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Büyüklerden ~~---~-~}'~j~raga t ~~~~~~-~!!:.~.!-~--
Gene yeni tensikata dair 

imalatı harbiye ifçileri çıkarılacak ar
kadaşlarını ac bırakmamak için kendi 
yevmiyelerinin azaltılmasını istemek su
retile büyük f erağat göstermişlerdir. 
Ayni usul diğer Devlet dairelerine de teş-

! H. Fırkası hiç olmazsa bir kaç mebusluk için 
f erağat göstermesini bilmeliydi! ..... NOterıer .. ··· 

mil edilemez mi ? 

Dün akıam gazetelerin
de, ulüvvü cenabın en yük· 
ıek mertebeıini bildiren bir 
haber vardı. Haberde, An· 
karada lma)itı harbiye itle 
rinde çalııan faziletli va
tandaıların emsaline nadir 
teıadüf olunabilen ferağat· 

lerlnden bahaedillyordu: 

ARlF ORUÇ 

Büyük memurin ve rüesa· 
ya yarı yarıya ferağatkarlık 
göstermek düıüyor. Ayda 
üç beı yüz lira maaı alanla· 
rın, biraz süsten püsten, 
biraz da hususi zevklere ayrı· 
lan kısımlardan fedakarhk 
ettikleri takdirde, açıkta 

kalacak küçük memurların, 
yüzde ellisine yer ltulmak, 
aylık veya ücret verebilmek 
neden mümkün olabilmeıin? 

Ha 1 k işimize Mebus seçmesi bugün Darülfü
gelmeyince reşit nunda yapılacak, bir müstakil 

değil mi ? namzet program verdi 
Cümhuriyet Halk fırka· 

sının bugün bir ric'atinin 
tarihidir. Memleket ihtiyaç 
ve zaruretleri karıısında yü· 
rümek tıstediği yolun yarı· 
sından döndüğü gündür. Bu 
ne bir muhalefet kr~adına 

müstenit hükümdür, oe de 
bir hadisenin mahiyetini bu 
ıekllde göstermeğe çahı
maktır. 

Halk fırkası için bundan 
bir ay kadar evvel demfı
tik ki "Ric'at mi ediyor su
n uz?,, diyoruz ki "Ric'at et· 
tiniz!,, 

Bugün yapılacak intihap 
için Darülfünun konferanı 
salonu tezyin edilmif, ha
zırlıklar ikmal olunmuıtur. 

Dün Heyeti teftiıiyeye 
bir zat müracaat ederek 
müstakil namzetliğini vazet· 
mittir. 

Yeni latanbul mebu•larından 
Sadettin Rıza 8. 

Defterdarı da
va ediyorlar ! 

2oŞer_EiD'Jira ·tazminat 

imalatı harbiyedeki memur 
ve tıçtler, yeni tasfiye ka· 
rarları üzerine açıkta ka· 
lacak olan "200,, arkadaırn 
itlerinden çıkarılmamalarını, 
onlara verilecek tahıbatın 
kendi maaı ve yevmiyele
rinden mütesavlyen kesil· 
mek suretlle temin edilme

Hem bu fedakarlık yal· 
nız resmi müe11eselerden 
deiil, husuıi ıirketleırden, 

alelftmum büyük muame
leler yapan müe11eıelerden 
de beklenebilirdi. Alelumum 
yüzde bir kaç fedakarhk; 
binlerce atleyi hayat zorlu· 
guna karıı barındırmrğa yetip 
artabilecektir gibi geliyor. 
Mademki, açık bir felaket 
karıııında bulunu'uyor.Fela 

Meclise muhalefetin gir
mesini biz teklif etmedik 
ıiz karat laıtırdınız ve mem• 
leketin yeni sene karımıza 

çıkardığı ihtiyaçları için bu· 
nu en büyük ve bellihaılı 
pensip olarak kabul ettiniz. 

Yalnız Lutfi imzasile 
müracaat eden bll zat 
bir beyanname de hazır· 
Jamııtır. Beyannamesinde 
halk ve eınaf için az faizli 
kredi temin edeceğini, Millt 
sanayii gümrük resimlerile 
btmaye edeceğini, muame· 
latı tlcariyede . kredinin~ ve 
kefaletlerin emniyetini te-

min için haplı cezuının ye-~ (Yazısı 3 üncü sahifemizde) 
niden ihdaıına çalııacaiı· .......... ._ .................. _ ................. . 

Defterdar Şefik B. 

ıinl lstemiılerdlr. 

Haberi okuyan vatan· 
datlarm fU yükaek alice
naplık karıııında atiama· 
ınalarına ıhUmal verilemeı. 

nı, hayat pahalılıiı ~ için s· k ti. 1 
halk-· koop-;r&Üfieri teıkif; ır a gene 

--et'.lrme~ ıatediğıni bıldJ.r· 'adam öldürdü 
mektedır. ~ 

.A.lc•cl..qlartnın,tam ikiyüz kü· 
.aar ailenin aç huıa.............. ---- k .... • ,14 ..... -..l- .... _ -- ----: __ , 

malı, her vatandaş insa.ni 
vazifesini yapmak mecbu· 
riyeti vicda niyesinde bulun· 
duğunu acı ac1 duymalıdır. 

Şimdlden tek tük int·
har hadiseleri görü~üp iıi· 

tilmeğe b.ıılanmııtır. 

Muhalefeti meclise sızdıra 
ıuzdıra geçirdiniz ve okadar .. .. . . .. .. ... 
onlclra ayrılan on bir yeı e 

bile kendinizden namzet 
gösteriniz. 

İkinci müstakil namzet 
Diğer müstakil namzet te 

_.elYevm A_ydında bulunmakta 
Beydir. 

3 üncü namzet 
lstanbuldan 3 üncü müı · 

takil namzet te ıevvelce de 
namzetliğini koymuı olan 
konsoletçi Aıaf beydir. Asaf 
hey hem Mantaadan hemde 

pertıan olup ıürunmelerini 
temin için, kendi çoluk 
çocuklarının nafakalarını 
keaenler, kendi gıdalarını 
kııarak mev'ut ve mukadder 
sefalete düıeceklere "\'ermek 
tıtlyenler, herhalde çok ne· 
cip, çok temiz insanlardır. 
Ait olduğu merdin, yapılan 
teklifi kabul edecellne, 200 
ailenin açıkta kalmamasını na· 
zarı itibara alacağına ıüphe 

Yarın, bedbaht vatan· 
daılardan bir çoğunun öte
de beride el avuç açtıkları, 
(Deoamı 4 üncü aahifede) 

Halk Fırkrsı bununla fe
rağat göııtcrmemış olduğunu 

isbat etti ve zaten bir 
fırkanın kendisine kartı bir 
muhalefete büyük ferağatle 
yer vereceğJni kabul etmek 
doğru delildi. Fakat dütü· 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

Bordardan mebus •efilecek ıehrtmizden namzetHğini 
olan koymuı, bir de uzun bir 

Halit B. proıram vermiıtir. 

edilemez. • 
imalatı harbıyedekı c1- Türkiye Efkarı Umumiyesıne: 

Diy~;~i-iŞi~~r·E:;k~f~ 
veriliyor! vanmert vatandaılann, diğer ·-cıı,,_ -

Devlet müe11eıelerindeki müs- Aziz Vatandaş ! 
tahdemlne örnek olmaları DeTairl reamiyeye ait 
samimiyetle beklenir. Bilhaı· İntişarındanberi maddi ve manevi memurin kadroları dün de 

sa,y6kaek maaı alan büyük bütün mücadelelere göğüs geren Ve gelmemlttir. yalnız Diyanet 
meruurların daha ziyade fe· işleri dairesinin Evkafa dev· 
rağat göıtermelertne intizar daima hakikati sana bildirmeye az- redileceği hakkında Anka· 

etmek bütnn vatandaııarın meden (YARIN) ı 6 Haziran Cu- radan bazı busuıi haberler 
hakları olıa gerektir. l k k (YARIN' alınmııtır. 

Gerçi, küçük ve orta martesi günü muta a O u. J Diyanet itleri dairesinde 
ıınıf memurların aldıkları hak ve hakikat önünde hiç bir mani elyevm vazife baıında ma-
aylıklar o kadar . yüksek tanımaz, hakikat durdurulamıya- aılı 40 kadar memur var· 

Fakat çıkarılacak memur 
(Yazısı 4 üncü sahıfemizde) 

'Tiirkiyeiiiii·~ 
1 Emniyet ve muhafa

zasına ait 
Sırları--

lngilizler 500,000 lir!:~nka 
Almak istemişlef· di! 

değildir. Hayat pahalılığı dır. tCamllerdeki imam ve 

karımada ,ı;1ıe b11•• geçı caktır. müezzinler bundan hariçtir. Fevkalade ifşaat! .. 
nebllmektedirleı· . Fakat' Türkiye efkarı umumiy~sine açık Seyrisefain kadrosu 

Karıaının me meaini kesen 
ve kayın biraderinin g6~ünü 
oyan, bu defa da bir ki,iyi 
vurup, bir ki,iyi 6ldüren 

lıanlı katil Ndzım 

binlerce ailenin felaketi kar· ve bütün vatandaşların vicdanile müş- Seyrisefaln idaresi kad- Yakında 
d k dl 

i et t 1 Katilin ourda1'>ıı hrım.:ıl Meh· 
11110 a, en ma t arz a- terek yeni bir doğu• aöreceksiniz. roıu henüz tebliğ edilme· medın· h'"•tashanedeki hcıli rını biraz daha darattmaları r e mittir. Bu daireden de bazı neşrediyoruz! .. 
belki imkan dahilinde memurlar çıkarılacaktır. ' - (Taf•ildtı 4 üncü •ahifede) 

16rillebllir. • • ••••••• •• • ••• ••••••••• •••••••••••• • ••• ••• • • • •••••• ... •• ••• •• • •• • • ·~ .. • ••• •• ••• ...... ............................................................................. 

,ıı "" ıın ,,, ıuııı wııııı 
- Hah, töyle bu boıtan iyi mahıul verirmiı. 

Bir mtktar aatlltakll ekelfm bakahm! 

leklıf enrYc, bü ün umunıi hiz· 

• ıtllll// 
Bu ne Karag6z? Şimdi banu ekmenin ııraıı mıydı? 

Kara.saz - Tuhaf ıey yahu! 

'wrm1111mı11ı 
- Milltaktl ektim Halk fırkaıı çıktı; 

Şinanay ılnanay .•. 



Muaaır Cümhuriyetlerde ====== ======== Teşkilatı aaa(ye: 
Dünya cümhuriyetlerinde 

Kırt, 
locıymcı .. 

Teşkilatı esasiyeler nasıldır? 
-----~W"'-~--

Amerika cA~uriyetinde •. 
\ Yapağı/arımızı 
Rualar 

Tiitün mubayaaaı meıeleaİ gene gariplqti 
Zavallı Zaro afa •• ZaYalh 

diyorum, çtlnkii adamcalızm 
bir kaçak aıır yatadıktaa 
aonra, bu ıllnlerl de slrmeei 
alnıma kara yasıaı lmlt-

-
.... ~ .. Bankalar da zararda 

1 efkilatı eaaaiyede aon ya- Satın alıyor 
tüccar da zarar da 

Tütün satılsa da tüccarın eline 
para geçmiyeceği anlaşılıyor 

Memlel:et, memleket clo
laııp elileme kepase oldutu 
da caba .. pılan tadilat nelerdir? 

-17-

Ruı ticaret mlmeullllif 
tehrfmlz Ye lsmtr plyaaala· 
nadan kllllyetlt miktarda ya· Amerlka'da ao,ıarılak 

09ünoü f•11I 
1 - Konpenln kararlle 

yeni hlktmetler ittihada 
kabul olunabilir; fakat hiç 
bir yeni hilktmet dlterfntn 
defref kazaamda olarak tet
kll olumnaz; konp-enln ve 
allkadar hlktmetler kav· 
Yel teırlly.mfn naa ve mu
vafakati olmacbkça iki veya 
mllteadcllt hlk6metlerln ve
ya baka.et parçalanma iç· 
Umade hiç bir 1eal hllktmet 

tetktl olaa••••· 
2 - ICoapeDln araziye 

veya mlttehlt hlktlmetlere 
alt dlfu Mrbaql bir mllke 
taaamaf etmek, bu ııfatla 
lbamana hlbaettlil her 
tllr •IM•na•e " emir· 
... ...... ....., etmek hakkı 
vardır. H6k0mab mllttehlde
nln veya 111lttehlt btlktmet· 
lerden flerhanst birinin hu
kukunu lhl&I edecek ıurette 
lthu Tetldi&b ..... yealn hiç 
bir macld.U tefalr olunama1:. 

