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Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

r liazinenin kudreti 
ve Oumlupınar heyeti bugün gidiyor 

Kaçakçılık 
Vergi ve mükellefiyetler 

lıahıinde hükiimetin iki cephe· 
1· H"kiimet 1 vazifesi vardır· u. kah. 
lıir taraftan balkm vergı l· 

liyeti hudutlarını bular~. ona 
1-hammülünden fazla yüklen· 
lııemek diğer taraftan da ha· 
tin . , kudretini muhafaza 

enın · ded" H etmek mecburiyetın . ır. . e· 
nıen ifade edelim kı, hazın~· 
ııin kudreti için muayyen bır 
hudut ve ölçü yoktur. Bir 
lııemleketin kuvveti, hazine-
1.i.nin kudreti derecesile müte
lltısiptir. Hükumetler için asıl 
olan ve temini mutlaka llznn 
olan nokta; para yiizü.nden 
tııeınleketi başkalarına esır et· 
llleınektir. Bu itibarla mali İs· 
tiklalin müdafaası, her müla
hazanın fevkinde tutulur. Cüm 
huriyet Halk Fırkasını~ ve 
hükumetinin tuttuğu yol, ışte 
bu eaaslardan mülhemdir. Ge
çen sene bir çok vergilerde 
lllükelleflerin lehine olarak ya· 
Pılan tadilat, onların kabiliyet 
Ve kudretleri noktai nazarın· 
d•n yapılmıştı. Muhakk_ak ki 
memleketin bugünkü ihtıyacı; 
bütçenin varidat faslındaki pa· 
ra ile kapatılamaz. Bahset
tiğimiz ihtiyaç, en zaruri ve 
hayati ihtiyaçlaı-dır. Memle-
ketin muhtaç olduğu parayı 
Yeni vergilerle temİ? e~?k 
karan iıe mevzuu bahıs degıl· 
dir. O halde hem halka. y~k 
olmamak, hem de hazın~ın 
kudretini lazım olduğu sevıye
de tutmak için ne yapmalı? 

Her vesile ile tekrar ediyo
ruz: Bu mevzuda en e~el 

ı~ akla gelen §ey, mevcut vandal 
membalarından azami rand· 
manı almaktır. Çünkü, ba
u v.ridatımızı mühim bir nis
bette arttırmak imkam mutlak 
mevcuttur. Bu cümleden ola
rak tütün varidatı ciddi suret
te mütalea olunabilir. Bu mev
zua aynca temas edeceğiz. 

va 

e 

Kanaatimizce varidatı art· 
tırmak mevzuunda pek esaa-
h ve çok verimli telakki et· 
tiğimiz diğer bir çare daha var 
ki, o da kaçakçılığa kar§ı esas
lı Ve şiddetli tedbirler almak
tır. 

Geçen sene yapılan kanunun 
kifayetsizliği tecrübe ile an· 
laıtlmıttır. Esasen bir kanun· 
da mani tedbirlerinı teyit kuv· 
Veti; yalnız kanun maddeleri
ilin metninden ibaret oldukçıl, 
kaçakçılar o kanunun tiddeti· 
ni, müessiriyetini asla hisset· 
lllezler. Onlar üzerinde kanu· 
llun miieuir olması için fiil ve 
llladdi tedbirler lizımdır. Bu 
tedbirler iae yeni tetkilata, ye
ni masrafa tevakkuf eder. 
İli.veye hacet giit-müyoruz 
iti israf ve tasarruf meselesin
de; mesela kaçakçılık aleyhin· 
de Yapılacak tetkilit masrafı· 
lı~ıı çokluğu gözetilmez. ~u gİ· 
hı ınasarif daima müsmır o· 
lur. Bir elden verdiğimizi, bir 
~aç mislile batka elden almak 
1lnkanı bulunan itlerde mas
\•aftan kaçınmamak iktısat ve 

~ tasarruf kaidesine de uygun· 
dur. 

O' 

Bugün bizi kaçakçılık mev· 
tuu üzerinde bu satırları yaz
llıağa sevkeden sebep, cenup 
vili.yetlerimizden gelen ve hu· 
dut civarında esaslı tetkikler· 
de bulunan bir arkadatllDIZID 
Verdiği acıklı izahattir. Arka· 
daşımızın teminatına nazaran 
hu havalide istihliikatın yüz
de seksen kadarı kaçaktır. Bu
talarda kaçakçılık arbk bir a
l>ıp ve günah telakki edilm~ 
lııekte ve adeta herkesin göiü 
öııünde yapılmaktadır. Halbu
ki kaçakçılık en adi hırsızl~ktan. daha fenadır. Devletın 
ôl.:ıanesinden para çalmak .v~ 

hıı suretle hazinenin kudretını 
iltaltnıak· her halde bir ferdin 
l:el,• ' d lı ınden para aşırmaktan a· 

a llıenfur bir harekettir· 

tittı Bu hareketin günah ve gay· 
§İddş";l olduğunu ancak pek 
'~ilk eti~. bir takibat ile anlat: 

