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Sayısı S Kuruı 

yanlışlarım ! Başvekilimiz ismet Pş.nın 
~ezen : hakkı terık A • 

clarülfflaan emini bey, darülfünuna t • t• 
dair yudddarımı okumuşlar mı, oku- ınayı zıyar.e 1 
ma11111lar mı? daha iyi anlaşılmıyor. 

beal• ~nebi . ~üteh~ı~~ar getirerek 2 Eylülde mi yoksa 2 Teş · evvel-btilıblitün yenı bır darülf unun kurmak ' nn 
flkriade olduğumu - ben böyle de . ol k ? 
bir teY yazmamış, söyemiş iken - mJ 3C3 • 
söyliyen muharrire, hakikaten ben öy- Atina 17 (Apoye)- M. Veni· 
le söylemişim gibi cevap t'eriyor: I 
bu fikir cemal hüsnü beyin vekaleti ze os dün Cenevreden avdet et-
zamanında ortaya atıldı, şimdi moda miş ve parlak bir ıurette kar· 
sı geçmiştir diyor. bu cevap tarzına tılanmışbr. 
göre benim yazdığımı okumamışlar M. Venizelos gazetecileri ka· 
demek IAzım, okuyup anlamamışlar bul etmit ve Cenevrede yaptığı 
demek mümkün olmadığı için .. lakin te~aslar neticesinde Bulgar-Yu
başka bir yerde geçkin hocaların nan ibtiJAflar1Dda Yunan buku· 
gençlere tıkaç olduğunu söylediğime 
alt cevap var. demek ki okumuşlar!_ kunun kat'iyyen muhafaza edile-
evet, barem temine dair olan mütnlea ceği kanaatinde olduğunu bil
larımın hem de kat'iyen doğru olmadı- dirmiıtir. 
tını söylediklerine, 65 yaşını bitirmiş M. Venizelos teşrinievvel or
hocaları darülfünunda ne mülahaza talanoda Garbi Trakyada bir 
ile tutuklarını izah ettiklerine bakt- h t k 
1 

seya a yapmağa arar vermiş-
ına okumuşl ar hükmünü vermek doğ- . M V 

ru olur. tir. . eniıelos bu seyahat es-

yanlışlıklar, kat'iyen doğru naımda mühim bir nutuk a6y· 
olmıyan mütalealar- darülfiinun e- liyecektir. 
mini bey buraları teferruattan sayı- M. Veniıeloı, Yunanistanı zi
ror, efkarı umumiyeyi rahatsız et~k yaret edecek olan Türk vekil
istemiyor. bununla beraber yanlışları !erinin, Balkaoyatlarda da hazır 
mı düzeltmek hocalıfını da benden bulunabilmeleri için aeyabatleri
esirgemiyorlar: kendilerine gideraem 
beni ikna edecekler- Ankara caddeci ni 2 teırinievvele talikını rica 
klprtl ile darülfünunun arasındadır. etmittir. 
t•dileri evelki ziyaretimi iade mü- ea,veklllmlzln hareketleri 
ıellefiyetiain fevkında buhınmayor Ankara, 17 (Yakıt) - Başve-
larsa bir JMktup yazmamak, yahut kil Pı. Hı. nin 23 eylülde An
oir telefonla bu tashih zahmetini lh· karadan Atinaya hareketleri ta
dyar etmemek nl9fn. mademli müder- karrür etmiş gibidir. 
n.terimis de meıaleketinrizıe göre ir.ıiş; 
razetecilerlmiz de memlekete ıöı-e de- Balkan bloku 
til midir; kimin kime UstUnlilk iddia Gelen telgraflardan Cenevre-
!lmlre bakkı var? hususile ben bu yaz de, TUrkiyenin Yunanistan ve 
fit'-""" y:ırın, obilr giln gene y:ızabi. Bulgaristanla bir balkan bloku. 
ıtıl& "Biz '8ne111.ıc ltaldmm •iM -l-ll 
••r :r-...a. lllJ'llyebmrt-. nnht telAk- ı.,._ edeeeji n baolıa Romaa-
kilv nrsa buna• •llrtlp sftmealnln yamnda clabil olmam ihtimaliaia 
inini a!mak ilk ince banlann r.ızif menuub.U olduğu aDlafdmak-
ıl def il midir! e- tad A ~· yai haberlere g6re bloka 

riciye Vekiletinin henk mal6-
mab yoktur. 
Balkan konferanSI hesırhklen 

Balkan konferanll hazırbkJarı 
devam etmektedir. Kamisyonlar 
bergOo toplanarak raporlannı 
hazırlamaktadırlar. Kilpttan 
ıonra müteakip celtelerin akte
dileceği Yaldız sara11nda da ha
zırlıklara devam ec:lllmekteclir. 
içtima salonu konferansa ittirak 
eden balkan devletlerinin bay
raklarile aOslenecek, bunlardan 
birisi balkan bayrai' olacakbr. 

Tevfik Rtıştfl Bey 
Ankarada 

Ankara, 17 (Vakıt) - Hariciye 
vekili ıeldi. istasyonda ismet 
Pı. • dahiliye vekili, jandarma 
umum kumandanı elllDİfeti umu
?1iye mildOrll ee'yıerle polis ve 
ıaodarma müfrizeleri tarafmdan 
istikbal edildi. T e.fik Rnıttl B. 
ismet Pı. ile birlikte pqanm 
1'ötkilne gitti. Baı•ekil Pt- nm 
verdiği öğle ziyafetinde maliye 
ve dahiliye vekillerile beraber 
bulundu. 

Gazi Hazretleri 
Gazi Hazretleri dün akıam 

aut 1;30 & s.1ıar,. mot.,_ 
adalara doğru hareket ye bir 
ceveliodan sonra saraya avdet 
buyu.-mutlardır. 

hem niç:n bu yanlışlann mOnakn- dabal olan devletlerin cemiyeti 
p8I bir dudakla bir kulak arasında akvam meclisinde münavebe ile IP-------------•I 
kalmalıdır? bu temaşa r.aman vere· birer izHı bulunacaktır. Bu blo- •ı 
bilen bir zat ayni zamanı istiyen da- k Sesı 
rillfünun hocaları ile beraber bu:un- uo teılcil edilebilmeıi için Yu-
mıya olsun verebilm1!lidir. ben göste- nanistesn, Bulgaristan ihtilifının 
rilecek yere gelmiye hazırım. meml~ halli lizımgelmektedir. 
ketin saydı irfan adamlarından çoğu- (VAKiT): Atinadan gelen yu. 
nu içinde tutan bir müessesenin en karıki telgrafla Ankara muba
kUçUk hatadan bile uzak kaldığı ka- birimizin bu teJgrafı aramada 
naatinl hasıl etmek şahsi bir saadet- bir tezat g6rd6k. Keyfiyet hak
ten lbal'4!t olamaz. 

• • • kında tahkikatta bulanmaaını 

Kolomp 
(Vakıt)m yeni 

romanı 

Bu Pazar gllntı 
81ylenmiyenlerin yanmda iki söy- Ankara muhabirimize telefonla 

l•ebllea "yanllf,, nn var: ihtiyar ho- 16yledik. Aldığıma cenp tudur: Kerllerlmlz bU nefis tefrl• 
ealann ••çlerin teklmUliiıle tıkaç Ankar•, 17- BqYekil Jamet karı <Vakit) sa,tfalannde 
~ •wtfnf eöylemftim ! ihtiyar ho- pqa Hz. DİD aeyabatlerinin 2 herecan ve 111•rakıa takip 
:alan harlı tarif biloe söylemek kay- tepinievvele talikı bakkmda Ha- •deceklerdlr 

dı~~hn~ ~~~-~~~!=~~~~~~~~~=~=~~~==~~~~====~' :: =.:::: ma::=1e:rm1:::~ 1 Dün ıehrimize bir çok Bulgar 
::.Sa'.::; b~ı;.rda. •:=

1
:: ae"'abları geldiler 

da son dakikaya kadar loJwetlerind 
istif ad eyi en bilytik meıDleket .,..zlf: 
bilirim. fakat ne bu h8rmetfm, ne ba 
valif• dar8lf8naaun ba&iln es ,... 
şın4an 90nraJdler elinde bıraktrtı kUr
sülerin hiç birine hiç bir istisna ol
malanzın, ecnebi delil tflıt.. eftt 
tflrt - hoca buluna.ınıyaeafı id· 
diumt telkin eden bu görti§te beraber 
olma.mr Jcap etmeL 

darülfil1lan elbette bfr hoca ffldfi'. 
ben dariHfünanda hocalık edenlerin 
maddi vaziyetlerine alAka11 ömUrleri· 
nin sonu ile de tahdit taraftarı de
filim, ancak bu vazifeden daha. yük. 
ıek olan nzf~, tekAmUlflnfl yalnız 
fatta lrDlmadıfımız ilmin hakiki teı. 
cellilerine btkipf imk!nı vermeltir. , ü'.:!:ı:..ı;.;;-.........:.-........ ~""".w...:~~.at..~~a::..;...1.U:;;..:;..;,~~~~!!r.:..:::::~~~--' 

vatana kal'§I vazifemizi saJt veya 
esat beylerin pJuslarına minnettarh
fninzrn, minnet ve hlmıet borcumu
sun htftnde giirmfye alışmalıyız. da
r81ftlınun eild ve el!lldyeeek hoca· 
..._ kaydı Jıayat ile innn v~ 

~ ... 1 imci sayıfıda) 
AaMı tad 

.. hrl~l~e gelen Bule•r ..,,•hlannclan bir grup 
Dan ıehrimize Bulgu bandıralı Çar F erdinant vapuril b · 

Balıar ıeyyab kafilesi gelmiftir. e ır 
Seyyahlar aruında 1abık Bulgar nazırlanndan bazı zevat da 

bulunmaktadır • 

Seyyahlar tebrimizde aç fb kaldıktan aoma Bulgariata 
d6neceklerdir. aa 

Futbol antrenörü memleketine mi dönecek? 

Federasyon reisi Hamdi 
Emin B. le bir mülikat 

Antrenör, milsabakalara iştirakimiz için 
takımın idmanlı ol~uğunu s6ylemiştlr 
111111 takım 26 ErlUlde Sofrara hareket edecektir. Maç 

tarlhl6rl 27,29 ErlUI 1 ve 4 Te,rlnevvftldlr 

Futbol P'ederaarona reisi 
Hemdi Emin B. 

Milli takımımızı yetiştirmek için ge
tirilen İngiliz antrenör M. Pegnamın 
milli takımı çalıştırmakta tesadiif e~ 
tiği müşkülat ve oyuncuların bir kı~ 
mının antremanlara gelmemesi yüzün
den çok müteessir olduğu, aldığı pa
rayı hak etmemesi düşüncesile memle
ketine dönmek arzusunu ihsas t:ttiğl 

yazılmış ve bu haber dün spor alemin
de hayli manidar bir tesir bıraknıış. 

tır. 
• t 

Dün futbol feder&Byono reisi Ham-.. 
di Emin beyi görerek bu haber ve 
Balkaniyat müsabakalarına iştiraki

•miz meselesi ile, lzmirlilerin milli ta
kımda temsil edilmemesi yüzünden et
tikleri haber verilen protesto mesele
si üzerinde görüştük. 

Hamdi Emin B. bu dağdağalı mev-
(Lfitlen B<Jgıfayı çeviriniz) 

Ucuz taksi meselesi 
Belediye daimi encDmenl, bunu belediye 
intizamına mtlnall bulduğunu sUyledl 

" . 
BeTedJyenfn son gOnlerdekl taky1<3atından otobascnterde fOförJer tadar mtlştekf 
Taksi ilcretlerlnden daha ucuza zerine Dahiliye ftklletine müracaat 

yolca tapmak fstfyen şoförler beledi· etmiye karar vermiılerclir. 
ye tarafmdaa iften menedilmeJerl fi- [ Alt tarafı 2 inci sayıfımızda] 

Kıymetli hoksorumuz KiJçOR 
Kemal şerefli bir galibiyet da· 

ha kazandı 

KDçDk Kemal ııe Bunra ran rana 
BokMSrtlmllz Kn~nk Kama! don gece laketing Palas salomm

da Romanya ıampıyonu Bunya ile m k 
b · b" f "k" u arrer maçım yapmlf ft 
anz ır aı ıyetle döğüşerek ma,.. 18 h L •1 k 
T afailltmı 3 .. "" YI enoı e azan ...... 

uocii aayıfamızda ıpor aütununda bulrcabanm. 



!!9!!! 2 - VAKiT 18 Eyini 1931 
zular Ur.erinde düJüncelerinj şöyle an
lattı: 

- 19.12 aeneeinde yapılacak Balkan 
birincilikleri kupası dünya birinciliği 

Ucuz taksi 
meselesi 

müsabakalarında bir grup te)kil e- O · . 
de Dıı- d k. be 

1 
·ı l f b [ st tarafı I ıncı flavıfadaJ 

r. 1.111ya a ı yne mı e ut ol f e· .. . . · 
deruyonu bu fikirle alakadar olur. ..Şoforle~_ın .beledıyeye . yaptıklar& 
Yegtne resmi maç dünya kupası mü· ~.uracaat ~zenne. meseleyı daimi en
B&bakalandır ki bu müsabakalar grup cume~ tetk~k ~tmış ~·e ~elediye reiı;i 
man tarzında yapılmakta ve bunla- muavını _Ha~ıt beyın ımza.~ile müra
nn birisi de Balkan grupu olmak üze- caat sahıplerıne cevap verilmiştir. 
re ayrılmış bulunmaktadır. . Bu cevapta "dolmuş Baldan usu. 

Balkan kupası namile maruf olan lünde m.unyyen noktalar arasında mu
bu grup içinde me,·ki almamız f ederas a~:yen fıat~arla yolcu ta ımak bir ne· 
yonun yegane düşündüğU beynelmilel vı .. otobüs ışletme mahiyetinde görül
temastır. Biz işte bu 932 müsahakala· mu' ve bunun belediye intizam ve İn· 
n için kendimizi hazırlamak fikrinde zıbatına. menafi olduğu anlaşılmış 
bulunuyorduk. bulundugundan keyfiyetin is"afınn im 

Bu esnada Balkaniyat müsabakala k!n olmadığı daimi encümen tarafın· 
rı çıktı. Ve bu müsabakalara iştirak d~n kararlaştınlmıştır . ., denilmekte-

t . d b' . R dır. e memız e ır zruret teşkil ettı. u 
itibarla bu kısa zaman kinde mlimkUn Şof8rlerln cevabı 
olduğu kadar takımı h;zırlamıya ça- Buna karşı şoförler şunu söylemek 
1~. tedlrler: 

Bu iştirakin bir faydası da gelecek - Belediyenin noktai nazarı yan· 
ıııeneki işaret ettiğim Balkan mUaaba- lıttır. Dolmuş meeelesi mevzuu baiı
kalanna iştirak edecek ayni takımlar solamaz. ÇUnkU bi:ı otomobfllere dört 
hakkında yakmdan bir etüt yapmak ki~ ah)·oruz. Zaten otomoblllerlmlz 
olacaktır. de dörder kişiliktir. Ve belediye bu-

Milll takımımızın bugünkü vaziyeti- :a miieaad~ etmiştir. Bizden vergi 

ltaretlen 

MUnaslp görUlmDştOr 
Yeni motbuat kanununun eyi 

taraflarından biri tali oyunlarını 

hiç olmaısa kendi sahalarından 
çıkarmaktı. YeniGün refikım11 
bu güıel yoldan bir kaçamak 
yapmak iıtemiı: Küçük karile
rindcn bilmece halledenlerden 
ibrabim Ef. ye beş lira mükifal 

"münasıp görmüş,. : birer para 

çantasa ·•münasip gördüklerinin 
1iateai bunun albnda: onun altm· 
da do birer mcndıl " münasip 
görülenler,. 1.. 

