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Cenevre yolu ve harp! · Düyunu umumiye 

Akvam cemiyeti Fransa ha~iciyesinin 
Hlmlller için bUtç.eye 6 milyon 

llra konacaaı söylenlyor 
Ankara, 19 (Yakıt) - Bir gazete

de düyunu umumiye için bütçeye tah-

bir şubesi haline mi geldi ? sisat konulmıyacağı hakkın.daki ha~cr 
burada nabemevsim addedılmektedır. 

nı 931 Bütçesinin 185, 190 milyon °ola-
l' fnglllz gazetesi Cenevrenln beynelmllel cağı söylenmesine rağmen henüz ra-

lntrlkalar merkezi oldugun~ u anlatıyor kamları kat'! s~retu:. te:;;bit edil~e~i-
ğfnden bu neşrıyat luzumsuz gorul· 
mektedir. 

Evvelce de yazdığım gibi bu sene 
düyunu umumiyeye karşılık olarak 
bütçeye geçen sene konulan 18 mily:m 
liranın üçk biri olan 6 milyon liranın 
hamiller için konulacağı söylenmekte-

- dir. 

Ankara, 19 (\Takıt) - Hamillerle 
müzakereye bugün de devam edildi. 

iş bankası 
KUçUk esnafa kredi açtl 

Ankara, 19 (A.A.) - Türkiye lş 
bankası küçiik esnafa n san'at erba
bına kredi açmıştır. Banka Ankara 

Cenevreden bir manzara şehri küçük esnafı için 100 bin lira 
be"lf • , . .. tahsis etmiştir. Merkez müdürü Sanıf 

~ J Ekspres gazetesı, ah~'nm ce- yor. hıç. Fransa, dunyanın en şöven H"ki · ti ıı.ı·ııı · b 
ttj al h" d "dd ti" k 1 1 ·11 t• ld v h ld h. b. k. Bey a mıye u 1 ye gazetesıne e-

~ w ey ın e şı e ı ma a e er mı e ı o ugu a e ıç ır ımse ona t d d . t· k.. "l .hd f lt• 
llıaga d d. D 1• Ek b. d. . ç·· k .• ak . yana ın a emış ır ı. stı a e ı-lt e\•am e ıyor. ey ı sprese ır şey ıyemıyor. un u vam cemı- w. • ti t · • 

1 
. d 

•ı .. '.ceaıiyetin ~irndi .. ·c kadar "·apabil- yeti, Fransa hariciye nezaretinin bir kgımh~z gb~yeek ca~e tve sınaat u emın e 
"fi l :.' J J a ır ır senve t k"l d k 00 

•• k 1§ er şunlardır: şubesi olmuştur. w • J eş ı e en uçu 
l . . .. . esnafın agır fp~zlcr altında kalmasına 

~I - İngiltere;>i birinci nüfuzlu bir Akvam cemıyetlnın tees.5usii 12 se- • . 1 kt Ik h 
tu tt halinden çıkararak ikinci dere- neden fazla geçti. Buna mukabil Avru ma1nı ~mal ırk.t razat çok e ven şart 
"' b· d k. . t d .b tt• lar a :> apı nca ır.,,, 

ır nıiBet ,·aziyetine indirmek. pa a ·ı ,-azıye şun an ı are ır: 

~!~ - İngiltereyi sulhü müsalemct İtalya, hnrpçudur. Şüphelidir. Mü· 
1 olınaktan çıkarmak. teca\'izdir. Ve ordusu ile donanmasını 

'-3 - İngiltere;>i atide \'ukubulacak mütemadiyen kuvvetlendirme~te~ir. 
Jluftarebeye zorla sokma~ Almanya, Fransa tahakkumunden 

~l 4 - Cemiyeti nkvam bir tal ım hi· biznrdır .• o~un için merkezi Avrupaya 
- ttt müracaat ederek tngiltere do- tekrar bakım olmak emelindedir. 
:\ıııııasının kuwetini tenzil ettirmiş- Yugoslavya, Fransanın müzahere-
t, tine nail olmakta n ltalyaya karşı as-

~Aı.uıa mukabil ayni gazeteye göre, keri te ~ihatını kun·etl ndirmek~edir:. 
~ nJll\. ııvın.lf ıtazarıncı, n dün Lchıstnn, Fransnnın yardı.:nıle bu-

~~ e.n kunetli de\·letidir. Onun yük ve kuvvetli bir ordu besllyerek 
~ kuv,:etıerine sarf ettiği para 1926 Almnny.ayı ~e _}{endi küçük komşuları-
~%rsarrıyatınn göre yüzde 130 art- nJ tehdıt edıyor. . .... 
t 114a • Fransa bütün hudutları etra- Balkan devJetlerı ~ırıbırıne muh::ı-

~t t.n kuvvetli istihkfımatı inşa et- sımdır. Bunların hepsı, Fransanın ve 
~dır. korkunun pen~elerinde inliyor. 

