


'!!!!!!!!!!!! 2 - VAKiT 13 Ağuıtoe 1931 
bir saltanat veya melekt\t vadetmeğe ve seçtiği adamları tophyarak onlara Surı·yeye 
imkln ~ktur. Vadolunan saltanat bil talimat vermişti: Türkiye - Mısır 
tün millete vadolunuyor ve bu alta- ".Milletlerin kıralları milletlere ta E • • k" U r · el f d 
nat siyasi bir hükümdarlıktan ibaret salHıt ediyorlar, büyükler veliyyini- rmenı ıs anı M J l St tara 1 1 tıU~ klsayıı a a b'l 

u unuyor u. sa u va o unan met sallıyorlar. Sız böyle olmayınız. [ Başmakalemlzden mabaatJ d k' d . 1 ti h ı 

S D N -_ 
:r: a AB 1 B L 1 R 

Haydutlar b 1 d Yok b d 1 . .• ısır ı ar, sonra r er e ecne ı eri 

1, __ t bl ı .aı ı d ğ•td' A d b'' "k 1 kil "k arasın a ı ala arın ne sure e a ve 
• wwı& r anarş " em e ı ı. ranız a en uyu o an, en çu Fransız idaresinin bu siyasetini Cemi- r 1 1 ğ dai dl 

...,_._l h dit i ' · ·· 'bi • 1 d h' t d ·b· as 0 unaca ına r r. Torbalı civarındaki ,erirler ~ ya u er n an 8Jlesıne gore gı , reıs o an a ızm~ e en gı ı yeti Ain·ama kar"ı mensup olduğu hü· ld • Iü t .. ...1 d 
,_,_ d'l ,_ di • t-ı... iki .11 :. A ıgımız ma ma a gore u ısır a tamamen Y•kalandllar 
Y-ıu ı erua yarı, ) e .. Ulj' mı et olsun.,, kümetln bir neli f edak~rlığı gibi tek· tü ki il M 1 ı d t h d 

'h 1 1 .. .. r er e ısır ı ar arasın a a a - · • 12 (A A) Gerenler-tarafından ı ata o unmuştu. Bunun sanın böyle dunyanın her mem- lif etmiş ve bu teklif 0 suretle Cemiye- .. . b" .. d . 1 M h ızmır, • - Y 

I~- h dil 1 _._. , · .. 1 k . .. d bil A;;.· tml 'k. dus edecek utun &la arın ısır ma d T b lı C \' ... , ya u er n '=J\ı an anesınc gore e etıne gon ere ec-q;ı ye ş ı ·ı mu ti Akvamın tasvibinden germiştir. k . f d U ti .. . d e or a ve umaoYUI ara• 
Luıd'li"'. h 1 1. · 1 S b 1 b 1 d • b. :J e.melerı tara m an r ye uz..erın e b b'l' b yan ı 5ın ru an mec ıeı o an an· temet zatı u up u ama ıgı ır me- Eter Fransa hilk\imetinln Suriyede . 

11 
ed. 

1 
• i sında ir otomo ı ı soyan ay• 

hedrlm bUt6n dünyaya hakim olan ve seledir. Bununla beraber banın ara takip ve tatbik ettltl ermeni yerleş- ıtl f i mışt rd. b' .. k .1 b' dutlann kiffeıi derdeat edilmif• 
R ~ lis' ·ı Us • · 1 b'. ilk b. tl h t Jd ğ Fakat Mısır a ır tur ı e ır ecne-
omanın csfan mec ı ı e m R\'J ,·azı-ısıra uy • ır cemaa e mu a o u u tlrmek siya~i srrf bir Suriye mesele- b. d d h ddii tt•.;.· t k t' 
tt b 1 b. t ' ·k'.ldü B 1 d b k d d t•.;.• t arasın a ava ta a s e ıısı a · ır. 

y~ e u unan ır eşer\ u • u yn- ve on ar an u a ar a am seç ı.t si olsaydı tabii bu ise müdahale et- d' . ., ------ -----
h dl ll&!ii . t 1 'k' ·ı 1 l Fak t b f' 1 . . ~ ırde ne olacaktır. iki l 
J 

uf ı~c nbıni azası, ye m '· ı ı mı an aşı ıyfo(r. f i a u se ır erın va~ı- mek ietemezdıilc. Fakat işin esası kat· Mısırda dört adli sistem caridir. Soyggnculardan 8 
et n ~rıı.nı Jmete ve bu mılletler· lelerini a ç n pek ileriye gldemedık iyen öyle değildir. Bu mesele Suriye B 

1 
. . . 

1 1 1 
b' i . 1 

d h h • h'ta d k t .. 1 1 1 b k . d" 1 un arın ıkısı Mısır ı ar a, ır )a · kalandı ~n er angsıne ı p e er en ercu- er, on arın çarça u gerı onme e- meselesi oldug~u kadar n hatta daha . b' • d b'l ya 
h • ı.._ .. • nız ecnebılerle, ırt e ecne ı er ve 

m&nlara mu taç olmamaga mecburdu rinden teucyyun etmektedır. ziyade bir Türkiye hudut meselesJdir k 1.1 1 1 1 B Buraa l'l. (Yakıt) - Soycnın· 
ıar 1 'S .. . . : ıs-men yer ı er e meşgu o ur. unun , .-

. t . AN AVCILARI Turkıyenın cenup hudutlarının emnı· sebebi, Mı~rda kapitalisyonların he- culardan ikiıi yakalanmıt ve 
sa da huna ehemmıyet nrmiş ve f lsrall h' 1 · d k bo- ti 1 'd' Ç" k" S • · · 

her ~frden her yere yetmiş iki kiti l .a.h d. U UşeU ıdr erın eb"tU ayd.. yet· !'11 eıre eS'lh ı~. 1 • unb' uk urı.>e.>e nUz Ilga edilmemesidir. badiıeyi itiraf etmiılerdir. Difer• 
.. 1 an .> a u ı s r s n en ve u n un ge ırı en mu acır enn ır ısmı cenup Ecnebilere müteallik olan cezai da- l . • . . d " li kt dir ilk 

gondcrn~k i~mlşti. sa, etrafına ya mJllctlerinden ba..a,a ürüncü bir hudutlarımıza rok yakın mıntaka- l k 1 h hk erının ızm e yur nme e • 
""I t t 1 t 1 dü y ....... > > valnr. on arın onso 09 ane ma ·eme t l G . . k• U n ki 
"r cemea op anır op anmaz n a gurubu da düşünmü11 \'e bunları da Jara yerleştirilmekte oJtluğu için bu • ü t d·ı· b hk l tu u an emıcı uy Dun es 

tmf iki •11 t' h'tap e1 :;- lerınde r ye e ı ır "' u ma eme er d M k fi G l'k 
nm ~ . !t . mı e ıne 1 

• ~ sal1anatına ilhak etmeyi istemifti. ermeni iskanr işi hu(\utlarımızın em· me.nsup oldukları memleketlerin ka- muhtarı ır. ev u ar em ı 
meyi dU1ıünmüş ve buna teşeb~~d et- Bunlar yabancı memleketlerde niyetini tehdit etmektedir. Acaba nunlarını tatbik ederler. Bu konsolos istintak dairesine verildiler. Asa• 
.mı!~f. sanın bu her tarafa igl~~ ehr. yaşıyan yahudilerdi. !sanın en çok e- Fransa Suriyede ikincl bir ermenistan hane mahke~leri, ayni maiyete men yıf mükemmel ve seferler mun• 
dfgı adamlar evvela çifter, ç 'IA:r a h ı t d'ği · t d b. i b h k · t ' ., B h S · 

1 
'bi 1 • emm ye ver ı ış er en ır uya u mı yapma· ıs ıyor. a usus urıye- sup ecnebiler arasında tahaddUs eden t dı 

reket ~derek icabında b n r erıne d'l 1 tl 1 d ~ kt' . · ı .1 . T" k. . azam r. b' 1 t 1 ı er ana yur arına a e OC'"me ı. ye getın en ermenı erı ur ıyenın ce-- medeni du-a1arı da rUyet eder. 1 yardım edecek, sonra her ır ye m ş Bunlan rağırmak için de adamlar nup hudutlarına yakın yerlere sel·ket· . . b'l d t lzmlrlller haz1rlanıror ar 
iki fil tt b' . id cek onu Al > Yuhler ıle ecne ı er arasın a a· . . 12 ( AA ) . mirin 

ın e en . ırıne g e . ' gönder~k ve bu yahudileri avlamak ~kle ne gibi ~lyast bir eıMl ve nıak - haddUs eden medeni davalar, muh~. ızmır, • - ız 
. larun i~adt45ıne ve ~sihın arzusuna ıa:umdı. sat takip ediyor?. ı·ı d h d .;. beynelmi1el mahke- kurtuluı bayramı olan 9 eyl6l 

raln1)1maga davet ettıkten f>Onra Ora- d l' · • ı a il 05rUSU , . ij n tt b d f k lld 
k u Bu m·Jamak tabiri üzerinde bir az Tekrar e e ı~ Fransa Sunyenın melerde görillUr Burada hAkımltrın g nunun u ıene e ev a e 

da bir Alta.aat kuraca ve oraya mı- • 1 . .. .. lt 1 .. .. t h ·ı d bi • • l ''d. · · f l' U 
k
._ 

1 
akt B 1 herb' • Ali tevald<uf etmelıyiı. sa, Celıl golu sa a ın arını gumuş paraya a ,. ı e e • ekserl .. ·eti eenebflerdendlr. merasım e tea ı ı ıçın aa ıye er 

ım o ac L un arın ırı a· . lf B it J "tü Ü F b .; 
• h n kendisine kısmet ettiği yere ''ar hiJlerinde çalışan, balıkçılara "Benım r. o a ın a.n go r P ransa an- Mısırlılara müteallik da,·alar ise ve hazırlıklar bqlamııtır. 
~tut HOnra oranın Raltanatını sil· peşimden geliniz .. ~en sizi .insan avcı· kası~~ >:Stı~~ılir. Ni.h~ye.t Frnn~~ niklh, talak, miras, vesayet işleri· Ankarada sUnet dUIUnU 
ntle elde etmekten dolayı hayret e- 81 yaparım" demıştı. Bu &CSz çok (e C~mı1}etbı ~ . maibvi esrdı~ı bıir taahhku· ne müteaJiik ise şer'i mahkemelerde Ankara, 12 (Telefon) - Yann ak-

b. d telıı.kki 1 bili B dün ra ı ımış g urıyen n mer e- d t · • . . detek n lsanın havarisi yani sefi· na ır mana a 11 o una r. a- . görülür. Diğe.r davalar me en ve cı- şam Hımayeı Etfal cemlyetı tarafın· 
r:I 0 memleketin hilkümd~rı olduktan hkçıları insan avcısı yapmak, onla zlnd~ "t;!8 dcenubu?dab'l~ir ersmen_ı kdo· nai mahkemelerde r\lyet edilir. dan fakir ve kimsesiz çocuklar CUm-

, ki J k t k · lar pusu lonisı '·ucu e getıre ı ır. ' urıye e · h. · d M d 'k t · d .. dil ek sonra huzur ve i8tirahate kavuşacaktı. rı C!Ş ya ı e me • ınsan 1 • h t d bi si t k. Bu şeraıt da ılın e ısrr a ı ame huriyet bahçesın e sunnet e ec , 
Bundan dolayıdır ki Vahyi Yuhon- ya düşürmek manasında telakki edile şu "

1
eya uB arıl aı'U rk: yaiset atUıpkle· eden bir türk He diğer bir ecnebi ara· bu münasebetle bir gece eilencesi ya. 

debi ir. un ar r ıye} ve r e-- . . • 
nada tU sözler eöylenlyor: bilir. ri d ğ d d • l"k d r d sında bır da,·a tahaddUs etUğ1 zaman pılacaktır. 

t d ı . o ru an ogruya a " a a e e- •. 
"DUn..,.a kırallarının reisi olan 1- Fakat sanın maksadı bu ef ldı. A k F h"' L'ı. t' Sur· bu davanın nerede ruyet olunması Bulgarlatand• tevkifler 

J ~z. nca ransa Uc<ume ı ı-

aelmesih ... bizi hükiim<lar ve kahin lsa hu şekilde söz söylemekle beraber e ~ etirilen ermeni muhacirlerini icap eder. Bunun Mısır mahkemele· Sofya, 11 (A.A.) - Bulgaristanda 
11a.o;petmiftL,, ,Kitabı mukaddesin ıstılahile konuşu- ~e~upghudutlarırrııza teksif ve 0 suret- rinde rüyet olunmasına im~An yoktur. •bir takım Makedonyalılar tnkif olun 

taa.nın seçtfği yetmiş iki adam, i· yor ' 'e Erlmiyanın şu sözlerine işaret le iskan etmiye başlarsa me~elenin Çünkü diğer ecnebi, ya tabi olduğu .muştur. Bu te'V\lf hakkında sorulan 
terde teM1fls edecek Beni israil ı:ınlta· ediyordu: sekli değişir. o vakit hu mesele mem- devletin konsol08hanestne, yahut muh ıbir suale cevaben başvekil M. l\tali-
natının en bUytlk meclisini yani San. "Gün gelecek (Beniisralli .Mısırdan leketimiz için bir emniyet meselesi teJit mahkemeye &e\"kolun.ac~~tır. ınof demi~ir ki: 
hedrimlnl t•n •dKeklerdl. çıkaran Rap zihayattır denilmlyecek ışeklini ~lacağı cihetle hükumetin işe Bu vaziye! ~arşısınd~ tilrkun ayn! "Hükumet her han~l bir tahsın ft• 

