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ŞehrimJzde bulunan ziraat bankası 

\

umum m-üdürU Şükrü bey dün sabah 
ziraat bankasına gelnıiş ve saat 13 e 
kadar lköylellden alınacak buğday me
selesile meşgul olmuştur. Dün ken· 
disile göriişen hir muharririmize Şük· 
rii bey buğday meselesi 'hakl«nda de
mişti:r ki: 

• 
Isanın elçileri her yere 

dağılmışlardı 
Fakat bir şey yapamamışlar çünkü 

bir kimse onlara yüz vermemişti 

At Varışları 
Yar1ş ve ısllih encUmenl aza• 
sından Abf B. tarafından Usa• 
nimızda ilk defa olarak yazılan 
bu tetkik eserinin yar1ndan 
itibaren neşrine başhyoruz 
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ye itikadı, 90n derece metindir. O lsanın maksadı dilencilikle ge·ıı• 1 ~ ' ' 
kadar 1d işe bqlanır başlanmaz Al· çinen bir tarikat vücude getirmek n ~ 1 liii i 
lah her işi ikmal edecektir. Onun tarika te girenlere oruç tutturarak, 1 ~ : • :-1 \ W \ 
için kendisi dört balrkçısını, on iki ibadet ettirerek kıyame.ti beklemek de,- -' - - · - - - ·-

---------- --------

h!kfmini ve yetmiş iki sefirini seçerek ğildi. Romanın boyunduruğundan kur- Otomobil kazası 
IJe başlıyor. tulmak istiyıen insanlar bu şekilde ha __ ..., __ 

(ŞEHlNŞAH) iN ADAMLARI reket edemezlerdi. Bilakis lsa, Yah- iki otomobil çarpı,tı, bir 
Davudun meçhul oğlu, yani Isa, ya gibi, lsrail saltanatını ihtilAI ile mUrettlp yaralandı 

bUtUn bu adamları, dört balıkçıyı, istirdadı düşünmüş n buna kltrar Ankara, 13 (Telefon) - Diln Ma· 
Beni israil kablleJerini temsil eden on vermiŞti. Onun için kendisi bu emell lfye vekaleti önünde bir otomobil ka· 
iki hakimi ve yettniş iki sefiri h:ızır- güdenlerin mallarını, mülkleı·inl ge- zası oldu. 40.3 numaralı otom()bil Ha· 
hyor ve gönderiyorken kendisi, f:ıkir ride bırakarak kendisine Htihak et· riciye vekaleti matbaası mürettiıplerin 
mfitevazı bir esnaf ve bir tabip melerini ve çöle gelmelerini istiyor· den Adil efendiye çarptı ve yarala.· 

Gaziye Ait Hatıralar 

Beni ordudan tecrit etmek 
istiyorsunuz ? • 

mı 

civarında çalılar arasında Nabi us 
bulunan kolordu karargahı 

olarak dolaşıyor, arasıra sina· du. Bu şekilde İsrail oğulları yeni- dı. Bundan başka Osmanlı bankası Mütekait erkdnı harp ibnbaşısı T-ev satla hareket ederek geri dönmü~ler
gôklara uğrryıarak vaızlar veriyor, den çöle çıkarak kurtulacak, hliriy.eti- virajında bir kamyonla bir otomobil lik Beyin .eaerindcn: di; beni geçerek burasını bulan za. 
bazan yolJarda, yahut dağ eteklerin ni kazanacak n arzı mev'uda varis ola müsademe e.ıti. Gazi Hazretleri milletin hayatını bitin hizasma gelince seslendiler: 
de ve göl kenarlarında, hazan ev- caktı. Mallye mUste,ar1 t•hrlmhııde kendi hayatından daima üstün tutar. - B.eni ordudnn tecrit mi etmek 
lerde karşılaştığı insanlarla konuşu Bunun için lsa a.damlanna ve ta- Ankara, 13 (Telefon) - Maliye ve· Umum1 harbin son senelerinde Nab- iırtigoraunuz? Düşmarun binlerce lil'\a 
yor, hastalan tedavi ediyor ve se- raftarlarına şu sözleri söylüyordu. kaleti müsteşarı Ali Rıza bey lstan· H'is civarında çıplak arazinin bir ta- oerip yaptım:myaoağı bir ,eyi Y"l'l· 
mavi saltanatını tesis edecek mü· "Hayatınız için, yiyeceğiniz \'e f. bula hareket etti ·rafmda müsait bir kayanın yanında yoraunuz. 'Ben sizden düşman bom-
ritleri topluyordu.' Onun bir takım çeceğiniz için, cesedinize giyeceıtiniz iktisat veklll Vlyanada . ·muvakkaten karargah kurmuşlardı. balarına karşı mahfuz bir mahal dc-
sar'ahları tedavıye muvaffak olması, için endişe etmeyiniz. Hayat, taam- Viyana, 13 (A.A) - Türkıye Düşman tayyare filolarının fıenni ted· ğü nazarla.ntn 1.trrsı mC'Btur bir yer 
Alla~rn kendini ~eçtiğine ve yeni dan ve ceset elbiseden evla değil m.İ· iktısat vekili Mustafa Şeref bey ·birlerimize rağmen mevkiimizi keşfe istedim,• cvveld ordu:Wn luigatı, sonm 
devnn başla~~k. uzere. ~l~?ğun: dir? Hava kuşlarına. bakınız. Onlar diln Vivanava S?;elmiştir. derek bizi taciz edeceğini takdir bu- ban! 
dair beslediğı ıtıkadı büsbiltun ku ne bir ı;rey ekerler ne de bir ıoıey bi· .yuran büyük kumandan karargah yap· F t h"b. bü ··k k d 

• -s ' -s VJJA t t bliğ dil eraga sa ı ı yu uman an a-vetlendirmekte ıdi. d çerler, fakat semavi pederiniz onla aye e e e en mak üzere daha münasip ve gözden trna atladı atlarımıza atladık. Karar 
!sanın yola çıkan ~da~.lann a_n rı besler. Siz bunlardan efdal değil kanunlar u1tak bir yer bulunmasını emir bu- gah heyetiİe birlikte geldiğimiz yol-

hayatta kalanlar geri dönmüşler te misiniz? Elbise için de niçin endişe .yurdular Zabitlerden biri oralarda d · d .. d"k. G • h t1 • b"' 
ona ne yaptıklarını anlatmışlardı. d' · S h . ti 1 Dün vilayete muhtelif yeni kanun- · b' b d t f an gerı on u azı azre erı u. 

