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Haftada 3 defa 12 sayıfa 
V AKIT Pazar, Sah, Perşembe günleri 

j2 Sayıf a olarak intişar eder 

14 lactl Yıl No. 4692 /dar~ telefonu: Kinunaani (1 inci ay) 1951 ı.mı 

DiVANI HARP KARARI ANKARADA 
Divanı harp ~aran Mccllıe veriliyor 

Karar tastik olunmadan 
tefhim edilmiyecek 

Borçlar makavel-1 

75milyonlukhata 
var mı, yok mu? 
Fethi B. ne eliyor , iddia 
aablbi Hflaeybı Hhnfl B. 

ne eliyor? 
Uşşaki zade ailesi 

Önümüzdeki Cumartesi günü yeni bir 
arupun divanı harpte muhakelerine 

baılanacaktır 

Ailenin menıei - Istanbul ' kolu -
Eyipteki ev - Heıap etmiye ael· 

mez ..... Siyah delik 
Ankara 28 - Şeyh Eut Ef. Mene

men divanı harbinde müdafaasını &er· -2- Yuaa ı Halit~ 
dederken ••Beni çapulculardan değil En usaJı: hatıralarnndu, fakat ilk cnadelerht saman ile kil tllıa1 kl1' 
fakat ytiksek sınıflara mensup mürit- iüdne niepetle epeyce azun bir mnafe fdbardan mlrekkep tahantl .bsolli-
Jerimden sonınuz !,. demişti. ile ayn lan, UçUnctisilnli anlatacaftm. ni takip etml1erek yahtm b.J•tdeee-

Esat Ef. nln Erenköyündeki köşkü- Yahm malwldeme olarak bir nebze atim ki ba ailenin blr una Jmln 11"-
ne daimi surette gelenler tesbit edilmiş ilemin tarihini icmal edeyim: llp te orada yalnız hahnhlda lfUple 
tir. bunlann isimleri şudur: Utpklzade... Evet, ta TGrklilj'Un başlayınca Helvacıade Uftftln•ı tap. 

Anadolu kavağı imamı Hacı Muhit· ıöbetlnden, kanpluıız, bulanıksız ha· makta denm etmekle bel'Uer ... ara 
tin, Mustafa. 'Oskildar mektebi mual- lis Tirk kanından, ta Uff&ktaa gel· 811lda Ulf&khlar- Uff8kldar.., d~ 
Jimlerlnden Hafız Omer, lokantacı Ah- Şefik B. Fethi & 'dik. O Upktan ki ben ona aaaktan Afi yadedlle ~ile nihayet, Uflakblar •• 
duJlah, Suadiye camii civannda evkaf Pariste Os lan itillfaame- lam. Uzaktan diyorum ve buna derken n.nından pet ki~tlk bir mtafe De •T· 
mUtekaitlerinden Tahsin, Vahdettin -.ı 1• 1 ..... ~anlr borldrt f 1 hl hicabnndu kızanyor ft azabımdan nlan Ul§Bldzadeler aannlle a111ıına1ı;. 

• ıu mza an .. aen Ti1 yen n a ey ne --n. 
in üçüncü kansı Nımet H. halen Da· r .

1 
lavranıoyrum. Dinyanın dirt aeunu ta 11-.. mem(fler. 

rendeli Mevlüt Ef. nin nikahı alhn· a m,'. Y~~ .1iralık bir yanlıı rakam llA· dolqınaia fırsat balan. merak n te- Fakat bir uman, hatta o ....... 
dadır. Aksaray hatibi hafız ldriş, E· ~e ~uıld~~• .. hakkıada günlerdenberl bir ceeaU. arzularını diyar diyar dolaştı· ben phldf oldum, lnnlr n haft!Wahl 
renköyfinde mukim Çukur han sahibi ~ r d.onup dolaşıyor. Bu haberin ran ben, heniiı kanıaua membaıaa, ta belki bitin Tlrldyenla n btlylk in
Yusuf, Kozyatağı imamı Nuri, hafız hır ha~ıka.t o~dafunu kabul etmek e- fQr&akta U§f&ka kadar gitmete n'klt b tiearetcthı bUtln ATI11pa wrs lırlll 
Hayri, Yeni cami hatibi ,.e Süleyma- pey mUşktildür. (75) milyon liralık bulamadım. Buau itiraf ederkea ba iıi de en ytbek mlllltatı alu llbft pe. 
niye hafızı Kütübü Ef. Galata müftisi Y~nlışhğ~n nereden, ~i. esastan çık· rafm yanma ko,acak bir mazeret hu· derimin hah tlcaretaltneef ldL J1atta 
Recep, hoca Ahmet, (Eski Erenköy tıgı hen~z maJQın ~Jclir. Hesaplar· lamı7onam. Up eldatu halde Glrdeeln. Kala· 

roto -Vıkıt· istasyonunda tuhafiyeci) hafız Hata, da 75 mılyon liralık bır yanlış yapıl· Utpktaa gelen bu aflenin daiıwa Ut nıa, Demlrdıdn teıphlan hemen ki· 
..,. &el 10D mah•eme c:eltuinde {Alt rarafı 6 ıncı sayıfııdı ] dığı bundan birkaç ay evel Maliye Ve- şaldzade ismini tqlm&IDIJ oldatunu milea bu n l~n lflerdl n mn resmi 

Tıp Fakültesi ihti 1afı hal edildi 

Tevfik Rece B. yeni reis 
Bu yerinde karar 

ek edııetle 
DarllfOnun Tıp faklJteai riya-

1eti meaeleai nihmyet dOa tama· 
•• balledilmiıtir. D Yan saat 
15 buçukta toplanmıt ve intiha 
bın icra11 ıek i ile rey adetJeı 
hakkında :rap fakaJte1inden re 
lea ikinci tezkere okuumuttor 
lhmdan sonra bail mOnakapb 
olma" faldlffeaia gattercliji Tc\ 
fik Recep B. ile SOreyya Ali B 
0-.iade diYanın reyine mlracaa 
oltlDmilfhlr. Neticede Dfftlld. 
bulanan (14) azadan (11) iniı 
T emk Recep Beye (2) ainia Sfi 
reyya Ali beye rey verdiji, bfı 

Gazi Hz. 
Dün lzmude mütead· 

dit yerleri ziyaret 
ettifer 

lzmir, 29 A.A) - ReWcüm
hur Hazret eri bugün ıaat 15 
te Yillyet makamını tqrıf et
lliitlerdir. MOteakiben belediye 
daireliae, mOstahkem mnki 
lcamandanJıj'ına Ye Cilmburiyet 
Halk hrkasına gitmitlerdir. 
ViliJet ve belediyede mahalli 
itler hakkında maJQmıt ve 
izahat almııfar, fırka merke· 
zinde azaJarJa hrka niıamna· 
•eai •e teşkilAb alakadar eden 
•enuJar Ozerinde uzun müd· 
det konutmuşlardır. 

Uğradıkları yerlerde kendi
lerini 1i5rmek i•tiyen halk b0-
'8k kalabalıklar halinde çı· 
lr.11ca1a kadar bekJemiıler ve 
hararetle alk11famı1Jardll'. Gazi 
Ha. aaat 21 de dairelerine av· 
det bu)armatlardır. 

ittifaka yakın bir 
YeriJmi .... 

kAletine ihbar edilmJftir. 75 milyon söylemefe lüzum yok. Aall ailenin i• lmaaı: Hehaeııadt iitL Hlll söd• 
hrahk bir yanlışhğm vuku bulduğunu mi: Helvacııade. U"8kJn vaktile en mUn ön indedir, Parlein 188 aaa•I 
Maliye Vekiletine haber veren zat, biiyük ticaretlerinden birini tqkil e- eergieinde altın mad&IJ& için •erllea 
şimdi Ankarada ticaretle meşgul olan den Jıelncı1ıfın en büyük oeafına ma· tehadetnıawde ba _... ıarl.P bir i•· 
Maliye Nezareti dtlyunu umumiye ve. Uk olan Helntızadeler 7alaıl buaüla ll ile: 
•uamelUı n.ıkdtt · ' • .- iltmf19nılı Nfka itler .-nHa ~..U •* ade HÜMJfll lfiloll Beydir. MI..._ bltsl*ta .. M,e Mr liln· Ot,. riir"7G 

HUaeyin HU.ti B. 'ba meeele Jtak. ki lfpl ederlerdL UfP)an • eılkl :n Andolaaaa bir~ yerlertMe of;t11 
landa diyor ki: ea -.sıa allelerüula biri ola DeJn (Lürfen ıayıfa)l ~Yirtnlı) 

"- Evet böyle bir mtıneaatim ftl'· ..-:mı--=--s:a:ı=:ıı:mı::m ... _._._ __ lllİlll_-=ı_-=ıııillım:-~~--.ı.-

[Alt mah 6 ıncı .. ,ı.cta J 
- -

Bilyük miisabakamız 
R• ıim 96ndırme. -mllddeti bir 
kt!• ~une 1cecle .. n tlflyet billUJOP 

ite Kemal Refıp B. de kantli 

Talha 8. in damadı "yazı-
lari ben yazmadım,, diyor 
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ğu gibi lımirde de aile isimleri hemen sı bir çıkmaun içinde münferit bir ev 
klmilen denecek raddede ecdadın san- idi. Öyle tahmin ediyorum ki bugün Fa 
at ve ticaretinden alınmıştır. ~alepçi tih parkında tayyare şheitleri abldeai· 
7..adeler, lplikçizadeJer, Umoncuzade- nin bulunduğu sahayı işgal ederdi. 
ler ve saire daha salim bir Türkçe ile inşaat bitinceye kadar o civarda sel 
5alepçi o~lları. lplikçilerinkiler, Lİ· petçilerden Z.Jrefe giden caddede hir 
monculann gil diye Jiadedilmeğe baş- konakta oturuyorduk. S.pe~l•r- 811 
hyarak nihayet son şekillerini almış- iaim hala mevcut mu, ~pe~iltr Ula 
lardır. orada •ıdırlar? .. ~a~ kere onlann ö· 

