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Terkos meydan mı okuyor? 
hangi 

kanun? 
Tahkikat heyeti teşkil 

edilsin ! diyorlar 

itfaiye arıbalınndan birisi 

26 Eyini cumartesi gOnU Fa
tihte itfaiye binas1nda Ltanbul 
itfaiyesinin 57 inci senesi mera
simle tes'it edilecektir. 

Askeri itfaiye teıkillb 1290 
senesinin 26 EylOIOnde Yilcuda 
getirilmittir. 

26 Eylill 339 senesinde de 
askeri itfaiye kaldınlarak şim
diki itfaiye teıkilitı yapılmııtır. 
26 Eylillde askeri itfaiyenin 57 
inci yıl dönümDmilne ıimdiki ls
tanbul itfaiyesinin de 10 uncu 
tesis senesi gününe tesadüf et· 
mektedir. Bundan başka 57 sene 
zarfında itfaiye teşkilatının deği
şikliklerini zabitan ve efradın 
kıyafetlerini gösteren itfaiye mü
zesinin de açılma reami yapda
cakbr. 

' liyor ve isanm nasıl tevkif olun
duğunu, nasıl muhakeme •e 
mahkum edildiğini anlatıyor. Yu
karıda İsa ve onunla birlikte 
salbolunan iki asi g~rülmektedir. 
Eıer, bilyOk san'atkir Rubensio-

clir. 

Milyonlarca sessiz , yarı 
çıplak ve aç Hintli ... 

lnglllz tebeası delil, Brltanra mUttehlt hUkOmetlerl 
camlaaının birer vatandaşı olmak latlyor 1 - ----· 

Ali Kemal izmitte 
Yazan : M. .1\.. 

Çok gtlzel ve heye
canlı bir roman 
MOdOr tiddetle sordu: 

- Maara Plyer geldl mi? 
- Tabii geldi efendim. 
- O halde derhal gidip 

buraya gelmealnl •örleylnlz 
matmazel 1 

Bu satırlar usesil Kolomb ,, 
isimli bOytık romanın başlan
gıcıdır. 

Bu romanı pek yakında 
V AKITte okuyacaks1nız. 

Möay6 Piyer kimdir? 

Bir memur! Herhalde bu 
mükilemeden patronu tarafın
dan bir papara yiyeceği an
latılıyor. Fakat niçin? 

Bir iki giln sabrediniz. Bu 
çok meraklı ve heyecanlı ro
mana V AKIT te lezzetle oku
yacaksınız. 

- Başka bir şey diyecek mfafn~ 
- Bir şey demiyeceğbn. Kendimi 

müdafaa edeceğimden ve kendi hak • 
kımdan eminim. Balkan muhareblsf • 
nasında kaçmıştım. Herkes bin tirli 
mana verdi. Şimdi de arkadaşlarım. 
dan birçokları kaçmamı tavsiye edio 
yorlardı. Kaçmadım. TOrk mahkemele
rinin hakkımda izhan adalet edffek. 
)erinden eminim.,, 

Ali Kemal bu sözlerinden aonra 
yanında Necip Ali Bey olduğu halde 
Nurettin paşanın yanına çıkarıhaıpa., 
Nurettin paşa Ali Kemali odUllla 
kabul etmemiştir. Birkaç dakika • 
dasınm kapısında intizar ett•ten son
ra paşa müthiş bir tavırla çıkmıştır. 
ilk söz olarak: 

- Artin Kemal denilen herif ... 
misin?,, 

demiştir. 

Ali Kemal - Hayır, Paşa hazret. 
leri, ben Artin Kemal değilim. 

Nurettin paşa - Bütün Alemi le
Him seni Artin Kemal olarak tanıyor. 

Ali I\emal - Paşa, beni tahkir et
meyiniz. Öldürebilirsiniz, fakat taı.. 

{Lut/en ıauıffJllı ~vlrinUJ. 



~ 2 - VAKiT 17 Eylül 
anladığı dakikada konferanstan 
lekilmekte bir an bile tereddüt 
göstermiyeceğini ilive etmiştir. 

1931 

Londra, 15 ( A.A) - Gandi 
yuvarlak masa konferansında 
biJbasaa mali tşlere ait teahbüt-

ler hakkında söylediği bir nu
tukta Hint kongresinin insanın 
ifa etmesi lazımgelen teahhütler· 
den bir tanesini bile kabul et· 
memeyi hiç bir vakitte batırm

dan geçirmemiş olduğunu söyle
miş ve nutkuna şu sözlerle 
nihayet vermiştir : Hindistan 
berkesin hörmet ve itibarını ka
zanmak istiyorsa meşru ve haklı 
borçlannın her santimini kanile 
ödeyecektir. 

İngiltere ile Hindistan arasında 

fei'efJi ve muşavi şeraite müste
nit bir ittihat vücude geleceği 
kanaatile ingHtere sahillerinden 
uzaklaşacağımı ümit ediyorum. 

Londra, 15 ( A.A } - Gandi 
yuvarlak masa konferansının 

pazartesi günu toplanan ilk içti
maında da hazır bulunmuı, fakat 
pazartesi günleri söz söylemek 
ideti olmadığmdan o günkü 
müzakereye karışmamışhr. ---· ..... ··········-··························--·· ..... kir etmeyiniz. 

Bu sırada Ali Kemalin bacakları 

ıaııgır zangır titriyordu. Rengi sapsa
n kesilmişti. Nurettin paşa daha faz. 
la bir söz söylemedi. Yalnız Necip Ali 
Beye hitap ederek kısaca: 

- Divanıharbe gönderiniz! 
Dedi. Onde merkez kumandanı 

muavini Sait bey olduğu halde Necip 
Ali Bey ile Ali Kemal Izmit sarayının 
bahçesine çıktılar. Bu sırada saat ku
luinin dibinde müthiş kalabalık göze 
çarptyordu. Bu kalabalığın arasında 
ft etrafında bir takım küçük çocuk· 
tar gazete satar gibi: 

- Peyamı Sabah! Peyamı sabahı 
diye bağrışıyorlardı. Necip Ali 

Bey Ali Kemal ile yan yana yürüyor
dL Halk kalabalığı içinde Ali Kemal 
aleyhinde elektrikli bir hassasiyet 
bulunduğu anlaşıhyordu. Fakat ip· 
tida hiç kimRe mı taarruz e~eri gös
termiyordu. Nihayet küçük çocuklar -
dan birinin· Ali Kemale bir taş attığı 
görü1dü. Taş Ali Kemalin gözlüğünün 
camına tesadüf etmişti. Ali Kemal ta· 
şııı geldiği tarafa başını çevirerek: 

- A),p! ayıp! 
Demiştir. Bunun üzerine her ta

raftan bir taş yağmuru başlamıştr. 
Ayni zamanda Ali Kemalin üzerine 
doiru kesif bir halk tehacümü vuku • 
bulmuştur. Ali Kemal: taş yaf{muru 
altında yere düşmüştü. Bu sırada 
yanmda bulunan Necip Ali B. in de be 
line iki büyük kaya parçası isabet 
etmiştir. Ve yaralnmıştır. Necip Ali 
B. tehlikeyi anlryarak orada bulunan 
setten aşağıya kendisini atmak i ~ti

yordu. Ali Kemal Necip Ali Beyin 
ceketinin ucundan ~ımısıkr yapışarak: 

- Aman müstantik Bey, beni kur-
u~" • 

diye bağrrıyordu. Necip Ali Bey 
da.ha ziyade vakit ge~irdiği fakdirde 
kendisinin de taş yağmuru altında ezi
leceğini anladığı için bir hamlede bir 
ucu AH Bemalin elinde olan ceketini 
!:;ıkarmış, süratle kendisini setten a
şağıya atmıştır. Ceketi Ali Kemalin 
elinde kalmıştır. Ve ancak bu suretle 
hayatını kurtarabilmiştir. Fakat bir 
kaç dakikalık bir zaman zarfında 
Ali Kemalde hayattan eser kalmamış
tı. Ali Kemal öldükten sonra cesetli 
Izmit köprüsünün başındaki ağaca a
~ılmrştır. Bu suretle bir müddet müt
hiş bir manzara içinde teşhir edilmiş. 
tir. 

Şayanı kayıt bir noktadır ki Ali 
Kemal lzmitte bu suretle taş yağmuru 
ılltmda linç edildiği bir sırada .Ankn
radan gelen bir telgrafta süratle mer
kezi hükumete gönderilmesi bildirili· 
yordu. Lakin Ali Kemal bu sırada 
51müş bulunduğu için tabii yapılacak 
bir şey kalmıyordu. Eğer Ali J\emal 
A.nkaraya celbedilerek bir m:ıhkeme

den geçirilmiş olsa idi hiç şiiphesiz yi
ne idam cezasına uğrı:racaktı. Bunun
la beraber kendisinin silsilei ihaneti vr 
.nütarekenin karanlık günlerind..? :nem
leket aleyhinde çahşan diğer hainlerin 
faaliyetleri daha vüzuh ite tesbit olu
nacak, bu suretle milli tarihe lJiiyük 
Wr hizmet ifa edilmiş olunacaktı. 

BiTTi 

hangi 

kanun? 
[Üst tarafı J inci sayıfııdaJ 

rarı bozan divan kararında da ben 
öyle bir kanun icabı göremiyorum. 
muammer ra.şit beyin kendi teklif
leri esas fikirde beraber olduğumu
zu gösterdiği için ben hem memnun. 
hem mutmainim, muammer ra~it 

:ı 

bey gibi tanıdığımız ve hürm-.!l ~ttı-
ğimiz bir hukuk hocasından da lıı•!'
ka bir fikJr beh:lenir mi? bu fiki.r 
ile okuyacağımız kanun hakınız, 
bu fikre muhalefet mevkiinde mi
dir? 

e\'et; bir harem kanunu nr. bu ka 
nun memurları sınıflara, sınıtlan de 

re celere aymyor. bir sınıftan öbtiriine 
ge~mek' l'eya baremin (a) sınıfında 
bulduğu bir memuru iki dereceden 
yukarısına (terfi) etmek için yük
sek tahsil şartı konmuştur. rrnnu 
biliyoruz. · 

son darülfünun hütçe kan•ınun
da müderrisler me\'cut kadroya 
tevzi edilirken bugün aldıkları maaş 
lara bakılmıyacaktır denildiğini de 
biliyoruz; işte bütün bunları bilen
leredir ki hem bareme elli lira ma· 
aş ile giren bir müderrisi 125 lin•ya 
çıkarmay1 haklı, hem bareme dok
san lira maaşla giren köprülii za
denin seksen liraya atılmasını haklı 
görünüz denilemez. 

bu hata edebiyat fakültesi mec-
1 isinin müderrisleri derecelere ayır
makta bir de menşe kıstası kullan
masında çıkmış olabilir. böyle bile 
olAA ayni kıstası kabul eden mec. 
lisin haydelberg darülfünununun 
verdiği fahri doktor diplomasına da 
ayni zamanda yüksek tahsit şeha

detnamesi nazarile bakmakta oldu
ğunu unutmamalıdır. zira bunu bi
zim hukuktan şehadetname alıştmız 
gibi talep sebketmeden ve bir harç 
,·erJMden elde etmenin tam bir 
yüksek tahsil liyakatini teslim ol
duğu, hunu bizde tek bir a!lamın · 
almış olması ve bütün darülfünun 
hocalarının bunu bütün memleket 
hesabına bir iftihar sayması ile is· 
pat edemez miyiz? 

