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Hariciye Vekilimiz Cenevreye Hareke{ Ediyor 
Bizi ikaz eden Vekiller heyeti 
Bir ses 

Cenevrede lktısat veklllmizle 
Beren sefirimiz de heyete 

Utlhak edecek 

Tevfik Fikret 
On aiti yıl eveı bugUn gU• 

mUlmUftU 

' Alman başvekilinin çok miihim bir teklifi 

nicinsten 
elmie 

y be 
onmalı. 

Milletler arasında görlllen mezbuhane 
rekabete mani olacak çare budur 

AIİan başveklll bunun bir zaruret oldufiunL! -,ebu meseleyi 
ne.iliz ve ltaJya başveklllerile de görUştUAUnU siSvlUJf•>r 

(Deylı Meyi) gazetesinin Alman• 
ya muhabiri Almanya başvekili doktor 
Brü.ning .ile Avrupanın en mühim mesa 
ili üzerinde görüşmüş ve onun fikirle 
rini anlamıştır. 

Alman başvekili Avrupanın büyük 
tehlikeler karşısında bulunmasına meb 
ni kuvvetlerini toplıyarak bu müştıe. 
rek ~h~eye karşı gelmek icap ettiği~ 
ni soyledıkten sonra iktısadi buhran· 
lardan bahsetmiş ve bu buhranlara 
karşı gelmek için umumi çareleri su şe 
kilde anlatmıştır: ~ 

"Ben bütün Avrupadaki mes'ul dev
let adamlarmm derhal toplanarak ay-
ni cinsten olan eşyaya beynelmilel bir 
narh koymalarmı, sanayi ve ticaret 
aleminde milletler arasında görUlen 
mezbahana rekabete mani olmalarını 
tavsiye ediy-0rum. Benim bu tavsiyem, 
bir temenniden ibaret değildir. Bu 
meseleleri lngilteN ve İtalya başvekil 
lerlle görüştüm. Neticenin ne oldu· 
ğunu söylemek için. Fransa başvekili Alman başvekili Her Briinlng, Hariciye 
He de vuku bulacak mü:zakeratı bekle· nazın Cortus (Melon şapkalı başvekildir) 
mek lhımdır. Gerçi bu tekliflerin da dahilinde kat'i bir muvaffakıyet ihra.-
iresi mahduttur. Fakat bu esaslar (Lütfen sayıfayf çeviriniz) 
.._. ................... -............... .-........... ·····-··-· .. ········ .......................................... _ 
Istanbulda milyonlarca 
liralık mektum emlak var 

ı. 

Tefrikamız bugün 
ikinci sayıf ada 

Bu resim tanınmış ressam Rosa Benh , _ 
metli bir tablosudur ha-kik'"ı b. k' cur un tanınmış ve kıy· ' ır va ayı t · d. ç atlardan birinin ismi Godol h. A b. asvır e ıyor. arpışan 

bl
. d' B "k" h P ın ra ıan, ötekisinin ismi Hob-

go ın ır. u ı ı meş ur atın 
tefrikamızda aıılatılmaktadı T f~akcerası A ~ ~ ARIŞLARI isimli 

r. e rı amız beşıncı sayfamızdadır. 





Bulşeslzde şaşın 

latanbulda baallan mec. 
111ualar da gUmrUk 

resmi verir mi ? 

Ga.zeteıer ve mecmualar 
yalnız Türidyede defil, tUrk· 
çe okuyan, tilrk~ konuşan 
.hariç memleketlere de neıret 
tikleri eeerlerden satılmak U· 
ıere gC>nderirler. Satılan M 
tdır, satrlmıyanlar iade e
dilir. la.de edilenler f çin hat
t& poStaneler aynca pul bile 
yapıftınmya lüzum görmerr 
Jer. üzerindeki pullarla mah
recine iade ederler. 

Bu ötedenberi usuldendir. 
Halbuki, son zamanlarda (Re
simli Ay) neşriyat .idaresinin 
neşrettiği eserlerden Mısıra 
dnderilen yeni harflerle 
basılmı~ bazı eserler iade edi· 
lir ve iade paket postanesi 
vasrt.asile yapılır. Paket pos
tanesi vasıtasJle 1stanbu1a 
gönderilen yeni h;trflerle ba
sılmış eserler lstanbula gelir 
~lmez açılıyor. Paketlerin 
iç.inde bulunan lstanbulda ha 
sılmış mecmualar için (550) 
.kuruş gümrük resmi istenilir. 
Halbuki bu eserler lstanbul
da. basılmrştır. Hariçten mem 
lekete ithal edilmiyor. Fil
hakika yabancı memleketler· 
de yeni harflerle basılan eser 
ler memlekete ithal edilmek 
i~tenirse gümrük resmine tA
bidi rler. 

Fakat lstanbulda basılan 
mecmuaların böyle bir mua
meleye tabi tutulması cidden 
gariptir. 

Gümrük kanunu yerli ma 
hnı harice karşr himaye için 
konmuı:ıtur. Yerli malından 

~ . ithalat resmı :ılınması mutat 
defildir. 

BöyJe olduğu halde alelA
de ga.ıete ,.e mecmua iadele
rinden gümrük resmi istiyen
lenn kanuni tefsirlerine siz 
de şaşın .... 

Biz de şaşalımf 

Ticaret ileminde: 

1 Spor Haberleri 1 ____ , 
Moskovada 

ilk maçta yenildik 
Yarın ikinci maç yapllacak 
Moskova, 17 saat 23,17 (A.A.) -

Elli bini mütecaviz seyirci huzurunda 
ve f evkalıide merasimden sonra Rus 
hakemin idaresinde Türk - Rus fut
bol maçı yapılmıştır. Bizim takım sı
ra ile: Ülvi, Hüsnü, Saim, Suphi, 
Sadi, Reşat, Leblebi, Mehmet, Allat. 
tin, Zeki, Muzaffer, Rabilden mü
rekkep olarak sahaya çıkmışlardır. 
Devre gayet iyi ve kombine oynıyan 
takrmımız Zekinin ayağile iki sayı 
yaptı. Kalecimizin iki hatalı hareke
tinden istifade eden Ruslar da iki gol 
yaparak ilk devre berabere bitmiştir. 

Bu devrede takımımız çok güzel bir 
oyun göstermiş ve çok alkışlanmıştır. 

lkinci devrede hakimiyetimizi ya
vaş yavaş onlara bırakıyor ve takımı
mız yorgun oymyordu. Bunun tabit 
neücesi olarak iki sayılarına kaqı bir 
sayı yaparak 4 - 3 ile bu maç kaybe
dilmiştir. Takımımız zayıf olmamna 
rağmen bekJenilmiyen güzel bir oyun 
oynanmıştır. Moskova, muhteliti seri, 
atak ve iyi oynıyan kuvntli bir takım-
dır. 

20 ağustosta milJt rus takrmı ile oy-
nanacakt•r. 

Belediyede: 
Yeni arazoz ve hor

tumlar alınacak 
itfaiyenin ıslahı hakkınka be· 

Jediye fen heyetince hazırlanmıı 
olan projenin bu sene bir kısmı 
tatbik edilecektir. Yeniden bazı 
arazözler almacağı gibi evvelce 
mlinakasaya konulup ta henllz 
teslim edilmiyen 10 bin metre 
hortuma ilaveten yeniden 6 bin 
metre daha hortum alınacaktır. 

Altı aylık ithalatımız 
ihracahmızdan 12 milyon lira fazla 
ihracatımızda gUrlllen noksanlık 

tarda değil, kıymettedir 
mlk· 

'Aca~t ofiııi, ıtJı senesinin ilk al- iki sene müddetle dünya pamuk ihti
h &.yl zarfında ithalat ve ihracat va- yacına yetişecek miktardardır. 
z"yetimizi ieSbit etmiştir. Bu vaziyete Pamuk fiatlarının dUşİnesinden 
~o.-. altı aylık ithalatımız 69.3:>8.745 mensucat sanayii mUe&Seseleri bUy(ik 
lira, ibraeatımız ise 56.696.504 liradır. zararlara uğramışlardır. 
ıthalit fazlalığı 12.662.000 liradır • Fındık lhracetçılan toplandılar 

G · ·ık altı ayı zarfında bazı meseleleri konu9fular 
~çen senenın ı , r d k ih 

ithalatımız 69.348.294 lira, ihraca· '.n r racatçılan dün ofis mer-
trmızın da 70.992.545 lira olduğuna gö- ketzki~kdettatoplda~mışla~dır. Avrupadald 
re bu senenin ithalat fazlalıfına karşr te 1 a n ~nen tıcaret odası reisi 

ı 744 ?~1 liralık bir ihracat Nemli zade Mitat bey bu toplantıya iş-
fe~~ ~ne d ·; kat bu seneki ihra- tirak etmiştir. 
az a ıgdı vakr ıd. . . a .. teren noksanlı· Fındıklarrmızın ihracat vaziyeti ve 
catınuz a en ını gos f · . 
ğın miktarda değil kıymette oldufu bilhassa ~at~aı:n iyi bır vaziyette tu-
ya.pıJan tetkikattan anlaşılmıştır. tul~ası görülmüş ve bu hususta bazı 

N 1 
- b hüküm süren tedbırler kararlaştırılmıştır. 

oksan ıgın u sene ld ğ ·· . iktısadf buhran hasebile, bazı ihracat Haber a 1 ımıza gore zıraat. ban· 

dd 
. . ,. ti daki farktan kası da fındıklarımmn vaziyetı ile 

ma elerının ıa arın l"k d 1 kta · f d ld·-· f u mukayese de gös a" a ar oma ve vazıyet n normal 
mey ana ~e ıgın ş şeklini muhafaza etmesini temin f çin 
wrmektedır: i ı d" .. kted' Bu sene haziran ayı fsindeki ihraca tedb r er uşunme ır. 

t 
·kta ,, 314 978 kilo olduğu Rusyanın sattllı buldaylar 

rmızın mı rı -· · h b ı ö halde memlekete giren pıara 5.715.528 _Ahnan a er ere g re Rusya yenJ 

1 Kaclıa Birliğinde J _____ , 
Yakında 

Bir gençlik teşki
latı yapılacak 

mrliğin köyleri irşadı giden c gnıpu 
. Tnrk kadın birliğinin k6yleri 

zıyaret eden hey'etlerioin dön· 
dügilnü yazmıştık. Kadın birliği 
merkezinde bu gün umumi bir 
toplantı yapılarak bu ziyaretle
rin neticeleri üzerinde g6rilş0· 
lecektir. Hey' etler köylerde ka
dınlar tarafından bnynk bir ala
ka ile karşılanmıılardır. Çatal· 

c~ya. gi.d~n C grupu Çatalcada 
bır teşkılat yapmış, ve dört Ça
talcalı hanım kadınlar birliğine 
aza yazılmııtır. bu hanmlar yar· 

dımlannı temin edecekleri diğer 
hanımlarla birlikte Çatalcaya 
yakın köyleri zaman zaman do-

laşarak köylü kadınlarla temas 
edeceklerdir. 

Kadınlar birliii gelecek sene 
tek~a.r ve daha geniş bir saba 
dahılınde köylere heyetler gön· 

derecektir. Birlik ıimdi İstanbul 
dahilindeki genç haoımlan bir 
araya toplamak ve bu suretle 
birlikte bir gençlik teıkilitı vn
cude getirmek içın çahşacakbr. 
Bunun için birlikte ve mektep
lerde muntazaman kunferanılar 
verilecektir. 

Kının harbinde 
. ölen ita~yanlar 

11 
eh H lb k. geçen senenin hazi· bugdayından ltalyaya 200.000 ton, in- _ 

ra r. d ak' ?h:acatımız 44.722.000 ki- giJtereye 20.000 ton buğday satmıştır. Kırım harbfnfn yıl dönU O O 
:ran ayın a 1 1 • Rusların bu sene geçen seneden be m m nase
lo oldufu halde me~lekete gıren pa- daha ziyade buğday' ihracatına ehem- tile eve~~i gUn FranSTzlar tarafın-
ra miktarı s 843,000 lıradır. . dan Ferikoy Fransız _ · . k'lo itibarile miyet vereceklerı anlaşılma.ktadJr. mezarlıgında bir 

Bu seneki ihracatımız_ 1 • merashtt yapılmıştır. 
~Ilı uneden noksan değiJdır. Fakat Uydurma gezintilerle dolan• Dün de bu oorpte .. 1 l 
ihracat maddelerimiz geçen sene satıl d~rllanlar mı ~ar ? hatır 

1 
• • • 

0 
en talyanlann 

dıtda fiatla satılamadıklanndan Son günlerde bazı kimselerin bazı _ as nı tazız ıçın İtalyan mezar-
meml~etimize ge~en seneki kadar pa- uydurma deniz gemntileri için biletler lıgında merasim yapılmıştır. 
ra gı·rm-f-+ir. sattığı ve bu suretle halkı, miiessesa. Resmimiz bu merasimd... b. . .... ...... ,,. d d ğ .. "I kted· .. n ır goru 

1 
3-VAKIT 19 Aiuıtos 193!"""""' 

