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Baş vekilimiz 
2S eylftlde Atlnaya 

hareket edecek 
Ankara 1 (Yakıt) - Baıvekil 

ismet paıa hazretlerinin eyliilün 
18 ne doğru buraya gelerek bi
rikmiş itleri giSrmek Ozere bir 
kaç toplantı yapacak olan vekil
ler hey'etioe riyaset ettikden 
sonra ayın yirmi Oçünde Atina-

a gitmek üzere lstanbuldau 
tareket etmeleri muhtemeldir. 

Dahlllre veklllnln serahaU 
Ankara, 1 (Yakı) - Dahiliye 

vekili ŞOkrü Kaya ve Edirne 
rneb 'usu Şakir Beyler gel~iler: 
Vekil Bey istasyonda e~myeh 
umumiye ve Ankara polıı mü
dOrlerile dij'er zevat tarafından 
brplaade. 

Çiftçileri 
Vikaye için 

Dumlupınar yolunda 
eğlenceli tarafları 

U,dunn• kUrt prensi nlha· Tetkik ,ekll takarrUr etti. H•r 
~et A111erlkall oldu ı llaandakl gUfte, tetkike tabi 

(Deyli Telgraf) ruetesinin Nev· olacak 
york muhabiri şu tuhaf malamatr veri- Adliyedeki neşriyata tetkik 
yor: bürosunca gramofon pliklannıa 

"Mısır prensi" diye maruf o'an da, bunlardaki güftelerin müs
Mehmet Reşit namında biri kendisini tehceo olmaması için tetkike ta• 
Ktlrdistan prensi, Ktirdfstanın lngiJ. bi tutulacağını yazmıtbk. 
tere nezdinde sefiri diye tanıtıyordu. PJikların nasal tetkik olunaca• 
Diinyanıa her tarafından kovulan bu PIAk t• 
serseri. Amerika mahkemelerine mil- ğa takarrllr etmittir.. . 1~ .. a-

rethaneleri, mOddeı umumıbge raeaat ederk Amerikalı olmak iste· 
yonla. bunların gilftelerini gönderecek

ler, meali okunacak ve lüzumun· ..... t ....... _lllerl • Oknı~na,, .. llllalnd Reşit, otuz sene evel Detrodda doğ'- th "d"I U~ dn evel tehrimbe selen Ras et~ oradaki fabtikal e sınai muştur. O zaman, bu gibi doğan yaban da pliklar ticare aneye gı 1 e-
&111ele •nahlan bu sabala Ruyaya ha mfleuHelert gezerek sa an id ~izden C'llan tesçil etmek mecburi değildi. :Mah rek dinlenilecektir. 
r~k~t edeceklerdir. Senahlann geJ. daha üstün olan mflletJe~ eteniibe- keme on iki şahit dinlemiş, ve bunların Türkçe havalardan başka 
diğı ~,...,.. n~urunda dtin -t 11 lerbıden fııtlfade •hnektir Seyahati- hepsi bu adamı çocukluğundan beri Fronaızcı, Almanca, lspanyolca, 
de _Tilrk ~ ee~ mıtbuatı mümessil. mlz bu noktadan çok fııy.h.1ı olmuflur. tanıdıklanna ııahadet etmişlerdir. l;u İngilizce, Rumca ve diğer lisanlerı şerefıne bır kabul resmi yapılmış. Hamburgda billıaua llaıaa işlerini, çocuk on yaşında ikon !ürklyeye gel· !ardaki pliklardaki gllftelerde lır. Londrada layyaredlik •e ltalyada o- miş burada on sene tahsıl ile meşgul .?I tetkik edilecektir. 

lstaubul gazet.dlerl, Tas ajan91nın tomobilciik ""nayilai lelkik ettllı. F~ muş ondan sonra tekrar Amerlkaya don -------... • .. -···-··-··----·-İstanbul m~habiri M. Jablonski tara. yat fabrikalannı gezdik. Şimdi dos• milş, terzilik etmiş ve erkek pantolon· de kabul olunmadığı için tekrar Ame-fınd~n gemıde bulunan Sovyet gazete- tumuz ve komşumuz Türkiyeyi ziyaret lan dikmekte ihtisas kazanmıştır. rikaya iade olunmuştu. 
cilen. ile tanıştırılmış Türk ve Rus ga. ediyoruz ve bu ziyaretinaizden büyük Bu adam haris bir adam oJ~uğun· Mehmet Reşit, nihayet Amerikalı 
zeteeılerl 0&1Uiml hasbihallerde bulun. bir memnuulyet duyuyoruz. dan bir aralık Tllriıiyenin Vaşıngton olduğıınu ispata çalışmış ve bir Tlirk 
nıgşlardır. 111. Linaodan sonra Ukrauya geml-1,.firl görllnmefe başl.amış ve _sonra jeneralının köhne bir elbisesini giyerek Toplantıda ~len heyete riyaset •· sinin sllvarisl 111. Litaef de bir nu-/ou sene evel Amerika cülllhuriyetı Har. mahkeme karşısına çıkmıştır. ~en M.. Lin.ao bır nutuk söyliyerek: tuk söyliyerek Türk matbuatı mümes.I ding tarafından "küçük fakat dost Mahkeme, onun Amerika tablfye-
Dos! bı~ mıllete mensup İstanbul g.ı. •illerini 8elıimladığını ve onlan idare bir devletin. hUktimdarı olarak kabul tinde olduğuna karar verdikten sonra ~.te~ıle".nl aramızda gördüğümüzden resi altında bulunan gemide eördııtünledilmlştL . . . Mehmet Reşit bu hadiseyi tes'it etaılt-buy~k hır memnuniyet duyuyoruz.,. den dolayı kendisini bahtiyar saydığı-ı Bu adamın serserıl~ğı .. bund~n sonr.ı tir. 
Demış ve se~ahatleri hakkında şu iıa. nı söylemiştir. Bundan sonra kafile re başlar ve hayatının buyuk hır kısmı • • • 

hatı vermlştır: isi M. Linao sorulan sualleJer ce' ·ı-ıgemiler üzerinde geçu. (DeyJi Telfrag) tarafından veri?ea 
- ~yah~tten maksadımız sadece. ben bazı izahat vermiştir. Müteaki- Bu adam on kere 'rürkiyeye gönde. bu malômattan mevzuu bahsolan serse 

tenezzüh degildir. Ayni zamanda Av ben -1 kaplanı ııautec11e,. pmiJ'I rildl. Çünkll Türkiyede doğduğu söy. rinin maruf Zerde§llo oldııi• aaıap. 
rapa memleketıerinfn sanayiiaf tetkik pzdlnaffUr. Jenlyorda. Fakat ba adam Türkiye· lıyor., 



~ 2 - VAKiT 2 Eylül l9jJ 
gelenlerin iki sporcu arkadaş Isma- Kazım, Etem Akif beylerle Aliy2 B· .----------..._,,....._....._ 

il ve Oman beyler olduğu anlaşılmrştı. sat hanım idi. Yalmz Etem Akif b"Y 
Çünkü biraz sonra elindeki fancanları biraz sonradan geldiği için birinci mev 

yıkamak için kompartımandan dışarı kie oturmuş "heyet azasından,, olduğu

çrkan Orhan beyin beyaz gecelik enta- ğunu ispat edemediği için öne geçenıe

rislni, Ismail beyin de pijamasını AİY· mişti. Tangolar söylendi, çarlistım 

miş oldukları görüldü. Yastık, batta- ,.e zeybek oynandı. Fakat heyet aza-

nlyeden başka yedek ikişer palto da sının önüne sonradan gelip sandal) a 

getirmişlerdi. Bavulları tıklım, tık- atan ve birer de nargile getirten zat 
hm yiyecekleri dolu idi. Bir müddet ile arkadaşının teklif ve tl'.lrarlarına rağ 

etr~f~ s~yretme~, s.ohpet e~mekte v.ıldtl men şantöz inat .~tti, ~rada nam vc:ren 

1 
ge-çmldı. Eskışehıre geldık. Akş'lnı (Sonya) yr ne soyledı, ne de oynadı . 

olmu~tu. Biraz !'Onra herk<>s uykuya bir aralık (Müsaade edin, soyunayın, 

çekildi. Tedariksiz gelenler bütiin de g eleyim!) dedi. Ve alkışçıları knn· ı 
araştırma gayretlerine rağmen örtü- dırdı. Birzat davulcu ile çalgıcıh.ra 

necek bir şey bulamadılar. Fakat Ha· ısrar etti: 1 
Jit Fahri bey imdada yetişti: - Son yayı çalın! 1 

- Arkadaşlar, dedi. Ceketlerinizi Aldığı cevap şu oldu: 

çıkann, yatınca üzerinize örtünün, _ Rejisora söyleyin! 

yorgan gibi olur! Rejisör olmadığı için muhatap bu-

Oyle yapıldı, uykuya dalındı. lunamadı. (Katil katip) dramı baş-

Gizli 
Kuvvetler ic;inde! 

Cihan harbının bir k6,esl· 
nin hakiki tarihidir. Hinden· 
burgun ve Ceneral Makenze 
nfn emir zabltliftfni yapan 
Alman birinci mUIAziml Mak 
Vild tarafından yazılmışbr. 
Harikulade maceraları bUtUn 
çıplekhfiile anlatan bu eseri 
yakında Yakıt sUtunlarında 

okuyacaksınız. 

Yakında 
Sabah olmuş, Afyona gelmiştik. ladı. Davulcu bir bıyık takarak l·\Ont 

Herkese tavsiyelerde bulunan HP..Jit kemancı katip, boru çalan da uşak ol- v akıt Sütunları uda 
Fahri bey, herkese öğrettiği tedbire du, oyuna başladılar. Suflörün bu· l..,. _____ ------• 
ra.ğmen sabaha kadar uyuyamamış, is- l ıunacağı yer bir aralık bazı seyircilerııı Hindlstanda kan.ıkhklar 
tuyona atlıyarak kaymak ara~ağa b:ış canını sıktı. Sesler işitildi: Şiptattagong, 31 (A . .A.) _ !\\üs· 

lamıştı. Biraz onra ~erkes ıstasyona _ Kaldırın o künbeti oradanI lüman ahali şehrin orta kısmında bir 

indi. tedariksiz gelenler çehrelerin· Kimse cevap vermedi. Bağrışnıa- mecusiye ait büyük bir dükkanı dUn 
den belli oluyordu. lar, gülüşmeler oldu. Kontun katibi öldürülmüş olan bir müslüman mü-

lsta ·yon da sekiz buçuğa kadar bek- kızdı. Halka hita petti: hendisin intikamını almak maksatlile 

ledi~. Sonra .Dumlupınara git~ik. _ Oyun mu oynuyoruz, yoksa bu· yakmıştır. 
Otobuslerle abıdeye giderek merasıme rada eğlence mi var? Mecüsiler büyük bir telaş ve korku-

iştirak ettik. Akşam beşte Afyona Nargile tokurtuları, gülüşmeler a- ya tutularak dükkanlarını ve tdareha· 

döndük trende Afyona dönerken: rasında (Paris memleketinde) Sen neh nelerini kapamışlardır. MüslUmanla-

- Si.zi Afyon istasyonunda araba- ri kenarında kont öldürüldü, nasılsa rın ileri gelenleri sükQnu iadeye çahş
lar bekhyecek, onlara binerek kolordu tekrar hayata avdet etti. Bu cinay-.ti maktadır. Bugünkü posta asker ıı •
bahçesine gidiniz.,, Diye tenbihlerde bu gözetliyen ve evelce katibin zorile ev- hafazası altrnda dağıhf mıştır. 
Junuldu. istasyona gelince herkes a- ld.. ····••••••••••···················· .. •••••••••••• ... .--. •• den kovulan uşak tekrar eve ge ı , o- d · · b'l · · k 
rabalara hücum etti. Tabit birçok . .. .. kası) - aşka aır derın ı gımız yo -

yun bittı. Trene donduk. Yine uy- t 
kimseler açıkta kaldı, bazılarımız YÜ· kuya daldık. Yalnız tiyatroda Etem ur. .. . , 
rümeği "even Sadettin Ferit bey baş- . . . Fen fakultesi reısı Mustafa Hakkı 

"' Akif bey bır ahpabına tesadüf etmış, . . . . 1 ta olarak yüriimeğe başladık. Yolda . i .. bey - Aşk hır ılrnı sımyadır, onu b-

bizimle yürüyen Ömer bey bir 

çevird i : 

- Bizi bahçeye götür! 

Haydarpaşa ıstasyonundan ger gon- i s· d run 1 
a raba . n ına an so 

derilmek üzere bir battanıye tedarik Etem Akif bey - Aşk bir feyzi re'IJii 

e~mişti. . ~ahatça uyud~. Sa~:ı~!e· gibidir, genç olanlarda tabii gibir ! 

bı·r yın trenımız hareket ettı. Eskışe.dr- Doktor Esat bey _ 0 tarakta be-
Dedi ve arabacı ile arasında de diğer jıeydler ayrıldı ,Bileclie gel- . kt 

muha\·er geçti. miştik. Sadettin Fuit beyin kompar zım yo ur. . . 
- Götüremem, tstas:ronda heyet a-1 . Avukat Sıddık Samı bey - Gt>n~h-

. tımanında toplananlar aşka dair gö- ~i bi h 1 . . bidir 
zası var, onları götüreceğim? rüşüyorlardı. Herkes fikrini söylü· g n r. u la ~ e sera • 

- Biz de heyet azasrndanız! yordu. Kalemi, kağıdı çıkardım. :;öy Hal~t Fahrı bey - Aşk - hayat . 
_ Siz heyetten değilsiniz heyetten . . . 

1 
Eskı adalar kaymakamı Mehmet Alı 

' lenenlerı tesbıt ettım. şte aşk hakkın· . · 1 
olsanız istasyonda beklerdiniz. • . . . bey - Adalardan bh yar gehr bit ere .. 

' da heyet azasının fıkırlerı: t l· • 
Bu muhavereden sonra tekrar yola • Sporcu Orhan bey - nsan arın za 

. Sadettin Ferit bey - Aşk zaf ıle afıdır 
koyulduk. Parka geldık. İstirahat .. kk b. h t 1 kt • 
ettik biraz sonra da belediyenin :;c i11a zevkten mure ep ır as a ' :r. Kasaplar cemiyeti umumi kUibi Ö· 

' · Rüknettin bey - Ekseriyetle gene ruh s . k ·1 k ' 'r 
fetine gittik. Her taraf elektrikler . • . mer bey - evme ve sevı me ıJı 

. . i i k R 'k . b . ların dehasıdır. Cınnete kadar müncer nimettir 
içınde ıd . B r aralı ü nettın eyın . • 
sesi işitildi: olabihr. Kazım bey - Aşıkım, söyliyem('m. 

- Tyatro oynıyormuş. Gitsek ıyi Şehir meclisinden Şerafettin bey - 1\1. K. bey - Heygidi günler hey! 
olur, değil mi? Aşka inanma, seviyor sanma, sakın al· Bunlardan başka üç kişi müatenki~ 

Etem Akif bey bu fırsatı kaçırma- danma, hepsi yalandırI kalmıştır. Bunlardan biri Iş bank,• •n 

mak için henüz ıı:ımaladığı kahvesini Aliye Halit Fahri Hanım - Aşksız ha dan Süleyman Sadi diğeri sporcu ı~nıa 
bile feda etti. Biraz Herdeki yazlık yat, ölümdür. il beydi. ÜçUncüsü isminin brie 

tiyatroya gittik. Kapıda birer, birer Rana Sani Yaver hanım - Aşk cüm yazılmasını istemedi. 

koyun sayar gibi bizi saydılar para 11.

1 

lei asabiyenin favkalade . tehey:üciiı~· Aşk anke~i bit~işt!. Pendiğ~ geldik. 
dılar, fakat heyet azasından old Jğu- den usule gelen marazi bır haletı ruhı· Baht& güzelhğe ıntikal ettı. Fakat 

muz için bizi öne dovulcunun yanına 0 • yedir. çok sürmeden heyet Azasının elma se-

turttular. Tiyatroya gidenler Sackt- Aliye Esat Hanım - Aşk sonsuz betlerini topla"1a4a başlaması ilzer:11e 

tii11 Ferit, Rükrettin, Esat, Srddık bir heyecandır. bahis yarıda kaldı. 

Ram i, Ömer, Mustafa, Mehmet Ali. Şükrüye hanım (Kazım beyin reff- Yekta Ragıp 

ısoN HABERLER 
Biriken evrakı 

nakdiye 
Nakit lşlerl mUdUrU S1rr1 Bey 
yakında lzmlrden ~ehrlmlze 

gellyor 

Ankara, 1 (Vakıt) - izmirde 

bu'unan Maliye vekaleti nıkıt 

işleri umum mtidürü Sırrı Bey, 
bankalar ko ısorsiyomu ta· 

rafından döviz stokunun satıl· 

masından biriken evrakı nakdi· 
yenin Ankaraya nakli işine ne
zaret etmek üzere yakında lı· 

tanbula v C'Jf'CPh·t i,._ 

150 bin lira 
Afyon ktiy yardım sandıOında 

bu miktar para toplandı 

Afyonkarahisar, 1 ( A.A ) -
iki sene evvel teaiı ediJen Köy 

yardım sandığının sermayesi 150 
bin lirayı bulmuştur. Sandığın 
sermayesi her köyün muayyen bir 

araziyi ortakhk suretile işleterek 
istihsal ettıği hububatla meydana 

gelmiştir. Sandık ihtiyacı olanlara 

yüzde dokuz üzerinden ikrazatta 

bulunmaktadır. ileride bu miktar 
yüzde beşe indiriJecektir. 