Bızim sormıya hakkımız yok; 
fakat faraza fU Bandnmadaki 
avukat Nurı B. neden benım kı· 
zıma cep defterı mün11ip gör· 

dünüzde bef hr:ı münasip gör
mediniz? Duğru hallın de mi 
dereceleri var? de1e ne cevap 
verecekler acaba? .. 

ne ıelince, takımtmız her zamankin- u eusa gor.e alınır. 
den daha kuvvetlidir. Dün akşcımki, . Beledfyenın müdahale etmiye ve -
antrenöriin huz•ırile yapı'an içtimada bızt serbeetçe çalıtmalnan menetmi~ . l Ust tarafı ı lncı sıyıtada ı 
her oyuncu üzerinde inceden inceye te· hakkı yoktur. Biz belediye nizamtltı· rı~, .. maaf da verebilir, fakat ktir
atii efk!r edilmiş ve milli takımın Ual na muhalff hareket etmiyoruz. sii_yu .1a~n~:ı bu ünvan n maaş 
kaniyat müsabakalarına iştirak edebi- Eskiden oldula gibi aynf sokaklar m.üstehıkkının. eli?e v~~m~kle ı~ı
leeek bir kuvvet arzettiği neticesine va da ayni terait dahillnde işliyoruz. ~ı.n, hele biziınkı_ gıbı ılerlemek 
nlnn~tır. Otomobillerimiz belediyece muayene ıç~n beşer takatı. Yetı~iyecek bir t.I id iş 

ş· a· 
1 

r t .. h kk d edilerek ruhsatiye verilmifllr. mıye muhtaç hır memlekeıt, bittiği-
ım ı ge e ım, an _renor R ın .. a Hem halk hem 'ofö 1 ne kani olmak bu memleketin istikl>a-

yazılan haber meselesıne.. Antrenor • r er memnun llne hiyanet olur. b h · · k d t 
filhakika oyuncuların muntaz.aman id· Yalnız ş.imdi, etlkiden 80 kuruşa leri k . ses· b yha~ a sını . u re 
nıanlara gelmediğinden mii~tekidir. gittifimiz yere 40 kuruşa gidiyoru1_ a n mu a,>etm ık :. sınd~n a)ırara~ 
Fakat bunun kin de bir takım amiller Otomobfllerlmiz eski olduiu için ser- d mnH!bay:ı, arze 1 e b.ır nevı dtmOf('aı· 

H b 
.. ~h. .. . k •tf d·ı . .,.i O en !r'a ne o ua ılir? 

var. er ırı ır muess~de çalı5an ma)-emız ıamen ı a e ı mıs-.. '" nun 1 k . 
\"e yahut ba it ha~ına ticaret yap:ıa için bu bizi idare ediyor. Ucuz fiatle Başka. mem e etlerın darülfünun-
bu amatör ldmancılardan baıılannın çalrştıtımız gün her otomobil üç tene- l~rı Y~tmış ~a~ırnda tekaüt ediyormuş 
i~leri dolayısile idmanlara gel ·! "ğj. ke benzin aarfederek 750 kuruş safi dıye hız de öyle Yapmışız! siz bafka 
ne kaniiz. Bunların bir kısmı :.:ı id- kir temin etti. Taksi ile çalıştığımız memleketlerde 70 Yaşına gelmls lrısan
manlara muntazam gelmemiş olmakla günlerde bir teneke benzinden beş l:ra ların sayısı nİSPttile bizdekilerin nis
bernber gerek bu def.t m11lıtelif fırsat· kazanıyoruz. Fakat bir terıeke benzin petini hiç karşıla§tırdınız. bafkct mem· 
larla yapılmıf olan idmanlar, gerek ni ancak iki günde sarfedehiliyoruz. leketlerde ihtiyarlamış ilim n fen 
e;etce !aptıkları ek11ersislerle anform Belediye bizim çah~amııı1 mils:ı- safhalarını.n bi~e henm çocuk oldu-• 
bır vazıyette bulunanlar takımın e- ade ederse hem halk ıstıfade edecek. ğunu hatıra getırdiniz mi? 
sas )A4rotııunu ıtşkil etlMktedlr. hem yüzlerce toför iŞ9izlikten kurtu- her yerde darülfünun tekaüt 3 ı 

Antren8r tesblt edilen takımın Bal· laca~ 1te ae K'al'a rcl ~a..ilt. &.'\-. hb.41• &O ohnall• fdf; thtlti Y'ktJ 
kaniyat milsabakalanna iştirakimiz te olan otomobillet çUrilıffkten kur- dar çok 'H ~bak ~feı:;mfye mllht:ı
için oldukça klfi idmana malik olduğu tul~cağı i.çln memlebt sermayf!!'i kay- cız n biz o kadar çok yı;ranırır.. da-
na 9erdetmiş ve mevzuu bahsedilen, bedılmemış olacaktır. rülfünunun ne kadar tersine gitiığ'ini 
memleketine donmck anıHiU hakkında . 2000 otontobll 9•r•Jlerda bundan da anlıyabiliriz. bir de dur. 
ne bana tah.san ne de heyete bir jeY 1.tanbulda itllyen otomobillerden muşlar da yaş bahsinin herkes uı,.rin-
IÖylememiıtfr. yalnız Uç yilz e1Usi lttkstllr. Bunlar de tahrik edeceji rikkat hislerinden ıı 

l•111lrlller meaeleat tfmdiki taksi fiatlanndan ucuza çalı· tifadeye kalkıyorlar. ve bununla mem-
Balkanlyata ittirak ~ecek milli şamazlar. Geri kalan 1180 otomob'l leketin bütün kabiliyetleri guya da· 

takıma lzmirli oyuncuların alınntıa· ucuz fiatla çalışabilirler. Bunlardan rülfünundakilerden ibaret imiş gibi 
muı dolayısile protestoda bulundukl:ı başka 2000 otomobil de ırarajlarda atıl bir tarafı yaparkt-n bütün memleketi 
n mevzuu bahsedilmiş ,.e Hamdi Emin bir halde bulunmaktadır. batıl"'ıyorlar. hoca mı Yok? kem<!l za. 
beyin bu protestoya verdiği cevabı Jz. Her otomobil vasati olarak 600 lira imi niçin müderris intihap etmiyorsu 
mir protestosunu hakir çrkaracak ma- kıymetinde olduğuna göre 3ıso otomn- nuz? salih muradı niçin unutuyorsu
)tiyette bulduğumuzu dün yazmıştık. bil 2.000 000 lira kıymetindedir. Bele- nuz? alman darUlfünunlarında vaıi· 

Dtin Hamdi Emin bey bir sualinıi· dive son kararile milli servetten 2 feye layık görülen lll'U8taf ner111i ken· 
se ıu cevabı verdi: milyon lirayı mah,·a mahkum etmiş- di milletinin darülfünununda neye yer 

- lzmirden böyle protesto :ılma- tir. almıyor? eldeki nizam bunlan darül-
dfk. Şahsi mütalee.ma göre böyle bir Beledlyeyl dev• fünuna kazanmrya man.i olabilir; fa-
.maele vattt &lamaz. Çtinkü bir m~m Biz hakkımnı:ı M>nunıt kadar arama kat o kaydı koyan ve bizim için en uy-
leketi, defll :muhtelif şehirlerin hatta b azmettik. Dahiliye nklletine mü ıuna ile deilftirtıni)·en kim nY• kim· 
bir şehrin yalnız bir klübüne mensup racaat tadecefi7~ Ümit ediyoruı ki Vl"· ler? 
icbaancıları da temsil edebilir. Mem- kalet bizi haklı bulacaktır. Bu teşe~ benim yanlışım işte bu doı;ruyu 
1eketi temsil için behemehal muhtelif büsümüzden müspet bir netice çık· söylemektir. 
,ehlrlerden oyuncu almakta bir zaru- mazsa belediyeyi dan edeceğiz ... 
ret yoktur. Soförler teevUn sandıAı 

Akdenlzden Tebrlze 
demir yolu 

Hamdi Emin be;>in bu sözlerini yaz Haber aldığımıza ıöre &KUZ ifatla 
malda bunları kabul etmlı oldutumu· yoleu tapak i8tiyen 90förler arala
zu lpret etmit olmuyonaz. nn•a bir tefkillt yapmaia karar ver-

Bu husustaki nokal nuarımızı ay- mlflerdlr. Bu tefkillt bir firket 1118• Berutta intişar etmekte olan 
nca yasacafız. hlyetfnde olmıyacak. bunun Jalnız (El • Ahrar) gaı..etesi şu malQmatı 

Mlllt t•k•lll 9ldlyor taavUn sandıtı şeklinde bir aandıtı bu vermektedir: 
Dtln aldlfınuz yeni haberlere göre lunacaktır. Tetkilit yapıldıktaft 110n· Bir Fransız grupu Akdeniz sahiUe-

mllll takım eyliiltin yirmi dördündi gU ra şoförler aralannda seçeceklf'rl biri rindea Dirzora, buradan Musula, son
nil tehriınbden Sofyaya hareket ede- komite te!fkil edecekler bu komite in- ra Tebrize kadar uzıyacak bir demir-. 
eeıktfr. Yapdacak maçların tarihi U, tizamsızhtıa meydan verilmemesi f~ln /yolu hattı lap.sına karar vermiştir. 
29 e,'111, 1 ve 4 tqrinleveldir, T~kı- tıedablr alacaktır. Te~f1At mealaf ŞirHt huun için Irak hlkGmeth•dftl 
mi ~fi edecek asli unsurlar için izin bll''kaç gUn içinde halledilecektlr. imtiyaz lll&emlt ve bu imtiyaz makabi-
tmH1-i tamamen halledilmiş gibidir. OtobUacUlerln flkbetf lincle Irak htlk6metine Ul'fl bası ta-

• • EyUp Emfnöntl anamda itlf~n oto ahhflthrde balua~uftar. Irak hlkt· 

Adaıar elektrığı btlelar• ..unden güne ratbet ~ımak meıı bu teklifi müzakere ediyor.,. 
tadu. Halk daha ıüratlf oldutu için El • Allrar ıazeteei ba hııvadt.I 

Teşrlnlsanlde veri
lecek 

Adalara elektrik ceryanını 
nakledecek olan kablonun kon· 
muına yanndan itibaren başla
nacakbr. 

Ba İf 15 g8n kadar de•am 

Haliç vapurlanndan ziyade otobüsle verdikten sonra Irak bafv.-kilinln 
gitmeği tercih etmektedirler. 1 (Musul) un mlteaddit hatlarla Tiir1d· 

Otobüs şoförleri belediyenin kendi· ye, Suriye, Irak ve lrane raptedilece
lerine mUşkülU gösterdifindea bahse- fini beyan ettiğini söylemektedir. 
derek şikAyet etmektedirler. (El · Ahrar gazetesi bu matümatı 

Şoförler diyorlar ki: verdikten sonra bu yeni hattın Sıu iye-
"Belediyenin neşı-.ttiği otobüs ta- ye müfit olacaiını da ilave ediyor. 

Jimtnamee~nden_ sonra .. arahalar:mızr duk. Bu suretle halk istifade etmis o-
a_ncak tayın eidılen ıkı mevki. yani luyordu. Fakat iki günden be · b~ ı 
Keresteciler - Eyüp arasında i!detmi· dı'ye b. · E . .. .. ·ı kt rı e e-~ ızı mınonune gı me en meonet 

edecektir. A•._. tqriniaanidc 
tılE ...,... verilecektir. 

elek- ye !>-şladtk. Fakat her akşam saat ti. Eminönü - Eyüp ara91nda ııle· 
se~ızden Ks;n~~ Yemişin kalahalııCı a- mek üzere ruhsatiye çıkarmamıza da 
za ınca pruye kadar rfdeblliyor·. müsaade edilmiyor •• 
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Günün 
Muhtırası 

Ankara tıp kon-·-------! 
T•kvlm - Camı ı 8 Eylül 9 u 

gresi ay 1931. ~tn,nın ~eçen ~ünleri: 2 
kalan gı.inler- 104 
GUnetDogu~u S.38. Hatıfl 

Namaz vakltlerl- Sabah. 
22 EylUlde Be,veklllm•z 

tarafından açılacak 

Ankara, 11 ( V akıt) - Reisi· 
cümhttr Hz. nin himayelerindeki 

hp konıresi 22 eylül ıala gllnil 
halk eYinde iımet P,. Hz. ta
rafından açılacaktır. 

Kongrede tehir ve k6ylerdeki 
tagaddi ve gıda haıtabldar ve 
raşitiım görUtUlece"tir. Serbest 
mevıular etrafında münakaıalar 
yapılacakbr. Doktorlarm Anka
rada t.iılundukları mliddet zar

fmda oteller tenzilit yapacaklar· 
d1r. Hazırlıklara devam edil111ek· 
tedir. Kongrenin devamı mildde
tince bir de yerli mDstahzerat 
st-rcıiıi açılacaktır. Sıhhiye müa
te-1arı Hüaamettin 8. hazırhklarla 
bizzat m ... .,u olacaktır 

Maçk•·Erzurum yoıu Uzerlnde 
çapulculuk 

Trabzon, 17 ( A.A ) - Diln 
~ece müıeJllh birkaç çapulcu 
maçkadan Erıuruma giden poıta 
ve yolcu kamyonlannı ıoymıya 

teıebbüa etmitlerdir. 
Bu eınada Erzuruma gelmekte 

olan bir otomobil ıof6rUnün at· 
hğı kurıunlardan korkan hay
dutlar şoförle bir kadını yara· 
lam1tlar ve ıoydulclar1 1000 lira 
ile birlikte kaçmıılardır. MGte
caviz!er postaya dokunmamıtlar
dır. Şiddetle takip edilmekte
dirler. 
Yer1n gezetesl tnehkGm oldu 

Ankara, 17 ( A.A ) - Yarın 
ıazete~inde Finike H. f1rka11 --·-•eli ..... iti·• -.~ ... 
hinde muhilli haysiyet neşriyat · 

yapan Eı~ce oğlu Ömer efendi 
ile Yann gazetesi me1

1

ul mlldü· 
rü SOleyman Tevfik B. Finike 

mahkemesince btrer seneye mah· 
k6m edilmitlerdir. 

iki idem kar•r1 
Utak. 17 (A.A) - At1r ceza 

mahkemesi iki idam karan ver· 
mittir. Mabkdmlardan biri karı· 
11nı bıçakla keaen Utaldı Tur· 
han «>tul.arından Osman otlu 
Muıtafı, diieri Simavin SeTıcİ• 
ler kOyünden Şeref otlu Agavyı 
taammüden katleden dağh Ah· 
metttr. 

MllAat. or111en yengını 

Muğla, 17 ıA.A.) - MilAım 
Yusufça oraıaniarındaki yangın 
devam ediyor. Muğlanın Bay1r 
ormanlarında da yaniın çıkmıı· 
br. Y angınlann a&ndDr61meai 
için tedabir ahnmıthr. 

Vecihi beyin tayraresl 
T rabıon 17 , A.A.> - Vecihi 

beyin tanarelİ Ol,. ia.,.en 161· 
terilen ub ... Jal••tln olmuın-
dan dolayı • liifif ıurelte 
haAra atr• . Tanare ta· 
mir için bura,. ıetırilmiftir. 

Tamir bitmek heredir. Tay
, .... n yarın uçarak yoluna den• etmeıi muhtemeldir. 

Ecnebi ve akalllrel 
m_ekteplerllltle 

Ankara, 17 (AA.) _ ••Maarif 
veklletinden tebHt edilmiftir.,. 
Gazetelerde ecnebi •• akalliyet 
mekteplerinde TOrkçe tarih, 
coğrafya, ve yurtbilgisi muallim· 

leıi ara11nda laafiye yapılaca
iından babıedildiii ıörülmckte· 
dir. 

Teftit netice.inde Maarif Ve
kiletinin program ve talimatna• 
melerine murayir bir barek et 
ı&rUlmedikçe herbanri bir mu· 
allimin vazifesine nihayet veril· 

Üğle: 12.10: ikindi 15,43. Akşam 18.2 
Y mı 19 58 imsak· :tS6 

Heva - Dünkü hararet ıazıml) 2 
(ısaarl) J 8. Bu~ün ruzgır poyraı ba 
ekseri~·etle açık olacakar. 

• 
Radyo 

ıstanbul - Saat 18 den 19 a 
jı\Tamoton pliklan neşriyao 19.30 
20.30 a !\adar birinci kıstm alaturka s 
l\4zım B .. V,dia Rıza H i~tirakile 20 
dan 21,30 a ı.ıdar cazbant 21.30 d 
22,30 ı kadar ikinci kısım !iaz.. Nerm 
IJ. iştirıldle 

,... Vekıt:Abone '8rtl•nı 
t 3 rı 12 Aylık 

Dıahilde 150 400 750 1400 Kuru 
Harict' - eoo 1450 2700 

Hin !•rtlanmızı 

Resmi Husuşf 
Satırı 10 Kş 12.50 Kt-
Santim ı ~O _ 25 .. 