~ne yapa bili- (Alt tarafı 2 inci Bayı/ada) 

lUrk - Yunan 
~ dostluğu 
tıı:~~1ye Vekilimlzle M. Ve· 
.\ O&beyanatta bulundular 

~lt:!n~,. 19 (Apo) - Atioa ga· 
~~b,~~nın Cenevrede bulunan 
~ltt •tlerinden buraya gelen 
~c~fnarnelere göre Türkiye 
~tb~e vekili Tevfik Rüıtil B. 'd· 1 

gazeteler mümessillerini 
~~ile kabul etmiş ve beyanatta Müs:ıbakamıza Jşdrak edecek hanım 

lardan alancı noter daktilolarından 

Muzaffer Hanım 
\k~yuştur, Tevfik Rüştü Bey 

tııt ()} Unan münasebetinde mev-

>ttlt '
11 

rnuhadenet ve samimi- Dakti.lo Hanımlar 
)~ ~ dolayı beyanı memnuni-
~i erek Türk-Yunan muka
~~: ~at'i olduğunu ve iki 
~ ttı . c~rnhuriyetin sıkı dostluk 
ı~•it tıkı rnesaisinden levllüt eden 
~~lt ~c nıenf aatleri kayt ve 
k.~lin cylerniştir. 
~~eki· l9 ( Apo ) - Yunan 
~dtki1 ı, Venizelos, Golos şeh-

Müsabakamız için 
Hazırlanınız! 