Roma lyan meclisi yabancılara ancak Jsraiti şimal diyarından ve sair ıalika ile "azıyet etmesi lazım getir. muameleye tabı olması ıcap eder. ~ı- ıtant sebepler bahanesıle asayifl bM
,.e ttnehi sefirlere bir hükümdarlar diyardan çıkaran rap, zihayattır de- •B 'fbarla hükCtmetin bu husu ta çok ğer ecnebi konsoloshane mahkemesıne ıma81Da ve Bulgaristanı mü§kut bir n 
meclisi gibi göriindUfUnden, lsanın nilccek, ben onları ecdatlarına ver.l,h:~a~ olarak hareket ettiğini görmek se\'koluna~aksa türk de. kon90Josha:~ ıziyette bırakmasına müsaade etnM•· 
mttlisl de böyle olacak, n meclisln a- diğim yurtlarına iade edeceğim. Rap isteriz. mahkemesıne, yahut dığer ecne ' ğe karar '-enni~ir.,, 
7~ından herbfri dUnya milletlerin- buyuruyor, ben onlara birçok balıkçı .){JlMr.' .A.~Uff ~.uhtelit mahk~meye sevk~lu~~cak~ .. Bir banka kapandı. 
deh t>lrı ~ tacmı ıiyecektl. Bu suret· lar göndereceğim. Ve bunlar onları turk de muhtelıt mahkeme} e gonderıl Bukreş, 12 (A.A.) - Beırkov1:ıt ban· 
le ısa, dünya kırallarının reisi 8 ,·Jryacaklar. Sonra birçok a,•cılar Kal(lınlar bfrlfğf melidir. ıkası bugün gişelerini açmamıştır 
gıfatile bütün dünyayı hü~Une r~tıt~ göndereceğim. Ve bunlar onları avlı- Amerlkahlar ıteretlne dUn bir Bu mesele de !ki taraf arasında ~al· Şlrketlhayrlye ve otobls 
derken onun etrafında renıden lnrle .... 8 caklar. Sonra birr()k avcılar gönde f lolunacak mesaıl arasında·b· ulunuyor. aeterlerl 

.; :) çay ziya eti verlldl iki t 
ten israf) ofullarını bütün kabllele- receğim ve onlar her dağdan, her te· TOrk Kadın Birliği taraf1ndan Bizim istihbaratımıza gor~ a- Şirketihayriyenin Boiaziçi oto· 
rinf temsil eden on iki hakim onun em peden her kaya ko,·utundan onları av •ebrimizde bulunan Amerikalı raf ara~ında hallolunacak bır mese!~ büılerile rekabet için on otoblll 
ri altında hareket edecekler ıte tıfha- lıyacaklar y daha vardır. o da bazı eşhasın tabıı- ld .. b 1 t nbel 'n"ı .,. kadınlar şerefine dün saat on .. lk 1 a ıgı ve un arın ecr en 
yet ısa bir Roma imperatoru Bu sözlerin manası sarihtir. Av altıda eski TOrk Ocağında on yetlerlne mutealJ t r. t d .. l t 
gibi h~r fehri n her ölkeyi cılar n balıkçılar, dafılan brail o- k b • f l Eskldenberi M.ıflırla alikadar ol· yap ır ıgı yazı. mıt ır. 
bizzat ziyaret ederek tebaasını tnltif tullarını tophyacak ve getirecek olan ::~tt~şili ir çay zıya eti veri - makla beraber Türkiye tabii!etinde o- Dün.kil tabkıkabmıza g~re tir-
edecektl.1) lardır. Ziyafette iki memleket kadın· lan bu eşhas, tabiiyetle.~i~ m~hafa· ket hıaaedaranı b6yle hır fe)' 

tsanın bu şekilde bütiln dUnya Esasen lsrailin müstakbel kur- lığını alikadar eden aamimt has- za etmişlerse de Mısır hukumetı bun· yapmak tasa~rundadırlar •• Fa• 
milletlerini teshir etmeyi dUşUnmesl, tutuşuna dair birçok mlijdeler veril· buhaller yapılmış ve Tilrk kadın lann Mısırlı ol~~klarını ~.e ~ı~~rlı te· k~t benOz katı olarak Yenlmif 
bugtin~<U karilere pek tuhaf görUnUr- mlştlr. Bunlann biri dafrlan İsrail birliğinin tesis ve gs.yeleri bak- lakki edil~lerı ıcap ettl~ı~ı. mudafaa bır karar., yo~~r. 
ee cl<'. hakikatte onun dUşUndUğü bun oğ 11 tek t lanacax.ına af~ kında Amerikalı misafirlere iza· etmiştir. Sabık Mısır Hıdn·ı Abbas Yaııldıgı gıbı ne otobOı alm· 

u arının rar op A d 'd' Ah- d "bel · -•-dan ibaretti. ÇUnkU kendisi blıtUn tir. Bunlar bir tek kişi hariçte bat verilmittir. Hilmi Paşa bunlar arasın a ı ı. mıı ve ne e tecru erı yapu-
bu iş!n, fllht bir müdahale ile olup bite kalmamak 'uıere tekrar bir araya ge Bundan sonra bey' et reisi kısa bas Hilmi Paşa, kendisinin esasen mış değildir. 
ce!fne kanldi. Ona göN insan Alla- 1 ekle di bir nutuk söylemiı ve TOrk it Türk tabiiyetinde bulunduğunu ve ta· ===. =======.===.:::aıı=-=.=.= 
hın emrini ifa ettikten sonra Allah <>- ec r • (Bitmedi) kadınlannın federasyonlanna da- bliyetini de değiştirmek istemediğini te ~ de Pren:.:e~f~ttın türk tabııye-
na mutlaka muvaffakıyet Ihsan eder- bil olarak bir teıkilit yapılmasını ~ylemiş fakat ge9t!nlerde de mevzuu tinı ı~Uyar et u unmaktadır. 
dl. Bir dilenci bile hUkUmdarlık an· Re'lt Gellp BeJ tavsiye etmitlir. bahsettiğimiz ve~hile bilahare Mısır lkı taraf amsında hallolunacak 
~rsa onu mutla.ka bulur. Yalnız Beynelmilel Pedagoji komitesinde Kadın birliii federasyona da- kralı ile barışarak yenidm Mısır tabi- meselelerin aşağı yukarı bundan lba-
oaun illht emirlere itaat etmesi '"" 'eli Tilddye Hlmayei Etfali mUmeMlli bu· hil olmağı kabul etmiıtir. iyetine avdet etmiştir. ret oldufu anlaşılıyor. 
lefml araması klfi ldf. lunan Reşit Galip Bey gelecek hafta Bundan ıonra misafirlerimiz Bu eşhastan biri de Prens Seyfet-, Yakında bu meselelerin iki tarafı 

lsa böyle dU~nerek karar vermiş 1sviçreye giderek komitenin fçtimala· UçUDcU yerli mallar· ıergisini tindir. Mısır hükumeti de onun Mısırj da hoşnut edecek surette halli, emai· 
'ıJ Lıllt;i 'inciM 1 • 10. rında hazır bulunacaktır gezmeğe götriiOJmllşlerdir. tabiiyetinde olduğunu müdafaa etmek- yetle beklenebilir. 

VAKITın Tefrik••• ı 59 - mefendisinin anahtarlarını be· muaalh aütnine yukarı çıktığı rine katardı. Bir defa Nadide Ha maz mı? 
WI' 1 •• line takacak, konala kilit kürek zaman ne görsün? Sandık tam ta mm, onun bir fitneliği yüzünden Hanımefendinin bu sözü de ... ızı cı.. olacaktı. Ne bot hayal! O timdi kır kuru bakır .. Gülaüm Nevniha altı ay Feridun Beyle dargın dur- doğru idi. Gülaüm küçüklüiüncle 

eskiainden bet beterdi. Hıraızlı· lin kefeninden gömlekler, yaşına mutlu. iğne iplikle oyna.mayı çok aeverdi. 

Dallar iı geç.memitti. Ortadan hala öte ğ1ndan bat örtüleri yapmıt da pa- Ya aıifteliii ! .. timdi başlarına Bir zamanlar bot vakitlerinin en 1 beri kayboluyordu. Bilhaaaa bir ralamıt bile .. Gördün mü soyzade- bir de bu çıkmııtı. Sokaktan bir büyük eğlencesi öteden beriden 
vak'ası konağı dehtet içinde bırak yi? erkek geçtiği zaman yarı beline topladığı kırpıntı bezlerle bebek 

YAZAN mııtı. Yalancıydı: Bir ayak üstün- kadar pencerelerden sarkıyor, se· elbiseleri dikmekti. Hatta bu yüz 
RE.ŞAT N U ~i Yine Pendikte hava tebdiline de kırk yalanın belini büküyordu. yir yerine aidilecek olsa peıine den baıka itlerini ihmal ettiği için 

. gittikleri bir yazdı. Nevnihal kal Edepsiz ve tirretti: Hiç bir arra sıra neferler takıyor, alıtve- dayak da yediii olurdu. Fakat ıit: 
OÇONCO KISIM fa bir gece namaz kılarken ıec• lakırdının altında kalmaz ha- rit için kapıya gelen zibidi sokak gide birçok meraklar gibi bu da 

- 1 - cadeai üzerinde, kendi kendine Ö· nımlara karşılık verir, evin çocuk satıcılarına sırnaııyordu. sönmüıtü. 
Bülent yediye baa.mııtı. De- lüvermitti. larile bat kotardı. Orta hizmet· Hanımefendi ıecenin birinde Şimdi gömleklerinin yırtıtını 

ınek ki Gülsüm bu hesaba ıöre ko· Kıta doğru Saraçhane ba9ına çilerile ellerini kalçalarına dayıya· eve zampara almasından korktuğu bile dikmiyor, sökükleri toplu iğne 
nala ıeleli >:edi aene oluyor, ya§ı dönüldüğü zaman Gülsüm ne yap- rak, öyle bir kavıa editi vardı ki için onu kilit altında yatırıyor- ile tutturuyor, delik yerlerini bü· 
on beti ıeçmit bulunuyordu. sa beğenirsiniz? Nevnihal kalfa· göçebe çinıenelerine parmak ısır- du. züp top top ederek bez parçalarile 

O timdi artık bir genç kız- nın sandığına anahtar uydurmuf, tırdı. Nadide Hanım, bir zamandan boğuyordu. 
dı. Boyu uzamıı, çehresi güzel· kadıncağızın cenazesi için hazır· Nihayet derecede yUzsüz ve heri Gülsümün terrinden konak yecek olurlarsa karıılık hazırdır. 
letmitti. Gözlerindeki tatılık bile ladığı ne kadar eıya varsa çalmıt· haysi:vetaizdi: ta ahçı kullanamıyordu. Fakat Fakat beylerin karıısında dün· 
arbk imana batmıyordu. tı. Nasihatlere aldırmaz, azar .. onun büyük hanımı en ziyade ku- yanın en mazlum, en tatlı dilli 

Ancak bu onun sırf sükun ha- Aradan birkaç ay geçtikten ıon dan utanmazdı. durtan hali evdeki erkeklere sırnat bir kızı olur. Bu seraeri acaba ne 
line mahsus bir ıörünüttü. Fakat ra büyük hanım bir gün tesa• En ağır sözleri hiç yüreiini oy• masıydı. Adamcağızlar onu bir umuyordu? Beylerin ulan gibi 
hareket ettiği, söz söylediği za- düfen bu sandığı hatırlamı§, Kara- na1madan, o ditlek aizı ile sırıta it için yanına çağırdıkları vakit karıları üzerine kendine bakacak 
man son derece sevimsiz ve aptal musallıya: sırıta öyle bir dinleyişi vardı ki ağızlarının içine sirer, fatı göz- larını mı? 
hir mahl6k oluyordu. Nadide Ha- - Kuzum sütnine ... Yukarda karıısındakinin içini •itirirdi. lerile baygın baygın yüzlerine ha- A mundar kirli kukla! Onlar 
nmun onun için ne emelleri var· galiba Nevnihalin ötesi berisi Gayet fitne ve dedikoducu İ· kar. Hanımlara daima kafa tuttu- senin elinden bir bardak su içmr 
dı: !vardı .. Şunları topla da bir fıka· di: Konairn içinde ondan ona on· ğu halde onların kartıaında, perva- ~e iğreniyorlar. n~~il seni koyun-' 

Gülaüm temiz, saf, atik tetik raya veriver ..• Evde böyle u~·.,rsuz dan ona lakırdı getirip görülür, ne kesilir. Dürdane yahut Nacive lanna alıp yatmak. 
bir kıa olarak yetiıecek, hanı- ıeyler istemem, . demiıti. A Kara· küçük hanımları, damatları biribi hanı~ "tunu ıöyle yap!!l~dıf!,, di· (Bltmetll) 



1 Adliye Haberleri 1 
Hamdi ve ibra

him Beyler 
a.,ollu zUkOr hastanesindeki 
aullstlmal meselesinden beraet 

ettiler, aerbest b1rekddllar 
Btr müddet eveJ, Beyoğlu zükur 

hastane.sinde 7 bin lirahk bir sui isti-
mal vukua geldiği noktasından bele
diyece tahkikat yapılmış, tahkikat 
muhtelif kanuni merhalelerden geçe
rek adliyeye intikal etmiş, beşinci 

ım-Ostantik Necip Nadir bey tahkikata 
vaziyet etmiş, netictıde müstantiklik
çe dava edilenler hakkrnda muhake
me kararı verilmiş ve kendileri tevkif 
olunmuştu. 