Btiyük pederimin elinde ticaretgı\hr ntlnde uzun U7.Un tema!ola ile kendhni 
öyle büyük bir ehemmiyet almış Ye iş· unutmuştum. 
(erine i7le bir vüs'at gelmiş ki dairei Benim bu konağTn tenha bir tara· 
i.._fqa dalla ırenls bir ıemin ver· randa dadımla beraber itJııl ettiğimi 
1lltk lda Jstaabulda bir ıube açma.ta bil· ndam vardı, ıre bu odaaın, bilmnwj 
lllU• •lriilmil§, ye bu şube sermayesi neden, tavanında aneak bir ha~ 11facak 
le Mr&ber babama, Hacı Halil Efendi kadar karanbk, kortnınt bir delttl ur 
Jll nrll.U1o dr. 

l§te Uşşaktaa lzmire sarkan Helva Zaten timdi odamdan ziyade bu de-
madeleria bir kolu ela bijyük habanun liği ıö~o111M, hatta ben ta tewllü· 
ea btiylk ofla olan babaınla lstanba dü1adee beri kudWne maleden, emlİ· 
la gelmiş oluyor ve ben, baba•rn ü~ ço ren, büyüten, bir dakika terketmiyen, 
C'llliqndan en kü~iitij, ailenin bu kolu ~nralan bana hiktye ettaderine sör-. 
Jltaalm1a azandrkun Mnn. lstanbul- bana ait ~mqırlan ,...karken bir ,.... 
.. doi'ayorum. temalm içine beni anp Ul'lllahya?M 

e,,fipte Balcılar yoka§Unda.. Bir Çat gölU havalfslnden getirdiği asalt 
bre büyüklerimden biri beni ta o?aya t.vfiku mrtraa bağhyan bu dadıyı •• 
kadar götürerek: "bte doğduğun ev .• ,, hatıralarımın arasında göremlyoraa 

lzmirde 
C. H. F. kongre•I hitam 

buldu 
Jzmir, 29 (A.A)- lzmir meb'

nıa V•sıf Beyin riyasetinde bir 
mlddettenberi i~tima etmekte 
olD Clmltariyet Halk fırkuı 
villyet konrreai mesaiıine hitam 
wenniftir. BftyOk kongreye gire
cek murahhaılar intihap olun•ut· 
tur. Vl11f Bey tuanndan kazıt 
heyeti murabaaalan ıerefine 
lzmirpalaata bir 6ğle ziyafeti 
•erilec:ektir. 

inkılap yoJundan 
geri danülemez 
Gut Hz. J:nnir natlranda diye ~rmf~tJ. O zaman eski, siyah- Gülfidan dadının menklbelerini .... tiJl• dediler: 

1--. cephesiJe, yıkılmat& nahktın eonraclu •inledim. - Ar~ar, ,..,,.,. Wı-a 
alrta• bu ev hAla orada mıdır, hat- Oh ı Ba tnaaın tliyah d•llfi.. hr lllr1üıWlc 1.auml,.lllere 
ta BJiibün Bal~la~ y~kuşu hala o iaim Bir zaman oldu kt beft ıettnln ••~ 6lr ,., d.ellll11«t»IU0 Onlar 
le d11Tuyor mu· bılmıyorum. ayyen bir saatinde a1&ftlrdnn, n ,_ f:r:::.~.;'.:,!,'11:!, = g~ 

Banda :ne kadar q,man kaldık, onu Jerimi aear a~ınaz derhal o delffe be- tirecııd oltınlann takip ede. 
da bUJaiyorum: Her h~ld.e. pe~ az kal· kardım. ~Dadnnrn ~ aeancla yana• ettim üfUıruwU aala ınS.tı· 
... oJacaiız k~ asıl ·~ımı.ıın ınp.sı ta· knr hfr kandilin tit?ek dyqjle nmllH it ıl~. Koıu11ılorı· 
riWa• kadaı= a~lenln kiracı o~arak ika· g'5rtirdtim ki de1ikte11 Mrtbirini takip e mız mlUait değUıe o kanunla. 
~nı tefk.il •den ~"tçilerde kft. d k tfi 1.. ri _ ..... , 11 L- n tadU ederiz. YalÜ kanun . . ·ı ı ere • r u P P na ft .. r" e, ·~ gapanz. En nilaaget lüzum la Jmaakta l'eçen ılk 11enelen bı t ta \at ıb· 1 -ı.. • L k& tik ka .L ""'~ 

• Yit& e llff erınl fHlV11NPll• e u• pe llNCuU• ..,.r• f16rirN/c bu 
• •e.tıyorum. · ,_ ~ ...... J_ .. _ -A-

T 11 .. d_ .. --a.·h ta .b. 
1 

~Ok, ancak Qc bet a1tnt ho111nda, .. .,_ ,..., ,.llw• leoklM pko-
~e u umun en ~d rı 1 0 a- da111e1klar fnl;or, "°"ra, inlerine 111ka ralc luddinılz~ 11Drilmdte 

:alk aılece 1284 senesı . nıaı~~ttur. ~u rıya tırmanıyor, blribf rtne dolanarak, alt1 ln«ldüt dtM-,,lz .• 
"1dCt demek oluyor kı huıu~... yok, blriblrine sanlarak- Ve bu inlf ~wt • • • 
.. Msabı yapmamak daha doıru olur. 2 J buk .. ki 1 " tamam.. Menemen divanı harbi aon 

1 ird l . b b E .. L_ vY e ea • oıayor on a irtica maı:nanlarr h-a.a..nda Dl e.n ge ınee a amı yu!K MV ~ y 1 L.... __. 
a.....ıı '"-bi k lbt te ··11 . 5ef'mt'k mtimkttn olmuyor. a nrs .,.. ilk karamu vudiil bir ura--"' ee_, onun a mayu enn- • il ı 

Fırtn1ad.:f n aonra 
lzmir ve civannda ıid· 

detli yajnıurlar 

S- fırtmadan ••• ZoQIUldak 
limanuııa f ecl balı 

lzmir, 28 - On beş ;:· .ldtnbeı-i iz. 
mir ve Menenıen civarında yafan )N.ti· 

murlar bu ıece jidddlel 1iftit-. 
Sular Mtnemen yolu ür.eridneki bir 

kısım hatlarla daf kulübelerini baa
nuıtır. t ·i kulübe yrkıtmış' ·• Civar 
daf lara fazJaşiJe kar yt.jıyor. 

Cedis P11 ta§mıo i~c. de esaılı tah· 
ribat npmamı,tır • 

Yağan yağmurlardan lzmirde bir 
ev ~ökmüş •e Ahmet Beyin km Atiye 
8. afrr surette ya~lanmıştır. Mani
sa OV&8l göl halini almııtır. 

BA~l~:Estr.._..: 

Memur maaıJarı 

Veni bQt9ede indirllmiy•-.:. 
Ankara, 28 - MaliJe Vekili • 

encümenine yeni bü~ede yapıla~~ 
dilli ile htil.ılmetin noktai JlaP'..;. 
b:ldirdi. Yeni btitçedek' u.rıaf 
lan araanda m~.nurlar i~ln ~ 
bir karar yoktur. Yeni bütçede. ~.A 
meaai niıbetleri ualtılacak yefPP·_ 
ftridatta husule «eleeelı: tenalıaSS ~ 
şı masraf ta azaltılarak muvazelll 
ınin etmefe matllftqr. 

Sinema ve filimler 
Teni bir IArıhe hazırlenmakttl' 

Ankara, 28 - Memlekelt 
ıeleeek filimlerin inkıllp p'I' 
lerine, içtimai nziyetimize u1"' 
ve bilhaua çocuklarua terbi'I' 
sine hadim olacak fiHmlerl ~ 
ren mOeueaelerin daha fıdJ 
mllaaadeye maıhariyett l"8 bt 
k6mefçe bir kanan it,.._ br 
:arlanmaktadır. 

Tiyatro " ıiaemalarüa bt 
k6met Ye belediyeJ• tanfllcld 
muhalif namlarla " mm.adda 
memurlarla cibı,.t ..... .,,, 
perin birer memar, batta laer 
ıiain bir memur tuaı.1u1 ~ 
ıili mllhDm olıcalc .... Wr u
tatbilci dttfGnllmelctedlr. 