Den aeaui yaldapyor f J G •• .. 
unun 

Mekteplerde Muhtırası 

Kayt vekabulşartları Takvim -Çarşamba 19 Ağustos 8 

inci ay 1931, senenin p;ünleri: geçen 229 
katan günler: J 36, 4 'Rebiül:\hir 1350 
Tecelıi yortusu (on) 

YUksek deniz ticaret mektebi 
Tahsil mOddeti ikisi ili, ikisi 

tali olmak üzere dört senedir. 
Ali kısma liae mezunları, tali kı
ma liıenin dokuzuncu sınıfı bi
tirenler kabul edilirler. 

Mektebe kaydedilebilmek için 
sıhhati yerinde olmak ve sıh
hiye mlldürlilğllnde 'yapılacak 
muayene raporunu, nüfus kiğıdı, 
aşı raporu, hüsnühal vesikası 

şehadetname veya taatikname'. 
(5) te foteğrafı ile beraber ge
tirmek lizımdır. 

Leyli ve parasız olan bu Ti· 
caret mektebini bitirenler tüc
car gemilerin~ kaptan ve maki
nitt olurlar. Mecburi hizmeti 
yoktur. Kimsesiz talebeye ayrıca 

muav enettede bulunulur. 

1 Adliye Haberleri ı 
iki roman , bir 

hikaye 
MUstehcen görUler•k verilen 

karar, temyiz edildi 
"Akıam,, refikimizde vaktile 

çıkan iki roman ve bir hikiye· 
den dolayı IstanbuJ birinci ceza 
mahkemesi geçenlerde, müsteh
cen neıriyat maddesinden Yili 
Nurettin, Selimi izzet ve mes'ul 
müdllr sıf alile Hikmet Feri dun , 
isken der F ahrettin Beyler aley· 
binde mahkumiyet karan ver· 
mitti. Bu karar, mahkum olu
nanlar tarafından temyiz edil· 
miştir. 

Birinci cezadaki istinabeler 
41 Yarın ,, gazetesi aleyhine 

t8fl'ada açılan bir hakaret da· 
vasmdan dolayı diin lıtanbul 
birinci ceza mahkemesinde mes'· 
ul mDdOr SDleyman T evlik B. in 
istinabe ıuretile ifadesi teabit 
edilmiı, ve mahalline gönderil
mif tir. 

Birinci cezada, dnn muhtelif 
davalardan dolayı istinabe sure-

tile otuz kadar ifade alınmıtbr. 

Poli• Haberleri 

Bir otomobil kazası 
Diln sabah Deftardardan geç· 

melde olan t6f6r Kemalin ida· 
resindeki 3597 numaralı kamyon 
Kızalmuptte oturan 53 yqında 
Rasih efendiye çarpmıt. hafifce 
yaralallllJbr. Şöför hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Bisiklet cerptı 
Sanyerde piyasa caddesinde 

otobOı bekleyen marangoz Ko· 
çoya araba aürDcüsil Recebin 
bindiji piaiklet çarparak muhte
lif yerinden yaralamışbr. 

Kar1sını raraladı 

Oıklldarda Burbaniyede Dere 
sokağında oturan berber Hüse
yin efendinin ıenesi Hikmet 
hanımı ehemmiyetsiz dir meı'e
leden makasla muhtelif yerlerin
den yaraladığı iddia edilmiş, 
tahkikata başlanmıştır. 

GUne!-Doğuşu: 5.13: Batışı . 19,06 

Namaz vakitleri- Sahah. 3,39 
Üğle: 12,18: ikindı ı6.06':-:\kşam 19,06, 
Yatsı: 20.46 imsak: J,21 

• 
Hava - Dünkü hararet ıazam!) '.:!7 

!asgari) 2 I derece. Bugün rüz;rar mutedıl 
poyraz hava az bulutlu açıktır. .. 

Bugün 
Gelenler • gidenler - Birkaç 

gündenberi şehrimizde bulunan sıhhiye 
müsteşarı Hüsamettln bey dün 2 trenile 
Ankarıya dönmüştür. 

§ iş liıntet şirketi müdürlerinden For· 
tun zade Murat Bey A vrupaya gitmiştir. 
Murat bey Avruplda bazı ticaret mü
esseselerile temas edeceği gibi açılması 
düşünülen şirketin Avrupa şubesinin 

nerede açılmasının muvafık olacağı hak
ı..mda da tetkitıatta bulunacakur. 

Tonlantdar -Darülfünun divanı 

bugün saat 1 O da toplanarak müderris 
maaştan hakkındaki tetkikanna devam 
edecektir. Bugünkü toplannda birk4ç 
günlük müzakerelerin bir neticeye bağ
lanacaği ve bareme göre müderris maa~
larının kat1 surette tespit edileceği an
laşılmaktadır. 

Mahkemeler- VaJ! Nurettin, Js. 
kender Fahrettin beylerin neşrly4ttan 
muhakemesinde karar (ikinci cezada, 
saat 14 te) 

* Radyo 
lstanbul - Saat J 8 den 19 a kadar 
gramofon p!Aklan neşriyan 19,30 dan 
20,30 a kadar birinci kısım alaturka saz, 
Hafız Ahmet B. iştirakile,Anadolo Ajansı 
haberleri 20,30dao 21,30 a kadar cazbıınt 
21,30 dan 22,30 a kadar ikinci kısımsaz. 
Tanburi Refik B. arkadaşları iştirakile, 
Borsa haberleri 

1 
,..-Vakıt:Abone şartları: 

ı 3 6 12 Aylık 
Dahilde l 50 400 750 I 400 Kuruş 
Harlctc - 800 1450 2700 ., 

lıın sartlarımız: 

Resmi Hususr 
Satın 10 Kş. t 2,50 Kş. 
Santimi 20 ., 25 

KUçUk llln ttartlarımız: 

1 2 3 4 1 ·10 Defalık 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerlmııin her üç aylı
ğı için bir llcf a meccanendir. 

R - 4 satın geçen ı'ılnlann fazla 
1 atırı için 5 kuruş znmmolunur I 

Bir taşın sebep olduğu 
facia 

Samatyada Kocamustafapqa
da Silnbül efendi sokağında 12 
numaralı evde oturan Samatya 
posta telgraf 
memuru iznikli 
Ali beyin 12 
yaşındaki oğlu 

Kimil ayağına 
rast gelen kü. 
çük bir taı yü· 
zünden ölmüş· 
tUr. ZaYallı ço
cuk bu civarda 
bisikletle ge· 
zerken bir ço·mr Kıza yUzünden ölen 
cuk tarafından küçük KAmil 
okla ablan bir 

P k b 
tı dolan ır ı ı goru me ır. nUştür. 

amU U sene Bu cümleden olarak bir phıs denJz :----------

k f 1 d gezintisi tertip ettiğini ilan edere« 600 Baytar mektebi Ankara a 
ÇO az 8 Jr .. Jiı-alrk bilet satmış fakat muayyen gUn nakledilmek Uzere y 

9 ayhk çocuk p6nçereden dU,tU 

taş ayağına çarpmış, hasıl olan 
bere iliği tahrip etmiş Cerrabpa
şa hastanesinde kendisine ame· 
liyat yapılmıştır. Fakat küçilk 
çocuk ishraba dayanamıyarak 
hayata gözlerini yummuştur. 
Çocuklarının bu şekilde ve bu 
yaşta ölümü ailesini son derece 
müteessir etmiştir. 

Ofitrin haftalık piyasa rap?run~ go· de iskeleye gelenler vapuru bulama- Bir müddettenberi Ankaraya 
re pamuk fiatlarınrn en aşagı deıece~ yınca dolandmldıklarınl anlamışlar- nakli mevzuu bahsolan Yüksek 
1e dlipıesi Nevyork ve Londra ~r~a dır. Ba tar mektebi hakk '' 
lanndA bir t•vvüş hu.tule getırmış- Diğer bir tenezzüh de geçen hafta • y • .. ınd~ kat ı 
tir. Son tahminlere göre Amerikanın yapıldığı halde zayi olmuş bazı bilet- bır k~r.ar verılmek uzeredır. Ders 
bu eeneki pamuk mahsulü 15.584.000 leri bulan birisi de tarihlerini değişti- a~neaının yaklaş~ası münasebe
batradır. rerek eski biletıerle bazı kunıpanyala· tile mektep rektöril Sabri bey 
.. miktara ~n seneden kalan n 100 lira kadar dolandırmıştır. Do- birkaç güne kadar Ankaraya 

etalı:u da ltlTe etmek lazımdır. Jandınlanlar sabıtaya müracaat etmiş gidecek ve bu itle meıguJ ola-
8a 1e11..U mamcl ile mevcut ı&ok tir. 1 cakbr. 

Diln sabah saat 9 da Galata~ 
da Badem sokağında oturan 
madam Marinin 9 aylık çocuğu 

Apam pencereden sokağa düşe
rek ayaklarından yaralanmış, 

Etfal hastahanesine kaldınlmıştır. 

• • • 
rınızı 

tabı işle
yapar 

Maliye mUste,ar1 
Maliye müsteşarı Ali Rıza bey dün 

tütün inhisar idaresine giderek bi.rt 
müddet çalışmı~ tır. 



•• •• 
GUNUN-
. . . İŞA-·ETLERİ 

Ud Avrupa 
Eğer Avrupanın Danziğinden Tri 

yestesine bir hat çekecek olursanız, 

bu hattın garbinde kalan atölye, labo
ratuvar kütlesi şarkında kalan kısma 
benzeme, hatta kıt'alann küçüğü olan 
Avrupanm çekirdeğini burada gör
mek mümkündür, Triyestc - Danzig 
hattının şarlu Avrupanın kabuğudur. 

Bu iki hudut arasındaki fark, Asya 
ile Avrupayı ayıran hattan daha çok 
keskindir. Nerede coğrafyanın Avru
pası başlıyor, nerede coğrafya Asya
sı bitiyor. Bunu kestirmek coğrafya

cılar arasında bile senelerce söz ebeli 
ğine vesile oldu. 

Asıl Avrupa sanayileşmiş, labora-
tuvar ve atölye i~indeki Avrupadır. 

Bu Avrupa emperyalisttir. Bu Avru
pa büyük kapitalin hakimiyetini her 
tarafa sokmasını bilen Avrupadır. 

Danzig - Triyeste hattının şar-

kında kalan kısım merhale, merhale 

emperyalist vasıflarını kaybeder. Müs-
takiller göze çarpar. Balkanlara gel 
diğiniz zaman, manzara tamamile ay 

ndır. Balkanlar baştan başa yarı 

müstemlekedir. Yani Balkanlar Tri-
yeste - Danzig hattının garbin deki 
memleketlere haraç verir. 

Balkan konferansı 

1 Unutulmuş bir TUrkçU 1 
Ş. Sami Beyin kapçak 
lugatı basılmalıdır 

Her sabah gözlerime nur ve
ren " Yakıt ,, m Salı günkü nüs
hasında yukarki serlevhayı gör
düm ve layık olduğu ehemmiyet
le makaleyi okudum. 

Makale sahibi H. F. bey ma
arif nezareti mekatioi iptidaiye 
müdürü Radüvişteli Mustafa B. 
hakkında hayli malumat topla
mışlar, kendilerine teşekkürler 
ederim. 

" Türk tarih encümeni mecmu
ası ,, nm bıldır [1] çıkan nüsha
sında merhum Ş. Sami beyin 
tercümei halini yazmış ve orada 
şöyle demiş idim : 

Sami beyi Vamberinin Kutadgu 
bilik tercümesile öğraşmakta ol
duğunu gördüm. Modası geçmiş 
olan bu tercümeden vaz geçmesi
ni tavsiye ettim. Ve kendisine 
yeni bir iş bulmak için Radlof-

fun kitabı ile Orhun kitabeleri 
hakkında Thomsenin eserini tak
dim ettim. Birde yine Radloffun 
Kodex Komanikus aUı eserini 
verdim. 

Kapçak Jürkçesinin en eski 
lugatlarmı havi olan bu eseri 
yene Kapçak Türkçesinden bah-

Balkanlar hala, büyük kinlerin ıeden ve maarif memurlarmdan 

kaynadığı, aşklı bomba ve barut ko- Mustafa Bey tarafandan 

kusunda, medeniyeti çetecilikte bulan 
insanlarla doludur. Balkan şehirlerini 
ovalan, yan yana Bulgar, Yunan, Ar
navut, Türk, Ulah kemiklerile dolu 
bir mezarlık ve rüzgarın barut ekip 
ölüm biçtiği bir memleket diye düşün
mek münkündür. 

Fakat her şeyi, tarihe göre ölçecek, 

biçecek olursak, tarihin irlicaın-
ı da boğuluruz. Her şeyi cüce, ipti

~ dai görmeğe mahkum oluruz. 

Bugün Balkanlarda dün olmıyan 
bir hava yaşıyor: Balkan sulhü, Bal-
kan anlaşması •. 

