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HUSHASI ~ KURUŞTUR 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat 

ETEM 
ve Yan Müdliril 

İZZET 

. . ' ~-

Vekile bugUn harıcıye vekilini dinleyecek Ingiltere 'nin 
Müşkülatı 
Muhafazakar • Liberal koalisyo

~ııııa riyaset eden Mac Donald, A
·~.,, kamarasında altımı rey ekseri
Y•t~e itimat kazandıktan sonra büt
Çtntn tevazünü için lizım ıelen !~
~f kanunlarını da bir kaç gun 
~•de meclise kabul ettirdi. Gerek 
·· kan.unlann müzakeresi esnasında '°11••en sözlerden ııerek yapılan 

lasatrufun •eklind~n lngilterenin '°" , ' r llıü ~nlarda maruz kaldığı ~ ı 

Heyeti 
Hariciye vekili dün 

Ankaraya gitti 
Cenevre seyahatinin neticeleri 

hakkında başvekile izahat verecek. 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. dün .saat on se

kizde Dolmabahçe Sarayın
dan refakatlerinde mutat ze 
vat olduğu halde otomobil
le çıkarak H iiriyeti ebediye 
tepesine kadar bir tenezzüh 
icra etmişlerdir. 

~ -· lkiilatın derecesini anlamak mum 
lındiir. 

ı-ı.'-'1iitkülatın ciddiyeti hakkında bir 
1
4..lr Verebilmek içı· n bu seneki büt-

Gazi Hz. bu otomobil 
tenezzühünden sonra Sa
raya avdet buyurmuşlardır. 

Tevfik Rüştü . Bey Cenevrede Rusya ile. ispanya ~----~_.;·:...;.. _ __. 

arasındaki iht ;r a.fların dostane hır Heyeti vekile lea. • k ki -,ıgının 74 milyon, gelece sene-
•çığın da 170 milyon lngiliz lira

'' old • •-o' ·d· Y · ı.ı,. Ugunu söylemek I<NI ır. eru 
c Donald bükUmeti bu açığı iki 

1•dlı' ırle kapalmıttır: 

sur:!~:y:v~~~ ~e~:::~~d:. tavassutta bulunmuştur Top/anıyor 
d.. bah y eniköydeki ikametga- • 

l - Tasarruf yaparak masrafı 
~ ""1tmakla. 

'• ~ - Bazı vergileri tezyit ederek 
rıdatı çoğaltınakla. 

'Y •Pı1an tasarruf cümlesinden ol
~ Üzere, batvelülden ~n 
1 "<;ut. memura kadar, polı•-
er de dahil olduğu halde 
~ılardan tenzilat yapı~"?ışt~r. 
~ Udafaai Milliye bütçesi indı~ılmı~
~ lçtinıai yardnn için ıahsıs eclı
ııı··~~ra tenzil edilmittir· Fakat en 
1 u,unı tasanuf işoi:ılere yardım 

j d~•lın~an yapıl..:ııtır ki, Mac D~_na,.1-
10. '1yaıet ettiği .. ki amele buku; 

li• "'•tile tiındiki hüküınet arasındaki 
~ : esası. ihtilaf ta bu nokta etrafı?.· 
r ~ · t~erküz etınekte idi. Amele hu-

~Utneti diğer fasıllarda yapılacak 
o' le "'~fu esas itibarile kabul etmek

" beraber, işsizlere yapdan muave
etten tenkihat yapılmasına ruı ol

e ~ın~~tı. ye Mac Donald da bu_ ib~~
~ ~-'· Yuzünden istifa ederek yenı bu
~ teşkil etmek mecburiyetinde 
"1nı,1ı. 

h \' ~ni kanuna göre, lng'.lıerede 
tt- 'taiz kalan erkeğe venlmekt~ 

01'n 17 silin haftalık, 15 tilin, 3 peru 
)•. .. y . kribe ~ •rıditılınektedir. anı ta n 
~da SSO kurut yerine, 765 kurut 

~'1-ilecektir. ltsiz kalan kadınlara 
~-hlftada 15 şilin yerine, 13 buçuk 
1' •n ırerilecektir. Bu hesaba ııöre, 
~~klerden haftada 85 kuru§, ka
!"'"atdan da 75 kuruş gibi cüz'i bir 

~ )t l~ yapılmakla beraber, ~~nu~ 
'a ~unu senede 25 milyon lngılız lı-

•ını tecaıriiz etmektedir. • 

di \r •rgilerin tezyidine gelince; şim
ı,,1~ _kadar lngilterede senede 135 

1 ailız lira11 alan bekarlar ve 225 
n~·ı· 
• ' 1 •z lirası alan evliler, kazanç ver 

tıa· d afi . , y •n en muaftL Bir defa bu mu • 
~:- hududu bekarlar hakkında 100, 

11 
ıl.,. hakkında da 150 lngiliz lira

'a olmak üzere tesbit edilmiştir. Son
İç' ,,.,.iri nisbeti, bütün mükellefler 

1' ıiİ~ beher 1 ngiliz liraaına dört buçuk 
e Gı inden .,.,, tiline çıkarılınııtır. Ka
f d nç vergisine yapılan bu zamlar . ~r lllaada bira, tütün, petrol ve 

~il. •nce vergileri de tezyit edilıniş-
e .:.· Bu tedbirlerle bu senelü 74 mil-
e tiJ·"e gelecek sneki 170 milyon ln

huİ' lirası açıl< tamamen kapanını§ 
unuyor. 

'<>~ali kanunları kabul ettirdikten 
ı he~ra Mac Donald hükumetinin iıkı:

~Ut ııe olacak? Başvelül, koalisyonu 
le <;_ede tevazün temin etmek için 
~kıt ettiğini söylemişti. Mubafaza
hr ıre iberal fırkaları da yalnız bu 
~Y~ varmak için bu kombinezona 
~ e~e muvafakat etmişlerdir. Ger-

i' t~""'.'ı kanunların kabulü ile lngil
l ı._1 '".'.' mali mütküliıtı bitmiyor. Fa

' .. butçede nazari dahi olaa bir te-
1~n husule ııeliyor. Binaenaleyh 

( •cıaı::on bükümetini teşkildeki 
t:4 bat ha11l olmuştur: Yeni bir in
~ itan bahsedilmekteclir. Filba-

) ~ lngilterede fırka vaziyeti o ka· 
ııı{ 1'.ar~ı~ttır ki, bunu ancak umu
)tli ~ ıntıhap tasfiye edebilir. Sos
·~ •t fırkaaının reisi olarak iktidara 
"-~en Mac Donalı!, bugün sağ ce
•d; fırkalarının hükumetine riyaset 
~i}'or. Tıpkı Fransada sol cenah fır 
,~n intihabatta kazanıp ta sağ 
~~ hükümetine yardım etıneleri 

•ı. 

... ~erek Fransada, gerek lnııilıerev 
""1, tecrübe ııöstenniıtir lü, sol ce
ııı. fn-kalan henüz devamlı hükıi-
1,~ t letkil edemiorlar. Her iki mem
do .•tte de balkın temayüliıtı sola 
~-t' olduğuna fÜphe yoktur. lnti
~t ~~_bu zümre_lı;r kazanıyor. Fa
"1"1 ukuınet te.kilıne gelince; parla 
11.ı.:er anane altüst oluyor,ekseriyet 
~ •• sı vaziyete biıkim olamıyor. 
bit :::ada.. ~~yalisı Radikal fırkası 
>, ç .ıru? ıç~n~e frangın kıymetini 
ıı.,,~" ındırıru§ü.. lnııiliz lirası gibi 
~e ka~ar ııaıılamlıiı ile fÖbret 
~lı n hır parayı kökünden sar-

b:.: bazı ziyaretleri kabul etmiı içtimada hariciye ve-
ve öğleden sonra Dolmabahçe ~- kili izahat verecek 
yına giderek Gazi Hz. ne arzı tazı· . 

mat etmittir. 
Tevfik Rüıtü Bey saat on altı 

buçukta Tokatlıyanda, Avrupadan 
yeni ııelen sabık Maliye velüli Sara
çoğlu .Şükrü Bey ile görüımüt ve 
saat on yedide Seyriıefainin vapuru 

ile Haydarpa•aya geçmqtir. 

ANKARA , 16 (Telefon) 
Yarın Tevfik Rüştü Beyin işti 
rakile Heyeti vekilenin bir içti 
ma aktetmesi kuvvetle muh 
temeldir. Hariciye vekili bu iç 
timada A vrupadaki . temas ve 
müzakereleri etralrnda izahat 
verecektir. 

ismet Paşanın cuma veya 
cumartesi günü hareketi muh
temeldir. Hariciye vekili kendi 
sine biliihara lstanbulda i/ti-

Vekil B. uıat on sekizde yeni 
Anadolu sür'at katarile Ankaraya 
hareket etınittir· Velül B. i köprü
nün Haydarpata iskeleoinde Vali 
muavini Fazlı, p. Müdürü Ali Rıza. 
Saraçoğlu Şükrü Beyler, Haydarpa

ıada Muhtelit mübadele Türk . bat
murahha11 Şevlü, Anadolu A.J&Dll 
umumi müdürü Muvaffak. Tokyo 
maslihatgüzan Nebil, lzınitin müs 
takil meb'usu Sırrı Beyler ve diğer 
birçok zevat teıyi etmiılerdir. Tev• 
fil< Rüıtü B. bir muharririmize kısa 
ca demiıtir ki: 

') 

hak edecek ve oradan Atinay11 
gidilecektir. 

"- Cenevre seyahatinin neticele
ri Jıakkrnda Reisicümbur Hz. ne 

' 

Hariciye VekiliTevlik Rüştü B 
maruzatta bulundum. Ankarada 
Başvekil Paşa Hz. ne de arzı malü 

(Devamı Sinci sahifede) 

Patriğin etabli vesika
sı ile alakası yok! 

lstanbuld 1 daha 5000 Rumun 
vesika almadıkları anlaşılıyor 

Rum Patriği Fotyos El. 

Muhtelit mübadele komis
yonunda, Rum Patriğinin etab 
li vesikası meselesinin mevzuu 
babsolduğu ıayi olmu9tu. Al
dığDllJz malumata göre, komis 
yonda böyle bir mesele yoktur • 

Çünkü Patriğin tahsı itiba
rile gayri mübadil olduğu hü
kUmetimizce kabul edilmit ve 
kendisine tebligat yapılmıtbr. 
Komisyondaki Batmurahhan -
mız bu hususta demiştir ki: 

- "Etabli vesikası, o vesika 
ya sahip olanların mübadeleye 
tabi olmadığını tesbit için veri
lir. Esasen hükumet Patriklik 
makamında bulunan zatı müba 
deleclen müstesna tuttuğundan 
Patriğin mübadele komisyonu 
ile hiç bir alakası yoktur. Pat
riğin ünvan ve makamı komis
yonu alakadar etmez. Bu tama 
men dahili bir iştir." 

Diğer taraftan tahkikatımı-

(Devamı Sinci sahifede) 

Balkan 
Konferansı 
Şehrimizdeki hazırlık-

lar devam ediyor 

Kemal ômer ve Hamit B.ler 
Balkan Birliği Türkiye milli 

cemiyeti merkez b~su dün de 
Darülfünunda bir ıçtıma akte!

mittir. Komisyoolarekdaed~a1alıyetlerine devam etın t. ı r er• 
Diğer taraftan beledıye kon 

feransların toplanacağı Yıldız 
sarayı salonlanncJ~ . tamirata 
başlaımştırYıldıza g~den yol ar 
da tamir edilınektedır • 

Gelecek murahhasların isti
rahatlarının temini ve diğer te
sisat ile meşgul olmak üzre, 
Belediye reis muavini Hamit, 
lktıaat müdürü Kemal Omer, 
seyahın şubesi müdürü Ekrem 
Beylerden mürekkep olmak üz 
re, teşkil edilen hazırlık komi • 
tesi de faaliyetine devam et

mektedir. 
Yıldız sarayının Önüne, kon 

feransa iştirak edecek Balkan 
devletlerinin bayraklarını dik
mek üzere direkler dikilecek
tir. Yıldıza giden yolların da 
tamirine başlanmıttır. 

Konferans celseleri aleni o
lacağı için, her istiyen müzake 
ratı dinleyebilecektir. 

Birlik Türkiye ıub~i konfe 
rans münasebetile mektuplara 
yapıştırılmak üzere Londraya 
5 milyon pul siparit etmittir. 
Pullar dokuz renk üzerinedir. 
ve üzerinde Balkan haritası ile 
bir zeytin dalı vanlır. 

Fransız 
Seyyahları 
Diin şelıf'i gezdiler', bugiin 

gidiyorlar' 
"Patris 11,. vapuru ile evvel 

ki gün şehrimize gelen Fransız 
seyyahları dün şehrin şayanı 
temaşa mahallerini gezmişler
dir.Seyyahlar bilhassa öğleden 
evvel Ayasofya camiini ziyaret 
ederek, uzun müddet tetkikat

\ 

Hereke 
Yangını 

102,000 lira sigorta 

parası tediye edildi 

Badeharabülbasra .•. 

T erkos şirketi yeni 
tesisat yapacakmış! 
Şirket müdürü Nafıa Vekaleti 

nezdinde teşebbüste 
bulunmak Üzere Ankaraya gittj 
Terkos su ıirketi müdürü M. • 

Castelno dün akfam Ankaraya ha
reket etınittir. 

M. Castelno bir muharririmize 
demiıtir lü: 

- Oç sene evvel hükümete tek
lif ettiğimiz İnşaattan bi~ olmazsa 
bir kısmını yaparak halka ıu temin 
ebnelı için müsaade istihsal etmek 

1 üzere Nafıa vekili Bf. ye müracaat 
edeceğim. Bu suretle şehrin su ıı· 

ı kıntısı zail olacaktır. 

Sanayi ve Maadin Bankası 
Umumi Müdür Muavini 

Ali Sami Bey 

J Bu inf8Ata mukabil ne imtiyazm 
: temdidi, ne de tarifenin tezyidi mev 

Herek fabrikasının son yanııında
ki . zararının tesbiti bitmit ve fabrika 
yı oigorta etıniı olan Anadolu siııor 
ta firketi dün zararı fabrikanın sahi 
bi olan bankaya tam- tesviye 
ettinniıtir. 

Dün bu hususta Sanayi ve Maa
din bankası umum müdür muavini 
Ali Sami Bey bir muh..-irmize de

mittir ki: 
- Hereke fabrikamızın yanıırn ha 

sarı yüz iki bin lira olarak tesbit e

dilmiıtir. Fabrikayı siııorta etmİf bu 
1 lunan Anadolu ıiııorta şirketi para 
yı dün bankamıza tamamen tesviye 
etmiştir. Banka şirketçe gösterilen 
bu lethilat ve sür'atten dolayı med
yunu şü ndır. 

Alınan tazminat fabrilauun yauan 
bette bir loamının yeniden İn
ıaıı ve bu münasebetle aıri ihtiyaç
lara uyeun makineler retirilmeıine 
hasrolu11ac::aktır. 

H.,.eke fabrika" lııaa bir tevakku 
la rapnen, bu yangından biç bir 
maddi zarar ııörmeden çılanıt olu
yor. lnşaata derhal baılanacak ve 
evvelce ab§ap olan çatı kimilen be
tona tahvil eclilecektir.,. 

Sigorta ıirketi fabrika idare ve a 
melesinin yangına karıı ittihaz ettik 
)eri tedbirden memnun kalmııtır. 

Fabrikanın yangın veıaitile müceh
hez olduğu ve amelenin cansiparane 
çalııtıiı, umum çatının mühim bir 
kısmı yandıktan sonra yangının dur 
durulabilmesile sabit olmuttur. 

Sorulan 
Sual 

Sanayi 
katibi 

birliği umumi 
cevap Wf'iyo,. 

Bir kaç ııün eTVel htanbul sanayi 
erbabının Ticaret Odasında yaptığı 

içtimada Sanayi 
birliği umumi ki
tibi Numi Nuri B. 
de erbabı sanayi 
•amma söz alrrut 
ve beyanab meya
nmda teıviki sana 
yi kanununun 13 

üncü maddesind• 
bahsederek, bu 
maddenin erbabı 

Nazmi Nuri B. sanayii teıvik &o 

den baılıca imil olduğunu, halbuki 
bazı imtiyazlı tirketlerin hu, madde 
nin muhteviyatını tatbikten imtina 
ettiklerini söylemiıtir. Dünkü ak
taın ııazetelerinden biri Nazmi Nuri 
Beyin içtimada habsettiii devair ve 
ıirketleri tasrihten imtina ettiğini 

yazbmııkta idi. 
Dün bu hususta NaDDİ Nuri Bey 

bir mubarririmize demiıtir ki: 
- Ticaret ve sanayi odaıındaki 

içtimada erbabı sanayiin dileklerini 
ııene erbabı sanayiden aldığnn esas 
lar dahilinde izah etmiıtim. lçtima
dan evvel elektrik malzemesi imal e

den bir müeııeıeain sahibi birlife 
müracaat ederek ecnebi mamu]ibn 

kendi mamulitnnna -biç bir farlı: 
yokken tercih edildiğini- bildirdi. 

zuu bahistir. Yalnız ıirketimiz bü
kümet tarafından satm alrndrğı tak 
dirde )1laptığımız maarafın iadesini 
istiyeceğiz. Bu yeni inJIUlt teklifini 
bir ay evvel hükümete bildirmiıtik. 
Şimdi netic .. ini takibe gidiynrum. 

Yeni in~aat 220,000 liray" mal 
olacaktır. lnıaat altı ayda bitiri!e . 

Terkos Şirketi Müdüı-ü 

M. Kastelno 
rek tehre her ııün ıiı.,,dikinden ı 

bin metre mikabı daha fa7İD ıu İ&P · 

lesi mümkün olacak:ıı·. Böylece ge

(Devamı Sinci sahifede) 

Muamele kanununda 
mevaddı iptidaiye 
Muafiyet mikdarını gösteren 

cetvel Defterdarlığa tebliğ edildi 
Yeni muamele kanunu m&

vaddı ibtidaiye liatesi Maliye 
V eki.letinden Deftetdarlığa 
tebliğ edilmittir. 

Y -i verai kanunu eskisin
den çok farklı olup, sanayi erba 
bını himaye etmektedir. 

Ezcümle fabrikalarda imal 

edilen her nevi etYanın ibtida
i maddesinin kıymetinden ver· 
ai alınmamak eaaaı kabul edil
mittir. 

Bunun için mamulitın satıt 
kıymetinin içindeki İptidaimad 
denin kıymeti muayyen bir nis· 

(Devamı Sinci sahifede) 

Kim aklı .. Belediye mi 
otobüs sahipleri mi? 

Fren meselesi otobüs sahiplerini 
şikayete sevketti, talimatnamede 

tadilat lazım- diyorlar 
Belediyenin IOn defa tanzim ede

rek mevkii mer'iyete koyduiu oto
büs talimatnamesinde otobüslerinay 
nı zamanda hidrolik fren bulunması 
mecburiyeti konmuıtur. Otobüs sa
hipleri ise buna itiraz etmekte ye ye 
niden hidrolik fren tertibab yapma
nın hem çok masrafı mucip olduğu
nu hem de her otobüste mevcut hala 
talı frenleri kafi ııeld'iini ileri sür
mektedirler. 

Talimatnamenin dii• bazı mad· 
deleri de tadil edilmek liıımclır.,, 

Otomobilcilerin bu iddialarına kar 
tı belediye makine itleri müdürü de 
belecliyenin noktai nazarını §Öyle 
müdafaa etmektedir: 

ı 
l)iğ da Sosyalist fırkası olmuıtıır. 
~ ı..""' !~raftan aağ cenah fırkaları 
d..,, ~ndı başlarına büküm.et teıkil ev 
~. ı~orlar. Bu terait altında yegi
'ıı. Çı ar yol, sol cenah fırkalarına 
~, ;:."u':' ricalin aağ cenah politikaoı-
tıı.,. tbık etmeleridir ki, bunun man
~ Uyar bir tarafı olmamakla bera
ı>.,ıitt:"ek Fransa, &'erek lngilterede 
>or. 1 hayatı bu şekilde tecelli edi-

. b. k. dıkiş nakış mektebi muvaffakiyetli 
Çemberlıtaş ıç 1• • • • . R ·miz mektebin son smıf talebesını 
b . ·ergı yaptı. esmı 
ır ~ . y aarif haberleri sütunumuzdadır. 

ta bulunmutlardrr. 
Fransız seyyahları 

saat 14 te gene ayni 
Pire'ye gideceklerdir. 

hugün Birliğimizin tetkikatı neticesinde bu 
vapurla 1 nun hakikat olduğu anlaıddı. içtima 

da söylediğim meseJ. lıu idi. 

Otomobil sahipleri diyorlar ki: 
- Balaıalı freni• dünyanın lıer 

tarafında kafi ııörülmelrtedir. deiil 
iki bin, batta yirmi bin liralık otomo 
bili.in mülıendisleri yalnız balatayı 
kafi ııörmektedir. N ... yo..ı., Londra, 
Paris, Vaıinııtonda lıu memleketle
rin müııaadesile itledifi halde lstan 
bul belediye mühendislerinin büsbü
tün ayn olarak karar ittihaz ederek 
talimatnameye batka ahkam ko;rına 
lvı doğru mudur? 

•Bu talimatname yapılırken heye 
ti fenniye arizu amik tetkikatta bu
Junmuıtur. Bu bir fen meselesidir. 
Daimi encümenin de tetkik ve tasvi 
binden geçmİftİr. Hidrolik fren usu
lünü mecburi koymakla biz kat'iy 
yan bir ıekil üzerinde inhisar vücu

de getirmek istemedik ve böyle bir 
ıey hatırımızdan dahi reçmemİ.ftir. 
Belediye hidrolik frenleri kabul ev 

derken birveya birkaç kitinin menla 
atini düıünmemiı, umumun emniye 
tini ııöz önüne alnuıtır. En ziyade 
ehemmiyet verdiğimiz nokta emni• 
yet metelesi olduiu için hidrolik 
frenleri kabul ettilı. • 
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siyası tefrika: 2s • •• HA~ü<Cl HA~fEO=~(L[EO=~ _ 
ARA BiR GUN G dh·t I -1 . . d 11. • 

..... - _;;_. 'l\f 'f 

ıstanbuı nasıı işgaı ~~i!~i~ _a_n __ ı_a __ e_p_e_r_ı_n_ı s __ e_r __ e ı i~tanbul polis müdüri· 
ispanya 1 Neler 1 Avam yetinde tebeddülat Erkenden 2nefer geldi 

Yüzleri gülüyor ve gözlerinde 
müjde parıltısı okunuyordu 

- Beş dakikanız bitll\iş
tir. Zaten bizim de konuşula
cak bir §eyimiz yok. Fakat o 
bizim konuşmamızdan ziyade 
dışardan cevap bekliyen sesi 
anlamak istedi. Pencereye git 
ti ve tabii bir şey göremedi. 
Cevapsız kalan ses te artık sus 
muştu. Zabit Hamiyet Hanı
ma bakarak: 

- Madam, lutfen, dedi, ve 
çıkmasını rica etti. Odamın 
hali ve benim vaziyetim bir 
kadın gözleri için en beliğ bir 
hikaye idi. Hamiyet gözlerini 
silerek çıktı; arkasından sesi
mi yükselterek, 

- Merak etmeyin, yakın
da çıkarım, Necatın ...• 

Necatın gözlerinden öperim 
diyecektim. Katı bir düğüm, 
katı bir yumruk gibi boğazımı 
tıkadı. Söyliyemedim. Dili
nin arzusunu gözlerim yap
ı. Yazık o dakikanın hatırala 

i'ım saklıyacak bir mendilim 
yoktu. Bir erkeğin ve hele bir 
asker için ağlamak pek gayri 
tabii görülür. Serendipte kar
deşini öldüren ve ondan sonra 

·en büyük işleri birbirini öldür
mek olan adem oğulları için 
felakete kanıksamı§ olmak, 
yürekten ziyade demir ta§ıyan 
bu kardetlerin gözünde yal
murdan ziyade şimşekler ya,a 
mak lazımdı. Fakat öyle de
ğil, beni ayıplamayın, Hanım 
karilerim. Erkek ancak sili.h 
taşıyacak elleri serbest ve kuv 
vetli bulundukça metin olabi
liyor. Erkek ancak sevdikleri 
için uğraştıkça, onların saa
deti için ölümlere ko,tukça 
gözlerine hakim oluyor. Sefa
let maddi kudretinizi çürütür; 
haksızlık ve çaresizlik sizi bir 
nengene arasında ezer. Ümit 
sizlik sinirlerinizi eski bir li.a
tik haline getirir. Sevgilileri
nizi görmeden, onlara saadet
lerini temin edemeden ölece
gınızı sezerseniz yapacağınız 

bir, ~ek şey vardır: 
Ağlamak. Elinizin kudreti 

ve gönlünüzün ıstırabı gözle
rinizde bir rahmet bulutu ol
muştur. Bırakınız, yağsın. Kı 
lıcınız i§lemiş ve sizi boğan 
geceye mehtaplar yağmış ka
dar ferahlarsınız. İncil diyor 
ki: "Ağlıyanlar mea'uttur, 
çünkü teselli bulmuılardır.,, 
Anibal Romalılara mağlup o
lun<a ağlamış, babasını hapse 
atan Yeniçerilerin isyanına 
karşı atını sürerek tek başına 

:Şah i smailin ordularile çarpış 
.mağa giden Yavuz bir "göz
ı)eri ahu,. için ağlamış, taşlar 
'ağlamış, çelikle!" ağlamış, ateş 
ler ağlamış. Çünkü, (Racine)e 
göre en büyük bedbahtlar is
tedikleri k.ıdar ağlıyamıyanlar 
dır . 