Bu müsabaka size menfaat 
ve heyecan ve muvaffakiyet 

verecek 

TafsllAb 4UncU say.tada ~~tt c tn~~hacirin mahallesini 
~ bit ttıgı sırada halka hita
~' t ile nutuk irat ederek Tür- olan hüsnü tesirlerini ve iki hü
~~~!nallı Yu!1anistan arasındaki kfımetin mütekabilen iktıtaf et
~~liltr elcrın a kti zaruretini ve tikleri fevaidi izah eylemiş ve 
~-"ltııebllaınelerin iki hükumetin halk tarafından pek hararetli bir 
ı~ ...... ~lında bügün pek bariz surette teşyi edilmiştir. 

······································································································ Yeni Tefrikamız 
______ , 

q Z-211 
~~· Cum111rtesl gUnUnaen itibaren bafhyacakbr. Bu 

' foıe ·~ bUyck harpte lstanbulda cereyan etmlt fevka· 
Yecenh bir casusluk macerasının en ince tafsl· 
-...., • IAbnı anlatacaktır. ........ -.................. _ . .._..___.. ........................... ._..._._.. 

Boş kağıt yerine! 
Memleketliı tarlht 
vesikaları satıldı •• 

KöprülU zede FuatB.ln sözleri 

Dünkü nüshamızda hazioei ev
r kt i tarihi ...:siknlann Bul
ga lara ne suretle .satıldığını ve 
tarihçilerin ismet Pş. Hz. ne tel
grafla müracaat ettiklerini yaz-
mıştık. f:laber aldığımıza göre 
hadise ile alakadar velalet 
ehemmiyetle meşgul olmıya liaş· 
lamış, dlln Ankaradan gelen bir 
telgrafta bu işin süratle tahkik 
edilerek netir.eden vekaletin ha· 
berdar edilmesi bildirilmiştir. 
Bundan başka ibrahim B. ismin· 
de bir zat dün defterdarlığa bir 
istida vererek Bulgarlara sahlan 
kitapların okkasına bir kuruş 
fazla fiatla talip olduğunu ve 
alacağı eserleri müzeye terk ve 
hediye edeceğini bildirmiştir. 
Tarih encümeni reisi Köprülü 
zade Mehmet Fuat beyle dün 
bir muharririmiz görüşmüştür. 
Kıymetli tarihçimiz şuaları söy· 
mektedir: 

«Tarih encümeni namına ma
arif vekaletinin bu satış işi hak
kında müracaat "ettik. Hiç bir 
yerde hiçbir zaman tarihi vesi· 
kalar satılmamıştır. Bir kısım 

arkadaşlarımız sokaklardan top· 
lanılan kıymetli vesikaları ma· 
navlardan, dilnnci çocuklardan 
onar, yirmıbeşer kuruşa satın 
almışlardır. Halbuki bu onar, 
yırmıbeıer kuruşluk kitapların 
bugünkü kıymeti 200-300 lira· 
dır. Hazinei evraka bir tarihçi 
bin müşkülatla girerken bugün 
ayni yerdeki evrakın yok baaha· 
sına satılması çok acınacak bir 
haldir. Tarihi vesikalar kürek· 
lerle toplanarak balya yapılmif 
ve bu balyalardan 200 ü Bulga-
ristana gitmiştir. Bunu satanlar 
"boş kağıtlardır.Ehemmiyetsi:ıdir,, 
diyorlar. Şu halde boş kağıt 
yerine memleketin tarihi vesika-
ları satılmıştır. Bu ise çok büyük 
bir cürümdür. 

Sebepleri hakkında müddeiu· 
mumilik, alakadar vekaletlerin 
ehemmiyetle alakadar olmasını, 
faaliyete geçilmesi lazımdır. Çün
kü bu bir memleket meselesidir.,, 

Yeni ihracat irk eti 
Bazı küçük ti1ccar tarafından 

endişe ile karşılanıyor 
Şirket miirakıbl diyor ki : Ticarette reka· 

bet miibahtır, fakat gaye bu değildir 
iş bankasi!e bazı müteşebbis 

tüccarlarımız tarafından Türk 
ihracat maJ:arını hariç piyasalara 
tanıtmak, ticaret ve komisyoocu
lukla iştigal etmek üzre yeni bir 
ihracat şirketi teşkil edilmiştir. 

Bunun için iş bankasile ihra
cat tüccarlarımızdan F ortun za· 
de Murat, Şerif zade Süreyya, 
Şerif zade Sadullah, Ak Osman 
zade izzet, Ahmet Rüştü zade 
Hayri B. ler arasında diln bir 
mukavele imzalanmış ve yarım 

milyon lira sermaye konulmuş

tur. Bu paranın yarısı iş bankası 
tarafından verilmiştir. 

Yeni şirketin ismi (iş Limtet) 
tir. Merkezi lstanbuldur. Dahil 
ve hariçte de şubeleri buluna
caktır. Merkez için dün akşam 
Y enicamideki iş hanında bir da
ire hazırlanmıştır. 

Şirketin müdürlüklerine F ortun 

iş Bankasr 

zade Murat, Şerif zade SOreyya 
B. ler ve mürakipliğine de İ§ 
bankası Istanbul şubesi ikinci 
müdürü Nejat B. ler getirilmiştir. 

Şirketin faaliyetinin hangi 
[ LQtf en sayı fayı çeviriniz 1 

Avrupa ittihadı koni er ansın da 
Tevfik Rüştn bey, italya, Rusya, Yunan 

hariciye nazırlarlle konuşuyor 
