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her ha.nıt mukavemetten fe~ati tav- keuk, yoksa yerin altındaki hayvan- s·t '.J ~ı k y ı · M il · · 
.. ...,. ... Bnlaı, ' 12 ı& ıe a .. ...,ecek? Yoksa denizde- 1 aı..-. J er J .. 8 ar Set9glSJ ıı~ .'ı~ı . . . ' .ı 
mukavemet etmedikten başka onlara ki bahklar mı, sf zi denizi erin geri· M k • d Jd • _. • ...a 
muhabbet göstermekle mükelleftiler. sindeki melektlta götürecek? Bu mele aS eSJ UD aÇI 1 ' ' . ·p ' 'P 1 

----
Mazhımların, fakirlerin, yoksul kOt sizin içinWdedir. Bu melekutu tanı lB k 

1 1 d b ] Yakalanan '8kller 
1 ....;; .. h~-~ ı Ro 1 dü ı h" b' ki · . aşma a ~m z en mı aat O arın, ve 6 .u.a n.ar a.nn ma ı ş- yan ar, ıç ır msenın ırşadına . . . . st tarafı 1 inci sayıfada D izi' 11 (A. A) Şak" k 
mana. bile muhabbetle hareket etmele- muhtaç olmadan oraya varırlar. Siz türlü ıyihklerinden hır tanesini bile en r, • • - 1 ı• 
rfnf t.awıiye eden !sanın sözleri bu bu melekıltu kendJniz tanıyacak l'e ta hatırlamak istemiyor. Bununla bera- vet edilmitlerdi. nklarlı Ömer dOn Çal kaıa11 
sınıflar ii'ıerinde tesir ediyor ve bun- başlangıcında sizi doğuran pederin ber yine bitaraflrğından fikrinde is- Ba4veklllmlzln tel9raflar1 dahilinde meyyiten ve avenesi di· 
Jar on& itaat ediyorlardı. Çünkü Jsa evladı olduğunuzu anlıyacaksınız. Siz tiklalinden bahsediyordu. Aradan M i t 16 b kt c::ı h' b ri olarak elde edilmiılerdir. 

.. ·· b' .ı. 1 ld' ı· T .. iti eras me saa uçu a ~e ır an bunlara, bu sulhu musalemet taraf- kendinizi babanıza karşı koyduğunuz ırço.n. macera ar ge ı, geç ı. ur 
tarlarına yer yüzünün bütün hakü- korkuda tanıyacak düşmanlarını krhklara, kıyafetlere girdi, çıktı. Ni doısu tarafından çalınan istiklU mar Bernelmllel zirai kredll6r 
miyetini va.detmekte idi. Efisenler de zın saçtığı dehşet içinde kendiniz ola· hayet bir iki ay evet yine müsait bir şı He başlanıldı. Hazır bulunanlar konferansı 
ayni mefıkllreyi güden insanlardı. caksınız.,, hava bulur gibi olunca lzmir ve Ay- marşı ayakta. dinledikten sonra Naz- lstanbul, 11 (A. A) _ Roma• 

Fakat lsa.nrn bütün fikirlerini lsanın kendi ağzından çıkan şekil- dın havatisinde Serbest fırkayı yeni- mi Nuri bey kürsüye gelerek Başvekil da toplanacak olan beynelmilel 
onlardan aldığı söylenen Isa, bu fikir- de kaydolunan bu sözler, onun ilahi den canlandırmak teşebbüslerine gi- lmnet Paşa Hazretlerinin Yalovadan ıirai krediler konferansına bü
leri daha fazla işçi ve esnaf bede- melekCtttan ne murat ettiğini izah e- rişmişti. Ukln muvaffak olamadı. gönderdikleri telgrafı okudu. 
vilerden almıştır. Çünkü kendisi de diyor. Demek i8tiyoruz ki ze..._l Besim B k" . . kiimetimiz namına murahhu O· 

1 b ij b. • ~ ··~ aşve ılımız yann orada buluna- k d k 1 • bun ara mensuptu. Bunlar ug n ı- İlahi melektltun ne şurada, ne bu. Serbest fn1kanm en ateşli taraftan a . larak iştira e ece o an nraat 
le ayni şekilde yaşarlar. rada, bilhassa ne rök yüzünde ne de- idi. Fil.en de idaresine karıştı. Bu ~ıy cağını, buna pe~ ~'Ut~ıf 0~.du- bankası müdürlerinden Fazıl bey 

Rayitin anlatışına göre bunlar har nizlerin ortasında, ne de arzın dibinde fırka dafıhnca tabii k~ndfsıi için mü~ gun~ işaretle sanayı bırliğının guzel bu sabah BOylikdere kararglbın· 
beden iki tarafın . da mecruhlarile aranmaması icap ettiğini ifade eden taktı olmaktan başka çare kalmadı. eserı.ne muvaffakıyet temenni ediyor, dan tayyare ile Brendiziye ha· 
meşgu.l_ olur, galıpJere ve maflOpla bu sözler, Hazreti Musanın beyanatı Eğer mUstaJdl demekten maksat bir sergıyi fJk fırsatta memnuniyetle zi- reket ve aaat 18 de Brendiziye 
ra ayrıı muameleyi yapar, yolunu şa· tarzında söylenmiştir. a.damın mevcut blr fırkanın azasından yaret edeceğini, bildiriyordu. 
şırmışlara kim olurlarsa olsunlar, .. muvasalet etmiştir. 

.. ~ . alı 
541 

Musa rabbin emri·n1 teblii ederken olmadığını soylemek ise pekA.la. Fakat Nazmi Nuri Beyin nutku 
yol gosterırler. Bütün Avrup . Y- der ki: muvaffak olamamış ve dağılmr~ bir 
yahlar bunların nezaket ve mıhman "B ....ı• t bliğ ıı·.ı:.· b fırkanın en hararetli bir taraftarı o- Nazmi Nuri bey bundan 10nra bir BUyUk zaferin t•a'ldl 

.. 1 kl .. .. 1 onlardan uıs .. n sana e e •ısım u e- E il 1 d T k nu'taz ı arını gormu§ er ,.e - . . .. 1 . i (B . . . ) nutuk söyledi. zc m e edi ki: Ankara, t 1 (A.A) - Ur ga• 
istifade etmişlerdir. Bunlar hiçbir mir, ~nden .. uzak degıldır. Gökte an kimsen n bita~af .hır münekkit M h . ı· 

1 
im' dil bb I 

h k b'l değildır ki goğe kim çıkıp onu bize ge tavn ahnası ve u ıddıada bulunması - u terem mısa ır er n, nya zetecileri birliğinin leşe 616 i e 
h~rbe iştirak e~z ve_, ehr 1. a 

1 
elyhe tir~, biz de oou bekleyip onu ic· gülünç değil midir? iktısadt buhran içinde kıvranırken, BOyllk Taarruz ve Zafer giinle-

hnmet ederek muteva~~, a ım, su - . . 
• . ki. . 

1 
ra edelim., diyMln. Denizın gerı- Bitim anladığımız vaziyet şudur: yıJ.madan, korkmadan, cesura.ne çalı- rinin Ankarada ve Dumlupınar-

perper, sevımlı ve kan~t. r1ınsan ar. sinde değildir ki kim denizin ötesine Fırsat zamanlannda hiç hatıra gelmi· un türk sanayicileri ve onları temsil 
dır. Son derece terbıyeh. o ~n bu a- geçip onu bize getirecek, biz de onu yen, gelse bile kara maksatları ölç- Y-- • • • •• da llyık olduklar ıekilde tesidi 
da.mlar hırsızlık He her türlu fenahk dinle~p icra edeJfm diyeceksin Hal· k . i k 11 1 b·ta flık .. ü eden sanayi birltfı bir &enelık sana.yı için dahiliye mfiıteıarı Hilmi be· 

:p • m-e ıç n u anı an ı ra soz 
ta.n sakınrrlar. Bunların nazarında bu ki bu kelfme 8&1\a IO!\ derece ya- sadeee bir mukeden bafka bir teY de- terakkiyatımızın maddt nlimunelerini yin riyaaetinde bir komite teıek• 
en kuW teY borçtur. kındır. Senin aizında. ve kalbindedir. f(ldlr. Fakat bilmey'lz ki bu nevi mas- taf!yıan üçüncü yerli mallar sergisini kfil etmittir. 

lsanın semavi Onu dtnliyerek icra edebllfndnln kelerin altındaki ırim.alarr tanı:ınıyan, açmakla duyduğu yüksek haz ve Metrl=========-=====1==:=---= 
mektubu ısa il~.ht mel.f.kdtu göstermek için öfreıtmfytm kalm~ mıdır? Yüzlerine reti sizlere söylemekle vazifesini yap- gibi bu seneki ısergiyi de ke-ndilerin'hı 

•-- fta 1 b h Tevratı omek tutarak onun beyanı da- bu tUrlü bitaraf maskesini ta.kan a- maktadır. açmalarını rica etti. 
.&Mmn tara t arına. mevzuu a • iresinde bu meseleyi anlatmıt ve · 

eettiği ve geleceğini. tahakkuk edece- . damlar o nevı yol kesicilere benzer- 929 ve 930 senelerinde açılan bi- Bundan sonra Kbım Paşa Hazret-
• ıl!ht melekO.ta varmak fçln Allahın e- ı k' kılavuz kıyafetine girerler · f kı t t · tini söylediği semavı saltanatın mahi· ......: 1 ....c • ifa ·cra etmenJn k!fi ol- er 1 

• rinc-i ve ikinci yerli mallar sergileri leri ısergıye muvaf a ye emeınnı e-
. k . . liim'-.ı bi ok nnr e.nnl ve 1 Fakat yıolcularr arkalarrndan vurmak . . 

yetml anlama ıçın e tll\le rç duğunu eöylemlŞtlr Bu tılht melekOt . . • ticaret ve sanayi odasının mali yardı- d-erek kapıya genlen kurdeUyr kestı. 
v~t vardır. lçın daıma içlerinden bır fırsat zuhu- • . . • b 1 ld 

. . .. Allahın insan kalbine ektiği emirden, runu beklerler. Geçirdiğimiz bu ka- mile meydana getirilm~en bu senekı Sergınin gezilmesıne aş anı ı. 
Luka ıncılinde şu kısa soze tesadüf herkese kartı kardeşçe muhabbetten d t U'--l r h k b ·h kik t• sergi ~rf sanayicilerin fedakltrhklari- Meclis reisi fabrikalara aynlan her 

ediyoruz: ar ecr ın: e er ese u a a ı . . . 1 ibarettL ,.ok 8 ,.rk surette öt;retmi-*ir le vücuda gelmıştir.,, kısım önünde ayrı ayn duruyor, ma • 
"Tfrisfler, ilAht melektitun ne vakit •-- ·· 1 ri d ök. ..n-ıı ~ ~ l!'o ~· • 

dukl İsa llJaRin 90'Z e 11 en onun g ., .. ;ı.un '-'-•···-~ '-· ... Nazmi Nuri bey bundan 80Dra sa- Iarı muayene ederek izahat alryorlar-
gele~ğini sor arı zaman on- de bir melekOt göstermediği aşikltrdır ~ .A6Ufl. d 
la.ra cevaben: Gök ~Un de bir melektlt bulunduğunu nayiimiz hakkında ihAal bazı malftmat 

1
• 

"- Ilaht melekut zahiri surette gel· .. 1 k _.;..11.i B b'ld ge-lme bir her ha.ngi bir yardrma müftekfr ol- vuerek, Aermayesi bir milyon liraya Meclis Relsiımz muhtelif pavyonla 
ı i..+ soy eme ' ~ a 1 en d.k il · d il ·ı W mez, ona: şte bur.ada.dır, . veya S'"e itikattır. Sonra ısa denizlerin orta- madan illht melek-O.ta girerler, bu bil· yakın olan çorapçılık 6ı8.nayiinin sene rı gez: ı ten &0nra erı e m saı r 

oradadır, denmez, zıra ışte ll!ht mele-- sında mübarek bir melekdt olduğuna giyi elde etnııek içiıı semalarda seya- de iki buçuk milyon lira kıymetinde zamanda tekrar ziyaret edeceklerini 
1uU Sizin içinlzdedirl dedi.,, • . dair, ~nlerin ikadını da kabul et- ltate, denizleri 8'mıya, yahut yerin yarım mi•lyon düzine çorap vücude ge- söyliyerek sergiden ayrıldılar. 