Korney diyor ki: "Sessizlik 
ve gece arıyorum, çünkü ağ
lamak istiyorum . ., Ağlamak se 
beplerinin hangisi bende yok? 

Alqam, yine yemek ve ıa
rap getirdiler. Epri masanın 
üstünde ve Arnavudun masa
nın köşesine diktiği mumun 

hafif ııığı altında biraz yedim 
ve içtim. Şimdi Komey'in a
radığı gece ve sessizlik en ko 
yu halile odama dolmuştu. Fa 
kat ağlamadrm, Baccus ve Ca
nephore'ların ruhumu götür
dükleri genit ve güzel dünya
da, gündüzkü ziyaretin tatlı 
ne,'eleri içinde ve gözlerimin 
yağdırdığı rahmetin serin, fe
rahlı havası altında uyuyo-
rum ... 

ı6 şubat • 

Erkenden iki nefer geldi. 
Yüzleri gülüyor ve gözlerinde 
bir müjde parıltısı okunuyor
du. Hep o kırmızı yüzlü ve in 
san yürekli nefer, kardeşini 
kurtaran bir adam sevincile ve 
ellerinin telaşlı işaretlerile ba
ğırdı: 

- Haydi, yüzba§ım, dedi, 
eşyanızı alınız, sizi Emniyet 
müdürüne (Chef de la Sürete) 
götüreceğiz. Başka apartıma
na geçeceksiniz. 

- Hangi eşyayı alacağım? 
Dedim, bu postu, filin mı? 

- Hayır, kendi eşyanızı. 
- Demek gireceğim yerde 

örtünecek şeyler var . 
- Zannederim. 
- O halde kendi e§Yam ken 

dimden ibaret, gidebiliriz. 
Hangi Emniyet müdürüne 

ve niçin gidiyorum? Bu da bur 
gulu bir istifhamdı ve yolda 
zihnimi deliyordu. 

Merdivenlerden indik. Ev
velki odanın önünden geçer
ken ilk günün dehtetile titre
dim. Hava güneşli, karlar biraz 
erimişti. Taflanlı yoldan geç
tik ve sefaretin büyük kapısın 
dan sokağa çıktık. Nereye gi
diyoruz? Bu nefer de mi beni 
aldatmıştı? Tünele doğru yü
rüyoruz; güneşin karlardan ak 
seden ziyası gözlerimin alııtı
ğı karanlıkla çarpışırken ser
best dünyanm insanlarını ba
yii meyil görüyorum. Bu dün 
ya ne kadar gürültülü, ne ka
dar aydınlık ve ne kadar kala
balık! Her çehre şen, her yer 
günet ve herkes serbest. Ar
kamdaki neferin beni ta§ du
varlar kadar sıktığını ve şu u
zak güneıin benden baıkaları 
ıçın parladığını duyunca 
Spenser gibi haykırmak is
tedim: "Hürriyet! Ah, hürri
yet,, 

Gene Rus sefarethanesine 
geldik. Demir parmaklıklı, ge
niş kapıdan geçtik. Yolun iki 
tarafında duvar gibi yükselen 
karların arasından ınıyonız. 
Meydanlıkta, yumu,amıt kar
ların üstünde, kumral bıyıklı, 
tıknaz, kırk bet yaşlarında şık 
bir adam iki polis köpeğini te
mizliyor, ve arasıra onlara o
yunlar yaptırıyor. Muhafız ne
ferler bu Mösyönün hizasına 
gel~nce durdular, vaziyet aldı
lar. Mösyö işini bırakarak ya
nımıza geldi. Beni biraz süz
dükten sonra tatlı ve nazik bir 
tavurla : 

- Bonjur, Mösyö, dedi, na 

lktısadi kronik 

lktısat ilmi iflas mı etti? 
lktısat ilmi iflas etmediyse, 

buhrana çare bulsun. Biz buh 
ran içinde kıvranırken, iktısat
çıdan ba~ka kim çare bulacak? 
Tabip mi, ressam mı? Elbette 
~ktısat ilmind'! ömür tüketmiş 
\ktısatçı bukcaktır. Hadi şu 
ıiç sened(n beri devam eden ci
han buhranını bırakalım. Hiç 
olmazsa son mevzii Alman ve 
lngiii·t para darhğına olsun ça 
re bulurs;-ıydı. Halil, bu iki 
memleket fırtmada oandal 
manzara" gösteriyor. Ne birin 
de, ne diğerinde yakın 'ltİ için 

emniyet yok. Gencinden, en 
beyaz sakallısına kadar, suru 
ile iktısat ilimi yetiştiren bu 
memleketlerde, cihan buhranı 
değil, adi para darlığını olsun 
bıçak gibi kesecek ilmi tedbir
ler bulunamadı veaaelim ... 

Şu halde ? 
Şu halde, iktısatçıdan şüp

he etmeli, iktısat ilminin ifla
sını ilin etmelidir. Bu tabii dü 
~ünceye bugün her yerde tesa
düf olunuyor • 

Geçende en ehemmiyetli 
Garp gazetecilerinden bil"i, Al-

Düzelemedi istiyor? Kamarası 
Yeni yeni grevler baş 

göstermek üzre 
Talepleri arasında 

mühim noktalar var 
BIBAO, 15 (A.A.) - Bibao vıı- ı . 

lisinin katibi ı ı eylUlde çıkan hadi- iıır.'-~::?".'I 
selerden dolayı istifaya karar vermiş 

tir. 

iki torpito ile üç tahtelbahir Ji. 
manda demirlemit bulunmaktadrr. 

MADRİT ı5 (A.A.) - Geçenler 
de bükümet tarafından tevkifleri em 

redilen kimseler açlık grevi yapmak 
tadır. 

Salamanque eyaletinde Harcajo 
da tarlalarda çalı§a itçiler arazi sa
hiplerini mutasarrıf bulundukları 

topraklan kendilerini terketmeğe 

davet etmiılerdir. 

Bütün limanlarda umumi grev ya 
pılıruıtır. V alence'ta bir takım hadi
seler olduğu bildirilmektedir. 

Limanlarda umumi grev 
ClJON, ı5 (A.A.) - Bu havali

de kain bir çok kömür madenlerin
de amele, sendikalistlerin tekrar i!e 

1 
almmalannı, arkadaılanndan hır 

çoklarına yol verilmit olmasını ve a 
hiren tekarrür etmiı olan ücretleri 
tediyeden imtina eden patronların 

bu hareketlerini protesto etmek üze 
re greve batlamıılardır. 

Hapi!lanede açlık grevi 
MADRIT ı5 (A.A.) - içtimai 

tahrikat, grevler, hükümet kuvvetle 
rine karı• taarruzlar, tahripkirlıldar 
llh ....• teklinde tecelli etmektedir. 

Madrit'te, mahpuslar açlık greYİ 

yapmaktadırlar. 

sılaınız? 

- Mersi. Dedim • 
Neferlere emir verdi: 

- Mösyöyü sıcak bir odaya 
götürünüz. 

içeriye girdik ve birinci katta 
gene yüzbatı Marce1e'in oda
sına geldik. Biraz sonra Emni
yet müdürü olduğu anlaşılan 
o nazik efendi geldi; emniyet 
ve ferahlık veren bir sesle; 

- Yakında hakkınızda ka
rar verilecek, şimdilik burada 
kalacaksınız, dedi. • 

Bu benim için ilk ümit müj
desi idi. Emniyet müdürü be
ni selamlayıp çıktıktan sonra 
derhal Silviyo'nun felsefesini 
hatırladım, ve intihar eden bed 
bahtlara acıdım; intihar? Bu 
ne delilik, ne sinir zaafı, ne ü
mitsizlik! ... Bu iyi dütünme
mekten, hayatta her şeyin de
ğiştiğini, kararan saadetler ol
duğu gibi mehtaba çıkan gece 
ler de bulunduğunu hesap et
memekten, sabınn ve son daki 
kaya kadar uğraşmanın yüzde 
dokun seli.metle nihayetlendi 
ğini bilmemetken ibaret. Ken
dini öldüren ne kadar dütünce 
sizler biliyorum ki benim va
ziyetimin yüzde biri kadar da 
çaresizliğe düşmüt değillerdi. 

Atk için intihar! "lnsaıwn en 
güzel melekesi ağlamak,, ve en 
büyük farikası dütünmek ve 
yapmak olduktan sonra bu se
bepler için kendilerini öldüren 
lere nasıl insan diyebiliriz? 

(Devamı var) 

·ı;andhi'nin Avrupada alınmı~ 
bir resmi 

LONDRA ı5 (A.A.) - Yuvar
lak Masa konferansı dün açılmııttr. 
Gandhi içtimada hazır bulunmuttur• 
Ancak pazartesi günleri söz söyle
mek i.deti olmadığından müzakere

ye karışmamııttr. 
LONDRA ı5 (A.A.) - Gandhi, 

Yuvarlak Masa konferansının bugün 
kü içtimaında söylediği nutukta mil 
yonlarca aeuiz ve yarı çıplak ve aç 
Hintliyi temsil eyediğini iddia ettiği 
Hint kongresinin İngiltere ile tama
mı tamamına müoavi hukuka malik 
iki taraf arumda mevcut olmuı la 
zım gelen ,ekilde bir ittihat yapmak 
tasavvurunda olduğunu söylemittir. 

Gandhi, nutkuna devamla bir za.. 
manlar kendilerine "lnııiliz tebeaaı,, 
denildiğini ititmekle iftihar etmiı ol 
duiunu, fakal bir çok .-!erden be 
ri lngiliz tebeası olmiık iddiasından 
vıızııeçmiı bulunduiunu ve kendisi
ne artık tebaa clenilınelrtenae bir asi 
nazarile bakılmasını tercih etmit ve 

demiıtir ki: 
"Ben vatanda! olmak iıtiyorum.. 

Fakat İngiliz imperatorluğunun de 
ğil, İngiltere müttehit hükümetleri 
camiasının bir vatandaşı olmak arzu 
ıunu beıliyonun.,, 

LONDRA lS (A.A.) - Gandhi
nin nutkundan sonra tarikat reisi 
Malavya Hindistana bir teıkilatı esa 
ıiye kanunu bahtedilmesini istemiı. 
ve Hint milleti kendi maliyesini koıı 
trolü hakkını haiz olmalıdır. demiı
tir. Mumaileyh, devam ederek, ordu 
ya gelince Büyük Bretanya askerle
rinin mümkün olduğu kadar çabuk 
oarak Hint topraklarından çekilme
leri lüzumunu ilave etmiıtir. M. Sa
muel Hoare, din muralıhaalannm a
çık ve serbest bir surette iclarei ke
lim eylemelerinden dolayı memnu-
niyetini izhar eylemiı ve murahhas 
lann bütün taleplerini kabul edilece 
ği ümidini beslememelerini ve ken
dilerine bu talepleri hakkında fırsa 
tıru bulunca cevap vereceğini söyle-. . ~... 1'J. " 
mııtir. . · 

Lord Reading, bütün murabbada 
rın ayn ayn istiklallerini muhafaza 
eylemelerinin lüzumlu olduğunu ve 
bunun bilhassa milli hükümete iıti 
rak eden İngiliz murahhaslan için 
elzem bulunduğunu beyan etıniıtir. 

LONDRA, ı5 (A.A.) - Gandhi, 
Yuvarlak Masa konferansının bu. 

Gelecek hafta içinde 
feshediliyor 

LONDRA 15 (A.A.) - Daily 
Herald gazetesi muhafazakarlaı,n 

gelecek hafta Avam Kamarasını fes
hettireceklerini zannetmektedir. Bu 

1 habere göre intihabat heyetine güm 
rük tarifesi projesini kabul ettirebil 
mekiçinmüsait zaınan brakmak mak 
sadile yeni intihabat 15 teırinievvel 
de icra edilecektir. Muhafazakarlar
la Liberaller arasında dün vaki olan 
hafi mülakatlar esnasında, kendi 
gümrük tarifelerini iltizam etmekle 
olan Liberallere karşı Muhafazakar. 
!arın namzetlerine rakip çık-ıroanuıla
rı kararlaıtınlmııtır. 

Cezayirde 
Fırtına 
insanca yirmiden farla 

zayiat var 
CEZAlR, ıs (A.A.) - Cezairde 

18 saattten beri devam etmekte o
an tiddetli bir fırtına külliyetli mik
.:larda zarar ve hasara ıebep olmuı· 
tur. 
Yalnız Cezair eyaletinde 20 kadar 

kimse ölmüıtür. Diğer yerlerde de 
nüfusça birçok zayiat vardır. Bour
kikada derenin taşması yüzünden ev 
lerin içine ariren ıular bir metre el1i 
santimetreye kadar yükselhmittir. 
7 kiti boğulmu,tur. 

Hükômet memurları li%ım gelen 
tedbirleri almaktadır. 
VAŞiNGTON, ı5 (A.A.) - R"" 

mi makamann Hoover moratoryo· 

munun temdidi hakkında vakitsiz 
haberler neıredilmeaini hiç bir veç
hile arzu etmediği i.ıikir gibi iÖrün 
mektedir. 

Reisicümbur M. Hoover'in ki.tip 
!erinden biri Nevyork Evening Post 
gazetesinde çıkan bir haber hakkın
da sorulan suale verdiği cevapta Mo 
ratoryom müdetinin temdidi meıe. 
leıinin ıimdiye kadar müzakere ve 
mevzuu bahaedilmemit olduğunu, 

ve Riyaseticümhur 
böyle bir tqebüste bulumanın der
pif edilmediğini söylemiıtir. 

Macaristandeki kazada 
ölenler 

BUDAPEŞTE, ıs AA. -
Biatorbagy kazasında telef o
lanların hüviyetleri tayin edil
miştir. Ölenlerin miktarı, 21. 
Yaralanıp da hastahaneye kal
dınlanların adedi IS dir. 

Kral Faysal Ba~dada 
dönüyor 

CANNES, ıs A.A. - Kral 
Feysal Marailyaya gitmit ve o
radan Bağdata dönmek ü:r.re 
öğle üzeri vapura binmittir. 

günkü içtimamda bir nutuk söyle
miı n bir itilif esası arayıp bulmak 
maluadile elinden geleni yapmafa 
çalıımak için bu koferansa selmiı ol 
duğunu, lnciltere hükümetinin ba
ıma heriııuıgi bir gaile açmak arzu
sunda olmadığmı söylemiıtir. 

Gandhi, nutkuna devamla, lngil
tere hükümetini biç bir mütküli.t 
karıısmda bırakmayacağım temİn 

etmekten büyük bir memnuniyet 
duyduğunu söyledikten sonra konfe 
ranıın devamı ve muvaffakıyeti bu .. 
ousunda hiç bir faideai dokunmaya
caiıru anladıfl dakikada konferans
tan çekilmekte bir an bile tereddüt 
göstermeyeceğini ilave etmİftir, 

- - ------- --
man Wolf, bu acı şüpheyi ve 
hazin iflası vuzuhla yazmıştı. 
Soruyordu: O kadar darülfü
nun , o kadar iktısat profeaö -
rü, o kadar iktısat talebesi var. 
İngiliz para darlığının onune 
geçmek için arana arana bulu
nan çare, bir acemi banka ka
tibinin yapabileceği kadar ba
sit ve harcı llem amali erbaa 
hesabından ibaret. Amele si
gortasından yüzde on kesmeli, 
şu kadar eder; gümrüklere yüz 
de on beş koymalı, o da bu ka
dar eder; bütçe açığı tamam 
tamamına kapanır. Bu parmak 
hesabını yapmak için hiç te da
rülfünunda se-::ı.elerce iktuat 
ilmi tahsiline lüzum yoktur. 
Şu halde, iktısat ilmi denilen 

ilim niçin tahsil edilmektedir? 
Memleketimizin dışuıda ik

tıaat ilmine karşı doğan füphe 
ler, memleketimizin içinde de 
yavaş yav&§ rnakes bulmağa 
başladı. Düşen afyon, yapak, 
tiftik fiati midir? Ayak üstün
de sorulur: Fiatleri kaldırmak 
için ne yapmalı? Acele bir ce
vap bulunmazsa, iktısadın kıy
meti gözden düşer... Buğdayı 
korumak için Ziraat bankası 
malum şekilde müdahale edi
yor. Daha dokunulabilir bir 
faydası görülmüştü. Kabahat 
iktısada atfolunur.. Bir şi
mendifer inşasının leh ve aley 
hinde söz söylenebilmesi, bir 
harici istikraza taraftar ve mu 
halif bulunması, kambiyomu-

za miyar olarak sterling veya 
doların ayn ayrı müdafaa edile 
bilmesi, hasılı, her iktısadi a
dimın doğru olduğunu iddia e
denler olduğu gibi, aksini id
dia edenler de bulunması, in
sanı zorla bu ilimden şüphelen 
diriyor . 

Bizde de son günlerde bir 
akşam gazetesinde bu şüpheyi 
kuvvetlendirecek bir başyazı 
çıktı. Yarının sahibi ilmin ma
hiyetini ve kuvvetini bilen bir 
zattır. Muharrir, Almanyalı ar 
kadaşı gibi, belki de ondan 
mülhem olarak, iktısadın bir i
lim olmadığını ileri süyüyor, 
iktısat bilgilerimizin iflasını 
haber veriyor. 

Bir ekseriyete, iktısa t ilmine 
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Birinci şube müdürü kaymakamlığa, 
üçüncü şube müdürü de Kocaeli 

polis müdürlüğüne tayin edilmişlerd\r 
ANKARA, ıs (Telefon) - Koca müdürlüğüne İstanbul kıdenıli 

eli polis müdürü Naci Bey terfian 
Emniyet işleri üçüncü şube müdür
lüğüne, lıtanbul birinci şube müdü 
rü İbrahim Bey terfian kaymakam
lığa, lbrahim Beyin yerine muavini 
Mustafa Nuri Bey tayin edilmiıler
dir. 

İstanbul üçüncü ıube müdürü Ke 
rim Bey terfian Kocaeli polis müdür 
lüğüne, yerine Samsun poliı müdü
rü Mehmet Ali Bey, Eskiıehir polis 

memurlannılan ve hukuk m 

rından Mahmut Bey terfian ta1jıı 
dilmiıtir. 

V ekilet emrinde bulunan ,J' 
emniyet itleri üçüncü ıube mi.idil 
Emin Zeki Bey memuı-in kafi 

nun birinci maddesine tevfikan 

fiye edilmiştir. Polis müfettiıleı' 
den Mühip Bey kendi arzusu il• 
kaüde sevkedilmittir. 

Orman yangını söndürüldü 
MUCLA, 15. A.A.- Fethiye'nin Meıegediği mevkiindeki orman . 

gıru söndürülmüştlir. Köyceğizin Dolaman nahiye.inin Kargin köyii " 
nndaki Cuma, ormanında çıkan yangının da söndürülmesi için t 
alınmııtır. 

Muğlada elektrik tesisatı bitiyor 
MUGLA, ıs. A. A.- Şehrin yeni elektrik tesisatı bitmek üzredi~r. O 

rekler dikilmiş, motörlcr gelmittir. Makina ve motörlerin yerleıtir" 
ile iıtigal ediliyor. Makinalar ki\milen yeni ve Muğla santralı için v J 
pitan dahilinde imal edilmiştir. Halk elektiriğe çok rağbet göstermek! 
Tesisatın tamamlanmasına devam ediliyor. 

Gazeteciler 3400 metrelik tüneli ziyaret ettilel 
ÇANKIRI, ı6 (A.A.) - Çankırı - Ereğli demiryolund 

büyük tüneli görmek için Türk gazeteciler birliğinden bet ı 
vuku bulan davet üzerine ıehrimize gelmi§lerdir. Misafirler dal 
ruca tünele gitmişlerdir. Avdetlerinde Çankırı hakkında tet 
katta bulunacaklardır. 

Dahiliye vekili Ankarada 
ANKARA, 16 (Telefonla) Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

celdi. v l'kilet erkinı tarafından istikbal edildi. 

Miras yüzünden bir cinayet 
ANKARA, 16 (A.A.) - Yenitehirde Villkao sırtlarııı> 

bir cinayet olmuıtur. Cinayet bir iııır-s emelesinden çıkmıt1~ 
Mehmet iıminde birinin bir miras meselesinden dolayı kızına 

1 
lira vereceği vardı. Kızın kocası Mehmet kansının babaınıd' 
bu parayı almak için sıkııtırmış ve kızı da babasından hak1'1' 
istemiı. 
Kayın baba damadının kızını teıvik ettiğini anlamıt ve arlı'' 

daıı Kadirle birleıerek damadını öldürmeğe karar vermiı . , 
Katil Mehmet ve Kadir takip edilmiş bunlardan Kadir yalı' 

lanmtf, müşevvik olıın Mehmedin köyüne kaçtığı anlaııldıi'' 
dan derdesti için de emir verilimştir. 

Japon dampingine 
karşı tedbir alınyor 

IZM1R ı& (A.A.) - Son zamanı olunan ayıu kumaılarclan yüzde t 
!arda Japonyadan memleketimize ga mi he! ve otuz nisbetinde ve B~I o; l 
yet ucu& fiatle ithal olunan Japon- ve Kadıköy bavalisindeki tezıilı I 
lara dril tabir olunan renkli pamuk- da imal olunan yerli ılrillerdell 

lu kumaılan ve kaputları memleke- niıbet kabul etmeyecek d~ 
timizin ve bilbaHa Boldan, Kadıköy cuz olduğu görülmüt H d ,O 
havalisindeki mensucat sanayiini veya batka nam ile olsun ıneınJ.lı .il 
felce uiratıruı ve manifatura piyasa mizin pamuk mensucat ııanay~ j 
sım altüst -ğe baılamııtır. ve manifatura pİyuasmda ~ 

Bu mühim nziyeti nazan cllkka merç husule setiren bu bale ıı<r.ıif 
te alan f"lıriınizdeki manifaturacıla bir nihayet verilmesi lizım r' 
nn cümle.i Boldan, Kadıköy rnea- ımlqdtrufbr. 

sucat sana)"İİ amilleri müm.,..ıilleri eti' Memleketin iktisaılt vazİ1 
Ticaret ve Sanayi odası salonunda ıiddetle alalaul• edeo bu ht1f~ 
Milli lktıoat ve Taaarnaf cemiyeti .ı .. 

makamı •İli.yet dahi ....... miy..,•, 
lzmir ıubeR reisi Hasan Beyin riya 1i" 
setinde bir içtima aktebniıtir. zan dikkate aldıfı sibi aynca ,ti 

ret ve Sanayi odasile tehrimiz 
Müzakerat neticesinde Japonlann ~ 

sönderdikleri dril nammdaki pamuk li iktısat ve tasarruf cmıiyeti d• 
lu kumaılan ve kaput hederi ltalya zan dikkate alarak lhmı peıt 1' 

ve lnsiltereden-fiatlerde mühim su- ıebbüsatta balunacaklan mevstl~ 
rette tenzilit yapıldıiı halde -idbal haber alınmııtır. 

güvenmektedir. Bir de, o gü
venenlerin mütalealarını din
lemek faideli olur • 

'I'- 'I'- 'l'-

Bir kere şu hakikati ortaya 
koymalıdır ki, iktısat hadisele
rinin ehemmiyetli kısmı mo
dem iktısat ilminin ı§ığile ay
dınlaşmıştır. Modern iktısatta 
bir ilim çekirdeği bulunduğu 
muhakkaktır. Hadiselerin de
ğişmeyen kanunlarım ve şaz 
hususiyetlerini, onların değiş
meyen ve şaz kaidelerile topla
yarak bir mantıki sistem hali
ne irca etmek ilmin vazifesi 
ise, iktısat ilmi, kendi sahası• 
nın eherniyetli kısmını, bu su
rette sistemleştimiştir. Mese
li münferit bir hadise olarak 

~i1' iskontoyu alalım. Iskonto r 
de dörtten beşe, betşen sekİ1eı 
sekizden on bete çıktıkça, lı" ·pe· 
çıkışın sermaye hareketı , 
kambiyoya, kredi hacmine, ~P 
ya fiatine tesiri sarahatle t•~·. 
olunabilir. Hatta, riyaziye 

1 

linde söylendiği gibi, iskoJlt~ 
yu müstakil mütehavvil otar',. 
değiştirip, bahsettiğimiz il<\ 
sat kateg.,..ilerine tabi olar• .• 
tetkik etmek ve bu rabıtayı ~ 
yazi münhanilerle göster~cl"· 
kabildir. Bugün, iktısadi h11 

1
j 

selerin bir çoğu böyle rnün~"j 
lerle tetkik edilmekte ve IS i1ı 
olunmaktadır.. işte size sır•,, 
ve riyazi irtibatlar ki, böyle 5 

