddık • Halbuki 
içinde çırpındıfımız bu uzun 
müddetin ibdaı eylediği hal 
ve vaziyet borçlarımızı ka-
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t'iyyen ödeyemiyerek bizi 
pek acık~ı bir zar-urete ve ae-
f alete mahkum ettiğinden 

iıtihkakı safimuzden yüzde 
altmıı ve seksen derecesin
de bir bakıyei matlubumuz 
olduğu halde iskanı adi 
haddinden dun olarak eli
mizde bırakılan mülkler 
bugün yarın sattırılat"ak bü
tün bütüne sokak ortalarında 
kalacağımız eıefengiz bir haki· 
kattır. Actzlerinin,memleke· 
tinde mal terk elmemıı mü
badillerle bir tutularak 
iıkinı adi derecesi dahilin
de aldığımız malların be· 
dellerinden tahakkuk etti
rilen borçlarımızın af olun
maıile misli görülmenıiı bir 
gadir ve felaketten maddi 
ve manevi ölümden halas ve 
vikayemizt büyitk milletim
izin vekillerinden büyük 
bir can acııile i11tirham 
eyleriz. 

.... < =--
Eğe mıntakası 

Kışlık zeriyat ne 
kadar? 

İzmir Ticaret odaıı; Efe 
iktııadi mın takaıının ihtiva 
eyledlii 58 kazanın 1030-31 
seneıl kıtlık zer'iyatı hak· 
kında 1928-30 ıeneıi kıılık 
zer'iyatına mukayese ıure· 

tiyle bir lstatlıtik tanzim 
etmiıttr. 

Bu lılatfıtlkte mıntaka· 

nın 930-31 seneıi kıılık zer'· 
lyatı ıudur. 

Cinıi d6nüm6 
Buiday • 3,736,047 
Arpa 2,369,646 
Çavdar 289, 645 
Yulaf . 134, 033 
Bakla 244,294 
Haıhaı tohumu 737 ,470 

Mıntakanın 1929 .30 se-
nesi kıılık zeriyatı lıe ıu idi. 
Buğday 3, 770,303 
Arpa 2,412,280 
Çavdar 287 ,839 
Yulaf 147,274 
Bakla 20,843 
Burçak 232, 130 
Nohut 111,195 
Haıhaı tohumu 365,947 

İzmir belediyesi 
Rıhhm şirketinden 5 

milyon istiyor 
İzmir, - Rıhtım ıtrkeli 

imtiyaz alırken Melez çayı· 
nın mecraıını defiılirmejl 
kabul etmiıtl. Bu mecra 
v• ktlle deitıtlrilmediği için 
son ıeyllptakl zararın 5 
milyon lira kolduiu anlafl• 
lıyor. 

Belediye mukaveleye iı· 
tinaden tirketin bu ziyanı 
vermeılnl lıtlyor. Belediye 
paranın tahsili tein vilayete 
müracaat etmiftir. Vilayet 
Belediyeden izahat iıtemtı
ttr. 

" --- ------
bir mablak olduiunu oku-
dular? 

Bu ne gültlnç bir ıey• 
dir? 

Sonra böyle bir çıfırt· 
kanhia halkın parallDI kap. 
brmak tçtnU yGzde yirmiye 
razı olmak pek acınacak 
bir haldır. 

Edirnede de 
Tensikata. devam 

ediliyor 
Edirnrde de Nafıa ve ve 

su iılerf BaımühendisJiklerine 
ait kadrolar tebliğ edilmlı· 
tir. 

Su itleri Başmühendis· 
Jiği tamamen ve Nafıa Baı 
mühendisliğinden iki fen 
memur mua vioinln memu
riyetleri ilga olunmuıtur. 

P~ii;;;;··-···········--········· .. ········ 

Buda 
Yeni bir 

intihar mı? 
Dün limanda 30 yaıların 

da bir kadın ceıedi bulun
muı, fakat üzerinde hüviye
tini teıblt edebilecek birıey 
çıkmamııtır. Muayene neti· 
ceıinde kadının bir kaç aaat 
evvel denize düıerek boful
dı ğu an aıılmııbr. 

Vücudunda yara ve bere 
izi olmadığı için kadının 
intihar ettiği zannedilmekte· 
dir. 