• F!1fat ~ın h~ cevabı ~1 ~c ka- mi)'Grdu. Bundan başka Isa, arzm altına inmege ihttYi,ç yoktu. Çünkü tirdiğıini, ıqensuçat sanayiinin senede Meclls reisimizin titıhaa~Uslerl 
naaroa~bır m~hıy~te degıld~. "Ce- altında bir takım lemler bulunduğu- her insanın kalbi ve şuuru insanlan 850 bin metre e ıktığını, ge en sene . . 
vabın sıonundakı kelımeler yanı tla- na dair eski Mısırın itikatlannı da il!hi m-elekllta sevkeden ve illht mele- . . . Y ç . ç. KAzım Pap Hazretlerı sergı hak-
ht JMlekftt sizin içinizdedir, yahut reddetmekte idi. 1Uht melekftt hakkın kdtu yer yüzünde ve burada tahakkuk ıçınde beş mılyon lıra kıymetinde 4,5 kındaki taha•ilslerinl bir muharrirl
siıin aranızdadır,, kelimeleri hararet da ileri sürülen bu iddiaların hep&i ettiren ilahi kanun ile IMşbudur. milyon kilo deri işlendiğini söylemiş mize şu 9Uretle anlatmışlardır: 
le m~nakaşa edilegelmişt'lr. onun nazannda putperestane idi ve a- Hfç bir dUtman veya her hangi düşına ve (ancak dört beş sene zarfında elde "- Sergiyi çok güzel buldum. Çok 

~ . ~a.kat. ~nm bu .. ~ ma~a:51~ de- sıl yahudilerin itikatlarına muhalifti. nın zulmü buna m!ni olamaz. Bilakis edileaı bu müspet netice sanayHmizin memnunum. Bu gibi teşebbüsler mem 
gıl.dı. B_rl!kıs bu 90Wn tetkıkı ıhmal Onun dediğini bugünün Usanma ifade her düşman, Allah korkusunu duy~ cilmhuriyet devrinde ne kadar inkjşaf leket sanayiinin inkişafına lmil olan 
edılmermış o1saydı. lsanın maksadı da etmek istersek şöylece anlatabiliriz: rak. birleşen Allah çocukları karşısın- ve terakki eylediğine bariz bir delil k h 

1 
. 

1 
d' · B 1 . il 

ha sarih bir surette anlaşılırdı. . . d tıf il tiril t't r ÇO ayrr ı ış er ır. u eser erı v • 
lttht melekOt bu tecrübe ve hakıkat a r 1 re • teşkil eder. Şu küçük maltlmat . .1 1 k t hi 

1.sa.nın bu melekQ~an, y~ni _bu sal· dünyasının haricinde bulunan daha Her insanın kendini tanımasını ah· leketin dev adımlarile inkişafa cude getınnek suretı -~ mem e ~ e z.. 
tanattan bahseden soılerinı agzından fik ek bir Alentde değildi. Melekt\t takt bir ihtiyaç olarak telki-n eden mem .. E- met eden zevatı takdır ve tebrık et-
çrk~ığı ~ibi kaydeden şu sözleri gözden ~u ;er yüzünde yaşıyan ins&nlann si- İsa, (Erenya) dan mUlhem olmuştur. doğru koştuğuniunk~östef rmdekhtedir. t"' 1' mek lazımdır.,, 
ger.ırelım • h ti d id. k di k . ğer bu feyz ve ışa ın a a a .,ış ı 

~ • yas!, manevi, dint a n e ı. ENUy,a, Allahm en anununu ın- Rece Berin tahassUslerl 
. "!~anın hali hayatı~da To~ ~3: Fakat kıilise, Sen Polün tesiri al- sanların derununa koyduğu ve kalp- parlaması:nt istiyorsanız yerli malı p & • 

. mıle de tanılan Jüda soyledıfı d b it'k d h lif itikatlar 1 i d·.x.. f 1 rtrk b' kullarunı7.. Bir arşın yerli malında Halk fırkası umumi katibı Recep 
.. zler onlardır İsa ona bu tm a., u ı a a mu a er ne yaz '5'' onun ç n a ır . 1 ~ . 

1 
şdı-ıt 'h • !.1u ü kabul ettiği için 188.nın bu sötleri in- kOllL§onun komıusuna., bir kardeşin bir yetimin göz yaşını dindiren müş- Bey demiştir k : 

sozlerın lıll yen er ınsanın o m .. . .. 
tatmıyacağını eöylemiştir. ısa dedi \d: cillere dercolunma.mıştt. kardefine (rabbi bil!) demesine ihti- flk bir kucak vardır. Türk nesli, turk - Bu sergı ve bunun gıbt diğer e 
Melricfttu arıyan, onu buluncıya ka· leanın il!ht melektittan muradı fU ya~ kalmıyaeatı, Zira küçük, büyük anası evladma yerli malı k~llanmak serler mütemadiyen inkişafa doiru 
d.ar durmasm. Onu bulan, onun için idi: herkesin rabbi ıanıyacafını beyan e- lüzumu bir iman gibi aşıla, yerli malı yürüdüğilımüze ve kuvvetıendfijmiıe 
d'olqaıl, onun için de dolaştıkça onda lneanlar, yani bu güzide m&hlG· der. kullan.,, ala~irler.,, 
hüküm sürecek ve hUküm sUrdiikçe is- kat, kendilerini Allahın çocukları ta- Isa.Bu kanaatleri Ereınyadan aldığı N 

1 
N . be . lkı 1 tkun Sergi bu sabahta Tb h .. 

tlrahat edıecektir. lsa der kf: Bu me- nırarak buna göre hareket ettikleri, gfhiili.h! melekllt hakkında. söyledik- ıazm un yın a ş aann nu . n ~ 1 ~~e~ er gun 
141" semada ise, bizi o melekllta kim yani birbirlerine kardeş muamtletl lerini de Mueadan mülhem olmuştu. dan sonra KAııım Paşa Hazretlerın· saat dokuzdan gece yırını ıkıye kadar 
götürecek? Bizi oraya kuşlar mı çe· yaptı.ttları zaman hiç bir rehbere veya (Bitmedi) den, bundan evelki sergileri olduğu açıktır. 

VAKITtn Tefrikası ı 58 budalalığına ıüldürürdü. Artık - Eyvah çocuğun yin~ ate!İ o ayı mı alııtırıyor? ti. Fakat kız her zamanki gibi 

Klzllclll 
kendi arzusile tiyatrodan, §en- var gibi. .. kim bilir ne müzahrefat· Sözün ehemmiyeti yoktu. Ko gündeliklerini, ara11ra verilen harç 
tikten, bayramdan vaz geçiyor, lar yedirdin yine... nakta Gülşümle konu§manın ta lıkları biriktirdiğini yeminlerle 
"Ne yapalım, bari oturalım. Bü· . - Haydi haydi senin aklın er bii tekli zaten bu idi. Fakat gü- temin ediyordu. 

D il 
lent büyüyünce gideriz.,, diye evde me:ı ... Onun mideai ıenin miden nün birinde kızıp da çocuğu elin- Beylerden biri onun anlama· a, arı kalmağa razı oluyordu. Gülsümün delil.. den alırlar•~. ne ~~ .~örü~dü 1 . . ma11 için lugatli bir lisan ile alaya 
kaçmasından korktukları zaman· Bundan başka hanımefendi ço- Gülıümun gulunç ıdrakıızhk· baıladı: 

y AZAN lar ne kadar deiitmitti. Şimdi cuğun Gülsümden terbiyesizlikler lerinden biri de. Bü!ende kartı ade - Desti tavili meharetinin 
REŞAT N U R ı •opa ile kovaan turadan turaya gi öğrenmesinden de korkuyordu: ta bir abla vazıyetı takınmaıı idi. meçhulülmenba ganaiminden ola· 

decek hali yoktu. Hasılı Gülıüm - Kız bu pis lakırdıyı çocu- Zaman zaman çocuğa kendi pa· cak ... 
Gök gürlediği, şimıek çaktı· büyük hanımın iıtediğinden daha ğa mutlaka ıen öğretmiıaindir. rasile düdükler, kaynana zınltı- Gülsüm küçük hanımların az 

ğı zaman (Bülent korkacak) diye mükemmel bir dadı olmqftu. - Kız o nasıl çocuk eilendirit ları, fırıldaklar almağa kalkıyor• buçuk sezmeğe muvaffak oldu· 
üzerine kapanır, çocuk uyurken Hatta hazan ortada fol yok, öyle... Dilenci oyunundan baıka du. Hatta bir kere de ona pembe ğu bu arapça kelimeleri tabii hiç 
gürültü ile odaya girenlere, yahut yumurta yokken: "Hanımefendi oyun bulamadın mı? Çocuğu ken basmadan bir entarilik almıttı. anlamıyor, fakat gülüımelerden 
dııarda ıarkı söyliyenlere çıkııır· ya bu gece sütçü gelmezse ne ya- din ~bi dilenci mi edeceksin? Hanr.mefendi: kuıkulanarak kendini müdafaa e 
dı. Arbk onun için yer yüzünde parız7,, yahut "güneı tutulacak, - Kız çocuğa bekçi gibi (yan - Haydi haydi .• Sen onu ken diyordu. 
Bülentten daha ehemmiyetli insan minarelerde ıahan kapakları çalı" gın var) diye bajınnayı ıen mi din giy .. Bak arkandaki entari - Allah çarpsın biriktirdim .. 
yoktu. nacak diyorlar, Bülendi arka oda öğrettin? Ayağının uğursuzluğu yine mutambaya döndü .. O senin Küçük hanım hani siz yemeni al 

Mütemadiyen onun lakırdısını ya götürsek mi acaba?,, diye lü- yetmemit gibi bir de eYde yangın basmana muhtaç değil? diye kiz· diye beş kuruş verdiniz ya ... itte o 
eder, mesela birinin pafa olduğu· zumsuz meraklarla büyük hammı mı çıkartacakım? dı. nu da koydum ... Beyfendi de bir 
nu söyleıeler Bülendi asker yap- kızdırıyordu bile. - Yavrucak dün gece sabaha Fakat kız kene gibi yapıfıyor: defa bet kurut verdi .• 
mağa kalkar, sonra askerlerin ha Muhabbetin fazlalıiı Gülaüme kadar hop hop sıçradı ... Kim bilir - Kuzum hanımefendiciğim... Nihayet yüzünün kızardığını, 
zan ıehit olduklarım hatırlıyarak hazan acı sözler de İ!İttiriyordu: korkuyor mu ne halt ediyor? Ayaklarınızı öpeyim •. üzendim it· f&fl gözlerinde yatlar dolattığını 
fikrinden cayardı. Bir mühim vak'a - Kız ıana bin defa ıöylüyo- - Demin pat diye bir gürül· te, diyordu. görerek acıdılar: 
olace.iı yahut bir yere gidilece· rum fU çocuğu fap fap öpme diye •. tü oldu.. Sonra çocuk bağırdı... Basma parasının nereden te - Pek ali. .• pek ala.. amm• 
ii zaman her ıeyden evvel Bülen· - Kız ıen ne lif anlamaz Mutlaka dütünnü,sündür .•• Eğer ç.o darik edildHH de bir muamma idi. ıakın bir daha Bülende bir ıey al• 
din ne yapacağını merak eder. bir mahlUkaun? •• O bit yuvası kel ka· cuğun bir yerine bir teY olursa Gülsümün elinde toplu bir para ymı deme ... evin büyükleri varkert 
havadis itittiği vakit çocuğa an• fam çocuğun batına neye dayıyor· kendini yok bil.. gördükçe daima pirelenen büyük böyle fey yapmak ayıptır dedi• 
latmafa kalkar, etrafındakileri ıun?.. - Yapma yavrum ... yapma ci- hanım onu ustalıkla istintak et· Jer. ' 

elm .• Haman gibi hofu9maia sen1 ( Bitnudt> 
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Amerikanın cihangirliği ı __ H_a_r_i c_i _____ H ___ a_b_e_r_ı e_r __ f, 

Amerika iktısadi hakimiyetini ve Hindistan yeniden mu
yeni med=~~~:!~~ !~~:aya kabul harebeye hazırlanıyor 

•• •• GUNUN 
-· -.. İŞARETLERİ 

Büyük uğurlar olsun! 
Yarın okuyucularına bir vedana

me yazdı. 
"Eğer istemiyerek bir vatandaşm 

H. k b G kalbini incitmiş isek, eğer memleket 
Avrupa medeniıyeti ile yeni Ame leketlerde sermayesini işletmesidiı·. uduttaki Mllslüman a ileler de an- için hayırlı gördüğümüz meselelerde 

lika medeniyeti arasında hat bir mü- Çünkü Ameriıkada, İngiltere gibi, ha- dinin emri altına girdi vatandaşlan ikaz ederken onları mü-
cadele başlamıştır Bu mücadele, A· riçte sermaye işletmenin müşteri ge- B d b l teessir etmiş isek, hepsinden ve cümle· 
merikanın iktı:sadi tevessüile başlamış tirdiğine kani olmuştur. Onun için ombay, 10 (A,A) Hindistan a irtakım hadiseler o muştur. sinden birer birer af diliyoruz.,, 
ve onun yeni bir medniyet vücudc ge Amerika sermayesi kürei arzın hu ta- Huduttaki müslüman kabileler, Gandinin emri altına girmişlerdir. Ne kuruca laf .. Ne hazin, ne boynu 
tiren yeni yaşayışile daha fazla şid- rafma yayılmış bulunuyor. Bundan Huduttaki kabilelerin lideri olup hali hazırda Gandinin misafiri büküık ye-tim safiyetile söylemiş söz· 
det kespetmiştir. başka Amerika harpten sonra ticaret bulunan Gaffar Han, Gandi yeniden dahili muharebelere başla· Jer. 