111umkündür._ Şu da __ var ki 

Bu sabah saat 9,50 de gidecek i 
heyet yarın A·fyonda bulunacak 

~~~~~~~~~~~· 

Y ann Dumlupınarda yapılacak merasimden evvel 
Afyon Belediyesi heyetlere ziyafetler verecek 

Dumlapmarcla Şehit Mehnıetcik 
abiduini ziyaret meraııimine ittirak 
edecek olan latanbul hey'eti bu sa 

hah saat 9,60 de Haydarpap iata
aiyonundan Konya trenine raptedi· 
lecek ikivaıı;onla hareket edecektir. 

latanbul heyeti yolda kendileri· 
ne iltihak edecek diğer heyetlerle 
beraber 30 afustoı'ta Baıkwnıın· 
ban Meydan muharebeainl, bu maha 
rebenin cereyan ettiği ıahada ve meç 

bul aıker abidesinin önünde t.,.it 
edecektir. 

cek heyet bugün saat 12 de An· 
karadan hareket edecek ve ııer •ki 1 

heyet Eıkitehirde birleıtikten ıon· ı 
ra oradan Afyona vaııl olacaklar
dır. 

Büyük zaferin tes'idi için Adana, 
Sivas, K.ayıeri ıı;ibi diğer şehirler· 

den gelecek heyetler de Afyonda bir 
leşeceklerdir. 

Afyonkarahisar h•l~tlivesi Y'" .. ' 
oabah heyetler t•refin• bir 
çay ziyafeti, Öğle üzerı de bir ög.~ 

ziyafeti verecektir. 

Türk tarihinin - terefli 
günlerinin devrini idrak etmekte ol- -
duğwnuz bu anlarda, bir an bundan lstanbul heyetine riyaset 

Yarın Dumluprnarda nutuklar 
aöylenecek ve bir geçit resmi yapıla 
caktrr. 

9 ıene evvele ibretle bakmak, latan· edecek olan 
Hukuk talebesi cemiyetinden: 

30 Ağuıtoı pazar günü, tarihimi
zin dönüm noktası olan büyük zafe· 
rin yıldönümü olduğundan bütün 
arkada,ların, ayni gün yapılacak o
lan mera3ime İ§tİrak etmek üzere, 

saat 9 da fakülteyi teşrifleri rica o
lunur. 

bul heyetinin bir kabe Jibi tavaf e- Sadettin Ferit Bey 
deceğimukaddea mezarda yatan Bü
yük Şehidin aonıuz büyüklüğü h..lı: 
kında bizi bir daha dütündürür. O. 
zamanlar lstanbulun itıı;al altındaki 
elim manzarasını ıöyle ~z önüne 
getirenler, halis ve hürriyetin neıe-

•••t••················ 
Maaş 
Tevziatı 

1 ,eylülde nerelerde ve 
nasıl yapılacak? 

Eytam, enunil ve milteka· 

idinin eylül yoklama ilmliha
berlerinin tasnif ve tetkiki bl.t
mittir. Eylül, tetrinlevvel, tet
rinisani üç aylık maqlarınm 
itasına 1 eylül salı günü 10 fU 
bede ba§lanacaktır. 

Maatlar yoklamaların ya
pıldığı yerlerden alınaca~ır. 
y 61nız Fatih kazasmdakiler 
Düyunu umumiye binasında 
yeniden açılacak siteden ala

caklardır. 
Maat tevziatı 15 eylüle ka

dar devam edecektir. Her ma· 
at esbabı giteler~e bu.lUfl'BCak 
memurlardan bırer fit ala· 
rak bekleyeceklerdir. Maa§ SÜ· 
nü olınadığı halde müraca~t e 
denlere hiç bir suretle tedıyat 
yapılmayacaktır. Gününde mil 
racaat edip te maatını alama· 
yanlar ertesi günü ayrı bir sı
ra numarasına tabi tutulacak· 

tır. 

Tevziat Kasımpaşada Camii 
kebir yerinde, Galatasarayd~ 
Galatasaray lisesi arkasındaki 
yoklama yerinde, Beşikta~ta 
Cümhuriyet Halk Fırkası bına 
sında Fatihte Cağaloğlunda 
Düru'nu umumiye binasınd.a, 
Kadıköyünde Kadıköy halın· 
de Beyazıtta Beyazıt mülga 
:ıa~ maaşları dairesinde, Sulta• 
nahmette Adliye dairesi arka· 
sında, Üsküdarda Paşa kapısın 
daki yoklama yerinde, Eyüpte 
Oyuncakçılarda Sokullu medre 
sesinde yapılacaktır . 

eski reji şirketinin kaçakçıla
ra kartı tatbik ettiği zalimane 
takip usulleri, onları halk na
zarında bir nevi mazlum ve 
mağdur vaziyeti?-e s?kmut~ 
tu. Şimdi de aankı aynı h~letı 
ruhiye yaşıyor. Bu haletı nı· 
hiyeyi kökünden kazımak, dev
let hazinesinden para çalanla· 
nn ergeç uğrayacakları ceza 
ve akıbetler hakkında müessir 
bir kaç misal vermek lazım. 
Kaçakçılığa karşı al~acak ti~
detli tedbirler sayesınde, hazı· 
neye kazandırılacak paranın 
mikdarı her türlü tasa~run 
fevkinde olduğu kanaatı umu· 

midir. 
Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

aini ve ne deınek olduğunu, pek iyi 
bilirler. itte htanbul heyeti bugün 
bu büyük günleri ihzar eden tehidin 
mezıımu ziyarete gitmektedir. 

Ankaradan da Dwnlupınara gide 

Rumelihisarı • Kandilli müsabakası başlarken 

Dün R. Hisarı-Kandilli yarışını 
Salim (B. B.) 

11 dakika 34 san. de· kazandı 

Tarabya turnuvası, Birlik şampiyonası 
ve Kasımpaşa maçı .. 

Mmtakanın tertip ettiği yarııla
nn yedincisi dün Rumeli Hisarı • 
Kandilli arasında yapıldı. Havanın 
muhalefetine rağmen musabakaya 

lll deniz atleti girdi. Bunlardan 

d.. d.. Beylerbeyinden, dördü Gala· or u "ki • 
t 

ravdan ikisi Kuleliden ve ı sı asa .. , .d. 
de Galatasaray Hanunlarmdan ı '· 

'f t 5 20 de Rumelihisann• nm saa , 
dan denize girildi. 

Müoabıkların hepsi yarııı kazan· 
mal< için bütün gayretlerini ~arfe~
yorl;mlı. yalnız havanın yuzınege 
müsait olmaması yüzünden çok zor 
luk çekiyorlardı. Maamafih bütün 
bu minilere rağmen yüzücüler mü
temadiyen yüzüyorlardı. En önde 
gene Salim idi. Onu takiben Şeref 
geliyordu. Öteki yanıçılar suların 
tesirile epey geride kalmışlardı. Ni
hayet 11,34" sonra dört Türkiye re
koru sahibi Salim (B.B.) Kanclilll· 
de sudan çıkb. ikinci olarak Galata
saraydan Şeref 12,04" Üçüncü Ga· 
Jatasaraydan Suat, Hanımlardan Ga 
latasaraydan Matmazel Bübrman 
14,58" de ve gene aynr kulüpten 
Matmazel Eva yarııı bitirdiler. 

Müsabakalardan sonra Galatasa· 
kulübünde yarışçılara ve Rus 

ray "ld" Bö 
sporcularıoa. bir ziyafet ven ı. .Y 

lece bu güzel deniz günü çok temız 
bir spor havası içinde bitti. 

Müsabakanın biriucisi 
meşhur Salim ( B.B ) 

Bu büyük muvaffakıyetinden do
layı Salimi tebrik ederken Galatasa• 
rayın centilmence olan bu misafir
perverliğini de zikretmeyi kendime 
bir borç telakki ederim. 

Tenis: 

Tarabya turnuvası 
Tokatlıyan oteli tarafından tertip 

edjfen mevsimin ikinci tenis turnu

( Devamı 2 inci sahifede) 

Ankarada Gazeteciler Birliğinin, büyük taarruzun yrldönümü münasebetile Ordu 
şerefine flerdiği çaydan intibalar: sağda dafletlilerden bir kısım, o;tada N11şet 

Halil Be'I nutkunu söylerken, solda Ali Sait Paşa nutka ceflap verirken rc;··· .. ·:··H ........... At'-y;;~·şı~~~~~ ... dii~· · 

I •• ;~~~~:· fü. ~:" beşincisi yapıldı 
Dolmabağçe sarayında meş 

.::ı olmuşlar ve bir yere I 
~mamışlardır. ~ 

Şükrü 
Kaya Bey 

Dün Y alovadan 
~ehrimize geldi 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey 
dün Y alovadan şehrimize gelmit ve 
doğru Dolma bahçe sarayına gide
rek Reisicümhur Hz. ne anı tazimat 

etmİflİr. 

Tamirat, borçlar ve 
tarifeler 

Dünkü yarışlarda en son koşuya 
üniformalı zabitan iştirak ettiler 
At yarışlarının beşincisi dün 

Veli efendi çayınnda yapıldı. 
Havanın bulutlu ve rüzgarlı ol 
masıııa rağmen, her hafta ol
duğu gibi, gene epice kalabalık 
vardı. Bu haftaki yarıılara 
prens Halim Beyin atlan iıti
rak etmedi. Kotu ıu ıuretle ic 
ra edilmiştir: 

Birinci kotu: Bu koıu satıı 
k09uıu olup üç ve daha yuka
n yaıtaki halis kan lngilis at 
ve kııraklarına mahauıtu. Me
safesi 2000 metre! Koıuya i-
ki at ittirak etti. Birinciye 300 

• 

rici siyaset cemiyeti, M. Hoovere ikindye 75 lira verildi. 
bir iatida vererek tamirat, borçlar Birinciliğ7; Akif Beyin Ketje 

VASHINGTON, 27. A.A.- Ha-

ve tarifeler meselelerini tetkik et· si ikinciliği Hasan Beyin Nona 
mek üzere beynelmilel bir konferan- aı kazandılar. 

et- İkinci kotu: 1931 aenesi zar sı içtimaa davet etmesini talep 

mittir· 

Gandhi bugün yola 
çıkıyor 

BOMBAY, 27. A.A.- Ganclbi 
lngiltereye ıı;itmek üzre Cunıarteıi 

günü vapura binecektir. 

Berlin belediyesinde 
tasarruf 

BERLIN, 27. A.A.- Şehremane
ti umumi menfaatlere hadim bazı 
yapıları, bilhassa metropoliten'e 
ait yeni yollarm in:ıaabnı, tasamıf 

maluadile, durdurmağa, ıehremini 

ve belediye reiılerile belediye .,,.... 
clis)eri azasının maaılarını azaltma
ğa karar vermiştir. 

M. Stimson Amerikaya 
dönüyor 

VASHINGTON, 27. A.A.- M. 
Stimson, Amerikaya dönmek Üzre 
28 Afuıtosta vapura bineceğini ha- 1 

riciye nezaretine bil<linnittir. 1 

1 ----
Fran.sa ve lngiltere 

1 

ban kas! J 

LONDRA, 27. A.A. - lngilıere 

bankası memurlarından ikisiı resmi 
bir vazife ile Fransaya hareket et· 
mitlerdir. 

Fransız nazırlar 
meclisinde 

PARlS, 27 -(A.A.)- Nazırlar 

meclisinin bu ıı;ün içtimaında maJj. 
nazırı M.Flandin, Bale de toplanan 
mütehassıslar komitesinin mütalea 
ve kararları ile beynelmilel vaziyet 
hakkında izahat venniıtir. ~ Hava 
itleri yüksek mecliai" iıminde bir 
heyet teıkili hakkındaki kararname 
de bu içtimada reiıicümhur M. Dou 
mer tarafından İmza edilmittir. 

--.--
Faşist hükumeitle Vati
kan arasındaki ihtilaf 

ROMA, 27. A.A.- Yan reaml 
mahafil, faşiat hükumetile papalık 
makamı arasında çıkan ihtilafın pek 
yalanda halledileceğine dair olan 
ıayİa)ann mevaimaiz olduiu mil
taleaamda buluıımaktaclır. 

fında kazandığı ikramiyeler 
yekUnu 1000 lirayı tecavüz et
memit olan ilç Y•tmdaki yerli 
ve arap erkek ve diti taylara 
mahsus idi. Mesafesi 1400 met 
re olan bu koşuya 8 at iıtirak 1 

etti. Birinciliği Süleyman Be
yin Tayyarı, il.dnciliği Ihsan 
Beyin Yegane' ıi, üçüncülüğü 
F ebmi Beyin Şehap ismindeki 
tayları kazanmıştır. Birinciye 
300, ikinciye 75 lira verildi. 

Üçüncü koşu: Bu koşu Han 
dikap kotusu olup dört ve 
daha yukarı yaştaki yerli ve &· 

rap at ve kısraklara mahsustu. 
Mesafesi 2400 metre olan bu 
kO§uya 7 at iştirak etti. Birinci 

ye 300, ikinciye 75, üçüncüye 
25 lira verildi . 

Birinciliği lhsan Beyin Gü
müş'ü, ikinciliği Fikret Beyin 
Maltay'ı, üçüncülüğü Nail Be
yin Aldervit'i kazandılar. 

Dördüncü koşu: Bu kotu da 
Handikap koşusu idi. Üç ve 
daha yukan yattaki halis kan 
İngiliz at ve kıaraklanna mah-

( Devamı 3 üncü sahi/ede) 

YENi ~iR ESER 
Osmanlı imperatorluğunun 

Suriyede batışı .• 
Falih Rıfkı Bey en iyi ve en orijinal 

eserini hazırlamaktadır. Bu eseri eylül 
ortasından itibaren tefrika edeceğiz. 

Eserin ismi : 

Zegtindağı .. 
dır • Muharrir 
t&yle diyor: 

bir .abrlık mukaddimesinde 

" Osmanlı /mperatorlulanun Sariyed11 
batmış olduJıınu anlatmak ist11rlm. ,, 

Eıerin orijinaliteai yalnız, olmu, vak'aları nakleden 
tablo'ardan ibaret olmasıdır. Zeytindağı, 66 tablodur. 

Muh.rrir vak'aları olduğu gibi naklediyor ve hiç bir 
tahlil ve münaka,a yapmıyor. Muhakemeyi karilerine 
bırakıyor. 

Falih Rıfkı Bey bütiin harp müddeti merhum Cemal 
Paşa karargahında siyasi büroyu idare etmiş idi. 
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Siyasi tefrika: 7 

KARA BİR GÜN 
I stanbul nasıl işgal edildi? 

Aziz Hüdagi 

Susun, ses yok! 
Neferler ellerini ceplerime daldır

dılar, ne buldularsa aldılar 
- Aşağıya, aşafıya diye 

elite bahçenin bir yolunu ııöste 
riyor. Bana sorulacak ,eyle
rin b&Jka bir odada, batkalarc 
nın yanında olacağı ihtimalini 
dü,ündüm. İki Framız zabiti 
önde, iki süngülü jandarma 
arkada ve ben ortalarında yü
rüdük. Demir kapılı tat bir bi 
nantn önüne geldik. Buraaı 
sefaretin diğer binalarına hiç 
benzemiyordu. Küçük pencere 
!eri iki katlı da demir parmak 
lıklarla örülmüş, kaim dcvar
lı, sessiz bir yer idi. Yıolun 
karları üzerindeki çizili izler 
buraya gelip gidenlerin azlıj!ı
nı ve kimler olduğunu gösteri 
yordu. 

Her hald~ beııi soı'guya çe 

cam kırıkları uzanmıı. Dcvar
lar yarım metreye kadar küf 
ve acva kabarblarile dolu. Yer 
büyük d6feme tatlarile kap
lanmıı, turada burada rtizga· 
rm pencereden üfürdüğü kar 
yı#m)an ..• 

Gardiyan neferin yüzüne 
baktım; bir fey söylememe va
kit bırakmadan: 

- Burada kalacaksımz, de
di . 

- Ne kadar müddet? 
- Sizi tekrw çağıracakları 

vw.kte kadar. 
- Burada oturacak biç bir 

ıey yok. 
-Yoktur. 
- Ayağ1mı üstüne koyacak 

bir ıey? 
- Ne istiyorsunuz? 

l' . 
1 

kecek adamların bu binada 
bulunmalarına im.idin yoktu. 
Kapının önünde henüz dur
muttuk ki arkamızdan iki de-

- Bir tahta, bir odun. 
- Ben kömür isteyeceksi-

niz, zannettim. 1 
1 

' • • > 

... 

mir kasketli askr kotarak gel
di. Loreveran beni ıı&tererek 
bunlara emir verdi : 

- Üıtunü aray1mz! 
Buraya kadarLoreveran ba

na hiç bir fey söylememiıti. 
Ceplerimi aratbrmağa batlı· 
yan neferleri kollarından ite

. rek Loreverana : 

' 

- Efendi, ne yapmak iati 
yoraunuz? dedim. Elini kaldı · 
rarak kısaca: 

- Söz yok! 
- Sürpiriz, dedim, tahmin 

etmediğim muameleler görüyo 
rum. Bu ne demektir ! 

Hiç ses çıkarmadı. Nefer-
ler tekrar ellerini ceplerime dal 

• dırdılar. Para çantamı, hatti. 
on para yerine kullandan on
luk poıta pullanm, saatimi, 
kağıt cüzdanımı, kurıun kale
mimi, ceplerimde ne buldular 
sa hepsini aldılar. Her vakit 
yaptığım gibi, vapurda oku
mak üzere yanıma bir kitap al 
mıfbm. Kaputumun cebinden 
bunu da çıkarttdar. Tesadüf 
o gün bu bi.diıeyi bilerek ter
tip etmit gibiydi. Bu kitap 
Silviyo Pelikonun Hapislikle 
rim Mes Prisons ismindeki ki
tabı idi. Lo~·everana uzattı
lar; bir müddet yapraklarım 
karı,tırdı ve neferlere vererek: 

- Kendisine veriniz, dedi. 
Kitabı tekrar cemibe koydu 

lar. Alacak bir şey kalmamıt
tı. Bahriye binbaşısı bana dö
nerek renni bir tavır aldı. O 
günkü havadan ve etrafı kap
lıyan buzlardan daha soğuk 
bir çehre ve kindar bir sesle : 
- Fransayı tahkir eden bir ma 
kalenin n~rine müsaade ettiği 
nizden dolayı Fransa bükUmeti 
namına tevkif edildiniz. De
di. Sesinde kemirici bir gayız, 