haydi kanun nazarında böyle te. 
lakkinin kıymeti olmasın ve ortaya 
böyle bir tahsil kaydi çıkaran da 
fakültenin kendisi olsun, divanın 

kanondan alıp elinde bulundurduğu 
(kat'i karar) hakkına ( ... dereceler
de menşei esas tutmak lazımdır) 

diY'e hükmeden kanun kaydı nere
de? vakra bütçe kanununun esbabı 
mucibe mazbatasında bir kıdem, hir 
ders saati zikredilir. lakin bu da 13.
boratuvar mesaisinin ayrı maa!'5 al. 
masını icap etse de derece yükselme
sini icap etmiyeceğin i ve derecelere 
tevzi hususunda encümene söylenen 
esasları beyenmediklerini darülfünu 
na söylemek Ye neticeten derecele
re tevzi esaslarını tesbit işini fakül
telerin kendi! erine bırakmak., içiıı 
değil midir? 

bir fakültenin kendisi bu P.AAslar 
arasına yüksek tahsil kaydını koy
muş ise, bugün bana karşı sıkılma
dan söyliyebildikleri gibi. neden 
onlara karşı da o gün: 

- hayır efendiler yanılmışsrııız. 
barem kanununda yüksek tahc;il şar
tı yalnız (terfi) de, yani birinin 
bir kere barem' cetTeline göre kad
roda önceden aldığı bir dereceyj 
ilerde yiikscltmektc aranır. onun 
tetkik zamanı şimdi değildir. deme
mişler de kanunun açrk açık fı?.!iülte 
ye verdiği bu .. dereceye teV"zi,, için 
mütalea söylemek hakkını ağrıları!l· 
da bırakacak kadar kanunun ruhu
na aykırı gidip bir ismi ikinci dere
ceden silmiş, beşinci dereceye ver
miştir? neden bu müttefikan kabul 
olunan son takdir 'fe şefaat teklifi o 
gün yapılmamış ve o gün vekalete 
bildirilmemiş? 

bunu niçin yapmadıklarını kanu
nun satır veya kelimelerinde değil, 
bu hadiseden az bir müddet önce 
bir fakültenin kendisine reis intihap 
ettiği müderrisi. o fakülteden hiç 
bir itiraz olmaksızm n hiç bir se
bep söylenmeksizin 2 kabul edici ve 
7 müstenkif ( !) reye karşı 5 reyle 
reddeden ve bunu yapan divan içti· 

1 SON HABERLER 
Jzmirde mtlhim bir içtima 

Japon mensucatı yerli sanayii 
şiddetle müteessir ediyor 

lzmlr valisi, ticaret odası ve mlllt lktısat cemiyeti 
hUkQmete mUracaat edecekler 

iz.mir, 16 (A.A.) - Son zamanlar- tardır. Neticede Japon driJ namında 
da Japonyadan memleketimize gayet ki pamuklu kumaşJan ve kaput bezle. 
ucuz fiatJa ithal olırnan Japonhrın rinin nispet kabul etmiyecek derel'ede 
dril tahir olunan renkli pamuklu ku- ucuz olduğu görülmüş v~ damping ve 
maşları n kaputları memleketimizin ya başka nam ile olsun memleketin1i
ve bilhassa Boldan, Kadıköy havali~ zin pamuk mensucat sanayiinde ve 
sinde-ki mensucat sanariinl f pice uğ- manifatura piyasasında bir hercümerc: 
ratmış \"e manifatura piyasasrm alt hmm1e getiren hu hale derhal bir niha 
Üf.:t etmeğe başlamıştır. !yet verilmesi 1az1m geldiği anlaşılmış. 

Bu mühim vaziyeti nazarı dikkate tır. 
alan şehrimizdeki manifaturacıların Bu hususu makamı vilayet dahi e-

ı 
cümlesi, Boldan, Kadıköy mensucat ı hem•miyetle naZRrı dikkate aldığı igbi 
ı:ıanayii amilleri mümes...-illeri ticaret ayrıca ticaret Ye sanayi odasile millt 
Ye sanayi odaıı:r salonunda hir içtima iktısat cemiyeti de nazarı dikkate ala
aktetmiş, içtimada Yali Kazım Paşa rak lazım gelen te~ebbüsatta buluna· 
ile alakadar memurlar da bulunmuş- caklan mevsukan haber alınmıştır. 

T erkos meydan 
mı okuyor? 

Kaçak msddeler 
Sıhhat vekfiletine birer 
numune g6nderllecektlr 

Ankaaa, 16 (Telefon) - Sıb-
Ust ı.arafı l inci sayıfada hıye Yekileti viliyetler dahilin-

yoruz. Bu cihet taahhüt edilirse şir· de meydana çıkarılan uyuşturu-
ket imtiyazının t~mdit edilmesini hatta k k 
tarifenin yükseltilmesini istemeksizin cu maedeler ha kınpa ve ilete 
derhal işe ba.Şlıyacağrz. malumat verilmesi ve derhal 

numune gönderilmesi için bir 
Şirketimize mütemadiyen hücum e· 

diliyor. Fakat herkes biliyor kl 18~2 tamim göndcrmiıtir. Bu ıuretle 
mukavelesinden sonra yaptığımı:ı te- bunların salahiyettar olmıyan kim
sisat şehrin şimdiki ihtiyacına kıifi selerio eltne geçmesine mani olu·· 
değildir. Bu tesisatın değiştirilmesi IA- nacakhr 

~----------------z ı m:: ·da büyük bir masrafla kabildir. vlli\yetlerin btttçelerl 
Bu vaziyet kaTŞfflında şirket tesisatın Ankara, 16 ( Telefen - Vi
değişttrilmesi için bir proje hnzıı la- liyetlerin, hususi idare bUtçele
mtş ,.e üç sene evel Nafia vekAletine ve rine ait malftmah muhtevi olmak 
rerek bazı tekilfl~rde bulunmuştur. üzere dahiliye vekiletince hazır· 
Karar vermek bize ait değildir. lanan eser tabedilmi~tir. 

Son yangınlarda şirketin su verme
diği iddiaları da doğru değildir. Hu 
yangınlarda su bulunduğunu her za
man işpat edebiliriz. Aleyhimizde 
mUddeiumumılhre bir rapor verilmi~ 
Mttd-a4?iumumılf • ni ılav4't edere)Clza. 
hat aldı. Şirketimiz hakikatin meyda 
na çıkmasını herkesten ziyade istediği 
için Nafia vekaletine müracaat ede· 
rek bu hususta tahkikat yapılmasını 

istedik. 
Şehirde kafi miktarda su bulunma 

sa bile yangınlarda şehrin diğer bütün 
semtlerinden ı;uyu keser~k yangmbu
lunan yere sevketmenin kabil olduğa. 

nu söylüym-sunuz. 
Zaten biz de bunu yapıyoruz. Suyu 

idare etmek için hü'kiılll<!tin de müsa
adesile şehrin muhtelif saatlerinde 
gece veya gündiiz sulan kesiyoruz. Te 
sa-düfen suyun kesik bulundu~u bir 
semtte yangın çıkarsa itfaiye bize ha
ber verir. iŞrket de derhal !'IUları o 
semte sevkeder. Fakat borular boş 
olduğu "e 8U elektirik süratile gidemi
ye-ce~ için aradan biraz zaman geçer. 
Bu müüddete. bize haber verilinciye ka 
dar geçen zamanı da ila,•e etmek ıcap 
eder işte işin hakikati budur. 

l'tf. Kas1elno terkos şirketinin hük1i 
metten müterakim alacakları olduğu 
iddiası hakkında da demiştir ki: 

..!... Bu iş için biri şrketimiıdcn di
ğerleri Maliye ,.e lktısat ve Nafia ve
kaletleri murahhaslarından dört kişi
lik bir komisyon teşekkül etmiştir. Ko 
misyon ~t.kikatrna lstanhulda devam 
etmektedir. Şirketin istediği harbi u
mumiden mütevellit alacaklardır. Bun 
lan komisyon tesbit edecektir. 

GUmrUk idaresi satamadıOı sa-
hlp•ız ••yaları hayır cemiyet• 

lerlne verdi 
Gümrük idaresi sahipleri ta

rafmdan alınmıyan bazı eşyalan 
satılığa çıkarmış, fakat bunlar 
hakiki tiatmm bulmadığı için 

satılamamış ve hay.r cemiyetle

rfoe vermiştir. 
....... ·-·················································· maında reisliği me,·zuu bahis zat 

da kanuni az& iken onu o içtimaa 
bilerek iştirak ettirmiyen zihniyet
te aramalı .. 

muammer raşit beyefendi. görü
yorsu.nuz ki biz açık ve zamanında 
söylemeyi seven kimseleriz. 

Aaüı tad 

Vefa mektebinde 
Bakalorya imtihanında 80 
talebeden 76 sı muvaffak 

........... it 

Vefa Orta mektebi bakalorya 
imtibanlanna giren 80 talebeden 
76 aı muvaffak olamamışlardır. 
Bu yaziyet karşıtında talebe
lerden bir kısmı maarif idare
sine müracaatJa haklarınan •e-
rilmesini istemişlerdir. Halbuki 
maarif idaresi bu mesele ile 
meşgul olamıyacağını ve vekilete 
mUracaatlar1 icap ettiğini söy· 
lemittir. 

Diğer taraftan bu husuıta ala-
kadar bazı zevat şunları ıöyle· 
mektedirler : 

« Bu meselede eYveli imtihan 

esnasında milmeyyiz bulunup 
bulunmadığı araıhrılmak icap 

eder. Eğer mümeyyiz bulunduğu 
ve ders muallimleri de böyle bir 
iddianın ve imtihanın usulli vec· 
hile cereyan ettiğini söyledikleri 
takdirde meselenin biç de gayri 
tabii ciheti yok demektir • • 

Bu huıuıta kendisinden izahat 
istediğimiz mektep mftdilrll Hi
dayet 8.: u imtihan evrakının 
vekllete gönderilditini ve eğer 
böyle bir mesele mevzuu bahs 
ise ancak vekil etin mUdabale · 
edebileceğini ıöylemiştir. .. 

" 
Biz « imtihan usulü vechile 

cereyan etliği takdirde mesele
nin hiç te gayri tabii ciheti 
yoktur » diyenlerle beraber de

ğili~. Meselenin gayri tabii ci
hetı 80 talebeden 76 sının dön-

düğu bir sınıfta ders okutanlar 

hakkında ne muamele yapıldığmm 
meçhul kalmasmdadır. 

imtihanda muvaff alr olmıyan 
talebeyi daha yilksek sınıfa ge
çirmek, caiz olmıyabilir; fak at 
80 talebesinin 76 sı dönen bir 

sınıfta "hoca " 8-9 ayhk ders 
senesi içinde bu net:cenin fark 
edilmediği mektepte " idare,, 
vardır denebilir mi? talebenin 

ipka kaldığı yerde acaba bunlar 
ne muamele g6rmüılerdir? 

Günün 
Muhtırası 

Takvım - Perşembe 1? t;ylul -9uncu ıı\ 193 J. ~eneonrn ~iinlerL ~eçcn 

260 kalan J?:Ünleı 105. 
GUne;-Doğuşu S 38 llatışı l 8.24 

Namaz vakiti eri- Sabah 4.f 4 
O~le: 12.10. ikindi l~Akşam 18.29, 
Y at~ı J 9.58 im~ak :t56 

Hava - Dünkü haıaret ,azamtı 21 

(asgart) 19. Buıı;ün ruzgar mutedil poyraz: 
ha va cks~riredc bulutlu olıcalcor. 