Bunun içindir ki Balkan şehirlerinde 
Balkan murahhasları toplanıyor, Bal
kan gençleri aralarında anlaşma ve-
sileleri arıyorlar, Balkan fikir ve san
atı Balkan şehirlerinde bir san'at bir-
Jiği yapmağa çalışıoyr. 

Yakınlarda da Ista.nbulda Bal-
kan devlet adamlatı toplanacaklar~ 

Netice! 
Netice ne olacak? Eğer istenen 

şeyler hakikate uyuyorsa, tahakkuk 

edecek.. toprağa atılan bir tohum 
gilri. yeşerecek. Eğer hakikat değilse, 
tohumunuz elmas biJe olsa filiz ver 
miyecek siz bir hayale kapılmış olmak 
la kalacaksınız. Balkanlıların el ele 
verecekleri hakikat nedir? 

Balkanlıları el ele verecekleri ha-
kikat Balkanlardaki yarı müstemleke 
havasını, istismar 
mek olacaktır. 

temposunu indir-

tercüme edilen kitabülidrak, Be
yazıt, Veliiddin ef, kütüphane
sinde tek bir ya:r:ması olan ''El

tübfetüzzekiye Filugatüttürkiyye
nin çıkardığım kopyası ve bir de 
Felemenkte tabedilmiş olan Ter
cümanıtürki ve Arabi adlı kita-

bı kendisine verdim. Merhum 
vefatına kadar bunlarla uğraş
mış ve hatta Kapçak ltıgahnın 

sonundan bir kelimeyi yazmaya 

vakıt bulamadan irtihal etmiş. 
Sonradan bu eseri itmam için 

bana getirdiler. Ben de o eksik 
kalan kelimeyi yazıp kendilerine 
iade eyledim.,, 

Şimdi Ş. Sami gibi Türk ma
arifine son derece hizmet etmiş 

olan bir zatın Türkçülük nokta
sından pek mühim olan şu Kap-

çak Jugatının tabedilmesini e
hemmiyetle rica ederim. 

Tahkikine göre eser oğullann .. 
dan Ali Sami B. de imiş. Ken~ 
disini çok aradım bulamadım. 

Şimdi Ali Sami B. maarif veka
letine müracaat ederse hüsnü 

kabul göreceğine şüphem yok

tur. Vekil Esat Bf. böyle bir 

teklifi layık olduğu derecede 
takdir ederler. B3kalım inşallah 

böylece Türklüğe bir eser ka
zandırabilirsek nemutlu bize. 

Erzurum meb'usu 

Romanya iktrsadi manasile bir ya. Necip Asım 

rı miistemlekedir, Bulgaristan bir köy [I] Bıldır geçen yıl demektir ve hAla 
lü memleketi ve yabancdar tarafın- Anadol uda yaşayo". 

dan istismar ediliyor. Yunan ------------
maliyesi mürakabe altındadır. Biz Sefaretlerde : -müstemleke ,.e yarı müstemleke ol- Efganistanın istiklali 

B(ıh·st(~rlinh)ııı·n gebçihr1dkiği buhran l : MJ~'·' J,j;J~tl 
u ranın aş. ca se e ısa vadeli kre- - ... --· - - - ·- - - ·

diler alıp uzun vadeli krediler almamaktır Uandi, ne yapmak 
B ··t·· d.. ı· ·ı · · d b' . istiyor ? u un unya ma ıyecı erının meş- en ırı Observer vaziyeti tetkik edi-

gul oldukları en mühim mesele, ingi- yorken şu sözleri söylüyor: Bombay, 17 (A.A.) - Gandi, içkl 
liz lirasının vaziyetidir. Çünkü, hiç "Senelerden beri İngiltere maliye satış mağaza ve. d?kkanl~rı önünde du 
bir sarsıntıya uğramryacak de.ı:ecede ciJeri, siyasileri, iş adamlarr, hep rarak. satışa manı ol~~ga ruhsat ve. 
muhkem sayılan ingiliz lirası, çok şüp beynelmilel işlerle meşgul oluyor ve ren ~ı~ak h~dud~ d~hılın.~e bir "mute 
heli bir vaziyete düşmiiştür. Bu şüp- miIJi hesapları tutamıyan milletlerin dil sılahsız ıtaatsızlık,, mucadelesi aç
helerin ansrzın hasıl olduğunu söyle ateşinde kestaneler çıkarmakla rne!'ıgUl mak niyetindedir. Bu teşebbüsün ami 
mek doğru değildir. Ingiltercnin ma oluyorlardı. Bugün bu adamlar,~ İn- li, lngilizlerin sabrını tüketerek m\.. 
U itibarı ve bu itibarın sağlamlığı gilterenin de ayni vaziyette olduğunu sa.kın feshini intaç etmek ve bu sayede 
hakkında birdenbire şüpheler hasıl o görerek kendi işlerile meşgul olrnağa her iki tarafın mücadele hürriyetini 
lamazdı. Bilakis, dünyanın ahval ve başlıyorlar.,, iade eylemektir. 

harekatını tetkik ve tetebbü eden mü- Bakalım bu mesainin neticesi ne o- Kral Feysal Parlste 
t h 1 I ·ıt . l. . 1 . . lacak? e assıs ar ngı erenın ma ı ış erını Paris, 17 (A.A.) - Mütenekkiren 
günden güne artan itimatsızl!kla ta- ÖblER RIZA seyahate ~rkmış olan trak kralı Fay-
kip ediyorlardı. İngilterede işsizliğin sal Parise gelmiştir. Çarşamba günii 
mütemadi bir surette artması, İngil ö~Je yemeğini Ram~uill~d~ ~isi· 
tere harici ticaretinin gün geçtikçe San'at aleminde cum~ur M. Dumer ı.Je bırlikte yıye-
t k v • • cektır. 
ena usa ugraması, harıçte nazarı dık 

8 1 1 t y · ta d 
k · lb d. d" · . . R • u gar san unanıs n an 
atı ce e ıyor ıye hır takım mtihım esım sergisi devacı 

suallerin sorulmasına sebebiyet Yeri- c 17 (AA.) y hü ·· ı • tl b" ı· ~· . enevre, . - unan • yordu. Guze sana ar ır ıgı mutat ye se k~ . K f d . M 1 f "t"l-"'f . . . . b umetı a an arıs a o ı ı "' ı muoo--
Acaba isterlin ingih.'z maliyesinin nelik resun sdergı.skındı v u sene de aç- bince ödenmesi lazım gelen parayı 31 

· ·ı· ·· · v d v b . d be tı. Gaıdeler e o u ugum tenkitlerin . _ ve ıngı ız sanayıınm ugra ıgı u ar . . . k be b t v temmuzcla vermemış oldugundan Bul-
lere mukavemet edebilir miydi? h.~P~~ bu sergının pe ~ ~ 01~.ug~nu garistan Cemiyeti Akvam meclisine 

Yoksa (isterlin) in başından da soyluyorlardı. Ben de gıttı~ g?rdum. müracaat etmiştir. Bu suretle inesele 
Ve kirnbilir bu evvelden verılmış olan . . . . . . .. 

alman markının, fransız frangının ve .. .. .. . .
1 

. b Cemıyetı Akvam meclı.sının bır eylul-
İ . t" . (berbat) hukmunun tesırı e mı ne, en . . d • d talyan lıre ının başından geçenler ge . .. • . de başlıyacak olan ıçtima evresm e 
çebilir miydi? de bır aksulamel uyandı ve - ın· tetkik edilmek üzere ruznameye alın· 

Paris, Brüks 1 Amst d sanlar gariptir - inadına güzel şeyler mıştrr. · 
e , er am, v k d. b 1 d 

Bern ve diğer mali merkezlerde ingi- aram~ga ara~ ver. mı ve aş a ım. Zeplln balonu geziyor 
liz lirasının vaziyeti hakkında hasıl o- ltıraf edeyım kı çok yoruldum. llk Paris, 18 (A.A.) - Londraya git· 
lan şüpheleri bu sualler ifade ediyor önce, sevimli - adeta türk resminin mekte olan Graf zeplin balonu saat 
du. Celal Sahiri diyeceğim geliyor - Elif 11,7 de Gray üzerinde uçmuştur. 

Bu suaJJere verilen cevapların ~aci~in k~ndinde nihayetleri ( .. iste) Aşıyı yanhş kullanan doktorlar 
menfi olduğunu gösteren en büyük de ıle bıtıen bırkaç tarzr toplamış tablo- Berlin, 17 (A.A.) - Bir aşıyı yanlış 
lil, para sahiplerinin lngiltereye ya- su önünde durdum ve düşündüm. Bu k 11 k üzünden 15 çocuğun telef 

t bı d "k" , b" . .. f .1 u anma y 
tırdıkları paraları asabi bir surette a 0 a 1 1 genem ırı mun eı ve yor olmasına sebebiyet vermiş olan Lübek-
çekmeğe başlanıalan idi. Bu asabi- gun, biri de af mı, veya aşk mı istedi 1i doktorların davası kat'i surette 
yet, speküJat~rleri.n de isterline karşı ğini an~ıyamadığ~m, köşeden görünen 15 teşrinievel olarak tesbit edilmiı;;tir. 
hamleler tertıp etmelerine saik oldu. başları ıle (ulu bır sathı ap) ve (ufuk- p f .. r Kalmet şahit ve mütahas-

b. . kt d .. ) ro eso , 
İngiltere maliyesi sağlam esas- ta ır serı ma uu an ıran guneş sıs olarak dinlenecektir. 

]ara müstenit olsaydı, Fransa ve A- var. 
merika bankalarından tedarik edi- Elif Nacinin (İki damla göz yaşı) 

len eJli milyon isterlinlik kredi ile diye ?i~zat isim verdiği. iki e~erin
banka faizlerinin yüks" Jt'l . d den hırı olan bu tabloda ıfade edıleme e ı memesı er . . · b. h" 
hal tesir ederdi, Halbuki bu tedbir- mış bır ıstırap ~ar: Meraretlı ır ı-
ler bile tngilterenin zaafına delil it kaye yazm~k ıstıyenler bu tablo~~n 
tfhaz edilmiş ve isterlin aleyhindeki karşısına geç1~ ~u ıstırabı duyalıılır, 
hücum tfevam etmiştir. İngiliz lirası ve tamamlıyabılırler. c:.. 

nı sıyanet için alınan bütün tedafüi ted Nacinin ikinci tablosunda Griçen
birlere rağmen isterlinin vaziyeti, dün konun bizim birkaç üstadımıza telkin 
ya maliyecilerinin nazarında şüphe ettiği (akuarıel) eserlerinden artmış 
ve endişeden kurtulamamış bulunu- bir tarz var. 
yor. Aali ve Ali imzalı tabloların res-

Acaba alacaklıların paralarını iste samları acaba a.yni şahıs mı? Her hal 
meleri yüzünden bu kadar mühim de Ali imbatı ve 10 numaralı yüksek 
bir vaziyet neden tahaddüs etti, tngil ten görünen peysaj hoşuma gitti. 
terenin dahili maliyesi her taraf onun Mualla Beyin krokileri, çerçevele 
beynelmilel vaziyeti böyle bir hadiseye rıinin orijinalliği ile çok uygun. 
karşı gelecek derecede kuvvetli değil 107 numaralı ve (Yvonne) imzalı 
miydi? bir kış manzarası güzel. 

Zaten meselenin en canlı tarafı da Müzdan Hanımın 54 numaralı por-
budur. tresi Bedri Rüçhanın poşatlan ihmal 

İngilizler, kısa vadeli krediler al edilmiş olmalarına rağmen ümit veri
dıklan halde uzun vadeli krediler ve yor. 
rlyorlar ve beynelmilel kredilerine gü Safiye imzalı 80 numaralı iki baş 
veniyorlardı. Onların ehemmiyet ver- ile Petrofun dekoratif eserleri fena 
medikleri bir nokta dahili iktrsadiya- olmaktan uzak. Fakat bunları kaç se
tın hariçte yapacağı tesirler ve uyan- nedir görüyoruz? Bir de (lraide Bar
dıracağı şüphelerdi. ry) imzalı kitap tutan iki küçük hey

Beynelmilel bankerlerden biri İn- kel var ki ibda iseler muvaffak eserler 
gilterenin bu vaziyetini şu şekilde i- dir. 

zah ediyor: . Afiş kısmı maalesef hemen he-
"Biz beynelmilel bır para kuvveti men kopyadır diyebiliriz. Bilhassa. R. 

olarak kuvvetimizi, olduğundan çok Necmi Beyin (Florya plajı) diye yaptı 
fazla görünüyorduk. Onun için bugün v r· t k" yolu kadının (Marcelle 
b. . .. d"v• h" gı a iŞ e ı ma 
ırçok nesıllerin gormc ıgı en va ım ğ ·· \emek ve 

. B Chantal) oldu unu gorn • 
mali mesele ıle karşılaşıyoruz. u me . t 1 rinde olduğu 

' 

Küçük Haberler , __ _ 
Tramvaylardan athyanlar -

Zabıtai belediye memurları dün yine 
tramvaylardan atlıyanlan indirerek ce~ıı. 
kesmişlerdir. Bundnn başka şoförlerin 

de muayene cüzdanlanna bakılmıştır. 
Aşı noktaları- Son tifo vak'ala 

rı dolayısile sıhhiye müdürlüğü tarafın
dan Pııngaltı, l Iasköy, Galata ve Beşik
taş kaza merkezlerinde birer aşı nokta
lan açılmıştır. Buralarda istiyenlcre pa
rasız aşı yapılmaktadır 
Halka mahsus konferanslar -

Darülfünun l!:debiyat fakültesi her sene 
olduğu gibi bu sene de halka mahsus 
konferanslar tertip edecektir. Fakülte 
dershanelerinde verilecek bu konferııns
lann günü yakında tespit edilecektir. 
Llyipzlğ- Mili! lktısat ve tasarruf 

cemiyeti Uyipziğ panayırına iştirak ede
cektir. 
Tıp kongresi - 23 eylülde top· 

la nacaktır. 
Tasarruf haftası - Mi\lt tasar

ruf cemiyetince tasarruf haftaSl için ha
zırlıklar yapılmaktadır. 