bir ihtiras gıcırtısı duyulan bu 
adamdan itidal ve insaniyet 
beklemek beyhude idi. Sade
ce : 

-.- Gayri insani bir hüküm, 
~edım, protesto ederim . 

Yarım arkasını dönmüşken 
tekrar doğruldu ve ağzımı tı
kıyacakmış gibi, elini uzata
rak: 

- Mahkemede söylersiniz! 
Şimdilik bu kadar! Deyip yü
rüdü. Hapisane muhafızların
dan olduğu anlatılan kasketli, 
iri bir asker demir kapıyı aça. 
rak. 

- Giriniz! dedi. 
Girdik. solda bir demir ka 

pı daha vardı. Onu açtı ve yi
ne emir verdi: 

- Giriniz ! 

Zemin katında, her tarafı 
beton, tavanı çok basık bir o
da. Kapının kartısma gelen 
dıvarda mihrap gibi yan yana 

' iki girinti ve ortalarında birer 
demir halka. Bir metre yük
sekliğinid demir parmaklıklı 
bir pencere . Kırk santimetre 
mürabbamda tahmin ettiğim 
bu pencerenin camı kınk ve 
köşelerinden hançer şeklinde 

Neferin yüzünde öyle bir 
hınç neı'esi vardı ki kendimi 
Verdun'da ele geçmit bir Al
man zabiti ve onu insan tekli. 
ne girmit bir Fransız kini zan
nettim. Batlca bir ıey söylemek 
ona yeni bir istihza n~' esi ver 
mek olacakb. Suıtum, o da bir 
teY söylemeksizin demir kapı· 
yı çekerek kilitledi. Birkaç ne
ferin karlan ezerek uzaklllftck 
larcm duydum • 

Kafataaımın içmde en uzak 
tahminler o kadar sür'atle ııe
lip geçiyor, o kadar sert çar. 
pıfmalar oluyor ki dimağ1muı 
tittiğini ve kemiklerimi gerdi
j!lni duyuyorum. Ben Fransada 
bulunmadım, fakat senelerden. 
beri Türk harsına ve Türk 
eclebiyatma karıtan Franaızc:a 
ile Franaayı ve Fransızları a
deta ta kendi memleketim ka
dar tanıyordum. Büyük Fran
sız edipleri bana Fransayı ah
lakın, insaniyetin, ve medeni
yetin en yüksek mektebi gibi 
tanıttılar. Gençliğimin yinni 
senesi F ran11z kitaplannın 
içinde geçmiıti .. Şimdi de, ya
ni fU odaya girdiğim güne ka
dar memleketimin genclerine 
ve ordumun genç unsurlarına 
Fransız lisanını ve Fransız bar 
sını öğretmekle meıguldüm. 
Beni buraya koyanlar kimler
di. Hırsız Janvaljan' da dünya
nın en alicenap bir kalbini rör 
müı, polis Javerde vazife ile 
Şükranın mücadelesini oku
mu9tuk .. Her Fransız kitabı 
bizim için bir medeniyet ve ah 
lak eseri idi. Bunların içinde 
bir Loreveran görmemittim, 
Eğer kitapların tanıttığı Fran 
sa beni bu odaya kapatanlarla 
dolu is"' ben kendi nefsime ve 
memleketimin gençlerine kar • 
şı ne büyük günahlar itlemi
tim ! 

Neden buradayım? Verdu
nu Almanlara mr verdim, Jan
darkı mı yaktım? Parisi bom
bardıman mı ettim? Eğer ben 
cani isem, acaba Fransada 
caniler bu odalara mı kapatılı
yor? Bir insan .. Ve üniforma11 
üstünde bir zabit.. Bunların 
Loreveran için hiç bir kıymeti 
yok muydu? 

Daha binlerce sual bir gemi 
zinciri eibi takırdayarak geçi
yor.. Hakikat, kapandığım 
mahzenin küflü duvarları, a
yaklarımın altnıda kardan da
ha soğuk taılar. Baş1ma çöke
c:k gibi alçalan tavan.. Hep 
bırden cevap veriyor: 

- Hayır .. Sen burada kala
caksrn ve belki burada ... 

Benim imzaladığım "Kara 
bir gün,, Fransayı tahkir etmi
yordu.Fakat Loreveran bir ma 
kale olsaydı, Fransa namını 
vererek beni bu tat mezara ka 
yapan keyif ve kin bir kitap 
olsaydı çok sevdiğim Fransa
nın ıerefini kurtarmak için çiz 
memin ucile siler, parçalardım. 

fDevamı var) 

lngiliz buhranı halledilmiş gibidir 
• 

M. Mac Donalde son günlerin yorgunluğundan 
sonra bir kaç gün dinlenmesi tavsiye edildi 

Lizhon 
ihtilali 

Asilerin cephanesizlik
ten teslim 

olduklan anlaşılıyor 
HUELAVA, 27. A.A.- Portekiz 

M. Briand'a 
Hediye 
Üç milyon imzalı altın 

bir kitap verildi 
BORDEAUX, 27. A.A.- Ame

leden ve sabık muhariplerden mÜ· 
rekkep bir grup, 3 milyon Fransızın 

li tayyarecilet"den bir yüzbaıı ile M, Briand' ın sly ll.setine bağlı ve sa

dık olduğunu göaterir bir altın kı-bir Ç&V11t dün gece askeri bir tayya
re ile ırelerek yere inmiılerdir. Bun 

lar Portekizde çakan ihtilal harekeit 
nin neticeleri hakmda betbinlik gös
termitlerdir. 

MADRlT, 27. A.A.- Lizbonda 
çıkan ihtilat hareketi hakkında alı

nan mütemmim haherl ... e ıröre hü
kümet kıtaatı saat 17 buçukta ihtl· 

lllcilerin etrafıaı sarmııtır. Cepha· 

nesiz imlan asiler 

!ayana katılmq 

teslim olmuttur. 

olaa tayyarecilet"-

den üçü kaçmıf, diğerleri yakalan. 

llll§tır. Bu hareketin lafra,.a da si

rayet edip etmediği h-üz anlattla

llllUIUfbr. 

LIZBON, 27. A.A. - Netredilen 
yarı resmi bir tebliğde her tarafta 

sükun hüküm sürmekte oldufu, bü
tün memlekette aaayiı ve intizamın 

mükemmel olduğuna dair hilkUmete 

tap vücude getirmeğe teşebbüs ey .. 

lemiıtir, Bu kitap şu cümle ile ken
disine verilmİftİr: "'Sulh nazırı M, 
Briand' a,, • 

PARIS, 27. A.A.- M. Briand'a 
takip ettiği 5ulh siyase tine 3 milyon 

dan fazla Franıızın iştirak etmekte 
olduğunu mübeyyin yaldıLlı bir ki
tap verilmiştir. 

Madritte beş konıünist 
tevkif edildi 

MADRIT, 27 -(A.A.)- Maruf 
komünislerden bet kiti tevkif edil
mittir. Emniyeti umumiye müdür 
lüğü bunların tevkifine büyük ehem 
miyet vennektedir. 

F rans1z harp gemileri 
Belçika da 

BRUGES, 27. A.A.- Meuse, 
Somme, Vauquois ve Oise avizoları 
burada demirlemişlerdir. Bu gemi-

haberler geldifi bildirilmektedir. ler şimal denizinde bir cevelan yap· 

MADRIT, 27 A.A. - Lizbondan maktadır. Gemi zabitan ve tayfası 
bildirildiğine göre şimdi tam bir ı terefine yapılacak ıenliklet" için bir 
sükun tesis edilmiıtir. proğram vücude getirilmiştir. 
.. _. ... llMl•l-'•••ııııı•lltl•-t-1111•-tHl•t .. llUllllUlllllllll .. lllllllllNlllltlllllllllllUM 

Dünkü Sp~r hareketleri 

Müsabıkların 6'""P halinde bir re$mi 
(Başı birinci sahifede) 1 bir fikir verebilmek için teknit. netl

vasmın dömi finali dün gayet elit celeri aynen yazıyorum.. 
bir tabakanın huzurunda ve Otelin Tel. erkekler: 
kortlarında yapıldı. Şirinyan . Suat (6-1) (6-0) 

En fazla enteresan olacağı zanne- Sedat • Trebugof (6-3) (6-3) 

dilen Şirinyan • Suat maçı pek gii- Çift erkekler: 
zel olmadı. Çünkü dün Suat kendi (Suat • Ganuway) (Sedat - Kara 

oyunundan çok aşağı bir oyun oy
nadL Suat her nedense 
dütü:ıet"el. oynamıyordu. Setler pek 

çabuk bitti ve bütün bu iki sette de 
Suadin fevkalide bir vunıtu görül
medi. Y a!nız burada zikretmeden 
geçmeyeceğim bir nokta var; o da 

maçların tertibindeki hata. .. 

Çünkü Şirinyan - Suat maçı yapı
lırken ayni zamanda öteki sahada 
günün ikinci mühim maçı yapdıyor

du: Sedat - Trebugof. Tenis merak 
nlann kısmı izamı bu iki maçı ta
kip edemiyorlardı. Eğer bu iki mü

him maç ayn saatlerde yapıjsaydı 

seyirciler daha fazla tabnin edilir
lerdi. Sedat - T rebugof maçı bize 
yakın bir istikbalde bir tenis yıldızı 

daha kazanacağnnızı tepşİr etti. 

Trebugof gazetemizin tertip ettiği 
turnunda Zeki Rızaya yenilerek eli 

mine olmuıtu. Halbuki bu turnuva
da Karakaşı, Gamwoyi, Elayotı ye
nerek dömi finalde en kuvvetli oyun 
cumuz Sedada aşağı yukarı müsavi 

bir oyunla yenilmiıtir. Sedat dün iyi 
oynadı. Pazar günü yorulmadan ve 

zamanında hücuma eeçmek şartile 
geçen ıene elde ettiği ıampiyonluk 
ünvanını muhafaza edebilir. 

Oabl maçtan da oldul.ça heyecan 
lı olıl~. A§Aiıda l.arilenme daha iyi 

kaı) (S-4) (6-4) 
(Şirinyan - Leng) (Necmi. Yaf

fe) (6-3) (6-3) 
Tek kadınlar: 
Melle Vital - Melle. Şodvar. (6-2) 

(S-4) 

Melle. Patsikal<ls • Madam W ere 
(6-0) (6-1) 

Mixte dablı 
(Melle Vital • Mey) (Melle Ku

min - Şodvar) (6-2) (6-1) 
(Melle Pataikakis-Şirinyan) (Ma 

dame Were - Mrs. Were) (6-0)"(6-0 

Futbol 

Kasım paşa-Beykoz 
Günün futbol noktai naza

rından ikinci hadisesi de dün 
Beykozda ikinci küme şampi
yonu Kasımpa~a klübü i!e Bey 
koz klübü arasında oldu. Ka
smrpaıalılar büyük bir hatırşi
naslık yaparak Beykozun göz. 
bebeği olan merhum Saitin 
mezarını ziyaret etmişler ve 
kabre büyük bir çelenk vazet
mişlerdir. Bu sırada Kasımpa
ıa klübü azalarrndan Ahmet 
Fethi Bey müessir bir hitabe 
İrat ederek aziz ölünün hatı
rasını taziz etmiştir. Bundan 
sonra maçlar yapıldı. 

Müsabakalar iki klübün bi-

1 Lord 
Reading 
Bu haftaki Cenevre 
içtimaına gidemiyor 
LONDRA, 27. A.A~ Buhran he 

nıen h eme n umumun memnuniyeti

n i calip bir surette halledilmit ol
duğundan gazeteler, dün amele f1r
kaS1 ile Trad-Union' lar umumj mec

föinin aktebnİ§ oldukları muhtelit 
içtimalarda ittihaz edilmiı olan ka 
rarların milli birliğin taha kkukuna 
ait bütün ümitleri kesmekte olduğu
nu ve parlamentodaki sosyalist gru

bunun - amele fırkası teıkilitlan
nın m~karreratına riayeti takdirin
de - tasarruf siyasetine muhalefet 
edeceğini yazmaktadır. 

Muhafazakar matbuat, zikri g~ 
çen mukarreratı tenkit etmektedir. 

Daily Herald, siyasete bu pren
siplerin hiikiın olması lazım olduğu 
mütaleaıındadır. 

LONDRA, 27. A.A.- Amele fır
kası teşkilatları ile Trad-Union'cula 
rın kabiney kartı tiddetli bir müca
delede bulunacakları muhakkaktır. 

Bunlar M. Mac Donald'ı takip el· 
m ekten imtina etmİ§ ola.o amele na· 

zırların hattı hareketlerini ittifak 
ile tasvip etmitlerdir. 

Parlemenodaki amele gurupunun 
zikri geçen müttereı. içtimada izhar 
olunan fikirleri benimseyerek, M. 
Henderıon'un riyaseti altında par
lamentonun resmi muhalefetini vü

cude eetinneai muhtemeldir. 
Üç amele teıl.ilatı grupları, kabi

nenin almak istediği tetbirler hak
kında müzakerede bulunmak üzere 
bugün yeniden toplanacaktır. 

Kabinedeki f&hsiyetlerin muhale
feti yenip yenemiyeceği meselesi 
kalmıyor. muhafazakarlar, Liberal 
ve M. Mac Donald'e taraftar olan· 
sosyalistlet" arasında hali hazırda 

mevcut olan irtibat ve M. Mac Do
nald ile M. Baldvin araıımdaki sıkı 
dostluk böyle birteyin derpi!ine mü 
aait bulunmaktadır. 

Lord Reading Cenevreye 
gilmigecek 

LONDRA, 27. A.A.- Hariciye. 
na7.ın lort Readinır cemiyeti ak
vam meclislerinin geleceı. hafta Ce

nevrede yapac•k••rı içtimalarda biz
zat hazır bulunmıyacaktır. Lort 
Reading bu hususta bir tesviye su
reti hazırlamakla meşguldür. 

-···-·····--···--··········--···-···-·-· 
rinci ve ikinci takımları ara. 
11nda oldu. 

İkinci takımlar oyununda 
Beykozlular 5-0 galip geldi
ler. 

Birinci takımlar maçı ise 
çok heyecanlı oldu. Birinci haf 
tayım berabere bitti. İkinci 
devre r üzgar altına düşen Ka
umpaşalılar çok çalışmak mcc 
buriyetinde kaldılar. Bu sıra
da bir hücum esnasında sağ a
çık Naci Hayatiden aldığı bir 
pası çok iyi istimal ederek go
le tahvil etti. Bundan sonra da 
ha bir çok fırsatları kaçıran 
(K. i. K.) lılar maçı (1--0) 
galebelerile bitirdiler. 

Beykozlular iki senedir saha 
lannda hiç kimseye mağlup ol 
madıkları halde dün Kasımpa
şaya yenilmeleri, Kasımpaşa
nrn bu mevsimde lik maçlarına 
çok kuvvetli olarak gireceğini 
gösteriyor. Kasımpa,,..Jıları bu 
muvaffakıyetlerinden dolayı 
tebrik ederiz. 

Altuıhilal- Bostancı 
latanbul idtnl\n birliği şubeleri ara

sındaki ,ampiyona maçları dün Da
rüffünun sahasında ıaat 3,5 da batla 
dı. ilk maç Bostancı ile Altun Hili.I 
arasında idi. 

Saha hemen hemen stadyomda 
mühim maçlan andıracak l.adar ka
labalıkb. Tam muayyen saatte iki 
takım taraftarlarının alkışları ara
sında sahaya çıktılar. 

Bu esnada fotoğraflar iıleyor Ye 
resimler alIDJyordu. 

Oyun Fatih idman klübünden, 
lbrahim beyin hakemliği ile batladı. 

ilk akın Altınhiliilliler tarafından 

yapıldı ve avutla neticelendi. Boa
tancıhlar rakiplerine nazaran daha 
teknik oynuyorlardı • Ancalı: Altın 

Şehitlikleri ziyaret merasimi 
ÇANAKKALE, 28 (A.A.) - Çanakkale tehitleri ziya 

çilerine tahsis edilen Gülcemal vapuru Harp sahasına geli 
selam düdüi:;ü çaldı. Muzika matem havası çalmağa bati 
Cevdet Kerim Bey Çanakkale harbinin safhalarını bir k 
randa anlattı. Türk kadınlığı ve Türk gençliği hakkrnda · 
hitabe söylendi. Vapur Kemikli liman önüne geli.nce du 
Müteakiben bir manga jandarma tarafından havaya silah a 
dıktan sonra iatiklal marşı çalınarak halkın göz yatları aras 
da merasime nihayet verilmiftİr. Gaziye ve hükumet erkin 
vapurun telsizile tazimat telgrafları çekilmi,tir. 
. KALE, 28 (A.A.) - Şehitlikleri imar cemiyetinin yed 

cı defa olarak tertip ettiği !ehitlikleri ziyaret seyahatine lst 
buldan birçok meb'uslar, asker ve mülki erkin ve memurin, 
den fazla halk i,tirak etmiştir . 

Bigadan 80 kişilik bir hey"et, Geliboludan bütün Edir 
meb'usları ve elli kiti seyahate iltihak etmi,tir. 

Vapur şimdi Kaleden kalktı şehitliklere doğru 
vam ediyor. 

Afyonkarahisar kurtuluş bayra 
.. AFYON~RAHİSAR, 28 (A.A.) - Kurtulut hayra 

d':'° her senekınden daha parlak bir surette tes'it edilmitt 
Bır. asker müfrezesi ordunun şehre girişini temsil etmiştir. 
kerın harekatını halk şiddetli alkışlar ve göz yaıları ile kar 
lamıştır. Afyonkarahisar tarihi kalesine elektrikle "Kurtulu 
kelimesi yazılmış ve kaleye §anlı bayrağımız çekilmittir. Ha 
sab~hlara kadar devam eden tezahüratla bu hakiki bayramı 
sevınç ve meserret içinde yaşamı9tır. 

Altay Çankayayı yendi 
IZMIR, 28 (A.A.) - Alt"Y Ye 

Türkspor takanları ile iki maç yap• 
mak üzere §ehrimize gelmİf olan 
AnkaranınÇankaya takımı ilk maçmı 
bugün Altayla yaptL Sahaya evveli 
misafiri.,.., sonra da Altay takımı 
çıktı. Hakem Mister Favlerin ittira