Ya.z tatUfnden istifade eden ağır 
ceza mahkemesine vekaleten ı~tanbul 
birinci ceın mahkemesi, bu davayı tet 
kike başlamış, ehli vukufa yeniden 
tetkikat yaptırmış, tahkikatr bitirmiş 
tir. 

Müddeiumumi Burhanettin bey, e
sas hakkında. mütaleasını söylemiş, 
ıın.hakemtı edilen zükılr hastanesi ec
zacısı Hamdi ve hastane memurların
dan Ibrahfm beyler aleyhindeki iddi
•nın varit olmadığını izah etmiş, iki· 
sinin de beraetini istemişti. 

Bundan sonra müdafaa yapJlmr~, 
mahkeme heyeti de meseleyi tetkik 
etmJş, Hamdi ve İbrahim beylerin 
cürmü işlemedikleri an1aşıldığından 
talep veçhil~ beraetlerini ittifakla ka
rarlaştınnıştır. Hamdi \~ İbrahim 
bey1er, hemen serbest bırakılmışlar
dır. 

Sporcunun lHilmll 
MUddel umumi Burhanettln B. 

Bahrlyell Cemal Efendiye 
ceza istiyor 

Bu sene şubatının 22 inci gecesi 
Beyoğ]unda bayram sokağında Eltim 
yanın evi önünde sporcu Sait heyi öl
dürmekle maznun Reşat, bahriyeli 
Cıemal efendilerin ve vak'ada filen a 
laka.dar olmakla maznun Saltthattin ve 
KAzım efendilerin mukahemesi, dün 
Mrinci ceza mahkemesinde son Mfha. 

f Der• aene•lne doiru 1 

Mekteplerde 
Kayıt ve kabul şartı 

Ticaret mektebi 
Ticaret mektebi üç lusımdan 

ıbarettir: 

1 - AJi ticaret tahsil müdde· 
ti üç senedir bu kısma yazıla 
bilmek İçin )ise Yeya ali mektep 
mezunu olmak lazımdır yalnız 

ecnebi Ticaret mekteplerinden 
naklen gelenler Türkceden İm· 
tihan edilirler. 

2 - YOkselr ticaret tahsil 
müddeti üç senedir bu kısma 
yazıla bilmek için orta mektep 
mezun olmak, 15-21 ya~ında bu
lunmak lazımdır. Ecnebi Ticaret 
mekteplerinden naklen gelenler 
Türkceden imtihan edilirler. 

3 - Orta ticaaet tahsil müd· 
deli iki senedir bu kısma yazı
la bilmek için iJk mektep me· 
zunu olmak, 13-18 yaıında bu· 
lunmak Jizımdır ecnebi mekt~p· 
lerden gelenler Türkceden im· 
tibana tabi tutulurlar. 

Orta ticaret kısmına yapıla
cak mUracaatlar tesbit edilen 
mikdarı geçerse kayıt muame· 
lesi 25 eylülde bitirilecek ve 
namzetler bir müsabaka imtiha
nına tabi tutulacaklardır her Uç 
kuımada kayıt edilmek için bir 
İstida ile ıadetname veya nakıl 
ilmühaberi, nufus kağıdı, sıhhat 
ve aşı raporları, hüsnühal vara· 
kası, üç de fotogırafı ile müra
caat edilir. 

Bu mekteplerde tedrieat gü
nün yarısma kadar devam eder. 

Belediyede: 

Gazi caddesi 
sına g-elmiştir. ÜçUncU kısım Uzerlnde la· 

Müddeiumumt Bu rhant>ttin be-y, id- tlmllike yakında batlenıyor 
dia!'lını serdetmiş, bahriyeJi Cemal e· Büt~e geldiği için Gazi Mustafa 
fendinin asıl fail olarak ceza kanunu- Kemal caddesinin ;kinci kısmında is. 
nun 448 inci maddesi ntucebince tec7.İ· timlak faaliyeti yakında tekrar başlı
ıytıaini Reşat efendinin katilden bera- ,.·acaktır. 
etini, ancak cina:.·ette amil olan kav Üçüncü kısmı~ istim.lak edilerek açıl 
pya sebebiyet vermekten c~a kanu- ması bu sene nıhayehne ~adar bitlri
nunun 464 üncü maddesinin üç numa· lecektfr. Geleck sene de ıkinci krsma 
rah bendine göre tecziyesini istemişti. başlanacaktır. Cad~e. G~zi köprüsü 

. u~ f dilerı'n de yapılmadan evel bitırılımış olacaktır 
Sallhattın ,.e .nöZTm e n y t j · 

ayni maddeden cezalandırılmaları, ta ollarm am rl mtite-
Jep olunmuştur, mildafaa da yr.pıl- ahhltlere alt olacak 
nuştır. Karar vedlecektir • Asf aıt olarak yapılan ve kısmen 

Çabllc• mUddel umumisinin yapılmakta bulunan Büyükdere ve Su 
muhakemesi adiytı yollarının tamiratı on sene 

Çatalca müddeiumumüd Ferit De- müddetle müteahhitle~ aittir. Bu ka
mfr bey, dün birinci ceza mahkeme- y1t mukaveleye yazılmış bulunduğÜn· 
8İnde bazı hususattan dolayı muha- dan müteahhitler yollarda bir bozuk. 
keme edilmiştir. luk olunca buraları derhal yaptırmak-

Jddialar arasında. kanun hi- tadır. B\ı suretle belediyenin müte
Ufında tevkif, zabıt katibini döğ- madt tamirat amelesi bulundurması· 
~. cam kırmak vardı. Çatalcada na lüzum kalmamıştır. Bundan sonra 
mübaşir Omer, gardiyan lhsan .efen· müteahhitlere yaptmlacak olan yolla 
dilerle polisler ş;:hit sıfatile dmlen· nn tamiratı da on sene müddetle mü-
mişler, dava mevzuunu teşkil eden teahhitlere verilecektir. 

meseleler hakkında kendi1erin~_en iza· Haliç kenarları 
hat alınmr~tır. Muhakeme, dıger şa- temlzlenec k 
hftltırin d; ce]bi il.e tahikatı derinleş· . . - e 
tfrmek li~re, 7 eylül sabahrna bıra· Hal~cın doldu~u hakkında be~edi-

k 1 
...+ .yeye yıne bazı mruracaatlar olmuştur. 

r mıS'.rr. 1 d. il l. . b h lllt d ••• bereetle Fakat be e ıyece a ıcın aştan başa 
Sahte 1• v ti 

1
•vdl temizlt?nmesine imkan görülememekte 

ne ce en 
y an milli bankası tahvilatmı rlir. Maamaflh evelki sene olduğu gi-

taklf:~erek piyasaya çrkarmrya te bi bu sene de bir duba kiralanacak. 
şebl>Usle maznun °Yorgi efendi ile bu ''e imkan nisbetinde H~Jicin kenarla· 
işte atAkadar olduğu iddia e- rı bir parça olsun tem1zlenecektir. 
dilen Cemil beyin muhakemesi, dün Betlkta,ıa falr Nedimin 

h. . 1 mahkeme"'inde bitmis iki- bir heykeli dlkllecek 
ırınc ceza " ·' · ı b . t t f ı rdir. Beşrktaş ı azı gençler Şair N~di-

sı de berae e m ş e min bir heykelini Beşiktaşa dikmek 

Bir haffahk ihracatımı~ . . için bir te~bbfüıte bulunmuşlardı. H. 
Son hafta içinde memleke-tımı~n 'ırkasının Beşiktaş kazası bu işle YR

muhte1if mıntaka1annda yapılan ıh- kından alakadar olmuş ve tetkikat 
racat şudur: . . yaptırmıya başlamıştır • Yerilen rna. 

lstanbuldan: 162 çuval f~ndık ıçıİ Iılmata göre. heykel Akaretlerde ka-
227 çunk keten tohumu, 77\. ~uva ıa binasının önüne d1ikilecektir. 
kuş yemi, 47 sandık afyon, 5~a balye 
tiftik, 50 balytı pamuk, 412 çuval pa
tates. 

Musind~n: 1.163.437 kilo arpa, 751 
bin 439 kilo pamuk. 

Samsundan: 2.603 sandık .yumurta, 
Antalyadan: 230 metre mikll' ktTtste. 

Yerli meller sergisini iki 
gUnde 18 bin kişi gezdi 

Galatasaray lisesi salonlarında a91-
lan üçüncü yerli mallar sergisi ik 
gün içinde 18 bin kişi tarafından ziya. 
ret ~dilmiştir. 

' 

Poli• Hııberleri __ _. 1 Harici Haberler 

S yangın başlangıcı Fransız nazırları 
Dün şehrimizde Uç yangın bat· Almanyeye ne aaman 

lıngıcı vak'ası olmu~tur: gidecekler ? 
t T k Paris, 11 (A.A.) - M. La valin Ber-

- al<aimde yağbaneıo •· tine ancak Cemiyeti Abamın eylUl iç-
ğmda telgraf men!urlarmdan Ne- tima. devresinden sonra gitmesi muhte 
cip beyin oturduğu 17 numaralı m.eldir. M. Lavala bu seyahattindc 
evin ikinci katında sigara ate· M. Briyan da refakat edecektir. 
şinden yangın çıkmıf, bliyümesl· Çlnde felAketll feyezanlar 
ne meydan verilmeden söndürül- Şanghay, 11 (A.A.) - Cinin her 
müştür. · tarafında bir ay içinde , ·uku bulan 

feyezanların yaptıkları tahribat bit· 

Günün 
Muhtırası 

Takvim - Ber~embe 13 AğuMos 8 
inci ay 1931, senenin ~nlerl: geçen fi~ 
kalan günler: 140, 27 RebiUlevvel 1S50. 

GUne!-Doğuşu: 5,07; Baufı: 19,t i 
Nam•z vakltlerl- Sabah: 3,30; -Og!e: 12,19: ikindi 16,10; Akşam: 19,fi, 

Yatsı: 20.57: imsak: 3,12 
... 

Hava - Dünkü hararet (ızamf) 28 2 - Pangaltıda Kervan so• mek tükenmek bilmiyen dahill harple· 
kağında 33 numaralı evde otu- rin sebep olduktan zarar t'e ıstırapla· ıasgarl) 21 derece. Bugün riizgAr müte-
ran Kark onetihin ibadet ıçın rı gölgede bırakmıştır. vasm poyraz hava ekseriyetle bulutlu. 

yaktığı mum devrilerek etrafını Yang Tse vadisinde bu sene ilk ba· '* 
tutuşturmuş isede derhal yetiti· har çok iyi geçmiş olduğundan mahsul Gefenlor • pldonler - Zirlll 
Ierek söndürlilmüc.tilr. lnka1ade bereketli idi. Fakat birkaç bankası umum müdüıii Şükrü B. dün 

3 "' gün içinde &uların taşma~n 18.000 mil· öğle lrenile Ankaradan gelmiştir. Şükrll 
- GUmüf suyu caddeıinde tik bir sahayı kaplamış, dört milyon il Erenköyde inerek doğru evine g!rmlf 

lzara aparhmamnın 7 inci katın- h.1ldar binayi tahrip e-tmiş ve 23 milyon 'e lsranbula geçmemiştır. 
da oturan 35 yaşlarında Eleni kişiyi çok derin bir sefalet içinde br- § Şirketi Hayriye müdürü Yusuf Ziya 
ot minderdeki tahtakurulannı öl- rakmıştrr. Son !*neler zarfında böy- B. ccda\'İ edilmek üzere Avrupa}'& «it• 
dürmek üzere ispirto dökerek le bir feyezan olduğu görülme-mittir. miştir. 

1 Nüfus zayiatının miktarını tahmin Doğum 
ateş emiş, sirayetine meydan ve· etmek şimdilik lmkau haricindedir. Fa 
rilmeden söndürülmüştür. kat birçok köyler ·u altında kalmış o1· 

Gızeıemlz namını Anıdoludı bir tet
kik seyahati yapmakta olan muburirlı· 

rimizden Tıl:\t Mümtaz Beyin Kı!tamo
nuda bir erkek çocuğu dünyaya gelmiş-

iki YBlh boya tablo duğundan insanca zayıatrn büyük bir 
Taksimde, Mis sokağında 6 yekUn tutmuş olacağı şüphesizdir. 

numaralı apartımanda oturan iı· Haflkovdan gelen bjrçok mıülte· 
mail bey isminde bir zat polis ciler henüz anlaşılmamış bir sebepten 
merkezine müracaat ederek, As· dolayı ölmektedir. Vahim bir saıi 
mahmesçitte 44 numaradaki reı- hastalık zuhurundan korkulmaktadır. 

tir. Yavruya Yılmaz ismi verilmiştir. 