"h · • · "b ti n I<'' rı ve rıyazı ırtı a arı i• 
nunlarını, kaidelerini, hu5ıı5 
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hakkında istikbali • 
yenı ta allim erin 

-~--~~----------~-:=;:=;:::------ı--;1~-:-;:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ekonomi Vilayette Maarifte ~ Belediyede 1 Eczacılar 

Pransaya ibracatımıı ~~f:fen 1

1 Ecnebi ve akalliyet ~::::ıar ~~::e~~;:~n. ;.~. 
mttikçe azalıyor Turneye çıkan müfet- mekteplerinde Bugünden itibaren "Türk 
e. • tişler avdet ettiler T )} } teftiş edilecekler farmakolog birliği,, dir 

Muhtelif ihracat mevaddımız Mülkiye müfetti,leri bir ürk mua im eri rek ~?.:! ~~!:t:;.rd:ı=~=e e!:0v':F::!ı.'°:ı:ı~~~=;: •• k • t müddet evvel turneye çıkmıt nazarı dikkatini celbetmiftİT. tinin tevhidine karar verilmiı ve bir 

Uzerinde son sekiz aylı vazıye lardı. Ahiren teftitelrini bitire v k il ı rfih Belediye bu huausta tedabir al- tekil lnılmak için de bet lritilik bir 
rek şehrimize dönmütlerdir. e alet bu mua im erin te 

0 

İ mıttır. Bu sabahtan itibaren lı:ornioyoa tetlril edlmiıti. Bu lı:omia-
.... ~l lene.inin ıon ıekis ayı feranaın muvaffakıyet! der~ İ . .1.. .. ''d" • b f d bütün bahklann sıhhi muayene yon.la eczacı1.,. Ye Fannalı:oloilar 
tıı:ı'UIQa Franaaya vaki ihraca sinin ne olacaiı maHim degıl- dareı Vl ayat mu UrU için bazı ted İl er üşünüyor ve teftitlerine baılanacaktır. cemiyetleri idare heyetleri aa1ı aiiaü 
bi~1: &J'IU zamanda Franaanm dir. Dahiliye vekaleti viliyit ida- Parkeye tahvil edi- C. H. F. i>inumcla c ..... c1et Kerim 
ih •tlıalitı ualmııbr. Birçok Bir rıkkam batası rei umumiye müdürü Sabri B. Maarif vekiletinin ecnebi fazla muvaffak olan liıe mezun Beyin riyaaetinde içtima et:mifJ_.clir. 
1,r•cat macfdelerimisde fran. dün vilayete gelerek Vali mua- ve ekalliyet mektepleri türkçe ları almacaktır. lecek sokaklar Saat 3 te i>aılayan ve aaat 7 baçufa 
rj liıllıl aenelerden beri müıte Dün bu sütunlarda Malaty~ muallimleri için bazı tasavvur- Muallimlik imtihanı Cabi caddesine müvazi olan kadar de..am eden bu içtimada nli 
ı.ı..111~W muhafaza etmekte nın bu seneki afyon reko~te9~ vini Fulı Beyi ziyaret etmit- lan vardll'. Bu tasavvurlar etra Kodaman, Hacı mansur, tair muavini Fazlı Bey de b<ılunmuıtur. 
" 1 bir rakam hatası olarak. yı~ı tir. fmda ihzaritetkikata ba,Ianınıt Darülfünunda yapılmakta Nigir sokaklarının parkeye içtima neticesinde yedi maddelilı: 
)ti ~~cut afyon ihrııcatımı:wı 
~ı e 73 U, eniz ibnıcatJmı· 
46 J\izde 48 i, kuru sebzenin 
F' 1•1, 1Umurtanın ytızde 46 ıaı 

bin kilo yerine iki yüz bın kı~o fidanlık mütehassısı tır. Bu taaavvur bu muallimle- olan orta mektep muallimliği tahvili kararlaıtırılmıt ve inta- bir ,..ı.n takarrür ettirilmiı ve bu 
olarak göaterilmi•tir. Tuhıh rin terfihi,vaziyet ve iıtikballe- imtihanları bitmittir. Bu ıene- atı ihale edilmiştir. mulı:arerrat içtimada bulunanlar ta-
ederiz. Vilayetin ziraat fidanlık mü- rinin temini husuıundadir. den sonra orta mektep mual- rafından imzalanmııtır. Bulunan ve 

tehasıılan yarın ltalyadan lô'lh M r limliği için liıe mezunları ara- Yeni yol ve mektepler lı:abul edilen tdde l'öre lıütün ecza-

, '1ıııa1a yapılmatka idi. F ran 
~~' eo u ibn.ç edilen madde-

'-mı"r Tı"caret odasının evcut ta ımatnameye nan- ıında imtihan açılmıya~·ktır. ıJ-L 
U rı'mı'ze geleceklerdir. ran tufiyesı· ı·~-p edenler, ted- - D" d · • .. b' k c ıa .. ·lı:ilitı Wfürlc Farmakolo• - Badema orta mektep muallim- 1 un aımı «;'1cumen. ır ço ·~ • 

ıa tiftlktir. 
bir raporu ricen tasfiyeye tibi tutulacak- 1 ... _.__ d t ali' yo ve mektep ınıaaım ıhale et l>lrllti,, namı altında toplanacak, ec 

Şeb · MalQller lar ve ııeri kalan diğer muallim e~_n.;;-;- a or • mu mı mittir acı!.,. ve clepoculaı- cemiyeti de bu 

Ceıair yapağı lsteyor 
ııı.Cea&irclen bazı müeHeteler 
t llıleektimbıden mühim yapa 
~ rtıübayaaıında bulunmak Ü· 
ı; re Ticaret odaıile temaaa ııi-

1ZM1R, ISA. A. - n- lerin va.ziyeti ise iki noktadan met<t in en mezun olacaktır. Ot b" J • d" l • raya iıtirak edeceklerdir. 
miz ticaret ve Sanayi oda~ı t~- Cemiyeti mütalea edilecektir. Vekalet İlk mektep muallimleri 0 us erın oşeme en Birlikte ı - Eczahane sahipleri, 
rafından baklalanmızın tıcarı erkinından salahiyettar bir zat ve D ··ıf·· Otobüı talimatnamesinin 37 2 - Uburatuvar sahipleri, 3 - De 

· t' 'h acatına ait tan- bu h aru unun inci maddeaı· ıç' ı'n verilen müh· • ..u 1 · 
vazıye ı ve ı r uauıta bir JD'Uharririmize po ..... p en, 4 - Aıkeri ..., ıivil me 
Zl'm edı'I- rapor •u merkezde- Uzan bir ataletten 11onr11 • ah . ilk mektep muallimleri Da- }et yann bitmektedir. Bu mad- mur eczacılar, 6 _ --'---t mua..:-- • tU ız atı vermııtir: OCTueO ·~ 
dir. 93ı tekrar laaligete haşladı , de riilfümma girmek ve bu ıuretle de otobüılerin döıemeleri hak- eczaalar ve mea'ul müdürler olmak 

trııi§tir. E "e iktııadi mıntakaaı ı . I' - 'Bu muallimler İçİJl yükaek tahsilden mahrum ol- kmdadır. ünre ı..1 ıube bulunacaktır. Her • 602 ki Harp malulleri cemiyetinin bua- b' ,__ d ki d 
bakla rekolteai, 28,451, • dan üç dört ay evvel aktettiii ı.o... ır .... mı var ır · hariçte e mamak için vekilete müracaat Yeni müracaatlar ıui>enin heyeti umumiye tarafından Rusya ile ticaretimiz 

Türkiye. Sovyet yeni ticaret 
10 tahmin olunmuttur. Mınta- vazifeleri vardır. Bu mektepler etmeie karar venniıti. intihap edilmit •:rn ayn '--er lı:iti-

kl rek 1 sreden oonrıı, -1Uller anamda ha- deki il' ı· x.: cak - - .!cif Belediyeye yeniden dört ec ""' 
kanin aeçen seme ba a 0 • mua ım la• an mau Fakat ilk mektep muallimle lik birer encümeni olacaktır. 

~11•hede1inin drhal mevkii tat 
kı~ Vu'ını mutazaınmın proto 

• d 'ba ııl olan ikilik ~yetin faaliyetin• b. f · · ka · ı nebi grup müracaat ederek ti-
t-i iıe 20,420,235 kilo an ı • dirı·r.men aat ıçını bul etmı~ er ri Darülfünuna bir imtihana Bu bet encümenin be•er azası ken - k ah ul Hkte venniıti. Cemiyet hakkında yatro, hal, hamam ve ıaire in- ' 
ret idi. Bu ıeneki il m 1 • tibi tutularak girmek İıtemek- dl aralanncla ikiter zat •-erek Te 

ı 93ı t vilayetçe yapılan tahlı:ikat bittiii ve B'lf bu 'b'I eli" b' tası için talip olmuıtur. Bunla- -y 0 llo 9 eyl61de Moekoftda im 
t, edi!diii bildirildiğine nua
~n, DıezkOr muahedenin bu ta 
~lıten İtibaren mevkii mer'iyo
fil &irdiii bütün ikt11adi maha-

bor.aya ı ı Haziran a. n- · 1 arz gı ı ere · a« ır tedirler. Halbuki vekil etin DGk her encümenden iki•er kiıid- ıo 
rih cemiyete ait mühürler iade edildiii k nn ıç' inde b' de A t 1 • -.. 

hinde aelmit ve mezkQr ta - it verere muallimlilcten çıkar· tayı nazarı iıe -lekten yeti- ır vuı urya 1 lritililı: heyet lıirliiin h-eti idareoinl 
• h' k cihetle, cemiyetia heyeti idare ve ka · ırup vardır. Bu müracaatlar -, 

ten ıo eyliil ı93ı tari ıne •.· aamz tıyyen gayn memnun terek yüksek tahıil görmderi- tetk"- edı'lecektı'r, teıkil etmİf olacaktır. Birli<nn bir 
uh 1 f merkeziyeai evvellı:I &'Ün içtima ede- d •'il d' lki ) uı. ·-· dar lzmİT limanından m te 1 egı er ır. nci kııım mua - dir. Zaten bu hak da ilk mek- · de hııyıiyet clinıu olacak, divan aza 

743292 rek meliiller lehine olarak fU kararla } mi • k Ot b• il ' b al ecnebi mem!eketlerineı i et' ıae endilerini yalnız ec:- tep hocalarına verilmit bulun - omo ı erın oy arı lan her zümreden birer kiti olaralı: 
e taınim edilmit tir. 

'( Ugoslavyada dahili 
buğday inhisan 

n vermiıl•dir:. eb• -'- il' ' kilo ihraç edilmittir. n ı ve ""'a ıyet mekteplerın- maktadır. Binaenaleyh yeni- Şoförler cemiyeti reisi Ni- heyeti umumiye tarfınclan intihap e 
Şehrimize gelmit olan latan Heyeti merkeziye bet oenelik 'bir deki muallimliklerine hasret- den yapılacak bir teJ yoktur. bat B. dün Ticaret müdiriyeti- clilecektir. 

)' \ıııCMlavya dahili butday ti 
t\retini inhisar altına alnut
~· 'i uıoelaYya bundan evvel 

bul ili ticaret mektebi müdürü proıram tesbit etmiıtir. Bu prol'- mitlerdir. Bittabi bunların, rs ilk mektep muallimleri iki ıe- ne müracaat ederek otomobil Birlik neşriyat büroıunun azaları 
botta oduğu halde ınüderriıleT ram cemiyetin yaldaıan onuncu .. mi muallimlerin ın.alik oldulda- ne muallimlik yaptıktan aonra renklerinin tebdili hakkındaki da heyeti umumiye tarafından inti
den Himit Sadi ve Mehmet nei devriyesi münaaebetile, bir i>ro- n bütün hukuka ıahip olmaları orta muallim mektebine 11irebi- karann daha 2 seme kadar tat- hap edilecek, Fakat banlar idare he 
Servet Beyler telırimiz Ticaret ıür halinde neıreclilecelı:tir. Maliille lbımdır. Çünkü bu kııım mual mekte iki aene okuyup ilci sene bık edilmemeai için tetebbüaat yetinin mürakai>eai altında çalııacak 
odaıını :siyaret ederek, Eğe re kanunen verile. halı:larclan timdi- limler bqka hiç bir itleri olma- de muallimlik yaptıktan sonra ta buhımnuıtur. Müracaat tel- !ardır, 

~ ~da:r ihracatını da inhiaac al 
tf lııı, ,almııtı. 

mmtakuı hakkında bazı malu ye kadar iıtifade edemeyenler teobit dığıodan mesleğe .me.rbuttur- yüksek muallim mektebine ka- kik edilmektedir. Bu ,.ıoıı .. her iki tarafça da lı:a-
mat almıtlar ve bugün Aydın edilerek bunlar hakkmda tetebbüsa- lar. Vekalet itte ~u gibi mual- bul olıınmaktadırlar. Yüksek bal edilmiıtir. Eczacılar cemiyeti bir 

ti l ıcaretinin inhiıarını bir im , ıt•ılı firkete vennittil'. Bu va 
p leYe~ nuaruı Yugoelavyada 

"1 rJı.t butday piyuuı kalk-
1ftır. 

incir kooperatifçiliği hakkında ta ~itilecektir. Bilcümle inhi&IU' !imleri terfih et~ııeıcek ve onla- muallim mektebinin iae Darül- Muhtelit haftaya kadar heyeti umumiyeaini 
tetlôkatta bulunmak üzre Ay- bayiliklerinin de maliillere verilmesi nn istikballerini ütünecektir" fünun ıribi muhtelif ıubeleri ol toplayarak ba mukarerratı tebliğ e-
dın bavalisine ıritmiılerdir. için müracat edilecektir. Cemiyet tir." duğundan iatediklerini intihap- Mahkemeler decek .-e aza..,.. farmakolol' birli-

Oradan Odemit ve Manisa- aynca malulleri himaye eden kanwı k. k ta ıerbeat bulunmaktadırlar. Tatil devrelerini tine iltihak edil..,...; tavsiye cdile-
ya dahi uğrayacaklardır. Bu- lar çılı:arılma11 i,,;,.. vekaletler nez- Hanımlar biç 1 me tehi 80 talebeden 77 si cektir. 

k. kuru t alt .-- ikmal ettiler E ı1 · ıün otuz se ız f an mıt dinde tqebbüaatta l>uluamaia ela Tetvikisanayi hanımlar biç- • k k ld czac ar cemıyetinin az:ıu Far-
Pamuk için bir kuruta kadar 119ı çuval üzüm lı:arar nrilmiıtir. ki dikit mektebi ıenelik aergiai 1P a a 1 Muhtelit Türk· Yunan mah malı:olol' birliğine aza kaycleclildik-

~· konferans ve 15 kuruttan otııs bet .kuru- ' dün açılmııtır. Talebenin bü- Vefa orta mektebi •on aım- kemesi tatil devreıi 30 eyliilde ten ıonra, Farmakolog birliği de he 
C 18 kadar 2660 çuval incir sabi- Karadenlzde yük bir muvaffakiyetle vücude fında 80 talebeden 77 ai fizik bitecek ve evrak üzerinde faali yeti uınumiyeoini içtimaa ve yeni"' 

ihan pamuk buhranmm de t oetı'rd"-ıen· -rler davetliler kimya bakalorya imtihanında yete başlanacaktır. llk celse ıs kildelı:i ıube encümenlerini ve binne 
'"nı --uk müıtahaı·ı· memle- mıt ır. Fırtına var 1 • IA1 d ft · k kalm b s ft t · · tde ı k tık k ,._.. d tarafından çok tak ir edilmiı- ımı a 1P a 1• r. ını a eşnnıevve yapı aca tır. tice idare heyetini intihaba &~et e-
);l:'i tellta dütürmekte ve Alman bankalan mev U Gelen malGınata nazaran, tir. Bu ıene mektepten 24 ha- kalan talebe naarif idareaine plinda ı3 muhtelif dava rüyet decelı:tir. 
ite 111 Yeni tedbirler almağa ıev ta lOO de 6 faiz veriyor kı.z mezun 0Jmuıtur.6 sene müracaat ederek vaziyetlerini edilecektir. Bunlanıı içinde mü 
, lnıektedir. Bu meyanda Mı- a Karaclenizde dün aahehtan iti- fkmbir san'at 1Jliieaaeaeai olan bildirmitlerdir. Maarif idaresi him olanlarl da vardır. 
L1tlılıllldbneti ele cihan pamuk BERLlN, ıs A.A. - Ban- baren bir karayel hrtmuı bat b1·ıçki ve diki'• mektebi müdür kendilerine yapılacak bir teY İngiliz, Fransız, Belçika 
"il d tı h lamıttır. Umumiyetle büyük • ı d • -'- ·d · 
L·. raıımm önüne geçmek için kalann tasarruf mev ua «;" --Lerf Mu"r•ı'de Cemil Hanımın gayre 0 ma ıgını ma<tep ı areaınin mahkemeleri de tatil devreleri-"'· k k ebal it vapurlar ..,. erine devam et- • r hkim 

'l 
lıli onferana toplamap teıeb- aabına tevdi edilece m buı mekte iteler de, kUçük vapur- tile çok terakkiye mazhar ol- ta ımatname a ma göre ni bitirmiılerdir. Fakat davala 

' etmi•tir. Maamafih bu kon M-ın' ve-···1·leri faiz miktan 1 • l hareket ettiği için, bir ıey aöy- ra ne vakit baılanaca"ı henüz 
ı.... '" ... nıçea I 1 }ar limanlara 1 tıca et mit erdir. mut tur } · bild · 11 

n n e e - ıüııden itibaren yüzde a tı o a- Maamafih bu fırtınanın bir ka- Mü~aeae ıimdiye kadar 200 enemıyeceği ırmittir teabit edilmemittir. Şimdilik 

1 

ı:, rak teablt edilmittir. . · d · h' bi den fazla mezun vermi,tir. Bu huıuıta maarif müttqa- evrak üzerınde tetkikat yapıl-
• ~l\.ambiyo Borsası ----·~---------- za tevlit ettitıne aır ıç 'r Bu sene mezun olan hanım- ri Salih Zeki B. kendisine müra maktarlıı·. 
• 1 B 1 eyyah haber mevcut değildir. · 1 d caat eden bir muharririmize 
' .!!!rHa 1030, Kuron 11,83,00 Bugün u gar s - Dün limanda da hafif olmak ların iaimlen ,wı ar,ır: demiıtir ki: ı,ıer geç mı" 

l) }" fırt Muhterem, Eme , Muzaf-
ı;-::ro_ıa_r_o_,_47_,_2s..;, __ ş_ıı_ın_c __ ı_,ae_, _ lan ge ıyor la beraber bir karayel muı fer, Hatice, Bedriye, Zeynep, "- Bahıettiğiniz hadiseye Kahyor? 
•ık 12,03,50 Pezeta 5,23,70 Bulaar bandraum ta.ııyan mevcuttu. Hamdiye, Halime, Mübuhen, henüz muttali olmadım. Fakat Ka -......... • f b" .. 1-L--· d rilerimizden aldığımız lı:----- ------ Ç•• Ferdı'n•nd vapuru ıle b.u Mebrure, Necmiye, Münibe, o aını ın utun ta cueaı o ers-

~-•-t __ 9;_,0_2,:..oo __ R_. _m_a_r_k_2_,oo_,oo_ o -:-n •heri.:.-:~ kalabalık bır yeni Tapu baş Saime, lımet, Melahat, Zehra, )erden zayıf iae bittabi aınıfta =ı:.~~~~~::!:p;::~ ~ie:! 
~""'.ıı_k_B_. -'s,_s..;9,_SO_ ı -z_ıo_t_ı __ ,_,20_, - a:ı .. :r aeyyah kafileai gelecek memurları Emine Ferhan, Meziyet, Zeh- ipka edilir. dBunun adedinin fu Takdiri laymet konıiıyonun-
~ ra1rıuı 88,42,00 Pem.... 2,71,40 • · sey ra, Latife, Şaziye, Naime, Uz- veya bu ka ar olmuı nazarı i-,,~ •• tir. Söylendiğıne na:ı:aran • "d"rl'"''' htanbul be,_ b al 1 1 ..ı._ dan !ikiyet edilmektedir. 
~tank 1. 2,•t,!IO Ley ... 00 ahlar -anında sabık Bul- Tapu mu u .... ~ man Hanımlar. ti ara ınmaz, 7 ta.,.,., kal- E 1 
~:---'"-- ____ 7_8_,.,.._, - !ar naz~ırla,nndan bazı zevat ta murluğuna tayin eclilen Aydın tapu mıfta, demek bu kadarı zayıf zcüm e tevziatı yapanların 
~-·--115.:..,•_5,;_, - _oı_n_a_r_2_ı_,1_ıı_,oo_ • müdürü Kadri Beyle Oılı:ü.ı.r tapoo Yüksek orman mektebi ve geçen 3 ef.de kuvvetli imit." eahabı masalih geldiği haldt:, 
<ı b IUllDlaktadır ta · edilenAclana ilin edilen saatte itleri batın-
....!,rta l,ll,90 _ Çervoaoç !088 u • ııa.-urluiuna yın · · Yüksek orman mektebine Edebiyat fakültesinde da olmadıklarından, aeç oeldik 
b. tapU' müdürü Talit Beyler ~nu- • • 
"llraa f Altın 914,00 Kadastro meslek elmitlerdir. Bunlardan Oılı:üdar bu aene mutattan fazla rağbet Edebiyat fakülteei mecliıi !erinden bahsedilmekte ve iıle-
hatici Mecidiye 01,00 ze 1 Tat• B · l>at vardır. Mektep timdiden kadro müderriıini dün içtima ede--'- rin tacili istenmektedir. Alika 

Banknot 286, mektebinde tapu ba§memuu at ~y .'~ _ - """' 
1 

t Kadri Bey de bir ilıi gune nıun fevkinde lise mezunu talip Divanın Mantık müdderiıi Ni- darların nazan dikkatına vaze-

Esham ve Tahvilabn 
lltruı dabllt 
Yuna muvabhlde 
aınıyell Demlryollan 

nevı 

92,25 
66, 

3,!IO 

>etı . . - . b·-, - ·ı· 
~. erını arayan ve u an ı ım
"lt • 

i~ Fakat diğer taraftan, bazı 
~ısat hadiseleri var ki onla
~" tesirleri hakkında aarih hü
' ~~ler vermek güçlqiyor. Me 
i e ~ •on zamanda aktüel olan 
5tıınai sigortanın tesiri bu 
~rnredendir. Sigorta, millet 
ıq lıaadını yükseltir mi, yıkar 
.,;..ı? Bir haylı fikir sahibi ilim
\ · "ar ki ,sigortanın istihsali 
~'"kif ettiğini iddia ediyor; di
t tr. bir kısım ilimciler de ai
l' 0tıayı şiddetle müdafaa edi-
Orlar. 

l" İktısadın tatbik sahası bin 
lıt]ü zıt menfaatin arP.ışlığı 

Kaclaatro -ılek mektebinin 1ı:"":ı.'' 
1
:azifesine batlayacktır. Ay- le karıılatmıttır. Bütün bu liıe metullah B. hakkında sorduğu deriz. 

tedriaatı 4 ıetrinievvelde ~ay~ bu d~n a:e Adana tapu müdiriyetlerine ınezunlannı almağa imki.n ol- ıuale cevap vermi9tir. Divan Jzmit meb'usu 
lacaktır 19 teırinievvelde ınıbban• . edilen Mnhip ve Seyfi Beyler madığından bu efendiler araam bugün öğleden eonra içtima e- lzmitin müstakil meh'usu 
!ara ~anacak, hukukbe§~bedıi4St~ ~:~~r iki ıüne kadar mahalli ~emu da bir müsabaka İmtihanı yapı derek bu cevabı tetkik edecek- Sırrı B. dün daireyi intihabiye. 
rini .. nide, riyaziye ıu 11 e ..,. riyetlerine haerkct edeceklerdır. lacakbr. Mektebe tercihan en tir. ıine gitmittir. 
riniaanide nihayet bulacaktır. 

·-, · hakim. di-
onlardan bazı arının kide ol 

· · hkum" mev ğerlerının ma . r 
dukları görülür. (Kudret) ı et 
ne alan menfaatler grupu, e ı-

eçirdiği kudreti kolay bı-
ne g .• menfa-
rakmıyor. Dıger grup 

1 . "r'atle toplanmaları, 
at erın ıu k dreti 
ve sür'atle aynlınaları, u. 

· edıyor. 
tutanın hayabnı tayın . 
ı b bog"u•an menfaatlerın, 
ıte, u • k • 
"ksek noktadan b~ra ' a

yu . . t mın et
henklettirilmeaını . e d b 

kt. ki modern ıktııa ın u 
me ır ' D' • "l'ınle .. k" rolüdür. ıger a 1 

• 
gun u k d ağır 
rin hiç birinde bu a ar 
rol yoktur • . 