Maliye müf cttitleri 
• 

__ 1, J" d 0 d h 1 b&tttn vöcudhii •nan bir titnme e da zmir muhitinden bütün 
• ara- azım ır. • a a sonra •· ı:-ı rt ı k •;.J.. ı memlekete hitap eden bu mfl. Balıkeeirde ii i rij11 devam eden 

b. ld b. · d 1 ak'- r.n e m apryora111, -nr on an ·~· _ . ..ı. 
n ea ıt ? ~. ır ış . • amr ? m wın maktan korkarak yorpnnnr ~kiJo- hlm ekleri hlJmeyls kJ, iu.h yafmurlardan sonra aah gecesi ,ehrln KONGREDE VERGiLER RAKJiP" 
llJade bır fıkır ve hlS adamı ıdl. Zama "Dad , dty h -'-·--.ıı.. f . Te tefıfre hac:et nr J'ftıdırT ortasmdıuı ıe~en dere tatmıft BaJıke- DAKI TADiLATI BlTIRDILEll 

da -"' tahs"l · · · kil ruıın, ı .... , e a,, ... ~ ... m, a Türk ialulibı hiç bir ki 
~ y,..& .. ne •. zeını~ın•. teş ~ Irat J.J.uımda bir tıkanıklık var Jd se . d. ,_ j•r..-d h.,.. sir onsı ade' göl haline gelm!ştir. O- Anka- 29 ( • "') - Mal'- m~ 
iıl• aarp ve acem haanlanle l§ltal eclıl ""& nın ınuıe, .,.. m~ uag. dalt" M d ·- Ao~ v• :- 6.& 
-'- h .. k "k baL-- simin ~kmuma mlnl oluyor. Ya~a st tellkkilerine kanşntaz. Fa· Ti 1 an ıra köyünden Halaca kY· ti.-Jeıi kongresi arazi •e ftl0sekk91 ... 
_,., enuz çoeu ı en unoının ya· d ..ı ... k t hl bir 1'Bkit a•--ı. ytine kadar olan araıi ova Manch""' ~ ı,,.,. · ·~ f ·-ıı · d - yorpnı ~oram. • everan ,, .... a• • ( 111 .anıae "" • • ~ ve ~nç ftrıileıindeki tadilatı b"" 
... da hacca catmı~ .a~110» e8alııya ~ ug; .,.m ediyor. Ve tiiJle basan örtönerelıı, neleriJlde tUrk Jllllletinl din Yakup kUylerfnin arazisi Umilen su miştir. Kazanç kanununda Japılall f1 
Ja§lla&Sln~~ '!'esnev• ı e, • ız oaru ba1&n bir c:aaret hamll9ile baktıkta• n ,eriat namma lqilfalere a1t1t1..:ı.l k~lmıştır. Bu köylerle muha· dili.ta söre takdir ulüiJeti mtinteı' 
ile fazla ulf etı husule gelnuş. onlann .n ı1....ı rl 1 L- k Lir ti- teslim etmek ietiyenlertn, hl- ltnat lresılnü,ıtr. •murlardan almaralı: muh .... uf -

hı .k 1 · 1ı d. · • •--- fi i t a1 •nra ;:r•ne •- e • -ın:rara uı l&fet •rduŞt naJDi1e Aaadola! _.. " 
te 1 e en en uunı --nu a ~ ıı e dal i~lnde kbnbllir ne katlar samalb ,,. lflrlll eaen Y~11,an Uktrl• 8IVAS YOLUNDA ...... ~ c:ıtu•.rı..... -·u"'"'.-n-..... , .... _ • 
sevk~t~lş idi. Ha.bamın Eyüpte eski bir belki J>e8 dıık'lka. belkt saatlerce ~pını rine yardrmn kunetler ya- Ankara, 29 (A.A.) - Şiddetli kar· lw•aeajı bl1' l\eyıte Yerilmişttr. -P 
mahıbbi vardı kı l\lehmet Bey namm· panlana ealhtan eoara ,eyh d~n Ka)'Berf~en Srvasa gitmekte olan 21anç beyannamelerine tabi nttikellefl' 
da nkur, asil, kibar, her suretle wnuh- yorum. Sa.it isyanını, .oara Ain ... bi_ r marşandız treni Yıldıı istasyo_nu r'in icara mlstenit vergı·Ierinde bun.,-
tereın bir zat idi. I•te Eyu··pıe ikamete • iha;ret bir s8n eee&Pet _..,l te h• kavetini uyandırmalanna ~ 

v 1 ~-. h ..aı.ae u " ıh t .. _,,_ M h t •- . ıfe Sıvas arasında kara saplanmış iM sonra icar hatlertnln ..akaelmesl "' kls olan bu olacak. Ben doğunca ha· na an a.u •• m saman ep 5u .q ." lh aye utn-9 e lfte çel.C' efe lnlr1anl ..._ Mah 111 hld. ~v. f 
baıaıa --k derin hislerle talfs et. dtllti kapattılar, O aman hıç kımH N1• Men•mende Jelil irti~ 18!,..r. a ıseye tutulaeak ba suretle heJUnanM ve:~ 

- k f t dl ki b k rk 1 · · · ltaml ba7f&tıaı kaldınnalanna da lelar mütntl•rlle klft miktarda amele U.yetlerln önüne g4)stleeektir. Af" 
~ muhibbinin kucağına verilmiıim, eş e me 

0 0 0 
çan ıçın nıtiaade edlleınudL Edilme alndetllmiftir. Hattın yarm a~ılaca- terglsinde irateıı arazi veJSiden •' 

blajıına o ezan okumuı ve parJIUliaıı la~an hir frilyük haetalığın •iftarı io ır.l§ttr " edllrnfyeeektir. .. lrnlt edilmektedir. aa edilecektir. 1' 
-..aklanma ı..tuarak bua: Mlh· ...,. Kanun kunetile bu yolda JSTANBULDA 
illet Halit Ziyaeddin ismini verıniş. Dört raornda: tik hutalık. ridenler dalma ezilecektir. Dti• ruath:ınenln tat.mini çıkmamı" F k !Ad k 

SoaıaJarı bu zatı cöıidiim; o haki· Halit Zi,,.: Uffolci -~ Jc:ap ederse yeal kananlar ,... Jııa l .. 1r-ma kadar sUn-U l'ermiş k~r CV a C anun 
pılacaktır. Ve en nihayet Ga· _,.. _,. ,. 29 Is' 

lllltell, •-,.atıDın •lvi1tt n Jaalı.IJe- si Hs. nin ~ a~k bir liun Jllltmuuıtır. Ankara, - F evkallde a 
M IWd bir nur ile panldar cibi münev- Cenup J.udutlarında ne ll7ltdlkleri ıtbl: "ltlnnı KaadUll ruathanlllinin verdiği ma- .. aıde tatbik oluna«k kan"' 
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B.6da ...._ lmlakluma maneYl ra Ovaluda bir talu• ,_, WbftJer • filph.U olarak bllmwt Jlllm lınmıfbr. 
lılr .- 1'11•11'" ..._. mff'ut bir lntmıftrr. pllr. Haric ve ta yinlt ri Bilha11a, feYlrallde umıatar 

•• ... ......_ • Son hAdi1eye dair plea ••l ... ata Aalrara, 28 - Roma Mfareti da allkadır m~murlar halrkıad• 
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WlmlJor m ..... T O PDIUI Hazreti - insana ilemi mana demli za- tarar~. zapbma almak •w:eti!• ~ 
piria "Hqcii,, maile Mr clavan11 manmda münketif olur. Otomobi- tomobıh durdunnak kabıldı. , 
ytr(lım.i aLn zamar. ~:. olomoLi- lin mucidi de kafayı iyice tütsüle- aarhotla her halde bata çdıP' 
lha İcat olaucalma ifarettir... dikten tonra bu icada muvaffak ol iımdan emin idim. Ukiıı ~bff' 
· - Bu lklerinde lteni <!:.ha ziya ınuttur. durdurup ta ne 1apacaktım 7 ()il' 
ele kor;ı~un Kizmı Efendi.. Şoförümüzün ka•lince artık bü· yu terketmek lizrmıeliıord•· ~I' 

Yazan : HDıeyln Rahmi - açın . ... tün ilimlerin, icatların son fütuha· kat son • .J 1 Pe,iı.e, bir kurt ı~ 
. - Her kehmen ıarhotlugunun tını meyhanelerde aranıak icap edi takıbmt yanındaki ıeııç kadoJ- • 
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eannu emniyet edemıyorıun ben mam. Ben toförlülümü bilirim. çin. JOr. A • • • caktrk? 
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•• •• •• • • • • .T· •• • • ların pırı denek yaratık alır. U- . . ıeıın en tıtrıyor u . ~ 

y6kluğunu ıtıraf edelım. Sonra ka Edın:ıeJe kadar yurütGrüm. L! b·ı· . d·ı h. b. Artık Hacı Bektqı Vehnm sar- ı IAI bo 1 ak ·-•ir-
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lünecek ıey.. liye ıötür kifidir. ,. Bu reı#mdeld bac•lclatl riin ida.esine bırc.ktu.. Her kazaya - e 1 ıen e na Mfl ·:.,,, 
_ Nede~ - O korkma benim pirim hü· en m'/Stena•IP ve en gtbel beliya ıöz yumup aidiyorduk. Bi- Sardıyordum. O tekrar ed• 

K h . .dd . r . Jüktür. Bir teJ olmu.. buluvorum. ri arkamızda, diğeri önümüzde iki du: 
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ar mu. . . .. • - Hacı Bektatı Teli Hasretle-
1
m bili o hız ile sürmek beli .. Dur- O~un ruhunu nahuma ••_...-ilf 
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Diin Geceki Matbuat Balosu 
[ Gfbellilr Kraliçeai 

~ .. ide ti tireode 

Naıide H. 

l 

DQn Pariıe hırek•t etti 
Tlrka~azda yapılan .bir m~

aabak ueticeainde gliHllık kıralı· 
'eai pçilen Nqide ~affet .H. 
dünkl\ Semplon ekapre.aıle Pansc 
hareket etıııittir. Natıdc hanıma. 
eniştesi Yusuf . Kapa.ncı H. ve 
bUyUk hemıiresı Nadıde H. re
fakat etmektedir. Dnn Naşide 
hanımı ıörmek istiyeu .b}r ?>~· 
rakli kitlesi istasyona bırıkmııtı. 
Mamafi biriken halk geçen sene 
MObeccel H. Parise giderken 
tqyüııde bulunanlar kadar kala· 
balık değildi. Saat on beşt~ 
Naıide A. beraberinde pede11 
aileıi efradanda olduğu halde o
tomobille Sirkeciye geldi. Halkın 
araıından güç halle geçerek tre· 
ne biadj. Naşide H. trene bin· 
dikten sonra vagonun pencere• 
şiııe şelerek akrabası ve tanıdık-

.u IMile konuşmağa başladı. Bu 
_ ........ ..ı .. ...__ı_,.-ö·-tı-• .c>_ı, 1...l: T..-.. 