KtiylUye le1ninataız para ikraz 

eden sandık, teessüıUnden beri 

çok faydalı itler görmüı bilhas
sa köylüyll mürabahacllara diit· 

mekten kurtarmıştır. 

Kağnı kalkıyor ... 
Afyon h•lkı erlik •raba· 

lara ralbet ba,ıadı 
Afyonkarahiaar, 1 ( A.A ) -. . . 

Villyet tarafından tesiı edilen 
araba lmal&tbaneai kOylOye ara-

ba daiıtmıya devam etmektedir. 
Kağnıdan utanmış ve mazarra
hnı takdir etmit olan köylü 
arabalara çok rağbet göster· 
mektedir. imallthanenin faaliyeti 
neticesi o:arak bir kısım halk 

kağmdan lam1'mile kurtulmuştur. 

932 biltçesi 

ihzar olunduluna dair çıkan 
rivayetler ••llsızdar. 

Ankara, 1 (Vakıt) - 932 se· 

nesi bütçesinin ibzarma başlaml
dığı ıeklinde bir gazet~de çıkan 
haber doğru değildir. Maliye 
vekiline ve~ ilet eden 11bbiye 
vekili Refik Beye ıordum, 0 931 
malt aeneainirı ille aylarnıda bu· 
lunu,oruı. B&yle bir ıe>' mevzuu 

babiı değifri .... , Dedı. 

Cttmhuriyet Merke 
bankası 

Gelecek ayın iptidasınd• fa 
llyete geçecektir• 

Ankara, 1 (Vakıt) - Cümb 
riyet Merkez bankası e1H n 
zamnamesi 30 Eylnlden itibar 
mer'iyet mevkiine girecek, ba 
ka bir te~rinievelde faaliyet 
başlıv ., cal<hr. 

Maarif mUate,arhlı 
Ankara, 1 (Valut:- Müfetti 

umumiJerden Salih Zeki Beyi 
asal"ten Maarif müsteşarlıiın 
tayini tasdik& lliye iktiran eyl 
miştir. Orta tedrisat eube m 
dürlerinden Necmettin Bey G 
latasaray Jiseoıi tarih mualliml 
ğine tayin olundu 

Maliye veklli Ankarede 
Ankara, 1 ( Vakıt ) - Maliy 

vekili Muıtafa AptUlhalik Be 
buraya geldi. Burada onbeş gU 
istirahatten sonra vazifesine bat 
lıyacaktır. 

Tapu kanunu haz1rlanıvor 
Ankara, 1 ( V nkıt) - Tap 

umum mildilrlüğti tarafında 
Tapu idareleri letkillbna ai 
kanun IAyihasınm bazmrlanmaıın 
başlanılmışbr. 
Beynelmllel tababeti aaably 

kongresi 
~rne, 31 (A.A.) - 40 hUkümet ~ 

raftndan gönderilen 300 murahhas 
iştirakfle açılan beynelmilel tebab 
asa biye kongresi l\t. Motte tarafınd 
küşat olunmuştur. Celse dimağt tü 
relerin teşhis ve tedavisi hakkın ·a 
usullerin rıii1nkert>"İl'I" luı:credilmfşti 

Eczacı:ar 

Cuma g!inü seneli 
- op anlı a ın yn· 

pıyorlar 
Cuma günü Türk farmako· 

Joğlar birliği eaki Türkocağı 
binasında senelik kongreıini ya· 
paca~tır. Anadoluda mevcut 
bUtOn eczacılar reye ittirak e· 
deceklerdir. Azası çok olan yer
lerden birer mürahbas gelecek· 
tir. Ankara, Erzurum, Buna, 
Niğde mtirabhaslan dUn gel· 
mişılerdir. Kongrede çok beye· 
canlı münakaşalar olacak, bil· 
hassa baremin ecz.acılara aıt 
olan kısmı, eczacı baroıu te9kili, 
eczacı mektebinin yeni tekli et• 
rafında birçok izalar ıöz s6y· 
liyeceklerdir. Neırettiiimi mec· 
JTUa ile ve bUtün meslektaşlars 
bir araya toplayan farmakoloğlar 
birliğinin bu kongretıinin neticeıi 
alikadarJarca alaka ile beklen• 
mektedir. 

~!!ia!~~~~~~~~~~33!!E3~ 
\IAKtfın Tefrikası = 77 · korktuğumuz ba91ımıza geldi, di- Haıta gece ıabaha kar§ı bl· 1ar. Huta öldüiü zaman yanındn. - Murat bey çok nazik a 

ye inledi. müf, gündüz ikindiden ıonra Ya· bulunduiu için kızda hayli aerma dam .. Annemin ahretliği oldu-
D'ız~ cı'• Sokak kapısı kapanınca ta~lık kacık mezarlıiına gömülmüttü. ye olacaktı. Bir ıün iç.inde bir es için bu dilenciye yüz verdi; birka 
.. ili A büsbütün kararmıştı. Feridun Beyi Konakta ad~tti. Ölüm haber· ki tarih vak'ası oluveren bu ötü-j kere "kızım, evladım, çocuğum, 

D il 
bu kara~nlığm.. ıah~enin fecaatini! leri ço~uklardan ıaklnnır, ölen a· mil~ ki~ ~ilir .ne acık. b ve heyecan- d!ye çenesini okşadı .. Bu d8:.kendi a arı arttırdıgını gorerek. naları ıse Buraaya, babaları iıe lı hır hıkayeıı vardı. Fakat on· nı adam oldu sandı... Böyleler 

- Lambayı yaksanıza.. Neye Mekkede hacı olmağa gittiği ıöy • lar ıık19tırdıkça kız adeta bir yilz götürür mü? Karamuaallı süt 
YAZAN duruyorsunuz? diye bağırmağa haı lenirdi. Muradın çocukları için dütıman çehreıil~ '?~urtuyor, . ao nine onlar gibi düşünmüyordu: 

RE Q. AT N U 1 ladı. .. .. . . . . bu maıala hacet kalmadı. Çünltii ~ulan sualler~ hır ık~ kun_ı keJ!me - Aklıma bir fCY geliyor a 
"'T" R . Guls~ı:n ~~cukla:rm hırım bır 0 kargafalıkta kimse onlarla meş ıle ce-vap verıyor, ıoguk bu kınle ma inanmazıınız .. "Sen kötü yüre 

Onlar ''yüreğini oynatma an- elıne, hın dıger ehne al.mış ~apı· gul olmadığı için her ıeyi görmüı- dudakları k111lıyordu. li bir kadınsın,, dersiniz.. Haycl 
ne •. yüreğini oynatma.,, diye mer· nın yanında ~uruyor, hıç sesı çıl< ler, bahçede tabut yapılırken et- Hanımlar fena halde bozul- söylemeyim, dedi. 
divene kottular. Yarım dakika mıyor~u·~ Nıhayet.~utfak tarafın rafında dola~ımıtlar, kavnıyan ka· muf~ardı." Fakat bir şey belli et- Hanımlar: 
ıonra Muradın aşağı taşlıkta hm(_; dan bır lamba ~el.dıgı za,?1an onun zana çalı çırpı tuımışlar hellci ~edıler: Sen yorgunsun. Haydi _ Söyle sütnine zivanı yok, 
kınkl 1 ~ ı d " · 't'ld' - arı sokmuc gıbı aglamaktan .,. ' oıt yat d d'l O kt ğ · ara ag a ıgı 1!1 1 1• .. .. • • T ., - . . .. .. hatta bir yere saklanarak anneleri- ., . . n e ı er. çı 1 1 zaman diye ısrar ettiler. 

N d 'd h 'h t k d' yuzu şışmış oldugu goruldu. . k d ., . 1 d" buyuk hanım· . a 1 e anım nı aye en ı- 1 F . d B M d k I d nın yı an ıgını seyretmış er ı. • ihtiyar kadın sözlerinin ititı 
ni toplıyarak merdivenin aahan- ekrı ukn ey k urak ı o ukı: akn Yine konag"ın eski adetlerin· - Kuzum Allah aşkına huna meainden çekiniyormut gibi sesin 
J ., • d' .. . k' f . b' h 1 tutara yu arı çı arır en ucu 1 b" l ? d d' S t b' ıgma ın ıgı va ıt ecı ır ıa ne h 1 . 1 'b' . ~ den .olarak büyük hanım acele ne o uyor oy e. e ı.. ura ır alçaltarak: 

.. d'· M k k . anım ar mıyav ar gı ı ınce mer- . . . b . . . F J kar 1 . • • • , 
golr ';1· uratl •o. a tal n. d yc.:nb~ hamet ıealeri cıkararak çocuk fara bır pkırl ınç çkor ası pııırltdtı.kl B: <!'t ı N.. . . t'hf f ·ı ) .--: ~~n höyledl~rıbmnk cı,,herın111 
ge mış ve çamur u çızme erm en ı ki t 1 F k t l h . b' . çocu ar ço yorgun o u an ıçın acıye 11 ı a ı e omuz arını içim bıhrım, de ı, u ız anı11' 
•. h .. '-- ~ _ ._. b ya aş ı ar. a a .on ar va tı u ~ · b ki . k G"I .. .. d. 'lkt' M B b Ik' b • lı rını enuz çıKArmaga Vıut.ll u· k k ·ı G"I .. .. k k yemegı e emıyere usumun ı sı ı: ölüne urat ey e ı enı a r,, or u 1 e u su,mun ar asına aa • • . . . . . . 
lamamıı .olan Feridun Beyin omu· landılar. Bu onlar için tabii bir zmde uyudular. - Anlıyamadın mı? yalnız diye ümitlendı ... Kıtı kendını bıltt' 
zuna batını dayamıı ağlıyor, zabit hareketti. F~kat Gülsüme ne olu· Geceler hayli uzamı9b. Ba ev hanımlıjına alıştı. Orada iıte ne güzel olur .• 
onun .•ırtını oktı~arak: "Metin o· yordu? husus böyle zamanlarda erken de diği gibi esip '8:~~yordu .. Fa~.at Büyük hanım dalgın dalgı 
lun. ~ır~~er .. metın ol~n .. aJlah te· Kız konağa ilk defa ayak bası ; yatılamazdı. h~nı~!~~ kısa ıurdu.: Devlet duş· dütüner;k: • . 
ıell111nı ıhıan eder,, dıyordu. Mu· yormuş gibi yabancı bir tavırla du·I Erkekler selamlık odaıında kunlugu kolay değıl.. ben de ol- -- :nanırım ıüt nıne, dıyordU· 
taıarrıf büyük hanımı farkedinco,ruyor, kimseye bakmıyor, elindc·jMurat Beyi - sünnet çocuğu avu· aam somu.rturum. böylelerinden her ıey beklenir. 
kollarını kaldırarak: iri mendili araııra yüzüne götüre· tur gibi - avuturlarken hanım· Dürdane de aıaiı yukarı bu 

- Ah teyzeciğim... Nihayet rek gözlerini, burnunu siliyordu.llar da Gülsümün etrafına l0Dland1· fikirdevdi: tRf.tn.u~dt) 
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Seyahat: Mektuplar• ı Süt Şirketi \ Adliye haberleri 1 

S. . l dı·rı·cı· bir sefer lfUis muamelatı bitti, konkor• Resimli Sark 
ınır en dato yapahyor 

Bir müddet evvel iflasına ka- MUstehcen neşriyattan mah• 
kemere verildf 

rar verılen Şehremaneti süt müı- Ş k 
Aylık • Resimli at - mec-

tahsillerı T ürk anonim şirketinin .. h dı:.k· •• su-

••ferı b oteff bedav• otomoblle blnllmeyince, şoförUn 
edavak, m•k için yapmadıtı azlzllk kalmadı 
acı çı er 

muas1nm ıon nuı asın d. ı · 
ıflis muamelatı bitmiıtir. viyet Ru•yada garip bir aşk 

MüeısisJer, a lac8 kltlara kon· d J 

Hua 
1 

h•blrlml:ı:den : k~s bağlara çekilmiş, bizim Tokada 
ıu .. ~ mu dan Amuyaya muvualatımız perşembe günü idi ve 
uıerzıfon kazuın k l 

d .rJdebilmek içfn a şam o uyordu. Bu zamanda Toka· 
ve oradan da ~oka t:kip etmek zaru· drn hemen yarı halk1, arabalarla, at· 
yin~ Havza .Y

0 un~erzifondan vilayeti larla, otomobillerle Tokada çekihyor 

macerası » isimli yazıdan u ayı 
kordato tek lif etmişlerdir. Ala· müddei umumilikçe dün müsteh-
caklılar, lstanbul ikinci ticaret 

cen necriyat davası açılmıttır. 
mahkemesindeki iflas odasına Y 

Dava evrakı, lstanbul birinci 
l'etı var. Zıra, Jardı 
olan Ama.syaya gJtmek her zaman i- " _ . . 

. il 1 uyor. Havzadan trene hin Tokadın bağları, şehırden bır az 
~ı.n kah 

0 
m Tokada gitmek icin yüksek bir mevkide olmakla beraber, 

müracaatta bulunmuşlardır. ceza mahkemesine verilmiştir 
ifıas eden Gala tada T ayhman dikten sonra, - h ı · mubikcmeye önümüzdeki hafta 

kumaş t icarethanesi hakkındaki· 
muam~le ıflis mernurlugunda içinde başlanacaktır. 

Yeni kanuna göre müstehcen 

(T h 1) dan iniliyor. Burası, bir r.a- şe re tere h edilecek bır sebep yol;tur. 

hl ur a rkezi. Selçuki beylerinden Bilmem, Tokatlıların bağa göçmele-
ye nıe rl d k' 1 h d' ., 1' birinin ismini taşıyor. Samsun • Sivas n e ı ası mu assenat ne ır. ur-

devam etmekdedir. 
neşriyat davaları müstantiklikten Mağazadaki elbiselik kunaaılar 
geçerek mahkemeye intikal et· 

hattı Zileye kadar işliyor. Yolun kıs. haldan itibaren (Kaz ovası) denilen 
mı azamr, Yeşilırmak üzerinden geçi· çok ıeniş bir ova var. Tam ortuından 
yor. Amasyadan sonra, uzun müd· d~. Ye~ilırmak geçi~or. Bu ova •. uz~ n 
det. tren yolu bağlık ve bahçt>lik muddd devam edmce, en nıha)ct 
ara.ıiY i takip etmektedir. Her adım- bir ucu Tokada biniyor ve o .zam_:ın 
d& bir dolap. mütemadi bostanlar ba.h~eler geliyor. Ovad~. t~~ bır a~~· 

vitrin tezgah, yazıhane ıablığa 
çıkarılmıştır. ilk açık arttırmada memekte. dogrudan doğruya 
tahmin olunan kıymetten npkıan mahkemeye gönderilmektedir. 

Blld1rcının davası 
kıymet ileri sürüldügUnden, ikin- lıtanbul birinci ceza mabke· 
ci bir açık arttırma vapılmaktadır. · d · l t t'l d'l 

ca tesadüf etmek mumkun degıl. sulanıyor. 

• • • mf'llD e Defrıya ı a ı e ı en Fakat bahçeler başlaymca bütün ~e· 
bir boyunca meyvelik bahçeler vaı drr. 

Turhal da trenden iner inmez çok B 1 Tokat bogv azını uzun müddet 
f b' k' . h' l un ar 

Maarifte : « Bıldırcın ,. mizah gaıetesi aley· 

tuh& ır va a~a şa ıt o dum. Tokat, d ttiriyor Bu yiizden asrl şehir 
50 kilometre kad · d ld x. i evam e · 

ar ıçer e o uııu • de tabii bir gUzellik göze çarpıyor. 
çi• otomobile binmek 18.zımdı. lstas· Bağlar ise, birkaç yeşil ağaçtan iba
yonda iki otobüs ile bir kamyonet Nt. yerler .• Belki havası iyi olacak. 
bekliyordu. Ben, bir arkadaşla oto- Fakat, bahçelere tercihte bir mRna 
btiılin birisine doğru ilerlerken öbtir yok .. Her halde iş olsun diye yapıyor· 

Tayinler 
Kız muelllm mektebinden bu 

•ene mezun hanu"larımız 
tayin edlldller 

Bu sene kız muallim mekte· taraftan birse~: lar. 

- Beyfendi, biı elli kuru~ gö- Talat Mümtaz binden mezun olao hanımlardan 
türeceğiz, buraya binin!. otomobil 
ücretlerinin neden ibaret olduğunu bil içki kaçak~ıları 
medifimiz için biz yine ilkin iterJediii 
mis otobüse eşyalarmızı yerleştirdik. Amerlkada bir kongre akdettller 
O bir taraftan mütemadiyen bağırıyor Şu Amerika gazetelerinin icat et· 
du! miyeceii garip haber yok. Bunlardan 

_ Biz yirmi beşe .. hatta beda· birinin geçenlerde verdiği maliimata 
'YL. Biraz sonra: bakılacak olursa Amerikadaki içki ka-

- Tokatta bizim otelde yatmak da çakçıları bir kongre aktetmişler ve 
bedava .• Haydin bize ge1in !.. hali hazır buhranının zararlarrndan 

Yolcuların bir kısmı hiç ŞÜJıhe· kendilerini korumak için bir müza~er(' 
ıiz bedaYadan olan tarafı tercih etti. de bulunmuşlardrr. 
Jer. Herkes menfaatini arıyordu. An- öteden beriden elde edilen malü
lıyomuk ki arada bir me.sele vardı, mata göre bu garip esnaf kısn111un 
biribirlerine rekabet ediyorlardı bizim kongresinde birçok şeyler mevzuu ba· 
otobüsün sahibi de rakibinden aşağı his olmuştur Botleger adını verdikle· 
kal ·or. ri bu kaçakçılar muhtelif derecelerde 

- • re verir~niz verin, beyim : is· takı;im edilmişlerdir. Birinci tabaku 
l4!r&eniz ' hi~ vermeyin, dfye mukabe· yı teşkil eden ilk sınıfta satışını bir~ok 
le ediyordu. Araya girmek ve roku- vllı\yetlere teşmil eden '\'e milyonlarca 

bir kısmı muhtelıf şehirlerimize 
tayin edilmişlerdir. Liste dün 
m•arif vekaletinden kız muallim 
mektebi müdürlüğüne tebliğ e
dilmiştir. 