, ğ . e ıyorsunuz. a ranın zıyne er ne . • d'l 1 . . • <iola§makta olan ır ço an an e ra yük çalılar arasında yalnız nazardan 
Bunlar hastaları ve sar ahları ya ı· dikkat ediniz. Onların nasıl büyiidü- lar teblıg e ı m Ştır. Bunları sırası· ~takkında malumat alarak geldi, . .. 
Je meshetmişler, onları kurtarmış· iiinü görünüz. Bunlar ne çalışırlar, le yazıyoruz: mahfuz bir yer bulunduğunu haber ~~~u~ . . bir yerı gostererek burad:ı 
Jar ve daha birçok fenalıklarla sa· ne de iplik bükerler. Bununla. beraber lstlhllk vergisi kanunu ver«i, yol gösterdi, yürümiye başla- b~rıbı~ımızden ayrı olarak yerleşmemı· 
vaşmışludı. Bunların muvaff~k ~lma Süleyman bile bütün varidatile on- Bunlardan biri l"/18 numaralı dahi- drk. zı emır buyurdular. 
drkları da oluyordu. Kendılerı bu- ları giyinememf9ti. Bugün var olan it istihJik '\·ergisi. kanununun 2 inci Taşlar arasında dolambaçlı bir ş •• h } 
nun sebebini mesi~ten sordukl~r~ za ve yarın fırına atılan otlan bile giydi- maddesine ~ir frk~a ile .müstakil bazı ·patikada ilerliyor, kayaları dolaşa- up e i 
man lsa onlara ımanlarmm kafı ol- ren rap, sizi daha iyi giyindiremff maddelerin ıllffsıne daır olan kanun- rak bir sırta tırmanıyorduk. Yol git } 
mAdrğl için muvaffak olmadıklarını rni? Ey imanı nakıs olanları o hal dur • ·tikçe arızalı bir hal gösteriyordu. Bir sua 
!llylemişti. ~unlar gü-ıel, fakat bir de ne yiye~ğiz, ne içeceğiz, ne giye- Ye~i istih~ak kanunu muceb.ince Mustafa Kemal paşa hazretleri, . 
nzifeyi ifa ıçin yola çık~n ve dUnya ceğlz diye endişe etmeyiniz ... Zira se· umumı elektrık ve hava gazl tesıaatı bir arahk, kendilerini takip etmekte [ Baş mııkalemızden ma~aat 1 
mllletlerile temas ederek ınsanlan yo mavi pederiniz bunların hepsine muh bulunan mahallerde müstaklllen sana olan erkanı harbiye reislerine ve satları yoktur. Fakat Surıy~ye geti· 
Ja getirecek ve semavt saltanatı te- t ld wunuzu bilir. Siz evveli\ Al- yi müesseselerde kullanılanlar müs- bana dönerek sert bir na.zarla baktı rilen ~rmenilerin iskam bugunkU şe· 
Ais edecek bu adamJar ne yap.mış!<udı. 1:~1: :ıektltu ve onun salahını iste- tesna olmak üzere 1 eylülden itibaren lar. Bu müthiş gözlerin insan ruhun kilde devam ettikçe bu tarzı hareke· 
Müritler ve stfirler buna ?aır hır şey ·iniz. 0 zaman bunların hepsi size tenvir, teshin, titü vantilatör, ban- ·da nasıl müthiş ftrttnalar uyandır tin, şark hudutlanmıııın ~mni• 
!IC)ylemt~rlardı. Bunlar cınlerle. pe· ~ .... - 1 2) yo w sair suretlerle vuku bulacak kt d' ld ğ 1 yeti alevhindeki sui kast te-k-. . uıs.an o unur.,, • . . .. ·mıya mu e ır o u unu evve ce yaz· .; r-
rflerle mücadele ederek muvaffak ol· Isa bu telkinlerle işleri yUrüte- eleıctrik ve hava ga:z:r ıstihsal eden mu t küllerini teşvik ve teshilden başka 
mu§lar, fakat deruhte ettikleri asıl ceğine kani idi. Yahudilerden 600,000 esseselerin ayhk sarfiyatı faturaları ·mış :· k ka h isi 1 k bir netice vermiyeceğini de kabul et· 
it n&.mına bir şey yapamamışlardı. kişinin Mı~ırdan çıkarak çölde kırk yıl üzerinden yüzde 5 iBtilak resmine ta· k d" er.e b~r hnıt a:pl r;.ğ.n !1•. gefre: mek Uzım gelir. 
B 1 b'r kimsenin onlara yüz bid" en ımın ır a a ış e ı ımızın ar-

un ar ~ d dolaştıklarını bilen ve bunu ilahi bir ır. kında. olmadığım iç.in bu manayı anla- Eğer Fransa hakikaten Balkanh;ı.r-
~rmeditinı ve onlar~ .~ulak alma 1

• moctze sayan tsa için, Filistin halkını Yol vergisi kanunu mak yolunda tahminlere koyuldum. da, Yunaniıııtanda, yahut diğer baş-
fmı sak11!orlardı. Butun bu miiritler çöle çıkararak yeni bir harekete geç İkinci kanun!~ Y?~.verg.isi~i~ sene· Yol, emirberJerıin ve sair vasıtaların ka yerlerde müteferrik surette yaşa 
°" bu sefırler, İsanın yanında; ayr~- mıek hayal veya imkansız bir iş ge- de 4 liraya indırıldıgı bıldırılmiştr. 9iiraU.e geçebilmelerine müsait değil· makta olan eı'menilerin hallerine mer
larak yola ~ıktıktan. so~ra on an a · li:rordu. lsmaile mensup bedevi kabi· Bu miktan icap_ ettiği ~akit viliyaet u di, büyük kumandanın hoşnutsuzlu- ha.met ediyor, onlara insaniyet namı· 
dıklan talımat daıresınde hareket e leler bizzat tsanın mensup olduğu ınumi meclislerı altı hraya kc1odar çı· w b tf tt• b' h" ....,. 1 k d t k • 
d _,.._ı 1 d diklerindeıı ve • . . y 1 . in' h d • gunu una a e ım. na ır I1lllh.a o ara yar ım e me ıs-
em,,nuŞ er ve onun e Rehabitler çölde yaşıyor, zaruret çe- kaıablıırlıııır. o vergıs Ut e enı . . . . .. 

is!e:diklerinden birini yapamamışlar· kiyor, fakat Allahtan başkasına bo- kısmı senede dört liraya mukabil al· Yolumu%a. davam ~.ıyord~k •. sırt- ~·.:ı~i~ur:ı~:1!a~n~~~~;:;;; 
dr. n iğmi orlardı O halde müminleri tı gün ve dört liradan fazla aJma.cak tan arka yamaca bıraz ındıkten . . 

Çünkü !sanın işleri yapmak ve ~ Y • 
1 

d h 1. a e küsuru irin birer gün iş 60nra gösterilen yere varmıştık. gibi müstemlekeler bu ermenılerın hal 
çole sevketmek ve on arı ora a ge- er ır v ~ . • . i · t• -1 . . :.1.b 11 · · · d h •ı- 1·trr ketlayla*tıtmak için vadettiği ilaht . . .. .. 1 , mikt d 'b ttir. Burası ıçı ıt na ve ın ızam ı e o- len '-e ıstıA a erı ıçın a a m...,.. ı · 

~ çındırmek neden mumkun o masın. arın an ı are k h"'k. ı· . ı· 
mucne vukubuJmamışb. Halbuki . h 1 h Bed en çaJrşacaklar için umumi yulmuş büyük ve yekpare bir ·aya Acaba Fransa u ume ının e ın-
bütUn müritler bu mucizeyi bekli-

1
Fakdo.t ~rabaittlen m.a rumbo tan esk:t aan- mec}is]:~de tesbit olunacak ~esai ay- idi, kesme taştan muntazam bir ka- de Tunus ve Cezair gibi ye-

. . . ar a yuz n erce ınsanı es em d · u · d h yor ve onun sayesınde ışJerın olup . . 1 idi tarı iıt-inde tatbik olunmak üzere vali pısı var ı. ni nüfus ıskbına m saıt a a 
• . • k cak bir mucıze ş r. ~ . . . 

bitmesıni bekhyorlardı. Mucıze vu u 1 f d .1 k ··t tarafından senede bir defa alakadar Içerıye gırdik. Burada arpa, sa· birçok müstemlekeler bulundu~u hal-
. 1 d sa tara m an seçı ere o eye t..- 1 • 

bulmayınca hepsı şaşırmış ar L • •• d .
1 

f' 1 . ff daire reislerinin de iştirakile vilayet .man, buğday koyınuya mamıus yer er, de bunları bir tarafa bırakarak Su'I't· 
Müritlerle sefirlerin herkesten oorıye. ~~n erığen se 1

