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rabrlkalarımızıa karşılaştllı mtllllm bir mesele 
-........... 

ihtikara 
Karşı 
Fatura almak 
Ameli bir usul 

değildir 

Bir kısım itbalit eşyasının tem· 
didi yolunda bükümetçe alınan 
~tarları istismar etmek istiyen· 
•e karşı alınacak tedbirler ara· 
~bda beş liradan fazla alış verit· 
terde müşterinin dükkln veya 
lltlağaza sahibinden fatura iste
lllelc hakkı mevzu babsoldu. Fik
~llliıce bu tedbir, biç bir ameli 
~Yıneti haiz değildir. Binaen· 
'leyb bu tarzda bir tedbir alın· 
lbıı olsa bile tatbikatta gerek 
llltişteriler, gerek satıcılar için 
~~ı:la bir külfet olmaktan başka 
ır i~e yaramayacaktır. 
Bir kere fatura usulünü asgari 
~ lir alık alış verişlere tahsis 
tt111ek daha az miktar üzerinden 
t•pılan ve hakikatte memleketin 
tiki yüzde seksen doksan de

ttcede sarfiyat yekununu teıkil 
tden muameleleri kontrolden 
~lriç bırakır; bu itibarla birinci 
~~recede kifayetsizliği pek açık 
•r tedbirdir. 
Faka} böyle mahdut şekilde 

()llllasa, hatta beı op kuıUfluk . 
'hs nrişler icin falurSL..Ju~dir
~ek mümkün olduğu farzedilse 
•le gene bu suretle maksat te
~in edilemez: Çünkü müşteriler 
lrafJndan alınıp ihtikar vesikası 
:larak mahkemeye gösterilecek 
b~turalara satıcılar tarafından 
•n türlü itirazlar serdolunabilir. 
~hcılar " benim sattığım mal 
ltıı fatura ile alındığı iddia edi

n malın cinsinden değildi. 0-
~llrı cinsi daha başka ve luyme-

daba fazlaydı . ., Gibi sözler 
~Yliyebilir. Sonra beş lira değil 
~tta on liralık bir mal için 
d ~i filan muhtekir aldattı. işte 
tirli:.,, diye mahkemelere mÜra-
~lt edip uğraşacak müşteriler 

lk için pek nadirdir. 
~ Binaenaleyh küçük sanayi ve 
._C.ret erbabı hakkında ihtikarı 
t..~" için müşterilerin şikAyet ve 
~tbbüslerine hacet bırakacak, 
~batısile mahkemeye müracaat 
~ trek günlerce vakit kaybolma
) 1 mucip olacak usullerden zi· 
~e doğtudan doğruya dükkan· 
k il ve mağazalarm teftiş ve 
~~trolü yolunu aramak lizım-

'-! Alttarafı 4 üncü sayfada 1 

' S.kahnız ne gDzel, bunu 
1 bu hale getirdiniz ? 

" Pek Hde, kUçUkken bir 
keçi autu lçmı,ım ı 

BD_.D Kat'i karar 
~--- il ~---11111ıııı. Sul lstlmallerl gBrUlen RDsumat 

Menemen 
Faciasının 
Yıldönümüdür 

InkllAp şehldlnln 
mezarı ziyaret 

edilecek 

lnklllp şehidi Kublllv 

Geçen sene bugün 1\lencmende 
irtica bir kuduz gibi saldırdı. 23·KA
nunuevvelinin soğuk sabahı,Türk inkı· 
ltbını Menemen J,asabasında boğmak 
istiyen adamlann naralarile 1Jçıltk, '\ 

OugUn, Mencmendcı bir genç ka
fanın bedeninden kopmasile, bir halk 
çocuğu bekçi Hasanın ölümile kapandı. 

2J KAnunev\'el tarihte emsali pek 
çok ol:ın sinsi irticam bir kudurmasıy· 
dı. Türk, inkırnp yollarında ilerledik
çe mütemadiyen ona saldıranlar, saf
larının geride kaldığını hissederek 
yürüyeni yolundan alakoym k istiyen 
geıi hareketler gördük. Istı ki Al harbi· 
nin ba~ında yer yer. hil4fet kuvvetle· 
rinin, ve şeı-'i şerif hıimilerinin açtık· 

!arı isyan bayrak hı ı a) ni şekilde, 
ayni rarzda millet olmak, hür mlllet 
hayatı yaşamak istiyen Türkiyeye 
savrulmuş hançerlerdi. 

Onlar Türk ink,14bının yoluna set 
yapmak: için kelleler dizdiler, ve önü· 
müze cehaletten, yeşil örtülü kaleler 
diktiler. 

Menemen faciası bize, Türk in
kı!Abına son çe • ..ilen düşman silAhını 
tanıttı. biz .i\1enemende (!:eçen hAdi· 
selerle anladık ki, Türkiycnin inkılı\bı 

için bir hoca Kubildyla. bir h:ılk ço· 
cuğa bekçi Hasan başlnrını verebi· 
Jecek kadar ferağat sahibidirler. Ku· 
hilı\y inkılApçı KubilAylardan biri, (fa. 
san fnkilApçı Basanlardan biridir. 

Menemen hadisesi münev,·erle halk 
kanının inkı!Ap için beraber aktığını 

ispat eden en kuvvetli misaldir. Hal· 
bukf şimdiye kadar Türkiyede mü· 
nen·crle halk meyva ile kuş gibiydi. 
Bir ağacın üstüne konan münevver 
kuşlar. halk ajtacının yemişlerini gaga· 
lamakla gün geçirir ~anılırdı Artık 

anlıyoruz ki münl"vver ve halk kanı 

bir olukta, bir gaye için a'iabiliyor. 
Menemen hadisesi her irtica gibi 

denizleri derelere, ihtiyarlığı gençliğe. 

ileriyi geriye irca etmek istiyordu. 
Tekmeledik, ilerledik ve geçtik._ 

ilerliyoruz. 
BugUn 

Menemende büyük tezahürat ya· 
pılacak. Izmirden gidecek heyetler 
inkılap şehidinin mezannı ziyaret 
edeceklerdir. 

Mısırla ticaret mukavelesi 
Ankara, 22 (Vakıt) - Mısır

la h6kümet arasındaki ticaret 
mukavelesi müsait bir zemin ta-
kip etmektedir. 

memurlarına ı,ten 
elçektlrllecek 

Ankara, 22 (Vakıt) - Rilsu
mat memurlarından Yazifesinde 
sui istimalleri görülenlerin inzı

bat komisyonları kararile ve ve
killer heyetinin kat'i kararile iş· 
lerinden ihraç edilecekleri hak
kındaki Jiyibanın müzakeresini 
Dahiliye encümeni ikmal etti, 
yalnız birinci maddede şu tadi
lata yapb: 

lnubat komisyonlannca veri
lecek ihraç kararlanm Maliye 
vekilinin tastik etmesi şartbr. 

Yalova ile 
Istanbul 
Arasında 

\l eclhl Bey tayyare 
postaları yapıyor 
Tayyareci Vecihi beyin önil· 

· nüzdeki ilk baharda Modada 
tesisat yapararak amatör ıençler 
için uçuşlar tertip edeceğini yaz
mıı, kıymetli tayyarecimizin pro
jeleri hakkında tafsillt vermittik. 

Haber aldığımıza göre Vecihi 
B. bu yaz lstanbulla Yalova ara
sında tayyare postalan ihdas 
etmek tasavwrundadır. Vecihi 

Yalovadan bir manzara 
B. bu maksatla müsaade almak 
üzre bülriimete müracaat etmit· 
tir. Müsaade alınınca derhal ha
zırlıklara başlanılacak ve bu yaz 
şimdilik bir tayyare Istanbul-Ya· 
lova seferlerine tahsis edilecektir. 

Vecihi B. bu seferlerin, lstan· 
bulla Yalova arasındaki yolu 2,5 
saatten 10 dakikaya indireceği 
cihetle çok rağbet göreceğini ümit 
etmektedir. Seforler deniz tayya· 
relerile yapılacak ve lstanbul ta· 
rafında tayin edilecek bir yer· 
den kalkan tayyare on on beş 
dakika sonra Yalovada denize 

1 Ait tarafı 4 ün eli savıfada l 

Kn~ınlar--
Kuvvetll bir ilham 
membal değillerdir! 

Onlar sadece biiyiik 
dostlanmızclırlar •• 

-Bugün Sinci sayfamıza okuyunuz-

lenci Cet 
Bu gilzel hlkAyeye 

bugiln başladık 
- 6 ıncı sayfamızda -

- Yazısı 2 inci Hyfamızda Tlcar6t s~linı~NDU 
' 1 /. 

Kar fırtınası ~j!ıl'~J 
tekrar baş) ~ 2·~1 

Karadenizde Hüdaverdi motörü 
battı. On yolcudan haber yokl 

Beyalll 111eidanında kar temlzlemlye çahşan amel.eler 

Şehrimizde bir mllddettenberi 1 derecede idi. Buna mukabil al
soğuk ve yağmurlu geçen hava- dağımız malumata göre Erzuru• 
lar evvelki gece yarısından son- muda sıcaklık sıfırdan aşağı 17, 
ra birdenbire değiımiı, yağmur Sofyada nakıs 7, Bilkreş ve Bel
kara çevirmiş ve sabaha kadar tratta nakıs 6, Atinada nakıı 1 
ıehri beyaz bir örtn ile kapla· derece idi. 
m11\lr. Kandilli rasathanesinin verdiji 
Soğuk ve ıiddetli kıt hemen malnmata göre bugün rilzgir 

her yerde tekrar baılamıştır. orta ıiddette poyrazdan esecek, 
Dün ıehrimizde mcaklık en faz- hava kapalı ve hafif karlı ola· 
la 1, en az sıfırdan aşağı bir (Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Kara Ali ve adamları 
Bftyftk bir alAka uyandıran bu muhakemeye 

alt karar iki hafta sonra bildirilecek 
MMfidafaa dfin bitti,müddei umumi"KaraAlinin tevkifinden 

aonra Gebze ve civarmdaki aaayiı düzelmiıtir" dedi 

lstanbul aju ceza mahkemesi, 
Gebze, Danca ve civarında 
muhtelif cinayetlerden maznun 
kara Ali ve adamlarının muha
kemesini, dün son safhasına 
getirmiştir. 

Dün, müdafaa bittikten sonra, 
kararın ittihaz ve tebliği, ihtimal 
dahilinde bulunuyordu. Bu iti
barla mahkeme salonu tamamile 
dolmuştu. Hatta salonun yan 

taraftaki koridorlarında durarak, 
dişardan muhakeme safhalarını 
takip edenler de vardı. 

Müdafaa yapıldı. Kara Alinin 
vekili Vedat B. , on dörtten on 
alh buçuğa kadar milekkelini 
müdafaa etti. Onun masum ol• 
duğunu, onun teşvikile yap_ıldıiı 

iddia olunan cürümlerin onun 
tarafından yapılmadığını ileri 

[ Ahtarafı 4 'Üncü sayıfada ] 

Eczacılar dün toplandılar 
idare h~yetini seçtiler 

DDnkD toplenbcla bulunan ecncllan111ızdea bir gurup 

U,ga..~~. 
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Grupta Doktorların mecburi hiı" 
Bazı fabrikalar faaliyet
lerini tatil mi edecekler? 

DUngUrüşillen mesele tJ • J w d•Je 
Ankara, 22 (A.A) - C. H. me erı agve 1 ıyor 

Fırkası grupu bugün saat 15 te 

Afyon meb'usu Ali beyin riya- Bu hususa ait olan kanun Millet MeC' 
setinde mutat içtimaını aktede-

Dün sanayi birliginde mühim bir toplantı 
yapıldı. iptidai maddeler meselesi konuşuldu 

rek ruznamesioe dahil bulunan lisine tevdi edilmiştir 
yerli kiremitlerinin ecnebi kire-
mitlerine tercihine dair tedabir 
ittihazı hakkında Kütahya meb'
usu Hacı Mehmet beyin maliye 
vekaletinden s!lal mahiyetinde o
lan takririni müzakere etmiş ve 
meselenin nazarı dikkate alma
caiı oeticesile celseye nihayet 

Ankara, 22 (V akıt) - 932 den itibaren tıp fakültesinden ~ 
kacak doktorların mecburi hizmetlerinin lağvi ve leyli tıp fakO 
te yurdundan yelişeceklerin tibi olacakları muamele hakkıad• 
bir Jiyiha meclise geldi. 

------------
Dlin sanayi birliğinde memleketi -

mizde mevcut fabrlkatörlerin ,.e lktr .. 
sat Yekaleti sanayi rnüşaYıiri };krem 
beyin de iştirnkile mühim bir toplan• 
tı yaprlmıştrr. Toplantmm mevzuu 
söylendiğine göre iptidai maddelerin 
yenj kararnameye merbut listelerle 
tamamen temin edilememesi yüzün -
den bazı fabrikalar.m faaliyetlerini 
tatil etmiye kalkışmalarıdır. 

Alakadar fabrikatörler teşviki sa
nayi kanununun 41 inci maddesile 
devlet tarafından fabrıikalara 5 sene 
müddetle verilmiş olan ve 932 hazira. 
nma kadar devamı ilan edilmiş bulu• 
nan iptidai maddeler cetveline istina
den fabrikaların Avrupaya bir çok 
siparişler verdi!derıini ve bunlann bir 
kısmının da gümrüklere kadar gel· 
diği halde bu !kısım rnevat listeye da .. 
hil edilmediği için çıkarrlamadığr, bıt 
yliz;den Türkiyedc mevcut nebati yait 
f nbrikalarile çorap fnbııikalannın sar 
sıldığrnı söylemektedirler. Listeye 
ithal edilmiyen iptidai maddelerin 
tedariki süratle temin edilmcı.se yal• 
nız İstanbuJdn binlerce amelenin işsiz 
kalması muhtemeldfr. 

Bundan haşka küçük, büyük, da· 
ha bir çok iptidai rnevadm da listeye 
ithal edilmemi olması dünkü içtima· 
da bir haylı münakaşalara sebep ol• 
muş ve ıneticcdc bu hu u un süratle 
temini için birJik katibi umumisi Naz· 
mi Nuri beyi:n derhal Ankaraya git .. 
mesj kararlaştınlmrştrr. Nazmi ~uri 
bey bugün Ankaraya gidecektir. 

On ayhk lthalfit ve ihracat 
istatEstlkl 

1hracat ofi i 1931 senesi ilk on a
yma ait olmak üzere bir istatistik ha~ 
urlamıştı. Evvelld gün verilen ra • 
kamhırda bazı hatalar yapıldığından 
ofis bu mhamlnn tashih ederek yol-

caktır. Ml:mafi havalar iyiliğe 

doğru gitmektetir. Ve bugünden 
t>Onra havaların açması muhtemel· 
dir. 

Denizlerde 
Denizlerde de oldukça şiddetli 

bir fırtına hüküm sürmekte, kü
çük gemiler Boğazdan dişarı çı

kamamaktadır. Yeşilköy askeri 
hava rasat merkezi dün gece 
Karadenizde şiddetli bir fırtına 
çıkacağını haber verdiği için dün 
akşam Karadenize gidecek olan 
gemiler hareketlerini tehir et
mişlerdir. 

Feci bir kaza 
Gelen haberlere göre cumar

tesi ~ünü Karadenizde feci bir 
kaza olmuş, bir molör içindeki 
yolcu ve tayfalarla birlikte bat
mıştır. Yolcu ve tayfaların akı
betleri meçhuldür. 

Batan motör Ferhat kaptan 
idaresinde 18 tonluk Hüdaverdi 
tnolörüdür. Motör cumartesi gü
nü Ağvadan kömür yükledikten 
sonra beşi yo!cu olmak Uzere 
içinde 10 kişi olduğu halde ha· 
reket etmiştir. Fakat Şile burnu 
civarında Harmankaya açıkların
da karşılaştığı şiddetli dalgalar
dan batmıştır. Motörün battığı 
dün Şile sahillerine düten enka
ı.ından anlaşılmıştır. 

Şile adacıkları sahiline düşen 
parçalar arasıoda motörün ka
portası ve Ferhat kaptanın bir 
resmi bulunmuştur. 

Yoku ve tayfaların akıbetleri 
hakkında hiç bir haber alınama
mıştır. Geçen bir vapur tarafın· 
dan kurtarılmış olmaları ihtimali 
düşünülerek bütün limanlardan 

Januştır, şudur: 

Memleketler: Türkiycye Türklyedcn 
itha!At ihracat 
T. L. 