Yeni muallimler birkaç gOne 
kadar harctrablarını alarak va· 
zifeleri başına gideceklerdir. Va· 
zife yerlerini gösteren liıte şu· 
dur: 

lan ikiye taksim etmek istedik. 

Ankaraya 88 Sabahat, 315 
Güzin, Antalyaya 2 Şaziye, Ba
hkesire 219 Naciye, 351 Nebile, 
Bileciğe 228 Fütuhat, 293 Ve
dide, Çanakkaleye 15 Naciye, 
75 Sabahat, 171 Şaıiy~ Eıki· 
tehire 35 Macide, 38 Naciye 
Giresona, 29 Hayriye, lstanbula 

kAr edenler mevcuttur. Bunlar sözü 6 M 6 · 
- Yarısını sen yarısını bu götlir· ~çer siya~fler ve me\·kJ sahibidir1er. esude, 24 Sadiye 5 Sanııme, 

@ün dedikse de, nasihatlerimiz fay- Ve mntet mecU8ine kolayca nüfuz ic- 80 Mukadder, 209 Edibe, 317 
da etmedi. Biz, bindiğimiz otobüsten ra edebllirlu. Onlara adeta teşkilUın Meliha, 319 Melih•t, 353 Mem• 
inmedik, biz inmeyince de diier )ol- başlıcA rüesasr lsmfni vermelidir. Et- nune, 360 Melahat, 359 Ülviye, 
cular bizim tarafı tercih ettiler, ö- r&flarrnda btr adam1 8inek öldürür gl. 373 Hikmet 390 Saime, 524 
teki bedan götürme~ istiyen, hl.tta bi pervas1zca hakhyan bfr sUril ad4m. Azize, izmire Sl6 Sadiye, Kas· 
oteli de parasız işgal ettirmek i" •!· lar vardlr. (Viski klrah) (Bira bl\tonu) tamonive 

263 
Fahriye, Kırklar 

yen şoför açıkta kaldı. Biz yola ko- ve saire gibi asalet unvanları tA~ırlar. iliye lS
9 

Pakize, Kocailiye 7 
yulduk, o da arkamızdan bizi takip Mıntakalarındll rekabete meydan wr 
ediyordu. Düşünüyorduk, galiba b·1· mezlu. Fiatlarr kendileri tesbit edet· Saniye, 141 Miırvet 363 Olir· 
rada, bedava sirkenin baldan tath ol· ler. Bu fiatlar müşterilerin serveti.ne dane 352 Melike, Konyaya 353 
duiunu bilen yok, diyordum. ve vaziyeti Jçtlmaiyeslne göre değişir. Behic~, Kütahyaya 49 Samime, 

Turhal ile Tokat arasındaki e11i ki ikinci kısmı bir saltanat peşinde Mersine 1 Neyyir, Orduya, 46 
lometre kadar olan yol çok haraptı. koşmakla beraber ona malik olmıy'. ı- F eriba, Samıuoa 249 Mihriye, 
Otomobiller kağnı süratile geçiyor· tardır. Bunların kongrede hakkı ke· Tekirdağına, 36 Fatma, 3SS 
lardı, bir zaman oldu ki, arkamız· lamı vardır. içlerinden biri bir nıkf· Mevıune, Zongu\dağa 34 Firft· 
dan boş ıelen otomobil bizim önümü bin mağşuş rakı sattığında birka~ zan, 57 Latife, 190 Zahide, 269 
ı.e areçU. Bize yol vermiyordu. Oy· dolar az para aldıiından dolayı kon- y h d 
1 ld ki 1 b. ıın a i e hanımlar. e o u , tam toz u ır yere ge • d 'k._ tt b 1 t J • 

. . . t gre e şı öYe e u unmuş ur. "ru:· Orta mekteplerde mUdUr c. mahaus otomobılını yavaşla ıyor, d b" "k b' k d 
1 

ı gre e uyu ır s an a o muş reı•a m avlnllklerl tebrleklerinin altından çıkan ne k&· . . . .. . u 
dar •-z ,·a-.. h b' 1. d umumi böyle bır teYln tekerrüru halın Orta mekteplerde bulunan "" • ._, ep ıze ge ıyor u. • 

Bu yüzden hem tozdan boğuluyor, de yapanı~ ~iddetıe cezalandmlacagı iki müdür muavininin bire indi· 
be:n c!e önümüzü göremediiimiz için nı blldirmıştır. riJmeai vel<ilttten mekteplere 
yol alamıyorduk. Bir defa, lkl de· Üçüncü srnrfta perakende sa~ıcı1ar bildirilmittir. 
fa, beş defa, on defa. .. Hep bu toz mevcuttur. Bunlar evden eve daıreden M ff k lem 

. . 0 ğ uva a o •Yan ve deryası içinde kaldrk. Ne diyebilir· daıreye gezerek slparışler alırlar. o 
1 

taleb 
1 

dik, yapılacak iş, otomobilden inme. rudan dotruya rey \'ermek hakları yok M 'f 0 8k"~ı t' 1. 
9 

er . ı·· ü t l d . . d . . . b' aarı ve • e 1 ıse ve orta 
lj ilerdekı şo or n am a nın an vur tur. Fakat ıçlerın en yırmıs1 ır a· kt l d 

, · me ep ere gön erd'ğ· b" t maktan ibaretti.. Velhasıl mükemmel raya gelerek kongreye hakkı reye ma- . . 1 ı ır a• 
bir şekilde Tokada girdik amma, biz- lik bir Botleger gönderebilirler. llun· m.~mde son üç •.ene zarfında 
de de tozdan, dumandan mecal kal- lar en çok çahşan tabakadır maam.lfih donen ve ge~e? ve ıkmele kalan 
madı. en az kazananlar da onlardır. Dördiin talebe adedını tesbit ederek 

'I'okatta ıtika):et etmeği düşün- cü sınıfa gelince bunlar cemiyetlerde göndermelerini bildirıniştir. 
mUştlim, şehre. ~ıri~c~. eokakların uıd ki muhabir azaya muadil kimselerdir. Lise ve orta mekteplerde 
del~rin vazb•etını gorunce, ondan da 1 Hakkı reyleri yoktur. Yüksek Botle- derslere 19 eylUlde 
vaz geçtim, derdimi dinli~ecek hele.j gerler onları sevmez ve hatta "uyduı- A .başl~nıyor. w. 

dfyııtin olm&dığ.r şu Mkakların, rr.ez ma BotJeger,. ismini verirler. Karları Vekaletın gonderdıgı bir ta-
beleJiklerin hahndcn nnla~rlr~· or.. . azdır ayni ıamanda hap<:;e girm~k ilı- mimde lise ve orta mck· 

Biltiin hu seyaılatlc~imde . en timalleri de azdır. Bunların araı:;ındn teplerde derslere 19 Ey.Ulde 
çok çel~ti ğirn s~kmtı muhakkak .şofo~·le ı yük.t1ek !!iyasl mevkilere , ·aranlar, vt' ya başlanN~ ::ıü• h : ı~ ;ra-~•.· t,..~ir. 
. u··zündendı nasıl demezdım kı: tandaşlarının hürmetlerini kazanaı'-

rın Y • Kıymetli evrak sabmına dair _ An!ldolu~·.a ~ı.kıp da otomobı.lle l la.r da vardır. Eğer idarede mühim 
1 tahkikat bitti se,·ahat meeburı~ etınde olacak art ~la· hır mnkt lşstal edemeıler1'e az para i-

· ~tla rını igorta ettir~inler! le iktifaya mecbur kalırlar. 
:l • * "' Bu kongrenin akti haberi şu teı-; j. 

1'okada girerken bahçeler ara"ın· ri veriyor: t~ki kaçakçılarının artık ta 
dan giriliyor. Yeşihrmak, Tokadın nrlmrş bir mesleil var demektir. llu 

yanr11dan g•çiyor, bah~ler . de ırmak mesleğe yakında birçok kimseler g'İr
üı~ r!n d e kurulmu 'j' 0Jh8 ı~erde To· mek rstfyecek .. Çünkü en karlı meslek 
kadın balları var. Bu mevsımde her lerden biri olacak. 

Bir müddettenberi BuJgarista• 
na satılan ~ ıymetli evrak meı' • 
elesinin tahkikatı ile rne,gul olan 
Maliye rnüfettişlen bu husustaki 
tahkikatı bitirmitlerdir. MOfettit· 
ler tarafından ha:nrlanmakta olan 
rapor vekalete gönderilecektir. 

hine ıon açılan müıtebcen neş
riyat dava11 dlln tetkik olunmuş 
tebliğat yapılmak ü.rere muha
keme kalmıştır. 

Ticaret Bleminde: 

Eğe muntakasında 
Bu seneki tstlhsalAt 

rakkamları 
Eğe iktisadi muntakasının bu 

ıeneki hububat, haıhaş tohomu 
ve ipek kozası istibaallb, 
346,605,539 kilo buiday, 
345,401,393 kilo arpa, 44,123,008 
kilo çavdar, 13,214,033 kilo 
yulif, 28,305,242 kilo bakla, 
35, 71 S.164 kilo burcak, 16,634,833 
kilo nuhut, 11,782,437 haşhaş 
tohumu ve 78,375 bin kilo ipek 
kozası olarak tahmin. edilmekte· 
dir. Gardes, Aydın, Söke, Milas, 
Bodrum, F etbiye ve Dinar kaza· 
lınnın istih11lltı bu hesaba da· 
bil dejildir. Bu rakkamlara ıröre 
bu ıeneki bujday istibsallh 
aeçen ıeneden yüzde 6,7, çav
dar 23, yulaf 71,8, bakla 45,5, 
burçak 26,5, nohut 37,4, haıhaı 
1 fazlıdır. Y ılnız ipek kozaıı 
yUıde on nokundır. 

B•rl aeralsl için 
Ayın ıltııında italyada Bari 

ıehrinde açılacak olan beyne~m!• 
Jel ıark ntımune panayırına ışti· 

rak edecek olanlar yarm limanı
mızdan kalkacak İtalyan vapurile 
Bariye gtdeceklerdir. ihracat 
ofiair aportörlerinden Akil bey de 
kendilerine refakat edecektir. 
Trmıbxon mınblk••ında fındık 

rekoltesi 
Trabzondan alınan mevırık 

malumata göre Trabzon mınta· 
kaıınm bu ıeneki fındık rekol· 
teai l SO bin kantar olarak tesbit 
edilmiıtir. Trabzon borsasında 
fındık fiatları 35 - 30 kuruı ara
sındadır. Kredi kooperatiflerinden 
yarc:lıın gören köylü yüksek fiat 
Umidile malını salmakta acele 
etmediğinden piyasaya pek az 
mal ırelmektedir. 

Kavun lhraGabmız arbyor 
Kuun ihracatı ğünden güne 

fazlalaşmaktadır. Ağustosun yir· 
mis:ne kadar yalnız tskenderi 
yeye 31500 kavun gönderilmiştir. 

ilk mektep blnalar1nın ihtiyacı 
tesblt edlllyor 

Belediye reısı Muh'ttin, fen 
hey'eti mildürü Ziya, şehır mec
lisi azasından Mustafa beyler 

dün şehir meclisi salonunda top
la nmıtlar ilk mektep binalarının 
ihtiyadarı etrafmda görüşmüş
lerdir. Bu ıene biitlin iık mek
tepleu~ ahnacık yeknesak kayıt 
yoklama eşya deft~rleri daimi 
encllmence münakasaya kon
muştur. 

Günün 
Muhtırası 

Takvım- t,'arşıımbıı 'l ~:yıuı 1J un~u 

a\' 19.H. 't°nenin _ı!unlcri. ~cçen 245 
kalıııı ~ünler- 120 18 l~cbiUl~hir 1350 

GUne:r-Do!!;u~u. 5.27. Pau'ı 

Namaz vakitleri- Sehah 
Ôğle 1'1. 14. ikindi i5,5'4-Akşam 
Ynıc;ı 20.19 lm~ak· :i.41 

18.42 

3,59 

18.4'2 

Hava - 1 )linkli hııı ar~t ıaz:ımtı ~i 

(a ~gııri) J :-: bu~tin ruıgar poyrıı ha\·a 
ekscri~ c tlt: açıktıı. 

• 
Bugün 

Muhakemeler - ":\k~am , ve 
··Poli tika ,. ~a:ı:etelcı i aleyhindeki ne~ri yat 

da,·alırı likinci cezıut:. , ~•at on dörtte] 

• 
Radyo 

lstanbul - Saat 18 den 19 a ı.adar 

Aramofon pl:\kları ne~riyao 19.,30 dan 
20,30 a kadar birinci l;ısım alaturka saz. 
1 lafı 7. Ahmet Bey i~tır kıle, Anadolu 
,\jansı haberleri 20 30 dun 21,30 a kadar 
caıban t 2 ı.::ıo dan 22,30 a kadar ikinci 
kısım sa1.., tanburi Refik B. ve trkıdat· 
Iıırı iştirııkil e, Bom haberleri. 

,. Vekıt:Abone şartlareı 
t 3 b 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Korue 
IJarictc - 800 1450 2700 .. 

llAn sartlaramız: --------Resmi Hususi 
Satın tO Kş. 12,50 Kş. 
Santim• 20 ., ~5 .. 

KUçUk illn şartlarımızı 

1 2 3 
30 50 65 

4 
75 

I -1 O Defalık 
100 Kuruş 

A - Abonelcrimİ 7.in her üç aylı · 
ğı için bir defa meccanendir 

f3 - 4 satırı geçen ilAnlıınn !azla 
eatın için 5 kuruş znmmolunur 

Seyri•efalnde ı 

Yeni teşklllt 

Seyrisefain idaresinde yeni 
teıkilit yapdmıf, bu n ... wda bir 
kontrol şubesi ihdas edilmiştir. 
Bu ıubenin müdUrlüğtıne · benli& 
kimıe tayin olunmamııhr. Sey
riıefainin iaıe ıubeıi de birinci 

sınıf mtidUrlük o)muıtur, iaşe •• 
kamara şubesi mUdUrlUğt\ne 6te· 
denberi bu şubenin lmirliiini 
muvaffakıyetle ifa etmekte olan 
Muı:aJfer B., bu şubenin mUdUr 
muavinliğine işletme bışkltibi 
F etbi Beyler terfi suretile tayin 
olunmuşlardır. Tebrik eder ve 
muvaffakıyetle devımlannı te
menni eyleriz. 

Belediyede: 

itfaiye •rrtlan tahal••t 
Bütçede itfaiye için aynin 

140000 liralık tahsisat bu aene 
ıarfedilecektir. Kambiyo mDıa• 
adesi geldiği için birkaç gDne 
kadar daimi eocUmence itfaiye 
alit vesaiti için bir mUnakau 
açJlacaktır. 
Sofya belediye reisi muavini 

Sofya belediye reisi mua.ini 
P. Antof şehrimize gelmiş, be
lediyeyi, darülicezeyi buz fab· 
rikasım gezmiştir. 

iflAsını istemiş 
Haber aldığımıza göre istan• 

bulda bir müessese resmi ma· 
kama müracaat ederek iflas ta
lebinde bulunmuştur. Açığın 

miktarı bir milyonla a)h yüz bin 
lira arasmda bulunduğu söylen· 
mektedir. Fakat bu iflb şayanı 

dikkat addedilmektedir. Cünkü 
yüz, yüzelli, nihayet iki yüı bin 
lirahk bir müessesenin altı yilz bin 
lira kadar bir açık vermesi ı•Y· 
ritabii görülmektedir. Onun için 
işin içinde bir hile, yahut muva· 
zaah bir spekülasyon bulunup 
bulunmadığı cayi sual addedil· 
mektedir. 
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• 

Gllmriik ittihadı 

Darülfünunda Barem 
T esbit edilen derecelere itiraz eden 

müderrislerin düşünceleri 

No.:33 

• 

• 
Hz. JSA 1 

Nakleden. 

Bmer Rız• 

Llhey divanı saUlıhlyetslzlik 
kararı verdi 

Paris, 3 l(A.A.) - Echo de Paris Darülfünun emini Muammer Raşit nazarı itibare alıyor. Kıdem, tahsil, 
gazet.esinin Londra muhabiri mahsusu beyin Ankaradan geldiğini yazmıştık. laboratuvar mesaisi ve dersinin dere.sci 
yazıyor: Lahayden gelen haberler Darülfünun divanının hazırladığı ba- vasatisi. 