Küçük Yılmaza büyük bir uıdet ve 
uzun ömür diler, arkadaşımızl ve ailesini 
tebrik ederiz. .. Lbım gelen her türlU tedbirler alın· 

sam Bilenifti tarafından 150 lira mıştır. 
kıymetinde yağlıboya iki tablo· Pekinden gelen haberlere göre Peçi
sunun dolandırıldığını iddia et· ll ayaletlnde vuku bulan feyezanlar 

Radyo 
latanbul - Saat 18 den 19 ı kadar 

miş, tahkikata başlaomııtır. iki yüz e11i binden fazla kimseyi aç ve 
Oç ahbap ı'!avu,ıer perişan bir hale düşUrmUştilr. Ekin-

gramofon pltklan neşriyatı 19,30dan 20,· 
30 a kadar birinci kısım alaturka sıs 
Anadolu Ajansı haberleri 20,30 daa 
21,30 a kadu orkestra 21,30 dan 22,30 a 
kadar ikinci kısım saz, Borsa haberleri. 

H d .,. Ierdıe vuku bulan zarar ve hasar mik· 
•• ay ar, Rafit, Fazıl adlı üç tarı iki milyon Jngiliz Jin.8r tahmin 

klfı Çengelkövünde benli Yor· olunmaktadır. Bu ayaletteki en bil
ginin dükkinana öteberi almak yük kanal ıa,mıt nı civardakt araziyi 

· bahanesile gitmiıler, ikiıi bak· su altında brrakmışhr. Bütün memle
kalı oyalanııı, ötekisi de 1 ki • ketteki b~ ;azi~et kış mevsimind~.n 
loluk bir rakı .şişeıini aıırırken eTel ~ok bilyiik bır kıthk olacafını gos 

VakıbAbone '8rtlanı 

l 3 6 12 
Dahilde l 50 400 7 50 1400 
Hıricte - 800 1450 2700 

Aylık 
Kurut 

yakalanmı"t termektedir. I 
.., U'. Bombay, 11 (A..A.) - Bombaya yüz lln ••rtf•ramıa: 

c· . ~adık çırak • • elli mil metafede kain Malvan mın-
. ı~ga]oglunda kahvecılık ede~ takBSJ:nda vukua gelen f eyezanlar do· 

Resmt Hususi 
Satın ı O Kş. 12,50 Kş. 

Akıfın yanında çalışan Necatı, layısile binlerce kişi yersiz kalmış.. 
ustasının 190 lirasmı çaJırak kaç· trr. Birçok kişi boğulmuştur. 

Santimi 20 ., 25 

KU~Uk llln 4artlarıınız: 
mışhr, aranmaktadır Hlndlmnde vaziyet v•hlm 

1 2 3 
30 50 65 

4 ° 1-16 Detllık Derhal borcunu ver demlf. .Dombay, 11 (A.A.) - Bomb&y hüktl· 
dolend1rmıt metJ ne Gandi arasındaki noktal na- 15 100 Kuruş 

Henüz kim olduğu anlaıdamı• -ıar ihtHlfları pek esaslıdır. 
yan bir adam Bebekte y orgi K()n~renin mümtaz azasından biri 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı içio hlr defa meccanendir. 

j • d b" d ö il k vaziyetın gay~t vahim olduğunu beyan 
ımın e ır a amın n ne çı •· t . f 

rak «13 lira borcunu ver 1 » eli- e mış tr. Zelzeleler 

B - 4 saon geçen il!nltnn fazla 
aun için 5 1.."llruş zammolunur 

Ticaret ileminde: 

Ziraat b4nkasının 
alacağı buğday 

ye tehdit etmiştir. Yorgi efendi Napoli, ıı (A.A.) - Arzi fizik ens· 
de birdenbire kendini toplıya- titüsü cihazları on afustosta saat 
mıyarak 13 lirayı vermiştir. Der• 22,22 de bir saatten fazla devam e
hal sıvıfan meçhul dolandırıcı den şiddetli bir zeJzele kayde.tmi~tir. 
aranmaktadır. Zelzelenin merkezi 11.200 kilometre Banka merkezinden reni ltlr 

VUAyette: 

Bonolar dağıtılıyor 
Gayrı mUbadilJere dağıtılmak 

üzere Maliye vekaletince hazır· 
lanan bonolar şehrimize gönde· 
rllmiı ve bonoların tevzii için 
emir verilmiştir. 

Bonolar gayrı mübadillerin e· 

razi ve musakkafaUarına muka· 
bil yüzde yirmi nisbetinde daiı· 
tılacak ve kıymet takdiri komi.-

yonu tarafından bonoların tevzi 
gUnleri gazetelerle ilan edilecek· 
tfr. 

Memurlardan sorgu 
Başvekaletin kararile devlet 

memur ve müstahdimleri bak· 
kmda. istatistik umum mUdUrlU
ğü tarafından mufassal bir ista· 

tistik yapılacaktır. Bunun için 
Dahiliye vekaletinden vilayet ma· 
kamına sorgu kağıtlan gönderil
miştir. 

Her memur bunlara doğru ce
vap yazmak mecburivetindedir. 

inhisar idarelerinde 
Tünün inhisar idaresinin mer· 

~. ez kadrosu yeni bütceye göre 
tamamen tatbik edilmiştir. Di· 
ğer taraftan mil•kirat inhisarı· 
nda da bazı degişiklikler yapıl· 
mış bu arada merkez muhasebe 
müdürlügüne birinci sınıf mU· 
fettişlerden Esat bey tayin edil· 
miıtir. 

mesafede bulunmakta idi. emir gelmedl 
Londra, 11 (A.A.) - Dün saat Dün bir gazete çiftçlnln borçlanna 

22.28 de '4est - Brom•ik rasathanesi mukaltil buğda.y alınm11sı için z.iraat 
merkezi 44.060 mil mesafede bulunan b:ınh.:ıE:ının U!numi merkezinden ban· 
§lddetli bir zelzele kaydetmlştJr. ıkanın lstanbul merkeziH emir ıelcllo 

Diğer taraftan lstOkholmden alı- jiniyazmıştı. 
nan bir telgraf Londra rasathanesi Dün tahkikat yaptık. Ziraat ban. 
sismoğrafrnın saat 22;l.7 de işidilme· kasına borçlu olan köylülerin borcun• 
mi~ deretede şiddetU ltir zelzele kay- is1erse para, isterse bujday n yahut 
detmiş o]duğunu bildirmektedir. Bu arpa verm~ suretiJe ödiyebileeetme 
ikinci zeJzelenin merkezi 3.400 mil \'e bunu bankanın göeterec:eil depo)"& 
mıe...afededir. ·teslim edecefine dair ilk gelen ta.mim. 

Mongollar bir Almen teyye· den başka y-eni gelen bir emir yoktur. 
resini du,urdUler Jstanbulda borsa ve taırada ••• 

Rig, 11 (A.A.) - Mongolistan po- hallf fiatlar esas tutulacak n bu fi
lisi, iki Alman tayyarecisini Ulanba~ attan Hk ihraç iskelesine kadar olaa 
toz civarrnda tevkif etmişlerdir. ınakliye masrafı indirilecektir. 

Mongol hükGm~ti, Sovyet himaye- Afyon tacirlerl toplandllar 
si altında bulunan MongoJistan Uzerin Ofisin daveti üzerine, af~n ihra. 
de uçmak müsaade~inin ancak Rus tay catçı1arı dün ofiste toplanarak &fYo
yarecilerille munhasır oldufunu be- nun bugütıkü vaziyetini .röriltmü~ler-
yan etmektedir. dir. 

Malum olduğu veçhile Alman tay- -----------
yare idaresi Almanya ile Çin arasın- Edebiyat birliğinden 
·da bir hava yolu ihdası için Nankin hü Güzel San'atlar Birliği Edebiyat 
ıkQJlleti ile bir itilifname imzalamış idi. 'ubesinden: 13 ıı~»ıırtns puşembe gUnl 
l\fongol muhafızları, kendi toprakları (bugün) saat on yedide Birlifjn Gül• 
üzerinden ilk defa olarak geçen tayya· hane parkı methalindeki merkezinde 
reye ateş ed.erek bir tayyareciyi ağır aylık toplantı yapılacaktır. Musiki, 
surette yara1amıştır. Tayyare müsa- çay ve edebi hasbuhal vardır. Azanın 
dere edilmh~tir. bu ilanı davet sayarak refikalarilt 
Malygulne,kutup mıntakaler~nda birlikte teşrifleri rica olunur. 

MO!lkova, 11 (A.A.) - Tas aJansı, --··---............... _ ..... -
Maligin buz kıranının yeni Zemble ~~~betile vukua gelen karışıkhklarm 
şHrıal müntehuında tevakkuf ettikten 1 ançosu şudur: 
sonra Odinenya adasına doğru yola 1 telef 43 yaralı. 
çıkmış oldufunu haber vermektedir. Boardman ile Polando"C•1t• 
Hava müsait olacak olursa me d . Cod,,u bo2dular 

Y ana Maranan 11 (A A ) T -~ 
çıkanlahdanberi ancak iki defa zi ·a- ' · · - ayyar.,... 
ret edilmiş olan bu ada t Y Boardman ile Polando, Kap - Kodu 

nın amamu bozmak on b" t t 1...:ıı--u.1k keffine ça htrlacaktrr .. u ır urogn o <_lln()U'I ınv ~ .. 
Al d ki lem~k uz~re buraya geldıler. Tayyare m•nr• • reyi lmın netlceal yann tayyarecileri Bostona ıBtil- 1 

Berbn, 11 (A.A.) - Plebisist mü- reeıek olan npura yilkle&ileuJdir. 
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Dünkü Keşi.dede kazanan Numaralar 
Fatih ltiınadı Milli bayii Buırhanettin B. listeınıizin sıösteırdi2i ıikıraımiveleri 

biletlerin ibrazında derhal tediye edecektir. 
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1:1 't-~-== :: : :: :: za y<n bır aıleye kıymet verebılır. 
; ;;~ · . ;:, i\I J~ Modren aile 

A1l kut ı ti 
Modern ailede kadrn bir kuş değil, 

e s ye bir insandır. 
Aile kuüıiyetL. çok müphem, çok İnsan çalışan, maddeyi işliyen 