Son günleJıı ait bir kaç. mı 
salle mevzuu tenvir ~tmek_ıs!e 

• mılyon ışıız 

bakar. Devlet bakmaz. Fakat, 
ıehirler son z•~·~~~ ·~~z göı 
termitlerdir. ftsızlıgı. du~el~e
menıitlrdir. Hoower yenı bır 
cereyan çıkardı. Devlet, t~hir
leri.n itsizlere nasıl baktıg~nı, 
para yardımı olmamak şartıle, 
kontrol edecektir dedi. Bunun 
için diktat~r. olarak, ~yük b~r 
tirket müdırı olan G~orrdı ı 
tayin etti. Görülüyor .ki! Av~
pada devlet bütçelennı taru
mar den itıizlik sigorta11, A
merika bütçeaine zerre kadar 
bir olmayacak ıurette idare e
dilnıek isteniyor. Bir çok iktı
satçıların vusuhla ortaya koy
dukları devlet sigortası naza
riyesine dayana~ak, ~erika

iıte ı tatbik etmek 

kabil olabilirdi.k F ak:ı-t buna, Alman fiat anartısının onune 
Amerika büyü sanayıi mini geçmek için iktısat ilminin gös 
olmaktadır. Cümhur reisi niha terdiği istikamette tatbikata 
yet büyük sanayiin adamıdır. giritmek lazım geliyor, diğer 

Almanya'da Başvekil Brii- taraftan bu tatbikat beynelmi
ning'in vaziyeti güçle,iyor. Se lel müşkilatlarla karıılaııyor. 
bebi Alman kartellerinin yük- fngilterede, iktıaadi sıkıntı
ıek fiat politikalarına mini o- nın önüne geçmek için yapıla
lamamasıdır. Brüning, bir ta- cak ıey ne kadar basit ise, bu
raftan kartel fiatlerini zorla, nun yapılması da o kadar güç 
kanunla tazyik etmek istiyor. olmuştur. İngiliz izzeti nefsi. 
Diğer taraftan, kartellerin ek- ne Fransadan borç almak, ağır 
ıeriıi beynelmilel kartel halin- gelmeseydi, ıon lihzaya kadar 
de birletmiş olduğundan, Al- aabır edilmez, para buhranı ç• 
man kartelleri müstakil fiat buk atlatılırdı. Fransızların, 
politikası takip edemiyorlar. lngilteredeki .m.evduatını aür
Alman Batvekili, meynelmilel atle çekmelennı gurur ve ıo
taazzuvlara bağlı Alman kartel ğuk kanhlıı.la ıeyreden City, 
!erine dokunamıyor. Görülü- 1 ancak İ~ ı \"il, amet kespettiği 
vn• ı,; hir taraftan bu ünkü \ ni gördükten son •a kımıldamış 

tır • 
Deriz ki, her iktısadi hidiıe 

karşııında, iktıaat ilmi tedbir 
gösteriyor. Lakin tedbirin alı
nıp alınmaması, yavat ve ça
buk alınmau, baıka meselele
re bağlı kalıyor. Bunun sebebi 
bugün cari olan iktıaat rejimle 
ridir. Maziden kalan bu müste
hase rejimler baki kaldıkça, 
modern ilctıaat ilminin tatbiki 
güçletecetir. Modem devlet, 
modem iktıaat ilmini tatbik o. 
den müesseıe demektir. Eğer 
ortada tek menfaat grupU ol
saydı, iktısat ilmi kolayca tat
bik edilir, beklenen tesirler ko
layca alınırdı. Fakat muasır ce 
miyetlerde biribirini boğarca- l 
ıma kayna an menfaatler sayı-

Tapu ve kadastroda 
1 

kurs 
Kadastro ve tapu sicillerinin yeni 

den tutulacak defterleri üzerinde 
ıtaj yapmak üzere tapu dah•1inde 

bir kuro açılacaiını yazmıttık. Bu 
kurou aabık Kadaotro mektebi müdü 
rü Sıtkı Bey idare edecektir. Kura, 
cumartesi &'Ünü açılacak, tedrisata 
!>atlayacaktır. Tedrioat her gün sa
at 14 ten 15 ve 16 dan 17 ye kadar 
olmak üzere iki aaattir Vilayetten 
kuua l'elmeai lazım &'elen bir k11ım 
memurlar l'e!miılerdir. 

Saraçoğlu Şükrü B. 
Avrupadan geldi 

Tedavi için Avrupaya giden 
aabık Maliye vekili Saraçoğlu 
Şükrü B. dünkü ekspl'eale teh
rimize avdet etmiştir. 

Şükrü B. dün Dolmabahçe 
ıarayına giderek Gazi Hz. ne 
arzı tazimat eylemiştir. 

Şükrü B. bir haftaya kadar 
Ankaraya gidecektir. 

aızdır. Devletin vazifesi, bu 
menfaatlerin her birine yüzde 
yüz cevap vermek değil, mem
leketin bütünlük olarak bakıla
cak toplu heyetine azami fayda 
vermekten ibaret kalıyor. 

Onun içindir ki iktıaat ilmi 
diğer ilimlergibi kolayca tatbik 
edilemez. Ve onun içindir ki, 
iktıaat ilmini tatbik edecek mcı 
dern devlet adamında, bu ilmi 
bilmekten başka bir ehemmi . 
yetli hassa daha bulunmalıdır: 
Yaradıcı san'atki.r ruhu. 

Modem devlet adamı, ikb
ıat ilmini bilen san'atkirdır. 
Modern devlet adamının tarifi 
budur. 

,, 

ı, 
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M6dded .-c- auahalıır 10 ...... 

tar. Gueu .. -tbea:ra .ıt it* 
için ..cıdiri,.... ınllnıcaat edilir. 

o..temis ~ -·.w,.etlal 
luıbal etm-.. 

Bugünkü Hava 
DOn uamJ hararet 21 , 

aııprl 19 derece ldL Bu
gtıı rwı:gAr poyraz, haft 
6uhıtıu. 

iF··F~ 
Anket açmak 

Avrupadan bize relen bot ve 
nafile feyler araımda anketi "" 
nutmamalıyız •. Bence anket r• ' 
setecilerin ilmi, fenni, içtimai 
dedikodu yapabilmelet"U. im
kan vena ve.ilenin adıdır ••..• 
Eskiden çok rağbette idi. Şim
di Avrupada o kadar rözde de
iil... Lakin bizde bili. eseri 
eatııı takviye için ımnra ribi 
kullanılır bir devadır •.• 

Bence bir iı hakkmda anket 
açmakla pencere açmak, ağamı 
poyrasa açmak araımda fark 
yoktur. Her üçünden de alaca
ğımız haYadır. Havanın da ne 
ite yaradığı malum ••.• 

Haydarpaşa köprüsü 
Derler dururlar: Haydarpa

tadaki demiryolu geçidinin üs
tüne bir köprü yapılacakmıt••• 
Ben çocukluğumdan beri bu ri· 
vayeti itidiyorum. Şüphe et
miyorum ki; Benim ~ 
olsaydı d da otuz sene ıonra 
aynı sözleri tekrar ederdi. Yal
nız dünkü gazetelerde bir b .. 
ber okudum. Belediye bu sene 
bu köprü için bütçeye tahsisat 
koymamıt··· Li.kin reçen iki ıe 
neden birikmit l<ı.0,000 lira 
Yarmıı, onunla köprüye bqla
yormut. Bu sösü belediye erki 
nındaa birinden iti beydim: 

- Allah aıkına latifeyi bı
rak ta ciddi konuıalım! cfer. 
dim •.• 

Söz aramızda belediyenin 
köprüden yana pek talii yok. 
tur. Hi.li Gazi köprüsü ihale 
edilemedi. Hatırlar mısınız, bu 
köprünün plinı Avrupadan ııe. 
lirken zayi olduydu. Bir kere 
de Ticaret odasından bir rrup 
Karaköy köprüsüne raraz ol
muşlar, vücudünü kaldırmaya 
karar vermiılerdi... Ya köprü 
parasının biklyeai... Onu hiç 
açmayalım.. Huli.sa köprü bah 
sinde tam bir vuzuh peyda ede 
miyorum. Eskiden beri itittiği 
miz için mi nedir? Köprüye da
ir hi.tıramızdan geçen yegi.ne 
teY köprüden geçerken dayı de 

n:ava peli iyt olacap benzi
yordu. Günet yükaelmiı, mas 
mavi denizin tiıtüne &pktan bir 
balı seriyordu. 

Eteklerini. küçük, yorııwı 
dalralann yaladığı kırmızı bir 
kayanın üstünde nasılsa bitmit 
çiçekli bir mimozanın rölge
ıinde doktor Bonfatir ve Olive 
limonatalannı yudum yudum 
botaltıyorlardı • 

Olive, doktorun botuna git. 
•İn diye mevzuu doktorluk b.. 
hislerine temas ettiriyor ve bu 
babislerde cehaletinin verdiği 
bütün salahiyetle, güllimaiye. 
rek diyordu ki: 

- Zamani kadimden beri 
tıbbı ilmi yerinde bir karar bu
lunuyor. Halbuki ilmi cerrahi 
büyük hatveler attı. Cerrahi 
üstatlan son derece maharet 
keebettiler. Yine öyle iken be
f"'lrİyet bundan ne fayda elde 
etti? Sorarnn size! Hiç! 

Doktor Bonfatig itiraz et
mek istedi: 

- Affederıinis monter un
ma .. 

Olive sözünü ke.ti: 
- Evet, üstatlar biribirleri

ni tutuyorlar. Ben diyorum ki 
&lemi cerrahiyede husule ge
len bu terakki, sırf bizim zara
rımıza bu üatatlann bir ınevi eğ 
lencesi oldu. Sanki bir dolap 
açar ııibi insan karnı açıyorlar. 
Neye? içeride ne var diye gö
receklermit te ondan.. Çok de 
fa bıçaklannı içeride unutu
yorlar. Haydi bakalım tekrar 

necek olanın vasfıdır. 

10 kuruşa binilemez!.. 
Olur ya! on kuruta adam ta

fıyorlarmıf... Lakin belediye 
menetmit. Çünkü bu ucuzluk 
ne taksi, ne de otobüs talimat· 
namesine oyuyormut··· lyi am 
ma ey elendim.. Bu bizim ke
selere uyuyor. Onu nıe yapa
lım? 

Ben bu yasağı itidince bazı 
teyler öğrenmek istedim, fakat 
daha öğrenemedim: 

1 - Bir ıoför, saatin ııös
rerdiğinden eksik para -alabilir 
ya? .•. 

Buna kimıe hayır diyemez .• 
Çü.nkü saatin gösterdiği para 
müıterinin vermeğe mecbur ol 
duğu mikdardır. Şoförün alma 
ğa mecbur olduğu değil .• Daha 
fazlasını isteyemez, li.kin daha 
eksiğini alır ••. Vllaa yeoi man
tık cereyanını takip etmedim 
•mnw bu da pek mantıkidir ... 

2 - Bir otomobil müsait ise 
dört kiti alabilir ya! buna da 
diyecek yok! 

3 - Bir arabaya binenlerin 
mutlaka biribirinin akraba ve 
ya ahbabı olmaaı lazımdır diye 
bir nizam var mıdır? Ben böyle 
bir ıey bilmiyorum ve olamaz .. 

O halde ben arabama dört a
dam alır ve bunlardan kırk ku
ruttan fazla istemezsem beni 
ne hakla menederler?. 

İtte anlayamadığım cihet 
bu! •• 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı : 25 

BAŞIDÖNÜKLER 
Süheyla Hanım kocasının 

bu fikrini hararetle alkıtladı: 
- Çok iyi olur. Hem bize 

de Hanımefendinin sıhhat ha
berini getirirsin,. 

Fuat Sami Bey büyük bir 
nezaketle herkese veda etti. 
Ahmet Nebilin elini aıktı: 

- T eterrüf ettim, Beyefen 
di, inşallah tekrar göriitürüz. 

Dedi. Soma Mukbil Nedim 
le birlikte çıktılar. 

Onlar çıkar çıkmaz Sühey
la Hanım, hemen gramofona 
bir p lak koydu • 

- Hadi sizinle bir çarlis
ton oynıyalım, Nebil Bey. 

Ahmet Nebil, kavalyeli 
davete atılan bu damla bir 
likte bacaklannı çarpıla çar
pıla oynuyordu. Mebruke Nu 
man Hanım Kemal Reha S.y 
le, Semiha Nazmi Hanım ~ 

lbr11him Necmi 
Ferit Necdet Beyle dansa kalk 
mıılardı. Nihat tlhami Bey, 
oturanlara: 

- Hadi biz de bir poker ya 
palım! 

Dedi. Retit ve Cevat Bey 
ler itizar ettiler. Onlar salo
nun bir köteainde lcıendi ara
larında bir mesele konuşuyor
lardı. Yazıcı Zade Nazmi, 
Şeyda Ki.mil Beyle hazırdı
lar. Fakat bir dördüncü lazım 
dı. Nihat tlhaml Bey, birden 
bire ııramofona doğru yürü. 
dü. 

- Durun, ben timdi ıize 
dördüncü, hattl betinoi de bu 
)urum. 

Diyerek ltneri kaldmlr. 
Oyuncular birden bire durdu· 
lar. Nihat tlhami Bay bir ha,. 
tip tamleı 

- Hanımefeadıiler_. 

_,tınsı~çadan-

açıyorlar, bu ıerer rözlükleri
ni unutuyorlar. Haydi bakalım 
bir defa açıyorlar. Bu defa da 
kol düğmelerini unutuyorlar. 
Bune? Böyle eğlence olur mu? 

Doktor cevap verdi : 
- Affedersiniz amma, bir

u mübalağa ediyorsunuz zan
nederim. 

JENNY JUGO 

BELK1. •• BU GECE 

(Heutıe Hııcht. .. Ev.entuell) 
T•mıımen A imıtnca ııö:tlll ve 

prldılı - komedilerinde tıe
mayüs eıllı:ıektedirlor. Yannki 
<:uma oaat 10 1/2 ta matine 

Umumi DUhuliye 25 kuruş 

EtHIMHl 
SINEMAS l 

Bu hafta ( U F A ) nm birin· 
ci ilmi ve fenni Fransızça söz
ı!U fLlınini irae ettiğini ebeveyin 
iLe oıektıeıı> müdür ve muallim
lıcrlnin enzarı ıtlama aruyler. 

Yarınki Cuma saat 10 3/ 4 da 

- Hiç te mübaliğa etmiyo
rum. Hattl isbat ederim. Ço
cuktum, fakat itte §Öyle de 
serpilmİf boyum vardır. Ben
den dört Y•t büyük, li.kin boyu 

1 
benden çok küçük kardetimle ı 
ıapka yarııme çıkardık. Kim 

1

' 

fapkayı daha yükseğe atacak? I 
Ben lıepsini de baatınnm. Şap 
ka havada iken de, tabancamı / 
çeker, "pan!,, kurtunla ıapka- tenzilatlı matine. 
yı delerdi:m. Bir gün gene böy- 1 '-----------

le f&pkayı fırlatmıttım. Tam 
ateı edeceğim sırada, boyu çe 
neme bile yetifmeyen karde
tim ayağıma dolandı. Kurıun 1 
ıapkayı deleceğine ağzıma gir 1 

Bugün 
EL HAMRA 

Sinemasında 

S1H1RBAZ 

eli. 1 Tamamen Franaısça sözlti ve 
renkli film. PARAMOUNT il-Bağırdım düştüm. Kendimi 

kaybebneden bayılmıttım. Be
ni bir ıediye ile hastaneye rö
türdtiler. Bir bacak ke.mek, 
yahut birmide açıp dikmek için 
bekleyen cerrahlar, derhal be
yaz gömleklerini giydiler, ka
uçuk eldivenlerini taktılar ve 
bana hiç bir ıey sormadan bı
çaklarını karnıma soktular. ' 
Ha babam kestiler. Sağda bir 1 
teY bulamadı, ıolu kesti. Bir 
fey bulamadı, aıağıamı ke.ti, 

1 
çevirdiler, arkamdan kestiler, J 

kolumdan kestiler, bacağnn
dan kestiler. Partömen gibi vü 
cudümde bütün bu yırtıklann 

mi "" fenni gazete ve film. 
Yarınki Cuma eaat 10 3/4 da 

tenzilatlı mati.ne. 

Bugün 
MELEK Sinemaauıda 

LİLİAN HARVEY ve 
WİLLY FRİTSCH 

gibi okl mah1ıu4> yıldız 

Kitty Kellermann 
Davası 

filmini ııan'a.tklrane ve .dahiya-
ne oynamaktadırlar. 

ilaveten: PARAMOUNT ses 
li ve ısözlil halihazır dünya ha
vadisleri. 

hiç te botuma gitmediğini ta· 'h----------• 
savvur edebilirsiniz. Fakat bo- ' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

yuna kesiyorlardı. BİT tek söz sın diye değil mi ? 
söylemeğe vakit bırakmıyorlar - Evet, doktor değil misi
dı ki .. Nihayet canlan 11kılmıt niz? Siz de öyle dütünününüz. 
bir halde durdular, o zaman, Eh · d' · "k" · · 

h .. k" b' l' - , tıın ' ne fi ayet1111z gayet urmet arane ır ııan- 7 M il h 1 ·bi ğ 
la kendilerine dedim ki : var· ama a urup gı H 

C ab f di .. ud" lamsınız. - err een ,vuc um 1 

de neden bu kadar delik açtığı - Öyle amma, bu neviden 
nızı sorabilir miyim? Sonra ha ameliyat hatırima geldikçe, i
va oereyanlarımlan bana nezle çim ürperiyor. Bence fen, tıp-
yakalattıracaksınız • ta ve ilmi cerrahide ebedi haya 

Ne deae beğenirsiniz : tı temin ettiği zamandır ki, in 
- Yavrum, kurtunu arayo- saniyete hizmet etmiş olacak

rum. Fakat bulamadım, den- tır · 
mez mi? Halbuki kurtunu ben Doktor bir yudum daha li-
hastaneye giderken, dit kovu- monata içti : 
ğumun içinden çıkardım. Nasıl _ Ebedi hayat mı? Dedi. 
sa kurtun gitmif, o kovuğa Hah, hah, hah! Lakin ben dok 
11ıac;1!~man dedim ki : tor Bonfatig mümkün olduğu 

kadar çok ya§amarun çaresini 
- Cerrah efendi, beyhude buldum • 

yoruldunuz. Niçin evveli bana 
sormadınız. Kurıun cebimde! 

Tabii cerrah efendi, bu sö
zümden sonra vücudümü kal
bura çevirdiğine mahcup oldu. 
Siz ki doktorl)unuz. Cerrah e
fendinin bu hareketine hak ve 
rebilir misiniz ? 

Doktor dedi ki : 
- Mealekdatımm memnu

niyet göstermediğini anlıyo
rum. Çünkü siz, size ait olma
yan bir ite karıtmıısmız. Kur
fUnu bizzat siz çıkarmı,amız, 
Halbuki sizi cerraha ne diye 
götürdüler? Kurıunu o çıkar-

rınızı rica ederim. Burada ka
valyelere yetecek kadar dam 
yok. Bina-leyh İçerde bir 
poker yapacak olanları dans
tan feragate davet ederim. 

Dedi. Kemal Reha ve F e
rit Necdet Beyler pokere ay
rıldılar. 

Süheyla Hanım, poker ma 
sasını hazırlatmak için içeri
ye yürüdü. O zaman Semiha 
Nazmi Hanım, gramofonu ye 
niden itleterek Ahmet Nebilin 
kollanna atıldı, Nevzat Sürey 
ya da Mebruke Numan Hanı
mı yakaladı . 

Dans arasında Semiha Naz 
mi Hanım AhllM!t Nebille ko
nuşmajia da batlamıttı : 

- Bilmezsiniz, bu gece ne 
kadar sıkıldım, Nebil Bey. Bu 
pokerin çıktığına bir taraftan 
memnun oluyorum. Çünkü Ni
hat llhami pokeri pek sever. 
Şimdi oywıdan batını kaldıra· 
mıy.c:aktır. 

- Lakin Muldıfl Nedim Bey 
, .. ._ on. da bfr oyun butm. 
h. 

Olive'in gözleri merakla par 
ladı : 

- Allah Allah, bu çare ne
dir? Diye sordu . 

- Çok basit! Varis diye ta
lisiz bir adam bulmak .. 

Olive bu defa kendisile a
lay edildijiine zahip olda ve 
hiddetle yerinden kalktı ve 
doktoru bırakıp gitti. 

Bonfatiıı dütündü: 
- Allah Allah, bu inıanar, 

batkalarınm latifelerine hiç te 
tahammül edemiyorlar . 

1 

Bey yerini onıı. verecek. Siz 
Mukbil Nedim Beyi nasıl bul
dunuz ? 

- Bilmem ne diyeyim, ha. 
nımef'endi? Bu işe bir türlü a
kıl erdiremedim. 

- Hangi ite? 
- Bunlar, karı koca, nasıl 

oldu da banttılar ? 
- Ha! tli.hi çocuk! Nasıl 

olacak? Basbaya! 
- Camm, geçen aktam 

Muhteşem Hanımefendinin a
partımanında .. 

- Reşit Beyin hikayesini 
söylüyorsunuz. Fakat bir feyi 
var: Mukbil Nedim Beyin bu
gün bütün kazancı ayda yüz 
yirmi lirayı ııeçmez. Bu evi, 
bu debdebeyi hep Süheyliinın 
iratlan idare eder. 

-Ey? 
- Esi ne olacak? Para bu.,. 

Mukbil Nedim Süheylayı bo
taraa Süheyli.ya bir teY olmaz. , 
Kadınmı ayda en atağı üç ,dört 
yüz lira iradı var. Fakat Muk
bil Nedim, ayda yüz, yüz yir-
mi lira ile ne böyle bir aparlı· 
manda oturabilir ne bö le deb-

Çapras kelimeler 
Yangın Hayat 

Dii11kil ı•klin halli 
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Yeni ı•lıll 

Solda11 safa 

1 - Birlik (7) Adet (3). 
ll - İte yaramıı olmak (il). 

Lezzet (3). 
3 - Bayat delil (4). Hücre (3). 

Beycir (2). 
4 - Köpek (2). Pİ (2). lıtikbal 

(3). 
6 - Şayia (7). 
6 - Bir hastalık (4). 
7 - Edat (2). AtıJıran (4). 
8 - Nota (2). Beyaz (2) . 
9 - Denizaltı cemiıl ( 11). 

10 - ········ 
11 - Özlemek (7). Baiıtlama 

(2). 

Yukardan aşalı 
1 - Ayrılık (7). 
2 - Mübadele (6). Yükaeltmek 

(3). 
3 - Yüksek perde ( 3). Birler 

(4) . 
4 - Fikir (3). Baston (3). 
5 - FE (2). Edat (2). 
6 - Musikili tiyatro (6). 
7 - Kemik (6) . Yemek konan 

kap (5). 
8 - Su tafıyan (4) . 

.A:N .Ar>C>L U" 
SlGORT ŞiRKETl 

Ttırkiye ft Bankaaı tarafından teıkil edilmiıtir. 
Adres: ı Telefon: ı Telgraf: 

4üncü Vakıf Han lst. 531 fmtivaz 

Elektrik ve Havagazını (İstanbul ve 
Anadolu) cihetinde sanayide 

kullanan müşterilere ilan 
1-9-31 den itibaren tatbik edilecek olan Havagaıı 

ve Elektrikten yüzde 5 istihlak vergisi hakkındaki ye· 
ni kanun ahkamı, sınai müessesatrn bu vergiden muat 
olduğunu tasrih eylemektedir. Keyfiyet muhterenı 
müşterilere beyan olunur. 

Bu muafiyetten istifade etmek arzusunda bulunat1 
müessesatın mahalli en yüksek maliye makamına bir 
istidn ile müracaat ederek muafiyet tasdiknamesi istih 
sal etmeleri ve bunu bila teahhur şirkete tevdi eyleme· 
!eri icap eder. 

İşbu muamelenin vakit kaybedilmeksizin yapılma 
sr sınai müşterilerin menfaati iktizasındandır. 

Yüksek Mühendis mek
tebi kaydü kabııl 

muamelesi 
- Kayıt muamelesinin hitamı olan 24 Eyliil 931 Per· 

şembe günü akşamına kadar mektebe kaydü kabul 
edilmiş bulunan talebe meyanından mektebin leyli 

kadrosuna göre alınacak leyli talebe miktarını te

frik için yapdacak olan müsabaka imtihanı 28 Eylıil 
931 pazartesi gÜnÜ sabah saat (9) da ıcra edileceği 

cihetle alakadaranm mezkUr gÜn ve saatte Güınüpu· 

yunda kain mektepte hazır bulunmaları lüzumu ilan 

olunur. (2534) 

MOZA YEDE lLE SATIŞ 
1931 EyHUün 18 inci Cuma günii 

eabah saat 10 da Bey-0ğlunda İsti• 

kHU cadde•inde Parmakkapu ista· 
syonunda FERİT BEY apartıma• 

9 - Klipek (2) . Beyaz (2). Ni- ı 

da (2). 