Almanya 24.358I18 
Uclçika 7.221.20.1 
Bulgarlstıı.n 567.643 
Çekoslovakya 5.316 861 
Fransa J0.219.289 
Balandı 2.572.991 
Jngilterc l2.569.488 
ispanya ~48.715 

T. r ... 
9 (;84323 
2.673.867 

793.403 
228J.822 
9.572.206 
2.161.078 
8683.430 
I.974.078 

vermiştir. 

Kaçakçılık layihası 
MUzakere edilerek dUn Vekiller 

heyetinde intaç edlldl 

Bu llyibaya göre 932 senesinden v~ milteakip senelerden tıP 
fakühesinden, ecnebi darülfünunlarından çıkan talebenin iki ~t' 
neden ibaret mecburi hizmetleri kaldırılmıştır. Leyli tıp yorduo• 
hizmeti mecburlyeyl taahhütle kabul edilen blebe, mektebi ik .. 
maiden sonra sıhhiye vekaletinin göstereceği yerlerde 3 sen• 
hizmet mecburiyetindedir. Hizmetten imtina edenler bet ıeo• 
icrayı san'attan menedilecektir. Ve yapı'an masraflar geri alın• .. 
caktır. 

lsveç J.942.462 
lsviçre 781.422 
ltalya 

225.155 
83834 

25 744.832 

Ankara, 22 (Yakıt) - Dün geç nk
te kadar meşgul bulunularak adliyede 
ikmal edilen ka~.akçrhk liıyihasrnı bu
gün ,-eldller heyeti geç vakte kadar 
tetkik ederek ikmal etmiştir. Yann 
meclise gönderildiği takdirde perşem
be glinü heyeti umumiyeye sevkedil:. 
cek ve oradan encümenlerde müza • 
keresine başlanacakbr. 

Leyli tıp tahsilini terkedenler veya hastalık aebebile mekteP" 
ten ayrılanlar bulundukları miidcfet mesarifini vereceklerdir. 

16031826 

Mançuride askeri haRomanya l.070.777 628.929 
Rusya 6.196.937 3.471.353 
Suriye 1.108.089 3.033 594 
Mısır 2.250841 
CM.Amerika 3.590554 
Yugoslavya 311.747 
Yunanistan 202.724 
S.Memleketler 14.967.89.2 

l J 1.529 529 

3.462059 
8.086419 

195.544 
7.436 751 
6.486.098 

96.680.775 Maarif vekaleti 

rekit başladı 
50000 Çinlinin Mukden Üzerinde bit 

4 numarala kararn•me 
Parammn kıymetmi korumak üze

re hükdmetçe neşredilen dört numa· 
ralı kararname hakkında borsa komi• 
seri .Adil bey şu izahatı vermiştir: 

Mualllmlerln maa,ıara hakkın• 
da bir tefsir talebinde bulundu 

çevirme hareketi icra etmekte ol
Ankara, 22 (Vakıt) - Maarif 

vekileti, geçen eylülde zam gö· 
ren muallimlerin vaziyetinin, mün
hallere tayin dolayısile bir yal 

duklan söyleniyor 
smda sıkı mnüasebetler meveu( ~ 
lunduğu:nu beyan eylemektedir.~ - Bir numaralı karamamen,m ye

dinci maddesi, esas İngiliz Jirasr o!· 
duğuna göre tanzim edilmişti. Yeni 
kararname esk!isini bugünkü ''a.ziyete 
göre tadil etm~ştir. Borsada alrm sa· 
tım üzerinden alınan resim şimdi 

frank üzerinden almacaktır. 
lran UzUmlerl Almanyada 
Verilen malüma1a göre son zaman• 

Jarda Iranın kuru üzüm iliracah 
artmıştır. Iran üzümlerinin Kafkas· 
ya yolile Almanyaya ihracına başlan
mıştır. Bu sene lranın üzüm ihraca .. 
tr 8,000 ton tahmtn edilmektedir. 

eıki maaılarını almaları bütçe 
kanunu muktezası olan memur· 
]ara benzemediği roütaleasıyle 
tefıir istemiştir. Encümen aksini 
kabul etmiştir. Fazla alan mual
limler iade mecburiyetindedirler. 
Hafta içinde mesele mediste mü• 
nakaşa edilecektir 

Bir yangın 

Mukden, 22 (A.A.) - 50.000 kadar 
Çinlinin l\fukden üzerinde bir çe,irme 
hareketi icra etmekte ve Japon kuY• 
\'etlerinin de bunları dağıtmak malc· 
sa.dile bir ıilerıi hare.keti yapmakta ol· 
duklan söylenmektedir. 

2000 haydudun Kaiyuan'ın garbin· 
de kam Erchaitzı kasabasına 
yapmak istedikleri yağıu hareketi -
ne kar:ı umumi taarruz; başla -
omışbr. Haydutlara -karşı yapılacak 
tecziye hareketi-ni idareye memur kıt
anın kumandanı olan jeneral, Supin· 
ikai'dan Kaiyuan'a '"asıl olmuştur. 

Mumaileyh, muvakkat umumi karar-
Studgrat -tosunu bir kUI glth.::ru orada kurmuş Ye o havaUyi 

malumat istenilmiştir. ,.- d k b 1 haline getirdi oralar a sekavet icra etme te u u -
iz mir SU larında stuttgrat, 22 (A.A) _ Dün saat nan haydutlardan tathir ıiçin yapıla· 

Bir Yunan vapuru karaya oturdu 13,.30 a doğru Renesans'm en güzel a- cak harekatın idaresini elme almış -
lzmir, 22 (A.A) - Limanımız- bidelerinden olan Stuttgrat şatosunda tır. 

dan hareket eden Yunan ban- jhtimal bir şöminenin sebebiyet ver:niş Mukdendeki Japon umumi karar-
olduğu bir yangın zuhur etmi tir. gahı, neşretmiş olduğu bir tebliğde Km 

dıralı Aris vapuru Yenikale ci- Yangm, 80~ derece sür'atle etrafa si- tcheoudaki Mukden hüıkumeti ta.raf • 
varında Çakalburun dalyanı ya- rayet etmiştir. şehrin her tarafına in tarlan ile yağmagerler çetelerıi ara. 
kınında karaya oturmuştur. T ah-

tişar etmekte olan siyah duman bulut • •• 
lisi için çaı.ş.1maktad1r. larJ itfaiye efradının mesaisini muş-. ·Adem• t eca vuz 1 
A vrupada soğuklar külleştirmıiştir. İtfaiye efradı, bina 
Ayılara, kurtları ortara atlı dahiline an<:ak yüzlerine maSke g~ir- Sovyet·Fransız misakı ne zaman 
Viyana, 22 (A.A) _ Cenubt dikten sonra girebilmişlerdir. Bunlar• merlyet mevkllne girecek 

dan )'Ürmi kadar.ı, az sok ağır sur~e Paris, 22 (A.A.) - Le Matin ga-
Yugoslavyada Kidevo ile Skop· boğulmak tehlikesine maruz kalmış. zetesi 24 ağustos tarihinde sah çekil· 
lije arasında iki asker, kendileri- lardır. miş olan Fransız - Sovyet ademi te· 
ni süngillerile müdafaa ettikten Wurtemberg hükQmet reisi He, ma- cavüz projesi metninin, Lehlstanla 
sonra, bir kurt silrUsü tarafından Jfye naz:ın ve prens Philippe. Al bet de Baltık devletlerinin mümasil mukave· 
parçalanıp yenmiştir. Riljev ka- Wurteınberg rernket mahalline git - lenameler aktetmele:rıinden evvel mer'· 

ı mişlerdir. iyyet mevkiine girbilceğini ıtsbit et .. 
sabası civarında ayılar görü müş· 

Şatonun meydanına toplanmış olan mektedir. 
tür. Bunlar, bir köylüyü parça· binlerce halk, elleri, kollan bağlı ,.e Bu gazete, R-Omanyanm yakmda 
lamışlardır. bir şey yapmaktan ftcfa oJduklan hal• bu mevzua ait olarak Lehistanla gÖ• 

lspenrada souklar de bu tarilıi binanın harap olmaSl'!la rüşeceğini yazmakta ve alakadar hU-
Madrit, 22 (A.A) - Avrupa- şahtt. olmuşlardır. Ateşin günlerce kCımetler aras:ında henüz hiç bir mü· 

da hüküm sürmekte olan souk şatonun döşeme tavanlarının makas· za.kereye zemin teşkil etmemiş olan 
dalgası, ispanyada şiddetle bük- Jarında ıiçin, jçin yanmış olduğu zan· Fransız - Sovyet misakı projesinin 
münü icra etmekte berdevam- nolunmaktadu. tasdıildnden evvel hususi bir itiHlf ta-

hakkuk etı:ıemiş olması itibarile l\f OS: 
dır. metre, 20 dereceye kadar inmiş· kova ve Varşovada iki aydan beri va• 

Madritte sabahleyin, termo- tir. Cordoueda hararet sıfır al- zıyette bir değişi.klik olmadığmı ilave 
metre sıfır albnda bet derece tında 6 dır. Etraftaki dağlara ederek, müzakereler etrafında yapıl-
gösteriyordu. Irmaklar donmuş- mebzul surette kar yağmıştır. mış olan neşriyat, son celseler zar-
tur. Ağaçlar ve damlar, kırağı Büyilk souklann nadiren görill- fında bahusus M. Zalesld tarafından 
ile 6rtnlodor. Gnndüz bir az gü- mekte olduğu Sevillede bile ha- söylenilmiş olan resmi beya:nata yeni 

bir şey ilave etmemiştir, demektedir. 
neı çıkmıı ve ıouğu bir miktar raretin sıfır altında iki dereceye Paris, 22 (A:A.) _ Geçen yaz M. 
tadil eylemittir. dütmüı olduğu bildiriliyordu. Şe· Dovgalwsky ile M. Bert.helot tarafm· 

Hararet derecesinin alelekıııer bir civarındaki Irmaklar ve göl- dan ihzar edilmiş olan Fransız - Sov 
mutedil bulunduğu Valenceda cükler, tamamen donmuttur. Bu yet misakı projesind.en bahseden Le 
termometre, bu gece sıfır altında hadisenin senelerdenberi misli Journal diyor ki: 
6 dereceyi göıtermiıtir. Toplan- görülmemıştir. "Gayrı meşru vasıtalarla ele geti .. 
mamış bulunan meyvalan don- Almanyada rfüp bir Paris gazetesi ta.rafından neş• 

d k 22 A A) B b redilmiş olan ve fakat şimdi gayrı 
muı olan portakallar a vu ua ge· Münib, ( . - Utün u mümkün bulunan ticari münasebetle-
len hasarlar, çok milbimdir. Bu havalide şiddetli bir souk hüküm rin yeniden tesisi hayalini taltakkuk 
hasar miktarı bir kaç milyon pe· sürmektedir. Bu sabah hararet ettirmekten ibarettir. 
çeta tahmin edilmektedir. Mem- derecesi sıfır altında 25 derece Filvaki, Sovyetler Fransa.dan her 
leketin baıı k .. ımlarında termo- olarak kaydedılmiıtir, şeyden evvel uedi beklemektedirler. 

Londra, 22 (.A.A.) - Muıkd Jt 
Daily Heral<la bildirildıiğüıe göre ot', 
pon ta\.iye kıtaatı Mançuriye -~ 
veccihen Japonyadan mıüfaraka f 

ve bu suretle Mançurideki JapoO ~' 
vetleri miktarı 20.000 kişiye iblil lı 
lunmuştur. ,' tı 
Lond~ 22 (A.A) - Reut-r ,;:, 

smın Naııkinden istihbarma gijte . J/I~ 

li hükQmet~ blok halinde istif' 
\'ernıiştir. ,ıl,, 

Tchang - Kai - Chek, Kuo ~ 
- '.l'ang'm umumt içtimamm k il. 
merasiminde hazır bulunduktaıt ~ 
ra tayyareyle Tche - Jüang'd• 
Tnchoua'ya hareket etmiştir. ı( , ~ 

Tchang - Kai - Chek, ~· ,,, 
kademiyi ziyaret ettikten soıtr' ;' ~ 
kert tayyare meyüdanma gitmiş (t ,t 
at 12 de gene tayyareye binerek ~6' ~ 
l<et etmiştir. Harketi ha:kkmdS td4'' 
yük bir ketumiyet gösterilıneld 

Doçenln kardeşi 
M. Arnold Musollnl aıd0 ><' 
Sinyor Mussolininoin kani~-". 

noldo MuS801ininin ölilmü ya.zrl ;;1 

Bu hususa ait almrş olduğuın'luf 
eilat berveçhl atidir: -,L 

Roma, 22 (A.A.) - M. M~_,, 
biraderi M. Amoldo M1JS8011Jit,ı1' 
vef atr haberini lngiliz elçıisile, il 
• Mussolinıinin kıızmı almış ol~" et'• 
nakaJU nazın M. Cianoda.n öl _.,. 
miştir. Doce bu haberi almca l~i' 
lade müteescrir olmuş ve M. C. 'I 
nun kucağma atılm'lştır. ~ ' 

M. Arnoldo l'tlussolktinin ~dl l.) 
bir İtalyan bayrağına sa.rıh 0 .r ~ 

. e ıtr 
halde Popolo di İtalya idaresU' 
ledilmiJtir. ~ --:"~~ 

~· ' Proje, srrf bu maksatla ihzar vtll 
tir. ltilafnamenin akti, bU'JlS tıJ' 
tan, Romanya, ve Baltrk deV"1e1_.ıi 
nin de iştirak etnwsine tabi tutll ~ 
tu. Bütün mesele girift bir h~1~,İI 
rilmiş olan tamamen hayali l)ir 
taahhütlere istinat etmek(eciit• ~ 

Eğer bu 4tilaf ı aktetıniş ol~~ 
Cemiyeti akvam aleyhinde ÇS.~~ 
lacaktır. Zira; So~tlerin r 
oldukları bütün diğer misald~~ 
bu misakın da esası tecavüze ~Jt 
devlete yardrm etmek detilr ~· 
bir hal vukuunda bitaraf kalJ-1' 
sma istinat edecektir. i ~af' 

Diğer bir tehlike de prop~.,-t 
mani olmak ~imdeki meYh• 
hüttür. 



illlsi'Jl 
l" eni anlaşmalar 
Büyüyen lokmalar 

tirr Bir ecnebi gazetesinde bir karika-
vardr: Bir post.acı Mançurıiye 

111illetıer cemiyetinden mektup getiri
>'or, Fakat ortalıkta meb."tubu okuya
\aJc canlı bir adam yok. Boğazlaşma 
trkesi yere sermiş! 

k Japon ordusu, tel örgülerini ~c;ar
e.n ilk adınunı Çin toprağına değil, 
~11Ietıer cemiyetinin i kelcti üzerine 
lttı. 

lleşit;;'i henüz CeneYrede sulh sa • 
tlrında sallanmakta olan milletler 
~!yetinin l\Iançu ride büyük denizle 
l UYiik Asya kara yolları arasında bir 
d aıa.ya ağrıyacağını Jdmse tahmin e
lt~i';l"zdi. l\fonçuri hadis~lcri millet-

r ~lJn'yetini tamponladı. Milletler 
tern:yct'mn l\Iancuridc Japonyan·n 
t~• ·ı - ~(H . ') d 1 .c yapt!gı aragın en sor--
~ Inillctler cemiyetine hamınların 

':t l" ti:nde bir ses i 'til'yor. 
l' ~I'llet!~r cemiyetinin elcbaşl51 
tnn..,:ımn Japonyanın Çin ic:lerinde 

t:ııa,tığı Çindeki Fransız sefirir.in 
(l-JııYrr) demesine rağmen bir ciirmU· 
:~ h1ıt kahramanları üstünde1>i per ~ 
~n~ l>lrclen bire acıvermesi gibi mey-

)'ana çı'·~~ . r .'\ .... 
~'l~unrn Jopanyayla anlaşm ~ olm'l 
~?' tuhaf t:ırafı yoktur. Fa!.nt mil
tı. er c~miy~t:n~n ciğerlerini (Rönt• 
re.) ıc;ığ;Je aydınlatan bu had' e h;1 .. 

i fi'.iı ler'n i~n clcı·i:: i, eti gibi gö
d .. nrncsine rağmen ı,ötü l.ıir mas1ı:e ol· 
ıl~unu bir defn <l:ıh:ı ü pat etti. Ye 

~<tccrrct :nsani)et f:ldr1eri~e sarrla• 
l'ak ın.Hletler cemiyetinden medet U·· 

lıı:ınıar bu son h:ıd:S~lerden hay!la • 
"acakJnnna biraz ders alabilseler!. 

llütU:ı buhranfarına. bütün rac:. 
'1arına, dertlerine, ve her gün A'• 
~P:ı.nın duvarlanna Babil'i·n son CÜ'l• 
hl'lni hatırlatan alev el, taliini yazdı. 

halde o mütcma-d:yen iştihasım a -
Çtcaıc ilaçlar t~darjk ediyor. Bin sc• 
!it sonra yemek dolabında hulunmn· 
aı lazım gelen yemekleri, şampanya· 
tıl\ı hazırlıyor. 