Hakikatte bugünkü maddi te- filosunu yenilemiş, denizlerin hürri mak istediği anda 100,000 kişiyi ayaklandırabileceğini beyan Vah zavallı (Yarın)... Neler 
ra.kkiyi en iyi ifade eden memleket yıetini temin için lngiltere filosuna etmiştir. Diğer taraftan, ayrı rey verilmesine taraftar olan müs- yapımış, ne işler görmüş, ne masum 
Amerikadır. Umumi harp, Amerika- müsavi bir harp filosu inşa etmiş, 1 I b b . . G d k b' • . bir çocukmuş da haberimiz yokmuşl 
nm, dünya milletleri arasında en beynelmilel geçitleri tutmak için ça- ümao ar, era erce rey vermek ıstıyen ve an İ a ınesının * * * 
ftngin ve en nüfuzlu millet olmasını lışmağa başlamış, kablo hatıarile tel- akalliyetler meselesi hakkındaki düsturunu reddeden müslüman· Hayır .. Efendiım, hayır_ Bu ma-
da temin etti. Bir kelime ile Amerika, siz istasyonlarını çoğaltmış, hava lardan fazladır. Bunlar, Londra kongresini akamete u~ratmak sum adamın altında son şarklı politi-
cihangir bir memleket oldu. yollarını eline geçirmeğe uğra~mış- tasavvurunda bulunmaktadırlar. kası son oyununu oynuyor, ve uzak 

Acaba bunun netices~ ne olacak? tır. Bombay, 11 (A.A) - M. Gandi valii umumiye gönderdiği memleketlere giden şarkh seyyahlar 
Amerika cihangirliğinin en mühim Bütün bu inkişafların neticesi, bir telgrafta Londraya gitmek kendisi için müşkül olacağmı gibi: 

cephelerinden biri ticarettir. Amerika Amerikanın umumi bir müdahale si beyan etmiştir. Kongre mahafili Gücerat ahalisinin emlak ve "- Hakkınızı heial edin, hakkmı· 
kendi sanayfüıin başlıca mahsulli o yaseti takip etmesidir. Gerçi bu mü arazi vergisini tediye etmeleri hakkında Bombay vali vekili M. zı yedim ise kusura bakmayın .. Fena-
lan otomobil ve sair makineleri vasi dahale, müsaJemetkaranedir. Fakat k .. hk ettim ise bilerek yapmadım, Alla-
bir mikyasta ihraç ediyor. Amerika onun mütecavizane bir mahiyet al- Hotsonuo gönderdiği mektubun Gandinin çok canını sı hgı zan- ha ısmarladık diyor ... 
rnlitemadiyen makineleştiği için, sınai maSJ her zaman melhuzdur. nında bulunmaktadır. Eski şarklı kafası son deminde bi· 
tevessüa muhtaçtır. Amerika, bugün Onun için bugün Amerikanın nü- le böyle bir politika cakası, şatafatı 

bile, ihtiyaçlarının onda dokuzunu fuzu her yerde tamamile mahsustur. Al ı b • • t • • • yaparak meydandan çekilmek ish:r. 
kendi istihsal ediyor ve istihlak etti- Bu nüfuzun il•k hedefi Amerika . man p e ISIS 1 nıçın Bu, masum görünen sa~ırlar altın 
ği her şeyi kendi arazisinde yetş- menfaatlerini sıyanettir. Fakat iş da tıraj keşkülü sırıtıyor. Bilerek, 
tiriyor. Amerika halkı dünya nüfusu bununla bi·tmiyor. Çünkü Amerika akı·m kaldı ?. bilmiyerek işlenen kabahatleri ona 
nun altıda biri, Amerika arazisi kü- nüfuzunun diğer bir hedefi Amerika sormalr, maamafih son güınünde: 
remize göre yüzde 5,7 sini teşkil et medeniyetini neşretmektir. Amerika Affediniz, diyen adam, biraz 
mekte ve dünya petrolunun yüzde 72 medeniyeti, yani makine medeniye- Bertin, 10 (A.A.) - Prusyada arayı meti hesabına olarak inşa .edilmiş olan alçaldıkça sesini yükseltti. 
sini, dünya demirinin yüzde 42 sini, ti istandardizasyon medeniyeti ve amımeye müracaat m,uvaffakıyetsizlik "Amiral Conndouriotis torpito muh- Rejim para getirmedikçe fena oldu. 

, " d' 1 dUnya çeliğiınin yüzde 45 ini, dünya kütle medeniyetri. Gerçi Avrupada, A· le neticelenmiştir. Diyet meclisinin ribinin vaftz merasimi bugün Sestri Başvekil tahsisat verme ıkçe kf'l e-
bakırının yüzde 51 ini, dünya pamu merikadan evvel bu esaslan kavramış dağıtılması lehinde verilen reyler yüz tezgahlarında yapılmıştır. si istenen bir adam oldu. . 
ğunun yüzde 54 Unü, dünya huğda- bulunuyordu. Fakat Amerika onları de 37 nispetini geçmiştir. Halbuki H .. 't 

1 1 
. . Devlet reisi (Yarın) a bir gehr ha· 

d ~,. .• .. d" k'. .. .. . . • 1 . . A A ava musaı o ur o maz gemının d•v• . . k"t·· ld 
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nun yu:ı e

83 
sınüı: .. .ustnihsaya o

1 
odm

1
o ı Amerikalılar bir yere gittikÇ<! da· ye muracaat e e~ .erı.n yuzde 50 sının edilecektir Fazla ılan verme ıgciıh~ ıçm1 edmı 

lerinin yüzde nu ı e yor. h ",k 1 ddA 'h zlarla daha lehte rey vermesı ıcap eıtmektedir. · tuna deve ve kağıni ter o un u .. 
üh' ~ kı . a mu emme ma ı cı a , .. . b" .. k 1 Bu ~ihsalin m ım ,-r A smı yıne mükemmel istihsal sistemi ile glıriyor Bu neticenin komun.ıstıerin milisten Şarlo, bo§a güreşinde Oltasının ucunda uyuce yem ~ ~ 

Amerık.a tarafından istıhlak olunmak- 1 B 1 1 be be daha yüksek kif k:almalarrndan ve hır siyasi buhran . (A A.) c;ı. li duğu için istikraz baş kumandan gıbı 
'k b' k ar. un aır a ra r . Saınt • Sebatien 10 • - .,..ar 

tadır. Fa.kat Amerı amn ırço sana . . . bü ilk çdmnasından korkan bırer mürtecile- t • • karşlandı. 
yii de daha fazla harici piyasalara bır yaşayış sevıyesı,. dah~ . Y rin tereddüde düşmelerinden ileri gel Şaplin, Fransanın Bako sahıllerınde Liberalizm zenginin arzusu oldu· 
istinat edtyor: Yazı makineleri, zira- kazan.çlı, daha. sdı~ı~ şe~aı! gelıyf?r: diği zannolunmaktadır. bulunmaktadır. Geçenlerde yerli mat ğu için (Yarın) avuç açtı. 

. t ikl tl d"k' Amerika medenıyetının ışçı şere ını . . . . v. • • • d 1 .1 at aletlerı, mo os e ~r, 1 ış ma· - .. .v. . h Alman naz1rlar1Berllne döndUler buat cemiyeti tarafından tertip edıl- Para getırdıgı ıçın ıskan a aı e na 
ki .ıelcri, otomobiller bunlar arasında ~n d~rece yukselttıgı de ayrı bır a- Bertin, 10 (A.A.) _ Başvekil M. miş olan bir huğa güıreşmesinde hazır muna isterlin yerine kullanıldı. 
dTf kıkattır. . .. * ,.. * 

• . . A d dah sk· medeniyete Bl'üning ve haricıye nazırı M. Kur· bulunmuştur. Meşhur toreadorlardan . . . . . 
Bu vaziyetin netıcffi olarak Amerıka vrupa a, l : e ı . d . tl tiyiis Romadan Berline dönmüşler- Lalanda Barrera Bfenvenida ve iVI- .§ımdı hır kanunun bır maddesi ~~· 
ecnebi memleketlere ve beynelmilel ik· mensup olan ar u yenı me enıyc e d" ' ' tüm bunların üstünden sünger geçırı-
tısa di münasebetlerine başka bir kıy- temas ederek ferdiyetleriıni k~ybetm~ ır. Ial~anın programda i~imleri va~dı. llk yor. Maziyi bir varmış, bir yokmuş 

. . . ten korktukları için bu yenı medenı- Veda telgraflar1 bugalarmı Şarloya ıthaf ettıler. O . . . 
met vermektedır. Halbukı Amerıka . R 10 (A.A) M. Br" · g . . 1• halıne getırıyor. 

k _,_ b' k d tam bir yete mukavemet etmek istıyorlar. oma, · -:. d . ~nın ' da her birine üzerine birer ıthaf ke ı· Elinde tıraj keşkülü rejimden, na-
ço ycaıam ır zamana a ar 0 . . A A 'k da Duçeye şu telgrafı gon ernuştır · . k t ' d 
muhtariyet içinde ya~ıyordu. Bugün nun ıçın vrupa merı anın - "İt 1 . f' ver to kl. mesi yazılı gümüş birer sıgara u u- musa kadar her şeye sataşan a amın 

-s • ha yüksek tekniğinden korkarak ken ayanın mısa ır se pra arı . .. .. . d • 
ise iş değişmekte ve Amerika harıci dini ka betmeden Amerika usulünü nı terkederken, mazhar olduğumuz su verdı. son sozune b.ız .~n .. cev~p 'rı ar olsun? 
piyasaların kendi. mallarına karşı ka· ve teçh~tını almıya, ayni zamanda hüsnü kabulden mütah~ıl ~ükran Halk Şarloyu tanıyarak alkışlamış "- Ilaydı buyuk u;;DRI ETEM" 
panmamasını temın için çalışmaktadır. ruhunu zayi etmemeği istiyor. hislerimizi size arzetmek isterım. Ta- tır. 

Amer~ Avrupaya ham ve yarı Altmış sene evvel Japonya, rihi ve birçok hatıralarla dolu bir ma-
bam maddeler gönduiy~r ve bu?l.a~ Avrupa karşıSlnda ayni vazi•yette bu halde sa1!1imi s~re!t~ cereyan etmiş s • d ı ı ? 
Amerika ihracatının. yuzde 47 ısını lunuyordu. Japonya, Avrupalılaşma· olan mükalemelerımızın,_ ya~?ız Alman urıy e e ne er o uyo re 
teşkil ediyor. Amerıka bundan başka dan asrileşmeğe muvaffak olmuştu. ya ile İtalya arasmdakı munasebatın 
Avrupaya makineler göndermekte ve Acaba bugün Avrupa da, Amerika inkişafına değil, ayni zamanda istik 
onlar mukabilinde Avrupadan birçok lılaşma.dan asrileşebilece:k mi? halde mutelif milletler.a~asındakimü Hudutlarımız 
mamulU almaktadır. Bugünün mühim meselesi budur. nasebete Jayetegayyer ıtim~t esasına 

karşısında erme
tesis ediyorlar Avrupa hariciındeki memleketler, Onun için Amerikanın tevessüü me müstenit bir mahiyet iz~fesıne. h~dim 

Amerika sanayiini alıyor ve buna mu selesi en mühim siyasi meseleler arası- olacak manevi kuvvetlerı.n. de ınkışafı 
kabil ona iptidai maddeler veriyor. na girmiştir. · na medar olacağı kanaatı ıle avdet et-
Cenubt Amerika bu memleketlerin ba ômer Rıza tim . ., 
şındadır. Amerika, sanayiinin yUzde ee> M. Kürtiyüs, M. Grandiye şu tel-
71 ını buraya gönd~rmekte ve ithal et Bulgaristan da ne ka· gratı çekmiştir: .. 
tiği iptidai ma~delerle tarla mahsu- . } r? :•zatı devletleri ile !tal~a ~ukUmet 
ıatmm yüzde 75 ıni buradan almakta- dar pamuk ekiyor a . . reısinin çok dostane bır mısafırperver 
dır. Pamuğun, diğer mahsuller ~ıh~? lik ve samimi bir dostluk damgası 

Bundan başka Amerika lngiliz do- fazla istihsal yüzünden,. ~iatça dıı~u vurmuş olduğunuz lusa .ve fakat isti: 
minyonları ile vasi mikyasta temas e· ğü malUmdur. Onun ıçın Bulg~rı: fadeli ziyaretimizin hıta~a erm~ 
diyor ve bunlara otomobillerini ve sair tan gibi pamuk. piyasasına yenı gı~ mün~betile gerek beyneJ.mıle.ı teşrı~ı 

1 .. deriyor ren bir memlekehn son senelerde pa mesaı sahasında ve gerek mılletlerı-
eşya arını gon · . . 