Hariciye nazırımız, konferans azası tarafından ehemmiyet 

1ı1e alAka ile dinlenilen nutkunu şu sözlerle bitirmiştir : 
" Dahilde ve hariçte sulh 1 ,, 

antralizasyon me elelerine ve bazı is
tihsal şubelerinde devletçilik usulüne 
temas etmiştir. Türk tezinde Ekiva
Jan mühim bir esas teşkil ediyordu. 

Tevfik Rüştü Bey, beyanatını "dahil. 
de ve hariçte sulh,, prensibi ile bitir. 
miştir. İçtimada Tevfik Rüştü Beyin 
sözleri çok ehemmiyetle dinlendi ve 
iyi tesir bıraktığı sarahatle görülü. 
yordu. Te\'fik Rüştü Beyin yanında. 

bulunan Yunan ve Mncar hariciye na
zırlarının tavsip edici hareketleri na
zarı dikkati celbcdiyordu. 

Cenevre, 18 (A.A.) - Avrupa blrU.. 
ği komisyonu bugünkü celsesinde 1\1. 
Hymans, Belçikanın bilhassa ticari 
mübadeleler rejiminin ıslahı ile pğ. 

Hariclye veki1imiı T. RüştüB. çalışırken raşmakt:ı olduğunu beyan etmiştir. 
Cenevre, 18 (A.A.) - Avrupa itti- Mumaileyh, Fransa tarafından teklif 

hadı konferansına iştirak eden heyeti olunan n sınai itilaflar akdinden iba· 
rnurahhasamız cumartesi günündenbe- ret bulunan çarenin stok halindeki 
ri komisyon müzakeratına da iştirak mahsulat , .e mallaF için bir kıy:ıueti 
etmektedir. Tevfik Rü~tü Bey İtalya, olduğunu ve fakat seçme ve lüks 
Ru.sya, Yunan hariciye nazırlarile eşya için kafi olmadığını söylemiş ve 
mülakatlarda bulunmaktadır. milli menfaatlerini muhafaza etmelC 

Cenevre, 18 (A.A.) - Avrupa itti- için bazı devletlerin iktısadi saltada; 
hadı komisyonu müzakeratında Tev- ittihaz etmiş oldukları tedbirlerin alel 
fik Riiştü Bey ~öz alarak reisin cemi- ekser diğer milletlerin menafiini kafi 
lekar sözlerine teşekkür ettikten sonra del"\ecede hesaba katmamış olduğunu 
gümrük ittihadı, kredi, beynelmilel Lütfen sayıfayı çevirinl7. 

Baronun yeni inzibat meclisi 

Istanbul Barosunun yeni inzıbat meclisi, dün ilk defa top• 
lanmış, içtimada Baroya ait bazı işler görüşülmüştür. 

Resmimiz, reis Halil hilmi,ikinci reis Mekki Hikmet, aza 
Refet, Necati, Esat, Mehmet, Münir, Hasan Ferit, Muharrem 
Nail, Mehmet Esat, Kıbrısh Celiil B. lerden müteşekkil olan 
Baro meclisinin dünkü içtimaını tesbit ediyor._ 
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emtia nzerinde teksif edilmesini 
tesbit için müteşebbisler dün 
iş bankaamda toplanarak görüş-
müşlerdir. Bu gün de tekrar 
içtima edilmesi muhtemeldir. 
Faaliyetin umumiyetle hububat, 
fındık, incir, "Ye üzüm üzerinde 
yapılması kuvvetle tahmin edil
mektedir. 

TUccar ne diyor? 
Harici ticaretimizde eyi neti

celer vermesi tabii olan bu te-
' şekkül bir çok tüccarlarımızı 
memnun etmiş, fakat bir kısım 
tiiccar tarafından da endişe ile 
karıılanmıştır. 

Son kısımdaki tüccarlar bu 
vaziyette iş bankası gibi kuv
vetli bir müessese ile ve büyük 
ihracatçılarla rekabete maruz 
kalacaklannı, bu yüzden mem
leketteki küçük ihracat tacirle
rinin tamamen mahvolmak teh
likesine dUşeceğini iddia etmek
tedirler. 

Bu tacirlerden biri dün bu hu
susla bir muharririmize demiş
tir ki: 

"- Şirketin her halde ihraca
bmızı utbrmıya bUyük faidesi 
olacaktır. Fakat bu doğrudan 

doğruya münferit ihracatçıların 
mahvine dofru ahlan bir adım 
ve nevtımma bir inhisar demektir. 
Çünkü teşekküliln başında ban-
ka bulunduğu için ihracat emti
amız hakkında hariçte muhabir
liğini temin ettiği Avrupa ban-
kaiarı vasıtasile vesair şekillerle 
propaganda yapacak, kendi şir
ketini reklam edecektir. 

Hariç piyasalardaki alıcılar ise 
böyle nim resmi bir teşekkülle 

münasebete girişmeyi her cihet
ten tercih edeceklerinden küçük 
Türk firmalariJe yaptıkları mü-
nasebeti keseceklerdir. Kendimiz. 
hususi olarak ihracata teşebbüs 
etsek bile münferit müesseseleri 
tanımıyacaklardır. 

Bu yaziyet karşısındn biz mal-
arınıızı şirket vasıtasilc ihraca, 

ona komisyon verip fiati kırdı
rarak sevke mecbur kalacağız. 

Şirketin her malı almaması bir 
takım hususi şartlar araması gi
bi türlü türlü müşküller de bizim 