.._Japonya, Çini bir pazar yeri yap· 

..,.k ister. Çünkü fabtikalarına b:r 
8-tış yeri Iazrmdır. 
~Pnınsa Çmj bir pazar ) eri ) apmak 
hı r. Çünkü Fransanın mamu1atına 

r Pazar yeri I~zımdır. 
~ İngiltere için hesap, aynı hesaı:• 

t, 

d·~lnıany:ı, müstemlike. mii temlike 
1l'e ötUyor. 
~ Ve bUtün mflletler cemiyeti mm5ı 
a7-.1r yerj arıyor. 
~Japonya ifü adımı attı, Frnn a o

hulus çaktı .. 
* • • 

~ İhtiyar Avrupanın niye!i meydan-
a F b" ~··~· ransamn. Japony:mm. ve ı:-

~ij: fabri!m memleketlerinin nradığı 
~ ~·cınıHceler. ~arı müs!c:nli';c:er 
l" h1 anların gözü önünde büyüyen 

ı:ta·ar ı;ibi bJyüdükçc bü)üyor. 
s.t.nnı ETEM 

t -----------------------. "'r t 
Pl ·'-...r-
tJ~e- .rte.pler"'n ~eftişl 

de11"'Gl ediyor 
~ ~İ .. 3rjf mÜ!ilcraı ı Sa.ih Zeki 
,; 

1 Cün de teft Ş·erine c' evam 
, ş, sabah~cyin inkılap lisesine 
!J ~tt'k l:ir müddet kalmıştır. 
ı..t' ele, sonra maarif dairesin· 

tn",. et i~l('r!c görüşmüştür. 
Pozar tatilf meselesi 

, t\ıınartesı ve pazar tatili me-
"~ '~· haklunc!a dtn bir refikimiz 
~ı>' a el ten lıtanbul baş müfettiş
~ '~e emir geldiğini yaııyordu. 
~'bu ki dün baş müfettiş Ah 
~ :~ Hilmi bey kendisile goruşen 

,, tllubarririmize dem'ştir ki: 
,~k aÖyle bir tebliğden haberim 
~, ~~r. Esasen mese!e henüz 
\d letıe muhabere halinde bu
~ lliumuzdan katiyet kesbet
, de"''ld' 
~~· ır.,. 

~ıkesir orta mek
~ ep mildürlllğil 

~~i '-~arada ismet Pş. enstitüsUne 
~tt edilen Münür Haayri bey· 

"-ünhal kalan Balıkesir orta 

1 OiiDtiD Haberleri 
Belediyede: 

Parça parça et 
sahlmıyacak 

Şehirdeki kasaplar hakkında 
dün belediye riyasetinden kay· 
makamlara çok mühim bir tamim 
gönderilmiştir. bunda parça par
ça et satışı memnu oldufcu hal· 
de buna riayet edilmediği görül
düğünden etlerin behemahal bü· 
yük koyunlardan kesilerek müş· 
teriye \•erilmesi ve parça parça 
kesilmiş olarak dükkanlarda &a· 

hhğa çıkarılmış bulundurulma
ması bildirilmiştir. Bundan başka 
kalın kağıtlarla satış yapılmaması 

telörgülerdeki noksanlann sür
atle ilcmali ve camekanı olmıyan 
dükl· anlara derhal camekanlar 
yaptmlrnası da emredilmiştir. 

ilan ve afiş işleri 

Şehirde ilanat işlerini ve her 
nevi afişaj yapmayi deruhte eden 
Anadolu Ajansile belediye ara
sındaki mukavelenin hmamile 
tatbiki cihetine gidilmesi şehir 
ınec is'nce temenni edilmişti. Da
imi ePci:men bu mukaveleyi tet· 
1 ika başlamıştır. Mukavele fes
hedilmiyecek, ihtiyaca göre bazı 
tadilat yapılacaktır. 

Gazozlar ve memba suları 

Gazozlarla memba sularınm 

renkli şişelerle satılması beledi
yece menedilmiş bunun için ali
k adar lara bir sene mühlet veril
mişti. Bu mühlet geçenlerde bit
mişse de Belediye yeniden ve 
son defa olarak altı ay daha 
müh1et vermi~tir. 

Vilayette: 

Sınlli taahyet pro
ıramı hazırlandı 
Vilayet sıhhiye müdürliigü 

yeni seneye ait idarei hususiye 
bütcesidi hazırlamışlar. Yeni büt
cede bir çok değişiklikler ve bu 
arada belediye teşkilatına yar· 
dım c·heti vardır. Yeni bütce 
ile hususi idare belediye tara
fmdan Üst üdarda yapı~acak Zey
nep Kamıl hastahanesinin tamir 
masrafının yarısrna iştirak ede
ce.f, Üslsüdardaki Şemsi paşada 
b:r dispanser yapacak, masrafın 
yausmı verecektir. 

Yaloveda köy kanunu 
Yalova kazasının altı ~:öyilnde 

köy kanunu tatbik edilmiye baş
lanılmıştır. Bu köylerde halkın 
paras .ıe ik;şer katlı üçer ders· 
haneli birer mel tep inşa olun· 
muşlur. 

Fah rettin Kerim beyin bır 
tavzihi 

Dünkii nüshamızda doktor Fah· 
rettin Kerim beyle 11Zübrevi has
tahk lar ilerliyor rr.u ?,, mevzuu 
üzerinde bir mülakat çıkmıştı. 

F ahrettin Kerim beyden dün al· 
dığımız bir mektupta "hususi ir
şat ve mi!cadele yollarından bah· 
sederken sözleri arasında ''mem
leketimizde umumi hıfzıssıhha 

kanununun mücadele için çok 
esaslı maddeleri iht~va eltıği, 
memleketin muayyen yerlerinde 

Poliste: 

Cinayet mi? 
Kilçükpazarda bir ce-= 

set bulundu 
Dün sabah saat 10 da Kü

çükpazarda Meyvahoşta iskele 
başında bir ceset bulunmuştur. 
Yüzünün etleri çürümüş ve ba
ğırsakları çıkmış bir halde olan 
cesedin üzerinde elbise olarak 
bir gömlekle siyah bir bez par
çası vardır. Etleri teşhis oluna
mıyacak kadar çürümüş olan ce· 
sedin kime ait olduğu henüz tes
bit edilememiştir. Polis ve müd· 
deiumumilik tahkikata devam 
etmektedir. 

Kumkapıda bir 
intihar 

Kumkapıda bir intihar vak'ası 
olmuştur. lcadiye mahallesinde 
21 numarada oturan askeri mü
tekaitlerden ve Malul Gaziler 
cemiyeti veznedarı Celal B. sah
tekarlık ve dolandırıcılık isnatla· 
rmdan müteessir olarak beynine 
tabanca sıkmak suretile kendini 
öldürmüştür. Cesedi morga kal· 
dırılmış, polisçe tahkikata baş· 
lanmışJır. 

Kaçak tUtUnler ve kAAltlar 
Beşiktaşta Y eniyolda oturan 

tütün odabaşısı Resailin, şüphe 
Üzerine üstü aranmış, kaçak tü
tfinle s·gara kağıdı ve çakmak 
bu;unmuş , hakkında takibata 

• 
başlanmıştır. 

Emniyeti suiistimal 

Galata polis merkezi, lstandar 
Gaz kumpanyasından 1076 lira
lık gazı emniyeti suiistimal sure· 
tile alan Mıhal İsminde birisini 
yakalanmıf, tahkikata başlanmış
tır. 

Adliyede: 

Zencirlikuyuda 
keşif yapıldı 

Zmcirlikuyuda " kaçakçılar ,, 
filmi çevrilirken vu!<ua gelen 
otomobil kazasının son muhake
me celsesinde, \•ak' a yerinde 
yeniden keşif yapı:masına karar 
verilmişti. Dün keşif yapılmıştır. 
Rapor mahkemeye verilecek 
muhakemeye devam olunacaktır. 
Bir cinayet, on yedi buçuk 
sene hepse mohkOmiyetle 

netlcelendl 
lstanbul ağır ceza mahkemesi, 

Galatada meyhaneci Yorgi efen
diyi öldürmekle maznun Nazımın 
muhakemesini neticelendirmiştir. 

Nazım, kavga ettiği bir adam
la kavgalarını bertaraf etmek 
üzere araya giren meyhaneciyi 
öldürmekle maznundu. Cürüm 
sabit olmuş, maznun, on yedi 
ıene, altı ay, on bir gün ağır 
hap~e mahkum edilmiştir. 
Y6nl bir müstehcen neşriyat 

devası 

"Eğlencelik,, mecmuası aley
hine milddei umumilikçe bir 
müstehcen neşriyat davası açıl
mış, evrak, ceza mahkemesine 
verilmiştir. 

sıhhat vekaleti ve vilayet idarE:· Kaza kongreleri 
leri tarafından açılan seyyar ve 

Halk fırkaaınm kaza kongre· ıabit dispanserlerle sıhhi müze· 
ferine batlanmıştır. Dün akşam lerin ve hastanelerin çok iyi ne-

ticeler verdiği,, cümlelerinin nok- Beşiktaş kongresi toplanmış, eski 
san kaldığını bildirmektedir. Tav· idare heyeti ipka edilmiştir. Bu 
zih ederiz. ~ün saat 18 de Beyoğlu kaza 

............................................................. kongresi yarın Eminönü kongresi 
mektep müdürlüğüne Adana toplanacaktır. Diğer kaza kon
muallim mektebi ruhiyat mualli- l grelerinin hepsi cuma ıünü 
mi Semiha H. tayin edilmiştir. yapılacaldır. 

Postada: 

Avrupayla telefon 
muhabereleri 

Posta ve telgraf idaresi Avru
pa ile telefon muhaberatını te-

min için faaliyete devam etmek
tedir. işlemekte olan Sofya 
hattından sonra yakında Bükreş 
hath da açılacak, bunu müteakıp 
Yogoılavya, Macaristan, Avus· 

turya ve Almanya ile memleke
timiz arasında telefon hatları 
tesis edilecektir. Bu hususta icap 
eden aletler sipariş edilmiıtir. 

lstanbul ile Bükreş arasındaki 
bir telefon muhaveresi 266 kuruş 
Ankara ile Bükreş arasında mü
kaleme ücreti 366 kuruş olarak 
tesbit edilmiştir. 

Sofya vasıtasile Yunanistanla 
da telefon hattı tesisi düıilnül
mektedir. 

Japon sefiri ne vakit 
gidecek? 

Japonyanın Ankara sefiri Ba
ron !sabura Joshidanın Akvam 
Cemiyeti tarafından teşkil edilen 
Mançuri tahkikat komisyonu adli 
müşavirliğine tayin edildiğini ve 
Tokyoya dönmek üzere hükiime· 
tinden emir aldığını yazmıştık. 

Bu hususta şehrimizdeki Ja· 
pon sefaretine tayin keyfiyetini 
bildiren kısa bir telgraftan baş· 
ka bir malnmat gelmemiştir. Ba-

ron Joshidanın ne zaman hare
ket edeceği henüz belli değil· 
dir. Sefaret erkim yeni vazife
sini yapmakla beraber Türkiye 

sefirliğinden geri alınması ve 
komisyon faal!Yeti nihayet bul
duktan sonra tekrar buraya 

dönmesi iht:malinin çok kuvvetli 
olduğunu söylemektedirler. Bu 
takdirde sefaret işlerini sefire 
vekaleten maslahatgüzar idare 
edecektir. 

San'at ileminde 

Fransız tiyatrosunda 
verilen konser 

Şehrimizde bulunan muganni
ye Mm. Elvira De Hidalgo ev
velki gece Fransız tiyatrosunda 
bir şan konseri vermiıtir. 

Tanınmış bir opera san'atkarı 
olan Mm. Hidalgo çok güzel 
tertip edilen programdaki muh
telif parçaları piyano, keman ve 
fülüt refakatinde tamamile ba
kim olduğu tatlı ve berrak sesi
Je büyük bir muvaffakıyetle ta
ganoi etmİf, takdirlerle karşılan
mıştır. 

Konserde Beyoğlunun kibar 
mahafiline mensup birçok zevat 
bu arada ispanya konsolosu, 
Mm. Anjel Lorelay Dr. Miklesko 
hazır bulunmuşlardır. 

Gelenler, Gidenler 

Maarif vekaleti müfettişlerin
den 9esim Te Mahmut Nebil 
beyler Ankaradan şehrimize gel
mişlerdir. 

§ Borsa komiseri Adil bey, ve
kaletten a!dığı bir emir üzerine 
dün akşam!.ci ekispresle Ankara
ya hareket etmiştir. 

§ Balıkesir tütün inhisdrı baş 
müdürü lbrahim Etem bey me
zunen şehrimize gelmiştir. 

§ Konyada mfinteşir Babalık 

gazetesi yazı ifleri müdürü Ah· 
met Afif bey ıehrimize gelmiştir. 

1 S P O R 1 
Futbol aleminde 
heyecan başladı 
Maruf Slavva takımı yarın 

tebrimize gelecek Te ilk maçını 
cuma günü yapacaktır. Bu iti
barla bir kaç aydır ıönük ve 
hararetsiz giden futbol alemin· 
de bariz bir heyecan ve asabi
yet başlamıştır. Yalnız maçların 
karlı ve çamurlu havalara tesa· 
düfü bir çok sporcuları mütees· 
sir etmekte, iki tarafın da asıl 
kuvvet ve maharetlerini göste· 
remiyeceklerinden endişe edil· 
mektedir. Yarınki sayımızda ta
kımımız hakkında düşüncelerimi
zi yazacağız. 

Dünya horoz sıklet 
şampiyonu 

Mançester, 22 (A.A) - Beth· 
nal Green'lı Dick Corbett dün 
akşam Mançesterli Jobnny K;ng 
ile yaptığı on beş raYuntluk bir 
maç neticesinde aayı besabile 
galip gelmiş ve hem lngiltere 
horoz sıklet şampiyonluğu unva
nını hem de Lonsdale kemerin' 
kazanmıştır. 

Carnera ltalyaya d5nd0 
Palerno, 22 (A.A) - Ameri

kadan avdet eden Primo Car· 
nera buraya muvasalet etmi§ ve 
Noel yortularmı geçırmek üzere 
ailesinin nezdine azimet eylemiş
tir. 

Carnera, Italyan Boks Fede
rasyonunun, Floransada yapılan 
bir boks maçında isbatı vucut 
etmemesi hasabile kendisini 
mahkum etmiş olduğu 1350 do
larlık nakdi cezayı bugün F ede· 
rasynna göndermiştir. 

Alman kadın tayvarecl 
Beinhorn 

Buşir 22 (A.A.)- Geçen per
şembe günü Bandar • Dilam'da 
mecburi surette yere inen Al
man kadın tayyareci Beinhorn 
Hindi Felemengiye gitmek üzre 
buradan tekrar havalanmı§ Te 
dün öğle vakti jaskta yere in
miştir. 

Kudüs kongresinde 
neler göriildil ?! 

Kudüs kongresine müşahit ola
rak iştirak eden Arapçe Elsiyase 
gazetesi muharrirlerinden Mah-
mut Azmi beyin kongreden bah· 
ıederken şunları söylediği kay· 
dedilmektedir: 

Kongrenin manzarası çok la
tifti. J 50 murahhas arasında, 

entarili, ~üppeli, bonjurlu 18 
muhtelif kıyafette adam vurdı. 
Bunları seyretmek göze oldukça 
hoş geliyor. Garip bir cihet de 
kongrede alkış olmamasıydı. Her 
nutkun sonunda murahhaslar üç 
ciefa "Allahuekbeı.. diyorlardı. 

Ankarada halk evi yakında 
açılıyor 

Ankara ,. halk evi ,, açılma 
merasiminin gelecek cumaya ya
pılması muhtemel görülmektedir. 
Merasimide fırka umumi katibi 
Recep ve Reşit Galip beyler bi
rer nutuk ıöyleyecekJer bunu 
müteakip Akagündüz bey halk 
namına bir nutuk söyleyecektir. 

ReşitGalip beyin riyaseti altın· 
da bulunan bir hey'et hazırlık· 
larla meşgul olmaktadır. 

