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film, p .. ak ve kagitlartnln birinci neviden olmalar1na ragmen 
keseye elveri$1idir. Toptan satl$ yeri: iSTANBUL REJi HAN • L U M IE R E ~irketinitl . f1atlar1 her 

Talebe kaydma ba§lad1 

Akaretler No. 62 

BAKTER!YOLOG 

Dr. IHSAN SAMt 
BAKTERtYOLOJi LABORATUV ARI 
Umum kan tahllla.ti. Frengl nok -
tal nazarmdan (Wasserman tea
mUlil) kan ktireyvati sayJ.lmasi, tl-
fo ve lSltma hastallklan te~hlsl. 
1drar, balgam, carahatl, kazurat 
ve su tahlll~tl, thtra mlkroskopl. 
husust a§llar lstlhzan. Kanm tire I 
mlktarmm tayini ve kantn sedima-
itation sUrati. 

Divanyolu'nda Sultan Mahmut 
ttirbesl No. 189. Telefon tst. 20981. 

i LAN 
iktisadi milli nezareti ile bali tasfiyede 

bulunan Londra'da «THE CONSOLiDA· 
TED COMPANY LTD» ~irketinin tasfiye 
memurunun muvafakati mucibince mez
kur kumpanyanm biitiin i~lerinin tasfiye
sinc ve taraftmiZa tevdi edilen teminat 
ako;esinden her bir sigortahya hissesine 
ait meblagm tevziine memur edildigimizi 
mezklir kumpanyanm biliimum sigorta • 
lllarma arzetmekle kesbi ~eref eyleriz. 

Alakadaranm evraki miisbitlerilc bir
Jikte Galata'da, Voyvada'da, Tiirkiye Milli 
banmdaki idarehanemize miiracatleri ri
ca olunur. 

THE CONSOLiDATED sigorta kumpan-
yasmm tasfiye memuru" 

LE PHENiX DE ViENNE 
Tiirkiye §ubesi 

latanbul 4 iincii icra memurlugun· 
dan: 
Kadtkoy'unde Y eldegirmeni'nde. Diiz 1' 

aokagmda 94 numarah banemn 3 
iinc\i katmda mukim iken elyevm 

ikametgaht me~hul Kemal Beye 

Nlc;in 

daima 

\ 

Belf dakika ever mutl'\i~ surette di~im 
agr1yprdu. Muhakkak dun ak~am u~u
mu;> olacag1m. iki tablet" ASPiRiN •• 
ald1m. Simdi tamamen ge<;ti. . .. 
.. ASPIRIN .. in sizin de agnlartmza ve 

sinir bozukluklarm•z• boyle <;abuk ge

C(irecegine eminim. 

Ni,anta!ll'nda Karakol kar!?ISmda 
Leylt ve Nehart - K1z ve Erkek 

FEYZiYE liSESi 
Tftrkiyenin en eski busust mektebi) 

Tesis tarihi: 1885 

Yuva, ilk, orta ve lise k1s1mlanm havidir. 
Kaytt i~in her giin 9 - 16 ya kadar miiracaat edilebilir. 

Telefon: B. 0. 4039 

~--ltROBERT KOLEC ~~--.. 
Kolec kram1 • Ali miihendis kram1- Sanayi kurlar1. Her perfembe ve 

cuma giinleri aaat 9 dan 12 ye ks.dar miiracaatleri kabul olunur. Yerler 
mahdut oldugundan istical tavsiye olunur. 

~-- COCUK VELiLERiNE 
Ancak balk ve muhitimizin, zaman ve asnmmn terbiye ve talimce butun istek ve dill'klerine en fay_ 

dab veniliklerine pek uygun ya~amaj1;1 bxldigi ir;:in, ar;:lldtj:!;t zamandanberi, evet, t :; rn kirk y1ldanberi hir;: bir 
defa kapanm1yarak milletP. m1lletin irfantna yOk buyi.ik hizmetJerde hnJunmu~ oJmakla ml.ibahi: 

Leyli - Nahari, Ktz • Erkek, Ana ve ilk ktstmlan havi 

SEMSULMEKATiP 
Hususi Orta rnek1 ebi bu sene de tale be kaydma b ;t~l 

Hwa, :ziya, su ve bina itibade pek yerinde olan bu 

.,, ~ttr. II r g-un ka11t FPJhr. 

mu~ss~.:se tcrbiyt: ve ta lim unsur:an cihetin -
1 den de mumtaz, mi.istcsna bir zenginlik ir;:indedir. 

I Mektepr;:ilik ~~eminde ktdemi kadar husnii muvaff •klyeti ihlas ve ciddiycti diiri.ist muamehh1 ile tamnm1~ 

1\

1 ($EMS0LMEKA TiP) bu sene leyll i.icretlerde de m·i 1i n ten1.i at y tpmi~ur. Yavruhr m ut.viy-et ve ru
hJyyeti, rnalil rnat ve anlakt mehmaemken ve mi.itevaztn mtis (Jet bir terb yeye mazhar etmek ist,yt:n c,:ocuk 

IL: I velileri her hal de bir defa bu miies,cseyi gormeli Hr. lstiyen 1 ere tar if name gonderilir. 

. --;_. > Adres: Be~lkta~ YJldiz. Tel. B. 0. 2282 '41 :.. _ 

jl 

Sara~haneba~1'nda Miinir Pa~a konaklarmda -------------, 

Ktz ve Erkek 
Leyll ve Nehart HA YRiYE LiSELERi Ana - ilk 

Orta - lise 
Tekmil Slruflan mevcuttur. Kayda ba~lanml~tlr. Tedrisat tiirk~e, frans1zca ve ingilizcedir. Telebe sabah evlerinden mek· 

tebin otomobillerile a!Jmr ve aksam ayni vas1ta ile evlerine gonderilir. Eler giin 10 dan 18 e kadar miiracaat edilebilir. 

Telefon: 20530 ..,.... 

N i ~ A N T A ~ I' N D A 
K1z ve Erkek 

Leyli ve Nehart ~i~li T erakki Lisesi Ana- ilk - II 
Orta- Lise 

Tekmil SJmf!an ve ecnebi lisam og-renmek i~in frans1zca, almanca, ingilizce kurslan ve K1z-Erkek talebe i~in ayn bi· 
nalarda ayn leyll te~kil!ti mevcuttur. Her giin saat 10-17 ye kadar talebe kay1dedlmektedir. Mektep talimatnamesi mec· 
canen gonderilir. Leyliye almacak talebe mahduttur. Miiracaatlcrin tesrii. Telefon: B. 0. 2517 

--= Tesis tarihi 1879 

K1z ve Erkek - Leyli ve Nehart 

lSTiKLAL LiSESi 
Ilk Orta ve L:se kisimlarmi muLtevidir. Biitiin 
sm1flan mevcuttur. 

Talebe kayd1na ba,lanmi~tir. 
Cumartesi, pazartesi, per~embe giinleri 12 den 17 ye 
kadar miiracaat olunabilir. ~ehzadeba~1 - T elefon 22534-

Bu ak~am 

R VASETiCUMHUR ORKESTRASI 
FENERBAH~E'de BEL V U OTEli BAH~ESiNDE 

Saat 21-24 e kadar en gi.izel tero•o,nn11nn 

Paris Dariilfiinundan mezun 

Di~ Tabibi 

~lehmet Rilat Bey 
Cag-alog-Iunda Kapa!tfmn kar~1smdaki 
muayenehanesinde hastalanm kabul 

ve tedavi etmektedir. 

BONO 
Gayrimlibadiller bonolara
na talip olanlann mliraca

atlara. Bahkpazar Maksudiye 
Han No. 35 M. Dervi!l 

Avukat Ali Rtza ve Hact Rifat 
Beylerin baili.m matluplart bulunan 
(1500) liramn maa masarif temini 
iatifaat ztmnmda mahcuz bulunan 
Galata'da Beyaztt mahalleainin c;i
viciler ve Demirciler aokagmda atik 
152. 154, 156, 29, 158, 158 No. lu De
mirciler aokagtnda eaki 29 No. lu ge
dikten i.ri Top~;ular caddeainde atik 
158 No. lu put~u gediginden miin • 
kalip mahal ve 154, 156 No. lu fer • 
bethane gediginden miinkalip maa 
deki.kin baluz ve tiyatro ve apartl • 
mamn ii~ hiaaede iki hiasesine 9 ey • 
lui 931 tarihine miiaadif ~ar,amba 
giinii oileden evvel vaziyet ve tak· ••••• J N D ,. L ,. z 
diri krymet muamelesi ifa edilece • . iN AS ede muhterem mUc:t..,u·iiAriinA 

~~~ 
lerlz. 

iinden vevmi mezkiirda bizzat veya ; 
bir vekili kanuni gondermeniz Iii • 
zumu yeni icra ve ifli.s kanununun I 
69 uncu maddeainde emrettigi ihbar• j 
name makamma kaim olmak iizere i- 1 

linen teblii olunur. 

Beyoilu tapu bafmemurlugundan: 
Kaaampafa'da Serveri mahallesinin 

Cizliceevliya sokagrnda atik 13, ce
dit 23 No. lu hanenin yarrsr Mehmet 
Hilmi Efendinin ve yarrs1 da Abdiila· 
ziz oglu Hiiaeyin lamail Efendinin 
uhdelerinde iken bunlardan Mehmet 
Hilmi Beyin 20 sene evvel vefatile ve
reaeaine badelintikal ahara ferag i
~in miiracaat edilmi,tir. 

Bunlardan Mehmet Hilmi Efendi
nin hisaesi kefaletinden dolaya Beyog
lu mukavelat muharrirliginin 7 agua
toa 306 tarih ve 1583 No. lu miizek. 
kereaile mahcuz oldugu yazrhdtr. Bu 
daireyi istihlaf eden Beyoglu 3 iincii 
Noterliginden vaki olan derkenarda 
goaterilen tarihte kefaletname kay • 
drna teaaduf elilemedigi bildirildigi 
aaliye mahkemeai 3 iincii hukuk dai
reainden yazrlan derkenarda goate • 
rilmi,tir. 

1 eyliil 333 tarih ve 267 ve anm 
zeyli bulunan 11/4/927 tarih ve 222 
miidiriyeti umumiye numarah tez • 
kerede bu gibi evrakr miisbiteai bu
lunamtyan hacizlerin badelilan hii • 
kiimden iakah giisterilmekte oldugun
dan tebligi vakia muvafrk olan mez
kur haciz hakkmda alakadar olan • 
larm bir ay miiddetle tapu miidi -
riyetine miiracaatleri ve miiracaat e
dilmedigi taktirde aleluaul fekkedi
lecegi ili.n olunur efendim. 

MOZA YEDE ILE SA Tl$ 

Tedrisat 23 eyltil r;:ar~amba giinii ba~l1yor. 

Talebenin kabulune miiteallik matbu istid'a evrakt mektepte ebevey

ninin emrine amade tutulmaktadir. Londra'd:m avdet edecek olan rnek

tep miidiresi ebeveyni 16 eylt)lden itibaren pazardan maada her giin 

~~~~s~a~at~l O~dan I 2 I /2 ve l 4 ten I 6 ya kadar kabul ed ebilecektir. 

• Dr. HQRHQRUNi T~~rmso~:~- •• 
• No. 41 • 
•• Cilt ve emraz1 ziihrevlye tedavihanesi. Her gi.in sabahtan ak~ama kadar .•• 

100 .kurus 
' 

ile ku~tiiyii yasttk •• •• yuzu 
lstanbul'da c;akmak~tlar, aandalyacrlarda Ku~tiiyii fabrikasr yiizile filte 

12, yiizile yorgan 15, yaghboya yasbk 5 liraya, kuttiiyiiniin kilosu 100 ku
ruflan baflar. Ku,tiiy\i kuma,Iarm her rengi vardrr. Ucuz aabhr. Tel. 
lat. 3027. 

1zmir Ziraat Mektebi Miidiriyetinden:' 

Kay1t ve kabul ~eraiti 
1-Mektebe orta mektep mezunlar• bilamiisabaka ahmr. Talipler 

mektebe ahnacak miktart tecaviiz ettigi takdirde miisabak21ya tabi 
tutulur. 
2- Mektep leyli ve meccanidir. Birinci maddedeki evsaftan ba,ka 

mektebe girmek istiyen efndiler a,agtdaki ,artlarl da haiz olmast 
laztmdu: 

A : Tiirkiye tebaasmdan olmak. 
B : Sinni 19 dan yukar1 olmamak. 
C : Viicudii ziraate miitehammil olmak. 
D : Sari hastahklardan salim oldugunu musaddak tabip raporile 

tevsik etmek 
E : A111 fehadetnamesi ve hiisniihal mazbatas1m haiz olmak. 
3 - Bizzat ziraatle i,tigal eden ~ift ve arazi sahibi evladt oldugunu 

tevsik edenler tercih olunur. 
4 - Kay1t ve kabul zamam te,rinievvel bidayetine kadard1r. 

~ Taksim • Ayazpa!la • 
RK OTEL N 

senedenberi tedrisatmdaki intizam ve ciddiyeti 
tanmm1' olan mektebimiz k1z ve erkek talebe 

ba,lamt,tlr. Her gUn mUracaat edilebilir. 

D<; AYDA BI(:Kl VE D(I(l~ 
On be!J senedenberi miiessesem yiiz lerce mezunlarrmn muvaffakiyetleri ve 

i(ltimai hayatta ibraz ettikleri mevki dolayiSile gurur hisseder. En son ve en 
kolay FransiZ usulii ile 3 ayda tualet, erkek ve kadm tOyyor ve beyaz rakiDIIan 
teferruatile miikemmel iitretir ve devir sonunda Maarif~e musaddak !!ehadet -
name verir. Mezun olan bir ~ok hammlar kendi hesaplarma mektep ac;mata 
muvaffak olmu!jlardrr. Dersler 30 eyliil !(Rr§ambadan itibaren ba~hyacakbr. 

Talebe kaydt pazartesi, sail ve gar!Jamba giinleri iigleden sonra icra edilrnek -
tedir. Miidavimler paso ile gidip gelebilirler. Gedikpa§a Bali Pa!ja yoku§unda 
Esirci Kemalettin sokagr Vahram Asaduryan eczanesi fevkinde No.1 Gedikpa~a 

-· Madam Noemi Asaduryan 

Kartal Belediyesinden: 
Kapah zarfla miinakasaya konulan itfaiye otopompu ve 300 metre. 

hortum bedeli haddi laytk goriilmediginden pazarhkla mubayaasma 
karar verilerek 10 eylul 931 per,embe giinii saat on be,e talik edilmif· 
tir. Talipler her giin Kartal Belediyesine miiracaatle \lartnameyi gore
bilirler. Ve pazarhk i~in de mull.yyen alan giin ve saatte Kartal Bele
diyesi Daimi Enciimeninde 375 lira teminat ak~elerile hazrr bulun -
malan. 

Taliplerin ya dogruca veya Ziraat Miidiirii ve Memurlart ve mahalli N f k A I • d 
MiHkiye memurlart vasttasile Mektep Miidiriyetine ii~er k•t'a fotograf a a v e a etJn en • 
ve vesaikile baistida miiracaat etmeleri, l8.z1md•r. • 

5 - Mektebe kabul edilen efendiler kayJtlariDl miiteaktp tahsille- 500 adet tirfon anahtar1, 40 adet 5 kiloluk tas~I varyozu, 40 adet 
rini terkettikleri mezun olduktan sonra hiikumetin liizum gosterdigin-, telgraf~t telbiikecegi, 40 adet telgraf~I mengene;ile 1500 adet balast 
de ii~ sene mecburi hizmeti kabul etmedikleri takdirde kendilerine yabas1 kapah zarfla miinakasaya konulmu,tur. 
yap1lan masarifi nizami faiz]e tedi ~e edeceklerine dair «Noterlikt~'l» Miinakasa 28/10/931 tarihinde ~ar\lamba giinii saat 15 te Ankara'da 
musaddak kefaletname vereceklerdJr. Naf•a Vekaleti binasmda yaptlacakttr. 

1931 eylfl.Iiin 7 lnci pazartesl giinii saba
hi saat 10 da Galata'da Karakoy'de Kara
kiiy palasm 4 iincil dairesinde mevcut 
ya.z1haneye alt e~yalar terld tlcaret miina
sebetile miizayede suretlle satxlacaktlr. 
Haklkt Amerikan yazlhaneler, kristalh 
mlnistr yaz1haneler, klas<irler, sandalye
ler, 3 parc;adan miirekkep haklkl va~et 
takxm1, yaz1hane koltuklarl masalar. kii· 
tiipaneler, dolaplar, mu§ambalar, yazt
hane e§yalan, diiner kiitiipaneler, haiilar, 
caml1 bolmeler, kolonlar, portmantolar, 
elektrlk avizeler, yazxhane takrmlan hay-
11 yazx k~~1tlar1 ve salr e~yalar. 519 nu -
marai.J. kapall miikemmel FiAT otomoblli 
miller markah yen! halde para kasas1 
Smith ve Chner markall yaz1 makineleri 
i2mir hahs1. Pey siirenlerden 100 de 25 te
minat ahmr. 

Bu kefa~etname .. s~r~ti ~zmir ~ronova'da Mektep Miidiriyetinden ve Miinakasaya i'tirak edeceklerin teklif mektuplar1m ve muvakkat te-
l istanbul Z1raat Mudmyehnden Ita olunur. minatlarmt ayni giinde saat on dort bu~uga kadar munakasa komisyo

Zayi : Klltc;alipa§a Ahzx asker !fUbesln
den almi§ oldugum terhls tezkereml zayl 
ettlm. Yenlslnl Qlkaraca~lmdan esklsinln 
hiikmii yoktur. 

Refahlye kazasmm Klzm ibi§ karl -
ye.slnden Selman octullarmdan Yu • 

11111 otlu Bt1aey1n: 822 -

Kocaeli Ba.vtar iidiirlii~iinden: 
. Yaru~ Enciimeni alisi namtna 18/9/931 izmit'te at kol}ularma bal}
lanacaktu. 

1 - Kay1t muamelesi 13/9/931 de ba,layip 15/9/931 akl}amma ka
dar devam edecektir. 
2- Diger tafsilat Yarlf Enciime~i i.lisinin 931 senesine ait prog • 

r§mmda miinderi~tir. 

nu riyasetine vermeleri laztmdtr. Taliplerin Ticaret Odalarmda mu
kayyet bulunmalarr ~arthr. Taliolerin miiru•kasa sartnamelerini bir 
lira mukabilinde Ankara'da Nafta Vekaleti ln~aat dairesinde, lstan • 
bul'da Haydarpasa Liman lsleri Mi;<1iir1iiJ>iinden de tedarik edebilirler. 

T 1p F akiiltesi Reisliginden: 
Ttp Fakiiltesi seririyab nisaiye ve veladiye asistanl•i• niiinnaTdir. 