Atina mektubu 

Komüni~tlere karşı 
Şiddetli tedbirler alinıyor 

~~~----~-------~~~ karmakanşık bir söz. Bu sözle ne mahluktur. Bir zamanlar (Gülen hay 
kastedilel>ilir? Herkesin kendi van) diye tarif edilen insan, Aris- Yo nünistlerin polise yaptlklara hUcumlar bilhassa 
dünyasında kendine göre bir aile ör- tonun zamanında (Siyasi hayvan) di· galeyan uyand1rdı 
n~ği vardır. Tibette aile dediğimiz ye tarif edilebilirdi. Şimdi ona (lktr- Atinıa. (Hususi muhabirimizden) kuvvetlerini bu tecavüzlerine hedef it 
zaman, gözünüzün önüne el'kekleri sadi hayvan) dır diyebiliriz. - 1 ağustos komünist bayramr, Yuna tihaz eylemişlerdir. Ezcümle Pirede 
esir gibi kullanan, ve birkaç tane er nistanda pek gürültülü geçtL Ve bir de (Yiftodimos) namında bir zabıta 
keği koca olarak alan kadının yaşadı· çok hadiseler de vukubuldu. Muhtelif memuru, silah taşıdığından dolayı 
ğı cemiyeti hatırlamanız lazımdır. lnkılapçr Türkiye bir kuş gibi ko yerlerde komünistlerle vukubulan tevkif edilen Sariko namında azılı bir 

(Totem) devrindeki aile de ayni casının kafesinde yaşıyan, y~m yeri- miisadeıneler esnasında biri Serezde, komünisti karakola sevkederken ten
totemden olnuyan kardeşlerin biribir- ne elmas ve manto yiyen işsiz ve müs diğeri pirede olmak üzere iki zabıta ha ve karanlık bir sokakta, beş ko 
M!rile evlendiklerini bir ahlak ve bir rif kadını aile kutsiyeti diye, muha· memuru da komünistler tarafından öl münistin ani bir surette tecavüzüne 
din kaidesi olarak kabul etm~k lazım- faza edemez. dürüldü. Atina gazeteleri, bu kanlı uğramış, sokak köşelerinden atılan 
dır. hadiseler tafsilatile, sahifelerini 1 kurşunlar ile ağır surette yaralana· 

ikinci bir sebep dolduruyorlar. Hükumetin günden 1 rak yere yıkılmış ve muhtelif yerle 
Feodalitenin hakim olduğu devir Türkiyede işi çoğaltmak, kazan· güne inkişaf eden komünizme karşı rine de bıçak saplanarak öldürülmüş. 

Balkan konferansı 
için hazırlıklar 

lstanbulda toplanacak olan i
kinci Balkan konferansı hazır
lıklarına faaliyetle devam edil
mektedir. 

Ticaret odasına gelen haber· 
)ere göre Yunan milli iktısat ne
zareti Balkan konferansı için e
saslı bir surette hazırlanmakta
dır. Konferansta mevzuu bahso
Jacak meseleler hakkında Yu-
nanistandaki bilumum ticaret o· 
daJarmm, bankaların, ticaret bir
liklerinin noktai nazarlarını sor
muştur. 

iktısat nezaretinde aynca ve 
fevkalade bir kom;syon da teş
kil edilmiştir. 

de nikahlının ilk gece derebeyi ile yat cı arttırmak, israfı kısmak bir gaye. şiddetli tedbirler almasını musırren tür. Gayri mübadiller bir emlAk 
ması ailenin nizamı içinde idi. dir. Bu gaye için çalışmryan, ka- taJep ediyorlar. Hükümd de efkarı Pirede bu tecavüz vaki olurken, şirketi tesis edecekler 

zanmıyan kadının kocasına yük oluşu umumiyenin Ye matbuatın, bu fikrine ayni günde Serezde de komünistlerin Doyduğumuz bir habere göre 
Eski Roma ailesi için kutsiyet sırtmuzda bir değirmen taşıdrı. iştirak ederek komünizmi esasından çıkardığı bir arbedeyi maiyetinde jan ğayri mübadillerin bir kısmı bir 

bambaşka idi. Çok defa suiistimallerin, hiya- sökecek tedbirler almak ile me.~gul- darmalarla bastrrmağa gelen ınülfızim şirket teşkil ederek hükumet 
Ruhun ebediyetine inanan ve ebe- netlerin, fenalıkların medeni cesaret· dür. Ezcümle yakalanan komünist- Karnitakis de yine komünistlerin at tarafından satılacak emlaki kül 

di olan cet ruhun.u? cadı konco· sizJikJe-rin bütçe açık1arının arkasrn- l~r, derhal .cürmii meşh~t ~~hl<emel_e ~.ıkl.~r~. k.~r~~nlar _aıtı~~da ;u_rularak halinde almagı düşünmekt.edirler 
los olmaması ıçın karısı harem· da evine düşkün bir erkek ve tufeylf rıne sevkedı~mekte ve bır ıkı saat ı- oldurulmuştur. -~ı: gunde ıkı zabıta .· . . . . . . 
den dışarı başın~ çıkarmryaca.k, en bir kadın göze çarpar. çinde pek. agır cezalara mahkum e· memurunun kom:ınıst1er tarafından öl leun .. vazıf~~~rı~d.en ı~~·~~ edıl~esı ta 
sıkı tesettür vazıfesi idi. Koca bir ha Türk' . k t l f be rw· dilmekte<lır. Yunanistanda, lngilte dürülmesi, efkarı umumiyede pek karrur ettıgı gıbı, butun hukılmet 
kimdi. Bir imperatordu. Kadın mütew d .

1 
_ıyenın. ~rbutuş sekerb' rdıgı~- re polis mahkemelerine göre tesis ve haklı bir galeyan ve aksülamel tevlit kuvvetlerinin komünizm tehlikesine 

d. f bi "lı1k e aı enm gemıyı a ıraca ır el ık 'hd d'I b .. .. h t hk . w• i .. l • h k t f l ··t k . ma ıyen masra yapan r man , h 11 d k 1 .. 1 ., d -·ıd· ı as e ı en u curmu meş u ma e ettıgın soy emege acet yoktur. Yu arşı gaye aa ve mu eya kız bır va-
k f t b. k t a . n e a rnası mum rnn egı ır. l . . d·-· k 1 ı·· b t d h l h . t t' ·ı . d h 1 . a ese ır uş u.. .. .. . . me ennın ver ıgı arar ar, usu u mu nan za ı ası er a arekete gelerek zıye e ge ırı mesı e mu teme dır. 

Eski Iranda, Osmanlı saltanatın- Bunun onu~e geçmek. ıçı~, ~sınan- hakemnin gayet basit olmasından üç dört gün süren şiddetli tahkikat Her halde, bu ay S-Onuna doğru, 
da da bu tip aile yaşardı. Osmanlı 1~ b~k~yası mustehJik ~ıleyı a!le kut dolayı, pek seri olduktan başka. kat ve takibattan sonra bu cinayetlerin Başvekil M. Venizelosun Avrupadan 
saltanat devrinin aile kutsiyeti böyle sı~etı. dıye ~.an~_nları~. h.~mayesı~e. ver i mahiyetini de haiz bulunuyorlal'. Ya fail ve mürettiplerini meydana çı- avdetinden sonra bu tedbirlerin der 
acaip temellere dayanırdı. Eski ai- mıyelım. Ç~n.~u en buyuk derdımız 0 · ni cürmü meş'hut mahkemeleri tara- kardığı gibi, komünistlerin muhtelif hal tatbikıne geçileceği muhakkaktır. 
le kadını tufeyliUği şeref ve haysi- r~da, en büyuk ıstırabımız ondan ge- fından ,·erilen kararların istinaf ve tedhiş, faaliyet, ve icra şebekelerini Zaten şimdiden muhtelif milliyetper· 
yetile beraber tutardı. lıyor. temyizi yoktur. de zahire çıkarmıştır. Bu hadisele- ver cemiyetler ve teşekküller harekew 

Fedoralite nasıl kendine göre bir Ed-ebiya~ın, ro~anın. Türk inkıla- Yunan komünistleri 1 ağustos komü- rin hükumeti, komünizme karşı ga te gelerek fevkalade içtimalar aktey. 
aile yaratır ise, imparatorJuklar da hına yapacagr en guzel hızmet Osman- nist bayramında memleketin muhtelif yet cezri tedbirler almağa ·sevkedece ]emekte ve halkı ve gençliği l<omüniz. 
kendine göre bir aile muhitinde yaşı- lı bakayası aHenin tahlilini yapmak· yerlerinde kanlı hadiseler çıkarmak ğine şüphe yoktur. Ezcümle ilk ted me karşı ınücadeleye davet edici ka· 
yabilir. tır. ıçın mürettep bir plan dairesinde bir olmak üzere memurlar ve rnuaJ. rarlar ittihaz eylemektedir. 

Ctiıııhuriyet devri ne feodalitenin, SADRI ETEM hareket eylemişler bilh~a zabıta !imler arasında komünizme. meyleden- • • 111 

~· 
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1 3. K. O. Sa. AJ. Ko. dan lstanbul Beledlyesl llllnları 1 
Çatalca Mat. MY. kıtaat ve mlieaseaat ihtiyacı ıçın aşağıda 

Jua1a enak aleni uıulile ahnacakbr. Taliplerin tartnamelerini 
... ek için her g8n öğleden evvel komisyonumuza mDracaatları 
ilin olunur. (171)- 1615 

Cina Miktar 
Kuru ot 48,000 

ihale gilnil 
6-9-931 

• • • 

saah 
16 

ihale yeri 
3. K. O. 

Buruda 11. f. kıtaat ve müesseaat ihtiyacı için afağıda yazılı 
uzak kapah zarf usuJiJe alınacaktır. Taliplerin prtnamelerini 
r6rmek için her gUn &ğleden evvel komııyonumuza mllracaatları 
ilin olunur. (169) - 1618 

Cinı Miktar 
Kuru fuulya 55,000 
Arpa 600,000 
Odun 2,300,000 

ihale günO 
6-9-931 
8 9-931 
9.9.931 

• * • 

saati 
15 
15 
15 

ihale yeri 
Bursa F. 11 

" 

Maniaa ve civar1ndaki kıtaat ve müesseııat ihtiyacı için aşağıda 
yuılı mahrukat kapalı zarf uaulile alınacaktır. Taliplerin ıartna
meJerini g&rmek için her gün öğleden e•vel komiıyonumuıa 
mllracaatları ilh olunur. (172)- 1617 

Cina Miktar ihale günU saati 
Odun 889400 K. 5-9-931 ıs 

ihale yeri 
Maniaa f. 16 

San'atlar mektebi için bir ıene zarfında llizumu olan 50000 
kilo ekmek lcapab zarfla mDnalcaoya ~onmuıtur. Taliplerin ıart
name almak için her iÜn Levazım müdürlOtnne mDracaatlan • 
Münakasaya girmek için 300 liralık teminat makbuıile şartname, 
teklif mektubunu ve Ticaret odasında kayıtll olduğuna dair ve
sikayı mDhiirlll zarfa koyarak ihale gUnü olan 3 eylül 931 per· 
ıembe gtınD ıut on bete kadar Encümeni Daimiye ver· 
meleri. (1637) 

• • • 
icra edilmekte olan kanaliıaayon ameliyatı dolayııile 15 Apı· 

toa 931 tarihinden itibaren Tahmtıte (Tahmis) kalçın ıokağının 
btlcllmle naaiti nakliyeye kapah bulunacağı ilan olunur. ( 1639) 

* * * Kuzguncuk Çartıbatı caddesinden bed ile vapur iıkelesi cad-
desini takiben Nakkqtepe namı diğer Kuıba\uşı yokuşunun alt 
bqına mBntehi takriben 200 metrelik k11ımda bu'unan adresleri 
meçhul esbabı ernllk ber mucibi kanun tebligat ifa kıhnama
maklıj'a binaen biri Kuzguncuk belediye mevkiine d,ğeri Üskü
dar belediye binası dahiline talik edilen haritalardaki istikamet 
hattına bir diyecekleri olanların tarihi ilandan itibaren 15 gün 
zarfında OıkUdar Kaymakamlığına tahriren müracaatları lüzumu 
tebligat makamına kaim olmak ilzere ilin olunur. (1638) 

• • • • • • 
Çatalca mhtahkem mev:ki kıtaat ce kapalı zarf usulile münakasaya ilk mektepler için baahnlacak 1000 adet demir baı eşya def-

" mfieeeeaatı ihtiyacı için 4000 kilo 81· konulan 48,000 kilo arpaya verilen fi- teri açık münakasaya konulmuıtur. Taliplerin tartname ve 
fır e&I paaarlık Hulile 16 - 8 - 931 at haddi Jdyıkında görülmediğinden nQmuneaini g6rmek için her gOn LeYazım mildDrlUğ(lne mUnakasaya 

• aaat 17 de ihalesi icra edilecektir Ta- aleni münakasa ile 17 - 8 - 931 saat firmek için 18 lira teminat akçeıile ihale ıünil olan 3 - 9 - 931 
n,ıerJn .şartnamesini görJMk üure 14,30 da alınacaktır. Taliplerin her · perıembe ~nO saat on bete kadar Encümeni Daimiye müraca· 
hu ıUn öfJeden evvel komisyonumuza gün öğleden en·el şartnamelerini gör atlan. (1633) 
ft mUnakasaya iştirak için de muay. mek tizere komisyonumuza müracaat- * '* * 
,.. zamanda 3 K. O. Sa. A. Ko müra- ları ilan olunur. (168) - 1591 Bedeli ketfi 350 lira 99 kuruı olan Haseki haataneıindeki 
caatlan ilan olunur. (165)- 1550 • • • paYiyoaua ameliyathane kıımınm tavan sıvaaı Ye duvarlarının 

• • • EyUp civarında Feshane fttlsaJinde tamiri açık mUnakasaya konmuftur. Taliplerin ıartnameyi ve keıif 
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Barut fabrikaaı muhafız kıtaat kf :rah~Senk~zı S:!~h;tırd Aleni ~~ evrakını g&rmek için her gOn levazım müdilrltiğilne münakaaaya 