3aat on beşi yirmi geçe hareket 
etti. Natide H. malum olduğu 
üzere on gün vazifesine devam 
etmediği için muallimlikten istıfa 
etmiş sayılmıştır. Hükumete ye~i 
senelik tahsil ücretine mukabıl 
vermeğe mecbur olduğu ta~~i· 
nat avdetin.ien sonra kendısın· 
den a1ınacakbr. 

Matbuat balosu 
Dün sec• çok net'eli 

ve •amlmi geçti 
Dün gece lstanbul m~tbuat 

cemiyeti tarafından (Maksım) de 

"erilen balo, her sen~ 0~~u~ 
ıibi bu sene de, denılebılır,kı: 
mevsimin en samimi ve neş eh 
bir balosu olmuştur. 

Daha saat 10 dan itibercn da-
vc.tlıler birer ikiıer baloya

1 
gel: 

miye baflamışlardır- Saat 'J. yı 
"bulduğu ıaman Mıkıim ıalon~arı 
kibar Ye keıif bir meduv züm· 
reıile dolmuştur. 

Uayetliler ar11mda Şükrü Na· 
ili P•f•· Yali muavini F azh bey, 
Polis müdürü, Rus, Alman, A-
VUıturya konsolosları ve daha 
bir ~ok maruf ıevat bulunmakta 
idi. 

Balo sabaha kadar çok nct'e
li bir bava içinde geçmiş, ~alo· 
da muhtelif eğlenceler tertıp e-
~hnif, kotyonlar dağıtılmıf, ku· 
' alar çekilmiştir. 

Balo sabaha kadar tam ve sa· 
llliıni bir ahenk içinde devam 
•tıni9tir, 

Po iste : 

Kim uvdururor? 
iki oııua 1e"kif edildili 

hıbari yatandır 
Dtın bir gazete casuıl~kl.a 

~·~un iki kitinin te'fkif edıldı· 
:ını yazıyordu. Tahkikatımıza 
aıaran bunun aslı yoktur. 
Zabıta ve atili,~ mahafili böy· 

~ bir şeyden ademi malumat 
evan et111ekte4Jr:-

Ad tirede . 

Beraet ettiler 
Htpisan• ve tevkı11n• mudurle· 
rinin au9ıu olmıdtklırı ınl•!•ldı 

Vazifelerini :-;ui istimal etmekle 
maznun tevkifhane miidiirü Zi)a, ha· 
pisane müdürü Hali~. mües..<wsatr ce· 
zaiye müdürü .Kenan Beylerle baz1 

menıurJar hakkınd~ki d~l.~l lstanbul ! 
ajuceza mahkemesınde ctun sabah ne
ticelenmi~tir. Mahkeme, hütiin maz. 
nunların beraetine karar , .t>rmüıtir . 

Abdülha v Ef. 
Vaaz eın,ıınaa tefe'lvühıt 
maddııiuden muhakemeye 

ıweritdi 
Vaiz eımasında tefevvühat mahiye

tind.. bazı ~özleı· ~öyltndiği noktatnn· 
dan hakkında tahkiknt yapılan vaiz 
Abdülha,r Ef. hakkındaki tahkikat 
bitmistir. Muhakemesi için evrak ı~. 

tanbul ikinci ceza mahkemesine veril· 
miştir. önümüzdeki hafta içirıde mu
hılkemeye ha ,1anma8r kuvvetle muhte
meldir. 

* • * 
D ·ş tabibi mı, di~ 

dok toru n1u ? 
BEYOGLU SULH MAHJ{EMESfNDE 

DiKKATE ŞAYAN nrn DAVA 
UA~LADI 

Sıhhiye ,·ekaleti dfşçfJerfn ta hela la· 
rına ''diş doktoru,. unvanını yazmayıp 
(diş tabibi) yazmaları icap ettiğini J>iJ. 
dirdiği halde. huna muhalif hareket 
ettikleri kaydi)e iki dişçi aleyhine ıtçt· 
fan bir davayı, Beyoğlu bMnci sulh 
ceza mahkemesi tetkik etmektedir. 

Bu işe sız de şaşın ! 

Hani serbest ticnret 

Çimento trostu. kahve 
tröstü, tröıt .. tröıt.. 

tröst 1 

Çimento tröst ü te~kkül 
etti.. r (' t'İmento fabrika:-ı 
top attı. · 

Kahve trö ·tü meydana çı
kınca kahve fiyatları arttı. 

Yiyeceğe keeeğe dair piya
sada ne varı;n hep:d gittik<:e 
tröstle iyor. Ve tröstleştik· 
L'e fiyat)al' yükseliyor. Top· 
tan :!O kurusa :-;ahlan peynir 
lınkkaldnn Jl20 kuruı;n alını
'.\ or. Bu ınisalleı·i çı>ğaltrnak 
isterseniz bir hakimi dükkfı
mna uğran\·erin. bir de pi
yasayı dolaşın. Bunun en tıü 
yük sebebi ~ehirde hfıkim o
lan trl>stlerdir. 

Halbuki beledive bu i~te 
"nbest ticaret diye bir naime 
tutturmuş gidiyor. Ye ikt.!
. at müdüriyeti i~ esasına go
l":! bugünkü fiyatları yüksek 
bulmuyor. Bubniyabilir ve 
serbest ticaretten de bahse
der. Fakat hakikatte ortada 
ne i~ ne de tterbest ticaret 
me,•cuttur. Belediye i.iı~rin~ 
toz konduı·mak istemedfğı 
serbest ticareti temin için hiç 
olmazsa. hu tröstlerle mes· 
gul olmaJı, yahut daha kes· 
tirmesi l'lerhest ticaı·etin orta· 
dan kalktığı bu v..aınanda. f ~
kir halk kütleleri için heledt· 
ye meclisinden. ve yahut Da· 
hiliye Vekaletinden karar a
larak halk helediyecili~ne fi
len başla.malıdır. 

Her scy trijstleşirken ~t·t'· 
hest ticaretten bah~etmek. 
Bu i-:e !'Iİ1. de ::ıa~ın .... 

Biz de ıatahm! 

Nanızet nıenıurlar 

DaYa edilenler, Naruhayat lf. ve 
Fazıl Nedim B. dir. Vekflleri İrfan 
Emin B. mahkemede (memleketimir.de 
tabip kelimesinden ziyade doktor Un· 
'-anı şayidir. DoktQr denildiği ıaman. 
doktora jmtihanr nrek ,·eteıini kabıd 
ettir~rek usulen darlilfünundan dok
tor unvanınr istihsal eden kim~eler. Şimdiye kadar namıet memur• 
hatıra gelmez. Binaenaleyh. doktora lar pefin maaş alamıyorlardJ. 
vermıy~leri doRtor un,·anmı i~timal· Bunaan sonra Bareme abli olan 
den dolayı tecziye Uıınn gelirse, nadir 6Dtün namzet memurlar, diğ~f 
birkaç istisnadan sarfınazar, bUtQn ta· memurlar gibi maaşlannı pef111 
bipleri mahkemt>ye nrmek lbnn ge. alacaklardır. 
ı • D • t • , ttııttttMfetuq • .,.. .. p1,,..._....,.. ........ ,"' ,. .. ..,.. ...... UUMmll~M~I 
ır.,, emış ıı. dün bir katil davasına ait karar hıldl· 

Mahkeme bu hm~usta etıbba odasr til . t· 
• · ·r d "lf'' f 1 d · t'J ' mış ır. reısı 1 e ıu·u ?n~m em n n en ·~ ı a- Sirkicide kendisine hücum eden :t· 

ma karar \'ermıştır. rap lsmaili öldürmekle maznun (Dum-

12 sene serbest gezen bir lupınar) -.·aporund.a ~yfn J~z l\.fosta. 

hk ~ k· ) d fa, esbabı muhaffıfe de yedı tıuçuk se· 
ma um ya a an 1 ne hapse mahküm edilmiştiı-. 

334 senesinde Salim isminde bir ar- KOMONIS1'LİK MAZNUNU 
kadaşile birlikte iki kişiyi öl<lürdtiğii ~ALIH HAKKINDAKi TAHJ\l.KA1' 
kaydile muhakeme edHen Rı.za 101 :!'e· Komünistlik maddesinden tevkif o
ne hapse Salim idama nıahkum olmuı,. lunan Salih itıminde biı; hakkmdaki 
tu. Hüküm, kat'ileşmi~ Salim uıl- tahkikat adliyeye intikal etmi§tiı'. Müs 
mış, Rıza müebbet hapse konulmu~. fa. tantiklik. tahkikatı tamik edecektir. 
kat 33;; senesinde hapisaneden ka~ırn,.., Bunun davası lüzum görülürse ağır-
o zamandanbeıi izini kaybettirmeğe cezada muhakeme edilen komünistlt'· 

Belediyede_ 

Bütçe gelmediğ;nden 
lhtiıaı komısyonu toplanamıyor 

Belediye, şehrin imar ve tez· 
yini için ihtisas komisyonları tef· 
kil edecekti. Beş aylık bütçe 
henüz gelmediği için bu komis· 
yonlann tahsisatı da sarfedilme· 
mektedir. 

Belediye bütçenin tasdik edi
lerek gönderilmesini bir defa 
daha vekalete yazmıthr. 

* * * 
Zaro ARantn karısı 

Kocııı mıı, elmacutjı için ken· 
diıine bir ••Y verilmiyor 
Amerikada bulunan Zaro ağa

nın karısı belediyeye müracaat 
ederek kocasrnm birfümi, aylık-
larını istediğini yazmıştık. 