1
r erın muv; b~ daimi encümeni ta.rafından senelik iş .ayrı ayrı insanların ve hayvanla- yeyi tercih etmesi sonra da bu mu-

latiyecekleri şeyler pek çoktu. Her· kbıyeltsızlıgeh ku ~a.~laeaçnag~::malsearıdeırı, program1 tertip olunur. rın rahatça barınabilmeleri için hıa hacirleri Suriyeni~ Türkiye hudutla-
ltı 1 .. U .. di 1 · k l un arın er esı ço • kil d 

kes an ~rı~ soz nu n ıyere ma m Kti ük arazi sahipleri, tarla.lannı UcUncU ~a!'un zırlanmış meV' er v~r 1
•• •• •• ••• •• • nna yakın yerlere getirmesi esbabı ne 

dan. mülkünden sıynlacak. varını ç 
1 

k "...J • 1 d Dürı tebli/ edilen ilçuııcu kanun da Burası yarım suvarı bölugunu ıs 1 bil. , F k h vakit dü 
k fakı l d • t k bırakıp çöle dökü me ı::ı~emıyor ar ı. k d 1 h t b" o a ır. ransaya arşı er · • 

yoğunu satara r ere agr aca ; . .. . i dinle.me.k bizimle ticaret mukavelesi uya mo· tiap edectk a ar gen ş ve ra a ır . . . . 
dinini, hayatını, canını ve bütün dün ~ngınler boyle b~r davet . dil di ktetm.ıiyen devletlerle UI- yerdi. Her tarafından örtülü ve mah rilst ve samnr.ıt bir dost sıya.se~i takıp 
yevi servetini unutacak ve Jsayı bile istemenıekte idtlcr. Fakır~~k~~ ke:inv::n :emleketimize yapılacak it- fuzdu. etmiş olan Türkler b~ sualle.;ın. ceva· 
bir lider tanıyarak onun arkasından le bu daveti icabetle karşlla.ma h l·tı t kı et- Yalnız tayyare bombaları değil bmı sabırsızlıkla. beklıyeoeklerdır • 

'd'l A k b' takım yoksullann a a amamen veya smen ımen ' u_ ..... -~ ~ 
gtdecektl. 1 1 er. ~ca ır 

1 
b' Y g nriye ve yahut bu ithalatın tahdidine en büyük topların mermileri bile bu ~ -"'SUK 

.. d 1 bir şey kazanmak ve e e ır şe e- • v • d ~.ı· 
Butfin bunları yapacak t a:ı ar çirmek ümıidile böyle bir daveti ka· h~yet~ vekilen~n salahiyettar oldugo raya ~ır e em-eLAı~· .. Hlllllahmer balosu 

nasıl y~y~caklar ve ~e o aca ar- bol etmeleri beklenebilirdi. Onun ı. bıldirılmektedır •. w . Gazt Hazre.tlerı bu yıkılmaz ol- HilUiabmerin senelik balosu dün 
dı? Bu gıbı f eragatlerı fakirlerden 1 Jti f b 1 da bahsederken Bu kanunun d·ıger hır maddesine .mez kaleye girıp beş on adlm atarak M"Jl t M 1i i R .. Kil P a 
ve yoksullardan istemek bir mesele ç n s: os ~k~na a:eli~esini kullanır. göre hükQmet, mem,1eket iktısadiyatı .vaziyeti gördükten sonra derhal gece 1 e . ec. 8 eı~ zım aş 
değildi. Fakat biraz zengin olanlar hırsız e es y nı korumak için icabında bazı eşyanın döndUJer. Gazaplı nazarlarına hedef Haz~etlerinıın hıma~~lerınde . ol~r:UC 
için, bunlar, pek şiddetli, müşkül, (1) lncil 13, 47. ithalini ruh.sat usuli.tne tabi kılmak ve olmamak için yedeğimdeki atımı siper Biiyukada~~ Yat kl~pte. verıl~ıştır: 
gayri kabili tahammill, ve am-elt bir 2) Metta incili 10, 29. ya tahdide yahut büsbütün menetme-lederek kendilerine yol açtım. , Balo çok guzcl geçnnş, bırçok kıbar aı 
faUl~yi haiz olmaktan uzak şeylerdi. (Bitmedi) fe salahiyetardır. 1 GQzi Hazretleri muayyen bir mak l teler bulunmuştur. 

VAKITın Tefrlkat!H : 60 da tunu ba,ımdan alsa.. Batım ra gömüldüğü de oluyordu. nım kinli bir kahkaha ile kızın sö- - Bu kızın temizliği kundu 

K 1 
•• gözüm sadaka11 üç be! parça eıya Büyük hanım: zünü keserdi: ra boyacılarının temizliğine ben· 

izi Cin bet on kurut para da veririm. - Pamukdede diye bir evliya - Darılmıyacağım da çocuk· ziyor, derdi, onlar kundurad~i 
lıte Gülsümün sükun halinde varmıf .• Sandukasının içinde pa· larımın çamaşırını kendi piı pa· pisliğin üstünü nasıl boya ile, cı-

D il 
güzelce bir kız göründüğü halde mukların arasında yatarmıf .. bu çavralarınm suyuna soka~aksın la ile kapatırlarsa bu da öyle yapı• a arı hareket ve lakırdı ettiği zaman kız lateıbih ona benziyor, derdi. ha .. Seni pasaklı pellaço s.enı ... Ça- yor. ... • 
çirkin ve bayağı görünmesinin se Gülsümün bazı atiftelikleri- maşırını yıkamağa vakıt yok- Gülsümün konagın neresn~.e 
hebi bu idi. Büyük hammın dedi· ni görüp duydukça da: muş .. bir dikiş iğn~i, bir sap İp· sakladığı bir türlü ke§fedilemı· 

YAZAN ği gibi ıanki içinin piıliği yüzüne - A kızgın pasaklı.. Gözlerini lik alıp •u yırtıkları dikmeğe de yen bir tuvalet kutusu vardı: Za· 
REŞAT NURi vuruyordu. belertip herif dütünürsün amma mi vaktin yok .. Cumartesi yahudi- ma.n zaman ortadan kaybolur, 

Nadide Hanımın damatların· - il - herifi pamukların içine mi sokup ıi gibi senin elin iğne iplik tut- sonra kaşlarında rastıklar, göz-
dan korkusu yoktu. Namuslu, ağır Gülsümün yafı ile beraber boğacaksın? diye bağırırdı. O iğne ipliği yalnız bu lef lerinde sürmeler, dudakların~a 
bqlı insanlardı. Fakat bu ser- pisliği de artmıştı. Yattığı yerde Gülıümün iç çama§ırları, ço- kokulu çama.§ırların yakasına bir kannenler maskara bir çehre ıle 
ıerinin onları kendi gibi kokulu bir köpek bağlasalar yatmazdı. Eı· rapları da yatağı kadar pisti. 0- fisto, beline bir kurdele, paçası· ortaya çıkardı. Bu boyaları küçük 
ahretlik parçasına tenezzül edecek ki dokuma tiltesi kirden, pasak- na çok kere küçük hanımlar terte- na hanımlardan aşırılmış bir hanımlardan çaldığına ~üphe yok 
ruhta insanlar ıanmuı ihtiyar ka- tan ,muşamba gibi olmuftu. Onu miz çamaıırlarını verirlerdi. Fa- danteli. parçuı dikmek için kul· tu. Fa.kat bunlan kullanmasım 
dını çıldırtıyordu. Maamafih bu İ· bir yıkayıp temizlemek töyle dur kat bunlar kızın sırtında iki gün· lanırdı. bil.mediği için kendini maskara· 
şin tehlikeli bir taraf• da yok de- sun eline bir iğne alıp sökülen de yağlı mutfak paçavrasına döner içindeki bu pisliğe mukabil dı- ya çevirirdi. 
ğildi ! Ya bu ahlak11z kız ahçı İfçi yerlerini dikmeğe, deliklerini ya di. tı oldukça temizdi. Hatta bazı gün Büyük hanım onu kaç defa ku 
makulesi bir adamdan gebe ka- mamağa bile üteniyordu. • Büyük hanım: ler küçük hanımların eski.miş kos- )ağından çeke çeke aynanın kar,ı· 
lrr da damatlarının üstüne atar· Aktamları yatacağı zaman et - Ayol niçin böyle yapıyor· tümlerinden güzel bir elbise ile, sına götürmü§: 
ıa? artık itin yokaa mahkeme ka- rafa dağılmıt pamuk yığınlarını 11un? Evde ıu mu eksik sabun mu? saçlarının tabii bukleleri le acleta - Bizden utanmıyorsun belki 
pılannda ıürün dur. toplayıp tiJtenin deliklerinden insan şunları bir çalkalayıp aımaz koket bir kız bile oluvordu. Fa- kendinden utanırsın? .. A paskal, a 

Büyük hanım ikide birde: içeri tıkar, kut tüyü yataklarda mı? diye "iki.yet ettiği zaman ce- kat bu kabuğun içind"' ne pislik ibiş, a pellaço sen bu kepaz~li-
- Ben merhametli bir insfl· yatıyormu§ gibi bu pisliiHn üstün vap hazırdı: ler gizlendiğini, bu buklelerin ği kimden öğrendin?. diye yüzü· 

mm, derdi, §U ıerıeriyi kolundan de horul horul uyurdu. Hatta ha- - Hanı.mefendiciqim ... vakit altında ne bit yuvaları saklı bu· ne tükürmüş, hatta dövmüştü. Fa· 
tutup kapı dıtarı atmağa vicda· zı soğuk havalarda yatağın bir. ko- kalıyor mu? ora va ko~. bura va lundu~unu siz bir de büvük hanı- kat Karamusallının dediği ..,;bi 
mm ruı olmuyor ... Ah yarabbi! caman yırtığından vücudünün bir koş .. öteki kirlilerin arRsına sok- ma, bahusus Karamuıalh sütnine- "onda surat mahkeme duvarı: td 
turtucu, mur9ucu bir herif çıksa kısmmı içeri aoktuğu, pamukla- sam darılıyorıunuz? Nadide Ha- ye anlattırın ... Karamuıallr sütnine küraen yaimur yağıyor .. ıanırd1. 