• 
Bugün 

Gelenler - gidenler: izmit mebu5u 

Sırrı 8. dün aKşam ıntıhap dairesine git· 
miştir. 

§ Dün Yunanlstandan Ameı ikan ban· 
dırah Sayonora isminde bir yat gelmiştir. 

Yatta Amerikalı v' lngiliz altı zengin 
vardır. 

Konferanslar - Bu akşam sut 
J 7 de ılahryıt fakültesinde Nimet Bey 
tarafından umuma mahsus üçüncü bir 
konferans verilecektir. 

Muhakemeler - Karı Ali çe· 

tuinln muhakemesi, Çolak Hayrının mu· 
hakemesi [Ağır ceıada. saat on dörtte]. 

• 
Radyo 

latanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
j!;ramofon pl~klan ne~riyatı 19,30 dan 
20.30 a kadar birinci kısım alaturka su. 
Makbule H iştirakile 20.30 dan 21,30 ı 
kadar oakestra 21.30 dan 22,30 a kadar 
ikinci kısım sız. Akile H ve Ekrem S. 
ve arkadaşlar iştlrakile. Borsa haberleri. 

,.. Vakll;Abone ••rtlarıc 
1 3 tı l2 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Haricte - 800 l 450 2700 

llAn eartlarımız: -Rcsmr Hususi 
Satın l O f\ş 12,50 "ş. 
Santlmı 20 " 25 

KUçUk Hin ,artlarımız: 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1-10 Defahı. 
100 Kuruş 

A - Abonelerimızin her üç aylı
J;ı için hir..:Jlefı ~1.:~"-"'"· 

H - 4 satırı geçen ıllnlıınn fazla 
Patırı için 5 kuruş zammolunur 

Hariciye vekili 
Dttn aktam Ankaraya 

hareket etti 
Hariciye vekili TA Rüştü bey dün 

akşam Ankaraya hareket etmiştir. 
Tevfik Rü~tü bey Yeniköydeki köş. 

künden Dolmabahçe sayarına gelerek 
Reisicümhur Hazretlerineanı ''eda et 
tikten sonra otomobille Beyoğluna gel 
miş Tokathyan otelinde bir müddet 
kalmıştır. Vekil bey bundan sonra 
dün Avrupadan gelen Saracoğlu Şilk· 
rü beyle birlikte köprü vapur iskele 
sine gelmiş. burada Saracoğlu Şüş
rü bey ile vali muavini Fazlı. poli!ı 

müdürü Ali Rıza beylerle vedalaşarak 
17 vapurite Uaydarpaşaya gesmiştir. 

T. Riiştü bey burada mübadele hat 
murahhasımrz Şe.vki heJ;'Je göril~-müş. 
teşyiine gelen mübadele komisyonu er 
kanr ve diğer zevat ile ,·edataştıktan 
sonra trene binmiştir. 

T. Rüştü be~· harekt>-tinden eve) hir 
mu ha rririmiıe demiştir ki: 

- R<>i"1ciimhur Hazretlerine maru
zatta buhınrlum. Ankarada da Başve 
kil Pac;a Hazretlerine m:ıruıatfn hu· 
lurıacağım. Atinaya ne zaman hare· 
ket edileceğini an cak o zaman söyli
yehilirim. Atinarlan ~onra Budapeş
teye de ddilece-ktir. Seyahat on beş 
~Un karlr ~iirecek ,.e aızlebi ihtimal 
Atina ve Rudapeştt>de dörder gün ka· 
lınaf'aktır ... 

Saraç oğlu ŞUkrft B. 
geldi 

Geçende tedavi için Anupaya 
giden Saraç oğlu Şükrn bey dfin 

şehrimize gelmiş, akşam gazi 

hazretlerine arzı tazia.at etmiıtir. 

Hava serinledi 
Son bir iki glln tiddetli sıcak 

yaptığı halde dün ha va birden
bire serinlemiş, sokaklarda par· 

desülü yolculara tesadüf edilme· 
ğe başlanmıştır. 
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Avusturyada darbei arın ı maç Sıtmaya karşı 

• 
Nakleden. 

Hz. ISA ömer Rıza 

hükunıetteşebbüstt 
akim kaldı 

Viyana 15 (A.A.) - Avustur· 
yada sükun tamamile iade edil
miştir. Heiwehren teşkilatının 
reisi sabık nazırlardan prens 
Stabremberg ile son isyan te
şebbUsünde methali olan bir 
çok rical tevkif edilmişlerdir. 
Mıs1r kredi Fonsiyesinde ka· 

zan anlar 
Kahire 15, (A.A.)- ikramiyeli 

ve yüzde üç faizli Mısır kredi 
fonsiye tahvillerinin bugünkü 
çekilişinde: 

1886 senesinde çıkarılan tah-
villerden 48,581 numara 50,000 
altın frank, 1903 senesinde çı· 
karılan tahvillerden 417,581 al
mara 50 000 altın frank, 1911 

' 
senesinde çıkarılan tahvillerden 
267 721 numara 50, 000 altın , ' 
frank kazanmışlardır. 
Kral Faysal Baödada dönUyor 

Cannes, (A.A.) - Kral Fay
sal Marsilyaya gitmiş ve oradan 
Bağdata dönmek üzere öğle ü
zeri vapura binmiştir. 
Cezairde şiddetli bir fırtına 

Cezair 15 (A.A.) - Cezairde 
48 saattenberi devam etmekte 
olan şiddetli bir fırtına külliyetli 
miktarda zarar ve hasara sebep 
olmuştur. 

Yalnız Cezair eyaletinde 20 
kadar kimse ölmüştür Diğer 
yeTlerde de nüfusça birçok za
yiat vardır. Bourkikada derenin 
taşması yüzünden evlerin içine 
giren sular bir metre 50 santi
metreye kadar yükselmiştir. 7 
kişi boğulmuştur. 

Hükumet memurları lazım ge
len tedbirleri almaktadır. 

Çek takımı bu sabah Menemende nasıl 
şehrimize geliyor mücadele ediliyor? 
Çek profesyonellerinden Çeki Kar- H A J.'--1... • . d . . ususı mu Aı.Utrıntız en: 

Jin takımı bu sabah şehnmıze gelecek N li . . k . t Af ı· . es mızı emıren sı ma a e ıne 
tir. ilk maç yarın Taksim stadyo:nun k bük' A t• . . 9 tak d t . . arşı ume ımızın mm a a e-
da Sofyaya gıdecek olan milli takımı- . tti y. t .. d 1 h ti · · 