Belediye Zaro ağaya ~aaş 
değil ücret vermektedir. Ucret 
ise hizmet ifa edildiği takdirde 
verilmektedir. Zaro ağa aylar· 
danberi vazife görmediği için 
birikmif para11 yoktur. 

TabiatiJe karısına para verile· 

miyecektir. 
Neft ıindikıt Çubukluda 

depolar yapaoak 
Neft Sindikat gaz firketi be

lediye ile yeni bir mukavele yap
maktadır. Buna nazaran, şirket 
Çubukluda bUyOk gaz depoları 
yapacak, muayyen bir mUddet 
sonra bunları belediyeye terke· 
decektir. 

Bundan bafka belediyenin Çu • 
buklu gaz depolannı şirkete 
devretmek şeklide göriişUlmck
tcdir. 

Şehir meoliıi 
Şehir meclisinin pazar günkü 

içtima ruznamesi hazırlanmııtır. 
Bu içtimada 929 Hnesi hesaba .. 

-tı tetkik edil~c'ek, •ka1anç ve is· 
tihllk komisyonlarma aıa seçi· 
Jeeek, Açıkta bulunan memur· 
)ardan aciz ve iktidarsızhkları 
do1ayisile bir hizmete tayinleri 
mOmkUn olmıyan ~umurlar hak· 
kında bir karar verilecektir. 

C. H. F. 
Kongrenin sonuncu içtimaı 

bugfln aktedlliyor . 
Halk fırkasi vilayet kongresı 

bugün saat ikide sonuncu !çti
mamı yapacaktır. Bu içtimada 
liyiba ve nizamname encümen· 
!erinin raporlan okunacaktır. muvaffak olmuştur. rin davasile birleştirilecektir. 

Rıza aradan 1:? iki ~ne geçtikten Komünistlikten. ba!5ka te,·klf olu- Muhtelit mübcadelt de 
sonra Mersinde yakalanmış. Jandarma nan yoktur. ~ ri 
muhafa7.asında tekrar lstanbul hapi- BiR EBE MAHKEMEDK np,elin kere•tele 
sanesine iade edi1miştir. Son af ,.e te- Madam Sofi isminde bir ebe aleyhi- Türk • Yunan ınahkemesi dün 
cil kanununa göre 101 serıe Jtap$fn ya. ne Beyo#lunda mukim M. Fransuva ıekiz davaya bakmıtbr. Bunlardan 
rısı indirildiği cihetle Rızanın 50 sene tarafında• Jklnci cezada açılan dava- Mifel Jskirimi isminde bir rumun 
aytı ay daha haplsanede kalmun u. da müddeiumumi ebeye ceza istemiM.I Berutta vaz'ıyet edilen kereste· 
ıım gelmektedir. muhakeme karara kalmıştır. !erinin bedelf olarak istediği 

Laz ~·lustaf a, 7 buçuk M, Fransqva, kanst Madam Mıntina- 64700 liralık hOkfımetimiz aley-

hk ıd mn çocuğuna alan bu ebenin sonu d dd d'I · r 
~eneye ı:ıa um o u. iserde bıraJ<arak ölümüne ~ebep oJdu-1 hine açtıtı ava re e l mış ır. 

Jstanbul agU'ceza mahkemesınde tunu iddia ediyor. 1 Diğer davalar karara kalmıştır. _ ... __ ... ·---··-----···--••-••••n•••-----·--=•• a •••••-N••••••-1 Çizgilerle fikirler : Görünüşe Aldanmayın ! 

En güzel konserleri~ . batlan· 
v da sazlar akurt edıJır. Buna 
gıhcın ül ederiz, çUnkll bu karı-
ta anım b' b ... 

ki ktan en ıüzel ır a engın 
,, 1 b'l0 ri 
doiacaiJnı ı ı ı. 

En jUıel heykel en kaba taı 

parçasından çıkar. tecrübelerimiz 

bize bunu da bel~etmiıtir. 

GörünUılere aldanan, sabırsn~· 

lanan insanlar hayatın biltün 

ıözelliklerindcn mahrum olurlar. 

Ticaret ileminde 1 

Dünkü içtimada bulanuı1ıt 

Oda Kongreli 
Dün ilk içtimaını aktetti 

Ticaret odası senelik kongre· 
si dün saat 14 te aktedilmİftir. 
Kongreye şehrimizdeki tilccar· 
larm bir çoğu ile milli bankalar 

direktörleri iştirak etmiş ve ay· 
rıca Halk fırkası Istanbul teıki .. 
latma memur heyet reisi (Afyon 
meb'usu Ali), vali muavini Fazlı 
B. ler de müşahit ııf atile hazır 

bulunmutlardır. Celse Necip B. 
tarahndan açılmış ve riyuet di· 
vam intihabı yapıldıktan sonra 
kongrece hürmet ve tazim hissi· 
yatının telgraflarla Gazi Hz. ile 
Başvekil ismet Pş. Hz. ne ve sair 
makamab iliyeye ibliğı ittifakla 
kabul edilerek ruznameye gc· 
çilmiştir. Ruznamede bulunan 
bahkçılığımmn inkitafı Ye Jınai 
tedrisat hakkında ki rap,qrlar ev· 
vela okunmuş, bunlann tetkiki 
için iki encümen tetkfli karar• 
Jaştırılmıştrr. Yapılan intihapta 
Ahmet Muhtar, Burhan Danif, 
Hamdi, Ali Hüseyin, kimyager 
Halil, Fazh, Çarkçı mektebi mil· 
dürü Tahsin B. ler encOmenlere 
seçilmişlerdir. Bunu mllteakip 
kunduracılar cemiyetinin yerli 
kundura imalatının himayesi için 

hariçten gelen kunduralardan 
alınan gümrük resminin yfikael· 

tilmesini temenni eden raporu 
okunmuş, bunun da tetkiki Os-

man Nuri, lsmail Hakkı, Akif 
Sadrettin B. lerden mürekkep 

bir komisyona havale edilerek 
içtimaa nihayet verilmiıtir. Kon· 

grenin ikinci içtima günU bili· 
hare ilin edilecektir. 

Odalar kongresi 
lstanbul ticaret müdüriyeti 

mıntakası dahilinde bulunan 32 
ticaret odası kongresi Şubatın 
20 sinde toplanacaktır. Bunun 
için ~imdiden hazırlıklara bat· 
lanmıf ve Hakkı Nezihi B. tara
fından zirai sigorta hakkında bir 
rapor yaz ılmıştır. 

Adil bev geldi 
Komiserliği bugünlerde m Ult 

iradeye iktıran edecel' 

Kambiyo borsası komiserliği· 
ne tayin edilen Samsun meb'usu 

Adil bey dün şehrimize gelmiş· 
tir. Adil B. doğruca komiserlik 

dairesine gitmiş ve konsorsiyom 
reisini ziyaret ederek görüımüş 

hususi surette kambiyo itlerini 
tetkik etmiıtir. Adil beyin ko· 
miserliğe tayini bugünlerde ira· 

dei milliyeden çıkacağından mu

maileyh yarından itibaren reı· 
men yeni vazifesine baslıv.acaktır. 
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Yalnız ık Korkusu 
Y uan : Sadri Etem 

işe Kemal Rağıp 
Bey de karıştı Avrupada haftanın 

mühim maçı 
en 

İtalya milli takımı Fransızları 
(5-1) nasıl vendi? 



~(~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~7-VAKIT30 Kinun~ı~t931~ 

--~---------=-: ___________ _J ı• " Bu naul kitap ,, mlin-betile _ 
Seyrisef ain Hırs davası değil , harı davaıı 

Yazan : Kemal Cenap 
la '.l'a.lha ve Süreyya Beylerin telefon· l~te biz yirmi kişilik bir eksuiyet, 

lbaht41vintmdan malümattar etti- yirmi &enedeaberi f aktiUede buna l>en
ifn.iz Yazılarını dün Vakıt'ta okuduk· zer daha birçok yolsuzJukJardaa fo1a 
tan sonra Yine ve son defa söylemek yı, hüsnü istimal etmemni bildlğhniz 
16Zllınonu hissederek Vaktın ve muhte muhtariyeti flmiyemfzle ve şuurumaz
rena karUerfnin bu, hm değil, fakat la hareket ederek sid oradan !ektfk. 
~- nteflelesini biraz daha takip kin Siz yükaek dfltüneelerle hareket eden 
ıltufkAr sabırlannı suiistimal etmeme arkadaıJardan bJrinin çıkıp ta ha meş 

Merkez acantası: GıtıtA Köprü bı~ı 
il 2362 Şuhe acııntı-ı ~irkccide 

Mühurdur :.ı:adchanı bL 274() 

izıir sırat ıosıası 
(CÜMHURIYET) y!ıpuru l 

Şubat pazar 14,30 da 

Galata rahbmından kalkarak "'tisaade edilmesini rica ederim: hur kitap daYUDU ortaya atmUU8, si 
Bu davayı takip edenler ıördUler ki zin sarılmak istedjffniz riyuet cluası- lımire gidecek ve perşembe 

Şartnamesi dairesinde muhte
lifülcins 200 adet pülverizatör pa· 
zarlıkla mübayaa edilecektir. 

l'aJha Bey (imzamın bu vesile ile ga· le birleştirmek fstedfftniı anlqrhyor. sabahı gelecekti 
ıet41 rıiltunlannda ~ıkmasına ~vln· Hayır dostum, bendeniz böyle f!l!Yltre b r. ıil 
-"Üt) ve ben (bir zavallı) imifim. Dün· çok uzaktan bakanm. 