aleyhimize olacaktır. 
Şirket mUrakibinln cevabı 
Bu tüccarların bu iddiasına 

karşı şirket erkanının ne diye
ceğini anlamak istiyen muharri
rimiz mürakipliğe tayin edilen 
it bankası ikinci müdürü Nejat 
beyle görüşmilştür. Nejat B. in-
hiaar şeklinin kat'iyyen mevzuu 
bahsedilemiyeceğini söyJiyerek 
şu izahatı vermiştir: 

- Ticarette rekabet mubah
tır. Her teıekkül karşısındakile 
çarpıtabilir. Fakat şirketin ga
ydi bu de~il mallarımızı dünya
nın her tarafına · tanıtmak, pro
paganda veyahuı başka sebep
lerle ş~hretini kaybetmiş olan 
Tilrk emtiasının itibannı iade 
etmektir. Biz her şeyden ve ka
zançtan evel temiz mal vermeğe, 
kendi markamızla muntazam 
sevkiyat yapmıya bakacağız,, 

IAve eylemiştir. 

lsveç murahhası .M. Hyma.-.ın mu. 
calealarınn tamamile iştirak etmiştir. 
Mumailc.) h gümrük manialarının çok 
yilksek ve ticaret muahedelerinin istik 
rarsız olduğunu söyliyerek 1930 mukıl 
l"elenameslnin mer'iyet mekiine konul
ması temennisinde bulunmuştur. 

Türkiye mümes ili ezcümle şunları 
söylmefştir: "Bugünkü vaziyetin kı • 
men Avrupanın par~alanması netice i 
olduğunu kabul ve teslim etmek icap 
eder.,. Mumaileyh her memleket için 
doğrudan doğruya müzakerata giriş
mek serbestisinin kabul edilmesini i te 
mfştir. 

Felemenk müme sili Fransa murah 
hası M. Poncetin noktai nazarına işti· 
rak etmiş ve mal itilaflar hakkında 
ciddi lhtirazt kayıtlar dermiyan eyle 
mlştir. 

Müıakerata yarın devam edilecek· 
tir. 

Cenevre, ıs (A.A.) - M. Briand, 
bugtıı :Avrupa hi rliği komi") onu aza. 
• pretine bir ziyafet vermiştir. - ~ . 

Adliye Haberleri 

Arjantinlinin davaları ! 
Bütün gazetelerden davacı olan bu 
zatın açtığı davalar.a,müddei umumi 

iştirak etmemiştir 
Bu itibarla ceza maİıkemesindeki dava, 

müddei umumlslz göriildii 
, 

SON 
=a AB B B 1.1 R 
Samsunda bayram 
" Gazi gUnU ,, büyUk sevinç· 

terle tes'it edildi 
~amsun, 19 (\

0

llkıt) - Bugün inl\l· 
litp tarihinde şehrimizin en ~erefli hir 
yıl dönümüne mü adiftir. Reisicümhlır 
Gazi Mu tafa 1\emal Hazretleri i.iç 
yüz otuz beş senesi mayısının 19 un 
cu gi.inü Samı-una ~ıkarak millet \e 

memleketi kurtaran miicadelesine bu-
J tanbul ikinci ceza mahkemesinde ti müddeiumumiliğin da\'alaı-a i~tirak radan haşlamıştı . 

dün öğleden onra Arjantinli Meh- etmemi olma ıdır. Ceza mahkemeleri O tahirten heri her sene on dokuz 
met Zeki Bey isminde bir mühendis usulü kanununun 344 üncü maddesi mayr. ı (Gazi günü) olarak kabul eden 
tarafından "Politika,, (Milliyet) (Son muuyyen bazı ceza davalarının yalnız S~~~unlul.ar bu kıymet.li ), 1 ~?nüm~ I 
po ta). (Cümhuriyet) (Repüplik) gaze şah ·i şikı1yctle mahkemeye intikal t'· buyuk evın~ Ye mera ımle te~ ıt ettı
teleri aleyhine açılan hakaret davala- debileceğini tas rih edirnr. Bu arada ter. Akşam fener alayı yapılacak ge-
rınrn rü'yetine ba~lanmrstır z k' B · d al · t · ettı· .;. 1• ce de fırka mahfelinde bir şükran ba ·• :. · e ı eyın av arınrn emas ,, . . 

Davacı ve vekili Be im Bey, dava 4~0 • . 1~2 inri maddeler de vardı. Usu losu ,·erılecektır. 
edilen gazetelerin me 'ul müdürleri len miistantikliğe ii~ nüsha olarak H ----------

Hikmet Münif, Burhanettin, Mehmet rilen i tidalardan birer nüshası müd· 981 biltçesf maliye 
AgahBeyler, mahkemede hazır bulun- deiumumiliğe birer nü~hası dava edi· vekAietlnde 
muşlardır. (Son Po<ı:ta) .Mes•ut müdü· 1 1 ·· d' ·ı · ""dd · · ı · k .. S 1. R · . . , en ere gon erı mış. mu eıumumı ı · Ankara 19 (Vakıt) _ Baş ,·ekalet ru .. e ım ngıp Bey gelmemıştı. Gı· . . . . . ' ' 

b da h k • k ı tıdnlan tetkık ederek, davaları ıştır<l 931 bütçesini Maliye vekatetine vermiş ya ın mu a eme ıcra!"ına ·arar \'e· . . . . . . . . .. . ·~ . • .. .. . . 
"ld' D d'J 1 . _,,.1. f t'I kını ıcap ettırıı bır mahıyet goı menıı~ tır. Vekalet, butre uzerınde tetkıkata 

rı ı. ava e ı en erın , ·no ı sı a ı e ~ 

lrfan Emin Bey de vardı. tir. başlamıştır. Kafi rakamların önümüz 