sıs e gı sı ma rnuca e e eye erının 

• • 
Romalı askerler İsayı siyasetgaha 

götürdüler ve idam hükmünü 
infaz ettiler 

mızla yapılacak ve takıma alınacak .. .. A • • A • • • 

lar bu suretle b'r tecrübe ve teşekkulunden evvel bu hastalıktan lsa, kabını azamın sarayında, ka- lahare hirıstiyan da olmuşlardı. Mat' 
~~~::dan geçirilmiş 

1 
olacaklardır. her sene müthiş surette vefiyat vuku- P~lardan, koridorlard.~n-~ g~niş mer- kos, .ff:o~ada incilini ~azarken bUJl• 

Çek takımı hayli kuvvetli ve li!{ maç- buluyordu. Bundan başka birçok kor - d~~~n~~r~~n geçerek buy.~k .. bır salona lar hınshyan ce~aati ~çinde şöhreı 
ıarmda dördüncülüğü kazanmış bir kunç hastalıklara da ön ayak olan goturuldu. Burada buyük mumlar kazanmışlardı. Sımon ıle (Celil) dell 
takımdır. sıtmanın, bu heyetlerin teşekkülü ile yanıyor ve. ~u~Jarın etrafında birçok gelen birkaç kadın, Isanın son anları· 

1 
.. .. ·ıın· h kA .1 d adamlar dızılmış b. ulunuyordu. Bunla- nı nasıl geçirdiğini görmüşler, ve onun 

skrlm seçmelerl onune geçı lŞ ve em~~ am.ı eu e- rın hepsi kahindiler. Bunla.rm için- bütün yeisini ifade eden şu acı ~oı-
Balkaniyata iştirak edecek iskrim- necek derecede halk kutlelerı sıtma· den bjri ve en ihtiyarı Isaya sordu: !erini duyımuşlardr: 

cilerirnizin son seçmeleri yarın saat dan kuı1ulmuşlardrr.. - Sen neye itikat ediy()rsun7 "Allalıım, Alll11ıım, beni niçin ter• 
14 te Beşiktaş spor klübü salonunda 9 mücadele mıntakasının bir şube lsanrn verdiği cevap açrktı: ldetttn?,, 
yapılacaktı~. Federasyon ~uat, En- si de Menem~n~e olup ~oça kazas~, .. - Be~ sözle.~i~~ bütün dünya Salibin Uzerlndeki yazı 
ver,. Il~a.mı,_ ~.e?'~uh, Raı!, . Rıza Emralem, Alıaga, ve yenı Foça nahı· ~uvace~e~ın~e soyluyoruım. . .onun i- !sanın üzerinde can verdiği salibe• 
H~ht, ~ırıncı mul.azım Muhı~tın, "1!a· yeleri ve Karşıyaka nahiyesinin ba çın benı ~!~~ıy~~le~e ne dedığımi sor.! Romalıların adeti üzere (1), yazı yat· 
1?1' Adıl ~e harbıye mektebinderl Ha zı köylerile 52 köye şamildir. Mücade İsa, bu ~o~u bıtıı·~ıkten so.nr~ Y~hudı- mak lazımdı. (2) Mücrimin adı, suçu, 
hm bey~erm bu ~atte hazır .bulunma le kadrosu kıymetli doktorlarımız _]erden bırı ~n~ ?ır tokat ındırdı ~e: bu yazıdan anlaşılırdı. (3) Isa içiJl 
lannı rıca ve musa.bakaları ıdare ve d Aı· R' Be . . t'l 4 hh' - Sen kabını azama neden böyle yazılan yazı da şu 1·di. · 

· 1 · · bild. k ·· an ı ıza yın rıyase ı e sı ı- . . . 
mütaleaları netıce ennı ırme .u;e ye memurundan ibarettir. Bu yerler- cevap verıyorsun? dedı. . "Bu (4) Yahudilerin kıralı Nasıra· 
re şu zevatın hakem olduklarını ılan d tın d if 

1 
.. 1 lsa tekrar cevap verdı: lı İsadır . e sı a an ş ayap o an yuz erce . .. . .,, 

etmektedır: b ta h··k~ t' . .1 .. d 1 1 - Fena bır şey soyledımse fena- Yuhanna incili (5) ile L'O.ka ineni• 
Ü k 1. i t k it . d as u ume ımız ı e muca e e ıeye 1 - h d~ t' 1 · ·· .. ıed· T r o ımp ya om esı azasın an . . . d . ıgıma şe a 'C'L e . Yl soz soy ımse ne göre bu sözler İbrani, latince ~t 

H b' harbiye mektebi iskrim mual tının kıynıetlı oktoru ıle arkada~ları ne diye beni vuruyorsun? y · ' · • . f a ıp, d t kk" • ti · unanea ıle yazdmış ıdı. thtımal k 
ı· · Şakir ltalyan iskrimorlarmdan na son erece eşe ur ve mınne erı Kahinler lsaya yapılan bu mu- .. · 
ımı ' . . . . ' bundan maksat, Kuduste yaş•yan -ve 

R. Belleyrini makine mühendisi Mr. nı her zaman ve her vesıle ıle ızlıar ameleden memnun olmadılar büyük ht J'f ı· 1 1 k b' ... d · ' rnu e ı ısan ar a onuşan utun ee-
Nadalski, Udvardi Tebor. etmekte ırler.. kahin Annas şahitleri dinlemek istedi. maatlerin hadiseyi a.nlamalan .di 

lzmir sporcuları hakh ı Heyetin, mart iptidasından beri o- Bll1lların çoğu onun mabedi yıkmak Yuha.:ına incili bu yazıyı ~e~d 
ı . Iarı f derasyonu pro- lan faaliyeti ~a!<kında elde ettiğim istediğinden ve ye!'lisini yapacağını bahsederken inanılabilecek birkac söı 
zmır sporcu e hl t b'ld Y .. l d•Y• d b hse '1 J 

tesfo etmişler. Milli takıma yalnız Is- ma ma 1 ı .. ırı orum.. . . soy e ıgın en a tt.i er. söyler. Bunlara inarulabilmesinin se-
tanbuldan oyuncu aldı diye .• lzmir ta Sıtma mucadele heyetının Mene - Annas _lsaya bakara~ sordu: bebi, onları uydunnak için lüzum ;ıu• 
krmlarının milli takıma alınan men kasabasında bir muayenehanesi - D~gr~ mu bunlar· . Junmadığıdır. Bu sözlere gön~, yahu• 
oyuncuların her hangi birine tefevvuk vardrr. Bu muayenehanede her gün Isa hıçbır eev~p vermedL . diler lsanın haçma bu sözlerin yazıl· 

.. 1 bil' Fa.kat b' bahta .. y1 k d h t 1 Annas ona hır sual daha ırat et· .ti .1 k 1 R eden uzvu 0 mıya ır. ız mm- sa n og eye a ar asa ar mua- masını ı ra.z ı e arşı aıruşlar ve O" 

taka reisi beyin bu protesto haberine yene ve tedavi edilir. Şimdiye kadaı: ti: S 'h . . ., ma valisine müracaat ederek bu yaıl 
d. y. "" 1 . t t - h . . - en mesı mısın. 1 h. d .. .. l . 1 1s b ver ıgı ceva..,.., zmır pro es osunu 199a0 asta muayene cdılmış ve bun - 1 b 1 d d y b' a ey ın e soz soy enuş er, a.nın a' 

haklı çıkaracak mahiyette bulduk. Jardan 2700 hastanın dalak1ı olduğu saed,. uSsu
1
a. e os bogrdu ıkr cevakp çı üzerine (Yahudilerin hükümdar• verem ı. ua ın ceva ın an açnıa t _ . .. 

Hamdi Emin bey: "Biz Balkaniyat teşhis edilerek tedavilerine tevessül . . d .. ··ndü ve şu sözleri söyledi: ( sa) degil, fakat (Yahudilerin bU• 
•• •• •• •• ıçın uşu kü d ld ~ "ddi d ~-A) 

tan döndükten sonra antrenorumuz~ edilmiştir. Tahtı tedaviye alınan has- _ t"ze söyliyecek olursam inan- .. m ~~ 0 ugunu 1 • a ~ en . ~ 
tzmire göndereceğiz,, diyorlar, yanı talar 6410 kişidir. Tedavisi ikmal B i ak lu • sozlerımn yazılmasını ıstemışlerdı. 

y b·ıd· . mıyaca mız. en s ze sorac o r F k t p·ı t h d'l . b .. 
tetkikatın sonra yapılacagını 1 ın· edilerek iyi olan hastaların adedi 5211 sam bana cevap vermi~eksiniz ve be- a a . 1 e ya u ı .erın ~ ıtıra~· 

f 
Yorlar. Neden döndükten sonra da b 1.y 1 ktad B f . b k ak na ehemmıyet vermenuş ve kıtabenııt 

K 
e a ıg o ma ır. u zaman zar ın nı ıra mıyac smız. y . . . . 

On erans gitmeden evet değil? d 110 k'I k' · t . 190_ d t B Ann t oldugu gıbı kalmasını emretinışti. 
a ı o ının evzı ve a a e u cevap, ası memnun e me- Büt•• b be t t ihi h. t-

Bu kadar yıldır federasyona. dahil sıtma iğnesi yapılmıştır. di. Onun maksadı İsayı itirafa sev- .. u~ u . :"~na 1 ar ma ıye 
• d \ b kı·· ı federacn:ronun lstan 1 . .. • 1i .... "' • • ...._ k lk te telakkı edebılırız. Dar iilf unun Emanet1n en: o an u up er '"":" klü ]erin Mücade~au.nta:kaaı tlnhlltnde bn- ketmekti. htıyar allam BYl\KB a - :!!o.1~~ 1..1~:.ı-'i'na \ J:anudllef 

Tatil münasebetile Darülfümın bul dan başkka yeti~l~r~lekı . :nhr lunan yerlerde eskiden ıstma müstev mış ve tSaya sormuştu: .' kıralı) demek yahudi milletine karŞI 
krymet ve uvve nı o çmemış, ' - r b. .d. . d" • b d _ Yaşıyan allah namına ant verı- 1 ilahiyat fakültesi mUderrisleri ta- la meşgul olmamış bounduğunu kabul ı ır surette ı ı, ~ım ı ıse un an yorum Sen mesih misin? Allahrn oğlu bir hakaret teşkil ediyordu. Yahud 

rafından verilmesi mukarrer kon· t 'ş, bununla İzmirlilere hak ver- eser kalmıyarak yüzde 50 hatta yüz ·, bir hükümdar, Romalı gibi putpe ~ 
teranslardan üçüncüsü müderris em~ş1olmuvorm u' de 65 e varan bu hastalık hali hazırda mus1un · 

1
. b t" 1.. .. dayana rest adamlar tarafından salbedilirsf 

N B f d l l . J • sa sua ın u ur usune · b h k h d'l i ·ııt · t• 1-imetullak • tara ın an ey ü ün yüzde 13 gibi ehemmiyetsiz bir nispe· . u ari? et ya u ı er n mı ızze 1 ne 
17 · · k' b .. ·· ı · · · ·· · · madı · · i rih ..ı-- ed~rııı. Onun için ya· mcı yarın ı perşem e gunu l Polis Haberleri te ınmıştır. Bu da gostenyor kı sı~ _ SözU. söyledin! dedi. sın 00 

• a~ .. ' t . 
verilecektir. Konferansın mevzuu .. d 1 h ı· . f 1. t• .. k .. .. ah d'l . ı._ hudilerm Pılete muracaat ederek sil 

----------~-' ma muca e e eye ının a.a ıye ı ŞU· • Bu cevabı butun y u ı en ~r- b .1 . • • t ıe 
"Müsbetçilikte felsefe,,dir. K 1 b • h d • y .. ya u unvanın ven memesını ıs eme 

Bu konferanslar umuma mah- an 1 1 r a 1 S e ranla karşılanacak bir derecededir. bat etti. Isanm m~ih oldu~un~ soy· rinin sebebi, bu idi. 
Kurutulan bataklıklar Menemenin lemesi onların hepsıni asabtleştırmiş.. p·1 t' ah d ·1 t f d Ö9' 

sus olup ilahiyat fakültesi ders- Evelki gün öğle üzeri Sirkecide cenubunda ve 500 dönüm miktarın- ti. tsa burada türlü türlü hakaretle- te .
1 

1 
ebm Y u 

1 :ıd atmra 
1~ ~n g '--

hanesın. d t 17 dedır" (2183) k ı b. hadıse· olmug,tur· On t f d t 1 a nen u arzuyu r e esınm se"" 
e saa • an 1 ır -s • • da Buruncuk bataklığı ile daha vasi re uğradı. u~ .e ra m a op an n bi de aşikardrr. Çünkü, yahudileriıt 

Pertevniyal Vakhndan Halı ambarı k?~darı Alı. ~ğa, a· mikyasta Gerenköy bataklığırun suyu kalabalık onu ıtip takıyor, v-e yavaş tsayı hükümdar olarak kabul edip et 