Sakıt hanedan ezasındn biri· 
sinin davası 

Beruttan gelen haberlere göre 
sakıt hanedan azasmdan Selim 
efendi ayda mahkemesinde bir 
dava açarak Lübnandaki bir çok 
miri erazinin miras tarikile ken· 
disine intıkal ctmesı lazım geldi-
ğini iddia etmiştir davacı vesika 
gösteremediği çihetle mahkeme 
bu vesikalar hald:mda hükume· 
timize müracaata karar vermiştir. 
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Eczacılar dün toplandılar, 
idare heyetini seçtiler 

Yalova ile 
lstanbul 
Arasında 

j Üst tarafı 1 inci sayfada 1 
ine~ektir. Yolculardan çok az 
bir ücret alınacakbr. 

AyıtJ on sekizinde Tnrkiye 
ecucılan, Farmakoloflan, depo· 
calan umumi bir kongre yapan 
liç tqekkllllln birleımesini ka
rvlııhrmıılar ve beı encllmen 
aJUllllılardar. Dlln saat 14 te 
IMIJl'k Kınıcıyan hanında bu 
beş encllmen ameli bir toplanb 
rapmıtlardL içtimada yeni tefek• 
k1Ye ait bazı mnbim kararlar 
verilmiı ve umumi idare heyeti 
ıeçillDİ§tİr. Reisliğe ticaret odası 
reislerinden ve halk fırkası idare 
heyeti azuından Necip, ikinci 
reisliğe Ziya Nuri eczabanesi 
ahibi Ziya Nuri beyler intihap 
olunmuılardar. Hulki bey umumi 
kltip, Hasan bey muhasebeci, 
Ahmet Hamdi bey veznedar, 
Ali Riza, ismet, Muzaffer Hay
lar, Sallhattia, Nizamettin bey
ler aza intihap edilmiflerdir. 

Ôfrendifimize glSre yeni te
ıekldıl bir federasyon halinde
dir. Eczaneler, laboratuvar, de
pocalar, serbest ve mOdiri mes
uller, memurlar diye bet ihtisas 
~menine ayrılmıtbr. Her en
c6men kendi ihtisası dahilindeki 
meseleleri tet~ i edecektir. Tet-

ihtikara 
karşı 
Fatura almak 

• Başmakalemfzden mabut eJ 
Bu noktai nazardan öyle zan

nediyoruz ki alelumum dllkkin 
..e mağazalann gerek yiyecek, 
nev'inden sattıkları eıyalar 
llzerine sabit fiatlar koydur· 
mak, bu fiatlan berkesin ıö
ıü ön6nde bulundurtmak daha 
faydalı olur. 

Vakıa bugün bile bir çok dük
kAofar sattıkları mallar Ozerine 
l.u tarzda fiatlar koymaktad1r. 
Fakat bu fiat pusulaları umumi 
ve mazbut bir usule tabi değil· 
dir. Bahusus mensucat nev'inden 
m1Harın toplan üzerine fiatları· 
rım tesbiti mümkllnken bu u
s 1 le biç bir yerde müracaat e
dildiği yoktur. 

Sonra milüm bir nokta daha 
~ar. Umumiyetle aabcılar dllnya
nm her yerinde olduğu gibi bi
ıim memleketimizde de (organi
ze) bir haldedir. Her hangi bir 
malın kıymeti dlinyanan bir ka
ıesinde deiitirse derhal o cins 
taah satanlann hepsi bu tabav
vliliı haber ahr. Mallarının sataı 
fiatlannı ona g6re değiftirir • 
Halbuki alıcılar ve mllsteblikler 
l:öy:e değildir. Onlar satıcılar 
karıısında tamamen dağımk, bir
bir!~rinden uzak, fiatlann haki
ki vaziyetinden ve tahanlillerin
den habersiz bir haldedir. 

Binaenaleyh ibtikir hareketle
rinden şikiyet ederken herıeyi 
hUkumetten beklemek faydasız 
olduğu kadar makul da değildir. 
Sabcı!ar nasıl kendi menfeatleri 
iı;io aralarında mfitesanit bir su· 
rette hareket ediyorlarsa alıcılar 
Ye müstehli~ler de ibtikir hare
ket'erine kartı kendi aralarında 
mlitekabil bir t~aanüt vücuıle 
fetirmelid:r. 

Irakta 
Dar:ıan şeyhine ka"'ı mUc:adele 

Belgrat, 22 (A.A) - Barzan şeyhi 
taraftar1arma karşı yap:laıı mücade- 1 

Je fı8118smda muauzam serlerden 
12 neferle bir ubit ölmüştür. 28 isi 
4e keza telef olmu§tur. 

kiklerin neticeleri umumi idare 
heyetinde mDzakere ve mllnaka-
şa olunacaktır. Esasen umumi 
idare heyetini, beı ayn encU
menden ıeçilmiı ikiıer ara teş
kil etmektedir. 

Yeni teıekkillün en mllbim ga
yelerinden biri, azasının huku-
kunu siyanet ve mOdafaa et
mektedir. Meslektaşlar arasında 
tesanUdOn temini idamesini, di-
ğer memleketlerdeki mesleki te
şekkOllerle münasebet tesisi, 
mesleki, fenni mecmua Ye kitap-
lar neşri, vefat eden meslektaş
lann ailelerine yardım maksadile 
bir taavlln sandığı leıkili de, ha· 
zarlanan yeni nizamnamenin en 
mühim maddelerini teşkil et
mektedir. 

Eıki Oç tqekkUl idare heyet
leri infisablarım viliyete bilclir
miılerdir. Yeni teıekküllln idare 
heyetleri de kanunen iham gelen 
tHebbllalere girifmiılerdir. 

Umumi kongre miloasebetile 
reisicümbur Hz. ne, baıvekil is
met Paşaya ve sıhhiye vekili 
Refik beye çekilen tazim tel
graflarına gelen cevaplar dOnkU 
içtimada okunulmuştur. 

Kara Ali 
Ve 
Adamlan 

[Ust tarafı 1 inci sayfada) 
sürdtı. Bu arada idam talebinde 
bu~unan Müddeiumumilik ma
kamının iddianamesine temas 
ederek, iddianamenin istinat et
tiği esbabı mucibe etrafında ba
zı mülibazalar kaydetti. Bunların 
varit olmadığını söyledi. Müda
faa bitti. 

Maznunlara ne diyecekleri so
ruldu, Kara Ali ve diğer maz
nunlar, birkaç s6zle kendilerinin 
masum olduğunu söyledikten 
sonra, mahkemede iddia maka
mım temsiJ eden Burhanettin B. 
müdafaadaki bazı mlillbazalara 
cevap verm~k tlzre ayağa kalk
b. Evvelce bildirilen miltaleayı 
teyit için vaziyeti kısaca tekrar 
teırih etti. Tahkikattan, ıahitle
rin ifadelerinden bahsederek 16y
le dedi: 

- iddianamem~, bötün tahkikat 
evrakını sayla sayfa, satır satır tet
kikile vücuda getirilmişttr. Vaziyet, 
kat't delillere .Etinat suretile sarih ~ 
larak teşrih edUmiştir. izah olunduğu 
veçhile, cürümler sabittir. Şunu da 
istitrat olarak arzedelim ki Kara Ali
nin tevkfflnden sonra, Gebze, Danca 
ve civannda asayiş diizelmi§, diriim 
hadiseleri, yüzde bir nispetine inmif• 
tir. 

Diğer taraftan eski ismi "Si
vil tayyareciler ku(ObO,. olan 
"Aeroklüp,, un yeni binasının a
çılma resmi 6nllm0zdeki cuma 
günü saat on yedide yapılacak
br. 

Bipa lstikW caddesinde Am· 
basad6r kahvesinin OstUndedir. 
Birinci katında, icabında balo da 
verilmeğe müsait biyllk bir sa
lon, "Tayyareci kof osu,, ismi ve
rilen bir Amerikan ban vardır. 
Üst ktta lokanta, otel, ıebrimize 
gelecek tayyarecilerin misafir e
dilecekleri daireler, klitllphane, 
oyun salonları bulunmaktadır. 

Kulübe aza olmak üzere her 
gfin bir çol< milracaatlar yapıl· 
maktad1r. Müracaat edenler ara
sJDda hanımlanmız da bulun
m11ktadır. Kulübe aza olanlardan 
on lira duhuliye alınmaktadır. 
aza aidatı ayda bir liradır. 

Kulüp erkinı mektepli genç
lerin kulübe girebilmelerini te
min için mekteplilerden duhuliye 
almamağa karar vermiştir. Ayrıca 
mekteplerden alınacak aylık 
aidat gayet cüz'i olarak tesbit 
edilmişt ·r. 

Henderson 
Sabık lnglllz n•zırı Fransızc•r• 

çalıtıror 
lngdteren:n sabık hariciye na-

zırı mister ( Henderson ) un, fU• 
batan ikisinde toplanacak tesli
bat konferansına riyaset edecegi 
malumdur. Miıter Hendenon, 
hem sıhhi yaziyetinin J.all
hını temin etmek, hem de F ran
ıııcasım yUlrıeltmek için (Cannes) 
a gitmiştir. Rtvayete g6re Mis
ter Henderson burada FraD11z
caya harıl hanl çalaımakta ve 
bu suretle diplomuı lisamaa olan 
vukufunu yOkseltmive gayret 
etmektedir. 

( Henderıon ) un tealihat kon
feransının riyasetine karar ver
mesi bir baylı memnuniyeti mu· 
cip olmuştur. Çnnkli kendisi bu 
riyasetten çekilecek olsaydı me1-
ele bir takım rekabetlere mey· 
dan açacak; Fransa, ltalya ve 
Almanya arasında ihtilAflar 
çıkacaktı. 

Fransa, Henderıon yerine 
doktor (Benes) i, o kabul olunma
dığı taktirde Yunan murahhası 
doktor ( Politiı ) si namzet giSs
t~recek t : 

Mamwı vekili, Kara .Miıniın mfit..."- fşf e dalga buna derler 
plltbeHk etmediği, iftiraya utra. 
dığı &Özlerinıi müdafaasına ilave etti. Dalga r•lnız ın .. nl•r1 bot· 

Reis Hasan Ldtfi, aza Nusret ve muror r•rahrord• 
A8nn beyılel"den müteşekkil mahkeme Glascow, 22 (A.A) Tuscania trans .. 
heyeti, karann 7 klnunusani perşem.. atlantiğinin muvasalatında, Atlas Ok· 
be günti saat 13 buçukta tebliğ oluna• yanosunu geçerken gayet müthiş bir 
cağını bildirdi. dalga yediği ve bu yiizHn 35 kıŞfnin 

.. Mamuolar, tevkifaaeye göt~rtil · yaralanmış ve yolculardan bir kişi • 
duler mahkeme salonunda ve kondo~ o.in de telef olmu olduğu x.;.renilmi. 
lardaki kalabali< yavaş yavaş dağrl .. ti ' "5 !r 
d ~ 

ı. 

----------- Ölen yolcunun hüviyetf tayin edile-
Mısırda memiştir. 

Eski bir ..... , enkazı 
bulundu 

Kahire, 22 (A.A) - Tel· el •Ama· 
na.'da yapılan hafriyat esnasında üç 
bin senelik bir saray meydana çıka -
nlmıştır. 

Mtfhur kraliçe Nefertiti'ni~ Hdi ~ 
dar mevkiinden çekildikten sonra, bu 
13.rayda oturmuş olma.gına ihtimal ve· 

Yunan kravozUrtl 
Ceneve, 22 (A.A) - Yu.nan hükd • 

meti nam ve hesabına Sestri Pouente 
tezgihlarmda inşa edilmekte olan 
SpetBai krovazörü hiiıkftfet memurla
riJe Yunan orta elçisi hazır balU11d11k• 
lan halde den1ze indtrilmtştiT. 

rHmektedir. ltalyanın ••kert bUtçesl 
Saray;ın :i9inde bul11ınan eşya ua • Roma, 22 (A.A) - Nazırlar meclisi 

sında en ziyade dtkkate ve alakaya şa- 1932 - 1933 malt senesine ait askeri 
yan olanı ü~ilndi Amuıhotep'in fişek· bütçeyi bu sene btitçesfne nazaran 
terini koyup sakladığı gayet eWü bir! artt.mnamrya karar vermiştir. Esasen 
kutudur. Bu kvtanwı kapaiı rellıkli ba aeaeki mert bltçede bet ınil)'Oll 

fihU,__ ıaP1••&1r. Mnt.lik 11ir tıtmill& J'll»llım~ 

Acuzenin Dermesi 
MUelllfl ı Nlzamettln Nazif R_ .. mı ı MUnlf ,....-

• 
Alfonso, nerden biliyordu bu işlerı 

•• 
O/enin cenaze parasını ••• 

-48-
Alfoaeo, gayet teldıifsiz bir tvaur-1 

Japaqn.ın sakal1111 okşıyarak: 
- Demek 8İZ bunu bilmiyol"du• 

nuz? - dedi - Hele turaya bir otu
ran da... 

Kera merakla &ordu: 
- Daha aiyliyecelderin var gali· 

ba? 
- Elbette-. 
Subaşıyla kadın az evvel kalktıkla

rı sedire yerlqtller, Alf onso, bf r ayı 
postttnUll üzerine uzandı: 

- Eey .. Anlat bakalım Alfonso!. 
Dotrusunu istersen paşam, banu hep
sinden fazla aeverim. Obiir çocukhl•j 
nm haylaz çnktı. Hele Merkado ola .. 
cak bir tane var... Bunların hepsinin 
btiytifiidUr 0- Okadu. Çok okuttum. 
Ağırlıtmca para sarfettim .. Vened.ife 
mi gitmedi, Berçelonaya m.r gitmedi?. 
Kendisine sorarsan (Adam oldum) di 
yor ama... Bana bir faydası yok.. 

- Y aa.. Demek bir kaç tane evll· 
dm var senin- Af erin hatun! Ro~ 
durmam.-... 

Kera iğrenç bir •ntışla pqanın 
iğrenç telmilıine, bir kat daha itrenç 
bir mukabelede buhuıdu: 

- Ne yapalım... Babalan.. 
Kim bilir neden, belki de tee.U

rtlnden bir Aniye kadar eödne fası· 
la verdi. Sonra, derin derin içini çe
kerek ilave etti: 

- Aab ... Papm ... Babalan bi.Jeen 
ne kadar iri yan, kuvvetlt bir adamdL 
Aslan gibiydi... Sizden iyi olmum.. 

Ve bu 110n ctimleyf söylerken smt
JIUft Dervişe baksa gözleri hafUçe 
lriizij) ÜTel'lllİfÜ. 

Ba hal aubqımn midesini bulan -
chl'llllş olacaktı ki fel'bl4.de bir Jsti
calle, başmı Alfonsaya çevirerek ho
murdandı: 

- Eh ... Söyle bakalım daha neler 
öğrendin? 

San -..H PllCİll. )Whde mal• 
rur bir tebeastim dalgalandı: 

- Daha neler mi öfrendim? Bakı· 
mz daha neler öirendinı- Duydum 
ki veliaht şelımde Mehmet de.. 

- Eeeeey? • 
Subapnt11 allkuı bir kat daha 

artmıştı. Beyeeanla: 
- Ne duruyonun? Söyleeene a o.

mm? - dıiye batırdı -
Alf Oll80 ipa ala11ndaydL Telipa 

ve lakayt cevap verdi: 
- Veliaht Mehmet de tehh'de bu· 

lunuyormuş. Dostlannın birinin evi
ne inmİş
. - Neden? Ya niçin ayara rMmeıı 

mit? 
- Ne bileyim ben? S. bak, k09o 

koca bir paşaY)en bu i§leri Mlmiyor· 
dun... Ben.elen iirendıin... Bunda11 ö
tesini de bqkalanndan iifren- Haa, 
az kalaın 11nutaeaktnn... S1zhı bu ak· 
pm bir aflril lpniz var- Niçin bura
lanta dolqırsuıa? Bovardal* yapa 
eak geee mi bu? .. 

Ve pqaya ~rak manidar bir 
gülüşle: 

- Y aa.. - dedi - Dotnı wn. 
dejtl mi burada blmamz? 