Dürdllnoa f••ll 
1 - Hllk6matı mtlttebtde 

ittihada dahil her hlktmet 
için bir clmhurl tekli btlk6 
met temin edecektir. Onlar-

--.. -blrtnt her ttlrl6 
1: ılıtll'. K.a...ı tetr117.m. 
Ye oaua içtima edemecllll 
ballerde kuvvet tcral7enln 
talebile onu dahilen Yakı 
h• tilrll cebir ve ffddete 
karp da himaye edecektir. 

Beılnol bap 
1 - lkt mecllaln ılll6aam 

her Ulaum 16rdtlklerl takdir· 
de konıre fıbu T.,killb e1&• 
llJede taclil&t Japabllecektlr. 
( ftJa muhtelif hlktmet· 
lerla aGIGaanUUD kuvvel 
tepilyelerlnln talebi berine) 
konır•nln teklif eclecell 
ta8111k ım':llne ıare, muht.. 
llf lalkl..etlerln kunel tef
...,..._. .. iç rab'u, Ye,a, 
..a.n. 9' rab'a tarafından 
11111111[ ....... millet mecbaf 

fından tatdll: olundufu 
vakıt, Tetkd&b eaaıı,entn 
bir laemı •ltemmlml olmak 
..._.. maW.- olacak mret· 

kabul edeceil kanunlar , 
keaalll: hlktmab mlttehl
denin emri tahbnda akto
lunmuı ve olunacak kanun· 
lar, memlekeUn lll l:anunu 
olacal:br, her hGkameUn 
T e,ktlltı eaallyealne ve bu
ıuıl kanunlanna mufayh' 
ahkimma bakmıyarak, her 
hlktmetln hlldmlerl onunla 
amel edecektir. 

3 - Ayan asaana eY· 
velce sikrolunan mlmealll-

ller, muhtelif htlk6metler 
kuvvef te,rUyelerlnfn aA11, 
lcral ve adli kunete menaup 
btltOn memurlar fıbu Tetkf· 
l&b eaulyeye rlayeU ye-
min de te,ıt edecekl.rdfr. 
Fakat blk6mab mlttehlde
aln emri albnda bulanan 
herhanst umumi bir hlsmet 
ve1a vaslfe için ehliyet 
prb olarak hiç bir dini 
beyanname talep oluumıya· 
caktır {bir dine ılllal: ehlf- ı 
JeUn prb dellldlr. 

(D.Hmı oar) 

Çok meraklı bir 

Adliye te .. .. .. 
~ ........... 

palı mubayaa etmektedir. 
Ruılar yalnıs Klnanlaanl 
aYJnda 1900 balya yapalı 
mubayaa etmlılerdir. M11-
ha1aat Mart a11nda biraz 
ıevtemlpe de Nlaanda tek
rar bararetlenerek ıımdlJe 
kadar 4-1 bfu balya •bl
mıfbr. 

Halen yapalı pfya•ıımn 
en kuvvetli mQfterlll Ru• 
lar bulunmaktadır. 

Roma sefirimiz 
Temmuzda geliyor 

Roma aeflrl Suat Beyin 
temmuzda mesunen memle
keUmlu ıelecell laaber ve
rlllyor. 

Fiatlar bet misli 
düpcekl 

Terl:oıa BeledlJe aldıl:• 
tanuonra flatlann bet mlah 
dGfec•ll .aylenlyor. 

Mağıut yağ satanlar 
Belediye maftuı aade 

ve ldytlnyalı aatan aelrD 
dlk~baJI tecalJe etmftUr. 

•• • dPP111r 

Müdür cürmü 
bir mübaşire 

isminde 
ediyor 

V azlfeafnden el çel:Url- arada.• Sen çocuk aalalb lblr 
lea Adliye Tebllıat mOdOril adaman. 
Maatafa beJ(n muhakeme- Belki bir kasaya kaldın; 
lfne Birinci cesa mabake- a61le de bu ip yatııt1ralım, 
mHlnde baılanmııt1r. Mu• dedim. Nihayet kendfat bu 
tafa bey aahte aenet tamim, bldlaeyi arkadap Hafa 
nakit Jerlne pul Yermek ve Kemal Efendiye itiraf etU. 
J••mlJe defterlerini muta· Mut •-IMIDclekl 300 
sam tutmamak ıuretlle va· bra açılma kapatmak 
alfeılnde aaUıttmal J•pb- için diler arkadaf)arı namı-
iuadan aıablreme1e Yerd- aa •netler tanslm etmlt-
mfttlr. Sonra da bsı eeaetlerı eYvel-

Senet meaele,t etrafıada ce kend•I• bırata1ı tltln· 
Muıtafa bey eliyor ki: dl Hlleerfn efeadı.len, DP.-

• Senet meeelelfnde b,.. terden ....... ._. ...... 
rahim efendi lhUl&a yapauı· ıuretlle alınmlfbr. Ben 
br. Bu hldieeler cer.,an bualardan bır l:açuu elde 
ettlfl zaman ıazeteler benim ettlm. Şimdi llze aneyll70-

1ahtek&rhiundan baluettf. rumMuıtafa Be, bu aenetlerl 
ler. Ba Dttfrlyat sklme mahkemeye YermftUr. 
ıtttlllnclen h&dl• etrafında Bası mubqlrlerln tahlt 

TCltGn fnhlıar ldareıl, 

bankalara merhum taccar 
tCltGnlerlnl almak huıuıan
da, hlll, ffll bir vaziyete 
pçmedf. Mubayaa teklini 
teabft etmekle metıul olan 
Tilin lnbiaar ldareal, daha 
bir mOddet ıeçtlkten ıonra 
tlltOnlerl aabn alabilecektir. 

Bu vasl1etten bilha11& 
klçGI: tltlln tacirleri mu-

• tuarnr olmaktadı • 
Ayni zamanda banka

lar d• vaziyetten endlıe et· 
mele bqlamıılardır. ÇGn1:6 
ttlth fıatlan, banka1a ter-

hin ecld•e~n eyyelld J?l
J•a&ma hemea b-meSJ nı• 
fana dftfmlttil.r, Busad-.a QI&· 

ada aaman ıeçtikçe fals de 
iflemektedlr. 

Fal• mll:tannın çolal
ma11, tablaUle tacirlerin bQıo 

ylk bir zarannı muciptir. 
L&kfn, bu huıaata, banka· 
lann da batka cihetten en• 
dlfe ızhar etmefe hakkı 
vardır. 

Mesel&, her banal bir 
banka Qçte bir flabna ti· 
tfln rehin almıı olıan. Veri• 
len paranm falsl de bu içte 
bir mıktara lmfmam ediyor 
Ye borç yek6ıau çofalıyor. 
Diler taraftan tltQn plya· 
aaıı da yan yan1a ye hattl 
daha dun bir hadde inince, 
bankalar, tClccara Yercllklerl 
para11 falsile beraber ya 
alabllecel:ler, J• alamaya• 
caklar. 

Beri taraftan t4'ccannda, 
tatta ıatılaa ~a, aabhnaaada 
leine wa J8fmlyekf Yalnı, 
borauadan belki kurtulacak, 
belki kurtwlauyatak 1 

Daimi enciJmen reiai ne diyor? 

Tesisat bedava! 
.,. _ _.,.. __ r-1--&:-: ... J.....n ~~ .. ''GftJT~tİ 

Belediyeye ne7e JQal ola~k? 
Evvelki ,an fırkt umpml 

koqrealnde Terk_,ıun Bele
diye:re pçmeılne karar Yer· 
rllmlftlr. 

Bunun berine Beledf7eden 
daha 111ufaN&I malt.mat ala
bilmek mak .. dlle Daimi en
clmeD retli Tevfik Berle 
ıklfttlk. 

T eTflk B. dedi ki : 
-T erl:oa ılrlxeUnin mula

tellf samanlarda aktettlll 
d:f mukaYele var. 

Blrlnclıl 8 Recep 1291 
tarihinde ki fmUyam 40 
•nedir. 

Jl:lnpfll 22 Zilhicce 
1314 ~il apukaveledlr ld 
ffrl:et bu llMJqyele ile :fO 
1eaellk lmU1ası fi ...... 
ye çıl:anb1or. 

Şimdi bu toıı muka ve

lenı-. lff ıncı maddeılne 
ı&re aon mµka ••lenin im· 
zaaından 4Ş aeue ıonra 
HOkOmet tell .. ta Yazıyet 
edebllet:ek, yalnı,ı buna mu
kabil tlrkete •ua,,.,n btr 
tamatnat Yerecel:Ur, 

Bu ta1mlnat ŞlrkeUn 
IOD .......... ha•l&b 
•flJeabıln 111: Ye IOD 

aenelerl hart~, diler _..elent 
llt haııl&t içe takılm edi
lerek muanen taklftlenle 
verllecektlr. 

Bu da senede 70 80 bin 
lira kadar olacaiı tahmin 
ediliyor. Biz zaten her ıene 
70·80 bin llra ıu parHı ve· 
rlyf>ruz. 8 ı heaaba '-6re ...,._* bip hmqen h~men .. 
bedaY&Ja kab1or d•mektlr, 

eWkten aonra timdi de Lo.
dra' d:ı palyaçoluk J&plırı· 
yorlarmıı ... 

Her ıeçen eenenln bıı. 
hatıraıını yGslndekl buru· 
ıuklara yasan Zaro afa, bu 
çfqilerln arauna bu aene çok 
acılarını il& ve etti. 

• Bualln Londra aokalrla-
nnda bir Sirk palJaçoau at· 
bl at lıtOnde ı•sdlrllea 
peJnir diılı koca bebele, 
içim uzlayor. 

Zaro •lanm yeri timdi 
bir Strk meyd&DJ cleifl, to
nmlarının çerçeveleditı aile 
l:acatıdır, 

Belediye kapıımdan ta, 
yenldln1alara, bir lokma 
ekmek için ıfden bedbahtın 
vebali bilmiyorum kimdir? 

Hoı me .. ur darbımer 
aeldlr• .. t'urt l:99aJmca, 
l:6t1eklfrln maıl:ara11 olur •••• 

B0RHANETTIN AI.I 

Açlık 
grevi! 

Tevkifhanede 
?. ;,ı,...,. ....... ı.A.tmu 

greo 
lıtanbul 'fevkifhaneıl .. de 

Hamdı ve Niyazi lımtM• 
iki idam malak.,_u •tlıfa 
f'•• Japmııı.rcLr. Bu iN• 
ıa ıiladenbt de•am etmek· 
tedlr. Avul:atlanmn hak· 
lanndald ıda• kararuun 
tem,ı. ıaahkemeet tara,__ 
dan tatdik eclildlifnı l:ea
dllertne 16:rlemeet lserl· 
ne ber lklal ele koDUflllamata 
Ye :remek yemefe batlamı,. 
la 'ardır. YG•llıtfl Jatmak 
ıuretlle ıilnlertnı ı~l:
tedtrler. 

Bunların •uçları btr ada
IDID para11na tamaan •tl:eoce 

edi:W:rl:;dı 
AdaletsjzJikaü alnıut 

te tacldlt teklif etmek lure 
Wr mecltal ml"'1 claYet 
edecektir. Şu 1Aratla l:J, 
1808 tartlma._ enel Japı
lacak tatld&t, birinci babm 
dokuzuncu faıluun birlnd 
ve dördGacl madclelerlnl 
hiç bir ıuretle llalll etmı,... 
cektlr. Hiç bir hlkamet, 
r1aa ve mu•afal:atl alınma
cbl:ça, meclfıl &yanda hats 
oldufu rey mlaavatmdan 
mahrum edllmlyecektlr. 

ıahaan t•hk•k·t Japt••· .. ,.ttle celb• için da •• 18 Bir iddia / 
-!':.:_~!:_ ~-•ı-ı ILıdrana l>ll'alal"'.'ıtır. • _ • 

Tıp fakultesindelBelçikah 1 grup Cemal Paşayı 
Müdenis muavinleri del Manl'aneJ nuaden• k• ··ıd .. .. ? 

Ceset .... 

T•tla W.a11 lduea1n1a 
·~kta l:alaeak 1De111urlara 
iki •J tam maaı •erecett 
yuılmııtı. MGtkırat lnbl..,. 
lae açıkta kalanlara 15 ... 
IGk ltllyecek iatfhlcal:~ 
'fermlftiı, 

Altlnoı b•p 
1. - ltbu Tetklllb eaa· 

tlJenln kabulGnden enel 
al:tolunmuı her borç, ıtri· 
fllmft her taahhGt, ftbu 
Tetldllb eaut1enfn tahb 
tealrlnde olarak, hlll:6mab 
mtlttehldeye karii makbul 
ft IMltelter olacakbr. 

- lıba Teakll&b eaa· 
ft hlk6mab mOttelıl-

deahi blna.ttce tanzim .... 