Acele Ana 
Mektep Muallimi 

HANIMLAR 
ARANIYOR 

Çenberlitaş Evkaf mü
dürlüğü ittisalinde 35 mı
maralı Yavrular Yurduna 

müracaat 

1 nın 3 üncü katında mevcut ve ma• 
ruf bir aileye ait müzeyen eşyalar 
müayede suretile satı lacaktır. Son 
model Y<! gayet zarif 9 parçadan mU 
r.ekkep yemek oda takımı , yüzleri 
moket kadife ka,plı 7 parçadan iba· 
ret Ol-Ol\ model p<>mye kanape takını• 
18 parçadan mürekkep Viyane usu· 
lu komple bir sal<>n, gri '-~plama 

aeri Pegof divan, etajer ve •anda• 
!yalar, gri kaplama 7 parçadan iba· 
ret mUzeyen yatak oda takımı, po
mye kanaıpe ve koltuklac, gayet ne· 
fle arabesk aalon takımı , sedefli ta· 
bureler, 84 parçadan ibaret gayet 
güzel sufra takımı, bakara Y<! kria· 
tal kadeh ıtakımları, çay takımı, va· 
zolar, asri elektrik avizeler, Pegof 
fileler ve ~pekli perdeler, gayet kıJ' 
metdar bir aba}ur, Kolumbia mark• 
h plakladle mükemmel gramofon 
ve aair eşyalar. Ulbrich markalı nt· 
füı bir alman Pianosu. Anadolu vı 

A«m halıları ve Se<:adeleri ve ki 
limleri. Pey sürenleroen 100 de 2 

teminat almır. 

10 - Yazacak ıey (4). Edat (Z) 
11 - ittifak (7). Kaldırmak (3) . 

MEVLiDi NEBEVi 

~rhum Kabzımal Hüııeyin Be
yin k.-rimesi ve Tüccardan Ali Hü
seyin ve Hayrettin Hüaeyin Bey
ı~rin hemşireleri ve Sanay.i ve Maa 
din Bankasından Hüseyin Zeki Be
yin ze"ceıi Nadide Hanımefendinin 
ıuhuna ithafen 18 Ey!QI 931 Cuma 
günü Anadoluhiaarında klin Kü
çük Su camii ,erifinde .alatı edayı 
müteakip Hafız Kemal Bey tarafın 
dan mevlidi nebevi kıraat edilecı•

ğinden ihvanı dinin teırifleri rica 
-0lun.ur. 

İstanbul 
ğmdan: 

Defterdarlı-

Kiralık odalı dükkm: N o. 

359/369, Tophane K1'!a altı, 

Senelik !kirası 190 lİl'S., kirala

maık açı.k arttınn'lı. 27 Eyl(I] 

931 pazar günü ııaat 15 te Def

terdarlrkta (M-143) (2244) 

İstanbul 
ğmdan: 

Defterdarlı-

Kirahk odalı dük!kan-. : No. 

361/ 371, Tophane kı~la altı, 

senelik kirası 180 IN-a. Kirala-

- Bu Akıam - maı1c aıçı.k arttırma 27 Eyllll 
Şehzadeıbaşmda Millet Ti- 931 pazar günü saat 15 te Def-

yatrosunda Koınik Şehir Şev- terdarlıkta. (M-142) (2245) 
ıki B. teıınsillerile Garp Yıldızı _____________ 

1
------ -------

m.Anastas baleHeyyeti tarafın ZAYİ _ Göztepede Beşinci ilk ZAYİ - 1928 senesinde Bey-0ğlu 
da:n Büyük müsamere Birinci ruektept<:n aldığun şahadetnameFey Beşinc i mektepden aLd ı ğım ta&dik· 

oyun, sinema 2 cinai dram Ko
medi 4 perde Cani Kadın Ya
hut intikam, 

debe aa tabilir. 
- Demek bunun için .• 
- Öyleya ! 
Ahmet Nebilin dizleri tit

rem eğe baıladı. Adeta tempo
sunu şaşırıyordu. Bereket ver
sin ki bu aralık pli.k bitti. Se
miha Nazmi Hanım, Ahmet 
Nebilin koluna girerek : 

- Biraz hava alalım! 
Diye balkona doğru yürü

dü . 
Gök yüzü yıldızlarla süs

lüydü. ileride Yıldız tepesi gö 
sünüyordu, içinin haraereti ile 
ısınmış vücutler burada serin 
bir rüzgarla okşanmaktan zevk 
duyuyordu 

Ahmet Nebil sordu: 
- Kuzum hanımefendi, fU 

halde Mukbil Nedim Bey para 
hatm için bile bile bu vaziyeti 
kabul etti ? 

Semiha Nazmi Hanım tek
lifsizce Ahmet Nebilin ıırtmı 
oktadı : 

- Amma çocuksunuz lha ! 
Vaziy4tİ gayet feci bir tekilde 
dütiinüyoraunuz. Bütün dost
lar kendisine yazıl- mektu-

zii tiye devamım eınasında mektep
te vukubulan harikte yanmıştır. 
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bun yalan olduğu temin ettik. 
Nihat llhami Beyin apartıma
na igrmesi Süheyla için değil, 
iki kat yukarıda oturan biT mü 
sevi ailesinin Madaması ıçın 
olduğunu söyledik. Doktor 
Lutfi de zarla zorla aldandığı. 
nı itiraf etti . 

- Böylece ... 

- Böylece zaten bu ayrı-
lığın neticelerinden korkan 
Mukbil Nedim Bey de hata et
tiğini anlamış oldu . 

- Demek Fuat Sami Bey 
de bu oyuna girdi ? 

- Hayır Fuat Sami Beye 
Süheylayı ben gönderdim. O, 
yalvardı, yakardı, aile namusu 
nu kurtarmak için müdahalesi 
ni rica etti. Mukbil Nedim Fu
at Sami Beye Allaha inanır gi
bi inanır. Onun nasihatini ü
zerine bizlerle görüşmeyi ka
bul etti . 

- Sonra nasıl oldu 7 
- Doktor Lutfiyi kendim 

buldum. Bu yolda devam eder
._ bütün Şitli ailelerinin kapı
ları kendisine kapanacağını i
·yice anlattım. Atıf Cem it Be 

namemi kaybett im. Yenisini alaca· 

ğımdan eski.sinin hükmü yoktur. 

Mehmet Aziı 

ye bir mektup yazılsa kendi va 
ziyeti ne olacağını dütünmesi· 
ni söyledim . 

- Atıf Cemşit Beye mi ? 

- Öyle ya! Doktor Lutfi Be 
yin karısının i.şıkı olduğunu 

bildirsek .. 
- Hanımefendi, Doktor 

Lutfi Bey Neriman Cemıit H• 
nımın ... 

- Aşıkıdır. Bunu bilmiyor 
mıydınız? 

- Yoook! 

Semiha Nazmi Hanım, bır 
daha Ahmet Nebilin sırtın• ok 
şadı: 

-Vah vah! Siz de bu muhi· 
ti hiç tanımıyormuşunuz ya! 
Bir gün bana hususi olarak ge
lin de size uzun uzadıya anla· 
tayım. Şimdi üşümeğe başla· 
dım. Hadi içeriye gidelim de 
sizinle bir tango yapalım • 

Dedi. 

(of)evamr var} 



·- . - ·--'!---= -----
Mahke;,,-;ı;rde !Birinci ahifeden geçen yazılar 

Nubarı öldüren 
Rahmi değil mi? 

1 

Muamele 
Kanunu 

1 Terkos 
Şirketi 

Patrik ve 
Etabli vesikası 

Çekie Karlinin kıymeti 

(Başı 1 inci sahifede) 

B b k 
.. .. n pet dairesinde hesap olunarak 

eşiktaşta öldürülen .o soru bu da ipekli ve dibagat mamu-

dı )atından iıe yüzde yirmi ve di-
ka ti}i hakkında A ıyeye ıer mamuıattan da yüzde kırkı 

k• }d maddei mamulenin aabt kıyme 
tnühim bir ihbar va 1 o u tinden tenzil olunarak üst ta-

B d .. _
1 

ttln Beyın· beraeti kararlat· rah veTgiye matrah ittihaz olu 
aet· ıuı an uç sene kadar evv.,. me nacaktır. 
~iıı ıktatta, bir tiyatro dönütü b. Mamul bir maddenin içinde 
.. ~Yet olmut ve boksör Nub?.r Ofisin cevabından b r ki maddei iptidaiyenin kıyme-
liil~nde. bir Ermeni genci öldü şey anlaşılmadı tini bulmak için, Maliye ve lk-
t..til llftı. Fakat vak a geceaı . m ve tacirle- tıaat vekaletlerinin müştereken 
ieeı·tutulamamıı, tahkikat n• ı .. Afyon p;?'aaa~y:tta bulun - yaptıkları cetveli de dercediyo

lah ı Rahmi ismin e bir .. e~ç nnı aar•.•~ nbı muhakemeye nız. 
-" tlı tevkife alınmııtı. Fakat duldan ıçın ta zetesi aa- Meseli teneke kutu mamu-
"ltı en I . 1 n Son Posta ga ·ııı· en şa utler k,_.,, _n • •• • ına . riyal mü- !atından maddei iptidaiyesi cet 
!ah aleyhine, kısmen d .o lehine hibi Alı ~krem ve ~efylerin mu velde 2 inci gnıbun 12 inci nu-

adettee bulunmuşlardı. dürü Sellı~ R•J.'.P üçe üncü ceza maraıı mucibince o/o 65 dir. 
li hakeme enne un d" dd . .d . t ·ı·t .. 

al ti atta bir aralık, R .. hmi ke- uıahkemeıinde devıun edil ı. Meva ı ıptı aıye enzı a ııın 
h,k_ e tahliye olunmuı ve mu: Mahkeme; geçen muhake- de % 40 dir. Satı§ kıymeti 
~Ilı enı_e neticesinde de müd~~~ me celsesinde, gazetedeki bu 12320 lira farzedilse: 

~İn tı, kafi delail görülmedıgı haberin filhakika piyasayı mü- ~;;;;X65/100 - 8008 lira 
llıahk raetini talep etmit, f~a teenir edip etmediğinin ticaret 
l:eı eıne 15 sene ağır bapıs ofisinden iıtilimına karar v~r- eder. 

aaı verıniıti. . f Bunun o/o 40 ı: 
ltıı Şbiındi, poliı ve Adliyeye vu- mıf~Ün gelen cevap okundu· 8008X40/100 = 3203,20 
f··ı· ulan bir ihbarda bu vak'a Fakat bu cevap muğlakb. Mab lira eder ki bu meblağ 12320 
Q~ı 1niıı Rahmi olmadığı, iımi- keme de §&yanı kabul görmedi. liradan tenzil olundukta, müte 
ııı ba d "S h f. b ı n 1 ··- .ıe baki 9116,Slira vergiye matrah b" şın a ar ı u una Tekrar mufassa cevap gouu • 
1t g · " !edix.: 1 k r ittihaz edilecektir. bildı· ~ncı:n cinayeti ilca ey g• rihneainin yazı maıı?a ara Ilı" ~lmış ve bazı deıal v'".' :•· vererek mubakemeyı talik etti. Muafiyet miktarın gösteren 

, 1ttır. Şimdi müddeiumumılık H . ede basılan cetvel ,udur: Çimento fabrika-
tııe ı~ıta hu işin tahkiki ile apısan lan, su kireci fabrikaları yüzde 

etgiildür. paralar 35, alçı, kire§ fabrikaluı. 25, 
1 )ei bikir tug"la, çini, mozayık fabnkalan 

1
, ddia dog· ru çıkarsa bittabi Hapisanede, bir iza 1 kı ta mab kimilen beton ma zeme ve -
l l> eden kanuni muamele yapı cürmünden bet aeneyde • sıl"alı•t 50 bilfunum madenler, 
'taktır • kUm olarak yattığı sın a, meY 

ı d
. ·· oabı·b madenle itliyen ıenayi, demir 

cut evrakı nak ıyeye mu, ttızası konulmayan kağıtlar yapmak auretile sabte selNlyi, döküm hanel~, demir, 
mes'ul müdür karlıkta bulunmakla maznun tel, çivi ve toplu ığne, nal, 

dil ğır ceza mıh, cıvata ve perçin, demir eı 
ıcaradavut gazetesinin bir llyaa kaptanın n • k ol d · f Q\11,hilaına m-'ul müdür Ke- mahkemesinde muhakemesi giS ya demir ary a, emır ıçı, 

Ilı • ~· hk buol para demir bahri inşaatı, demir tera-
al Ahmıet Beyin imzası kon- rüldü. Ma em. eı . arı h bi (k• ·ı Ilı d b· ı k b ette bul- zi, mevadı ar ·ye .. mı en 
ldığı için imtiyaz sahibi Ni- ene ı ece ır vazıy heraetı·- k ku ~, clı • • · aznunun çinko) teneke ve t- ~ tu 

d··llıettin Nazif ve mes'ul mü- uıa gı ıçın ~ fabrikaaı bakır kap fabnkaaı 65 
... ~tlıl(eınal Ahmet Beylerin ne kllarar kverdit · eski mablalıni kutu 40 musluk 30 sair tsazi-
"'lı •k 1 . d"' .. ··ncu·· ~-a yas ap an ,,. ~ eme en un uçu ~~ . . ilan l tm k ·· t k 1 40 •-- bo - bakır "''hkeaı . d .. "' ldü Ke- yetını a e e uzere e - er auı uf un nı «> 
~a,l Aıu::~nB~ ı,!:r;;r•. p. ara.ce- rar hapiıaneye iade olunmut- tel hart döküm 40 tamir hane-
·~ ~ ınahkUm edildı. Nıza- tur. ..-- ler, alatı zira\ye, im~lit ve ta: 
......... ... ..... ...-----... - '"' mir fabrikaları, makine monta] ......:::.-·· .. --"'''""'-"'-- Bono ı haneleri (otomobil, bisiklet, da 

p r hil) tahta ıanayi kereste fahri-
~ ıs kalan, doğrama, marangoz 

bıh d. ·tı Tevziatı ve mobilya 40 ah§llP ... ha 
"' tımda ınamı e 

d 
h b imalathaneleri tahta kutu 50 

balık avlanır mı? Bin kişi a a 0 10 
incir kaaalan ve kutulan so ü-

ı' .\hrnet oğlu Ethem isminde almak isti) ' r ziim kutulan ve sandıklan 75 
it balıkçı evvelki akşam Gala- 10 haziran 930 tarihıı müba kundura kalıbı ahşap bahri in-
'da rıhtım üzerinde dinaınit dele mukavelea.i uıuc~bince gay t••t, kareıeri 50 kimyevi ve ta
'.~tl~tınış, yakalandığı zaman riınübadilliklen takdıri kıymet bii, afyon paçalı, ve mıozayıka 
"'tı d d · ·1 alt komı· •yonu tarafından. . kabul e- dair 90 sınai ispirto, itriyat, ba 

n e e iki dinauııt ı e ı • ı· •ııaot zuhur etmittir. dilmiycnler 1000 kıııye ba-~ mızı karbon, müvellidül bumu-
- za, tıbbı pamuk 30, yağ hulaaa-

1:'1' k d olmuıtur. . .. 1 · . bo k·ı bo-l:. l usturalı a ın Bunlar, bono tevziatınıuan an, çıvıt ve ya müıta ı 
t l(aaıınpaıada yağhane soka istifade için komisyona müra- yahane 50 her nevi salon 75 as 
ı!"d_a oturan Naciye Hanımla caat etmişlerdir. falt 40 zeytin yağ suaam yağı 
''lar k 

1 
k · · F ik Nüz- bezir yağı, hat hat yağı, ceviz 

• ı a Blana biribirleri e av- Komisyon reıaı a B d ka •' t • 1 1 · kt. - .ı- yag·ı, gül yag" ı a um yag· ı, -
l~ e. mi•ler ve Blant ustura i e bet B. mukave enın ti ar kınaubu""ı ,,~ • rısık yağ 70 vejetalin 50 pirine 

(Başı 1 inci sahifede) 
celeri hiç bir yerde su kesilmeıine 

mecburiyet baıd olmıyacak, dalına 

•U akacaktır. 
Eıki mukavele muc;binc'! verdi

ğin ıiz su kifi olmadığ·ndan hükıime 
tin malıimat Jle muvafa\mtilc bazı 
yerlerde ııeceleri, bur yerlerde gün 
dU:ı lt:ri ıuyıı keıiyoruz \'(; ancak bu 
01\İnavebe ile her tarn:ll su yetiştire 
hHiyunaz. YAngın, ıuyun kesilmiı 
bulunduğu mıntakalıırda zuhur et
tikçe su ıevkediyoru~. fakat tabii 
,;uyun yangın mahalline gitmeıi an
cak bq on clalrikıı te~lılıurla müm
kün oluyor. Yeni t-.ldifimh bu malı 
.rıJru kaldıracak, yctı1g\n çık3n yer· 
l<rıle her zaman •u bulunabile<ek-.. ,•,r. 

Müddei umumiliğin ikame ettiği 
dava üzerine istintak dairesine iı· 
ticvap edildim; yangmda ıu bulun
madığı iddiatmın doğru olmadığım 

söyledim. Ben de bu huıuıta bir 
komiıyon tarafından tahkikat yapd
maınu hükUmetten istirham edece
ğim. 

Hükumetle tirket araaında harbi 
umuıniden mütevellit mütekabil 
borçların teıbiti için bir komiıyon 

tetkil edilmlftir." 

Komiıyon Maliye, Nafıa ve Uru 
sat müme11illerile tirket memurla· 
rından mürekkeptir. Yakında tetki -
kalını bitirecektir. 

Şirketin bir mektuba 
Maçka yangınında T erkoa 

tirketinin vaktinde au vermedi 
ği ve bu sebepten müddei umu 
miliğin ceza kanununun mad
dei mabauaaama istinaden Ter
koı aleyhine bir dava ikune et
tiği yazılmııtı. 

Bu yangın dolayııile dlin 
T erkoa tirketi müdürü M. Cu
telnıo' dan bir mektup aldık •. 

M. Caıtelno bu mektubunda 
diyor ki: 

"MezkUr yangU:ın zuhurun 

dan evvel ve imtidadı eınuın
da harik muıluklarhnızda su
yun mevcut olduğunu iıtiıba
clen yangına ınücavlr olan eha
lidan bir çoklarınHf ımzaımı ha 
vi yedimi:ııde bir vesika mev
cuttur. Yangında ıu mevcut ol 
duğunu pek bariz olarak iıpat 
eylemekte olan ınezkôr vesika 
yı her arzu eden tarafımıza mü 
racaatla tetkik edebilir." 

Ayni mektupta tirketin, id
dia edilen auıuzluk meselesin
de hakikatuı zahire ihracı için, 
bir tahkikat komiıyonu tetkili 
husuıunda Nafıa vekaletine 
müracaatta bulunduğu da zik
redilmektedir. lı. t.1Yeyi yaralamış ve kaçmıt- sonra vaki müracaa ~ kü · · rt ·· ' - .ı:.ıemiyeceg· ini kendılerine bil yağı, müı rat ıspı osu mua-

l 
eoı ·· at kirat bira şarap 40 gazoz 20 e-

Cerh dirmit ve hükiıın~te. muBca !eksiz ekmek ve un fabrikaları Harı·cı·ye Vekilt" 
C etmelerini söylemııtrr. unun 50, ıeker ıekerleme helva 40, 

ıj lllatada Mumhane cadde- u""zerine alakadarlar gayri mü- B ~ilde Em~n efendi apartımanı badı"llik hakkını olmak için hü- bisküvi, 50 konserve ıu~~k, 35~ T. Ru" ştu·· ey tıı L. • l d. ·ılme ve ayni bina dahılındekı 
~ oır odasında oturan Şükrü kil.mele müracaat etmıt er ır. · kr d :~ı Adalet H. ile Tütün inhiaa Komı·syon dün de bono tevzia- boyahaneler ip, halat, ıpe ı I o Ankaraya gitti• ·ı •- ş· d. kunta 55 sair ipekli kumat ar 
1 

-..uelesinden Petur'" keli Ha- tına devam etmı"•tir. ını ıye • 65 k be-a • ._.ı,. 40 yunlu dokuma apu.t (B b" · i sahifede) ı. 11 oğlu Qıtehmet kavga etmiş- kadar 100,000 lira kıymetıııuc d aşı ırınc -t k OCO ı· · 65 havlu pe•temal ve aaır o- mat edeceğim. Ancak ondan aonra 
Ad' avga . neticesinde Mehmet lOO ıı·ralık bono, 500, ıra zı • 1 f " 1 b 1 kuma 60 Trikotaj 50 yün Ü a «azetelere izahat verebilirim. 
• a ete Hanımı bıçakla yüzün kıy-ıetinde 500 liralık ono ar- ' ' • 'l!tı ~ · 1000 n·ııa 65 pamuk fanila, 40 ya- M. Venizeloaa iadei ziyaret et-

Yaralamı•tır • dan, 100,000 lira kıymetın • 60 f Ad • kr.b n muk çorap,35 yün çorap •.n mck üzere Batvekil Pal" ile Ankara 
L ~ alet Han h atahaneye ı·ıralık bo"·olardan ve ta 

1 
e "lldırılmı•tır. ım a 

200 
OOO ıi;alık ta 10,000 lira taji çorap 55 kaytan ve potın dan ne cünü hareket edeceiinaizi 

• • d · b • 70 balık ağı 40 şapka ve •imdi bilmiyorum. Bu cihet Ankara 

B• d kıyı.ıetı"ndeki bonolar an tevzı agı . k ' Jr ev yan 1 · t keçe 50 •apka, 60 sımı çıçe ' da taayyün edecektir. Atinadan aon-
~ olunmu•tur. Bug.ün d_e_ tevzıa a • k k ı. VVdki gece saat iki bn,.uk • O G yrı· 42 matbaalar, 65 mu avva u-. ra Peşteyi de ziyaret edeceğiz. 

(Başı 1 inci sahifede) 

za nazaran, hükumetin tamami 
le re' ıen Jıallettiği bu meesle
de tevakkufa değer bir nokta 
mecut değildir. Patriğe Patrik 
ünvanı verilm.emesi tarzında 
dahili bir mesele yoktur. ' 

Daha 5000 Rum vesika 
almamış 

E tabii vesikası tevziatı da 
yeni bir safhaya girmiştir. Ve
sika için verilen son müracaat 
müddetinin bitmeısi üzerine Yu 
nan heyeti mıırahhaıaaı komiı
yon nyasetine müracaat ede
rek, lıta.nbulda dahli vesikası 
verilmesi icap eden daha 5 bin 
Rum mevcut olduğunu bildir
mit ve bunların vesika alabil
meleri için yeniden kısa bir 
müddet tayin edilmesini iıte

mittir. 
Komisyonun bitaraf delege

lerile Türk ve Yunan bat mu
rahhasları cuamrtesi günü bir 
içtima aktederek bu meseleyi 
bir karara bağlayacaklardır.Bu 
bapta tedbir alınıncaya kadar 
tehacüm halini alan yeni müra 
caatlar hakkında hiç bir mua.

mele yapılmıyacaktır. 

Ağlebi ihtimal 10 günlük 
ıon bir mıüblet verilmek ıureti
le bu mesele halledilecektir. 

Altm<:ı tali komisyon kanu
nuıaniye kadar emısaiıini bitire 

cektir. 

Sür'at katarlarına 
ra~bet çok 

Dün ekıpres yerine 8 de 
Haydarpaşadan Ankaraya ha

reket eden yeni Anadolu sür'at 

katan çok rağbet bulmuttur· 
Katarda 3 yataklı, 2 birinci ve 
ikinci ve 2 de üçüncü mevki va
gonla bir yemeklik vagon var
dır. Bu katar Anlcaraya 16 sa
atte vasıl olacaktır. 

21,45 te kalkan Ankara tre
nine de yataklı vagon ilave e
dilmittir. Bu 20 aaatte Ankara 
ya gidecektir. ----
Altı Amerikalı mil

yoner ıceldi 
Dün "Sayanora" ismindeki 

huıuıi Amerikan yatile Atina
dan tehrimize 6 Amerikalı mil
yoner gelmittir. Yat cuma gü
nü müfarakat edecektir. 

Kasımpaşada yangın 
Dün gece saat 20 de Kasım

patada Çürüklük tabir edilen 
semtte kömürcü Hasan'ın dük
kanında yangın çıkmıt ve yal
nız bir dükkan yandıktan sonra 

söndürülmüttür. 

Bir kadın odasında 
ölü o'arak bulundu 
Kurtulutt• Etref efendi so-

"' --.. devam edilecekt.ır .. un. a • d 30 f t L l'atın-ın olmu~, bı·r bina kami d h""'e t 20 kese kağa ı, an azı Her ııiıleceğimiz yerde ağlebi ih 
"'il " • mu'"badiller cemıyetı ı are ~, u, . 50 'yYanınıştır . tı· toplanacaktı. Fakat ekseri- deriler, 15 me§U~ ve satıen,1 timal dört gün kalacağız. Bu ıeyaha 
j,d a1~·n. Galatada Aı.lp • "ı d k 1 •tır kuodura, 35 den en ma'?u oa tin 15 gün devam etmeoi muhtemel 
'' yet olmadığın .a. n a mı, · ı· h 1 55 'İııde Üsküpçüler cadde- yedeye çıka- · kundura ima at ane erı, dir. Sefirlerimiz araoında yeni bir 

kağında oturan 65 yaşında Ma
dam Katinıa Françiska 3 gün 
evvel ortadan kaybolmuş, bir 
kaç gün görünmemesi komşu
larının nazarı dikkatini celbet
mit, odası açıldığı zaman Ma
damın içeride ölmüş olduğu gö ~ e Mehmet Efend.nin Cemiyet, ınumlza•k' listelerini f :ndık, çeltik, üzüm, inci ir çır: tebeddül yoktur.,. 