- nin ıüzel bir teıhibi vardı: ( Bitnıedi) 
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0 sEvrusEF AtN ] istanbul küçük sıhhat memurları 
l Merkez acenwı: Galata köprü ba~ı B.2362 mektebi müdürlüğünden: 

Ali ticaret mektebi mü
dürlüğünden: 1 Sııbe A. Sirkeci Milhiirdar zade han 2· 2740 Pazar ye salı günleri saat 9,30 tan 13 e kadar kız ve erkek 

1 

ı - Kayıt ve kabul muamelesi 1 eylül 931 salı gününden ! Kadıköy iıkeleıi gazinosu talebe kaydedilmektedir. Kayıt müddeti ağustos 931 nihayetine 
bafhyacak ve 30 eylül 931 çarşamba gllnil akıamına kadar ı Moda kadardır. Tahsil müddeti iki senedir. Nihari ve meccanidir. Mek· 
dnam edecektir. '' " tepten mezun sıhhat memurlanna ilk senelerde ayda 49 lira ve-

2- Kayıt ye kabul için hf'r~ün ıababları nat 10 dan ak- idare rıhtımında seyyahin rilmekte ve sonralara kıdemine göre diğer devlet memurlan gibi 
pnalan Hat 16 ya kadar m kt p mlldürlDğüne müracaat edi- ) salonuoda Satış mahalleri 1-3 maaılan arttırılmaktadır. Mezunlar kısa hizmete tabidir. Müra• 

Jeceldir. 1 sene için kiralıktır. caat Sıhhat Veklletine ve yahut Sıhhat müdilrlüklerioe kendi el 
3- Mektebin Ulumu iliyei ticariye kısmına: Şehzadebaıı caddesinde 26 yaz:darile yazılmıı bir iıtidaya aıağıdaki yazılı evrak ve veıaikin 
A- Tam devreli liseleri ikmal etmit hamm ve efendiler d k b. asıl veya muıaddak ıuretlerini bag· tıyarak göndermek ile olur. bap O kanın dörtte bir ıs· 
B - Darülfiinun fakültelerile ili mekteplerden mezun olanlar , Fazla izahat almak iıtiyeoler Sirkecide Demirkapıda mektep ida-

yeya nakil ıuretile gelenler. Nakil suretile gelecek olanların da . sesi satıhktar. resine müracaat edebilirler. Arzu edilirse taıraya matbu mufaı· 
her halde Hse mezunu olmaları ıarttır. ihale 3-9-931 saat 16.30 l sal dilbul tartları klğıtlanndan g6nderilir. 

D - Liıe ve Ali mektepler dereceıinde olduğu hükumetçe Teminat % 10 dur. (1505) r'. Şartlar: 
tasdik edilmit ecnebi mekteplerinden ıabadetnameli olanlar, ~~~~==~~~~~~· 1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğuna dair hüvi-
imtibansız olarak kabul olunurlar. Ancak ecnebi mektebi mezun· f Aak.Mb. ti. A. komisyonu f yet cüzdanı. · 
lan ile ecnebi ticaret mekteplerinden mukabil devrelere naklen llAnları 2 - MabalJi hükümeti tarafından tasdik edilmiı hüsnllhal il· 

Askeri mektep ve hastaneler ihtiya- milhaberi. 
ılınacak olanlar Türkçeden imtihan olacaklardır. cı jçin 100.000 kilo sığır ve 5.000 liralık 3 - 4, 5X6 eb'adında sekiz adet fotograf. 

4 _. (Mektebin yilkıek ticaret) kısmına: koyun eti pazarlıkla satın alınacaktır. 4 A k" • d 
A - Liselerin birinci devrelerini bitiren hanım ve efendiler. Pazarlrg-ı 15 ag-ustos 931 cumartesi 5 - Aıık agı 510 

E o· b k' ü b t - n ara, ıvaı, rzurum, ıyarı e ır n mune aa ıne-·e - Orta mektepleri ikmd eden hanım ve efendiler. günü saat 1' te Harbiye nıektebindeki Jerile lstanbul çocuk hastanesi, lzmir, Buraa, Konya, Adana, 
C - Orta ticaret mektepleri ile dl5rder ıenelik ilk ticaret mahalli mahsusunda icra edilecektir. Samsun hastanelerinin birinden abnacak rapnr (bu rapor bir zarf 

mekteplerine muadil olduğu tasdik edilmiş ihtisas ve meslek Taliplerin şartnamesini görmek için içeriıine konacak, ve .zarfın kapabldığı bir mUbilr mumile ve has· 
mekteplerinden mezun bulunanlar. komisyona müracaatları ve iştirak için tane bathekimlerinin miihUrile milbrlenmiş olduğu halde iıtida· 

k h kA t t d'k d'J · de vakti muaryeninde hazır bulunma· l l ff d'l k O - Bu derecelerde oJdu ları ü ume çe aı 1 e 1 mıı a11na e e ı ece tir. 
ecnebi mekteplerinden şabadetnameli olanlar. (Bu gibilerin Türk· tarı ilan olunur. <4S) - l 5S6 6 - Yq itibarile 323, 324, 325, 326, 327, 328 doğumfular-
~eden imtihan vermeleri şarttır.) · Fen tatblkat•nı:~:bi için pazarlık- dan askerlikle allkası olmayanlar (yani hizmeti askeriyesini tfa 

S - Dörder .senelik iJk ticaret mekteplerinden gelenler (Bu la 500 zer kilo darı ve buğday, l50 ki· etmiı ve1a benUz muayenei intihaiyeıi icra edilmemit bulunanlar) 
mektepleri ikmal ederek ıehadetname almıt olanlar bili imtihan ıo keten tohumu satm ahnacaktır. alınabileceklerdir. 
yüksek ticard kısmının ikinci ıımhna ve bu ikinci sınıfta okunan Taliplerin Harbiye mektebi sa.tın al· 7 - Tahsil itibarile orta mektep birinci ıınıfı ikmal edip 

d ] d · t'b vermek ~artı'le de llçünc'u' sınıfa ma komis:'V\Rnuna ıa a.g~u_......, 931 pazar ikinci ıınıfa 0 eçenler imtihansız ve daha az tahsil wörenler imti• ers erin umumun an ım ı an ... ·~ ~ l!JL..,... • • 

h d ki ( k günü öğleden sonra müracaatlar. (52) ban ile ahnır. 
kabul ediJirler. Bu mektepJerin Dçüncü sını n an na en ge ece 1671 Şahadetname veya tasdikname ibraz edeceklerdir. (1239) 
talebeler imtihansız yüksek ticaretin birinci ımıfuıa ahnacaklsrdır. 

6 - Mektebin ( Orta Ticaret ) kısmına : 
A - Liselerin birinci devrelerinde altıncı ve yedinci sınıfları 

bitirıoif olanlar. 
B - Orta mekteplerde altıncı ve yedinci sınıf tahsilini 

gö. mUı bulunanlar. 
C - Tam devreli ilk mekteplerden mezun olanlar 
D - Bu derecelerde olduğu hükumetçe tasdik edilmit ecne· 

bi mekteplerden şahadetname alanlar bilA imtihan kayıt ve ka
bu~ olunurlar; ancak ecnebi mekteplerden gelenlerin Türkçeden 
imtihan vermeleri liz:ımdır. 