Şişlide izzetpaşa sokagy ında rap Halilkismiknde bı~ ya:::ı~~:n!:r:~ 1500 metre tulün de aÇ'llan kanalla fle· yavaş ~hağıldairak donu dışarda bekleme- memeleri, (Pilet) i zeırre kadar alıika• 
fmdan do uz urşun a. Y -s • • • d.l · k"' · k yi tercı e yor u. dar etmezdi Bu mesele üzerinde mü• 

Valde apartımanının 3 ve 9 nu· Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. dız nehrme ısale e 1 mış ve amılen u lsanın kendi taraftarları ve adam· · . . . . 
.. · d ı şt . · d nakaşa etmek yahudılere aıt blr ıştı· 

maralı daireleri birer sene müd- Hastanm sıhhi vaziyıeti ıyıdır. Bu te- ru u mu ur. tarı hep kaçmışlardL Bunların ıçın e . ' . . 
1 ·· ·· ı b B kı f l - 1 ı 1 bi · "d' İsa, ıster Davudnn neıshnden gelmıŞ det e ve pazarlık suretile müza- eavüzde kesedarlıkita gozu o an azı u sene şın az a yagmur u o • kaçmaktan utanan ya nız rı ı ı: • . 

d d d y ·· ı h bil b"d tt t f ı bah d ~ d.. .. ·· olsun, ister gelmemtş olsun, bu dil ye e edir. Taliplerin yevmi mü- kimselerin ala.kası bulun ugu soy en· ması ase e l aye e sı ma az a Piyer ki sa a ogru onmuş, ve us- . d . . • 

d 
·· ·· .. k . . . . . k 1.:.:h· . Romalı vah nazarın a liçbır kıymeti 

zaye e olan şehri halin 22 inci mektedir. gorulmuş fakat mınta a dahılınde ya- tadını takıp etmek ıstıyere ruı mı a- ha" d -·ıd· K d'. t D 
1 

• • • d b. ız egı ı. u us e yaşıyan ve a-
sa ı günü saat on altıya kadar Vapurla iskele arasında pılan esaslı mücadele sayesinde he- zamın sarayına gırmıştL Bura a ır vudun neslinden olduklannr iddia e-
lstanbul. Evkaf müdüriyetinde kalarak at11r ya!:8ıa.ndı . men hiç denecek derecede vefiyat vu- hizmetç~. kı~_ .. on.u mabette lsanm ya- den yahudi eşrafından herhanıcisi t· 
Pertevo~.yal idaresine vey~ encü- Dün köprunün Kadrkoy ı~e~esıne kubulmadan geçiştirilmiştir. Bu ba- nında ~~~~ugu~ü ha~r~a~ ve bum;: damı müstelzim bir suç işleseydi, Pi-
mene muracaat eylemelerı. (2535) yanaşan Burgoz vapuru bekçılerınden taklrklara mücavir olan köyler hal· onun yuzune soyle1D11şti. Piyer bu let onun da kim.in nesi olduğunu dil• 

lsbı.bul asliye maiılremesi 4 üneü Halil balat ~tarken muvazenesini kay- kı ile, hatta her sene sıtmadan fazla tiha~ı der~al tekzip.etti ve t~[ı~i~a: şünmiyerek salbederdi. 
hukuk aairesindıen : bederek denıze yuvarlanmış, rapurla vefiyat veren Geren köy halkı da sıt- madıgını soyledi. Pıyer, ayn. tm k Fakat Piletin bu ricayı kabul et-

D ~-'---b 1 k f .. d. . t· isk ... Je arasında kalarak ağır surette d. karşısında kaldığı zaman yemın e e · . . ik. . beb. dah .. h. 
avacı: ..ı..sı.an u ev a mu urıye ı ... _ ma nedir görmemişler ır .• Bu meyan- d k" di memesının ıncı se ı a mu ıın-

tarafından Hırkaişerif camii şerifi it- yaralanmış, Beyoglu hastanesine kal da da köylümüze muntazam kinin tev- ten ~ı ı:: j abaha· doğrulsa- dir. 
tisalinde ~e:hum ~.er mün~cin:ı Os- dınlmıştır. zi echilırnektedir. Pile~i~ di:n:a:bine götürmek Roma kanununa göre, hükümdarlık 
man efendının mukım oldugu bır bap iki şUphell 81Um . d . • ~ yr, iddiasında bulunan ve toplanma ha· 
hanenin lüzulen şagili bulunan mulaa . Menemen merkezın e ıse lagırn üzere aldılar. , . . ıı 
istihbarat kaleminde müstahdem Gattp Bulgurluda demirci çeşmesı karşı- teşkilatı olınadığından kapalı ~ukur- Pilet bu suada, Kudüsün garp ta- h~de ola~ hır cemıyet ta~fından h 
B. aleyhine ecri misil suretile ntütera smda 22 numaralı evde oturan Melek lar açtırılmak suretile pis sular ora- C d k. Herod sarayında "d" kumdarhgı kabul olunan bır adaml!J 
kim bedelat icarenJn tahsili talebile ika hanrm dn sabah ölmüştür. Belediye lara akrtılmıış ve sokaklar taaffün ve ra mp·a1_:. divanıharbi k . 

1 ı. t . tahta oturan bir adam arasmda farlc 
h r h d l ıı:-ı.m ' ıyam e mış, kt ı .. d b h. "dl 

m!~J~natan dfavad arzu ~l~n :e .. ur~ndta tabibi tarafından yapılan muayene e c;irkeflerden kurtulmuştur. 1300 metre bir isyan hareketi vücude getirmiş, tyo u. s~ntn yışı e .~ ~a ıyette ık. 
mul.l'i1şır ra ın an ve 'iz:.u a a ölüm şüpheli görülerek ceset morga . d .. d 1 v d . sa, Zeytındagında hukumdarlık te • 
nazaran mumaileyhin ikametgahının . . . M 

1 
k h h .1 tik salhane arkı a sıtma muca e e yakalanacagı zaman a amlarmdan bı· l'f d"l . d b k b 1 t . ı· 0 

1 lın kl h• nakledılmıştır. e e anım amı e . h"kO t k tl . . A • ı e ı mış, o a unu a u e mıs ı. 
meç-hul bulunduğu an aşı a a a • heyetlııin tes-ebbüsil ile belediye tara- rı u · ıne uvve erıne silah çekmış ~ 
kimlikçe .hak~rnda bir ay müd~~tle ila- bulunuyordu. y fmdan tathi; edilmiştir. Sıtma halen bir reis ile karştlaşryordu. Divanı- h~lde .. I~~ Roma kanuınu nazarmdi1 
nen teblı"'at ıcrasına ve tahkikatın 20 Bundan başka Beyoglunda Kurtu. 1 b' harbin bu adam h kk d Y• bır lıukumdardr. 

· · ,., .. 1 d v ·ı· bütün mıntaka dahilinde norma ır a m a vereeegı t teşrınıevcl 931 muallak bu un ugu ı an luşta Eşref efendi sokağında oturan . . . kı karar malumdu Roma vaJisi (lsa) yı ve sa ile be· 
olunur. madam Katina da evinde ölü olarak vazı~Uedır. He:etı~ çalışkan ve Y Ortalık hen·u··z ag-ar rdu· İsa raber iki kişiyi niçin salbettiğini. mll-

b 1 ı d 3 metlı doktoru Alı Rıza Beyle gayur ıyo · bed k h"· tert• · k 
Matbcmmıza gelen eserler: ~ unmul~~ldr:.v .!aplı ani mutıayenCe e d' mücadele arkadaşlarını tebrik ve te- Romalı askerlerin elinde ttirlü türlü .. e kartlş~ ucumt y Sı~l ettkırelre. 

Holivut mecmuası gun eve o ugu an aşı mış r. ese ı .. .. . . . . hakaretlere maruz kalıyordu. Roma- nıçın a ıam yap ıgını, ı vam u esı· 
a nakı d ·ı ·~ şekkuru hır bor" bıhrız. n·ı nt'çın· yıktırdı<Mnt Romaya · pe Holivut gazetesinin altıncı nüsha· morg e 1 mı:»._.r. :ı- h askerler onunla istihza e~ek için . "'' . ;e ım. : 

sı intişar etmiştir. Güzel resimlen ve başına sahte bir taç ve sırtma sahte r~~~ ızah etmek mecburıyetınde ıdı. 
on altı sayıfahk ayrıca bir ilavesl ile bir hilat geçirmişlerdi. Pilet onun hak , ~ütu?. bu hare~~tleri me~ru ve ~~; 
bu sene Glorya sinemasında gösterile- Afllllµ":nroıJPö~,ııı:~h. ~wm~ffih kındalti kararı vermiş ve karar zabitle htk göstermek ıç~ yahudı millı>tını 
cek bütün filmleri bildirmektedir. Ka- "Ull ;.JL .hı:rll uftı31UuUlı J\JllW1 

re anlatılmıştı. As'kerler,lsayi aiyaset- isyana. iştirakini göste~ek lazrmdı. 
rilere tavsiye ederiz. 19 EylUI Cumartesi saat 9.45 te gaha götürdüler Ve onun salbi için la- (Bıtmedt) 

Tavuk BUyUk temaşah bir Fransız opereti olan zrmgelen hazırlrklan yaptılar. Dayra- 1) Sueton, Domit 10. 
Bütün kümes hayvanlanndan ve M A R K l Z d() P O M P A D U R mı Küdüste geçirmek üzere gelen Si· 2) Yulıanna lncüi (9 - 19) 

tavş.ancılıktan bahseden bu aylık filmini takdim edecektir. Heyeti temsiliyesi başında: Andre Bauge ve Marcelle 1 mon il~. iki. oğlu lskender ve Roııos 3) JJ!arkos (15 - '26) 
mecmuanın 8 inci sayısı zengin münde- Denya, il~veten: (Osvald)tn canlı bir resmi ile perde arasında salonda gramofon ,,,l lsayı gormüşler ve onun haça çıkma- 4) lletta 'incUi (27 - 31) 
ricatla, müteaddit resimlerle çıktı. dinlenecektir. . - sı için yardım etmişlerdi. Bunlar bl- 5) Yulıannp. (19 ~ ~O), 
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- 6 - VAKiT 17 Eylül 1931 

Muğla vilayetinden: 
Muğlada inşa edilecek olan Nafia garajı ile muhasebeihusu 

siye sinema makine dairesinin bakiye ioşaatile üzerindeki yazlık 
gazino, büfe ve hela kısımlannın 9654 lira 37 kuruş bedeli 
keıfile 19 • 9 • 931 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on beşte 
encümeni viliyelte ihalei katiyesi icra kılınmak üzere kapalı zarf 
usulile münakasaya çıkarılmıştır. Ttalip olanların vilayet merkez
lerinde bulunan ıartnamei umumiye ve fenniyeyi de tanımak ve 
hareket eylemek üzere kanunun tarifata dairesinde teklifname
lerini yevmi muayyende teminatJarile birlikte Muğla viJiydine
göndermeleri ve başkaca mulumat almak istiyenlerin Muğla Nafia 
dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur. (2332) 

Sivas belediyesinden: 
Bedeli muhammeni 

J ,i t~ -ı~uo 
Sivas belediyesi için ( üç bin Oç yüz) metre tulünde ve on 

iki buçuk santimetre kutrunda şakuli dökülmüş ıu borusuna 
ihtiyaç vardsr. icabeden mahallere konulacak hava vantozlarile 
diğer teferrüatının eb'at ve eşkfiliJe şeraiti fenniye ve tediyesi 
lstanbul belediyesine gönderilmiştir. Buna ait evrak ve teferrllah 
orada tetkik edilebilir. işbu boru ve teferrüahnın Darıca iıkele
&ine gümrükzüz ve Sivasa kadar ıigortah teslim edilmek ıartile 
kapalı zarf usulile 28 Eylül 931 tarihine müsadif pazartesi ifinil 
saat on beı buçukta ihale edileceğinden talip olanların ıeraiti 
kabul ettiklerine dair evrak ve bedeli keşfi olan (7200) liranın 
yüzde 7,50 kuruş teminatlarile tekliflerinin ihale günü Sivas 
belediyeainde mevcut bulunmaları ilan olunur. (2395) 

3. K. o. Sa. Al. Ko. den J BORSA -------Manisa, Kasaba, Salihli, Menemen, Kırkaj'açtaki kıtaat ve müesse~atı 