kile saat 17,lS le oyuna batlandı. 

Oyunun sekizinci dakikasında çok 
seri oynayan Çankayalılar ilk golle
rini yaptılar, 20 İnci dakikada ç.,.. 
kayalılar aleyhine verilen bir pena(. 
tıyı Altaylılar gole tahvil ederek be
raberliği temin ettiler. Bundan ıon
ra canlanan Altaylılar 30 uncu da
kikada ikinci gollerini de yaptılar. 
33 Ü:ıcü dakikada Altaylılar aleyhi-

ne verilen bir penalbyı Alta,. 
cisi topu kornere atmak suretile 
tardı. Birinci hafta,.m bu s 
1-2 olarak Altaylıların lehine n 

lendi. 

ikinci haftayrnın 14 Üncü d 
11nda çekilmit olan bir tütü ku 
ran Çankaya kalecisi topu içeri 
mak suretile AltayWar lehine üçii 
cü ırolü de kazandırmıt oldu. iki 
kika sonra Altaylılara bir eol olın 
aa da ofsayt olduğundan hakem 
zan itibara almadı. 20inci dakika 
Çankayalılar ikinci eollerini de b 
dettiler. Oyunun hitamına 10 d 
ka kala Altaylılar dördüncü sa 

Morgun bir eksiği tamamlanıyo 

Morgda bir Ce$ede otop$İ gapılırkeR 
Tıbbı adli müessesesinin ayni Z!l· ı ve üzeri cam olan bir sanduka t1' 

manda metheri emval vazifesini ya- kolayca ıörülebilecektir. De~ 
pacak bir kadavra muhafaza depoıu frıırorifik tesisat cesetleri 10 ıii' 
vücude ı.retirmiye karar verdiği ev- biç tefenüh etmeden mulıafaza eda' 
velce yazılmıştı. bilecelr.tir. 

Haber aldlğunıza göre, bu soğuk 
bava deposunun keşifnamesi yapıl

mıı, 2500 liraya mal olacağı anlatıl 
mıştır. 

Depo üç ceset muhafazaıına mü
sait olacak, t~hiri icap eden ceset 
deponun en üat gözünde duracak 

Hilal buna sert oyunla mukabele et
r.ıcğe başladılar ve siateınlerini ha
ıımlarına kabul etirdiler. Bundan 
sonra oyun bütün zevki ile devam 

etıneğe başladı. Oyle anlar olu
yordu hi İnsan kendini çok mühim 

bir maçta z~.nnediyordu, ilk eol 19 
uncu dakikada Altın Hilal forveti 
tarafından yapıldı. Golden sonra ha

kimiyeti tam manasile Altın Hilili
ler ele aldıları ve hir gol daha ala· 
rak 2.0 haftaymı bitirdil~r. 

ıı: * * 
!kinci baitaymda Bostancılılar da

ha en~rjik oynamağa baıladılarsa 

da netice üzerinde çok fazla müesıir 
olamadılar. Bu devrede de Alhn Hi
laliler (3) eol daha kaydederek 
maçı S.O ile bitirdi. 

Unkapanı - Bozkurt 
• Bu maçı müteakıp S,16 geçe. H ... 

iki takan sahaya çıktı. Gene mutat 
merasimden sonra Birlik reisi Sami 
Cemal Beyin hakemliğile oyun bat
Iadı. Ilı. yirmi dakikada tak11nlar 

Tefessüh etmit olduiu halele ıı-' 
lunan ve teıhiri icap eden c:eaetlerol' 
bu depoda koku netretmeden muıı-' 
faza edilebilecek ve kolı.u ıu.sedi" 
meden görülebilecektir. Frigcwifilı 
tesisat Tıbbıaclli müesııeaesiııit' 
morg dairesindeki otopsi salon""' 
konulacakhr. Yeri ihzar edilmiftİ'• 

birbirlerini denedilet" ve oyun aıı.ı· 

tevazin bir §ekilde cereyan etti. 

Yirmi betinci dakikadan '°"" 
Bozkurtlular mahsus bakimİJ'e~ 
göz.,. çarpmafa başladı. 

Fakat bütün bunlara rağmen ıol 
yapılmadı ve haftaym O.O bet' 
ber olarak neticelendi. 

*** 
ikinci devre baıladığı zaman fıe' 

iki ekip te sayı kaydetmek için .,,, 

gayretlerini sarfediyorlardı. rııaı
yet 12 inci dakikada Bozkurılı.ıl"' 
ilk aayılarını yaptılar. 

Bu eolden Unl.apanlılar müteV 
sir olmadılar ve lıiicümlarını d.fı' 
sıldattırdılar. 

Mamafi bütün bu gayretler Sa" 
lı.urt müdafaası önünde bir n..U<' 

edi O . . "'"' iK verem . yunun neticesıne ~ 
bİ' dakika kala Bozkurtlular ferdi 

akınla son ve galibiyet eolleriaİ ~-
b•· parak maçı 2.0 kazandılar. Mu .. 

kalar çok temiz bir spor havaoı}!'.'.:; 
ele cereyuı etti n BirlitiıM ;,~ 

için büyük ünıitlet" vadetti. 



::-l_lk_m_e_k_te_l!,_ln_u_a_ll_lm_le_r--:--i-=-~-=--,~~::--,,,"-:-de_l_e_k1:-a·-=-U-=--d_iy=--e-=--l_e_r_i _n_e_o_la_c_a_k_?_ 
e'- Maarifi• Jsfanbu/ cuma gün/eri nasıl eğleniyor? 

Konomi ilk mektep Esnafın - \ 
arel• 
linCil 
Jad~ 
mfc-

eyyar üzünı satıcıları Hocaları Muayenesi Çamlıca biç __ ç_e_k_il_m_i_y_or ••• 
ihtikar yapıyorlar Tekaüdiye meselesi Beledbiyı·redaeykdiak8o0m0isyon Burada temiz olarak._y_a_ln_ı_z_h_a_v_a_v_a_rdır ..•• ' iki 

ırOU• 
atıl-

:::~toptan 14 kuruşa aldıkları üzümü 
ı<Ii0• 40 tan aşağı vermiyorlar 
;taO' 

' biıl 

lli,. nevi megva hali vazifesini göran Yemişten bir manzara 
t Meyva fiatlerinde ucuzluk J re bir sergici de sergisini boz· 

kııt Şayanı dikkat bir hale gelmit· muş, 125 liraya bir vagon ka
reıl' lir. Son günlerde müıtahsil~n vun alarak vapura yüklemiş, 

r
~ ~~l~nı bedava bırakıp ~açtıgı Radosa götürmüştür. 
gorulınektedir. Geçen gun E- v•ıA ı d l k 

. diPneden 104 lira navlun vere- 1 ayet er e ucuz u 
tek bir vagon karpuz getire:' iki senedenberi devam et-

al· l:lıüstahsil malını ancak 100 lı- mekte olan mahsul bereketi 
~ii .. btaya satabilmit, 4 lira navlu_n Anadolu dahilinde şimendifer 
clr edelini de cebinden ödemittır. hatlarından uzak yerlerde her 
uı Fiat düşkünlüitü yalnız ~~~- nevi iaşe mevaddı fiatlarını fev 

na karpuza münhasır degıldır. keli!.de ucuzlatmıştır. 
~ Üzüm fiatleri de çok düşükt_ü~. Paranın bu günkü ve haı-p-

. Meyvahoıta üzilmün en ıyı, ten evelki iştira kabiliyeti aym 
~ en pahalı cinsinin okkası 14 emsale irca edilirse hayatın 

kuruta satılmaktadır. On dört bir çok yerlerde harpten evvel 
. kuruştan yukatı satışa tesadüf yaşadığımız devirlere nazaran 

~ııt· edilmemektedir • çok ucuz olduğu anlaşılmak-
Bu arada bir şey nazarı dik tadır. Bu ucuzluk bilhassa şark 

r kati celbetmektedir: ve cenup vilayetlerinde daha 
Toptan üzüm fiati bu ka· ziyadedir. Gazi Antep Urfa, 

dar ucuz olduğu halde pera· Maraş havalilerinde et 30-35 
kendecilerde 40 kuruıtan aşağı ekme 8, tereyağı 100 kuruşa 
i.izüm alınamamaktadır. Mey. kadar satılmaktadır. Bu fiatler 
vahoş kabzımalları bunun sebe şehirlerdeki perakende fiatler 
bini seyyar ve perakendeci es- olduğu için köylerde veya top
llafın ihtikarına, belediye kon- tan fiatler bunlardan çok aşa-

' lrolüne tabi bulunmamalarına ğıdır. 
a.tfetmektedirler. Kabzımalla 
rın kanaatine göre perakende 
J>iyaıasında en iyi cins üzümün 
0kkasınm 20 kuruıtan satıl
l:lıası icap etmektedir. 

Kavun, karpuz ,üzüm bol
l~ğu ve ucuzluğu bazı münfe
tıt teşebbüslere de vesile teşkil 
etınektedir. Bir çok adamlar 
§ilhai teşebbiiıler yaparak bari 
~~ kavun karpuz aevketmekte-
ırler. Bu cümleden olmak üze 

Poliste 

Yangınlar 
Betiktatta Dergah sokağında 7 

ıtunıeırat. Fatma hanurun evinden ve 

Buıırı.rlıida Suçmarmda Y ozgatlr 
tırıı.,e hanımın mutfağından yangın 
Çıkı,,,,, fakat ikisi de çabuk yetitile

'•k •Önd·· ··tın" til uru uı r. 

Sirkecide tramvay caddesinde 
ICriıta) lokantasından da yangın 
çıı...,.,, söndürülmiittlir. 

Gedikpatada da bir yangın ol· 

ltıuı, Doktor lbrahim Beyin bahçe· 
•İnde bekçi lımail ağanın kulübesi 
lutuınıuı, ve kulübe tamamen yan· 
"'•ıtır. 

Bir çocuk muhtelif 
Yerlerinden yaralandı 

Tavuk pazarında Arnavut hanın .. 
da oturan Hadi efendinin bir buçuk 
~atındaki kızı Nihal dün sokakta oy 
....,_ken köşe baıında mııır piıinnek
t~ olan bir mısircının mangaluıa tır· 

ltıanmış, mangal devrilerek, at"§ler 
kı~ın üzerine dökülmüş ve vücıidıi," 
11İin nıuh telif yerlerini yakmıştı~. 
l'ıihal Etfal hastanesine kaldırdmış, 
~ı•ırcı kazayı müteakip kaçmıştır. 

Bir kız çiğnendi 
l:."Yelkigiin Köprüden geçmekte 

0 lan ı Ar 16.fa 3 Ya!ında Mustafa oğlu 1 

k numaralı otomobilin altında 
lı -~,, •ağ ayağı kırılmıştır. Çocuk 

~ı.neye nakledilmiştir. Şoför aran 
1•dır. 

Pamuk yetiştirmiye
cekler 

BATTON ROUGE, 27 A.A 
- Louiıiane valisi M. Long 
tarafnıdan tevdi edilen ve önü 
müzdeki sene zarfında her tür
lü pamuk zer'iyatının men'ine 
dair bulunan proje dün mümes 
siller meclisinde müsait bir su 
rette telakki edilmitşir . 

Vila11ette __ ....;. __ 
Tamir edilecek 
Şoseler ----
Yalova-Burıa yolunda 
bir kısım ihale edildi 
İstanbul vilayeti dahilinde bu se• 

ne lstanbul • Silivri ıoıeıi köprüle

ri Bakırköy, Yakacık ve Bağdat 
caddelerinin ıoseleri tamir edilecek
tir. Topkapıdan Küçükçemceye ka
dar yeniden yapılan şoselerin Yetil
köye bağlanmasına bllflanmııtır. 
Edirnekııpı,Rami yolu da tamir edi· 
Iecektir. Kanlıcadan Beykoza kadar 
olan toıe de ihale olunacaktır. Ya· 
!ova-Bursa yolunun İstanbul vilaye
ti dahilinde 14 kilometrelik kıı

mın tamiri ihale edilmiıtir. 

Küçük haberler 
"' Boğazlar komisyonu reisi 

amiral Vasıf Paşa Avrupaya 
gitmiştir. Seyahati bir buçuk 

ay sürecektir • 

"' Akdenizde Kalidonya bur
nuna bir fener konacaktır. 

" Esnaf bankası müdürlüğü
ne ı, bankası şeflerinden Be
sim B. tayin edibıitşir. 

" Akşamları bilhassa Kara· 

köyde biriken vesaiti nakliye
nin müruru uburu güçleştir· 
diği nazarı dikkate alınmış ve 
bu isin bir yoluna konmasına 
kara'r verilmiştir • 

henüz halledilemedi 
ilk mektep muallimlerinin telcail· 

diye haklarının yeni tekaüt kanunu· 
na göre verilmesine dair Maarif ve

kaleti ne:ıdinde yapılan teşebbüsata, 

vekllet, müspet bir cevap veTeme

mittir· 
Meselenin halledilememesina ıe· 

hep şudur: wllk mektep hocaları 

idareyi husuıiyelerdan maaş almak
tadırlar. Binaenaleyh tekaüdiyeleri· 
ai de husuıi idarelerden almaktadır· 
lar. Halbuki bir muallim daima bir 
vlllyet bUtçeıinden maaş almamak· 
tadır. Bilfarz 1 ıtanbulda beı sene 
hocalık eden bir muallim, onu mü
teakıp on ıene de Konya viliyetine 

tayin edilerek oranın hususi idare· 

alnden maat almaktadır. Bu takdir· 
de ise o muallimin tekaüt olduğu 
vakit nereden maaş alacağı iki vila· 
vet arasında münaziünfih bir mesele 
halini almaktadır Vilayetler yüksek 
maaılı ilk mektep hocası hiç isteme· 
mektedirler. 

Söylendiğine göre diğer vilayet· 
ler, bir muallimin maaşı yükseldi ve 

tekaüt zamanı yaklaıtığı vakit, o 

muallimi lstanbul vilayetine nakle 
çalıııyorlarmış... Bunun da sebebi 
lstanbul huıuıi bütçesinin zengin 
olmasıd1r. 

lzmlr 
Gazeteleri 

Beyannamelerin tetkiki 
ikmal edildi 

İZM1R, 28 (Hususi) - Ga 
zetelerin verdikleri beyanna· 
meler üzerindeki tetkikat ik
mal edilmiş ve gazetecilere ve 

sikaları verilimştir.. Vaziyete 
göre, burada gazetecilikten me 
nedilecek kimse olmadığı an
laşılıyor. 

Müddeiumumilikteki net· 
riyal bürosu da şimdiye kadar 
tetkik ettiği gazetelerde taki
bat icrasını icap ettiren neşri 
yata tesadüf edememiştir. 

ADANA, 27 - Yeni mat
buat kanununun icabatına tev
fikan yapılan tetkikat netice
sinde Mersinde çıkan Yeni 
Mersin gazetesinin intişarının 
devamı kanuna muhalif görül
düğünden, mezkUr gazete ev 
velki akşam yapılan resmi teb
ligat üzerine neşriyatını tatil 
etmi§tir . 

l Balık gemisi 
Balıkçılık gemisi müfettiş 

1 
Mehmet Ali Nısfet Beyle be
raber enstitü talebesini hami
len yakında Karadenize balık 
avına çıkacaktır'. 

At koşuları 
_ (Başı Birinci sahifede) 

sustu. Mesafesi 2000 metre! 
Üç at iştirak etti. Birinciye 
400, ikinciye 75 lira verildi. 
Üçüncünün ikramiyesi diğerle 
rine verildi. Birinciliği Fikret 
Beyin Fisig'i, ikinciliği Ahmet 
Beyin Draucourt'u, üçüncülü
ğü Hasan Beyin Nona'sı kazan 
dı. 

Beşinci koşu: Bu koşu çalı 
manialı koşu olup üniformalı 

zabitana mahsustu. Ko§uya 
dört ve daha yukarı yaşta ve 
her ırka mensup at kısrak ve 
idiçler iştirak ettiler. Mesafe 
3000 metre! Dört at iştirak et 
mişse de, mülazım Ömer Be
yin Elbürüs'ü maniadan atlaya 
madığı için sahadan geri dön
dü ve üç at koşuya devam ede 
rek, birinciliği binicilik mekte
binin Profi'si, ikinciliği yüzba 
şı Hulusi Beyin Strombolitı'i, 
üçüncülüğü yüzbaşı Musta{a 
Beyin Leyli!.11 kazanmıştır. 

Birinciye 300 lira, ikinciye 
ıoo lil'a, üçüncüye 75 lira mü· 
kifat verilmiştir • 

kişiyi muayene etti Sokaklarımızın ayıbını örten nedir?-Pürlezzet mi, herse mi?-Görmek 
Cerrahpaıa hastanesi doktorları· içinse evet, e.S'tlenmek içinse hayır l-Gönül kimi severse güzel odur .. 

nın esnafln mecburi muaye:nelerin-
Sokaklanmızrn çoğu kaldı- başka bir tey bulamanrnız. Ayağınıza üteomez de tep& 

de kendi itleri dolayısile vakitleri- rımsız... Hatta, o güzelim Tomruk ağa- ye çıkarsanız, eh, biraz dün:J'll 
nln kafi gelmedig"' ini anhyan bele- S k ki 1 b'I b d • o a arımız toz u... sı suyunu ı e ura a ınsana nızı görürsünüz. Fakat çok 
diye, sihhat işleri müdürlüğünde Sokaklarımız geçilmez dere tozlu bardaklar içinde getirir- geçmeden ondan da bıkarsınıııı. 
bir muayene komisyonu teşkil et· rede dar... ler • -.J Bir zamanlar bütün latan· 
mişti Bu komisyon ay başından iti· Sokaklarımız bakımsız.. Kısıklıda tramvaydan İn· bulun yaz geldi mi akın akın 
baren i şe başlamış, düne kadar Evet, bütün bunlar doğru... dikten sonra besmeleyi çekip eteklerine döküldüğü Çamlıca, 
(8000) kişiyi muayene etmiıtir. Yalnız, sokaklarımızın her yokuşa tırmanmalı! timdi benim gözümle işte böy 
Bunların çoğunu müstahdemin tef· ayıbmt örten bir hali vardır ki Kafi derecede yorulup bir le bir Çamlıcadır. 

onun da hakkını vermeliyiz: mikdar terledikten sonra kartı 
kil etmektedir. Komisyon şoför, ara l h 1 • k ·ık Ne yalan söyleyim ·, güzelı"n Bir kere en e~lence i sa ne en nıza çı an ı gazinoya girme· 
bacı, sandalcı, kayıkçı, motörcüleri h l' I M Bog" az, canım Adalar, ve hele sokakta seyrederiz? Sonra, o- ı. asa parası örtü parau, 