KUçUk Hin '8rtlanınız ı 

1 2 3 
;30 50 65 

4 
75 

J • 10 Defıtıı. 
roo Kuruş 

A - Abonelerimızin her üç aylı· 
ğı içın bir defa meccanendir 

H - 4 satırı geçen il!nl•nn fazla 
satırı için 5 kuruş ıammolunur 

Bir ticaret tenere•I •Utta 
Bükref, 16 (A,A) - Belgra 

tan dlln gelmekte olan bir tica 
ret tayyaresi diln akıam T urnu 
ıeverin yakınında dOtmOıtOr 
D6rt yolcu ile iki pilot telef ol 
muıtur. 

Bu telgraf Ozerine dün Sidn 
tayyare .tirketinio iıtanbul fUb 
atDe mal'W&mt' ennr. "Mtrdllr MU• 

dür M. Dilpontiye dedi ki: 

- Kaza hakkında bize hiçbi 
haber gelmedi. Düten tayyare 
nin bize ait olmadığını zannedi
yorum. T ayyarelerimizden bi 
diltmllt olsaydı timdiye kadarı 
maltimat gelmesi icap ededercti. 
Esasen balkanlarda bava1ar fe
na olduğu için üç gündenbf ri 
tayyare poatalarmı tatil etmit 
bulunuyoruz. 

meıı mevıubahı değildir 

Çank1r1 • Ereyll ,ımendUter 
hattı 

Çanlun 17 (A.A:- Çanlun • 
Ereyli timendfifer hattındaki 
3400 metrelik büyilk tOnelde 
yapılan intaat ve am,liyah gör· 
mek üzere Çankmya davet edi· 
len TOrk ıaıeteciler birliiinden 
bet kitilik bir hey'et den bu
raya ge!miıtir. 

Gaıetecilf'r t6nele gitmiıler
dir. DOnDılerinde Çanlurıda tel· 
kilcatta bulunacaklardır. 

Almenyaun ınUteha• .. • celbl 
Ankara, 17 (Valnt) - ikhNt 

TekAleti memleketimizde neba· 
tat haltahklanDI tetkik etmek 
llzere Almanyadan Şivarto i ... 
minde bir mfitehauıa ıetirtmif

tir. Bu mliteba .... yarın imaire 
gidecek, incir •e OzUm haıta• 
bkları üzerinde tetkikat yapa· 
cakbr. Veltilet ayrıca tohumla• 
nmızm ıılA hı için Almaayac:laa 
M. Saybi ve M. G6te adli iki 
ın6teha•11 daha getirtecektir. 
Amerlkeh pemuk ınutehaaaı•• 

Tnrkiye pamuk iıtibıallbDI 
ıslah için Aınerikadan celbeclilea 
mUtehauıa Möayö Klaraka, dla 
ihracat ofiıtni ziyaret ederek 
Tilrkiye pamuklan ~e T&rkiye 

pamuk ihracah ve ibracatçdan 
hakkında bazı mal6mat a1m11t1r• 
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1 G11mr11ı.ıert1• • Balık meselesi ~~'lj SP8 it fjtiji.ı 
Motörler meselesı -- - -

Yazın yenilen yemek· •• 

akşamki Boks maç
larının neticeleri 

Umumt mOdUr Ihsan Ier taze olmalıdır Dun 
Beyin sözleri Bayat bahk yemek yüıllnden 

Bir mnddettenberi ıebrimizde zehirlenme hadiıeleri görüldOiil 
bulunmakta olan umum gümrük· ve belediyece liıım ıelen ted· 
ler mlldOril ihsan bey Iıtandbul birin alındığı yaıılmı,tı. DOn bu 
Jimrtlkleri mOdUrlUğUnde ken· mesele ile tekrar meııul olduk. 
diıine tabıiı olunan dairede Belediye denizden çıkarılan ba• 
mctpl olmaktadır. lıklırın kontrolUnü daha sıkı bir 

DDn kendisile görllfen bir ıekilde yapmakta ve mabaUe 
muharririmizin sorduğu muhtelif aralarında tablalar içinde &ah· 

ıualler hakkında ihsan Bey de· lan balakları da muayene ettir. 
mittir ki: mektedir. 

• - Jstanbula tetkikat için Hadise hakkında doktor Oı· 
gelmit değilim. Buraya istirahat man Şerafettin beyin fikrini sor• 
için geldim. Fakat burada bu· duk dedi kiı 
lundujum mOddetçe gümrük İf· - Ağdiye ile zehirlenme va
lerile de metpl olmaktayım. kidir. Bu hal bir kaç ıuretle 
GOmrBkte •e muhafaza tetkili- vukua gelir. Zehirlenmelerden 
tında bu ıene bir değişiklik ol- bir kıımı mikropların teairae o· 
mıyacaktır. Muhafaza teıkilibnın )ur. Baıı ııdalaran içinde huıu· 
mot&rleri hakkında yapılan dedi aile konservelerde havaaız nq· 
kodular doğru değildir. Motör· vinUm• bulan bir mikrop Ure
lerde bozulduk yoktur, biz mo- yebilir. Bu mikrop •Ocude fi· 
t&rlerden memnunuz. Tabmatı· rince zehirlenme husule getirir. 
mız olaydi bu sen~ aynı fabrika- "Botulisme,, derler. Bu kııım 
dan daha birkaç motar almak vahimdir bir çok zamanlar 6Jllm
iılerdik. MoU5rlerin fazla benzin le nihayetlenir. Diler ekıimit 
ıarfettikleri iddiaya gelince : Bir veyahut bozulmuı gıdalar içinde 
motörün fazla benzin ıarfebneai baıı mikroplar neıvinlima bu· 
beyp kuvvetiain fazlalığından lur ki meıeli görtner bHili gibi 
ileri gelir. Fazla kuvvetli olan Bunlar da barınak 'H mide .il
bir motörOn kuvveti n?sbetinde tihabahna ıebebiyet verirler. 
fazla benzin yakması gayet ta· Kuımak, ishal, hararet bu has
bildir. Az benzin sarfetmek için tahklann esaah ar11ındandar. 
iae kuvntıiı molörler almamız Baıkaca tefeuilb eden yani ko· 
llıım ıelir. Halbuki muhafaza kan etlerde ve balıklarda bazı 
teıkilitında kullanılacak molÖJ'· ıebırli madde1er tetekklll eder 
ler ku•Yetli ve ıilr'atli olmalıdır. ki bunlann neticeıi dahi tama• 

Maarif= Haberleri 1 

y enl orta tedrisat 1 
muallimleri 

Ankara, (A.A.) - 6:> orta tedrisat 
nnıalllml yeniden ..... ıete sirmif~ir. 
Bunun yirmisi hlttihanla 16 sı mual· 
lim md<tebi mezunu 14 .ti difer yilkeek 
mf'kteplerden 1:; i de musiki muallim 
mektebinin bu eneki mezunlanndan 1 
·ahnmıştır. 

Artvinde orta mektep 
Ankara, 17 (A.A.) - Arh·inde bir 

orta mektep açılmış 'e Kandilli kız 
ve Kadıköy orta mektepleri lise hal!. 
ne konulmuştur. 

Tevhtt edilen tedrisat 
pro9ramlar1 

Ankaı:a, 17 (A.A.) - Bu sene orta 
IMkt.plerle muallim mektep~erinin 
ilk .. nıf t.drisat programı tadil ve 
tevhit edilmi~tir. En esaslı tadiller 
tarih, yurt bilsisi, fen bilgisi, n coğ 
rafya denlernde yapılmıştır. 1'arih 
"'~yurt bflsfai demleri için haza·lanan 
kıtaplar bu aene bUtün tedrisat orta 
mektepler, liseler mekt~lerinin her 
11nıfmda tedris olunacaktır. Pen bil 
ıisl için de bu sene orta mektepler ve 
muallim mekteplerinin yalnız birinci 
11111 rıarında okunmak iizere kitap hll· 

zırlanmaktadır. 

M•arlf mUdUrU mezuniyet •ldı 
Maarif müdGrü Haydar bey 

bir mOddet için mezuniyet al
mıfbr. Bu mezuniyeti Ankara 
e geçirmek \:zere bugünkü tren
le Ankaraya hneket edecektir. 

ilk tedrisat mUfettlflerl 
Dün Maarif dairesinde ilk 

tedrisat müfettiıleri Haydar be
yin riya11etinde toplanarak bir 
mDddettenberi devam eden top· 
lanbla11n sonuncusunu yapn.ııı· 

Jardar. Bununla enelki içtima
ların neticeleri tespit edilmiştir. 
Kabul edilen mesleki meselelere 
ait baıı eaaalar mekteplere teb· 
liğ edilecektir. 

Doktor• imtlhanlar1 
Geçen n daha evvelki sene· 

lerin doktora 1mtihanlarını, Da· 
rllfünunda t eşrinievvelin birin· 
du itibaren ba tlanacaktır. 

mile zehirlenme araza verir. it· 
te bu ıebeple yazın yenilen ye· 
meklerin taze olmaaıoa dikkat 
etmek icap eder. Herhalde hal· 
kın sıhhatleri noktai nazarandau 
bu meieleye "ellemmiyet verme
leri ilamdır. 

Bir b8ltk91 ne dlyorP 
Yin2 bu mesele etrafında ıa· 

rüıtüjümüz bir balıkçı da ıun
lara ıöylemittir: 

- Biz, balıklan bahkhanedea 
alını. Bahkhanenin bir doktoru 
vardır. Balıkçılara ıatılan bütOn 
balıklar bu doktorun ııhht kon
trolü altında satıhr. Ve bundan 
baıka bergUn belediye doktoru 
ve zabıtai belediye memurları 
tarafından balıkçı dükklnları tef
tit edilir. 

Binaenaleyh bayat bahk 11t
mak imlclnsızdır. 

Belecliyede ı 

Su meselesi 
Terkos şirketi buna 

ne der? 
T erkos şirketi mldDrü M. 

Kaatelno dünkil nhbaauzda 
yaıdıj'ımaz beyanatı ara91nda 
Maçka yansınında su balandu
ğununu iddia, bunu ııpat ede
cek mahiyette halkın imzalarını 
muhtevi maabataJann firkette 
saklanmıı olduiu zikrediliyordu. 
Belediyenin fen heyeti mldOril 
Ziya B. dün bu iddiaya cevaben 
demiştir ki: 

.. Maçka yanıınında su olma
dığını vali B., kolordu kumanda
nı, kaymakamlar, poliı müdürü, 
birçok kimaeler ı&zlerile g&rdü
ler. Bu vaziyet kartJ1ında ya biı, 
yahut ta terkos ıirketi yalan 
söylüyor! 

An mur•k•b• heyeti 
Gazeteleri tetkik için Anka· 

rada bir teftiı, dört ıulb hiki
mi. birkaç kltipten mürekkep 
olmak üzere, bir l i murakıba 
heyeti teıkil edilmiflir. 

J\arilerimiıe kıymetli boksör kti~ükl derecede hakim dövüşen Jümalin sayı 
Kemalin yeni bir galibiyetini daha ha- hesabile şerefli bir galibiyeti. 
ber vermekle çok memnunuz. Evelce Kemalin çok iyi hazırlanm1~ oldu· 
haber \' erdifimlı mac dün gece lst.e· tu, rakibinin kuvvetli yerlerini ~ok 
ting salonunda yapıldı n Kemal kuv-llyi etüt ederk ona göre tetbirler aldı· 
vetıi rakibi, Romanya şampiyonu Bun iı görülüyordu. Nefesi iyi idi. Son 
yayı HYI huabile yendi. j durenia sonunda Ji.akal iki dene d3 

Maçın tafsilatına girişmezden eni ha dötUşebllecek vaziyette görülüyor· 
d.• •. 1 d 

yapılan ıger ma!;ların kısaca ııe ıce- u. 
!erini iıJard edelim: 1 Bunyaya gelint'e, muntfak bir 

Salon tamamen dolmuttu. tik nıaç ı maç yapamadı. Fazla heyecanlı görü 
Hüsnü ile Adnan arasında yapıldı 4lnüyor, Saranga ile dövüştüiii ~rada 
ravuttu. Hokl!IÖrlel"in ikisi de aremi hal salladıiı ani saf sol kroşeleri Kem-a
reketlerle seyircileri kahkahadan kı· tin tedbirll dövüşmesi karşısında t:ıt
rıp geçirdiler. Neticede Adnan s&)'1 bik edtmlyordu. Yalnız göğüs göğüse 
hesabilekazandı. vaziyette mideye vuruşları iyi idi. 

İkinci maç Agop ile Sabatay aruın Kıym~tli boksörümüz Kemali n 
da geçti. Agop küçük boyuna r11im~n Etrtl Şefiki has~atan tebrik edtriıH 
çok ateşli n sert dövütüyordu, berabe A. S. 
re flln edildiler. 

1 Bustnldl •por 1 
Mlllt takım Istanbul
sporla karşılaşıyor 

Üçüncü maç Kaloa ile Alfons ara
sında geçti. 6 ravunttu. Alfonııı ekıw 
riyetle atılgan ve ıeri J{aloı ~e'-:ln
gen ve nflamdı. Bu' ına~ta bacak· 
ları satlam bailannuyan ring iki de
fa bozuldu, ipleri 1tevştdi. altınıt a· "fen•rlt•hç•" kUçUklerl .,.. 
damlar lirdi tamir ettiler n maç be- l•nnda tenle 111UMllNtkal•nnı 
rabere illn edildi. ltu Mltah bltlrtyorl•r 

Ring tamiri gibi maçr durduran, Şehrimize releceği yazılın Çek 
divüşenleri dinlendiren bu maçın nf· takımından dlln telıraf gelmit 
ticui haklıdır. Rnanşi Uç ay 90n· ye baıı ıebeplerden ıelemiye· 
ra yapılacaktır. celderi bildirilmiftir. Bu itibarla 

dördüncü ma~ı Kini ile l\lanate milli takım Takıim stadyomun
oynadılar. Klni sert dayanıklı, ahi· da J.tanbulıpor takımile ka11ala
g•n, Manate kJN. çe'1kti. Birinci rl~v· ,acaktır. federatyon enelce 
rerötils göğüse geçti. ikincide, _d?r: iaimleri ilin edilen oyuncuların 
düncü, beşinci ~ altıncıda Kbı ıyı 
idi matı kazandı. len.11mJarile beraber saat 16 da 

Bundan ...... wr -al - Bun- Galataaaray kulübllnde hazar bu-
.... nra •ra, nf•.. k d. 

ya maçına gelmiş sabırarıtık n heye- lunmalanıa rica etme te ar. 
can ~oğalmı§tı. Bu arad• Fran~ı~ "Fenerbfthçe,, kO.çllk· 
hoksörli Frangi Marte11fn iylte§tığı ln \ 1 ilsa 
ve kim isterse dö\·Ü~i1' hazır old•ığu lerln ~n 8 m • 
illa edHdi. K. KH11al, Franginiıı ı.en bakaları 
dl' kiloeafta inmeıli ıartile da..eti 'ka· "Fuerbah~e,, kuJDbDnla ter· 
bul etti. Eskiden yarı orta siklet pm tip ettifi teDia mmbakalanaın 
piyonu Palkalyan efendi de rinre. ~~· .ı:--li bu-"n kulUbb KadaklyOn· 
karak Frans'nin daTttini kabul rttıiı· ma •• 
ni ilin etti. de Kutdiliadeld kortlarmcla uat 

9,35 te evvel! Bunya IOnra K. Ke- 10 da yapılacakbr. 
m&l rfnl'e çıktılar " tlddetle alkıtl•n· Memlekette teniıin taammUm 
dılar. Bunya Kemale nazaran daha ve inkiıafıaa ıimdiye kadar bn
heyecanh l'ÖrünUyordu. Maç iki~r yilk bir ıayretle çalatan Fener-
dakikadan 8 ravunttu. bahçe bu mUubakalan, kulübüne 

Birinci ravunt iki tarafın birfbirini h l k 
denemesile ve rölilfl göl'UM dövil~e· yuıla kiçUldere ma ıua oma 
l bitti k • t -e onlan• bu ..n.zel ıpora alika s e . Bonyanın maçı açma ı~ e· ,, a .. 