Kongre - Ticaret ve Sanayi oda
ları kongresi teşrinievvel iptidasında An· 
lıarad:ı. toplanacaktır. 

TUtUn mahsulU - lzmirden ve 
Denizliden bildirildiğine göre bu 
sene bu mıntakalarda tütün mahsulü 
çok iyi ve nefistir. 

ÜzUm - İzmir borsasında üzüm 
satışları hararetle devam etmektedir. 

Konsolosluk MuaCtedesi -sele serbest ithalat ve himayeli ücret Fransız sınema gaze e ~ 
h · · t leı·ınde de crl'mış Türkitre ile Almanya arasında konsolos-1 ·· ·· d ·· · · d"" t .. v .. gibi şe rımız gaze e · ~ ı er yuzun en sanayıımızın uş ugu, v t .k . . luk muahedesi teati edilmiştir. · ı· · · t d · ıı·v· b""t · bir resmi oldugunu ammama ıçın zıraa ımızın e ennı e ıgı, u çemı __ ...__-'--• 

zin açık vermek tehlikesile karşılaştı insanın kör olması Hi~ım. _Mecmua 
ğı, altın yığınlarımızın hafiflediği ve kapakları olarak yaptıgı resımler de 
mütemadiyen artan işsizlik yüzünden öyle. 

mamak için döğüşüyoruz. Efganistan istiklalinin senei devri- milli maneviyatımızın tahribe uğradı Bir san'atkarın bir kopyacıdan 
Yan mu"'steml""keden kurtulmak · ·· b 1 d v v 

1 '&femleket Haberleri 1 
Trabzonda bir facia 

T rabzonda "Yeni Yol,, gaze

tesi yazıyor: 
. . .. . . "' . yesı munase eti e sefaret tarafından ğı bir zamana tesadüf ediyor. baska bir şey ol ugunu ne zaman ög-
ıcın Turkıyenın emperyalıst sermaye T.. . . . " v• ? 
,: d k" . t" .. t 1 k yarın urkuvazda hır çay zıyafetı ve- Bu sözler İngilizlerin vaziyetini renecegız · · 
ı<arşısrn a ı vazıye ı yarı mus em e e . . 

. • . . rılecektır. apaçık bir surette izah ediyor. 
4evletler ıçin yegane hakikattır. 

Ziyafete birçok resmi "'""'Vat 1·ıe se- Asıl mesele ise İngilterenin 200 -Balkan dostluğunun, Balkan an- ~ 
f th .. 250 milyon isterlin kısa vadeli kredi 

ı ·· t t f D . aııe ane munıessiJJeri çağırılmıştır. 
aşmasının muspe ara ı, anzıg tediycsile karşılaştığı halde bunları Ö· 

- Triyeste garbine haraç vermemek i- il diyememesid ir. 
Evve mekteplere giden 

çin anlaşma olabilir. yollar yapdacak İngiltere, haiz olduğu itimadı ye-
Eğer bu Bafüan konferansı, atelye Şehrin muhtelif yerlerinde niden tesis için, her şeyden evvel iktı 

ve laboratuvar Avrupasının ajanlığı, yeniden yapılmış olan ilk mek- sadi vaziyetini tahkim etmeyi diişü
tellalhğı manasınt ifade etmek isterse nür. Çünkü ancak o zaman lngiltere 
o zaman bu anlaşma bir hayalden ile- tep binalarına giden yolların maliyesi kuvvet kespeder ve para çek
ri gidemiyecektir. tercihen yaptırılması dahiliye mek hareketi durur. Aksi takdirde va-

Meğer bir gün Tunadan develer u- vekaletinden bildirilmişti. Bele- ziyet İngiltere namına iktısadt bir 
çarsa, belki o zaman belki!.. diye bu yolları yaptırmıya baş- tehlike mahiyetini alacaktır. 

SADRI ETEM lamışbl'. Londranın en mühim gazetelerin-. . 

fa. 

Kapatılan dUkkinlar 

Son hafta içinde Yemişte üç 
balıkçı, Kumkapıda iki manav 
Balıkpazarında iki aşçı ve iki 
kasabın dükkanları üç günci~n
beri muhtelif müddetle kapatıl
mıştır. Bu dükkanların kapan
masına mükerrer cezalara rağ
men caddeyi işgal etmeleri ve 
kanuna riayetsizlikleri sebep ol·· 
muştur. 

Hosbalavrak köyünde bir ku
duz köpek dört çocuklu bir anayı 
ısırınıştar.Köpeğin sahibi köpekte 
kuduzluk oimadığını t€min etmiş 
bu itibarla tedbir aJmağa lüzum 
görülmemiştir. 

Fakat bir müddet sonra ka-
dmcağız kudurmuş, ötesini beri
sini brmıklamağa başlamış, Ağ
zı köpükler saçarken dört çocu
ğunu ayrı ayn bağrına basmış 

ve daha sonra etrafa saldırma
ğa başlamıştır • 



Mnhallfe ve muva
fığa öğüt 

Bana bak iki gözüm 
Doğrudur benim sözüm, 
Birdir sözümle özüm, 
Çatma öyle herkese. 

Bin düşün, iki söyle 
Değişme şehri köyle 
Sakın ha koşma öyle 
K.ızrp nefes nefese. 

Maddeler epey ağır, 
Yazın olsun tam takrr, 
Bağırma bangır bangır 
Dikkat et teze, pese. 

Diken sanma her gülü, 
Halka yutturma külü; 
lki akşam bülbülü, 
Tıkıldılar kodese. 

Firkete 

Bir telefon muha
velesi 

Ankarada Mr işini takibe giden 
Hüsnü Bey, orada uzunca bir müd
det kalmağa mecbur olduğu için tılin
de, avucunda ne var, ne yoksa ye
miş, bitirmişti. Halbuki işlerini bitir 
mek için biraz daha kalmağa mecbur
du. Bir parça daha kalmak için de 
para lazımdı. Düşündü, taşındı. Ni
hayet Istanbuldaki tanıdıklarından 

tüccar Barzilay efen-diye telefone 
edip kendisinden borç para istemeğe 
karar verdi. 

Telefonla şöyle konuştular: 
- Alo, ben Hüsnü; siz Berzilay 

efendi değil misiniz? 
- Evet. 
- Ben burada sıkıntı içindeyim. 

Bana telgrafla elli, altmış lira ödünç 
para gönderirsen çok minnettar olaca-

Doğrulan tarihler 
Vapurda iki genç yeni mat

buat kanununun lehinde konu
şuyorlardJ. 

Birisi dedi ki : 
- Bu kanun sayesinde akşam 

gazeteleri hakiki neşriyata baş
Jadılar. 

- Ne gibi? 
- Eskiden bugün çıkıyorlar, 

yarının tarihini abyorlardı. Artık 
ne gün çıkıyorlarsa o günkü 
tarihi yazıyorlar. 

* * • 
iki yasak 

Bfiyük Britanya adalarında 
humma hastalığınm günden güne 
arttığmı gören İngiliz sıhhıye 
nazırı, halka yaptığı birçok ko
runma çareleri arasında : 

'.~ Çocukları öpmeyiniz ! ,, 
ğmı'._ Allo, Hüsnü Bey, ne söylediği. Oğüdünü de vermiş. 
ni duyamıyorum. Bu kararı okuyan bir adam : 

19 Ağustos 1931-

Demek hila şiir yazmaktan vazgeçmedin öyle mi? 
Şair - Evet ama artık mecmualara göndermiyorum. Kendim 

bir kağıt sepeti aldım. 

Bedbinlik-Nikbinlik - Ben - burada - beş parasız - - Oh, demiş, bu ihtardan Hulyalı vals 
kaldım. Bana - telgrafla - elli - Ji. anlaşılıyor ki büyükleri öpmekte 

'----------------ı t hlik k Genç kız, bir baloda ağabeyine lki ahbap vardı. Bunlardan biri ra - gönder. e e yo • dedi ki: 

Kredi? - Duyaaınyorum. Muhakkak hat .. F.a. kat • za.vallı dOş'u'nmemit ki Ağ be .. her şeyden şikayet eden, her hadise 
- a y, şu koşede oturan ha- . . ~ . . 

ta bir bozukluk olmalı. bir türlü ne buy.uklerın öpülmesini daha ev- ım benim ekt k d d nın şikayet edılecek bır tarafını bu-
t d · ~ · · l l d k n m ep ar a aşım ır. . . .. . . . l\foharrir (G.) Bey arada bir tuhaf dediğini, ne demek is e ıgını an ıya.- ve ın en örf ve kanun yasa Kendisile mutlaka danset!. lan bır bedbın; otekı ıse en fena hadı-

tulraf lakırdılar sarfeder. mıyorum. . etmiştir. Delikanlı şu cevabı verdi: selerin bile iyi tarafını görebilen bit 
. .. . ki· Konuşma buraya gelınee, mel'kez- Geçenlerd 1 z Pavli E t d ğ' k d · fak t ·· nikb" d' Bır gun dıyord~ . d. . d de rnükalemeyi takip eden memur ara e yo uınu ve e ece ım ar eşım, a şoy . ın ı. 

_ Ben günler ı-çın e en zıya e . . .. k t . adasına düşmüştü. Orada bir le hulyalı bir vals çalınmasını bekliyo Bir gün bu iki ahbap konuşurlar 
. ya gırdı, soze arış 1 

• lavha gördük ki "Adada hayvan- z· f h f h ·· 
~arşa.ınbaydı ~vedredımik. _ Hayır efendim, dedi, hatlarda Jara dokunulmamasını,, rica edi- ru~ .• kıra : zaman era era goz- ken bedbin olan bermutat suratını ek 

_Ne en. . B h . lerımı apa nm. 't ek d d' ki 
Ç .. k .. dedi çarşambaların fran kat'iyyen bozukluk y<>ktur. en em sı- yordu. Orada da iki kişi arasında Tevl-U! mi tahlis mi? şı er e 1 : 

- un u ' d' d k zı'n dediklerinizi hem karşı taraftaki - ı b. k ..H....ll. ' - Bu karımın elinden de dat bir, ( d.) ır· sonun a re şoy e ır onuşma olmuştu: · h d SJzcası mercre 
1 

' • zatın söylediklerini güzelce duyup an- B Polis hakimın uzurun a maznun feryat iki. Her gün eve girerken beni 
dl var. tıyorum. urada hayvanlara doku· hakkında ifade veriyordu: ayaklanmı silmeğe mecbur ediyor. 