)'aliplerin f.akulteye mura~atler.i liizum.u il~ olu~lq • ../ , ~§.81 

KADIKoY 
Erkek Lisesi MiidiirliigiinCten f 
Mektebimizde tam devreli lise 

te-tkilab yap1lm1f ve 1/9/931 ta· 
rihinden itibaren kay1t muame • 
lesine batlanmt' oldugu ilan o • 
lunur. 

SAINT BENOIT PROVIDENCE 
Ktz tali mektebi 

Tedrisata 14 eylulde ha,Iana
cakhr. Her giin kaytt muamelesi 
yaptlmaktadlr. lkmal imtihan -
lar1 17 ve 19 eyliilde icra edile • 

caktir. 
Mudiriyet 

Uskiidar altmct icra daireainden: 
Bir borc;tan dolayt mahcuz ve pa • 

raya ~evrilmeai mukarrer bir adet 

gayrifaal 820 modeli 16 numarah 

binek Benz markah otomobilin 

10/9/931 tarihine miisadif perfembe 
giinii aaat 9 dan 11 e kadar Oskiidar'• 

da 8\ilbiilderesi'nde Kuyulu aokak i
~erisinde meydanhkta a~rk arttrrma 
auretile sahlacagmdan talip olanla • 
rm yevmi ve vakti mezkiirda mahal• 
Iinde haztr bulundurulacak memura 
miiracaatleri ilan olunur. 

istanbul'da Sirkecl'de Linoz ApartiDia
nmda mukim §Ofor Mustafa o~lu All 
Efendlye: 

istanbul ti'c;nci.i icrasmdan: 
Hiiseyin Avni Beye zimmettnlz olan 

bailam (1065) lira matlubunu m.aamasarif 
ve iicreti vek!let haciz yolile tahslll hak
kmda vakl takip talebi tarafmtza. gonde· 
rilen iideme emrine miiba§ir tarafmdan 
mezkilr mahalde olmadtgmxz ve ikamet
gahimzm mec;hul bulundugu gosterllml§tl.r 
ve ilanen tebligat iafsma karar verllmil!tlr. 
Tarihi ilandan itibaren blr ay zarfmda 
mi.iracaatle blr itiraz dermeyan eyleme -
niz ve am takip eden seklz giin 1~inde 

borcu eda veya borca kat! miktarda em• 
val ve saire gostermediglnlz takdirde hak· 
kmlzda g1yaben muamelati icralyeye de• 
vam olunacag1 mezkilr odeme emrlnin teb• 
l!gi makamma kaim olmak iizere 11An 
olunur. 

Sahibi: Yunus Nadi 

umumi ne§rlyat' tdare eden Ya21 i§lert 

mildii.ril: Kemal Salih 

l."'rtlJI%1%M~ N If~ !'l!r~ A,__ , 
I'IP""''"~ J 



SRKiZiNCi SENE 

1t:!lael'ftuharrh"a 

VUNUS NADI! 
fr-·······1aoAiliii:\N'ESi7 ........ ~. 
i Dftyunno01umiy~ kaJ11NlDda daimi •attsosa i' 
i Telg;af: Istanbul C~h-;;riye& ~ 
!-.-~~--~-~-~~=-~:=.~~--~! Telefon · ea,muharrlr : 22368 

• Tahrlr mlldUrll : 23236 
lchiM mUdUrU 22365, Matb•a 1204 721 

as 
' 

e il Atina'ya 23 Eyii • I e 

PAZARTESi 7 !YLOL 1931 

ABONE ~ERAITI 
~· .. ·························-··-·········-· ......... ~ MODDET: i T0RKIYE ICIN i HABIC ICIM l 
i Seoeligi I 1400 Kr. f 2700 Kr. ! : . i . 
! 6 Ayh~ f 750 Xr... 1450 Kr •• i : i t- . 
·~ .. ~!.~.~.!.~.:.-.~~.~ .. L:!~~.~·'J 

NOshal'!ft her yerde 
sc: S Kuru~ur ~ 

ece 
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Eski- Yeni Tahkikat tamik ediliyor Basvekilin Belediyenin yeni tasa~l:;~lllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Arasznda d ' 
Miicadele 1-Iereke' deki yangtn an Atina __ se_Yahati 

E"MiJSi'R"BiR'~ Zaman zamsn ara· 
~ MOCADELE; baya bindiginiz var 
• ........................ : m1? Memlekette ta-

bii hala arabalartn ~ah,bgt 
yerler var, ve ~oktur. Me • 
seal Eski\lehir'de hemen he • 
men taksi otomobili yok. Varsa bile 
belki az -.ok mesafeli c:ivarlara git • 
mek i-.indir. Orada fehir i~inde veya 
oyle be, on kilometrelik mesafeler
de ifliyen hep bizim eski aUt araba • 
lardtr. Fakat meseli. fstanbuJ'da, 
Ankara'da ve diger bazt yerlerde o· 
tomobiJ arabaya galibiyet ili.n etti. 
0 bizim eaki vasttalar kohne ve met
ruk kalarak halkm ekseriyeti tak " 
silerin siir'at kanatlarile u-.maga a· 
ltfblar. ~iiphesiz at c:insinin tslahile 
menul heyetin ho,una gitmiyecek 
olan bu vakia bazt boyle yerlerde 
i,te bu auretle mevki almtf bulunu • 
yor. 

Hatta bu kadar degiJ, daha fazla: 
Otomobil aynlart olan kamyonlar ve 
otobiisler bir ~ok yerlerde timendi • 
ferlerle rekabete ~tkt,mtf olduktan 
sonra son zamanlarda lstanbul'un 
halka mahaua eski ve bi.iyi.ik vesaitini 
de yere vurmaga te,ebbi.is etmit bu
lunuyorlar: 

Soylendigine gore Halic; vapurlart 
fiddetli bir kamyon rekabetine rna • 
ruz bulunmakta devam ediyorlar. 

Beyoglu'ndan Biiyiikdere'ye if • 
lemege ba,ltyan otobiialer ~irketihay
riye'yi bali. bitmiyen olduk-.a ehem
miyetli bir teli.fa diiti.irmuflerdir. 

tlskiidar tramvayt daha yeni yeni 
tutnmaga ~ahttrken otobiislerin fid
detli rekabeti karttatnda f&fktnhk 
Gemleri &'ec;irmektedir deniliyor. 

Kadtkoy'iinden Pendii'e dogru ya
pJlan aafalt fOSa orada otobiis kum
panyalart dogurmuftur. Bunlar da 
'iiphesiz bir taraftan banliyo fimen
diferinin, diger taraftan Seyrisefain 
vapurlartnan mUflerilerini aftrtyor • 
lar. 

Ortadaki tehlikeye karft ali.ka • 
dar idare ve tirketler aktllarma ge • 
lebilen tedbirlerle mukabeleye '<3 • 

htmagt derpif etmif ve etmekte go· 
riiniiyorlar. ~irketihayriye'nin daha 
miikemmel otobiislerle, ortaya c;tkan 
:ve t<Jkacak otobus~iileri matetmegi 
diitiindiigu rivayeti d vam etmekte· 
dir HI' k · .. a 1c; umpanyall vapurlarmt 
motorle tahrik etmekten faide umu
yo~uf. Anadolu hattmm da kendi • 
ne gore bazt tedbirler aramakla mef• 
gul oldug"u .. l • 1 . 'd k' t • soy entyor. zmtr e 1 z-
:•r • Aydtn fimendifer kumpanyaat 

at iizerinde raylar iizerinde giden 
otobiisleri itletmege batlamtf bile. 

Bu son fekil Avrupa'mn baz1 mem· 
leketlerinde iktisadi bir di.ifi.ince ile 
coktan tatbik edilm,.kte olan ve tat· 
bikmdan faide dahi t<Jkmtf bulunan 
bir aistemdir. 

Biitiin bu kartJltkl• miicadele ve 
mukabele tedbirlerine funu da ili.ve 
edelim de liste tamam olaun bari: 
Kamyonlarm ve otobiislerin ayakla
r•na karpuz kabugu yerine c;ivi koy· 
mak! 

Li.atik tekerleklerin en can ahc1 
bir diifmant yollar iizerine diitmiif 
.. veya fimdi yaptldtgt gibi ablm,,! • 
olacak hactyatmaz ~;ivilerdir. iki 
u-. gelen ge~enle c;abucak yolun ren
gini alacak olan kiic;iik t<iviyi 30-40 
kilometre giden, hele bizimkiler gibi 
•iir'ati kamyon ve otobiislerde dahi 
S0-60 tan allagl di.isiirm:vPn sofor • 
ler goremezler. Li.atik tekerlekler 
!rivilerin iizerinden ge~ti mi, ~ivi las• 
tig" b • d l"kl • • , e atar, ve ac;acagt e 1 e tc;ert• 
d k' e 1 mahpus havaya bir pencere 
•-.ar. Mahpus hava aiir'atle ka~maga 
talip bir tazyik i~indedir. Hava bo • 
falmaga baflaymca araba hapt yut· 
lnustur: Pan! 

I • Araba durmah, artzaya ugrtyan 
ast'k • ,1 tekerlek c;Jkar~lmalt, varaa ye-

hta, tak I J . • n 1 rna 1, yoksa dehk tam1r olu-
~~rak tekrar hava doldurulmalt. Va-

'Yete .. kik !lore 10 dan li.akal 25-30 da-
;Ya kadar siirecek bir ameliye. 

Cek ~~ir 'YapJ)dl. Haydi yola diye • 
ker:~~lz, Ya bu i.rtza iki iic; defa te.e ur ederae? ltte o zaman otobi.ia 

' )'olc'Qlar ~a, tofQ.r de beli.niD l!ii• 

kimler mes'ul tU.tulacak ____ .... _ 
F abrika bek~ilerinin bir ktsmt ihti • 

lattan menolundular \ 

Hereke tabrikasmda yanan dairelerden bfrtntn c!ahtll 

Hereke fabrikastnda zuhur eden keti ekaperleri heniiz ,ehrimize av • 
yang1n hakkmd& tahkikatta bulun· det etmemitlerdir. 
mak iizere Sanayi ve Maadin Ban· Eksperlerin verecekleri rapor 'V!l I 

Seyahat tarihi bir ka~ 

giin evvele abntyor 

Baevekil lsmet Pasa Hz. ile 
Hari~iye V ekilimiz T ~vfik Rii~tii 
Bey Yunan Ba,vekili M. Veni • 
zelos'a iadei ziyaret i~in eyliiliin 
28 inde Istanbul' dan Atina'ya ha
reket edecekler, Atina'dan da Pet· 
te'ye gideceklerdi. 

Aldtgtmtz maliimata gore 11 
tetrinievvelde Istanbul' da topla- ' 
nacak Balkan konferansma ye • 
titilebilmesi i~in bu seyahatin da
ha evvel icrast zaruri goriilmiif· 
tiir. 

Seyahat ayin yirmisi ile yirmi 
ii~ii arasmda vuku bulacakttr. 

Arada fazla zaman kalmadtgt 
cihetle seyahat haztrhklart tim • 
Cliden batlamtftlr. ··············· ............................................ . 

He yeti Vekiller 

diin top Iandt 
Hariciye Vekilinin tel • 

graflart tetkik edildi 
kaat tarafmdan tayin edilen heyeti adliyenin yapmtf olduju tahkikat il 
fenniye ile fabrikanlD aigorta edil • netic:esinde zarar miktart anl&ft.mtt•4(J,, Ankara 6 (Telefonla) - Vekil-
digi firket ve miikerrer aigorta fir • <Mabadt 3 iLncU •ahtfec!e) 1er Heyeti aaat iic;te lsmet P,. Hz. nin 

•••••••••••••••••••••••••••········••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••············· •••••••••••••••• riyaaetleri altanda toplandt. Vekiller 

HUSUSAI komi·syon l•kti·sad"I adenu· g~ vakte kadar vekaletlere ait itleri 
miizakere ettiler. Bu meyanda Ha • 
riciye V ekiJinden gel en telgraflar1n 

.. z proJ· esini tetkik edecek ~. tetkik olundugu tahmin edilmek· 
tedir. 

Batvekil dalla evvel Hariciye Ve
kaleti Vekili $iikrii Kaya Beyle bir
likte Hariciye Vekaletine giderek 
bir miiddet metgul olmuftur. 

Tiirkiye ile Almanya ve italya proje· 

nin tetkiki fikrine miizaheret ettiler 

Litvinof t~kllfini geri al-
1 

mak tehdidinde bulundu 

Cenevre 5 (A.A.) - Avrupa Birli- J 

gi hakktnda tetkikat ic:rasma memur 
komisyonun son celsesi dort aaatten 
fazla devam etmittir. Bu celse, Sov · 
yet heyeti taraftndan verilmif olan 
iktisadi ademi tecavi.iz projesi hak • 
kmdaki miizakerata tahsia edilmif • 
tir. 

M. Curtiua ile ltalya ve Turkiye 
heyetleri hususi bir komitenin tayini· 
ni istediklerinden ve diger taraftan 
Lord Cecil, butiin devletleri ali.kadar 
eden Sovyet projesinin, Mecliai Ke· 
birin tasvip etmesi fartile, tetkik e • 
dilmek uzere Cemiyeti Akvam ikti • 
aadi komitesine tevdi edilmesi sure· 
tinde M. Matta taraftndan aerdedi • 
len teklife miizaheret ettiginden ta· 
mamile usule ait uzun bir tak1m mii· 
nakatalar cereyan etmi,tir. 

M. Litvinoff, projenin iater ikti • 
sadiyatcr1lardan miirekkep olan Av • 
rupa Tali komitesince, ister huausi 
bir komitec:e ve fakat her halde tet· 
kik edilmesini istemif, arzusu tat • 

Projeslfifii tetkfk ec!flmesinde urar ve 

meclisi tehc!it eden Ru.ava Haricftle 
Komiseri M. Lftvfnot 

min edilmedigi takdirde teklifi geri Jere karfl tecaviizlerde bulunmak ic;in 
alac:ag1 tehdidinde bulunmuflur. haric:i ticaretinin inhiaar1 arkaatna 

Lord Cecil, oltimatom mahiyetin- 11gmmaktan ibaret hususi bir iktitadi 
deki bu tehdid! protesto etmi,tir. sisteme sahip bir devletin manevra • 

Bunun iizerine M. Flandin, usul Jarma karft koymak ic;in, mukahil 
mes'elesinin esas itibarile ehemmi • tekliflerde bulunacagtnl aoylemittir. 
Yehiz oldu;;.unu beyan ve mevzu t;a- , " Nihayet komiayon M. Curtius un 
his teklifin iktisadi hart;e nihayet ve· 
remivecegi miitaleastnl aerdeylemif • teklifini kabul etmiftir. Bu teklif mu· 
tir. Mumailevh, bu proje tetkik edil· cibince Avrupa komisyonu taraftn • 
diP.i 7.1\man Fransa'nm kendisini ec• dan vi.ic:ude getir\lecek huauti bir ko• 
n~bi devletler tarafmdan ittihaz e • mite mea'eleyi tetkik edecektir. Bu• 
dilmis olan miidafaa aistemlerinin nun iiz:erine komiayonun celaeaine hi-
mAP.duru stibi Sl!'ostererek l;;u sistem· tam verilmittir. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
yugiine ugramtflardtr demek olur. yerine yenilerinin getirilmeei de bir 
Laatik tekerleklerde en miiz'i~ hal o kadarhk daha ahnteri milli altt • 
bu ?ibi panlardtr. ntn memleket haricine gonderilme• 