Bu mülahazaların vereceği neti- muk zer'iyatını şayanı dik'kat bır su· mizin arasındaki münaırebetler sahasın 

dok Cu asırda İngiltere ve rette arttırması, hayretle karşılan- da Almanya ile İtalyanın sulh ve ci-1 ce, on uzun ' . 1925 t uk . d . 
d .. ··ıd .. v.. veçhile Ameri- mıştır. Bulgarıstanın e pam hanın iktısadi siyasetı namma aıma 

Almanya. a ~or.u u~ t vessü i.htiya istihsali 448 ton, 1927 de 749 ton, müşterek faaliyet misalleri gösterme-
kaıım yırmıncı asır a e 1929 da 938 tondu. Bulgaristanm ce· ]erini samimiyetle temenni ederim . ., 
C'lnda olmasıdı~. A vazi et Ame- nup k.ıSl!llllarmdaki iklimi şerait pa· iki hUkOmet birleşecek 

. Acaba. bu ~~ısa~ı Y ibi te- muk zer'iyatına muvafık olduğundan Berlin, 10 (A.A.) _ Prusya başve-
~am~ sıyasetı il.zerınde ne g Bulgarlar, fiatlarm dUşük olmasına kili Braun Prusya ve Rayş hii'kumet 
suler ıcra ede~ır? . . .. rağmen pamuğu en müstakar 1?a~sul- )erinin tevhidi imkanlarını Rayş hü-

Avrupayı de~ınden derıne. düşun· ter arasında bulundurmak ıstıyor- kftmetile müzakere edecektir. Bu hu-
düren bu meseleyı muf:ı.:sal hır sur~t lar. susta Prusyada reyiama müracaat edil 
te tetkik eden meşhur ıktısatçı Şı? Bulgaristanda pamuk istihsalatı- mesi muhtemeldir. 
frid aşağı yukarı şu cevabı ven- nın mütemadiyen artmasıına rağmen Berlin, 10 (A.A.) _ Reisicümhur 
yor: pamuk ithalatı da tezayüt etmiı;tir. Hindenburg matbuat •emirnamesinde 

Bu yaziyet . Ame~~anı~. iptid~i 1925 te 6 ton pamuk itıhal eden. ~ul~a- yaprlan tadiHHr rnübeyyin k~rarnome 
maddelere karşı sıyasetını degıştirmış ristan 1929 da 1735 1930 senesmın ılk yi isdar etmiştir. Yeni emırnamede 
ve onu bu iptidat maddelerin bir nrsfında 1180 ton pamuk ithal etmiş- her hangi bir gazete de resmi bir he

kimse taraf~ndan inhis~r ~ltma alın tir. . yannamenin veya cevabın neş~·i~i is
mamasını temıne sevketmıştir. Bundan Bu rakamlar, Bulgarıstanda men teme saHihiyeti temerküz ettırılmek 
·dolayı Amerika beynelmilel işlere ka ı;at merkezi olan Lankaşayrin yakın tedir. Bugün beyanname ve cevapla
rışmak mecburiyetini hissediyor. Bu şaf etmekte olduğunu gösteriyor. rm neşri memleketin yüksek maka~a
siyaset Amerikayı dünya piyasasları Bllilldan dolayı lngilterenin mensu tı tarafmdan Reich dahiliye nazın ıle 
ile çok yalrrndan alakadar olmağa ve cat merkezi olan Lonkşayerin yakın itilaf edildikten sonra istenilebilecek· 
Amerika ticaretini diplomasi yolluile şarka mensucat ihracatı çok tenakus tir. 
himay~ye sevkeıtmiştir. etmiştir. Bu vaziyete yalnız Bulgaris Yunan donanmasında yeni 

Amerikanın bu iktısadi tevessüli- tanda değil diğer Balka:ı memleketle· bir torpito muhribi 
niiD deliilinden biri, onun ecnebi mem rinde de tesadüf olunuyor. Cenevre, 10 (A.A.) - Yunan hüku-

• 
nı köyleri 

Berat muhabirimizden : 
Suryede ve hudutlarımız kar

şısında ermeni yerleştirilmek ve 
yeni köyler yapılmak için ala· 
kadarları arasında bu günlerde 

yeni faaliyetler vardır. Paristen 
buraya gelen mevsuk malumata 
göre ermeni muaveneti umumi
ye komitası reisi Kalost Gülbenk
yanın Fransız resmi makamatile 
bu maksatla dikkate şayan te

masları olmuştur. Ezcümle bu 
komita reısı Fransız hariciye 
nezaretine davet edilerek me
zunen Pariste bulunan Suriye 
fevkalade komiseri Mr. Poson 
ile uzun bir mülakattan sonra 
madam Gülbenkyan, Mr. Poson 

ve madam Poson şerefine bir 
ziyafet vermiştir. Bu ziyafete ha

riciye nezaretinden bazı mühim 
zevat ile İran sefiri ve komita· 
nın idare memuru Malejiyan iş

tirak etmiştir. Birinci içtimadan 
sonra ikinci bir içtima daha ya· 
pılmış ve bunda Cemiyeti Ak· 
vamm muhacirin reisi Max Ro
ber ve bank katibi Gonson, Suri
ye murahhası Paşalyaa bulun

muştur. ikinci içtimada ermeni
lerin iskanı hakkında müzakere 
cereyan etmiş ve Suriye muha-

drlerinin iki sene zarfında ki· 
milen Suriyede köylere ve şehir· 
lere iskanı ve Yunanistanda bu
lunan muhtacı muavenet ve iş· 
:ıiz ermeni muhacirlere yardım 
yapılması takarrür etmiştir. A· 
mik ovasında yapılan ermeni 
köylerine ilaveten Paraşan ismin-
de yeni bir köyün yapılması ve 
bundan başka daha sekiz köyün 
inşası kararlaştmlmışbr. Bu mak
satla muavenet komitası 1500 
logiliz lirası "aba vermiştir. 

Kari mektupları 

Tramvay niçin 
durmadı? 

Karilerimizden biri yazıyor· 

Geçen pazartesi günü ~kş~mı 
gece yarısı Beşiktaştan Kopruye 
geçebilmek üzere Akaretler mec

buri tevakkuf mahallinde son 

tramvayı bekliyordum. 255 No.lı 
arabayı işleten vatman ve bi~et 
memuru tramvayda yer oldu~ 
ve kendilerine seslendiğim halde 

mecburi tevakkuf mahallinde 
durmadan geçtiler. Yalnız bir 
tek kimse dahi olsa tevakkuf 

etmek vatman için mecburi idi. 

Bu bapta kumpanyanın nazarı 
dikkatini celbetmenizi rica ede-
rim. 
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Bu 

tahese• 

rl oku· 

mak far· 

satını 

kaybet· 

meyiniz. 

Ek a i k 

nUshala-

rınızı 

her za• 

man lda· 

rehane • 

mlzd en 

tedarik 

edeblllr· 

siniz. 

Hz. iSA frikamızı okuyunuz. 
ffz. 

l S A 
KiMDiR 

Hayatında ne 
yapmıştır. lsa bir 

mesih mi, yoksa siyasi 
bir Lider midir? isanın Kay-

serin hakkını Kaysere, Allahın 

hakkını, Allaha verin sözü, ne de-
mektir? Nasıralı isayı Roma muhakeme 

etmiş ve kendisini idama mabkftm etmişti; 

tsanın muhakemesinin zaptedildlği muhakkak; Fakat bu 
evr ak nerede? Ne oldu? Klisecllerin bunları or

tadan yok et melerine sebep nedir? ısa bir- sihir-
baz mı idi? Hemen hemen biltiln hayatınca 

ni~in kapalı konuşmayı tercih etmiş· 
t ir? Kliseciler in isa hakkında ya· 

zılmış bütün eserleri satır 
satır okuyarak işlerine 

geldiği gibi tahrif 
etmekte kast-

ları ne 
idi? 

o 
Gazete• 

mizde 

devam 

eden bu 

kıymetli 

Tarih e· 

ser 1 n in 

a sil mev 

z uuna 

d a ha 

bir kaç 

gUn ev· 

ve l g iril· 

miştlr. 

o o 
Blltün bu hakikatleri, Avrupa dünynsın.«!a bir bomba gibi patlıyan Pr ofesör EiSLER'in eserinden 
Türk eye eviren ve t avzih eden OMER RIZA Beyin tefrikasından ö "' reneceksiniz 
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1 mkaye 1 Aşk, ölüm, izdivaç 
1 

Gerıç kadın, başını parmaklrkn da Jclalin kalbi çarptı .. 
yad;. nirp.kleri yarı iirtülti gibi idi. - Ne demek istiyorsQn Asım-:' .. 

- Bahiıe gece oldu kalkalım. Çok ısrar etti. Çok zorladı. Asım 
Gözlerini biraz açtı. Başr.nda bin- ne bir kere ona baktı. Ne dinledi. 

lene gürültüler vardı sanki. Deniz bu Ne de cevap \'erdi. 
ak§am ne rüzeldl. Ay sularda yanan 
bir avize. 

- Asım dümeni bırakıyorsun .. De 
li mi oluyorsun dinle bfni.. 

Kadın cevap vermedi. Yalnıı göı Ellerile kotranın kenarına sımsıkı 

Avcılar Arasında 

Tüf ek ölçüleri bahsi 
Salt Sallhattln Beyden .. kip Memduh Beye 

Arslan avına giderken - Londrada yap
tınlan sllAhlar - Uşak avcılar ktftbil 

reisine cevap 

BORSA 
11 
Kambiyo 

1 lnrfliz lira11 Kr. 
" T.L. muhhlll Oo1ar 

M • 

• 

frank 
Liret 
8elıra 
Ora hm 

lı. Frank 
Leva 
florin 

lerfnoi su•lardan ayırdı. Ve Ferlduna sarıldı. 

haktı. _ Asım ... Kabahatim yok. Karde- Kardeşim Şekip: Makalende diyor dan, dan, diye araba vapuru gibi bu- •• 
Gnç titredi. şimin saadeti için Ekremle konuştum. sun ki. Sait kepi bu bah9j açmuay. calar. Siiratli çalmak arzu eder am- • • 

Kuron 
~llfnı 
Peıetı 

Mut 
Zloti - Gitmlyelim mi Be.bire! . Eğer e\'lenmnlerse öleceğini söylemiş dı. Ben de diyorum ki ke~i ftn de bu ma yapamaz.- Bugün ağır atanlar· 

Bahirenin ince dudakları bıraz tt. Asım .. hana &iinah.. bahsi açmasaydın, iyi tüfek atmasını la, süratli endaht edenler ayni \aıi· " • 
mii8tehzi kıHıldı. arzu eden bir (amatör) her şeyden yettedirler_ ltalyada bilhassa Fran· tt1 l.ev Karus 

renıO 

G Asım kotrayı, iifftüne yorgan çe· ı 1 llrt llmı Dinar 
- .itmek istiyorsun öyle mi? k r gibi kti K hold 

1 
enet endaht usullerini kavaidini n sada (Dauville) ,.e (Cannes) de bir· (moneç Kurus 

Masaya tutundu. Kalkmak i~· e ç.e .' ay u .•r. . . bilhaMa (style) bilmesi şarttır. Bunlar çOk (Tirauxpigeons) mü6ahakaları gör 
di. Kalkamadı ve yine iskemlesine Erte~ı .gün lclalin e~ı~e ıkı. kart okumak ve gÖMMkle olur, makalenin düm, canlı güvercine ve pilaka atan 
çöktü. geldi. Bırı Asımdan lclahn aıleslne ölçü bahsinde diyon;un ki: Bir 8"· müsabıkların hepsi son derecede sil· 

Daha neYmit ,.e daha mecal.siz bir yazılmıı iki Uç satırdı. cı iyi tüfek atabilmesi için muhakkak ratli endaht ediyorlardı. Ve höyle 
8f91e: "Kızken sizin temiz asaletinize vücudüne göre tüfeğin yaptırılması atma.k mecburiyetindedirler. Muvaf· 

- Tut Beni Feridun kalkayım dl- ,.e benim lekesiz a"'ıma kirli bir dam- elzemdir .. bunda elbette yerden göğe fak da oluyorlar. Zira başka türlü 
y•, mırıldandı. Feridun sokuldu in- ga ''urdu. Onu artık bekle-meyin,, kadar hakkın vardır. Vilcude ~öre müm«ün değildir. Bugün sen ve &e· 

et çenesini büyük parmaklarHe kaldır Öteki Ekremden lcllle yaıtlmıştı. yapılmış bir tüfekle atışın çok kolay ninle beraber olanlar bu şampiyonla 
eh. Genç kızın yUzü ateş gibi yanıyor· "Hanımefendi laşacafı tabiidir. Tüfek bana uymu· rın tüfek atışlarını görecek olurlar-
du. Bana Ferhundenin pürümü7. aş. yor diye süzUcülüğe, atır endahta sa A.- Ne fena, ne acemice tüfek ab-

- Bahire-c:iğim ... neden hırçınlık kından bahsettiğiniz dakikada bfn de da lüzum yoktur. Ben burada birçok yor, bu ne telaş diyeceksiniz fakat el· 
ediyorsun? ayni mukabil hisleri taşıyordum. Bu avcılar bilirim ki tüfekleri kendile- lerinize tüfefi alıp da onlarla bera· 

-.. ikimiz için yaptığınız büyü4c iyiliği öm rine uygun değildir. Fakat Şiıntek her müsabakaya kalkacak olursanız 
_ BenLm 0 kadını seYmeme imkan rümilı oldukça unutmıyacağız. lki üç ıibi atarlar. Eter bir atıcının birazcık canlı güvercinin ne bir tüyünü kapıabi 

nr nn? Söylesene? babamın, annemin güne kadar Ferhundeyi i9temete ge1i istidadı varsa kendiai.ne uymıyan tüfe lirsiniz ne de piliktan bir toz çıkara 
istediği bir kadın. Ben onu sevmiyo- yor6m. Hürmetlerim hanımefendi.,, le uyar w mükemmel surett" en- bi1ir8iniz. 
rum. Beni evlendireceklerine gelin. f df a daht eder. Abamaz. T.Ofek ölç~- Bu iddialarımın maksadını yanlı' 
ce ••• Bu olacak şey değildir. imkansız· z V Ç stt nasıl alınır? Ben Afrıkaya bu· anlamayınız. Ben de onlar ribi ata-