E - Orta ticaret mektebine alınacak talebenin miktarı tahdit 
edildiilnden mUracaat edenler muayyen miktardan fazla oluraa 
her seneki gibi kayıt muamelesi yirmi bet EyJulde keaüecek ve 
aralarında mllsabaka mtiham yapılacaktır. imtihan ıeraiti mek
tebin divanhanesinde ilin edilecektir 

F _ Yüksek ticare~e girecek hanım ve efendilerin J'•tları 
on betten aıağı ve yirmi birden ~ukarı olmiyacak ve. orta kısma 
kabul edileceklerin yaşları da on uçten durı ve on sekızden efzun 

bulunmiyacaktır. . . • • . . 
Ulumu aliyei ticariye kısmı ıçın yaş mevzuu babıs degıldır. 

Diğer şerait 
ı _ Her Oç kısım için müracaat edenler mektep idaresinden 

alacakları beyannameyi dolduracaklardır. 
2 _ Mektep mlidürlüğüne hitaben ya~ılac~k bir . istidaname 

ile müracaat edilecektir; iıtidanameye abdekı vesaık merbut 

bu!unacaktır: 
A. _ Okudukları mektepleria şahadetname veya taatikname-

leri ve nakil ilmUbaberleri. 

B. _ Hü\1jyet cüıdan1 
P. -Tastikli sıhhat ve aşı raporları 
C, - Zabıtaca tasdik edilmiş hüsnühal varaka11 
Ç - Ufak lutada üç adet fotogral 
Mektep niharidir; tedrisat gilnün mıfına k•dar devam eder. 

idare, Anadoludan gelecek talebenin ibatelerine ve diğer ihti-

1 d Olacak hususi teşebbü1atta bulunur. (1554) yeç arına me ar • 

Iktısat vekaletinden: 
A k d j a edilmekte bulunan zirai ve baylari enstitüle-

n ara a nş ıı· kil UI • b' 
• 18457 ı· b deli ketifli sıralar1, mua ım rı erı ve •a ıt 

nn ıra e f lü •1 .. k 
yır. tahtaları 20 gün müddetle kapalı zar usu ı e muna asaya 

çıkarılmıttlr. . .. 
ibaJeıi 2·ey1Ul-931 tarihine müsadıf çarıamba gunüsaat on 

dörtte icra edilecektir. . . . 
Evrakı feoniytti ve projesi vekalet mubasebesıne t~slım edı-

lecek beı lira mukabilinde enstitüler inşaat fen heyebnden ve 

rilmektedir. 
Taliplerin iJan edilen bedeli k.eıif üı~rind~n % 1,5 teminat-

ları ve ehliydi fenniye vesikaları ıle birhkte ~hale tarihi olan 
2-e 101-931 çarşamba gUnU saat on dörtte zıraıt mDsteıarhğı 
lnı~ında müteşekkil inşaat komisyonuna mliracaatlan ilin olu-

iıur. (1485) 

Kocaeli vilayetinden: 
Villyetin muhtelif yolJarındaki ocaklarından taş ihraciyesi 

crbnakasaya konmuştu. Bu kere görülen lüzum iızerine bundan 

••rfınaıar ediJdiii ilin olunur. (1655) 

lstanbul dördüncü icra memurlu· 
ğundan: 

Çanakkale 3 ilncU janclanna efrat mektebi müdGrlüğUndenı 
165000 Kilo Ekmek 

1 - Çanakkale 3 numaralı jandarma mektebi talebe ef· 
radınnı 1·9-931 tarihinden itibaren 932 ıeneıi ağustos gayesine 
kadar bir aenelik iqelerine muktazi 165 bin kilo ekmek 1·9-931 
tarihinden itibaren 24 rUn müddetle kapah zarfla mllnakuaya 
vazolunmuştur. 

2 - Ekmeğin ihalesi 25-8-931 salı gUnü zevali saat 14 te 
vilAyet dairesinde icra kılınacağından ihaleden eyvel mektep 
dairesine müracaat eden taUplere derhal şartnameler verilir· 

3 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri tek
lifnameler ıartnamedeki şerait dahilinde verilecek fiat yazı ve 
rakkamla okunabilmeıi için açık yazılacakbr. 

4 - Bedeli mubammeninin yüzde 7,5 temlnah muvakkatası 
sandık makbuzu veya hükOmetçe maruf banka makbu2u kıymeti 
mubarreresi üzerinden istikrazı dahili tahviJAtiJe borsa fiabndan 
yüzde 10 noksanile sair esham ve tahvilitm teklifname ile bir
Jikte ikinci bir zarfa koyarak komi9yona birer makbuz mulcabi-
linde verilecektir. (1510) 

Tamamına (6100) lir& kıymet tak· 
d!r edilen Eyü.p Topçular ma~al~esiı
nın Rami ıkrşlası caddesinde atik .>,5,5 
mükerrer cedljt 76 78 '12 74 numara· 
larla murakkanı t~hmine~ (17) dönllm 
terbiinde ıneJrveli ve nıeyvesiz ağaç
larla müzeyyen ıneuu arazi dahilinde 
değirmen binası (derunundaki alet ve 
edevat hariçtir) ile maa bahçe bir bap 
köşk, taş ahır ve diğer ahır ve kümes 
ve incirlik caddeslne nazır harap har· 
gır mutfak v~ ahşap sa.manhğm ta
mamı (48) ıtehim itibarile (23) sehmi 
ve yine tamantı (1050) lira kıymet tak 
dir .. e-dilen Eyüpte Topçular mahal· 
lesının Bayrampaşa mevkiinde (38) 
rakamı ebvablı tahminen (35) dönüm 
terbilnde tarlanın tamamı (36) hisse 
itibarile 16 hissesi ve yine tamamı 
2100) lira kıymet takdir edilen Eyüp· 
te Topçular mahallesinin Bayrampaşa 
me\"kiinde 57 rakamı ebvablı tahnü· -
nen 70 dönüm terbiinde tarlanın ya. Çanakkale dokuzuncu Jandarma efrat mektebi mUdUrlUIUnden 
rısr açrk arttırmıya vaz.edilmiş olup ]-Çanakkale 9 No. jandarma mektebi talebe efradının l·ey· 
29 - 8 - 931 tarihinde şartnameleri lül-931 tarihinden ağ'ustos 931 932 gayesine kadar bir senelik 
divananeye talik edilerek 19 - 9 - iaıelerine muktazi 165000 kilo ekmek 2-8-931 tarihinden itiba-
931 tarihine m·üsadif cumartesi gü· ren 24 gün müddetle kapah zarf ile münakasaya vazedilmiştir. 
nü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul 5 1 
4 üncü icra dairesi•nden açık arttır- 2- Ekmeğin ihalesi 2 -8-931 salı günü zeva i saat on dörtte 
ma suretile satılacaktır. Artıtırmtya vilayet dairesinde icra kılınacağmdan ihaleden evvel mektep 
iştirak için yüzde yedi pey akçesi alı- idaresine müracaat eden taliplere derhal ıartnameler mektep 
nır. Müterakim \'-trgi, belediye ve müdüriyetinden Yerilir. 
vakıf icaresi müşteriye aittir Hak· 3- Mün•kasaya İftİrak edecek taliplerin verecekleri teklif
ları ttpu .sicillerile sabit olmıyan ipo- nameler tartnamedeki şerait dahilinde •erilecaık fiyat yazı •e 
tıekli alacaJdılarile diğer alakadara- " 
nın~ irtifak hakkı sahiplerinin bu rakkamla ve okunabilmesi için açık yazılacaktır. 
h.aklannı ve hususile faiz ve masarife 4- Bedeli mubammeninin % 7,5 teminatı muvakkatesi sandık 
dair olan iddhılannı ilan tarihinden makbuzu veya bUk6metçe maruf banka makbuzlan kıymeti mu-
itibaren yirmi giln içinde evrakr müs- harreresi üzerinden istıkrazı dahili tahviJAtile borsa fiyahndan % 10 
bitelerile bildirmeleri lazımdır. Ak· 1 · '11 h h 'l kl k si halde hakları tapu sicillerile sabit nokıani e saır mı i es am ve ta vı atın te ifname ile birli te 
olm1yanlar satış bedelinin paylaşma~ ikinci bir zarfa koyarak komisyon riyasetine birer makbuz muka-
aından hariç kalırlar. Alakadarların bilinde verilecektir. (1509) 
iuaveiflhbnunun~l~un~mad ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

melerl n daha fazla malumat almaJc det;i hükmüne göre tnfiki hareket et· Maarı·f vekaA letı·nden: 
jstiyenleri.n 930 - 410 dosya numara· 
sile memuriyetimize müracaatıan ilan 
olunur. Ankarada inta edilmekte olan Gazi Muallim mektebi ı'imnaatik 
~~--,-~.~~~--~~~...,..-