ft müeueaat ihtiyacı için 15199500 na .

1188 
• ":""" - a. e sa~t ~ ' gİNDek için 27 lira teminat akçelerile beraber ihale günü olan ı ı 

kilo ekmek aleni münakaaa uıu· de ıhalesı ıcra kılınacaktır. 1 ahple- • . . . Spor Haberleri 
Jile 29 _ 8 _ 931 Ta. ıaat 16 da rin şartnamelerini görmek üzere her 7- 9 • 931 puarte11 gOnO uat on beıe kadar Encilmeoı Daımıye 
ihalesi icra edilecektir. Taliplerin ril~ öğleden ~n:eı ~o~isyonum~za \ ' e mOracaatlan. (1635) Balkan oyunlarına 
§artna.melerini ıörmek üzere her münakasaya ıştırak ı~ın de ye,·mı mez. I t b 1 k •• •• k hh t 1 
sün öileden enel komisyonumuza k\lrda 3. K. o. Sa. Al Ko müracaatları s an u u çu Si a memur arı T l u ta m 
•• münakasaya ittirak için de yev· ilan olunur. (129) -1411 kteb·ı .. d .. rl .. g"" u·· nden. en sç er mu~ za 
aıi me:ddlrda 3. K. O. Sa. Al. Ko. • • • me m U U U • bir programla hazır• 
müracaatları ilin olunur. (139) Çatalca Mst. Mv. kıtaat ve müesse- Pazar Ye sah gOnleri ıaat 9,!0 tan 13 e kadar kız ve erkek ilk maçJan yapıyorlar 

- 1441 satı ihtiyacı için 48.000 kilo saman ale- talebe kaydedilmektedir. Kayıt müddeti ağustos 931 nihayetine 
• • • ni münakasa usulile 6 - 9 - 931 saat kadardır. Tehail mOddeti iki senedir. Nihari ve meccanidir. Mek-

K. O. •e f. F. kıtaah için bir 15 te ihalesi icra edilecektir. Talip- tepten mezun ııbbat memurlanaa ilk senelerde ayda 49 lira ve-
EylOlden bir KAnunuevvele kadar terin şartnamesini görmek üzere her rlJmekte ve sonraları kıdemine göre diğer devlet memurları gıbi 
3 aybk 64400 kilo ya• ıebzeye gUn ötleden evvel komisyonumuza ve maatlan arthnlmaktadır. Mezunlar kısa hizmete tabidir. Milra-

-..fthum • vardır. 23·8-931 saat 16 münakasaya iştirak için de muayyen S hh t V k·ı t• h S hh t ııdtı lllkl · k d. 1 
,., " ihale edilmek ilıere aleni caat ı a e a e ıne ve ya ut ı ı m r enne en ı e 

zamanda 3. ~ O. Sa. Al. Ko. müraca. yazılarile yazalmıt bir iıtidaya aıağıdaki yazılı evrak ve vesaikin 
rı 1nakaaası yapapılacaktar. Talip- atları ilan olunur. (170) - 1616 aııl veya muaaddak suretlerini bailıyarak göndermek ile olur. 
Jer.n muıayyen vakitte K.O. SA. fazla izahat almak istiyenler Sirkecide Demirkapıda mektep ida· 
AL KO. nuna mOracaatlın ilin p T T L resine müracaat edebilirler. Arzu ediline tatraya matbu mufaa-
olunur. (10

5
).-: 

1
•
300 

• • • ev azı r11 sal dübul ıartlan klğıtlanndan g6nderilir. 

Konyadaki kıtaat için 150.000 
kilo aıiır eti kapalı zarf usulile mü
nakuaya konmuıtur. 19-8-931 
ıünü aut 15 te ihalesi icra kılına· 
caktır. Şartnamesini görmek iati
yenlerin her sün ve itaya talip ola· 
caklann da muayyen vakitte temi· 
nat akçelerile ve teklif mektuplari
le hetinci K. O. Sa. Al. Ko. nuna 
müracaatları ilin olunur. (106) 

Şartlar: 

ffi Ü d j r 1 j g""" İ Il de Il: yet lc~a~~.rkiye C&mhuriyeti tebaamdan oldufuna dair hOvl· 

2 - ~abaUi hOk6meti tar•fından tatdik ecblmit bOınilbal il· 

-1307 
• • • 

Bur .. ve Mudanyada kıtaat ve 
nfueuesat ihtiyacı için 30 bin kilo 
aadeyafın kapalı zarf usulile 31•8 
931 Ta. aut 1 7de ihalesi icr aedile 
celrtir. Taliplerin p.rtnamelerini 
ı.Srmek üzere her ıün öğleden evel 
komiayonumuza ve .münakaaaya it· 
tir ak için de yevmi mezkUrda 11. 
F. Sa. Al. Ko. müracaatları ilin o· 
lunur. (132) - 1415 

• • • 

1 - Jıtanbulda yeni poıtane 
kaloriferinde istibllk edilmek 
Ozere mObayaa edilecek olan 
400 ton Kandilli ve yahut Çamlı 
ocıklann1n yeni ihracat kömOrll 
kapalı zarf uıulile mDnakasaya 
konulmuıtur. 

2 - Mezkur kömürGn 2 eylul 
931 tarihinde ihalesi icra kılı
nacağından taliplerin ıartname 

almak için timdiden teminat ve 
teklifnımelerini ihtiva edecek 
kapalı zarfları tevdi için de 
mezkQr tarihe mDıac!if çarıamba 
günll saat 14te yeni postanede 
mObayaat komiıyonuna mllra-
caatlan . (1641) 

Buna, Mudanyadaki kıtaat ve ------------
mUeueaat ihtiyacı için 50.000 ki· 
)o pirinç kapalı 2arf usulile 31 a· 
futtoı 931 Ta. de aat 16 da ihalesi 
ioa kılınacaktır. Taliplerin tart· 
nMDelerini ıörmek üzere her gün 
öileden evel komisyonumuza v~ 
münakaaaya ittirak için de yevmı 
mezkürda 11. fırka satın Al. Ko. 
nuna müracaat lan ilan olunur. 

(131) - 1314 
• • * 

Davetler 

lötanbul müddeiumumiliğlnden· 

Bursa birinci icra memuru 
Cemal beyin derhal vazifesi ba
şına hareket etmesi ve aksi 
taktirde mOstafa addedileceği. 

'!!!I neıriyat : 
MUlklye mektebi mecmu••• lspartadaki kıtaat ve müe11esat 

•h • · · 50 136 kil iır et1• ~llilkİ} e mektebi mecmuasının bctinci ı tıyacı ıçın . o ıı 
kapalı zarf usulile 3 _ 9 _ 931 sayısı çıkmıştır. Tavsiye ederiz. 
Ta. de aaat 1 O da ihalesi icra kılı· 
nacaktu. Bu akşam 

Betlkt., bUyUk perkbl 
iki film ile beraber Cemal Sıhlr bir 

temsil takıim edecek ıir. Okırdı Şındıron) 
bir yatak faciası. Fantezi. 

T alipl1trin tartnamelerini gör
mek üzere her sün öğleden evel 
komiayonumuza ve münakasaya it 
tirak için de yevmi mezkUrda 3. 
K. O. Sa. Al. Ko. müracaatları 
illa olunur. (126) - 1412 OakDd•r Hele slnem•autd• 

• • • (Aşk Rqeleri) ilaveten: (Ka~lan 

&sintMki kıtaat ihtiyacı lclft eni- Tarua). 

mUhaberi. 
3 - 4, SX6 eb'adında sekiz adet fotosraf. 
4 - Afı klfldı. 
S - Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyanbekir nOmune baıtane· 

lerile latanbul çocuk haıtaneıi, lımir, Buru, Konya, Adan•, 
Samsun hatt•nelerinin birinden alınacak rapor (bu rapor bir ıarf 
içeriaine konacak, ve zarfın kapatıldıj1 bir mOhOt mumile ve hu-
tane baıbekimlerinin milbUrile mührlenmit oldujıı halde iıtida· 
larına leffedilecektir. 

6 - Yat itibarile 323, 324, 325, 326, 3t1, 328 dopmlular
dan askerlikle allk111 olmıyanJar (yani hizmeti altıenyHini tfa 
etmit veya henüz muayenei iatihaiyesi icn ediJmemİf bulunanlar) 
ahnabilecekJerd ir. 

7 - Tahıil itibarile orta mektep birinci ıınıfı ikmal edip 
ikinci 11nıfa geçenler imtihansız ve daha az tahsil ıörenler imti
han iJe ahnır. 

Şahadetname veya tasdikname ibraz edeceklerdir. (1239) 

Sirk eti Hayri yeden: 
Cuma gOnleri Boğaziçinin tenezzüh mahallerine gidecekler 

için beneçhiiti seferle vardır. 
K6prUden-: Y enilcöy, Tırabya, Büyükdere, Sarıyer, Yeni mahalle 

R. Kavatı, Altın &<um, SOtliice ve A. Kavağında: 
7,()(), 7,50. R.()l), 84.). !),;:J(), 10.00, 10.15 
(Yeniköy, Tarabya, SOtıOce ve A . Kavağı yoktur.) 

1 1 .oo. l 2ı00. 1 a.oo. 14 00 14.HO. tYenikay ve 
T arabya yoktur) 14.;li), ( Yeni köy vok ) 1 f), 1 fi, 
16.QO. 17.00. 18 20. ~O.Oi)ı 21.ao. 

K6pr6den A. Hisarına: H 00. 8.RO. H.4;), l 1, 1 fi. f 2,2fi, 
ı n.ao. ı 4.an, ı fi, ı t>· ı ;).4f>. t 6.öo. 

Köprildc:n Hey~oıa: 
1 R.OO, ~o. l i), :! t. t o. ~2·00 
6 00. 7.oo. 7.f)o. R Ol). u·Ht). U.80. 
u 4n. ı o.uo. ı ı .oo. ı ı. 15. ı :!.ou 
12.~?>. ı a.oo. ı a.au. t 4 oo. ı 4.;J5. 
ı ö. ı .1. ı r).45. ı s.oo. ı 6.no. 18.()(). 
20.15, 21.10, ~~.(t{J. 

BüyDkdere Lido yUtme ıpor havuzu ·.da bu Cuma gün\! saat 
l 3.30 dan ıtibaren yUıme, atlama, ıu topu (mıntaka birinciliii) 
mllaabakalaıı vudar. 

Atina olimpiyadma İftİrik e· 
decek olan tenisçiler ara11nda 

ıtletizim federaıyoau mtii~a
lar tertip etmittir. G~çea ıene 
Atina olimpiyadında almıt oldu
jumuz parlak mUYaffakıyetten 

aonra bu aene için de hayratı· 
mıaa orada dalralandırmalc için 
llyıkı veçhile çalıımajı temin 
için federasyonumuz bu milıa• 

bakaları tertip etmiştir. Bu mü· 
ıabakalara yarından itibaren baı
lanıcakbr. Şimdiki halde olim· 
piyat için aynlan dört kıymetli 

tenisçimiz vardır. Sedat, Şirin· 
yan, Suat, Karakat ve bu mil· 
sabakaları da bu oyuncular ya
pacaktır. 

Maçlar lik uıulll iki defa ya• 
pılacakhr. Birinci devresine ya• 
nn baılanacak ikinci devreıi de 
Tarabya turnuvasından ıonra yaM 
pılacaktır. Proıram ıudur : 

Fenerbahç• korclunda 

8 cuma saat 9,30 da : Suat • 
Sedat. 

Saat 11 de : Şirinyaıa • Kara· 

"··· Fenerbahçe kordund• 

16 pazar ıaet 15,30 da: Sedat• 
Karakat. 

Saat 17 de : Suat • Şirinyan. 

Takalm T•vn tenlete 

18 ssla ... t 15,30 da : Sedat
Şirinyan. 

Saat 17 de : Suat • Karaka1e 

Bir Avukat 8 •r •vukathkta11 
menedlldl 

lsıanhul l\lüddel Umumil İğinden · 
lıtanbul Barosunun 448 ılcU 

numarasın ;a mukayyet Avukat 
Hafız Hutt\ai Ef. nin avukatlık 
kanununun S inci ve niıamnamei 
dahılinın 57 inci maddesine teY· 
fikan ıekiz ay mDddetle Awkat· 
lalctdln mea'i hakkında Baro ia
ribat mecliaince karar verildltl 
mebammat kanununun 60 ınca 
maddesi mucebince illn olunur, 
,~ 



I Mahkeme ve icra lllnları f 
İflltanbulda Unkapanında Yeşil ta

Jumbada bostan sokağında 40 numara 
lı hanede İsmet H. 

İstanbul üçüncü icra memurluğun
dan: 

Em.ine hanımın zimmetinizde mat-
16bu bulunan 900 liranın maa filiz ve 
ım«raf. haciz yoJile tah~ili hakkın
da l'ald takip talebi üzerine tarafını. 
za g&tderi~en ödeme emrinin zah. 
rma mflbaşır tarafından verilen mes-j 
ruhatta ye~I mezku r mahalde olma
dıfmız ve !;J<am~tgahınızın me~hu1 bu
twıdufu g(jsterılrn<?.!iine binaen ilanen 
tebllfat ierasın_a_ karar verilmi~tir. 
Tarilıi Jlı\ndan ıtıbaren bir ay zarfın. 
la mıllracaatıe ~ir itaraz dermeyan 
etmes ve anı takip eden gün içinde hor 
Cll eda ftya borca f\afi miktarda mal 
Te 11.fre göstermediğiniz takdirde Jıak 
ktnızda gıyaben muamelei icraiye de
vam olunacağı mezkOr ödeme emrinin 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilb olunur. 1519 (931 - 1422) 

Usküdarda lsta;t;;;i altıncı icra 
memurluğundan: 

Mukaddema Üsküdarda Bülbül de
r~de kuyulu okağında 6 numaralı 
haned~ mukim iken clrevm ikametga-
hı ~hul Muhsin beye: • 

.Lni?aiJ Zeki beye olan S:i lira bor
cunuzdan dolayı tarafınıza berayf 
tebliğ tastir kılınan ödeme emrindeki 
meşruhatta ikametgılhınrzın me~hul 
olduğu muharrer oldt:ğundan ilıinen 
tehlifat icrasına karar verilmiştir. 

Tarihi ilandan bir ayı takip eden 
iJk hafta zarfında bizzat veya tarafı. 
ruzdan bir ' 'ekil göndedlerek itiraz e
dilmediği veya deynin tediye edilme· 
diği takdirde müddeti mezkôre hita
mında takibe salahiyet gelet"eği malt1-
munuı olmak ,.e ödeme emri tebliği 
makamına kaim olmak üzere il:1n olu
nur. (1520) 

lstanbul ikinci icra memurluğun
dan: 

Bir borçtnn dolayı mahcuz ve ikin· 
el arttırma uretile paraya çenilme
si mukarrer ev e yası 16 - 8 - 931 ta· 
rihtne mü adif pazar günü saat 12 ita 
13 te Taksimde Smu ervilerde Firuz. 