Nukut 

ı lsıerlln (lnıcllhtı 
ı Dolar ( Amerika) 

20 Frank [Franıı.ı 
ıo ı.ıret [ ltalya 
O Frank Belçlka j 

Drahmi (Yunan 1 
Fraut l ls\·lçrel 
l.eva Bulgar J 

ı Florin (ı-·eıementJ 
ıo Karon [Çekoslovak] 
~ıhn~ AvaaturyaJ 

1 Pueıa f lspaııyaJ 
ı RanmarklAlmanya] 
ı Zloti Lehistan 

1 Penıö Maurlıtan 
O Ley [Romanya) 
o Dinar Yncoslovyal 
ı Çevoneç Se\")'et 

Altın ~ Borsa 
Mecidiye \ harici 
Bankonot 

dır Sen ken-dini ~ boşuna Uziiyor- Hayriye Hanım Binbaıı Ahme-t yUk a\.-a giderken Londrada mefhurl nm gibi bir dUtünce hatırımdan bl· 
nn Hem kendine hem bana yazık e- ~yd~ .. kalan şimdi~i ot~r?u~~ evle (Holla.nd) stlih fab~i~a~ına iki tUfek le geçı~miştir. Benim için (ideal) 
diyorsun. Haydi kalk. çıkahm. Bak ki, buyuk ev, Lllelıdeki tkı dükklna ıbıarlamıştım. Bu üu sılih da ş~şha- 0 gördüiüm şampiyonlar derecesin- ·-=~~~==~===~~~~':
bizden başka kimse kalmadı. Hııydl. ,.e emniyet sandığındaki deste deste ne id1, fabrikanın endaht sahuında de tüfek atmaktır. Onun için çahtı-

Yiyecek 
Toptan Hatlar 

r.enç kızın koluna girdi. Bahire paralara sahip olduğu zaman 50 yaşın uzun tecrübel~~den.. sonra kollarıma rorum. Bir sene zarfında elime not 
lfSini çıkarmadı. Yalnız ayrılacakları da idi. ve ~ynuma ıore tufekleri yaptıl~~· kadar fişek geçerse az, çok süratli 
vakit Ferldurıun ellerini tuttu. Uzun Merhum kocaarna çok ağladı. Ha- Bu ~ıllhlan omuzladığım zaman, goz üslOpta endaht etmek rayemdir. 
uzun sıktı. Ye onu en çc>k se\·dili yatını beş vakit namazla hatta üç gez arpacık, -~·e .. e~aht .nokta."lı df'~hal Kardeşim Şekip. Beraber çok avcılık Et. Sebze • Meyve 
dakikalarda olduğu gibi ba ını yibüıne ayları da beraber tutarak oruca has- kola~hkla roıume ıeh~ord~. Yaınız ettik. Yine de edeceğiz, benim nasıl Et - <Ki1011u) Da~lıç: 54,60 50.70 K. 
yakla~hrdı. Ye saçlarını genç adamın retti. KAbeye de &itti. Artık ma- fahrıkanın endaht mualhminın arzu et tüfek attığımı bilirsin. Nazarında b; l\ımcık: 46,80-54.70 K. Karamın. 46,80-

dudaklan arasında kaldı. hallede ismi binbaşının Hayriye tiği gibi süratli kurşun atamıyor- veyahut fena fakat hiçbir zaman tellt ~~~ıü~2~;~~:~2kK~~:a:~6l~K1!: 
• * * hanım yerine hacı hanım olmUftU. dum. Onl~r.ca matlup olan şey, kur ç., acemice tüfek attığımı gördüğü 27,30 ·S2.ô4 kuruş. Manda: 

19
,
50

. Sl.20 
Gece bir arkadaşı geldi. Onunla Mahallede onu herkes müalUman şunu bile sızın . saçma attığınız tarz nü zannetmiyorum. Uşak avcılar kuruş. 

ıeç vakte kadar oturdular. Arkadaşı ve müttaki bir kadın olarak tanırdı .. dan daha sO~atlı atmak idL Buaiin klUbU reisi muhterem Dotan Bey se Peynir _ Beyaz yaglı 
625 

den 
750 

tam ayrılacakları zaman sanki birden Yalnız haaiallğini söyliyenler ~oktu. maalesef ismı hatınmcla olmıyan ° mu nln dUşUncelerine i!tirak ediyorlar. kuruşa kadar. Yanm yağlı I7·Jf okkalık 
bire bir şey hatırlamış gibi durdu. Hatta kapıya kadar gelen bir dUtmUt allim seksen. ydarda .mğ'esafkedi e ylnnki Seni tebrik edfrorlar. Süratli a· teneke 400·550 K. yağsız 11·12 okkalık · ı bt d k ıı:.o d ı il "-• dili yarda dahihn e geçtı ı va t anea • 'Ve ona annettlnın duyanuyaca ı r ka ını ucal'l.n a çocugu .ınr m .. . .. .. tıcılara acemi, (sapı sıkıcı) tar diye teneke ı 50-200 kuruş. 
1tsle fısıldadı. ekmek bile vermeden nasıl kovduğu doı: sanı3: ıoze ~o~en ~~an cesa· gUııel, ho~ bir tabir kullanmış. yal- BUben CDolmalık)3,50 .5·6. 7 kuruf. 

- Haberin ,·ardır her halde Ba- nu söyliye söyliye bitiremiyorlardı. meti~dt hır .hed.e~ın ıstediğı noktası nız kendi hesabıma bir noktayı kabul (Sivri) 3 - 4 K. Tazefuulyea Ycfll 
bire. Feridun bugün nikahlandı. Onun Bir gün karşı komşu Emine Hanım na tüfektekı ıkı kUIJunu d.a. tak, etmiyorum. Helecandan gözleri kuou barbunya 1 J-12 kuruş. Kırmııı barbunya 
zaten seninle uzun müddet yaşıyamıya Hayriye Hanıma geldi. Uzun uzun, tak diye r.apıftlnyordu. Bu ışi burtin röremu ki diyorlar. ~n de süratll 22 - 23 K. Ayşe kadın 12 • 13. K. 
catı belli idi. Öyle ya. ailefli çok baş bap konuştular .. ltk önceleri ıüzllctiJ.erın bir avuçdsa~ma ile yapa· tüfek atanlardan oldulum için bu he Asma kebekı (Adedi) 8. 10. 13 K. 

· . . . . bileceklerine şüphe e erım- Kebek ı 4-5 6· 7· kuruş. 
zengın... Hayriye Hanım serttı" cıddi ıdı .. Emf- -L yecan aözünü biraz tuhaf buldum. Do te 

0 Ultlm ne hanım yalvanyordu" Sonra Hayri- Geçen 1tferkl _!'-aı.~nde açara a- Hiç tüpbe y<>k ki avcılıkta helecan m• • 1 kk•sı 3·4 • 5 • 6 lcuruş . 
.. .. d b" t '---il be trcıhktan bahsede..-..en goı, ıez, nrpa- ok ..;a.1• bl di B u ... diyebl- Bamye: 4 • 6 ·7·8 kurut Pethcenı 

Ya Asım kedisine inanmazsa? .. y.e ':'anımın yuzun e ır e~ ın . cık di~ kullandıtm tabirde fahto et- ç ze.-a ı . r şey ~· ~gı.m 1 . 2 • K. 
Bu dütünce leli.il çok sanııtı. ~na bu hrdı.. * "' • tiğinf yazmıttnn. Kardefim Şekip kız· lirim ve idd.~a e~enm kı, bu he!e- Meyveler 
m~Jeyi anlatmağa. kara~ verdı. F~- senden böyle bir iddia beldemi canh ve serguzeşth avcılıkta benım Çavu' Uzumu : 20 . 25. Çeklr--
kat ö~·le üzülüyordu ki. Eger Asım bıl· Mahalle komtuları her ,eye ina- ma, . .. . idmanım birçok avcılardan fazladır. dekalz: 18·20-22 1\ Eren kermutuı 

. •. 1 1 k h h yordum yıne ayni tufek f abrikuın . Ö meden, kendisinden dınlemeden !'oyle nırlardı da a tmış ı acı anımın ' . ,,
1 

i . t übe Aslanla fille, yaban mandasıle, kar- 20·23 kuruş Fındık: 18 kuruş. veaı 
""'l . d b 1 <lA yafilınd ki da saçma tüfeA er nın atış ecr • ' b' a 7 l\u c:..-u-ıı oo as 28 30 35 K nen sözlere inandıysa . ''l'i u yenn e u unan ~., :i' • a . . . .. .. Otuz be arda mesa· şı karşıya gelen ve vuran ır a\.'Cı· · ruş yu•&a : "'~-~ • · 

tc.'lal kalbinin acı acı yandığını hiıı1 uçarı çapkın Sadıkla evleneceğme •· lerını 1~~~~m. t~ kare') ~ az ha ük nın ıdnirleri kunetlidir zannede· Aydın demir vollan 
tf nanmazlardı fcde, (.,_ız nw Y Y • • d .. .. d f fl1 

ee ı. • • * Halbuki .Havr· ... Hanımın keyfi bir hedef var. Bu hedefin fçfnd~ mil- rim. Yıbı:mıkoktul.zğ at.~fmkonum .e~·-·ır- Müdüriyeti umumiyeaindenı 
. - . fi d a t 1 kllıyan ır e 1 e u e çevırrdgım ı . . 

Kotranın içinde yalnız ikisi var- ne payan yoktu. teadd~ ve etra •;ın a. hnk kol.:ra vakit kendimi kaybedecek kadar ace· zmır Aydın d~.ıryolu hi~daran 
. k asının arzusi elektrık vasıtası e sıya e ı ce- • alelade altı ayda yuz kırk yedınci iç· 

dı. Bır hafta sonra oc • t' d b" hedef peyda oluyor milerden olmadıgn:ıı elbet de sen ti . . . i l"T' . . i 
- Daha açrlahm i&ttr"8en lrlil. le Paşabahçesine bir yahya taşındı- ~al~ ü~ el ıratıcı tüfe"'i omuzla; de takdir edersin, binaenaleyh bir ~aıd~fmuml ıy~~ınil eytu uln2 Loyırmdııı dne 

p k. . t dığrna beraber " ,U8 a ınan A musa ı sa ı gun saa n ra a 
D t ~ t .k. t fında sıçrı l~r'.I O a; emı"ıye san kledildi omuılamaz hedefe patlatıyor, alt mı, ku.a olur diye korkmasınlar... Hem Old Broad Strette 100 numarada klin 

en ~"le ra;:nd ıf ı I ara .. d" ün gıttı er. ara ar eve na . ü9te mi, sağa mı, eola mı vurdu. de onların zannettiği gibi bir nvrı Winchester Housete inikat edeceği 
yor n le daa ' ~ 'ld' e. a. arh. ,·ucd~ und Hayriye hanım namazı, orucu Ttifeğin kundağı ona gire a.yRr olu- Uşşakta müsabakayı kabul eder mi'.'. ilan olunur. 
sulara ka r ığı ığını ıs"e ıyor u. t k tt' .. ı d. 'yindi kutandı kk D 

D . k d h · - b ak· er -e 1
- sus en 1 gı ·• · nuyor. Sonra baJuyor"8Un ki, hedefe Burada muhterem dostum Ha 1 0 Ruı.namei müzakerat berve,.hi iti· 

- enıı ne a ar ırçın u n· Ü k • . i . 1 • ~ 
. . A ? ır g n ocası ona· muntazam isabet ftttrm yor. tan Beye cevap vermış o uyorum. dır: 

şam değıl mı sım. .,. . .. b' rt a ya . · ş k. ·· 
d d kl k ld . c· 1 - Ştşhde guzel ır apa ım n · Omuzlar omnlamaz ttifetı patla· Görüyor90n ya kardeşım e ıp, mu 1 - Heyeti idare raporu, 2-1931 

. ..Aaımın u a arı 'bı~rı 1 ı~ı· '
0

.zd. ~ parı1~ Bir katında biz otururuz, Ö- tıyor hedefi de her defasında f'rta· nakaşamız biraz uzun siirdü, hunla· senesi haziran gayesine kadar olan 
rı bırer ateı> parçası gı ı a e" ı ı ı. . .. k' . •- hayatı ' lil d n-11 . . . h 

t h . . . . d teıkılerını ıraya verır, soeyellC • lryor SUratle endaht usu n e ,.., rın henai kendi .. erçevesı ıçınde ka- esabatın tetkiki, 3 - Şirketin nıua-
Yanıyor tu uşuyor ıS8ını verıyor u. . i h h · . . r~ , 

S 1 r hırçın olursa söyler lclal. na atılırız dedı. Hayr ye anım a- gözler açık atılır. Dünyanın en bü- hr. lleri geri yazdığım söz kalpleri· melatı umumiyrsinin tezekkUrü. 
; u ak di kendine mırıldanır gi yatından çok me~undu. Razı oldu y6k şampiyonları da böyle atarlar. . d . b akmıyacağını zannede- işbu içtimaa iştirak etmek arzu e-

h. ·ı'f. onratfen hatta apartıman lçın beraber gi.ttiler. lki gözü açık süratli ateş tarzı böy ~ıı e ~z ~na hiç cevap yaz.mıya- tlen hissedaran tarihi içtimadan lla· 
ı ı ve e 1 ı. h ldukları zaman Yer beğendiler. • ~abil . emnıyetten ledlr. Göz. gez. arpacık diye nişan rı'::; Ş;i çiğim. 14'akat sen ötede kal on dört gün akdem hiaee Hnedatı· 

- Su ar ırçın ° alınan paralar kafı gelmı)·ordu. l.lle h b ·· k.. (kla ra ım P nı Londrada Old Broad Streette 100 
büebiltün güzelleşirler güzelleştikçe tideki d\HlkAnlar biribirini müteakip :~;~trc~~::. ty!~~z~okt~~un ;.,,tu~ beride Saidi ma! e~ti~. ~nap vermi· numarada' Vinchester Hou~e kUibi u· 
bUshUtiln kalbe girerler. Mtıldı. Sonra e81d oturduğu n kiraya tekrar ediyorum. Çok ric~ ederim. ı yor demipln. :senın el Ç<> defa da mumiliğe, lzmirde şirket idaresine. 