Pqa cevap TermedıL AlfonSOD11D 
sözleri, kafumr aMiist etııuiştL Ner
d• bile )>lltyol"du bu l§leri- Her hal 
de yalan söylemiyonlu... Kenclil!lile 
Halil pqadan bir de şehzade Mehme
din a.numdan bqka kimseırin olan • 
dan bitenden haberi yoktu. O halde 
bu adam şu tiç kıişıinin biriyle pek a.1'1 
ahpaphk ediyordu. Biraz kendini top. 
ladı. F.snııengiz bir muhite diiftütü• 
nü anlar gibi onmu,tu. Yan gözle 
Keraya baktı. Hay camna, kadm o 

Hk macerumı tatlı yerinclea 
istedi. Ve gene ne olur ne~ 
ta11 tqa çarpmııumak için 
yüzle ve mzik olmıya çalı~!. 

- Eh.. Bana artık m.........-: 
dedi-

Kera tath bir rüyadan u.,,
bl sHWıneftk itiraz etti: 

- Naa1? Gitmek mi isdyo 
- Oyle.. Efendi othımus. 

doğnı 8iiylediler.. Bu gece hGf 
recek tek eutlyem kalma....,-, 

- Adam sen de pap... 
- Halim &be maltın- :S-.: 

işim başımdan taşlan ... 
Alfonso tasdik etti. Hem 

lir misiniz? Tıpkı bir kubbe 
bi..; 

- Evet evet... Pap11 
ana... 

-Neden? 
- Nedeni var mıya? YecUkalt 

ti geçiyor_ 
Bu sözler pqayı bir kat dalll 

helend-irdL.. Vay canına.. &eıfl 
dikuleye gihne&i IAznn geldtlil'. 
biliyordu. Hani biraz daha 
dün gece sahurda yediklerini clt 
birer sayıverecekti. Zilmi •
üst oluvemrfttl; fakat bird-
pa.rlandı: 

- Göriiyoraunuz ya. 
Halim size malim .. Yedıikvt.,
mem Jima ... 

- Camnı bir parça 
Hem içerdtktnıi de fazla 
Sonra gidersin ... 

Ve RIJatıyı kolundan çekip 
oturttu aedtre-

- Söyle bakayım ne 
Yediaılede?. Bana kalına bl~ 
celente insan ~ık gkUHtll 
ya.naı kazunmya bakmabclır .. 

Pqa cevap vemıedi. •~'!I 
- Faraza ne yaprp yapıp lJliflf 

ra ba1mahdu'- ~ 
Al.fomıo anasmm söztintl k~ 
- Biraz mı? Zannedel'Mm 

demek istiyordmı.. 
- Evet.. Birçok, mömki1n 

kadar çok para balmabcbr ... __, 
Pap 811MtJON1L Alfonso s

ze karıttJ: 
- A*erln ıma11- ölenia 

panw... Gelenin eul6s bahfişL-~ 
<BU/ 

Mathlf bir kazanın 811..., 
nasıl geçlldl ? . ti 

Hindistanda bir iıaretçiaill-"' 
dfetinasbğı pek feci bir a~ 
cereyan etmesi muhtemel_ ~ 
bir timendifer kaza11nın 911";: 
mani olmuıtur. Sitarapur ~ 
nada hatb muayene edell ~ 
adam tenha bir yaran keD~ 
raylann saknldOjlinii gOP"""~ 
beman ipret mahalline k 
kırmızı ipreti vermit ye 
durdurmuıtur. Eğer iıaret 
muru raylann s6kllldOib0 
tinde prlip treni durdurlll 
dı 1 O dakika sonra tre11 
yuvarlanacakb. 

DAVET 

1stanbul müidei umomlllgtnc:ıeo: 
lstanbulda bulunan ye 

adresi meçhul olan K• 
hikimi Haan Fehmi beJİll 
len memuriyetimize mDt• 

kadın defildi... Hemencecik değişmdş, DarWbedaJi Te·-••"''11 
evzama, tavur1anna bir azamet gel.. Bugün akpm istlDMI 
miştl. Gözlerini SUba!fly& dikmif, de- t 21 30 da ~-L: 
rin bir düfiineeye kallDlftı. saa • .,aul' 

Alfoneonen ıözleriadeyae; 1oNLAR ERlliŞ 111 
"Daha ne duruyonun, haycH, cit( MURAD 1 NA IU 

artık!,, diyen Mr maaa nrdı. Vodvil 1111 
Stikdn uzad:kça uzuyord1L PaşalYazan: ô. Feydau 

b~ eve gel diline de, gelecefine de 1 T erclime eden: t 
pışman olnuya başlamı,tı. Tam da • 
hovardalık yapacak yeri bulıJlllllflu ya ı v asff Rlıa ve ıu 

Birdenbire teclehhUş etmİfti. Ne o- Bedia M. 
hır, ne olmaz- KaHnnak, ba net:ame- Zabitan gecesi. 
Ji JVdea aı 'ıhflllM. p -P_!!_Wfıo Y•kmcla: M AY 





ECEi 
YARlllMDAN )QNRA 

1 Gttnttn Muhtırası 1 
Takvim -Çarşamba 23 KAnunuevvel 

12 inci ay 1931. 12 Şaban 1350 Senenin 
geçen günleri: 345 kalan günle~ ı 6 
GUneş-Ooğuşu: 7,18 Batışı. 16,41 
Namaz vakitlerl - Sahah: 5.48 

Üğlc: 12.8: ikindi 14.29: Ak~am : 16 51 

-43- Morla L8blandanı fa. 

Kavgamızın bir başka sebebi daha 
Y:ıtsı: 18.20 imsak: 5,30 

vardı, Baratofu Nel,iroza gitmekten,,. Hava - Bugün h:ı\·a az bulutlu 
rüzgAr mütehanil olaralr esecek razrikı 
neslml 187 ı. -Bilmem ne kadar znınan sonra, O· 

rada öylece 'Uyumuştu. nen de uyu
muşum.. Bir sn.at kadar sonra uyan• 
dığım ~man, o, hala uyuyordu. Ba~ 
şmı koluna ya.namıf..ı. Bu uyku, beni 
en çok müteessir etmiş ve hald da mil· 
te~ ir eden bir şeydJ. Evet, onun Ye 
ht!nim uyuyuşumuz.. Bu odada, iki 
çocuk gibi uyumuştuk.. U ulcacık 
kalkt.m, mantomu aldım ,.e onu u • 
yandırm:ıdan çıktım, gittim. Pansf• 
yordan çıkarken kim e beni ı:ornıedi. 

lştc müstnntL1< bey ... On •. yalan .. 
lnrmı nasıl affctmiyorsnm. bana 
hörmct edişini de öylece unutıımıyo -
rum. Ve n in da unutanuyncnğım. 

Ncllirozun esi bir hıçJurıkla l\e • 
silm' ti. Jcrnr, sandalyesi üzerinde 
bir hc)kel gibi harel.etsiz duruyordu. 
Gözlerini yere dikmiş, beti bc'lzi UÇ· 

mu tu. Bütün iradesini, teessürünü 
l!laklamıya sarf ediyordu. MU. tan tık• 
se, buna muvaffak olamıyordu. liö. 
~den bir ses du) uldu: 

- Doğrusu bu küçük kızın yaptığı 
§ayanı hayı et!. .. 

Bu ses .ı. 'antasın sesiydJ. Müstan· 
tik sordu: 

- Hepsi bu kadar mı matmazel? 
~ Evet, hepsi bu kadar. Hiitıin 

zaflanmı, ve halcikati sö.) ledim, vazi
femi yn1>tım za•mediyorum. 

!IIö yö Lisncy Jcrnra dönerek: 
- llflve edecek bir şcyıiniz var mı? 
- Yalnız şu, mü tantik bey. Na-

ri't:ısum üstiinde yemin ediyorum ki, 
matmazelin sayesinde masumiyetlm 
tebeyyün edip de serbc.: t kalrlrktan 
sonra, kendi 'ni bir daha görmiyc !:fi• 
lışmryncağırn. 

Jerar Nelliroza haktı. Fakat genç 
*ı ona bakmıyordu. Jerar: 

- Diğer taraftan, diye devam et
ti, eğer sizce lrabilsc ve bir mahzur 
yoksa, matmazelin isminin bu mt-sc
leye karıştınlmamasmı rica edeceğim. 
İsminin hiç bir suretle lekelenmesini 
istemiyorum. Ye e asen pek yakında 
hakiki katili bulacağınızı ümit ettiğim 
den bunun kabil olacal:rım zanncciiyo
rum. ............................................................ 
muhakemesini tarumar eder. 

Dünyada en büyük ilham men· 
baı korkudur. Açlık lrnrlmsu, 
başkalarına muht,Aç olmak kor
kuıSu gibi. Çünkü insan müsta
lcil o!madan, hayahn bir kıymeti 
kalmaz. 

Korkudan sonra ihtir?.s gelir. 
Eu his, insanı küçük de olsa, dün· 
yadn bir eser ve bir iz bırakma· 
ya sevkeder. 
Kadın bu büyük ilham men· 

L~.amdan biri de değildir. 
Kadın, bizim en büyük dostu· 

n;u1dur. Onun dostluğundan mah· 

ıum o1ma!~. hayatı fakirleştirir. 
Büy .. k ~ah e~er'.cr kadına ithaf 
edılir. Fakat kadın bunları ilham 
ecle nez! 

Yazı yazan, yahut tayyare ya· 
rışları tertip eden, yahut kutup· 
ları keşfe çıkanlar, yahut köp 

rülcr kuı an insanlar ilhamla ha
reket etmezler. Cinsi sevklerin 
L u işlerle pek alakası yoktur. 
Eundan makset, cınsi sevkin te
sirini inkar etmek değildir. Çün"ü cinsi sevk, insana bir şey ib· 
da ~uiı mez. 

Kadınlaran, roman ve sesli fi. 
lim sahası haricinde verdikleri 
m~am, sudan ibarettir. Kadınlar, 
füsun ve cazibelcrile hayatı zen
ginleştirir, hatta insanlarm iş ha
yatı haricindeki saatlerini ezeli
leşti. irler, fakat onların erkek 
işile lir münasebetleri yoktur. 

Bir erkeğin bir işte muvaffak 
oluJ> olamıyacağım kacın değil, 

fakat onun seciyesi tayin eder. 

Mösyö Lisney Nelliroza 
- Matmazel, ded·i, çekilebilirsiniz. 
Jo~akat Jerar ayağa kalktı: 
- Matmazel gitmeden enel, dedi, 

bir şey daha söyliyeceğiın efendim. 
Ben Rusyada bundan üç hh-1ta kadıtr 
evvel, bir seyahate çıkmış n madam 
Destolla matnıaz.ele ait bazı enak el
de etmiştim. 

- Evrak mı? Nasıl evrak:' 
- Bir takım esham... Romanya 

petrol madenlerine ait .. Ve bir de mak 
buz.. BUyUk bir .servet •• 

- Ne kadar?. 

* Konferanslar - Tanareci Veci-
hi B., bugün saat on al uda f eyzlye li
$eSinde tayyarecilik hakkında bir konfe· 
.rıns verecektir. 

j __ _!~y_o __ 
latanbul radyoau 

6 dan 7 ye ı.a<lıır gramofon, 7 
den 8 e kadar hanende hafız Ktmil 
beyin iştirakile , 8 den 9 ı kadar gra· 
mofor. vasıta sile opera, 9 dan 1 O n ka· 
dar ikinci kısım .saz Belkis hanımın iş· 
tirakile, I O dan 1 J e kadar cazbanL 

- Pek iyi bilmiyorum ama zannr
dersem on yeya yirmi milyon, belki de 
daha taz1a.. -----

0
------

5
------

nu arahk Nan tas apağa kalkmıştı: B R A 
- Pardon müstantik bey, 

Diyerek Jerara döndü: 
- Bu evrak neredeydi? 
- Bir nü ha içLndeM 

- Hah, tamam.. işte nüshamn 
nerede olduğu anlaşıldı. Zaten ben 
de bunu arıyordum.. !\"e inatçısınız? 
Bun lan daha e\'velden ne diye sÖ) lf'-
mediniz? 

- Bunu ancak matmazel Destola 
evrakı verirken söyliyebiHrdim. Bu 
evrakı kendisine versin diye Bara•ofa 
teslim etmiştim. Fakat Barntof rıa· 

raaln kabullenmek istedi, mtina.kaşa· 
mızm, kavgamızın sebebi de budur, 
kavga ederken çebfnden zorla aldım .. 

l\f Ustan tik : 
- Kavganızm yegane sebal>i im 

muydu? 
Jerar tereddüt et::: 
- Baş'ırn bir rel·:p daha vardr. 
- Baratofu matmazelin evine git-

mekten menetmek istiyordu.n\l'Z değil 

mi? 
- Evet .• 

- Or.un yeri.:::~ s!ı: mi fitmek niye-
tindeydiniz? 

- O daldka ha,>ır. Önc2 nıütered• 

22 K.evvel 931 1,..._A_ç_ııct_ı_..,_ı<_•P_•_0d_• .. 

Kambiyo 
Fransız frangı 
1 lnglllz lir:ısı Kr. 
M T.L mukablll Oolı . . Liret 

Rel~a 
Drahmi 

• 
• • 

it. Frnnt 
l.eva 
~·ıorln 

ı·uron 

~ lllng 

Pczcta . . .... Mark 
• .. Zloti 
" " Pengö 
• • Lev 
1 TUrk llruı Dinar 

(,·ervoneç Kuruş 

Nukut 
20 Frnnk [hıosıı: 

ı !sterlin Clnglllıl 
ı Dolar (Amerika) 

20 r.ırct (ltalya 

BORSA HARiCi 

Altın j 294;~ l 92~s1 Mecidiye 
Ban kon ot 

clitt:ım. Esha:ntı almıştım. Bunları •--------------•ı 
madam D~le hangi vasitayla ,·ere-
bileceğimi düşünüyordum. lşte o za
man akl.rma, BaraUıf un ye.r:fne git -
mek geldi. Esasen matmazel Destol• 
un onu kabul edeceğini de biliyordum. 

- Peki, o halde ne diye eshamı 

matmazele vermediniz? 
- Hayır, çünkü Bardofun rolünU 

oynuyonlum. Ve Jaboratuvar mütts • 
sessesine beş milyon ,·ererek bir şart IST ANBUL ETIBBA 
koşmuştum. işte bunun için, isterse- MUHADENET CEMlYETJNDEN: 
niz.. Buna uknlahk deyiniz, eshamı Onlimtizdeki cumn günü aylık içtima 
matmazele vererek, ikinci bir pazar~ ııkte·leceğindcn uza\ ı ldı amın saat on 
Jrk yapıyor YaziyeUne girmek istem·.. buçukta Ca~alolu:ıd ı 1 l ıılk Evine teşrif 
yor, kendL ' .12 g~tird!ğıirn bu paraya lcrı ınercudur 
istinaden, onun nazarında bir ehem· ----------'--
miyet kaznnmıya ça';ş1yor görünmek lst. Maarif müdlrl-
istemirordum. yetinden: 

- Bu ince \'e nazik ihslcri pek geç Antalya orta mektep muallimi 
dü, ünm:·ş d~ğ :I m· ~iniz? 

müteveffa Mustafa Raşit bey 
- Belki öyle, fakat hakikat budur. 

mil tantik bey ... Mnt.mazeli görünce, aılesinin idareye müracaatı rica 
şimdhe kadar yaptığım hnrc.ketlerin o'unur. t4553) 
ve tabiatlm:'l'I n:cstne olarak. yepyeni Kadıköy Sureyva sinemasında 
bir his, bir hörmct hissi duydum. \"e (aı~amba n ~amı 'ürenu opereti tı· 
bu sebepten, onu odama götürdükten rafından (Kadınlardan bıktım) operet 3 
sonra, ı~:mndını sul fstimal etm:~ c perde perşembe akşamı inemnda be· 
utand:nı. Eğer uyumamı olsaydı. da"ncılar ~ahı ~1ılr"n 

belki bu yarl b~tkin halde olmamış ve ,-------------.... 
puselerime nnı'rnbcle etmiş olsaydı... Taşra okuyucular1mızın ve 
Kim biliT, arzl'ırnu zapt~demezdim. en bUyUk mUlkiye memur• 
Fakat kend :...,i öylece terl>edişl, \'C nı• 

yaptığını bilmn bir halde bulunuşu, 

cnu bcn!-m i~in .... Adeta mukaddes bir 
\'aziyete sokuyordu .. 

rBilmedi) 

"Kitap Sovanler Cemiyeti,, 
hakkında konferans 

Güzel san'aUar Akademisi san
at tarihi muallimi Burhan Ümit 
bey tarafından yarın saat ilçte 
Fındıklıda Güzel san'atlar Aka· 
demisi konferans salonunda, te
ıis edılmek üzere bulunan "Ki
tap Sevenler,, cemiyeti hakkında 
bir konferans verilecektir. Du
huliye yoktur. 

laremızın nazarı dikkatine! 