de muayene ediyor. Fakat bazı san· şumuza giden bir çok tesadüf- ve daha bilmem ne parası na- Marmaranın sağlı sollu o kıv
dalcı ve kayıkçıların kalp hastalığı· ler olur ki bunları hep sokakla- mı altında hafif tertip ıökül- nm kıvrım sahilleri durur,kea, 
na müsap olduktan anlaşılmıştn-. rımızın darlığına borçluyuz.. dükten sonra buradan biraz da Çamlıça tepesine safa sürme 

Aym sonun<la hastalıklı olan Öyle ya .. Bütün sokakları· nıza şüpheniz kalmasın.Gazino ğe benim pek aklım ermiyor. 
müstahdeminle diğerlerinin bir lis· mız, geniş birer bulvar halinde yer çok kalabalıktır, yahut gar Yalnız, pek rica ederimı 

1 · d 'k' 'b. b. 'b' · · s 1 · k 1 ki Çamlıcayı sevenler, benim bu tesi Belediyeye bildirecek, bilhassa o sa, şım ı ı gı ı ın ırımıze on ar, sme av ama a met· 
k 1 ti b·ı· · · ? ld ·· H ·k· ekild d • sözlerimden alınıp ta sitemli kalp hastalığı bulunan sandalcıların o ayca ras aya ı ır mıyız . gu ur. er ı ı ş e e eg-

Hele, sokaklarımızın nedir lenemezsiniz. Kalabalık varsa ıitemli mektuplar gönderme-
sandalcılık yapmaları tnenedilecek· sinler. o derbederliği? O cana yakın yerleşecek bir masa bulunmaz. 
tir. Çünkü <hunların sandal kullan· derbederliği, o bağıı·a çağıra Tenha ise, ağzınızı açıp bol Malftm ya; gönül kimi se-
maları tehlikeli görülmektedir. mal satmalarımız, o yolun ti bol esnemekten batka yapacak verse güzel odur. 

Hiyle yapan satıcılar ortasında dikilip saatlerce ko- iş yoktur . M. S. 

Belediye alakadar amirlere şöyle 

bir tamim göndermittir: 

" Şubeniz mıntakası dahilinde 

nuşmalarımız sonra da bir oto 
mibil görünce eteklerimiz ııhk 
çalarak kaçmalarımız... Böyle 
nelerimiz, ne marifetlerimiz 
var ki hep sokaklarda gösteri
riz 

Evde yapılacak şeylerin ço
ğunu sokakta yapmak adeti

hilekarlıkların şeraiti sıhhiye ve fen mizdirı Sokakta yer içer, şarkı 
niyenin tatbikine gidilmemesinden söyler, hatta ayıptır söylemesi 
dolayı devam ettiği görülmüştür. 1 hac.et defederiz. Öyleleri vardır 
Gayrikanuni ve gayri sıhhi harekitı ki gramofonu bile sokakta din 

!erle, sokakta ağlayanları, gü
lenleri, ağlatanları ve güldüren 

ahiren icra ettirilen teftişat netice· 

sinde esnaf tarafından mevaddı gı 

daiye Üzerinde yapılan tabiıat ve 

kontrol ve teftiş eden amirlerle me· 

murların lazımgeldiği derecede işle· 
rine alaka göstermemeleri hile
karlara cesaret bahşetmektedir. Bu 
hilekarlığın kat'i surette önüne ge
çilmesi lazımdıl'. Bilbau• halkın 

sıhhatini tehdit eden ve bir çok haı-

leri çok görürüz. 

Haaıh bizde sokak, adam
akıllı bir tetkik mevzuudur. 
Uzunca kaçan bu mukaddeme 
yi yazmak nereden hatırıma 
geldiğini söyleyim: Dün sabah 

talıklara sebebiyet veren kokmu§ ve evden çıkarken iki hanıma rast 
ladım.Ellerile, kollarile birbirle 
rine İ§aJ"el ederek hararetli ha· 
raretli konuşuyorlardı .. Bulun 
dukları yer, ne tramvay durak 
yeri idi, ne de sapa bir köşe ba 
şı .. Cadde ortasında, hem de 
yüzlerce gelip geçicisi olan bir 
caddenin ta ortaıında idiler. 
Anlattıkları da mühim bir teY 
olsa, insanm yüreiti yanmaz. 
Ekmeği ufak ufak doğradıktan 
ıonra ince kıyılmıt etin içine 
bir kaç çentik soitan doitrama· 
1ı imiş. Sonra bu soğanlı kry. 
ma ile ekn1eğin içini alil.dan all 
hallü hamur etmeli imi§. Pat. 
lıcanlarm ortasını yararak içle 
rine ikişer üçer bu köftelerden 
sıralamalı imit. İtle pürlenet 

çürüınüş yemiş ve meyvalarm sa

tılmamasına dikkat edilmesi ve her 
ay belediyeye ınunla7.anl istatiıtik 

gönderilmesi tekraren ehemmiyetle 
beyan olunur!' 

Cuma ruhsatiyesi 
almıyanlar 

Dün belediye müfettişleri, cuma 

olmak münasebetile semt semt açık 
dükkanları dolaşmıtlar ve ruhsatiye 
tezkerelerini tetkik etmişlerdir. Al· 

1 hakkında zabit varakaları 
mıyan ar .. ..._ 

tutulmuıtur. , 

Tamir edilecek 
caddeler 

Şehir dahilinde bu sene Çabi
Tarlabaşı, Tophane-Galatasaray, Ka 

sımpaşada • Hasköy caddelerile Un
kapanl _ Eminönü yolunun mühim 

bir kısmı yeniden 
Eyip • Bahariye, 
ğıthane şoseleri 

olunacaktır. 

yapılacak ve 
Karaağaç . Kft. 

de parke= tahvil 

Bütçe 
yeni vergi kanunları mücibince 

belediye ve hususi idare varidatları 

hisseleri umumi 

tenaküs ettiğinden, 

vergilerden 

evvelce tasdik 
edilmiş olan yeni bütçelerin aynen 

tatbikı imki.nsız bir şekil almııtır. 
Belediye ve hususi idare varidatlari
le ayni niıbette yeni ve azaltılmıı 
hütçelel' ihzar etmektedirler. 

lzmirde yeni bir 
inşaat heyeti 

tZM1R, 28 (Hususi) 

Halk fırkası burada bir irtat he 
yeti vücude getirmiıtir. Dok
tor avukat ve meslek adamla-, 
nndan mürekkep olan bu he-
yet yirmi be§ kitiden mürek
keptir . 

Heyetin vazifesi halkla te

mas etmek, konferanslar ver
mek, köylerde halla tenvİT et
mek ve iınkılibıomanaııru anlat 
maktır. 

Heyet azalan pazar günü fır 
kada mühim bir toplantı yapa

caktır. 

diye buna derlermi9. 
Öteki hanım, dintedi dinledi 

de deki ki: 

- tli!.hi kızım.. Bu, bizim 
bildiğimiz herse.. . 

- A .. hiç de herıe değil •• 
Teyzeciğim .. Herse ne olduğu 
nu bilmez miyim? 

,,. "' ,,. 
Sizi bu hafta Çamlıcaya ka

dar götiirmeğe karar verdim. 
Yalnız, şükür edin ki, bu seya 
hati oturduğunuz yerden yapı 
yorıunwı. Eğer zlı de benimle 
berabergelaeydiniz,canınızın fe 
na halde sıkılacağnı.. füphe et 
miyorum. 

Şimdi, burada sise bir çok 
tairane tetbihler yaparak Çaıo 
hcayı isteclitim kadar pöhpöh· 
leyebilirim .Fakat, bu sefer öy 
le yapmayacaitrm. Y.ahıu: §U 
kadannı ıöyleyeceğiıo ki: Çam 
lıcaya giden de pi,mam:lır, git
meyen de .•• 

Giden tunun için piflll&ll: U 
zun ve biraz da masraflı bir ae 
yahatten sonra batmmı dinle
yecek sakin bir köte bulama. 
dan ters yüzüne dönmek h4ri· 
tada yazılıdır. . 

Gitmeyeu ~unun için pif 
man: Çamlıca hakikaten !(Öriİ· 
lec:ek bir tepedir .1 

Peki amma, "na ya~nn, gi 
delim mi gitmeyelim uıl?,, di
ye aoranlara mutlaka kat'I bir 
cevap vermek llzımsa derim 
ki: 

- Görmek içinse eveti Eğ
lenmek içinse hayır! Bilmeli ki 
Çamlıcada havanın temizinden 
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Adliyede 

Ancak Müddeiumumi 
beyanat verebilecek 
Adliye vekaleti miiddeiumu

miliklere gönderdiği bir ta-
mimde gazetelere ancak müd· 
deiumumilerin beyanatta bulu 
nabileceğini, mahkeme reis ve 
aııasmın beyanat veremiyecek
lerini bildirmiştir . 

Müstehcen şarkılar 
Müddeiumumilik yeni yapı 

lan plakların tetkiki için ittihaz 
edilecek usulü tesbit etmek Ü· 
zeredir. Hali hazırda piyasada 
satılan eski pliklar da tetkik 
edilecektİT .Bu pllklardan mÜI 
tehceo Te hayaaıııca olanlan 
satıttan menedllecektir. 

Maliye teftişleri 
Maliye teftit hey' etleri mm 

taka mmtaka teftişlerine de

vam etmektedirler. Mtıfettit 

Huluıi ve Nihat Rıza Beyler 
hali hazırda Daq>aneyi teftit 
etmektedirler. Şimdiye kadar 
Liman, Seyrisefain idarelerila 
T arlabaşı, Galata Maliye T ah

sil Şubeleri teftit edilmittlr. 
Meııbal)a idaresi, Eminönü tah 
sil ıubesi, Askeri mektepler 

muhasibi mes'ulltiğü teftitatı 

da devam etmetkedlr, Yeniden 
tefti§ edilecek bazı daireler da 
ha vardır. Tefti9at ancak ge
lecek mayı• sonlanna dolru 
bitecektir • 

Gümülcine komlıyonu 

Gümülcine tali mübadele 
komiayonu Törk murahhaıı 
Fuat Bey vazifesine avdet et 
mittir. Fuat Beyle beraber gi 
den iki memur da komisyon 
emrinde çalıtacaklardır. 

Yalovaya tenezzühler 
30 ağustoı pazar günü Hima

yei et&.I cemiyeti tarafından Y alo. 
vaya bir tenezzüh tertip edilmi4tir. 
Seyriıefainin Kalamış vapuru il• 
köprüden saat ıJ,5 da hareket edil< 

cek Kadıköyüne uğradıktan sonra 

Yalovaya gidilecektir. Avdette Ada. 
lar civarında ve Boğaziçinde bir te. 

aezüh yapddıktan sonra köprüye a• 
det edilecektir. Vapurda ıehir ban
dosu, cazbant ve büfe bulunacaktır. 

Ayru gün Evkaf memuı·ları ile Hilı 
li ahmer cemiyeti Beykoz şubesi 

tanafmdao da birer Yalova tenezziı 

hii tertip edllmiıtir. 

Vefa idman klübü tarafın

dan da 29 ağustos cumartesi 
günü akşamı ve gecesi bir de
niz eğlencesi tertip edilmittir. 

SeyriaefaiD idaresinin Kala,. 
IDlf vapurile yapılacak olan bu 
ııeıaintide Yalova ziyaret edile
cek ve ~azda bir mehtap a
lemi yapılacaktır. 

İcra işleri ve tüccar 
Adliye encümeoi hazırladı

itı icra ve ifli!.a kanunu proje
abıi Ticaret odaama göndermiı 
tir. Oda bu huıusta tiiccarın 
fikrini soracaktır • 

Yeni neırigat 

Türk Madencilik hayat1mızda 
ilk bir eser 

Tıürlı:iye ve 

Krom 

Türld.ye ve dünya kromları 
variyeti, mevıkii, ehemmiyeti 
hakkında Madenciler birliği 
umumi katibi Sadrettln :ıı:nver 
Beyin bu nam eseri intişar et· 
miftir. Bu UıZUn bir tctıkik ma.b 
sulu olan bu kitıaıbı aliokıııdarla-
ra ehemmiyetle 
riz. 

tavsiye ede-

Son zamanlarda sokaklarda kadınlara sık sık 
lAf ahlıyor ve şiklyetler oluyormuş (gazeteler) 

• - Kuzum Polis Efendi, bizimle beraber gel ! 
guzel kadınlara 18/ atanlar çokmuş diyorlar da 
kugorur I 

GenÇ 
kor· 
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MiLLiYE f CUMARfESl 29 AGUSTOS 1931 

kimseye imrenmemize lüzum .,-----,-,-----------------
yoktur. Rumcada da küfür çok Askeri makale 
tur amma bizimki gibi değildir. 

İLAN 
İstanbul Tramvay Şirketi 

Müdiriyeti, 15 Eylfil 1931 tari
hinden itibaren ikinci mev'ki 
Tramvay arabalannda tenzilat 
ile seyahat haldcınt bahşeden 

mektepli kartları ven:neğe ba
şlayacağını muhterem ahaliye 
ilan ile ·kesbi şeref eyler. 

Hürmetaizceıinedir. Eğer biz- D ı 
de böyle bir klüp açılına, bü- um upınara 
tün mavnacılar, liman müıtah 

Asrın umdesi "Milliyet" tir. doğru 
29 AGUSTOS 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

,; No: 100 Telsnf aclrui: Milliyet, 
lat;,ııbul. 

1 
8 
ll 

Telolon •..-.lan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
c Tiiriıiye için HMiç isin 
aylıjı 400 lnıruı llOO lmnı 

" 
790 .. 1400 .. .. 1400 .. l700 .. 

Gelen evr•lc geri verilmez 
Müddeti s-ı;en nuabalar 10 kıınıt 

tur. Gazete ve matbaaya alt lıl• 
için müdiriyete aüracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlann nın'uliyetini 
kabul etmez. 

demini, Şirketi hayriye, Seyri
ıefain vapurlan efradı, toför
ler, yük arabacıları, Kalpakçı
larbatı esnafı, pazarcılar, Yeni 
c:ami esnafı, bazı gazeteciler 
ııirelıilir .. Hele tekaüt maatı 
bağlanac:ağı da ititilirae ali. 
mallah müsabakaya bile talip 
olurlar. 

(Divaneler klübü) nü teıis 
ed-leri bu klübü açmaya sev
keden fikir tudur: Hayat lü
zumundan fazla ciddi ve afır
dır. Eğer biraz divanelik yapıl 
mazaa müvazene b0t:ulur. 

Her türlü mantrk ve akıl 
kayıtleri tiddetle memnu olan 
bu klübün umumi içtimalan
nın naııl olacağını tasaTVur 
edebllirıiniz . 

Bugünkü Hava Bizde böyle bir klüp açacak 
Dün azami hararet 26 , kadar divane veya divane mu-

asgari 19 derece idi. Bu- kallitleri vardır amma maale-
sef bu meziyetlerini itiraf et

gftn ruzgir poyraz bava mediklerinden bu klüp boş ka-
açık. 1 ır . 

29 ağustos 
"A. R. 

o Altiııtaş ı 
Bu kaırtlar, yüksek m~tep

lerden gayn meıkatip talebesi
ne verilecektir. 

Mektepli kartları, şeraiti ati
ye dairesine:.. Gala tada (Tünel 
arkasında) Söğütlü Sokağında 

ki Tramvay Şirketi Ha.-eket 
Dairesinde tevzi olunacaktır. 

1 - Kart alacak mektepli, 
onbeş yaşını geçirmiş olmama 
lıdır. 

Haftanın yazısı tngiıterenin en manıf klüp- 1 
!erinden birisi olan ( sükQttler 

2 - Mektepli, üzerine 15 
kuruşluk pul ve mektep Mü
diriyetinin mührü ile mühür
lenmiş fotoğrafisi yapıştırıl

mış olarak, hakikaten mezkur 
mektebe devam ettiğine dair 
tarafınızdan varilmiş bir kıt'a 
tasdikname ibraz etmelidir. 

3 - Mektepli, niifus varaka
sını göstermelidir. İ •ıt d klübü} hakkında bir fıkra nak 

ngı ere e ledeyim. Bu klüp isminden de 

Kıu .. pler anlatılıyor ya! H~ lif etme-
yenlere mahsus bir yerdir. Ve 

Elime geçenlerde bir aaze- bu klübe girenler gürültü ve 
te geçti. Bizim gazeteler gibi -lerin hayatı scl<tedar ettiği, 
ağır batlı değil zirzop bir Av- sıhhati bozduğu kanaatindedir 
tupa gazetesi Öteaini berisini ler .Onun için saatlerce biri. 
evirip çevirirken gözüme (in- birlerile bir tek lif etmeden 
gilterenin 400 klübü) ıerlevha çıt çıkarmadan otururlar. U-
ıı ilitti •• Okudum. Ma!Uın yal mumi içtimalarında da hep ita 
Garip teyler hep İngilterede, retle ırörütürl• . 
Amerikada olur derler. Vakıa Bir gün bu kliibe bızaıalar 
bu boş bir iddiadır. Bizde öyle ııfrmiı. Klüp azaaının aea çı
garabetler görülür ki; lngilte- karmamak hu•u•undaki kat'f 
rede, Aınerikada misline ı. kararlannı bildikleri için hep 
sadüf edilemez. Likin naad, sini fenh fuhur soymuılar, 
mallarımızın ihracında güçlük paralannı, mücevherlerini al
çekiyorsak garibelerimizi itit- mışlar.: fam çıkıp gidecekleri 
tirmekte de ayni müşkilita ma zaman azadan birisi peoçereyi 
ruz kalıyoruz. Bir taraftan bu açıp istimdat etmit ve derhal 
garibeleri kendi gazetelerimize yetiten polisler hızaızları yaka 
yazmıyoruz. Neden? E çünkü !ayıp çalınan teyleri sabiple
ilem için garibe olan şeyleri rine iade etmitler .. Likin klü 
biz tabii nazarla görmeğe a- bün idare komitesi o istim
lışmışızdır. Artık ona şatma- dat edeni nizamnamei eaasiye 