Başını lclale kaldırarak: ,.erildi" Bu &Müme dikkat edilsin. Telaş a- (Şah) oynadık. Mat .o dum. Matta ~t- lstanbulda Osmulı bankuına tndi 
- Sular çok dalıah olursa kor- Sadık bir gün karısına: cele ile silrati hiçbir zaman bir ara- tim. F~kat bu defa~ı oyunda wnın etmelidirler. Tevdi edilecek hisse at· 

kar mısın lclAI'.' - Sev&ili karıcığım sen yorulma ya kanG.trrmıvahm. Ben demek isti· Tabyenı ~ğenmedım Sen hep (atı) nedah için alınacak makbuzlar hini i~ 
- Sen yanımda olduktan sonra . .. .. . . • d . -s ., müdafaa edıyorsun. t' d 'b d·ı kt" . . . dedı. Butun ışleJ'lt ben ıdare e tyım. yorum ki sizin ağır, yanş yaptı·! . . . . . ıma a ı raz e ı ece ır. 

hıcbır şe)den korkmam Asım.. . Sen rahat et. Havriye hanım huna i t süratle yamak, (Veıın) (Ruhı) (Fıh) unuttun .. A· Heyeti idare emrile katibi umumi: 
- Ben yanında olurMm kendını em büsbütün se'·lndi Kocasına daha bil· nıı.k edmn ye hl vbelr zaman acemi av- tı müdafaa edeyim derken (Yeıir) el- Hourd Of Glomop 

· . b T · ·· ı ·., ~ · ma sa ım ç . . . .. . 
nı)ette 1 ı~ın oy e. mı· .• . yük bir hararetle bağlandı.. 1 'bi t"f g·i daha omuzuna den gıdıyor. Dıkkat et, gozlerınden Win .. hester House 100, 0141 Broad 

lclAI tevap verıne başım ıgdı. er ar ıı • u e .. · ~ k. 'ğ' E 93ı . · . d 1 Sadık hesap kitap paranın ntlş· ·erle•tirmeden patlatmak delildir. openm t:ae ıpçı ım. Street London ,. C. 2, U th. July 1 Birkaç dakıka hıç konuşma ı ar. L • Y v 

D . rt d mediğinden bahsetti. Beş katlı apar· iddiamı yanlış anlıyorsunuz. av· 
enız a ryor u. . . . 1 b ao1.r 

R . rard ldal trman kolay kolay meydana gehr mıy cıhkta, acemilik telaş, ace e a:1"a 
- engın ~a ı · .. k' ·-.ı..u ti b • bir 
G k k rkmu .. ·ordu di. lki katı yapılmıştı ama.. ote ı şeydir. Silratte büıw t n as-a 

enç ıı o ., . t• . t' .. .. "yle en 
Amma. sanki bir kurt içine rirmiş katlara para ye ışmem1ş ı. meziyettir. Elbette avı gorup o ·· ı 

1ealbini kemiriyordu. Nihayet Aksaraydaki büyük ev daht f'dilir. Görm~den patırtıy.a tu· ---- Dl• tabibi ----
-Korkuyorsun ha... de satıldı. O akşam Sadık her zaman- fek patlatmak uemı avtıların )ap.~ı- 1 Suat lsmall 

· kinden daha neşeli idi. Çok içtL Ka- ğı bir hata, bir ku!'urdur. Bugun 
=·Yazık una .. Fenalık yapan. rısına da ~ok içirdi. Hayri).·• Hanım usta bir (piyanistin) piyano çal.ma!'ı·ı' Avrupadan gelmiştir. Yeni 

,.,atını Mkhyan kalp yerine bir kan biraz EıOnra sızdı kaldı. nı parmaklarının sürat ve emnl'•~tle Postane caddesinde ikbal kü· 
pılrtru tqıyan in&anlar böyle ufacık Er1Hi sabah, Hayriye Hanım e· tatlara bulaaıından anlarız. biri tOpaneai karşaaındaNo 8telefon: 

111 9"Dlarmdan korkar mı? bedinen yalaıı. olarak arandı.. ac.•i (piJ'uiatte) aotuı önünde ._l•_t_._4_1_S_6 ________ _ 

Sait Srrlcihattirı Hlllllehmer belosu 
Bu balo Büyük Millet Meclisi Reifİ 

Kazım Paşa Hazretlerinin himaye ~ 
l'iyaseti celilelerinde Büyükada Y•' 
kuliihünde 13 ağustos perşembe akf"0 

mı nri1tcektir. Biletler Yat kuJii• 
bünde satılmaktadır. 

Biletlerin fiatları: Bir hanım ve IJft' 
erkek için T. L. S. yalnrz btr eJ"l(,_ 
için T. ı. 3, yalnız bir hanım i9• 
T. L. 2. 



-----l!!!!l!l!ll!!lll!!l!l!!!!!!l!!!!!llll!!!!!!!!!!ll!!!!l!!!l!!!!!!ll!l!!t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~==--~~~~~~~~~ 7 - VAKiT 12Ağuslos 1931 __. 

1 Mahkeme ve icra lllnlerı 1 5. K. O. Sa. Al. Ko. dan 1 1 Devlet Demlryolları ilanlArı 1 
....... ----~---

Eıkitebir aile mektebi talebeleri için 200 takım elbise, 200 
adet kasket, 200 çift fotin 120 adet pelerin kapalı zarf uıulile 
mOnakaıaya koomuftur. 

M&ııakaaa 26 Ağustos 931 çarşamba günü 1aat 15 de Anka
rada Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

lıfUnakuaya iıtirak edenlerin teklif mektuplannı ve muvakkat 
teminatlannı aynı gfinde saat 24,30 a kadar münakasa komisyonu 

lrltiplitfne vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka· 

racla ve iıtaabulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. (1382) 

• • • 
SOO kile> yerli komprime kinin kapalı zarfla münakasaya 

konliafhır. 
Mtinakasa 26 ağustos 931 çarıamba günü aaat 15,30 da An· 

karada Devlet DemiryoJları müdürlilğilnde yapılacaktır. 
MOnakuaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu· 

rukat teminatlaıını ayni günde Hat 15 e kadar komisyon kl
tipJifine vermeleri llzımd1r. 

Talipler milnakasa şartnamelerini üçer lira mukabilinde An-
karada Te lstambuJda idare veznelerinden tedarik edebilir-
ler. (1421) 

• • • 
H. P: Mağazasında mevcut takriben 40,000 adet bot çimento 

çuvalları müzayedeye vazedilmiştir. Müzayede 17· Vlıl-3 l tarihine 
mOtadif pazartesi günü saat 10 da icra oluaacaktJr. Talip olan· 
lann bu bapta şeraiti anlamak üzere hergiln Haydarpaşa. mağaa 
zaıına müracaat edebilecekleri ve yevmi mezkilrda da müzaye· 
deye iştirak eyliyebilecekleri ilin olunur. (1567) 

• • JI. 

185 ton demir, 21 ton İsveç demiri, 45 ton muhtelif saçlar 
kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

MQnakaaa 28 eylül 931 pazartesi günü saat J5 te Ankarada 
Devlet Demiryolları müdllrlilğilnce yapılacakbr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupJannı ve muvak· 
kat teminatlarım ayni gi.inde saat 14,30a kadar komisyon kltip
lifine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde An· 
karada ve Jstanbul idare veznelerinden tedarik edebilirler. (1568) 

Ankara Vilayetinden 
l - Villyet çiftçilerine dağıtılmak üzere 150 adet sap ara

b111 satın ahnacakbr. 

2 - ihale kapah zarf usuliledir. Ağustosun 30 uncu pazar gü
nü saat on beıte Viliyet makamında EncUmeni Daimi tarafından 
yap .. '•cakbt. 

3 - ittirak için % 7,5 nispetinde banka mektubu veya mu· 
haaebei buauaiye •ezneaine nakten yatınlan dipozit akçem mak· 
buzunun ibrazı Jbımdır. 

4 - Arabalar dCSrt tekerlekli olacak icabında uzanıp kıaala
bilir bir vaıiyette olacaktır. 

5 - Demir dıngili ve demir şinah olacaktır. 
6 - Arabaların genişliği 1,5 metre, tulü 4 metreye kadar u

ıanabilecek ıekilde yapılmış olacaktır. 

Çorlu icra me-murluğundan: 1 - Ezine satın alma komisyonunca aıağıda cinı ve miktarı göı· 
Gayri menkulün ne olduğu: 741 dönüm terilen dart kalem enak milnaka1aya konulmuıtur. ihale zaman
tarlanın nısfı. 2 - Bulunduğu mev-
ki: Çorluda Marmara Ere-yli çiftli- lara hizalarında psterilmiştir. Gerek şartnamesini görmek ve 
ği arazisi dahilinde 26 parçada ceman gerek•e ihaleye İftİtak etmek iatiyenlerin muayyen zamanda mezk6r 
741 dönüm tarlanın nısıf hissesi şa- komisyona müracaatları ilin olunur. (133) - 141 
yiası. 3 - Takdir olunan kıymet: 
1850 lira<lır. 4 _ Arttırmanın yapı- Cinsi Mikdara Usulü ihalesi 
lacağı Yer ve tarihi: Çorlu icra da- Un 350900 Kapalı zarf 20-S.931 
iresi, 23 - 8 - 931 pazar saat 14 · 16. 
S - İşbu gayri menkulün arttırma Fa1uJya 32250 ,, u 24-8·931 
şartnamesi: 22 - 7 - 931 tarihinden Nuhut 6100 Aleni münakasa 27-8-931 
itibaren 930 _ 137 numara ile Çor 600 
lu icra dairesinde berkesin görebilme Börülce 6 " ,, 27-8-931 

Saat 
14,30 
14,30 
14,30 
14,30 

si i9in açıktır. ilanda yazılı olanlar • • • 
dan fazla maltimat almak istiyeuler Maniıa kıtaat ve müe11esat ih- saya iıtirak için de yevmi mez.. işbu şartnameye 930 - 137 numara ile 
JMmoriyetimize müracaat etmelidir. tiyacı için 667.800 kilo arpa kapa· kOrda 3. K. O. Sa. Al. Ko. mli· 
6 - Arttırmıya iştirak için yukarıda b zarf uıulile 26 - 8 - 931 Ta. racaatları i lin olunur. (148)-1471 
yazılı kıymetin yüzde 7 si nispetin- ıaat 15 te ihaleıi icra edilecektir. • * • 
de teminat gösterilecektir. 7 - J;lak Taliplerin tartnamelerini görmek 3 K. O. kıtaat ve müessesatr ihtiya. 
ları tapu sicilli ile sabit olmıyan ıpo- . h k 
tekli alacaklılarla diğer alakadarların uzere er gün öğleden evvel o- cı için 284.750 kilo koru ot pazarlrk 
iddialarını ilan tarihinden itibaren miıyonumu::ııa ve münakasaya itti- usulile 16 - 8 - 931 sat 16 da fha.lNi 
yfrmi gün içinde evrakı m~sb!teleril~ rak için de yevmi mezklirda K. O. icra edilecektir. Taliplerin şartnamesi 
birlikte memnriyetimize bıldırmelerı Sa. Al. Ko. müracaatları ilan ni görmek üzere her gün öğled~n ev. 
aks halde satış bedelinin paylaş~a~ın olunur. (143) - 1444 vel komisyonumuza ve münakasaya i•· 
dan hariç kalırlar. s - thale .tarıhıne ı:ı • * ak . . d d'$ 
kadar müterakim vergi ve saıre borç tir ıçın e muayyen zaman a. 
luya aittir, 9 _ Yazılan gayri men Marattaki kıtaat ve müesseaat 3. K. O. Sa. Al. Ko müracaatları 
kul. yukarıda gösterilın 23 - 8 -931 ıhtiyacı için 242.325 kilo un ve ilan olunur. (163) - 1524 
tarihinde Çorlu icra dairesinde satıla 9.798 kilo aade yağı kapalı zarf • * * 
cağı ilan olunur. (1517) uıulile 26 - 8 - 931 Ta. aaat 16 3. Muhabere alayından bfr tay Te 