!Rle bitti. Bunvanın maçı açmak l8tf· ye se•ıilerini uyandırmak faye-
lkinci ravuntta. Kemal atılganlıkla sile tertip etmittir. 
ba,ladı. En çok Bunyanın midesi ilze· BupkU iinal müaabakalarına 
rinde çahtıror ve birisi Rl.ideye diğeri memleketin bjr çok ,Oıide ıima
çeneye inen iki .sert yumrukla rakibi lan da•etlidir. Oyunlarm sonun-
ne kuvetlni tattırıyordu. Bu dr.vrt dal aJar d 
de bariz derecede Keınal laikti. da kupalar ye ma 1 a me• 

Oçüncii devrede Bunya ıüzel bir ra1imle datıtılacakhr. 
801 \'Uru~la açtı. Fakat Kemal hakimi Muammer Raşlt B. 
yetini elden bırakmıyordu. Denenin 
sonuna dofru mütekabil vu ru!llar y:t· 
pıldı. Kemale dotru mahsus bir fai· 
kiyet ıö.termeıiM rıimtn bu df'·reyi 
mUl!lavl addHebUlriı. 
• DördUncil ravuntta Kemal tok iyi 

bat1adı. Bfribirini müteakip llunyayı 
vurdu, aar•tı. aalladı. Bunya d<' re 
110aana kadar ta ... a1en müdafaada 
Kemal çok faikti. 

Betinci devre Kemalin ayni atılr.an 
lıfc ile bqladı. Dalma taarruz halin· 
de idi, bütün hedefinin mıide C11dutu 
görülüyordu, mukabil hücumları iyi 
sa,·u,turuyordu. devre IOnuna doıru 
Bunya ilk ciddi tehlikeyi fttlattı. )iti· 
temadiyen vuran Kemalia önünde sen· 
delendi, sallandı, nakdavun halinde 
lktın gonı imdadına yetitti. 

Altınrı denenin ortasında Kemal 
yarım dakika kadar biraz nefeılSi7., yo 
rulmuş gihi göründü. Devre mfü~avi 
recti. 

Yedinci devreye Kemal yint güıe1 
başladı n devreyi mahna bir hikfrııi
yetle hitirdi. 

Sekizinci dene Kemalin mideye 
inen iki darbefiile başladı ,.e mun:ıene 
derhal Kemalin lehine ~iSzUldU. ve 
son dakikada KemRl mUtemadl:ren vu 
ruyordu. 

N etlce: 8 dtneairı betinde cok bariz l 

Bir reflklmlade ~ık•n bey•n•· 
biH taahlhe11 neler aöyllyor? 
Oırülfiınun emini Muammer Rışıt 

her dün bir miılıanirimize Son Postada 
çıkın heyaııınnı ıuhlh mık5adile ~un· 
ıarı söylemi~tır. 

.. Son Poıta muharririne be-
yaDabO tundan ibarettir: 

DarDJfOnun bir devlet mües· 
aesesidir. Kapatılması mevıuba
biı olamaz. Her müeaaeae gibi 
Darllflaun da telc•mnl ve terak
ki aeyrini takip edecektir. Dev
let, DarGlfüaun tqkillbnı tekem
mül ettirmefe karar vermittir. 
Buna herkesten enel biz Da· 
rUlflnun milderriıleri memnun 
oluruz. 

Darülfilnunun tekemraülü de
mek, ne mOderriılerin ne de 
mDeaeıenin kapahlması demek· 
tir. Hocalık, senelerin irfan ha· 
mulesıni temsil eder. ~uründen 
yarana mliderriı yetİf emeı, ye
tifm·ı müderriılerimizden de 
mllataini olamayız. 

Mecburi tekaüt Iİnnine varmıı 
bocalaramaz memlekete bUytik 

VAK.iT 18 EyliU 1931 ~ 

1 Söz Arasında f 
Istanbulla Paris 
arasındaki mü-

nasebet! 
Iıtanbula ıimdiye kadar bin

lerce ıeyyab geldi.Bunlıran çoiu 
vapurlarından çıktılar Otomobile 
bindiler, otomobilden inip va• 
purlarına çıktılar. Ve bu lnsa 
zaman içinde bin türlü acayip 
sualler sormıya bile alAmerikea 
bir hııla imkln buldular. 

içlerinden kimisi: 
- Aman ne litif ıehir.. . Di

ye gökyüzüne minarelere va 
nihayet boiazın dilber sahilleri
ne baka kaldı. Kimiai Kapalaçar
şının karıfık, velnleli geçitle
rinde, ıarkı keıfetmiı gibi bir 
gurur ve zevk duydu. Fakat hiç 
birinin aklına lıtanbulu meseli 
Nevyorka, Londraya, Sofyaya Y• 
Berline benzetmek katiyea ıel• 
medi. 

iki gün evvel de bir Yapur 
şebrimiıe bir F ranaız seyyalı ka
filesi ıetirdi. Seyahati bir F ru
sıı mecmua11 tertip etmifti. Ka
filenin içinde baıı mealekdqla
rımıı da •arclı. 

Dlin okuduk, bu muharrirler· 
den M. Cbarenıol intibaını soru 
bir arkadqımıza: 

- Hudapeıteye kllçUk Paril 
deniliyor .• Bence lstanbul da tal
ylik Pariıdir, demit ! 

Meslekdaıımızın bu zaraf...., 
daha dojruau zeki iltifabaa di
yecek yok. Istanbullularm Pw 
ıarmiyenleri .bundan sonra k•cH 
kendilerini teaelli edebilirler. 

lstanbul belediyeaiain yeri.de 
olsam M. Cbareosolua lıemea 
bir heykelini yaptırır ve teltria 
en ıöıel gürilnecek bir yeriaı 
diktirirdim . 

Iıtanbulu s6rd8kt• ...,. ... 
ki bir iltifat jçia dabi olu, 1.
tanbul bOyOk Pariadir, diyecek 
bir Parisli daha bulmak kolaJ bir 
it değildir. A. Sini 

Altıncı tall 111Ubtldele 
komlayonunda 

Altınt'ı tali mübadele muhtelit U. 
misyonu riyuetinden tebljj edildiiiH 
göre komisyon, kendisine TUka bu· 
lan mliracaatlann ve verilen ietidal• 
rın kabulüne ı;; eylülden itibarea ai-
hayet ,·ermiştir. Bundan böyle veril
miş olan istidaların tetkikile mef(ll 
olaraktır. Muhtelit tali komiayoHaa 
etahli ''esikası almak için müracaat 
edecek kimaeleı-in taleplerini bun1ama 
vaziyetlerini usulüne muvafık bir .. 
rette tanzim etmelerine inatln .,,,.. 
mak için mahdut bir müddet urfıa .. 
yine kabul etmiye karar nrmittlr. 
VVaziyetlnini ... nzim etmemJt ol .. 
Jar hakkında te,·ellüt edecek mahzu 
lara muhal bırakmamak için ba kabil
den kim elerin bir an evel meddlr d· 
Ji komisyona müracaat ~tmelerl tıTllo 
ye olunur. 

-lıı .. metler etmif zevathr. Keadi
lerile her vakit iftihar ecleris, 
ve hizmetlerinden Dartllfln
müıtdit edt'bilmek için lruu
nun müsaadelerinden iatifade 
edeceğiz. ,. 

Edebly•t f•kUltesl bUtçeel 
k•bul edlldl 

Darülfünun divanı, dlin ıaat 
on dörtte toplınarak edebiyat 
fakOltesi bütçesi hakkında diYa· 
nın sorduğu ıualin fakDlte mec
lisinden gelen cevabı tetkik •• 
fakülte bütçesini kabul etmiftir. 

içtim adan ıonra DarGlfOaun 
Emini Muammer Rııit Bey bir 
muharririmize demittir ki: 

"Edebiyat fakilltelİaden IOD 

defa ıönderilen kadro diYU 
tarafından aynen kabul edW.if· 
tir. F akUlte büt~eai Maarif Ve
klletinin taatikine anedillHlc 
üzere hemen Ankaraya pcle
rilecek•ir. 





• 

, 
~-~ ... , 

- Aman kardeıim, bizimkine bir ıeyler, ol- . 
du, her aktam kavga, gürültn tütüyor, 

- Hele kadınlar birliği sulh propagandası· 
na ba9laaın o da yabıır .•• 

Ne anlayış! Dalgınlık 
- Kediniz benim o güzel kanar- lhtiyar profesör, dalgınlığı ile 

ya.mı yedi. Şimdi o güzel sesli kuşu- meşhurdu. Bir gün telaş içinde eve 
mun yerini boş b!rakmamak siıe dli- geldi ve karısına: 
şer. - Aman karıcığım, dedi, bugün 

- Peki, her gün gelir, size şarkı başıma geleni sorma; altın enfiye ku. 
söylerim. tumu cebimden çalmışlar. 

Karısı dedi ki: Hapishanede - Nasıl olur, herifin eli rehine 
içti.mat tetkikler yapmak arzusne girmiş de, sen na91) duymamış..•<1n '! 

bir hapishaneye uğramış olan bir ziya. Profesör şu cevabı verdi: 
retçi mevkuflardan birisine sordu: - Duymadım ddil, duydum, fa· 

- Sizi bu mevkufiyet hayatınızda kat kendi elim zannettim. 

Memurla müracaat eden adam ara-

en fazla. rahat.sız eden nedir? Rilşvet 
Mevkuf şu cevabı verdi: 
- Lüzumsuz, manasız ziyaretler. 

sında: 
Hayali seyahat ,Memur - Ya .. demek ki bana bu 

- O maşa.il~ seyahat kitabı oku. kocaman cigara kutusunu rüşl·ct ola. 
yorsun, galiba yakında izin alıp bir rak vermek istiyorsunuz. 
seyahate çıkmak niyetindesin, öyle Siz be~i~ ne tabiatta bir adam ol· 
mi7 duğunıo bılmıyor musunuz? 

_ Hayır, esasen bugünlerde izin. Müracaatçı - Affedersiniz efen-
liyim. Bu kitabı okuyarak kendimi dim, sizin cigara içmeaiğinizi bilmi-
seyaha.tta gibi tahayyül ediyorum. yordun\. 

- Pekı ama, sahite1er1 tersıne çe- Elma ve sıhhat 
viriyorsun ı 

- Çünkü bir defa doğrusuna ~e
virip okudum şimdi avdet ediyorum. 

Tırtıl yuttum 

çocuk annesine dedi ki: 
_ Anneciğim, insan günde bir el· 

nıa yerse doic:tora muhtaç olmazmış 

diyorlar, bu söz doğru mu? 
_ Doğrudur yavrum, fakat neden 

- Aman, bir tırtıl yuttum ı rsun' 
b k k . . bi soruyo • 

- Peki unu çı arma ıçın r 1- _ Ben şimdi kilerden geliyor:ım. 
llç filln almadınız mı? 0 halde on beş gün doktorun semti-

- Hayır, almadım. Bekliyorum, ne uğrllmıyaoağım. 
hayvan ~lıktan muztarip olursa, bel- ki l lerl 
ki de kendi kendine çıkar. Kemanın r ş 
Mil l . lh t Çocuk, akşam üzeri eve gelen 

yoner n nas a 1 babasını güler yüzle karşıladı: 
Milyoner (oğluna) - Çocuğum, fa- _Babacığım, dedi, bak ben bir ke-

kirlere daima iyi muamele eti man yapmağa muvaffak oldum. 
- Peki ama, bu nasihat nereden _ o, maşallah, kirişlerini nP.reden 

icap etti? buldun bakayım? 
- Günün birinde zengin olabilir- _piyanoyu açtım onun içinden 

• b1:;-•r 1;1:> \P.f df, ondan. kesti~ babacığım. 

Şecaat arzederken ... 

(Satlanan) - Ne utanmaz adamsın be ... Tam 
onbeş meyhanede karşıma çıktm •.. Utan be bu 
kadar içmeye ... 

Bir çuval k milr 
Kömürcü, daima kendisinden alı . veri!l eden orta yaşlı 

ve tok sözlü hanıma sordu: 
- Hanım efendiciğ im, geçen gün bir çuval kömür gön
dimdi, nasıl, içinde toz var mıydı? 

Kadın ters t~rs şu cevabı verdi: 
- Evet bir çuval toz geldi; içinde beş on tane de kömür 

vardı. tiu ı '". u 

adım! Dalgınlıkla Ney.e. gelmemiş?. .. Altı usul 
Aodamm oflu yirmi bir yaşına bas. Blrlı!ıi kiliseye gltmi~. Gırer gir-

llU§. bu mtlnaaebetıe evde bir toplan- mez derhal gidip s.ıd:ıka kesesine beş 
tı yapı11111ştı. Bu toplantıdan sonra kuruş altı ve gidip yerine oturdu. 

Rahmi Bey, arkadaşı Hulılsi B~ Adamın birisi denize dfünnil,, yarı 

babaaı oğlumı bir tarafa çekti ve: Sonra çıkarken yine o keseye 
- Çocuğum, dedi, bak büyüten elini soktu ve attığı beş kuruşu g<?ri 

allah, büyüdün, artrk koıskoca deli- aldı. 
kanlı oldun. Bana paraca yardımda Birisi sordu: 
bulunman icap eder. - Madam, ne diye bu parayı at. 

Genç sordu: tın, şimdi ne diye geri alıyorsun? Ve 
- Mesela ne yapabilirim babacı· şu cevabı aldı: 

f'ım? - Dalgınlıkla yanlış kiliseye gel-
- Sen bebek iken aldığım araba. mişim ! ::yf::;. üç taksiti kalmıştı. onıan ö- istişare parası 
Gazetede görme- Avukatla müşterisi, hesap görü-

yorlardı. Müşteri dedi ki: 
din mi ? - Siz benden üç istişare parası 

Kızla babası arasında: istiyorsunuz; halbuki iki istişare yap-
- Babacığım bana para ver, ni~n- tık. 

hma bir hediye alacağım.. Avukat cevap verdi: 
- Fakat kwm, senin nişanlandı· - Yo öyle söylemeyiniz hanırne-

fından benim haberim bile yok. fendi, bir defaki istişareden sonra ge-
- Amma da yaptın ilahi bab:ı, ri dönüp bir şey bırakıp bırakmadığı. 

hlç gaHte de mi okuınıyorsun? nızı sormadınız mı? 

Tefrika 
No.: 7 üizli Kuvvetler icin~e 

TercUme 
eden: 
Dolan 
Ylldız 

Her birisi diğerinin es- Bu benim için çok mühimdı. Düşü-
rarmı ifşa ederek kendi mevkiini tak- nilyordum ki eğer bu küçücük hud-.ıt 
vfyeye çalışıyorlardı. Bunlar Hedvi- dahilinde bu kadar casus bulunuyorsa 
fin _ esas ismi Antoşa - knnıpanya. bütün hududun baştan başa ne vazi
eından idiler. Şimdiye kadar birçok yette olması ıcap eder. Biz bu hususa 
alman ıu;tkerini öldürerek gizli mek- bu kadar ehemmiyet vermemiştik. Fa
tupları aşırmışlardL "Rus istihbaratı kat rus casus .teşkilUı korkunç bir 
adam öldürmek için size talimat ,.e manzara arzedıyordu. 
nıüsaade vermiş miydi? Casus mazur 

- Hayır ef endfm, lakin kendi em- Casuz Mazurun içui gefrHmesi-
nl~tiınlzin temini için böyle yap- ni emrettim. Battaniyesine sarılmış 
mağa ~cbur dik. eski bir Romalı haşme-tile içeri girdi. 

Antoşayı tekrar içeri getirdi1er. Bu . Gülüımiyerek yerlere kadar iğilip 
eadı kadın gillüyordu. Kendisine: bir selflm verdi. Bir lahu kendisine 

_ Meğerse sen bir casus ve bir baktlm. Tuhaf değil mi? Bu Rdam 
katil imişsin. Yanında bulunan resim· benim ho uma gitti. Zeki göründüğü 
leri aldım bir resmin altında casus ol· kadar da sempatik bir siması var. 
dufun işaret olunmuştu. Daha birçok dı. Bu diğerlerine nazaran bir efen
tarih ve rakamlar da mevcuttu. diye benziyordu ben de kendisine öy

Bu kadının muhakkak meşhur ca
BUl!I kadınlardan olduğunu tesbit ot· 
tfm. İfadesine göre bizim hudut arka
nıızda rua caaua şebekesi varmı1-

le hitap ettim. 
- Oturunuz efendim.. Hüviyeti

nizi rica edebilir miyim? 