Şark vilayetlerinde dolaşan 

Sabri Beyin gazetemize abone 
yazması ve bahusus para ala
rak m1tkbuz kesebilmesi için 
hiç bir selihiyet ve mezuniyeti 
yoktur. 

Gazetemize abone olmak 
istiyen okuyucularımızın para
larını doğrudan doğruya bize 

göndermelerini ·ıe halkımızın 

zararına, ıelihiyetleri olmadan 
makbuz kesenlerin menedil-
meıini rica ederiz. 

·~ ---
Yazan: Bir uç ıı;iiO 
Theodor Zenci C:el 1 devam e(lc· 

Dresır cek heye· 

Nakle· • c2nh bir 
den: la HikA)'e ---

istihbarat şefi : Hadise yerine gidiniı 
Bir Jinc vak'ası burada heyecanb 

olabilir, dedi 
-1 

~-Theodore Drci8ır 1871 senesinde aman 7. cenyan•nrn bir safha51 tıt' 
Amerlkada doğdu. Ailesi, Alman ı·e makta beraber onu müthiş surette fili' 
Felemenk kartfıktı. Genç yaşında ş;,.. ta etmişti. Şimdi havanm güzel İ' 
kagoya giden Dreİ8er gaztfecUiğe başw ne n yeni elbiselerine rağmen, 1'~ 
ladı. Ye 29 uaıında Uk romanını yaz. sfnj, bu vazifeden dolayı tebri< :r(ı• 
dı. etmemekte pek de emin değildi. . , 

Bu roman o zamanlar ahlaka pcl: çin daima bu tarz işler fçin keıt~,~ 
fazla l'hemmiyet veren, meşhur Fran·ı nln intihap edi:lmesi lazımdı! t1 
aız reasanu Chabaa'ın eserlerini müa· yazdığı çin mi? Gazetede başkal' ' 
tehcen teldkkl eden Amerikada büyük 
bir rezalete sebep oldu. daha bir çok adamlar \'ardı. ~ 

Dreisır o :amandanberl meşhurdur. YUrUrken, böyle bir hadisen"'~ 
Kendisi hakkmda bir fikir verebUmck mamasının ihtimalini, orada ye SJd' 
içfa onu bir Zola, bir Balzaç, bir den adamı yakalayrp ha~ ata~ 
Doatoievıki ile ölçebUi~tz. rmı - Ye yahut daha beteri ol Jıd 

Okuyucularumza, Drcbır'ın bir (ne feci düşiince!) - her şe-,:; dJı 
uzun hikdyeıini tercilme ederken, bu bftmiş olacağını Umlt etmiye 'dC' 
aala Uk mesleği gazetecUikten vazgeç· Bakal.m: Telgraf sabahm saat 1; 
memiı olan muharrir hakkında şu kr.. kuzunda çekilm~şti. Şimdi saa' f' 
ıa malümatı vermeyi faydalı bulduk. tu. Nihayet saat 3 ten evvel ~ 

Zen el Cer \'aramazdı. Bu müddet onlara 
zaman \'ermek demekti Ye her f!!'!; 

ı - 1 - lunda - veya fena - giderse Y':.w 
• stihb~~ ~fi, en .iyi muharrirlr• cağı fş cinayetin tefer.nıatını ve ~ 

nnd.en bınsını beklı~"Ordu •. El.mer cesiı?ti anlıyarak şehre dönmıtye ~ 
Davıes, mağrur ,.e kenıline emm bır a" d d' G kab'I' · tınaP ~ . . sar e er ı. ayrı · ı 1 ıc tJ 
dtıambdlı.b' ı~aya~, lmlUkaf~~la akmUclazb~- hadis~inin vukuu fikri bile onu alı ' 

n r ınne zınc r eneraı. m u ır . . . . ~ 
seyir ta.kip eder görürdü. tnsan, icap edıyordu. Gayesıne yal.laştıkça 
ettiği tarzda haraket etmeme, hayat- raht artıyordu. 

( BitrntÖi} 

Karşılıklı muztpJllı 
ta mu·rnffak olamaz. Bilakis, vazife· 
nizi yaparsanız, muvaffakıyet size 
gelir. Ceza görenler, buna müstahak 
olanlardır. Sade, iy4 olanlar müka
fat görürler. Dav~es belki de çocuk
luğundanberi bu sözleri işittiği İ!.in 
bunlara iman eder gibi olmuştu. Ni" 
hayet ~çerj girdi. Yeai bir elbise, yt• 
ni bir şapka ve yeni ay;ık kapl n Ye 
ceketinin yakasında bir mencl<şe var· 
dıı. Saat öğleden sonra bir olmuştu. 
Hava güneşliydi. llk bahardı. Davt· 
es neş'eliydi, kendini pek hafif ve ra
hat buluyordu, bir kelimeyle, keyif. 
Jiydi. Hayat onu1\ pek lehinde hare
ket ettiği i~Ln, hayatı güzel buluyor
du. 

istihbarat şefi kendisine bir kfı.ğrt 
uzatarak: 

- Şunu okuyunuz, dedi, sonra 
ne yapacağınızı söylerim. 

Muhbir şefinin sandalyesinin di • 
binde, ayakta, şu satrrlan okudu: 

Pleasant Yalley, 16 niaan. 

Nevyork - Geçenlerde uğr'~ 
dığı otomobil kazasının tesirle' 
rinden elan mustarip olan Cbot' 
chill dün sabah uyandığı zı11''~ 
gazetelere şöyle bir ıröz geı~ı· 
rince telsiz telefonla lngiliz .-r 
letine hitaben bir nutuk saflC" 
yeceği haberini okumu,tur. Ke"' 
disinden milsaede ahnmadao " 
yanhş olarak neşredilen bu bl' 
berden dolayı pek mUtessir ol~ 
Churcbill, o sırada nutkuO 
kaydetmek ve fotoğrafını alll'~ 
üzre kapısının önünde ~~J'~~ 
nan yüz kadar a-a:zetecıyı 1

• 
d•' saat beklettikten sonra kerl ·~ 

lerine '' beyhude zahmet ettı t 
lerini ve yalnız Amerikada ad~ 
olan böyle nezaketsiz hareke 

Burada leci bir cLnayetin olduğu • .il 
lıaber veriliyor. Bu sabah Ceff in • lerden hoşlanmadığını,, söyler 
ga/Js isminde bir zenci, köye dört mil rek kabulden imtina etmişt:r. 
uzakta otur~n, zengin çiftlik sahibi OakUdar Hale sınemasınd1. 
Morgou Whıtakcr'ln kızı 19 yaşında B kh (Çi l\I .1 .. , ) ccııcr ~ 
Ad W i ak 

. . K" ata ane çefl ı .. ,eten c:. 
a h t ·er'e taarruz ctmıştır. o- k r) ./ 

yümüzün ~erili (muhtar demektir) 
8 1 

• el-
birrok köylülerle beraber caniyi taki .. ı~V AK 1T10 be çıknuftır. Zenci yakalandığı tak .. 

dirde linç edUeoeğt zannedUiyor. Ku·· çu·· k ı·ıal\ nla 
l\luhbtr kiı.ğıdı bitirdikten sonra ı 

gözlerini kaldırdı. l\füthiş cinayet! 1 ~ ı Odefosı ytiz kuru~tur ~ tJl1. 
Dü~ya~.a ne ~ena ad~mlar vardı! Şüp Satlhk ev-Kurtuluş ;landra ıııt~ 
hesız böyle bir mahluku derhal ve va- danında 3 numaralı 4 odaSsalon babçt • 
kit kaybetmeden linç etmek lfızımdı. '·u··u- b d tb kod luk ,·e el'~, 

ı 'hb f' .. : :ıu o rum mu a , un . bı> 
sti arat şe ı: 'k" b 1 , .. · retli tn · ı taraçası u ıının ""~ır nl'ZI çır 

Da'ries, dedi, mahalli ,·ak'aya git- ev satılıktır 1 aliplcrin Marpuççular 
6
,, 

_meniz iyi olur. Hadiseden mU11irn ve 1 şılıhan ço·apçı l\nrebet Er. ye ıı> 
şayanı dikkat bir şey çıkabilir. Bir caatları. (2214) ~ 
linç vak'ası burada pek heyecanlı ola-1------------ ııılll 
bilir. Şimdiye kadar hudutlarımız Taşra için - Türkçe bilen 

11~~1~ 
'çerJsinde böyle bir hadise olmads. bir D:ıktilog!'af lı\zımdır Beyoğlu ls~it" 

caddesinde Anadolu Han l 6 ıncı 
Davies tebessüm etti. Şehir hari- ~ knt 3. ,\liıracaat .;aıııı 12-1 \e 4- · .fı. 

cinde bir işe gönderilm~si hoşuna g·. I''" 

derdi. Bu kendisine karşı bir takdir j MUtehassıs baAçevan - f.P' 
alametiydi. Şefi, ciddi bir me ~le tehııssı bağçe\&nım lstanbul ,·e >·•" "' 
olduğu zamanlar pe.k nadiren başka kara civannda hir bağçede müşterc 51,p' 
arlmdaşlar gönderfrdi. Güzel bir SP· lışmak istİ\'Orum Al:ıkad2rların adrc · 
yahatçik yapacaktı! müracaatla~ (2224) • ~~ 

Müsaade aldı, çıktı. Mamafi. biı· Bülgarıstanda fofrada :.~~~of,/ 
müddet sonra, düşünmlye ba5ladı. l.:uh' c ınde Stoen ~ 
Belki, şefinin işaret ettiği gibi, linc; 

hadisesi vukua gelebilirdi. Bu tur M 

dirde, hadisede bulunmak lf11:mtlı. 

Bu pek de hoş bir şey değildi. H:ı~ta 
haber verilen cinayet gibi ne kndarl 
leoi olursa olsun tatbikatında k~ndi .. 
sinin de hazır bulunacağı bir lin~ h··· 
disesinin, Davies'in mücazat ve mii· 
kafat düsturunda muayyen bir yeri 
yoktu. Mük!fat ne olursa olsun bu 
pek ağırdı. Gazetecilik \'&zile.ti icabı, 
bir idam esnasında bulunmak mecbı:
riyetinde kalmıştı. Bu sahne kanunun I 

Lira t >da Semti ·e,·I 
6000 8 Gaı:ıuısaray Kargır 
lfiOO .1 i:'..:\UO ., 

:J!iOO 5 Fatih 
2500 ~ !\loda A~~·P,.~ 
H"r semtte :ıtılı\.: emlakımıı jl' 

9. 1 ~ aıa~ında müracaat lstanb1~ı 
düncü \'akırhan a makat 29 (22 

Matbuat balo'" 
9 Şubatta 
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[ • ' Fatih ikinct sulh huk-uk malıkemr.· 
ll11den: 

Balatta hamarnimuhittin rnahalle
~in~e mesçit sokağında 2 no: hane ,.e 
·54 rıo: d ükkani \-aziyet muamelesine 
ledelibtidar üç ikattan ıibaret kagir ha· 
tap hanenin sokak kapısmdRn içeri gf .. 

tildikte Memer ta lık ufak bir antire 
lıir ınutbah, bir hala birinci katta bir 
'<iiçük ve bir böyük oda ortası sofa, 
b!r hala, ikinci katta bir ufak ve bir 
b6yük oda, bir sofa üçüncü ikatta bir 
Ufak dlgerj höyük ~ki oda, bir sofıı 
ıtltında bir bap dükkan;i mUştc.mil ha
~in satılmasına karar verilerek 151 
- 12 - 931 tarihinde icra olunan acık 
8.rtJrma mda SOO lira bedel ile taİibi 
1'fGdam l\f artata.naş uhdesinde ~almiş 
1se de kıymeti muhammenes:ni bulma
dığından ikrnci artırma kariı.n veıil
~r. 

1 - Hane rnaa düklci.ni kıymeti mu 
haıcmenesi 1600 Hradir ha.len ipotek 
vt! hacıze muallak muamelesi yoktur. 

2 - Şnrtname herkesh1 görcbi)ecc• 
lri \'U:tiyette 031 - 5 no: dosyada mı) 
kayyetdir. 

8 - Tapuda müseccel \'e gayri mü .. 
lececl hak sahipleri tarihi ilandan iti
~cn yirmi giln zarfında haklan tes
t.;1 etmek üz:cre mahkemeye müraca • 
ltla.rı larimdir al.si takdirde gayri 
!rıiiseccel hnk sahipleri bedeli müzayc-
deırin paylaşmasi.nden hariç tutulacak 
lerdır. 

4 - .Müzayedeye iştirak edecek ze
'tat yüzde yedi buçuk nisbetinde femf· 
Jloa.t akçesini depo edecektir. 

5 - Dellaliye ve ihale pulu müşte
riye aittir. 

Mahkeme ve 
Sultanahmet ikinci sulh hlikimli • 

ğinden: 

Leon efendi 4Je lsta.nbul defterdar-. 
lığının Şayıan mutasarrıf olduklaı'T 

lJ küdarda Yeni mahalle ''e elye,·m 
Selami ALi efendi mahallesinin Me ., 
zarlık karşıSTnda Atik 73 cedit 63 ,.e 
yine mahallei mezkürede Acem Minas 
sokağmda eski ve yeni 6 numaralı ha
neden 63 cedit numaralı K~nkadim 

ahşap alt katta Malta döşeli bir taş• 
lık bir ufak oda ve bir matbah ,.e bir 
ufak bahçe ve ikinci katta iki oda ve 
bir sofa ve bir ta\'aıl ansı ve bir 
abdesthane ve derunu kısmen boyalı 
tamire muhtaç hane ve yine eski ''e 
yeni 6 numaralı hane dahi ahşap ve 
muhtaç tamir ve alt katta malta dö. 
<:.~li bir taşhk ,.e çini döşelm bir mathah 
ve bir ufak arahk ve bir kuyu ve dört 
b:ısamaklı ufak hir oda ,.e yuknrr kat.. 
ta merdiven başında cerncikftn ile ay
rılmış bir ufak sofa ve bir oda \'e alt 
lmtta bir abdesthane odun ve kömür
lük ve bir kuyu olup iZ!llei şuyuları 

zımnında furuhtu tekarrur etmekle 
mevki.i mlizayedeye vazediılmıiş ve 26 
- ı - 931 salı gUnU saat on beşte ihn· 
lenin icrası mukarrer bulunmuş oldu
ğundan talip olanlann kıymeti mu .. 
hnmminiyelerrıJtin yüzde onu n1sbet:in· 
de pey akçasını hamilen Sultan Ah -
met sulh mahkemesi ikinci hukuk da· 
ire~lne mürncat eylemeleri ıilan olu • 
nur. (2226) 

Sultanahmct sullı birinci hukuk 
h{il;imliğinden: 

Müddei M. M. V. ls. Avukatı Sü
leyman Te\'fik Bey Beyin M. aleyh 
Sultan Beyazitta Yahn.i Kapan soka
b'1nda 11 Nu ha.nede sah-in Ffüri Bey 
nleyhiıne ikame eylediği alacak dava
sı Uzerine g:ıyaben cari muhalıemede 

icra llftnları ' • 1 •· Mk. SA. Al. komısrn11 f 
illnları 

----~ 
lstanbul ikinci ticaret mahkeme - A k ri k1 1 I h t 1 •ht" Beyoğlu tapu baş memurluğun • s ·e me ep er e as ane er ı ı • 

sinden: dan: yacı için 3000 ldlo üzüm talibi uhtesin• 
Kazancı zade Mehmet B. vekili a~ ded· 1\1'" ka '>6-K. l 

VUokat Cemil B. tarnfından Istanbul· Beyoğlunda. Kul oğlu mahallesinin !r. una . ~ı :: a.nunuevve -
eski agya yeni terazi sokagınw• da eski 3 931 cumartesı gunu :wat 16 ya kadar 

da füncancılarda Leblebid hanmda 
8 

_ 
14 

_ 15 No: da mukim Ynsil &- mukerer yeni 45 - ı Nomerali met. Harbiye mektcbindel~ı mahalli mahsu-
ruk ,.eşme bu kere beledi .. ·e tarafın. sunda icra edilecekti r. Daha dun fiatla 

rafim ve şürekası efendiler aleyhine ~ .; li · dan nami ahara satilmak ü:r.ere ida • ta P olanların şa rtnamesinı görmek 
ikame eylediği 1276 lira 18 kuruşun 
30 haziran 931 tarihinden itibaren maa reye müracaat edilmiş isede :işbu çeş- için komisy-0na müracaatları ,.c işti-
faiz tahsiline dair da\'anrn la ırnnu . menin tapuda kaydi olmadiğindan se- rak içinde vakti muan enindc konris-

netsiz tasarrufata kiyasen muamele~i yonda hazır bulunmaları. (163) (4524) 
nuevvel 931 tarihli celsesinde gıyap 
karannm ·rnnen tebliğine rağmen ı tecsiliye&i yapilabilmek içun kanuni • * * 
mahkemede isbatı vkut etmedlkleıin- saninm 9 çu pazar günü tesbit tasar.. Askeri mektepler ve hastaneler ih• 
den hakkında gıyaben muhakeme Ct• sarruf zrmrun-da mahallen tahkikat tiyacı için 600 kilo çay aleni münaka .. 
ı-eyan ,.e l\f. davanın Ye esbabı sübu" yapilmak üzere memur gonderHeceğin sa suretlle satın alınacaktır. lhaJ.esi 

den mezkur çeşme mahalline tasar - 26 _ JUınunuCV"te) _ 931 cuma-'-..: 
tiyesini izah ·1e M. A. şirket hakkın· f dd • u:a;• ru ıi iasrnda bulunanlarin tahkika.. günü saat 16 ""3 ~.adar Harbi .. ·e mek~-
da muameleli gıyap karan f ttihazmı . .; .; Le'" 

1 
tından eve] \'e.sayikle beraber 931 - bindeki mahalli mahsu unda icra cdi-

talep eylemiş 0 doğundan ll. U. M. K. 6;509 muamele nomerasi ne idareye ve 
n 404, 40:1, 406 cı :maddelerine tevfikan ya tahldkat gunünde saat 10 da ma. 
merasimi ıkanuniye ifası zımnında M. hallinde bulunacak memura müraca
A. hakkında muameleli gıyap karan at eylemeleri ilan olunur. (2237) 

ita edilerek mulınkeme 19 Kfmunu ani ---------------
932 tarihine müsadif salı günü saat 
14 de talik edilerek keyfiyet 25 gün 
müddetle Uan olunur. 