Kadıköy icrasından: Bir deynin d.a ihalesi icra edilecektir. Taliple· 70 güçercin kıtaat ve müessesatı pazar 
temini için haciz altına alınan ayna rm fartnamelerini görmek üzere Jıtda Fatih Atpazarında 12 - 8 - 931 
ve karyola ve yatak ve sairenin satıl- her gün öğleden evvel komisyonu- saat 9,30 - 12 de satılacaktı:r. Jı'atih 
ması için müzayedeye vazolunmıuş muza ve münakasaya ittirak için Atpazarında bulunmaları. (156) • 1530 
ise de kıymeti mubaımnenesini ~ul- de yevmi mezkilrda Maraf A.. • • • 
madığından betekrar bir hafta müd· Sa. Al. Ko. müracaatları ilan o- Manisa ve civar kıtaat ve mü--. 
deıtle satılığa çıkarıldığından . del~ lunur. (134) - 1436 satı ihtiyacı için 117.400 kilo bulpl' 
llliye ve ihale, pol resımlerı •. •. • .. kapa]r zarf usulile 28 - 8 - 931 saat 
müşterisi.ne ait olmak üzere ta- K~ıa~a, S9:1ı~lı kıtaat ve .mueı- 15 te ihalesi icra edilecektir. Talip. 
lip ola.nlarrn 13 - 8 - 931 tarih·ine ıeıat ıhtıyacı ıçın 3.28.300 kılo ara ]erin şartnamesini görmek üzere her 
tesadüf eden perşembe günü saat .~3 pa kapalı zar~ usulı_I~ 26 ~ 931 gün öğleden evvel komisyonumuza ve 
buçuktll41 16 buçuğa kadar Kadıkoy Ta. saat 15 te ıhaleıı ıcra edılecek- münakasaya iştirak için de muayyen 
pazar mahallinde hazır bulunacak~ me tir. Taliplerin fartnamelerini gör- zamanda Manisa F. s~ Al. Ko. mira· 
mura müracaatlarr ilAn olunur. (lal

8
) mek. üzere her gün öğl~.den evvel caatlarr ilan oİunur. (145) _ 1551 

İstanbul yedinci icra memurluğun- ~o~ııyo1?'u.muza ve .munakuaya Ezinedeki kıtaat ihtiyacı için evel-
. dan: 11t1rak ıçm de yevmı .. mezkUrda ce kapalı zarf usuHJe mUnakasaya 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar K. O. Sa. Al. Ko. muracaatlan konulan 48 000 kilo arpaya verilen fi· 
v~rilen kıravat, gömlek, ve. &a:ir tuba ilan olunur. (142) - l443 at haddi J~yıkmda görülmedifinden 
fıye eşyqı, ı;ı.ehri halin 17 ıncı pazar- • • • ı i .. ak il 17 8 9•~ t 

,.tesi günu·· saa'>ft 12 den 13 e kadar açık a en mun asa e - - .u .saa 
, Manisa kıtaat ve müeuesat 14,30 d 1 --•-t T li ı · h arttırma usulile Sultanhamamrnda Ço a a rnar- ır. a p enn er 
rapçı hanı m-eydanmda hazlr bul~n.a· ihtiyacı içi 732'500 kilo saman gün öğlede-n evvel şartnamelerini gör 
cak memuru tarafından satılacağr ılan kapalı zarf usulile 28·8·931 T. mek üzere komisyonumum mliraraat-
olunur. .. saat 19 te ihalesi icra edilecek- ]arı ilan olunur. (168) - 1591 

lmnbul set<izmci icra memorıu. 
ı ğund!'n: 

· Bir deynin temini istifası zımnında 
mahcuz ve furuhtu mukarer İmar 
bankasına alt 55 hisse senedinin 19 a
ğustos 931 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 10 dan 11 e kadar İstanbul 
borsasında furuht edileceği ilAn olu-

tir. Taliplerin ıartnamelerini gör· 
mek Ozere hergün öğleden ev· 
vel komisyonumuza ve mOnaka
saya iftİrak için de yeYmi mez· 
kurda K. O. Sa. Al. Ko. mUra· 
caatları ilin olunur. (146)-1472 

• • • 

Kilo 
3900 Tıbbiye Mp. 
5500 Tatbikat hastaneıi 

80000 Piyade Mp. 
7800 Kuleli liıeıi 

Niğde garnizonundaki kıtaat hay 3500 Çengelköy orta MP. 
-;====:::::;:;:=::::~~~;;;;;;-- vanatının bir senelik ihtiyacı olan 33000 Baytar Mp. 

ı M. M. VekAletl lllnları 1 kuru ı0t, arpanın her biri üçer kıs· 
133700 

Yekôn 

nur. 

7 - Sandıklı olmayıp, angıçh olacaktır. Angıçlar 3,5 metre 
uzunluğunda olacaktır. 

8 - Makassız olup çatal ok olacak ve oklara boyunduruk 
merbut bulunacaktır. 

Ordu ihtiyacı için yerli fab- ma tefrik edilerek ayn ayrı ıartna· 110000 Süvari Mp. 
' rikalar mamulatından 60,000 meler dahilinde kapalı zarfla .mü- 150000 Topçu nakliye Mp. 

nakuaya konmuftur. ihalesi 19 100000 Topçu Atış Mp. 
metre boz renkte kaputluk ku- ağuıtos 931 tarihine m.üıadif çar-

80000 
Ölçme taburu 

9 - Arabalar ihale tarihinden itibaren iki ay zarfında An. 
karada teslim edilecektir. 

1 O - Daha fazla izahat almak istiyenlerin mahalli_ Ziraat Mii
dürlOklerine mOracaatlars lazımdır. (1589) 

-;:.====:::==~~~~:-:-=:-:--~::-;-:-------, J lstanbu1 Belediyesi lllınları ı 

Bedeli keşfi ı 170 lira 11 kuruş olan iıtiny~ itfaiye grubu için 
yaptırılacak benzin deposu kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
TaJıplerin tartname almak ketif evrakın1 görmek için her gün 
levazım müdUrlüğüne müracaatları müna.kasaya girmek i~in 88 
Jirahk teminat makbuzile sartname, tekbf mektubunu ve bcaret 
odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü ıarfa koyarak 
ihale günü olan ·3.9.931 perıembe gUnll saat 15 e kadar Encll· 
meni daimiye vermeleri. (1621) .. . . 

MObayaa olunacak 4543 çeki odun ile 79600 kilo mangal 
kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuş!ur •. Odunun teminat. 

akkateıi 921 kömürün 299 liradır. Tahplerm şartname almak 
~= he.rgüo levazım müdürlDğüne mOracaatl~n. Münakasaya aü:· 
mek için teminat makbuzile şartna~e, t~khf ~ektu~unu ve tı· 
caret udaıında kayıtlı olduğuna daır vesıkayı m~hilrlu zarfa ko
yarak ihale gilnil olan 3-9-931 perşembe günu saat on beıe 
kadar encilmeni daimiye vermeleri. (1622) 

.Şirketi Hayriye~en; 
Ağuıtoıun 13 üncü Perıembe akıa~ıııdan ıtıbaren: 
Her gfln: Saat 22 de Köprü-Üsküdar iskelesinden hare· 

ketle ÇenR"eJköyilne kadar giden vapurun fazla olarak Vaniköy, 
Kandilli, A. Hisarı, Kanlıca, Çu~uklu ve Paşabahçesi iskelele
rine uğrayarak Beykoıa gideceğı ve 

Cumadan maada gllnlerde : K6prüden saat 

20 de hareketle 186 numaralı seferi yapan v.purun da Amavut
klyttnden sonra Bebeie uğrayıp sonra Vanik67e geçerek 194 
numarah sefere aktarma vereceği abalii mubteremece malum ol· 
lllak llzere ilin olunur. 

mat kapah zarfla milnakaaaya ıamba F~ ıaat .1~ tedır. Şa~!na- 11000 Gülhane hastaneai 
konmuıtur. melerinı sörmek ıstıyenlerle muna- 5000 Maltepe lisesi 

ihaleıi 23 ağuıtos 93 I pazar kasaya ittkirak ~deceklerinkkyüzde 7000 Gedikli Kç. Z. lh. Mp. 
S yedi buçu temınatı muva ate ve 70000 H b. ıı.• 

gOnii saat 1 te Ankarada mer· teklif mektuplarile birlikte Niğde- ar ~ye ınp. 
kez satın alma komiıyonunda de Askeri satın alma komiıyonuna 533000 Ye~~ . 
yapdacakbr. Taliplerin tartname ·· acaat etmeleri ilan olunur. Yukarıda ısam ve mıktarları ya• 
almak ve münakasaya airmek mur (111) -1340 zılı mahallere iki tartnamede pa• 

.,. • • • zarlıkla ot aatm alınacaktır. Pazar 
Uzere teminat ve teklifnameleri- hğı 15 ağustos 931 cumarteıi gü-
le birlikte Ankarada mezkur ko· Konyada bulunan kıtaatın ihti- nü saat 14 te Harbiye mektebinde· 
mı.* Ur c tl (470)-1195 yacı olan 21150 kilo sade yağı d · d"I yona m a aa an ki mahalli mahsusun a ıcra e ı e-

• • • kapalı zarf usulile mevkii müna- cektir. Taliplerin ,artnameıini gör 
Denizlideki askeri kıtaat ibti· kasaya 17-8-931 pazartesi gllnü mek için komiıyona müracaatl~rı 

yacı olan sığır eti kapalı zarfla saat 15 te ihalesi icra kdınacak- ve iştirak için de vakti muayyenın• 
mDnakaaaya konmuştur. ihalesi tır· Şeraitini anlamak istiyenlerin de hazır bulunmaları ilan o-
24 ağustos 931 pazarteıi günü V. K. O. Sa. Ko. nuna her gün lunur . ..:_(1_50_3):---:--::-------
saat 9 da iıpartada askeri sabn ve taliplerin teminat akçe ve teklif Eczacıf enn içtimaı 
J k · k ı ·ı k d Türkiye ecıacılar cemiyetin· o ma omııyonunda yapılacakbr. me tup arı e va ti muayyenin e den: Cemiyetimizin 6 ayhk kon· 

Şartname heyetimizde mevcuttur. mllracaatlan Hin olunur. (99)1296 gresi 8 eylül 931 salı gtıntı saat 
Taliplerin tartaame almak ve • • • 14 te C. H. fırkası Beyoğlu 
münakasaya girmek üzere ihale K. O. Kıtaatı ve mllesıisat kaza merkezi ıalonunda topla· 
aaatınden evvel teminat ve tk· için 70,000 kilo yataklık ot nacaktır. Muhterem lzalann 
lifnamelerile birlikte ispartada aleni münakasa suretile 1abn 

1 
tetrifleri. 

mezkur komisyona müracaatJar1. altnacakhr. ihalesi 18-8-931 aaat Eylp idman yuvasında 
( 469 ) _ 1157 16 da icra oıuoacağından talip· Eyip idman yuvası riyasetin-

---------------- lerin şartnamesini görmek üzere den ; Yuvamız senchk adi kon
Beşiktaş müteve1Ji kaymakanhğın· her gQn öğleden evvel ve mOna· gresi ağustosun 20 inci gilnUne 

dan: kasaya iştirak etmek için de vakti mUsadif perşembe günü akıamı 
Beşiktaşta Akaretlerde 38 numaralı muayyeninde teminatlarile birlik· saat 21 de aktedileceğinden bil· 

hanenin bilmüzayede üç sene müddet l f 1 
te komisyonumuza müracaat arı. umum azanıu teşri leri rica o u· le ican bir hafta temdit edildiğinden 
(93) - 1185 nur. 

talip olanların işbu ağustosun 22 inci • • • ı--------------
cumartesi günü saat on üçe kadar ma- . Gaip ~ranıy~r 
hal1i mezkurda 5-.l numaralı mütevelli Tiredeki kıtaat ve mlieaıesat ı Beşıktaş asiı;erlık şubesınden Aya-
dairesine ve saat on üçten on beşe ka- ibtiyaa için 252,135 kilo ekmek sofya istihkam kıt'asına sevkedilen 
dar İstanbul evkaf müdüriyetinde kapah zarf usulile 27·8·931 't. ŞenJikdede m~hallesi Çukurçeşme so
idare encümenine müracaat etmeleri. saat 10 da tbaleai icra edilecek- kağında 298 doğumlu Mehmet oğlu 

ti·, Taliplerin •artn el . .ıı Ahmedin hayat ve mematına dair ma· OskUdar Hale slnema•ında 
(A§k Raseleri) ilaveten: (Kaplan 

Tarun). 