- lamim Sami Rubenştayıı _(Sami 

--~ - Bilyllk annenin genç kızlık 
resmi ne oldu ? 
- Onu anneın alıp terziye 

gönderdi; elbisesini model ya
pıp yeni bir elbise dikdirmek 
için. 

Rubinstein) 40 yaşındayım, ynhudi· 
yim, mesleğim ticaret, l\.foskovada 
doğdum. Rusların .siperlerindense 
Alman tarafında bulunduğumdan do-
layı mes'udum. 

Bu kadar dostça konuştuğu yalan
lara gülmekten kendimi menedeme
d.~m. -~ bir latife söylemiş gilıi gü· 
lumsuyor ve devam ediyordu. 

- Fakat bu tarafa kaçabilmek f. 
çin ancak bir suretle intkan vardı. 
kendime rus casusu süsü vererek b~ 
hususta Varşova istihbarat şııhesin
den bir pasaport koparabildim ama 
çok da para sarfettim. Beni şimdi 
herhangi bir üsera garnizonuna gön· 
dereceksiniz galiba 7-

Cevap verdim: 
- Robenşf ayn efendi maalesd bu iş 

sizin düşündüğünüı kadar çabuk ol· 
mıyacak. Rus istihbarat zabitanını 

rüşvetle iğfal etmeniz beni cidden 
enterese ediyor. Şöyle ki Ruslar 
nezdinde bulunan iki adamımızın 
buraya mülaki olmalarını çok arzu 
ediyorum. Bahusus bu efendilerden 
Mazur efendiyi çoktanberi bekliyo-
ruz. Bu zat bize Manya tarafından 
ihbar olundu. 

Yi bir 'gün öğle yemeğine ~ağırdı. :Fa· boğulmuı:; ve baygın bir halde deniz. 
kat Hulilsi Bey bu davete icabet etme- den çıkarılmıştı. Kendi ini kurtaran 
di. adama sokulan ukala tavırlı bir seyir-

Bf r gün Rahmi Bey, arkadaşını ci !'Öze karı tr ve dedi ki: 
görerek sordu: - A:rJzim, denizden çıkarılmış bir 

- Yahu, ben seni evvelki gün ye. ndamı kendine getirmek, ona sun'i 
meğe çağırdım. Sen de gelirim dedin teneffüs yaptırmak için altı tane uı-u] 
halbUki gelmedin, bu oldu mu ya? \<ardır. 
Davetime icabet etmeme.kliğinin Sf.bebi Denizden çrkan adam, gözlerini ya· 
ne idi? rımca açarak: 

Hulö.si Bey dü~ündü, düşündü: _Aman efendi, dedi, bu altı usul-
- Ha, dedi, 0 gün karnım toktu! den birisi konyak ''ermek ise ben di-

Dalgın bakkal 
Dalgın bir bakkal, ahbaplarından 

bir doktoru ziyarete gelmişti. Hava
dan, sudan, zamanenin halinden, e:-ya 
fiatından uzun uzadıya konuştular. Ilu 
sohbet aşağı kukan iki saat kadar 
sürdü. Bakkal, tam kalkıp gidece,Ci 
sırada doktor sordu: 

_ Çoluk çocuk na~ıllar, hepsi iyi· 

Robenştayn hiç renk \·ermiyordu: 
_ Miralay bey affedersiniz. Ui.· 

kin ben l\loskovada hiç ki~yi tam
miyorum. 

Bana miralay bey diyP hi· 
tap ediyordu. Buraya kadar Polonya 
Ji!'anı ile göriiştük. Bu esnada hiç 
de hoşuma gitmiyen bir şeyden bah
setti. Başka bir lisanla görü~emez 
miyiz diye ~ofdu? Belki ingilizce, 
transızca, İspanyolca, yahut da rusça 
ve almanca?" 

Ben: 
- Polonya lisanile görüşelim da

ha iyi, bahusus siz bu kadar güzel 
polonyaca konuşuyorsunu7., hazır hen 
de sizin lisanınızdan istifade etmiş 
olurum. Hatta ben sizi hiç dt> Rusa 
ben1.etememiş bir Polonyalı znnnet. 
miştiın. ~dim. 

O bir parça daha ciddileşti; 

ben devamla: 
- O halde casus Mazuru tanıma· 

lısınrz ! .. 
- Maalesef tanımıyorum. Tşte pa. 

saportuma, resmime, ve Moslrova-
nm pasaport mühürlerine bakını?.. 

- Diliyor mu unuz Mazur efendi .• 
pardon R?benştayn efendi bu gibi 

ğer beş tanesinden vazgeçtim. 

·······················································-
dirler inşallah? 

Bak-kal birdenbire yüksek bir seı:;.. 

le, bu suale: 
- Hay Allah iyiliğini versin, nz 

kaldı unutuyordum, diye cevap verdi, 
karımı ı:ıar'a nöbeti tuttu, ben de c;cni 
~ağırmağa gelmiştim. 

pasaportları düzine ile bizden de n
labilir.sini:r4 Biz de size istediğiniz 
pasaportu hakiki mühürlerle verehi· 
liriz. l\tallım ya bu hususta Ruslar 
bizim örneğimizdir. Bundan başka si 
zin pasaportunuzda bir hata var. 

- Nasıl bir hata?-
- Ben o hatayı şimdilik söylemt-

yeceğim, belki sonra söylerim, kur
suna dizilmenizden enel, sizi asamı:.: 
yacağımızı bildirmek isterim. 

Kü~ük bir sükut .. 
- Vaziyet sizin için hiç de iyi 

gözükmüyor. Mazur efendi iyice dü
şününüz ki sizin aleyhinizde elimiz
de bir~ok vesaik var. İsterseniz tadat 
edeyim?-

Tadat ediniz der gibi sükutla b:ı
şını iğdi. 

- Birincisi pasaportunuzdakL. 
Ha onu S<>nra . öyliyeceğim, !kincisi 

size hilhassa bizim cephede tesadiit 
etmek, üçüncü ü bizim tarafa geçiri· 

len katil casu larla ayır\i z.ımanda 
bu tarafa geçmeniz dördüncüsil doa
yamızdaki resmin~ 

(Bitme.dil, 
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f ___________ 3_. __ K_. __ o_. ___ .. __ • __ a_ı. __ K __ o_._d_•_" ___________ J BORSA 
Hikiye Mustafanın değirmeni Yezen ı 

Bekir Sltkı 
Kırklareli ve Babaetıkideki kıtaat ihtiyacı için 7 kalem en.ak ayn ayrı ka· h~-..~~"!'ll"ll:T"'"~-:"'r"":'..,.-:~~ 

palı zarfla münakasaya konulmuttur. Jhalffi aşağıda hizalarında ~IS&terlien IS 
~---~-·----·------------------~ı~nffMa~ri~dla~liA&SLAI. bm~y~unda~~lu~~~ ~rln~ 

meleri komisyonumuzda mevcuttuı. Taliplerin prtname almak ve müna
kasaya girmek üzere teminatlarile meık1lr ntm alma komisyonuna mUraca 

Kasabanın eşrafından \·elizade Şe· bundan çıkıyo.. satman değirmeni •. 
.ri'f aia, o gün Ovezlerdeki çiftli- Şerif ağa hışımla: 
ğinf şöyle bir dolaşmak üzere • köye - Bire hay domuzun oflu 
geliyordu, köy bu haberle çalkan · diye bağırdı, m•ın bundan çıkı· 
mıftı. Şerif ağa bazı bazı kır atına at- yosa satman mı gayri malını?.. Be
lar, fil derisinden gümüş saplı, ~avatlı leş mi alacağım sandm yoluıa?.. Veli 
kırbacını şaklata şaklata, köylünün al· oğullan kimin malını yemiş ki?. 
tı saatte aşamadığı yollardan. tozu du· Şerif ağanın hiddetten sarı, ufa. 
mana katarak, topu topu bir bu~uk1 cık gözleri ateş saçıyordu, eıtrartakl· 

atları. (241) - 2068 
Kırklareli kıtaatı için 

" " 
" " 

,, 
Babaeski .. 
Kırklareli " 

,, 
" 

,, 
" 

Un 
Un 

Odun 
Arpa 
Arpa 
Ot 

Saman 

27-9-931 
27-9-831 
28-9-931 
29-9-931 
29-9-931 
30.9-931 
1·10.931 

• • • 

Pazar uat 10 
.. " 15 

Pazartesi ,, 15 
Salı " 10 
Salı ,, 15 
Çar,amba ,, l!J 
Perıembe ,. 15 

Kambiyo 

l lnıtllz liruı Kr. 
" T .L mahbllt Dolar 
" • frank 

.. 
• 
• 
• 

Liret 
Bel,;a 
Drahm. 

iL Frank 
Leva 
Florin 
ltoron 

aat içinde, kanatlanmış gibi. uçup ter Mustafaya bir fenalık etme!IJinden • • 
gelirdi k karak IAfa k .,. 1 • Farkı flatın ifayı taahhüt edemi· cuttur) Taliplerin şartname almak •• 

Slllar 
Paeıa 

Mart 
Zloti 
Peas6 

·. • . or arı'i'.ı ar· yen Ms. hide ait olmak üzer~ aleni ve miinakuaya l'irmek Uıere Ankara· • 
Şerıf aga, Sultan Mahmut devrın- - Mustaga, gel etme eyleme .. bah münakasaya konulan on ton motorin da mak1\r llomisyona mtlncaatlan. • • 

de bir aralık şöhretini saraya ka- afa da kötü bir şey demiyo ki" Son- yafına talip çıkmadığından 20 • !I • 9~1 (313) - (2G?l) 
dar uutan, padi~ahtan in'im ve ihsan ra fişman olursun ha .. diye değirmen· p~r ttün~ sa•! 15 te 3. K. ~· Sa. ~1. • *. • 
gören halk arasında da bir yarı pc;·· ciyi yola et' • 1 t 1 Kom. da ıhaleeı Yapılmak üzere bar OrdUtıun sıhhJ ıhtiyacı i~ln 5000 

' . • . V 1 .. veddin g ırmege ça ış 1 ar. hafta müddetle talik edilmiştir. Ta· kilo yerli malı saf pamuk kapalı 
gambe_r .gıbı tanınan şe)'h e uİl Mustafa çaresiz kalınca: tiplerin şartnamesini ve nümunuini zarfla münakasaya konmuf&ar. lhal• 
Efe-ndının torunlarındandı. e~~n _ Peki dedi ıtönnek üzere ihale saatinden cnel si 14 - 10 • 931 çarşamba cilnU aaı 
h~men kasabanın yarısı, (e\'lt!r, duk· t . ' • _ . . • Kom. a müracaatları. (301) (2521) 14 u Fmdrlclnla K. O. SA. AL KOM. 
kı\nlar, sıra mağazaları, kahve-, fa. . Şimdı sıra pazarhga gelnuştı, ~e- * * * da yapılacaktu. Taliplerin komlsyo-
lan!".) civarda bir kni{ elli parça köy, rıf aia: DördUncU alay için bir aşçıya Jij. numuzda 'örmeleri ve i~ale saatinden 
kendi malı mülküydü. Bu sen:etin - Değirmeni aldım, mal be'1im ol- zum olduğundan befenilip alınmak şar evve~ temınat ve tekhfnameleri ile 
bir kı.-ımı babasından, büyük babasın- du, dedi, fagat bedeline mugabil, ma- tile talip olanların Usküdarda Selimi- konusyonumuzda hazır bulunmaları. 

· . . ye krşla~ında meıkQr alay kumandan- (314) - (2572) 
dan kalmıştı, bir çocuğunu da aılesının lımı Mu&taga kiraladın" var mı lığına müracaatları. (305) _ (2548) • * • 
eski nüfuz ve şöhretine dayanarak, başka lafınız? .. iki sene sonra değir· • • • Ordunun 91hhf ih1iyacı için 1500 
kendi!i yapmı~ı. meni teslim almn hat.. Aydındaki kıtaatın 8 aylık ekmeli ka· laaai filuter kapalı zaı:fla mUnaka-

Şerif ağanın o civarda (kapitülas- • • * palı zarf usulile llltinakasadadır. lha- saya koünll!~şturt.ljl lthaFlesıd~lrd. laO K 1ı1 
bi · · t' ı ı · 26 9 931 ta 'h' d t 14 te pazar g nu saa -. e ın nı. • • yon) Jara benziyen .r ?en ım ıyaz arı Bu vak'adan S<>nra yirmi heş liene esı - - rı ın e ~a Sa. Al. Kom. nunda yapılacaktır. Talip 

vardı. Meseli, Aşar ıltızamını muhak- geçti. KöyUnU bırakıp vi1Ayet a•ırı Aydında askeri sa:;_ alma ko!"ısyonun- terin ••rtnamesini komisyonumuzda 
. k ti (. k .. ·r .. . .. , :.- da yapılacaktır. ~rtna~ı komlsyo. ö r-1 1 'h 1 ti d 1 kak Vehzade apa r, "e oy unun _ı· koylere baş vuran çoban Mustafanın numuzda da görülebilir. lştJrak edecek g rme er ve ı ~ e saa n en evve 

manını gevretirdl !.) Adamlarından hıç adı sanı bile kalmadı. Şerif aia da terin temlaat ve tekUfnamelerile mez- teminat ve teklıfnamelerile ~onıis. 
birisini askere göndertmezdi, (amma, öldü. kQr kom~ona müracaatları. (262)2174 yonumuzda hazrr bulunmaları. «~~ık) 

t& le, tanış 
ı 1lrt lrelt Dlau 
~ ltanş 

.......... 
t&ttrua ct.ım.> 
ı Dolar (Amerika) 

Frank [Fr.._ 
Llrec [halya 

o Frut 'Belçika) 
Dralaml [Yuaaıı) 
Frut Llavtçrıl 
Lna J Bulıar j 

1 F1orln [Felemeü] 
10 Karon [Çekoslonlı] 

Slllaı AvaınılJI) 
IPeuta lbpup) 
ı Raytman(Amayı] 
1 Zloti !Lehlıtaa 

ı Penr~ J Macat11tu 
Ley [Romuıya] 
Dlaar IYaplo"J'al 

ı Çevoaeç · Sc\'}'IC tepeden tırnağa kad~r ~:lah~ar, e~dya Fakat dere içindeki değirmen, Şe- • • • •• * • • ·' 
gibi dağlarda bekletirdı .. ) Kaymakam rif ağanın oğulları namına, harıl ha· lmıir müstahkem mevkii kıtaatn Ordunun ihtiyacı için 100 kilo bar· Altıı ' 
bile Şerif ağadan korkar, rızası ol· ı · r 1 için un, arpa ve YUiaf kapalı zarfla yomin kapalı zarfla nriinakasayıt kon- Mectdtyı ? Borsa 
madan hiçbir kA.ğıda mührünü basa- rı ışıyor .. münakaaaya ko~nıu,tur. ihaleleri U• muttur. ihalesi 11 • 10 • 931 pazar Baakonot \ laaıtd 

. . , nun 1 - 1. teşnn 9~1 perşembe, arpa gUnU saat 15,30 da Fınd•ll'da K. O. SA. aı-------------mazdı. Bır defa toy bır kit)'makam, lnglJizler De har- ve yulaf 3-:: 1. t~nn 931 cumartesi AL KOM. mda yapılacaktır. 'l'alfple. 
Şerif ağaya kafa tutac~k ol~uşt~ da, J ? günü saat l.1 te İz.mirde Mü& l\lv. Sa. rln komisyonumuzda şartnamelerini JSTANBUL DöRDONCO NOTER!NJ 
ıavaJJı adam gecele:>·ın evıne doner- ClyOr ar ~t. Kom. nunda r~pıJacaktır. T~· görmeleri n ihile saatinden evnl 
kett maktan atılan bir taşla fen eri· Sunday Ekspres gazetesinin yaz. lıptarin gartnam~ını almak ~·e mu· ~minat ve teklifnamelerile komiSJQ- Efendim, . 
nin camları kınlmış, karanlık sokak- d .. 1 ili 1 d 500 .1 nak~nya gfr!"'ek üzere temınat n numuzda hazır bulunmaları. (316) Elyevm Nıpntatında Ha1il bey ., 