Be yoğ 1 u icra itiraz ınerciinden: salonuna ait kalorifer tesisatı 29-1·931 tarihinden itibaren il~ 
Ankarada Teke Ahnıet hamaotında h ft üdd ti k J f l'l k k 1 t 

5 - 59 numaralı hane ve Teke Ahmet a a m e e apa ı zar usu ı e milna asaya onu mut ur. 
çıkmazı 13 - 4047 numaralı arsa ve Münakasaya İ§tirak edecek olanlar. Münakasa şartnamesi, 
Anka.rada Gülveren ~iftliği ve ~fusa fenni şartname, proje ve mukavelename ıuretlerilerini tedarik 
bey caddesinde 81 numaralı hane ve etmek üzere, bu gibi büytik te.isat yapmış olduklarına dair fenni 
arkasında 96 numaralr arsa Kayaş 
köyünde istasyon civarında bir bahçe ebliyetnamelerini hamil oldukla11 halde maarif vekaleti inıaat 
,.e Ankarada Ağazade ham vakfı 'e dairesine möracaat edebilirler: ihale maarif vekaletinde topla-
Hendekte ve Kamrş bağında ve Yuka· k 1 
rı harmanda ve Ağız Kayadaki tarla naca o a:ı inşaat komisyonu tarafmdan icra edileceğinden talip· 
ve arazi ile mahcuz sair gayl'i menkul Jerin ihale gOnn olan 19-8·931 .tarihine mü.11adif çarıamba günU 
lerin hissedarları olup elyevm ika~t saat 15 te mUzayede, milnakasa ve ihalit kanununa ıöre ihzar 
gihlarr meçhul bulunan Azize. Nefi· ki 
se, Sıdrka, Nimet Saadet. hanım- edece eri teklif mektupJarını mezkür komisyona tevdi edecek· 
larla mütekait binbaşı Ferit beye: ferdir. 1270 

Mahir S~it beyin Seniha hanıma ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lan borcundan dolayı mahcuz olup 
parara çevrilmesi iktiza eden gayri 
m"nkul eml·alin satış tarzının tayini 
zımnında hissedarlığrnız sebel:ile siz· 
lerin de dinlenilmesi iktiza etmiş ve 
ikametgAhlannmn mechuliyeti itibari 
le davetiyenin tebliğine imkan bulu· 
namıyarak ilanen tebJiğat icrasrna 
karar verilmiş olmakla yevımi müra· 
faa olan U - 9 - 9!U tal'ihine miicıa
dif pazartesi )?ünü !'a:>; 11 de Beyof· 
lunda Takı;imdc Beyojlln icra itiraz 
merciinde hazır bulunmaj(lığınrı lüzu 
mu davetiye mak~mma kaim oimak 
lzen UAnen tebliğ olunur. (15Z:i) 

Zonguldak vUayetinden: 
Zonguld~k ~erkez viJiyetinde idarei huıuaiye atelyeıinde 

mevcut kabilı iıbmal ve ııtifade torna plan f' t •b d . . • ya, ıreze ezı• ı 
v
1
eli ~aç ~ilme maJkl ınesıle sair edevat maliyet bedellerinden yDzde 

e sı tenzı suret e kalacak yekuna bal'agıv · k t' h • • . ıyme ı mu ammene 
ad ve ıhbar ~dılerek bedeli 8 ıenede ve 16 müsavi taksitte 
CSde.nmek ıartıle müzayedeye çıkarılmıştır. 26-8-93 ı tarihine mil· 
sadıf çarıamba ...nnü 'h l · · k l . . . .. ... ı a Hı ıcra ı macağmdan talip olanlana 
encümenı vılayde müracaat eylemeleri ilin olunur. (1538) 



~ 8 -VAKiT 14 Ağustos 1931 
Arnavutköyünde - tramvay caddesinde · ı ınıım:ı=• YÜREK ÇRRPINTISINA 

NEVROL CEMAL 
DAN io DA~L~ ALMAK KAFİDİR 

a·•••·· ··•••· ... , ...... , •..• , ...... , •. ·•••····•••· ·•••--··•••· .• , ...... ,, ..• ,, .. ,..... a 
: Şişli, Son Tramvay istasyonunda ~ 
• " E •- ' '=' ! Leyli ve Neharı - Kız ve r ...... ca< .i. - -. Fe~;iAllı-z;;~ıeri ~ 

' Ana sınıfı - ilk kısım - Lise sınıfları J 1 Mahkeme ve icra llinları 1 
Kayıt için cumartesi,. pazartesi, çarşamba günleri saat 12 den • İstanbul üçüncü icra memurluğun-

~ Enver Paşa Orta Mektebi ~ 
A Ana • ilk • Orta MUesslsl: Madam Ortans Enver .;.. .. .. 
' Kayıt için: Cumartesi, Pazartesi ve Perşembe gUnlerl sa· T 
.:. at 9 dan 17 ye kadar mektep mUdUrlU§Une mUraceat .;. 
~ edileblllr. lstlyenlere mektebin tarifnamesl meccanen ~ 
D·••lıuıtı ... ·•lflutllt-·•111• gönderilir • •llt•··•lllulll•··•lftutfl•·D 

17 ye kadar müracaat edilebilir. dan: . . .. d . . Tamamına 16.728 lira kıymet takdir 
Talep edenlere mektep tarıfnamesı gon erılır. § edilen Beyoğlunda atik Şişli Balmu-

Telefo Bebek 210 ......ııl~n1111111ıııımıııımııııımııııııı9.ıf mucu cedit Meşrutiyet mahallesinde 
n. ..,...ııııııwıııııumııııU11ıııııııııWt•lilJWıılllllllıııı11• Kağıthane caddesinde atik 2. cedit 221 Emniyet SandıRı Emlak 

Müzayedesi 
.,...------------------ 1 numaralı ve haritai kadimede 5 numa-

3. K. O. Sa. Al. Ko. dan ra ile murakkam l:iO dönüm 8 zira tar 
ladan müfrez elyevm bir tarafı doktor 

3. K O. kıtaat ve müesses3tı için asağıda yazılı erzak fiatı Palaskoya ih~an olunan mahal ve bir 
haddi layık görülmediğinden yeniden pazarlık uıulile alınacaktır. tarafı Kağıtbaneye giden taril.iam 

ve bir tarafı muhtcs tarik ,.e tarafı 
Taliplerin şartnamelerini görmek için her gün öğleden evvel rabii tavukçu oğlu sokağı ile mah· 
komisyonumuza müracaatları ilan olunur. (179) -1647 dut ve 4.91:> zira Sultan Beyazıt vak- Kat'i karar ilanı 
c. M'kt "h ı ·· - S t y · fından olan maa müştemilat bir bap 
ını 1 ar ı a e gunu aa en hane ve kolza yağı istih ·aline mah- ,\Jüzayede Hesap .l\lerhunatın cins ve nev'ile 

mevki ve müşmnila.n 

Borclunun 
ismi Kuru ot 157000 K. 16-8-931 15 3. K. O. Sa. Al. Ko. sus fabrika binasının tamamı ikinci bedeli No. 