• Y am erı fur· l'Qmatı olanların insaniyet namın& 
mek üzere hergün öğleden ev- Bandırmada sığır yolunda anne!'Iİ pıt· 
vel komiıyonumuza ve mUnaka- zarcı tstanbullu Fatma hanıma bildir 
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A. t •• ı 1 O·•llJ• Karacıaer, mide, barsak, taş, kum hastahklarına •llta·q 
,Nlı~uuı~ıuııııu,ııııı"lll"llllıııurııııııınııuuııırı"" ma or er. ııııııu11111" '1111ıııı111111rı"ıııııuıu111urııııııu1uııırıuııı) t TUZLA iÇM.ELERi i 
-) ŞANSINIZI DENEYiNiZ ~!Sabahları saat 7•8·10·11,40 da Haydarpaşaya hareket: 

~ T eden vapurların trenleri menbalara giderler T 

( K o · D A K <0M~h~~k~t F~~r ~·;;~kmiş~o·~~k~;~;o 
Müsabakası 31 Ağustosta Bitiyor = Ankara merkez mektepleri milbayaaf 

~esimlerini.zi derhal gönderiniz. komisyonu reisliğinden: 

{ 
Türkiye müsabakasında } 340 Lira Ankara merkez mekteplerinin bir senelik mahrukat, mekfılat, 

Tek Bir resim: Beynelmilel mttsabakada 23600 " arpa, saman ve sair ihtiyaçları 5 Ağustos tarihinden itibaren bir 
~ Z NA 8 • L • ay müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii münakasaya koııulmuş-

ıffiıııııııııııımrıııınıııııı1111111ıı ı ıınıııı111111111lillllil1Iu1rıııııııınıı111ıı K A A . 1 1 R 11 11ıııı ııııı1 ıı ıııı11 ıı ıı11ıı ıı 11111111ıııııııııı1111111ııııınııııı1111111ıınıııı11jffi tur. Münakasaya iştirak etmek istiyenler yüzde 7, 5 nispetinde te

~ llı11tt111,__.ı...,nıtı11111111ıın--......ııııı11nııı11ıııınıı111\l'l1!ffll'tıınıı"'"ııııııınnıılllil1Ut111111ıııınoııı1111111111ıııını11mı111ıını111111ıı111 11l'"ıınııınllll'ıııınıııııı11n11111nıı1111ıııııın11111111110ı1111111111ıııııPll11iuınınıım111111111111ıı11 1111 ~ ( r 1Ullllllltıu111!llllllliı1111uııı1ll llU1WIUlllil1111nı111illllfııııı1111nlilUtıu111lflll W111m111tll lltU11t11ılll lllll!llllllWlllllpru11nı1111lll 1U1111111U1dUll11uı1111ıuı 111a111111t ıı111111J1llllUllllUt1llllll ll1t1111111ı11111ıı1111111ıt11 lll1111111nlll llU111U1PllllaJ1111 110 ' ' 

H Krem Peırtev Müstahzaıratıı Kolonya H 
- eg 

' Diş macunu FA B R 1 K A S 1 Tırnak cilaları H 
j • g 

) Ruı p e rtev ve Şeriki Losyon o 
J ::::~ro-no Memelketin en eski ve namdar :::~ozu Mı 
l Briyantin İVlüstahzarah ıtriye ve tıbbiyesi Kozmatik H1 

1 == ı 

(il Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri Hı 
,(Her zevki teminve tatmin edebilecek nefis müstahzarat Hı 
\\...._ ._..._ • ....,.,..lltı:•~ıı.ııı11-..--.....1111111ıııı111M111ııı.n.lff41 1ıııu"'''mıııllllftt11111tıııııH11qnıı"d"1Nıııın n1111 11ını ıı11nııı1111111uıııımuuıııı ı ıııııı ı11nııııın11ıı111uııııı11mıııı111ııııı ıııı ,,J,.J ·~ u1111ıillllliiı11111uıllllliı111ıııt1ll lhlıumııiiil ııuuuııiiiiliiiiııuuıııııııkııuoıriillliitnmııııiülliııanıııiıtlilüııuuıniüiiiiuı 1111111111111uıııınuJ111ıllu1111 1111ıı ı ııııumaııı ııı ıuıuıııı ını ıııuıııııııı ıı ııı ı ııuııııı ıı1111111ııııı 111111111111 ıııııuuını ttıııı 1111 ":1' 

Çanakkale 1 numaralı jandarma1 "VALET" 
f t kt b · ·· d . . l · · ""' ·. d · Safety Razor e ra me e ı mu ur ugun en· TIRAŞ MAKINAsı 
Kilosu 
165000 
20000 
2000 
2000 

4000 
4000 
2000 
2000 
300 

4000 
1500 
4000 
500 

4000 
3200 

1500 
400 
500 
500 

1200 
1500 
1500 
3000 

Erzak cinsi 
Ekmek 
Sığir eti 
Koyun eti 
Kuzu ,eti 

Bul~r 
Kuru fasulya 
Börülce 
Bezelye 
Kuru uzüm 
Nohut 
Mercimek 
Patates 
Kuru balda 
Sade 
Pirinç 

Makama 
Şehriye 
irmik 
Un 
Sabun 
Gaz 
Şeker 
Tuz 

600 Zeytin yağı 
50 Kuru bamye 

500 Zeytin tanesi 
l!IOOOO Meşe odunu 

Adet 

Adet 

Kilosu 
100 

5000 
400 
400 
150 
300 
100 

1000 
5 

500 
500 

5000 
4000 
3000 
1500 
4000 
100 

3000 
5000 
5000 
3000 
200 

2000 
2000 
6000 
7000 

Erzak cinsi 
Süt 
Kuru soğan 
Salça 
Beyaz peynir 
Sirke 
Reçel 
Kuru kayısı 
Limon 
Limon tuzu 
Yoğurt 
Yumurta 
Patlıcan 

Kabak 
Taze bamya 
Taze domates 
Taze fasulya 
Kırmızı biber 
Semizotu 
Lahana 
Pırasa 
Ispanak 
Yeşil biber 
Taze bakla 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 

Çanakkalede 1 numarala jandarma yeni efrat mektebi için 
,!&arıda cins ve miktarlar1 yazılı bir senelik erzakı mütenevvia 
ihtiyacı 2·8-931 tS1rihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı ve 
aleni suretile münakasaya konulmuştur. Kapa!ı zarf su.retile mü· 
nakasaya iştirak edeceklerin mezkur tarihten itibaren komisyon
dan alacakları musaddak şartnamelere nazaran bedeli muham
mepinin % 7,5 nisbetindeki teminatı muvakkate akçesi veya bor
sa aidabndan % 10 noksanile diğer milli esham ve tahvilatın 
Malıandıklarına teslimini havi makbuz senedini veva banka ke
faletnamesini hamilen ve aleni münakasası icra ;dileceklerin de 
aşağıda gösterilen tarihlerde ihalei L:at'iyesi icra kılmacağmdan 
taliplerin Çanakkalede 1 numaralı jandarma mektebi kumandan
lığındaki komisyona müracaat eylemeleri lazımdır. 

Bu hususta izahat almak istiyenlerin ihalitı kafiye günleri
ne kadar müracaatları ilan olunur. 

Münakasaya vaz'ı tarihi ihale tarihi 
Eyyam Tarihi 
24 2-8-931 
24 3·8-931 
24 4-8.931 
24 6-8-931 
24 8-8-931 

25· 8-931 sah günü 
29-8-931 çarşamba 
27-8-931 perıembe 
29-8-931 cumartesi 
31-S..931 paıarteai 

Ekmek 
Makarna,süt 
Etler 
Bulgur, sade 
Arpa, saman 

ot. (1598) 

Sizi mükemmelen traş edecektir. 
Zira bıçağını kendi bileyen ve 

uzun müddet keskinliğini muhafaza 
ettiren yegane makinadır. 
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Para kazand1rıyoruz - Taşra· 

da vildyetlerdt-, kazalarda memur yahut 
memure istiyoruz, mektupla bize müra
caat ediniz; mektup içine 6 kuruşluk pul 
koyunuz. lstanbul Postanesinde 548 

Av köpeği aranıyor - Seter 
yahut Puvantcr cinsinden satılık av kö· 
pe~i alanların atideki adrese bildirmeleri. 
I3abıdli caddesinde Meserret oteli karşı· 

sında Dr. Mükip Nurettin. (1479) 
~--~~·------~~- ~-~ 

- SatıJık hane -
Kuzguncuk Münirpaşa mahallesi 

Azizbey sokağında iki bölükte on oda, 
fovkall\de nezaretli eşcan müsmireyi 
havi iki dönüm bahçeli Dr. IJakkı 
I3cyin 16 numaralı hanesi ucuz fiatl a 
satı lık ve kiralıktır. içindekilere mü· 
rac:ıat (I 511 ı 

f':mlakinizi Satmak yahut Kirala· 
mak için 9- 12 arasında müracaat edi
niz, iskeleye, tramvaya, şimendifere ya
kın olanlar müreccahtır. 

lstanbul dördüncü Valcıfhan 
asrnakat 29 

SEYRiSEF AiN 
Merkez accntas ı : Galata köprü başı B. 236~ 
Şube A. 51rkcci Mühürdar zade han 2. 214-0 

TRABZON POSTASI 

(Cumhuriyet) 13 Ağustos 
perşembe 17 de 

MERSiN POSTASI 

(Aoafarta) 14 Ağustos Cu
ma 10 da Galata rıhtımından 
kalkarlar. 

minat akçelerine ait makbuzlarile birlikte teklif mektuplarını ha· 
milen mahrukat için eylülün 5 inci cumartesi günü, et, ekmek 
için eylfılün 7 inci pazartesi ve kuru erzak için eylulün 9 uncu 
çarşamba ve sebze, arpa ve saman için eylülün 12 inci cumar
tesi günleri saat 16 da San'at mektebinde toplanacak mübayaa 
komisyonuna usulü dairesinde müracaat etmeleri lüzumu ilan olu
nur. (1425) 

BOMONTi----
FEVKAıAoE RAKI 

BOMONTi 
BAHÇE 
ALA RAKJS' 

Nefaset, Lezzet ve Safiyet 

Jandarma imalathanesi mü
dürlüğünden: 

Bitlis Jandarma Efrat mektebi için 1-9-931 tarihinden 1-9-932 
tarihine kadar bir senelik olmak üzere 300,000 kilo arpa 700,000 kilo 
ekmek. 6,000 kilo sade yağı, 30,000 kilo et, 7-8-931 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle kapalı zarfla münakasaya konulmuştur, 
Talip olanlaRn teminat akçelerile birlikte Bit lis Jandarma mek
tebine mUracaat.Ları . .. <l, 1453_ ..... , . 

(_E•m-IA•k-vr•e-E•y•t•a•m-B•a•n•k•a•s•ı-il•A•nE) 
Satıhk Emlak 

Esas No. Mevkii ve nevi 
299 Üsküdar Selimiye Kavak iskelesi 66 ve 66-1 

No. maabahçe hane 
31 O Kocamustafapaşa Sazende ve Ramazan Ef. so-

Teminat 

25 T. L 

kak 7-36 No. 614 m. m. arsa 15 
" 303 

304 
Heybeliadada Turyolu 1-2-3 No. arazi 170 ,, 

u ,, 8 No. tarla 200 ,, 
305 
296 
185 

JI n 6 H ti 80 ti 

Büyükada Maden mahallesi 15 No. bina ve arsa 225 ,, 
Beylerbeyi Bostanbaşı mahallesi 66 No. kayık-
hane 225 ., 

261 Üsküdar Osmaniye mahallesi Kotuyolu 4-6 No. 

306 
294 
285 

mababçe hane 
Heybeliada BayıT sokaği 2 No. arsa 
Büyükada Zühre sokağı 7 No. arsa 
Kadıköy Hasanpaşa mahallesi Kurbahdere cad
desi 6 No. b arsa 

282 Beylerbeyi Bostancıbaşı mahallesi Pazarkayığı 
sokağı 2 No. h Suyolcu koğuşu 

270 ila Heybeliada Değirmen sokağı 2 No. h on kıta 
279 arsa 
280 Heybeliada ismetpaşa caddesi 26 No. arsa 

281 " " ,, 64 " it 

125 " 
15 

" 
30 " 

35 " 

25 " 

Muhtelif 
10 T. L 
10 " 

245 Y eıilköy Şevketiye mahallesi Bulvar sokağı 20-
22 No. lı arsa 90 ,, 

251 Beylerbeyi Çamlıca caddesi 75 No. Jı arsa 45 ,, 
239 Kadıköy Hasanpaşa mahallesi Nahitbey sokak 

13 No. lı arsa 27 ,, 
246 Bakırköy Sakızağacı Taşban caddesi 12 No. arsa 50 ,, 

Balida yazılı emlakten : 
1 - 299 ve 310 esas numaralı emlak bilmüzayede peşinen, 
2 - 303-304-305-296-185-261 esas numaralı emlak bilmU-

zayede taksitle, 
3 - Diğerleri bedelleri peşin veya taksitle olmak üzere pa· 

ıarlıkla satılacağmdan taliplerin yeymi ihaleye müsadif 25-8-931 
Salı günü müracaatları. 

Maarif vekaletinden: 
12-8·931 ihalesi mukarrer Erkek lisesi arsasında inşa edilecek 

muallim mektepleri jimnastik salonu inşaah görülen lüzum üze-
rine şimdilik tehir edildiği ilan olunur. (1478) 