ihtiacı için aşağıda yazılı mekQlU kapalı zarf usulile aatın alınaca'dır. 
Şartname ve evsafını görmek istiy~tılerin komisyonumuıa "e taliplerin de 
vakti muayyeninde Manisa Sa. Al. Ko. müracaatları. (254) - 2111 

Cinsi Miktarı !hale tarihi 8aati Yeri 
Bulgur 117400 20-9-931 ı:ı; Manisa \"e ch·arı i~in 
Arpa 667800 ,, ,. ,, ,, • 
Saman 722500 ,. ,. ,, ,, ,, 
Sığır eti 77000 ,, ,, .. ,, ,. 
Sığır eti 52300 ,, ,, Menemen için 
Sığır eti 29500 ,, ,, Ka~aba, Salihli için 
Arpa 325300 ,, ,.. ,. ,, ,, 
Sığır eti 52300 ,, ,, Kırkağaç için 

• * • 
3. K. O. ve 1. Fırka kıtaat ve mUesaesah ihtiyacı için aıa

ğıda yaııh odun kapalı zarf uıulile ıabn alınacaktır. Şartname 
ve evsafını g6rmek iıtiyenlerin her glln ve taliplerin de vakti 
muayyende komisyonumuza ınilracaatlan. (246) - 2039 

Cinsi Miktarı ihale tarihi Saati Yeri 
Odun 650000 K. 19- 9- 931 16 Komisyonda 

• • • 
3 K. O. ve 1. F. kıtaat ve mDessesah ibttiyacı için aıağıda 

yazıh kok kiSmUrü kapah zarf usulile satın alınacaktır. Şartname 
ve evaafanı garmek istiyenlerin ve taliplerin de vakti muayyende 
komisyonumuza mOracaatları. (245)-2038 

Cinsi Miktan ihale tarihi Sati Yeri 
Kok kömllril 330 ton 19-9-931 15 3. K. O. 

••• 
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l !sterlin (lnglllı) 
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~Frank (fransıı 

l.irtt [ ltalya 
o Frank BelçllcaJ 

Drahmi {Yunan] 
Frank l lsvlçrel 
Leva , BulıarJ 

ı Florin [Felemenk] 
ıOKuron [Çekoslovak] 1 

Şılını Avusturya] 
Antalyadaki kıtaat ihtiyacı için/ için fırın odunu ve hamam kütüğüne r Peıeta f lspan)·a] 

227021 kilo un kapalı zarfla münaka- talip çd<madığrndan 22 - 9 - 9:Jl sah ı Rayşmar•IAlmanya] 
saya konulmuştur. ihalesi 24 - 9- 931 günü Fındıklıda 111. K. O. S. Al. kom. ı Zloti 'Lehistan 
per~mbe günü saat 16 da lspartada da hamam kütüğü saat 14 te \'e fırın ı Penaö · Mımlmn 
askeri satın alma komisyonunda yapı. odunu saat 15 te pazarlıkla alınacak· o Ley {Romın:rıJ 
lacaktır. (Şartnamesi komisyonumuz. tır. Taliplerin şartnamesini Kom. da 20 Dinar fYugoslovyıl 

luh~ı 

da mevcuttur.) Taliplerin 18paı:.tada görmeleri ve ihale saatinden evet t.e. ı Çe\-oneç ~e\-yet 1 
S].nop vı" laA )Tetı' d 8J• m"ı en Cl•J·. men 1· nden ·. askeri satın a.Jma komisyonunda §art- minatlarile hazır bulunmaları. (312) Al 91 ~ name almak ,·e mUnakl\88ya girmek ü- (25;';5) M!~~dlye ' Bonı 

zere teminat ve teklifnamelerile birlik • • • Baııkonoı \ hartct 
1 2~ Beheri 25 ıer santigramlık komprime halinde 500 liralık klor 

maiyeti kinin ile yine 500 liralık neosalvarsan 26-9-931 cumartesi 
gilnU ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle mlinakasaya çıka
rılmııtır. Talip olanların Sinop daimi encümen riyasetine veyahutta 
Sıhhat müdürlüğüne müracaatları lüzumu ilin olunur. (2533) 

1 lstanbul BeledJyesl lfitnları : ____ __...._ __ 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 10-21, 3·5, 5-7, 11·13 

13-19, 11·23 numaralı haneler bir seneden üç seneye kadar 
kiraya verilmek için ayn ayrı açık müzayedeye konmuttur. Ta· 
)iplerin şartnameyi görmek için her gün levazım mildürlüğfine 
müzayedeye girmek için bankadan alacakları dokuzar liralık 

teminat makbuzu veya kefalet mektubu ile ihale günli olan 
17-9-931 ptrşt.mbe günü 1aat on bete kadar eucllmeni daimiye 
müracaaUarı. (1916) 

• • • 
Vefada Molla Hüsrev mahallesinde Tat teknelerde 17 odadan 

ibaret 83 numaralı Ekmekçi başı Ahmet paıa medresesi bir 
ıeneden üç seneye kadar kiraya verilmek için açık milzayedeye 
konmuştur. Talipler şartnameyi garmek için levazım müdOrlOğü
ne müracaat etmelidir. 

Mllzayedeye girmek için 31,5 liralık teminat llzımdır. Bu 
teminat ya naklen ve depozito suretile yahut hükftmetçe mute
ber tanınmış bankaların birinden getirilecek teminat mektubu 
ile olur. Bu ıekilde teminatla beraber ihale günü olan 8.10-931 
perıembe günü saat onbeşe kadar encümeni daimiye müracaat 
edilmelidir.. (2542) 

-------------------------------------~-----·~~~-----------~ 

1 Devlet Demlryolları ilanlara ·----------H"}'darpaşada eski istasyon civarında 182, 184, 186 ve 188 numaralı 
dört dükkan ayrı ayrı kapalı zarfla müzayed~ye konulmuıtur.Mü
zayedeye iştirak edeceklerin istasyon müdürlüğünden talep ede-

cekleri husuıi kira şartnamelerine 15 kuruşluk pul yapııtırarak teklif 
edecekleri aylık kira miktarını sarahaten yazmak suretile teklif
lerini havi mektupların elli Jirahk teminat akçeıile birlikte niha
yet eylülün otuzuncu günü saat dörde kadar Haydarpata iılet
me müfettitliğine irsali lazımdır. 

Mnddeti icar yalnız bir sene içindir. (2540) 

te müracaatları. (258) - (2299) 
• • • Çatalca müstahkem mevkii için u}• •--11!111~-..---~-~~-~ 

Bo d Deni lld k' k ta t hay tin yatı aleni mUnakasaya konmuştur. O B U L M .~ C A O 
r ur ve z e ı 1 a • lhale8i 10 - 10 - 931 cumartesi günü 

vanları için ar~~ ayrı ayrı şar~!'ameler saat l:l te Fmdıkhda ııı. K. O. satın l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
le ,.e kapa zarfla l!'unak:ıs~- alma komisyonunda yapılacaktır. Ta- t .ı 1 K 1 l' t•r ı 
Yl_l konulmuştur. ~halele!.• . 19 e~· ]iplerin şartnamesini komisyonunda ~ - - -. - - - - =il -
lül 1931 cumartesı gunü Raat .. . . 2 O E L ı .i] P U T liJ 1 U 
15 te Bordurda saat 16 da Denizlide, gonne~eri ve f~ale sa&tınden evel temı - L- U K liil E -li&i 5-,.., Y 
lspartada askeri satın alma komisy°: natıarıle komısyonda hazır bulunma- 3 O -.- _ _ S ı~ _ u.,ı 
nunda icra edilecektir. (Şartnam~lerı ları. <307> - <2!50l • 4 ı ~ ı rlJ R_ 11 ~ E_ ~ A 
komisyonumuzda mevcuttur.) Talıple· 5 11 ilJ K A K U L E lfl 
rin şartnamesini almak ve münakasaya Çatalca Ms. mevkii için şeker kapa- 6 O p E R IA 1-6 R riil RE 
girmek üzere lspartada mezkQr komis h zarfla münakasaya konmuştur. lha· - . _ 17 -ı,=- __ l!!J _ -tF.r 
yona müracaatları. (256) - 2113 le9i 10 - 10 - 9!U cumarte i gtlnü sa- 7 R U S (11\. Ö L E lilı.S, !I!! 

• * • at U,5 da Fmdıklıda 111. K. O. Sa: Al. 8 T-IJ S U ]f E- T- IJı i 
Borsadaki k!taat hayvanatı ihtiyacı komisyonunda. >:aprla~aktır. Tahp~~- 9 i( iii'ı S ı[- L- ı&ı 111 rii1 A 'ıE 

için 238000 -lcılo arpa kapalı zarf u- rin şartnamesını komısyonumuzda ıor -~ ı_ ~ __ 191 __ 
sulile münakasaya konulmuştur. lha· meleri ve ihale ~aatinden e'\'el teminat 10 i [iı!IJ M E R C i M E I~ 
lesi 3 - 10 - 931 camarteal elimi sa larile komisYoaumuzda hazır bulun. ı ı - - - - - -X fA, 
·at ı~ te ..,..pınacınrti"• Tallpteria prl •alan. (aM) - (2549) 
name suretini Borsadaki fırka satın * * * Evvelki bulmacamızın hal,. 
alma komisyonunda~ almalar~ ve iha- Dördüncü alay için bir aşçıya Jü. Jedilmış şeldı 
leye vakti muayy~n!nde ~t~mınat "' zum olduğundan beğenilip alınmak şar 7 10 1 
teklifnamelnile bırlıkte) ıştırak etmek tile talip olanların Osküdarda Selimi· 1 2 3 4 ~ tı X 9 1 
Uzere mezkQr komisyona müracaatla- ye kşla.sında mezkQr alay kumandan- 1 llJ ı. itil 
rı. (2386) • • • lığına müncaatları. (30:>) - (2548) 2 - - -ı-- [i liJ - -
. . K~sta~onudaki kıtaat ihtirac1 için Çatalca müs:a:ke: mevkii için un 3 = = llJ - = il _ = = = {j 
ıkıncı nevı un kapa11ı zarf~a müna.kRs_a- 23 _ 9 _ 931 rarşamba günü saat ı.ı 4 [iı 
ya konulmuştur. halesı 28 eylül 931 " • s Al K - ı-- - --

azartesi günü J{astamonuda askeri te Fındıkh~a 111· K. O. a. ~ 0~· S ' __ _ [i ~1 il 
!atın alma komlsvonunda yapılacaktır. da pazarlı~!!'- alınacakt!.r. Ta.1.ple.~n 6 iJ Ilı ~ı 
Taliplerin şartna"me almak ve münaka şartna~esını kom. da ~ormel~n ve 1 a - _ - _ _,_ 
san girmek üzere teminat ve tek1ifna· le saatinden evet temınatlarılc .,~om. 7 liJ __ lj _ _ _ _ _ fi 
m~lerile Kastamonuda mezkQr komis- da hazır bulunı;ıaı:n~ (30 ) - (_.,.Jl) 8 ıiJ _ _ .!ı ___ liıl 
yona müracaatları. (274) - (2207) 9 - 1 [I 

• • • · Çatalca müs. mevkii için fasulya a: H -,- - _- liil. - liil -- - -- _-
Farkı ffatın ifayı taahhüt edemi· leni münakasaya konmuştu.r.. lhale11ı l!!l ı..ı 

yen 1\f.s. hide ait olmak üzere aleni 10 1. teşrin 931 cumartesi gUnü saat !4 l 1 • -.ı • ii '9 
münakasaya konulan on ton motorin te Fındıklıda K. O. satın a.lma .komıs-
vağına taİip çıkmaıhğından 20 . 9 • 9~1 yonunda yapılacaktır. Tahplerın şart Bugünkü bulmacamıı. 
pazar günü saat 15 te 3. K. o. S:ı. Al. name ve nümunesini komi~onumuz- Soldan sağa ,.e yukardan nşafı; 
J{om. da ihalesi yapılmak üzere bir da görmeJ!ı i ve i~ale saatınden evet ı - Tuh.aflıtc (7) 
Jıafta müddetle talik edilmiştir. Tn· te1ninat1arıle komısyonda hazır hulun 2 _ Gurur (6), temiz (S) 
tiplerin şartnamesini ,.e nümunesini malan. (309) - (2552) 3 - Mısır padişahı (2), Ra'nın ak· 
görmek üzere ihale saatinden uvel si (2), Eğlence (4). 
Kom. a müracaatları. (301) (2521) 

* • • ZA YlLER 4 - Kör (3), lstanbulda bit 
Kapalı zarf usuliJe ihalesinin icra I semt (7) 