Dördüncü sulh lıukuk malıkcnıc • 
sinden: 

1\fuddei Mehmet Ef. dinin mudde-. 
ialeyh Süleymaniye<le medrese so1<a
ğinda 3 numerolu hanede Ömer oğlu 
Hakki Ef. aleyhine ikame eyled:iği 

alacak da\'asınm cari mahkemesinde 
tastir kilinan celpname zahnnda Müd-

deialeyhe mumaileyhle mezkur hane .. 
den çikip bfr semti mechule gittAğmi 
ve ikametkahi mechul bulunduğunu 
mahallesi muhtan ve tebliğa memur 

mubaşm tarafından verilmiş meşru • 
hattan anlaşilmiş ve mal1kemeye gel· 
mesi i~.iı1 1:3 gÜ!ı nıüddetle ilan tcbli· 
ğatnnme ierasmn karar Yeıilnrlş ol-

• duğundan mahkeme günü olan 14 -
1 - 932 tarJhine nıüsadif cumartesi 

/stanbul 4 üncü icra memurlu .. 
ğundan: 

Ta.mamma (2150) lira kıymet tak• 
dir edilen Üsküdarda lcadiye Arap 
zade mahallesinde Sen;Ji sokağında 
eski 7 yeni 9 No. Ju sırf mülk maa hah 
çe ahşap hanenin tamamı açık artır• 
miya vazedilmiş olup 11 - 1 - 932 
tanihinde şartnamesi divanhaneye ta· 
Jik edilerek 25 - 1 - 932 tarihine mü
sadif pazartesi giinU saat 14 ten 16 ya 
kadar açık artmma suretile satılacak• 
trr. 

lecektir. 'I'alipleıin şartnamesini gör
mek için komisyona müracaatları ,.e 
iştirak için de Ynliti muayyeninde ha
zır bulunmalan. (161) (4522) 

* * "' 
Askeri mektep ve hasta.neler ihti

yacı için 40,000 kilo nohut pazarlıkla 
satın alniacaktır. Pazarlı!:rı 26 - KCı

nun uevvel - 931 cumartesi günü saat 
i6 ya kadar Harbiye mektebindeki 

mahalli mahsusunda icra edilecektir. 
Taliplerin şartnamesini görmek için 
komi yona müracnatlan n iştirak 
için de vakti muayyeninde komisyon • 
da hazır bulunmaları. (162) (4523) 

"' * * 

6 - Gayııf menkulu mezkurun 17 
- 1 - 931 pazar günü saat 16 da Fıı· 
tih Etincl sulh huku!i mahkemesinde 
ikir.-:i artırması icra olunacak "e en 
~k artıran zatın Ustünde bırakıla • 
t'aktır. 

7 - Üstünde bırakılan zat bedeli 
!bil~ııycdeyi be§ gün zarfında vcrmeğe 
ltlecburdur aksi takdirde muamele 
f().:{Jı ,.e fark fiat ile zarar ve ziyan 

:: ğ:~1~u:1:;9d~ü9mıe;31 ı;~~~~ günü saat ıo,:; tayJn kilinmiş olmal\ln 
yö\·mü mezkurda bilzat gelmesi ye 

~1~'!!t:-- ~h3lbno ilamı~tastebti~ğmkılhavj ~aş yahut bir musaddak göndermesi aksi 
,.a ıp ı amamesı r ·ı mmış ıse . . . 

da l\f. aleyh iFkrl Beyin ikametgahı- taktırde gıyaben ıcrai mahkemeye de· 

Artırmiya iştirak 'çin yiizde yedi 
teminat akçesi alınır. Müterakim 
vergi, belediye, vakıf ılcaresi müşte -
riye aittir. Kakları tapu sicille:rile 
sabit olmiyan ipotel«i alaca!khlar ile 
diğer aliıkadaranın ve irtif nk haklo 
sahiplerinin bu haklarrnı ,.e hususile 
faiz ve masarif e dair olan iddialannı 
ilan tarihimden dtibaren yirmi gün 
içinde e\'rakı müsbitelerlle bildirmele
ri Jazımdll". Aksi halde haklan Tapu 
sicillerlle sabit olmiyan lar satış be· 
delinin paylaşmasından ıhaıiç kalır • 
Jar. 

Süvari mektebi hayvanatı ihtiyacı 
için 180600 kilo yulaf pazarlıkla satın 
almacaktır. Pazarlığı 26 - Kanunu• 
enel - 931 cumartesi gUnü saat 16 
ya. kadar Harbiye mektebindeki ma • 
halli mahsu unda icra ~dilecektir. Ta· 
Uplerin şartnaınesinj görmek için ko • 
misyona müracaatıan ve işttrak için 
de vakti muayyeninde komisyonda ha• 
zır bulunmaları. (160) (4521) 

••• 
Askeıi mektepler hastaneler hay• 

vanatı ihtiyacı !için 426 ton ot pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 26 
- Kanunuevvel - 931 cumartesi gil· 
ınü saat 16 ya kadar Harbiye mekte-

. . vam olunacaği tebliğ makaminda kaim 
nın meçhul bulunduğuna daJr tebh • olma!k üzere ilan ol (22<!8) Alflkadarlann yenl icra \'e ifl!'ts 

kanununun 119 uncu maddesine göre 
ıe,·fiki hareket etmeleri ve daha f u.
la mal~mat almak ü;ıteyenlerin 931 
- 674 dosya numarasile memur.iyeti
mize müracaattan ilan olunur. (2240) 

ğat müdüriyeti tarafından verilen unur. •J 

tt.d.an tazmin edilecekdır ~raitimesru· 
dt dairesinde talip olanların müraca· 
'Pthln ilan olunur. (2281) 

mcşruhata nazaren ilanen teblıiğat io- Beyoğlu ikinci Bullı llukuk Hakim-
rnsın~ Y.tı ~myi~i dava etınediğ:i tak- liğinden: 

'/(adıköy icra dairesinden: 

dh-da hökmün kespi Jmt'iyet edeceği- Kiı~or Danyelyan efendi ,.e zevcesi 
ıne binaen işbu başkatip ihbamanıesi l\fadam Danyelyan Ye Madam Yarti 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ''e Simpat efendilerle Yervant Yazrci· latanbul 4 üncü icra Memurluğun. 

dan: iHln olunur. (2286) J}Jr borçtan dolayı mahcuz olnn bJr 
t~ makinesi ve kristal camlı dolap 
~ kUtUphane ve singer markalı ayak- Kadıköy aulh icra dairesinden: 
lr ~ildş ma.ldnasr ve saire 4 _ 1 _ 932 K~z:ı .bedelin~en dolayı olan borcun 
ta...:..... .. d'f p tesi ..,.;; ·· t temmı lstifası ııçfn mahbus bulunan ve 

•1.11aıe musa 1 azar 9 -nu saa . . . . 
13 1-2 dan 16 ya kadar satılacağın• tı~cı müzayedede tah~ zuhur etmedı-
aaıı ihale pul bedelleriyle tellaliye ğınd~ satılamayan ~ır ad~t r~~yo 
ltıl\~~~ris!ne alt olmak üzere talip 0 .. n~akınası 4 -:- ı .. -:. 932 tarihine m:sa .. 
~~l~nn orada buluınacak memura mü d~f Pazartesı gunu saat 10 den ı .. ya 
taea:ıuarı ilan olunur. (2230) kadar Kadıköy pazar mahallinde sa· 
'--- . trlacağından ihale pul bedelleriyle tel 
~ latanl;;.•l yedinci icra memurlujjm:- !aliye müştesiıine aft olmak ilzere ta-

•.: lip olanların orada bulunacak memu-
l J.yasofyada Yerebatan cattesi:nde ra müracaatlan ilan olunur. (2229) 
3 :numarada mukım iken halen mr• ------- lLA--N-' -----
~lit ik?.meti mechul bulunan Hafize 
lnırn:ı. 

g ~.iu.1tafa heyin nleyh~ze lst.ı.nb.ul 
lihı hukuk mahkemesine ıkame ve ıs-

saı eylediği 25 Harizan 931 tanihlıi 

i~ S~ı - 25 N. lu Ham ne ÜSküdarda 
\!</\'ut paşa ma.haHes!ındc kain '\·e hu· 

Qdu kayıdrnda musarrah Ye t:ıpudan 
~l!ta 26 Mart 324 tari~li ve 1096 mu-
~ !e ve 26 smı ve 8 defter cilt ve 1 j 
~ite N. Ju muamelei senet mucibln-

1 \ b~r l·ıta arsa ile keza Tapudan mu• 
lt ~i> Rebifüevvel 328 ve 14 Mart 326 

4 t'ih}j 2368 N. lu bir kıta senet Ne 
\a~avutköyünde ayazma cattesinde 
11ıı'I\ bir kıta arsayi 400 lira mukahi
ltı~~ Mustafa beye kıt~yyen bey et. 
ır olduğunuz halde işbu muameleyi 

~ e'toıediğinizden berveçhi muharrer 
"a ktta arsanın Hacı Mustafa efendi 
~ltlrna tapuca muarnelei tesclli.res:
l~ ifasına n 1804 kuruş ücreti vekfL-

~ "ıasarifi muhakemen:in tahsiline 
\ llıltar mahkeme tarafından ikarar 
~?niş ve 'lim mezkıir infaz için da .. 
'nı e tevdi ve tebliği muktazi öde:me 
,~li lllahalli ikametinizzin mechul 

' as, hasebile il!nen tebliği -
~ ~al'ar verilmiş olduğundan tari • 
'at landan itibaren 28 gün 7.arfmda 
\~- 3046 do ya numarası hamilen 
~ Yt gelerek kanuni bir itiraz der
~ln etmediğinıiz takdirde hükmü 
~Ilı fıyabmız.da icra kılınacağı ma
' ~e Ödeme emri tebliğine kaim ol-

llzere ilAnen :tebliğ olunur. (2225) 

;.\tukaddcma Beyoğlunda Karanm 
sokağ:ında H:ıisos Tomos apammcı• 

n.ind:ı 3 inci !katta mukim ,.e halen ·kııı.• 
metgabi mechul bulunan lzak Lahana 
Efendiye: 

lstanbul ikinci icra dalrealnden: 
M. :fo'ranko ,.e şürekisile aranızda 

mevcut olan hesabi caııiyetlen bakiye 
bin altıyüz yetmiş bir Hra elli kuruş 
ile 7150 franr.-c ve 60 santım alacaği 

olduğundan bahsile meblağ.i mezbu .. 
run haciz yolile ma' mesarif tahsiUni 
M. ~·ranko ve şürekasi vekili avukat 
Nurettin bey talep eylemiş \'C talebi 
va.ki üzerine namınıza tanzim kılman 
ödeme emri ikame,tgMtinizin mtthuJi
ycti hasebHe tebliğ edilmediğinden bir 
ay hakkı itiraz: ta:tini suretil'<? tebliğa
tın ilanen icrasına karar ver.ilmiştir. 
Şu halde tarihi ilandan itibaren n·h:ı.· 

yet bir ay :r.arfmda alacakhnın talep 
ettıği nı~'<tar ve borç hakkında bir iti
razm:z mevcut olduğu taktirde 931 -
4529 numerosule daireye biJmüracaa 
şifahen ve yazı ile bildirmeniz lazım
dır. Bor~ hakkında bir itirazınız ol
madığı taktirde müddeti me?..kurenin 
hitamından sekiz gün zufında borcu 
tesviye \'eya borcun edasına kafi m:ıl 
göstermeniz ,·e al>si taktirde giyabi •

1 nizda cebrıi 'cra yolule tahsilata ipti
dar edileceği malumunuz olmak ve 
adiyen haciz yolile tebliği tebliğimu~
tezi ödeme emrinin tebliği makamina 
kaim olmak üzere ilfınen tebliti key • 
f~i olunur. (2241) 

yan, Vahe efendiler \'e nıatmazel Ar
şaloz Matmazel Arosyak ve Matmazel 
Alisin şayiıa.n n müştereken mutasar
rd oldukla.r.r Pangaltıda Poyraz ''e ka 
ya sokaklarında Yai\'i 1 atik ,.e cerit23, 
2:), 63 numaralı muknddema arsa el • 
yevm 2!), 26 numarah 'ki bap dUkkü .. 

nr müşternil b:r bap kargir aparhman 
hükmen izale)i şuyu Ziımnında açık ar 
tınna ile satıh.ta çikarılmıştrr. 

1 - l\fezkür Apartiman zemin ve 
bodrum katlan hariç olmak ü1.ere beş 
katlıdır. 1, 2, 3, 4 niicü katlarda üçer 
dörder odalı olm:ık ÜU!re iki daireyi 
mutevidir. Beşinci katta dört odalı 
bir daire. bir odah aynca bir daire, 
büyük bir taraça , .e çamaşirlik mahal· 
H me,·cuttur. 

aliktrik, terkos. haYa gazı tesisatı
nı dahi ha,·Jdir. 

2 - Gayrı menkulu mezkürün kry· 
meti 25507 liradır. halen ipotek ve 
hacz.i yoktur. . 

3 - Tapuca müseccel \'e gayri mü .. 
sec:cel hak sahrpferi evrakj nıüspitele
rile tarihi ilandan itibaren yiğir:mi 
gün 7..arfm-da satış memuruna müra

caat etmeleri JazI1JT1dır. aksi halde 
gayrj müseccel hak sah":pleri satış be-1 
delinin paylaşmasından hariç tutu • 
lurlar. 
4 - Müzayedeye iştirak edebilmek için 

1'amamına 12000 Ura kıymet tak
dir edilen Bugaziçin'de ispanya n Ki
ıiko solakında eski 12 - 12 Mü: 12 
l\lü. yeni 26 - 29 Numaralarla mu • 
rakkam sırf mülk iki bap ha.nenin ta• 
mamı açık art.rrmrya vaz edilmi olup 
9 - 1 - 932 'J'arihinde şartnamesi di
vanhaneye talik edilerek 2:l - 1 - 32 
tarihine m.Usadü Pazartesi günü saat 
14 ten 16 ya kadar İstanbul 4 üncü 
icra dairesinde açık artırma ile satı .. 
lacaktır. Artırmaya iştfrak 'ç.in yüzde 
yedi teminat alınır, Müterakim ,·ergi
ler ile belediye resimler.j \'akıf icreri 
müşterJye aittir. lcra ve !iflas kanunu• 
nun 119 uncu madde.sine tedikan hak
lan tapu sicillerile sabit olmıyan ipo
tekli alacaklılar la diğer alakadara • 
nm ve irtifak hakkı sahiperJ bu hakla• 
rını n husu He faiz ve masarif e dair 
olan iddialarını fütn tarihinden ıitiba· 
ren yirmi gün içinde evrakı mU~bite
IerHe l:Uımdır. 