Barabbas, suçlu bir 
adam değildi 

inciller bu adamı, katil, eşkiya göster• 
mekle yanılıyorlar 

beynelmilel <livanın Avusturya - .\l- rem cetvelini Maarif vekaleti tıp ede· Benim tahsilim tamdır. Lliboratu. 
manya gümrük ittihadı hakkındaki k3 lıiyat fakülteleri eczacı ve dişçi mektebi var mesaisine gelince geçen ders sene· 
rannı 2 eylülde vereceğini bildiriyor müstesna olmak üzere kabul etmi~ bu sinde haftada 14 saate yakın dersim 
Bu karar sal;hiyetsizlikle ifade ol ·, r a- üçü tekrar tetkik edilmek için geri gi•n vardı. Fakat bu sene hocalığa baş ıadı 
caktır. Mezkur gazete hali hazırda derilmi~ti. ğım ıçın vaziyetimi nazarı itiba-
vaziyetine nazaran Almanya ve Av..ıs- Dunun sebebi, bu fakülteler müder- re almamak doğru değildir. Eğer tah- Markos, Barabbasdan bahsederken da olan lsanrn tahliyesini istedikle 
turyanın şimdilik bu ittihattan vazgc.ç ris ve muallimlerinden bazılarının tcs- sil ve lflboratuvar mesaisi ile dersin onun "ihtiHU esnasında katil fiilinde zahip olmuştu. 
melerinin ihtimali olduğunu kaydedı- bit edilen maa~ miktarına itiraz etnıiş vüs'at derecesi meseleleri göz öniinde bulunan asilerle birlikte bağh ve mah- Pilet onun için bu suali sorıu 
yor. olmaları idi. tutulsaydı benim hiç olmazsa bir dere- pus olduğunu söyler.,, Bu sözler Barab l'e Romaya sadık olan ve sadık gö 

Berlin, ~l (~A·.? ~. ~v~~~ur.~anı~ Dün bu suretle isimleri işaret cdi- ce daha fazla almaklığım icap ederdi . ., basın d_oğru~an doğruya ellerinin kan- nen yahudilerin maksadını anlam 
Almanya ıle bır gumruk bırlıgı vucuda len müderrislerle görüşerek itirazları- Demektedir. bundan başka divaııııı lı oldugunu ıfade etmez. Belki bu ada- istemişti. 
getirmek tasavvurundan Lahay~~ ada- nı mucip cihetleri tesbit etmek istedik. kararına itiraz edenler arasında ismi ~ın. da katil olarak yakalananlarlaı Neticede yahudilerin mesihi k 
let divanının bu hususta ~e~ecegı J..ara Edebiyat fakültesinden Naim, Fazıl geçen eczacı ve dişçi mektebi müdcr- bırlıkte yakalandığını ifade eder. Mar- tarmayı hiç düşünmediklerini, ve on 
rı beklemeden .v~~geçmesının b~ş~~ca Nazmi, tıp fakültesinden Kenan 'ft!\ '· rislerinden Ziya Cemal bey şunfarı kos: ~u adamın muhakkak asilerden rın (İsa Barabbas) ı istediklerini :ani 
gayelerinden bırının Fra_nsa~~n odunç fik bl•yler nkalete ve yahut rl:ırül fii- söylemiştir:,, ve katıllerden olduğunu söylemiyor. Fa mıştı. 
rılmasından ibaret oldugu ~oyl~nmck- nun en.aı•ı!tine minacaatlan hu.kkında "Benim vekalete veya divana miira kat Antakyalı Susyen (Barabbas da Pilet, (Barabbas) ı tanımıyor 
tedik ... İngiliz .ban~asının Kredıt An.~- şımdilik bir şey söylememektedirler • caatım mevzuu bahsolamaz. Çünkü arkadaşları olan asilerle biı:lik~e ~a_.ka: onun hakkında bir şey de bilmiyord 
talt muessesesı. lehıne _:Avus!~~ya ~u: Ahmet Refik Bey kendi müracaatı derecem hakkile tesbit edilmi~tir. lan~ı) dem~kle bu adamı da ıhtılalcı Onun bütün bildiği, bu adamın fit 
kumetinin emnn~ tahsıs ettıgı k~edı~ı nın ehemmiyeti haiz olmadığmı söylt.'- Fakat bu haber muavinlerin müra- k~tıllere. ~ı~ araya getirmekteciir. cilerle birlikte yakalanmasından ıb 
pek yakında gerı çekmek mecburıyetın mistir. Etem Akif bey ise kendi lıak- caatından galat olsa gerektir. Luka ıncılınde yalnıb Barabbas- retti. O halde bu yahudinin tahliyes' 
de kalacağın.~ ~vus~uryaya bildirr.ıiş kı;da yazılanların aslı olmadığını söy- Filhakika eczacı ve dişçi mekteb~ ın ihti!al ve katil ma~de~inden hap."*>- de bir mahzur yoktu. Bilikis, Pil 
olma~ı bu· -~u.ku.metın F~ansa~an. ya~ lemekle iktifa etmiştir. muavinleri büt~eden nakillerini istemiş lundugu ~e onun hıç bır arkadaşı bu adamı tahliye etmekle sadık fı 
mak ıstedıgı ıstıkraza şıddetlı hır hu- p · d' · kt b' ·1 T .. k fakül- !erdir. Bu da barem dereceleriııin bulunmadıgı kaydolunuyor. Yuh:ınna nın sadakatini temin ve temadi etti 
cuh hissettiğini açıktan açığa göster- t . adrıs ışçı mel e ı ı ecı udrı·şrı' mek tesbitile kat'iyen alakadar deg~ildir ise bu adamm eşkiya olduğunu söy. cekti Bununla beraber bu ad:ını . esın en mezun o an ecza :. · • . .. ~ • , 
mektedır. t b' ··d · ı · d K·zım Esat '--y llfuavinler yarın öbür gün staJ'l:l- ler. Amalı Rusul de bu adamın (l\.a- asilerden oldug-u muhakkak olsa"' 

l k b 
e ı mu errıs erın en a . lA: J • , , • _ .. • , J 

ingfl Z 8 inesi bir sene evel Isviçreden gelerek hoca- rını bitirerek muallim olacaklardır. tıl) oldugu .s~ylenı~or. Roma valisi, onu kat'iyyen tabii 
a} l v b l t Faraza 98 liralık bir muavin mu:ıllim Fakat k:ahmler ıle halk bu adamın ctmezdL Böyle bir hareket yukar 

Ç ışıyor ıgaD' ~ş amıbş ı.. . dereceden yani 16'.'i olduğu zaman muallimliğin asgari ma lehinde şehadet etmiş olduklarından O· söylediğimiz gibi, imperato~un huk 
Lo d 31 (AA) K b. .ıat nanca eşıncı h d' · 1' h · · d' d n ra, · · - a ıne ' · l' 1 t b't d'len Kazım Esat aşı olan 16:> lirayı alabilmek için üç nun ya u ı rıca ı ru anıyesı nez m e kuna tecavüz olurdu. Onun için 

16 dan 19,30 a kadar Dovning Statta .:;a a m~ıd es .. ;f .. e 
1 

gerekse Yt> derece farkı olan 9 sene beklemek la- maruf bir şahsiyet ve onun bir '.a- Jet vaziyeti tahkik etmiş Barabb 
toplanmıştır. Müzakerat hakkında k--i ;er:. . ~~; u~.u~:r::ek itiraz et~ zım gelecektir. ham oğlu, musevf şeriatine vakıf bir aleyhinde mühim bir ittiham bulu 
şimdilik hiç bir malumat yoktur. Yal ~ e. e ır ıs 1 

a gon Bu da ileride mevzuu bahsolacak adam olduğu, onun asilerle değil. on- madığını görmüş ve Roma lehinde 
nız denildiğine göre hükumet bu mıştKır. d' . "d' b ea""lede u .. ,. S"'"· ı' bir meseledir.,, ların hasımlarile alakadar olmakla. Je· lan hahamlarr ve yahudileri memn . . d t f 1• k ·ı · . en ısı ıvan u m "" :~ ~ ... ,, v 
ıçtımaın a asarru ta ı omı es.nın raber patırdı arasında yakalandıgı etmek için onlann istedikleri ada 

ve a~el~ h~kumeti tarafından ~ecl~s~ Kana dada bugv day az '· ve asilerle beraber ceza görmek üzere tahliye etmişti. 
tevdı edılmış olan kanun proJelerını olduğu anlaşılıyor. Yahudi hahamlarından birin 
tetkike memur ~dilen tali .komisyon~n Barabbası yakalamak, Romalı as- oğlu olan bu adamın yanlışlıkla yali 
raporlarını. ~e!kık edec~ktı. Tekmı~ b .., d } il Ü il kerlerin bir yanlışı idi. Bu gibi hadi- lanmış ve hapse atılmış bulunması, 
nazırların ıtııafını temın eylemek la- Bu yftzden Avrupa ug ay arının s r m serer, her patırdı esnasında vukubu- nun tahliyesi için ayrı bir sebep t.e 
zım geldiğinden bu raporların münalca temin edilecektir labilir ediyordu. 
şası biraz uzun sür.ecektir'. .Bundan . .. .. . , . . Yahudilerin müracaatı ve 1sran Fakat İncilleri yazanlar, 
başka hükQmet kabıne harıcınde ka- BU SENENiN BUCDAY JJlAHSU- tı, butun ıthalat ıle ıhracatı kontrol üzerine Pilet bu adamı tahliye etmiş k ti' • ı· t' · R 11 d 

.. · d · d · • a ı mes u ıye ını oma ı ar an 
lan nezaret musteşarlarını tayın ede- LIJ: altında bulun urmakta, aynı zaman a ve onun yahudi bayramı•a iştirak et- 1 k h d 'l ükl k · t dikl 
cek ve belklde Cenevreye gidecek mu- Dünyanın her tarafında fazla buğ kambiyoyu sabit bir esas üzere muha- mesi için bayramdan eYYel ... ıft"e-'9*~ 1~1;!' ~~a u 

1 ~re ~ eme :u:rıın \' 
rahhas heyetlni intihap edecektir. Şu day ve zahire istihsalin.efen endişe e- f1lza ederek dahlU sanayii himaye ve Bu suretle bu masum adam da bay. s~~lu gösterm:k iste~işlerdir Yabud 
itibarla yakı~da bir~oç ka~in~ içtim~: dilmektedir. Fa.kat Rornada.ki beynel teşvik e.tmektedir: . . . rama iştirak edecekti. ler, mesihin kurtarılmasını isiiyeceld 
ları yapıl~cagı derpış. edılebılir. 1.}t milel ziraat müessesesinin verdiği son ~ngıltere. ~ükumetı bu sıyasetın •. 1 Barabbas, katil, eşkiya bir adam rine öteki caninin tahliyesini isteıuf 
malUmat a~.an mahafıl ~vam şamarn- mahlmat bir dereceye kadar ümit ran ıle kendısı .arsında aktolunan !ıca olsaydı Pilet onu affedemezdi. Roma bulunuyor ve bu suretle İsarun sal 
sının 8 eylude topanmaga davet olu- b h trr B lU ata göre 19:n a.- ret mu!lhedelerıne uygun olmadıgını mümessillerinin böyle adamları affn sa mes'uliyetini yüklenmiş oluyorlardı. 
namıyacağını da söylemektedir. Zira _ a tosş • 19u3?mta m _ L- ıu·· pek müdafaa etmekle beraber Iran hükume Jahiyeti yoktu. Pilet böyle bir şey yap. Halbuki Barabbasın bir haham ol' 

. t . . 'b' ~ gus , _ emmuz m<.ı.ı~U , • b . . .. . d ba d. 
i~tısadi. bır program ~nzımı gı ı ~~ır fazla olmıyaca.ktır. Temmuz istatstiık tı u sıyaseti. uzcrın e se t e ıyor. mış olsaydı, imperatora has olan sa- lu, ve bir şeriatçi olduğu onun a.iır 
bır vazıfe deruhte etmış olan huku- 1 . .. R ha . 1 ak ü e Bu yüzden iki taraf arasında baş- Iahiyetlere tecavüz etmiş olurdu. lmpe dan bellidir Bar oğul abba, üst• 
met programını tamamen tanzim etme· Aerıne gore, uh~ya rhsıç ~I m. (!~) Jıyan münakaşa deam etmekt.edir. rator Tiberyüs ise son derece vehimli hoca demektir. Bu sur~tle bu adamı• 
d r h uruna çıkacak olurs ı :ı vrupa.ncn za ıre ma u en v. ld - d bö' 1 b' h k ... 

en ~ec ıs u.z . ' · • milyon kental kadardır. Yani geçen Tam bu sırada İngiltere Tahranda bir adam o .. ugun an Ye ır are e- adı, hoca oğlu Isadır. Kahinlerin .,... 
zim bır hata ışlemış olacaktır • ek' a.hs 

1 
.. b . h ki sefirini değiştirerek oraya Mister te tahammul edemezdi. hahamların onu himaye etmeleri de. r 

Nim resmi ajansa na~aran bilbass: se~.. 1 
m .

1 
u e kg~~ f~~=:ernınB::a (Reginald Hore) ru göndermiş, Iranda Şimdi incillerin ne dediğini tetkik nun kendilerinden olduğunu ispat ecli' 

M. Mak Donald 15 eyl.ulde? evel 0w: su u 0~ mı yon en 1 
• .. Londraya Ali Kuli Han Avsariyi sefir edersek hakikati keşfe doğru mü tim yor. 

mamak üzere b~ davetı tehır etmegı mukab~l ~u sene Kanadanın mahsulu olarak göndermiş bulunmaktadır. bir adım atmış oluruz: isanın KudOste lstlkball 
arzu eylemektedır. çok zaıftır. Rusyanın ne kadar malı- Markos u sözleri söylüyor: . • .. .. .. ...,. 

Çı ·d ki f } sul yetiştirdiği meçhul olmakla bera PAMUK FIATLARI: ş h d'l . t 1 Mıladın dorduncu asnnda uydur• n e eyez&D ar . . Pamuk fiatlan düşmet:ke devam "Her bayramda ya ~ ı enn . 1~ e~ lan ve Pilet tarafından İsa ha.ld<ıO' 
Ankeou, 31 (A.A.) - Yang Tes va be~ Rusların buğda~ 1~~:: ede~ılece;~ ediyor. Bilhassa Amerikanın bu se- ettikleri bir mahpus ~hy~. edı.ırdı. da yazılan rapor olduğu iddia oluna• 

'dlsindekl fezeyanlar neticesinde 16 bin len mu.h~a.k~ır. . ve ana neki m2hsulüne ait istatistikler, bu llitila~ esnasında katıl fıhn~e bulu- vesikada dikkate değer bir bab1' 
ev harap olmuş, 780 bin kişi meskensiz ma.hsulUnun düşmesi: dıger mahsulle sukutun devam edeceğini göstermekt.e nup fıtne çıkaran arkadaşları ıle mah- vardır. Bu bahis banın Kudüstl 
kalmıştır. rin sürülmesine imkan bırakacaktır. dir. pus olan Barabbas namı1!,da bir kimse halk tarafından nasıl istikbal olundd' 

BIQclstanda 30 'ehlr harap! BALKANLARDA ZiRAi YAZI- İngilterenin mensucat merkezi o- vardı. Halk,. a~e~ ~ldu~u üzere B~- ğunu ve bu istikbal e.cmasrnda söyle01e• 
Karaşi, 31 (A.A.) - Geçen pcr· YET: lan Lankşayerde alınan pamuklar, rabbasın tahlıyes~.nı ıstedıler.!! <6 · 1·~ (Hosanna) kelimesinin manası ne dl' 

şembe günü zelzele neticesinde Blu- Avrupanm cenubu şarkt devJe-tle alım fiatına nispetle sekizde üç dü~ . l\fettada şu sozlere tesaduf etme • mek olduğunu izah eder. Gllya Pile' 
clstanda otuz kadar şehir ve kası.ıha- ri geçen sene ve bu sene konf eransiar müş bulunuyor. Son zamanlarda en teyı~: · . . . h tin adamlanndan, yahut mütebahhl' 
nın harap olduğu söyleniyor. Pamir, a.kt.ederek zirai vaziyetlerinin ısl3hı çok pamuk alan memleketlerden biri Bayramda halk~n is~dı~ b;r mk~ !erinden biri (Hosanna) kelimesini' 
Mücha ve Bigum şehirlerinin tamamen için çare aramışlardı. Geçen mayısta Lankşayerin en mühim rakibi olan Ja pusu salıvermek valınin :detı ohm~ b.a yahudiler tarafından söylendiğini dtı1 
enkaz haline geldikleri ve diğerlerinin küçük iti:laf devletlerinin hariciye na- ponya olduğundan Japonların da ~ok 0 zaman Barabbas n0am1 ın a.d meş uıd'lır muş ve bunun ne demek olduğunu ar 

- d - 1 ı ll mahpusları vardL n ar a onu ı e- 1 ak . . 1 1 k"t b k dd *' de hasara ugra ıgı an aşı ıyor. u zırlan toplandıktan sonra zirai mah- büyük zararlara giriftar olduklan an- . .. am ıçın on ar a · ı a ı mu a es 
üç şehirde otuz ölü ve elli kadar d:ı ya sulit için ayrı tarifeler tatbik.mı taşılıyor. İngiltere ye Japonya bu .vüz dıler,, (la · 27_~ . .. .. timleri arasında vukubulan münakaşf 
ralı vardır. kabul ettikleri haber verilmişti. den mühim zararlara uğramakla be- Lôka şu sozlerı soyluyor: . lara benziyen bir münakaşaya girir 

Zira evelki zelzeleler~en ürkmü~ c: Bununla beraber bu tedbirin ameli raber, bu zararların bir haddi vardır. "Her ~a:ramda onlara bir kımse ~iş~ir. Vali Pile.t tarafında~ :azıldıl' 
lan halk korkudan şehrı terked~rek bir netice verip vermediği henüz anla A 1 b .. zdc felaket ağır bir suret- sahvermesı la~ımdı.,, . ıddıa olunan vesikanın en muhım kısnıl 
ovaya çekilmişlerdi. Tayyareerdcn 1 tı ~-sı ut ~ in k 1 h·tler llf Yuhanna ıse bunu şu şekılde kay- budur. Gerisi ehemmiyetsiz ve macr _ şı mamış r. 1..:: muz arıp o aca o an mu ı , u ı . • .. . . 
hasara ugnyan ınmtakalara erzak ve ln il terenin Bükreşteki ticaret k!\- sır, ve Sudan gibi pamuk ihraç eden dedı.~or. . . . . . . sız şeylerden muteşekkıldır. 
mahalece taşınmaktadır. g 1 . 1 • Bayramda sızın ıçın bır kımse Mütebahhir, Pilete diyor: 

I anda tibi tarafından yazı a?. bır raporda memfo.\etlerdır. salıvermek adettir.,, _ V 1' f d' . , s· b . K dilf" 
r R hüktl t'nin zurraa yardım I A . . . a ı e en ımız. ız enı u 

Tahran, 31 (A.A.) - Iran hükQmeti • ~~ya me ~ı ~ Ah!ER KADA PETROL KUYUL · Yahudıler {Barabbas) ın tahlıyesı- t.e lskendere gönderdiğiniz zaman ısa· 
.. · ırın bır takım tedbırler aldıgı haber ve RININ SEDDI • · · t d .kl · P'l t' d'ğ' 

işlenmemiş yün eşya uzerıne mevzu ~ . · • • nı ıs e ı erı zaman ı e ın ver ı ı ce- yı bir merkep üzerinde gördüm. JbrJ' 
ithalat memnuiyetini kaldırmıştır nlıyor. . . .. Amerikanın en yeni ":e en g:~ış vap bir sual şeklinde idi. Pilet yahu- nilerin çocukları ellerinden tutar_. 