Ha!buki bu miica'delede milli aer· aine miitevakktf hulunur. 
vete ait miithit iktiaadi zararlar da Demek ki bu miicadele feklindeki 
vardtr. Etek dolusu altmla • evet, mea'ele yalntz giiliinc; degil, biraz da 
altmla, rriinkii kamyonlar, otomobil- muztr ve hatta fecidir. Ve miieadele 
ler, otobiisler ve onlartn Jevaztml oyle bir yola dokiilmii,tiir ki ,imdi 
yalmz altmla sattn ahnabilen mata· arttk onun daha ziyade vehamet ve 
lardtr • her hangi bir suretle isti • fec:aati ile karfl karflf& bulunuyo• 
malden sak1t olacak vec;hile harap ruz. Biraz daha tamike dejeri olan 
diittiik~e milli servetten o kadar bir bu mes'ele iizerine tekrar gelecegiz. 

~~~tm ~ava~a sitmi.t elU!"J ~ onlara~ - lUNJ)~ NAQl 

lamet Pf. nm aym yirmisine ka • 
dar Ankara'da kalacaklart zanne • 
dilmektedir. 
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MEMLEKET MEKTUBU 

lzmir 'lilerden 
sua/ 

bir 

Ba,yaztc1 Efendi, 
Taze meyva ihrac:J;.,.tn ehemmiyeti 

iizerindeki yaztmzda misal olarak 
Yunaniatan'm bu ife atfetmege baf· 
lam,, oldugu k1ymetten bahsediyor
sunuz. Bu yazmtz bende gec;en se · 
neye ait bir habra uyand1rd1. Buna 
habra diyecek yerde muamma de -
mek belki daha muvaf1k olur. <;:i.inkii 
onun athhatine bizzat kendim kani 

• degilim, <;:iinkii mes'ele esasen ina
n•lacak gibi bir fey degil. Fakat za· 
mantnda ondan o kadar 1srarla bah
aolundu ki inanmamak ta mi.imkiin 
degil. Huli.sa inan1lmaz ve inan1hr 
bir hadise, yani muamma. Acaba 
aizce bunun halline bir !rare bulu • 
nur mu? Kafamm bir ko,esinde c;o • 
reklenen bu ukteyi c;ozmekle haki • 
katen rahat etmit olacagtm. 

Mea'ele fU: Gec;en sene lzmir'den 
gec;iyordum. Kordonboyu'nda bir 
nargile c;eki,tireyim diye arana ara· 
na Salih Beyin oteline kadar uzan • 
Mlftm. Mevaim de steak idi. Orada 
ogrendim ki meger ,imdi lzmir'de 
nargile ic;mek ic;in aksi istikamete, 
hiikumet konagt havalisine dogru 

<Mabadi 3 ii.ncii sahtfedel 

Yeni Giin'de 
Y akmda batbyacak yeni 

tefrikalar 

Oliiniin gozleri 
Mahmut Yesari'nin en gu:z:el 

milli romana 

Tiirk toplarznzn 
Ate~i Altznda 

Canakkale miidafaasmm en 
heyecanh giinii 

Nakili: Abidin Daver 

Sarayburnu park1nda eg
lence tesisab yap1lacak 
Gazi heykelinin 

sahile nakli 

-----
bulundugu yerden 

dii~iiniiliiyor 

Gazi Hz. nin heykeli, i$te 'bOylece a{1a 9lar arasmda kaybolarak yalnt::l kaidesi 
gorilnme ktedir 

Belediyenin Sarayburnu par • 
kmda yaptmlacak yeni tesisat 
i~in biiyiik bir program haztrla • 
mt~hr. Bu programm tatbiki do-

laytsile park hu sene eski miiste· 
eire, muvakkat bir mukavele ile 

I 
ancak bir sene i~in ihale edilmittir. 

<Mabadt 4 ilncu sahifedel 
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M. Venizelos Bogazlar mukave· 
lesi • tadilini ·stemis? 

' 
Maksat, Rus gemilerinin Bogazdan kon-

trolsiiz • • 
ge~me_ e _·1n1 menetmekmi. ! 

l 
'i 
) 

H' A :D 0 L U 

M. Venizelos taratmdan Rus harp gemtle rtnin kontrolsua gtrip {nkmamalannzn 

istenildigi rivayet edilen Bogaz'lar 

Bulgar gazetelerinin verdikleri mi~tir. 
habere gore Yunan Batvekili M. Bu mes'elelerin en miihimmi 
«Venizelos» un Sinaya'y1 ve Biik- Karadeniz'de seyriisefer mes'e· 
re,'i ziyaretlerinde Romanya ile lesidir. 

Yunanistan't alakadar eden mii· Transilvanya'da ~1kan Patria 
him mes' eleler miizakere edil • <Lutfen sahife1}'i 9evirinizl 
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Orta tedrisat imtihan1 

Orta tedrisat muallimligine talip bulunan ilk mektep muallimlerin
den on yedi kitinin diin Fen F akiiltesinde riyaziyeden tahriri olarak 
imtihanlart yaptlmt~br. lmtihan evrakmm tetkiki neticesinde mu • 

vaffak oldugu goriilenler orta tedrisat muallimliklerine tayin olu • 

nacaklardu. 
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ATTiL 
MuharTiri: Marcel Brion Miitercimi: Mustala Namrk 

-132-
A tNTfi. end iRe irinde dii$ilniir ken: Roma ordusu deiiil, pa
pas alayt - lhtir1ar beyaz ad am: Papa Leon • Attild ile 

Muhavere - Hiin 'lerin ricati 

Burasmt istila eden Alarik a· 
lelacele terkederek geceleyin kac;:· 

m1~b. V e sekiz ~n sonra esrarh 

bir surette oldii. Harap olmu~ bir 
~emleket ic;:inde, ihtimal ricati • 

miz pek miiskiil olacak. Sark tm

paratoru yeti1tiili halde, halya'nm 
a,ag1larma kadar inmek kim hi • 
iir ne kadar tehlikelidir? 

Attila miitereddit 
Attila tereddiit ediyordu. Gani-

metlerle yiikl~ arabalarm elinden 

c1kacagma pek endi~e etmiyordu. 

Onun gayeai pek geni,ti. lkinci 
Clefa ricat eylemek onun gururuna 

ag1r geliyordu. 
Edekon: 

- Roma'ya girmiyecegim. ln
sanlardan bir korkum yok. Kor· 
kum hep ili.hlarmdadu. Derken 

Orest: 

- Ordumuz az ~ok dinc;:ken, 

az c;:ok kuvvet ve kudreti yerinde 
iken Roma iizerine yiiriiyelim. 

Diyordu. 

Attila'ntn uzun miiddettir falct· 

lara miiracaat ettigi yoktu. Onla

rtn daima haytrh dedikleri fa11ara 
arbk inanmtyordu. Eme11erine 
mugayir bir tefe'iil, kendi 

nefaine olan itimadtnt bozacak ka

dar miieasir olabilirdi. ~imdi Ro
ma'yJ eli ic;:inde imif gibi gorii • 

yordu. ~ocukken orada ugrad1g1 

ziJJetleri ve intikam almak ve sa· 

raylarm1 y1kmak ic;:in ahdii pey • 
mant ve Roma'mn kiliselerini, 

zafer taklarmt hahrhyordu. He· 

men ele g~rilmek iizere iken, 

bu kadar giizel bir tiki.ri btrak • 
mak bir delilik degil miydi? Fa· 

kat ordusunun askeri ktymeti a
zaldJgint farkediyordu. Arka -

smda her tiirlii bozguna ugrtya • 

bilir, ac;: ve zaytf bir izdiham sii

riikledigi zehabma dii~miittii. 

Roma'mn da kendini miidafaa e· 
decegi muhakkaktl. 

Ziyaret~iler 

Hep boyle tereddiit ic;:inde iken 
birdenbire nobetc;:ilerin hayku • 

malar1 ititildi. Tozdan bulutlar i
c;:inde elbiselerinin madeni par • ... 
lakhklart akseden bir ordu Min-
eio'ya yakla,tyordu. Bunlar Ak • 
roventum Mamboleium suyunu 
gec;:mek iizere bulunuyorlard1. At
tili. sevincinden bagudt. t,te Ro

ma'hlar bu karars1zhga nihayet 
vermek ic;:in cr•kmt. bulunuyordu. 
Harp hazuhg1 emrini verdi. Ayni 

zamanda zabitlerinden birini diif· 
man ordusunun kuvvetlerini an

lamak iizere ketfaf olarak ileri 
aonderdi. 

Ordu degil, papaz alayi 
Bir ka~ saniye ic;:inde, Hiin or

C:Iusu aaft harp nizamm1 ald1 ve 

Mincio'ya dogru ilerledi. Biraz 

sonra gonderilen keftaf geri don· 
'dii. Metropolitlerden ve din a· 

damlarmdan miirekkep ve ilahiler 

okumakta olan bu sili.hstz kafile

nin halini anlattJ. Ba,Iarmda, u

zun beyaz sakalh, beyaz giymif, 
beyaz ata binmit bir ihtiyar adam 
vardt. 

gazetesi bu hususta diyor ki: 

«Turkiye ile Rusya arasmda 

mevcut dostluk muahedesi muci

bince, bu iki hiikumet Karade • 
niz'deki kuvvetlerini istedikleri 

gibi takviye edebilirler. Mosyo 

«Venizelos» Rus Sovyet harp ge
milerinin Bogaz'lardan kontrol-

suz gec;:melerinin men'i i~in Bo
gazlar mukavelenamesinin tadili 

husuaunda beynelmilel salahiyet· 

tar mehafilde mii4terek bir te • 

tebbiiste bulunmagt Romanya'ya 
teklif etmi~tir. Bu suretle bir ta-

. .n.. ii• ~ inl..etieri, diier 
taraftan Romany& ve Yunauis • 

Attila orduyu durdurdu. Arka
amda bir kac;: aiivari oldujlu halde, 

trmaga dogru yiiriidii. Zabitin 

otetarafta gordiigii cemaati ken

disi de gordii. Riizgi.r, hafif hafif 

bayraklarm1 hareket ettiriyor, u

zun degneklerin ucunda hac;:lar 

sallamyordu. Buhurdanlarm du· 

mant yavaf yavaf yiikseliyordu. 

Altm itlemeli elbise ile metrepo

litler, koyu siyah elbiseli rahip • 
ler, beyaz adamm etrafm1 c;:evre· 

liyordu. Onun arkasmda beyaz 

kocaman yelpazeler goriiliiyordu. 

lrmak burada dardt ve gec;:it 
verebilirdi. Attili., abnt auya aiir· 

dii. Sonra durdu. Uzun uzun ih-

tiyara bakh, ve tiddetle bagud1: 

- Adm ne? 

bir sea: 

-Leon. 

Dedi. 

V e butiin cemaat ili.hilerini 

kesti. 

Hiikumdar1n1n arkumda olan 

Edekon mtrtldandl. 

- Leon yani beyaz pleli bir 
asian muhtetem ve korkun~ bir 

ihtiyar asian. 

Attila, akan suyun ortasmda, 
tereddut i~inde idi. Birdenbire 

trmagt gec;:ti. Diger sahile ayak 

bas b. 

Metrepolitler ve papa, cemaat· 

ten ayrtldtlar ve Hun hiikiimda -

rmm huzuruna geldiler. Attili., 

oniinde, ihtiyarJ yalmz ba,ma go
riiyordu. Bu, kuvvetli bir dinin 

aahip ve hakimi gibi timtekler ve 
yaldmmlarla mucehhezdi. ~ehri 

bai•tlamas• ic;:in Trova onunde 

rahip Kurd'un ricasm1 takiben 

kendisini ricat ettiren korkuyu i· 
c;:inde duydu. 

Roma riihbam, yart seale, iii. • 

hilerini okumaga batladdar. lr

magtn diger sahilinde kalmtt 

Hiin'ler, beyaz adamla konutmak
ta olan krallarma baktyorlardl. 

Bunlartn yekdigerine ne dedikle· 
rine kimse vak1f olmadt. Fakat 

Attili.'nm ihtiyardan uzaklatb • 

gt, umagt gec;:erek dort nala eski 

yerine dondiigu goriildii. Zabit • 
lerine bir ka~ k1sa emir verdi. Or-

du yartm ~ark yapb. Yukar1ya 

dogru ~1kmaga batladl. Ve orta· 
dan kayboldu. 

~~o\ 

Papa Roma'ya gelince, Valell· 
tiniyen'e: 

- Allah'a tiikredelim. Bizi 
pek buyiik bir tehlikeden kurtar· 
dt. 

Dedi. 

Aetiua umumi sevince ittirak 
etmiyordu. Attili.'nm ani heves· 

lere tabi' c;:abuk miiteessir olan 

hurafeli ruhunu biliyordu. Her ne 

kadar onun ricati ltalya'y1 ani bir 

tehlikeden kurtarmtfb. Fakat 

tehlike bakiydi. Attili. hemen av-

cuma girmif bir avt kolayca bJrak
mtyacak ve buralara tekrar ge -

lecekti. 
• Mabadt var -

tan bahri kuvvetleri araamda bir 

muvazene tesiai mea'elesi hakkm

da miizakereler ac;:tlmtf olacakttr. 

Bu mes'ele ile birlikte, Bulgaris· 

tan'da mevcut oldugu iddia edi

len hareketler dolaytaile Rusya ile 

yeniden ticari miinasebata gi

ritilmesi mea' elesile de iftigal e • 

dilecektir. 

Balhk hiikumetlerile Lehistan 

ve Bulgaristan'tn, Rusya'ya karf• 

takip edilecek miiflerek siyaset 

etrafmda anla,malart, Yunanis • 

tan ve Romanya'y1 pek zi7ade •· 
lakadar etmitlir. 

( Sehir ve memleket haberleri )' 
~----------------------------------------

Si)rasi icmal 
~ehir biit~esi ve II12 ·~;;:Y@-;.~~R· fDariilfiinun har~la- Papabk ile fa,izm bari,tl 

• • • • I Katolik aleminin reisi Papa ile Fa· 

esaslart Sen neredeydin Ey r1 1k1 m1sb artt1 tizm barlttt ve bir itilaf aktolundu. 
~i fki aradaki ihtilaf katolik hareketi 

tasarruf ..... ' 

Y ollar· mektepler tasar • 
ruftan istisna edildi 
Vergilerin azalmast iizerine Be • 

lediye varidatJ da tenezziil etmit ve 
hu yiizden Belediye biitc;esinin yeni
den tetkikine liizum haad olmuflU. 
Belediye Daimi Enciimeni biitc;enin 
tevzini ile me~gul olmaktadtr. Be • 
lediye hiit~enin muvazenesinden ev· 
vel yap1lacak tasarruflarm hidemah 
umumiyeyi sekteye ugratm1yacak i~· 
ler iizerinde icrasma karar vermi~ • 
tir. Bunun ic;in Belediye hiit~esinde 
fazla tasarruf yapJimtyacakbr. Biit· 
~enin Vilayet ktsmmda daha fazla 
tasarruf yap1lacakbr. Daimi Encii • 
men evvela fehrin ihtiyac;lar1n1 tet • 
kik ve tesbit etmi~tir. Bu hususta C. 
H. FtrkasJ kongrelerinde teshit edi
len ihtiya~ listelerinden ilham ahnmlf 
ve tuarrufta iki miihim esash ife 

dokunulmamast miinasip goriilmii' • 
tiir. Bunlar da yo) ve mektep ihtiya· 
c1d1r. 

Maarif ve yol vergileri varidatt• 

mn dogrudan dogruya hu i,Iere tah· 
sisi takarriir etmi,tir. Fakat mektep 

in~aah c;ok maarafh oldugunibn tah· 
sisal gene kifayet etmemektedir. Fa· 
kat mektep in,aahm durdurmaktan 

ise, insaat tarztmn degistirilmesi mii
nasip ~ori.ilm\i$ ve bu hususta yapl· 
Ian tetkikat iyi neticeler vermi,tir. 

flk mektepler, eskisinden dalia ucuz 
olarak yap1lacak, bunun i~in yaln1z 

binalarm tipi degistirilecektir. Fen 
heyetinin bu huausta yaphg1 planlar 
kabul edilmi,tir. 

Yol in,aatma gelince, BeleC:Jiye liu 
in,aatta kabil oldugu kadar tasar· 

rufa riayet edilmesini kararla~ttrmtt 
r 

ve heyeti fenniyeyi tetkike memur -

etmittir. YoJ in,aab da uc:uz fer(! 
albnda yap1lacaktu. ~ 

Difer in,aahn da tatil edibneai 
ic;in ~are hulunmu,tur. ihale edilmit 

veya ihale edilmek iizere bulunmut 
olan in,aata devam edileeekt~r. Val. 

n1z tediye fartlan degittirileeek ve 
uzun vadelerle tesviye edilecektir. 

Bu ciimleden olan Sultanahmet'· 
teki a1hhat itleri binasmm tadiline, 

Kad1koy halinin garaj haline ifra • 
g1na ve lstinye'de itfaiye benzin de

posunun intasma devam edileeektir. 
Bunlarm hedeli hir iki senede veri· 
lecektir. 

~~lfl)ftr l$~tetrH 

Dilencilerle mDcadele Biirosu 
a~1lacak 

Dilencilerle esash surette miica• 
dele etmek i~in bir biiro tesiaine ka
rar verilmittir. lttihaz edilen biitiin 
tedhirlere ragmen otede beride bir 
~ok dilencilere tesadiif edilmektedir. 
Tesis edilecek b\iro emrine kafi mik
tarda zab1tai helediye memuru veri· 
lerek daimi bir miicadele yap1lacak· 
hr. Bu hususta hir de nizamname ya· 
p1lacakhr. 

Adalarln elektrikle tenviri 
Biiyiikada'mn elektrikle tenviri i • 

cin yap1lan haz1rhklar bitmek iizere· 
dir. Elektr;k tirketi tetrinievvel orta• 
larma dogru Adaya cereyan vere • 
cekitr. 

VJD~ye~~~ 
Devairde mesai saatleri 

Tetrinievvelde devair mesai saat
lerinin degi,mesi muhtemeldir. Bu 
salahiyet vilayetlere tevdi edilmif 
oldugu cihetle mesai saatleri aabah· 

lar1 daha erken ite ha,Iaylp akl)am· 
lar1 daha erken nihayet verecek fe· 
kilde tanzim edilecektir. 

v~ 

Etabli Rumlan davet 
Muhtelit Miihadele altmc1 tali 

komisyonu riyasetinden: 

fstanbul'da hulunan Tiirk tebaasl 
ortodoka rumlardan etabli veaikasl 

almak iizere tstanbul'daki tali ko • 
misyonuna heniiz miiracaat etmemit 

olanlara etablilik s•fatlar1nm tetkik 
edilmesi i~in mezkur komiayonun 
Mis sokaihndaki kalemJ,.'!'ine miista· 

celen miiracaate davet edildikleri ve 
kendilerine verilmit olan son miih

letin on bef eylul 1931 tarihinde ni
hayet bulacag1 habrlabhr. 

Bu tarihten sonra tali komisyon 
artlk etabll vesikaa1 vermiyecektir. 

Amasya Belediyesi? denilen ve merkezi Vatikan'da bu. 