Tarihi ilandan itibaren 10 gün 
zarfında ihalei kat'iyyesi icra kılı
nacağından taliplerin şartnameyi 
almak Üzere şimdiden ve pazarlığa 
iştirak için de yevmi ihale olan 5-
Şubat-931 saat 15 te teklif edecek
leri fiyata nazaran yüzde 7,5 temi
nat akçeleri ile biı·Hkte Ankara lk
tısat vekaleti mübayaat komisyo
nuna müracaatları ilan olunur. 

kil ( Vakıt ) ta da (şimdi de kendisi >'; * " 1 Defterdarlık ilanları f 
"lakine bitifik bir künüde den veren .Efkiln umamJyemlli bu kadar ~e- • 
hir arkadaşın . .' mı.) diyor. lşte bütün tin sözlerden sonra tatmin etmefi bir § KIRALIK DCKKA r -
davanm mahiyetini meydana koyan ve borç addetliyorum. Darülfünuna" 'fıp No 148 n· . ı s hl . 
dofumunda Amil olan ahlAkf cihet! fakUlteabe itimat ediniz. Orada Türk • ' IVftO)O U 1 ll• 
Garp ilim müessese1eril)de hazan bir tababetinJn şerefini bilen ve buna f>ez. ye müzesi aftı, seneJik ki• 
k1lnıttye ınülhak olmak •e fakat o kür li 'ftieat eden ~ok kıymetli varlıklar. ve ra~ı 126 1 k" 1 ak . 
ısüye inkişaf şeraiti vermiş olan mU· her türlü mahrumiyetlere rajınen bü- '· ıra, ıra am (,. 
~isey~ karşı hürmetkar ol~ak üzere tün ~arül~.ün~nda lH wztfelerini ta- ftlk arUırma 8-Şubal-93 l 
bır değil hatta birçok profesorler bolu mamıle mudnk unsurlar vardır. Emin pazar 15 D ı d 1 k ta (~1-
nur. Fakat bunlar ilme hfirmet eder- olmalıdır ki talim heyetJ arasına men e ter ar 1 
ler ve bu sayede yine ilmin nerine hlz fi tesirler yapan anasrnn ginniş ohna- f6ti). 
~et eden bir müfit te~riki •nal_ •e sı.' yalnı~ blıde g3rülmUt bir it değil. ~· K f R " LIK • ı> S , _ N 
bızzat mesaili ilmiye meydana gehr. dır. Efkarı umumiyemize bu hususta ~ı ·" .-ı h .~ ı o. 
Hayır Talah Beyfendi kitniinüz yok aUkQn l'trecek İ•tithi.tta bulunayım: 2, S::ı Kemer altı ~okağı, 

tur. Siz. fizyoloji kürsüsüne mülhak (La science mHicale et • nlear • tı Keman'· h il · B . 
bir miiderrissiniz. mi Tıp ve kıymeti) namUe 192.~ te •ün ~eş ma 8 esı, e,J• 
. !alha Beye müderrislik pa~esi ~e~- t~ ir bir e~rde fU kaydi gördUm: Pa- oğlu, sağ tarafı Kemer altı 

eihıni teklif ettiğim zaman muşarunı- mıte fennı tedavf dafresfne intiha, e- cad 1 . k ~ ·k t 

leyhin bu iti yalnız başına ve ~üıtakil dfldifi zaman Profnör Hayem tedris t esı ar 8SI \'ev e.paşa 
ıen yapamıyacafına emindim. öyle tae edecett dersten btr kelime bile bilmt- ham sol tarafı A vram Leon 
ni~in teklif ettim? Çtinkü bu mm, İn· yorma,r 1927 de mUnte,ır (La for- Er h" . .. k 
sana para kazandırmıyan çetin bir ou mation du mldecin en Eeurope et aux · lllOSJ cephtSI ynkse 
be olduğundan buna rajbet eden kim· Etats Unts • Avrupada n Amerika kaJdırımifc çeviriJnıiŞ e~ki 
se ~ıkmıyor. Talha Bey de benim ka- hüktlmatr müttehfde8fnde hekim yetiş- ~lali , b . b' O 
dar yaşını. başını almış bulunuyor. meal) nam eserin, müellifi Amerika U• ı ye şu esı masmın 15 
!t~ndfılne bu unvanın tevcihinde, kendi lemasından Abraham Flexner, kitabın arşm arsası fic sene mfid• 
sıni eskisi ıribi ilmi _ve ida~i ~on~rol.~m da diyor ki (MüderrUılik payelerini de 1 · . . • , k · 
altında idare edeceğimi du9ünmüstum. arkadaşlannın himayesinde değil. fa· t e kır,tya \Jerılece tır. 
F_akat öyle olma_dı. m~d~~~islik payesi- kat hakiki kıymetlerinden alanlara Senelık kir; Si 480 lira, ki ... 
nı alınca, o l;~mm hıldıgım babacan vermelldiı·, Gayri kablli içtinap suret- • 1 . , ·~ 
Talha Beye bir ::;eyler oldu. ~arü!.fti- te, hiçbir faki.ilte yoktur ki noksan ol- ra amak açık arUırmQ 2J 
nun sakfı altında bana en fecı zulum- ma81n.) ~ubat !13i pazar t5 Defter-
leri reva görmeğe ve tamantile müsta· * * ,.. • ' \J 

kil fdani umurıı ba~Jadl ki bunun ne· ı .. te aziz kariler sız' ıe-ı ka,. ,, .. d darlık la ( ~1-t 2). 
t . . d t d . . b" y ' .u :r ,,un en ~ K f R l C ,. ,. A' ıcesm e e rısat sa . ım u· mecradan beri işgal eden böyle bir hars dal'astnı, ~ :ı Lf K t ~ KK N No. 
~Bil§ oldu. Talha Bey, bu h11rekatını bir dedikodu zannetmeyiniz. Bu b'"t'" K d · 

(8Ureyya ·.~asim Beyler) z.timresinin, dünyada mevcut bir çırpıamadı~ k~ :: 197,. araU~USlafapaşa ea -
rakınt~yı zı.~üze~r eden saır _yoısu:ı· nun ademi mevcudıy ti kuvvet den, desı, Beyazıt maliallesf, to• 
laklarıle mutenzın tutarak layık ol- fakat n ancak bir aaf ... ridir. · d 
tnadr&.m tira.ni !'!ine devam ederken e- K l C paue f feJalJye hanı ahm 3• s• · ema enap ., 
lime bu meşhur kitap geçerse artık bu dır.) Senelik kırası 2.10 lira 
hale gelen bir insanda melek olmak ih yeni neşri vat k. 
tbbati kalmıyacağr kolayca tahmin edl ıralamak açık arttırma 22 

.. 
Erzak ve levazımı saıre 

münakasası 
Yüksek orman ınektehı rektörlüğünden: 

Büyük derede yükıek orman mektebi ile orman ameliyat mek
tebinin mayıs 1931 gayesine kadar bakiye erzak ve levazımı sa-

ire ibtiyacatı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur.Talip
ler flrfnamelerini g6rmek üzere her gün ve münakasaya i'tirak 
için de ye•mİ ihale olan 4 Şubat 931 tarihine müsadif çarıamba 
günü saat 14 de defterdarlık binası dahilinde müessesatı iktisa
diye komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

1 Jandarma imalathanesi ilanatı 1 
. 9<.JOO adet ekme~ tor.bası ve 6938 adet arka çantası kap,alı 

zarfla mubayaa olunacaktar. ihale günü 4-2-931 çarıamba olup 
saat onda arka çantası ve saat 14 te ekmek torbau jandarma 

imalAthuesinde ihale edilecektir. Şartname imalithaneden verilir. 
Taliplerin teminatJartnın beraberlerinde gelmeleri Jhımdır. 

ıstanbuı Belediyesi ııanıarı ---==--lebilir. Haileyi yan~ında kesmek için nııı'l•nrl• eıı·ne · Şub:ıt-93 ', pazar ı 5 De~ 
h11, belki biraz müstacel. hareketi yap· UU il U U le d J k ( ~J. '"') latanbul Belediyesinden: Bedeli keşfi 1000 liradan ibaret 
tım. Ta1ha Beyfendiye arkadaşça mü· r ar 1 ta 1 O • olan SOJeyman Nazif B. merhumun kabri pazarlıkla yaphrılacak-
rataat etmediğimin "'ebebi çok basit· Şair Temk Abdurabman B. in tır. Taliplerin ke,if evrakını ve şartnameyi görmek için hergUn 
tir: Ü" tıene evvel ve bu sene vaki 0 • enfes bir fİİr mecmuuıdır. M. 111. . ı•tın •itme heyıtı 

!I G ki 1 ı't6nlıl'ı pazarlık için de 75 lira teminat akçesi ve fen iıleri müdürlü· lan tecavtizatr ffliyenin tekerrürtin ençlere v~ şiir mera ı arma 
nteydan ve imkan vermemek ic;in ! taYsiye ederir. Muallim Abme1 ğilnden alacakları ehliyet vesikasile beraber 5-2-931 per,embe 

:;: • ıı: H n k .. ü h · fi 43 •- 3• K. O. SA. AL. KO. DAN: gUnU saet on beşe kadar levazım müdürlüğüne müracaatlan. 81 ~pan~ y~ı ~- ~te~~tum~b~ımrl~·•--~-~----~-~~------------• 
Bu ac:ı, fakat sineye sekmlt bulun- ruttur. _ _ _ _ uıe UOOO kilo kuru Uıüm ihale.si lstanbul belediyesinden: Aksaray yangın yerinde 14 üncü 

duğum vakıalardan ~onra Talha Bey- Sultanalım.t Sllllı Malık.me.i IJu. lii/21931 de saat 15 tedlr. Taliplerin adada 370.2, 132 ve 113 harita numaralı arsalar arasında 78,72 
fendiye efkin umumıyt kar,ısında hl- kuk hdktmliğlnden: ~rtname ve numuneyi görmek üHre metro murabbaı yüzsüz arsanın metro murabbama 250 kuru, 
tap ediyorum: . . Müddei Ali Riza efendi ile müddea her &'iin öğleden eneJ mUnakaaaya kıymet takdir olunarak satılmak için alAkadarlarm arasında açık 