yız .. Şaşmayınca da nesini ga- mugayir hareketinden dola
zetelere yazalım. Yazmayınca yı hemen tardetmit. Böyle bir 
da alem öğrenemez ve nice klüp bizde elzemdir. Çünkü 
nice garaip işitilmeden heba çoğumuz zevahiri itibarile iyi 
olur gider. bir teair yaparız, fakat bir kere 

Gelelim İngiliz klüplerine.. mübarek ağzımızı açıp iki çift 
Gazetenin verdiği malumata lif ettik mi ne mal olduğu. 
nazaran bu garip klüpler ara- muz meydana çıkar ... 
anıda bir (bunınsuzlar klübü) Eğer böyle bir (sükutiler 
varmış ki; azası mutlaka bu- klübü) olursa bakkal dükki
runauz olacakmış. . nındaki boş tenekeler gibi do-

Bir diğer klüp de (çirkinler lu teairi yapar otururuz. 
klübü) dür ki; çirkin olmayan- FELEK 
larrn girmesine imkan yoktur. ı--P-e_r_t_e_v_n_i_y_a_l_V_a_k_l_m_d_a_n_: __ 

Ya yırık dudaklı ya çarpık çe- Şişli'de İzzet Paşa sokag· ın
neli, ya patlıcan burunlu olmaz 
sanız bu klüp azası olmak ıere da Valde apartmanının 9 nu-
fini imkanı yok kazanamazaı- maralı dairesi ve Aksaray'da 
1112.. V ezirçeşme sokağında 8 numa-

y alnız benim aklımın er- ıralı hane birer sene müddetle 
mediği bir cihet vaı-. Haydi kiraya verilmek üzere yirmi 
burunsuzlar için diyelim ki; su gün müddetle aleni müzayede
götürmez. Burnu olmayan a-
dam " burnum var., diyemez. ye vazolunmust!H". Taliplerin 
Lakin (ben çirkinim) diyecek yevmi müzayede olarak tayin 
kabadayıyı pek göremiyorum. kılınan Eylfılün 12 sine mü
Aıağı yukarı hepimiz kendimi sadif cumartesi günü saat 16 
zi güzel sanmz. Hiç değilse ya kadar Istanbul Evkaf Mü
bir tarafanızda bir (alım) bir diriyetinde Pertevniyal idare
cazibe olduğunu tevazula dü sine veya Encümene müracaat 
tünürüz. Demek lngilizlerin. 
çirkini o kadar çirkin oluyor etmeleri. 
ki; hiç söz götürmüyor. De- ~--n;;;;; 4 üncü icra ~murlıığu"; 
vam edelim. 1889 da Londara dan ilin: 

, 
ı . .. 

01llra\< 

• 

Dut- 28/19 .,__ siceal, j nur. saf cenahında ite ırlrlıecek 
bundan eveUU llroki ele püdii- vuiyete düıen süvari kolorduouna, 

4 - Mektepli, vesika eb'a
dında ikinci bir fotoğrafi getir
melidir. 

5 - İstanbul Tramvay Şir
ıketi tarafından verilecek olan 
kart üzerine yapıştırılacak on 
beş kuruşluk pul mektepliye 
aittir. 

6 - Evvelce kendisine bir 
kart verilmiş ise, Mektep] i ev
veli\. eski kartı iade ederek 
mukabilinde yenisini alacak-
tır. 

7 - Kartın tevdiinde 2 1; 2 
kuru~ alınacaktır. iii ıı..., (Reaulboıba.), -(llbulak) (Muratdağı) na timalinden, 

(Ulucak) ve(Ekret) clY&r!annda Kızılta, d.,..eoi ve Muratçayı 8 - Mektepli kartları Tram
geçiren bet ftrkalık aaıl ordusu, vadisi boyunca düşmanın çekilmesi vay Şirketinin mezkur Hare
(Ulucak)- Hamurköy -Çalköy ne mini olmak vazifesi düşmüştü .. J ket Dairesinde Cuma ve Pa
-A•dhanlar Üzerlerinden (Dumlu- O ~a, Mur.atç~y'. vadisine hakim bir zar günlerinden maade her 
pınar) v91imaline çekilmek, kendiai vazıyete gırnuştı.. giın saat 13 1, 2 tan 17 ye ka-
glttikçe aılıııtırmaia baılıyan ku- ıı. ,,. ,,. dar verilecektir. 
ptma çenberimizden bir ani eve) 
.lnırtularalı kendisini (l:mıir) e bağ 
pınar) ve ıimaline çekilmek, 
Jzmir - Afyon demiryoluna kavuı 
mak iıtiyor, bu maksat uğurunda 

çabalıyordu .. 

Düımanın bu muhtemel hareke

tini önlemek üzre, daha dün Afyon 
karargahında, Cazi, Fevzi ve ismet 
PilJalar araaında verilip,Garp cephe
ıi emrile ordulara tebliğ edilen em-
re göre, Garbe doğru yönelen bi
rinci Ordunun 1 inci ve iV üncü 
kolordulan, düımanın bu hareketi 
ile karıılaıtılar: 

1. inci kolordunun 3. ve 23. çüncü 
ftrkalan, (Dumlupınar)a çekilme
ie baJlayan düşmanın baıtalci 

iki fırkasının önüne çıktı.. Haki
katen sonradan öğrendiğimize söre 

bu iki fırka, dii!m•nın 4. ve 9. un
cu fırkaln idi .. 

1 inci kolordumuzun 23. ve 3 Ün· 
cü fırkaları, derhal bu iki dütman 
fırkasına taarruz ettiler .. Onları Ke 
riye, timal istikametine attdar .• 

iV Üncü kolo•du dahi, mütebalu. 
üç düıman fırkaıını cenuptan sıkış· 
trrarak şimale doğru çekilmeğe ınec 

bur ettı. 

1 inci kolordunun diğer fırkaları
na gelince: Bunlardan 14 üncü fır

ka (Elvanp84a·Karaköae) istikame
tinde garbe dofru ilerliyor; IS inci 
fırka da onu takip ediyordu. 

Bu suretle 1. il. ve iV Üncü ko- Muhterem halkın beyhude 
lordulanmız düşmanı, cenuptan ve vakit kaybetmemesi için kart 
garpten kavramıt, ikinci ordu dahi 
farktan ve '}İmalden çevirmit, şima 

li garbi istikametini süvari kolordu
muz tutmuş bulunuyordu. 

* * * 
Şimalde Eskişehir mıntakasında 

hareket eden üçüncü kolordumuz, 
41 inci fırka., ile Eıkişehir şarkın· 

daki düşmana taarruza devam edi .. 
yor, birinci fırka11 ile (Döker) e 
gelmiı, bulunuyordu .. 

Bundan makıat ta, evvelce veri .. 

len emir mucibince, üçüncü ordu 
cephesinden çekilen düşman eğer 

Kütahya- Altıntaş - Dumlupınar 

umumi istikametinde çekilip asd 
kendi ordusu ile birleşmek İsterse, 

buna mani olmaktı .. 

*** Bugün 1 inci ve iV üncü kolcr-
dulanmız tarafından (Hamurköy
Asılhanl•r) mıntakasında şimale a
tıldığını ıöylediğimiz düırnan ordu 
sunun geceden istifade ederek gar~ 

be kaçmağa teıebbüsü muhalılıak 

görülüyordu. 

Bu ihtimali önlemek ve düşma

nı kat'iyyen kaçırmamak ve k:utat
ma çemberinin iki ucunu behemehal 
birl~tirmok için Garp cepheoince 
icap eden tedbirler alındı .. 

Dütmanla her an ııkı temasın 

almak üzere mezkur dairemize 
ancak yukarda izah edilen şe

rait dairesinde ve tekmil evra-
kı matlubeyi getirerek müra-
caat etmegi rica olunur. 

istanbul Tramvay Şirketi 
MÜDİRİYETI 

lstanbul 7 jnci icra ınemurluğun
dan: 

• 

1 3 üncü Kolordu ilanları ] 
Farkı _ _fiati müteahhidine a.it ı· naca«tır. Şartname ve evsafı 

ol~ak uz;re .. on ton motorın görmek istiyenlerin her gi 
yagı alem munakasaya kon- ve taliplerin de vakti muayv 
muştur. İhalesi 12-9-931 cu- . .. · 
martesi günü saat 14 te Fm<kk de komısyonumuza muracaa 
hda 3. K. O. SA. AL. komisyo- lan. (247). 
nunda yapılacaktır. Taliplerin 25000 kilo Un 1-9-931 saa 
nümune ve şartnamesini komis 15 te .komisyonda 
yonda gömıeler! ve ihale saa-
tinden evvel tc:-minatlarile bir
likte müracaatları. (223) 

. * • * 
Ankaradaki kıtaat ve mües-

sesat" için aşağıda yazılı eşya
kapalı zarf usulile alınacaktır. 
Taliplerin şartnamelerini gör
mek için Ankara Merkez SA. 
AL. komisyonuna müracaat 
lan ilan olunur. (174) 

43072 Met. Yerli fabrikalar 
mamulatı ekmek torbalık bez 
3-9-931 saat 15 te Ankara Mec
kez SA. AL. KO. 

* ~ * 
16-8-931 tarihinde ihale edi-

leceği ilan edilen 13 Ton Ben
zine verilen fiatler gali görül
düğünden ihalesi 1 EylUl 931 
Salı günü saat 15,30 da pazar
lıkla yapılmak üzere talik edil
miştir. Taliplerin şartnamesini 
Fındrklıda komisyonumuzda 
görmeleri ve ihale saatinden 
eve! teminatlaıriyle birlikte ha
zır bu\unmalan. (242). 

$ • ~E 

Tophane fırını için aşağıda ya 
zıli un pazarlık usulile satın alı 

23-8-931 tarihinde pazar! 
suretile ihalesi iua kılınaca 
evvelce ilan edilen Kolor<l 
nun İstanbul cihetindeki k 
taat için 31,800 ve 27,300 
10,000 kiloluk samanlara ver 
len fiat haddi itidalde görü 
mediğinden yeniden 31-8-9 
pazartesi günü saat 15 te p 
.zarlığı icra edilecektir. T 
!iplerin şartnamesini okuma 
üzere Kolordu Satınalma k 
misyonuna ve münakasaya i 
tirak için yevmi mezkurde t 
minatlarile birlikte komisy 
numuza müracaatları. (234). 

* * • 
6 ıncı K. O. için 125 ton k 

kömürii miinakasai aleniye il 
mübayaa edilecektir. ihale 
20-9-931 pazar günü saat 1 

dır. Taliplerin şartnamesin 

okumak ve münakasaya işti 

rak etmek üzere yevmi met 
kurda Fmdılklıda K. o. SA 
AL. KOM. na müracaatlar 
(248). 

Tütün inhisarı Umumi 
müdürlüğünden: 

25Ll kilo banka kalayı 
50 kilo menekşe rengi yaldız. -" 

Balada muharrer iki kalem eşya pa%anıAclıı satm almacıılc; 
tır. Mezkfır eşyanın şeraitini anlamaık ve niimuneyi gönnelı 
üzere taliplerin her gün ve yevmi münakasa olan 5-9-931 cu· 
martcsi giinü saat onda teminatlarile bet-ah« Galataıda Mil' 
bayaat Komisyonuna müracaatları. 

--------------~ 

lstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odasından: 

Büyük Millet Meclisi Adliye Enoümen.irn:e tetdı:ik edilmek· 
te olan icra ve iflas kanunu projesinin bir sureti tetılrik ve ınü· 
talea beyan edilmek ÜRre odamıza gönd«ilrniştir. 

Mezkı1r kanun projesini okumırk ve icra ve Hlh kenunu es• 
sat ve tatbikatı hakkında mütalea beyan etmek arru eden ert>a· 
bı ticaret ve sanayiimizin nihayet on gün zaıfında odamıza mü· 
racaat etmeleri ve bu müddet zarfında müt&l.eelanm bild~ 
leri rica olunur. 

Beyoğlu 
lüğünden: . 

Malmüdür-

Hasköyde: Piripaşa mahallesinin Hamam sokağı 7 numara· 
Jı hane ile Hacı Şaban mahalleai Mektep soıkak 29 numaralı hll· 
ne ve Kiremitçi mahallesinin Hasköy caddesi 108 numanlr ar· 
sa yine aym mahalle ve caddenin 114-116 numaruında miirs:Y· 
yit arsa yine aynı mahalle ve sokağın 222-224 numarasmdJ 
mükayyit dükıkan yine aynı malhallenin Kaiaycı Bahçe 9CJ1ca• 
gında 20 numaralı hane ve yine aynı mahallenin Sakaçeşınetl 
sokağı 1-3 numarada mukayyit all!a ve aynı mahallenin Hıı•· 

köy caddesinde 7-9-11 numarada mukayyit Kalafet yeri ve aY
m mahallenin ve caddenin 104-106 numarada mukayyit anaı ve 
yine aynı mahalle ve caddenin 20-22-24 numa.rasında mukayYlı 
arsa ve yıne aynı mahalle ve caddenin 8-10 numacaıımda ııW' 

kayyit dük·kan ve hane ve yine aynı maha!lle ve caddenin zoO 
iia 212 numarasında mukayyit hane ve sinema mahalli yine a'f· 
nı mahalle ve caddenin 152-154-156 numarasında mukayyit hıııı0 

ve arsa veAbdüsselam mahallesinin AbdüsseHim caddesin.de 34 
numaralı arsa ile aynı mahalle ve sokağın 32 ve Bademlik cad· 

da bir (yalancılar klübü teıia Temamına 1500 lira kıymet tak
edilmiş imiı. Şimdi en parlak dir edilen Boğaz içinde Kuru Ç<>~
klüplerden bir İmi,. Bu klü- medc Yeni mahal!• sokağında E 
bün nizamnamesine nazaran 22, 22, 22, 22, 22, ve yeni 24. 26, 

bizim her gün rnkız çiğner gi- 28,30, 32 numaralarla mürakkam beş 
bi kullandığım,lt "namus üze- bap hanenin temanrtarı açık artır
rine söz vermek,, kat'iyyen ya maya vazcdilmit ol.up 15-9-931 tui
aaktır. Aksi halde ağır para ce hinde şartnamesi Divanhaneye talik 
zaeı alınır Bu klüp de bizde edilerek 30-9·931 tarihine müsadif 
ıökmez, çüı:kü bizde yalan söy çarşamba günü aat H ten on altıya 
leyenler, bunu bir ayıp telakki kadar İltanbul 4 üncü İcra daircsi
eclerler. Halbuki fnıilterede ne açık artırma ile satılacaktır. Ar
bunu (fikri icat) alimeti ad- brmaya ittirak için % 7 kuruı te
dediyorlar. Bu klübün reisi de minat akçesi alınır vergilerle bele
'.arıp bir tekilde ıeçiliyor: diye vekif icaresi mÜJtcriye aittir. 
Bir sene zarfında en akla baya Hakları tapu sicili>!<: aabit olmıyan 
le gelmiyecek yalanı icat eden ipotekler ~acaklılar ile diğer ıila
reiı intihap ediHyor. 1 .. iltere- kadaranın ve irtifak hakkı sahiple
de en çok rağbet ıören sengin rinin bu haklarını ve huaua.ile faiz 
klüplerden biri de (liıı.t adam ve masarife dair olan iddiaları ilin 
lar klübü) dür. Bu klübe, güm tarihinden itibaren 20 giin içinde 
rük hamalları, gemiciler, çı- evrakı müsbitelcrile bildirmeleri Ja
raklar .girmektedir. Klüp gece zmıdır aksi halde hakları tapu 5icil 
derslerı açarak azaama yaka11 Jile sabit olmıyanlar satiş bedelinin 
açılmamıt küfür nasıl edildiği- paylaşmasından hariç kalırlar. Ali
ni öğretir. Bu klübün •ki aza kadarların yeni icra ve iflis kanu
ıından vefat etmif olanların nunun 119 üncü maddesi hükmüne 
ailelerine maaf bile bağlandığı tevfiki hareket etmeleri ve daha faz 

57 inci fırka, 6 ncı fırkamı~uı ö
nünde (Toklu aivrisi) mevlriinde a 
razinin ve mevlriin ıarphfmdan İı

tifade ederek hali tutunmakta olan 
düşmana ıimalden (Balcıdayı) üze
rinden iki kol ile taarruz etti .. Bu 
fırkanın bu suretle, timalden ve 
6 ncı fırkanın da cenputan taarruzu 
ile (Toklu aivrisi) mevkii de zapte
dildi.. Bu ıuretle buradaki küçük 
çıban da ortadan kalktı .. 

korunması, faıılatız taarruzlar yapa 
rak onun yerin.. mıhlanmaıı, ve 

birinci kolordu tarafından kuıatma 
çemberinin daha ziyade §İmale doi
ru ko•rılması huıuı1arında liznn 

gelen emirler verildi. 
Nihayot 29/ 30 ağuıtos geceoi, i. 

ki tarafın vaziyeti takriben, krokide 
ki fekle gimıiıti.Vaziyete ııöre, Yu
nan ordusunun, Yunan emelininAna 
dolu.,un hariminde boğulmaaı da
kikası çok yakl&fD'ıt bulunuyordu .. 

lırlar. deı.i 2-4-6 numarasında mukayyit arsa ve aynı mahallenin Kutıı· 

-------------·-·_ 1 barahane caddetıinde 141 numara1lı arsa ve aynı mahalle ve cad· 
dede 147-149 numaralı hane ve arsaların tamamlan ıtıaciz edil· 
miş <ılduğundan ilan tarihinden itibaren 21 ıı;ün s(]llra ihalei e'ıf• 
vt"liyesi icıra kılınmak üzere bilmüzayede satdacağından ıaliP, 
olanların Beyoğlu Kazası idare heyetine müracaatları ill11 ~ 

1200 lira kJymcti muhammineli İtı 

tanbulda Çarşuyukebirde Hakkak
lar kapusunda Bayat Paarında es
ki yeni 124 numara ile mürakkam 
bir bap dükk.1nın dört hisııe itibarile 
~ hiss.elliİ tarihi ilindan itibaren 
ilk arttırmasının icrası için müza
yedeye vaıedilmiştir. Taliplerin 
kıymeti muhammincsinin yüzde ye