Eczac1 ve di,~i mektepleri Iunan papas balk tetkilattmn faa • 

Amasya gazetesinde okuduk: 
~ehrin en itlek yerinde hir ~e11me 
varm•t• hazinesinin iistiinde ba • 
k1m:nzhk yiiziinden bir ~ok delik
ler a~llm1,, bu deliklerden i~eriye 
bir ~ok kii~iik hayvanlar, hatta 
fareler diil}mii~ ve oras1 bir mikrop 

~ memha1 halini almtf. Civardaki 
evler, diikkanlar, f1r1nlar bu mii
teaffin auyu kullanlrlarmlf. Niha· 
yet Ziraat Bankast muhasehecisi 

1~ Orner B. kendi kesesinden masraf j 
1 ya~ar~k hazineyi tamir ve tathir ~ 
' ethrmlf. I 
~ Amasya gazetesi bu miinase • 

hetle fU ciimleleri kaydediyor: 

«Omer Beyin gosterdigi insani 
W himmete halk•m•z nam1na tetek • 

kiir etmegi vazife addettik.» 

Omer Beyin tamir ettirdigi ha· 
zine ile suyu telvisattan ve bin • 
lerce insamn hayat ve 11hhatini 
tehlikeden kurtarmas1 iizerine 
boyle hir tetekkiire lay1k olduiu· 
na ~iiphe yoktur. Omer Bey gibi 
hir hay1r aahibi c;1k1p ta hazineyi 
tamir ettirmemi~ olaayd1 balk o 
pis aular1 belki daha senelerce kul· 
lanac:aktl. Amasya olduk~a ehem· 
miyetli hir tehirdir. Ve orada he· 
lediye tetkilah da vard1r ve be • 
lediye olan yerlerde boyle itler ha· 
y1r sahibi Omer Beylerden eVvel 
belediyelerin vazifeaidir. Omer B. 
boyle bir varhk ve yararhk gos
terirken acaba belediye nerede 
imit, diye, 

Soruyoruz! 
rr:rJ!IsJr••••• 

A<a!DDye<dle v~ 
Malh1kemeuerr~~ 

Sahte vesaikle emlak alan 
papaslar 

~I 

Senbenuva papazlar1n1n sahte ve· 

saikle uhdelerine gec;irildigi iddia e· 

dilen emlake ait tapu suretleri mah· 
kemece alilkadarlardan istenilmi,tir. 

Bunlar geldikten sonra mahkeme ka-
- rar1m verecektir. 

Besikta§'ta sillh atanlar 
tevkif edildiler 

Evvelki aktam Betiktat'ta sar • 
hotlukla yedi el silah atan ve iizer • 
lerine gelen zab1ta memurlarma ha· 
karet etmekle maznun Kavak'h Ce • 
mal ile arkada111 Bedri hakkmda miis· 
tentiklik~e tevkif karar1 verilmit • 

tir. Maznunlar tevkifaneye sevkolun· 
mutlardJr. 

Haydutluga te§VIk davas1 
Ak,am gazetesinde intitar eden 

cHaydutlar Krah» unvanh bir yaZJ • 
dan dolay1 mezkur gazete aleyhine 
bir dava a~dmlf ve ikinci ceza mah· 
kemesinde -::ereyan eden muhakeme 
neticesinde gazete tahrir miidurii E
nis Tahsin Beyin beraetine karar ve

rilmi,ti. Mabkemenin bu karar1 miid
deiumumilikc;e temyiz olunmu,tur. 

Zab1taya hakaret eden 
miiba§irler 

Sarhotlukla zabltaya hakaret ey
ledikleri iddiaaile mahkemeye verilen 
adliye miihatirlerinden !;ieref ve 
Fahri Efendilerin muhakemeleri diin 
birinci ceza mahkemesinde bitmif, 
$eref Efendi bir ay hir giin, Fahri E
fendi de hir gun hapse mahkum ol • 
mutlardl ... 

Yarm aleyhine a~1lan iki dava 
cYarm» gazetesinde «Mezarhk • 

lardaki kemikler sahhyon )'erlev • 
basile islamm kemiklerine kadar el 
uzahld•g1 tarzmda intitar eden bir 
yazJdan dolay1 Belediye tarafm • 

dan mezkur gazete alevhi"" bir dava 
ac;llmlfh. Yaptlan tetkikat netice • 
ainde iic;iincii mii~tentiklik~e gaze • 
lenin sahibi Arif Oru~ ve me1'ul mii· 
diirii Biirhanettin Ali Seyler hakkm· 

da liizumu muhakeme karar• veril • 
mi' ve evrak ii~iincii ceza mahke • 
mesine tevdi olunmu~tur. 

Baytar miidiriyeti taraf1ndan ha· 
karetamiz ne11riyattan dolay1 Yarm 

gazetesi aleyhine a~1lan davaya diin 
ikinci ceza mahkemesinde haslan • 

.,.~ ze~eai .r sauuc: mtq:iLlt·-.a mes 'u· 
1\i Siileyman Tevfik Bey netriyabn 
hakaretamiz olmadtgml iddia ederek 
mevzuu dava olan gazete niiahalar•m 
mahkemeye ibraz edecegini soyle • 
mi,tir. Bu talep kabul edilerek dava 
talik olunmuttur. 

)iyetini tevsi ve tezyit etmit olma • 
baremi kabul edildi Slndan dolayJ ileri gelmit idi. Fakat 

Dariilfiinun divam diin hiri ogle • 
den evvel ve digeri ogleden sonra 
olmak iizere ik! i~tima akdetmi~tir. 
Birinci i~timada Fakiiltelerce a · 
lmmakta olan har~ ve kaydiyelerin 
iki misline ihlag• hakkmda Fakiilteler 
tarafmdan vaki olan teklif tetkik ve 
kabul olunmu~tur. Bu auretle bu ae· 
neden itibaren kaydiye de dahil ol· 
dugu halde harc;:lar yirmi lira ka • 
dar tutacakbr. Maamafih bu miktar 
gene hiitiin Avrupa Dariilfiinunlarm
ca ahnan miktarlardan ~ok azd1r. 
Yunanistan Dari.ilfiinunu taraf1ndan 
almatl. harc;lar bile hizim para • 
m1zla yetmil} lira kadar tutmaktad1r. 
Divan hundan sonra harem cetvelinin 
tetkikine batlamlf, T1p Faki.iltesile 
Di~c;i ve Eczac1 mekteplerinin cet • 
veli pek ciiz'i tadilatla kabul olun • 
mustur, ve Rasim Ali Beyin itirazlar1 
reddedilmittir. 

Baremin kabul edilen ku1m1 Maa· 
rif Vekaletine gonderilecektir. 

Edebiyat Fakiiltesi baremi 
Ogleden sonraki ic;timada da E • 

debiyat Fakiiltesi miiderrialerinden 
bareme muar1z olanlarm itirazlarmm 
tetkikine ba,lanmlttJr. Sekiz miider· 
ria baremdeki derecelere itiraz etmit 
olduklar1ndan miizakere oldukc;a 
miinakatah olmu,tur. Neticede bu 
k18mm tetkikah ikmal edilemedigin • 
den, yar1n tekrar bir i~tima yapllma
ama karar vcrilmittir. 

Divan her husuata fakiilteler tara
fmdan verilen kararlarm aksine bir 
karar vermemek tarikini iltizam et • 
tiginden harem me1'elesinde de ayni 
tekilde hareket etmel{i iatemekte . 
dir. Maamafih Vekalet tarafmdan 
vaki olan itirazlarm da bunlarla te • 
lifine c;alu~dmaktadtr. 

Sekiz miiderris taraf1ndan yap1lan 
itiraz1n ayr• ayr1 tetkiki icap etti • 
ginden Edehiyat F akiilteai buemi • 
nin yarmki i~timad.- "" ikmal edile • 
tn..,m,.si muhtemeldir. 

M dJrlt e1F ce rr ~rD k 
BOO italyan fa§ist'i 

$ehrimize gelecegini yazd1g1m1z 
800 ltalyan Fa~ist izcilerin bugiin 
sabah saat sekizde muvasalatlari 
bekleniyor. halyan genc;leri Cene· 
ve'den Sezre Batisti vapurile hare· 
ket etmitler, yolda Pire'ye de ugra· 
mJtlardJr. lzcilere muallimleri de 
refakat etmektedir. Sinyor Musoli • 
ni'nin iki sene evvel 11ehrimize gelmit 
olan iki oglunun bu defa da gelme· 
Jeri muhtemeldir. 

Fatist genc;ler bugiin Taksim abi
desini ziyaretle bir ~elenk koyacak • 
lar ve camileri, miizeleri gezecekler 
ve yarm Bogazi~i'ne gideceklerdir. 
Ak~m iistii de tehrimizden miifara
kat edeceklerdir. 

Gelecek ilkbaharda ltalyan gencr· 
lerinin ziyaretlerini iade ic;in izcile • 
rimizin ltalya'ya gitmeleri diifiiniil
mektedir. 

istanbul Ziraat odas1 
Dun istanbul Ziraat Odas1 heyeti 

idaresi i~tima ederek yeni reis ve ka· 
tibi umumiyi intihap edecekti. Fa • 
kat ekseriyet olamad1gmdan ~ar • 
tamba giiniine kalmlfhr. 

istanbul orduya be, tayyare 
daha hediye edecek 

Istanbul Tayyare Cemiyeti vari • 
dab gittik~e artmaktad1r. Teberruat 
bu 11ekilde devam ettigi takdirde bu 
sene istanbul halk1 orduya be;~ lay
yare daha hediye edecektir. Bu au· 

retle tstanbul'un orduya bediye etti· 
gi tayyarelerin miktar1 on ikiye balig 
olacakbr. (Yeni Giin) 

Selim Strn Beyin konferans1 
Yar1n akfam S'aat yedide Selim 

5ll'rt B. Radyoda mutat konferans· 
larmm 34 iinciisiinii verecektir. Mev· 
zuu: cVatan nedir?» 

Bursa - Valova yolunda bir 
otobiis devrildi 

Ge~en ~artamba giinii aktamJ Ya

lova • Bursa yolunda bir otobiis ka· 
zas1 olmu,tur: Yalova'dan hir c;ok 

yolcularla Bursa'ya hareket eden hir 
otohiis Orhangazi'ye yakm bir yerde 

yanh, bir manevra neticesinde dev· 
•• ~icede yolculardan bet 

ki,i yaralanmlttJr. Bunlardan ii~ii • 

niin yaras1 olduk~a agudn. Hepsi de 
tedavi alhna ahnm•tbr. 

Bu yolda itliyen otobiislerin had

dinden fazla yolcu aldJklarl haber 
veriliyor. 

hakiki sebebi ihtilaf, ltalyan gen!t • 
Jigine verilecek terbiye ve gosterile• 
cek istikametten dolay1 katolik pa• 
pazlar1 ile Fatistler aras1nda ote • 
denberi devam eden rekabettir. ka· 
tolik papazlar azas1 bir milyon se • 
kiz yiiz bin kitiye balig olan katoliiC 
gen~lik tetkilahna mensup gen!tlere 
dini akait ve telkinat iizere terbiye 
veriyorlar. Azas1 iki milyon sekiz 
yiiz bin olan Fatist gen~lik tetkila • 
tina mensup gen~Jere dahi dar dev• 
let~ilik esasma miistenit bir terbiye 
verilmektedir. 

Bu gidit ile gelecek ltalya nesli 
taban tabana Zit iki cereyana tabi 
olacakb. ltalya'da idare ve terbiye • 
nin vahdetine her feyden ziyade e• 
hemmiyet veren Fatizm kartlslna ~·· 
kan kuvvetli rakibe tahammiil ede • 
miyordu. Biitiin cihan katolik alemi· 
nin reisi bulunan Papa dahi as1l 
memleketi olan halya'da dini terbi
yenin ihmal edilmesine kat'iyyen mii• 
saade etmek istemiyordu. Nasd mii· 
saade etsin ki kendisinin sebep ve 
hikmeti viicudii dahi ancak dini ter• 
biyedir. 

ltalyan zab1taa1 katolik hareketi 
miiessesabn• kapatmas1 ile bathyan 
ihtilaf bir miiddet fiddetli hir harp 
ve miicadele teklini ald1. Papa Fa • 
tizmi dinsizlik ile ve Fa~istler dahi 
Papa'y1 halk1 devlete ihanete sevk 
ve tahrik etmek ile itham ettiler. 
Fakat lv~r iki taraf ta birbirinin mih· 
verine yiiriimege cesaret edemiyordu 
{:iinkii her iki kuvvet dahi cihantii • 
mul ehemmiyeti ve tesiri oldugun • 
dan kolay kolay kmlamazd1. {:iinkii 
her iki kuvvetin komiinizm, bolte • 
vizm gibi korkun~ miitterek bir diit• 
man1 vard1. Bu vaziyet, kartJslnda 
barltblar. Yekdigerine kartl suveri 
mii1aadat gosterdiler. Katolik hare• 
keti bundan sonra Vatikan'dan de • 
gil, mahalli katolik pe1kaposlan ta • 
rafmdan idare edile~ktir. 

Jlu itilaf1n ~evamh ve ebedi bir 
barltma olduguna hiikmedileme~. 

Daha dogru1u bir miitarekedir. Yek 
digerinin tiddetli rakibi olan Papa'hll 
ile Fatizm er ge~ yeniden ve daha 
tiddetle ~arplfmak mecburiyetinde• 
dir. 

MUHARREM FEYZI 

Bugday mes'elesi 

Bor~ i~in buj!day veril· 
mesi kiilfetli bir i'! 

Ziirra•n Ziraat Bankatnna olan 
borc;lar1na mukabil hugday kabulii• 
ne dair olan karar Istanbul ve civa • 
r1nda heniiz tathik edilmemittir. Ya• 
p1lan tetkikata nazaran Istanbul ve 
civarmdaki ziirra1n miiteaddit he • 
saptan hankaya olan bor~lan az bit 
yekun tutmaktad1r. 

Ziirra1n bankaya bu para yerine 

bugday vermesi Istanbul ic;in kiil • 

fetli goriilmektedir. Banka alacagt 

bugdaylar1 tehir dahilinde ithar ede• 

c:egi cihetle hasat yerlerinden lstan• 

bul'a kadar nakledilmeai icap eden 

bugdaylar i~in bir ~ok nakliye iicreti 

verilmesi laz1m gelmektdir. 

fstanbul'da yaln•z Hayadarpa • 

ta'da bugday idhar1na elveritli silo• 

lar vard1r. Buradaki ambarlar an • 

cak on on hef bin ton kadar bugdaY 

istiap etmektedir. Bura11 kafi gel • 

medigi takdirde Derince'deki haral' 

silolarm tamir edilerek ambar hali• 

ne konulma11, buras1 da kafi gel • 

mez1e limandaki l}ileplerden bazl • 

lar1n1n isticar edilerek bugday am • 

bar1 yaptlmas1 diitiiniilmektedir. 

Ziirra ve hubuhat ticaretile ugra• 

'anlar arasmda hakim olan kanaat, 

bugday bollugunu korumak i~in ih• 

racat iizerine prim verilmekten baf 

ka ameli bir ~are olmad1g1 merke • 

zindedir. Ziraat Bankas1n1n Ana • 

dolu ic;erilerinden tophyacag1 bul' 

daylarm harice aevkedilmesi ic;iP 

standardize edilmesi laz•m gelmekt1 

ve bunun ic;in de silolarda bugday • 

lar1n havalandJrllmaal, elekten gec;i• 

rilerek temizlenmesi icap etmekte' 

dir. Halbuki, elde mevcut silolar•" 

istiap kabiliyetleri bu sene otuz mil• 

yon kental olarak heaap edilen bui' 

dmy mahsuJiine 1r0re !<Ok azd1r. 
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Degi§en Kaymakamlar 
--·- ---

Tasfiyeye tabi tutulanlarla, beceyif 

edilenlerin isimleri 
A nl<ara G (Telefonla) - Tekir

a agl kayme> 1. " mhglna tnegol kay • 
makanu Ra11it B. Terme kaymakam· 
hg1na Pazar kaymakam1 Feridun B., 
Gevar kaymakamhglna Avanos kay
makami Fahri B., Ercil} kavmakam. 
)Jgma Saray kaymakam1 V asfi B., 
Keskin kaymakambgJna Nusaybin 
kaymakam• Rasim B., lnegol kay • 
makamhgma llg1n kaymakam1 Ek
rem B. Alaca kaymakaml1ima Ak
dag madeni kaymakam1 Necip B., 

Akdag madeni kaymakamhg1na Ka
raburun kaymakam vekili Sakir 8., 
Borc;ka kaymakamhi•na Tuzluea 
kaymakamJ Mehmet Ali B., Ceyhan 
kaymakaml•gma sab1k Samsun pet· 

lis miidiirii Mithat B., Akc;aabat kay
makamhglna Gorele kaymakamJ Sa· 

lahattin B., Bozdag kaymakambg1na 
Palo kaymakam1 Nami B., Safran • 

bolu kaymakambg1na Hasankale 

kaymakam1 Muhittin B., Karaburun 
kaymakamhgma Bozk1r kaymakam-

hi•ndan miistafi Necati B., Arma • 

nak kayrnakamhi•na Bozca lllayma
kamJ Vasfi B., Avanos kayrnakamh-

gma Armanak kaymakam1 Rag1p B., 
Gebze kaymakamhgma Erci, kay • 

makam1 R1dvan B., Budrum kayma

kamhi•na Buraa umuru hukukiye 
miidiirii Ali R1za B., lsmailiye kay-

makarnhi•na sab1k Bafra kayma • 
kann Nuri B., Milas kaymakamh~1na 

sab1k kaymakamlardan Cemil B., 
Sultaniye kaymakamhg•na Islahiye 

kaymakam1 Latif B. , Marmaris kay
makamhgtna Milas kaymakam1 Lutfi 
B. tayin olunmuflard1r. 

Alatehir kaymakam• Bilal B. tas
fiyeye tabi tutulmuttur. 
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Metruk emlak I Devlet Bankas1 

Miizayede~~· vakit, nere- Nizamname Vekiller He-
de ve nasd olacak? yetince tasdik edilecek 

--···-
Ankara 6 (Telefonla) - Yunan'h· 

lardan metruk olup emlaki milliye j. 
dareainde bulunan emlakin miiz;a • 
yedeaine gayrimiibadiller ellerindeki 
bonolarla ittirak edeeeklerdir. 

Bonolarm tevzii bitam bulduk • 
tan sonra miizayede evvela latan • 
bul'da bafhyacakhr. Emlaki milli
ye ida resi aatdaeak bu llihi emlaki 
tea b it etmek iizere vilayetlere ne mik
t a r emlak in meveut oldugunu sor -
mu~tur. Malumat geldikten snrtra bir 
c.-· •el tesbit edilecektir. 

Devlet Oemiryollar• Umum 
MUdUriUGU 

Ankara 6 (Telefonla) - Devlet 
D emiryollarl Miidiri Umumiai Muh
tar B. talebi iizerine tekaiide sevke • 
llilmit tir. Muavini, miidiirliik itlerine 
~t>~il~ten bakmaktad1r. 

" . n ara ilk mekteplerinde 
tedrisat 

Ankra 6 (Telefonla) - Ankara 
ilk mekteplerinde tedriaat 15 eyliil
lle bathyacaktlr. Yeniden bir kac; 
mektep ac;tlacak ve mektep ihtiyacl 
bovlelikle tamamen tatmin oluna • 
cakbr. 

Maarif MUdUrleri arasmda 
Ankara 6 (Telefonla) - Denizli 

M a arif Miidiirii Lutfi B. Ku~ehir Ma