:1<:n•eh1 (Politika) nın davası görül Bu itibarla, ıra bu davaların rii"· deki hafta içersinde tesbit edileceği 

dü. Me 'ul müdür Hikmet Münir B. yetine gelince, müddeiumumi Ahmet tahmin olunuyor. 
(Bu yazıda Arjantinli Zati ismi var. Muhlis Bey mevkiini terketmiş, m~~- -----------
Bu i imde biri hakkında polisçe tah- keme alonundan çrkmı~ , dava mud· Fırka k•Hbi umumllill 
kikat yapıldığından bahsedilmiş. Bu deiumumi iz rü'yet olunmuştur. An~~::•· 19 (Vakıt) :- .1'"rrka_ katip 
zatın ismi :r.ikrolunmamış. Ye esa~en Yeni ceza mahkemeleri usulünün umumılıgı fırka umumı nyasetı tara· 
yazıda bir hakaret mahiyeti yoktur. bu maddesi ahkamı. Istanbulda ilk fı~d~n Hecep ney uhtesinde ipka l

0 dil 
'l'avzih gönderdiğini iddia ediyor. Böy defa olarak bu davada tatbik edilmiş mı :ı tır. . . 
le bir tıu·zihten ben haberdar deği. tir. Fırka umumı ıdare heyeti yarın 
lim. Behiç B. , 15 seneye ilk içtimaını yupacaktrr. 

Damcı \'ekili, i min filhikika bÖ)· mahkOm oldu Polis teşkllAta kanunu 
le yazılmış olmasına rağmen, herk~in Çamlıcada bir gazinoda garson A· Ankara, 19 (Valut) - Hazırlanan 
müekkilinin kastedildiğini anladığını . lek~anı öldürmekle mamun Behiç B. poli · teşkilatı kanununun Dahiliyece 
bunu .,ahitlerle ispat edeceğini söyle dün l~tanbul ağır ceza mehkemesinde tetkikatı hitmiş n Başvekalete sel'ke
miştir. Mahkeme, bu davayı \'e diğ<' ı" tehevvüren katilden on beş sene ağır dilmiştir. 
gazetelerin davalarını tetkik için iki hap eve maktülün varislerine bin lira M 

11 
U 

1 
• f 

11 
tte 

. . ec s ene men erı aa ye 
hazırana hr rnkmı) tır. tazmınat vermeğe mahkum olunmuş. 

Bu davaların en kayde şayan ci!ıe tur. Ankara, 19 (Vakıt) - Bugün top-
···························································--····· .. ··-····--· ............. _......................... lanan Adliye encümeni icra ,~e ifliıs 

Ticaret iileminde: Jandarmada: kanunu, ;\faliye encümeni de arazi ver 

iktısadi buhran Kartaldakı· vak'a gisi kanunu ırıyihasını tetkik ettiler. 
Bütçe encümeni ~arşamha, Maliye 

İş bankası mUdUrU Celel B. 
beyanatta bulundu 

iş bankası umum müdürü Ce
lil B. muhtelif meseleler hahk
kında gazetecilere şu izahatı 

vermiştir: 

ı,ın iç yUzU tahkikat netice
sinde meydana ~ıkacak 
Üç gün evvel Kartalda bir 

vak'a olmuş, Kartal şimendüfer 
istaıyonu hareket memuru Enver 
Ef. hakkında zabıt varakası tu
tulmuştur. 

Kartal jandarma bölüğü kuman-

ve Iktısat encümenleri alı ırününe top 
,.. ıti~ 

lanacaklardır. 

Vlllyetlerin te,J<lllt l<anutnı 
Ankara. 19 (Vakıt) - Dahiliye ve 

knleti kendi te:;;kiJftt kanunu gibi ,·Ha· 
yetlerin teşkilatına dair bir kanun Jıt. 

yıhası hazırlayarak, Başvekalete ver
miştir. 

Bu kanuna nazaran ilga edilen 
vitflvetlerin, hu müna.ı;;ebetle vazifesi 

Rasim Ali B. 
Dün Ankaradan getdl 

Rasim B. , hakkında kar•~ 
verlllrken komisyona da~• 
edilmiş , fakat bir ••Y 

söylememi' •• d 11 
Fakülte meclisi tarafın 11 

hakkında verilen ihraç karad~ 
mn Darülfünun divanınca 

tasdik edilmesi üzerine bu .b:: 
susta Maarif vekaletine şı~ ıı 
yelte bulunmak üzere bu~/ 

0 
on gün evvel Ankaraya gıde 

0 
Rasim Ah Bey dün Ankara • 
şehrimize dönmüştür. iil eti 

Rasim Ali B. tıp fak ~11• tarafından hakkında verilen ~ 
rann, tekrar tetkik edilıPe 
üzere vekaletten Darülfilııull' 
iade edileceğini söylemektedir·_, 

Rasim Ali B., hakkında kat.
1 

verilirken müdafaasının dinlella. 
mediğini iddia etmek suret' e 
vekilete şikayette bulunmutl11'' 
Fakat fakülte mahafilinde 16~ 
lendiğine göre kendisi bu İÇ~ 
maa dant edilmiı, fakat birle 
söylememiıtir. Bu cihet, tutul•' 
zabıtta tasrih edilmektedir. s~ 
ra vekalet, Rasim Ali B. e f-lL 
evrakı yeniden tetkik için det~ 
yalnız bir noktanın istizahı ~ 
Darülfünuna iade edecektir. ,
kat evrak henüz DarülfOnd 
gelmemittir. Rasim Ali B. in ~ 
calığa iadesi haberinin de el". 
ru olmadığı işaret edilmekte~ 

Rasim All B. in ,tklyetl 
Devlet •Orasında . 