M M il 1 Birllne gidecek Romanya hükumetı zurraa ucuz ve petrol sahası olan Tek..ı.;as havalısın- dilere bakarak sormuştu: bağırıyor başkaları elbiselerini · ·erf 
Romau~~ (~.A.) - Deveran eden uzun vadeli krediler temin etmektedir. de örfi idare ilan olunmuş ve . petrol - Siz benden yahudilerin kıralı o sererek "kurtar bizi! sen en yiikse~Ief" 

haberler; nazaran l\L Musolini jene· Yalnız bunun için zirai me~~ezler ve kuyuları seddolunmuştur. lkı hafta lan İsanın tahliyesini mi istiyorsu- de takdis olunasın, sen rap namına geıl 
1 Balbonun kullanacağı bir tayya- hudutta ihraç istasyonları vucude ge- evvel Oklahoma petrol kuyuları sedde nuz? yorsun., diyorlardı. 

: ile Berline bir ziyaret yapacaktır. tirilecektir. dilmişti. . A Bu sualin mana ve mahiyetini an· Mütebahhir yahudiler bu muhhirf 
Diğer taraftan mevkii henüz tayin edil IRANJN JJIALI SiYASETi: .se~~· bütün .Ameı:ka ef~arı u- lamak için mesihin ~e adı~· B~rab- şu sözleri söylemişlerdi: 
m.iyen bir su (kaplıca) şehrinde M. Mu- lran hükumeti yeni bir mali ı-iya mumıy~s~n~n . taı:;fıye edılmemış pet- basın ad.ı, İsa oldugunu bılmek lazım- - İbranilerin çocukları İbranit' 
solinininAlman hükllmeti ricalile mü- t takip et kt d ' r ihracat ile itha rol varılınm bır dolara çıkarılmasını dır. Ongen, Barabbastan bahseder- bağırıyorlar. Sen bunu yunancaya nS" 

se me e 1 
• 'd' Ç .. k" k b d İ ld -sadif olacağı da zannediliyor d .. . t . . . . stemesı ır. ,un u anca . u saye e ken onun da adının sa o ugunu sar:ı- sıl revirdin 

• lflt arasın a muvazenenın cmını ıçın .. .. .. ~. . . . :. . • . 
Bir guzelln YuzU 1 ~- · b. 'k t .1 t' kuçuk mustahsıl çalrşabılee<:ktır ve ha ten ıfade eder. Muhbır cevap verdı. 

ranı v<l.')ı ır mı yas a sanavı eş ır- . • 
Madrı't 31 (AA) - Gerenlerde ek 1.. h'-- -.1 İ h. ··k- büyük müstahsıllara rekabet edecektır. Yahudiler, bu lsanın yani Barab- - Yahudilere sordum ve ne diyot' ' • · :. m uzumunu ı~en ran u ume . . 

Mis Avlation intihap edilmiş olan mat- ............................................................ K:ınsasta da petrol kuyularının seddı basın tahliyesini istiyor ve bunun ıçin sunuz? dedim. Onlar da bana dediklt' 
mazel Eliza Prieco dün sabah dört tayyaresi demir bir sütüne çarpmış Ye bekleniyor. bağırıp çağırıyorlardı. Roma valisi rini tercüme ettiler. 
rüzgar tayyare maydanında bir gezin- Eliza Prietonun yüzünü tehlikeli su- Bütün bu hadiselerin sebebi, faz- Pilet, bunların Isa diye bağırıp ça- Pilet yahudilerin ne diye bafırdı1'-
tl uçuşu yapmakta iken bir çavuş tay. rette yaralamıştır. Tayyareci bu ka- la istihsaldir. Fakat idari ve zecri ted ğırdığını duyunca hayrete duçar ol- larını sordu ve: 
yareci tarafından idare edilmekte olan zadan arı~ı kurtulmU§tır. . _ L birler buna karşı bir faide veremez. muş ve yahudilerin mesihlik iddiasın·! I . {BltmedlA : 
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İngiltere 

1 Amerika ve f ransadan 50 
milyon lira borç ahyor 

İspanyollar Almanlara 
3 • 2 yenildiler 

IHikayel Hayat Bu Ya.1z~a·n ı 
Avrupa matbuatından anlaşıldığr- zengin bir çiftçinin oğlu idi. dı, oranın gediklileri kendısıne yer 

na göre İngiltere hiikômeti ile Fransa Bir gün babası öldü, çiftliğini vermediler. 
ve Amerika arasında yeni bir istikraz sattı, parasını cebine koydu ve lstan- Bir gün, daha doğrusu bir gece, 
akti için mühim müzakereler cereyan bula geldi. Aksaray yangrn yerinde bekledi, bir 
etmektedir. MaIUm olduğu üzere bir lstanbulun bütün eğlence yerleri, yolcu geçti, üzerine yürüdü, kar
iki hafta evel İngiltere gerek hükume- Beyoğlunun parasl olanlara misafir- manyolaya teşebbüs ederken ciirmü 
tin hazine ihtiyacı, gerek İngiltere perverler evleri onu tanıdılar, eğlen- meşhut halinde yakalandr, hapse atıl-
bankasının hususi ihtiyacr için yarısı dirdiler. dr. 
Fransadan, yarısı Amerikadan olmak Bir gün parası bitti. Eski ahbaplar ~, * * Bugün Istanbul mıntakası deniz heyeti 

saat altıda toplanıyor üz.er~ 50 milyon lira istikr~ı a!:det- yüz çevirdiler, tanıdık evlerin kapı ları Onu herkes tanıyordu. 
mıştı. Bu def~ cereyan eden. ~ü~a- duvar oldu, çocuk da köyüne döndü, Tahsili vardı, herkes aktllr, se-

.Laypziğ, 31 (A:A.) -:- Kapt~n.ları Za- (Frankemer) vapurile hareket ede- kereler.~ ~ılyon dolarlık bır ıstık- kendisinin eski çiftliğine yanaşma ol- vimli ve terbiyeli olduğunu söylerdi, 
moranın riyasetındekı Madrıdın Keal cektir. raz aktı ı1e alakadardır. Bu paranın du. ailesinin tanıdıkları, hatırları sayılır 
futbol takımı . ~ bi~ seyirci karşısında Bugünkü to lantı yarısını .Fransa, yarısını da İngiltere * * * kimselerdi. 
oynamıştır. Bırıncı haftayimde Layp. .. P verecektır. Müddeti bir senelik ola· Fakir bir köylünün oğlu idi. 
ziğ takımı sıfıra karşı bir sayı , . n.. Bugun İstanbul mıntakası merlı:eı cak bir sene sonra devamlı bir istik- . .. .. .. .. d.. Bir gün, artık hayatını kendi ım-

.. • ' y- heyet" i k · · t t ' · Bır gun babası oldu onu gom u ve zanmak istedi. Birkar tesebhüste bu-mıştır. Musa vatı temıne karar verrni: 1• umum mer ez reısı s an- raz şeklıne kalbedilecektir. ' . :< _ • • • •• 

olan İspanyollar geçilmesi mümkü~ bul meb'usu Ali Rana beyin riyas-t'n Evelce alınan 50 miyon lngiiz beş parasız lstanbula geldı. . lundu, o.nu ~erkes tanıdıgı ıçın murn-
olmıyan Alman müdafaası karşısı ıda de ~aa! altıda toplanac~k, _kulüplerin irası 2:>0 miloyn dolar olduğuna gö- İstanbul un kahve peykelerı, ~tah- caat ettıklerı .: . . . 
muvafak olamamışlardır. Zanıom vazıyetıle İstanbul ve Turkıyede spo- re lngitere hükumetinin ve lngiltere mut paşanın parası olmıyanlara z?r - Efendım, hıç bu ış sıze yakı
büyük gayretler sarfetmiş fakt Is- run inkişafı için alınacak tedbirler bankasının hali hazırdaki buhrana kar- açılır hanları onu tanıdılar, on:ı ıs· şır mr, doğrusu bendeniz size bu i::ıi 
panyol takımını iki sayıya karşı iic s::ı- göı·üşülecektir. Merkez heyeti topJ;m- şı aktettikleri müstacel istikrazın ye. tiskal ettiler. vermeğe utanırım, 
yı ile mağliip olmaktan kurtarama·m. ş. tıya merkez heyeti azasile fenni heyet- k1lnu 300 milyon dolar, yani 1 mi\.- Bir gün zengin oldu. Eskiden on- diye başlarından savdılar ve ikinci 
trr. Haftayimin nihayetine doğru 0 . ler reislerinin bizzat gelmelerini r-.c: :ı yar 300 milyon türk lirasını buhc.ık dan yüz çevirenler yüzüne güldüler, bir defa, yine "tıraşa tutar,, ümiclile 
yun pe~ ~iddetli olmuş ve lspanyo! ı-.ağ etmektedir. demektir. duvar olan kapılar ona açıldılar, c;o- onu görmekten sakındılar. Çocuk iç-
t11uhacımı Eygenio sahadan çık.ı : ı l· cuk ise köyüne döndü, bir çiftlik sa- lendi, büyük annesinin yanında bir 
ınıştrr. _ 3 • it. O. Sa. Al. Ko. dan tın aldı. (küçük bey) bir (üzülme yavrum) oldu. 

Ankara ımaUlb harbiye spor Ask. Sn. mektebi kıtaat ve müessesab için aşağıda yazalı ı1ı ı1ı * Edebiyata merak etti. 
klUbUnUn kuruluş ylldönUmU erzak aleni münakasa usulile alınacaktır. Şartname ve evsafını Orta halli bir İstanbullunun oğlu * * * 
Ankar, 31 {A.A.) - lmaiatıharbi· l • h idi. Onu kimse tanımazdı 

k görmek istiyen erın er. gün öğleden evvel ve taliplerin de 
ye spor u1übünün altıncı kurtuluş yıl vakti muayycninde k Bir gün babası öldü, ailesinin re- Tahsili biraz sorguya ~ekilirse, 
dönümü münasebetile kulüp tarafın- o~ısyonu~u.za müracaatlan. (181) • 1691 isi oldu. Bir kalemde katipti. Uzun . t du' Herkes onun aptal so-
d b" . . . . ı· ı . 1: Cinsi Miktarı ıhale tarıhı Saati YP.rİ sırı ıyor . • 
an 1.r çay zıyafetı verılmış ır .. ~·~ ·~· Ekmek 11475 6 _ 9 -931 

17 3
_ K. ~0. Sa. AL seneler sonra mümeyyiz oldu, müdür- ğuk ve kaba olduğunu söylerdi, ailesi-

tıharbıye fabrikaln umum mu.dlfıruh • • • lüğe tayin edileceği zaman tekaüt ol· ni kimseye tanıtmak istemezdi. 
Osman Zati Paşa, mmtaka heyetı, a . .. . . . . ~ 
ırikalar erkanı, spor klüpferinin ı1ü- Trabzon merkez kıtaat ve müessesab için aşağıda yazılı iki du, hır ka~.ve koşesıne çekıldı, hır Babasmın ahçı Tosun aga olması 
messilleri hazır bulunmuşlardır. kalem erzak ve mahrukat kapalı zarf usulile alınacaktır. Şartna- (gazete karıı) oldu. onuruna dokunurdu. Bununla bera-

YUzme müsabakaları me ve evsaf.ım g. örmek istiy.en1erin Trabzpn merkez Sa. Al. Ko. * * * ber kendisile görüşenler, ondan çe-
) ı l Nereden geldiği belirsizdi. ' ldilderi 

Paris, 31 (A.A. - Tourelles yüz nu_na ve ta ıp erm de vaktı muayyeninde mahalli Sa. AL Ko. B b b'l . . d B lk' d .. 1 kindikleri için karşı karşıya ge 
A ·· tl 191 1 60 a asını ı mıyor u. e ı e o - ...... 1 d' me havuzunda vrupa yüzme şampi- muracaa arı. l )- 7 . .. . . . zamanlar JM!k memnun gorunur er ı 

yontukları için erkekler arasında yu. Cinsi Miktarı ihale iarihi saati Yeri muştu. Hıçbır yerde tutunamamış, bır . b 1 d d !etmek i 
pılan yüksekten atlayıp dalma müsaba Odun 900000 S.9-9311 13 Trabzon Merkez baltaya sap olamamıştı. Hamallık et- ve, nıhayet, aş arın an e -
kasında Stactlinge (Avusturya) birin- Un 350000 9-9-931 mek jstedi, ikametgah ve ilmühaber çin ona mühim bir iş bulundu, kal-
cl gelmiştir. • • • Sa. Al. Ko. gösteremedi. Galataya devama başl:ı lavi bir adam oldu. 

SU topu maçında Avusturya takmu, Çatalca l\fst. Mv. kıtaatının ihti- keşifnamesini k • uınuzda görme· k b k 
Çe~osıovak!a ta~~m iki_ s~yıya k:ır. yacı _için 200.000 kilo un kapalı zarf leri ve ~ünakas:~~s~f:roek isti~:enıerin Deniz Gedikli Küçü za it me • 
şı uç sayı ıJe maglup etmıştır. usulıJe 13 - 9 - 931 tarihinde saat de yevmı mezkfırda teıninatlarıle ha- tebı·ne talebe alınıyor 

Atl6tlzmde Almanya lngil· 15 te icra kılınacaktır. Taliplerin zır bulunmalarr. (237) - 2003 · 
tereyi yandi şartnamesini okumak üzere her gün * * * Marmaru Üssübahri ve Müstahkem mevki kumandanlığından: 

,.,o .Ko1one, 31 (A.A.) - lngiliz!erle. öğleden tWdıu ve, münakasaya iştirak . Ha.va kıtaatı için 6000 metre kışl_ık 1 _ Deniz Gedikli küçük zabit ihzari mektebine girme~ 
Almanlar arasında yapılan aile izm edeceklerin vakti muayyenind-e tek- el~ıselık kumaş kapalı zarf usulıl~ istiyenle.- istidalarını 1 Eylül 931 den 15 Birinci teşrlq,..,93J tMİ•,..,. 
müsabakaları: Almanlar 4, 1-2 ye lrnrşı lif mektupıar·ı b' likt k . munaka.saya konulmuştur. lhaleısı h·ıne kadar Kumandanlıg~ a, Gölcükte mektep müdürlüğüne ve 
8, 1-2 ile galip gelmiştir. Galip takım .. . • 1 t~ tr e onusyonu- ~7 eylül 931 perşembe günü saat n te 
6 teşrinievelde Pariste Fransızlarla muza muıacaa arı. (192) - 1761 ıcra ~dilece~tir. Talipler . şartn.~me lstanbulda Bahriye sevki.yat müdürlüğüne ve mahalli askeri 
karsılaşacaktrr. Alman takımı evelce E .. . * • • ;e numunesıni Anka_rada mılli m~.da- makamlara verebilirler. istidalarma hepsi fotoğraflı olmak üzere 
1929 senesinde Stanford _ B"d ı yup cıvarında Bahariye araba fab ~ satın alma komısyonunda go•·e- nufus tezkeresi veya tasdikli sureti , aşı kağıdı, mektep şaha-
Ingl·ı·tzlerı· yenmı"şti. ı gere rik. asında köhne araba enkazı alen·ı bılırler. 'MünakasaY. a iştirak .için şa.rt k d' . 'I . . h h l 

d ı detname veya tasdiknamesi, en ısinın ve aı esınm usnü a • miinaksa ile satılacaktır. Thalesi 13 n~~e e yazılı vesaık ve temınatları e 
Kopenhag blsıklet yarışları eylül 931 t 16 d . bırlikte tekJif mektuplarını yevmi ve sa mazbatası, sar'alı, uykuda gezer, marazi çırpınma, ve bayılma 
K h 31 (AA ) p f saa a ıcra kılınacağın . 

nelle;P:;as~!da ya.pılan - bis~:1::Yc: d~~ şartnam~ v.e evsafını görmek ve ~::i~:a~ee;~~~e~o:i~~~:'ak~~a:.:~~~! gibi hastahklar1 olmadığma ve evli bulunmadığma dair kendisinin 
han sürat şampiyonluğu müsabakasını ~unaka~aya ıştırak etmek istiyenle. verıneleri. 