Bir hırsız kayboldu 
Geçenlerde zabıta Ltıor 

lıminde bir hırsızı yakala
mııtı. Liıor ozaman afır 
haıla olduğu için Cerrah• 
paıa hastahanesine ıönde
rilmltU haıtahaneden çık· 
tıklan ıonra Adliyeye teı· 
lim edecekti. Dün Ligorun 
koiuıuna girildiği· zaman 
kendiıinln orada bulunma· 
dıiı aörülmüı ve taharrlyata 
baılanmııtır. Bilahara has
tahaneden kaçtığı anlaıılmıı 
ve zabıtaya mal(imat verfl· 
ıqlftlr. 

Doktor 

İbrahim Zati 
Caj.Jojlu • Mahmudiye 
caddeaf Çatalçeıme so
kak No. 5. 

Her ıOn öileden sorı -
ra &itaya kadar haıtala 
rını kabul eder. 

.. 
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ANKARA OTEL 
Bütün konforü hav 

Telgraf - T aşhan Ankara 

Allo! Allo! 
Tab'ı f evkaladeliğile bugün çıktı 

3 üncü nüsha pldnçosa 
• 

1-lstanbulun en garip ve meş' -
um meczubu Türkiye halkına 
f evkalide ifşaatta bulunuyor! 

Ahlak kıy•metin• doOru ... 

2 - Cinsi ahlak ilk defa Türkiyede açık mü
nakaşaya başlandı. Doktor Nazım Şakir Beyin 
bütün memleketi alakadar edecek cevapları 

3-Kıy•met haberleri galib• y•l•n d•Oil 1 - Bir kuyruklu yaldız geliyor. 
Müderr!s F•tin Beyin müt•h•delerl. An•dolud•ki son t•ltl•t felaketlerl, 

resimler, tafsilat, iz•hat. 

(Allo ! Allo !) da dedektifi aizi her yerde himaye eder 

( Allo! Allo!) mektepli ve çocuk gazetelerine 
muhabir olunuz! 

Fevkalade garip (kadın erkekler)e ait müşahedeler: Doktor 
F ahrettin Kerim Bey 

Bütün dünyada methur bir fakirin ift••tı. - Medyum lngiliz, medyum kolle· 
jindekl ölülerin dirilmesi teorültelerini izah ediyor. Mıhrem sıhifo: Kripto 
psikoloji. Psiko •nıliz: 

(Ruhunuzu t•hlil ettirinizl) - l<ıdın vüoutlırındaki esrır - Maymunlar 
~rasın~e bir cizvitin mütahedeleri-insınl•tmıt n•b•tlar-P•rmık izile ıeoiyenizi 
~O~enınlzl - Jst•nbul hapishanesinde (1O1) senelik mahkClmun ift••tı - Kostan
tının defineleri bulunuyor, kudurmuı, polis romanı - bilmeceler, hik6yeler. . 

Nefis kap, 4 renk, f evlralade resimler 

Dinamit Haydutlara lrarıı 
11-

Beıiktaı aile Parkı 

Bu akpm 

Sahir opereti 
Prima Donna 

Nuvart H. ile Ane 
86y6k milli opeı et 

lıtanbul 7 inci icra Me
murlutundan: lıtanbul Ba· 
hkpazannda 4 numaralı dak· 
kiuda mukim iken elyemv 
hali firarda bulunan m6te
veffa Madam Zotçanın bira. 
derlerl Koço ve Andon ve 
Apoıtol efendilere: 

Murirainlz Madam Zoiça 
binli Pavllnin Petrald efen
diye olan deyninfn temini 
istifaıı zammında medyune
nln tahtı hacze alınmıı olan 
Langada KiUp Kaıım ma· 
halleıinde Hamam ıokajın· 
da 4.tlk 24 Cedit Miikerrer 
30 numara ile bir bap hane 
hıueıl ındelmüzade 1250 
bra bedel mukabilinde ala· 
caklı uhdeaine ihalel kat'. 
ineli icra edllmlt olduiuna 
m6tedair 3 gGnlOk milddetll 
aıuhbra lllnen teblii olu. 
nur. 