ıikiyetçi rine talip ım e ur muş 
Tap fakllteel dlYanmea Be~kab bir ll'Up Tire- ı ~mal Pqanın illmi 

hazırlanan haremden mil- boluda baludan Mansane1: baklJ11Jda prta1a Jenlden 
._.,.. ma&TIDlert de tdrl· madenlerini lfletmek lcia bası lfpat •bhDıp. Bu 
retçidir. mlracaatte bulUDGlaftur. ıuikutl etr.EJDd• Jfpatta 

Sunl ipekler Bir mebusun tetrit balunt..11 l:ttabın .-.aharrlrl 

N mas • ti• kaJ...1..-ı_ •Evyenf Dambadi!le., fı-tn· 
e kadar vergi unıye Ull"Ul)'Or de · bır Garcldlr. Sabık 

Verecek ? Kon1a mebu1U Mutafa Çeka me•urlarmdan olan 
Bundu ...... ._. ipek LWt B. lnteerd Na••IJe- bu adam •çe1:a ye Komen· 

lerln klloeu=dan 18 ~ Unla tef'ı tatenmltUr. Bu ten hllaaeund 111 lf 
oktnıva ah•c:akbr. hueaatald a.,...ekll.t lelke- kit b M e" m 

Nil Mecı..e aeYlrolaamuttv. •. m s 
Katolik bayramı Tütünde açıkta k I C....I Pqa,., Mo .. 
Din katolll:lertn ba:rn· ~an l:oY&DID emrtle GtırcO.~n 

• •arda. Ba mlna....._ memurlar Çel:a• tarafından taJln 
Katebl: kllfaelerlncle aJfnler Ttltln lnhllaraacla apkta edllea .......... Lobaclse 
:r•palau,br. kalan •-urlar lld •:r dalaa lltllnlG., di1or. Ba iddia· 

ça '1.-·klafthr. J1 ihtiyat l:a,dlle yamyoru .. 

Bir müntehire 
aittir 

IYYelkf ıiln denls Clu· 
rinde bulunan eeaec:lin hlTf. 
Jetini ubıta teablt etmlıttr. 

Catalollunda mektep ıo
lmda ~lltl 8'•arlf uaam
clan merhum Numan be)'ln 

PYaeal imine P•tma .taanm 
oldutu anl&fılmıı ve ıapalan 
tahkikat aetl<ıealncle uabl 
butahktan ln~ar ettllt ı.. 
bema •tmftttr, 

Torbada çocuk 
Kuampatada Eblal1a 

......... torba ftl-1 l:o
nalmut 19111 dotmuı bir 
çocuk bulunmuttur. 

Bun1111 aebebı, tltln lnlaiea· 
rının nlsamnamellnde blJle 
bir aarahat olman " ma.. 
klrat l~l•n nlu•na111e11. 
nln bu hulQlta lıl~ ltir .. ,. 
lhuva •••-- •• ._._. 
renin 't.ulu••-clır. 

ire Nazın 
Nizım P1JUn Habrab 

•Yenı GGn. neeretm.,. 
ltaılu'or. Bu .. b,.t Ermeaı 
..Oatma, Abdi& 8-mıt de• 
rlnln mtbim bir çok 1116 
aelerlae dair henlls ladtnmı. 
Jen meral:Jı haldkatlert •e
ad:alara leUnaden ~ 
çıkarmal:tadar. 

--~-
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Kadın birliği artık bir 
gül gibi soluyor mu? 

.l'ON HABI: 
İşsizliğe çare! / 3 idam 

.'/ 
r 
J 

§-••aamz Salıffe ., 

Verg:ler·D evhidi 
Vali Muhittin Bey bu hususı, ki 

fikrini nasıl anlatıyor ? 

I 
Geçen hafta ekaeriyet 

olmadığı için aktedilmiyeo 
Kad1n birliği kongresi dün 
nihayet toplanabilmittir. 
Fakat bu seferki aza mik

tarı yirmi beti geçmemir 
ıef de nizamname mucibince 
mevcut hanımlarla iktifa 
edilmittir. 

Bu. derdin. Ön~ne işsizlik sigor
tasıle geçılemıyeceği anlaşıldı! 

Meclis ölüm cezala
rını tasdik etti 

Vergiltrin tevhidi etra
fında Vali Muhittin B. fUn· 
ları söylüyor: 

" - Belt!diye ve idarei 
hususiye nam ve hesapla
rına tahakkuk ettirilen mü
kellefiyetler ayrı ayrıdır. Yol 
mükellefiyeti, muayyen sin· 
ler dahilinde ve selamet 
vücut fartUe umumidir. 

lerinin açık bulundukları 
zamana münhasırdır. Yani 

bu mükellefiyetler hizmet-
ier üzerinedir, eıhas üzerine 

değildir. Biııaenaley bütün 

bu mütenevvi ve muhtelif 
vergileri bir halemde mü-

Kongreye saat ikide bir
lik merkezinde baılanmıstır 

Evvela kongre riyasetine 
Avukat Nebahat hanım se-

Frenchinek "Cemahirimiitte· 
hide,,3,(A.A.)- M.RosveltVa
liler konfran11Dda ıöyledifi 
bir nutukta, İfsizlik, hasta
lığına karıı siıorta ve mik-

dan <ioğruya milletler ara. 
sanda mübadelenin inkiıafını 
istihdaf eden ilmi tarifeyi 
iltilzam '!ylemiıtir. 

Ankara, 4 (A.A) - B. M. 
Meclisi bu gün Reis vekili 
Refet Beyin rJyasetinde top· 
lanınıttır. 

BaJıkesirin Y ersun nahi
yesinin ağırlık mahallesin
den Mustafa Yusuf ve Ilga· 
z'n Karaca viran nahfyesin· 
de Eıkihisar köyünde Ômer 
oğlu Himmetin ölünı ceza· 
ları tecziyeleri hakkındaki 
hiikü .. ler taıdik edilmiıtir. 

Ana' n,.,vi olan içtimai 
tarı günden güne artan iç- idarei maslahat fe1·sef. 

' çildikten sonra birlifin bir 
senelik icraatma dair idare 
heyetinin raporu okunmuı
tur. 

Aliye Eıat hanımın oku
duğu bu uzun raporda, bir 
senede yapılan itler hak
kında mafOmat verilmfıtir. 

Raporun okunması bit
tikten sonra refs Nebahat 
hanım, rapor hakkında ıöz 
almak istfyenleri ıol'mak Jıte· 
miııede azadan Reıide hanım 
reise meydan vermeden sü· 
allerini sıralamağa baıla
mıtbr. 

Bu vaziyeti g<Sren Neba
hat hanım oturduğu kürsü
den korkuluk gibi kalmak
ta idi, 

Nihayet kimsenin söz 
söylemediğini gören azadan 
earııın bir H. : 

- Sükllt ikrardan ıelir 
Reis hanım diye, bütün 
arkadaıları namına bağır
mııtır. 

Raporun kıraatinden ıon
r• 19~ı .. ı932 ıeneıinin tab• 
mini bdtçeıi gene Aliye E•at 

Umai ve iptidai dağınıklık· 
Jar ve kusurlar kurbanları
na yardım hususlarında 
Amerika hükume:ine teret
tüp eden yeni mesuliyetleri 
ehemmiyetle kaydetınfı ve 
bütün valileri müıbet neti-
celer vermeyen usulleri terk· 
ederek ihtiyatkar teıebbüs· · 
lerde bulunmağa davet ey-
le mittir Mumaileyh, gürmük 
resimleri huıusunda doğru-

Bir eşkıya 
çetesi 

Çankırı, 4 (A. A.) - Se~ 
ferberliktenberj Çankırı, 
Kalecik ve Sungurlıı civa
rında takavet yapan ve 10 
gün evvel de Çankırı köylü
lerini soyan Çtçekdaib G&. 
vur İmam namile maruf 
Kürt Mehmet ve iki refiki 
jandarma müfrezelerJ ara: 
sında vukubulan müsademe. 
de meyyiten htihsal edilmiı
tfr. 

Almanlar Lonaraaa 

esf siyesetine ve münha
sıran Amerikan mesaisi iti
yadına sarahatan muarız 
bir vaziyet alan M. Rosvel · 
tfn bu beyanatı çok mani· 
dar telakki olunmaktadır. 
Zira mumaileyh, önümüzde-

ki ıene yapılacak olan reisi
cümhur intihabında demok· 
rat fukaıının en kuvvetli 
namzettir. 

/Kabul 
edilmediler! 

Dansözler , Fransa 
toprağına 

ayak basamadılar! 
Paris, 3 (A.A) ·- " New 

York'un gece barları kra
liçesi" tesmiye olunan Te· 
xaa Cuinan refakatmda bir 
dansöz kafilesi oldufu halde 
Havre'a gelmiı, fakat ma· 
halJi hükCimet kendisine 
Ha vre' a çıkmamasını çünkü 
f LM•aAA.m"Jlr.\\div.rt.i~i"--""· 
dırmııttr. Aynı tedbir İngil
terede de ittihaz olunmuıtu. H. tarafından okunmuıtur. 

Varidat ve masarif kartı· 
laıtıktan ıonra halihazırda 
Birlik kasasında 532 lira 
olduiu anlaıılmııtır. 

Berlin, 2 (A.A.) - Bat· 
vekil M. Bruning ve harciye 
nazırı Fon Con Curtis bu ak. 
ıam saat 23, 30 da Berlin'
den bereket edeceklerdidir. 

Amerika da 

Bu it de bittikten ıonra, 
bir kaç ay evvel Yuıoılav
ya' da toplanan beynelmilel 
kadın cemiyetleri konıre· 

sinde Türk kadın birliğini 

temsilen bulunan Semiha 
Rauf Hanım, muıahedeleri· 
nl anlatmııtır. 

Budehu idare heyeti in• 

Uhabına geçilmiı ve ıu ha
nımlar namzet gösterilmit· 
lernir: 

Mevhibe, Makbule, Ni· 
met, Meliha, Orhaniye Seniye, 

Efzayia, Ruhsar, Mediha, 
Reıide, Seniha, Aliye, Sa· 
ime, Latife •• ., 

idare heyeti intihabı için 

Tefrika No : 20 

Perıem~e sabahı Hambourga 
varacaklar ve orodan Lon
dra· ya gideceklerdir. 
-
rey klğıtları dağıtıl mı§, fa· 
kat pek çok hanımlar yeni 
harefleri yazamadıkları fçin 
genç kızlardan medet um· 
muılardır. 

Neticede idare heyetine 
ıu hanımlar intihap edil
miıUr: 

Lamia Refik, Bedia İffet, 
Latife Bekir, Aliye Halit 
Fahri, Efzayif Suat, Saime 
Faik, Senıha Rauf, Neba· 
hat Halit, Ruhsar Nazmi 
Nuri, Mevhibe Ziza, Medt· 
ha Kadri. 

OKADI 
Mvnarriri: Hüseyin Zeki 

Hilseyinin anlattık'arını bi· ı - Bir çılgınlıkta bulu· 
rer birer ıöyledi. Ruhen za- nacağını ümit etmek iıte· 
yıf ol"n bütün lnıanlar gibi, mem. Unutma -ki karımda. 
genç adam, çarçabuk kızı· bulunan bir kadın olacak· 
yordu. Dehıetli bir siikunet- br. Amma ne kadar kabahatli 
le hepsini dinledi. Bir ke- olursa olıun ... ben senin~ 
itme söylemedi ve çok ne- yerinde olsam, bir kelime 
zaketle teıekkür etti. ile iti bitirirdim. Tabii bir 

Amcaaı, biraz ürkerek ınektupla.. ve bir daha yQ. 

ıordu: ~ilnü ıörmezdim, 

' _: Ne yapmak fikrinde· - Bir faciadan mı kor-
ıfo? lcuyor sunuz ? Onu öldüre· 

Enis, diltünceli bir ta· ceflmt mi zannediyorau· 

bütçe açığı 
Vaıigton, 3 (A.A.) - Reı· 

mt tamimlere nazaran 30 
Haziranda nihayet bulacak 
olan malt sene bütçe açığı· 
nını 950 milyon dolar&. bal
lii olacaiı söylenmektedir. 
Bunun 440 milyonu kanu
nen borçların itfasına tah
ıis edilmit bulunmaktadır. 
Bu yüzden milli borçlar 500 
milyon raddesinde yükıele· 
cektir. 

Do-x Denize düftÜ 
BSo Vaya, 4 (A.A.) -

Do-X ctayyareıi Yeıllburun 
Adaları civarında ~Brovaya• 
dan 60 mil mesafede denize 
duşmüştür. 

receğim, l konuıacağım; müs
terih ~olunuz, her şey süku
netle haUedilecektir. 

- Ala! Mddemki vadde· 
diyorsun .... 

- Allah rahatlık versin 
Amca. 

- Güle güle, yamrumf 
Seni, böyle doğru dü§üı1ür 
gördüğüm için memnunum. 
Yarın bana gel, ne olduğu· 
nu a.nlat, olmaz mı? 

- Tabii, tabi~. 
Ayrıldılar. Delikanlı, ga· 

rzp bir sükunetle evine gidip 
yattı, feci bir gece geçirdi. 
Ertesi ıabah, erkenden kal
karak giyindi,~ tuvaletini 
yaptı, kahvaltmnı edip, "0 
kadın., ın evine gitti. 