disi nisbctindc pey akç.asr vermeleri 
lazımdLr. Birinci arttırma 26 EyHll 
931 tarihinde saat 16 İstanbul ye
dinci icra dairesinde icra o1unacak 
tır. Talip olanlara bu işe ait olan 
930 1486 numaralı dosya ile talik 
o)unan arttırma :tartnamt-$ini oku
yabilir. Hakları Tapu sicililc sabit 
olmıyan ipotekli alacaklarla di
ğer aliikadarlarm ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve husu
sile faiz ve masr;ıfa dair olan id
dialarını işbu ilan tarihinde itiba
ren yedi gün içinde evrakı müsbi· 
~!erile birlikte memuriyetimizc bil 
dirmeleri icap e.dcr. Aksi halde hak
ları tapu sicilile sabit olmıyan satış 
bedelinin paylaşmasında hariç ka· 

Tardır. .Ja malümat almak isteyenlerin 
İşte bu klüp bizde ıöker. 9311152 dosye numarasile memuriye 

'Doğrusu kijfürlNızlıktan vana timiu müracaatl~ci ilan olunur. 

Dünkü cephe emrine, tevfikan 
carbe yönelen birinci ordunun 
ikinci kolordusu da birinci kolordu
yu takip ediyordu.. O da akşam 
( Küçülrlıöy) hizaaına vannııtı .. 

Bu kolordu da birinci ve dördün 
cü kolorduların ortası ıerieinde her 
türlü ihtimale kartı emre hazır bir 
vaziyette idi .. 

Şimalden dütmanı kavramak va
zifeaini alan ikinici ordu, dahi 16. 
17 ve 61 inci fırkaları ile dütmanı 

takip ederek ( Çerlayik ve Geniıle.-) 
(Kürtköyü) nlıntakasına varmıştı. 

Burüne kadar cereyan eden lıa

rekit neticesinde bu.-ün ikinci ordu• 

29 ağustos akıamı batan sünde, 
aanlıi Türk milletinin ton kara gÜ· 
nünü bitirdiiine delalet eden bir 
ıüzülüı vardı; 

29 30 ağustoı gecesinin mehtabı 
da sanki yarının ebedi saadetini il
ham eden bir parlaklık saçıyor gibi 

idi .. 
A. R. 

Zayi 
Tatbik mührümü kaybettim. Bu

nunla kimseye borcum yoktur. Ye
nisini yaptıracağım. 

Mütekait Miralay 
Ahmet Hamıff 

/irinci Ticaret Mahk<!uıe.•inden: 

D. A. Mango efl!ndi tarafından 

Döne Oryent Bankasına merhun 
bulunan : 

2 Vil dö Poıri 1919. 
2 Vil dö Pari 18941 6 
1/ 4 Vil ıdö PllEi 1894;6: 

25 Anadolu oo, 60 hisse ıencdatı 
50 İstanbul Sigortaları. 
50 Merkez Ecza Şirketi 

14 Balya 
15 Bomonti 

1 1903 Misir 
2 1911 Mmr 
3 Haydar Par· 

33 Anadolu 
tahviliitının satılması mahı<eıııece 

kararı:ir olmakla 31·8-931 tarihine 
müsadlf Pazartesi günü saat onbir
de Esham ve tahvillit boıu.auıde •· 
tılecağmdan talip olanların yevm 
ve vakti mezkiirxle mahaHi.nde h12ir 

bulunmaları ilan olun uf. 

olunur. 

inşaat münakasası 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 

umum müdürlüğünden: 
1 - Paşabahçede kain İdarei İnhisariyeye ait rakr ve Soıtl~ 

fabcikasında müceddeten, tadil ve islah suretile yapılacak İll' 
şaat kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Zarflar 1931 senesi Eylfilünün 19 uncu cumartesi gUOU 
saat tam on ikiye kadar kabul edilecelktir. 

3 - Münakasaya ait evrak takım halinde idarei Meı:i<eziY0 

Muhasebesinden (15) liraya mükabil taliplere verilecektir. 
A. - İzahat almak istiyenler Müdiriytti Umumiye FıilA 

H,., v,..t; Reisli e ine:• nıiiır:ıc·.:>•ı.t: ,.,rı ·,.--h;· ı ;·, -.:ı..•-.--------------



-
ll."'yoğlu Malınüdiirl~ğünüıı 

Tediye günlen 

Beşiktaş Mal Müdürlüğünün 
Tediye günleri 

ıı.,şikta~ tc<liye şubesi 

({ · Galatasa:ray tediyıe şubesi . (Akaretlerde Cümh" uriyet halk 
ıt• asıll\paşa tediye şuJ>eaı •---·-daki 
, 1 (Galatasa.ray lisesi .... .....,... 

Üsküdar Malmiid!idüğünün tediye günleri Ka<hköy Malmüdürlüğünün tediye günleri 

Üsküdar tediye şubesi (Pa~akapusundaki yoklarn• yeri Kadıköy tediye şubesi (Kadıköy halinin alt katı ve üst k:atr 

Birinci kişe) İkinci kişe Birinci kişe) İkinci kiş.: 
:ıt..sanpa§ada Camii kebirde yok· fırkası binasında) 

...... ...:.::~~~~~----~----~y:o!~~l•:ma:::y~er~i):-------1~--~:;:::~r;::;i'.;;:~---r-~~~kc;;-[):i-:::---~-ı-~-;~Uki;;-[h:;ı~~~·~~~\:k:;-ı;;:i-:;;-~-ı~-ı~ili:;;:::-ii:i::;---~ ~) 1 
t - Asker Dul ve Asker Dul ve Asker Dul ve Mülkiye Dul ve Asker Dul ve Mülkiye Dul ve 

Asker Dul ve Yetimleri Yetimleri Yetimleri Yetimleri Yetimleri Yetimleri 
y etiı:nleri Eylül Eyl01 EyJUl Eyliil Eylül 

k Eyltll -
ğı 1 20001 20200 

Eyltll 
1 50001 50200 1 45001 45217 1 30001 30235 1 21001 21278 l 26000 26250 1 

50400 2 45218 45477 2 30238 30485 2 21281 21564 2 26251 26500 2 
16000 
16151 
16301 
16451 
16601 
16751 

16150 
16300 
16450 
16600 
16750 
16900 

2 50201 
3 45478 45846 3 30486 30714 3 21565 21797 3 26501 26750 3 

3 \ 5040l 
50650 

5 · 45847 46243 5 30717 30942 Asker tekaütleri 5 26751 21000 5 

ıı· 2 20201 20450 
ı· 3 20451 20700 

5 20701 20850 

Mülkiye dul ve 
yetimleri 

5 50651 50809 6 46244 46500 6 30943 31208 5 33003 33249 6 27001 27250 6 

d l M ık. d l 7 31212 31490 7 27251 27500 7 

6 19501 19625 

Mülkiye tekaütleri 
7 19001 19107 

ilmiye tekaütleri 
7 1501 1504 

Asker tekaütleri 
8 
9 

10 
12 

21501 21700 
21701 21900 

21901 
22101 

22100 
22336 

1 
' 

Mülkiye u ve ü ıye u ve 8 31491 31785 6 33250 33464 

yetimleri yetimleri 9 31786 32050 7. 33465 33670 

7 25001 25292 M 'lk 8 33671 33880 
6 13001 13250 iı iye tekaütleri 9 33881 34130 

8 25293 25530 
7 13251 13537 10 22503 22785 10 34131 3'4406 

Asker tekaütleri 12 22786 23008 ·ı · k .. l · 
Asker tekaütleri u 23009 ı mıye te aut erı 

9 48001 48205 23057 12 13002 3034 
8 52002 52200 10 48206 48413 

12 48414 48634 
9 

10 

52201 52400 

52401 52630 

Mülkiye tekaütleri 
12 14ö01 14250 

13 14251 14484 

ilmiye 
13 15001 15018 

13 48635 48930 

Mülkiye tekaütleri 
14 26001 26252 
15 26253 26387 

ilmiye yetim ve 
tekaütleri 

ıs 3501 3538 

8 27501 27750 

Mülkiye tekaütleri 
9 28000 28200 

10 28201 28400 
12 28401 28600 
13 28601 28800 
14 28801 29000 
15 \ 29001 29200 

Eminönü Malmudürlüğünün Tediye günleri 1 Fatih Malmüdürlüğünün tediye günleri 

8 16901 1702Q 

Asker tekaütleri 
9 18000 18150 

10 18151 18300 
12 18301 18450 
13 18451 18580 

14 ilmiye yetimleri 
ve tekaütleri 

1 
15 Avans maaşlan 

ve Mülkiye tekaütleri 
15 29201 29300 

Sultanahmet tediye şılbesi Beyazrt tediye şubesi Eski Fatih tediye şubesi 
Samatya tediye şubesi Eylip tediye ş~ 

(Adliye daire<ri arkasındadır). (Barzrtta mülga zat maaşları dail'CSiııdedic), (Cağa! oğlınıda duyunu umumiye binaamdadJr). 
(Samatyada Sulu manaııtır.da Ma.liyc şubesi (Eyüpte oywı<:akıcı.lardA so-

ittlsalindedlr). kullu medresesinde). 

Birinci kişe ikinci ılrişe Birinci kişe İkinci kişe Birinci kişe 1 kinci J.cişe Birinci kişe İkinci ılrişe ikinci kişe 

Asker dul ve Mülkiye dul ve Mülkiye dul ve Asker dul ve Asker dul ve Mülkiye dul ve Asker dul ve Mülkiye dul ve Asker dul ve 
yetimleri yetimleri yetimleri yetimleri yetimleri yetimleri yetimleri yetimleri yetimleri 

ç;ylill Ey/tll Eyltll Eyltll EylOJ Ey/OJ Eyl(IJ Ey/al Eyltll 

8224 1 5001 5250 1 1 260 l 1 250 1 14001 14230 1 8001 8284 1 42.501 42731 1 29003 29253 1 
. 

36002 36251 1 8001 

2 8225 8453 2 5251 5539 2 261 590 2 271 500 2 14231 14466 z 8285 8588 2 42732 42982 2 29254 29622 J 36223 36438 
' 

3 8454 8698 3 5540 5699 3 591 383 3 501 780 3 14468 14867 3 8590 8680 3 42983 43284 3 29623 i9711 3 36439 36685 

5 8702 9080 5 6501 6798 Asker yetimleri 5 781 1050 5 14868 15161 Mülkiye 5 43249 43473 Mülkiye Mülkiye dul va 
sker tekaütleri 6 6799 6968 s 3001 3445 6 1051 1230 6 15162 15344 tekaütleri 

6 43474 43757 
tekaütleri yetimleri 

Avans 7. 2001 2325 ~ker 7 43759 43955 
A 

tekaütleri 6 10001 10210 6 4246 3450 5 10001 10281 5 32002 32211 
7 10211 10416 7. t 15 7. 4451 3700 Mülkiye 7 17001 17220 10282 10409 

Asker tekaütleri 5 28001 28301 
38201 6 6 38002 

8 10417 10881 8 3701 3950 tekaütleri 8 17221 17448 8 40001 40218 6 28301 28424 

' ilmiye 7 38202 38406 
9 10882 10967 Hidemab 9 17449 17666 9 40202 40416 ilmiye tekaütleri 8 38407 38533 

8 2326 2520 10 17668 18015 6 1001 1135 10 40417 40647 7 l.4001 4-069 ilmiye vataniye ilmiye tekaütleri Avans 12 40648 40894 8 Son t.ahsislerin 
Mülkiye 

yetimleri 9 1 53 
9 

1 " 1 
muhtelif nevi maaş tekaütleri 

1 12 
10 501 541 9 Avans 7 Son tahsislerin ve mu'htelif ıı.uına- 9 32504 32660 

1 
1315 10536 Hmiye yetimleri maaşları bu giin- larmaı voerileceiı:tir. ilmiye tekaütleri 

9 101 192 de verilecektir. 1 4501 4518 

. 

Mobilya ve Karyola almak arzusunda 
bulunanlar, İıtanbulda 
Rıza pafa yokuşunda 

A•ri pıobilya mağaza•ının Salonl~ızda .h~r keseye elverişli siyah lake ve bronz karyolalann envai salon ve 
•alonlarlDI gezmeden mu· ~lam~nJe ve kübik yatak .odalarının müntehap çeıitleri ve gayet ucuz bronz korniş, istor 

bayaatta bulunmayımz file, tül ve keten perdelerın mütenevvi çeşitleri. Tediyatta tesbilAt. Ahmet Feyzi TeL 2.2407 

ROBERT KOLEC ,ı 
K 1 k Al• mllhencm kısmı - Sanayi kurlan o ec ısını - ı 

12 
k d 

Her perşembe ve cuma gflnleri saat 9 dan ye a ar 
müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan 

.,.. _____ _..istical tavsiye olunur. 

Karacabey kayma
kamlığından: · 

R:aracabey hükumet dairesinin ba!kiyei inşaatından ~ sene 
de ıt:ıevcut tediye emri mucibince 5000 liıralı:k kısmının wşası 
ltıtikarrer bulunduğundan 20 Ağustoıı 931 tarihinden 9 Eyltll 
g3ı tarihine kadar 20 gün müddetle alıeni münakasaya konul
!tıustur t •alip olanlar ihale günü olan 9 EylQl 931 çar-• . n.şasma . · ·1 
şilıt:ıba giinü saat 14 te kadar % 7,5 teminatı muva'kkatel:erı ~ e 
ehliyet vesikalarını müstashahen Kaza kaymakamlık damresın
ıle trıüteşekkil lroınisyona müracaatları ilin olwıur. 

Nafıa Fen mektebi 
müdürlüğünden: 

Bu sene bazı derslerden imtihana ginniyen talebenin ikmal 
İttıtihanlarına 22 Ey!0.1 1931 tarihinde başlanacağından aılaka
ılar efendilern mezkur tarihtı;· mektepte ham bulunmaları 
'\ 
l au olunur. ---------------..__ -

SAFiYE-HAf~liM 
_Bugünden itibaren ÇİFTLİK PARKINDA saz heyetine iştirak edecektir, 

Leyli ve Nehari 
Kız ve Erkek lnkilap Liseleri 1 ~~:· ~~·I~~~: 

Müessisi: NEBİZADE HAMDİ 
Resmi den progrımlanru tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan tedrisatı, ecnebi mekteplerine kat'iyyen lüzum 
bırakmıyıoık bir mukemmeliyeıtedir. Talim ve terbiye heye~eri memleketiınlzln en güzide muallim v~ mü
rebbil<rlnden möreklceptir. Ana ve baba yavruları•• iNKILAP LiSELERiNE bor hususta ram bir cmni'l'Ct 
ve huzuru biple teslim edebilirler. ~Mufassal izahname vereceğlnlz adrese gönderilir) · 

Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon: 200l'J 

Saraçhanebaımda Münir Paşa konaklarında 

K•z i.N:eh;.ık:k Hayriye Liseleri ~~ ~k 
ve arı lise 

Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayda batlanmışhr. Tedrisat Türkçe, Fransızca ve ingllizceclir. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve akşam aynı vasıta ile evlerine 

gönderilir. Her glln 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. Telefon: 20530 

lstiklll caddesi ZlSTANBUL 

HER LİSANI ÖGRETiR 

Darülfünun emanetinden Şişli Terakki Lisesi Müdürlüğü~de~= .. 
\ .._.. k lan "Mezuniyet imtihanlarına Eylulun 30 Ağustos 931 tarih.ine müsadif pazar günü Büyük Zafer, 

"lCktebimizde Y"l''laca 0 
,. · T d · -'d·.)(..·~_. · edil dk. 

Zayi: BC§i.k:taf §il.besinden 

almakta oldufum tekaüt maa-

11:ana ait cüzdan zayi olmuştur. 
Yenisini alacağımdan hükmü 

yoktur. 

1 . ""kmal imtihanlarına 15 ınde ve • e rıNt> Bayramının yıl dönümü günü "' "l>~ .... an ıcra ec tes'it 
•nde, diğer sınıfların ı _._,_ 

merasimine Darülfünunun da iştiraki tabii bulımm....,. yevmi 
> • da 19 unda baslanacaktır. · ı be ka d 
• .._ l.,yli ve Nehari Kız ve Erkek kısımlarımıza yenı la e Y rna mez'kı'.'iırda saat 9 da Fakültelerle Dişçi ve eczacı mdkteplerine 

~ haşlanını•tır . . .. •- k mensup talebe eıfendilerin Darülfümıııı:uo merkaz bİnalıında 
'-- 1': ' · ·ık taksitlerını gon...-mıe su-

•ki talebenin Ey{Ulün 10 wıa kadar 1 toııianmaları lüzumu ilan ohmur. 
tep. · · olwıur · • -~-ı.., kayıtlarını tecdit etmele_n tavınye 

&rlııomieerliı.t.... miltıelıai t 

Şiıli • Son Tr&1Dvay İ•taayonunda 
Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Enver Paşa Orta Mektebi 
Ana - İlk • Orta 

Mlieıısisi: Madam Ortans Enver 
Kayıt için: Cumartesi, pazartesi ve çarşamba gllnleri saat 
9 dan 17 ye kadar mektep mlidlirlüğüne mllracaat edile
bilir. Tedrisat Türkçe ve Fransızcadır. lsteyenlere mekte

bin tarifnamesi meccanen gönderilir. 

~-- İngiliz lnas Mektebi ~ ... 
Tedrisat 23 Eyl.iil Çarpınba gilnil lııı§lıyor. 

Talebenin kabulüne müteallik matbu istida nmkı mektepte ebe

veyninin emrine amade tutulmalrtaıdn-. Londradıın avdet ccı-1ı: ollltl 

mektep ınii.di~i ebeveyni 16 Eyluldcn itibaren Pazardıuı. maada her 

gün saat 10 dan 12 1/ 2 ve 14 ten 16 ya kadar kabııJ edebilecektir 

Beıiktaş: Yıldız 

Leyli ve nehari - Kız ve erkek 

ŞEMSÜLMEKATiP 
Ana - ilk ve orta kısımlara talebe kaydına baılanmıttır. 
Her ı;!Ün kayıt muamelesi icra kılınır. Arru edenlere ta -

rifname gönderilir. Telefon: B. 2282 

Jandarma 
dürlüğünden: 

imalathanesi M .. u-

1 - Kilitbahirde 10 No. lu Jandanna mektebi cfradmm 1/9/, 
931 tarihinden 31-8-932 tarihine ık.adm- ihtiyacı olan 165000 kilo 
birinci nevi ekmek 14-8-931 tarihinıden itibaren 20 gün müddet