•· h l rılacak lzmir e a 1 •· ·ı ıane erı T" ki fa· •e anesindeıı çıkmıştır. t- cenıiyet çır kuş tüyü yun uzar · Tevfik Rü!tü B. ur yenin Ce-

Fenerbahçe küçül<lerinin tenis 
turnuvasının finali 

Cuma ııünü burada ııene beynel
milel bir takım daha ııöreceğiz. 

Futbol mevsiminin batında böyle 
ciddi ve sıkı bir maç yapmak hem 
bizi Balkanlarda temail edecek olan 
milli takımımız, hem de mevcut fut
bol takımlarımız için çok faideli ola· 
caktır. Bu takım bazı kimıelerin bi
lerek veya bilmiyerek söyledikleri 
gibi iımi hiç iııitilmemiı bir takım 

değildir. Çeki Karlin; 1930 - 1931 
senesinde Ürügvaya ve Arjantine 
gitmiı ve orada (E. C. Panoral 
Monteviden) takımı ile oynamıt ve 
2-1 galip, Arjantinde; C. S. La 

1930 - 1931 Çekoslovakya liği 

Çeki Karliıı . Sparta 
., Slavya 
n Bohenıian. 

Viktoria Zizkoy 
Teplitzer 
Nahod 

Plata takımile oynamıt ve 3--2 ga
lip ııelıniıtir. Buralara kadar uzanıp 
vebu dünya futbol üıtatlannı bizzat 
kendi memleketlerinde yenebilen 
bir takım hiç bir zaman zayıf ve i .. 
mi ititilmemit olamaz. Bundan bat· 
ka bu takım ÇekoılOTak 1 İnci Pro
fesyonelliğinin (4) üncüıüdür. Bu 
likte bu dereceye kadar yükıelebil. 

mek ber klübe naaip olmayan mu· 
vaffalriyetlerdendir. Maamafih kari
lerime daha iyi bir fikir vermek, ve 
bu takımı tamnuyanlara tanıtmak 

için Bfllğıdaki neticeleri yazıyorumı 
neticeleri: 

3 x 2 ve 1 x 3 

\ 2 x 2 ve o x 1 
ı 3 x o ve 2 x o 

6 x 2 ve 3 x 1 
4 x 2 ve 1 x 1 
6XO Ye 3X3 

Puan itibarile sıra 
Oyun Galip Beraber Maglllp Pıiaıı 

ı - ;). K. Slavia 16 11 3 2 25 
2 -· A. C. Sparta 16 11 1 3 24 
3 - A. F. K. Bohemianı 16 10 3 3 23 
4 - Çeki Karlin (S.K.) 16 10 1 4 22 
S -(B.K.)Viktoria Zizko• 18 · 8 t 7 17 
6 - (B.K.) Aladno 16 il 4 7 14 
7 - F. K. Teplitzer 18 il 2 9 11 
S - S. K. NAhod 18 J 2 11 1 
9 - S. K. Meteor Vlll 18 1 16 

S. K. Çeki Karlinin ecnebi t-larda aldolt netice!•: 
il K. Çeki Karlin Ouıtria Viy._da 3 - o1 

,. -- Wac ,. 4 - 2 
,. Hakoah .,. 3 - l 
" Rapid n 2-2 
,. Firat Vienna ,. 3 - ! 
,. Törekv.. Bildaıı"ftede 4 - 1 

Çeki Karlin (S.K.) F.T.C. Budape,tecı. o - O 
,. S.C. Dreadner Almanyada 1 - O 

• Ch-1tzer ,. 1 - 1 
,. C. S. Ariı Mlinikte 1 - O 
,. (B.K. Karakovle) Polonyacla 3 - 1 

,, S.S.K. Poııen ,. l - o v• 3 - 1 
.,(F.C. Panond Montmdeo) Uruııwayda 2 - 1 
n G.S. La Plata Arjantinıt. 3- 2 

Vanlenda 
/ 

1 ,, ıpanyada 7 - 1 

" 

Barcel..
R.C. Madrld 

.. .. S-S 
2-2ve4-4 

Çeki Karlinin Mim takıma . ..,. .. liif ..,...ncu milrt.nı 
Çe.koalovakye - Polonya milli T. ( 4 - O) T oyullCll 

,. Romanya ,. ,. (8 - 1) 8 • ,. Yucoolavya ,. ., (3 - 2) 8 • 
Artdc bu neticelericle cördlilrt.ı '°""' acaba hi)l bu talmn tama 

mamıflır diyecek kimoe var nuda? 

Fenerbahçenin tenis turnuvası 
Bu cuma ıünü F enerbahç~ teniı 

kortlannda bir kaç haftadan beri oy

nanmakla olan küçükler tenlı turnu 
vuımn finali yapdacaktır. Fener
bahçe kulübü memleketimizde bu 
ıpora ehemmiyet veren yeııine ku
lüptür. 

Bu kulübiiu bu ıpora bu kadar 
hemmiyet vermesi dolayııiledir ki, 
bütün yüzümüzü ııüldüren teniaçi
ler Fenerbahçdidir. Miaal olarak Şi
rinyan, Sedat, Suadi ııöıterbiliriz. 

Bu gençler milli t..-efimizi ti. Bal
kanlarda bile terefle omuzlannda 
ltnruılar ve bize bir Balkan şampi
onaaı da hediye etmişlerdir. 

Sedat obun, diğerleri olıun, bu 
spora ilk defa bu kulübün kortlann
da batlamıtlardır. Cuma ııünü final
lerini yapacak olanların yarınm yıl
dızlan olmalan çok mümkündür. 

Bu küçükler ara11nda öyle ııüzel 
oynayanlar vardrr ki. insan Pfar. 
Final maçtan aaat onda oynanacak
tır. Bu münuebetle kulüp büyük 
bir meraıim yapacaktll'. 

Bu meruime, erkanı hükiimet, 
ıehrimizdelô büyük zevat ıporcular 
ve ııazeteciler olmak üzere iki yüz 
kiti davetlidir. 

Müttefik mıntaka ve 
klüplere tamim 

Güreş federasyonundan: 

baak11 18 eyliil 193ı cuma aiiaü -
at ı4 ta Betiktaf kulübü aalonuadıı 
icra edilecollndea -misi azdı eokrı 

mörlerin vaktü zaınaruncla hazır bu. 
lunmaları rica olu-. 

Fuat B., Envw B., thami (B) B. 
Memduh (B) B., Raif (B) B., Rıa 
(K) B., Halit (K) B., Birinci müli. 
zim Muhiddin B., Birinci mülazia, 
Nimi B., Birinci müllzim Adil B. 
Harbiye mektebi Halim Bey. 

Balkanyata ittirak eclecek eakriır 
talmnının ıeçme müoabekalarmı id• 
re ve neticei mütaleelanru bilılinneı. 
üzere zevatı atlyenin hakem olduk 
ları il&n ounu.r. 

Haıip Bey Türk olbnpiyat komi
tesi iza11nclan, Şakir Bey T erbiyc 
mektebi eakrim muallimi, Dr: Pel 
leıırini Pelleııriao ltalyan eokrlmör· 
terinden, U dvardi Ti bor makine mü 
hendiıi Macar eıkrimörlerinden, Mr 
Naclolılri Eılırim federuyonu v< 
Robert Kolej muallimi 

Eskrim müsabakaları haldandt 
bir fikir edinmek üzere heveoki.rar 
ve ıpor muallimi Beylerin tqrifler 
rica olunur. 

Be~iktaş Hilaliahmeri
nin tertip ettiği konser 

l)• h · · du·· n 0·· g" leden sonra . k h e buz 20 sepet · • · fal~ Y•nı;ma der al yetışmı§, merkezine talik etm .. ıt ve diğer 55 soğu ava v • · miyeti Akvama ııırecegı mevzuu ü- rülmüştür. 
h,"'t bina ah~ap olduğu için . .. , tle gonıderilmesi zerinde çıkan f&yialar hakkında bir Beynelmilel güreş fedeı-aıyonu-

t tar f t t t • d k ı listelenn sura . k"l t. ş· ··varedab ·· ı · ti Doktor tarafından yapılan ~ a ı u uf ugun an o ay . . telgrafla Malıye ve a e ı- ıra mu şey soy emem•ş r. nun bir tamimi bervec;hi ati tebliğ 
ta Yanmıştır. Y alnı.ı; itfaiye ıçın t tmi•tir Oong hastalıg" ı dolayısile Hariciye kalemi mahsus müdürü muayenede ölüm şüpheli görül ve bütün müttefik teıkili.tın nazarı 

Hililiahmer Betiktat kanımu 

evvelki aktam Küçük Çiftlik parlar 
da vermiı olduiu kon,.,.. büyük biı 
rağbet ve takdire mazhar olmuttur 

Riyueticümbur orkeotruı mual 
lim Zeki Beyin idareıinde en ııüzo. 
parçalan Ç"lmıı ve fevkalade alkıt 
lanmıftır. t ·1 ,11Rının dı"g"er binalar aı·raye- ne müracaa e I 'E · Ja"kı· Mil- Kemal Aziz B. de dünkü trenle An· ki d·t · dikka · elbol " l~mı·rden ge en nı ş· a Adaaile diğer Yunan ada- müş, ceıet morga na e ı mış- tı c unur. 

..., e tnani olmuıtur. ~ B d"" ce ır d · · ··t karaya hareket etmiıtir. t• "B 1m· \: !iye müdürü Rüşt~ · un - 1 rı ve Adalar enızıne mu e- ır. eyne ile! güret federuyonu-
C\tıtayı kapıp kaçanlar miyet merkezine gıderek, yapı· ~ih Yunan limanlarına, 6 Tevfik Rüştü Beyin 1 na dahil ve tanınan milletler fede-

de~ba.-ayda Horhor caddesin lan hazırlıklar hakkında izahat Jul 931 tarihli ve 22 numara- bir tavassutu ___ Memleket•e raıyonlarmın nazarı dikkatleri cel· 
Ol F H ş h almıştır. Rü•tÜ B. demikştir ki: elıyTahrı"ratı Umumi1e ilek .onul bolunur ki; Österreichıche Amateur ~.d liran atma anım e • • n d 1. ou··gw u··nde arbede ~., ebaşındaHoşkadem camii ö _ Bonoları kırdırın• gÇay mut olan bilumum tedbırler Dün Cenevre en şuma umatı al- Rinııer Verband isimli Avuıturya te 

~1~tıden geçerken önüne iki kiti mübadillerin aleyh~edir. rdün· kaldırılmıştır. dık: Bursanın Çağrışan köyü0ıde şekkülü ne Beynelmilel federaıyona ~ın l" d k. k ku·· hepsı"nı·n kar•ılıgı va ır. CENEVRE, (Hu•uıi) - Bura- evvelki akşam bir düğün eg"len dahildir ve ne de tanınınııtır. Buse-
tiJ.L ış, e ın e ı çantayı apa- • · t ld H · · d d h'l "'kaçmıılardır. Müzayedeye ancak anı·tetvzef;~n~~ le iştirak edebilmeleri için bu da siyaai mahafi e arıcıye vekil· cesi yapılırken Gavur lmam is- beple beynelmilel fe eraıyona a ı 

V 
ikmalinden sonra, y . emlak kısım kısım müzayede· teri arasında en kıdemlisi olan Tev- minde biri ile muhacır Kaya bütün milletlerin bu tetekkül ile 

apurla iskele evvel ı·çı·nde batlanabilecekt1r• G · ··b dili fik Rüştü B. in' ifa ettiği ıerefli te- Ali arasında bir kavga çıkmı• 1 spor temaoları veya müıabakaları 
. ye konacaktır.. _ayrı mu a e.. • d" . . arasında lzmirde 4 mily~luk, diğer vı- rİn mütebaki ıatıhkaklan da du mas ve faaliyetler çok derin ve bü- ve bir az sonra iki tarafa men- 1 yapmaları mene •lmııtır.,. 

Q !ayetlerde üç nıılyonluk Yunan ·un·· ülüyor." yük hir intiba bırakıruttır. sup delikanlılar biribirlerine Percy Lonııhurıt 
~•~ Urgaz vapuru mürettebatın . d , _ .ı_ı de l G Sovyet Rusya ile ispanya araun- girmi•lerdir. Bu hdiıe üerine ~;· lialil dün sabah İskelede emlikı var ıı·. d Müzay.,._er n evve ay- • Davet ~ııu Bundan başka Anadolu lak ri mübadiller eski Türk Ocağı daki ihtilaflar Tevfik Rüştü B. in bir kişi ağrr, diğerleri hafif ol-

- •'-.-r""un ...... .,b...,a.,tın-ı..,,.,.,lı~rk!"e'!';n!!.~.'!'•n•;.- _ı,._..c_;_ı:.·ı-· ı "'on..._,lir,.'.,~a=ı ::..1' _ __ _ı•c_,·.._J.., .., ... 1 L- ... L.. tavassutu ile çok dostane bir tekilde mak üzere muhtelif kimseler •A~ULnal<ILDa-"--1._"""_"~~:._____-_ ____ _:_~._l_:.:.=:_.,_____ ~~• 
Balkanyata i§tirak ederek eıkrim 

'"' tal«-- .. .,. ..,:L .. sm-1"• mÜe.•-

Bilihara Takıim babçeoinin varyı 
teleri ııöıterilmit ve aaat dokuzdr 
alkıılar ara11nda Safiye Hanım sa. 
heyetile birlikte sahneye çıkmıştır. 
Hilaliahmer için haz1rladr~ı en yen 
~arkıları müteaddit defalar teren 
nüm etmiı ve ·konser gece yarısın 
dan sonra nihayet bulmuştur .. Safi 
ye Hanıma Hiaiahmer larafındaı 

bir buket verilmiştir. Safiye Hanın 
o aünkü parasını Hili.liahmere te 
berrü etmittir. DavetLlere güzel T· 

iyi bir gece geçirten ve bu 11urcll 
Hililiahmere muavenet temjn ede.. 
••-t.İD heyetini tebrik ederiz. 
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Muallim Mubahat Bey tarafından < 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert N. Gasson) un 
İDEAL BÜRO ve YENİ MÜŞTERi 

BULMAK SAN'ATI 
Eserleri gayet güzel bir 9ekilde intişar etmiştir. 

Bütün İş adamlanaa tavsiye ederiz 

T • h ıı· M t L L t Y ET 
evzı ma a ı: M A T s A A s ı 

Şirketi Hayriyeden: 
Sonbahar tıarifeııinin tatbikine kadar Boğaziçinde mukim 

talebenin azimet ve avdetlerini teS'hil için Eylfilün 19 uncu 
Cumartesi gününden itibaren şimdiki tarifede atideki tadilat 
icra kılmmıştır: 
1 - 49 numaralı seferi yapan vapur Büyükderede 35 numMalı 

ıeferi yapan vapurdan aktarma aldıkdan sonra 7.25 de 

1 
Büyükda"cden hareketle R. Hisarından sonra fazla olarak ' 
Amavutköyüne uğrayacaktır. 

?- Çub~udan 7,10 da bir vapur hareketle 7,20 da Kanlıcaya 
v• 7 ,30 da A. Hisarına uğradıkdan sonra Bebeğe geçerek 
39 numaralı sefere aktarma verecektir. 

3- 411 numaralı ecferi yapan vapurdan R. Hisarında bir vapur 
aktarma aldıkdan &0nra 8,15 de han-ketle Kandilliye ge-. 
çecektir. 

4-Aktamlan Amavutköyünden 17,10 da bir vapur hareketle 
Bebeğe uğradıkdan BOnra Kandilliye geçerek 132 numaralı 
sefere aktarma verecektir. 

Borıa ve Osmanlı Bankası komiserliğinden: 
Mersin Dakik ve Çırçı;r fabrikası Tür'.. Anonim Şwketi ta

rafından çrkanlrruıı olan behm biner Türk lirası Kıymetinde 

bedeli tamamen tesviye edilmiş altı yüz hi66e senedinin Ma
liye Vekileti Celileııinin tasviıbile İatanbul Menkul kıymetler 
ve kambiyo Bonıaaı muamelat salonun<Ja alınıp satılmasına 

müsaade edilıniştir. (2556). 

Çorum Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünden: 

Çorum Sıhhat ve İçtimai' Muavenet Müdürlüğü için alına
cak 240 seri Neosalvarsan ile on bir .kilo kinin :komprimesi 
6-9-931 tarihiodeın itibaren bir ay müddetle mevkii münakasay 
konulmuıtur. Taliplerin şartnameyi görmek ve bu hususta da 
ha ziyade tafııilit almak üzere Çorum ve İstanbul Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüklerine müracaatları ilan olıınur. 

. (2546) 

Edirne defterdarlığından: 
On beş bin lira kıymeti muhammeneli lnoz nahiyesinde 

"18 931" dönüm ve 408 zira miktarmdatki İnoz namı diğeri 
Beylik koru ile maruf koru ve mera temliken sekiz sene ve se
kiz taksitle satılmak ürzere 2-9-931 tarihim:len itibaren "30" 1 

gün müddetle kapalı .sarf usulile mevl ii müzayedeye ~un
duğundan taliplerin % 7,5 ıkuruş depo~ itlo akçelerile yevmi iha 
le olan 2-10-931 tarihine ıkadar Keşan Maliye dairesine müra
caat eunelerinin ilan olunur. (2545). 

lstanbul Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünden: 

Alellhnum morfin ampiılleri veya <kodekste yazılı şekiller 
dahilinde diğer uyuşturucu maddeler müsta:hzarlarının imali 
:için 1369 numaralı uyuşturucu maddeler kanWlunun 3 üncü 
maddesi mucibince Vekaletten müsaade almak lazındır. Ecza
nelerde tabip reçetesile ve her defasında yapılan bu nevi müs
tah7..arat bittabi bu hükümden müstesnadır. Bu müstahzarları 
yapan ve satan ecza Laboratuvarlar ve imalftthaneleri sahip 
ve mesul müdürleri yapacakları müstahzarların isim ve nevi
lerini gösteren bir beyannameyi .bir istidaya rapt ile mahallin 
en büyük Sıhhat memuruna Vdr:Uete gönderilmek üzere tevdi 
edecekler ve kendilerine tahriri müsaade verilmeden evvel müs 
tahzarları yapıp satımıyacaklardır. Bu suretle müsaade alıp 

uyuşturucu maddeler müstahzaratı yapmağa ve satmağa sela
hiyettar olanlar uyuşturucu maddeler kanununun 12 inci mad
desi miıcibince imal edilen milrtarlaırla satılan miktarları ve 
mahalleri gÖllterir Sıhhat idarelerince musaddak defterler tu
tacaklardır. Müeaadesiz ıbu nevi müstahzarlar yapanlar hak
'krnrla ceza kanununun 403 üncü maddesi mücibince şiddetli 
takibat icra edileceğirn:len keyfilyetin alakadaranca malfun ol-
mak üzere ilftn olunur. (2547) ıj 

Büyük Tayyare Piyangosu 
r 

11. inci Tertip 3. üncü Kafide 
11 TEŞRiNiEVVEL 1931 DEDiR 

Büyük ikramiye 
I · 

MiLLiYET PERŞEMBE 17 EYLUL 1931 

Emniyet Sandığı 
Emlak m ·· zayedesi 

.ı ·~~ 
=-:8 a ., 

·! ı! J -g;; j il 

440 2448 

Kat'i karar ilanı 

~ 

l 
MERHUNA TIN CiNS VE 
NEV'İLE MEVKİ VE MÜŞ

TEM1LATI 

6257 Kartalda Mezarhk yahut (Hükliınet) ·cadı 
desinde 164-31 hesap numaralı yüz on ar-
şın arsa üzerinde ahşap iki katta biri çatı 
odası olmak üzere beş oda bir sofa bir taş-
lık bir mutfak biır çıkma (mutfağın harica. 
ayrıca çıkması vardır) ve ~ki yüz seksen 
dokuz arşın bahçeli bir hanenin tamamı. 

Şadiye H. 
• ~51 8000 ti815 Haydarpaşada Rasiımpaşa mahallesinde es 

ki Rıhtmı iskelesi ve yeni Kahve sokağın
da eski 62 ve yeni 13 numaralı iki yüz on 
altı arşın arsa üzerinde ahşap üç katta on 
iki oda iki sofa 1 taşlrk 1 bodrum bir sar-
nıç bir kuyu bir muslukluçeşme üç balkon 

1 
(birinci katta itibaren çıkma vardır) ve İ 

kırk arşın arsa üzerinde kağir mutfak ve ı 
yediyüz elli yedi arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Hüseyin Hüsnü B. 

2160 10650 112.5 Kadrköyünde Rasimpaşa mahallesinde Rıh 
tımisıkelesi sokağında eski 34 ve yeni 72 
No yüz on arşın arsa üzerinde Jdğir üçbu

• 
suk katta biri kapıcı odası olmak üzere on 
iki oda dört koridor üç mutfak bir çama- 1 

.şırhane (ikinci ·kattan itibaren çıkma ve 

.iki balkonu. vardır) ve yüz kırk arşın 

bahçeyi havi bir apartımanın tamamı. 
Em~ Necmiyıe H. 

<t200 15050 1213 Üsküdarda lhce Hesna.hatun mahalle--

koridor on iki balkon ve doksan arşın ar 
sa üzerinde ahşap İık i ·katta zemini çimen 
1ıo taşlık bir taşlrk merdiven altı iki sofa 
iıki oda yüzyetmiş •beş arşın arsa üzerin
de kagi>r mutfak ve yanında biri küçük 
olma:k üzere iki oda bir balkon ve üç dö
nüm yüz beş arşm bahçeyi ve bahçede 
kamerye önü sarnıç ma.kineli bir kuyuyu 
havi ·bir kö~kün tamamı. Nuriye Müzey-

yen Hanım 
...o1 -2910 75Y9 Gedikpaşada eski Divanali ve yeni Mi

mar Hayrettin mahallesinde İhsaniye 
ı;okağında eeki 16 ve yeni 24 No seksen 
arşın arsa üzerinde maa bodrum ahşap 
iki buçuk katta ıbeş oda bir sofa bir çimen
to antre bir kuyu 1ie25 arşın arsa üzerinde 
eski bir mutfak ve 21 arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Hafize H. 

291.5 9.518 r612 Alacahamamda Çelebkığlu Alaattin ma
hallesinde Asmaaltı sokağında eski 63,65 
ve yeni 67,69 numaralı 180 arşın arsa üze
rinde kagir üç ıkatta üstünde beş oda iki 
koridor 1 depo mahallini havi yıldızlıhanı 
namile maruf bir mağazanm kırık hisse iti
barile yirmi üç buçuk ·hissesi. Fatma Nu
riye, Emine Naciye Hanrmlar vekili Meh-

met Ruhi Bey. 
•. ~JO 7025 ?'613 Balatta Hoca lhaarnahallesinde Kaı·anlık 

meyl:ıene sokağında eski 12, 12, 12 12, 12 
' 12, ve yeni 16, 18, 20, 5, 7, 9, No iki yüz 
on arşm arsa üzerinde lbiri kagir üç katta 
altı oda üç mutfak daraça diğeri kağir üç 
katta dört oda iki sofa iki daraça bir dük
kan ve diğer ~ diikılmn ve kagir üç katta 
altı oda iki sofa iki mutfak iki daraça bir 
dükkanı havi üç apartımanın tamamı. Meh 

met ve Süreyya B. ler 
-ıSı-, 1307 7647 Üsküdarda Ahınetçelebi mahallesinde A

çıktürbe sokağında eski 33 ve yeni 39 N o 
doksan arşın arsa üzerinde ahşap iki kat
ta dört oda iki sofa iki ıkuyu dört çııkma 

LLOYD TRİESTİNOnun 

V1ENNA 
Muhte§em ve lüks vapurilı 

Atina'ya 
seyahat 

Birinci mevki 80, İkinci 60. 1k• 

ni keonomik 40 lira. 

Cla.lata rıhtımından hareket 21 

Eylill Perşembe saat 10. Pireden J' 

&t 4 Teşrinievvel. Fazla ınaJıl' 
mat almak i-yenlec, Galata'dl 

Rıhtun caddc9inde No 27-29 da~ 
A. K:onstantinidis a<>entalığına ıııd
racaat edelıiliriu. 

Telefon: B. O. 3126 

KARADENİZ 
POSTASI 

Samsun 
Vapuru 21 Eyh11 

Pazartesi 
günü akşamı Sirkeci rıhtı· 
mmdan hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Giceson, Trabzon. 
Rize iskelelerine uğraya· 
rak H O P E ye gide
cektir. 

Fazla tafsilat için Sir: 
keci Yelkenci hanındakı 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 
" /Si' sinde Paşa limanı caddıesinde eski 118 mü-

kerrer 118 mükerrer 118 mükerrer ve yeni bir bodrum, odun, kömürlük elli beş arşın -----------' 
..,.ıım .................. ..ııtl 

69-1, 69-2 N-0 iki yüz yetmiş arım arsa ü
zerinde ahşap üç katta ıon oda üç sofa.bir j 

18988 
kiler bir koridor dört göZ'kurnalı ıkalorıfer 

arsa ü?.Crlnde bir mutfak otuz beş arşın :wı 

SEYRİSEF AIN 

li hamam bir çamaşırlık <kırıkbeş arşın arsa 
tizerinde iki katta üç oda iki mutfak ve al-
tında dükıkanı ve altı yüz beş arşın baoh-
çeyi ahvi bir sahilhanenin tamamile kar-
şısında dağmahallinde kain suhazinesi ve 
derunune müstakil tarik ite cari iki masu-
ra maimerile bir masura mailezizin yüz 
kırk hisse itibarile on beş hiıısesi. 