• • • 
F. 1. kıtaat ve müessesat için aşağıda yazılı erzak fiatı 

haddi IAyık görülmediğinden yeniden pazarlık usulile alınacaktır. 
Taliplerin ıartnamelerini görmek için bergün öğleden evvel ko
misyonumuza müracaatları ilan olunur. (178) - 1648 

Cins Miktar ihale günü Saati Yeri 
Kuru ot 440,000 K. 18-8-931 16 3.K.O.Sa.Al.Ko. 

• • 
Ankara merkez kıtaat ve müessesat ihtiyacı için aşağıda 

yazılı eşya kapalı zarf usulile alınacaktır. Taliplerin şartoamele· 
rini görmek için Ankara Merkez SA. AL komisyonumuza mü· 
racaatları ilin olunur. (175) - 1650 

Cins Miktar ihale günü Saati 
Yerli fabrika 8065 K. 5-9-931 IS 
mamulAtı çorap
hk pamuk Jpliği 

• • • 

ihale yeri 
Ankara merkez 
SA. AL KO. 

Miktarı Cinsi Teminatı muvakkatesi 
396224 Kilo Ekmek 3269 lira 
63856 Kilo Şığır eti 1198 " 

DlSrtyoldaki kıtaat ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarları 
yazılı iki kalem erzak kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
tur. 29-8-931 saat 9 da ihalesi icra kılınacağından şartname ve 
evsafını görmek ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin vakti 
muayyeninde Dörtyolda müteşekkil Sa. Al. komisyonuna ve temin 
atlarını Dörtyolda mılmüdür!üğüne, Adanada fırka mubasebeciliğioe 
ve mevakii sairede mahalli malmüdiirlüklerine teslim ve alacakları 
makbuz ilmühaberlerini kanunu mucebince teklif mektuplarile
birlıkte-· meıknr Sa. Al. komisyonuna göndermeleri ilan olu· 
n~r.' (177) - 1446 

• 
Ankaradaki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için aşağıda yazılı 

eşya kapalı zarf usulile alınacaktır. Taliplerin şartnamelerini 
görmek için Ankara Merkez Sa.Al. . komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. (174)-1651 

Cins Miktar ihale günü 
Yerli fabrika 43Q72 Met. 3-9-931 
mamulitı ek
mek torbalık bez 

Saati 
15 

ihale yeri 
Ankara merkez 

Sa. AJ. Ko. 

arttırmıya rnzedilmiş olup şartnamesi lira 
divananeyıe asılmıştır. 7 eylül 931 O 6 tarihine müsadif pazartesi günü faat 370 4 7 Çengelköyünde es ki bekarderesi · ve yeni çakalda· 

dağı sokağında es ki 9 ve yeni 2 numaralı yüz kırk 
arşın araa üzerinde ahşap iki katta birisi sandık o• 
dası olmak üzere beş oda bir sofa bir taşlık bir 
.mutfak bir ahır bahçede tulumbalı bir kuyu ve 
bin dört yüz altmış arşın bahçeyi havi bir hanenin 

14 ten 16 ya kadar İstanbul üçiincü 
icra dairesinde a~ıe~ arttırma ile 
satılacaktır. Arttırma ikincidir. Birin 
ci arttırmasında S.000 liraya talip Çik· 
mış olup bu kere en çok arttıranın 
ü tünde bırakılacaktır. Arttırmıya iş 
tirak için kıymeti r.ıuhammenenin 
yü2ide yedi buçuğu nispetinde teminat 
akçe. i alınır. :Müteral<İm vergiler 465 
ile belediye resimleri ve vaktf icLl.resi 
müşteriye aittir. Hakları tapu sicil-
lerile sabit oJrnıyanlar ipotek alacak· 
lılarla. diğer alflkadarların ,.e irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu-
susile faiz ve rnasarife dair olan id· 
dialarını ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbitelerile bildir 
m.eleri lflzımdır. Aksi halde ha!:larr 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşınasından hariç ka
hılar. Alıikadarlarınm icra ve iflas 
kanununun 119 uncu maddesine tevfi-
ki hareket etmeleri ve daha ziyade ma 

50 

tamamı. Devrif Avni Bey 
32 Beylerbeyinde Bür haniye mahallesinde Rasim 

ağa sokağında eski 12 mükerrer ve yeni 16 • 1, 
16 - 2 numaralı ve elli altı &r§ın arsa üzerinde ah· 
§ap bir buçuk katta iki oda ve doksan altı arşın 
arsa üzerinde bir bı?çuk katta duvar ta§ından 
bir fınm havi bir hanenin tamamı. 

Abdülkadir Ağa. 
2 Rumeli kavağında mahallesinde hamam sokağında 

eaki 4 ve yeni 2 n uınaralı yüz altmıt üç artından 
ibaret münhedim hane arsasının tamamı. 

Hatice Makbule Hanım. 
lilmat almak isti:renlerin ft50 - 3648 
do..-.-ya numarasile I ·tan bul üçüncü ic- 855 2317 
ra memurluğuna müracaatları ilan 

Kartalda Nefsi kasaba kariyesinde Üsküdar cadde· 
sinde harica 1 mev kiinde 1 numaralı otuz ar§ın arsa 
üzerinde kargir bir dükkanın tamamı. olunur. (1:>22) 

l..;tanbul be~inci. icra memurluğun· Etem Bey 

da~vukat Dimitri efendinin Diyonis 50 16464 Çar§ıyıkebirde divriki sokağında eski ve yeni 72 
Vlahyoti efendi zimmetinde alacağı numaralı sekiz ar§ın arsa üzerinde tonoz kemerli 
olan mebaliğin temini istifası için mah bir dükkanan tamamı. Kadri Bey 
cuz olup Beyoğlunda Hüseyinağa ma- y k d · ''l k' ·· ·ı· 1 l' hallesinde tınam sokağında eski 10, 10 u ar a cıns ve nev ı e mev ı ve mu§temı atı yazı ı emva ı 
mükerrer, yeni 12, 14 numaralı tahtın gayri menkullerin icra kılınan aleni müzayede neticesinde hiza· 
da k!irgir dük!~in! müştemil ve t~- larında gösterilen t- l>edellerle müşterileri üzerinde takarrür ot• 
mamına (29.72.l) Jıra kıymet takdır . . . " .. .. •w• 
edilen 'maadüKıkan bir bap apartrma= mı! ıse de m~zlrur betleHer haddı layıkında gorulemedıgınden tek• 
nın nı~ıf .hi sesi ile Yine. ta!"amına rar on be§ gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmİ§ ve 2 eylül 
(64.000) hra kıymet takdır edılen ve 931 .h. .. d.f b .. .. k 'Ak 1 k'l • t Galatada Şahkulu mahallesinde Cad tarı ıne musa ı çar§am a gunu atı arar arının çe ı mesı a· 
deikebir ve Cerrah sokağında kain bu karrür eylemi§ olduğundan yevmi mezkUrda saat on dörtten on beş 
lunan atik dört defa mükerrer (1) buçuğa kadar sandık idaresine mü-racaat eylemeleri lüzumu ilan o• 
ve 552-560 eski n 490, 492, 49t ve 1 ila 
9~ninumarnlarla murallam ve _~_n_u_r_._(_1_6_4_5_) ______________________ ~ 

tahtında sekiz bap mağazayı müştemil U kild Amerikan K Li i 
gi!" diğer bir bap mağar:aıar~ müşte Mektep eylülün 17 inci perşembe gu"nü açılacaktır. Kayıt ve 
mıl apartımanrn nısıf hıssesı ve al- . 
tındaki d~~~anlard8:!1 3. nu~ar~h kabul için a~stos.un ?.8!.n~i c~ma ~ününden ı~ibar~n salı ve 