Meclis Cumartesi günü 
toplanacaktır. 

idama mahkum 
Uıak, 4 (A.A.) - Uıak 

ağırceza mahkemesi Alaba 
köyünden Durmuı ağayı 11 
yerinden bıçakladıktan sonra 
enseıinden keserek katleden 
evlatlıkları lsa ve Jbrahimi 
idama tna hkum etmittir. 

Ka \Taklar köyünde " Ö
lümlerden ölüru :beğen., di
ye ihtarda bulunduktan beı 
gün sonra karısını iple bo
ğan ze\rce katili Gülmez 
Mehmet dahi idama mah-

kum olmuıtur. Gülmez Meh· 
medin daha evvel Konyalı bir 
yolcuyu da katlettiği sabit 
olmuttur. 

·····················~--... 
~'-"--1-.,. Defterdarı aava 
ediyorlar! 

Dünkü nüshamızda No· 
terlerin Defter,Jar Şefik B. 
aleyhine bir dava ikame 
edeceklerini yazmııtık. 

Bu dava Deftl"rda.rhğm 

Noterleri vergi saklamakla 
ittiham etmeaınden ileri gel· 
mfıtn. 

Bugün İstanbulda icrayi · 
faaliyet eden bütün Noterler 

toplanarak davanm açılmasına 
karar vereceklerdir. Dava 
Defıerdarlığa izafeten Def -
terdar Şefik B. aleyhine açı
lacaktır. Davanın mevzuu 
kesri haysiyet ve meslektir. 

Noterler, Defterdarlıktan 
her daire hiHeıine 20ıer bin 
lira tazmioat isttyecekler· 
dir. 

ıilindi ve hayatına karıııp 
en n ecip zannettiği bu ya· 
lancı kadını artık ıevemi· 
yeceğini hi1111etti. 

Bu esnada, Hicran, kol
larını uzatarak mülebesııi· 
mane salona giriyordu. Şüp
hesiz, aııkmın hi88iyatmda· 
ki değiıiklikleri beklemiyor- · 
du. Ona en tath bir liıanla 
hitap ediyor, Enisin tavru 
hareketindeki tezadı, can 
sıkınt11ını anlamamazlığa 
geliyordu. Bul\unla beraber, 
bir ay sonra, genç adamı 
merakh meraklı tetkik etti 
ve elini tutarak: 

- Nen var bugün; Has
ta mııın? diye ıordu. Her 
vakitki gibi değilsin. Yoksa 
benim yüzümden evdekilerle 
kavga mı ettin? 

kellefe bfldirmek müıkül 
görülmüttür. 

Maarif varidatımızı, ka· 
z:tnç sinler dahilinde Defter· 
darlık tahsil ediyor. Tanzifat 
vergisi evler üzerine tarholu
nur. Bir ev, boı kaldığı mü
ddetçe bu vergi alınmaz. 

Yalnız mükelleflere, mu
ayyen vaktinden on gün ev-

vel borcunu tediyeye da\ret 
için ıubeler tebliğname gön· 
dereceklerdir. On gün zar· 

fında edayi deyn etmf yen 
mükelleflerden, vergileri 

yüzöe on zamJa "alınacak. 
tır.,, 

Levha resmi, levha ko
nulunca tahakkuk ettirilir. 
LQbiyat reımi, eğlence yer· 

.. H;Ik·····işi;i~~ .. -.. g~I;·~: 
yince reşit değil m .. ? 

(Birinci aayfadan devam) J 

nülmek imkanı bırakılmıı· 
h ki bu, ancak bugünün 

düımanını boğan 
değil midir? 

miJJet 

ihtfyacatına karıı fırkanın 
ıamiıni bir ferağatidir. 

Fakat tarih henüz biran 
eskimeden görüldüküki dün 
verilen knrardau dönüldü, 
dün düşünülenlerden vazge
çildi ve ıanki o günkü ih
tiyaçlar bugün zail oldu ve 
ıanki o gün verilen karar· 
lara bugüo lüzum kalmadı! 

Siz kendi unıumi kati
bioizin reımi lbantle deme
ıııiur:ıf idin· k · 
dar yer T:föt~~l~KuK,,. 

Ve herhangi bir Un.at

sizlik veya herhangi bir 
sebeple bu boı yerlerden on 
biri yine boı kalınca niçin 
tehalükle buraya kenfüolz· 
den gösterdlniz? 

Bu memlekette Halk Fır· 
kasına mensup o1mıyan me· 
bus olabilecek kabiliyette, 
haslette, aranılan evıafta 

inıan yok mu? Ve niçin in· 
tihabatı siyaıi bir ilzam 
mahiyetine sokuyor ıunuz? 

Efer memlekette ıöyle· 

diğiniz gibi bir dereceli inti· 
habat için reıit kimse yoksa 
bugün Millet meclisini tetkil 
eden zevat kimin arasmdan 
çıktı?. 

Bu millet dört devrei in· 
tihabiyeye mebus çıkaran 
millet değil midir ? Bu mil· 
let eu sağ ve diri halde 

ıormakhğıma müsaade .•. 
Genç kadın Enisin ıö:ıü · 

nü kesti: 
- Çabuk söyle, n . dir? 

Derhal cevap verecefi im •.. 
·- Anneın, Sadık beyle 

senin nikah konfurRtmızı 

ve bütün servetini bıraktığı 
miras kağıdını görmek isli· 
yor ••. 

Hicran, bir az baıını iğdt 
Kirpikleri çarptı, dudakları· 
oın rengi uçtu, lakin soğuk 
kanhhğından hiç birini kay
betmedi ve büyük bir tükO· 
netle cevap verdi : 

- Miras kağıdı burada .. 
Şimdi getireyim ••• Nikah ko
nturatı ••. o İzmlrdedir, ge
tirtmek için zaman lazım .. 

Gittikçe ıeıi .hoğulan Enis: 
- Miraa klfıdım verir 

mlıin? dedi. 

~u millet, yeni bir Cüm
hurıyet Jnkılabını yaratan 
ve ona temssül eden millet 
deiil midir ? 

Niçin İfinize gelmeyen 
yerlerde (millet reşit) değil-
dir diyorsunuz ve niçin mee
liste bir ıınıfı temsile serbest· 
çe çalııacak vatandaıJara 
ayırdığınız yerler için bu ka
dar fırkacılık hasedi ile mü
tehariksirıiz ? 

Bugüu on bir müstakil 
mebusun yerine on bir Halk 
fırk~! !DebR!!l .İJl)İhtlt\ 9lv..: 
altmıı olmanın farkı yuktur. 
Fakat ayrı bir zihniyetle 
çalııacak ve çarpıtacak mu
halif fikirlerin biri ile ikisi 
arasında fark vardır. 

Eğer muhalif korkulu 
idi ise evvelce bunu heıap 
etmek bugün bu suretle . , 
rıc at etmekten daha fazla 
sizin lehinize hüküm ver
dirirdi. 

Her Türk bu memieke· 
tin evladıdır. Her Türkün 
ıiyasi kanaatine aarfedilir. 
Halk fırkasından \reya mu· 
halif ne olurıa olsun senin 
gibi milletin her f erdinf 
teker teker ay01 kıymet aynı 
ehliyet, aynı hak sahibi gör· 
mek itte layHc hür milliyet
çi cümhuriyeUn ayeti. 

Sen neden reıitsinde 
o de~ildir ve sana bu hük
mü verdiren eğer memleke. 
tin bugünkü siyasi bünyesi 
iıe ıen bu bünyenin bir 
zerresi deği misin? 

Tek devreli intihabın 
timdi vakti olmayabilir. Biz 
böyle de düıünmüyoruz ya! 
Fakat nihayet elbfrliğJle 
kabul ettiğiniz biı'kaç müs, 
takil yere de getirebilecek 
~iç . vatandaş kalmadığın, 
ıd~ha mahiyetindeki bu ha. 
reket doğru mudur? 

Gün oluyor' ki ınmete 
fer..ığat vazifeaJ düıüyor ve 
o kadını ile çoluğu çocuğu 
ile bunu öyle eda ediyor ki 
tarihi dastanlar . doğuyor .. 
Gün oluyor ki sınıflara ferae 
ğat düıüyor. Onlar büyük 
bir tevekkülle bunu eda edi· 
yorlar. Memura ferağat dütü· 
yor. O da boynu bükük bugü1rıı 
memleketin mali vaziyetini 
düşünerek kendiıinin fe~a 
iı~ilm c sinde büyük nefis fe · 
rağati gösteriyor. 

· vurla: nuz? Hayır, Amca ! ' 
Henüz bilmiyorum, Bu çeıit gösteriıler geç· 

ti artık! Gidip Hicfanı ıö· 

Unutulmaz ıaatler geçir· 
diği salona ılrince, ani bir 
hiddetle kudurdu. Yolda 
Jken düıilndüğü bütün pro
jeler, birdenbire kafasından 

- Hayır, Hicran, kavga 
etmedim. Artık,bu mütereddit 

vaziyetten kurtulacağız . 
Fakat evv.-11\ bazı ıeyler 

Genç kadın mu ha bbaetle 
sevgilisinin yüzüne baktı. 

(Devamı var) 

Ey Halk fn·kası, sen de 
bir kaç nıebusluk yerj için 
yarı olsun ferağat göster
mesini bileydin bu da fazf, 
)ettir. 



SalııEe 4 
5 

S Hn:ilraii 

Diyanet işleri 
(Bir !11ci ııahifeden deuam) 
la r pek a"Zdır. Bazı g r. zeteler 
Seyriıefalnin bir kıaıllı 

vapurları da seyrüsefere çı· Şampiyonluk 
Galatasaray İstanbulsporla 

berabere kaldı 

Kansının~ memesini kesen ve kayın biraderinin karmayacaiını yazmıılardı. 
Seyrlıefin idaresinden sall· 
biyettar bir zat bu haberin 
kati'yyen yalan oldufunu bir 
mubarrlmlze ı6lemlıtlr. 

gözünü oyan sabıkalı Nazım 

Mektepliler Futbol tam· 
piyonluk müıabaklarma dü
n de T.klim ıtadyomunda 
devam olunmuıtur. 

takımlar b 1 r b u ç u k 
saatlik bir çarpıtmadan son· 
ra 2 ıer ıol yaparak bera· 
bere kalmıılardır. Her iki 
takım da büyiik muvaffaki· 
yet göıtermltler ve binlerce 
seyirci Gzerlnde güzel teıllerr 
barakmıılardır. 

Mehmet isminde bir genci vurdu Uman ıtrketınde de ma· 

aı lardan y6zde bet keılle
cektir. Bundan baıka ma· 
Tilnacılara da az it vererek 
bir kısım tasarruf elde edi
lecektir. 

ve Y orgiyi katletti 
Dün ıünün en milblm 

maçını Galatasayla Jıtanbul 
ıpor takımlan yapmıılardır. 
Bu iki aenç ve ıüztde 

• • • 

Evvelki gece Galatada 
bir cinayet olmuıtur. Ru 
cinayetin lçy6zü hakkında 
alm11 oltluium munzam ı. ve 
mufa11al malQmatı bildiri· 

Edirne de 
Alp Arslan spor 
takımı geziyor 
Edirne, (A.A.) - ~ Şeh

rimizde bulunan Bulıarl• 

tanın Alp Arılan ıpor klG· 
bü dlln tehrln layanı tema· 
ıa mahallerini laezmitler Ye 
çok aamlmi bir merallmle 
Gazi abidesine çilenk yaz· 
zetmlılerdlr. 

bir allka ye mt .. flrperYerllk 
ıöıtermtıtlr. Akıam ıerlnli
finde yola çıkan atlılar saat 
21·de Nallıhana muvasalat 

yorum: 

Yıldız birahanesinde 
Evvelki akıam : Tahmil 

ve tahliye ıtrketi amele· 
lerinden Mehmet lıminde 

biri, kumlıyoncu Koldnoı 

Muhafız gücü atlılan 
Nallıhan, 3 (A..A.) - Bey· 

pazarından hareket eden 
Muhafız ,OcG atlıları Ça11r· 
ban nabiyeıinde aktama 
kadar lıtlrahat etmiılerdlr. 
Naht1e balkı atlılara bGytlk 

etmlıler, vaktin ıeç olma ıı· 
na rafmen kalabalık bir 
halk tarafından kartılanmıt
lardır. 

Muhafiz gücü 
bisikletçileri 

Zara, 5 (A.A) - Muha· 
fız \.aGrcCl btılkletçllerl aaat 
17 ile ~ ıehrlmlze muvasalat 
etmlflerdlr. Aakerler ve 
halk tarafmdan (samimi bir 

bfhnG kabul 16rmlflerdlr. 
Sporcular 1annkl ytlrGylı 

için hazırbklarını bitlrmlt
lerdlr. .......................................................... -.......................................... . 