arif Miidiirliigiine, Klrtehir Maarif 
Mudiirii Nenat B. Afyon Maarif Mii
diirliigiine tayin edilmitlerdir. 

Yeni tapu tayinleri 
Ankara 6 (Telefonla)- Trabzon 

Tapu Miidiirliiiiine tapu miifettitle
-r~n~en F eyzi, tapu miifettit muavin
bitne Bolu Tapu Miidiirii Necmettin, 
ntahlulat rniimeyyizi Nuri, Beyoglu 
tapu batkatibi Mehmet Tevfik Bey
ler tayin edilmi9lerdir. Bolu Tapu 
Mudiirliigiine Istanbul kadastro aza · 
hg1ndan ac;tkta kalan Oaman Nuri 
B. aetirilmittir. 

Barcelone'da veba 
Roma S (A.A.) - lspanya'ntn 

Barcelone limantnda veba haatah • 
i•n•n teveaaii etmesi iizerine mezkur 
Hman muvaredab itlaft far ameli • 
yatma tabi tutulmaktadtr. 

~---·-
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Kadife alev 
MAURICE DEKOBRA.'dan 

Utak avdet etti. Merasimle egi) • 
dikten sonra: 

- Sefaret katibi beyefendiye, 
doktor beyefendi kabinelerinde inti
zar ediyorlar, dedi. 

~¥¥ 

Orlik ~atosu 22 mart 

Vitnec;iiriigii renginde bir eaket. 
Serc;eparmag1nda koeaman bir yii • 
ziik. Kravatmda giimiiti bir iri inei. 
Y ar1 sevimli, yar1 miistehzi nazarlar. 

$omberg'le kart• kart•Y• gelinee go· 
ziime once hunlar m,ti. 

Meaai odaa1 bir lngiliz hiikumet 
adammm kabineaini and~r~yor. Kii· 
tiipaneye muntazam s•ralanmtf ayni 
tekilde eiltlenmit kitaplar, he • 

aapstz kalemler, bir blok not. Tay
lnia, Le jurnal, Frankfurterzaytung1 

Cazetta del Popolo. Duvarlarda ne 
resim, ne arafik, ne de tezyinat ... 
Mobileyeleri koyu renkli afac;tan rna· 
mul olan bu odanm camgobeti ren• 

Ankara 6 (Telefonla) - Devlet 
BankaaJ nizamnamesi Heyeti Veki • 
Ieee taadik olunmuttur. 

Hissedarlar taahhiitlerinin yii:r:de 
kuk1 nisbetinde tediyeye davet olu· 
nacaklard1r. Tediyat bir ay zarf1nda 
yapdaeak, bunu miiteak1p banka fa
aliyete gec;ecektir. Bu tarihin 1 tet· 
rinievvel olacag1 tahmin edilmekte· 
dir. 

Yeni As1r gazetesi mahkemede 
1zmir G (A.A.)- Vali muavinine 

diktator diye netriyatta bulunan Ye
ni Astr gazetesi hakkmdaki tahkikat 
neticelemuittir ve mahkemeye veril
mittir. Muhakeme buaiin aaliye ce • 
zada bathyaeaktJr. 

&UmrUklere bir tamim 
Ankara 6 (Telefonla) - Umum 

Giimriikler Miidiirliiiii ayniyat mu• 
temetleriaden ~~alet ak~;esi ahn • 
mas1n1 hi.itiin giimriiklere bildirmit • 
tir. 

Amerika'da bira imalina 
mUsaade istaniyor 

Nevyork 5 (A.A.) - Nevyork 
Evening Post gazeteai, M. Hoover 
iizerinde biiyiik niifuz aahibi olan 
bir t;ok belediye azaatnm miitariini· 
leyhe Amerika Cumhuriyetleri dahi· 
Iinde o/o3 miktar1nda kiiulii muhtevi 
bira imaline miiaaade etmesini tav
aiye ettiklerini yaztyor. 

Bir deniz tayyarasi du,to 
Roma 5 (A.A.) - Tarante mer· 

kezine mentup bir deniz ketif tay
yaresi yanht bir manevra netieesinde 
kapaklanmtthr. l~inde bulunan bir 
makinist ile bir zabit vekili siperi 
aukutlartm iatimal etmediklerinden 
diiterek olmu,Ierdir. 

lrak'ta koleradan 389 kifi fildO 
Baara 5 (A.A.) - lrak'ta baz1 

mtntakalarda kolera aalatnt sirayet 
dairesini geni;;letmektedir. 8 aiu• • 
toatanberi 739 dan fazla kimse bu 
haatahia tutulmut ve bunlardan 
389 u olmii,ti.ir. Hastahk Dicle nehri 
boyunea timale doiru yayllrnakta
dtr. Amara'da 60 kiti olmiittiir. 

gindeki duvar hahlar1 tamamile ~·P· 
lak. Doktorluia miiteallik hi~ bir a· 
let yok .. 

Doktor $omberg'te miikemme) bir 
mesaili maliye hakemi, yahut Super· 

foafat'ta mUtet.aaals zengin bir c;ift. 
lik aahibi ~ali var. Daveti iizerine 
koltufa oturdum. Kendiai de otur • 
duiu koltuia yaslanarak beni siizdii. 
Y etil gozlerinde yirmi amperlik bir 
iatihza belirdi: 

- Hangimiz evvela soze bathya· 
cak? $atomun, o kadar merak etti
iiniz, dahilini gormekle memnun o· 
Ian siz mi, yokaa s1rf zahmetten kur· 
tarmak makaadile aizi davet eden 
ben mi? 

- Siz doktor 1.. Ben aleli.de bir 
turiatim. Manzarastnm letafetine 

hayran olduium bu 4f&m ormanla • 
rmda dun rece dolaftrken, itiraf edi
yorum, saikai teceaaiiale, ac;1k kalan 
pancurlartn birinden tatonun ic;ine 
bir nazar atfettim. Aneak daha faz
las•m ogrenrnek istedigimi kim iddia 
edebil:.r? 

- Davetnamemi ahr almaz ko • 
fUP gelmeniz kafi bir delil de gil mi? 

- Affedersiniz, dokto-r. . . Karine 
ve iatidli.l kaidelerine benden daha 

i Fransa'n1n teslihati 
--Frans1z'larm 'iddialarma 

ragmen eksilmiyor, bilakis 
artiyor 

Cemiyeti Akvamm terki teslihat 
konferansma haztrhk olmak iizere 
mevcut askeri kuvvetlerin miktartnl 
bildirmek iizere Cemiyeti Akvam a• 
zalarma hitaben gonderdiii davet • 
nameye cevaben Fransa tarafmdan 
Cenevre'ye bir muhttra verilmittir. 

Bu muhhra Fransa'mn terki tesli· 
hat mes'elesindeki noktai nazarm1 
tebariiz ettirmekle beraber, ayni za· 
manda, Franaa'mn harptenberi vasi 
mikyasta tealihahn1 tenkia eyledigine 
bir deli! tetkil etmek makaad1n1 da 
takip etmektedir. 

Muhbra, bu iddialar•n hilafma ola· 
rak Franaa'mr.. hakiki bir tenkisi tea· 
lihattan ne kadar uzak oldugunu goa· 
termektedir. 

Muhttrada Fransa'n•n miidafaa u • 
suliindeki ulahat aayeainde hizmeti 
aakeriyenin bir seneye indirildigi ve 
bu auretle askeri kadrolarm teneuiil 
ettiii ve bunun tenkis veya terki tea• 
lihat i!tin ittihaz edilmit bir tedbir 
olduiu zikredilmektedir. 

Hakikatte ise ittihaz edilen ted· 
bir Franstz ordusunun muharebe ka· 
biliyetini tenkis edecegine tezyit et • 
mit olan bir 1slahat tebeddiiliinden 
baska bir ~ey degildir. 

Hizmeti aakeriyenin ii~ seneden bir 
seneye tenzili manhkan aaker mev • 
eudiiniin bir aiiliis tenezziiliinii icap 
ettirirdi. 

1913 senesinde, Franaa'mn 3 sene· 
lik hizmeti aakeriyenin cari oldufu 
bir zamanda askeri kuvvetleri 
674,000 kifi iken muhbra bir sene • 
lik hizmeti aakeriyenin mer'iyete gir· 
mesi iiz:erine bu mik t a r1n 578,000 ki
tiye balif oldugunu tesbit etmek • 
tedir. 

Fransa'nm 1931 aenesi bi.itc;esin • 
den anla\llld•(b iizere hava kuvvet • 
lerinin mdvcudu, ana vatanda 1645 
zabit e ve 25,611 nefere ve deniu~m 
k1t'alarda 335 zabit ve 6820 nefere 
ba}jg olm ... ktadtr. 

Fransa'mn talim ve terbive !FOr • 
mii, ihtiyat eft'a~-nm. hul"iin 4!-6 
milyon nefere balii oldugu tahmin e
dilmektedir. 

Y almz bu sene ihtivat talirni yap• 
mak iiZf!Jre 18.200 zabit ve 240,000 
nefer taht1 silaha ahnm•ttlr. 

Bu hakiki bir tenkisi tealihat m1 • 
dtr? 
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izmirin kurtulusu 
' _ .......... 

izmirliler 9 eyliil bavra-
mina haZJrlanlyorlar 
f:r:mir 6 (A.A.) - Dokuz eylul 

fzmir kurtulu, bayramtnln gec;en •e· 
nelere nisbeten daha parlak bir su-

rette tes'it edilmesi i~in haz1rl•klara 
pek hararetli olarak devam edilmek
tedir. 

Utak G (A.A.) - 9 eylul lzrnir 
kurtulut bayram1na i,tirak etmek ii

zere tehrimizden 442 kifi lzmir'e 

gitmi,tir. Bir !<Ok kimseler de bugiin 
hareket edeceklerdir. 

Tayyareci Vecihi B. Samsun'da 
Samsun 6 (A.A.) - Tayyareei 

Veeihi B. Sinop'tan Samsun'a gel • 

mit, tehir iizerinde cevelanlar yap
bktan aonra kofu meydan1nda yere 

inmi,tir. Vecihi B. muvaaalab giinii 
meydanda toplanan Samaun halk1na 

tayyarecilige dair bir konfrenas ver
mi,, halk tarafmdan alk•flanm•tbr, 

Yapt1g1 miiteaddit uc;utlarda balk • 
tan baz1larlnl ve mektep talebelerini 

tayyareye almlfbr. Ut;u~lar tehir 
tayyare eemiyetinin beyannamelerinf 

atm•tbr. Bu aabah aaat yedide Fat
aa'ya uc;mu,tur. 

fazla vak•f~lftlZ . Ancak k•yaaJniZ ak
llyor. Bu ktyaa• ileri aiirerken che-r 
teceasiiaiin muayyen bir aayesi var
d•n ve cteceaaiiste hata ettim• ka • 
ziye)erini ahyor ve netice olarak ta 
«tarac;aya !;lklp tatonun i~ini ta -
rasaut etmekte bittabi muayyen bir 
gaye vard1., diye hiikmediyorsunuz. 
Doktor unutmaytmz ki gayesi olm1 • 
yan teeeaaiisler de vard1r. Benimki 
gibi. Fakat davetiniz iizerine bu te
ceasiia bir gaye ar1yabilir. lkiainin a· 
rasmda fark vo~~.rdu. 

Bir aiikut. !;amberg elindeki fil
diti saph kag1t kearnege mahaua h•
c;akla oyntyor. Gozlerini iizerimden 
ay1rm1yor. 

- Diitiineemi defittiremediniz. 
~k mantiki olan sozleriniz zara • 

fetten de mahrum degil. Ancak beni 
ikna edemiyor. Mart aymda Vlata'da 
gii:r:el manzal'a ar1yan turistlere inan
mak elimden gelmiyor. Bu mevsimde, 
buralarda degil, fakat size bir kac; 
defa tesadiif ettigimi hatlrladtglm 
Kan'da dola~man1z ieap ederdi. 

- Kuvvetli haftzamz var. Ge!ten 
k•t· 

- 0 halde, sefaret katibi beye • 
fendi, hemen hemen eaki atinaytz 

ereke'deki yang1n an 1 

kimler mes'u tutulacak 
HEM 
Hayvanlara 

te mi! Fabrika bek~ilerinin bir k1smi ihti

lattan menolundular 
( Bfnnct sahtteden mabait > 

olacakttr. Yangmm sureti zuhuru 
1 hakk1nda d\inkii niishamtzda ver • 

d igimiz haberler teeyyiit etmekte • 
dir. 

Tahkikata vaziyet etmit olan Geb· 
ze mi.iddeiudmumisi Muammer Bey 
fabrikan•n geee nobet~ilerinden ba
Zllartm nezaret alhna alarak ihtilat· 
tan menetmittir. Yangma takaddiim 
eden aaatlerde nobet4fi bulunan ha • 
deme Ali Efendinin gece kontrol saa· 
tini vaktii zamamnda kurmad1g1 an· 
lattlmaktad•r. Bundan batka yangt• 
mn vukuunu haric;ten koyliilerin go· 
rerek haber vermeleri ve riisumat 
muhafaza memuru Emin Efendi ile 
diger baztlarmm alevleri miitahede 
ederek havaya silah atmalar1, bu su
retle yang•mn zuhurunu haber ver
meleri fabrika dahilindeki nobetc;ile
rin Vl\ngmt vaktii zamanile goreme
diklr 'f·i kanaatini tevlit etmektedir. 

Y ang1n iki bu~uk saat kadar de· 
vam etmit, ve tiddetle esen riizgara 
rallmen amelenin can"inarane gay • 

reti sayesinde sondiir iilmiittiir. Fab
rikada mevcut iki motorpompten ev
vela biriai itletilebilmi,, ikinciai de ; 
teahhurla harekete getirilmittir. 

Fabrikl\nm sermiihendiai Kamil 
Ibrahim Beyin motorpomplerin i, Ietil
mesind~> !jerekae yangtmn diver dai
relere sirayet ~>tmeaine meydan ve· 

rilmeden 3ondiiriilme~inde, l!'avreti 
sebkat etmi~tir. Fabrika ameleler i
nin ek~erisi yalon;o •,ak yangm yerine 

gelmifler ve tedarik edilen kovalarla 
van~tnln sondiiriilmesine e<aham•t • 
lard1r. 

Yan~lnln, kazan dairesinden c;•kh· 
suna gore, gee'!! yirmi dort paydosun
dan sonra oeaktan c;:tk.,,.,, ... atetle • 
rin lavJkile snndiiriilmedi~i ve bu 
ateslerin iistiipiileri tututturmak au
retile yangma sebebiyet verdiii an• 
lal'almaktadJr. 

Buv.iin sil{orta heyetlerinin viiru
duna intizar edilmektedir. Ancak 
bu auretle zayiat miktarmm anlatJI· 
mall mUmkiin olabilece'ktir. 

izmirlilerden bir sual 
' ( B£rfttct :sahtt~den mabatt ) 

gitmeli imit. Mesafe uzun, vakit dar. 
Bereket verain, Salih Beyin otelinde 
bana bir nargi)e tedarik ettiler de 
arzumu yerine aetirmit oldum, hem 
de Kor don iizerinde ve nencen•den 
olauft denize bakarak. Bilmem lz • 
mir'i bilir misiniz? Be-nce or ada en 
keyifli nargile ancak Kordonboyu'n· 
da ve ancak denize kart• i~ilebilir. 

Sozii uzatm1yahm, otelin salonun· 
da teaadiif ettiiim bir bildikle 
bathyan muhaveremize diger bir iki 
de bilmedik karlfb. 0 vakit, bu vakit 
lafm persengi malum a: Sozler c;a -
bueak iktisadi ahval iizerinde don -
mege hatladJ, ve bu meyanda bil -
mediklerden biri fU garip hikayeyi 
aoyledi: 

lskenderiye'de yat meyva tica • 
r etile me,gul bir muaevi lzmir'den 
iiziim almak iatiyerek vaktinden ev
vel haz1rhk olmak iizere fzmir'e bet 
bin tane bot sepet gondermi9. Giim
riik idaremi:r: bunlardan giimriik pa· 
raa1 iatemit. Kiifeleri getirenae: 

- Hay1r1 demit, bunlar it;lerine 
iiziim konularak tekrar d19ar1 c;tka· 
rtlacak kiifelerdir. tzmir'de kalml· 
yacaklardJr ki giimriik paraa1 ve • 
relim. 

Giimriik idareai Jarar etmif. Vur 
atait tut yukar1, giimriik idareai P•• 
ran1n nihayet depozito mahiyetin • 
de konabileeegini ve tayet bu kiifeler 
denildigi gibi tekrar iiziimle dttarJ 
t;1kar1hraa onlar ic;in verilmit olacak 
giimri.ik resminin iade olunabilece • 
gini aoylemif. Bu hesaba yat1nlaeak 
paranm da bet bin lira olaeaf•n• ili
ve etmit. 

Bunun iizerine Muaevi taeir: 
- Bir kere, demit, aepetler bet 

bin lira etmez. Evvela ~ok para ia
tiyorsunuz. Sonra gorilyoraunuz ki 
bunlar ~ekirdekaiz iiziim sepetidir, 
ve her halde c;ekirdekaiz ahp c;tkar
mak ic;in buraya getirilmittir. On • 
dan sonra sepetlerin bedelinden faz. 
Ia giimriik ak~esi istemekle beni 
miitkiil mevkie koyuyorsunuz. 

Giimriik Jsrar etmit. 
Musevi tacir: 
- Hie; olmazaa, demit, size bet 

demektir; fU takdirde ac;tk konu~a
hm. Siz bir centilmensiniz. Kendimi 
de yol kesen bir haydut zannetmiyo· 
rum. Nic;in bana ac;tktan ac;tga hitap 

etmiyorsunuz. Size, elimden geldiii 
kadar miifit ve tatminki.r cevaplar 
vermege haz1r1m. 

- Muvaftk. .. Her feyden evvel 
ofrenmek iateditim ve teferruata ait 
bir nokta var ... Sedlo Stare'deki otel 
aahibinin oglile f&tonuzun eivarmda 
mevcudiyetimizin hiaaedilmemeai it;in 
azami tekayyiitle hareket etmittik ... 
Nas1l oldu da haberdar edildiniz? 

- Gayet basit .. . Buyurun, oku • 
yunuz. 

Doktor $omberg maaaa1n1n goziin· 
den almanca yaztlmlf ve daktilo e • 
dilmit bir ki.ill c;•kardt ve uzatb. 
Okudum. 

c2I • 22 mart geceai 

Saat 22 ye hadar fayani if' ar bir 
feY yoh. Saat 22 de ~amlrktan iki 
kifi zuhur etti. $atonun etrafmda 
kimseye goriinmemek i~in itin" ede
rek dolaJtllar. Tarat;aya t;rktdar. 
Y emek •alonundahi pencerelerclen 
birine yakla,arak aralrk duran oan· 
curlardan krrk dakika kadar salona 
baktrlar. Sedlo Stere'ye avclet etti-

bin liraya mukabil bir l:janka mek
tubu vereyim. 

Giimriik idareai kabul etmemif, 
resmi para olarak yattracaksm diyip 
dayanm•f· 

Ve i9te bunun iizerine imif ki mu· 
sevi tacir sepetlerini fzmir'e ~1kar • 
mtvarak Girid'e ~idecek bir vanura 
koymuf, oraya gotiirmiif, kendisine 
laz•m olan iiziimii oradan alm•t• ve 
arhk ondan aonra da lzmir'e bedel 
Girit'le c;ahtmaga batlamtf. 

t~te Ba~yaztcl Efendi. hikive bu. 
Ben orada yahu bu yalan degilse 
bile her halde yanhft•r, boyle heze· 