kılınacağı evelce ilan edilen 390,147 ki- Rami 33 ilk ınektebinden a • 5 _ Kötü (G) 

lo samana ,·erilen fiatlnr haddi itidal- dağım tabadetnameyi :uyi ~t!im. 6 - Et (2), Elbisenin ayak kıt-
de görülmedi~inden 19 - 9 - 931 cu· 1 i d skısıntn 

11; 16 d Yenisini a aca ım an e mı (4) martesi günü saat a pazarlık su · 
retile ihalesi icra kılınacaktır. 'l'nlip. hllkmli yokt~r. (1683) 7 - Otuz gün (2), Yazan a let (5) 

.. .. •. • • . . . .. terin şartnamesini o~umak ve pazarl!· 116 No i\lehmct 8 - Yumurtanın bir çeşit pişirl• 
Hay~~rp~fa k?mur tahmıl ve tahlıyeımın kapalı zarfla muna· ğa iştirak için y~ı mnkQ~~a tenu- leni (3), Bir dns peynir (3), 

k_uaıı 5 bırıncı te§rın 931. J?a2arteıi günü saat on bette idare !1'«:.rke- natlarile hirlikte Kom. a muracaatla k V J\ K iT 10 ~ 9 - Diri (3), Berbat (6) 
zınde yapılacaktır. Tafaılat Ankara ve Haydarpafa veznelerımızde rı. (302) - (U~) • • ıo - Oldukca (5), birdenbire (~) 
beter liraya satılmakta olan tartnamelerde yazılmaktadır. (2518) Kayseri ye Sivas yolundaki p~,-- - K Ü (l ük il an 1 arı · I 11 - Eski c.i> 

1 b l E k k M il
• k · b• d yonlarla Ef'kerede bulunan kıtaa~. ıh· 111 ı~ U ~ .. 1 -----1-L-AN ___ _ 

Stan U r e Ua }ffi file te Jll en: tiyacı için ekmek kapalı za;fla mu~a: ~ Her gun nc~rolunur ==.ll!il!.: O I b k d • 
kil.Saya konmuştur. lhalesı 1 t teşrını aman ı an asın an. 

26 eylül 931 cumartesi: Sınıf-3 Fizik ve kim ·a smıf·4 ri azi e e'•el 931 çarşamba ~ünli saat U te Mis febrlkeaı mUstahzeretı O~manlı bankasının GalatL Ycnlcaır.1 
" S f 4 · • . . ~ ' . • y y KnYs eride A. Sa. Al. Kom. da ya;n1a l\~lonya, lhanta, csııns, diş macunu ve Bcyoııu dcvairi, Musc\'ilerin .. Yom 

27 eylul 931 pazar: mı - tar .. ıhı ıhmler, ıınıf • 1 rıyazıye. 28 c"'k.tır. Taliplerin c:artname alm:tk n 1'ipur ,. bayramı miınascbetilc Eylülün 
3 S f 4 t b .. yağsız krem, podra, gliserin sabunu ve eylül 9 1 pazartesi: anı - a ııye, S - 3 riyaziye, S- 2 nebatat münakasaya ı:?İrmek üı~re temin~t ~e 21 inci Pazartesi günü kapalı bulunacaktır. 

29 eylül Salı: Sınıf-1 Türkçe ve din, S- 2 Fizik kimya ve din. teklifnamek rile Ifarcerı\·e meık(U.,':..~~ briyantin. Mis müsıahzcratını bir defa İLAN 
30 lüı 931 b S f 2 Tü k mi~"ona mürıwrnthm. (!Ul) - _ . .,. tecrübe edenler daima ve dalma ondan 

ey çarşam a: ım • r çe. · * * • ıyrı!mazlar. Her )erde bulunur. (1656) Osmanlı bankasından: 
1 - ikmal imtihanları yukarıki cetvele göre yapılacağından Hava kıtaatı k in toka: hü~ ük ,.f Osmanlı bankası gişeleri, Fylülun 

ikmali olan daimi talebenin 25 eylül cuma akaamı mektepte kikiik kopça maden kemıkt ' '
1
e. mt at ı, ar1yorum 16 ıncı çı"'amba gününden itibaren ıs·an 

Y "ğ f ··· -akara -0 a sa en d ı d bulunmaları. du me. erme1!u~: d "' • ihıt.ret on üc 1'ahsilim Hsedendir. Fransızca da ahire ka ar, zirdt muharrer saat er • 
muşamba mu ,ana an . bT F b 'k ğ açık bulunacakur : 

2 - ikmalsiz talebenin de 8 teşrinievvelde mektepte bulun J< alem malzeme 23 - 9 - 9~1 ÇRr-:ım- ~ ıyorum. a rı a, ~~ aza veya ı _ Galata merkezt ldereal 
maları ve daha evvel mektebe gelmeleri lüzumu ilan olunur. (2539) ha günü sakat l? te Fnınddaıklıpdaaz!~t •. Kıa· hır idAadrehanes~ekça~~bBılaJııri~. f 't ve Yenlcaml %ubealı 

isatnnbl Maarif müdürlüğünden: 
tik mekteplerin kayıt ve kabul ınuamelesine 15 Eylül 931 ta

rihinden itibaren başlcmmışhr. Çocuk velilerinin doğrudan doiru· 
ya mektep idarelerine müracaatları ilin olunur. (2495) 

o. Sa. Al. omısyonu " reı: ır e~ rue ı ute· E d. d S 10 6 k d 
nlınacaktır. Taliplerin nümune ve linde lbrahim. yamı a ıye e : aat an 1 ya a ar 
~nrtnamesinl komisyondn ~örmeleri llllll I Pazar ı:ünlcri Saat 10 den 12 ye kadar 
,.e ihRlc ..an tinden evet temin:ıtlar11e Hl il - BeyoGfu 'ubesl: 
k · d ı. hulunmal'"r '"l:'I) E'.·amı adi~·cdc. Saat 10 dan 12 burıııı-ı ·omı~y-on a ııaztr 0 

• ··' l Sah'b' M h A ı j ,.. 8 
c 2;;~::ı) l ı: e met sım, umum k&dar. 

ne§riyat müdürü: Refik Ahme& Saat 14 den 16 ya hchr 
VAKiT Matbaa11 Pazar günleri : Saat 10 dan 12 ye kadar 

* "' * 
Çatalca mli8tahkem Jffvkii ihtiyacı 
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ASRİ NAKLİYATIN ŞAHESERLERİ 
Zamanımızın Transatllntiklert, urt denlı naklıyatı sahasında 

beterin elde ettiği en yüksek bir neıı cenın tim~lidlr. Kara 
nakliyatı ehemmıyetçe deniz naklıyatından aşağ\ kalmaı : ford 
Kamyonu da. be~eri)·etın en büyük mu~külünün halli lçin tatbik 
edıfen müteklsıf fennJ bir teıkıkın mahsulüdOr ; bu müşkül, da
hil! seyrüseferin daha ucuz, daha &eri ve daha tehlikesız yapıl- . 
ması mes"desıdır ford kamyonunun imalinde kullanılan usulleri 
. ki bu usullerin tatblkı ancak, hf'nüz bır defa ertşılememış dere- ' 
cede vasi menbalarla iyice inkişaf etmı* ltnnl ıaha.rrı)•aı ı ehnde · 
tutan bır teşl<illt için mümkündür • telkık edtrıc.tnlz, bir ford 
ile asgari bir bedel mukabil inde azami b ı r kı r meı elde edebif· 

meniıin sebebini anlarsı nız. 

UNCOUI 

·. I 

Samsun vilayetinden 
1 - Havza: Köprü yolunun 3+500 kilometresindeki Şabaafi 

kiSprüsO tamiratı müzayede, mOnakua ve ihallt kanununa tev· 
fikan eylOIOn yirmi ikinci salı gOnG aaat on beıte kapah zarf 
uıulile ihale edilmek üzere milnakasaya konulmuıtur. 

2 - Bedeli keşfi 5400 bet bin d6rt yOz liradır. 
3 - Mlinakaaaya iktidan maliaine ve biisnil haline itimat 

.dilenler ve evsafı kanuniyeyi haiz olanlar ve tamirabn devamı 
mUddetioce mllbendis veya liyakati fenniyeai Nafia batmUhen· 
dialiğince muaaddak bir fen memuru istihdam edeceğini vesai\de 

emin edenler dahil olabilirler. 
4 - Talipler mezk6r kanunun 6 ve 7 inci maddelerine tev· 

flkan teminat vermekle mecburdurlar. 

• S - MOnakaAya iştirak etmek iatiyealer teminat mektuplarını 
~ı~ z~rf derununda ve miktarı tenzilltlarını aynı zarfın içinde 
ıkı~ı kapalı zarf derununda pullu ve imzah oldu"'-• halde tah • 
., fı " . 1_ •'" nr 
ve e~as za~ _n u:zerı miinaKasaya dahil olduğu it zikredilmek 
ıurehle sahı~ı tarafından mühürlenmiı veya imıa edilmit bulun· 
duğu halde ımza mukabilinda Vilit Daimiye EncOmenine teslim 
edeceklerdir. 

6 - Şartname ve evrakı keşfiyenio birer suretJeri İstanbul 
Vj:ayet Nafıa başmühendiıJiğine g6nderilmiıtir. 

7 - Münakasaya iştirak edecekler şartname ve evrakı keş· 
fiyeyi görmüş ve mündericatına ittiliğ hasıl etmiı ad ve itibar 
olunurlar. 

8 - Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta muhtardır. 
9 - Gaıete illn ücreti ihale, pul ve ıair masarifi talibine 

aittır. 

. 10- Talip olanlar ve daha ıiyade tafıiJ•t almak istıyenJerin 
.. ıayet baımübendisliğine ve Daimi encümen lıalemine mOracaat 
eylemeleri ilin olunur. (2333) 

Ç~nakkale jandarma satın alma 
komısyonu riyasetinden: 

Müddeti ihaleye vaıı tarı"bı· 'b 1 ı a e tariııi ve gUnO 

2
2
4
4 10~9-931 3·10-931 cumartesi ekmek 

11-9-931 4""10..~31 pazar et 
24 12-9-931 5-10 931 pazartesi Sade 
25 14 .. 9.931 8-10.931 perwembe Arpa 

1 - Çanakkalede 1,3,9,10 numaralı mekteplerle jandarma 
1*ıtanesinin efrat ve hayvanabna tarihi ihaleden 932 ıenesi 
ağustos gayesine kadar bir senelik iaşelerine muktazi erzak yu
kanda yazılı tarihlerden itibaren 24 ve 25 gUn milddetle kapah 

zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 - iıbu erzakın ihaleleri yukarıda yazılı tarih ve günlerde 

zevali saat 9 da viliyet dairesinde icra kılınacağından ihaleden 
evvel 9 numaralı mektepte Çanakkale jandarma aabn alma 

komisyonuna müracaat eden taliplere derhal ıartnameler verilir. 
3 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri teklif· 

nameler ıartnamedeki ıerait dahilinde verilecek fiat yazı ve 

rakkam iJe okunabilmesi için açık yaıılacakbr. 
4 - Bedeli mubammeneleri zü:zde 75 temienab muvakkatesi 

undık makbuzu veya hükumetçe maruf banka makbuzu kıymeti 
mubarriresi üzerinden istikrazı dahili tahvilitile borsa fiatlanndan 
100 de 10 noksanile sair esham ve tahvilltın teklifname ile 
birlikte ikinci bir zarfa koyarak komisyona birer makbuz muka· 
bilinde verilecektir. (2436) 

lnegöl hukuk lıa»lmllğinden: E 
tnegölün Mamure kariyesinden Ali rzı·ncanda 12 No. lu Osman oğlu Hasan karısı Halime ha· 

nım müddeialeyh kocası kariyeden a-
tik (39) numaralı hanede Ali Osman Jandarma efrat mektebi ftdft }ftğft d oğlu Hasan aleyhine açtığı gaiplik da· m r D eDI 
vasından dolayı cari muhakemede ın·üd 1 - Mektep efradının senelik ihtiyacı olan aıağıda cim ve 
deialeyh kocası Hasan 30:) doğunılu ef miktarları yazılı 43 kalem çe9itli erıak 2-9-931 tarihinden 21 .. 9.931 
rat meyanında harbi umumide a~k~re b d f 
sevkolunarak elyevm g't!lmediği n ha- tari ine müsa i pazartesi gününe kadar isimleri bi:ularanda 
yat mematından bir malumat ıtlına. gösterildiği veçbiJe lrapaJı zan Ye aleni USUIİle 20 gün müddetle 
madığını iddia eylediği cihetle türk mUnakaıaya konulmuştur. 
kanunu medenisinin 22 inci maddesi mu 