Adviye H. 
290 960 .lı.50 Üsküdacda Selmanağa mahallesinde 

- Şehcami ıterifi sokağnda eski 15 ve yeni 17 
numaralı biri yetmiş arşın arsa tizerinde 
ahşap iki katta altı oda bir sofa bir gusul-
hane bir mutfak bir toprak avlu diğeri 
kırk beş arşm arsa üzerinde ahşap iki kat
ta dört oda ve yedi yüz seksen beş arşın 

bahçeyi ve bir kuyuyu haıvi e9ki iki hane-
nin tamamı. Ümmühan ve Leman H.lar 

• 1183 4762 7292 Makriköyde Sakızağacı mahallesinde 
Taşhan sokağıru:la yeni 8 numaralı yüz 
otuz alu arşın artıa üzerinde ahşap üç kat
ta dokuz oda üç sofa bir çiniantre bir da
raça bir şahniş bir balıkon bir sarnıç bir 
tulunbalı ku\fU, odun vıe kömürlük ve otuz 
arşın arsa üzerinde bir mutfak ve yüz eekiz 
arşın bahçeyi havi içidişi boyalı bir hane
nin tamamı. Serpuhi ve Hayganoş H.lar 

084 '161 /453 Üskii<larda Pazarbaşı mahallesinde 
Miroğlu 60k.ağmda eski 63 mükerrer 63 
mükerrer 63 mükerrer 63 mükerrer ve ye-
ni 75, 77, 73, 79, 81-1, 81-2, numaralı yüz 
sektıen arşın arsa üzerinde bir .avlu üstü 
galonizli, saçla mestur önleri açrk iıki sü
•ater birinde boya imalatına mahsus ka
zanlar diğerinde lbiri büyük ikisi, <>rta biri 
küçük sabit kazanlar mezkur imalathane -
nin zemini çimento önü camekanlı bir 
ahır biır bela ahşap bir tulunbalı kuyu ilki 
ınedhal, yazıhane, depo, yemeni imalatluı
nesi oda, çatı altı büyük salon bir sarnıç 
ve ahır \"C doksan ar~ın artıa üzerinde tam 
kağir birer buçuk ıkatta üzerlerinde birer 
oda çatı arası ve zemini çimento önleri 
istorlu ve camekanlı iki dük.kanı ve yetmiş 
iki arşın arsa üzerinde boya kazanlarının 

bulunduğu mahal, ve kırk beş arşın arsa 
üzerinde fabrikaca müstamel bir oda ve on 
'beş arşm bahçeyi havi yemeni fabrikası
nın tamamı. Katinıko H. 

3500 11100 W.S Hasköyde Sütlüce mahallesinde Karaağaç 
sokağında eski 42, 42 ve yeni 9, 48, 48, 1 O 
No iki yüz ıkwk arşın arsa üzerinde kağir 
iki katta yedi oda bir antre iki salon bir 

~çeyi •havi bir hanenin tamamı. HatceH. 1 

61B75 5497 Galatada Sultanbayezit mahallesinde es- [ 
ki Mumhane ve Rıhtım caddesi yeni Mum 
hane ve Kara Mustafapaşa sokağında eski 

1 
16,16 mükerrer 16 mü!keuer 16 mükerrer I 
119, 16 mükerrer 99 ve yeni 20, 22, 24, 26, 28 
133 numaralı üç yüz otuz arşın anıa üzerin-
de kagir yedi <katta bir medhal bir merdi-
ven alu, kahveocağı birinci katta dördün
cükata kadar dokuz oda bir gezinti maha-
li beşinci katta on oda bir kıoridor altıncı 

katta on oda bir sofa bir koridor yedinci 
katta daraçadan ibaret olup altında be§ 
dükkanı Arapyan hanı namile maruf bir 
hanenin nısıf hissesi. Hanife H ve vekili 

Esadullah Bey 
Yukanaa clntı ve nevile mevıki ve müştemilıhı yazılı emlak 

61 gün müddetle iıra kılınan aleni müzayede neticesinde hi
zalarında gösterilen bedellerle talipleri ÜZ'Crİndıe ta•karrür ede
rek birinci ihaletıi icra ve 31 gün mii<ldetle müzayedeye vaze
dilmiş ve 28 T. JWvel 931 tarihine müsadif Ça<rşamba günü 
saat 14 ten itibaren müzayedeye mübaşeret edilerek saat onbeş 
buçukta muhammen kıymetlerini geçtiği takdirde kati kararla
rının çekilmesi mükarrer bulunmuş olduğundan talip olanların 
me1Jlı:Qr günde aaat on beş buçuğa kadar Sandık İdaresine mü
racaat eylemeleci ve 91Ult on .beş buçuktan sonra vuku bulacak 
müracaatlacın kabul edilmeyeceği ve meııkfrr emlftke evvelce 
talip olanların kati' kararı esnasında hazır ibulunmadııklan ve 
ba§ka talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzaye
deden çekilmiş adolunacaklan lüzumu ilan olunur. 

Devlet Demıryollan idares , ı 1 anları 

Haydarpaşa kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
münakasası 5 Birinci teşrin 931 pazartesi günü saat 15 te İda
re Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa 
veznelerimizde be§er inya satılmaıkta olan şartnamelerde ya
zılıdır. (2518). 

• • * 
Haydarpaşa eski istasyon civarında 182, 184, 186, ve 188 

numaralı dört dük1kan ayrı ayn kapalı zadla müzayedeye ko
nulmuştur. Müzayedeye iştirak edeceklerin istasyon Müdür
lüğünden talep edecekleri hususi' tkira şartnamelerine 15 kuruş 
luk pul yapııtırarak teklif edecekleri ayhk kira mikdarıru sa
rahaten yazmak ııuretile tekliflerini •havi mektupların elli lira
lık teminat akçetıile birlikte nihayet EyHllün otuzuncu günü 
saat dörde kadar Hayda·rpaşa İşletme Müfettişliğine irsali 14-
zımdır. Mii<ldeti icar yalnız bir sene içindir. (2540) 

1 lstanbul belediyesi ilanları 1 

Merkez accnta: Galata Köprü bı· 

şı B. 2362. Şube A. Sirkeei Miıhür· 

dar nde han 2. 2740. 

MERSİN POSTASI 
(ÇANAKKALE) 18 Ey

Hll Cuma 10 da Galata 
Rıhtımından kalkarlar. 

TRABZON POSTASI 
(ANKARA) 17 Eylfil Per
ıembe 17 de 

17 Eylfil perşembeden 
itibaren Adalar Bostancı 
ve Adalar .hattının 24 nu
maralı ııeferile Anadolu 
postasındaki Kmalı, Bur
gaz iskeleleri lağvedilmiş
tir. 

İdare vapurlarında unu
tulmuş 55 kalem eşya açıl< 
müzayede ile satılıktır. lha 
le 17-9-931 saat 14,30 . 

Teminat% 10 dur.(2336) 

lLAN 

Türk Anonim Elektrilı 
Sirketi, 18 Eylül 1931 d~ 
Kartaldan (Çamaşır but' 
nu) bed'ile Büyük AdaY3 

(Maden) vasıl olmak uıe' 
re tahtelbahir bir .. kabl0 

vazına başlanacağını ala' 
kadarana bildirmekle kes· 
pi şeref eyler. 

Takriben iki hafta de· 
vam edecek olan mezkur 
ameliyatta kullanılan nıe· 

rakip gündüz ve gece kil' 

blo vazında müstamel be»: 
nelmilel mutat işaretleri 
hamil olacaklardır. 

Bu havaliden geçen sl 
faine, kablo vazı ile meşgU 
olan merakibin asgari bİ1 

gomine açığından geçnıe· 

leri haber verilmiştir. 

Mü diri yet 

ZAYİ - 938 Belediye numar•1' 

hususi otomobilimin plakasını k•f 

bettim. Yeniaini alacağımdan esk:; 
~inin hükmü yoktur. Maçka Al<' 

Bey ap...tunan 6. Dairesinde 111~· 

kim 3319 sicil numaralı amatör 

100,000 Liradır 
koridor ve yüz elli arşın bahçeyi havi mu
kaddema müfrez iki arsa elyevm İdare ha· 
nenin tamamı. Züiçe ve Efrosini H.lar 

.. ıs275 321.50 75Q6 Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde Bağ 
dat caddesindt e-skt 18 \"e veni 128 No. 

Ağva, Ömerli, Samandıra, Karacaköy, Silivri, Çekmece, Ça 
talca, Mahmut Bey, Rumeli feneri, Keınerburgaz Dispanser
leri için lüzumu olan ecza kapalı zarfla münakasaya konmuş
tur. Talipler şartname almak eczanın listesini görmek için Le
vazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya girmek 
için 180 IH-alık teminat Iazırndrr. Bu teminat ya nakden ve 
depo~ito suretile yahut Hükfunetçe muteber tanınmış bankala 
rın birinden getirilecek teminat mektubtt ile olur. İşlıu teminat 
makbuz veya mektup ile şartname, teklif mektubunu ve Tica
ret Odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayi mühürlü zarfa ko

Cuzepe Kastaldl 

Aynca: ( 40.000, 15.000, 10.000, ) Lirabk 
ikramiyeler veı (S0.000) Liralık bir MUkAfat. 

vardır. 

dört yüz otuz arşın arsa üzerinde bir katı 
kclgir iki buçuk katı ahşap olmak üzere 
üç buçuk katta yirmi dokuz oda dört kö
mürlük dört tavanarası bir antre bir kiler arak ihale günü olan 8-10-931 Perşembe günü saat on bese 

ZA Y1 - 327 de Kabataş idadisi"' 
.,;

den aldığını şehadetnamem za, 
.. ·· ol dir. Yenisini alacağımdan bukmU 

madığı ilan <Mlınur. Mezunlarında" 
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Sizi rahatsız eden 
bu karın şişkinliğin 
heaıe ediniz. 

Halil L 1 N 1 A aenlGrlnl glJI•••· 
Vik:•dlnlzde ıwı...,dlplhıl .ılı •ıuetııfıı··-

. . .lift wecudOnOz Jre11ıurı 
ılniı. Giydıdinız ındea ı ven ful tarak ı,. 
tılr çok sıntimıtro lnı:eloctktfr. a o . 

•• eltstikf trikosunun daimf we maesslr ~as,•ı• 
.. mdea an o •· 

ııreıinde zahmetsiz re prvcu ~'''ectecekıir 
rak biltiln {azla ::;:,ı:i ,:~o•bt ediniz. ~eya 

Sunu. mavaıamı lrtff&ını blldirer•~ 
'lırnınmn tı:uıurunu "mec:mu 
adresinize göndertiniz- Si h zo lira 

Fiall: 17. lira - ya · . 
Sall ipek 34. lira - SiJıb 40. hra 

Yalnız, Beyoğlu',nda _Tünel 
"'leydanında ve istiklal cad· 

·1~~00· 
maoazaıarında ••ttlu•,, 

&Rltııi ı ıefl. noaıd. Raa•ema1111 

Erzincanda 12 No. lu 
Jandarma efrat mektebi müdürlüğünd_cn e 

1 1.k "hti acı olan aşağıda cıns v 
· - Mektep efradının sene 1 1 Y ·h· den 

k 1 e itli erzaık 2-9-931 tarı 10 

mikdarları yazılı 43 ~ em ç ş . .. .. kadar isimleri hi 
21-9-931tarihine müsadı{ pa~artesı gununerf leni usulile 
zalarında gösterildiği veçhıle kapalı za ve a 

(20) .. ..ddetle münakasaya !fonulmwıtur. . . 
gun mu . . k' d n ıtıbaren 

.2 - Münakasaya iştirak edeceklerin tarıhı mez _ur a kk 
• . b . d temınatı muva a 

bedeli muhammenin 'fa 7•5 nıs etın. e .. ·nden istikrazı 
ta akçası veya kıymeti muharreresı uzerı k .1 ' . d cr1. de ıo no sanı e 
dahili tahvilatı veya borsa fıyatrn an ı0 

1
. . . 

. , dıklarrna tes ımını 
dig-er milli esha."ll ve tahvılatın malsan ·1 21 9 931 

· · h5.mı en - -
havi makbuz veya bank kefaletnamesını 1 t 

. .. 1 · ·· ·ıeden evve saa 
tarihine müsadif pazartesı salı gun erı og . .h 1 · . . · bınaen ı a eı 
9 dan 12 ye ve 13 den 15 e kadar vaıkı ıstızana . 
katıvesi icra ktlmacağmıdaıı ıbu hususta izahat almak ıste-

• • •• 1. • •• caatları ilan olunur: 
yenlerı,n ıhergun A<ırnısyı:ınuın tza mura 

(2320) 

Kilo 
~0531. 

5703' 
500t 

12000 
460( 

",(}()()() 

4000 
zooo 
9000 
5000 
2000 
2000 
5000 
~500 

500 
3000 
3000 
·~500 

2000 
ı500 

2500 
5000 
3000 
5000 
200 

5000 
150000 

llOUO 
[6\172 

8760 
10950 
2100 
5000 
5000 
1000 
2000 
3000 
200C 
3000 
1000 
sooc 
300G 

Cinsi 
Ekmek 
Sığır etı 

Münak11sa üsülii 
Kapalı zari 

Al~ni 

Pirinç (y'Crlil 

Bulgur 
Sade yağı 
Kuru fasul yı 
Nohut 
Makama 
Mercimek 
Patates 
Taze bakla 
Bezelye taze 
Bamya (taze) 

Un 
Nişasta 

lnce şekeı 
Çekirdekli kuru Hzum 

Tuz 
Kuru erik 
Zeytin tane~ 

Çay 
Tulum peyniri 
Kuru soğan 
İspanak 
Lahana 
Kırmızı bibet 
Pırasa 

Odun (halis meşe. 
Gaz yağı 
Arpa 
Saman (düğrn' 
Kuru ot 
Sabun (Hacı l\lfııstafa~ 
Sakız kabağı 
Taze fasuly: 
Semirotu 
Taze kayısı 

'Pazı 

Dut pekmezi 
Yeşil do:ıı:uıte 

Salça 
Patlıcan 

Kırmızı domates 

" 
" 
" 

" ., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" ,, 
" 
" 
" ,, 
.. .. 
" 
" ,, 

". 
" 
" 
" ,, 

" 

:ıra No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8. 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
lÇ 

20 
21 
22 
23 
'l4' 
15 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41, 
42 
43 

Göz Hekimi 
. . tında~" mezun . T Fakültesi serırıya -

Pt0fesör Parıs ıp • ·"\ s··ı n Şükriı Jr. Esat Paşa Dr. 0 e~ı;!!~ fotoğrafhane•i) 
·Huayeneha-ne: Babıalide Vilayet karşısında (oa 1 

-

Yüksek m !l•hendis 
mektebi kaydü 

kabul muameles1 
·ıs Aöustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan ~k-o 

sek Mühendis Mektebi kaydi kabul muamelesine Dolmabahçe 
crvarında Gümüşsuyudaki mektep ·i:ıinası dahilinde hor gün sa
bah saat 10 dan akşam 17 ye kadar olmak üzere 24 Eylill 931 
aksamına kadar devam edilecektir. Arzu edenler bu husustaki 
şera :ti bizzat mektepten alabilece~cleri gibi posta ile de istiye

bililler. 

Tahlisiye Umum mü
dürlüğünden: 

Rumeli Tahlisiye mmtakasmın merkezı olan Kumköyünde 
"Kilyost:ı" pa~arlık suretile miiceddeten bir garaj yaptırılacak

tır. 

Garajın bedeli keşfi 2304 liradır. 
• Evrakı keşfiyesi Calata rıhtımında Maritim hanında Tah-

lisiye Umum Müdürlüğündedir. 
Paza·rhğa iştirak etmek istiyenlerin 21 Eylfıl 931 tarihine 

nıüsadif pazartesi günü saat on dörtte Tahlisiye Umum Mü
dürlügü mübayaa komisyonuna gelmeleri. (2344). 
_. ................ mm ... -. ... .__._..~ 

Türk Maarif Cemiyeti 
Bursa Kız Lisesi 

Türk Maarif Cemiyeti tarafından Bursada açılan Kız 
Lisesi Talebe kaydına devam ediyor. Leyli üareti 210 lira
dır, memur çocukları için yüzde on tenzilat vardır. Nehari 
45 liradır. Tedrisat 19 EylUlde başlıyacaktır. Taşradan mü
racaat ednlerin bir an evvel kaydolunmaları. 

Adres: Bursa, Kız Lisesi 

Sıvas belediyesinden; 
Bedeli rnulıammiı• 

Lira 
7200 1 

Sivds Belediyesi için (üç bin uç ytiz) metre tulünde ve on 
iki buçuk santimetre kutrun<la şakuli dökülmüş su borusuna 
ihtiyaç vardır. İcabeden mahalleııe .konulacak hava vantozla
rile diğer teferruatının eb'at ve itkilile şeraiti fenniye ve te
diyesi İstanbul Belediyesine gönderilmiştir. Buna ait evrak 
ve teferruatı orada tetkik edilebilir. İşbu bo~ ve teferruatının 
Darıca iskelesine gümrüksüz ve Siva-sa kadar sigortalı teslim 
edilmek şartile kapalı zarf usulile 28 Ey!Ul 931 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat on beş buçukta ihale -edileceğinden 
talip olanların şeraiti kabul ettiklerine da>r evrak ve bedeli 
keşli olan (7200) liranın yüzde 7,50 kuruş teminatlarile teklif-, 
!erinin ihale günü Sivas Belediyesinde mevcut bulunmaları 
ilan olunur. (2395). 

. 
Türkiyede her lisanda 

gazeteler için bilumum resmi 
ilanlarını kabul eder 

intişar eden bütün 
daireler 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hani 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 .. . ................. .. 

25 O Lira Mükafatlı 
931 İkinci Kurası 
1 T e~rinievvelde Çekiliyor 

Birinci mükafat 
İkinci mükafat 

750 lira 

250 " 
10 kitiye (yüzer liradan) 1000 
10 kişiye (ellişer liradan) 500 " 

" 
(Türkiye f ş Bankası 

Eskışehirde Tayyareciliği Temsil edecek 
bir abidenin inşası hakkında 

AMELİYRTSIZ BASURA ÇARE 

HEDEN SA 
MEMELERi KURUTUR KANI KESER 

EVCAI TESKİN EDER 

U u ı NI 
Bahçesi 

17 Eyliil Perş~mbe akşamı 

CEM
0

L BEY ve 
JAK LEMiŞ 

idaresin:le mü!<emmel o·
kestra. Meşh~r bar;ton Ko
gonof dahi ic~ayı terennüm 
edecektir. 
Fiatlar ten .. U edUm"ştir 
Dub ..,. R r-ı. 2'1 'ITU" 

P.ırıs D.ıni f..ı JU'11'11: ı .zu ı 

Diş Tabibi 

Mehmet Rifat Bey 
Cağaloğiun<fa Kapalı fınn kaı,ı 

sınd:ıki muavcnı.:hıne,inde hasttı.la 

rını k h· 1 vt r ' ı\ erm te ~ r 

. 
AR AVUTKÖY 

AMERİKAN KIZ KOLEJİ 
Kayrt 'lluamele•i: 16 ve 17 Eylill 
saat 9-12 ve 14-16 arasında. Dühul 
ve tecdidi kayıt imtihanları: 

16 Eylul 9,30 Türkçe 
16 Eyliil 14.- lngilizçe 
17 ,. 9,30 Riyaziyat 
17 .. 14.- Fransızça 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ
leden sonra saat (2,30 dan 5e) 

'ı kadar İstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 

• İstanbul 8923. 

T. ürkiye Hilaliahmer cek~~-. Bu abide 50:60 ebadında bir bahçe içerisine rekzedile-

2.- Abidenin heyeti umumiyesi yerli mermerden olup üıe-

Sıra numarasını beklememek 
isteyenler, kabineye müracaat 
la veya telefonla randevu al· 
malıdırlar. 

cemı• yetJ• flden rine mermer veya tunçtan Tayyareciliği temsil edecek bir 
heykı-1 konacaktır. i LAN 

Cemiyetin İstanıbulda Yeni Postahane civarında A•ksaray- 3 - Kaide şu şekilde olacaktır: 
lılar Hanı altındaki depoda mevcut nümune ve şartnamesi A - Şühedanın cenazesi için alt katta zeminde beş adet hazır Osmanlı Bankası Gişeleri. 
veçhile imal ettireceği (100) adet bakır çaydan ile (2500) adet mezar yapılacaktır. i Eyliilün 16 ıncı Çarşamba gü· 
bakır tepsi münakasa suretile sipari§ edilecektir. Münakasa B - Kaide: bir daire olacak ve dairenin dahili duvarları ke- ' nünden itibaren işaorı ahire ka-
günü Ey!Ulün yirmi birinci pazartesi saat (14) tür. miklerin konacağı müteaddit hücrelerden teşekkül ede-- dar, zirde müharrer -saatlerde 

Talip olanların nümune ve şartnameyi görmek üzere mez- cektir. Hücre kapakları mermerden olup üzerine her açrk bulunacaktır: 
kO.r tarihten evvel depo Müd~riyetine müracaatları ilan olu- şehidin .künye ve avakibi yazılacakur. ı.- Galata Merkezi idaresi w 
nur. (2374). C - Kaide etrafı mermerden balusturaklarla çevrilecektir. 
-------------------------! E - Kaide üzerine mermerden çrkılacak ikinci bir kaide yapı 

Adana Yedinci daire su işleri mü
dürlüğünden: 

lacak ve bu •kaidenin altı köşesine de tayyareciliğin ta
rihcesi ve temsili, şühedanın >künyeleri hakke<lilecek bir 
tarzda yapılacaktır. 

Yeni Cami Şubesi· 

Eyyamı adi yede: 

saat 10 dan 16 ya kadar 

Pazar günleri; 

saat 10 dan 12 ye kadar Mersin kasa•bası civarındaki Efrenk dere!i mecrasının ısla
hı ve üzerindeki köprünün tevsii ameliyatı keşif ıbedeli olan 
(:8800) lira mukabilinde ve kapalı zarf usulile münakasaya çı
karılmış ve 931 senesi Eylillünün yinni üçüncü Çarşamba günü 
ze\•ali saat on beşte ihalesi mükarrer bulunm~ olduğundan ta
liplerin "1c yedi !buçuk teminat a~çel~r~le e~raık v~ sair vesaik
lerini havi kapalı zarfların Mersın vılayetınde muteşekkil ko
misyonu mahsusuna tevdi etmeleri ve mukavele ve şartname 
ve diğer fenni evrakı görmek istiyenlerin Adanada Su işleri 
Müdürlüğüne ve Mersinde Nafia Dairesine müracaatları ilan 

olunur. (2334). 

4 - Bu ikinci kaide üzerine 6:8 metre irtifamda bir sütun 
rekzedilip bu sütİln üzerine de tayyareciliği temsil edeıbilecek 
bir heykel konacaktır. 2.- Beyoğlu Şubesi: 

Yüksek Baytar mektebi rf'ktör
lüğünden: 

(Bir tayyare ile kanatlı bir kadın ve saire olabilir). 
5 - İşbu abidenin resmini yapan müessise veya zavata inti 
hap edildiği takdirde dört y.üz lira nakdi mükafat verilecektir. 

6 - Abidenin ecanibe karşı bile bir hissi ih6ram telkin 
edecek mahiyette olması meşruttur. 

7 - Taliplerin daha fazla tafsilat taleplerinde bizzat Es
kişehir .Hava mektebi kumandanlığına müracaatları ve tevcih 
edilen suallere cevap olarak tavzihan ilan olunur. (2523). 

IZMİR lnternaşonal KOLECI 
1931-32 de.-. senesi için kayıt muamelesi 1 Eylülde başlıyauk ve 22 
Eylüle, kadar devam edecektir. , 

Eyyamı adiyede: 

saat 10 dan 12,30 a kadar 

saat 14 den 16,- ya kadar 

Pazar günleri: 

saat 10 dan 12 ye kadar-

t LAN 
Osmanlı Bankasının Galata, 

Yenicami ve Beyoğlu devairi, 
Musevilerin "YOM KİPUR " 
Bayramı münasebetile Eylı1-

I !ün 21 inci Pazartesi günü ka
l palı bulunacaktır. 

_*fı ri , Doktor 

Küçük Sıhhiyei Hayvanıye memur mektebinın bu senekı 
kadrosu dolmuş ve kayt muamelesine nihayet verilmiştir. 
Bundan sonra mektebe duhul için beyhude müracaat edilme-

lstanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa mesi ve şimdiye kadar kabul edildikleri kendilerine tebliğ edi-

R. tinden • len talebenin de 1 Teşrinievvel 931 tarihinde mektepte bulun-

İkmal imtihanları asağıda gösterilen günlerde icra edilecektir. 
19 Eyliilde Türkçe tedris edilen mevzllla.rdan, 21 Eylülde Fran
sızçadan, 22 Eylfilde İngilizce tedris edilen mevzulardan. Dah• 
fazla malumat almak isteyenlerin aşagıdaki adresle Kolec müdürlü
ne mürcaatları rica olunur. Telefon: No. 3606. 