Efendi namında blrlle Gala· 
tada Yıldız blrahaneune 
ıtderek lçmele beılamıt
lard•r. O ara yanlanna ıene 
tahmil ye tahliye amelele
rlnden Nlzım lımlnde biri 
relmtı, zoraki bir rakı iç· 
mek lıtemlıtlr. 

Bunun Gserlne birer tek 
lçmlfler ve neticede lfi el· 
nayete aebep olacak kav· 
ıaya dakm6flerdlr. Bu d· 
nayeUn fail ve katili amele 
Nlzımdır. 

Gene yeni 
tensikat 

Teksiri teslihat! 
Nizım kimtlir? 
Nlzım, aılen Bayburtlu 

olup bundan on, on bet sene 
evyel ıehrimlze ıelmiı, ço
luk çocuju ile yerletmlıUr. ( Baırnalıaleden d.aam) 

~Cft1'aMrlrflaJr,a11\M-ıh\J! 

Portekiz de tahtelbahir, 
tayyare 

lettn 6z çocuklandır. 
ZeYkten keımek, sfye· 

cekten keamek ve icap •ier
ae aıdadan bile keımek ll
zım ıeliyor. Bu millet, u· 
muml harpte ıeker yemedi, 
icabında ıGpilrıe tuhumu 

1edl. O katlandıtı mahruml1et· 
lereden, aıla teeuGr duyma· 
mıtta. Yalnız iti nl yoluna sok· 
muı, rlyaklr bir takım tu
feylllertn ceplerini doldurup, 
keselerini ıtılrerek 16bekle
rlne "Yat. baflatbklarını 
g6rd0ıü zaman, aadece 
nefret Ye kin duymuftu. 

86yGk kaçak her Yatan· 
daı kendi ubteılne dG19n 
fazileti 16ıtertr, ferafatklr
lık ederae, lhUyar TGrki1ede 
aç kalacak kimse bulunmı· 
yacaktır. 

aemisi vanbnyor 1 
.... & .. ,,g ucıAıd[ı uc uaıyao 

mCleıseıelerl araıında iki 
a'Ylae ........ dd tahtllbalatr 
Ye bir de tanare aemtel 
lnp11 için bir mukavele im• 
zalamııtır. Mukavele mucf· 
btnce Porteklze 16 deniz tay
yareıf de verilecektir. 

Cesaret 
Bana derler! 

StclneY, 3 (A.A) - JCa. 
toı vapuru yeni cenubi Gal 
sabllJerlnden 200 mil açık· 
ta baııt bir kano içinde 
bir takım lıweçlllere teaa· 
dGf ettiflnf blldlrmittlr. Bu 
ceıu,. denizciler devri &lem 
yapmak here bundan iki 
aene eYYel lıYeçten ayni· 
mıtlar ve Hebriadaı tarl· 
kile iki bahri muhiti ve 
Panama kanalını ıeçmtıler· 
dır. 

•••••HM•••••H••H•••••••••••••••••••eeeeenee•ee 
Ankara lmallt lfÇllerl,bu lllniha1e devam etmlye-

tddlanm yerinde olclutuna cekUr. Elbet itler bir ıCln 
en canla miaall tefkıJ etmlt· yoluna lirer. 
ı d 1 Ferafat haberlerhıln, 
er lr. cap ederae umumi apfı tabaka memur!ardan 

kaunlar yapılmalıdır. Alı-
nacak tedbirler tabii mu- ziyade, yGkıelc tabakadan 

lntlpr etmesi çok bekle-
vakattır. Bu buhranlar, elbet nlrdl. Arif Oru9 

KaHmpaıada, Karaman 
le Nbım, 35 yaılarında 
iri yarı birtclir. Bir refikau 
ile 18 Jatlanncl• bir otlu 
Yardır. 

Yedi sene evvel 
Bundan yedi Mne eYYel 

kanıınm memelerini ketmlı 
Mnelerce baplıte yatmıttır. 
Mahk6mlyeUnl ikmal et.mit 
çıkar çıkmaz kaJID biraderi· 
nln 16&1nG çıkarmııtır. 

Bunun ilzerlne ıene 
mahk6m olmuı ve birkaç 
Mne daha hapiste yatmııtır. 
Son zamanlarda çıkmıı Ye 
bu firkete atrerek çalıtmala 
baılamııtır. Baılamıı amma 
busGne kadar da bGtGn 
amel eoin canına tak de
dlrtmlıUr. 

Nihayet bu azılı adam, 
tl6n ıece yine burnuna ko
kan kan kokuıunun teılrlle 
bu cinayeti ika etmtı, zabı-

nın pençesine dGıerek çok· 
tanberl hasret kaldıfı yerine 
tekrar d6nmGıt6rJ 

Y orgi kimdir? 

1 

bu müıterlıl Allabın ,OnG de durdukları Yor.inin bira 
meybaneıine ı~lir, yer içer- haneıfne glrmtılerıUr. 

mı,. Mehmet anlahyor 
Bunlardan maada kı· Burasını bizzat Beyoilu 

rar ve d<ikermtı. Oıtebk te hastanesine yatan Mebme
zavallı adamcafıza bet para din afzından dinliyellm: 
vermeden [Haraç] müka· - Ben ve Koklnoı Ef. 
bili çıkıp 1ridermif. birahaneye ıtrdik ve lçme-

lıte bu adamcaiız, bu· le baıladık. O ara Nlzım 
nun bu Ulrlil hallerine çar· geldi y or1rlnln yanma gl· 
naçar ıaz yumar ve aeılnl derek: 
çıkarmadan katlanırmıı. Fa- _ Haydi bakalım barba, 
kat bu vaziyete nihayet bizim haracı Yer de yuvar· 
evvelki akıama kadar kat· layalım, dedi. Bunun Dzerl· 
lanmlf, bir tek a6z ICiylemek ne zavallı adam ela birer 
ceearetinl söstermııur. birer vermele baıladı. Ara-

Uktn bu bir tek ı6z de dan bir zaman pçtl tezılh 
pbu için delil, milfterlle- baıından kalktı yanımıza 
rlnden Mehmet isminde biri ıe1erek oturdu ve : 
içindir. Zavallı Yorıi müt- - Çorbacı sade bu 
terlıl olan Mehmet için bu Mehmede mi ? dedi. 
azılı Nbıma bir ı6z ıoyle· Çorbacı da: 
mit ve bu .az için bıçakla - Emredersin, bir tane de 
kalbinden vurulmuıtur. sen iç, diyerek doldurdu ve 

Fakat yalnız Yor;t vu- eline Yerdi. 
rulmamıı, Mehmet te vu· Hep blrllkte içtikten 
rulmuttur. lıte yorulan bu sonra Nlzım ıene: 
Mehmet te aılen lıtanbullu - Çorbacı yarından ltlba-
olup 27 yatlarında eımer, ren ben de ıenln tıte çabta· 
zayıf ve nlzlk bir ıençtlr. catım ona ı6re hazırJ ol, 

Bundan bir kaç sene ev· dedi ve bir hardalı kırarak: 
Yel Fındıklıda dere içinde - Ben her tıl zorla 
Selime hatun mahalleı•nde Ye bıçalımın bakklle yaparım 
oturan f aklr bir ailenin kı- diyerek bir nlra attı • 
dar sade •e sakin bir halde · - n. 
pçiamel• baıl•mııtar. Bir Yorat yanımıza geldi ve he-
~ ......ı..bert tahmil Ye talıı- pba'9e laital,.n; 

liye ıtrketlne rtn1lt amelelik - A ..... beyler yaaakbr, 
ceza yazdırınınız nlra at· 1aparak bayatını kazan· 

mafa baılamııtı.r lıte bu mayınız, dedi. O ara ben de: 
h k - Yazıktır Nazım atma ıenç ıaba tan a tama ka· dedim. 

dar sırtında yiik taııyarak 
16nd6zlerl yorulur, akıam· Ben daha ı6z0mil bltlr-
laıda dinlenmek için bir medlm bu adam hemen ayafa 
iki tek rakı içermı1• kalktı ve: 

Bu Meha:aet, evvelki ı\in - Ulan bana ders mi ve-
ıene çalıımıı ve yoıulmuıtur. riyoraun, dedi Ye hemen bıçafı· 
Aktam olmuı, itlnden çıka· nı çekerek kaufımdan yaraladı 
rak eTtne ıttmekte iken ah· oıırada Z&Yallı Yorıfde ayır-
baplarından Kokinoı Efendi mak ıÇın araya rirmiıtl. 
namında birine raıtlamııtır. Bu sefer de onu yaraladı 

Kokinos kimdir? ve kaçtı. Canımın acısından 
Koklnoı efendi, 45 yaı· bayılm11ım. G6zierimf açtıfım 

lannda bir kumuıyoncadur. zaman ıendlml haıtahane-
Dalma blrlblrlerlle iti olur de buldum.. Şöz6nü bu· 
Ye bu yil•den birlbfrlerlnl rada bitiren Mehmet ca-
tanırlarm11- lıte Mehmet, bu 
kumuıyoncu Koklnoı efen· 
diye tesadtlf ederek: 

- Çorbacı, buaGn Mnln 
lılnden yoruldum, eter itana 
bir rakı lçlrlraen dtnlenmlt 
olurum demlıtlr. 

Bunun Ozerine koklnoı 
efendide: 

nının acııından fnlemefe 
baıladı. Mebmedin yaraıı 
tehlikeli delildir. 

Fakat zaTalh Yorrı haı· 
tahaneye ıellr ıelmez alm6ı 

Tütün inhisanndan 
T6tün tnhisannda umumi 

müd6r Behçet B. memur 
lara yeni vaziyetlerini bf I· 
dlrmlıtlr. ldarade rnr mur 

t.!nıikatından baıka, " <>ıl<·· 

lAtta da mühim ta~ ın•vül 
ler olacaktır. 

Bu cilmleden olarak "38., 
baımüdürliik "20., ye 1 di
rilmiıtlr . Memurlardan 
yüzde on bet tasarruf ya
pılmııtır. 

Bunlardan batka bütün 
m6d6r muavinliklerl kaldı
nlmıtbr. 

Umum mtldilrlQGn ıe

lecek ıene Ankaraya kaldı· 
nlacafı zannediliyor. 

Adliyede 
Adliyeye ıellnce, bura

da da makamları J'fllueltı- . 

lecek, baıka yerlere nakil· 

leri yapılacak "20,. kltllik 

bir llıte bazırlanmııtır. 

Aflrceza reisi Hasan 
L6tfl B. le ikinci ceza relıl 

Hlmit B. den maadaamın 
tekaüt m6ddetlertht tkınal 
etUkleruu >'•Zllll•ttık. Af dr 
fımıı: huıuıl ha ere aa. 
re adliye kadrosu Cumar

teıi ıünü teblif edilecektir. 

Seyrlaef &inde kadro ha
rici kala~klarla bizzat mQ. 

diirü umumi meıtul oluyor. 
Dairelerden açıkta ka

lacakların iki bin derece

ıinde olacafı tahmin edili
yor. 

-)tw'""... -

Portekiz 
Mukaveleyi 
tastik etti 

Liıbon, 3 (A.A.) - Ka-

-..... ITTiiirc--;·eroiröli r--.. Y or•l aılen lıtanbullu 
olup Türk terbfyeıl altında 
bGyGmiif bir Rumdur. Bu 

Peki vavrum, haydi rel 
de tçfreyf m demiı Yl' öün-

ve katil de ortadan kaybol
muıtur. Llkin din 61le 
Gzerl zabıta, L.aul Nlzımı 
Ciballde yakalamıı ve· ada. 
leUn pençeılne teslim et· 
miştlr. A. S. 

bine fevkalada bı r içtima 
aktederek iki a vim semıat, 
iki tahtelbahir Ye bir tay
yare ıemlıf loıaıı buıuıun
da bahriye nezarf'ti lif' İtel
yan müeılf"•elerl laruında 
imzalanan mukavrleyi tas. 
tik etmiıttr. 

Diğer taraftan hOkilmet 
ile . Prrtekfz baııka11 a n.
ıındakl muka vdenanıenf n 
yeni feraitinf teıbtt eden 
bir emirname neırolunmuı
tur. Emirname ebklmı bir 
afustoıtan itibaren meriyete 
gidecektir. 

DEVAiR VE MOESSESATI RESMiYENiH 
NAZARI DiKKATiNE: 

Yeni teıekkiU eden Ye merkezi Jıtanbulda 
Kahr1tmao zade hanında 

OÇONCU KATTA bulanan 

RESMi iLANLAR 
TORK LiMiTET ŞiBIETi 

1 Haziran 931 tarihinden itibaren lfayl muameleye 
ba,lamııtır. Gazetemizde neıredllecek bllGmum devalr 
Ye müeıaeaatı resmiye tllnlarının teahhura uframama
aım ve muntazaman neırJnl temin için mezk6r firkete 
pnderilmffi iktl&a eWfini deyafr ~• mltMaab r*ımJ· 

ltUllına arzeylerfz. 
• Telefon: 20960 

adam Galatada Balıkpaza· 
rında Yıldız birabaneıl 
namında bir ıazlno itlet
•~kte olup Katlna lımlnde 
bJr kan11 ile 13 Y•t
lannda · bulunan Koço 

lımlnde b lr çocufunu 1re
çlndirmektedtr. 