Ankara, 19 (Vakıt) - R~ 
Ali B. in şikiyet mahiyet_.,-
Dcvlet şürasına "Yaki olan m.~ 
caah henüz tetkik edilmedi~ 
Şüra, bu hususta tıp fakUlt ,._.J. 
Darülfünundan bazı maıor
istemiştir. 

Muammer Ra,lt B. gellY~el 
Darülfünunu alakadar e I 

muhtelif :neseJeler hakkında f, 
kiletle t.emaa etmek üzeri!, 
hafta evel. Ankaraya ~i~mif I 
lunan dariılfüoun emını M~• il' 
mer Raşit B. in bugUn şehrı~ 
avdet etmesi beklenmekte~ 

Cenevre yolıJ 
ve harp! 

Esnafa senede yüzde 12 faizle 
para ikra:ıma devam ediyoruz. 
Bu işin henüz başında ohııamıza 
rağmen memnuniyetli netice aldık. 

iktisadi buhranı geçen sene 
bu mevsimde bütün şiddetile 
anlamış bulunuyorduk. Şimdi altı
lık. Benim noktai nazarıma göre 
buhran devam ediyor, daha da 
edecektir. 

danlığından bu vak'a hakkında 
aldığımız malümata göre, vak'a 
şöyle cereyan etmiştir: 

çoğalan \'İlay~tlerin teşkilatı tevsi e· ( Üst tarafı 1 inci sayıfadoJ, ' 
dilmekte, ,.e vılayet merkez kaza la rrn A ·t .,... ile -aıacaristan 't\~ 

iktısadi gayri tabiilik fiatlarda 
istikrar olmamasından ileri gel
mektedir. Mükerrer sigorta hak
kındaki şikayetler tetkik edil
mektedir. 

Oda meclisi bugün 
toplanıyor 

Ticaret odası meclisi bugün 
saat 14 te toplanacakbr. 

içtimada, bilhassa zeytin yağı 
tüccarlarının şikayetini celbeden 
zeytin, susam, haşhaş, araşit, 

ayçiçeyi, pamuk, piımiı keten 
yağlarının borsaya alınması hak
kındaki idare heyetinin kararı 
müzakere cdilicektir. Meclis aza
larından bir kısım yağ tüccarları 
bu karara muteriz olduğundan 
bu hususta çok münakaşa yapı
lacağı tahmin olunmaktadır. 

Bugünkü içtimada ayrıca şu 
maddeler de görüşOlecektir: 

- lstanbulda açılmıı ve açı
lacak olan sergilerde satış ya-
pılması. 

- Oda kayit ücretlerini ver
miyen Reder, Be içik a nak
liyat ve umumi ticaret, Sive
riıe şirketlerindan 1 liradan 5S 
liraya kadar ceza alınması. 
OzUmlerlmlz bu sene çok 

para edecek 
Ticaret odasına bildirildiğine 

göre cihan üzüm rekoltesi bu 
se.ne çok az, ve yalnız Avustu
ralyada 27 milyon kilo noksan-

Kartalda bulunan bir zat Ya
kacık yolu üzerindeki Ermeni 
mezarlığındaki bir kadınla bir 
erkeğin namüasip vaziyetlerini 
gördüğünü ve hatta bunu birkaç 
kişinin de gördüğünü söyliyerek 
jandarmaya ihbarda bulunmuıtur. 
Bu ihbar üzerine jandarma mezar· 
lığa gide:ek bu zatı karakola 
çağırmııtır. bu zat ile yanındaki 
H. karakola getirilmişler, hak· 
larmda zabıt varakası yapılmıştır. 
Bu zatın amiri olan birisi de 
karakolda gürültü yaptığı için 
ayrıca onun hakkında da zabıt 
tutulmuştur. 

Diğer taraftan karakola götü
rülen zat ise bir odaya kapatı
larak dayak yediğini, kadının 

kırlarda gezerken bila sebep 
jandarmalar tarafından çevrildi-
ğini söylemektedir. Viliyet Jan
darma kumandanlığı bu hadise 
hakkında tahkikat yapmaktadır. 

UiWnlantnı ııımııııııuutııt11ıtı1Q1811rınnwmnııua .. ~m:ıuettttııı11wtmamtı 

dır. Girit üzümlerinin yüzde otu-
zu da soğuktan çürümüıtür. 
Memleketimizde ise bu sene 45 
milyon kilo istihsal yapılacağı 

tahmin edildiğinden fiatlar 
ihracahmu:ı çok yükselecektir. 

Ruslar kereste lhracabnı 
artbrdllar 

Son günierde Ruslar kereste 
ihracatını arttırmışlardır. Önü
müzdeki seneden itibaren mem· 
leketimize büyük miktarda ku
tuluk kereste ihraç edecekleri 
söylenmektedir. 

Bu ihracat dolayısile Romanya 
ve Çekoslovakya keresteciliği 
fena vaziyete düşmüş, fi atlar in
miştir. 

l .. d.. vus u ı., " ·~ (Y,, 
d~ki .k~zalara kdaymakamt. tmak'l'?'tu' u- muahedesi tarafından silahsı7. bf ııl• 
ru gıbı kazalar a mevcu eş ·ı ıı .. o. t F ·ı ··ttefikleri bil . . . mış ır. rnn a ı e mu 
nulm.ıkfadıı. boğmakla meşguldür. . )IJ 

Fazilet mUklfab Herhangi bir kıvılcım yeni bır 
Ankara, 19 - Maarifçe bu çrkarmağa kfıfidir. ~l 

sene tevzii mukarrer fazilet mü- AkYnm cemiyetinde ne yıP fi 
kafah için vilayetlerden teklifler yapıl ın vaziyet daha çok fensl• 
gelmiye başlamıştır. 3 muallim ,.e gerginlik artacaktır. ·ıt ~ 