Barzilay efendinin bu müdahaleye nulmaması rica olunuyor. Demek - Efendim, ben vak'a mahalline Nikbin arkadaş cevap verdi: 
canı sıkıldı ve: insanlara dokunulabilir. geldiğim zaman bu efendi karısı ile H 

1
. ü.k' t be h la-'.: 

O 1 1_ d k d' . . t - a ıne ş re ya u, ya ın. - Demek duynyor ve anlıyorsu- - nara güneş ve raKı o- döğüşüyordu. Hemen en ısını ev-
Kömür madeni 

Bilsnil Bey bahçe bitişik kt>mşu- nuz diye bağırd1, mademki öyledir, o konacağı kadar dokunuyor. kif ettim. ayak cinsinden olsaydın ne yapardın? 
8111nun kapısını çaldJ ve: halde ne duruyorsunuz kendisine iste ..... iki tefsir biribirini andınyor. Maznun, zavallr bir çehre ile SÖ· A İ Şiir ~ 

- Azizi:m, affedersiniz ama, de· diği elli lirayı göndersenize. * * • ze karıştı: sr 
dl, üç gündür bahçenizden bizim kö- Yıldızlar ve gazeteler - ~zünü_ sev~iğim_?olis ef~ndi, Süzanm tasası üç ~" ).J 

mürlüg" e bir tünel yapıyorsunuz Ev- Ço~n g~~el Bazı gazet l . . dedi teV'.lnf ettim dıyecegıne tahlis et Otomobil ve plaj 
e erın sınema sayı- . · _Kafiyesi biraz gu··ç"' -vcıa sesimi çrkarmak istemedim, ama Muallim (talebe::e) yazdrğın vazi- falarmda çıkan ısmarlama fotoğ- tam desene t 

olmadı. !e çok güzel. Fakat, yanında oturan raflar sinir' dokunu or mu Saatin parası Bir de her gün makiyaj. 
Komşusu hayretle: arkadaşının da vazifesi seninkinin ay- dokunuyo .ıme y ' Uçarının birine omuzdaşı: 

r b' Şoföre çabuk lazar, _ Ya. öyle mi, dedi, ben de ni. Buna ne diyeyim?. B' • • ld elı'nde 
0 

- Aferin be, dedi, nilıayet ır sa· Ahb l v b 
, O d k .. ı d ır sınema yı ızı t __ .... b. olmuşsun 1 Kaça aldın? ap ıgmr ozar, 

bir kömür madeni buldum diye hafri· Talebe - na a ço guze eyiniz gazetenin bir niishası, altında a ~·1B1• 1 1 
Aşıkı da her pazar 

t d am ediyordum. efendim. " M h f' A • • - ı mem D l · · 
ya a ev eş ur yıldız ılan gazetemızı - Bilmem olur mu, insan aldığı o aşır garaJ garaJ 

ı~f· . o.. '? Efendi biran t:vveı gölden 
t aıye ç • - şu - · ' ı k! 

mi yapıyoruz. yakında gölün suyu ka mıyaca 
çık, itfaiye tali-

At Yarışları 
lslAh encUmeni azasından Atıf 

Yazan ı Yarı' ve 
-s-

tetkik ~de~ken ... ,, • saatin kaç para ettiğini bilmez mi? 
Han~ı dılle,. hangı ~nlayı~la. _Aldığım zaman ne dükkanda a· 
Yegane Türkçe bılen yı!drı dam vardr ne üzerinde etiket; nere 

- benim bildiğim - Mari Beldir. d anlry~yım? 
~ da galiba iki kelimecik:" Ara- en Teh ilke! 
acı çek r" 
Zira İrlandalı dilber istanbulda 

para sarfile iştigal yüzünden 
Türk sarfını öğrenmeğe vakit 

Adamcağız doktora sordu: 
_ AJJahrnr seversen, dedi, karım 

tehlikede miydi? 
_ Te-hlikede olmaz mı hiç? ben bulamadı idi. :1 kendisini günde iki defa ziyaret edi 

-=-:------"°""'--_1_-9:..~n_e yordum. 
Uzayan suratlar Çocuğa meslek 

Berberin birisi tıraş fiatlarmın art Bir adam arkadaşına dert yandı: 
tığından şikayet eden bir müşterisine - Şu bizim çocuğu hangi mesle 
dedi ki: ğe intisap ettirıeceğimizi şaşırdım, kal 

- Fiatıan fazla buluyorsunuz. drm. Kanm doktor olmasını istiyor 
Fakat haksızsınız. lktrsadi buhran do ben ticarete atılması fikrindeyim. Ken 
layısile müşterileriınizin çoğunun disi ise tayyareci olacağım diyor. 
suratı iki karış. Onları kazıyıncrya ka - Çocuğunuz kaç yaşında ? 
dar başımıza hal geliyor. - Eylülde dördüne basacakf 

Sinemaya meraklı 
Holivuttadır akh 
Gözlerine pek haklı 
İmrenir Anita Paj. 

!stanbulu tanıyor, 
Sevgide kazamyor, 
Oyunda aldanıyor, 
Her zaman veriyor gaj. 

Bir gören unutamaz, 
Aşkını uyutamaz, 
Sayısını tutamaz 
Gazetelerde tiraj. 

Yanakları al gibi~ 
Dudakları bal gibi, 
Çalarrm bir mal gibi 
Yapabilsem ambalaj. 

Firkete 

mesafeyi 14 saniye daha geç bitirmiştCiıayretle -tetkik.ederler. şuyu kazanır. Netice başka türlü olur-
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1 3. K. o. Sa. Al. Ko. dan . . ] ~v A K 1 T 1 n. ~ ·uı;.f;;r~omlayonu t B o R s A 
lslahiye 5. Dğ. Alayı kıtaat ve müessesatı için a§ağıda yazılı K • • •• k ·ı" ı Kilo ı Ağustos 31 ...-A-.clr-ıç•'_,,._..~...,. 

4 kalem erzak kapalı zarf usulile alınacaktır. Şartname ve evaa- uçu 1 an arı 3900 Tıbbiye Mp. Kambiyo 

fını görmek istiyenlerin Islahiyede 5. Dğ· A. yı. Sa. Al. Ko. ve -· Her ,ııe n~trolunuı ~- 3500 Tatbikat hastanesi ı lnıriliz hraaı Kr. 
taliplerin de vakti muayyeninde mezk(ir komisyona mllracaat- Av köpeOI aranıyor - Seter 80000 Piyade Mp. .. T.r. mukabili noıar 
ları. (182) - 1692 yıliut ru,·antcr cinsinden satılık av kö· 7800 Kuleli lisesi .. .. 1-rant 

Cins Miktari ihale tarihi Saati Yeri peli olanların atideki adre~e bildirmeleri 5500 Ceoaelköv Orta Mp. Liret 
BabıAli caddesinde :\leserret oteli ı.arşı · • Aelı:ı 

Arpa 457500 K. l ~ında Dr. J\lükip Nurettin. (1479) 33000 Baytar Mp. r>rıhm 
Ekmek 412000 " 31 8 931 lo lılahiye 1~37uo I& ı~rank 
Sığır eti 480000 il I ~ - Satılık hane - Kilo ~~~·~" 
Sade yağı 10000 " Kuzguncuk Münirpaşa mahallesi 110000 Suvari Mp. l\ııron 

"' • "' Azizbey sokağında iki bölükte on oda, lSCOOO T N ki' M flllng 
An karadaki kıtaat ve mlleaseaat ihtiyacı için lfagv ıda yazılı opçu a ıye P· Pezetı 

fe"kalidc nezaretli eşcaıı müsmireyi 100000 Topçu Atış Mp. Mark 
eıya kapalı zarf usulile alınacaktır. Taliplerin Şartnamelerini ha,·i iki dönüm bahçeli Dr. 1 lakkı 

80000 
zı 1 Olçme taburu ot görmek için Ankara M~rkez Sa.AL komisyonuna müracaatları Bc\'in 16 numaralı hane!ii ucuz fiatla Prngö 

ilan olunur. (174)-1651 sa~lık \'e kiralıktır. içindekilere mü- 1100i> Gülbane hastanesi ?11 L.ev Kuruş 
S racaat. (1SJ1 ı 5000 Maltepe liseıi 1 1 Drk llrası Dlou Cins Miktar ihale gUnü aati ihale yeri 7000 <:ervoneç Kuru, 

Yerli fabrika 43072 Met. 3-9-931 15 Ankara merkez Sabhk hane _ Şehzade başında Gedikli Kç.Z. ih. Mp. 
mamulatı ek- Sa. Al. Ko. Çukurçetıne yanında Taşhan ark15ında 70000 Harbiye Mp. 

1\laı mıra ya nezaretli 9 numaralı beş oda S33000 

•"'ukut 

1 lsmlln Onıclllzı 
ı Dolar (Amerika) 

20 FrAnk [Fransız 

mek torbalık bez 
• • • 

3 K. O. kıtaat ve rnüa11e11b ihtiyacı için aşağıda yazılı 
mekulat pazarlıkla sabn alınacaktır. Şartname ve evsafına görmek 
istiyenlerin komisyonumuza ve taliplerin de vakti muayyeninde 
3.K.O.Sa.Al.Ko. nuna müracaatları. (2 2)-1808 
Cinsi Miktarı ıhale tarihi Saati Yeri 

Saman 37,300 22-8-931 16 3.K.0 Sa.Al.Ko. 
* • • 

3. K. O. kıtaat ve müessesatı ihtiyacı için aıağıda yazıh kuru 
ot pazarlık usulile satm ahnacakhr. ıartname ve evsahnı gCSrmek 
istiyenlerin komisyonumuza ve taliplerin de vakti muayyeninde 
3. K. O. SA. AL. KO. müracaatları. (201) - 1809 

Cinsi Miktarı ihale tarihi ıaatı Yeri 
Kuru ot 284,750 K. 24-8-931 16 3. K. O. SA. AL. KO. 

• • • 
~.K.O. k;taat ve müesse.satı ihtiyacı için aıağıda yazıla hamur 

makine motürü pazarlık usulile satın ahnacakbr. Şartname ve 
evsafını görmek istiyenlerin komif'yonumuza ve taliplerin de 
vakti muayy~ninde 3. K.O.Sa.Al.Ko. müracaatlara. (200)-1810 
Cinsi Miktarı ihale tarihi Saati Yeri 

Hamur makinesi 1 24-8-931 15 3.K.O.Sa.Al.Ko. 
için motör 

* * "' 3. K. O. kıtaat ve müessuatı ihtiyacı için •talıda yazıla 18· 

man pazarlık usulile satın alınacaktır. Şartname ve evsafını gör· 
mek istiyenlerin Komisyona ve taliplerin de vakti muayyeninde 3. K. 
O. Sa. Al. Ko. mllracaatlan. (196)-1812 

Cinsi Mtktarı ihale tarihi saati Yeri 
Saman 31800 22·8 931 15 3. K. O. ,Sa. Al. Ko. 

• • • 
Harp akademisi ihtiyacı için aşağıda yazdı saman pazarlık 

usulile satın alınacaktır. Şartname ve evsafını g&rmek istiyenlcrin 
komisyonumuza ve taliplerin de vakıi muayyeninde 3.K.O.Sa.Al. 
Ko. nuna müracaatları. (198)·1811 

Cinsi Miktarı ihale tarıki Saati Yeri 
Saman 10,000 22-8-931 16 3.K.O.Sa.Al.Ko. 

• • • 
3.K.O.kıtaat ve müessesatı ihtiyacı için aıağıda yazılı kuru ot 

pazarlık usulile satın alınacaktır. Şartname ve evsafını görmek 
iatiyenlerin komisyona ve taliplerin de vakti muayyenin
de 3.K.O.Sa.Al.Ko. nuna müracaatları 194)-1814 

Cinsi Miktarı ihale tarihi Saati Yeri 
Kuru ot 30,000 22-8-931 16 3.K.O.Sa.Al.Ko. 

* • • 
3. K.O. kıtaat ve müessesah ihtiyacı için aşağıda yazılı saman 

kapalı nrf usulile aa·m alınacaktır. Şartname ve evsafını gör· 
mek istiyenlerin komisyonumuza ve taliplerin de vakti muayye
ninde 3. K. O. Sa. Al. Ko. müracaatları. (199)-1805 
Cinıi Miktarı iaale tarihi ıaati Yeri 
Saman 278,000 10-9-931 16 3. K. O. Sa. Al. Ko. 

$ • • 

3.K.O. kıtaat ve müeesacsatı ihtiyacı için aıağıda yazılı me· 
kulit kapalı zarf usulil~ satın alınacaktır. Şartname ve evsafını 
görmek istiyenlerin 3.K.O.Sa Al.Ko. nuna v~ taliplerin de vakti 
muayyeninde 3.K.O.Sa.AJ.Ko. nuna müracaatları: (203)-1806 

Cinsi Miktarı ihale tarihi Saati Yeri 
Saman 390,147 Ki. 13-9-931 17 3.K.O Sa.Al.Ko. 

• • * 
3. K. O. kıtaat ve müessesatı ihtiyacı için aşağıda yazılı 

saman kapalı zarf usulile satın alıoacaktır. Şartname ve nsafını 
görmek istiyenlerin komisyona ve taliplerin de vakti muayye

nindc 3. K. O. Sa. Al. Ko. müracaatları. (197)-1807 
Cinsi Miktarı ihale tarihi saati yeri 

Saman 221,450 9-9-931 17 3. K. O. Sa. Al. Ko. 
'* it· * 

Istanbul muayene heyeti ihtiyacı için aıağıda yazılı Şoppel 
kuvvet makinesi pazarlık usulile satın alınacaktır. Şartname ve 
evsafını gôrmek istiyenlerin komisyona ve taliplerin de vakti 
muayyeninde 3.K.O.Sa.Al.Ko. nuna milracaatları. (195)-1813 

Cinsi Miktarı ihale tarihi Saati Yeri 
Şoppel kuvvet 22-8·931 15 3.K.O.Sa.Al.Ko. 

makinesi 2 adet 
biri 1,500 Ki. kuvvetinde 
diğeri 100 ,. il 

• • • 
Konyadaki kıtaat ve müeasesatı için aıafıda yaZllı kapalı 

zarf usulile, şartname ve enafuu ıörmek iatiycnlerüı Konya 

ve müşccmilAtlı müceddet kArgir hane Yukarıdaki isim ve miktarları 
satılıktır. içindekilere müracaat ( 1539) yazılı mahallere iki şartnamede 

~~l~llllmlll~ 1~11111110011~1 lll~llillll~JlllOOll~llll~ olarak pazarlıkla ot sattn alına-
Feyzı• ati Lı· selerı· caktır. Pazarlığı 22 ağustos 931 

cumartesi gilnü saat 14 te Har· 

MtldflrHlğllnden: biye mektebindeki mahalli mah-
Eylül başında birinci ve ikinci de\'· susunda icra edilecektir. Talip

re mezuniyet imtihanlarına ve 15 inde Jerin şartnamesini görmek için 
diier ikmal imtihanlanna başlanaca. komisyona müracaatları ve işti
ğından alı\kadar talebenin mektebe rak için de vakti muayyeninde 
müracaatları lüzumu ilan olunur. hazır bulunmaları ilan olu· 

nur. (54)-17 ı 7 

lO LI ret [ lıalya 
O Frank flelçika 1 

20 Urahnıl [Yunan 1 
20 Frank ( lsı·lçrel 
20 t.eı·a Hulgar J 

ı ~·ıorın [Felemenk J 
ıo 1\ uroa [Çekoslovak; 
Şlltng ,A,·uHoryı] 

1 Peıeta ! ispanya) 
ı Rı} şmarkl.Almınyı] 
ı Zloti Lehistan 

1 Pengö M ararlsıan 
l.ey [RomıoyıJ 

:lO Dinar Yugoslov»ıl 
1 Çeı•oneç ~eı·) et 

A ltın R 

1 1 
orsa 

M. M. Veklletl lllnlar1 Mecidiye h.ırıcı I\ 
. . Rankonot \ 

ZAYILER 

Tatbik mUhrUmü zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hUkmU yoktur. 