Aksihalde haklan tapu sicillerile 
sabit olmayanlar satr-ş bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Alfı.l,ndar
lann ;şbu m.addei kanuniye ahkrımı -
na göre te\'fiki hareket etmeleri ve da• 
ha fazla mahimat almak istiyenlerin 
931 - 326 dosya numarasile memuri· 
yetimize müracaa.tlan ilan olunur. 

(2235) 

yüzde yedi buçuk pey akçesi depo ed1- ---------------
Jeceldir, Kütahya asliye mahkemesinden: 

5 _ Gayrj menkulu me?Jkiiriin ta- ırntahyanm Hamidi)·c mahallesin• 
rmımj kıymeti mubamminesini geçtiği den katip kızı Sıddıka Tarafından ko
takdirde Z7 _ kanunsani _ 932 t.ari· casr olup elyevm ikametgahı meçhUI 

Pazarcı4c Nahıyesinden turuncu Kör 
hine musadif çarşamba günü saat 15 
t 16 k d "h ıes· · k 1 k Rüstem oğlu Şemsettin efendi aleyhi· en ya a ar t a ı ıcra ı rnaca ·• ne ikame olunan boşanma davasının 
tır. . icra kılmmakta olan muhakemede 

6 - İhalesi üstüne kılınan zat be-l iliınen yapılan 1'ebliğata ragmen gel-
deli müzayedeyi beş gün zarfında te-1 memi;? ve bir ,·ekilde göndermemiş ol· 
diyeye mecburdur. Aksitakdirde iha· masina btnaen hakkrnda \'erilen ğı •

1 Je fesh ,.e bundan mütevellit zarar ve yap kararınm ilanen febligina karar 
ziyan ve faiz andan tazmin ettdrilir. verilmiş olmagla 28 _ 12 - 921 Cu -

:Fazla malum1lt almak isteyenler martesi günü saat onda mahkemede 
931 - 19:3 numaralı do yasında şart- hazır bulunması aksi taktirde muamt-
narnesi her kese açıktır. lei mütcbakiyenin gıyaben rü) et ' 'e 

talip olanların tarihi mc.z.kiirde karara rnpt edilecegi 'feblig malrami-
müracaatlan ilan olunur. (2232) na kaim olmak üzere n;m olunur •. (67. 

bindeki mahalli mahsusunda icra edi· 
lecektir. Tnliplcrin şartnamesini gör
mek i~in komisyona müracaat -
lan ve İ:. tirak için de vakti mua.yye • 
runde hazır bulunmalar.r. ~164) (4557) 

ZAYILER 

Nuruosmaniycde Şeref Efendi so
kağında 44 No da k:tin trikotaj fabri· 
kasının haiz olduğu 7 - 11 - 929 tı· 
rih ve 1576 arnmaralr Tesviki Sanayi 
ruhsatnamesini zaye) lt>diğimdcn ye • 
mLini çrkartac.ağrmdan e kisinin hük· 
mü olmadığı Hfm olunur. 

Talısin /bralıim 

§ Kadıköy mal rnüdürlüğinden 

29100 numra :ile almakta olduğum 
maaşrmm cüzdanile beratı ,.e nüfue 
tezkerem \e mehürüm za)i olmuştur. 

Yeni i alinaca!;rından eskisinin ta.. 
rih i1nndan itibaren hükümleri olrn·t· 
yacağını ilan ·derim. (2239) 

lleşU.taş Kılınç Ali mahcillesi ç.,, 
nar S. N 19 tekaüt l üzbaJı Osrtıan 

1 LAN 
Beloğlundn ı~·'ııaı caddesinde 

290 N. da. ı.,uğnnta , .e Pasiaha.neci-

likle must.eğı:il TURKUV AZ l\luvessi• 
sesinin S;hibi ALEKSANDIR BORIÇ 
Ef. in Konkordato talebile Yuku bu • 

la.n mürncaati İstanbul ticra itiraz 
mercii alisince nazari ıitibare al;narak 
iki ay muhlet \'eıildiğinden meikur 

muessiseden alacaği olan alacaklila • 
rin icra ve iflas K. nun 283 inci marl
desi mucibince tarihi ilandna itibaren 

(20) gun içinde nlncaldaıini bilcumle 

vesaiki ile Galafada Merkez Rihtim 
haninda :; - 6 N. lu yazıhanede mu· 
kim Iiömiser \'e aYU:lrnt Hüsc)in Hüs• 
nü Beye bildirerek krut ettirmeleri ve 
hilafina areket edenlerin konkordato 
müzakresinden hariç bırakilacaklari 

ve keza icra ve iflas K. nun 232 inci 
maddesi fikrai ahires·ne tevfL'<an ilmn· 
kordato teklifini mu1..a:kerc etmek uz
re Alacaklilarin 2 Şt"BOT 932 T. 11e 

musadif Sali gunu S \ AT 14 te malml
li meikurda Köm· er \ e A' ·ukat Hii~· 
nU Bey nezdinde toplanmalari ve top 

lanmağa telaıddurn eden 10 gü.n zar • 
finda le.saikleri tctki \ ede-bilecekleri 
ilan olunur. 



ark Malt Hulisası !~~~::~a~::n~ 
lerını kuvvetlendirlt 

Ba mOıklll zamanlarda paranızı abea hediyelerle israf et
meyiniz, Doatlannıza tercihen, mevcudiyeti ve istimali hergOn 
aarf ettikleri kuneti hafifletecek, evlerini gOzellqtirecek 

feyler takdim ediniz 

Bu h edlyelerl 
Teslsab Ektrlldye T8rk Anonim tlrktl 

S ATIE 
Size Beyoğlu, Beyazıt, Kadık&y, Oıklldar ve BOyllkadadaki 

5 mağzasında veresiye verilecektir • lstanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Jandarma ihtiyacı için pazarlıkla mllbayaaaı ilAn edilen iki ilA 
iç bin kllo vazelinin pazarlığı 'I/-12-931 pazar gOnil uat 11 de 
intaç edilecektir. Taliplerin muayyen g&nde on bire kadar Ge
likpapdaki komisyonumuza mOracaatlan. (4563) 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayınız -1 ıstanbul Belediyesi llAnları 1 

Kaçak etleri ihbar edenlere ikramiye 
1 - Muhterem lstanbul halkana : 
SoD gO.nlerde şehirde kaçak suretile bazı etlerin ithal edile

rek şurada burada satılmakta olduğu ıCSrillmeldedir. 
Muayeneaiz kesilen bu etlerde ıarboa ve verem hutahğı mev· 

cut olması muhtemeldir. Halkımızın mubafazai sıhhati için bu gi
bi etleri almaması ve yememesi lilzumu ilin olunur. 

2 - Haçak et kesildiğini Ye satıldığını ihbar edenlere ikra
miye verilecektir. lbbann Belediye reis muavinlerine, Belediye ik
t«ı~.t müdllrlilğtıae, Kaymakamlıklara, Nahiye mlldilrlerine, teftit 
heyeli mlidOrlüğOne yapılması ilin olunur. (4560) 

Balat l?elediye atelyesinde mevcut hurda demir edevat 
24 - 12 • 931 perşembe g(inü mahallen bilmUzayede satılacaktır. 

falip olan arın mezktir atelyeye mOracaatlan. (4559) 

Cerrah ı .şa, Haseki, Beyoğlu, Emrazı zübreviye hutanelerile 
Kimyabanc için )Uzumu olan eczayı tıbbiye ve kimyeviye pazar· 
hkla alınacağından pazarbta ittirak için 3502 lirabk teminat li· 
zımdır. Bu teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsa· 
liye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hllldk
metçe muteber tanıDIDJf bankalardan getirilecek teminat mektu
bu ile olur. Bu ıekilde teminat makbuz veya mektubu ile 

24 • 12 • 931 pertembe gnnn saat on bete kadar Daimi Encll· 
mene mllracaat edilmelidir. Ezca listelerini ve ıartnameyi g&rmek 
için her gOn LeYazım mBdürltlğBne mllracaat edilebilir. (4481) 

TASHiH 
Dnnk& nuahamııda Belediyeye ait 4235 No lı illnın Beyoğlu 

Ye Fatih faturalarındaki tarihler yanht çıkmlfbr. Doiruau 24-12·931 
Ye 24-12-931 dir taıbib ederil. 

öksürenlere: KATRAN Hakkı EkreJO 
Btlyllk kıymetli bir Dereke halısı Sandal bedesteninde 

SEYRISEF AIN 
.Merkez acentası: Galata köprü başı 8. 2362 
Şube A. Sirkeci Mllhllrdar zade han 2. 2740 

Trabzon Poataaı 
(KARADENiZ) 24 klnunu

evvel Perşembe 17 de. 

Merain Poataaı 

(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

25 Klnunevvel Cuma 1 O da 
Galata Rıhtımından kalkarlar. 

22 Klnunuevvelden itibaren 
Haydarpaıa Kadık&y hattının 

2 numarah seferi Perıembe, 

Cume, Pazar gOnleriai takip 

eden gece yapılacak Ye 59 

numarala seferi de Perıembe, 
Cuma pazar gtınleri icra olu• 

nacaktır. Bundan hariç giln· 
lerde bu seferler yapılmaz. 

Yalnız Cuma gllnleri Ada
lar hatbnm 3,13 ve 10,14 nu
marah ıefeıleri 25 kAnanevvel
den itibaren yapdnuyacakbr. 

25 Klnunevvelden itibaren 

Haydarpaıa Kadık6y hatbnm 
38 ve 37 numaralı seferleri 

yalnıs Cuma gilnleri 24 Ye 
23 numaralı seferleri de kq 
mevlİmi mOddetince her p 
yapllmıyaeakbr. 

gOnn akpmı Sirkeciden hare
ketle ( Zonpldak, Inebola, 
Samıan, Ordu, Giru1111, Tnb
zon, Silrmene Ye Rize ) ye 

ıtdecektir. 
F ola tafsilat için Sirkeci, 

Y elkend hanmdaki ac:eateli
;me mlracaat. Tel. 21515 

,~VAKiT ............. 
Adrea ı lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon ı YaD işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 24370. 

oablP kutusu ı 46. 
~ 

• Telgr11f ı lsunbul Vakıt. 
w 

Abone .. rtlanı 

1 3 6 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Hariçte - 800 J 450 2700 

Han p..U.nmım 

Aylık 
Kanıt 

.. 

Sıan 
San ti mı 

Resmi 
10 Kş. 
20" 

Hususi 
12,SO Kt-
25 

Kaçak llln '8rtl•nmız ı 

1 2 3 4 1·10 Defahk 
30 SO 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
Rt için bir defa mec'--anendir. 

R - 4 sabn geçen illnlıann fazla 
saun için :; kuruş zammolunur 

teşhir olunuyor 

1 Devlet Demlryolları Uanl&rı J 
Haydarpqa gar bnfeai ile bahçe Ye mOıtemilltı ve li ...... 

nhtımmdaki 26 numarab baraka dahil olduğu halde bir .,.. 
mOddetle yeniden ve aleni milzayede ile kiralanacaktır. Talip ol.O
lana 30.12-931 tarihine mOudif çaqamba gllnO saat 15 te Hat' 
darpap iıletme mnfettiıliğinde hazır bulunmaları llzımdır, f r 
liplerin Haydarpaıa gar mOdOriyetinden alacaklan prtnamel ... 
15 kuruıluk pul yapııtuarak imzalarile mOzayedeye iftirak e~ 
llzere 500 lira teminat akçeıile yevmi mezk6rda ham bulun.., 
lan illa olunur. (4564) 

Devlet, lzmir ve Şark batlanncla bulunan 79 hurda maldlll 
Ye 78 hurda vagondan kırdınlmak auretiJe çıkarılacak demiri~ 
Deriace ve Eakitehirde bulunan takriben 1300 - 1600 ton b1lf'I""' 
demirin kapah zarfla mlzayedesi 16 ikinci Kinan 1932 C.....,. 
teai gibıil saat 15 te Ankara'da idare Merkezinde yapıla~ 
br. Tafsillt Ankara ve Ha,darpqa Yemelerinde ikifer lirlf' 
•blan ıartnamelerde yuıbchr. (4418) 

Kütahya Viliyetinden: 
-Villyet Sıhhiye daireli için Bet yllz lirahk Neusalvenan m&W 

yaası 13 KAaunuani 932 ÇAl'famba gOnil uat 15 te ihale ecld' 
mek kere alenen mOnakauya konulmuftur • 

NeualYenanm muhammen bedeli beher santigramı 1,75 ..r
kurut qtaz paradır. Talip olanlann mezk6r gOn ve aaatte 3 
lira depozit9 akçelerile VUJ.ııt D.UOI encUmenine mOracaa 
ilan olunur. <4489) 

1 3. K. O. SA. AL Ko. dan 

Bergama'cla balUDaD kıtaat hay· 
vanatmm ihtiyacı için 150,000 
kilo uman aleni mbaka•7a ko
nulmUfbar. ihale tarihi 10-1-9!2 
puar gllatl saat 15 lir. Taliplerin 
ıartnameyi girmek &zere latan
bal ve Berg•m• utm alma ko
miayonlarma her gOn mUnakaaaya 
iftirak edeceklerin de teminab 
maYakkatelerile birlikte ihale ta
rihinde Berıama aatm alma ko
miayonuna mOracaatlan. (643) 

(4435) 
• • • 

T aahhUdlnU ifa edem iyen mll
teahbit nam ve he•bma iki yllz 
bin aetre aeytml renkte elbiae
lik bez kapalı zarfla mlnakasa
J• koamUfbu'. ihalesi 10 Kinu
nuaani 932 pazar gtlnil aaat 15 
tir. Taltplerin tartnameıini ve 
nlmansini g&rmek için her ,on 
mllaakasaya iftirak edeceklerin 
de ihale tarihinde teklif ve te
minab muYakkate makbuzlarile 
birlikte Ankara merkez •ba al
ma komisyonuna milracaatlan. 

(644) (4436) 
• • • 

K. O. ve t. inci Fırkanm bul
gur ihtiyacı tlçe aynlmak ve ay• 
n ayn ıartnamelerde olmak llze
re aleni mOnakua ile ubn ah
nacakbr. lbaleıi 6·11.Klaun·932 
tarih ça11amba gllntı saat 15 te 
komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin tartnamelerini almak 
tlzere her gOn ve mllnakuaaına 
iıtirak edeceklerin de vakti mu
ayyeninde komİlyonumuza mll-
racaatlan. (645) (4437) 

• • • 

Klnun 931 dir. TaUplerin 
meyi aörmek bere Jstanb111 .. 
mitteki F. 23 SA. Komlayon.-_. 
sUn 'e mUnakauya iftirak edeC":. 
rin de teklif mektuplan ve 819 
temlınatlarite ihale tarilıhıde 
fırka 23 satım alma komisye 
mtlracaatlan. (6.17) (4387) ... ~ 

K. O. ve Birlnd fırka 
yacı tçla pazarlıkla merdhnek 
caktlr. ihalesi 23 -12-931 tadla 
pmba gtintl saat 16 da k 
muzda yapl]acaktır. Taliplerill 
D&lllt8İlli almak bere her ıtD " 
zarhta ittirak edeceklerin de_~ 
mu,,,_. kommyonamuza •~ 
atlan. (6551 ("97) 

• • • 
K. O. ve birinci fırka 

için miiteahhit namma ve 
nohut pu:arl*1a a.1._.cakta'. 
29 - 12 - 931 tarih salı gtid 
de komisyonummda yapla~ 
]iplerin pı1naınesini almd 
her g1ln pazarbja i§tJrak 
de vakti muayyende k·ımnilırfOJ...,.., 
mtlra.eaatlan. (669) (4551) 

• • • 
Birind fııb hayvanatı 

için kapak zarfla ot mubaya& 
eeldir. lbaleei 13 - 1 - 932 
ba stlnil -.at 16 da kMnllA'ftl_..~ 
yapılacaktır. Taliplerin 
n:l almak tizere her gün ve _...., 
mna iftirak edeceklerin de...
yeninde temJaat ve teklif 
komiByonulllGza mtiraeaatıaı"t : 

• • • 
K. 0. DWl dört aybk Gll 

kapalı mrfla münakasaya._. 
lhaleai 18 - 1 - 932 ta~ 
tesi günü aaat 15 te komis 
yapılacaktır. Taliplerin P 
almak kere her gün ve 
na iftirak edeceklerin ele 
yeninde teminat ve teklif 
kom187onumua müracaat 