Kendiılnl ıeıek muhitinde 
Ye ıerek meyhaneılne mG
devlm müıterllerlne karıı 
senelerce HYdlrmiı ve hor
met kazanmııtır. 1ete zayaJb 
hemde pek za Yallı olan bu 

Yorat mlıterlılnden çok mem
nun oldufu halde bu haydut 
mO,terial olan N&z1111dan 
memnun defjlmlt- Çtınkl, 

BEN AMAR SİRKi 
SON GONO 

Pazar a~ıanıı tam aaat 9 da 

Tf IMIL PROGRAMlA SON MOSAMERE 
Ben ~mar sirkı müdiriyeti, Sofya ya ha
reketinden evvel kendisine karşı göste ·
miı olduğu büyük alakadan dolayı muh 
terem lstanbul halkına ve aynı zamand -
resmi makamat ile J~ndarma ve zabıt a 
sına samimi teşekküratını takdime m~-

saraat eyler. u-

Elmas ticareti 
ittihaz edilen karar ne? 

Cap, 3 (A.A.) _ Dıe 
BGrıer arazeteıinln ıayanı 
itimat bir menıbadan aldıfı 
mal6mata nazaran elmaı 
tıçllerl federaıyonu cenubi 
Afrika elmaı tıçillft sanayii 
aleyhinde tld detli bir mem
nuiyet Yaz'ına karar Yermit
Ur. 

' .. .. 
~ 



Yetimlere maaş tevzii işi --
esika ile ekmek 

andırıyor 
ihtiyar kadıncağız tevziler 
işinde neler anlatıyor? 

Dün ıene Eytam ve Era
nıaaılarının te"Yziine 

111 olunmuıtur. Müte· 
it ıubeleri ziyaret eden 
llrkadaıımız anlatıyor: 

lier ıubenin önü ayrı bir 
ta.ra ıarzetmektedir. Bazı 
lere tehacüm fazla, 
sırasını beklemek için 

lıtan akıama kadar 
ta kalıyor ve maaıını 

ükle alabiliyor. 

azılarında ise bu ha) 
men berakiıtir. ,\caba 

~iıbebizlik lneden ileri 
tor? 

Qunda baılıca iki se· 

l 
olabilir. Ya memur· 

an bir kısmının ~alır it 
mest veyahut cetvelle· 
tanziminde ashabı maa· 
her ıubeye ayni nisbette 
zl olunmamaııdır ki bu da 
lkın aleyhine olmaktadır. 

Bu defa Kadıköyünde 

~aı tevzltni iıkele civa· 
luaki "Hal,, in içinde 
pıyorlar. Lakin düıün· 

ılneyen bir r okta daha 
~r. Bütün halk ayakta ve 
lneı altında kalmııtır. Ka· 
'köy ıubesi, halkın bu vazi· 
itini gözönünde bulundu· 
lar için de uf ak bir ted· 

rr ~ .. • 

bir ittihaz etmiı olsaydı 

zavallıları da bir dereceye 
kadar mütkülattan kurtar
mıt olacaktı. 

Dün matbaamıza gelen 
esbabı maaıtan bir kadın
cağız anlattı. "Üç gün gidip 
geldim. Kimsem yok ki be· 
nim itimi yaksıp. Kanter 
içinde, binbir müıkülat 

içiude üzerime fenalık geldi. 

Görüyorsunuz ki bu ihtiya· 
rım ve bu bir kaç kuruıtan 
baıka geçim vaHtam yoktur. 

Benim gibi kaç biçare 
maaıını alnıak için bu ııkın· 
tıya tahammül ediyor. 

VaUlahi baıka bir yer· 
den g~lirim olsa bu ma· 

aıtan vaz geçerim çok 
müz'iç bir iş. 

Evvelce dairelerden yine 
mütkülatla para alırdık. Biz 
kolaylaıacak derken it büs· 
bütün mütkülleıti. Bunu 
herkeıı yazıyor, söylüyor fa
kat dinleyen yok. 

Bu defa bu itlerıe uğra· 
ıanlar buraları gezseler de 
bizim periıan halimizi gör
seler ne olur ? ,, 

Bizim bildijlmiz bir ıey 
varsa daima kabak zaifln 
ve biçarenin baıma patlıyor. 

Vurulan sporcu Saidin davası 

~ahit zor a getirilecek 
le!en raporda bahriyeli Cemalin 
ııiahlak sahibi olduğu söyleniyor 

Beykoz kulübü kaptanı 
ıe.lt 8.i Bayram sokajmda 
llçakla cerhederek öldüıen 
ıahriyell Cemalle Neı'et, 
brnacı GemalJn muhake· 
lelerine dün ağırcezada 

evam edilmitUr. 

Donkü celsede ıaltit 
fatile mevkuf bulunan 
tıeydancı Mehmetle Y akup 
linlenmiıtir. 

~unlar Kiça ile Eleninln 
~apl•haneye gelerek bahriyeli 
~emalle konuıtuklarını 'te 

lehinde ıahadette buluna· 
caklarmı söy lemiılerdir. 

Bundan ıonra polieten 
gelen rapor okunmuıtur. Bu 
raporda bahriyeli Cemalin 
sulahlak sahibi olduğu ve 
her gece ıarhoı olarak Bay· 
ram ve Abanoz sokakların· 
da dolaıtıiı bildirili yordu, 

Heyeti hakime, aelmiyen 
ıahit Madam Margoronun 
zorla. getirilmesine karar 
vererek muhakemeyi talik 
etmittir. ........................................................................................................ 

Harp gemisi 1 

Bugün limanımıza 1 
geleçektir 

~UiÜD ıelırimize "Jüels,, 
umınde bir Danimarka harp 
gemiıi aelecektir. De nimar· 
ka konıoloaluğundan aldı· 
ğımız malö.mata at.re gemi· 
nio 240 mürettebatı vardır. 
Gemi ıehrimizde ancak bir 
a\ln kalacak ve ondan ıoo· 
ra Odeıaya hareket ede· 
cekttr. Danimarka konso
losluğu bu akıam gemi 
zabitanı ıerefine bir ziya
fet verecektir. Ziyafete 
vılayet ve babı iye erkinıda 
davet edilmiılerdir. Gemi 
- arlıi Jat Fren Hanıen 

inde bir miralaydır. 

i lzmir ticaret oda-
sı katibi 

mir Ticaret oda11 katibi 
umumiliğlne tayin edilen 
lktilat vekaleti müıavlrlerin
den Mehmet Ali B. dön 
ıehrlmize gelmlıttr. Mehmet 
Ali B. iki ilç güne kadar 
vazlfeıl haıına avdet ede· 
cektir. 

Bitmiyen bir İş 
Berberlerin cuma 

tatili bitmedi 
Berberler cemiyeti cu· 

ma tatilinin halli için! An· 
karaya yeniden bir heyet 
ıöndermeğe karar (vermiı· 
Ur. Bundan baıka cemiyet 
reisi . Mustafa B. iz mire de 
giderek İzmir b~rberlerile 
cuma tatili etrafında bera· 
her çalıımağı teklif edecek· 
tir. 

:-leyet nerede? 
Çekirıeler boyuna to

hum bırakıyorlar 
Urfa, 3 (Telgraf) - Su· 

rtye çeklrgelerinin 13 milyon 
kiloluk bıraktığı tohumun itlafı 
haberlerine rafmen yine çekir
aelerln hudutlarımız dahtlfn· 
de yumurta bıraktıkları gö· 
rftldü. 

Bu ıene için yine mah· 
suUln zarar ıörecefl anla· 
ıılıyor. 

teki fleno~, Lü ün umunıi hiz· 

YARIN 

Poliste: jAdJiyede: 

Bir Alman 1 Kimmiş? 
Kendini astı Maznun belki 
Tepe batında Tünel ha· 

nında 4 numarada mukim 
Alman tebeasın<lan mühen· 
dis Gorosko dün, kendisi 
iple odasının tavanına aıarak 
intihar etmittfr. 

Odun ve bıçak 1 
Balat ta kömürcü Kemac 

beyin pederi Mehmet ağa 
iskeleden odun çıkartırken 

mavunacı Rizeli Huan kap
tanla kavga etmif, neticede 
Mehmt.l a8.ı, kaptan tara· 
fından odunla batından 

yaralanmııtır. Bu sırada 

araya giren arabacı Recep 
te kaptanın oğlu Ali tara· 
fından bıçakla ıol kalça· 
11ndan yaralanmııtır. Hak· 
lannda tahkikata baılanıl-

mııtır. 

Nara atan sarhoş 
Rıza iıminde biri dilo, 

Tepebaıında sarhoılukla 
bağır1p çağırmakta iken 
kendisini sükuta davet eden 
polis memuruna hakaret 
etmtıtir. Bu küstah yaka· 
lanmıı, hakkında tahkikata 
baılanm11tır. 

Meydanda kumar l 
Dün, Taksim talimane 

meydanında Mehmet va 
Emin namında iki kiti ku· 
mar oynarken yakalanmıf, 

haklarında takibata baılan· 
mııtır. 

Dayak! 
Taksimde Yeıil sokakta 

29 numaralı apartınıanda 
mukim Osman. ayni aparlı· 
man ıakinlerinden Kel kız 
tarafından dövüldüğü iddia· 
ıile PoHse müracaatte bu~ 
lunmuıtur. 

Kınalıada hırsızı 
Kınalıadada sakin mösyö 

Kiraslnin limanda batlı 
ıandalından 30 gulaç balık 
afı ve bir çift küreği bir 
ıahıı meçhul tarafandan slr· 
kat edilmiıtlr. 

Gene tramvay kazası 
Sirkecide Demirkapıd; 

İsmail bey apartımanında 
mukim Muiz mahtumu lsak 

arka ııahanlığından dütmüı, 
haıınd an yaraianmııtır. 

Hırsızlık yaparken 
Beyazıt Katip Sinan fma

hallesinde Camii oerif ıoka· 
ğında 6 numaralı hanede 
oturan Lutfiye hanımın evi· 
ne bir ıahıı meçhul girerek 
eıya çalmakta iken görül· 
müı, feryat üzerine bir ıey 
almadan firar etmiıtir. 

Kanalizasyona düştü 
Karadeniz vapurunda 

aıcı Bolulu Süleyman dün 
Çemberlitaıtan geçerken Ö· 

nüne çıkan bir otomobilden 't' 
kendisini kurtarmak ist.emiı, 
kenara kaçarken kanaliza· 
syon çukurlarından birine 
dütnıüttür. Gözünden ve 
bacağından yaralanmıı, Bey-
oAlu zükôr haıtahaneıine 

yatırılmıttır. 

Bıçak karnına batmış 
Antalya vapuru talfe

ıinden Rizeli lhıan dün, 
geminin sandalında bkar
mozları yaparken denizin 
dalgaıından sandal yalpa 
etmiı, muvazenesini kaybe· 
derek ıandal içine diiımüt
tQr. Bu ıırada elinde bulu· 
nan bıçak karnına batınıı, 

hallahaneye yatırılmııtır. 

kardeşim diyor 
Zahıre tüccarı Menahem 

ef. hundan bir kaç ay ev
vel spor otomobtltle Bent· 
leı e kadar bir tenezzüh 
yakmak istiyor. 

Ortaköyden geçerken 
tanıdıklarından Matmaz•l 
Rejlneye teıadüf ediyor ve 
matmezell de otomobiline 
alıyor. 

Balta Limanına geldik·,, 
leri zaman otomobtllerine 
bozukluk ari.ı: olduğundan 

durmaya mecbur otuyor. 
lıte Menahem Ef. motörle 
uğratırkE.n Nuri isminde 
biriıi tabancasile tehdit 
ederek üzerinde bulunan 
25 lirasını ve 80 lira kıy· 

metinde platin saatini ala· 
rak gidiyor. 

Dün bu mütecavizin muha· 
keuıeılne Ağırcezada baılan• 
mııtır. Emayt muhakemede 
Menahem ef. kendisine te· 
ca vüz eden adamın Nuri 
olduğunu ıöylemiıtir. Maz· 
nun Nuri ide, aile sahibi 
ve namuılu bir adam oldu· 
funu, yalnız kencltıfne tama· 
mile benzeyen bir kardeıl 
olduğunu, belki bu kardeti· 
nin yaptığını ıöylemfıtir. 

Heyeti hamime ıablt cel· 
bi için ınuhakeıneyt 25 Ha· 
zirana talik etmiıtlr. 

Fücceten vefat 
Feıhane fabrikası dikim· 

hane kısmı kapıcısı Hakkı 
efendi dO.n vazlf esi batında 
iken fücceten ölmilıtür. 