Antalyadaki askeri kıtaat ih· •-----~~-------ııİiıilı .. 
ti yacı için sığır eti kapalı zarfla O B U L M ·"' C A O 
münakasaya konmuflur. ihalesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 

Kocamustafıpa,a Abdullah dede 
sokalında 45 No. da PAKiZE 22 ağustos 931 cumartesi günü M A_ C A ı:{ ..!_ ::;_ T_,A N l!.i 

saat 10 da ispartada askeri satın 2 U Ş IA K AN A ljJ M i S 
alma komiıyonunda yapılacaktır. 3 H U R U- Ş ~ N [il A Y-;
Şartname heyetimizde mevcuttur. 4 AR~ ljJ R- ~1~- T f;f ~ A R 
Taliplerin şartname almak ve 5 ~ E Y 

1
A ~ liJ 1iJ _ i Lid ?_ [i 

ojum ve a ın hastalıkları 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski HilAliabmer binası 

No. 10 Tel. Iatıabul: 2622 

' münakaaaya girmek üzere temi· 6 i iJ A N i 11 IS liJ Ç i E 
nal ve teklifoamclerile ihale sa· 7 R- ij L- E Y C E- K ~ (i}~ 
etinden evvel ispartada mezkur 8 j] A N-riJ E- (i,[i] A !j Ç • 
komisyona müracaatları.(467)1156 9 A S ı R [j) i iT 1 i M A T 

• • • 10 if T z -ıx tf s [jj'M- AL ıi 
l'rlatbannuzcı gelen eı!!!!!": Gılaflık bez 170.000 metre 11 A C !il F A AIL-1~ M~ -

1
- İT 

KUçUk hlklyeler kollekslronu ihalesi: 20 ağustos 931 perşem· 
9 numaralı ağustos nüshası üç be aut 15 te, çamaşırlık bez 

renkli güzel bir kapak içinde muht4!1if 266,500 metre ihalesi: 22 ağus
hiklyeler, bir monoloğ, bir küçük pi· tos 931 cumartesi saat 15 te 
yes n bir~ok atalar sözünü muhtni 
olarak inti~r etmicıtir. Ta,"Siye ede- Gılafhk bez 170,000 metre iba· 
ri:ı. lesi: 24 atustos 931 pazartesi 

saat 15 te, Yazlık elbiselik 
50,03) metre ihalesi 26 ağusto5 Holllvut 

Hollh·utun 4 üncü nushası J 6 ~ayfa 
olarak bir çok ~inenama h:ıudisltri ve 
soo çekilen artist resimlerlle çıkmıştır. 

Ta\'Sİ ye rdcriz.. 

931 çarşamba 15te, Yazlık elbi 
selik 50,00 l metre bez ihalesi 27 
ağustos 931 perfembe 15 te, ça
maşırlık bez ~ 66,540 metre iha· 

..__ oı, Tabibi ..___.,lesi 29 ağustos cumartesi931 15te 
U ~ _ 4: fh ____ ! j Ordu ihtiyacı için yerli fabri-

..;rı,,. .Oe.m I utU kalar m.amu!Atındau altı kal m 

Hastalarını her gün sa
at 8,30-12 ve 13·20 kadar 
kabuJ ve her salı •aat on 
üçten itibaren meccanen 
diı çeker ve tedavi eder. 

Muayenehane: 

Kadıköy Mıs1th oııu Ya· 
vuz TUrk sokak No: 8 

bez kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihale!eri yukarıda 
hizalarında yazılı gün ve saat-
lerde Ankarada merkez satın 
alma komisyonunda yapılaı-aktır. 
Taliplerin şartname almak ve 
nümuncleri görmek ve münaka
saya girer.ek üzere teminat ve 
teklifnamelf'rile ihale saatinden 
evvel mezkür komisyona müra· 
caatları. (1130) 

s:ı::::ı :ı::ı:::::::r::::::-.:::::::::::::::::::::r.ı:ı:::::::nmııı:ı::::n:::::::n:::ı:::::::=::::::::::::::::::::: 

S K.O.Sa. Al. Ko. ve taliplerin de vakti muayyeninde mürac:aat

Evvelki bulmacamızın hal
Jedilmış şeklı 

1 2 3 4 5 tı 7 8 9 10 11 

1 ! ~ 
2 ----[i)i}-~fiil ,-

3 ____ !i:===== 
4----i} 
s li - ririılil--~liJ[i 

6 = !li[i _ iJ _ı,=- -1- ili: 
7 lii 8 li:jj ______ -- -
~ -----~ -

9 - ~)_ - ~ - - il- li 
1( 1 r.· --- - -
11 -- -,-ıı~ --- -ı-

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 

J - lfü ıtnç (7). kulp (3) 
2 - Dilenci (41, rabıt edatı (2) 
3 - Pirinç ~ cmeti (..}. nekes ı5ı 
4 - DC\·a (4), şahsa mahsus (6) 
5 - Noıa (2) 
b - Aptal, yarım hl 15 
7 • uı;ursuzluk 17). fil"in .~si (3) 
8 - l\ibıır (4), ateş tutan (4) 
9 - Su (i), Rumca gel (3) 

10 - Geri ~arpmaıı. (4), Tombul 16) 

11 - Ulr cins balık (4) nota (2) · 

lstanbul deft6rdarhOından : ları. (183)-1719 
Cinsi Miktarı 
Kuru ot 82,000 

Satılık ev hissesi, 5 - 9 Borarı so-
ihale tarihi saati Yeri kağı, Yeni mahalte, Sarıyer, bir ta-
15-9-931 16 Konya rafı Jtali hanım evi \'e bir tarafı balık· 

* • • çı Kosti e' i \'C bir tarafı Va iliiki evi 
K. O. kıtaatı ve müeueaatı ih- caatlarr ilan olunur. (114) _ !332 ön ~-ı.~afı yol i.~e çevrilmiş ma~. ~d-

tiyacı için 200.000 kuru ot kapalı "' * ııı r.~m uç katta u~ oda,_ taşlı~, konıur .. 
zaf uaulile 25 _ 8 _ 931 T d 8 f b 'k h luk, mutfak, bır halayı han ah~p e-

a. e arut a rı aar mu afız l<ıtaat · ?• h' d ı• h' · · f ıaat 16 da ihaleıi icra kaim k ·· t 'ht" · · 'm _... 1~~ e ·• L<:SeSı atılıktır. !\ e.z . . aca • ve muessesa ı ıyacı ıçm 15199500 k · ı · · b d ı· .· . · 
tır. Talaplerın f&rtnamelerı·n1• uo·· • k'l k k l • .. k ur tıs enın e e ı peşınen 'erılmek 

o r ı o e me a em muna asa usu- t'I t h · d'I k · .,.,. ı· 
mek ütere bet gün öğleden evel Jile 29 - 8 - 931 T şa r ı e n mın e ı en ıymetı . .;.,,·> ıra-

. .. . . . . . a. saat 16 da dıı·. Satış açık arthrma, 25 - 8 - 931 
koıruayonumuza ve munakaaaya ıt· ıhalesı ıcra edılecektir. Taliplerin 1 .. ·· .. t 1 t d ft d .1 k f k k · · d · 1 · . ı-a ı gunu sa.t on Jeş e e er aı ı • 
ı~a etme ıçın e yevmı .. mez· t~_rt~~:me erını görmek üzere her t.a (M. _ :J.J .ı) _ 1281 

kurda K. O. Sa. Al. Ko. muraca- gun ogleden evvel komisyonumuza 
atları ilin olunur. (113) - 1331 ve münakasaya iştirak için de vev· lstanbul defterdarh§ından: 

* cı "' mi mezkurda 3. K. O. Sa. Al:Ko. SATILIK ARSA 
3. K. O. kıtal ve müesaesatı ih· müracaatları ilan olunur. (139) Numnra 2:> mükerrer, ~alit. ağa 

· · · k'l ku k solmğı. Osman ağa mahallesı, Kadı· 
tıyacı ıçın 16~.000 ı 0 ru ot a- - 1441 köy. bir tarafı 'l'iyamonisin el' bahçe. 
palı zarf usulıle 23 - 8 - 931 Ta. . * * * si \"t? hazan l kohi evi bahçesi, ve üç 
de saat 16 te ihaleıi icra kılınacak Ciheti askeriyece lstanbulda yapı· taraftan yol ile çevrilmiş 1402 arşınlı 
tır. Taliplerin §artnamelerini gör lacak ilinntın münakasası Ankarada bir kıt'a arsa satılıktır. Mezkür ar
mek üzere her gün öğleden evel merkez Sa. Al. Kom. da icra kılınacak- sanın be~eli 8 se~e ve. 8 tak itte .'·eril
komiıyonumuza ve münakasaya İ§ tır TaJip olan gazete idarehanelerinin n:ıek şartıl_e tahmın edıJen kıym~tı ~04 
· k k .. d • ' · • k • .. 1 'JA lıradır. Satı açık arttırma 2a agus-
tıra etme uzere e yevmı mez· mu.ıiur t>mı:rıyona. muracaat arı J ttn tos 931 salı günü saat l:l te detter-
kOrda K. O. Sa. Al. Ko. müra· olunur. (204) - 1804 , darlıkta (M. _ 343) _ 131!? 
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( Devlet Demlryolları llanlan 1 !-
---:::~--~----------------------------.-.~--------- i 

SEYRISEF AiN 
Romorkörün tamiri kapab zarfla mOnakasaya konmuıtur. 
Mllnakasa 7 eylül 931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 

Devlet Demiryolları müdürlüğünde yapılacaktır. 

1 'lcrkcz accntasıı Galata lwpru başı B. 2362 
~ube A. Slrl.:eci \luhurdar .ı:aı.lc han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 

( Karadeniz ) 20 Ağustos 
perşembe 17 de. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa ko
misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde An karada 1 

ve Istanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. ( 1735) 1 

• ıt 

1 MERSiN POSTASI 

• • • 
185 ton demir, 21 ton İsveç demiri, 45 ton muhtelif saçlar 

kapah zarfla münakasaya konmuştur. 1 

Münakasa 28 eylül 931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 1 

Devlet Deıniryolları müdürlüğünce yapalacaktır. 

( İnebolu ) 21 Ağustos cuma 

1 O da Galata rJbtımından kal
karlar. 

* 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mcktuplannı ve muvak- : 

kat teminatlarına ayni günde saat 14,30a kadar komisyon katip
lijine vermeleri lazımdır. ' 

21 kalem çamaıır yıkama 
milteahbitJiği miinakasa ile 

verilecektir. Teminat % 10 ,, 
dur. ihale 22·8-931 saat 16,30 
~ . Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabiJinde An· 

karada ve Istanbul idare veznelerinden tedarik edebilirler. (1568) 

lstambul Erkek 
binden 

muallim mekte-

1 - Mektebimıze bu aene alınacak talebenin kayıt muamele· 
aine 15 ağustosta başlanarak 25 ağustosta nihayet verilecektir. 

2 - Şeraiti anlamak ve kayıtlarını yapbrmak için mıntaka
mıza dahil olan KocaeJi, Bolu ve Zonguldak viJiyetleri ahalisinden 
olan taliplerin bulundukları vilayetler Maarif müdtirlUklerine ve 
nefsi lstambul ahalisinden olanların doğrudan doğruya mektep 

idaresine müracaatları. (1687) 

Jandarma imalathanesi mü-
müdürlüğünden . 