ağa caddesinde 80 numaralı apartıma 
ıun derununda satılacağından taJip o
lanların mezkQr gün ve saatte mahal· 
JJnde hazır bulunacak memura müra
caattan ilan olunur. 

Ticaret işleri umum müdürlüğün· 
den: 

us mukavelename i mahalli kanu-n 
Jann göre tanzim edilerek usulen 
tft;Çil kılınan ve 30 ikinci teşrin 330 
tarihli kanun hükümlerine göre te çi
li istenilen İtalya tabiiyetli ve iki 
milyon liret sermayeli (Kompanya Ce
no\-eze di Na,·igazione a vapore • Com 
pagna Cenovese di Navigazione a va
pore) şirketinin vekalete verilen C\'• 

rakı t~kik edilerek mu,·afık görülmüş 
tür. Bu enak arasındaki Hkiiletna· 
meye göre şirket namına yapncağr iş
lerden doğacak davalarda bütün mah
kel'IM'lerde dava eden, edilen ve üçüncü 
şahıs ıfatlarile hazır bulunmağa sa· 
lihiyettar olarak La~ter, Silhermann 
'~ §Ürekbı kollekıtif 'iirketi l tanbul 
acenta r tayin edilmiş olmakla mez· 
kQr kanunun yedinci maddesine tel'· 
fikan itan olunur. 

ZAYiLER 

Csküdar aS'kerlik şubesinden aldı 
ğım terhis tezkertmi zayi ettim. 
Y~.nishıi alacağımdan evvtlkinfn hük· 
mfl nlmadığını ilan ederim. (1;,16) 

Beyoğlu duvarcı sokok 62 
A.lekMU1dros 

Zayi el çantası 
Sultanhama.mı He Galatasaray ara 

tnlfda siyah renkli bir kadın el çanta
m kaybedilmiştir. Bulup muhteviyatı 
ile birlikte Sultanharnamında Sanlhi
ye han karşısında sarraf Mardiro!! E 
fendlye teı:Hminde heJalrndan eJli 11· 
ra ftri)eeektlr. 

oı, Tabibi --- ~ 

.At. ZelU 'lbıti 
Hastalarmı her gün sa· 

at 8,30·12 ve 13-20 kadar 
kabul ve her salı saat on 
il~ten itibaren meccanen 
diı çeker ve tedavi eder. 

Muarenehene: 

Kadıkör Mrs1rh oAlu Ya-

~ v!:._~k ~!"~!~.!.- ~ 
61-~cazbant -· 

Saksofon ve Klarnetciai 
Budapefte konıervatua

nndan mezun 
,..._• Fuat P. K. 27 Adana 

asın a: 
r apu senetlerine göre merhun emvali gayri menkulenin mevkii 

cinsi ve miktarı ve borçlunun isim ve ikametgahı 
198 • 1205Bakırköy İki telli kariyeıinden Aziz pehlivan bin Meh· 1 

met ağanın 17 • 11 • 336 tarihli ve cedit 321 ve 375 numa· ~ 
ralı tapu senedile uhdesinde mukayyet mezkür kariyede 

kain atik 12 dönüm iki evlek cedit 3 dönüm 21 evlek 53 ar· 

tın miktarında bir kıt'a tarlanın tamamı ve yine ayni ta· 

rih ve cedit 167 ve 228 numaralı tapu ıenedile uhdeıitıde 

mukayyet mezkür kariyenin Fatma çefmesi mevkiinde ka

in atik 21 dönüm 2 evlek cedit 7 dönüm 22 evlek 65 ar• 

tın miktarında bir kıt'a tarlanın tamamı ve yine mart 

321 tarihli tapu ıenedile uhdesinde mukayyet mezkUr 

kariyenin metris tarla mevkiinde kiin atik dört dönü

mü havi bir kıt'a tarlanın tama.mı ve yine mart 321 tarih-

li tapu senedile uhdesinde mukayyet mezkur kariyenin 

tefnelik mevkiinde kain atik 7 dönümü havi tarlanın 
tamamı ve yine mart 321 tarihli tapu ıenedile uhdeıin· 

de mukayyet mezkur kariyenin çukurluk mevkinde kain atik 

l S dönümü havi tarlanın tamamı ve yine ayni tarihli tapu 

•enedile uhdeıinde mukayyet mezkur kariyenin Papas 

oğlu geçidi mevkiinde kain atik altı dönümü havi tarla

nın tamamı ve yine ayni tarihli tapu ıencdile uhdesinde mu

kayyet mezkur kariyenin metris mevkiinde kain atik üç 

buçuk dönümü havi tarlanın tamamı ve yine ayni tarihli 

tapu senedile uhdesind.e mukayyet mezkUr kariyenin 

Metris mevkiinde kain atik üç buçuk dönümü ha· 

vi tarlanın tamamı ve yine ayni tarihli ta• 

ıenedile uhdesinde mukayyet mezkur kariyenin Fat• 
ma çepnesinde kiin atik altı dönümü havi tarlanın ta• 
mamı ve · · t "hl" yıne aynı arı ı tapu senedile uhdesinde mukay-
yet mezkur kariyenin pap•· oğl k"" d kAO t'k a•• t - u mev ıın e aın a ı or 
dönümü havi tarlanın tama.mı. 

510 ş·ı · K 
- 1 enın aramandıra kariyesı"nd E . ğ h f"d" H"' "n b. e mın a a a ı ı useyı 

m Hasan ağanın 3 • 6 317 'hl. d"I hd . • tarı ı tapu sene ı e u eıın• 
de mukayyet mezkur k · . d .. 

arıyenın Karaman ıra mevknnde 
kain atik dört yüz · d" . . zıra ce ıt 229 artın mıktarındft bahçe· 
nın tamamı. Ve yine ayni t "hl" d'l uhde-arı ı tapu sene ı e 
sinde mukayyet mezkA k • · • · ur arıyenın tonu tarlasında kaın 
atik 5 dönüm cedit bir dönüm · · ı k d k ı 

yırmı ev e o san a tı artın 

miktarında tarlanın tamamı V . . t "hl" · e yıne aynı arı ı tapu se• 
nedile uhdeıinde mukayyet m k:ı. k . . K"" .• . . ,. . ez ur arıyenın oyıçı 

mevkunde kaın atik bir dön'" d"t d ku I k d um ce ı o z ev e on o-
kuz ar§ın miktarında bahçe yerinin tamamı. V • • 

· 'hl' e yıne ay 
nı tarı ı tapu ıenedile uhdeıind uk t kü k . e m ayye mez r arı• 

yenin köyiçi mevkiinde kain atik bir dönüm cedit dokuz 

evlek on dokuz artın miktannda bahçenin mülku·· 
eıçarının 

tamamı. 

Ve yine ayni tarihli tapu ıenedile uhdesinde mukayyet 
mezkur ka · · c k JL rıyenın _ a ı ournu mevkiinde kiti at~k bir 
dönüm cedit dokuz evlek on dokuz arıın miktarında 
t~rlanın tamamı ve yine ayni tarihli tapu senedile uhde· 

ıınde mukayyet mezkur kariyenin çakılburnu k'" de 
k~. 'k b mev ıın 

am atı ir dönüm cedit dokuz evlek d k on o uz artın 
miktarında tarlanın tamamı. Ve yine ayn· t 'hl" t . ı arı ı apu 
senedıle uhde!İnde mukayyet mezkur kariy · k"" b w . . ~ . . enın oy acagr 
mevk11nde kaın atık dört dönüm cedit bir d"" .. b" onum on ır 

evlek yetmiı yedi arşın .miktarında bağ Yerile mülkü gü-

rumunun tamamı. Ve yine ayni tarihli tapu aenedile uh· 

teainde mukayyet mezkur kariyenin iskele mevkiinde kain 

atik ilci dönüm cedit on sekiz evlek otuz ıekiz artın mikta· 

rında tarlanın nısıf hiasesi. Ve yine ayni tarihli tapu se· 

nedile uhdesinde mukayyet mezkur kariyenin kayaaltın• 
da ki.in atik dört dönüm cedit bir dönüm on bir evlek yet· 

mit yedi artın miktarında tarlanın nısıf hissesi. Ve yine 

ayni tarihli tapu ıenediJe uhdesinde mukayyet mezkur 

kariyenin Haaanyeni de kain atik bet dönüm cedit bir dö· 

nüm yirmi evlek doksan altı ar!ın miktarında korunun 

nısıf hissesi. Ve yine ayni tarihli tapu aenedile uhdesınde 

mukayyet mezkür kariyenin Kaya altında kain stik dört 
dönüm cedit bir dönüm on yedi evlek yelmit yedi artın 

miktarında korunun n111f hiuesi. Ve yine ayni tarihli tapu 

senedile uhdeıinde mukayyet atik dört dönüm cedit bir 

dönüm on bir evlek yetmit yedi ar§ın miktannda korunun 

nısıf bi11eai. Ve yine ayni tarihli tapu senedile uhdesinde 

mukayyet mezkur kariyenin Sup tarlada kain atik bet dö

nüm cedit bir dönüm yirmi evlek dokıan altı artın mikta· 

rında korunun nısıf hi11eıi ve yine ayni tarihli tapu senedi

le uhdesinde mukayyet mezkUr kariyenin sıvacık deresi 

mevkiinde kain atik on bet dönüm cedit bet dönüm on 

iki evlek sekıen dokuz artın miktarında korunun nısıf 
hiasesi ve yine ayni tarihli tapu ıenedile uhdesinde mu• 

kayyet mezkUr kariyenin sıvacık deresi mevkiinde kain 

atik on bet dönüm cedit bet dönüm on iki evlek sekten 

dokuz artın miktarında korunun nısıf hi11esi ve yine &Y.• 

ni tarihli tapu aenedile uhdesinde mukayyet mezkUr ka• 

riyenin çayırlar mevki inde kain yetmit bet dönüm cedit 
5 dönü myirmi evlek doksan altı artın miktarında tarla· 

nın nıııf hi11esi. Ve yine ayni tarihli ve 31 rakamı ebnp
lı tapu aenedile uhdesinde mukayyet mezk6r lcariyenin 

batak ve ıhlamur mevkiinde kain atik dört dönüm cedit 

bir dönüm on bir evlek yetmit yedi artın miktarında tar
lanın n11ıf hisaeıi. Ve yine ayni tarihli ve 34 rakamı ebYap• 

lı ve tapu senedile uhdesinde mukayyet mezkur kariyenin 

dereba§ı .mevkiinde kain atik üç dönüm cedit bir dönüm 

iki evlek elli yedi artın miktarında tarlanın n11ıf hi11eai. 

Ve yine ayni tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyet mez 

kur kariyenin uzim par~ mevkiinde kain ntik pç döoilm ce• 

dit bir dönüm iki evlek elli yedi artın miktarında tarlanın 

tamamı. 

204 • 1211 - Bakırköyün lkitelJi kariyeıinde cambaz oğlu Meh

met ağa oğlu Riza efendinin 16 • 1 - 326 tarihli ve 66 raka

mı ebvaplı tapu ıenedile uhdesinde mukayyet mezk\ir ka

riyenin Güzelcedere mevkiinde ki.in atik yedi dönüm ce• 

dit iki dönüm on dört evlek 34 artın miktarında tarlanın 

ıülüs hissesi. Ve yine ayni tarihli ve 68 rakamı ebvaplı ta• 

pu ıenedile uhdesinde mukayyet mezkur kariyenin Kanlı

çetme civarı kulaksız tarla mevkiinde kain atik 16 dönüm 

cedit bet dönüm yirmi iki evlek sekiz artın miktannda 

tarlanın ıülüs hi11esi. Ve yine ayni tarihli ve 137 numara· 

lı tapu aenedile uhdeıinde mukayyet mezkUr kariyenin İ· 
ki pınar fİfman tepe batı mevkiinde kain atik on altı dö • 

nüm iki evlek miktarında tarlanın ıülüs hi11esi. Ve yine 

ayni tarihli ve 67 numaralı tapu senedile uhdesinde mukay• 

yet mezkur kariyenin iki pınarda imam gölü mevkiinde ki.· 

in atik yedi dönüm iki evlek miktarında tarlanın ıülüa 

hi11esi. Ve yine ayni tarihli ve 14 numaralı tapu senedile 

uhdesinde mukayyet mezkur kariyenin ikipınar mevkiinde 

kain atik on iki dömim cedit dört dönüm on e•lek otuz 

bir arım miktarında larlamn ıülüs hi11eıi, ve yine ayni ta· 

rihli ve 308 numaralı tapu senedile uhdesinde mukayyet 

mezkur kariyenin Güzelcedere mevkiinde kain ve atik 

iekiz dönüm cedit on sekiz evlek otuz ıekiz artın mik· 

tarrnda tarlanın ıülüı hi11eıi. Ve yine ayni tarihli ve 15 

rakamı ebvaplı tapu scncdile uhdesinde mukayyet mezk\ır 

kariyenin Güzelce derede üç köse tarlası mevkiinde kain a· 

tik on dönüm cedit üç dönüm orı altı evlek doksan üç artın 

miktarında tarlanın ıülüı hi11esi ve yine ayni tarihli ve 

61 numaralı tapu ıencdile uhdesinde mukayyet mezkUr 

kariyenin salkım ıöğüt mcvkiinde kain atik on üç dönüm i

ki evlek miktarında tarlanın ıülüı hiaaesi. Ve yine 1oyni 

tarihli ve dokıan iki rakamı ebvaplı tapu senedile uh· 

deıinde mukayyet mezkur kariycnin kariye civarında 
yeldeğirmeni mevkiinde kain atik on bet dönüm cedit bet 

dönüm on iki evl~k seksen dokuz ar§ın miktarında tarla-
ül.. h" . nrn 1 us ı11eaı. Ve yine ayni tarihli ve 29 numaralı ta· 

pu ae~edile uhdesinde mukayyet mezkur kariyenin çınaT 
me\'knnde ki\n at1"k .. c1·· .. "k" 1 k "k d 1 .,. uç onum ı ı ev e mı tarın a tar ... 
nın ıülüs hi11esi. Ve yine ayni tarihli ve 59 numaralı ta• 
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İııkıöaz, sihhat avanzının 
menbaidir. Bunu, altmiş se
neden fazla muvaffakiyeti 
ile bütün dılnyada taninm~ 
Eno's "Fnıit Salt" miis
tahzarindan sabah ve 
akşam bir bardak su deru
nunda bir kahve kaşigi milt