2067 
ve velisinin imzaları tasdikJi ilmühaber ve fili hizmetten maada 

Falkhansin (Danimarka) kazanmıştır. rın komısyonnmuza müracaatlarr * * * Küçük zabitlikte (12) sene daha hizmet edeceğine dair Noterden 
İkinci Mişart (Fransa), üçüncü Sdıe- (193) - 1762 29 _ 

8 
_ 

931 
de aleni .. k a He musaddak taahhüt senedi ( taahhüt senedi kat'i kabulden sonra 

(B 1 'k ) d" d" ·· F h • " "' muna as ) il 4 5 6 b' d d .. f t f b v l reeus e çı a , or uncu auc cuy 8 . . aske:r~ı ba t f b "kalan h f b"'J .. da verilebilir · e ayrıca , • e a ın a uçer o ogra ag a-
ehmıye kışlası t ı h ru a rı mu a ız o ı.-

(Fransa) dır. hı opç.u. a ayı ayVa- ğy için ahnacağı füın edilen 15199 kilo malıdırlar. 
natınrn a rlannın tamırı aleni mün r:oo . T 1 l · d b' t h b I ) b A DarUlfUnun takımı bugUn kasaya konmuştur. lhaıes· 16 r~İ ·~. gram ekmeğe talıp zuhur etmedi- 2 - a ip erın muayene e ızza azır u onma arı mec un 

Rusyadan dönUyor 931 çar mba ·· .. 
1 

ey u gınden 6 - 9 - 931 pazar günü _'.::.at olup 00 be5 yaşından aşağı olanlar kabul edilmez. Muayene 
Odesa, 31 (A.A.) - Türk darülfü- da 3 KşaO satı;;;:~ saat !5 ~ Fındıklı- :~ te pazarlık suretile alınacaktır. ',_ günleri iz• e komandanhk karargahında 17 ve 18 Birinci teşrin 

nun f tb l t k b .. t d" tt . . • ma omısyonunda ıpleı·in şartnamesini okumak ve müna 
u 0 a ımı, ugun saa or e yapılacaktır. Taliplerin şartname ve kasaya · t" k t k .. ' .. 931, Istanbul bahriye sevkiyat müdürlüğünde 19 ve 20 Birinci 

-. ....................................... ······-······································· •• ış ıra e me uzere Ko. na rnu-

K 0 1(: A l'AŞ ............................... ı·acaatlan. (261) - 2172 teşrin 931 dedir. Kabul talimatı hakkında daha fazla malumat 

'l..:, * * * almak istiyenlerin Gölcükte mektep müdürhğüne tahriren müra• 
~~palı zart usuli1e 25 - 8 - 931 caat etmeleri lazımdır. 

tarihmde i'- "lesi icra kılınacağr ilan 

Ve G ,.,. ,.,. edi,len 2 >00 ve 163000 kiloluk iki 1 b ı k f • • d • • ı • • ğ • • d • azozu kıta kuru ota verilen fiatlar haddi iti- stan u ev a mu ur u un en. 
dalde görülmediğinden pazarlık sureti .. . .. . . .. .... 

r;.-~, Su 
~abr~k.asınm küşat resmi ve umumi tevziat, fabrikaya ait bir 
aıparışm Avrupadan vürudu tehir ettiği için bir k .. . 
k ı tı 1 . aç gun gerı 

le 5 eylül 931 cumartesi günü saat. 16 Cevamu şerafeye )uzumu olan 8 bın kılo mangal komuru 
da fiatlar haddi itidalde gfü·üJdüğü tak 2-Eylül-931 tarihinden itıbaren aleni münakasaya konmuştur. 
dir.de ihalesi ic:a kılınacaktır. Talip- Talip olanlarm şeraiti anlamak üzere hergün levazım idaresine 
lerı~ ~artn~~eyı oku.mak ve tnünalaı."_a· ve ihale günü olan Eylülün 26 ıncı cumartesi günü saat 14 te 
ya ışhrak ıçm yevmı ınezkilrda komıs- . .. . •. 

a mış r. bzar ile keyfiyet ilan olunur. Küşat günü ayrıca 
- gazetelerle ilan edilecektir. c-------· yonumuza müracaatları. (262) _ 2173 ıdare encumemae muracaatları. (5159) 

•••••··~~~--~~~~~~~~~~;~~~;:;;-~u~upnni~~üz~ir-~ilqt~inire~h~aksi~mey· muharrirlunrdı~ (~lip~in 

At Ya 1 sesle milli marşı söylemeğe baş- dana çıkarmak lazımdır. Bunun bir harika olduğu nekadar mu-
rış arı ladı. lki yüz binden fazla tahmin için de, elimizde yalnız bir mik- hakkak ise bu iddianın da haki-

Yarış ve islah encUmeni azasından Abf _
15 

edilen halk, hep bir ağızdan yas vardır ki, o da bu elli sene kattan o kadar uzak olduğuna 
buna iştirak etti. Bazı ingi1iz zarfında Derbi kazanan atların, şüphe yoktur. 

Yazan: 

Y etiıtirme tarihinde emsaline 
tesadüf edilmemiş bir kısrak 
vardır ki, o da Prens dö Gale 
iki Derbi kazandıran ve iki kar
deş abn anası olan "Perdikta,, 
dır. Bu kısrak, birbirlerini müte
akip Uç Derbi kahramanı doğur
du. ' 1Saint Simon,, ile izdivacın
dan "Persimmon,, ve "Dimand 

Jubibe,, ve "f]orizel H,, dünyaya 
gelmiş ve bu sonuncu da 1601 
Derbisini kazanan "Volodyovski,, 
yi peyda etmiştir. 

Yedinci Eduard, 1900 Derbi· 

sini kazandağı zaman artık kıral 
olaıuıtu. Bu Derbiyi kira ile 

aldığı "Minoru,, ismindeki at ile 
kazandı. lngilterede olduğu gibi, 
Avrupanm birçok yerlerinde, 
atların yalnız koşularını muay• 
yen bir müddetle kiraya verirler. 
Bu müddet zarfmda, atın bütiln 
kazançlarından, müsteciri müs· 
tefit olur. Müddetin hi
tamında, at eski sahibine avdet 
eder 

( Minoru ), Derbiyi kazandığı 
gün, halkın heyecanı son dere· 
ceyi bulmuştu. Adet oldur-u 
veçbile, kıra], atının başınd;n 
tutarak tarh yerine kadar ken-

disi ıevketti. Bunu gören bir 

muharrirleri, (yedinci Eduard )m koşunun mesafesi olan 2,400 Ya o zaCJ1anın lnonometreleri 

çok popüler olmasınm başlıca metreyi katetmek için sarfettik- yanlıştı ve yahut ( Eclipse ) in 
sebeplerinden biri olarak, atçılık leri zamanın mukayesesidir. bir mil diye koştuğu mesafe en 
münasebetile daima halk ile 167 sene evel dünyaya gelmiş aşağı 500 metre noksandır. 
temasta bulunmasını gösterirler. olan mE>şhur ( Eclipse ) in bir gelelim elli sene zarfındaki 

Şimdiye kadar, Derbiyi kaza· mil ( 1609 metre) mesafeyi, bir Derbi l<ahramanlarının mukayç-
nan atların yalnız en meşhurla- dakikada katettiğini iddia eden sesıne: 

rından bahsettik. Bu vesile ile, 1870 de Kingcraft ~- 4~ 1920 de Spion Kop 
koşuların, neslin ıslabı üzerindeki ı il 

1 
2. 34 

1871 Favonius 2 50 
tesir ve ehemmiyetini tetkik et- " ı' 
meyi faydalı buldum; Sahihe ya- 1872 ,, Crernorne 2, 45 

km bir neticeye vasıl olabilmek 1873 ,, Doncascer ~. 50 
için, muayyen bir zaman zarfın- ı il 

1874 ., Georges Fredrick 2, 46 
da-mesela elli sene-Derbi kaza-

1 
nan atların kıymetlerini ölçmek, 1875 .. Galopın 2, 48 

ve bu auretle neslin git gide 

1922 ,, 

19 ı ı " 

1923 .. 

192..J. ,, 

1925 .. 

Humorist 

C:ıptain Cııttle 

Papyrus 

Sansovino 

l\lann:ı 

1 il 
2, .36 
1 1 
2, '34 
1 
2, 38 
1 
2, 46 
1 il 
~. -10 

(Bitmedi)_ 
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Balıkesir Vilayeti En
cümeni daimisinden: 

Ayvalık-Burhaniye yolunun 20+ 250 - 17 + 250 kilometreleri 
arasında .3100 metre tufünde ve bedeli kesfı 1 J 398 lira 34 ku-
ruş olan ve birinci kısım itibar edilen, ve yine ayni yolun 25+ 
2So- 21 +250 kilometreli arasında 4000 metre tuliinde ve be
deli keşfi 1622 lira 68 kuruş olan ve ikinci kısım it ibar edilen 
tamirah esasiyeleri için ihale tarihi olan 13-8 931 tarihinde mü
racaat eden talipleri tarafından verilen ıarflar derununda şart· 
namenin birinci ve ikir. ci maddesi mucibinceverilmesi lazım gelen 
vesaik görüimediğınden tamiratı mebhuse 14-9-931 tarihine 
mufa::lif pazartesi günü saat onbeşte ihale edilmek üzere yirmi 
gün müddct'e ve kapalı zarf usulile yeniden münakasaya vaze· 
dilmiştir, 

Muhasebei umumiye kanununun maddei mahsusası ve şart-
namei umumide muharrer evsafı haiz ve Jhım gelen vesaiki ita 
etmek şartile talip olanların malumat almak ve şeraiti öğrenmek 
Üzere ihale tarihinden evvel Nafia dairesine müracaat etme'eri 
ve ihale tarihinde ve vakti muayyeninde vesaik ve dipozito 
makbuz veva mekluplarile usulü dairesinde Balıkesi rde Encümeni 
viJayete müracaat etmeJeri ilan olunur. (198 t) 

Ankara vilayetinden: 
Vilayet rençberlerine dağıtıhnak üzere aşağıda evsafı yazılı 

t~ tekerlekli c?öner kulak 'ı 50, tek tekerlekli Go!os So ç:ft te· 
kerlekli 5 No. lı 40, ve 6 numarah 50 adet ki eem'an 190 pul
luk satın alınacaktır. 

1 - Evsafı: Derinlik Genişlik Ağ1rlık 
S S K 

Tek tekerlekli cöner kulakh pulluk 0,1 2 o,22 38-40 
,. ,, Golos pulluğu 0,0 6 0,14 34-35 

Çift tekerlekli 5 r.umaralı pulJuk 0,0 7 0,16 60-63 
" ,, 6 " " 0,0 8 0,17 69-72 

2 - Alınacak pulluklardan döner kula1dıların ikjşer çift, dığer 
tok ve çilt teberle idi pulluk ların ikişer adet yedek uç dem ri ve 
tfüer anahtarı bu!unacaktır. 

3 - 5 ve 6 r.umarah pullukların gövdesi dökme çelikten ve 
tel< e: le ki erin üzerinde yad anlık mevcut olacaktır. 

4 - Tek tekerlekli pullukların teker:ekleri som olmayıp par
ma'.~:ıkh olacaktır. 

5 - ı hale Eytulün 17 inci perşembe günü saat 15 te vilayet 
makamında açık münakaa ı usulü ile Encümeni Daimi tarafından 
icra kılınacaktır. 

6 - Münakrısay~ iştirak için -yüzde 7,5 nispetinde Banka 
mek ı ubu veya reulıasel:ei Hu~usiye veznesine nakten yatırılan 

dipoz t akçesi makbuzunun ibrazı liıımdır. 
7 - Pul'uklar ihale tarihinden itibaren bir buçuk ay zarfında 

istasyonda Z r~at Müdürlüğü Anbarına teslim edilecekrr. (2108) 

Yüksek Deniz Ticaret Mekte
bi müdürlüğünden 

Mektep iktisat Vekaletin~ merbut leyli ve meccani bir müesse
se~ir. Derecesi yü~sektir. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve 
makinist yetıştirmekti r. Talebenin iaşe ve ilbası bükümete atttir. 
Bıkes talebeye ayrıca muavenet o 'unur. Taşradan müracaat eden 
ve kabul edilen talebenin yol wasrafla11 tesviye edilir. M!zun1 arına 
kaptan ve makinistlık diploması verilir. B r hizmeti mecburiyei 
yo'.<lur. Kayıt ve kabul muamelesi mektepçe yapılacak, muayencs 
sıhhiyeden ve nsul ve n:.im'.l ııesine m ıvafık v~ N )terlikten m ınd
dak bir taahhütname verdikten sonra kesbi kat'i•·et eder. , 

Tahsil müddeti, ikisi ili ikisi tali olmak üzere dört senedir 
Alı b"rlnci sınıfa m:inh!lsıran lis! mezuııları alınır. Tali birinci sı
nıfı lis! do 'cur;ll i'crn ıl e .:bn' er veya o d.!r ~c~ ta 'ıs • l g3diiz:imi 
Maarit m~murlu'darına tas:lik ettirenler kabul olunur. Taliplerin 
atide muharrer vesaiki istidalarına rapten Mektep müdiriyetine 
götJdermeleri ve muayenei sıhhiyede hazır bu'unmık üzere bir 
teşrinievveid e bizut m!'ctepte hıztr bu\unı ı ları hhtm l·r. Taşradın 
gelece!< talebenin, Yiiks~k Deniz Ticaret Mektebine g:rm~k üzere 
memleketlerinden hareket e1tiklerini natak b ir mub.atayı v~ vesa• 
iti nakliye sahip!erinden alınmış ve rayice muvafık olduğu mahalli 
beled yelerince tasdik edı lmiş s~netleri beraberlerinde getirmeleri 
tizım:hr. 

Şeraiti du '. ıuliyeyi haiz o 'anlara ve posta pu·u gönderenlere her 
türlü tafsilat ita edilir. ilk ve orta mektep mezunlarının beyhude 
müracaat etmemeleri rica olunur. 

lstidalar a raptı lazım gelen 
vesi ~<a rar şunlardır 

1 Nufus hüv.yet c üz:lanı. 2 Aşı şehadelnames · 3. Mektep 
şehadet01me veya tas1i!rnJrn '!s 4 po:.sp munddık hUs fj!ıı ! 
ilmühaberi. 5 dört adet vesikalık fo tograf. ( 1343 ) 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: 

Jandarma ihtiya cı ıçın kapalı :zarfla 968CO rpetre ya zlık elbi
selik kumaş satın alınacaktır. Münakasa 7.9-931 paıattesı günü 
saat 15 te Gedi~ paşa da jandarma imalathanes nde icra edıle· 
cektir. Talip olanların komısyona m ürac::ıa t ieri le temin;, t ve tek
liflerini verirler. Şartname imalalhaoedeu verilir. (1773) 

inşaat münakasası 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhsarı 

umumi müdürlüğünden : 
1- Paşababçede kain idarei inhisariyeye ait rakı ve soma 

fabrikasında müceddeten, tadil ve islab suretile yapılacak inşaat 
kapalı zarf usut;le münakasaya konulmuştur. 

2- Zarflar 1931 senesi eylülünün 19 uncu cumartesi günü 
saat tam on ikiye kadar kabul edilecektir. 

3- Mlinakasaya ait evrak talnm halinde idarei merkeziye 
muhasebesinden 15 Jiraya mukabil taliplere verilecektir. 