. . . ıgına gore nı z er sene e nıı • teklıCnamelerıle nıezkt1r komisyona (2574) partımanmda beş numaralı dairecl• 
]arda büsbütün karanlıkta kalıp ne· yar franktan fazla para sar(~diyor- müracaatları. (298) - (2450) * • • mevcut miistakillen ... ıım olan ci11f 
ye uğradığını bilmeden, bir takım meç- mu•lar. Bu istatistik IOll üç sene • • • r .. tal Ü ... La. ..1.11 ı ı k ve evsafı yedi eylül 930 tarih Yt 10'119 

J ·ıı · Y v • f • ya ca m swu.em me ... , ç n U· _ • 
hul adam arın SJ esı, sopası, yumru- nazarı itibara alınarak yapılmıştır. Apııda cııt~ ~! mikdan yazth kı ru soğan aleni münakasaya konmuş- -: ~ numara i!e dairenizden tu· 
i u altmda, eşşek sudan gelinceye ka· T h . 11• .1 f k d t kalem maden komuru Gümüş suyu has tur lhal-ı' 1jl _ 10 _ 931 çarşamba dıklı satış senedınde yazılı ev eşyasını 

a mınen e ı mı yar ran a a. . • · k h f 111 ·· k • ~ • (1000) bi ı·· k ı· Ad ~ dar ~miz bir dayak yemişti yüzü tanesı ıçın apa zar usu e muna a ünü saat 15 te Fındıklıda K. o ~a n ur ırası. ve ana 
-ziı be .f d kaldıkından sarruf ediliyormuş. Bu tasarruf e. !!laya vaudilmiştir. İhalesi 26. 9. 93111 Kom nunda yapılacaktır Tattp: Yerdelen kariyesindeki çiftliiimd• 

go yara ~e 1 ın e, dilen para ile memleket her mail fe- cumartesi günU ~t 15 ~ icra kıtına- le;ln rtna.meeini komi ·ond~ örme· nteYCat ve Corç Lütfullah Efendidell 
günlerce evınden çrkamamış, sonra ti.kete göğiie gerecek vaziyette bulu· caktır. Talfplenn teklif mektupları- leri v:'ihale saatinden ::eı tem~natla· satın aldıi1111 36 beygir kuvnttnd• 
da istifa ed.e~ ~asabadan ~ar alla~ nuyor, diyorlar. n! yevmi mezktlr~a vak~i muayyenind~ rile komiayonda hazır bulunmaları. 137~3 n~marah Makkormik trutiit 
dar kaçıp gıtm.ıştı. Bu da hır şey mı . . Kom. a vermeterı ve münakasaya iştı- (32S) (2il85) makiııuıle pulluiunu (500) bet yiil 
ya" Şerif ata adam bile ö1dUrtlir, Apğıya: nakled~etlmız ıstatlstlk rak ic;ln Kom .2l ınittaeaatlan "'~~ ~rt- • • • ' türk liruı (satış senedinin tarih vt 

... 1 ed olmazdı memleketin alım kabiliyetini gösteri· namestftln Ko~ da okunacatı. (288) Ç t 1 ft8ta.hk vidl içi kok n.._.,...., _...... •• *""'* - To:::) D« 
r~e de sorup s~a . en.. . · Yor. 2202 .. ~. a .. ca m .. em ııte n dtl mukabilinde mezkur Halil Bey r 
(Ve1izade Şerlf aıa, ışte böyle hır Şe- • ~ . . . Ton 150 J{ok kömürü komuı;ı alent munakasaya k~n!"uştur. partımanmm (5) numaralı dairesfıt' 
rif nğa idi.) l50.000.000.000 Frank ) emek. • Ton 250 J(riple maden kömürü. lhalesı 14-10.931 çarşamba gunii ~at de mukime karım Cem Efendi kıll 

Şerif ağa, yarı yoldan kendisini 5'.500.000.000 > Giyim. • • * 15,30 da Fındıklıda K. O. Sa. Al. Kom. Aliye hanıma kat'lyyen eatmıf ~ 
64.ü00.000.000 » Ev kirası. Ordunun ihtiyacı için altı kalem nunda. yapıl~caktır. '!aliplerln. şart· bedellerini dahi kendisinden taa1•· 

karşıhyan köylülere, elini göğsü.nün 46.600.000.000 • Vergi. eczayi tıbbiye kapalı !Brfla münakasa nameeı~i komısyonda rormel~rl ~e i~a men ahzü kabzetmiş " ev eşya&a~ı 
üstüne bastırıp, merhaba.. merhaba.. içki ya konmuştur. Jhalesı 11 • 10 • 931 pa- le Hatınden evet teminatlarıle k~~.ıs- ile mukftr makine ve pu11uiu kendı· 
diyn-ek köye girdi. Muhtarın hatırı· 3S.500.000.000 » .. :. zar günü FuıchkJıda.K. O. Sa. Al. Kom yonda hazır bulun:ıa!arı. (324 ) <-·>84) ıdne teslim eylemiş oldufum clhetl• 
nı eordu. Hocaya köydeki "l\tüşdfi U.500.000.000 ,, Tutun. da yapılacaktır. TalıP!.erin şartnamesi .. . . . ktyfiyetin İstanbul villyeti Ye '"akit 
harap,, camii şerifi bu ramaz.anı mü- 10.600.000.000 » Eilence, f'por ni komisyonumwda go~ıeri ve iha Çatalcada müstahkem mevkıı ıçın gazetelerile ilanını talep ve Tica eY• 
harekete inşallahı taala tamir ettirece 10.300.000.000 ,. Ha.talık, sigor le saatinden evet teminat ve teklifna· arpa aleni münakasaya konmuştur. terim erendim. 

ta. melerile komi9Y0numuzda görmeleri. İhalesi 13 - 10 - 931 11&lı günü ~aat Hacı Yunu. ağa zad~ All: M#I' 
tini söyledi. Sonra bir aralık: ,. Din. (318) _ 2576 15 te Fındıklıda K. O. Sa •. Al. Kom. kflr bef numarı.:Jlı dairede mW 

- Dere içindeki o değirm~n kimin r,,200.000.000 G t . • * * nunda yapılacaktır. Ta1iplerın şartna kim 
ki" diye sordu 4.100.000.ooo » aze e, kıtap. Ordunun sıhhi ihtiyacı için altı ka- meslni komisyonda görmeleri ve ihale 

1 
· .

1
• hl 

... .. .. ı,' (b d 1 . Bu rakkamlara (ve saire) namı al· lem serom kapalı zarfla mUnakasaya saatinden evel teminatlarile komisyon b §bu 1 .a~1n.ameıe,~dkent bu nt~ • 
Çiftlik umarı u a am aı- aynı . . d ıü kül 1 b' 1 1 • 11 10 931 d h b 1 1 n (322) 258%) erayı neşrı ı an a ı gaze esın ' "' tında ve tasnıfı bura a m f o a 1- konmuştur. ha esı - · pazar a aztr u unma a • gönderildi 12 1 .. 1 1931 köyden olduktan halde, a5aya ~e~- lecek masarif olarak 37.500.000 frank günü saat 15 te Fındıklıda K. O • Sa. • • • . ey u • i 

subiyetleıfoden dolay,, kendilerinı o- d .
1
• . t k H ımdır Al. Kom. da yapılacaktır. Taliplerin Çatalca Mu.tahkem mevkii için no- latanbul Dörda~~ Notrrl: Al 

bUr köylülerden üstün sayarlardr!.) a 1 a\e e me • z • şartnamesini komisyonumuzda görme hut aleni tnünakasaya konmuştur. Iha Murtua. 
hemen cevap verdiler: leri ve ihale saatinde~ eve) teminat ve lesi 14. 10. 931 çarşamba günü saat ---.-. -----------

Mısır Kralı A vrupaya teklifnamelfrile lcomısyonumuzda ha- 14,S da Fındıklıda K. o. Sa. Al. kom.nun tJıküdar tapu fdtırnlnün : 
- Ç~ban Mustaganın.: ınrlf I zır bulunmaları (319) - 2577 dayapılacaktır. Taliplerin şartnamesi· K08tl Galariden metrtk olup emva• 
Şerıf ağa, hımm .• dıye homurda· 15.a. M yor • * • ni komisyonda görmeleri ve ihale saa 1i metruke idaresince bilmUzayede il~ 

nır gibi bir 8e8 çıkardı. KüçUcUk, sa- Son posta ile gelen Mısır a:ızete· ~elimiye kışlasında Topçu Tb. 1 a- tinden evvel temiaatlarile komisyo.1da bin Ura bedeJle ve dört •nevt taksitle 
rr ),lan gözleri, çeşmanelerinde (ıl- 1 (ı • d. •. hl t göre M hırlarının tamirinin ihalesi 16 • 9. 911 ha:ıır bulunmaları. (323) - (25~). ödemek üure Faik efendiye ihale ecli• 
d;r fddrr dönüyordu: ~r nın ver ıgı ma m.a a · mır de icra kılınacağı ilan edilmişse de * * • len Beyi<ozda Çınaraltı caddesinde ıı 

Kıralı Fuat hazretlerı bu sene Avru- bedeli keşfine nazaran verilen fiatlara ç t 1 Müstahkem mevkii için ıııade numaralı meyhanenin hücceti şeriy• 
- Çoban M~staga nerde~ paı-a paya gitmekten sarfınazar etmiştir. haddi itidalde görülmediğinden bir yai: :ac:alı zarfla münakapya kon· ile temellük edildifi ve hUccett verell 

bulup değirm-e-nı kurdurmut kı?. Bu münasebetle neşrolunan re6:rrıi bir hafta müddetle münakasa 23. 9. 931 mu,tur. ihalesi 13 - 10 - 931 sah Beykoz .mahkeınel!li sictllltının da Def 
Uşaklar biribirine bakıştılar, son· tebliğe göre Mısır kıralının sıhhati, çarşamba günü sat 16 da; ic~a edilm~k günU saat H ~ Fındıklıda K •. o. s.a. koz harıkinde yand!iı anlaşılmı~ ol• 
·çıerinden biri: kendisini Avrupada kür yapmaktan üzere talik ve temdit ~dılmışth. Talıp- Al. Kom. da yapılacaktır. . Talıplerın makla kaydl ~ide edılemlyen bu yer hak 

ra. 1 
. • . • • • • Jerin şrtna.me ve keşıfnaJMaint oku· artaameeini komisyonda görmeleri ve kında eenetsız tasarruf hakkındaki alt 

- Askerden ~etınnış.. gayrı helal sa.rfınazar .e~tırecek dere~ede . ıyıl~ş- mak üzere her gün münakua~a iştirak f hale saatind•n evel teminatlarite ve kima tevfikan mah!lJJen tahki.kat fert 
mı, haram mı, bılmek?" mış, onun ıçın kıratın Auupaya gıt- için de yevmi mezkôrda temınatlarile teklifnamelerile komi.ayonumuzda bu- ve beyanname tanzım etmek üzere ta· 

Başka bir köylü: mesine lüzum kalmamıştır. Bundan birlikte Kom. a nıüracaatlan. (321) ıunmalan. (326) - (2586) rihi ilandan bir ay sonra mahallin• 
. . k 1 d "'' ha~ka kırat Fuat teşrinievelin 9 una 2!i79 • • • tapu memuru i.zam kılınacaktır. Bu ye 

- Evını yı ıp taş arını e5ırmenc :.- • • • i · k ·· .. · t f'I t"k ı ı rs• · · tesadüf eden tevellüt gününde de bir Kolordu kıtaatı çın ok komurU rın asarru 1 e a a ası o an ar va 
ta§ldı, dedi, amelelık ettı, ahacık de· ü . . 1 t Edremit ve civarındaki kıtaat hay. 1 nf mllnakasaya konmuştur. ihale· bu müddet zarfında tasarruf v~ikal• 
finneni kurdurdu. g .n~ merasım }apı mamasını emre· vanatı için arpa kapalı zarfla mUnaka al ' 13 _ ıo - 931 Hh gilnü saat 14 .. 'JO rile birliku ve 953 Oaıküdar varide na-

- Hımın. Değirmene buğday ö- mıştır. sa):a ~o~_muştur. ihalesi ~10-93~ p.ııar ~a Fındıklıda K. ~· Sa. Al. Knm. da marasile Üaıküday tapu idaresine ~ürl 
- . . k u ki" tesı gunu saat on be~ Edremıttc ""' a ılacaktir. Talıplerin şartnamesini caatıarr ve yevmı muayyende keşıf ın• 
ıüt.mıye ıelenler ço m ·· V "KIT kerl satınalma komisyonunda yapıla· ~o:.isyonda ıörmeleri ve ihale saatin hallinde hazır bulunmaları lUzuna• 

- Buğday öğütmiye gelen yok em-~ ~ 10 :ı caktır. Taliplerin şartname almak ve den evet teminatlarile komisyonda ha ilin olunur. (1690) 
me çavdar, arpa, darı çuval çuval K.. . . k . ı"' 1 münakasaya ıtirmek üzere teminat ve zır bulunmaları. (327) _ (2:>87) 
relİyor !. 1 uçu 1 an arı ı' te~lifnamel.!rile Edremitte mezk~.r ~· * * • 1 lsk. M. si. il. koMlspu 1 

· h d h t mısyona muracaatları. (290) - -~~,, Çatalca müstahkem mev\ii için bul llln•ln. . 
Bır ımm" • a • a ; Her gün neşrolunur -.. E . . d * F* h• ·'rk tinin ar gur aleni münakasaya konmuştur. ı. ......., ...... ____ _ 

yıp cn·arın a es aH S"" e h 1 i la 10 9.,1 1 u u .. t Ton 
b MI• habrlkeaı MUstahzeratı d 'h t' ask riyeye alt arabalar a es - - •> sa 1 g n ır,:ıa 1000 K ı r r ı 

Namazdan sonra Şerif ata ço an sasın a cıl: ı 9e31 tarihinde yapılan 15,5 ta Fındrkhda K. O. Sa. Al. Kom. <!~" u e ı ıses 
Muştafayı değirmenden çağırttı. De· Kolonya, !Avanta. esans. dl~ macunu :ı::~~d; ·V:;nen fiat haddi itidal· d.a ,Yapılacaktır. ~aUple~n şa_rtname- SOO ~ı~~~ee ~=t:~:~t Mp • 
.-c.inn~c.i. UstU başı unla tozlanmı~, yağ5ız krem, podra, gliserin sabunu ve d .... 1 d'ğ' d n mu"na.kua bir haf sını komisyonda gormelerı ve ıhale aa 730 T bbl M 
• .. 'I e goru me ı ın e at' d J ... . ti ile komis•:onda ı ye p. 
kop koşa geldi. ağayı etekledi, ~onra briyantin. '' is müsıahuratını bir defa ta müddetle 19. 9. 931 cumartesi günü ın en eve -.cmına ar • " 400 GUlhane hastanesf 
karf1sında, ayakta durdu. Şerif nğa: tecrübe edenler daima ,.e daima ondan saat 17 ye talik edilmiştir. Taliplerin hazır bulunmaları. (32S) - <2·;&~) 3r,g:o- 1·ektln 

- Olen Mustafa, diye söze başla- a)nlmazlar. Her yerde bulunur. (1656) yevmi mezkılrda Kom. a m~{o~3)a~~~rı. 1 Z A Y 1 L E R 1 Yukarıda isim ve miktarları ywJı 
dr, dere içindeki değirmeni gördüm. l•IOO • • • _ mahallere 5 şartnamede olarak passr 

· · k d KadddS• liseainden alaut ol· tıkla lavamarin kömürü satın alınacak yazıh etmışsın en ine be .. değirmen- Hava ihtiyacı için 120 adet dış ve ı tır. ihalesi 21 • 9 . 931 pazartesi güıtil 
en• eenin karın mı ki .. gel şu değir· AYAl<LAAI TERLEYENLERE 30 adet iç tayyare lastiği kapalr zıuf- duğum tasdiknamemi zayi et· saat 16 ya kadar Harbiye m~kttbinde-
lllftll ziyan etmeden bana sat.. gaç gu- la münakasaya konulmuştur. ihalesi tiğimden yeniıini çıkaracağım ki mahalli mahl!lusunda icra edlleeek• 
nt istiyon mahna? H .• D R o L 28. ll. 931 cumarteıı;i günü saat 11,30 irin k' . . hDk O 1 d "'- tir. Taliplerin prtnamesini ıönselS 

Çeban Mustafa: da An karada vekAlet bina.-.ında hava .,. es ısının m oma ı.. için komisyona müracaatları ve ittirP 
_Aman a.-c.a, dive l'ah·ardı, rızkım ruı n KOKUYU OUHAL usu vucuoı satın alma komisyonunda yapılacak · din olunur. fçin de \•akti muayeninde hazır bulu• 

..,. .; zaıtu vUMCZ HElt lCZANEOE BULUNUR tır. (Şartnameı;i komisyonumuzda mev 362 ~o. lu Saffet ı'\ezihi maları. (69) - (2519) 
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Yüksek mühendis mek.: yaF;,;:s:~ ... i~E:ar:,~:h;:: Emniyet sandığı müdürlüğünden : 
duldarı •ılkta;,ta Kaptan İbrahim 

b • k d •• k b ı ata mahallftiade K~ otlu ıokak Muhammen te 1 ay U a U 1 ve 10 numaralı Zfmin katı taşlık ,.e ~" metl 
kuyu iki oda bir hala mutfak u ikin· 
cf katı dört oda bit· hala tavan aralı· 1885 

lkraı Merlıunatın cin 'c ne' il ı 

So mnki 'e mu~tem ılUı 

365 Samatyada Hacılcadın mahalleıinde 
Pamukçu T ıtyoa ıojında eıki 45 
yeni 71 numaralı bir hanenin tamamı. 

377 KadıklyOnde Zllbtüpaıa maballe-

H-rçlunutt 
lım i 

Todori Ef. 