••u•••••••ı'!•••••••••••••••"•••••••••••••••••• ... •••• 

Turizm murah-
hasları Peştede 

Peıte, 4 (A,A.) - Macar 
Turi&m teiJdlitı tdare hey· 
etinin daveti üzerine Türk 
turinı klilbü reiıi Reıit Saf· 
fet Bey, katibi umumi Cev· 
det Ahmet ve müdürlerden 
Şnkrü Alt ve Doktor Sezai 
Mahir Beyler Peıteye ıel
mtılerdtr. 

T6rk miıaflrler müıterek 
bir ıniizakerede bulunmak 
ilzere Peıte Şehremini Rlp· 
kanın riyaıetl altında Ma-
car turizm teıkilatı idare 
heyeti azaıile birlikte top-
lan11111lardır. Ripka frat et· 
Uli bir nutukta P.sıte ve 
MacarJıtanın Avrupaya uf· 
rayacak Türk kardeılerlnin 
ilk evvel temas edecekleri 
ve ıamimi bir dostluk için· 
de yaıayacakları ilk mer· 
bale, teıkll etmeıi temenni· 
ıinde bulunmuıtur. 

Buna cevap "Yeren Reıit 
Saffet Bey medeniyetin yük· 
ıek bir ıeviyesinde Turan 
bayrağını taııyan Macarların 

Türkler için bir iftihar 1ebebi 
olduğunu ııöylemiıtlr. 

Hatipler turizm noktaıın
dan Macarlar ile Tilrkler 
araıında meYcut münaıebatı 
derinleıtirmek lüzumu üze• 
rinde 11rar etmiılerdlr. 

Macar idare heyeti ka· 
tibi Nikloı bu heyet namına 
Türk doktorları, gazetecile· 
rJ Ye ıeyahat merakhlannı 

ıonbaharda Peıteye davet 
etmiıtlr. 

Tarafeyn murahbaıları 
mukabil Tize muameleıintn 
kaldırılmaıını Macar Ye T\lrk 
hüld~metlerindeo temenni 
etmefe karar vermtılerdir. 

Sahife 5 

· ·---·· 
lzmirde de kitap satılıyormuş! 

•• • Tarih encumenı I • ; 

Bu kitapların çok kıymetli oldu
ğunu hükumete bildirdi 

lzmirde Rumlardan met
rtak (44760) cilt kitap "Yar· 
dır. Bu kitaplar lnrtlizee, 
Fransızca, Yunanca, ltalyan · 
ca, İbranice ve Ermenicedir. 
Bu kitapların bir k11mı Ro· 
malılar devrinden kalma
dır. Verilen maldmata ıöre 
(908) senesinde Napolt kütüp· 
hanesinden çalınan kıymettar 
eserler de bu kitaplar ara· 
11nda imlı. 

Aziz beyin belediye reiı· 
lifi zamanında mister (luf· 
berrov) namında bir aıarı· 
attka meraklısı bu kitaplar 
arasında mevcut lnıilizce 
bir kitap almak için Aziz 
beye milracaat etmlı ve bu 
kitap için (600) lngillz Ura· 
ıı teklif etmifti. Ozaman 
nedense buteklif kabul edil· 
mittir. 

Geçen sene Maliye veka
leti milsteıarı lzmire 1ıeldfği 
zaman bu kitaplarla alaka· 
dar olmuı ve satılmasını 

münasip bulmuıtu. 

Bu kitaplara ikfıer kurut 
üzerinden muhammen olarak 
895 lira 20 kruı fiat kon· 

muıtur. Metruk mallar ida· 
reılnde müzayedesi yapıla· 

cakta. 
Bu kitapların ıatılacağmı 

haber alan T arlh encümeni 
hükftmete müracaat ederek 
lzmirdeki kitapların çok 
kıymetli olduğun, satılması

na müsaade edilmemesini bil· 
dirmtıur. 

Veki.letten telgraf eel· 
mezıP müzayede icra edile
cektir. 

Bu çok acı şey 
İzmirde bir adam açlıktan hüku
met dairesinde bayılarak düştü 

İzmfrde çıkan #Hizmet,. 
eazetesl yazıyor: 

Dün Hükiimet dairesine, 
Vali paıayı g6rmek ü:zere 
giden bir vatandaı anıızın 

bayılmıı ve derhal celbedi· 
len Beledi)e lmdadısıhhi 
otomobilile Hastahaneye ıevk· 
edilmek istenirken ayılarak 
ıunları ıöylemiıtir: 

- Ha1tahaneye gidecek 
bir ıeylm yok. Ne hastayım 
ne de deltylm. Kırk sekiz 
ıaattenberi beı nftfuı al· 
lemle beraber acım. Beni 
havuzun yanına ka.lar aa
Ulr6nüz, ki fi ... ,, 

Bu vatandaı Daralaçta 

Adana da 
Piyasa nasıldır? 
Adanada plyaaa alım 

ıatamda meYcut durgunluk 
biraz hareket aöıterir glbt 
olmuı ise de vaziyeti ıılaha 
klfi ıelecek canlı hareket
ler ıayılmaktan çok uzak • 
tır. 

Bor1ada vaziyet ıunu 

kaydediyordu : 

Yeni arpa 3-10 

Cerablus butdayı 8· 10 
Beyaz yapağı 55 

Siyah yapaiı 49 

Açı~a koza 110 
Hazır ,. 141 
Hazır parlak 135 145 
Adana malı 110-125 
Ceyhan malı 125 

Bunlardan kosa üzerine 
yapılmıı olan muamelede 
on iki bin bet yQr: okka 
ıatıı yapılmııtır. 

Amele hastalığı 
Amele komlıyonunda ve

rilen kararda haftalık ıu 
suretle tesbit edilmit Ur: 

Çapa 225 
Kızak 275 

Bazı çiftçiler tutmuı ol· 
dukları ameleye yirmi beı 
kuruıla yüz on kuruı araıın· 
da fark vermtılerdfr. 

Pi ya de ıokağında 8 numa· 
rada mukim 302 tevellütlü 

lhıan ojlu Mehmet ça vuı· 
tur. Eskiden Havagazı tir· 
ketinde ateıçi imiı. 

Uzun zamandanberi it· 
ılz kalmıf' 

Vali paıaya bir it bul· 
ması l~in müteaddit defalar 
mQracaat etmiı. Dün de ri· 
caıını tekrar için gelmif ... 

Vaıi Pt. Mehmet çavu· 
ıun Ankaraya giderek der· 
dini fanlatmak arzusu üze
rine kendisine Afyonkara
hiaara kadar meccani bir 
bilet tedariki hususunu icap 
edenlere yazmııtır. 

Ceyhan da 
Sel basan yerler 

Ceyhan Ceyhan da 
çiftçilik bir kaç senedir mfi
him haa~rlara maruz kal
makta idi. Bllhuıa bu ıene· 
ki sel ıuları tahribatı hü· 
tün çiftçinin belini bü
kmüı bulunuyordu. Fakan 
çahıkan ve müteıebbiı Cey 
han çtftçiıi zararı tellff Jçln 
ıel basarak merzuatı mah· 
volan yerlere tütfin ekmeğe 
karar Yermiı "Ye tıe baıla· 

mııtır. 

Tarlalarda erkek kadın 
ve hatta çocukluın bile 
çalıımakta oldukları görülü· 
yor. Çifçtnin bu çalıımaıtna 
karıı faldeli yağmu;lar da 
dQ1mü1Ulr. Yaimurun ybmi 
mlli metre kadar topraf a 
geçtiii anlaıılmııtu·. 

Feci bir kaza 
Üç kişi bir kaya 
altında kaldı 

Konya-Konya deresinde 

feci bir kaza olmuı, yaimu

rlarm teıirile kopan bir kaya• 
parçası altında kalan Kerim 
isminde btrlle ~küçük kızı 
Şrife ve 15 yaılarında Mev· 
lut ezilerek can vermiş'erd:r· 

/ / 

raya 

~e 

muhafaz 

.a tın al 
muh::ırl'e 

:Jikleri z 

oldu? 
ntirika 
bütün 



J 
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Etem Bf. 
Fransızların (Eneyklopedle 

Par L' image) tarzında re· 
ıimli bir Ansiklopedik neı· 
riyat ıeriıl takip eden 
Kanaat kütüphanesi bu ıe· 

riye dahil mutena bir eser 
daha neırettl. 

Tarihimizde ve asarıati· 

kamız meyanında mühim 
bir mevki iıgal eden (Top· 
kapı Sarayı ) nın tarihçesi 
Halil Etem Bf. nin salibi· 
yattar kaleminden çıkmıı 

olmasını memnuniyet ve 
f ükranla karıılamamak müm· 
kün değildir. 

Halıl Etem Bf. nin milli 
kütüphanemize bergüzar 
eylediği bu kıymetli esere 
ehemmiyeti ile mütenasip 
fevkalade bir itina ıarfe
dilmiı olmakla na~iri Kanaat 
kütüphanesini de ıayanı 

tebrik sörürüz' 
Nefis btr kağıt üzerine 

ve yine çok nefis ve nadide 
resimlerle tezyin edilmlt 
olarak tab'edilmiı olan bu 
eser, diyebiliriz ki timdiye 
kadar matbuat ve neırfyat 
aleminde teknik itibarile 
muvaffak olmuı yegane eıer· 
dir. Ve tab'ı teknikinin bu 
derece tckemmülünü gör· 
mekle bir hissi iftihar duy· 
duk. 

50 kuruş ve kuşe kağıdı üzerine 
ıoo:kuruş fiatla satılmaktadır. 

1 Ti VATRO ve SiNEMA 1 
Beyoğlu Yenişehir Cüm. 

Halk bahçesi tiyatroıunda 
bu gece DümbüUü lsmail B. 
kumpanyau tarafmdan sad 
21,30 da 

Kıtırcı 
Opret 4 perde 

Ayrıca lsmail B. tarafın· 
dan gayet gülünçlü kome· 
d ler. 

Üıküdar Hale sinemasında 

Aşk ihtiyacı 
ila~eten 

Dinamit Haydutlara karıı 

istanbul mahkemei aıli
yeıi ikinci hukuk dairesi ri· 

Be~nelmilel müsabakada :kazanmak 
ihtimali t' daha J;Azi yadePartar ·I 

Daha idareli 
Netice daha emin 
Cihanşümul !Öhret 

Kopyalarınızı VELOKS kağıdına bastırınız. 
Kopyaların arkaıında VELOKS kelimeıf arayınız. 

Sü-00 RONO PERTEV'i 
Doıtlarınıza tavsiye ediniz. Size müteıekkir kala

caklardır. Her eczane ve ec:ı.a depolarile tuhafiye 
ma~azalarında arayınız. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
50, 000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 40.000 
Liralık Bir Mükô.Fat Vardır. 

Cağaloğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme so· 
kak No. 5. 

Her gün öğleden ıon· 
ra altıya kadar haıtala
rını kabul eder. 

KARADENiZ POSTASI 

Vat an 9 'ii::ı:n 
Salı 

lıtanbul 4üncü icra memurluğun-
yaıetinden: Manol Kalyapo• dan: Tamamına (13547) lira kıymet günü tam saat 17 Je Slr· 

keci nbtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Sam· 
ıun, Ünye, Ordu, Gireıon, 
Trabzon ve Rize) lıkele· 
lerine azimet ve avdetle 
aynı iıkele1erle (Sürmene 

lidis efendinin Beyollunda takdir edilen Haskfty Alt bey kö· 
kalyoncu kuUuXunda kamer yünde Turfucu dereıl mevkilnde 150 

ö dönüm 834 zira terblinde bir kıt'a 
hatun mahallesinde enli yo· Sebze bahçesinin tamamı bu 
kut sokağında 17-16 numa. kerre açık artırmaya vazedllmlş 

D 
olup 1-7-931 tarihinde şartnamesi 

ralı hanede mukim imitrl divanhaneye talik edilerek ı!i-7-931 
Kalyopoliı efendi aleyhine tarihine müsadlf Çarşamba aünn 
ikame eylediii ölünceye ka· saat t4 ten 16 ya kadar lıtanbul 
dar bakma akdı"nfn fe.shi da· 4 üncü icra dairesinde açık artırma 

ıuretlle satılacaktır. Artırmaya 

vasında müddeialeyhin ika- ıııtırak için yüzde bef teminat ak
mctgahının meçhuliyette bu· çesl alınır. Müterakim vergi, Vakıf 

icareı i müşteriye aittir. Hakları 
lunmaıına binaen d va ar· Tapu slclllerlle sabit olmıyan ipo· 

ve Of) a uirıyacaktır. 
Tafsilat için Sirkecide 

elkencl hanıqda kiln 
acentasına müracaat. 