yan muamele olmaz diye koydum • 
sa da bildikler ve bilmedikler, ama 
hep itittiklerine iatinaden, bunun 
boyle olduiunda 1arar ettiler. Acaba 
dogru mu? Dogru ise ne fena. Giim
riik daireai bu kadar manbks1z olan 
bir memlekette ihracat ticaretin • 

• den bahsolunabilir mi hi~? Ben bu • 
na bali inanam•yorum, fakat &'ara
beti hasebile mes'eleyi diipediiz ka
famdan ~1kar1p atam1yorum da. Ha
tmma geldikc;e beni rahata1z eden 
bu itte hakikatin neden ibaret oldu
gunu siz olaun ogrenip yazahilir mi
sinz? Bunu yapabilseniz size o ka
dar miitetekkir kalacagtm ki. 

Hiirmetlerimin kabuliinii rica ede· 
rim efendim. 

** 
CUMHURIYET: Bu itin kestirme 

hallini kariimizin mektubunu tz -
mir'lilerin &'Ozleri oniine koymakta 
bulduk. Elbette boyle bir mes'elenin 
olup olmadtglnl lzmir'liler daha iyi 
bilirler. Doirusunu onlar yazsm da 
it anlattla•n dedik. 

A~rk muhabere: 

~ehit Binb&fl Zeki Beyin aile ine 
$ehit binb&fl Zeki Beyin vaktile 

komiayonumuza olan boreuna mah· 
suben ma&fmdan Alaymca kesilen 
paradan (10) lira fazlas1 vardtr. 
Reddolunmak iizere tehit magfurun 
evlid• aileai hangi emvalden maat 
ald•klarile liva numarast ve tediye 
tubesinin Milli Miidafaa Vekileti 
Bor~ verme korniayonu riyaaetine 
mtiraeaat etmeniz bildirilmektedir. 

ler. Kendilerini takip ediyordum. B ·' 
iki Jahr• Egl • Nuar otelinde ikamet 
ediyorlar.:. 

Derin bir hayret i~inde kald1m. 
Havelak ile kimseye goriinmemek 
i~in bu kadar itina ettikten sonra oy
le zannediyordum ki bu l'eee ziya• 
retimizi kimaenin ruhu duvmll.mlf• 
tJ. Kag1d1 $omberg'e iade ettim. 

- Tebrik ederim doktor, cidden 
iyi muhafaza altmdaatnlz. 

- Muhafaza degil ... lyi haberdar 
ediliyorum, diyecektiniz .. . 

Harbi umumi esnasmda ingiliz'. 
lerin lntellicena Sorvis'ine parmak 

1111rtan bir Alman casuaunu hizme -
time alm1~hm. ~atoyu pek mahirane 
bir surette tarassut ediyor. Diin ge
ceki ziyaretlerile beni tereflendiren 
iki turistin hiiviyetlerini ogrenmek 
ic;in mii,kiilat c;ekmedigini tahmin 
edersiniz deiil mi efendim ?. 

- Miisaade etmittiniz, binaena • 
leyh suallerime devam ediyorum dok
tor. Biraz damdan dii•er gibi olacak 
ama, c;aresiz ... Ac;1k konutahm de • 
diniz. ~u ~atde tevillere sapm•y•mz. 
Diin gece on kadma bir ziyafet ver· 
diniz. Bu miitahededen kendime go
re bir mana c;tkardtm. 

Bizde de, Avrupa'dakileri 
den yapllmtf bir «Himayei 
nat Cemiyeti• vard1r. Ben, bu 
yetin hi~ aleyhinde degilim. 
hayvanlarm, aiac;larm, abi 
binalarm, hulasa canh ve canstz 
feyin inaanlarm 9errinden 
zas1, gene inaanlara terettiip 
bir vazife oldugu 
kanaatte dunca cemadah da, 
ruh mahlukah da himaye edeeek 
miyetler olmahd1r, fakat biz, 
inaanlar• kafi dereeede s1yanet 
medigimiz ic;in hemcinslerimizin 
ligi ile metgu) olm1yan · 
tetkilini biraz siis ve liiks '"''v'''"'tl 

buluyorum. Maamafih Himayei 
vanat Cemiyeti mademki 
hayvanlar1 himayeye ~ah,makta 
vam etmeaine bir diyecegim 
Fakat, bu muhterem cemiyet, 
ni Giin• iin yazd1g1na gore, navv·an 

lar1 hima)"e ie<in bir kanun •a•nn., 

haztrlam••· Bir Garp tabirince 
dun karde,Ierimin olan hayvanl 
tebtiri, timdilik maalesef kabil 
m1yan bu layihaya gore, hayvanl 
yalmz sevmekle ve onlara 
kalm1yacag•z, hatta kendilerine 
met ve hiirmet dahi edecegiz. 

Cemiyetin layihaa1na nazaran, 
sela, horoz ve koc; dovii,Ieri ya1ak 
laeak, hatta at yantlan bile .•• 
kii hayvanlar1 dovmek memnu. 
buki yarltlarda, c;okeyler birinci 
mek i~in altlarmdaki hayvana 
sarlar kamc;tY•··· Cambazhane 
muhtelif hayvanlart oynatmak 
memnudur. (,;i.inkii buna temas 
maddeler var. Kedilere, kopeklere 
atmvacaksm1z. Ama geceleri sok 
larda eevelan yapmaia e<•kan ser 
seri kopekl oer size hiieum 
zarar1 yok. Komfunun kediai mut 
faktaki eigeri veya bah~edeki eiv 
civi kapm1~, gidiyor. Taf atlmt·vao~allr< 

111mz1 sadece afiyet olsun, diyeeek 
siniz. Kedi diye onun can• yok mu 
Hevvancai•z•n ean1 e<ekrnistir! 

Hayvanlar• evde yalmz b1rakm1 
yacaksm1z; canlar1 ' a•k•lmasm, di 
ye! Havvanlart evden dtsarlya at 
mtyacakstntz; rah,.tstz olmast 
diye! Meaela Erenkoy'iinde. KO•l!K•e• 

de cebermek iizere haetahkh, pia, 
yuz bir kedi veva kopek var, onu 
evde bastac1 edeceka;iniz, yahut 
Beyoglu'nda bilmem hanl!'· nAvvan< 

hastane yMwacak, bir siirii 
r vereceksiniz. Yahut ta bu .,• .. ,..,, .. ,~ , 

h~vanl, insani (!) bir surette ol 
diirmeleri icin ta Himavei Hayva 
nat Cemiyetinin Sisli'deki mo~r.,•ez 
kadar kueagmtzcla t&$1yacakslntz. 

Cemiyetin lavihastna !fOre 
ta memnudur: Ciinkii serbeatcre 
kutlart hedef ittihaz ederek nitan 
talimi yapanlartn eezaland1r1 miiiSIDII 
istiyorlar. Avc1hk ta zaten bu, degil 
midir? 

Tavuk, hindi ve kazlart, alamel 
nas keamek te memnu!Dikkat!.. 
mek memnu degil, keatiiini goater • 
mek memnu, mayup ve miisteheen 
bir hareket gibi tavuk keamek te 
gizli yap1lmah. (:i;nkii havv,.na 
met etmek la:nm. Kanm1n akhtnn, 
ctrpmd•im• kimsecikler J!'Ormem,.li! 
(Hakikatte bu madde, hayvanlarl 
deiHI, hayvan I:esilirken bakamtyan 
kalbi_t:akik inaanlar1 hilnay«:, ediyor. 

Arbk kP.narya, papagan ve saire 
de bealiyemezsiniz. <;iinki.i ku,IarJ 
feste serbest b1rakmamak memnu. 
Kafeste aerbest btrakmamak demek 
kafesin k4Pilarlnl ac;1p i~indeki 
vana •Azat, buzat !. .. , demekten 
ka bir sey midir? 

Bu, bir hayvanab himaye l&yihu1 
degil, Adela hukuku b~er beyanna • 
mesine benzer bir hukuku hayvanat 
beyannamesi... Cemiyet biraz daha 
gayret etae inaanlar1, hayvanlara e • 
air edeeekmi,! 

e gibi: 
Yalmzhktan hol}lanmadJgiDIZ 

ic;in, park•mza bir siirii ceylan top· 
lamag1 itiyat edinmitsiniz, ve en bU-

yiik zevkinlzi de bu ceylanlart top • 
Jarnak keyftyeti tetkil ediyor. Goz • 
delerinizin adedi ve evaaf1 itibarile 

fayani tebriksiniz ... Beyaz duvarla
nmz arasmda tatbik ettiginiz tarz1 
tedavi hakkmda haric;te cereyan •· 
den dedikodulara hie; bir k1ymet ve 

ehemmiyet atfetmedigimi soylersem 
beni mazur goriirsiiniiz, degil mi dok· 
tor? Bu dedikodulara nazaran sa • 

natoryomunuz bir sarayd1r. Fakat aa• 
raym yalmz harem k11m1 vardtr. 

Kag1t 'kesmege mahsus filditi 
h•t;agm ucu muntazam ve miisavi 
fas•lalarla masamn iizerine diitiiyor. 
Sanki doktor Samberg bu auretle 
get;en aaniyelerin adedini saytyor. 
Sozlerimden miiteessir olmadt. Ren• 
cide edilmi5 .)ir a •. .,.n halini takm • 
maamt, yahut ~idaetle itiraz etme • 
aini bekliyor ve istiyordum. 

- Tahminim dofru c;•kll degil ml, 
d~ktor? Bizzat kendiniz aoylediniz: 

- Ma'bal!t var -
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Nakili: ABIDIN DAVER 

17- I Bu cuma, ~~t~rbot ve yel 

El bastirlnca h~rsizi ser • 
best btrakmt~lar ! 

Halbuki biz, l}imdi, Chesapeake 
korfezi agzmda, emin bir mesa· 
fede, pusu kurmufluk. lkinci bir 
telsiz, Hatteras burnu ile tahtel
bahrimiz arasmdaki mesafeden 
daha uzak bir yerde Block ls • 
land'da bir tahtelbahir mevcut 
oldugunu bildiriyordu. Ugleyin 
bir telsiz daha zaptettik. Buna 
nazaran da Barnegat'm 20 mil 
cenubu garbisinde idik. Bir an 
geldi ki Amerika sularma AI -
manya'dan ba,ka tahtelbahirler 
gonderilmi' olmasmdan ~iiphe et
tik. F akat bu muhtelif raporlar 
miihim bir hadise iizerine ~·kma· 
sr mutat delice ,ayialardan iba -
retti. Bu haberler, gemicilere A
merika sahillerinde miiteaddit 
Alman tahtelbahri bulundugu fik
rini veriyordu. Bu hal, Amerika 
bahriye makamatmda hiikiim sii
ren tela~ ve 11a11kmhgt arttrrryor 
ve muhripler, hayali tahtelbahir
leri kovalamak i~in saga sola sal
dnttlryordu. Onlar, bizden uzak 
olsunlar da, nerede isterlerse o
rada rahat rahat ve bol bol tab -
telbahir petinde kofsunlar. 

Saat 15 te Delaware' de bulunan 
bir vapurun k1sa faSilalarla net • 
rettigi S. 0. S. feryatlar1n1 duy • 
duk. 0 anda, doktiigiimiiz ma • 
yinleri hatrrladtk. Bunlarm iyi 
if gordiikleri anla~rhyordu. Bat
makta olan vapur 6000 tonluk bir 

gemiydi ama ismini zaptedemedik. 
Gemi c;abucak batt1, miirettebatt 
filikalara binerek kurtuldular 
ve civardaki sefain tarafmdan 
tahlis edildiler. Biitiin bu hika • 
yeyi ktsa telsiz haberlerinden og

renmi~tik. t,in en giizel ve miihim 
tarafi bu vapurun bir tahtelbahir 
tarafmdan batmlm•t oldugu ka
naati idi. Amerika'hlar, gemiyi 
bir tahtelbahrin torpilledigine 
hiikmetmi,lerdi. Hayali deniz al
b gemileri bir lane daha artmtth· 

Telsizlerin bize ogrettigine go
re, sahilde biiyiik bir telaf ve he
yecan hiikiim siiriiyordu. Deniz • 
de bulunan biitiin vapurlara, de
rakap, en yakm limana kac;ma -
lart emredilmitti. Hie; bir gemi, 
refakatinde harp gemileri olma· 

dan denize c;tkmtyacakb. Zan • 
nedersiniz ki biitiin Amerika li -
manlari bir Alman tahtelbahri 

tarafm.dan abluka edilmisti. Ok- , 
yanos seferleri cidden ~a;ani hay- ken yart~larl yaptlacak 
ret bir nisbet dairesinde bozul • T. i. c. i. istanbu~·~takas1 Denizcilik 
mu.tu. Vapurlar, ya limanlarda, heyeti riyasetinden: 
kafile te~kili ic;in bekliyorlar, ya- Heyetirniz tarafmdari bu sene tertlp 
hut ta alelacele bir limana ko,u- olunan deniz yari§larma amatOr kiirek4;i 

ve yiiziiciiler !jayani tel!iekkiir bir tarzda 
yorlardt. Sigorta iicretleri derakap artan bir alaka ve sayalarile i§tirak ettik-
fulad1. Biitiin bunlar, dii~mana leri halde deniz sporlarmm ruhunu tel!!· 
bilvastta zararlar ika ediyordu,ve kil eden yelken ve bundan ba§ka motor

bot sporlarile i§tigal eden arnatOrler • 31 
bu hal, batJrdtglmlz vapurlar ka- temmuzdaki yan§ miistesna olmak iize· 
dar miihimdi. Esasen, ticaret se- re • pez az alaka gostermi!jlerdir. Deniz 
ferlerinin durmas1, Amerika su- sporlarmm memleketirnizde de ilerleme -

sine l,lah!jan heyetimiz mevsimin yelken ve 
lartna yaphglmtz akmm ba~hca motorbotlar i~;in son yari§lDI te§kil edecek 
hedeflerinden biriydi. olan 11 eylul biiyiik deniz yari§larma §eh-

Amerika donanmast, mefruz ve rimiz yelken ve motiirbot sporcularmt ehem 

h I rniyetle davet eyler ve bu miinasebetle 
muhayyel Alman tahtelba ir e- bu yarl!j hakkmda atideki maliimat1 verir: 
rine kar~I biiyiik bir takip 11 eylul 1931 cuma giinii Beykoz'da se-
hareketi yapmaga oa,Ia"dr; fakat nelik program ve4;hile kiirek yarl!jlarmdan 
bizi, rahat btrakh. Gazetelerin ba§ka motorbot, outboard ve yelken ya

rl§lari yap!lacakttr. Bunlarda birinci ge-
verdikleri malumata nazaran, Ienlere kiymetli kupalar ve miikiifatlar ve-
yiizlerce kara ve deniz tayyaresi, rilecektir. 
sahil boyunca karakol tutmak em· Aynca Turing ve Otomobil kuliibii tara-

fmdan 11 eylul yart~mda birinci gelen yel-
rini almulardr. kenli yata verilmek iizere biiyiik ve gayet 

Sabahieyin ve ogle iistii, hie; bir k1ymetu ve guzei bir yeikenli kabartma. 
gemi goriinmeden gec;ip gitti. resmini havi bir §ilt miikafatt konulmu~

tur. Yar1~ miitehassiS bir bakem heyeti 
Harp tebligleri tesirini gaster • tarafmdan idare edilecektir. Tekneler tas-
misti. Maamafih aksam iistii dort nif olunacak ve hendikep verilecektir. 
di;ekli bir yelken ~emisini 'dibe Teknelerin yari§ hatlafl 1931 senesi yari§ 

f ld k B talimatnamesinde mevcut haritada ol • 
gondermege muva fak o u · u dugu gibidir. Bu program bilumum ~ir-
gemi Samuel • G. Mengel olup keti Hayriye bilet gi~elerinden tedarik o-
New - York, Koprah denilen Hin· Iunabilir. Uzak mmtakalardaki yelkenli-
distancevizi getiriyordu. Telsizi Jeri yart!i maballine 4;ekmek ve geri go-

tiirmek iizere yarl§ giinii saat 8,30 da bir 
olmadtgl ic;in olup bitenlerden ha- romorkor Ye!iilkoy'den ve bir romorkor 
lieri yoktu ve siivari!i Amerika su- de Moda'dan hareket edecektir. Hakem 
lar1nda bir Alman tahtelbahrine heyetinin vazifesini kolayla§brmak l4;in 

tekneler hakkmda talimatnamede sorulan 
rast gelmekten c;ok miite!_tayyir sualler hakktnda nibayet 9/ 9/ 931 4;ar -
olmuflU. ljamba giinii ogleye kadar Galata'da Boz-

Ertesi giin lia.imiza belah bir kurt Han 35 No. da Denizcilik Heyeti Re· 
k h lb h • isi Ekrem Rii§tii Beye cevap verilmesi ve 

vak'a geldi. Ameri a ta te a 11'· bilhassa ge4;en yari§ta sahamtzi !jereflen-
leri bizi anytp dururken Edward- diren Ye§ilkoy ve Moda denizcilerinin bu 
R. Baird isimli bir Amerika rsko· yan§lara da i§tirak eylemeleri rica olu· 
nastnl miisadere ettik. Bu geminin nur efendirn. 
govertesine kaztk yiiklenmi~ti.Ge- Ankara'dan iki atlet geldi 
minin kaptant ile tayfalarrm uzak- Diinkii niishamiza, Ankara'h spor· 
laflll'drktan sonra, epeyce born - cu bir kariimizden aldtgtmtz bir mek· 
balar koyduk. Tam bu suada bir tubu dercetmi' ve bu mektup sahibi 
petrol gemisi goriindii. Agu agrr ile iki ;,rkada,mm kongreden karar 
batmakta olan Baird'i bJraktp ye- rrtkllgt halde spora daha esash ~a -
ni geleni istikbale koftuk. Petrol hfmak iizere neden lstanbul'a geti· 
vapuru kamuflaj yapmt.h. rilmediklerini alakadarlardan sor • 

[ «Camoullage» kamullaj, har- muttuk. Bu genc;lerin nihayet tstan· 
bin son senelerinde gemileri muh- bul'a gelebildiklerini diin, mem • 
telif renklerle ve karmakarr~rk ~e- nuniyetle haber aldtk. Filhakika 

genrler federasyonun te~ebbiisile ls-
killerde boyamak suretile uzaktan -s 

tanbul'a getirilmi,lerdir. Ankara 
iyi goriinmemelerini veya bafka 1' 1 mmtakas1 kendilerine 20 ter tra yo 
sekilde goriinmelerini temin e- parast vermit oldu. ~ahinpafa otelin· 
den uauldiir ki bizcle askeri tabir de kendi hesaplarma oturamktad1r· 
olarak mukabili « pe~eleme » lar. Bu genc;lerden Hakkt B. 100 met· 
dir. A. D.] reyi 11,1-5 de (Tiirkiye rekoru) ve 

- Mabadt var • Rasim Bey (400) metreyi 53,2-5 da 
--!!!!"!'!!!!"!~!!!!"!'!!!!"!~~~~~~~~~!!!!"!'!!!!"!~ 

I Yiiz Ellilikler 
ku,tuklarmi soyliyorlar. Aym se -
kizinde diger atletlerle };era];er kam· 
pa gideceklerdir. ~imdilik antrenor 
Her Abraham'm nezareti altmda 
stadyomda antrenman yapmakta • 
iitrlar. 

jhracat tacirleri 
i, 'irketi gibi bir 'irket 