Büyiik Tayyare 

piyangosu 
5 inci Keş ide 11 Haziran 1931 dedi 

Büyük ikramiye 

50, 000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 40.000 
Liralık Bir MfJkdfat Vardır. 

müteh•ssısı 

Or. Sımlraıis Ekrem H. 
Beyoilu Mektep aokak 
Telefon: B. O. 2498 

Haydar Rifat B.IA aerlartad• 
Ayni haklar lkt lira 
Mira• meseleleri Bir ,. 
Şerhli borçlar kanwıu « « 

(ikbal) kitephenesinde 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoflu Mektep ıokak 1 
Telefon : 8. O. 2496 

Parlı TıpFakGlt .. l •ezunu 
Cilt, trensi ve zBhrevl bastıhklar 

matebU1111 
Dr. Bah•ttln Sevki 

Babılli Meserret oteli 'aroısı 135 
linci kat,aüahtall ıklama kadar 

TAŞ HAN PALAS 
• 
ı. Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz muntazam ve 
lükı postaıı 

DumluPınar 
1 ;;~~::n PAZAR 
günü akıamı saat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hare
ketle doğru (Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samıun, 
Ordu, Glreaon, Trabzon, 
Sürmene ve Rize) ye azi· 
met ve avdette {Görele}ye 
uirayacakbr. 

Yük ve yolcu için Sir· 
kecide Meymenet hanın· 

dakt acentahaneıine mü· 
racaat. 

Tel: lstanbul 2134 

Dr.Hafız Cemal 
Dalili hastallklar mutehassısı 

Cumadan maada her 
gün öileden aonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar lıtan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numarah huıuıl kabinesinde 
dahili haıtalıkları muayene 
ve teda Yi eder. 

Telefon: lıtanbul 2398 

Jstanbul Birinci ticaret daire
sinden : Hacı Emin ve mahtum
ları şirketine ait olup hale• mü
teveffa Hacı Emin Ef. veresesi 
oğulları Mehmet ve Kadri ve Ah-
met ve Mustafa Beylerle kızları 

Fatma ve Zeliha ve Hatice Ha
nımlar vekili Celll Derviş Bey 
tarafından İtalya Şark Ticareti 
hariciye şirketinin beyedip Atina 
bankası deposunda bulunan 2141 
top pamuk ıpliğinin müvekkilleri-
ne teslimi ve haczi mevzuun tas
diki hakkında şirketi mczkCıre ile 
Atina bankası aleyhine ve keza 
füzuli vaz'ettirilen haczin refine 
mütedair mezkur şirketin veresei 
mumaileyhin aleyhine ve Atina 
bankası tasfiye memurları Ruvali 
ve Konstantin Ef111dilerin de 1 
Mart 926 tarihinde kateylemiş 
iki kıt'a hesabı cari mucibince 
bankanın matlubu bulunan 12328 
Türk lirası 57 kuruşla 286 lngiliz 
lirası bir şilinin kat'ı hesap tari
hinden itibarla faizle birlikte tah
sili hususunda mezkur şirket aley
hine mütekabilen ikame eyledik
leri davaların nakzen cereyan eden 
muhakemesinde İtalyanın Milano 
şehrinde kain Ticareti Hariciye 
şirketi umumiyesi avukatı lsak 
f erera Beyin vekaletinden istifa 
etmiş ve firketin de Tılrkiyede 
ikametgahı bulwımamış olduğun

diD Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141 inci maddesi muci
bince il!nen tebligat icrasına ve 
evvelce 2'1YaP kararı tebliğ edil-

miş olması itibarile muhakeme gü-
nü iemediği veya vekil iÖnder
mediği takdirde bir daha tebligat 
icra edilemiyeceiinin de illn ve· 
rıkasına dercine mahkemece ka
rar verilmiştir. Binaenaleyh 1-7-931 
tarihine müsadif çarşamba günü13, 
30 ta şirket namına haizi salihiyet 
memurun veya vekili kanunisi
nin muhakemeye gelmediği takdir· 
de bir daha ilin edilmiyerek gı
yaben muhakemeye devam oluna
cağını nabk kararname mahkeme 
divanhanesine talik olunmuştur. 
Teblii' makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet gazetelerle de itan 
olunur. 

lstanbul 7 inci icra memurlu· 
ğundan: lstanbulda Oedikpaşada 
Çadırcı Çelebi Ahmet mahallesi 
Asmalı sokafında 19 numaralı 
hanede mukim iken ikametglhı 
meçhul bulwıan Kirkor Efendinin 
Madam Sara ve Madam Luna 
faninin zimmetinizde alacağı olan 
bin küsür liranın temini için ha
ciz olwıan bal!da yazılı hane iş· 
bu ilhıın neşrinden itibaren üç 
gün zarfında borç verilmtcl iii 
takdirde uıulen paraya çevrilece· 

~ği illn olunur. 

Limon 9lçeklerinden müstah 
90 dereoe bir eseri sen'ıttt 

fransa'nın JAN MARI fabrikası, İngiltere'nin Ankitsonu,Alm 
nın 471ı1 ne ise Hasan kolonyası da Türkiye'nin layemut bir bari 
san' atıdır. 