1- Kilitbahirde 10 No. jandtrma mektebi efradımn 1-9-931 
tarihinden 31-8·932 tarihine kadar ihtiyacı olan 165000 kilo 
birinci nevi ekmek 14-8-931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
ve kapalı zarfla münakasaya konulmuıtur. 

2- Teslim mahalli Kilitbahirde mektep karargihıd1r. 
3 - ihale 3-9-931 perşembe günü saat on dokuzda Çanak

kale hükumet dairesinde icra edilecektir. 
4- Şartnameler mektep karargihındadır. Taliplerin 1102 lira 

teminat parasile müracaatları. (1675) 

J Mahkeme ve icra llinları J 
İstanbul icra riyasetinden: lstan

bulda eski çiçek pazarında Fındıklıyan 
ha~ı~da .7 numarada dericilik ve kö.se
l~cılık ticaretile müştegil Mihran pj . 
lavyan Efendinin konkordato tilebiJe 
,·uku bula~ müracaati üzerine icra kı· 
lman. t.etkıkat neticesinde konkordato 
~alebını? '!azan itibare alınmasına ve 
ıcra ve ıflas kanununun 278 ve 279 un· 
c~ nı~_ddeleri mucebince borçluya iki 
ay muhlet verilmesine ve Galata· 
da Merkez rıhtım hanında 5 - 6 
nu~arada . avukat Hüseyin Hüsnü 
Bern. ~o~ıser tayinine ve işbu müh
letin _ılanıle beraber icra ve iflas dai
~l~rı ve. tapu sicil memurluklarına bil
dmlmesıne karar verilmiş olduğu ilan 
olunur. (1541) 

. Fatih. icra memurluğundan: Nef· 
~ınden ~ılasale V't! çocukları Semiha 
'e Pervın ve I<~atnıa Hacer hanımlara 
Mehmet ~emzi efendi namına bilveıa. 
ye ~~rıtap hanım ile Meliha ve Fat 
ma 'lalat ve Saime hanımların şayian 
mu~asarrıf oldukları Tepebağında 
Çırpıcı v caddesinde 12 ve 33--33 numa· 
raı~. bag malıatıı olup etyev.ın maa bah
ç! uç o_da Ye iki sofa ve tavanarası ve 
b!r hala ve altı ahır veittisalinde ufak 
bır mutfak mahalli ile bahçede bir ku
yuyu ye .eşça~ müsmireli bir bap 

l·spı·rto ve ı·spı·rtolu ı·çk·ı . h. hanenın ızaleı şuyuu zımnında füruh· 1 er 1 n ı · tu ~a~~r~ür edip eylülün 21 inci. pazar 

Sa rl 
tesı gunu . saat on beşte birinci art-

Umum müdürrüğünden 

4,000,000 Mantar 
Kap-.lh zarf usulile münakasaya konulmuştur. llale 22 Eylül 

931 Sa'ı günü sast 11 dedir. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere 
müb aya at komisyonu kitabeHne müracaat eylemeleri ilAn olu-

nur. (1055) 

tu·masr ıcra kılınacağından talip 1 
olanların kıYJneti muhammenesi 
olan. ü~ bin liranın yüzde o
nu nıspetınde pey akçesini ve 931 - .286:1 
numara)a müstashiben müracaat eyle 
meleri ilan olun~r. (1545) 

~~iv as 

Üsküdar İstanbul altıncı icra me
murluğundan: Tamamına 1200 Jira 
kıyımet takdir edilen ve Şehzade başın 
da Kalenderhane mahallesinin Şehza
debaşı caddesinde atik 51 cedit 51 nu· 
marah ve nısıf hisseJj bin lira mukabi· 
li~de birinci derecede ipotek irae edil· 
mış olan dükkanın mezkur nısıf hisse· 

maarı. t mu·· - si 17 - 9 - 931 tarihine müsadif 
ı>er~embe günü ı.ı ten 16 ya ka· 
dar Üsküdar lst:mbul altıncı icra da
Jr-esinde satış şartnamesi 21 - 8 -

1ürk 

lerinzn en 

büyük vazitesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Y etistirm ek. 
' O halde derhal 

' 

ZiRAAT 
Bankasından 

BiH ff llftll 

Maarif vekaletinden vilayeti 

dürlüğünden: 
931 L1;rihinde divanhaneye talile edi-
l!ce~tır. İkinci arttı~m.adır. Satış pe 1 - 1931 Bütçe kanunu mucibince hu sene lise ve Orta 
§1.~d.ır, arttırmıya ıştırak edenlerin kt ı ~ ) 1 J b 
yuzde on teminat akçesi vermeleri la- me ep ere meccanı eyi ta e e alınmıyacaktır. t _ Hk mekteplere münakasai aleniye ife 24 takım siyasi 

kıtaat ve 121 adet Türkiye Cümhuriyeti fiziki haritaları 
zııt~dır, birinci arttırmada 405 liraya 2- Muallim mekteplerinin birinci sınıfına alınacak talebenin 
talıp zuhur etmiştir · müsaba. ka imtihanlan 1-Eyliil-931 tarihinde muallı"m mekt ... plen· 

ahnacaktır. ll~kları tapu sicillerile sabit olnn- l 1 " 
2 - Haritaların ihalesi vasıl olduğu hat muvafık ıörüldüğü yan ıpotekli alacakltlar ile diğer ala· olan vı ayet erde muallim mekteplerinde ve muallim mektepleri 

takdirde 20-8-931 tarihine müsadif perıembe günilnedir. k~ı,l·•"hmn ve irtifak hakkı sahipleri· bulunmı~an. vilayetlerde de Orta mekteplerde yapılacaktır. 
1 C 

b A nın bu haklarını ve hususile faiz ,.e 3 1 t h · ki 
3 - Kıtaat haritaları 5 kıt'a i e enu i merikayı ve birer masaı:ife_ dair olan iddialarını bildir - m 

1 
ana gırece erin aşağıda gösterilen şartlan haiz 

kUrrei musattahayı ihtiva etmek üzere yedifer adettir. melen lazımdır Aksi halde hakları bulunmaları lazımdır. 
4 

- Türkı'ye Cümhuriyeti haritalarının eb'adı 100 X 204 ve tapu .si.cilJile sabit olmıyanlar satış Al Türkiye Cümburiyeti vatandaşı olmak·. 
bedelının payl~masından hariç kalır-

kıtaat baritalarmınm eb'adı da 90 X 1125 olacaktır. lar B) ~2 yaşmdan küçük ve 16 dan büyük olmamak. 
5 - Haritalar her halde bezli ve kornişli bulunacaktır. Alakadarların icra ,.e iflas kanunu· C) ılk mektep tastiknamesini haiz olmak. 

1
. nun ahkamına tcvfiki hareket etmele- D) U it 

6 - Müteahhidin haritalan Sivasta teı ım etmeıi şarttır. ri icap eder. Daha fazla mahimat zvi usurlara bulunmamak, sari ve milzmin hastalılclar-
7 _ Taliplerin 591 kuruşluk temin~h mı.vakkate mektuplarile almak iı,~iyenl~rin 930 _ 2178 d~ya dan Salim olmak. 

Sitas daimi encümenine müracaatları ılin olunur. l541 fe~r~ı~a:ı~~u~a~~~)(~~~racaat eyleme· - 4 Bu şeraiti haiz bt1lunanlar namzet kaydedilmek üzeı c 

- B d ı· H k k mahkemesi d • . tsıanbuı dördü••ü kra memur••· 27-8-931 p•rı•~be aı şamma kadar muaııım m ktepleri ve 
80 uma aS ıye U U O en• gundan: . Marda._ryos efendinin At:fet mualhm mektebı olmayan vilayetldrde marrif müdürlükleri:ıe 

Bandırmanın Kayacık kariyesinden f!asankız~ ve Ali ~arısı Fatma ile hanımdakı alacagrnın temini istifası mürecaat etmelidirler. 
kariyei mezkurdan zevci müddeialeyh Kırca AlınJn Ali oglu lzzet meyane· ztmnında vtfaen mefnığ Sarrke7.dt' Is 5 M 11 
!erinde m·u·tehaddis bosanma davası;un cari murafaasmda: Müddeialeyh İzzet kender~aşa mahaııesinh kız ta:-n 'h- aa İm m.ekteplerinin diğer sınıfların.ı girmek ıstıyenlerin 

~ t· k 
1 

ca. ddesınde eski 64 ,·enı' ·>• numaralı imtı anlan muallım mekt ı · d l kt 13 ·b·ı 
Efendiye ilanen tebliğat icra edildiğ'i halde dave ı anun yeye icabet etme- bır .. kıt'a muhte.r.ik h~ne a,,,..ı·~·a~ı 4.~> aün w ep erın e yapı aca ır. u gı ı1erın brw· k ·1 · d .... "' ,.. ddiıo'tğr .. udan. dogruya girmek istedikleri muallim meldeplerine mü-
dfğinden bu kere hakkında ilanen gıyap te ıgıne arar verı mış olmak. mu defle muzayedey~ ,.nzoluna· 1 ki 

6 9 931 Pa 
·· ·· t 10 ı·ak d"" t ·· 1· d u erıne müracaat ctm~'erı' ı·cap eder. 

la yevmi murafaa olarak tayin kılınan - - zar gunu saa da or yuz ıra a talihi uh· -b ı a dd _ desin.de. olup ~e~eli miizayede 6- Yukarıda bildirdiği veçhile imtihanlar mekteplerde 
Bandırma asliye hukuk mahkemesinde hazır u unm nız veya musa ak ve haddı .. layıkında J??rulnıerliğinden bir lacağ d · t'd 1 d d d yapı• 
kAieti haiz bir vekil göndermeniz. akı-i takdirde mahkemenin gıyaben devam ar muddetle tcmdırlen ın\iznvede~·c va ın, a~ ıs ı a a.rm .?ğ.~u an . oğruya vekalete değil, muallim 
edeceği tebliğ makamına kaim olmak üzere iJan olunur. (182:J) zohınmu~tur. Hurlıırln: Sni! tarafı mektep.erıle Maarıf muduılüklerıne verilmesı ve vekalete ..• 
h su hazinEsi. aı·kao;;ı Hafrz Ali hevin ha- derilecek istidafara bu ilanla cevap verilmiş oldug~ lından vguoknu 

O t k 
.. d Ferı·ye saraylarında ne Ye bah<;esi. :O:I)) tarafı 1:-iff"\ ı•ap b 1 k 

r a Oy e numaralı arsa cephe"i J:i metr""lı"lc Kız u aca müracaatlara aynca cevop verilmiye ~· ·ı· l .~ nur. (1741) cegı ıan ou-•• d •• ı •• • taı:;ı caClde'-ile m:ıhduttıır. l\fe-;ahası 

Kabataş lisesi mu ur uği.Jnden: bHmı1dhi (::w HH?:i metretlir. T\•nnr- -
ti mnhammener;i :;97 lira olup talip 

1 _ Ücretli leyli talebe kaydına başlanmıthr. olaıılar lm-:rt1eti muhammenr.;;inin yii7
,. 

hd t 
ld w d k' 1 ı· t 1 b · · de onu nisrıetinrle pey akı-cleriıııi :ıla-

2 - Leyli yerimiz ma u 0 ugun an eı 1 ey 1 8 e emızın ra.k ~27 - 2:n:l dosya numnrasife 21 
Afustos nihayetine kadar tecdidi kayt ettirmeleri lazımdır. eyllil 9~n tttrihinde saRt 14 ten 17 y• 

3 ~ Senelik taksit 250 liradır. Talip olanların mektep vesika- karlar Jı:ıt:ınhul dör<lündi icra memıır-
1uiana müracaat eylemeleri ilan olu· 

larile d6rt adet fotoiraflarmı derhal ıöndcrmeleri icap eder.(1534) nur. 

Merzifon 
Amerikan kız hayat mekt b. 