Tel. İstanbul 201515 
zuhalı ilanen tebliğ edilme- tekli ıılacaklı ar ile dlger allka-

daranın ve irtifak hakkı sahip- lstanbul Mahkemei Asliyesi 
ılne rağmen cevap ita etme· !erinin bu haklarını ve huıuıile Birinci Ticaret dairesinden: Müd· 
mit olduğundan ve müddei faiz ve masarlfe dair olan iddia- dei: Tahtakalede Tomruk soka· 
vekilinin talebine binaen ıarını UAn tarihinden itibaren yirmi 2ında kain Telefon şirketinin 

gün içinde evrakı müsblteıerııe K tul t s· k- -
hakkında adiyen gıyap ka· A d Ak i h ld ur uş a ınem oyunde Yeni ailplrmcıeri 1 zım ır. 1 ı a e sokak 10 numaralı Apartımanın hakları Tapu ılclllerlle sab t ol-
rarı ittihaz edilmit ve ol- mıyanlar satış bcdellnln paytaı- 4 numaralı dairesinde ikameti 
baptaki karan gıyabi malt- masından hariç kalırlar. Allka- kanuni ittihaz eden Mümtaz zade 
keme divanhanesine ilıak dar tarın icra ve lflAs ~anunuu~n Rıfat Bey zimmetinde matlubu 

119 maddesi hükmllne gore tevf.ki bulunan (600) liranın maa faiz ve 
edilmiı olduğundan tayin hareket etmeleri ve fazla malumat masarifi muhakeme ve ücreti ve
kıbnan 16·6-931 Salı günü almak isteyenlerin o3o-596 Dosya klletle tahsili hakkında ika.,..• 

numaraalle memuriyetlmlze müra- I ·-· 11
-

aaat 13,30 iıbatı vücut et· caatıarı flAn oluuar. ey edıgı davadan dolayı müddei-
m8' ve akıl takdirde gıya- aleyh namma 2"Önderilen dava 
bında tahkikatın ft:ra kılına· ı•--~ Di! tabibi ___ ,.. arzuhali ikametgihıaın meçhuliyeti 

t hasebile bilitebliz iade kılınmış 
~I mal\imu olmak üzere Suat smail ve hukuk usulümuhakemeıeri kanu-
keyfiyct gazete He ilan olu- nunun 147 inci maddesi mucibince 
,,r. Avrupadan gelmiştir. tahkikat h§.kimliğince ilanen teb-

Sa talık Hanesi olanlara: Yeni poıtahane cadde- liğat icrasına karar verilmiş ve 
ıinde ikbal kütüphaneıi 142 inci madde mucibince arzuhali 

Tünelden Ştılfye, Aya· mahkeme divanhanesine talik kı-
k kar1111nda. Tel: lst. 4156 

80fyadan A ıaraya, Beya- lınmıı olduğundan tarihi ilfodan 
zıtlan fatihe kadar dört itibaren bir ay zarfında müddei-
beı odalı ıatılık haneıi Dr • A. KUTİEL aleyh mahkeme kalemine müra.-

d caatla arzuhat suretini tebellüğ ile 
olanlann Galata a, Meh· Cılt ve emrazı zühreviye teda- cevap ita eylemediğitakdirde 397inci 

YARIN 

Sıhatinizi, Çocuklanmzı, yemeklerinizi va kendinizi muhıf aza ediıiz. 
Sinek, ta~t~~urua~, pire, bit, güve ve emsali hatırat tehlikeli haıtahklar te 
yemeklerınızı telvıs eyler. UykunLizu ka91rır, rahatınızı ıelbeder. 

R U Ş A 
Haşarattan ve hastalıklardan ve ıstıraptan kurtulursunuz. f AYDA hapratı yum arta ve tohumlar il b b b t 
yen imha ve ifna eder. Yerli malıdır. Türk zeklsı, Tür~ amelesi, ve Türk parasfle yapılmıf eoı:;a ::h: 
esslr, daha mühlik oldufu gibi yarıyarıya ucuzdur. Kat ly~en leke yapmaz. Kokusu hafif ve IAtiftfr. lnaanl 
v~ çocuklara ~ararı yoktur. Bütün Devairi deYlet, ecnebı müessesat, Seyriıefaln, Şlrketlhayrlye, haatanel 
Hıllliahmer, )atı mektepleri, vapur kumpanyaları, devlet dem!ryolları, Amt:rlkan Ford kumpanyası bD 
oteller, Bursa ha1ma:uıarı, Yalova kaplıcaları ve bütün müetıeaatı milliye FAYDA lıtlmal eyler. ' 

Servetım11e acıyahm v' ecnebi yaldızh rıklimrarmı aldanmıyalım 
Kutnsu SO büyük 76 bir kiloluk I~ • Pompası 75 kuraftur. HASAN ecza dopoıu. ' 

D H f C 1 Dördüncü İcra memurluğun-r. a iZ ema dan: 

Dr. Hayri Omer Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden sonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar lstan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı huıuıi kabinesinde 
dahili haıtalıkları muayene 
ve tedavi eder. 

Telefon: lıtanbul 2398 

Doktor feyzi A~met 
Cilt, saç ve ziihrevi ha1-

lalıklar müteha11111 Cu· 
madan maada her giln 
f.a.at 10 dan 6 ya kadar 
haıta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddeıi 
No. 43 

Telefon: lstanbul 3899 

Tamamına 19909 lira kıymet 
takdir edilen Şehzadebaşında fi-
ruzağa mahallnsinde atik aükerrer 
1, 1, mükerrer ve 1 mükerrer 
ve 1 mükerrer cedit 3 ili 7 ve 3 
ifa 7-2 ve 3 ila 7-3 ve 3 ita 7-4 
ve 3 ita 7-5 numaralarla murak
kam beş bap dükkanı müştemil 
bir bap apartımanın nısıf hissesi 
27-6-1931 tuihine müsadif Cu-

Aimanya Emrazı eti· 
diye ve zübrevlye cemi· 
yeti azaıından Beyoflu 
Aiacami karıı ııraıında 
133 No. afleden ıönra mü
racaat. Telefon: 3586 

martesi günü saat 13 buçuktan 
16 ya kadar dairemizde açık ar- lıtanbul Mahkemel Aı-
tırması icra kılınacağı ve şartna· liyeıl 3 iincB Hukuk dal· 
mesi 10-6-1931 tarihinde divanha reılnden: Beıtktaıta Kaptan 
neye talik olunacaktır. Artırma lb hl ~ h il ra m "•a ma a eılnde 
ikincidir. Birinci artırmada talip killıe ıokafıada 31 numa-
çıkmamış olup bu kere en son l 
artıranın üzerinde bırakılacaktır. ra 1 hanede mukime Madam 
Artınnaya iştirak icin yü1,de 7 lıtelyaol blnti Yani tara· 
teminat akçesi alınır. Hakları tapu fından aynı h~nede mukim 
sicilleri ilesabit olınıyan ipotekli kocaıı NJkola oflu KJrlloı 
alacaklılar ile diğer ılıikadarların Efendi aleyhine Jkame ey. 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hak- ledili boıanma davaıına 
tarını ve hususiyle faiz ve masa- mütedair arzuhal ıaretinln 
rife dair olan iddialarını ilan tari· teblii edllemedlil ve mu-

Sultanahmet Sulh Dördüncü Hukuk hinden itibaren 20 gün içinde ev- malleyhln ıkametl'llunı terk· 
hakimliğinden : islanbul Telefon rakı müsbetlerikle bildirmeleri d b 

lhımdır. Aı .. -ı halde hakları ıft~u e ip ir ıemti meçhule git· 
şirketinin Beylerbeyinde Çengel- na.aı ......, tlil 
koy caddesinde mukim Abdür· sicillerile sabit olmıyanlar sattı •• •iye,,_ ikaaaetaahı 
rauf Bey 7jmmetinde alacağından bedelinin paylaşmasından hariç malam olmadıfı teblff 1). 

kalırlar. mühaberindeki muıaddak dolazı ikame eylediği dava üzerine Bilcümle müterakim vergilerle h 
muınaileyliin ikamethalıınııı meç- Belediye resimlen, vakıf icareleri meıru attan anlatılmasına 
/mi bulumıası hasabile ilanen teb- müşteriye aittir. Alakadarların yeni binaen bir ay zarfında ce-
liğata karar verilmiş ve yevmi İcra ve İflas kanununun 119 uncu vap •ermek Bzere illnen 
muhakeme 24·1iaziran-931 tarilıine maddesi hükmüne göre tevfiki t~blfaat lcraıı tenıfp edil-
müsadif Çarşamba günü saaat hareket etmeleri ve fazla mallı- mit oldujundan teblii ma-
13 buçukta bizzat veyahut bir mat almak istiyenlerin 930-391 kamına kaim olmak üzere 
vekil muhakemeye göndermediği dosya numarasile Istanbul Dör· h I 

du·ncu- icra ntemurlugu-ea mu-ra- arzu a ıuretinin· mahkeme 
takdirde gıyaben muhakeme edi- dl b l J k l caatları ilan olunur. •an aneı ne ta i o undu-
leccği ilan olunur, - iu mumaileyh Ktrloı Efen· 
~ 1 İstanbul 8 inci İcra memur- diye ilAncn tf?blii olunur. 1 Çocuk haıtahaneıi ku· luğundan: Ağabala efendiye (9000) -

lak boğaz burun mü· lira borçlu Bebekte Dere ve lıtanbul mahkemei aılı- · 
tehaııııı Kilise sokağında mü. 2,29 No. lu ye 6 ıncı hukuk datreıınden: 

hanede mukim Hacı Mehmet Vef•k Bey tarafından Hor· 

Or. Ekrem Efendi namına gönderilen ödeme horda molla Hiiıı ev aoka-
emri meşnıhatına nazaran borç- pnda119 No lı hanede Saa· 

Behçet 
Beyoilu Mektep ıokak 1 

1 Tele fon : B. O. 2496 
!unun halen ikametgahını terk ile 

1 nerede bulunduğu meçhul oldu- det Hanım aleyhine ikame 
fundan borçlunun işbu borca karşı olunan teıcili ta1ik dava. 

Çocuk hastahkları 
muta ha as ısı 

Or. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 
Telefon : B. O. 2496 

Haydar Rifat B.in eserlerind:l 
Ayni haklar iki lira 
Miraı meseleleri Bir ,, 
Şerhli borçlar kaaunu cı: « 

(ikbal) kitaphanesinde 

1 Selanik Bankası 
Tarihi teıiıl: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmiı: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: lıtanbul 

Türlıiyedeki ıubeleri : 
Galata, lıtanbul, lzmlr, 

Samıun, Adana, Menin 

Yunaniatandalıi ıubeleri : 
Atına, Sellnlk, Kavala 

itirazı varsa tarifatı kanuniye da. ıında tarafına gönderilen 
resinde itiraz etmediği takdirde arzuhal ıuretlnln Jkametal· 
müddetin mürurundan sonra vu- hının meçhullyeti hasebiyle 
kubulacak hiç bir itiraz mesmu teblti edllemediii mahalle 
olamıyacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere iları olunur. heyeti lhUyariyeıile tebllfe 

istanb~I İkinci İcra memur- memur mllbaıirln meıruha· 
Juğundan : tından anlaııl ınakla hakkın· 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve da illnen teblifat ıfaıına 
paraya çevrilmesi mukarrer 2393 karar verilmlı ve yevmi tab-
numaraya mukayyet bir adet ka- ktkat 15-7-931 tarihine mil· 
palı Boik marka otomQbil 8-6-931 sadif Çartamba gibıil saat 10 
tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat 12-13 te Şi§lide Doç acen- olarak tayin kılınmıı olup 
tesi deposunda açık arttırma ile yevmi mezkdrda tahkikat 
satılacağından talip olanların mez· bakimi huzurunda iıbab 
kur gün ve saatta mahal inde hazır viicut etmeıi liizumu akıl 
bulunacak memuruna müracaat- takdirde glyaben tahkikata~ 
lan ilan olunur. devam olunacafı Uıulil hu-

lıtanbul 7 inci icra me- kuklyenln 398 lncı maddeat 
mantukunca llinen teblll 

murluiundan : Ruhıare ha· 

nımın borcundan dolayı 

mahcuz ve Galata Şe•ket
paıa hanında mahfuz mobil· 
yeler açık arttırma uıullle 
9-6 931 tarihinde saat 17-18 
de mahalli mezkdrda satıla· 
cafı ve taliplerin yevmi 
mezkdrda ve mahallinde 
hazır bulunmalan İlln olu· 

olunur. 

Zayi - 30542 numaralı 
maaı cGzclanımı zayi ettim. 
Yenlılnl alacağımdan eıkl· 

ılnln hükmii yoktur. 
Fatih Fevzi pap cadde· 

sinde Albay tramYay mev• 
künde 16 numarada Ruh .. t .................................................. 

Mes'ul mlldür ve mlmaatl met ~li Paf& Hanında 41 vihanesi. Galata Karaköy'de bö- madde mucibince hakkında gıyap 
1111111!1!11..-r&J& müracaatları. rekçi fırını sırasmda No. 34 kararı ittihaz olunacağı ilin olunur. ••••••••••••I Brırltan.uin Ali nur. 