4 - izahat almak istiyenler müdüriyeti umumiye fen heyeti 
reisliğine müracaat edebilirler. (2062) 

Karacabey l-larası müdürlü
ğünden: 

Keşif bedeli 13471 lira 68 kuruştan ibaret bir tay ahm ile 
yine bedeli keşfı l 0208 Ura 35 kuruştan ibaret bir biımet hay
vanatı ahmmn i tıtası 9.9.931 çar~lmba ~tinü ıaat on beşte He
ra merkezinde ihale edilmek üzere kspah zarf usulile 
ayrı ayrı mfinakasaya vazedilmiştir. Şeraiti anlamak keşf 
ve p ~anları ~örmek istiyenlerin her giln Hara mü· 
düriyetine müracaatları ve talip olanlann da teklif mektuplarını 
ve ehliyet vesikalarmı ve yOzde yedi buçuk nispetinde teminat 
daraJarını hamil olduğu halde ihale glinil mueyyenz amanda 
Hara merkezinde haJ'ır bulunmalan. (1931) 

lstanbul Deniz Levazım Satın 
Alma Komisyonundan: 
40 ton mazot 

Saat 
Aleni münakasa ihalesi 9-9-931 çarşamba 1 l 

1:) kalem dikiş ve 
kundura malzemesi 

,, " ,, 10-9·931 perşembe 11 

11 kalem levazımı ı (). 9 931 
mütenevvia " " " '' 

14 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazıb üç kalem malze· 
me hizalarında gösttrilen gün ve saatlerde ihaleleri · cra edıle
cektir. Şartnamelerini görmek istiyenlertn her gün ve vermek is
tiyenlerin yevmi ihalede ve muharrer saatte teminatları ile Ka
sımpaşada Deniz Levazım Satın alma komiıyonuna müraca· 
atları. (1818) 

Jandarma imalathanesi mü
dürlüğünden 

Jandarma H: t;yacı için kapalı zarfla mamul 9000 yatak ve 
12COO yastık kılıfı satan a?ınaca!;hr. Münakasa 7.9.931 pazarteıi 
günü saat 15 te Gedikpaşada jandarma imalathanesinde icra 
o!unacal< tı~. Talip olanlarm komisyona müracaatla teminat ve 
tekliflerini ayrı ayrı verir'er:. Şartname malithaneden verilir.(1772) 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhi· 
sarı 

Umum müdür~üğünden 

4,000,000 Mantar 
Kapalı zarf usulile münakasaya konu muştur. llale 22 Eylu ı 

931 Sa : ı g ünü sast 11 c!edir. Taliplerin şeraiti öğrenr.ıek üzere 
mü bayac. t komısyonu kitabetiPe müracaat eylemeleri ilan olu· 
nuı. (1055) 

BORSA 
1 
Kambiyo 

l lnriliz liraaı Kr. t 03 
.. T.L. mukabili nolar 0.4 

. 
.. • 

• 
• 

Frank 1 
Liret 
Belrı 
Ora hm 

Is. Frank 

Leva 
Florin 
Kuron 
~lllnıı 
Pez:etı 

Mark 
Zloti 
Pengd 

2o Lev Kuruş 
ı Türk llrası Dinar 

ı,; ervon eç K u ru5 

Nı.ıkut 

ı fsterlln (fol(fllzı 
ı l>olar ( Amerlkl J 

lO FrAnk ( 1'"rans1ı 
2 ı Liret ( ltalya 
o Frank P.elçlkıı j 

.!O Urahml l Yunan 1 
20 Frank l lsvlçrej 
2J Levı BulgarJ 

ı Florin [h lemenk j 
ıo Kuron [Çekoslovak) 1 
~Jltnıı .Aı usturya ) 

ı Pezeta ıtspanyı] 
ı RayşmniılAlma.nyı ) 

ı Zloti Lehistan 
ı Pengö Macarların 
O Ley [Romanya] 

lO Dinar Yugoslovyal 
1 Çevoneç .Snr et 

Altın , 
8 ona 

Mecidiye harici 
Baat o.oot 1 

D'ifnka bulmacamızın h11l
ledılmış ~eklı 

1 2 3 4 ~ n 7 ~ 9 10 11 
l ı• ı ı 

- -
~ı~ 

- - 'j 
-

- - - - !il 
- -

-
- llJ :11·'• ~ liri - -
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- I!! - -
! :jjıfii il --• ,,~ ll - Wl'.11 fi - --ı- .. - fi!•· 

1 ımı 
- - - ı- • 

Bugünkü bulmacamız 

- Korkmaz 18), ki (2} 
2 - Değnek (,3), bir mu~i ki aleti (3), 

demir ~ ülü (3) 
3 - Hasta e\' I (7). \'alde (31 
4 - Mert (2) 
5 - Ecdat 131, Emir makamı (7) 
6 - Hir A nadolu şehri (7) bal ~·aprn(3) 
i' - l\lülcMat (6). gelir (4) 
8 - Bir renk (2 } uzak edatı (2) 
9 - '.\Juşaşa 16) 

tO - !\an (J), söylemek (4) 
11 - Bir peygamber (3), okuma kitab1(6) 

Vilayette: 

Maaşlar veriliyor 
Dün vıliyet ve belediyede me· 

murJara Eylul maaşı verilmjftir. 
Geçen ay kesilmiyen Kubila1 
abidesi taahhutıeri de bu ay ke· 
s imiştir. 

Dün mütekaitlerin, yetim ve 
dulların üç aylık maaşlanmn ve
rilmesine de başlanmışbr. 

Osman B. vllAyette yeni 
vazifesine başladı 

Bir gazete vilavet mektupçu 
luğuna tayin edilen belediye yazı 
işleri müdürü Osman beyin tek· 
rar belediyedeki vazifesine iade 
edildiğini ya1mııtır. Bu haber 
doğru değıldir. 



--ll!!e!!1!!!!1!!! ___ ..,. ____ ~~!!!!!!!l!!!~!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!'~!!!!!!!!!!!!l!l!ll-.-----~~!!!I!!!~ 7 - V Aı<lT 2 EylOI 1931 

E • t S d A E IAk tünde taraçayı havi maa oda ve AttayıTeVelabi m n 1 ye an 1 !:11 m a dekikin mai azaları müıtemil Si- ve Milnip Ye 
Motbaımnıza ~,. .urt.rı - -R .. 111111 .. rlr 
• ıuunarah eylül nflehası n~ Nllllll 

gUzeJ bir kapak içinde: Melunettifin •· 
bidesi huzurunda, Türk köylüsü ve 
bufday buhranı, kendi kendini bil 
(Ruhiyat), Lozan ıulhif, altın meıwle· 

si, ~iir ve edebiyat sahifeleri, Türk 
rençlifi ne Y&ilft yaratır, Akdenfzfn 
kurtlan, Frldrfk Nfçe, Sovyet Rusy:\ 
da bir fJ:dfvaç ve saire yazılamu muh 
tevi olarak çıkmıştır. Karilerimize 

tanlye ederiz. 

l'oto &Dren• 
Foto Süreyya mecmuasının dördlin

cU nti8hası pek ıüslü olarak intipr ff· 
miftir. 

Mevltt 
Türkiye Eczanesi sahibi merhum e~ 

ıacı Eşref Neş'et beyin ruhuna ithaf 
olunmak üzere bu cuma gfinU öğlt na
mazını müteakip SUJ~ymaniye camiin 
de mellit okunacaktır. 

f ZAYtLER 1 
btanbul erkek muallim mek

tebinden aldığım 1 EylGI 1!33 
tarihli ve 159 umumi 19 buauai 
numaralı nilıhai sani1e ph.adet
namemi zayi ettim. Y eoilİDİ ala
cağımdan evvelkinin hDkm8 ol
madığını ilAo ederim. 

Pazarcıklı Mehmet Ef. oğlu lzzl"t 

§ Ağır topçu mlfettiti umumi· 
liiinden aldıfım 23· 11· 1334 ta
rihli ve 136 cilt 13521 teselsül ve 

21hua•I numaralı terhia tezkeremi 
ıayi ettim. Y eniı · ni alacajımdaa 
enelkinin bDkmD olmadıfını illn 
ederim. 

Pazar aklı Mehmet Ef nğlu lzT.et 
§ Tatbik mllhOrOmO ıayi el

tim. Y cniıini çı'taracafımdan, 
eakiıinin bOkmO olmadığını tlln 
ederim. 

uidırc Rifatpa a. 'Oka~nda 4 :.\o. lı 
hanede Hacer Cemil 

1 ÜçOncO auvari fırka11ndan 
aldıfım Hlrerhlc vesikamı zayi 
ettim. Yeniaini alacağımı Hin 
eylerim. 

lttınbul türün inhisan bekçll~rinden 
Tahsin 311 

J Mahkeme ve lcnı llanlan 1 
J tınbul 3 üncü fcra memurluğundan: 

Mahcuz ve parayı çcnilmesi mukırrtr. 

ve 7 Nisan 932 tarihine liadar vıdcli 

olarak emniyet sandığında mevcut 2193 
Ura 19 kuruş şehri halin 10 uncu per· 
tcmbe günü saat 10 dan itibaren Bahçe· 
klpld8 4 ünc::i 'akıfhanda Esham ve 
nukut borsasında açık arttırma ile aatıla· 

r••nr. Taliplerin yevm ve vıkd mez 
Urda hazır bulunmaları ilAn olunur.(1618) 

lstanbul 2 inci icra memurluğundan : 
Bir borçtan dola} ı mahcuz ve paraya 
çnrılmC"aİ mukarrer fabrikaya ait mub · 
telifülcins mıkinalır 6 • 9 • 931 tarihine 
mu ıdif Pazar ıUnı.i saat 10-12 de Jstan· 
buldı Rıza Pş. )okuşunda 28·34 No lı 
Mıdenl eşyı f abrıkası derununda açık 
arttırma flc pıra~ a ~\·rilecetlnden talip 
olanların mezkılr gün \ ' C saaue mahal
linde ha zır bulunacak memura müracaat· 
lan ilin olunur. (J 614) 

l\Jukaddeaıı Bcyoğlunda Ayı Kostantin 
mektebinde muallim iken halen ikamet· 

g~hı mrçhul bulunan Zeki Beye. 

lsıanbul 2 int'İ icra memurluğundan : 

Osmanlı bankasından ı stl kraz etmiş ol." 
duQunuz (192) Jirı ellı kur~şı o:ıukıbıl 
mezkOr bankayı terhin . ~d!len bır a~e~ 
l\Jıcır Kredi fon ı: iyc tahvılının bermucıbı 
talep rehnin paru a çevrilmesi \"Olu ile 
nki merasimı kanuniye ifa ve ıkmıtl 
edilmiş olmakla pa rayı çe' rilmesı mu.•· 

1 • • •• te•kil eden meşkOr tahvıle me eııne c .. - , 
J :s.9.931 tarihinde ve nat onda mime· 

h. b ı d hacıı " \l z'ı ~ eı muamelesi ın an ... ı 
1
_ 

1 1 o ve o ıfı kılı nacığı ma!Omunu z 0 m • 
baptaki ıhbırname tebliği maka~ını kı · 
im bulunmak üzere İ!Anen tcblıt• kel' · 
fıl"rl olunur CJ 61 2) 

OakOd•r Hile ahıemaaında 
ı Bir DeUnan Atkı ) mümr!ıilı • lrlali· 

noskaya. 

Müzayede 
bedeli 
lira 

1520 

.11212 

46046 

M •• d • te de Pari denmekle maruf bir K~mal Beylerle 
UZ8Y8 881 hanın on hiaae itibarile dört biu~- ve Kemal Bey 

Kat'ı· Karar ı·ıaA nı ıi (ıeneden zirai miktarı 2306 ve k·ı· s •t D mahallen 2366 dır.) ve ı 1 aı u. 

3206 3646 Oıküdarda Hacı He•na Hatun ma· Hesap 
No 

Merhunabn cins \"e nev'ile 
mevki \'e milştemilAtı 

Borclunun 
ismi 

2647 Beyoilunda Hüıeyin ağa mahallc
ıinde Eğri sokağında eıki 19 \•e 
yeni 21 numaralı altmıt dört arşın 
arsa üzerinde bodrum ve çatı ka
tından batka kirsir üç katta biri 
ufak olmak üzere yedi oda iki ufak 
aof a bir antre bir tatlık bir mut-
fak bir ıarmç ve on altı artın ara· 

2908 lrfl havi bir hanenin n11ıf hiaaeıi. Liltfiye H. 
Galatada Kemankeı mahalleıinde 

3001 

Kara Muıtafa Paıa ve Kılıçalipaıa 
caddesinde eıki 87, 89, 91, 16 ila 
26 ve yeni 119,1 ili 5, 121, 12-1, 2, 
22, 24, 26 No. lı •ekiz yüz yetmit 
uç arsın ana üzerinde ki.rıir iki 
katta iki dükkanı ve bu dükkanla
rın üstünde ıezinti mahalli altı oda 
( odamn birinin içinde ayrıca ah 
f&P camekinla bölme vardır) (oda. 
Jann üçü ç~tı odasıdır) bir avlu bir 
yazıhane b~r ~uıluk mahalli çatı 
alb ıalvenızlı saçla '~rl\ilmiıttür 
Diler m~~di~t:nle ik~nci kata çı: 
~!drkta dukkinların ~ıtune müıa
d,, mahal bir kapısı olan büyijk bir 
ı~lon ~mlı ~atı altı bu salonun iiı· 
tune muıadıf olup koliler vardır 
260 arıın arıa üzerinde iki k11ını.: 
d~n i~aret ?lup birinci kııım dört 
dukkan halınde dolma ve tan•İre 
.muhtaç oda şeklindedir. Diier kı- Ay,e pırlanta ; 
sım üç dükkan halindedir. Bu kı- Emine Nimet, 
ıımda dolma ve elyevm zemini çi- Melek Neriman 
mento bir kirıt halinde kulla- HanunlarlaMu1-
n!lm~dır ve 191 artın arsayı ha t f Adnan ve 
vı eıki 87, 89, 91, ı6, 26 ve · 8 8 • 

119, 121-1, 2, .22, 24 26 nurnar~İnı Ah Rabı Bey· 
la murakkam han' ve dükk" ar terle bil\rekile 

k. h. · 'b ·ı anın Ef ae ız ııae 1tı arı e beter hissesi. Aadooyan · 
~eyoilun~a Hüıeyin aia mahalle. 
ll~de e.skı. caddeikehir ve yeni cad .. 
deılcebır tıyatro sokağında esk" 
ı 90, 1 ila 25, 1 ili. & ı ili. 6 1 .1

1 
.. 

6 , ' 'a 
ve yeni 170, 1 72, 174, 4 numna. 

lı ... ı~_ao .• .1rtı11 ana lizerinde dük .. 
kan ve Ç&mafırlık katlarile kirgir 
alb katta üıtünde taraçayıve 436 
&l'fl~ arsa üzerinde bir paıaj ma• 
hallıni ha-.i üç kısımdan ib t 
1 .. d are o• 
up uç apartmıan an birer kapıll 
•ardır. Ve bu kapıların "k· . · b. . . ı ııı 'Ja• 
PaJ v.e !rı 1 tı~atro sokaiındad·rr. 
... a'!'-J.m ııe ıtıklil caddesinde di· 
gerı tıyatro caddesinded" (I be . d ır. cra 
yanname.ın e Yeni 170 172 174 
1~6:. 2• 4, 6! 8, 10, ı2, ı4, 16 
l?rulmektedır.) Pasajın dahilinde 
kderle beraber 18 dükk"' d (lk. . b. I .. 1 . • an ır. 1 
aı ır ettırı mııtır.) Bunla d b k . d . . r an a,-

a paaa~ın ahılınde iki kapımn 
taraf eynınde olmak üzere dört 
tahta baraka dükkan vardır Dük· 
kinlann ikiıinden maadaar~ın ü· 
z~rlerinde odalar vardır. Birine 
aıt odamn ayrıca methali Caddf!İ• 
kebirden pasaja girince aafdaki a• 
Partmıan methalinde dükkanların 
bir kıımı üzerinde dört oda bir 
mutfak bir hamam bir hali bir ko
ridor bir daire ve kapıcı oduı üs· 
tündeki katta dörder oda birer u• 
fak oda birer mutfak birer hala 
bir koridoru havi iki daire onun üs
tündeki katta alt katın ayni iki da· 
ire onun Ü•tünde yine ayni tarzda 
iki daire çamqırlık katında altı u· 
fak oda bir koridor bir hali çarra• 
tırlrk U.tünde taraça vardır. Kar• 
fly& selen mahalde dükkinlar Üs· 
tüne çıkıldıkta bir kapıcı odaıı ü~· 
tünde biri bet diieri altı odalı bi
rer sandık oda11 birer mutfak bi· 
rer hali birer koridor ve bet odalıaı 
da ayrıca uf ak bir odayı havi iki 
d~ire onu1.1 ~ıtündeki iki katta ay• 
nı tarzda ıkıter daire çamaıırlık 
katında bet oda bir hali bir kori· 
dor bir mutfaklı diğer daire ile ve 
dairelere ait birer ufak oda üıtün· 
de taraça vardır. Tiyatro ıokağın· 
daki .methalden dükkanların üıtü· 
ne te•adüf eden kata cıkıhnca bir 
oda bir hali bir yazıhane bir kapı· 
er odur onun üstünde biri bet di
leri altı odalı birer hamam birer 
mutf alc birer hali birer koridorlu 
iki daire onun üıtünde altıtar oda· 
lı birer kiler birer hala birer mut• 
fak birer koridorlu iki daire bu ka• 
tın üıtünde ayni tertipli iki daire 
pmatırlrlr katında ıekiz oda hir ko 
Pidnr b;r hali bir canıuı.rhane ii•-

5565 4833 

2318 4835 

475 5169 

184 5173 

19405 5201 

350 5431 

1061 6138 

halleıinde P&J&limanı sokaiın:.la 
eıki 87 mükerrer 87 .mükerrer gg 
mükerrer 89 mükerrer 81, 1 ve ye
ni 104 numaralı 596 arım arsa iize
rinde bir katı kirıir iki katı ahıap 
olmak üzere üç katta dördü ıandık 
odaıı olmak üzere on yedi oda (o
daların ikiıi mutfağa tahvil edil-
mittir) iki ıalon bir antre bir taşirk Ayte Mediha ı 
odunluk (üçüncü kattaki ıalon l,ir Ayte Gazide, 
oda bir ıofaya tahvil edilmi9tir.) Fatma Nazan 
Bir kuyu bir ~rnı~ bir h~vuz ve ve Alime Saide 
18 artın arsa uzermde bır mutfak F t N . 
ve 97968 buçuk artın arsayı havi • ma evıre 
kötkve müttemili.tının tamamı. A- Hanımlar •e 
razinin 40 hisse itibarile 11 hiaseıi Rauf Bey. 
Galatada Sultan Beyazıt mahalle-
ıinde Arapoğlan ıokağında eıki 11, 
13, ıs, 17 ve yeni ıJ, ıs, 17 . nu