. ·ı· F e l ıngı ııce ve ransızca tedrısab il t• 
beyf b' k' d'k' e ıcaret, daktilografi, idarei 

ıye, ıç 1• 1 lf, ıapkacıhk d k ı k 
bakımları. ( 1490) ' 0 umacı 1 , hasta ve çocuk 
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Şl9ll, Son Tr11mvay istasyonunda t 

Leyıt ve Nehari - Kız ve Erkek .+. 

a Enver Paşa Orta Mektebi i 
t Ana • ilk • Orta MUeaalah Madam Ortana Enver A 

Kayıt için: Cumartesi, Pazartesi ve P.,...mbe gUnlerl aa- y 
& at 9 dan 17 ye kadar mektep mUdUrlUIUne mUracaat ! 
Y edlleblllr. latl~enlere mektebin tarlfnameal meccanen ..,. 
lletlJ• ........ lll••llJt-.. 11" gGnderlllr • .., ..... 111••11 ..... •l•••lll•D 

Kocaeli viliyeti daimi 
encümeninden: 

Adapazan-Hendek yolunun muhtelif mevkiinde vOcude geti
rilecek ıose tamirab esasiyesi 39478 liralık ketfi mucibince 2-eylnl 
ÇU'f8mba gGnü saat 15 te ihale edilmek llzere kapalı zarf usulile 
mOnakuaya konmuştur. Talip olanlann ehliyeti fenniye vesikası 
Ticaret odası kayıt vesikası ve yllzde yedi buçuk nispetinde 
teminah muvakkate makbuzile teklif mektuplarını münakasa 
kanunundaki tarifat dairesinde mezk(ir tarihte Kocaeli vilayeti 
daimi encllmenine vermeleri ve ıartnamesini görmek istiyenlerin 
Kocaeli batmilhendisliğine ruilracaatlan. (1574) 

--Dr. Ali Vahit Beyin -
v ı L n ı z 

ÇOCUK UNU 
Hububatın fosforlu maddelerini ve vitamini havidir. Kolay 

hazmedilecek tekle k<>nulmuştur. 
Bunun için bilhassa zayıf ve apteai bozuk ve kemik hastahğı 

olan çocuklara mllkemmel bir gıdadır. 
Bu un ile beslenen çocuğun kilosu fayanı hayret derecede artar 

••••• Uıqoml deposu: Hasan Ecza deposu •••••• 

1 lstanbul Belediyesi llilnları , 1 
Mabmutpaıada Tarakçılar caddesinde Rabiki zade medresesi

nin iki numaralı odası bir seneden üç seneye kadar açık mllza· 
yedeye konmuştur. Taliplerin ıartnameyi görmek için her gOn 
miizayedeye girmek için 3,5 lira teminat akçesile ihale gilnü olan 
20-8-931 perşembe günil Nat on bqe kadar Encümeni daimiye 
mllracaatlan. (1403) ....... 

Sarıyerde yalı kahvesi nihayetindeki tarik fazlası mllzayede 
nretile 9-9-931 çarşamba günü saat 14 te dairede mevcut tart
namesi mucebince kiraya verileceğinden taliplerin bu günde 
Encllmene müracaatları. (1836) 

,.... .. . .. 
Bedeli gqfi 433 lira 32 kıruı olan Beyotlu Tepbirh,anesi 

ayyar etilv makinesinin tamiri açık mlizayedeye konmuştur. 
Taliplerin şartnameyi ve keşif evrakmı görmek için her gün 
levazım müdürlüğüne münakasaya girmek için bankadan alacaklan 
33 liralık teminat makbuzu veya kefalet mektubu ile ihale günü 
olan 10 • 9 - 931 perşembe gOnll Nat on beşe kadar Encümeni 
daimiye milracaaUan. (1834) ..... 

Belediye keffi 351 lira 79 kurut olan Sıhhat itleri binasında 
tapılacak tadilit açık mOnakasaya konmuştur. Taliplerin ıartna• 
lfteyi ve keşif evrakını görmek için her rDn levazım mOdOrlGpııe 
mllnakasaya girmek için bankadan alacakları 27 liralık teminat 
makbuzu veya kefalet mlktubu ile beraber ihale gtınll olan 10-
9 - 931 pertembe günll saat on beıe kadar Encllmeni daimiye 
mllracaatlan. (1828) 

... * 
Bedeli keşfi 369 lira 17 kmııt olan Mecidiye, Osmaniye ve 

Rami köylerine konulan su depolarının altına yapılacak beton 
temel açık mOnakasaya konmuttur. Taliplerin ıartnameyi ve keşif 
e~akım görmek için her gtın levazım mlldOrlOğOne münakasaya 
pmek için bankadan alacaklan 28 liralık teminat makbuzu veya 
kefalet mektubu ile ihale günü olan 1 O - 9 - 931 pertembe gllnli 
1aat on bete kadar Enc6meni dıimiye mllracaatlan. (1830) 

lstanbul Deniz Levazım Satın 
Alma Komisyonundan: 
40 ton mazot 

Saat 
Aleni mllnakasa ihalesi 9-9-931 çartamba 11 

" ., ,, 10-9-931 perıembe 11 
l:S kalem dikiş ve 
kondura malzemesi 
11 kalem levaZJmı 
mOtenevvia " " ,, 10-9-931 ,, 14 

Deniz kunetleri ihtiyacı için yakanda yaZJlı Oç kalem malze
'* hizalannda gösterilen gün ve saatlerde ihaleleri icra edile
cektir. Şartnamelerini görmek istiyenlerln her gOn ve vermek is
tiyenlerin yevmi ihalede ve muharrer saatte teminatlan ile Ka
ıımpaıada Deniz Levazım Sabo alma komisyonuna m6raca-
atlan. (1818) 

Jandarma imalathanesi Mü
dürlügünden: 

Jandarma ihtiyacı için 16361 çift kundura kapalı zarfla sabn 
abnacakbr. MDnakasa 8-9-931 salı gllntı saat 15 te Gedikpaıada 
jandarma imallthanesinde icra edilecektir. Talip olanlann komis
yona mOracaatla teminat ve tekliflerini komisyona ayn ayn ve
recekl•dir. Şartname imalith~eclea •erilir. (1774) 

YüKSEK ORMAN MEKTEBi 
lstambulda Boğaziçinde BOyllkderede Bahçe köyOndedir. Tahsil mOddeti üç sene "Alb 

sömester,, dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her tllrlil ihtiyacı temin olunur. Mektebi ikmal 
edenler Orman mühendisi diplomasını alırlar. 

ORMAN MüHENDiSi OLMAK iÇiN 
Yüksek Orman mekteblae yazılma ve alınma ş~ları 
1- Taliplerin Türkiye COmburiyeti tebaasından olmalan, 
2- Yaşlarının 18 den aşağı ve 25 ten yukan olmaması, 
3- Tam devreli liRe mezunu, yahut o derece tahsilde bulundukları Maarif Veklletince 

lastikli lise ve muadili şahadetnameli olmaları, 
4- iyi ahlaklı olduğu ve hiçbir giina cezaya çarpılacak it ve hareketlerde bulunmadı· 

ğını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbat&1ına malik olmalan, 
4- Her türlü hastalıktan salim ve billba.ssa görme, duyma ve söyleme uzuvları tam ve 

diğer noksanlardan beri, gezip yürümeğe, biniciliğe dayanıklı olduğunu açıkça tasdik eden 
doktor raporu almalan lizımdır. 

6- Talipler yukarda yazılı ve~ikalar1, en son mektep ıabadetnamesini hilviyet cUzdanmı 
- aşı kiğıdını lstambulda Yüksek Orman mektebi RekUSrlilğilne yazdıkları bir iatidaya 

iliştirerek mektebe, yahut bulunduktan mahallerin Orman müdOrlOklerine veyahut en bGyOk 
mülkiye memuriyetlerine nihayet 1 teşrinievvel 931 tarihine kadar verirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan son~a alınabilmek için uıuli dairesinde ve nDmunesi 
gibi Noterlikten musaddak taahhant sened1 vermeleri ilamdır. 

· 8- Taıradan gelecek talebenin yol masrah mektebe y•zılıp alındıktan sonra mektepçe 
verilecek ve dersler ba,layıncaya kadar yemek ve yatmalan mektepçe temin edilecektir. 

1 Taşradan gelecek talebe yol masraflanna ait vesikalan ve hareket ettiği mahalden Y&kaek 
Yilksek Orman mektebine girmek llzere hareket ettiğini beyan eder bir veaıkayı beraberlerinde 
getirmelidirler. 

• .ınıını111mı•ıııı•ııııııı 
Fikret ihtifali 

TUrk ,nr ve ed6blyabnın en 
me,hur ve en mUmtaz Uatat• 
lar1ndan Fllorlnah Nazım B. 

Bugün saat 14 buçukta büyük şair 

Te\·fik Fikretin Eyüpteki mezarında 
Fiiretin şimdiye kadar hiç kimsece bi
linmiyen ve duyulmıyan (çocuğluk ha
yatının) gayet ehemmiyetli hususiyetle
rini söyliyerek, (Türk gençliğini) ve 
(edebiyat tarihimizi) tenvir edecek. 

Ş:ıire (Meliha Nazım) Hanım, güzel 
b!r şi i· okuyacaktır. ihtifale herkes gc
lebilır. 

' ı, 
1111 1 1 ıl 1 ı ll ı 1 1 • • 04E: Karacııer, mide, barsak, ta,, kum hastalaklanna ~O 

M TUZLA iÇMELERi 1 
9ı Sabahlan saat 7 • 8 • 10 • 11,40 da Haydarp•fllY• hareket ~ 1 eden vapurlann trenlerl menbalara glderler W 
0~.ıE4E.: Fiatlar Tenzil edilmittir. :9~39390 
- ' 

'""" V ama Plijlarına---= 3 gthılllk aeyahat: Plljlarda iki gOn kalmak _ 
~(Foto Slireyyamn menim IODU mtınasebetile muhterem ahalimize ~ 
l kOçGk bir hizmeti \ 

l Vapur Birinci 26 ikinci 21 Lira l 
~ Bu para içinde Yapurla azimet, avdet, pasaport, otel, plij \ 
\ bammallye dahildir. ~ 
E Hareket: 27 At6stös petşem8e ı'lı'.şımı av(l'er 30 ağııstos pazar sabahı. Müracaat ! 
ğ müddeti; 23 Ağustoı akşamını kadar. Kayıt mahalleri: Foto Süreyyanın Istanbut • 
~ ve Beyoglu matualannda. Telefon: 23289, B. O. 3495 ' 
1 Yemek Dcreti vapur ve Vama'da sabah ölle, akşam azamı · 
~11ııımııııu1111ııııııııı1111n11ııııııııı1qııııuııııuıı11111ıı1-1,SO llr11dar.mıt1ıllııqııun11ıııııııı11111111nNllllllttıııııııP111mııı 

Necati Bey Kız Enistitü Mü
düriyetinden: 

Necati Bey Kız EnistitOsllnde olbaptaki ketifname ve prtna
mesl mucebince vücude getirilecek 8263 lira 12 kunJf keıif be
delli tamirat için kapalı zarf uaulile vukubulan teklifat haddi li
yak görlllmemit olduğundan 22-8-931 tarihine mllsadif cumartesı 
gOnll saat 16 da ihale edilmek Dzere mDnakasa bir hafta temdit 
edil mittir. 

Mezlc6r tamirab deruhte etmek istiyenlerin yukarıda zikrolu
nan gOıı ve saatte % 7,50 taminatı muvakkatelerini muhtevi ka· 
pah zarflarını Enstitüde mllteıekkil komisyonu mahsusuna tevdi 
etmeleri ilin olunur. (1815) 

,__..Yeni Mektep~ 
\ Ana - ilk - Orta mektep kısımları - Serbest lisan kurları § 

i Evelki binanın yanında Kır sokağında 41 numarah 18 oda ve salonlan, ka-j 
( lorifer tesisaunı .. muhtevi .~·~· mükemm~l bir. binaya nakil edildi. ( Eski bi-
5 nada açılan Yeni Turkıye Mektcbı,. ıle mektebimizin rabıta n 

~ aifi'thL ~ j münasebeti yoktur.) \ 

~ .. ~aAUn. .,,., ne- ~ Yeniden yazdmak ve talebemiz kayıtlarmı yeniletmek j 
fo .. .Y'a.UJ ~;u.ı- ~için her Pazar, Sah, Perıembe 9 dan 12 ya kadar i 
..f.adc. ~ ~ .. dii, ~ mliracaat kabul olunur. l 

l••c•az•ı•ı•ıa•sa•n•plİİa•şa-vakf-ı•nd•a•n•:--1 ) Bu sene orta kısmın ikinci ıınıfı da açılacak ve denlere 
Kuımpaşada Türabibaba cad- ifııııııııııuu 14 EyHilde başlanacaktır. u1ıııııııııı1111111111ıııııııı11111111ıııııııı111ıı1111t11ıııını11qu11ıımı 

desinde 22 No.lı dokkan 20 gno Şı·rketı• H • d 
mllddetle mUzayedeye vazolun· . . . ayrı ye en: 
muıtur. Talip olanlann 27-Ağ.- Yaz tarıfesının devamı mllddetince ağustosun yirmi birinclea 
93 l perşembe günune kadar Ka- itibaren: 
sımpaşada Vakıf idaresine ve - Cuma ve Pazar gllnleri Oskildar ile Kabatat arasında 
29-Ağ.·931 cumartesi günü saat araba vapurile zirde muharrer seferlerin icra edilceği ilin olunur. 
14 de lstanbul Evkaf müdllriye- Üıklldardan Kabataştan 
ti encümeni idareye mDracaat 7,45 8,30 
eylemeleri ilin olunur. (1488) 9, 15 10,00 

13,15 14,00 
I•--~ Dr. ihsan Sami •--•I 17,00 17,45 

Gonokok aıısı 18,30 19,00 
Belsoğukluğu ve ibtilitlanna 19,30 20,00 
kartı pek tesirli ve taze aıı- Yalnız otomobillere mab•ıs olmak üzere ücret azimet Ye 
dır. Divanyolu Sultan Mahmut avdet 300 yalnız azimet veyahut avdet 250 kuruştur. 
tOrbesi No. 189 Otomobil içinde oturanlardan Ocret alınmaz. 

™' Mwul Müdir: Rehk AG;t 