kuracaklar 
It Limitet tirketi memleket lie • 

sabma ~ok hay1rh hatveler atmak • 
tad1r. ~irket Paris'te ac;1lan Bahrise· 
fit havzas1 mahsulahm te,hir ede • 
cek beynelmilel sergiye iftirak et • 
mi~tir. 

~irket Karadeniz mahsullerinden 
sivri, tombul ftndtklardan kabuklu 
ve kabuksuz niimuneler, tiitiin ve in
cir, iiziim mahsullerimizden de mii
teaddit niimuneler haztrlamlf, ~ok 
zarif ambalajlar deriiniinde sergide 
te~hir etmi,tir. 

Sirket mem1eketimizin ihracat em
tea~ml standardize etmek ic;in ~altf• 
maktadtr. ihrac; edecegi mallar hu • 
ausi ambalijlarla sevkedilecek, mah· 
sulahm1zm Avrupa piyasalarmda 
emniyet ve itimat kazanmak icrin t, 
Limitet ~irketinin bu faaliyetini ala
ka ile takip eden bazt tacirlerimizin 
ikinci bir ihracat ~irketi yapmaga 
karar verdikleri haber verilmektedir. 

o~~os~©lo mcelt'ilal'IFDDtdl@ 

6aziayintap yerli mallar sergisi 
Cazi Antep'te tetrinievvelin on 

liefinde ikinci defa olarak bir yerli 
mallar sergisi ac;Ilacakbr. Sergi Tiir· 
kiye'nin her tarafmdan gonderilecek 
mallart te,hir edecek ve bir ticaret 
panaytrt mahiyetinde olacakbr. 

TUrkiye • Bulgaristan ticaret 
mukavelesi 

Bulgaristan hijkumetile aktettigi· 
miz ticaret mukavelenamesi Istanbul 
riimriikleri ve iktisat Vekaletine 
merbut dairelere teblig edilmittir. 
Bu mukavele mucibince tarafeyn baz1 
e'yanm giimriik resimlerini, miite • 
kabilen, indirmiflerdir. Bulgaris -
tan'dan gelecek katar peyniri, ko • 
miir ve daha bazt mevat ile bizden 
Bulgaristan'a eonderilecek baltk, 
balmumu ve daha sair efya bu mu • 
afiyetlere dahtl bulunmaktadrr. 

I --.~·-...-
Bulgaristan' daki ne~ri • 
yata nihayet veriliyor 

Bulgaristan'da tiirk~e olarak in • 
ti,ar eden ve aleyhimizde nefriyatta 
bulunan iki gazete hakk1nda Sofya 
sefaretimizin Bulgar hiikumetinin 
nazari dikkatini celbettigini yaz • 
mlfllk. Diin <tYeni Giin» refikimiz 

Sofya'ya telefon ederek bu hususta 
sefirimiz Tevfik Kamil Beyle goriif· 

miittiir. Tevfik Kamil B. bu haberi 
teyit ederek demittir ki: 

«- Bu haber dogrudur. Miitema • 
diyen memleketimiz aleyhine ne,ri· 
yat yapan yiiz elliliklerden biri var· 
dt. Sofya hiikumeti tetebbiisiimiizii 
tervie< etti. ~imdi o adamt bulundugu 
tehirden kaldtracaklar zannederim.:& 

Tevfik Kamil B. bundan sonra 
Tiirkiye ile Bulgaristan arasmda adli 

muavenet mukavelesi ic;in Sofya'da 
miizakerata ba,lanacagt hakkmdaki 
auale de fU cevab1 vermi,tir: 

«- Bu haber de dogrudur. Ya • 
kmda miizakerata bathyacailz !» 

Maaurnfte vee 
me~'l!:®~D~~rc§le 

Orta tedrisat miidiri umumisi 
geldi 

Orta tedriaat miidiri umumisi Fuat 
Bey mezu"Iiyetle ,ehrimize gelmi,tir. 
Fuat Bey bir ay lstanbul'da kala • 
cakhr. -···-iran Veliaht1 Avrupa'ya gidiyor 

lran veliahtt ~ahver Hz. nin tahsil 
i~in iavic;re'ye gitmek iizere Bako ve 
Moskova tarikile bir hafta sonra 1-
ran'dan hareket edecegi ahnan ha· 

berlerden anlattlmlttlr. iran her se· 
ne Avrupa'ya 200 talebe izamma ka
rar vermittir. Bu sene de Veliaht ile 
birlikte berayi tahsil iki yiiz talebe 
Avrupa'ya gidecektir. 

Almanya 8 • isvioreyi yendi 
Ge~en hafta Fransa B milli taktmt 

lsvirrre'lilerle bir atletizm temast 
yapmlf ve neticede 69 sayt kayde • 
den lsvi~re'liler karfmnda bir puvan 
noksanile maglup olmuttu. 

Bu sefer Alman'lar da ayni tee -
riibeye giritmi~ler ve fakat sn pu
vana kar'1 79! puvan gibi biiyiik bir 
farkla miisabakayt kazanmttlard!r. 

Mahot tak1m1 geliyor 
11 ve 13 eylulde tehrimize gele· 

rek Galatasaray ve Fenerbah~e ku
liiplerile mac; yapacagt yaztlan <;:e
koslovakya'nm Mahot kuliibii, bu 
tarihlerde ba,ka yerlerde ma~lart 
oldugunu bildirmittir. Binaenaleyh 
Mahot tak1m1 fehrimize gelmiyecek
tir. 

Eskrimctlara 
Eskrim Federasyonlugundan: 
Mevcut Milli Eskrim takrm1 haricinde 

bulunari eskrimorlerden kilt'f tak1m1 se· 
4;ilmek iizere 11 eylul coma giinii saat 15 te 
Federasyon emrinde bulunan Be!!iktalj 
kuliibii dahilindeki salonda birinci se4;me 
miisabakast icra edileceginden miittefik 
kuliipler miibarizlerinin zamamnda mii· 
racaatleri teblig olunur. 

Tayyare ile saatte 750 kilometre 
Colshot 4 (A.A.) - Schneider 

kupast miisabakastna haz1rlanmak· 
ta olan Rolls Roys markah iki lngi
liz tayyaresinin saatte 750 kilomet • 
relik bir siir'at temin ettikleri soylen
mektedir. Fransa ile ltalya, mezkur 
miisabaka tehir olunmadtgt takdirde 
iftirak edemiyeceklerini resmen bil • 
dirmitlerdir. Hava Nezareti ile Royal 1 

Aeroclup bu talebi tetkik etmekte
dirler. 

Paris'te oetin bir boks maot 
Paris 6 (A.A.) - Santnl boksnig 

kuliip, Franstz'lartn kendisinden pek 
~ok Umit beslemekte olduklart West· 

Cebelibereket'te Osmaniye'ye ya • 
rtm saat mesafede Gebeli koyiinde 
garip bir vak'a olmuflur. Bu koyden 
iki gozden ama Haftz Ali Aga gece 
evinde uyurken bir giiriiltii duymuf, 
karanhkta kalkarak giiriiltiiniin gel
digi tarafa yiiriimiittiir. Ali Aga gii· 
riiltiiyii .,:1karan h1ra1zm iizerine all· 
larak yakalamtf ve kartsmt c;agtr • 
mlttlr. Kar1s1 kap1da bagh doran e· 
fegin ipin"i rrozerek htraiZI bagla • 
mttbr. Bundan sonra koyiin imam v~ 
muhtarlnt c;ag1rarak h1rstz1 bunlara 
gostermittir. Megerae htralz Cennet 
koyiinden Kadir Aganm oglu ve ima· 
mm yegeni Maksut imit. Imam ye • 
geninin ciirmii me,hut halinde yaka· 
land•i•m goriince demi,tir ki: 

«- Eger bu adam bir daha yap· 
mtyacagma dair yemin eder ve ben· 
deki yetil kaph kita};a el basarsa ipi· 
ni ~oziip babasma teslim edelim. 
Bunu Allah ta, kanun da affeder .. -, 

Bunun iizerine imam efendinin de
<Jiii yaptlmlf ve h1ratz serbest btra· 
ktlmtthr. Fakat hadiae jandarmaya 
aksedince Ali Aga ~agmlmtf ise de 
ckoyiin imamt yefil kaph kitaba el 
basttrdl, soyliyemem!:. demittir. 

Bu itte ali.kadar olanlar adliyeye 
verilmittir. ' 

Sarayburnu parkmda 
(Birinct s~hii:den mabaft> 

Oniimiizdeki sene zarfmtla liu
rada yapbrtlmasJ arzu edilen te· 
sisal, Avrupa'mn ba,hca gazete
lerinde ilan edilerek taliplerine j. 
hale olunacakbr. 

Programa nazaran Sarayl:iur • 
nu'nda miiteaddit deniz hamam
lart viicude getirilecektir. 

Bu hamamlarin sahilin liir kls
mmda havuzlar viicude getirilmek 
suretile yaptlmasi diifiiniildiigii 
gibi sabih havuzlar intast da te
emmiil edilmektedir. 

Bundan maada bahc;e (JahilinCie 
miiteaddit eglence mahalleri vii· 
cude getirilecektir. 

Sirkeci tramvay yoluntlan iti
baren Sarayburnu'na ka'dar ufak 
bir dekovil intast halinde, Bele • 
diye de muavenet e'decektir. 

Park yeni tekli ile bilhassa U· 

zak mahallerdeki deniz hamam· 
larma gidemiyenler ic;in ~ok fay· 
dah olacakllr. 

Sarayburnu parkin'daki Gazi 
heykeli Cemiyeti Belediye aza • 
smdan miihim bir ktsmmm nazari 
l:likkatini celbetmektedir. Bu ze· 
vat, heykelin bura'da aga~lar a
rasmda kaldigim, hie; bir taraftan 
goriilemedigini soylemekte, yeri
nin degittirilmesini ve sahile daha 
yakm bir mahalle getirilerek gece 
elektriklerle tenvirini istemekte• 
'dirler. 

Heykele bilhassa T opkapi sa • 
rayma ait setlerin yiiksek bir mev· 
kii veya Sarayburnu ilerisindeki 
fenerin bulundugu mahal miinasip 
goriilmekte.dir. - ~~- · 

istanbul ikinci ticaret mahkeme
sinden: 

MUlga Malulini aakeriye muavenet 
heyeti ile vaki ihtili.ftan dolayt ha • 
kern tayin etmiyen ismail Hakkt Be· 
yin de bir hakem tayin etmesi hak
ktnda vaki ihtira cevap verilmedi • 
ginden mahkemece bir hakem ta • 
yin etmesi ic;in vekil Hamdi Halim 
Bey taraftndan vuku bulan davada 
mumaileyh lsmail Hakkt Bey ma • 
halli ikameti mec;hul kalmaatna me};. 
ni ili.nen vaki tebligata ragmen mu• 
ayyen giinde gelmedigi i~in cari tali• 
kikatta evraktn okundugundan miid
dei hakemi tayin eylediginden miid
deaaleyh tarafiDdan da tayin edile • 
cek hakemi bildirmek hususu der • 
cedilmek suretile hakk1nda muamelei 
g1yap karart bef gun zarftnda ve 
5/9/931 tarihinden itibaren 20 giin 
miiddetle ilanen tebligat icrastna ve 
tahkikat giiniinde 29/9/931 e tali • 
kine karar verilmekle bu miiddet zar· 
f1nda itiraz etmedigi ve tahkikata 
gelmedigi takdirde g1yabtnda tahki
.kat cereyan edecegi ilan olunur. 

moed'i Arjantin'li ~etin 6oksor Bar· 
rer'e karft ~lkarmlfhr. Ma.,: gayet 
•iddetli olmuftur. Arjantin'linin 'id
detli mukabeleleri ve pek az kac;a
mak yapmast kar,lstnda Franstz 
boksorii hayli zahmet ~ekmittir. Mii
sademenin 'iddeti mac;m tadmt ka· 
~trmttttr. Son ravunt fiddetli olmuf 
ve West Muett'in sa)"' hesabile mu • 
vaffakiyetini temin eylemittir. Bu 
ma~ ii!r dakikabk ve 10 ravuntluk idi 

. ' . . ..... 
• r • ·- ' • ' 

yerle giik aras1nda 
Jimnastik ... heyecan .•. A~k filmidir. 

OnUmUzdeki ~ar~amba ak~am• 
Elhamra sinemas1nda 

Guzelligi, ~•khg1 ve a~kr ile ga~y ve mest olan 
MARCELLE CHANTA~ 

9 eylul ~ar§amba ak§amJ 
MELEK SiNEMASININ 

yeni sinema mevsimini 

P A R A ve A ~ K 
~eytamn dostu 

tamame Frans1zca sozlii filimle 

istanbul ifhafdf giimriiiJii 
miidiirliiijiinden: 

istanbul Giimriik amharlarile Sirkeci Giimriigii amb"ariria va:zedilecek 
hassas teraziler i~in yaphrtlacak ayaklarrn 10 eylul 931 tarihine miisa • 

dif per~jembe giinii miinakasast icra k1lmacagi ilan edilmit ise de yevmi 
miinakasa ahiren 24 eylul 931 per~embe giiniine tehir edildigi ilan olu. 
nur. (2297) 

SEYRiSEF AiN 

·---------------------Merzek acenta: Galata Kopriibu~l B. 2362 

~ube A. Sirkeci Miibiirdar zade H. 2. 2740 
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(MAHMUT ~EVKET PA. 
~A) vapuru 8 eylul sah 17 de 
Sirkeci rthttmrndan hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Ayanctk, 
Samsun, Onye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, T rabzon, Rize, Ma -
pavri'ye gidecektir. Doniiste 
Zonguldak yoktur. Of, Sii~ -
mene, Gorele'ye de ugriyaca.k

ttr. 

A YV ALIK SOR' AT POST ASI 
'(MERSiN) 8 eylul sah 17 de 

Sirkeci r1hbmmdan. 

PiRE • tSKENDERiYE P. 
(EGE) 8 eyliil sah 10 da Ga

lata r1hhmmdan kalkacakhr. 

idare fabrikasma liizumu o
lan muhtelifiilcins 8 kalem de
mir malzemesi miibayaa oluna
cakhr.lhalesi 7-9-931 saat 16,30 
teminat %10 dur. (2304) 

TORK TlCARE! 
ve 

SANAY1 BANKASI 
GA YET MOSAIT ~ERAITLE 

«TASARRUF KU~BARASI»I 
, MUAMELATINA 

r.~ BA~LANMI~TIR 

Dordiincii icra memurlugundan: 
Tamamma 19909 lira ktymet tak· 

dir edilen ~ehzadebaft'nda Firuzaga 
mahallesinde atik miikerrer 1, 1, mii
kerrer ve 1 miikerrer ve 1 miikerrer 
cedit 3 ila 7 ve 3 ita 7/2 ve 3 ila 7/3 
ve 3 ila 7/4 ve 3 ila 7/5 numaralarla 
murakkam bef hap diikkan1 mii~te -
miL bir hap apartnnanm ntslf hissesi 
a~1k artbrmaga vazedilmi~ olup 19/ 
9/931 tarihinde ,artname, divanha
neye talik edilerek 13/10/931 tari
hine miisadif sah giinii saat 14 ten 17 
ye kadar Istanbul dordiincii icra dai
resinde a~tk arthrma ile sahlacak • 
hr. Artt1rmaga ittirak i~in yiizde 7 
teminat akrresi ahmr. Miiterakim 
vergiler ile belediye resimleri vak1f 
icaresi mii~teriye aittir. Haklar1 tapu 
sicilleri ile sabit olmtyan ipotekli a • 
lacakhlar ile diger alakadarlar1n ir. 
tifak hakkt sahiplerinin bu hakla • 
r1n1 ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialartnt ilan tarihinden iti • 
b"aren 20 gun i<;inde evrakt miisbite
Ierile sabit olm1yanlar sahf bedeli-

nin payla,masmdan haric; kahrlar. 
Alakadaranm yeni icra ve iflas ka· 

nununun 119 uncu maddesi hiikmiine 
gore tevfiki hareket etmeleri ve fazla 
malumat almak istiyenlerin 930/391 
dosya numarasile istanbul dordiincii 
icra memurluguna miiracaatleri ilan 
olunur. 

Oskiidar hukuk hakimliginden: 
- R1za Bey tarafmdan zevcesi Kisiklt'da 
Biiyiik Qamllca'da BaiUaraltmda 3 No. lu 
hanede sakine Ay§e Perehnaz Hamm a
leyhlne !kame olunan davadan dolay1 bir 
ay zarfmda hanei zevciyete gelmesi Iii
zumunun mezbureye ihtarma karar ve
rilmesinden do!ay1 miiddeaaleyha na -
mma yaz!lan ihtarnamede mumaileyha· 
mn nerede oldugu mechul bulundugu 
mahalle heyeti ihtiyariyesi tarafmdan 
§erh verilerek biHl.teblig iade kllmmasma 
binaen bittalep mahkemece ilanen teb· 
llgat icras1 karargir oldugundan olbaptaki 
ihtarnamenin bir sureti mahkeme dl -

vanhanesine tallk edilmi§ olmagla key
fiyet teblig makamma kaim olmak uze1·e 
ilap ollq!ur. -

KARADENIZ POSTASJ 

Sam s·u n VA PUR~ 
9 Eylut 

<.;ar§amba 
giinii ak~am1 Sirkeci nht1mmdan 
hareketle ( Zonguldak, lnebolu, 
Evrenye, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Siirmene ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat is:in Sirkeci Ye
kenci hamndaki acentallgma mli
racaat. Tel. 215 I 5. 

BAR TIN s~~~T POSTASI 

BARTIN V APURU 
7 eyliil Pazartesi gunu saat 19 

da Sirk~ci r1hbmmdan hareketle, E• 
regli, Zonguldak, Barhn, Amasra, 
Km·.uca~ilc, -.::!ide iskelelerine a ~ imee 

ve ayni tarikle fatanbul'a avde e " 1 

decekt~r. 

1 inci, 2 inci, 3 iincii srnr'f Jiama; • 

ralarla giiverte yolcularma mahsus 

mahfuz mahalleri vardtr. 

Miira~aat raahalli: Eminonii Sebzt. 
sokak No.8 

Telefon: 23609 ve 23388 

BART IN SUR' AT POSTASI 

BURSA vapuru 

9 eyiOI 

<;ar§amba giinii saat 
18 de 

Sirkeci nht1mmd an hareketle Ere~li, 
Zonguldak, Bartm, Amasra Cide, Jne
bolu, Evrenye, tli~e ve Abana'ya gide-

l
cek ~~ pazar sab~h~ istanbula gelecktir. 

Yuk ve yolcu u;m Lralata'da Kii~iik 
R1ht1m Hamnda 4-5 numaraya miiracaat 
Telefon: Beyoglu 913 

:r AViL ZADE V APURLARl 

Ayvahk • izmir postas1 
-·~"~' SAADET ~;8~P 

' vapuru her pazar. 
resi ak~am1 I 7 de 
Sirkeci'den hareketle 

Gelibolu , Canakkale , Ayvahk ve 
fzmir'e azimet ve Canakkale'ye ul1;· 
nyarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemi~te Tavilzade biraderler 
Telefon: Istanbul 2210 

ALEMDARZADE MEHMET vapurlan 
LUks ve seri Karadeniz postas• 

BUient vapuru 
1 eylul 

Pazartesi 
Giinii ak~am1 saat 18 de Sirkeci 

r1hhmmdan hareketle (Zongul -
dak, inebolu, Ayanctk, Samsun, 