(Barnatan) hanı nanı ile maruf kar ~.. s ar ız ses 4-ı 

berber gedıgınden munkalıp dukkan cuma gunlerı mudurıyehoe muracaat edılmehdtr. 
• • Jf. mahallinin on iki hisse itibarile beş bu • • 

iz · Mü t bk M l · k t t U · • w d çok hissesi açık arttırml(ya vazedil-mır sa em ev ~ı ı aa ve m essesat ıçın aşagı a mis olup 22 _ 8 _ 931 tarihinde şart· D H h • Beyoğlu Tokatlıyan 
'azılı erzak kaP.alı zarf usulile almacaktır. Taliplerin şartname- nainesi divananeye talik edilerek 16 r or orUDJ yanında mektep -
leıJni görmek için her gün öğlede evvel komiıyoaumuza müra- eylül 931 tarihi.ne müsadif çuşamba r • sokak No. 35 1 
caatları ilin olunur. (173). 16S2 gün~ saat 14 ten ~7Y~~adar B~yo~lun Cilt ve emrazı zübreviye tedavihanesi hergün sabahtan I 

dakı I ·tanbul beşıncı ıcra daıresınde 1 
Cins Miktar ihale günü Saat Yeri açrk arttırma ile satılacaktır. Arttır- ••••••••••-akşama kadar •••••••••••I 

Saman 502200 1- 9 • 931 15 izmir ~~a ;~~;:.k iç~;ur::a~~n v~er~:n:! ~: ı Devlet Demlryolları ilanları 
• * * lediye rüsumu ,·e vakıf icaresi müşte-

K.'o. kıtaatı ve müessesatı ih- 3 K 
0 

k t t .. t 'h riye aittir. Haklan f:aPu sicilltrile idaremiz için pazarlıkla satın alınacak 29 kalem koyun derisi 
• ' • • • • • : • 1 a ve muessesa 1 1 • salııit olmıyan ipoteklı alacaklılar ile h d t d · l kt 'k l s· madenAı k t t · d tıyacı ıç~n 200.000 kuru ot kapalı tıyacı ıçın 163.000 kilo kuru ot ka· diğ~r alakadarların ve irtifak hakkı ır ava ' emır, e e rı ma zeme ı, a ran, oz nışa ır 

z.af uıuhle 25 - 8 - 931 Ta. de palı zarf uıulile 23 _ 8 _ 931 Ta. sahiplerinin bu haklarını ve hususile ve saire gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 17-8-931 tari
aaat 16 da ihalesi icra kılmacak- de ıaat 15 te ihalesi icra kılınacak faiz ve masarife ait iddialarım ilan hine mlisadif pazartesi günü icra kılınacaktır. Bu baptaki müf
br. Taliplerin fartnamelerini gör- tır. Taliplerin §artnamelerini gör tarihdnden .. iti~aren. 20 gü~ . zarfın: redat listesi mağaza dahiline asılmıştır. Taliplerin yevmi mez
mek.üzere her gün .~ğleclen evel mek. üzere her gün öğleden ev~) tr~~r~ı ~~~~ı:=~~~~:e h~ı~t~~m~~~r~ kurda• saat 9 dan 11,30 a kadar isbatı vücut etmeleri ve tahriren 
~omııyonum1:1z.a ve munakasaya i~- ~omısyonumuza ve münakasaya ış sicilJerile sabit olmıyanlar satış bede- fiat vermeleri, pazarlığa arzolunan malzemeden nümune gelmesi 
tırak etmek ıçın de yevmi mez- tırak etmek üzere de yevmi mez- linin payla ·masmdan hariç kalırlar. icap edenlerin nümunelerioi beraber getirmesi nümunesiz vuku· 
kürda K. O. Sa. Al. Ko. müraca· kUrda K. O. Sa. Al. Ko. müra· Alakadarların y~ni icra ve iflas kanu-
atlan ilin olunur. (113) - 1331 caatları ilan olunur. (114) _ 1332 nunun 119 uncu maddesi hükmüne gö- bulacak teklifatın kabul edilmiyeceği ilan olunur. (1664) 

ıı: •• 

3 K. O. kıtaat ve müessesatr ihtiya
eı için 284.750 kilo kuru ot paz:ırlık 

usulile 16 - 8 - 931 sat 16 da ihalesi 
icra edilecektir. Taliplerin şartnamesi 
ni görmek Uzere her gün öğleden ev
vel komisyonumuza ve münakasaya iş
tirak için de muayyen zamanda 
3. K. O. Sa. Al. Ko müracaatları 

Uı\n olunur. (163) - 1524 

* • * 

* * * re tevfiki hareket etmeleri ve daha • • • 

Ç k- A k • k fazla mahimat ve tafsilat almak isti- H p Mag~ azasında mevcut t k 'b 40 000 d t b · t 
engef oy 5 en orta me - yenlerin 930 - ·1316 dosya numarasile · · a rı en ' a e oş çımen ° 

tebi ihtiyacı için aleni DJÜnaka- rnemuriyetirnize müracaatları ilan olu- çuvalları müzayedeye vazedilmiştir. Müzayede 17-Vlı l-31 tarihine 
sa suretile 500 çeki odun satın nur. müsadif pazartesi günü saat 1 O da icra olunacaktır. Talip olan
ahnacakbr.ihalesi 1-eylül93 l 'salı -F-a-ti-h-su_l_h_ü-çiı-.n-c_ü_h_u-ku_k_h_a_k-im--..li- ların bu bapta şeraiti anlamak üzere bergün Haydarpaşa. mağa
günü saat 14 te Harbiye mekte- ğinden: . zasına. n:ıüracaat. ed~bilecekleri ve yevmi mezkfırda da müzaye· 
b. d k' h il Müddeti icaresi hitam bulan Aksa· deye ıştırak eylıyebılecekleri ilan olunur. (1567) 
ıo e ı ma a i mahsusunda icra d 
dl 

ray aYenika~da Sand~burnu cadde~~-~---~-~-----------------~ 
e İ ecektir. Taliplerin şartname- sinde 26 numaralr hane üç katta üç o- J d 
sini görmek için komisyona mü- da ve zemin katında taşlık ve mut- an arma imalathanes~ mü-
racaatları ve iştirak için de vakti fak ve bir miktar bahçeyi havi ve ne-

1 .. areti kamileyi hab:dir. (lir sene müd mu·· du·· rıu·· g"' u·· nden· 
muayyeninde hazır bulunmaları detle icar olunacaktır. Talip olanla- • 

Sirkecide kolordu b d J J ( 6 aın arın a i an o unur. 4 ) nn 17 - 8 - 931 tarihine mü,.adif 1 K·ı · b h. d 10 N me~cut 1.000 OO! teneke, 21 fıçı ve * • * pazartesi saat onda Fatih sulh üçüncü - ı ıt a ır e o. jandarma mektebi efradının 1-9-931 
40 küp aleni münakasa ~sulile Ezined~ki kıtaat ihtiyacı için evel- h~~~k mahkemegi~~ müracaat etmele tarihinden 31-8-932 tarihine kadar ihtiyacı olan 165000 kilo 
1 - 9 - 931 Ta. saat 16 da ıhale- ce kapalı zarf usulile münakasaya n ıl.m olunur .. (l.>.A) birinci nevi ekmek 14-8-931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
ıi ictra edilecektir. Taliplerin ~art- konulan 48,000 kilo arpaya verilen fi- Dr. Ihsan S_a_m_i____ ve kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
n_!Dlelerini 'görmek üzere her gün at haddi Iayıkmda görülmediğinden •• 2- Teslim mahalli Kilitbahirde mektep karargahıdır. 
öğleden evvel komisyonumuza .ve aleni münaka~a ile 17 - 8 - 931 saat Oksürük Şurubu 3 - ihale 3-9-931 perşembe günü saat 00 dokuzda Çanak-
münakasaya ittirak için de yevmi 14,30 da alınacaktır. Taliplerin her Öksürük ve nefes darlığı için kale hükumet dairesinde icra edilecektir. 
mezkUrda 3. K. O. Sa. Al. gün öğleden evvel şartnamelerini gör pek tesirli ilaçtır. Divanyolu 4 Ş 
Ko. müracaatları ilan olu· mek üzere komisyonumuza miiracaat- Sultan Mahmut türbesi No. 189 · - artnamelu mektep karargahındadır. Taliplerin 1102 lira 
~-~1~~-1~ Ian~n~~~U~)-1~1 Hereoanede~~~~~~=t=e=m=i=na=t=p=a=ra=s=il=e=m=ü=r=a=~=a=t=la=r=ı.=(~1=6=7=5~) =========~~ 

Jles'ul Müdür: Refik Ahmeı 