Hasan kolonyasının bu nefis ve cazibi ruh kokusu içinde mcs 
1AI ve hayran kalmamak mümkün değildir. Hastalara şifa ve siniri 
sükunet verir. Baş ağrısı, baygınlık, çarpıntı zamanlarında bir ha 
arkadaşıdır. 

Masaj ve tuvalet için yeganedir. Hasan ecza deposu, büyük ıtriy 
mağazalarında bulwıur. 

Demokrasi 
Muharriri Teroüme eden 

Etienne Vaclaerot Hiiseyin Cahit Bey 

2 Büyük Cilt 
Demokratik devlet slıtemi, bir demokraıi htlk6met 

idaresinde vatandaıın mevkii ve vazifesi, Demokraılyl 
doiuran içtimai ve ılyaıl ~miller T. ı. BiltGn bu meT• 
zulan bu muazzam ve mühim eserde bulacakılnu:. 

Demokrat ve Laik Türk vatandaıı Demokraalnln 
ruhuna nGf'uz etmek ve Demokratik prensipleri iyice 
kavramak mecburt1eUndedtr. Binaenaleyh bu eser 
mebuı, hüktlmet erklnı, memur, mualhm, aakar hu· 
liaa her Türkün ehemmiyetle alikadar olacalı bil 
kitaptır. 

2 ciltten ibaret olan bu kitabın fiatı her yer i9in 

3 liradır 

Turhan vald 
Mabarrlrl: Mllderria AJ.ınet Relila Bey 

Sar&J kadmlanaıo, cahil kadın atalarının de..ı.t 

idare ve ıiyasetlnde oynadıkları rolü ve Osmanlı 
imperatorluğunun Köprülüler devrine tekaddüm eden 
bu devresindeki tezepzüp ve kanııklıkları bOttln fe
caati ile meydana koyan bu eser 150 kuruı flatla 
aablmaktadır. 

Naılri: Kanaat kiitüpane•i 

Müteessir olmayınız 

KREM 
PERTEV 

Sizin de kaybolmak üzere 
bulunan güzelliğinizi ihya 
edecektir. Krem Pertevin 
cihanşümul şöhreti esassız 

değildir 
İstanbul 4 üncü icra dairesin

den : Kadıköyünde Osmanağa ma
hallesinin Aynalı fırın sokağında 
24 No. lı hanede mukim iken 
elyevm ikametgahı meçhul bulu-
nan f atma Zehra H. biııti Tevfik 
Bey. 

Yako Menase Efendiden is-
tikraz eylediiiniz bin liraya mu
kabil vefaen mefrui Üsküdarda 
Doğancılarda Çakırcı Hasanpaşa 
mahallesinin Tunusbağ cadde-
sinde cedit 11 No. lı maabahte 
hanenin yüz yinni hisse itibarile 
yüz on hissesi dayin tarafından 
mevkii icraya vuedilmit ve ika
metgahınııın meçhuliyeti hasebile 
ilanen tebliiine karar verilmiş 
olmakla tarihi illndan itibaren bir 
ay zarhnda 927-9658 A dosya 
No. bilmüracaa borcunuzu verm1-
diiiniz veya itiraz dermeyan ey
lemediğiniz takdirde mezkfır his
senin bilmilzayede satılacatı bi
rinci ihbarname makamını kaim 
olmao üzere illn olunur. · 

ZaJil:t30542 numaralı maat 
ctizc:lanım zayi ettim Yenlllni 
alacaiımdan eaktılnln bak· 
mü yoktur. 
Falih Fevzi Paıa caddellnde 
albay tramTaJ meTkiiade 

11 n11 marada Rtfat 

lıtanbul 8 inci icra Dal• 
resinden: Bir borçtan dola· 
yı tahtı bacse alınan bir 
y .. mauslle muhtelifalclnı 
eıral Ueartye nlaunelerlle 
bir adet elbise 8.6.931 ta
rd14ııade aaat 12/14 ara11nda 
lı-.bulda Marpuççdarda 
Keuapçı oflu Hanında 6 
numaralı dGkk&n inibade 
bllmtlzayede aablacaiından 
talip olanların memuruna 
mGracaatlan ve teblll ma· 
kamına kaim olmak tUere 
keyfiyet llln olunur. ........................... ·-·--··········--

Mea'al mildir Ye mla...U 

Bvrlta,,.tfin Ali 