le ve kapalı zarfla münakasaya ılronulmuştur. 

2 - Teslim mahalli Kilitbaıhiroe mektep karall'gaht<hr. 
3 - İhale 3-9-931 perşembe günü saat on dokuzda Çanakka

le hükfimet dairesinde icra edilecektir. 

4 - Şartnamder mektep karar.gahıııdadır. Taliplerin (1102)' 
lira teminat parasile müracaatlarv •· 
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Parlı hastaneleri ınfltaahbldl: ŞatlHen MQ sesetil 
15 bOyOk MflkAfat • bll6mum ecz••elerde aatıhr. 

Avrupanın en mül emme! alım merkezi: 6-13 Eylül 931 ~ 

Viyana Beynelmilel Sergisi 
Her feyin iyisi ve ucuzu, son moda mallar - Ekser AvruP" bülro
metlerl bu zengin sergiye işcirak ederler - Seyahatte bUyUk 
tenzllAt: Ylyanaya gidip gelme ikinci mevki Oı:retl 
99 liradır. Tafsiltı: Fahri mümess!U Ankara ve lsıanbuldald Avus• 
turya sefareıhaneleıi ile "NATIA. ıcentalan ve btınbul'da Kanrcı
oğ!u Hanında Sami Sperer Efendi nezdinde verilir. 

Düb ullye kırılın ile tenzl!Atlı biletler Turkiye umumi müme ılllert: 
. C' alata-ray'da ve Pera Pılas kartısında HATTA Seyahat Ace-t~

-~ !arından alınır. Telefonı Beyoğlu 3434 ·3435 ~ 

Ankara Adliye Meslek 
Mel t ~bi kayıt ve kabul şeraiti 

1 - Talibin yaşı on sekizden apğı ve otuz betten yukan 
olmamalıdır. 

2 - İdadi v~ Orta mektep veya bunlara madll mektep me
zunları ile Lise sekizinci sınıfı ikmal edenler imtihansız, iki 
sene mahkeme başkitabetinde ve bet sene zabıt kitabetinde bu 
lunanlar, maUimatı hukukiye, kitabet, hesaptan, işbu şeraiti 

haiz olmıyanlar, kitabet, edebiyat, hesap, malfunatı medeniye 
ve iktisadiye, umumt tarih ve coğ;afyadan imtihana tabidir. 

3 - Taliplerin 30 Eylill tarihine kadar zirde gösterilen ve
saik ile mektep idaresine veya bulunıdukları yer milddeiumu
miliklerine müracaat etmeleri lizmıdır. 
A - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi, memuri}.'.ette 

ise beraeti zimmet mazbataııı, 
B - Sıhhat raponı, 

C - Hüviyet cüzdanı, Hüsnühal varakası. 
D - Halen askerlikle alakası olmadığına dair vesıka, ' 

E - Üç adet 9 X 12 eb'admda fotoğraf, 
4 - Tedrisata başlandıktan sonra kayıt ve kabul muamelesi 

yapılmıyacağından taliplerin müracaatlarını tacil etmeleri 
icabeder. 

Tal l siye Umuın 
dürlüğünden : 

•• mu-

Rumeli Tahfüsiye mıntakasımn Merkezi olan Kumköyünde 
"Kilyosta,, ki muallim hane6inin tamirat ve inşaatı 22 Ağustos" 
931 tarihinde kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş ise de 
zarf içine konulması icap eden evrak noksan zuhur ettiğinden 
teklif mektupları sahiplerine iade e<lilmişti.-. İşbu inşaat ve ta· 
mirata kapalı zarf usulile 3 EylQI 931 tarihine müsadif perşem
be günü saat on beşte Galata Rıhtımında Maritim hanında 
Tahlisiye Umum Müdürlüğü MUbayaa komisyonunda tekrar 
icra edilecektir. Zarflar ancaık 2 EylQl 931 tarihine mii6adif 
çacşamba günü saat on sekizıe kadar ~abu! edilecektir. 

Bu baptaki evrakı almak iati'Yenlerin Tahliosiye Umum Mü
dürlüğüne müracaat etmeleri. 

Bursa Ziraat mektebi 
Kayıt ve kabul şeraiti 

1 - Mektebe orta mektep mezunları alınır. Talipler mekte
~e alınacak mi:ktan tecavüz ettiği takdirde müsabakaya tabi 
tutulur. 

2 - Mektep leyli ve meccanidir. Birinci madde<leki evsaf
tan başka mektebe girmek istiyen efendilerin aşatı.dalci şartla~ 
rı haiz olması lazrmdır. 
A: Türkiye tabasından olmak. 
B: Vücıidı! ziraat işlerine mütahammil olmak 
C: Yaşı 19 dan yukarı olmamak. 
D · Sari hastalıklardan salim olduğunu tabip raporile tevsik et- ! 

mek. 
E: Aşı şahadetnamesini ve hüsnühal mazbatasını haiz olmak. 1 

3 - Bizzat ziraatle iştigal eden çiftçi ve arazi sahibi evladı 
olduğunu tevsik edenler tercih edilirler. 

4 - Kayıt ve kabul zamanı Teşrinievvel bidayetine kadar
dır. Taliplerin ya doğnıca veya mahalli ziraat müdür ve me
murlukları veya Mülkiye memurlukları'vasıtasile mektep mü
diriyetinc üç kıt'a fotoğraf ve vesaikle de istida ile müracaat et ! 
meleri Jazrmdır. 

S - Talipler tahsıil esnasında mektebi terketmiyeceklerine 
dair Noterlikçe musaddak bir kefaletname vereceklerdir. 

Çanakkale Defterdar
lığından: 

Yeniköy, Yenişehir hudutları dahilindeki sazların paıar-

lrk suretile müzayedesi bir ay temdit edilmiştir. 9 eylül 931 ___ , 
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.Aallı İsveç çeliğinden gayet ihtimamla imal ve fenni 

mikroskopla kontrol edildipden rekabet kabul etmez 

derecede metin 'H diger bıçaklara nlsbeten ehvendir. Bir 
tecrübe kAfidir. Şahsi menfaatiniz için her yerde arayınız. 

Istanbul Deniz Levazım Satın 
Alma Komisyonundan: 

5000 kilo sabun: 5 eylQI 931 cumartesi günü saat 11 de açık 
münakasa ile . 

116 kalem boya malzemesi: 5 eylUl 391 cıunartesi günü saat 
14 te kapalı zarf usulile. 

2000 kilo san vazelin 
2000 ,, beyaz vazelin 1

5 eylftl 931 cumartesi günü sa
at 16 da açık münakasa ile. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve mikdan yazı
lı eşyaların hizalarmda gösterilen gün ve saatlerde ihalesi ic
ra edileceğinden şartnamelerini göırmek isteyenlerin her gün 
ve vermek isteyenlerin mezkfir gün ve saatlerde teminatları 

ile birlikte Kasrmpaşa'da Deniz Levazım Satın Alına komis,.. 
/yonuna müracaatlan. 

30 ila 45 baş Kırım danası münakasası 
Pendik Serom Darülistihzan Müdürlüğünden: 

Pendik Seroın Darillisthzarmda yapılacak tecrübelerde kul
lanılmak üzere 12-9-931 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
14 te 30-45 baş Kının danası aleni münakasa suretile ihale edi
leceğinden şartnamesini görmek istiyenlerin her gün Fındıklı
da Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek Mektepler muhase
beciliğine ve Pendik Ser9m Darülisühzar müdürlüğüne ve 
vermeğe talip olanların yevm ve saatti meZ'kfirda mezkur mu
hasebecilikte müteşekkil mtibayaat komisyonuna müracaatlar.ı 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

4,000,000 MANTAR 
Kapalı zarf ıısulile mDnakasaya ko:ıulmuştur. İhale 22 

Eylül 931:Salı günü saat 11 dedir. Talielerin şeraiti öğren· 
mek üzre mübayaat komisyonu kitabet;ne m.iracaat eyleme
leri ilin olunur. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umumi müdürlüğünden: 

Bir adet Dizel Motörü 
Kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. İhale 29 Ağus

tos 931 cumartesi günü saat 11 dedir. Taliplerin şeraiti 

öğrenmek üzere İmalat Şubesine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Ekmek, et ve saire 
münakasası 

lstanbul ziraat mektebi müdür
lüğünden: 

Mektebimizin 932 senesi Mayıs gayesine kadar, ıhtiyaca

tından bulunan Et, Ekmek, Gaz, Benzin ve saire erzak ve me

kıl!at 2 Eylül 931 tarihine müsadif çarııamba günü saat ıs te 

ihaleleri icra edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin şeraiti münakasayı anlamak için her 
gün ve iştirak için de yevmi mezkurda Galatasaray Lisesin
de kain Liseler muhasebeciliği nezdinde müteşekltil İstanbul 
Ziraat Med:tebi mübayaat komisyonuna müracaatları ve teklif 
zarflarının mezkfir saata kadar tevdii. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11. inci Tertip 2. nci Keşide 

11 EYLÜLDEDİR 

Büyük ikramiye 
35,000 Liradır 

Ayrıca: (15.000, 12.000, 10.000, 8.000) Liralık 

İkramiye ve: (25.000) Liralık bir Mükafat. 

BILÜMUJI 
SCZANELEJtDP 

SATUa 

7nıı a.ıt• 
ft .. Rao"' ---· ... --....... 

1- ..... EHO"S 
FRUIT SALT 

.Sicaklarda. damar agrisin· 
dan, bol.aııtıda.n, yarim haf 
agriaUıdap. ..e suilıa%1mda 
milte..ellit rahatsizliklarda.l 
masun kalmak iıtcneııiz 1 
tatli miileyyiıı, tabll tnzs~ 
mGshll olan ,elı:ersi% Eno '• 
• Fruit Sa.it " gazözl6 mıls· 
tahzariııdaD sabah w aktam 
bir bardak 111 demnuııda 
bir lı:ah..e Jıafiıi mıkdanııda 
aJiııiı: 

j 

..... 

Nafıa veL aletinden: 
Ulukışla Poz bölüğü için askeri elbise ve ayakikaıbı kapalı 

zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 9-9-931 tarihinde çarşamba günü 15 te Ankarada 

Nafia Vekaleti binasında yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupları ve mu

vakk~t tcminatlanm aynı günıde saat on dört buçuğa kadar mil 
nakasa komisyonu riyasetine vermeleri lazımdır. Taliplerin 
Ticaret odalarında mukayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin 
mıinakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Ankarada Nafıa 
Vekaleti inşaat dairesinde, İstanbulda Haydarpaşa Liman işle
ri müdürlüğünden de tedarik edebilirler. 

Istanbul Jandarma imalathanesi 
müdürlüğünden: 

1 
Askert 

lar ı 

31-8-931 ta 
zarf usulile 
edilecek olan 
tör köm iirü i 
civata demiri 
gazetesi müsa 
yet etmediğin 
26-9-931 tarihi 
hir edilmiştir. 
namesini alm 
münakasaya g 
gün teminat ve 
racaatlan. (36 
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GÜLCEMAE 
pazar 14,3 
Rıhtımınd 

PlRE-İSK~ 
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lZMlR 1 Ey 
Galata Rrh 
kacaıktır. 

TRABZON 
ANTALYA 

17 de Sirlı:eo 
dan harek: 
dalc, 1ncbo1 
Samsun, tJ 
Ordu, Gireıı 
Rize, Mapa 
tir. Dönüş, 
yoktur. Of,. 
lathane, Ti 
uğrayacaktr: 

Jandarma ihtiyacı için mevcut nümune ve evsaflan gibi ka
palı zarfla 834 yem torbası 5044 koşağı 2719 gebre 417kılkolan1 
214 keçeli belleme 369 çul 3604 frrça 834 sünger 417 ıketen su ı 

kovası 300 tı'l'gan satın alınacaktır. Münakasa 13-9-931 pazar gü ~====== 
nü saat 15 te Gedikpaşada Jandarma imalathanesinde icra edi
lecektir. Talip olanların komisyona müracaatları. 

Jandarma imalathanesi Müdür
lüğünden: 

Jandarma ihtiyacı için (16361) çift kundura kapalı zarfla ııa
tın alınacaktır. Münakasa 8-9-931 sah günü saat (15) te Ge
dikpasada Jandarma imalathanesinde icra edilecektir. Talip 
olanların komisyona miiracaatla teminat ve tekliflerini komi
syona ayrı ayrı verecekle<rdir. Şartname imalathaneden verilir. 

Bahriye Sevki yat müdiriyetinden: 
Tamire muhtaç Benı ve Mersedes markalı iki adet binek 

otomobili. 
Tamire muhtaç Dayimler marka bir adet kamyon. 
Yukarda cins ve nev'i gösterilen otomobiller 1 EylQl 931 

salı günü saat 10 da müzayedei aleniye ile satıhcağından talip 
olanların dipozrto akçesini müstashiben Kasımpaşada Bahriye 
Sevkiyat müdiriyetinde müteşekkil komisyonu mahsusuna mü
racaat etmeleri ilan olunur • 

Akyazı Kereste Fabrikaları Müdürlüğünden: 
Akyazı askeri kereste fabrikasının bir şubesi olan Mudur

nu !<azasına tabi Kapaklı ormanındaki imalath~ile makta 
kurbandaki araba konağı mahallerinden takriben (1500) m. ... 
mik'ap mıL'1telifülcins nim mamul kerestıe ve tomnıklarm 

Ak) azıda ki merkez fabrikasına nakliyesi kapalı zarf usulile 
münakasaya vazedilmiştir. Talip olanların % 7,5 pey akçesi 
olan 562,S liranın veyahut bu kıymette Banka mektubunu ha
milen yevmi ihale olan 2 Eylill 931 çarşamba günü saat 14 te 
Adapazarı Maliyıe dairesinde komisyonu mahsusa ve şeraiti an
lamak ve daha fazla tafsilata vakıf olmak arzu edenlerin Akya
zı'da fabrika müdiriyetile Adapazarı Belediye dairesine müra
caatları ilan olunur. 

ALATI MÜDAKKİKA VE ZIMBA MAKİNELERİ 

tma;i şubelerimizde yapılan malların &atışı için birinci derecede Tür
kiye i~lerinde tecrübesi olan ve lstanbul'da mtlkim bulunan bir acenta 
arayornz. Yüksek komisyon verilecektir. İcabında, bu işin mütehassısı 

olan bir ti<arethancnin kredi hesabına icrayı ticaret etmek şartilc münba

sıren itasından bahsedilebilir. Yalnız iyi ve senelerdenbcri müıttcrilcr ile 
tema<t<ı bulunan mütemadiyen memlekette seyahat eden ve ispatı mu
vaffakiyet edebilen namzetlerin teklifatta bulunmaları rica olunur. 

Direction der Wesselmann - Bohrer - Co. A.-G. Gcra·Zwötzen 

(Allemagnc). 

SADIK 
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Karadeniz 
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ıi!At için Sirk 
hanı altında 

TAVİL ZADE 
A YV ALIK-İZMl 

,.... .. 
aaat 17 de Sirll 
ketle Gelibolu, 
Ayvalık ve 1 
Çanakkaleye u 
det edecektir. 

Yolcu bileti 
verilir. 

Adreıı: Y 
biraderler tele 
2210 

ALEMDAR V 

KARADENiZ 

Millet 

Cum 
günü akşam saat 
rıhtımdan lıarek.e 

dalc, İnebolu, E 
cık, Samsun, O 
Trabzon, Rize, 
Hopa) ya azimet 

r b 1 J d ı h 
1 

!erle Görele ve 

stan u an arma ima at an esi . uğrıyarak avdet 

d l "" d racaat mahalli: İet mü Ür ügün en: 1 menet banr Ale 

Jandarma ihtiyacı için mevcut nümune kapalı zarfla 20361 Telefon: ı.. 1154• 

çift yün çorap satın alınacaktır. Münakasa 13-9-931 pazar günü J 

·--ıed 1 11 d Ged"k da J darm . 1- h l1tanbuJ J inci Jcr4 og en evve saat e ı paşa an a ıma at ane- d 
an• 

sinde icra edilecektir. Taliplerin komisyona müracaatla temi- Bİr borcun t · 

nat ve tekleflerini ayrı ayn verirler. Şartname imalathaneden mahcuz ve para)"' çe 

verilir. rcr Gıramofon piy 

Istanbul Adliye levazım dairesinden: 
1 İstanbul Adliye dairesi koloriferi için 270 ton kriple maden 

gardıcop, portmanto, 
eaire ev eşyaaı Bcyo 
Krr Sokakta Fa.r<li a 
ci katta EyHUün bir 
saat 10 dan 11 re kad 
ma suretile 1111tılacaktı 
memuruna müraeaatl 

Dr. HOR OR 
Beyoi{lu Tokatlıyan anında mekte 

kömürü mübayaa edileceğinden taliplerin şartnameyi görmek 
üzere he.r gün Adliye Levazım dairesine ve münakasaya iştirak 

deceklerin..c vl ·· ıo • .. ..,.,.,. ---~'-"--~'--------