Unye, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize, Mapavri ve Hopa'ya azimet 
ve avdette Siirmene, Vakf1ke • 
bir ve Gorele'ye ugr1yarak av • 
det edecektir. 

I Yiik ve yolcu ic;in, Sirkeci, ve
zir iskelesi sokak No. 61 acenta • 
sma miiracaat. Tel. 21037 

Zayl - Muhassasat1 Zatiye Uskiidar 
§\lbesinden almakta olduqum maa§1mm 
miihiiriinii zayl ettim. Yenls!nf hUkettt
rec~!}imgjlQ aaylin hiikmt yoktlll'. 

Miitekalt Slil~yma~ 



Tiirk Maarif Cemiyeti 
Bursa K1z Lisesi 

Tiirk Maarif Cemiyeti tarafmdan Bursa'da a~Ilan K1z Lisesi 
talebe kayd1na devam ediyor. Leyli iicreti 210 lirad1r, memur 
~ocuklan i~in yiizde on tenzilat vard1r, Nehari 45 lirad1r. Tedri
sat 19 eylulde ba,hyacakhr. Tatradan miiracaat edenlerin biran 
evvel kaydohmmalari 

Adres : Bursa, K1z Lisesi 

Kiral1k ciftlik ve mand1ra 
Esas Mevkii ve nev'i Bedeli icar1 

T. L. 
800 23 ~i,li'de M""cidiye rnfthallesinde 7.incirlikuyuda 'Biiyiik

dere caddesinde 28/2 numarah Sarandi criftligi na
miJe maruf ambar, ah1rlar, depo, komiirliik, yogurt-
bane, kiimesler ve meskenleri miistemil her i'e elve-
ri,li 78 doniim arazi. ' 

, Bala~a evsaf1 muharrer ~iftHk iic sene miiddetle kiraya verilecP<!in
(len ta!•plerin ihaleye miisadif 10/9/931 pertembe giinii saat on alhda 
fUbemize miiracaatleri. N. 

K caeli -vilayetinden: 
lzmit - Karayakuplu yolunun 0 + 000 ila 2 + 000 kilometrolarina 

kadar k111m fOse in,aati ,artnamesi ve 9019 lirahk ketfi mucibince 23 
eylul crartamba giinii saat on bette ihale edilmek iizere kapah zarf 
usulile miinakasaya konmu~tur. Talip olanlarm mezkur tarihte 675 
lirahk teminat mektubu veya banka makbuzile Ticaret Odast kaytt 
vesikast ve ehliyeti fenniye vesika]armt teklif mektuplarile birlikte 
tniinakasa kanunundaki tarifat dairesinde Kocaeli Vilayeti Daimi En
ciimenine vermeleri ve t~artnamesini gormek istiyenlerin Batmiihendis
lige miiracaatleri. Nakten verilecek teminat kabul edilmiyecektir. 

(2185) 

Kocaeli Viliyetinden: 
Geyve • T arakh yolu iizerinde muhtelif mevkide viicude getirilecek 

fOse in,aab tartnamesi ve 23301 lirahk ketfi mucibince 23 eylul ~ar
tamba giinii saat on be,te ihale edilmek iizere kapah zarf usulile mii
nakasaya konmustur. Talip olanlann mezkur tarihte 1750 lirahk te
m.inat mektubu v~ya banka makbuzile ehliyeti fenniye vesikalartm ve 
T1caret Ode.st kay1t vesikasmt teklif mektuplarile birlikte miinakasa 

kanunundaki tarifat dairesinde Kocaeli Vilayeti Daimi l'.nciimenine 
vermeleri ve tartnamesini giirmek istiyenlerin Kocaeli Batmiihendis
ligine miiracaatleri. Nakten verilecek teminat kaubul edilmiyecektir. 

(2186) 

II t·sat Vekaletinden: 
Yiiksek Ziraat mektebinin umumi ve hususi Ziraat Enstitiisiiniin 

19,500 lira bedeli muhammeni bulunan alat ve edevab talibine ihale 
edilmek iizere kapah zarf usulile ilan tarihinden itibaren 2 ay miid· 
detl ·· k e muna asaya vazolunmustur. 

Bu alabn Bstesi ve tartna:Oesi Vilayet Mubayaa Komisyonundan 
ahnacakbr. Taliplerin bedeli muhammen iizerinden % 7,5 teminat
lai1 ile birlikte ihale tarihi olan 3 teljrinisani 1931 tarihine miisadif 
1~ 1 giinii saat 15 te Vekalet Mubayaat komisyonuna miiracaatleri ilan 
0 unur. (2157) 

lstanbul Ziraat mektebi 
~e~ilkoy civarmda Halkah'da kain leyli ve meccani Istanbul Ziraat 

llle tebine kaydii kabul fartlari: 
1 - Tiirkiye tabaasmdan olmah. 
2 - Orta mektep mezunu bulunmah. 
3- Yafl 19 dan yukar1 olmamah (329) dogumlu 

14 -Cift~i evlad1 oldugunu vesika ile isbat edenler tercihen kabul 
o unur. 

Miiraca~t edenler beraberlerinde fU vesikalari getireceklerdir. 
1 - San hastahklardan salim olduklarma dair Belediyeden tastik 

olunmut hekim raporu. 

2- Orta mektep vesikas1 (tasdikname veya ljehadetname). 
3 - Att tehadetnamesi. 
4 - Hiisniihal mazbatas1. 
~u feraitten maada mektebe kaydii kabul olunanlar idare tarafm'dan 

Veriiecek bir taahhiitname suretini velilerine kabul ve Notere tasdik 
ettireceklerdir. Aksi halde mektebe devam edemezler. 

Mektebe kaydii kabul miiddeti 
'-' Istanbul i~in eylul 931 on betine, tatralar i~in eyluliin betine ka • 
Qard1r. 

Miiracaat mahalli 
~ktep idaresine veya bulundugu mahallin Ziraat Miidiirlerine. 

Posta ve T elgraf Levaz1m 
Miidiirliigiinden : 

i k:apah zarf usulile miinakasaya vazolunarak 23/8/931 tarihinde 
dc:a ~~~nan miinakasast neticesinde teklif olunan fiabn haddi itidal· 
iat Korulrniyerek pazarhkla ihalesi takarriir eden Ankara telsiz irsal 
tea~:!on~~un ~ehir cereyanmdan tagdiyesine miiteallik malzeme ve 
l<I,S •Ye~Inm pazarhgi 10/9/931 tarihine miisadif per~embe giinii saat 
t-ile ~~ ~era olunacagmdan taliplerin % 7,5 niabetindeki teminatla • 
d trhkte y ' k• d b'' "k d I ''d' · · e rn.. evm1 mez ur a uyu postane e evaz1m mu Jriyebn-
llki tall~e~ekkil mubayaat komisyonu riyasetine miiracaatleri. Olbap

r name her giin levaz1m miidiriyetinden tedarik olunabilir. 
..{2303)' r 

'[eyii've .. Neha·ri'! 
K1z ve Erkek ~ ................................ lnkilip Liseleri r·~rii~···mi;··traa;··~ 

1 Lise K1s1mlar1 ~ 
Di$ TABiBi 

H alii ilyas Bey 1 
Paris Beynelmllel di§o;ilik kongresin-1 

den avdetle hastalarmi kabule ba§la-

. ............................... . 
Milessisi: Nebizade Hamdi •I 

Resmi. ders .. program~arm1 ~amam~n tatblk eder. Ecnebi I.isan tedrisatl, ecnebl mekteplerine kat'iyyen liizum birakmiya- 'j 
cak b1r mukemmellyettedir. Tallm ve terbiye heyet1er1 memleketlmizin en giizlde muallim ve miirebbilerlnden miirek- , 

keptlr. Ana ve Baba, yavrularm1 I N K I L A P L i S E L E R i N E her hususta tam bir emniyet ve huzuru I 
• m~tJI. Bablali, Ankara 

kaple teslim edeblllrler. (Mufassal izahname vereceginiz adrese gonderilir. Mektep Nuruosmaniye'dedir. Telefon 20019) 'I 

S-ara~h_a_n_e-ba~•'nda Miinir P~a~~~a~k~o:·-n~a~k~l~ar~-~~n~d~a~~~~-~- ~-~- ~~~~~~"'~-~~IJJ 
caddesl No. 6~6 _!~~~ 

TE~EKKOR 

K1z ve Erkek 
Leyli ve Nehari HA YRiYE LiSELERi Ana - ilk 

Orta - lise 

Sevgili zevcim ve aziz pederimiz Selanik 
e~rafmdan merhum Mehmet Ziya Beyin 
cenaze merasimine i~tirak etmek ve ay
raca tahriren taziyet etmek liitfunda bu
Iunan zevati kirama ayr1 ayra beyani te
§ekkiir etmege teessiiriimiiz mani oldu
gundan t~ekkiiriin kabuliinii rica eyleriz 
efendim. Tekmil Simflan mevcuttur. Kayda ba~lanm1~tir. Tedrisat tiirk~e, frans1zca ve ingilizcedir. Telebe sabah evlerinden mek· 

tebin otomobillerile ahmr ve ak~am ayni vasita ile evlerine gonderilir. Her giin 10 dan 18 e kadar miiracaat edilebilir. Refikas1: Rukiye Ziya 
f;ocuklari: Hayriye, Nafiz, Emin, 

Sedat, Nafi 
Telefon : 20530 

Tahl.siye Umum 
·· diirliigiinden : 

Tahlisiye mevkileri i~in mahfuz niimunesi ve~hile 2300 adet maa • 
kapsol roket fi,eginin imali kapah zarf uaulile miinakasaya ~tkaril • 
mtfbr. i~bu fitek ve kapsollarm Tiirkiye'de imal edilmeai tartbr. Bu 
fi,ekler ile kapsollar1 imale talip olanlarm tartnameyi almak iizere 

Tahlisiye umum miidiirliigiine miiracaat etmeleri ve zarflar 27 eylul 
931 tarihine miisadif pazar giinii saat on sekize kadar kabul edilecek ve 
28 ,.,1~1 o31 r:>l'z" · ' ~-: aii ... ii s~t~t on dortte a~tlacagmdan zarflann 27 
eylul931 pazar giinii saat on sekize kadar Galata r1htJmmda Ma • 
ritim hanmda Tahlisiye umum miidiirliigiine teslim edilmesi ve teklif 
sahiplerinin 28 eylul 931 pazartesi giioii saat on dortte mezkur rna -
halde mubayaa komisyonunda haztr bulunmalart ilan olunur. ~ 

Kocaeli ViiAyetinden: 

' 
r.--~ 

BUVUK TAYYARE PlY 60SU 
ll. ci TERTiP 2. ci KE~iDE 

11 E Y L U L 0 E 0 i R 
BOYOK IKRAMIYE (35,000) lirad1r. 

Ayr1ca : (15,000 12,000 10,000 8,000) lirallk 
iKRAM1YE VE: 

(25,000) Lirahk blr milkafat. 
t.;)C)(XJC 

Tiitiin inh·sari Umumi 
Miidiirliij-iin en: 

1- Arnavutkoy'iinde polis merkezi karstsmda sahilde metruk bu. 
lunan teknesi par~alanmtf, enkaz halindeki. motor; 

2 - Elyevm Azapkap111 levaz1m deposunda bulunan biri iistii ka • 
pah digeri a~Ik <fstodebeyker) marka iki adet binek otomobilile 
(Fort) marka hurda iki kamyon pazarhkla sablacakbr. Teminat ak. 
~eai olarak motor i!rin (5) binek otomobilleri i~in (130) ve Fort kam
yonlar1 icrin de (15) lira almacakbr. Talip olanlarm 28/9/931 pazar
tesi giinu saat 10,30 da Galata'da mubayaat komisyonuna miiracaatleri. 

Karamiirsel - iznik yolunda viicude getirilecek tamirab esasiye 5315 
lirahk ke~ifnamesi mucibince 23 eylul crar11amba giinii saat on be,te 
ihale edilmek iizere kapah zarf usulile miinakasaya konmu,tur. Talip 
olanlarm mezkur tarihte 390 lirahk teminat mektubu veya banka mak
buzile Ticaret Odast kaytt vesikasmt ve ehliyeti fenniye vesikasm1 
teklif mektuplarile birlikte miinakasa kanunundaki tarifat dairesinde 
Kocaeli Vilayeti Daimi Enciimenine vermeleri ve fartname~ni gormek 
istiyenle~in .sa,mii~endislige miiracaatleri. Nakten verilecek teminat Kocaeli Bayt~r 
kabul ediimiyecekbr. (2184) · iidiirliigiinden: 

iktisat Ve aletinden: 
Tavuk~uluk enatitiisii civannd sahada in,a ettirilecek olan 6357 

lira 33 kuru' bedeli ketifli saman v yem deposu ile kiimes intast ka • 
pah zarf usulii ile 21 giin miiddetle miinakasaya !rikanlmt,br. 

~artnamesi ve projesi telaiz telgraf civarmda zirai ve baytari Ens • 
titiiler insaat fen miisavirliginden verilecektir. . . 

Taliplerin ilan edilen bedeli kesi'f iizerinden % 7,5 teminatlart ile 
bidikte ihale tarihi olan 30 eylul 931 tarihine miisadif crar~amba giinu 
saat on bette Ziraat ~Ust~,arbit ktsnunda 'miitetekkil intaat komisyo
nuna miiracaatleri ilan olunur. 

Y iiksek Miihendis Mektebi 
kaydii kabul muamelesi 

IS agustos 931 tarihinden itubaren batlamlacak olan Yiiksek Mul·en· 
dis Mektebi kaydu kabul muamelesine Dolmabah~e civarmda Giimiif· 
suyu'ndaki mektep binas1 dahilinde her giin sabah saat (tO~ dan 
aktam (17) ye kadar olmak iizere 24 eyliil 931 aktamma kadar devam 
edilecektir. Arzu edenler bu l:uusustaki teraiti bizzat mektepten ala· 
bilecekleri gibi poi,ta ile de istiyebilirler. 

Manisa Asma Fidanltklari 
Miidiirliigiinden: 

Manisa Asma Fidanhgmin .(9700) lira bedeli ketifli iki kuyu ve bir 
havuzdan ibaret au tesisab i~in yaptlan miinakasa da haddi lay1k go
riilmediginden pazarhk suretile tekrar yirmi giin miiddetle miinaka
saya vazedilmittir. T a lip olanlarm (16 /9/931) ~artamba giinii ~a at 
16 da Manisa Merkez Malmiidiirliigii daireaine miiracaatleri 1lan 
olunur. (2220) 

istanbul Evkaf Miidiirliigiinden: 
~ithane karakolu dvarmda garaj arkasinda vaktf arsada ktr kah • 

veciligi iicr sene miiddetle icara vedlecektir. Miizayedesi eyluliin on 
ikinci cumartesi giinii saat on dorde kadard1r. Talip olanlarm Istanbul 
Evkaf miidiriyetinde Orman ve Arazi idaresine miiracaat etmeleri. 

istanbul Evkaf Miidiirliigiinden: 
Vidos kariyesi civarinda vaki sekiz doniim tarla ii~ sene miiddetle 

icara verilecektir. Miizayedesi eyluliin on ikinci cumartesi giinii saat 
on dorde kadardtr. Talip olanlarm Istanbul Evkaf miidiriyetinde Or
man ve Arazi idaresine miiracaat etmeleri. 

istanbul Evkaf Miidiirliigiinden: 
Oskiidar'da Nuhkuyusun'da Seyit Ahmet deresinde Iran tekkeai ci

varmda vaki yirmi doniim vak1f tarla ii~ sene miiddetle icara verile • 
cektir. Miizayedesi eyluliin on ikinci cumartesi giinii aaat on dorde ka: 
dardir. Talip olanlarm Istanbul Evkaf miidiriyetinde Orman ve Arazt 
idaresine miiracaat etmeleri. 

Eskisehir Belediye Riyasetinden : 
' 

35 adet au saati mubayaaai 23/8/931 tarihinden itibaren 20 giin 
miiddet ve kapah zarf usulile miinakasaya vazolunmuttur. Y evmi 

ihale 13/9/931 tarihine miisadif pazar giinii saat 16. da ~a!ipleri~ 
yevmi mezkurda Belediyede miite~ekkil enciimene tekhfler1m tevdu 
liizumu ilan ~lunur. .(2310), 

Yant Enciimeni alisi namma 18/9/931 lzmit'te at ko~ularma bat
lanacakttr. 

1 - Kay1t muamelesi 13/9/931 de ba,layip 15/9/931 ak~amma ka
dar devam edecektir. 
2- Diger tafsilit Yartt Enciimeni ilisinin 931 seneaine ait prog • 

rammda miindericrtir. 

Y ozgat Vilayetinden: 
aal~ .. 

Yozgat - Yerkoy istasyon tarikini'tt 22 + 125 inci kilom~trosundaki 
Saray fcoprusiiniin tahliyesinin beton armeye tahvili ve 17/9/931 per
~embe giinii aaat 15 te ihalesi icra edilmek iizere kapah zarf usulile 
miinakasaya konulmu,tur. Bedeli ke~fi (10961) lira (08) kuru~tur. 
Bermucibi kanun taliplerin depozito ak~elerini miistashiben yevmi mez
kurda Enciimeni Vilayete ve fenni husus icrin de Ba~miihendislige mura
caatleri ilan olunur. 

istanbul Evkaf Miidiirliigiinden · 
Topkapt'da Takkeci mahallesinde Bayrampa~a mevkiinde Kavasm 

bagt namile maruf bostan iicr sene miiddetle icara verilecektir. Miiza
yedeai eyluliin on ikinci cumartes' ~iinii saat on dorde kadardtr. Talip 
olanlarm Istanbul Evkaf miidiriyetinde Orman ve Arazi idaresine 
miiracaat etmeleri. 

istanbul Evkaf Miidiirliigiinden: 
Pa,abah~esin'de Sultan Mustafa c;:e~mesi yanmda vaki set mahalli· 

nin k1r kahveciligi ii~ sene miiddetle icara verilecektir. Miizayedesi 
eyluliin on ikinci cumartesi giinii saat on d<lrde l(adardn·. TaHn olan
larm Istanbul Evkaf miidiriyetinde Orman ve Arazi idaresine miira
caat etmeleri. 

Edirne 15 inci hudut taburu kumandanhgmdan: 

Ktt'ast Cinsi Miktar1 
Edirne kilo 

Hudut Tabur XV. Dakik 82,000 
» » » Sigir eti 17,800 
» » » Sade yag1 1600 
» » » Tuz 2500 
» » » Bulgur 2000 
» » » Pirin!r 3000 
» » » Makarna 2500 
» » » Nohut 2500 
» » » F asulye 2000 
» » >> ~eker 1000 
» » » Kuruiiziim 1500 
» » » Z. yag1 200 
» » » Sabun 900 
» » » Sirke 200 
» >> » Kuru sogan1800 
» » >> B. peynir 2000 
» >> » Zeytin 2000 
» » >> ~ay 120 
» » » Gaz yagt 3000 
» » » Odun 120000 
» » » Arpa 50000 
» » » Ot 34000 

>> » Saman 26000 
» Patates 7000 

)hale tarih ve giinleri 
Miinakasa T arih Giin Saat 
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nakledilmifilir . 