1 • tını famJI birçok ak•mı tamire muh-m uame esı taç 800 lira kıymeti muhammenesi 
bir bap ahf8.p mane 20 - 10 - !f:ll ta 

Kavıt mu& meJeslnln hitamı OJ&n 24/ rihine mtitıadlf salı gUnti aaat on beş 8820 
., - raddeluinde ac&k arttırma ne .. tıla- ıinde fener ıokağında cıki 2 yeni 

6 numaralı bir hanenin tam•mı. 

Sadullah Ef. 

Eyltll/981 perşembe gtlnll akşamına kadar eatrndan talip ~ oıanıarın kırıntııı mu· 

b 1 hammeneıi olu 800 Jtraaıa yUzdt o-
mektebe kaydO kabul edilmiş u Unan nu nispetinde pey akçesini müstuhi- JS78 

talebe meyanından mektebin levlt kad- ben Betiktaf icra daire~inin 931 - 9:12 
~ n1m1aralı dosyaana müracaatları ilin 

rosuna gUre alınacak leyli talebe mlkta- 0ıunur. <1689> 

840 Dawtpaşada Davutpaıa mabalJe
ıinde Koca Muıtaf apafa caddeain
de atik 76-76 mOlcerrer ve yeni 86, 
86 - 1 numaralı maa dUklcln bir 

Mehmet Kad• 
ri 8. ile Ayte 

MOkerre• •• 

t r ık l l ı k 1 H b k BeıiklOf icra Dalne.lnd~: 
rıDl e r Ç D yapı &Ca 0 an Mu88 8 a Fatma hanımın Apostol n Yahil· hanenin tamamı. 

Hayriye H. 

imtihanı 28 / Eyltll I 981 pazartesi ınrRgft ya efendilerle fa)'fan mutasarrıf ol· 4305 2136 
8 u duklan Bqiktaıta Kapta• lbrahlm •· 

Kadıköyünde Osmanaia maballe
ıinde S6jiltlü çesmeai ıokaiında 

Nazire •e 
Dürdane H. 
lar ile Allat

till B. 

sabah Saat 9 da icra edileceği cihetle alil• ta mahallesinde Köçe otlu aokak 1 ve 
10 numarah hanenin izalef şfiyuu zım. 

kadaranın mezkt\r glln ve saatte Gllmllş- nında Betikta~ icra datrtsınin 931 -
atik 88 mükerrer 88 mükerrer 88 
milkerrer cedit 108, 110-1, 110 
numaralı iki dükklnı miiftemil bir suyanda kAln mektepte hazır bulunma- !5;,~n~:~;:~ı:~Y~ı _n1e0 ~·~~~c~:ı~t!

1J: 
1 ıu UAD Ol (2RS..t) nl saat ıs te mukarrer olmasına ve 
arı ZUmU UDUr. U • hlSMdarlardan Apoatol ve Vahilyanın 1420 3058 

hanenin tamamı. 
Avratpaunnda Hobyar mahallesin- Hlaeyia B. 
de tulumba sokajında eıki 1 l yeni 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ibmet~ları m~hulb~unmalanna 

Tu"" rkı·ye Hı·ıaA ıı·ahmer binaen ı:> gün müddetle ilanen tebli· gat icrasına karar veri1111ekle tarihi i- 17 numaralı ma11 bahçe bir hanenin 
tamamı. 

llndan itibaren teblii makanuna 
kaim olmak üzere yevm ve .utı mez-

cemı• yetı• nden·. k6rda Befiktat icra dairesine mü· 2933 3692 
racaatları illa olunur. (1689) 

L- Be1J06lu beıinci icr'fl ,,.nnurlujan-

Davutpapda Davutpap mahalle- Salih Ef. 
ıinde iaa kaplSI sokaiında eıki 1 
leni 11 numarah bir hanenin tamamı. 

Cemiyetin iıtubulda Yeaipoatane civaraada Akaarayhlar -ı da: 5192 7341 
altındaki depoda mevcut nlmuae ve prtnameai veçhile imal et- Mahçua ve furuhtu mukarrer atti
tirecea.: (100) adet bakır ••yd•n ile (2500) adet b•kır tepıl mil· teaddft fıçı masa, andalye "· ~lr 

Akurayda kltip Mulahattin ma- Mehmet Nuri 1. 
lıalluinde Ye ıokajında 9 numaralı 

•• - meyhane etraaı 21 • 9 • 931 tarıhıne 
nakası surdile llparit eclilecektir. MOnakaaa gilnü Eyl616n yir• mUsadif pazartesi ıünii •a~ 11 den 1266 7522 

l:tir hanenin tamamı. 
Yedfkulecle Hacı EYhattin mahal- Mustafa Ef. 
luinde Çqme eokajında eıki 9 mi birinci pazartai aaat 14 tür. itibaren Asmahmesçitte Kabrıstan '°" 

katında madam Sof[ raseranın han!" 
Talip olanl•nD nOmune ve ıartnameyi görmek llıere meıkfır si altındaki tarapçı dtkklnında bil yeni 17 numaralı maa bahçe bir 

tarihten eYel depo mldOriyetine mUracaatlan ilin olunur. (2374) müzayede aatılacafı ilan olunur efen· 
------------------------ dim. (1687) 9270 7902 

hanenin tamamı. 

Gell.bolu zı·raat ban- lıtanbul üçüncü-"icra- dı1Srt1ind-€n: Bir borcun ödenmesi ıçin ma~cuz ve 
paraya çevrilmesine karar venlmi' o
lan Kay&er mamulltı tipolraf mathu 

Anatpaunnda Keçibatun maballe
ıinde uki tqtekneler yeni kOçDk 
mllhendia ıokaimda aki 17, 17 
m&kerrer 19 yeDİ 19-21-23 numaralı 
maababçe iki bap hanenin tamaml. 

Şerif, Alamet 
Ziya EnYer, İl• 
mail Halda 
beyler Ye Hu
na H. kasından•• makineli açık arttırma 1uretile 23 ey 

lül 931 çrpmba rtinll ua& onda Beya
zıt Emin ~J mahallni )letit !>'Y .. 5516 7940 tJıkUdarcla icadiye maballeainde Top

haneli Mardifoı ukaiında atik 6 
mGkener yeni 5 numaralı maabahçe 

Faika H. 

Deyin senedi 
No. 

3925 

3465 

. 816 

3838 

3902 

Geliboludan JarnaJude Hacı Ahmet efendinin 12 
lut'ada 1035 dönüm tarla. 

Geliboludan Mustafa A,lu dtndinin 2 kat'ada 19 
dönüm 2 evlek tarlası. ' 
Ge •boludan Rıatem ata 1.:efili M'nfafa Xf'ı uencliaili 
2 kat' ada 19 dinim iki nlek t•rlue. 

Gelibohtclan KaYakh Etem otlu 0..an Ajanın 1 
kıt'ada 67 d6n0m 3 evlek tarı.. 

Geliboludan Kanlch Etem afa kızı Ş8kriye hanım Ye 
mahtumu Mehmet efendi ve lcızı Fatma banımlann 4 
int 'ada 22 d6nUm tarlaaı. 

Geliboludan Mehmet kıza Mebibe hanımın 3 lntada 
52 dünüm tarlası. 

3958 Geliboludan Longor Etem oilu Mehmet efendinin 3 
kıt'ada 27 dönüm tar:ası. 

3966 Raaim B. bin Asım beyin 7 kıt'ada 398 d6n0m tarlası. 

Eal,da uamiıi muharrer on bir ıab11n Ziraat bankasından 
iıtikraz eyledik:rri rr.ebaliği tesviye etmediklerinden naıi merhun 
Ye vef aen mefruğ < mvali gayri menkuleleri deyinJerine makabil 
ltilmüzayecle sahlauğından talip olanlarm tarihi ilAndan itibaren 

45 son ıaıfında Gelibolu Ziraat ban)(unaa mlracaatlara ilin 
olunur. C2564) 

Devlet Demlryolları llAnlan 1 
idaremiz için pazaıbkla aatm alınacak olan 21 kalem cilA, 

ku~aı •. çelik, mum, demir, çiyi, llıtik l:ant ve 1aire fibi muh· 
.tebfü)cı111 malzemen.in pazarhl"t 21-9-931 tarihine mOHdif pazar· 
teıi gOnO icra lnbn11ca;ından taliplerin yevmi me&k6rcla aaat 
dokuzdan onbir buçuta kadu iapah vUcut ederek tahriren fıat 
vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat lialni mataza da
hiline ası!mıı o!up nümune getirilmesi icap edealer içia nllmu· 
nelerinin beraber getirilmeli, nümunesiz vaki olacak teldifahn 

kat ul edilmiyeceği illn o unur. (2581) 

Çanakkale nafıa baş 
mühendisliğinden: 

1 - Çanakkale viıiyeti dahilinde Çanakkale - Bahkeair yolu 
üzerinde inıa edilen Çandere köprüsü anrajmanları ve inceau 
k6pr6ıDn6n iksa tertibatı aleni miln•kasaya konulmuttur. 

2 Bu inşaatın bedeli keıfi 2357 lira 49 kuruıtur. M&nalcasa 
26-9-931 tarihine mOsadif cumartesi günü aaat 15 te Çanakkale 

Yiliyetinde yapılacaktır. 
3 - Münakasaya ittirak ed~cckler teklif mektuplarını n 

muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Çanakkalede 

•alcamı viliyete vermeleri llzımdır. 
4 - Taliplerin münakasa ,artnamelerini Çanakkale, lstanbul, 

iaair l»qm8bendtsliklerinde mlltalea edebilecekleri ilAn oluaur.(2362) 

katında 7 numaralı ayna t•l•th~n• 
si binası içinde satılacatından talı.~ o-
Janlann mahallinde memuruna mura· 
caatları ilan olu.!'ur. (1881) 

2320 7989 
lstıanbul ~tinci lıul.-uk ınahkmtt

slnden: 
Rüsumat İnüdürbetittJn Galatada 

Büyük Millet hanında 49 numarada 
Dİll'litilyadl aleyhine lk•IM eylediti 2162 1155 
aıılacak dan11ndan dol•YJ illnen ttltll
ıat icraıına ratme• 1' - 9 - 9'11 ta· 
rihli cel&ei tahkikatta iapatı vücut et· 
mediiinden naşi hakkında ııyap kara-
rı verilmiş \"e emri muhakemenin :?1 1824 aı 72 
teırinievet 931 tarlhitte ınflsadif çar
şamba günü saat 1.& te tayin kılrnmıt 

bir hanenin tamamı. 
Tankpaıannda eski HUıeyin aia Ôjeni hanım 
yeni Molla F eaari mahallesinde çilin· 
gir cıdd~ıinde eski 15 yeni 17 nu· 

marala bir dükkbın tamamı. 
Samatyada Mirabor Uyu be1 ma- Teopia H. ft 

halleaiade iıtaıyoa caddesinde eald Kerope Ef • 
19 7eni 37-39 numaralı bir hanenin 
tamamL 
Akurayda Guraba Hüseyin ap 
mahallesinde ıekerci ıokaiında atik 
22 cedit 2 • 4 numarala bir hanenin 

Habibe Neli
me ve Nafıa 
Naime H. lar 

oldutuadan revm ve vakti mukirda tamamı. 
huır hulun•ası Jiiza .. u bey•n n ak i 4700 8259 Çenberlitaıta Mollafenari mahalle- Zeliha Pakize 
takdirde hukuk wıulii mahke?meleri ka ıinde Camii ıerif havluıu ıokaiında H. 
nunuaun 401 inci ··•deai mutibince eni 7 yeni 13 numaralı bir hanenin 
hakkmda lrl)'aben rnı1hkemeye devam tamamı 

olunacağı beyan olunur. 4900 8338 Kadıköyüacle Osm-ta müalle- Lltfiye H. 
lat.onbul beılncl hukuk mahbrrt'-· ıinde SltltlO çeıme 10kajmda cedit 

llnd~n: 286· 288 numar•h mu dılsk&a bir 
R8tın11ftat müdtlrtyetinin Galatada baaenio tamamı. 

Hnyar hanında .&.~ •••aralı yasıhane Yukandlı ikru Dumanlan yaıah emllk vadeai laitammda b~ 
de oturan tiicnrdan Yani Krtikn Ya· 
nlı efendi •l•yhint ikam4! eylediii •· ödenme•• .. aebile altmlf bir ,an mlkldetJe •tahta pkanlcb-
lacak duasından dolayı ilanen tebli· ;aadaa talip olanlarıa Ye fazla tafaillt ia1eyenleria '"Suilak ubf 
gdicra~uratmu«- 9 -mt~~·~·.ı.·r.li~~·~e~m~k~a·~~a~t=e=y=~=m=~=~~·~~=ı=u~m~u~il.b~o=l=u=umr~.~C·~-Y~)~-~ 
rihli celtııei tahkikatta ispatı vUcut et- Jıtanlltll ftllrdlncli okra mem•ırlu·ı E111JpaultGn maJallıttnalıulen: 
mediilnden 111,ı hakkında rı-yap ka· ııındtMı: Yusuf efendinin Rauf kapta.la B
rarı nrilmiı:ı \'e emri tahkikatın 21 Tamaaıan on dolluı bin dört yüz mine n Fatma hanımlarla Mustafa • 
teşrinieH~I 931 tarihine mlih.diC çar· kırk altı Ura kıymet takdir ediier. B~y fendi aleyhlerint ikame eWtl iaalti 
şamba ıUnü saat U te tayin kılınmış otlunda Bedrettin mahallesinin atik şuyu davasının maMtemeeinde bunlar 
olduiundan yevm ve vakti Pınkurda Kabri9tan cedit Meşrutiyet caddesin- dan Mustafa efendinin mukaddetııa A 
mahkeaMde hazır bulunması beyan ve de atik :?.8 cedit 80 - 80 -1 numaralı dapa:r:arında Sarraflar çarfı81nda ma 
aksi halde hukuk uıu1U mahkemeleri a arsa tahtında perQk~r dülı.kanını nifaturncı iken halt11 ikametgahı m~ 
kanunanun 401 lnd maddesi muc~bfn· ::~temil haricen kargir hanenin ta- hul bulundutu mübaşiri ve mahalJesi 
ce mahkemeye devam olunacafı tebliğ' mamr 32 lli8H itimarile 14 hissPsi n he)t.'ti ihtiJariyesJ tarafından celpu
olunur. .. . .. yine tamamına 33700 lira kıymt!t me zahrına ,·eriluı oerht.e~ anlaşıl.mı§ 

lstanbıd rtçlincu icra IMir~ainden: takdir edtlea Galatada Okcu Masa MUmail~yll hakkında tlanen teblıgaıt 
Bir borcun ödenmesi it:in paraya ~v mahaJle ~t nddeelnde atik 5 mtikurer icrasına karar verilmiş ol makin )e'f 