Tenzou seven bir ınsanı söylet~ek aleyh VangeJ Efendi arasnıda mite. ittirak i~i de yevmi ihalede tekllfna· 
1"etburiyetinde bıraktınız şa mf'8 ul ke\rvin 2'l2 Jlra 43 kurut alatak dava- emlerile :omisyonurrıuıa mftracaat- m&sayedeye ko,.muttur. Talip)erin şartnameyi görmek için her-
hendenfz değilim. . sının cnri muhakemesinde VangeJ E- ları. giln levazım müdfirlüj'üne müzayedeye girmek için 15 lira t~-

llayatı ilmiyeme İ:jtirak etmemış 01• fendinin ikametgahı meçhal olmaana minat akçeaile ihale günü olan 26 - 2 - tı31 perşembe günü ıaat 
dufunuz için belki bilmezsiniz:. y~zımı mebni ilanen tebligat icrasına karar•• Tirkl,,. /ı Bankoaı Umum MUdilr· on bqe kadar encümeni daimiye müracaatları. 
Okuınak lfltfonda bulunan karıım~n af rllerek 2411.1931 tarihinde ıntlddeaahy. lüiWıden: 
fına dehalet ederek söylireyim kı d:ı· hanın it'abet etmemeıııi haeebile muamt Memura ihtiyacımız olmadığından Jatanbul belediyesinden: Beher metro murabbaına 250 kuruş 
ha otuz sene evvelinden beri ne~redıl· Jeli gıyap kararının dahi ıo gün nttid- 19al aenesi :ıarfında yeni memur •~ kıymet takdir olunan Aksaray yangm yerinde 12 inci adada 
11\iş olan Türkçe eserlerimden başka. detle ilanen teblittnt karar •erilmif ıtajiyer olarak ili~ kJmse almmryank· 505, 500, 494, 496, 480, 481, 482, 526 harita numaralı arsalar 
hendenize beynelmilel bir tanışıklı~ ve ve muhakemede 28ı :?9:ll tarihine 8lÜ· tır. Alakadarların \"akit kaybetmtl'e· 129,21 metro murabbaı arsaya ihale gününde talip çıkmadığın· 
ren garp ilmi mahfellerinde tehlıgat ~dlf cumarte~i günü saa.t 14 dt talik rine mndan ,•erilm•mek üzere il:in o- dan iba.e müddeti 5-2-931 perşembe günUne temdit ediJmiş ol-
"e birçok ilim mecmualarnda kıjtlk· kıhnnu~ olduğundan bilitiraz Ye•mi lunur. . duiuadan taliplerin fartnameyi görmek için hergün levazım mü-
ler ve etütler yapılmasına ıtebeP olan meıkurda mükemeye gelmedij1 taJc. ---·-------
lleşriyatıma mukabil zatı aliniz benim dirde usulün 403 ve 405 inci maddele- Pigongo müdürliJ6ünden: dürlilğtıne müzayedeye girmek için 25 lira teminat akçelerile 
kine bir ralatı rüyetle biti,ik hulduj'u rl mucibince bilahare mahkemeye ka· Tayyare ~emiyeti ~,uabatı. için.~ir se mezkur günde saat on beşe kadar encDmeni daimiye mOra-
llQı Yerde ne ile, ve hangi eserinizle o- bul edilmiyeceii n müdd•inin iddia- ~elfk kırtasıye muba)aa edıl~eaın.d~ıı caatlarL 
~~a~ 16t~n ~yler m~~b? ~b~ ft ~rarey~m~ na~i~ıta~blipo~~~~m~yak~lerıılei~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
8 nız. sını b. 1 "k•- "1 k. nusani t . c 

unun cevabını ben söyJiyeyim: derin lmkılu<'ağı ilin olunur. !r ı u: ·J anu . cumar e.~ı ı:tM E Ek k b 
lt baıan bir stiktlt. \e sonra da bt>n. Zft --::-~RUJ .. BALOSU ı .) Kte: bat "rin .. dd l'k t, me ' gaz, enzi n ve 
"&Ilı Öyle mi 'falha Be:rfendi?.. . e:ıa şua ı~ . mus,·e e ı . ye 

Ye,· • t d k" .: habe'i bum :-ıubıımı 19 uncu pcrştmlıe :tkşnnı tehyizlik kağıt tabettırileceğinden taba 
d ını gaze e e ı musn . ıuuhte~enı :\fak~im ~alonlannda icra edi- 1 1 ı b t Ü " • •• k 

a. kestyonım, üst tarafı da Cnkülte Jecek ~e mev~irol~ en mükemmel _ haJ~u ta ip ola.ta~ arın m~~.~ !'~~~~ g ü~u saı re mu na asası 
lftecJi~fnde cerevan edecektir. olma$ına itin• edı len {.\lask Ruıı ma-:ı- ~t ı:; te pıyanıo . u ur uırun e m e 

• keli h:ılo.sunun i.sdhıaraunıı ~tmıli kt!r- şekkil tayyue cemıyeti mühayaat ku 
Su·· d tı "li m·ı 1· ıe de,·am olunmıktadı.r_. misyonuna ınüracaatleri. ni · reyya beyfendi, biraz a za a · 

~•le konuşalım: Meşhur kitabın mu· G • b d · ı·ı k J • • k t 
.. hilleri Türkt'ede az bulunan J~tdah· aVTI mu a 1 er ta '"Olfl ... ıvrne . 

l'lnın ecnebi fekJinde muhafaza edil· f · 
~olıııasmdan dolayı muahaze edil· ! koı11isyonunddn: 
len ~ 8fa de söylüyorsunuz. Şu cfimle·ı Yunanı'stında müaakkafat Garbi Trakyada mal terketmit Gayri 
tri sız de, her kes te okusun: (l!.n ~t· ı 
la& btıt unfque olan hayattrr) . (Zenl·ı -b dil TOrklerden mahna mahallen kıynıet takdir ettirmek 

bQdfaUt substance nın kimyevi .. ) (olan f ~t~ a Jarle talimatnameye gire bu auretle kıymet takdiri talebe 
ıs ıyea ~ · • 9'!11 t ih' k d '-bl n un Ptincipe dynamique in~pa· kk 1u arazi aabiplennin mbayet 10 Şubat ;, ar me a ar 

tta,· ~-ile birleştirilmesinden ... ) Beyfen ha 
1 ~t -ak ye weNikle biuat veya vehilleri vaııta•ile &bnbul 

"'" fr k ., buna aı e... . . . ı s.,,~1 çeıu birer ıetılah mıdır. GaJatada Daniip han1nda takdarı kıymet komısyoouna müracat an-

Istanbul Ziraat rniidiir-rnektebi 
1 iiğ·Li ndeıı: 

1931 seneıi gayesine kadar mektebe muktezi 12 k ı d 
ibaret ekmek, et ve muhtelif erzakla gaz ben · a ~m 

2
e
5
n 

9 1 . . ' zın ve saıre 
Şubat 3 tarıbıne müsadif çarşamba günü saat 14 te ihaleleri 
icra kıhnmak fizerc kapalı zarf usulile a .. k 
k ı t · yn ayrı muna asaya onu muı ur. 

Taliplcrih ıeraiti münakasayı anlamak . . h . •k · · k · · . ıçın er gün ve mlt-n asaya ıftira ıçın dahı yevmi ihalede Defte d 1 k b' d 
U 1 · d" - r ar ı ınasın a 

m e11eaab ktısa ıye Mubayaat komisyonun - ti a muracaa arı. 



Sihbi 90 derecelik limon, portakal, turunç çiçeklerinden istihzar edilmiftir. Loıyonlara hakiki yasemin, menekşe, !eylik, zilnbül, unutma beni, gUzel lstanbul 
kokuları haftalarca sabittir. Deposu lıtanbul Eminönü No: 47 ailelere kilo ile açıktan sablır. Şişeleri 35, 50, 85, 120 kuruştur. 
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KART AL - ANADOLU 
Yüksek mukavemette Sun'i Portland çimentosu 

Ratıp usul ile çahşan en asri fabrika 
93 metre tulünde devvar fmn 

Malın mütecaniıiyet• temin edilmiıtir 
Yunus çimentosunun fevkalade mukave-
meti, kalıpların derhal sökülmesine 

müsaittir. 
Fiatı 

lstanbul için - çuval bedeli hariç • 
vagonda veya mavu11ada teslim TONU 

26 1 /2 liradır. 
Çuval bedeli aynca ahmr. 

ANADOLU Çil\tENTOLARI TÜRK ANONiM 
ŞiRKETi 

Fabrikası: Kartal • Telefpn 9 Ye 10 

Riyaziye ve San~at Rehberi 
l\1ühendis Ahmet Şevki 

Ri! 3.ıil: İyede kullaıı ıl.rn bilılmum düsturlm bine kadar 3detleri.n murabba. miktp 
ve cezirleri logaritınekr 'c sanayide kullanılan dListurlar -.·e~aire)i muhtevidir. 
iki forması çıkmışor .. \nkara caddeeinde Remzi kitaphanesinde catılmaktadır. 