1 
-

maralı 267 artın arsa üzerınc e 
kirıir bet katta biri kapıcı odau 
olmak üzere 32 oda üç ıofa üç ge· 
zinti .mahalli bir methal çimento 
daraça altında iki dükkinı (orta• 
dan kapı ile birleıtirilmittir) al-
tında birer bodrum ve 21 arıın a· 
ralrğı havi bir otelin tamamı HllteyİD NalmB. 
Tophanede Haco Ali mahe l-
leıinde Hendek aokaiında eski 
52, 54, 56, 58 ve yeni 52, 54, 56, 58 
60 No. lı 315 artın araa üzerinde 
kirıir dört katta altında fırın ve 
iki dükkan hamurhane ve harman 
mahalli ve un depoıu üıtünde üç 
oda, ikinci ve üçüncü ve dördüncü 
katlar üçer oda birer gezinti ma• 
halli bir mutfak birer küçük an• 
dık oduı diier üç dairesi dörder 
oda birer ıandık odası ve 159 artın 
bahçeyi havi bir apartımanrn nı- ibrabim ve İı· 
11f hi11eıi (iki tulumbalı kuyu var- mail F.f cndiler 
dır.) Bali H. 
Beyoğlunda Hüıeyin ata mahalle-
sinde F eridiye ıokağında eıki 55 
ve yeni 71 numaralı 109 ar,ın arsa 
üzerinde dahili ahşap kargir beş 
.katta. on oda üç ıofa (odaların bi
ri tat ve birinin içinde ıandık oda
•r vardır ve iki•i çatı odaııdır.) 
iki iriler bir balkon bir mermer an• 
tre bir tatlık bir .mutfak odun \•e 

kömürlük bir tahnit bir kuyu bir 
aanuç ve 71 artın bahçeyi havi bir 
hanenin nıaıf hiaaesi. Andon Bedroı Ef. 
Galatada Kemankeı mahallesinde 
Beyzade sokağında eıki 39, 39 mü 
kerre ve yeni 43, 45 No. lı 30 ar-
fiil arsa üzerinde dahili ve bir katı 
ahfap diğerleri kirıir olmak üzere 
bet katta zemini tahta altında mah 
zen ikinci ve üçüncü dördüncü 
betinci katlarda tahta mukavva ile 
bölünmüt dört odayı havi bir diik
kinın nıııf hiueıi. 
Galatada Sultan Beyazıt mahalle
sinde Kılıçali Pata caddesinde ~•· 
ki 88, 90 92, 94, 96 ve yenı l 02, 
104, 106, 108, 1 1 O numaralı 1337 
arım arsa üzerinde kirıir bet kat-
ta birinci kabnda dördü Kılıçali 
caddesinde biri Sete Fransız soka-
ğında ikiıi arkadaki aralıkta diğer 
leri pasajda olmak üzere 15 duk-
kinı dükkanlardan ikisinin üzerin 
de birer oda biriıinin üzerinde bir 
sofa ve biribirinden ıeçme iki oda-
yı üat katları aparbman teklinde 
kullanılır ikinci katta 11 oda biri 
dört diğeri iki oda biri ıof a biri 
mutfak biri halalı iki daire (apar· 
trmana pasajdan bet baaamakla· çı 
kılır) üçüncü katta ı& (dö~dü ü~ 
odalı ·· ü dört oda bir tof a bır hala 
bir m~aklı yedi dairedir) dördün 
cü katta ikisi beter oda üçü ü~er 
üçü dörder odalı birer .sofa . bi~er 
mutfak birer halalı aekız daıre ust 
katta biri iki üçü dört dördü Üfi o• 
dair birer taraça birer hali birer 
ıofa birer mutfaiı havi ıekiz dai-
reyi ve 934 artın pasaj ve aralık 
mahallini havi Luit hanı namile 

Mehmet Adnan 
bey ve vekili 
Hacı Ziver B. 

maruf bir hanın n111f hi11eıi. Abdüllatif B. 
Tahtakalede Rüıtempata mahalfe-
ıinde Balkapanr sokağında eıki 
ve yeni 29, 31 numaralı 60 artın ar 
sa üzerinde kargir T onaz bir katta 
mukaddema bir elyevm iki dükka-
nın nıaıf hi11eıi. Şahende H. 
Galatada Sultan Beyazıt mahaHe-
ıinde kaıaplar ıokağrnda eıki üç 
ft yeni 1 elyevm 1, 3 numaralı 105 

(Lütfen ıauıta111 ~oirlnü). 
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L:;., :: :~::.. Şişli Terakki Lisesi Ana - ilk 

Orta • Lise 

T ckmil sınıfları ve ecnebi lisanı öğrenmek için Fransızca, Almanca, İngilizce kursları ve Kız
Erkek talebe için ayrı binalarda ayrı leyli teşkilatı mevcuttur. Her gün saat 1O-17 ye kadar 
talebe kaydedilmektedir. Mektep talimatnamesi meccanen ~önderilir. Telefon: Beyoğlu 2517 

~--------------...Tesis tarihi: 1879 ~-------------·""' 

__ J .. ı:-~~;-N-;barii ı· akılip Lı· selerl ~·A;;·, .. iik;·0·;·1;·:·~==::======== 
::m:::::::: : : L • K 1 ::::::::::::: '!:: ........ : Kız ve Erkek : : ıse ısım arı : :::: 
l ••tıı • • • • •••• 
=
1
iii :-.............................. : Müessisi : Neblzade Hamdi .................................. iiii 
··~ .... 

:ii: Resml ders porgramlannı tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan tedrisatı, ecneb1 mekteplerine kat'iyyen lüzum bırakmıya- fü! ···: .... m: cak: bir mükemmeliyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide muallim ve mürebbilerinden mürck- m: •••• A •... ifü keptir. Ana ve Baba, yavrularını i N K 1 L P L i S E L E R 1 N E her husustıı tam bir emniyet ,·e huzuru fü! 
füS kalple teslim edebilirler. (Mufa~s:ıl iz:ıhname vereceğiniz adrese gönderilir. I\1ektep Nuruosmanirededir. Telefon 20019) cfü 
:::: --- .. ·-·--··· .. ····--::-:::-.:: :::::::::::::::········ .. ·-::::: :: ::::: :::::: ::::::::: ::::::::: ::::::: :::: :: ::::: ::::::: :::: ::::::::: ::: : ::::::::::::: 
!#:F.::r.:~=·------·-··-·-·-·-·-=-=··ı:..--···-··········==:::::::::: ..... ······················································································ iii;ıı;;ıliiiim ...... ! ... ·~,::::::::.-=:::-.::::::::.: .... ---··-.. ··-·····-·········· .. ••••··· ································-·············· ... ····•············•·••··•······•·•·· C, __ ı_s_t_a_n_b_u_• __ 0_e~l:"""e_d_ıy_e_s_i __ 11_a._n_ı_a_r_• ____ ı 

San'atlar mektebi için lüzumu olan 11000 kilo koyun eti 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak 
için her gün levazım müdfirlüğüne müracaatları. Münakasaya 
girmek için 495 liralık teminat makbuzile, ~artname teklif mek
tubunu ve Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı 
mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 3-9-931 perşembe günü 
uat on beşe kadar Encümeni Daimiye vermeleri. (1580) 

Jf. • • 
San'atlar mektebi için bir ıene zarfında lüzumu olan 20000 

pırasa, 1000 domates, 600 dolmalık biber, lGOO lahana, 2000 kök 
kereviz, 1000 sakız kabağı, 300 semizotu, 5000 adet yeşil salata, 
5000 limon, 10000 patlıcan, 500 kilo bamya, 1000 bakla, 3000 
ıspanak, 2000 ayşe kadın fasulya. 300 havuç, 1500 adet hıyar, 
5000 enginar, 1000 kilo taze bezelya 700 kilo süt, 1500 teneke 

Konferans 
Darülfünun 

netinden: 
ema· 

Tatil münasebetile Darülfünun 
ilibiyat Fakültesi müderrjsleri 
tarafından verilmesi mukarrer 
konferanslardan birincisi mü
derris Şer.afettin Bey tarafından 
Eylülün üçüncü yarınki perşembe 
günü verilecektir. Konferansın 

mevzuu "YezidiJer,,dir. Bu konfe 
ranslar umuma mahsus olup ila
hiyat fakültesi dershanesinde 
saat onyedidedir. (2179) , .................. . 

SEYRiSEF AiN 

Güzel çoraplarınız bu hususta 

M-L1C 2154•088 T 

itinaya muhtac 
tır: 

Alı, o güzel çorapları ilk bir kaç yıka• 
mada ovalayarak ipliklerini kaçırtmaya
nız. Lu.x. kemal cmmiyctlo yıkama 
vazifesini görür ve hoş parlaklıklannı 
tekrar, tekrar iade eder. Onlan ovale.
mayınız ve sert muetahzara.t ile tehlikeye 
sokmayınız. Onlan yalnız Lux'in ılık 
köpüklü eularıile yıkayınız ki ipek gibi 
köpükler kumaşın ince tellerini sağlam 
ve eyi temizlesin. Lııx ile yıka.mak G 

kadar kolay, oka.dar hafif ve müessirdir. 
Binaenaleyh bütün zarif çamaşır için 
Lux istimal ediniz. 

Yeni şeylerin yeniliğini uzun mftddet 
muhafaza. eden Lux dir. 

LUX 
yoğurt kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname 
almak için her gün levazım müdürlüğüne müracaatları münaka-
1aya girmek için 263 liralık teminat makbuzile şartname, teklif 
mektubunu ve Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesikayı Merkez acencası: Galata köprü başı B. 2362 

mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 3 - Eyliıl • 931 perşembe Şube A. 5irkecl l\luhürdar zade han 2. 2740 

günü saat on beıe kadar Encümeni Daimiye vermeleri. (1640) TRABZON POSTASI 

1 Jandarma imalathanesi mü
dürlüğünden: 

Jf. • * (KARADENiZ) 3 Eylül per-
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçükayazma mevkiinde 

12-25 numarah hane bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek şembe 17 de. 
üzere açık müzayedeye konmu~tur. Taliplerin şartnameyi görmek MERSiN POSTASI 
için her gün levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için de (ANAFARTA) 4 Eylül cu-
bankadan alacakları 7 Jirahk teminatı muvakkate makbuzu ile ma 10 da Galata rıhtımm-
beraber ihale günü olan 24-9-931 perşembe günü saat on beşe dan kalkarlar. J 

• kadar Encümeni Daimiye müracaatları. (2179) ••-------------· 

.... --.. ···rxiA·s······AMEruKAN ..... MEKT.iiill .......... :·ı; T!~~~-~!vv~~u.!~!!1 

ORTA DERECEDE il s ı- t 
Lisan Ticaret San'at Ji ,.... e ame 

i5· vapuru her Per-
Leyli, 200 lira - Nehari, 20 lira ; 

T d ii şembe ak•amı e risat EylUI 22 de başlar ı; T 

··~:.-:ı::==m .. : w.:ı:= ·-==--=m:.-=====::r-:::::::::::::::::::::::::::::::::::ii · · 17 de Sirkeciden 

T 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

U,, tu'' n ı•nhı·sarı umum· Al Küçükkuyu, Altınoluk, Edremit, 
Burhaniye ve Ayvalağa azimet ve '' d '' l '' v ıı d avdet edecektir. Yolcu bileti va-m u ur ugun en: purdadaveriJir.Adres: Yemiş'te 
Tavilzade biraderler. Telefon 1s-

Bir senelik levazımı kırbısiye kapalı zarf usulile münakasaya tanbul 2210. 
Yazedilmiştir. •ııı --·-· ••-11-•1o .... _ ...... u111nac:::=:=::: 

Kağıt ve kalemlerin 19-9-931 Cumartesi H ~~f f~;~~~~~ !i El defterlerile Sumen ve sairenin 21-9-931 Pazartesi ii H 
yazı makinesi şeridi vesair müteferrik ~:.i·.=:1 ~ _•:ı ~ '' ~ s_j 
levazımı kırtasiyenin 23-9-931 Çarşamba - - ··---- ·--- ;ı; 

Günlerinde ihalesi icra edileceğinden taliplerin mezkur tarih- :: K d · t ii 
1 d 

g ara enız pos ası !i 
er e saat ona kadar teklifi ve teminat mektuplarını memhur .. .. 

zar.f derununda olarak GaJatada mübayaat komisyonuna verme- ~ f r l u r u m vapuru 2 H 
ı Ü ı r Eylül : •. : erı ve n. mune eri görmek ve şartnameyi almak üzere de mez- ı 
kilr komısyona müracaattan. (2607) i ç ii 

Jandarma ihtiyacı için mevcut nllmune Te evsafı gibi kapalı 
zarfJa (12000) adet ekmek torbası satın ahnacakbr. Mnnakasa 
12-9-931 cumartesi günü saat (15}te Gedikpaşada Jandarma 
imalithanesinde icra edilecektir. Talipler komisyona müracaatla 
teminat ve tekliflerini verirler. Şartname imalathaneden veri
lir. (1801) 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: , , ., t .. 

jalHla ..... -ilatiyacı ~ 1'apah zarfla (19) üyülC ICaza 
küçük kazan (830) karavana (31) kepçe ı 52) kevgir (33) süıgeç 
(26) tava (33) saplı (277) kapaklı bakraç satın alınacaktır. Mü
nakasa 17-9-931 perşembe günü saat 15 te Gedikpaşa jandarma 
malathanesiode icra olunacakbr. Talip olanların komisyona mü· 
racaatları. (2058) 

- Kız ve Erkek - Leylt ve Nehari -

isti ki dl Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri 12 den 17 ye kadar 

müracaat olunabilir. Şehzadebaşı - Telefon 22534 

Nafia len mektebi 
dürlüğünden: 

"" mu-

Bu senebaşı derslerden imtihana 
imtihanlarına 22 eylül 931 tarihinde 
P.fendilerin mezkur tarihte mektepte 
nur. (2063) 

girmiyen talebenin ikmal 
başlanacağında alakadar 

hazır bulunmaları ilin olu-••tın arsa üzerinde ki.rgİr üç katta lı arşamba il 
aekiz oda iken odaların yedisi bir· ii Günü akşamı Sirkeci nh- !! B N • 
leıtirilmek üzere üç oda kalmıştır. ii hmından hareketle (Zongul- fi ~f~~ PCatı bey kız 

. .. .. 
enstıtusu 

Bir bodrum zemini çini dar aça ah· j! dak, İnebolu, E vrenye, Sam- ~i mu d u r I Ü g'"',ü n den ·, 
• §ap üç kamara ve kömürlük ve al- ı·I sun, Ordu, Gireson, Trabzon, :a 

tında bir dükkanı havi bir otelin 1 Sürmene ve Rize} ye azimet ~i 1 - Talebe kayt ve kabulüne 1-9-93lde başlanacaktır. 
nısıf hissesi. Ayşe SenihaH. h ve avdet edecektir. ~~ 2 - Kayt günleri cumartesi, pazartesi ve çarşamba günleri 

393 17393 Çarııyıkebirde Bodrum hanı birin- il Fazla tafsilat için Sirkeci, g saat 9 dan 17 ye kadar. 
ci kabnda eski 60, 61 ve yeni 59, iİ Yelkenci hanındaki acenteli- İi 3 - Mektebe kaydolmak için ilk mektep mezunu olmak. 
60, 61 kalp numaralı 166 arım ar• ·· •· 4 - Sıhhat, aşı ve göz raporları. 
ıa üzerinde üç adet oda gedig""inden H ğine müracaat. Tel. 21515 !! 5 

::::::::::::ı::::::::s::::::::::::ı:a1:1Hıııc1::1a1Mtu: -- Dört adet vesika fotoğrafı. 
mezkur numaralarla murakkam bir V A K j T 5 

h d ..... . d - Yaı 12-17 olacaktır. 
d kk k 

@ 
1 n - Hüviyet cüzdanı ve ilk mektep •ahadetnamesi, 

çu acı ge ıgın en münkalip muay Emine Seniha • •. k il" } ü anın ati 61 numaralı hasırcı, .. ~ 7 T 

yen mahallin tamamının ve iki adet H d F t UÇU an afl 8 - ikmal imtihanlarile tecdidi kayda 5-9-931 tarihinde 
d d · .... - d ··n1c ı· ve an an a - başlanacak~·- ( 2024 ) o a ge ıgın en mu a ıp atik 60 uc. 

~maralım~nenm~alll~n~tıma, Ane s~ •~ ~"~~~ın4m-• ---------------------------
hiaaede bet hissesinin tekrar 24 hiı niye Malike Ha- PARA KAZANDIRIYORUZ - Is- T h 

. 'b .1 . . l l l M h tanbulda, taşrada, vilayetıerde,kazalar u·· tu•· Il ). fi ]. sarı 
·~. ılı A arı e . 15 hı~ıesı .( e yevm üç nım ar a . e - da, nahiyelerde, M MUR \'e l\tEM CRE 

_ dukkan halındedır.) met Halıt Ef. İSTiYORUZ. işinize, vazifenize h1lel 

·':'ukarıda cinı ve nevi)e ıemti ve numaraları muharrer emvali g~hı~.i!e~e~t~r. Adresinizi bize mektupla du•• rlu•• gv u·• nden .• 
gayrı menkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde hiza- bıldını:ız ıçıne 6 kuruşluk pul koyu. 

A •• 
umumı mu-

lannda gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmi~ ise nuz. (faSO) lstanbul postanesinde 
de mezkUr bedeller haddi Jayikin de görülmediğinden tekrar 31 gün 548 (8) kalem kiğıt ve karton kapah zarf uıuliJe salın abnacaktır. 
~üdde~!e il~n edilmel~rir>:~ ~arar. verilmit ve ı o te!rinievel 931 tal·i- j llll~llll!JlllllJJllJIJJl~JlllJ Taliplerin nümune ve şartnameleri almak üzere her gün ve yevmi 
hıne mutadıf cumartesı gunu k.ıt i kararlarının çekılmesi takarrür oy Sahibi: Mehmet münakasa olarak tayin edilen 26-9-931 cumartesi günü saat 13 
lemit olduğundan yevmi mezkfüda ıaat 14 ten 16 ya kadar sandık neşriyat müdürü: Refik Ahmet buçukta teminat akçe)erile birlikte Galatada mübayaat komisyo-

ld.areıine müracaat eılemeleri Jüzumu ilin olunur. _(2164 >... .V AKIT Matbaası nuna müracaatları. (2162) 