cibince Hasan ağanrn hayat ve mema- 2 - Münakasaya İftİrak edeceklerin tarihi mezkOrdao itiba-
h hakl)Jnda malumatl olanların bri ren bedeli muhammenin yüzde 7,5 nispetinde teminatı muvak• 
sene za~lınd~ mahkemeyi haberdar •Y kate x ak,.aıı veya kıymeti muharreresi üzerı·nden ı·ıtikrazı d-Lı·ıı 
lemelerı aksı takdirde kanunu mezktl- .,. U1 
run 31 inci maddesine tevfikan hakkın tahvilltı veya borsa fiyabndan yüzde 10 nokaanile diğer milli 
da gaiplik kararı Yerileceii ilan olu- eıham Ye tabvillbn malaandıklarına teslimini havı makbuz Yeya 

nur. bank kefaJetnamtsini hamilen 21·9-931 tarihine müıadif pazar-
/negöl hukuk luıkimllğinden: t · 1 l 9 lnegölün CU111a mahallesinden Ya- eaı aa ı ıilnleri 6ğleden evn saat dan 12 ye ve 13 ten 

kup oğlu Süleyman müddeialeyh ma· 15 e kadar Yaki istizan• binaen ibalei katiyeai icra kılınacatın· 
halleden 161 nuımarah hanesinde mu- dan bu buıuıta iıabat almak iıtiyenlerin bergün komiıyonumuza 
kayyet Yakup oğlu Yakup aleyhine 
açtığı gaiplik davasından dolayı cari müracaatlar Hin olunur. (2320) 
muhakemede müddefaleyh pederi Ya- Kilo Cinai 
kup 307 doğumlu efrat meyanında Hal 205312 Ekmek 
kan harbinde askere sevkolunarak el· 
yevm gelmediği ve hayat ff mematın- 57031 Sıjır eti 
dan da bir malQmat alınamadığını id- 5000 Pirinç (Yerli) 
dia eylediği cihetle türk kanunu me- 12000 Bulpr 
denfsinin 32 inci maddesi mucibince Ya 4600 Sade yalı 
kup ağanın hayat ve mematı hakkında 
malumatı olanların bir 8ecıe zarfında 10000 Kuru faaulya 
mahkemeyi haberdar eyleJIH!leri :ıkai 4000 Nohut 
halde kanunu mezkQrun 31 inci madde 2000 
sine tevfikan hakkında gaiplik kararı 9000 MMake_::rnamek 
verileceği ilan olunur. •""' 

lnegöl hukuk hakimlliilukn: 5000 Patateı 
Mezit karfyesinden ()ıner bey zade 2000 Taze bakla 

Sami bey vekili Mütif s. ve Muzaffer 2000 Bezelye taze 
beyler müddeialeyh Yenice mahalle- 5000 
sinden idris ağa zade Mehmet Nuri Bamya (taze) 
ve Mehmet Şükrü ~ Raşit oğlu Fahat 2500 Un 
efendi n Bursanın Baydın köyünden SOO Nifuü 

Münakasa usulü 
Kapalı zarf 
Aleni 

" 
H 

.. 
" 
" 
" 
" 
" .. .. 
n Ali Rııa efendi aleyhlerine müşterek 3000 

bulundukları Jnegölde sinema şirketi ince teker ,. 
yevmiye ziyan görmekte olduğundan 3000 Cekirdekli kuru UıDm 
feshi hakkında açtığı davanm müdde- 4500 1uz " 
ialeyhmanm gıyaplarında cereyan e- 2000 Kuru en'k " 
den muhakemede me7Jktr einema şir " 
ketinin feshine ve taıtfiye ınemurl~n- 2SOO Zeytin tanesi 
nm tayinine kara verfliip tasf1ye 75 Çay 
memurları da tayin edtlıniş olduğun· 2500 Tulum pe-i.i 
dan mezkur sinema şirttetjndt alaka- r-· 
dar olanlarla şahsı satislerin bir ay 5000 Kur\ aotaa 
zarfında tasfiye rMmurJ'.lrına müra- 3000 Jıp-k 
caatları ilin olunur. 5000 Lahana 

lıtanbul -ikinci kıta rtııer'ıurluğun· 200 Karmııı biber 
dan: 

Bir borçtan dolayı ınaheuz ve satı- 5000 Puasa 
şı mukarrer müstamel dökme soba, 350000 Odun (batiı mqe) 
sandalya n masa ve 8air yazıhane ta· 6000 Gaz yaln 
kımı Sultan hamanunUı Kendros ma· •· 
tazasında 20 - 9 - 911 tarihine mii· 16972 Arpa 
.. dil pazar günü saat 9 - 10 da bil· 8760 Saman (d6jen) 
mUzayede satılacafından taliplerin 10950 Kura ot 
mahallinde hazır bulunacak memuru· M taf ) 
na mıüracatlan ilin olunur. (16)2 2100 Saban (Hacı UI a ,. 

5000 Saloz kabağa 
lıtanbuı ikinci icra menıurluğurı· 5000 Tue fa1Ulya 

dan: 1000 Semizotu 
Mukaddema Beyoilunda t'erikö-

yündt> bilezikçi S()kağmda cedit 14S 2000 Taze kayıaı 
numaralı hanede mukim iken halen 3000 Pazı 
Sırbista.nda bulunup mahalli mezkur 2000 Dut pekmezi 
daki ikami!tgihı meçhul bulanan ~ıı·p 3000 Yetil domatu 
devleti tebaasından Vasil ve Petro e- 1000 SaJp 
fendilere: 5000 Patlıcan 

it 

" 
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" 
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" 
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" 
" 
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" 
" 
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•• 
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" 
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Dlmitraki ~fendfden istikraz 3000 Kırmızı Domates ., 

Sıra No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
l2 
ıs 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2S 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

u3(). 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

e~'!'it oldutunuı mebaliğ muka· 
~l_ınde mumaileyh '·efaen ferai - Jıtanbul ı Uncll icra menwrluğurı. lıtanbul b-ln<'i icra menwrlllJJıın· 
~•ten pyian mutasarrıf olduğu -,. • 
nuz Beyoğlunda Feriköyünde bilezik dan: . . dan: 
çi 80kağında atik 46, 48 mükerrer cedit Mustafa Mahir bey~n Hatıce hanım Üsküdarda Hacı Hetma Hatun ma· 
134, 148 numaralarla muraldmm emlA· dan borç aldığı mebahğa mukabil lıi· hallesinde Yeni l!IOkakta 14 numarada 
kin tesviy~I deyn edilmemesi hasebi- rincl derecede teminat irae. edilen Ak mu~fm iken halen ikametgahı m~lual 
le alacaklı tarafından paraya çevril· sarayda Çakı rafa ~ahallesınin Davut R•fıka hanıma: 
mesi talep edilmiş ve bu bapta tarafı· pap caddesinde takı 30 yeni 38 numa- Mehmet Hayrettin beyin aleyhinlse 
nıza tebliği icap eden ihbar varakası rah bir bap ha.neni? nısı~ hi~tii 30 ~yüp sulh huk.uk m~hkemesind~R 11-
ikametgahınızm meçhuliyeti hasebile gün müddetle ıhaleı evvehye muza.re· . tıhsal ,.e berayı ten fız dairemıze 17 
tebliğ edilememiş olmakla mezktir em desine ,·ar.olunarak 600 lir~da lalibi l mayıs 931 .t~rihinde takip talebi ile 
ilkin 27 _ 9 _ 981 tarihine müsadif uhd~sinde o!up bu kere yuzde beş tevdi e!:tedıgj ı.ı -. ı_o - 929 ~rih " 

U 
.. t 10 ili 12 d h 11 n zam ve 15 giin müddetle ihalei katiye,929 - ->3 noımaralı ılam macibınce 273 

pazar g nu saa e ma a e . 1• . . .. • · • 
vaz'iyet ve takdiri kıymet lesi milzayedesı.ne vazolunmuştur. Ahşap ıra ıle yüzde on ucrett vekalet n ıll'I 
ifa kıhnacajı malümunuz ~u~me tak kapıdan girildikte zemini kırmızı çini ve masarifi muhakemenin haciz yola 
ve bu baptaki lhbRİ' varakasr:ınu~:bli· döşeli bir taşlık taşlf4(ta ahşap iki a- ile temini istenmiş ve ödeme emrinde 
il makamına kaim bulunmak üzere yak merdh·enle çıılulrr. Bir sola üzerin mübaşiri tarafından verilen meşruhat 
illnı keyfiyet olunur. de bir oda bir mutfak bir hali mutfa. ta ve zabıtaca yapılan tahkikat netice 

---------- - kın ıemini kırmızı çini olup adi ocaklı sinde ikametgahınızın meçhuliyeti ha· 
lıtanbul mahkıf'mei ruılige üçüncü bir kapıyı muhtevidir. Mutfaktan bir sebile tebligat ifa edilememiş oldufun 

hukuk d<ıiı-Y"sinden: methal ile inilir zemini toprak, odun dan bir buçuk ay müddetle ilanen öde 
Müddei İstanbul evkaf nıüdUriyeti n kimUr ko:rmağa maheus bir bod- me emrinin tarafınıza tebliğine karar 

tarafından Abdüsselam mahalle~i11de rum vardı r. Sofada bir methal ile Teril..Hştir. 
Cezariye oğlu sokağında 28 numaralı bahçeye çıkılır. Birinci kahı ahşap istenilen bor~ ve saire hakkında bir 
arsanın mutasarrıfı Dimitraki cf e11di a ~rdivenle çıkrldrkta merdiven altın· itirazınız varsa işbu ödeme em· 
leyhlne ikame eylediği teffiz davası· da bir kömürlük bir sofa üzerinde biri rinin tarafınıza ilanen tebliği ta. 
nın arzuhali müddeaaleY'hin meçhuli· si yilklii fkf oda ve bir hali ikinci kat rfhinde~ ve . bir .a!ın mürurun· 
yetine binaen alelusul ilan edilmiş ve ta bir sofa üzerinde bir oda olup so- dan ılk. yedı ~~ . ıçınde şifahn 
mUdde-ti kanuniye mü~ur ettiıti halde kağa bir şahnişi mevcuttur. Hane llh vey~ tahrıre~ daıreı ıcraya müracaat
da\•aya cevap vermemış olduğu anla· şap ve muhtacı tamirdir. l~:·~t; ;?ı ·~ numa~·al~ . dosya~a be
şılmış ' 'e müddei veki1i tarafından tah Hududu: Sağ tarafı Umer elendi ~- . e 

1~ ıca_p edıp ~~ır~~ edılmedl· 
kikat günü tayini talep edilmesine bl· hane ve bahçetııi ve arka ve 901 taraf- : ~~{ da~~ .kıı k ~eş gun ıcınde teıavi
naen icrayi tahkikat zımnında dava· Jarı harik mahalli cephesi Davut;>aşa Y e medıgı takdır~.e gıy~bın ızda ceb 
n ın 1~ teşrinievel 931 pazar günü saat caddesile mahduttur. Mesahası :~7 rt muametey~ tev~I ve ıcraya de-
14 e talik kılınmış o,'duğun~an ye-mı metre murabbaı olup 4.ı buçuk metre 1 vam. ~lunacagı malu~ ve ödeıM .. emri 
ve saati mezkurda bızıat milddeaaley· si bina mUtebaklsi bahçedir. K'ymeti j ~e~hğı ma~~mına kaım olmak uzere 
hin mahkfımede bulunması veya tara· muhammeftMİ tamamı 2885 lir 1 ılanen teblıg olunur. 
fından musaddak bir vekil gönrlerme· h" ınü · "kta ü 

3 0 ~p, ..... : .. : .............................. -...... -.... • 
.. . ıMeye sıp mı nn y 7Afe onu nı!'- tarıhınde saat 14 ten 17 ye kadar r. 

si )uzumu tebhğ makamma kaim ol· petinde pey akçelerini alarak ~?~ tanbı l d '" d "" ·· · ı mak ·· "il ı · -· - , ı or uncu ıcra memur atanı 
uzere ı • o unur. 5975 dosya numarasile S - 10 - 931 j müracaat eylemeleri ilin olunur. 