- İnternaşonal Kolec, Posta kutusu No. 258, İzmir Rusçuklu Hakkı 
Komisyonu ıyase · . . • 

. .. u olan muhtelıf cıns tıbbı rnalaTı lüzumu ilan olunur. (2380). 
Şi~li<le çocuk hastanesi içın luzıım •. hile ve 29 Eylill - o R u N 

ecza tanzim edilen olbaptaki şartnamesı v~il mübayaa edil· Dr • H O RH İ 
....._ __ .ıaı.....ı. . ....;·.· .. · ünakasa sure e . - ..,,, 1 

Istanbul Maarif müdürlüğünden: il 
Beyoğlu, İstiklal cad· 

desi Büvük Parmak ka
pu, Afrika hanına bıtısık 
Apartıman No 21.- Tel: 
Beyoğlu 2797. 
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Fiatin göstermediğini 
istimal meydana çıkarır 

Gemıl 

Muazzam istihsalatı 

.,rd Motor Company' ye böyle yukseıc, 
evsafı haiz bir otomobili bu k~dar uc:uza 
istihsal etmesini temin eden ye~ane amıller, 
0 muazzam menbalarının ce~rı bır surett;e 
istismarı ile ilml esaslara ıstınat ve bir. kul 
teışkll eden büyuk te~kllatını!'l faallyetıdlr; 
Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir mu· 
kayese bundan daha ziyade kendi lehine 
ıuhur edecek bir teşkilat müsahede ed!le
mez En yakın Ford bayiinin yapa~ guzel 
bir tecrube mamulatımız!~ mu~emmel 
evsafı hakkında tam bir fıkır edınmenlz 

için kafidir 

Bllümum Ford mamuJl.tı prantllldlr. 
aatı,tan ıaonra •ize temin ettliimiz ser· 
vıeın de ınzlmamUe bu it paranızı ya-
tıracağınız en mükemmel bir ittir. 

UNCOlH ftDF«a~ 
• .. ll!CR.u'T 

fı'ORD MOTOR C01"4PAN'Y' 

Saraçhaneba11nda Miinir Pa,a konaklarında 

KızL:~~kek Hayriye Liseleri 
ve Nehari 

orta
liae 

Tekmil ıınıflan mevcuttur. Kayde başlanmıştır. Tedrisat türkçe, fransızca ve İngilizcedir. 
Talebe aabah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve ak~am ayni vasıta ile evlerire 

gönderilir. H ~r gü'l 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. Telefon: 20530 -

Istanbul müddeiumumiliğinden: ı 
İstanbul Adliye dairesi için mübayaa edilecek 450 çeki 

odun münakasaya vazedildiğinden şartnameyi görmek istiyen 
lerin her gün Adliye Levazım dairesine ve münakasaya iştirak 

edeceklerin teminatı müvakikatlerile 1 Eeşrinievvel 931 Per

şembe günü aaat 15 te Defterdarlıkta müteşekkil komisyona 
müracaatları. (2404). 

Askeri fabrika
lar ilanları 

' Asri Konforlu Apartımanlar 
Maçka'mn en havadar mahallin.de köşebaşında inşaatı hitam bulan 

ve nezaıcti fevkala.deyi haiz ve her türlü konforu bilhassa 14 metro 

tulünde üç ~uk metro arzında geniş emsalsiz terasa ve balkonları 
ihtiva eden (Narmanlı apartıınanları) Asri, lüks gayet mu
vafık ~ere.itle Te~rinevel iptidasından itibaren kiraya verilmekto 

olduğun.dan muhterem halkın ziyaretlerine küşat edilmi~tir. 

lstanbul 4 cü lcra memurluğun

dan: 
metro murabbaa olup 44 buçuk me
trosu bina mütebakisi bahçedir.Kıy 

Muetafa Mahir beyin Hatice ha- meti mubammenesi tamamı iki bin 

550 ton Gazöl 

Yukarıdaki malzeme k~h 
zarf ile 14 -10-931 de saat 15 
te ihalesi yaprlacaktır. Talip

lerin şartname için her gün ve 

münakasaya girmek için de o 

1 gün teminat (teklifat) ile mü-

racaatr.(41$1) (2530) 

*** 
8 kalem tezgah 

rilecekti.r. 
ayrı ayrı ve-

1 adet freze tezgahı 

1 adet su sertlik tasfiye cıha:a 

ayrı ayrı verilebilir. 

Yukarı<laki malzeme ayn 

\ ayrı aleni münakasa ile 23-11-

931 de saat 15 te ihalesi yapı

laca:kt~r. Taliplerin şartname 

için her gün ve münakasaya 

girmek için de o gün teminat 
ile müracaatr. ( 4149) (2529) 

1 LAN 
nımdan borç aldığı mebaliğa muka- sekiz yüz seksen beş lira olup his- Mahmutpaşa 163 ve 168/ 170 ve 43 
bil birinci derece teminat irae edi- seye musip miktarın yüzde onu nis ve İş Bankası karşısı dükkanlı..-ın 
len Ak6arayda Çakır ağa mahalle- petinde pey akçelerini alarak senetleri ile Ümmü Gülsüm ve Afi 
sinin Davut pap caddesinde eski 30 929/ 5975 Dosya Numarasile S-l0-93l fe Hanımların nüfus tezkereleri, 
yeni 38 No. kı bir bap hanenin nı- tarihinde saat 14 ten l7 ye kadar Ümmü Gülsün Hanıma ait Cihan-
1tf hissesi (30) gün müdetle ihalei İstanbul 4 cü İcra memurluğuna gir'da arsa çapı, üç adet Emniyet 
evveliye müzayedesine vazolunarak müracaat eylemeleri ilan olunur. sandığı mü<:evher ikraz senedi, Afi-
altı yüz lirada talibi uhdesine olup = = fe ve Mukaddes Hanımların mühür 
bu kerre yüzde beş .zam ile ve 15 !star.bul Mahkemci Asliye Üçün- !eri. Katibi Adilden müsaddak eşya 
gün müdetk ihalei katiye müzaye- cü Hukuk Dairesinden: tesahup senedi hanemden sirkat 
desine vazolunmuşt.ur. Ahşap kapu edilmiştir. Bunların yenileri alına-

Müddei: İstanbul Evkaf Müdi dan girildikte zemini kırmızı çini cağından eskilerin hükmü kanuni-
döşeli bir taşlık taşlıktan ahşap iki riyeti tarafından Abdüsselam ma- yesi olmadığını iJan eylerim. Cihan 
ayak merdivenile çıkılır bir sofa hallesinde Cezayiri oğlu sokağmd..., gir, Kumrulu yokuş Hüseyin Hüs
üzerinde bir oda bir matbah bir ha- 28 No. !ı arsanın mutasarrıfı Dimi- 1 nü Paşa Hemşiresi: Ümmü Gülsüm 
ta matbahın zemini kırmızı çini o- traki efendi aleyhine ikame eyledi- Hanım. 
lup adi ocaklı bir kapuyu muhte- ği teffiz davHının arzuhali müd- ı-------------
,idir, Mutbahtan bir methal ile ini deaaleyhin meçhuliyetine binaen lstanbul ikinci iflas Memurlu
lir zemini toprak odun ve kömür alelusul ilan edilmit ve müddeti ka 
koymağa mahsus bir bodrum vardır. nuniye mürur ettiği halde davaya 
Sofadan bir methal ile bahçeye çı- cevap vermemiş olduğu anlaşılmış 
lulır. Birinci kata ahşap merdiven- ve müddei vekili tarafmdan tahki
le çıkıldıkta" merdiven altında bir kat günü tayini talep edilmesine 
kömürlük bir sofa üzerinde birisi binaen icrayı tahkikat zmnında da
yük.lü iki oda ve bir bala ikinci kat vanın 18 Teşrinievvel 931 Pazar gü
ta bir sofa üzerinde bir oda olup so nü saat 14 de talik kılınmış oldu
kağa bir şehnişi: mevcuttur. Hane 
ahşap ve muhtacı tamirdir. 

Hududu: sağ tarafı Ömer efendi 
~ ve bahçesi arka ve sol tarafları 
~ mahalli cebhesi Davut paşa 

ğundan yevm ve saati mezkilrda 
bizzat müddeaaleyhin Mahkemede 
bulunması veya tarafından musad
dak bir vekil göndermesi lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 

"ddeı;il~ mahduttur. Mesahası 73 ilan "olunur. 

ğundan: 

Müflis Moiz ve Hanri ve Nesim 
Bahar Efendilere ait olup tasfiye-
nin yapılması karargir olan Sultan 
Hamamında (2) inci Vakıf Handa 
11 numarada mevcut kumaş ve ya
zıhane ve radyo ahizesi ve kasa ve 
kopya makinası ve san.dalya ve so
ba ve boru ve tezgah ve raflar açık 
arttırma suretile müzayedeye kon
muştur. Satış 22-9-931 Sah günü 
saat 10 da yapılacağından isteyen
lerin mahalJin.rlıa hazır bulunmaları 

i1an oJ· · 

Leyli ve F • L,.. • Nişan taş 
Nehari eyzıye ISeSI Tel.B.0.4093 

Yuva, ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 
Çocuklarınızı mektebe vermeden evel Feyziye Lisesine mü::acaat ediniz. 

Türkiyenin en eski hususi mektebi. Tesis tarihi 1885 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --_______,.-" 

BOMONTi 1 Konferans 1 
ADEMİ 1KT1DAR VE 
BEL GEVŞEKLtCtNf: 

1 Darülfünun Emanetin- karşı en müessir deva s E F' 
1 den: V O 1 N haplarıdır. Deposu lsıı" 
1 Tatil münaseıbetile Darülfü- bulda Sirkecide Ali Riza merkfl 

FEVKALADE RAKJ 
' A • .. • .. eczanesi.dir. Taşraya l sı 
nun İlahıyat Fakultesı mu-

1 
kuruş posta ile gönderi·lir. tzınir<i' 

derrisleri tarafından verilmesi l 1rgat pazarındaki. Trabzonda '/ı• BOMONTi , 

BAHÇE 
\ mükarrer konferanslardan Ferah eczanelerinde bul unur. 
· üçüncüsü Müderris Nimetul
lah Bey tarafından eylUlün 17 
inci yarınki perşembe günii 

j verilecektiıı-. Konferansın mev-

İstanbul Beşinci icra Menıurfr 

ALA RAKISI 
NEFASET, LEZZE ve SAFiYET 

1 
zuu "Müstebitçi!iğin felsefede 
mevkii" dir. 

ğu.rıdan: 

Üsküdarda Hacıhasna hatun [il 

hali.esinde Yeni sokakta 14 nııırl 
rada mukim iken halen i kame tı;> 

meçhul Refika hanıma. 
San'at ve fenllin birer harikasıdır. • 

Fatih - Çarşamba' da:. Ana ve İlk kısımlan havi 

HA YRIYE iLK MEKTEBi 
15 senedenberi tedrisatındaki intizam ve ciddiyeti ile 
tanınmış olan mektebimiz kız ve erkek talebe kaydına 

başlamıştır. Her ı;ıün müracaat ed lebilir. 

Bu konferanslar umuma 
mahsus olup İlahiyat Fakül

tesi dershanesinde saat 17 de

dk. (2183x 

Üsküdar altrnct icra daircsind~n: 

3 üncü Kolordu ilanları 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mükarrer Konsol 
ayna Kilim oda takımı yazıhane 

duvar saati karyola ve sairenin 
21-9-931 tarihine müaadif Pazartc
ai günü saat 14 ten 16 ya kadar Üıı
kildarda Bit pazarında açık arttır
ma suretiyle ııatılacağın.dan talip 
ohınlaruı. hazır bulur>durulacak me 

Mehmet Hayrettin Beyin ale)'Jır 
nize Eyüp sulh hukuk mahkemesı' 
den istihsal ve be rayı tcnfiz dair<' 
mize 17-5-1931 tarihinde takip ıa!I' 
bi ile tevdi eylediği 24-10-929 tari) 
ve 929 153 numaralı ilam mücibi~(I 
273 lira ile yüzde on ücreti vekr 
let ve faiz ve masarifi muhake~ 
nin haciz yolu ile temini istenf11~ 
ve ödeme emrinde mübaşırı tarafıO 
dan verilen meşruhatta ve zabıt•'' 
yapılan tahkikat neticesinde ile' 
metgihmızın meçhuliyeti hasebi11 

tebligat ifa edilememiş olduğunda" 
bir buçuk ay müddetle ilanen öd~ 
me emrinin tarafınıza tebliğine kr 
rar verilmiştir. 

Çatalca Müs. mevkii için fa
sulya aleni münaıkasaya kon 

muştur. İhalesi 10 1. Teşrin 
931 cumartesi günü saat 14 te 

Fındıklıda K. O. Satın Alma 

Komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartname ve nümu

nesini komisyonumuzda gör

meleri ve ihale saatin<len evvel 

teminatlarile komisyonda ha

zrr ·bulunmaları (309) (2552) 

* * * Çatalca müstahkem mevkii 

için un 23-9-931 çarşamba gü-

nü saat 14 te Fındıklıda III 

K. O. SA.AL. KOM. da pazar 

Irkla alnacaktı.r. Taliplerin şart 

namesini KOM. da görmeleri 

ve ihale saatinden evvel temi 

natlarile KOM. da hazır bulun 

malan. (308) 'i (2551 ). 

*** 
Çatalca Müs. Mevkii için şe 

ker kapalı zarfla münakasaya 
·konmuştur. İhalesi 10-10-931 

cumartesi günü 9aat 14,5 da 
Fındıklıda III. K. O. SA. AL. 

ıkomisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnamesini ko

misyonumuııda görmeleri ve 

ihale saatinden evvel teminat

larile komisyonumuzda hazrr 

bulunmaları. (306) (2549) 

*** 
Hava kıtaatı için toka, bü

yük ve küçük kopça mad-en ke 

miık ve mat düğme fermejüp, 

makara, tela saten muşamba 

mukavvadan ibaret on üç ka
lem malzeme 23-9-931 çarşam

ba günü saat 15 te Fndrkhda 

III. O. K. SA. AL. komisyo

nunda pazarlıkla alınacaktır. 
Taliplerin nümune ve şartna
mesini komisyonda görmeleri 

ve ihale saatinden evvel te

minatlarile i!Gomisyon<la hazır 

bulunmalarr. (310) (2553) 

*** 
Çatalca Müs. mevkii için 

zeytin yağı aleni münakasaya 
konmuştur. İhalesi 10-10-931 

cumartesi günü saat 15 te Fm 

dıklıda 111. K. O. satın alma 

komisyonunda yapılacaktrr. 
Taliplerin şartnamesini ko

misyonda görmeleri ve ihale 

saatinden evvel teminatlarile. 

komisyonda hazır bulunmalar.ı 

(307) (2550) 

* * * 
3. K. O. ve 1. F. kıtaat ve 

müessesatı ihtiyacı için aşağı
da yazılı ık.ok kömürü kapalı 

zarf usulile satın alınacaktır. 

Şartname ve evsafrm görmek 

istiyenlerin hergün ve taliple

rin de vakti muayyende komi

syonumuza müracaatları. (245) 

330 ton KıOk kömürü 19-9-

931 saat 15 te 3. K. O. da. 

*** 

müessesatı ihtiyacı için aşağr

da yazılı odlHl kapalı zarf usu

lile satın alınacaktır. Şartna-, 
me ve evNfım gönnek istiyen 

leırin ~ gün ve taliplerin de 

vakti muayyende !komisyonu

muza müracaatları. (246) 

650000 kilo Odun 19-9-931 

mura müracaat 
nur. 

etmeleri ilin olu-

lstanbul ikinci Ticar~t mahkc-
mesinden: 

17 Ağuetos 931 tarihinde Selvi 
saat 16 da Komisyonda. bumun.dan İstanbu.la gelmek üzere 

* ,. * hareket etmiş olan Eleuna va.puru-
Antalyadaki kıtaat ihtiyacı nun sis dolay•sile Kandilli ile Ar

için 227021 ıkilo un ıkapah zarf- oov.ut köyü arasın.da tevakküf ey
la münakasaya .konulmuştur. !ediği ve oradan hareket iç.in demir 
İhalesi 24-9_931 perşembe gü- alındığı sra.da boğazın bir yakasın-

dan ötekine geçen elektrik kablo 
nü saat 16 da İspartada askeri sunun lenger tırnaklara takılmış ol
satm alma komisyonunda ya- duğundan hu husu"" müteadairmez 
pılacaktır, (şartnamesi komi- , kilr vapor süvarisi tarafından tan· 
sy.onumuzda mevcuttur). Ta- zim olunan r'II'or mahkememize ve

liplerin lsparta askeri satın rilmiştir. 
. Deniz ticaret kanununun 1065 

alma komısyonunda şartname - . dd - .. "b' b L-
.. • ıncı ma esı mucı ıttcc u Ulılpta 

almak ve munakasaya gırm~k ı tetkikat icrası için 28 EyHll 1931 

üzere teminat ve teklifnamele 1 Pazartesi günü saat 14 e kararlaştı 
rile birlikte müracaatlarr.(258) rılmıştır. Bu işle a.lakadar olanların 

(2299) mezkOr vakıtte bizzat bulunmağa 

• * * 
Kastamonideıki kıtaat ihti-

veya vekilini göndenneğe salahiyet 
tar olduğu ilan olunuc. 

İetenilen borç ve saire hakJcınJl 
bir itirazınız varsa işbu ödeme eı<" 
rlnin tarafınıza ilanen tebliği ı:r 
rihinden ve bir ayın mururunJıf 
tik yedi gün içinde şifahen ve)~ 
tahriren dairei icraya müracaat~ 
931 / 1915 numaralı 00.yaya beY3 ~ 
etmeniz icap edip itiraz edilmedii' 
borç dahi kırk beş gün içinde ıeı· 
viye edilmediği takdirde giyabınr1" 
da cebri muameleye tevessül ;I 
icraya .devam olunacağı malUrn ,-« 
ödeme emri tebliği makamına Jcal~ 
olmak üzere ilinen tebli ğ olunı:' 

lstanbul ikinci icra Memur/d· 
ğundan: . 

Mukaddema Beyoğlunda Fe~ 
köyünde Bilezikçi sokağında ced•' 
148 nu. lu hanede mukim iken hl" 
len Smbistanda bulunup mahall' 
mezkfirdaki ikametgllhı meçhul b~ 
lunan Sıqı devleti tabasından vas• 
""' Petro efendilere: 

yacı için minci nevi un kapah 

zarfla münakasaya konulmuş

tur. İhalesi 28 Ey!Ul 931 pazar 

tesi. günü Kastamonide askeri 

satın alma ıkomisytmunda ya

pılacaktır. Taliplerin şartna

me almak ve münakasaya gir

mek ürere teminat ve teklif-

Dimitraki efendiden istikraz c~· 
• lstanbul Asliye mahkemesi · 

• . miı olduğunuz mebaliğ mükabih~· 
4 üncü Hukuk dairesinden: de mumaileyhe vefaen ferağ edile~ 

Davacı: İııtanbul Evkaf müdü- . 
riyeti tarafından bırkai şerif camii 
şerifi ittisaliııde merhum ser mii
neccim Osman efendinin mukim ol
duğu bir bap hanenin fuzulen şa
gili bulunan mülğa il>tihbarat kale
minde müstahdem Galip Bey aley-

ş;;yian mütasarrıf olduğunuz :ser 
oğlunda Feriköyünde Bilezikçi •0

1 kağında atik 46, 48 mükerrer ced> 
134, 148 numaralarla murakkam eııt 
lakin tesviyei deyin edilmemesi hl' 

sebile alacaklı tarafından paraf 
çevrilmesi talep edilmiş ve bu b~f' 

hine ecri misil surctile müterakim tı't 
n 1 ·1 Kastamonı·de mez ta tarafınıza teblig· i icap eden ih ame en e - bedeHit icarenin tahsili talebile ika h~· 
k ,,.,, 1_ • •• tl . varakası ikametg5.hmızın m.cÇ 
, ur Lll.Omısyona muracaa arr. me olunan dava arzuhalı zuhurunda . . h b"l hl' d'l eı11il 

( 2 7) . lıyetı ase ı e tc ıg e ı em 
(274) 2 O mubaşir tarafından verılen meşru 

1 
kl k ' l'k' 

27 9 9
31 ı• 

.. . . . olma a mcz ur cm a ın - -
* * • hata nazaran mumailcyhin ıkamet- rihine müsa.dif Pazar günü saat 11 

Bordur ve Denizlideki kıtaat gabının meçhul bulunduğu an~aşıl- illi 12 de mahallen vaziyet ve ta~· 
makla hakimlikçe. hakkmda hır ay . . . . ,a· 

hayvanları için arpa ayn ayn müddetle ilanen tebliğat icrasına ve dırı kıymet muameletıı ıfa kılın~ P 
şartnamelerle. ve •kapalı zarfla 

1 

tahkikatın 20_10-931 mualla bulun- ğı malumunuz bulunmak ve-~~ iııı. 
·· k u1m lh . , taki ihbar varakasının teblıgı ""' munakasaya on uştur. a duğu ılan olunur. . k -- ·ı;~ı 

• kamına kaım bulunma uzcrc ı 
leleri 19 Eyllll 931 cumartesı k f" t 

1 günü saat 15 te Burdurda saat Kartal Malmüdürlüğünden: _e_y_ı_y_eo_u_n_u_r ______ _ 

16 da Denizlide İspartada as- Pendikte emvali metrfikeden kon 1 L A N 

ıkeıi satın alma komisyonuı.- sol, ayna, kayık, karyola ve masa OMNİOM ŞARK SINAİ 
da icra edileoektir. (Şartna- gibi eşya satılmak üzere 10 Ey1ill ANONİM ŞİRKETİNDEN: 
meleri 1komisyonumuzda mev-

1:Uttur). Taliplerin şartnamesi
ni almak ve münakasaya gir

mek üzere İspartada Mezkur 

komisyona müracaatları. (256) 

·-~-931 den itibaren müzayedeye çıka· Hisse senedatına 8 numaralı " 
rılmıştır. pon mukabilinde 10 kur~ veril•'~ 

ği ve itbu meblağm 1 Teşrine""e 
1931 tarihinden itibaren Galata'<l' 

*** 
Bursadaki ıkıtaat hayvana

tı ihtiyacı için 238000 kilo ar

pa kapalı zarf usulile münaka

saya konulmuştuc. İhalesi 
3-10-931 cumartesi günü saat 

15 te yapılacaktrr. Taliplerin 

şartname suretini Bursadaki 

fıııka satın alma komisyonun

dan almaları ve ~haleye vakti 

muayyeninde (teminat ve tek

lifname1erile birlikte) iştirak 

etmek üzere mezkur ıkomisyo

na müracaatları. (2386). 

29 Eylill 931 salı günü taliı>lerin 
mahalli mezkfirdaki komi11yona ınü 
racaatları. (2527). 

Pertevniyal Vakfından: 

Şişlide İzzat Paşa eokağında Val 
de apat1tmanı.nın, 8, 11, 12 numaralı 
daireleri birer sene müddetle ve 
yirmi gün için aleni müzaye<kıye ko 
nulmuştur. Taliplerin yevmi mü

zayede olan Teş. Evvelin onuncu 
cumarte.i günü saat on altya kadar 
İııtanbul Evkaf Müdiriyetinde Per

tevniyal idaresine veya idare En
cümenine müracaat eylemeleri. 

(253ô) 

Piyango müdürlüğünden: 
Piyango müdürlüğü 1932 aeneıi 

ZAYİ - İstanbul İthalat Giimrü için muktezi 5 ilah 10 6in adet şart 
ğünden aldığımız 10635 numera ve 
22-9-931 tarihli malqmzu zayi ettik. 
Yenisini alacağımızdan hükmü yok 

n~ veçhile takvim tap ettirile
ceğinden taba talip olacakların pey 
akçaları ile birlikte 19-9-931 cumar-

tur. tes.i saat 15 te piyango müdürlüğün 
Taksim Sebat Fabrikası AbduJ.. de müteşekkil tayyare cemiyeti mu 

- ,. 
Banka Komerç.iyale İtalyana gış 
lermden te•viye olooa.cağı ilan ol.ı' 
nur. 

İı;tanbul, ıs Eylül J 931 

(İmza) Meclisi İdare 

. -"tn ; 
Şehitlikleri imar Cemiyetırıu p( 

Cemiyetimiz tarafından bu s< _ 
.. t• 

neşredilecek divar takvimterını alr 
· · · nl•"' b'a talıp olanların şeraıtı a of· 

üzere 20 Eylill Pazar günü gaatfta· 
altıda Sirkeci.de Nemli Zade ya· 
nında Nemli Zade Cemal Bey•" 
zıhanesine müracaatları. 

3 K O 1 F k t t 1 ı h H t' - ş·· k•s 1 bayaa.t komiıyonuna müracaatları. . . . _ ve • • ı aa ve a u usı ve ure d ı. MiLLiYET MATBAA51 
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