~ EYİ BİR VALİDE 
) E\ladının .;i hha•ini du~ünen, her 
! · hangi bir nıhlltım:lık sebebile zaif 

duşduğiınü goren, bu münasebet· 
le kan51z kaJan, işlihasız bulunan 
çocukluına litir lezzetli ve mu
k~mnıel bir kuvvet il~cı olan 

enoferratos1 

vermelidir . Htr tc:uınrde b~ 

ih:ı;;;;::~~~~llçaylı~ 1ç!ni ustame amyon müzaye e 
!.çJ:s;~~ ıc!::\!~:.:ı::.zı· ~·un! lstanbul ziraat mektebi müdürlü .. 
•...••••... ·•·•·•···•·••••· ..., .. d Para kazanmak ister misiniz?- gun en; 

Taksitle her nevi efY& satmak surctile Halk ı d k . 1 b ı z· k b0 d t o.ta" ayda 90 liradan fazla kızanabiJirsini:ı. a ı a iin stan u ıraat me tc •n e mevcu ve m 
9· 12 arasında müracaat. (3) mel bir adet kamyon 25-Şupat-931 tarihine mUsadif çarfal'lbl 

Istabul 4 üncü V.akıfhanda Unyon günü ıaat 14 te ihale edilmek üzere aleni müzayedeye kon~ 
• Koltesrıa~ muttur. . . 

. Tecrtibelı Muha11p- Malt, tica· Taliplerin kamyonu görmek için mezkur mektebe ve ıeraıti 
ra ve sınat muamelata ve bazı ecnebt - d · 1 ak .. k · ti' k · · d · 'h lede 
lisanlarına vakıf. Gazete idaresine M. G. muzaye eyı an am ve muna asaya ış ra ıçm e yevı ı a 
tnhtında müraca:u. (6) Defterdarlık binasında Müeısisati Iktaaadiye mübayaat komisJO" 

Askerliğini bitirmi~ - bir genç nuna müracaatlan. 

mağ•za veya müesseselerden birinde ça- f rnge (CZ!I ıtgpnt!lrı·ı·e "OYUD . S!lhı·o . erı·ne 
lışmak arzusundadır. Her işi yıpar. Sir· bLU - U U U U a Bil il 
keci Fllibe kll'aathanesi sahibi Moiz Koyun ve keçilerin kelebek hastalığı irin hüki'iımet tarafmdaJJ 
Efendi vasıtuile Jü1 Meşulım. l l D 7 

ma ettiri en iıtofa.jin hayvan sahiplerine, ecza depolanna ve 
Bir hanım aramyor - Salonu- zanelere ucuz olarak satılmaktadır. On koyun için beher kutu•U • 

muz için bir berber hanıma ihtiyaç vtr- kuruıtur. Selimiyede Yüksek Baytar mektebinde Distofajin inıa 
dır. C

4
), rxuruosmaniye Bizim berber hanesine müracaat etdilmeıi. 

sirkecide san::~~a~a~~~ında ip- Saf-ılık- b-U-1,-y-u1 '_k_a_r_S_a........._ __ , 
Jile ticaretile müşteğil iken halen ika-
metgahı meçhul bulunan Kigam Ar- 1 b [ E ı · E 'd . J 
manak Manukyan efendiye. lSfan U mVQ I' )'.fam l areSlnae 

latanbul ikinci icra memurluğun- Ah l Ed, b [ D t M h 
dan: me zp eye ı'a ma uazzez 8" 

Osmanlı bank88rna terhin eylediği
niz dört balya iplik mukabilnde istik· 
raz eylediğiniz 132 İngiliz lirası 17 ~
lin 1 pene ile 7 şubta m tarihli ta:lh. 
hüdatname mucibince on iki adet ls
tanbul umum sigorta şirketi ve yirmi 
adet İstanbul Tünel tahvili ve 32 adet 
Istanbul rektum tahvHi ve 5 adet Türk 
tütün rejisi hissese senedatı ve 2 adet 
VilJede Paris tah-rili ve 10 adet Osman 
h bankasr hisse senedatı, 19 adet kre- . 
di Fonsiye Ejipsiyen tahvili ve 10 adet 
İstanbul şehremaneti tahvili ve 4 a
det Türk istikraz tahvili ve 45 adet 
Türk düyunu muvahhide tahvilıitı ve 
3 adet te kredi Anglo sigotiş amalga
matet Korpereyşin Limited hisse sene
datı ve 10 adet adi Anglo skotişa mal
gamatat kırporiyein limtet hisse sene
datı ki ceman 172 adet tahvilat ve his
se senedatr rehin mukabilinde matlubu 
bulunan (6975) Türk lirası (78) kuru· 
şun hululü vade tarihi olan 9 teşrinie· 
vel 930 tarihinden itibaren maafaiz 
ve masarif ve ücreti vekalet menkul 
rehin paraya çevrilmesi suretile tah
siliııi talep eylemiş ve talebi vaki üze-

nımzn istikraz eyledikleri mebaliğ mukabi" 
linde idaremiz uhdesinde vef aen mefIJla 
bulunan Şehzadebaşznda [(alenderhane ma11 

haUesinde 16 mart şehitleri caddesinde 1 
harita numaralı arsa satzl1ktır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~-~~~~~~~·~ ri~m~~lnhl~n~ranp~lm~ 1 Devlet dem lryolları 116.nları 1 suretinde tanzim kılınan ödeme emri 

IYJezkür arsanın sağz 16 mart $ehitleri cad" 
desi, solu cami sokağz, arkası medrese ve iİ" 
nü de meydan ile mahdut olup musadc · 1k bit 
kıt'a çap mucibince 622 metro yani 1080 ·a1? 
şın terbiindedir. Gerek 16mart ı,ı;ehitleri cad" 
desi, gerek canıi sokağı ve gerekse meydan 
genişletilmi$ olduğundan arsa meydana çok 
hakim bir vaziyet alrnzşlır. Her üç sokakta 
geniş yüzleri vardzr. 16 mart şehirleri soka .. 
gznda 1, 3, S, 7, 9, 11 numaraları olup her tiit" 
lü ifraza elverişlidir, Etrafı kısmen harap dıı-
varla çevrilmiştir ve Letafet apartzn1anzn1rı 
tam karşısına isabet etmektedir. Mevki ve 
vaziyet itibarile tiyatro, sinema ve otel gibi 
büyiik binaların inşa sına çok miisaittir. 

ikametgahının meçhuliyeti hasabile 
Kütahya - Balıkesir hattı üzerinde Değirmisaz istasyonu civarın- tebliğ edilemediğinden tebliğatın b' 

d~ 87 - 88 Km. arasında vaki taş ocağından çıkarılacak 8000 Metre ay 8 gün müddetle ilanen ' ~crasm1~ 
mıka.hı balast kapalı z~r~~a münakasaya konmuıtur. Münaku~ 26 karar verilmiştir. 
ıuba~ 931 .per~embe gunu saat 15,30 da Ankarada Devlet demıryol- Tarihi ilandan itilıaren bir ay zar-
ları ıdaresınde yapılacaktır. rı 'a 930-5411 numar:.sile d · 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat bilmiiracaa yukanda yazılı bor:~:e~~ 
t~m.i~atlarım ayn~ ~ünde saat 15 e kadar münakasa komisyonu ki· denmesi Jazımdır. Borcun tam:ımınoa 
bplıgın~ \•erm~lerı lazımdır. . . . . . . . veya bir kısmın ve yahut alacaklının 

T ahpler munakasa şartnamelerım ıkı lıra mukabılmde Ankarada takibi icrası hakkınd.1 ne itirazınız ,·ar 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. ise işbu bi. ay içinde itirazınızı yazı 

• • • ile veya şifahen icra dair( · ~ biJdHp 
Idareruiz için mubayea edilecek (36) kalem malzemenin pazar- \'eya bir makbuz almanız ve gösteri· 

lığı 2-1-931 laribine rnüsadif pazartesi gi.!ui.i ifa edilecektir. len müddi!t zarfında borç Öt'!!nmez ve-
Malzeme müfredatını görmek istiyenlerin cumartesi pazar gün- ya iti.az ol:: naz ise bir r v müdde·n 

leri ve teklifatta bulunmak istiycnlerin de pazartesi günü saat mürurundan 8 gün sonra rehnin satıla
rak borcunuzun ödeneceği malUmunuz 

11 ,30 a kadar tahriren tekl ıfatta bulu ı:naları ve numunesile olmak ve menkul rehinin paraya çev-
birlikte olmıyanın naıarı dikkate ahnmıyacağı ilan olunur. rilme5 inc mütedair ödeme emrinin teb· 

* .. • liği makamma kaim olunmak üzer.-
Muhtelif fırçalar kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. ilanen tebli~i keyfiyet olunur. 
Münakasa '.l-3-931 Pazattesi günü saat 15 de Ankarada ' - --- --

j Dog-um ve kadın hastah~ları Devlet Demiryoll.ır1 idaresinde yapılacaktır. ı 
mütehassısı 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- 0 o K T o R 

kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa ko- RIZA ENVER 
misyonu kAtipliğine vermeleri lazımdır. 

Birinci ihalesi 6000 lira bedelle tnlibine 
JJ .. J.-931 tanhinde icra ed1ln1iş kat'i ihalesi 
de 27 .. 1 .. 931 tarihine bzrakzlmıştz. O gün ya" 
pzlan 111üzavedede 7200 liraya kadar çık" 
mzş ise de mezkılr m1ktar haddz lay kında 
göriilemiyerek müzayede 11.-2-931 çarşamba 
giiniine kadar f em dit edilmiştir. Fazlasztz8 
ta.1ip olanlar ve n1iizayede şartlarını öğren" 
mek istiyenler o gün saat on altıya kadat 
Adliye binasz dahilinde .T stanbul Emvali 
Eytam idaresine müracaat etsinler. MiiZ8" 

Talipler münakasa şartnamelerini üçer lira mukabilinde An· 
karada ve Haydarpaşada idare veıneleıinden tedarik edebilirler. 

Cağaloğlu Emniyet sandığı 
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