rilmesine karar verfh•tit olan bir a- :>7, 59, 61. M. &1 M. 61 M. 61. M. "' ce- mi muhaktme olarak tayin kılınan 
dtt Isparta taban bir adet Ktnare bil' dit 13. 71, 73, 7:>, 77 numaralarb ntu· S - 10 - 931 1tUnl Aat onda hazır bu 
adet Bit~ halun 21 e~·IUI 9:n puarte.ııi rakkam dilkUalan rnUt(emil bi .. bıtp lunmatıına ve yahut tarafından ma. 
günit 'ut 13 ft Sa~dal b,desteninde apartımanın keıa tamamı 32 bi!Jl'e iti- ~ddak bir nkil ~önderraui a~si tü• 
açılı arttrrmn tturttıle pnray:t çenile· •rlle u hls..eıesi açık arttrrmayn rnze· dırde mu~ukemtnın gıyaben ıcra kJo 
(effndtn talip olanların mahallinlftı dllmit olup 8 - ıo _ 931 tarihinde lrnacafı malüm olmak üzere işba 
memuruna mUrauatları i1ln olunur. şartnameleri dh·aahaneye talik .dllt-l il~n vuak~lnrının bir nüshıt!'ll daire 
/,tanflul ikin<";' lrrtt nu murİ~- , ttk 22 - 10 - 931 tarihine mil6a.difl dıvanhunesı~e talik kılındıi• gibi tf• 

do1t: perşembe ıünü saat 1' ten 16 ya l.ad:ır rak hnadıslt dahi itanı key(iyet • 
il h 1 dö dü " · d · · d •· lunur 'Rir horctan d"ta~, ırıahl u7 Te pa· stan u r ncu rcra aı~·esın 1: :ıc;ı .. ·-·· ... :: ...................................... --

rar11 C"t'Tilmtı'i mukarrn muht•lif j arttırma ıuretile satılacaktır. telenle hildirmeltıri lazımdır Aut 
rt>n\\t• 19(: metn h>•klı Pa,.tt 21 frlül l Arttırmıyı iştirak ~~in y~zdtı be~ halde haklan tapu sil'il1.rile sabit ol-
9~J tarihlnf miicadif puart,ci ırünfı !'& pey ~kt•~I ahn~r. M?t•~akını. ,·ergı, mıyalar satış bedelin in payla~ma ın· 
at .ı:. ı~ d• btanhul (l'\:~m.ahılarcla l b_fl•dıyf. ,·akıf rtarel.•~• m.~!'terı~·~ ait· dan harit' kalırJar. Alftkadarlnrın it· 
Bü, uk ~ tni hanın kapısı or.iindf' atık ür. Hakları tapu smllenl• sab ı t ol· aa \ ' f ifla kanununun 119 •ne• mad· 
arttırma ile r.atılacafrndan talfol••in mryan ipotekli ~l~caklılat il• diftr a.I desi hükmüne göre harüet etnıtltri •• 
,.üti 111uayyNdt dıir•miııfn CJ~ - ikadarantn " ırtıfak hakkı sı.hipleri- daha faıla malümat almak istiyHle· 
~~ numarlr doayaıil~ orada icpatı nfn hu hıklırmr •t ha!'UAilt ra:1 '' ma rin 929 _ 119 dncu nu1Ur&1ilt ... 
,·tfrut •dKek mtmuru111uıa müracaat· '~rif• dıir ?1ın iddialarını il[.n tni· muriHtimfu mUracaatları illn el• 
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Davutpaşa orta mek
tebi mOdftrlUğOndenı 

Miadında icra edilmiyen mek
tebimizin Fiziki ilimler mezuni
yet imtihanı Eylllliin 26 ıncı cu-

~:r•i A F eyziye Lisesi ~~i.B~. 
Nehan · 4093 

Yuva, ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. martesi günü icra edileceğinden 
alakadar talebenin mezkur günde 
saat 8,5 da mektepte bulunma-
ları ilin olunur. (2580) 

Çocuklarınızı mektebe vermeden evel FEYZiYE Lisesine mllracaat ediaiz ~llrkiyenin en eski 
hususi mektebi. Tesis tarihi 1885 

Istanbul Erkek Muallim mektebinden: ••••••- Saraçbanebapnda Mildir Pa .. konaklanncla•••••••• 

26 eylül 931 cumartesi: Sınıf-3 Fizik ve kimya, sıoıf-4 riyaziye 
27 eylül 931 pazar: Sınıf - 4 tarihi ilimler, sınaf -1 riyaziye. 28 
eyllil 931 pazartesi: Sınıf - 4 tabiiye, S • S riyaziye, S- 2 nebatat 
29 eylül Sah: Sınıf-1 Türkçe ve din, S- 2 Fizik kimya ve din. 
30 eyini 931 çarşamba: Sınıf-2 TOrkçe. 

Kız ve erkek HAVR·YE t·sELER· Ana-ilk 
Leylt ve Nehari c 1

1 

l 1 1 orta-ilse 
Tekmll sınıflar1 mevcuttur. Kayda ba,ıanmı,tar. Tedrlset TUricçe, Frensızca ve lnglllzcedlr. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomoblllerlle alln1r we ak.em arnl wa..ta Ha 

evlerine gBnderlllr. Her 11Un 10 dan f8 • kadar 111Urec:aat edlleblllr. 
Telefonı 20530 

1 - ikmal imtibanlan yukanki cetvele g6re yapılacağından 
ikmali olan daimi talebenin 25 eyUil cuma akıamı mektepte 
bulunmaları. 

2 - ikmalsiz talebenin de 8 teırinievvelde mektepte bulun 
malan ve daha evvel mektebe gelmeleri IOzumu ilin olunur. (2539) 

ls~anbul BeledJyesı llAnları 1 
Arnavutköy6nde ~~üçük Ayazma mevkiinde kltn 4 odadan 

ibaret 39-14 numaralı hane bir seneden fiç seneye kadar kiraya 
verilmek için açak müzayedeye konulmuı ve ihale gününde talip 
~kmadığmdan ihale müddeti 21-9-931 ~üne temdit ediJmiıtir. 
Talipler tartoameyi görmek için levazım mildilrlGğüne müracaat 
etmelidir. Müzayedeye girmek için 9 liralık teminat lizımdır. Bu 
teminat ya nakten ve depozito suretile yahut hükimetçe muteber 
tananmıt b1tnkaların birinden ıetirilecek teminat mektubu ile 
olur. Bu ıekilde teminatla beraber mezkür tarihte saat on beıe 
kadar Encilmeni Daimiye mllracaat edilmelidir. (2456) 

• • • 
Bedeli kqfi 4671 lira 77 kurut olan Kartal-Yakacık yolunun 

tamiri kapalı zarfla mllnakasaya konmuttur. Talipler prtname 
almak ve keşif evrakını görmek için hergOn levazım mildürlil
ğOne müracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 351 liralık te
minat lizımdır. Bu teminat ya nakten ve depozito suretile yahut 
hllkiimetçe tanınmıt bankalann birinden getirilecek teminat mek
tubu ile olur. işbu teminat makbuz veya mektubu ile ıartname 
teklif mektubunu ve ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesi
kayı mühilrlü zarfa koyarak ihale günü olan 12-1~931 pazartesi 
giinü saat onbeşe kadar Encilmeni Daimiye vermeleri. (2594) 

* * .. 
Balat atelyesi için lnzumu olan 100 adet sOrıen kalas 210 

lılol aiam.vu300 wpit gtırgen. 5000 'tW6ı. püiialı, "10 ton 
maden kamnrn kapalı zarfla mhakuaya konmuflur. Talipler 
ıartname almak için levazım müdürlDğüne müracaat etmelidir. 
Münakasaya girmek için 170 liralık teminat lizımdır. Bu teminat 
ya naklen ve depozito auretile yahut hllkiimetçe muteber tanın
mış bankaların birinden getirilecek teminat mektubu ile olur. 
itbu teminat makbuz veya mektubu ile ıartname, teklif mektubunu 
Ye Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesiiayı mObilrlO zarfa 
lioyarak ihale gOnO olan 12-10-931 pazartesi gOnll saat on beıe 
kadar Encümeni daimiye vermeli~ir. (2595) 

* • '* 
Beyoğlu belediye ıubeıinden: Bir koyun bulunmuftur. Sekiz 

gtln içinde sahibi mDracaat etmezse sablacaktır. (2596) 

. -- e /• -
1lYi BiR VAUDE 
Ev16dının ıihhatini dtııGnen. her 

-hangi bir rahatawık sebebile zail 
dOtdllflllnO gören. bu mQnasebet! 
le kan111 kalan. ittibuaz bulunan 
~uklanna litif lezzetli ve mQ
keınmel bir kunet ilica olan 

enofen-ato----
vermelidir . Hu ccuaede nı.nr. 

• • SEYRISEF AIN 
~lerkez acectası: Galata lı.:öprii başı B. 2362 
Şube A. Slrtecl •Mübıirdar zade han 2. 2740 

IZMIR SUR'AT POSTASI 
( Glilcemal ) 20 EylM pazar 

14,30 da Galata Rıhtımından 

BOZCAADA POSTASI 
( Ereğli ) 20 Eyl61 pazar 

t 7 de idare nhbmıodan kal· 
kacakbr. 

17 Eyltıl perıembeden lti· 
baren Adalar Bostancı ve 
Adalar hattının 24 numarala 
seferile Anadolu postasındaki 
Kınab, Burgaz iskeleleri IAğ· 
vedilmiıtir. ...... _ ......... _ ..... 

Karadeniz postan 

s ım Si 1 Y&'E';ı 21 

~azartesi 
• 

günü akpmı Sirkeci nbtımın- Ü 
dan barelletle (Zonguldak, ine- ·= 
bolu, Samsun, Ordu, Giresoa, 
Trabzon ve Rize) iskelelerine 
uğrayarak Hopeye gidecektir. ----- ............. ------,---· 

·VATAN 
23PE;iuı ~ınım~ı 
gfhıll akıamı Sirkeciden 
hareketle ( Zonguldak , 
İnebolu, Samıun, Ordu, 

1 Gireaon, Trabzon , SOrmene 
ve Rize) ye gtdecektir. 

Fazla tafsillt için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acenteli
ğine müracaaL Tel 21515 

,:.m:111ı=m:aa:mı•-m ıııu m 
lLAN 

Osmanlı bankasından: 
Osmanlı bankası gişeleri, Fylüliin 

16 ıncı çarşamba gününden itibaren it'an 
ahire kadar, zirde muharrer wtlerde 
açık bulunacaknr: 
1 - Galat. merkezi ldare•I 

ve Yenlcaml ,ube•b 
Eyamı adi yede: Saat 10 dan 16 ya kadar 
Pazar günleri : Saat 1 O den 12 ye kadar 
11 - ~otlu 'ube•l ı 
Eyamı adi yede: Saat 10 dan 12 buçuğa 

kadar. 
Saat 14 den 16 ya kadar 

Pazar günleri: Saat 1 O dan 12 ye kadar 
------------------------------------------------
8 in o p vilayetı daimi encümeninden: 1

•· -0•0-r.s~T!~Y~Lo~amı 
Beheri 25 ıer santig;amhk komprime halinde 500 liralık klor BAKTERlYOLOJl LABORATUVAR! 

maiyeti kinin ile yine 500 lirahk neosalvanan 26-9-931 cumartesi Umum kan tıhlllAu. Frengi noktal 
nazınndan (Wuserman teamülü) kan 

gfinU ihale edilmek ilzere yirmi gtın mOddetle m&nakaaay• çıka- küreyvan sayılması, tifo ve ısıtma 
rılmıftır. Talip olanların Sinop daimi encümen riyasetine veyahutta hastalıklan teşhisi, idrar, balgam, ce-
Sıhhat mOdnrlüğUne mliracaatları lOzumu ilin olunur. (2533) rahati, kazurat ve su tahlilAu, Ü!tra 

mikroskopi. hususi aşılar istibzarı. 
Darftlfftnun emanetinden: Kanın üre miktannın ayini ve kanın 

sedimaitıtion sür'ari. Oivanyolu'nda 

Morfoloji ve spor Sultan Mah~r;n;::b;ıi9:ıo, 189. Te-

Hakkında Tıp fakOlteai Antropoloji mlid erria muavini doktor Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
Şevket Aziz bey tarafından lıtanbul DarOlfDnun merkez binasında aeşriyat mUdürti: Refik Ahmet 
21 eylül pazartesi saat 16 da Projekıiyonlu bir konferua Yeri- .V AKIT Matbauı 
lecektir. Herkes gelebilir. (2599) 

fmı..ı. ailıhat a....mm. 
mcamidir. Baa11, ~ • 
acdCll fazla anrnffakiJd ' 
iJe bOtta dtayada tanjnmiJ 
Jtno•a • Fftdt Salt" mb
talaariaclaa aabala T• 
~ bir bardak .. dcra
mlDda bir bhft bfili mik
dariada alarak dd'cdiaiz. 

inşaat münakasası 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisan 

umumi müdürlüğünden: 
1- Pa .. bahçede klin idarei inhiaariyeye ait rakı ve soma 

fabrika911.1da mGceddet~ tadil ve iallh suretile yapılacak inpat 
kapah ..... _. ......... ,. \is• D ...... 

2- Zarflar 1931 ıenesi eylnlnnnn 19 uncu cumartesi gilntl 
saat tam on ikiye kadar kabul edilecektir. 

3- M6nakuaya ait ffl'ak takım halinde idarei merkeziye 
muhasebesinden 15 liraya mukabil taliplere Yerilecektir. 

4- izahat almak iatiyenler mlldllriyeti umumiye fen heyeti 
reisliğine milracaat _edebilirler. (2062) 

Gazi Huanpqa Vakfa MOtevelli Kaymakamh{plıdan: 
Emltk No. Cinsi Mevkii Eai misli 

5 Dükk1n Kışlaboyu 11·12 
53 • Kıyık iskelesi 16,5-17 

Yukarıda ywb iki bap dükkln 20 gtiıl mBddeBe müuyedeye vazolunmuş
tur. Talip olanların 18 Eylül 931 tarihine kadar K•sımpaşadaki Vakıf idaresine 
Eylül 1931 cuumaneıl ~ü aut 14 te Jstanbul Evkaf müdUriyed encümenine 
müracaat eylemeleri (2193) 

Hali tasfiyede bvlmwa 

Bursa konserve ortaklığı 
Kooperatif ıirketi taıttye heyetinden: 

Bursada lnebey medreeesi namile maruf binadaki koneerve f abrlk8'1 
biltllnum demir baş eıya alAt ve eclev atlle birlikte aüzayeckye çıkardnuf" 
tır. Demir bat etJ& fabrlb blnasRe birlikte satılaeaktır. Fabrikada bu
lunan ve lallldunete alt olan: Bir teneke kesme makinesi, bir röfde btik'" 
me makinelli, llç takım lehim tertibatı, bir llstik maküıesf, bir kapak kesm• 
presi, bir korClon makinesi. bir kutu kapama m•ldnesl utılmıyacaktır. 

Müzayede müddeti 14 eyltil 931 pazartesi giinjindea itibaren bir aydıt. 
ihale 15 teşrinfevel pelfMllbe günü saat 17 de alenen yapılacaktır. Bin• 
ve efYafl girmek latiyenler her gün f abrlkayı gezebilirler. Müzayedeye 
iştirak etmek için tasfiye heyeti emri ne iki yüz Ura teıqinat akçesi yatırmak 
l&zımcbr. Taliplerin ihale gflniliıe kadar zfrdeki adrese mUracaatları 111-
nmu Ula olunur. 

Adres: Buna C. H. Fırkası binasın dan konerve ortaklıtı kooperat!f ti"' 
keti tasfiye heyeti namına tasfiye me mura avukat HulftsL 

Türkiye Hilaliahmer 
cemiyetinden: 

Cemiyetimizin Ltanbulda Y enipostane ciYannda Akaarayhlar 
hanının 3 numarah bllrotUDda mevcut nllmuneai veçhile 650 
adet hamam peıtemalı 28 eyini 931 tarihine mllaadif pazarteai 
gllnO tam 6ğle vakti aleni mOnakua ıuretile mllbayaa edilecek
tir. NOmuneyi g&rmek için bllro m&dDriyetine mllracaat edil
aıesi. (2600) 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayınız 