darinda alarak def'ediniz. 

lı.l&.t.. .'lü • .., 

~CZANfil.ERl>J: 
SAT~ · 

":Fruft Salt'"' ,,e "ENO"" 
1$1ınluile 
elıkeUai 
l.abrık~ 

alim eti 
laril<•sldir. 

· ·~. 

Adalar 
ğünden 

malmüdürlü-

Borç miktarı Cinsi No. 
Lira K. 
~26 57 Arsa 15 

56 43 Çamlık 56 

70 63 Arsa 17 

Miktarı Mevkii Mahallesi Borçlunun ismi 
Metre 
300~ Ayanikola Büyükada Amleksandros kı-

5244 

2587 

caôdcsi zı Madam Olga 

" 

.. 
Yanko Mihal ı JJ;t 

Alelcsa.odra 
ltalya tabaasından 

Mikeli .zevcesi Katirina 
Baılada isimleri yazılı mükelleflerinin hizalarında münderiç 

vergi borçlarının temini için mezkur gayri menkulleri 7 - 8 - 931 
tarihinden itibaren yirmi btr gün müddetle birinci müzayede ve 

• tarihi mezkurdan itibaren on gün müddetle so:ı müzayedesi 
yapılarak 6 - 9 • 931 tarihinde ihalesi icra edileceğinden talip 
olanların Kaza idare heyetine müracaatları ilan olunur. (1625) 

41111111ııııııııımııııııuıııııııııııırııınmuııınııııuııııııııııııınmıııınııııınıııııııııııııa ııı~ ~====== 
~ Robert Kolec 
@ = Kolec kısmı - Ali mühendis kısmı - Sanayi kurlan 
~ 1 !!J!j Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
~ '~ müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan istical 
~ ~ 
~ I ~========= tavsiye olunur. =========~ 
~ E 
~ ~ I 
~ ~ 

i lı ~ ~ 
~ ~ 
g ~ 
= " 
liı=. ~ tl 

~ 
~ ~= 
~ 

'i Çietk :J~ 1 
1 ~c1uw~ Yati.tL 1 
l?~~dL1! 
iii ii 
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1 
Ask.Mb. S. A. komisyonu ı 

ilanları 
'-------~=------
Askeri mektep ve hastaneler ihtiya· 

cı iç~n 100.000 kilo sığır ve 5.000 liralık 

Sivas vilayeti 
dürlüğünden: 

maarif mü-

1 - ilk mekteplere 
kıtaat ve 121 adet 

münakasai aleniye ile 24 takım siyast 
Türkiye Cümhuriyeti fiziki haritaları 

alınacaktır. 
2 - Haritaların ihalesi vasıl olduğu hat muvafık görüldüğü 

takdirde 20-8-931 tarihine müsadif perşembe gününedir. 
3 - Kıtaat haritaları 5 kıt'a ile Cenubi Amerikayı ve birer 

kürrei musattahayı ihtiva etmek üzere yedişer adettir. 
4 - Türkiye Cümhtiriy'eti haritalarının eb'adı 100 X 204 ve 

kıtaat haritalarınının eb'adı da 90 X 1,25 olacaktır. 
5 - Haritalar her halde bezli ve kornişli bulunacaktır. 
6 - Müteahhidin haritaları Sivasta teslim etmesi şarttır. 
7 - Taliplerin 591 kuruşluk teminatı mt.vakkate mektuplarile 

Sivas daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 1541 
koyun eti pazarlıkla satın alınacaktır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 
Pazarlığı 15 ağustos 931 cumartesi 
günü saat 14 te Harbiye mektebindeki 

: mahalli mahsusunda icra edilecektir. 
Taliplerin şartnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve iştirak için 
de vakti muayyeninde hazır bulunma
ları ilan olunur. (48) - 1566 

* * • 
Bordurda bulunan kıtaat hayvana

tc ihtiyacı için 233.271 kilo arpa, 247 

•• y eniTürkiyeM.ektebi•• 
•• Mild •• rlU ~ Un den • Şi~li Osm~~ Beyd~ki mektebimizde .istiht~m : 

U g • edılmek uzere ılk kısım muallımlerıne • 
: ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri • fi.• •••• B öğleden sonra müracaattan. • ••••••• 

Dahiliye vekaletinden 
bin 270 kilo yulaf kapalr zarf suretile Vekaletçe tap ve neşredilme~te olan "idare., mecmuasının 
ayrı ayrı iki şartnamede satın alma- 9 8 k d 

on aylığının tab'ı ve sairesi 8-8·93 l den 2 · ·931 tarihine a ar 
caktır. !haleleri 8 eylül 931 salı gü-
nü saat 10 da arpa, saat 16 da yulaf pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Talip olanların şeraitini 

Zonduldak made mes münakasalarr Bordurda icra edilecek- anlamak ve münakasaya iştirak eylemek için Ankarada DahiJiye 
6 n -tir. Talip olanların şartnamelerini vekaletinde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaatları ilan 

ı k · k "' d ıı • • d görmek için Istanbulda Harbiye mek· olunur. (1477) e m Um Urıyetln en·~~d~~~~u~aki~n ~~~~~~~~~-.~~~~~.~ •• ~.-.~-.-.~-
• • komisyonıarına müracaat etmeıerinı Pendik serom darülistlhzarı mü.durlugunden 

1 - Maden Meslek mektebi madenlere Jeometr ile baş ve iştirak için de vakti muayyeninde s o k 
çavuş yetiştirmek üzere bu iki ihtisas ayni zamanda tahsil şartnameleri veçhile hazırlıyacakla Arpa arnan t m üna asası: 
edilir. rı teklif mektuplarını Bordur satın ' ' ' 

2 Bu şube leyli ve meccani olup tahsil müddeti iki se- alma komisyonuna müselsel ilmüha- Kilo 
ber mukabilinde vermeleri ilan olu- 200,000 nedir. 

...Z - Birinci senesine kabul edilmek için: .. .... ·~ ~ " ..... ' 
A - Türkiye tabaasmdan ve hüsnü hal eshabmdan olmak. 
l! - 18 )'aşından küçük ve 25 ten büyük olmamak. 
E - Vücudu madenlerde bilfiil çaJışmağa müsait yani 

ıntbüz olmak lazımdır. 
4 - Orta mektep veya bu derece mektep mezunları imti

hansiz kabul olunurlar. 
ilk tahsilden sonra üç sene tahsil edilip şehadetname veya 

tastikname almamış olanlar: Hesap. müstevi hendese, fizik ( Ca
zibe, Hararet} ve kimya (şibih maadin) den imtihanla kabul olu
nurlar. 

5 - Bu imtihanı Ani! arada Maadin Müdüriyeti umumiye
ainde, lstanbulda mıntaka maadin mühendisliğinde, Zonguldakta 
mektepte 15 ve 16 Ağustosta 9-12 arasında icra edilecektir. 

~ - Talebe her sene beş ay ders takip eder, beş ay da 
madenlerde bilfiil çalışırlar. 

·}-Talip olanlar bir istidaya rapten altı foto,nüfus tezkeresi 
tahsil, aşı ve hüsnü hal şehadetnameleri ile sıhhat raporunu im
tillanlarını icra edecek olan makama takdim etmelidirler. (990) 

........ H• .... ••••••••••••--••••••••••eaaaaaaaa•aaaeaaaa ••-••••••••••••Hiıaaaaaaaaaaaa:11aa•a1aaaaaaaaaa•aaaaaa:11aaaaaaaaa 

pu senedile uhdesinde mukayyet mezki'ır kariyenin köprülü 

dere mevkiinde kain atik on üç dönüm iki evleği havi tar

lanın sülüs hissesi. Ve yine ayni tarihli ve 307 numaralı 

tapu senedile uhdesinde mukayyet mezkur kariyenin Sal· 
kım söğüt mevkiinde kain atik on iki dönüm cedit dört dö
nüm on evlek otuz bir arşın miktarında tarlanın sülüs his

•esi. Ve yine ayni tarihli ve 306 numaralı tapu senedile 

uhdesinde mukayyet mezkUr kariyenin kilise deresi mev

kiinde kain atik otuz dönüm cedit on bir dönüm yetmiş do· 
kuz arşın miktarında tarlanın sülüs hissesi ve yine mezkur 

kari yenin köprü başı m evkiinde kain ayni tarihli ve 297 
numaralı tapu senedile uhdesinde mukayyet atik üç dö

nüm cedit bir dönüm iki evlek elli yedi arşın miktarında 

tarlanın sülüs hissesi. Ve yine ayni tarihli ve 324 - 326 
numaralı tapu ıenedile uhdesinde mukayyet mezki'ır ka
riyenin güzelcedere me vkiinde ki.in atik sekiz dönüm ce-

dit iki dönüm yirmi üç evlek eUi dört arşın miktarında tar
lanın nısıf hissesi. 

Yukarda tapu senetlerinden numaralarile ,mevkileri ve miktar 
ve eırvaı çıkarılan gayri menkul mallar sahipleri borçlarını yapı· 
la:ı;ı tebligata rağmen vermediklerinden dolayı bu mallar satıl

mak üzere 11 - 6 - 931 tarihinde bir buçuk ay müddetle birinci art
brmaya çıkanlmış idi. Bu müddet zarfında talip çıkmadığı için 

l>u liere icra ve iflas kanununa tevfikan yirmi gün mukaddem ikinci 

arttırmaya konulmuştur. Taliplerin ihale günü olan 3 - 9 - 931 tarihi

ne müıadif perşembe günü saat üçe kadar ziraat bankasının ls.tan
buI ıuheaine gelmeleri ilan olunur. 

nur. (49) - 1613 lSO,OOO 
* * * 

Arpa 
Saman 
Ot 

Pendik serom darülislihzarı için 
100,000 

15 ağustos 931 tarihinde 5.000 lira- Kilo 
hk pazarlıkla satın alınacağı ilan edi· 
len etin satın alınmasından sarfına- 75,000 Arpa 
zar edildiği ilan olunur. (1629) 60,000 Saman Pendik bakteriyoloji enstitüsü için 

••ı-----•••••-llll Pendik bakteriyolojihanei baytarisi ve serom darülistihzan 
SEYRiSEF AiN için mübay .. asına lüzum görülen yukarda cins ve mıktarlan gös

l\Ierkez. acentası: Galata köprü başı B. 2362 
Şube A. 5irkecl Mühürdar zade lıaa 2. 2740 

idare levazım ambarında 

toplanmış muhtelifülcins köhne 

eşya satılıktır. Mallar her gün 

görülebilir. Müzayedeye iştirak 

edeceklerin % 10 teminat ak-

çelerile Ağustosun 17 inci gü

nü saat 14 te satış komisyo

nuna gelmeleri. (1542) 

* 230 tane ~ur~uni renkte 

ceket pantalon münakasa ile 

satm alınacaktır. Teminat % 10 

dur. ihale 17 - 8 - 931 saat 

16,30. (1624) 

ı• 

1 M. M. VekAleti ilanlar1 1 

Bandırmadaki kıtaatın ihtiyacı 
olan un kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. ihaJesi 15 ağustoı 
931 cumartesi günü saat 1 O da 
bandırmada askeri satın alma 
komisyonunda yapılacakbr. Ta
liplerin şartname almak ve tek
liflerini vermek üzere teminat
larile birlikte komisyona müra
caatları. (454) - 886 

Röntgen MUA vENESi 

Dr. Opr. Celalettin Ismail 

İzmit Demiryolu No. 152 

Sıhhat Yurdunda 

1 

l 

terilen Arpa, Saman ve ot kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. 

22-Ağustos-931 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 14 de 
ihalesi icra kılınacaktır. Şartnamelerini görmek isteyenlerin her 
gün fındıklıda güzel san'atlar akademisinde yüksek mektepler 
muhasebeciliğine ve Pendikte müessese müdüriyetine ve vermeğe 
talip olanların yevm ve saati mezkfırda Fındıklıda yüksek mek
tepler muhasebeciliğinde müteşekkil mübayaat komisyonuna 
müracaat aylemeleri. (1178) 

Nafia vekaletinden: 
Köprü inşaat münakasası 

Keşif bedeli 92487 }jra 59 kuruş olan Şarkikarahisar vilayeti 
dahilinde Suşehir - Koyulhisar 3 .128 metre açıklığında betonar
me Akçaağıl köprüsü inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. Münakasa, Ağustosun 29 una müsadif cumartesi 
günü saat 15 te Nafia vekaletinde yapılacaktır. Manalrnsaya 
gireceklerin teklif ınekluplarını ve muvakkat teminatlarını ayni 
6Ün ve saata kadar Nafia vekaleti müsteşarlığma vermeleri 
lazımdır. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekalet 
yollar umum müdürlüğüne, Istanbul ve Şebinkarahisar başmü
hendisliklerine müracaat edebilirler. Münakasa evrakı 5 lira 
bedel mukabilinde Nafia ,;ekaleti yollar umum müdürlüğünden 
satın alınabilir. (1496) 

Yüksek Mühendis mektebi 
kaydü kabul muamelesi 

15 Agustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan Yüksek 
Mühendis mektebi kaydü kabul muamelesine Dolmabahç~ civa
rında Gümüşsuyundaki mektep binası dahilinde her gün sabah 
saat 10 dan akşam 17 ye kadar olmak üzere 24 Eylfıl 931 
akşamına kadar devam edilecektir. Arzu edenler bu husustaki 
şeraiti bizzat mektepten alabilecekleri gibi posta ile de istiyebi· 
lirler. (1631) 
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