()() l Elhasıl, ah·yam cemiyeti ıiiu~• 
beşer yüz liradan 15 ira mü- tikre harp merkezi ' 'e Cene,·re ":, 1 
kifat alacaktır. Bu muallimler- ~ !1'' .. milel entrikalarm me,·'idi mül 
den birisi ilk, diğeri, orta, diğeri yor. 
yüksek mektep hocası olacaktır. Cenevre yolu harp yoludu~·,/ 
Muallimlerin seçilmesinde hiz- Cenevreden uzakla.,mak. 
metleri yaşları ve faziletleri esas uzaklaşmaktır. ___./ 
tutulacaktır. 

' SPOR ı 
Yunan gazetelerlnlıı 
spor muharrirleri 

geliyor 
Cuma ve pazar günleri Yu

nanistan Şampiyonu Olimliyaks 
takımının F enarbabçe ve Gala
tasaray takımlarımızld yaptığı 
maçları takip ve mufassalan 
gazett:lerine telgrafla bildirmek 
için Yunan spor muharrirleri 
şehrimize gelmcğe başlamışlar
dır. Dün Atinada münteşir Ar
topolis gazetesinin spormuharriri 
M. Kandicoğlu da tehrimiıe gel
miştir. 

Diğer Yunan spor muharrirle
ri de bugün ve yarın lstabula 
geleceklerdir. 

itizar 
"Deh f<'ilczof, . '"~onra.. Roman tcfri· 

kalnrımız miindt'recntımmn çok luğuM 
mebni hug_un dereedcmcdık. Oku} ucu· 
larımızdan i.>zur <lılcri4 

Vilayette : ,,,~ 
Şarka gidecek memur~, ~ 

bir llatesl hazsrlan•1 ell'ıı 
Sh·iJ meruların da diğer ~ 014' 

gibi ,•jtayet becayişlerine tab•. "'tf 
ları hakkındaki vekiller heyeti ~ 
diin yiJayete bildirilmştir. eJif d1 

Hazirandan itibaren multt ıt'ıı<tl 
)erdeki memurla r şarktaki 111e r 
la hecayi:ı edileceklerdir. . 1~ı rıl Viliıyetc;e bunhmn bir ıı~ 
!anacaktır. 

oe> ---
Kıyamet ! k•fd'~ 

Bir akşam refikıaıızıP tıt•f~ 
tiğine göre ıehrin bazı 111 ·~ 
rında bilhassa Edirn~ka~uıib' · 
Eyup taraflarında bır fdill~ 
çıkardığı rivayet bazı ~8,;t1f:ı 
bir hayli ürkütmüştür. B cıılı"o· 
cuma gecesi kıyamet koP;01ı f ~ 
dairmiş. Güya o akşarP jçİll~bİ' 
zünde bir kızıllık olacakntbİf ..J( 

bir adam çıkacak ve nl ~"" 
unıJ 

nara savuracakmıf. ~ e lı 
akıp de ortalık birbirııt ,~ 

cakmış. la oif' 
Bu asırda ~u masa 

yok dej'il mi? 
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'---Seyris ef ainle vapurcular itil af edemiyorlar 
Asgari tarife 

?fıtııt vapurculrr ne 
diyorlar? 

tı Son gilnlerde milli vapurcula

P ~ııla Seyrisefain arasında ya
~ an anlaşma mllzakcreleri dün 

Cltt 'ttılrnuş ve yeni bir vaziyet 
•ya çıkmıştır. 

ti ~illi vapurcuların söyledikle-
ııc ~ö S · f · 'd · K d .6 re eyrıse aın ı aresı ara-

l~nı'l. hattında birleşme için hayli tr tartlar teklif etmiş, bunların 
b •bnı edilmediği takdirde der

t al rekabete başhyacağını ve 

~- ~~gari bir tarife tatbik ede-
ıını bildirmiştir. 

~Su vaziyet karşısında milli 

111
?Urcular büyük bir telaşa düş

~·~lcrdir. Vapurcular birliği rc

ııı'· ~uzaff er B. bu hususta de-
'ttır ki: 

İf...... Bi:ı itilafın hasıl olması 
~ 111 elinıizden geldiği kadar ça

t~'Yoruı. Seyrisefain asgari ta

~ c tatbik edeceğini söyliyor. 

c Vapaca~ımızı şaşırdık!,, 
,Q .. 
~ 

8 
Adil B. geldi 

~, hrsa komiseri ve maliye tef
~ eyeti reisi Adil B. dün An

'•dan h · · d" .. tşe rımıze onmuş ur. 

ııı11~dil .B. kendisile görüşen bir 
•rrırimiıe demiştir ki: 

~h Ankaraya, vazifelerime dair 
ttk •t 'Vermek ve yeniden Maliye 
İçj lle.tinden bazı emirler almaı< 

tı D t • • 
61 mıştım. 

'ı.'c. So~ gilnlerde gaıetelerde sık 
~~~Orülen muhtelif sui istımal 
d, iık-tma ait haberler hakkan
&ayJ '•'1ihan dahi olsa hiç bir~ey 

'itle& d - · · ~ 6e mezun egı ı ı.,, 

~ ldığırnız malumata göre Adil 
~l'llıe\'cut va%ifelerine ilaveten, 

lttt~iltıdan itibaren tevhit edi

tıı~h defterdarlık ve zat işleri 
~~ k&ebecilik ışlerine neznele 

~dit ~dronun tanzimine memur 

'
1
4lir, 

~" t-tububat tahlil edilicek 

•~t taada ittihaz edilen bir ka

~"id '-'ucebince bundan sonra 

~~? gibi bütün zahire ve hu
~ ta analize tabi tutulacaktır. 
)~~l\tıarnelere analiz miktarı da 

~"' ~k, yazmıyanlardan cna 

~r. 
~-n-el-er_d_.!. ______ __ 

~ lltnı bir amellyal 
~~••ek· k ~at 1 adın hastanesinde çok 

~"'ttt~r değer bir ameliyat ya

~ ~ : Hasta 50 yaşlarında 
~~\ı: 11

rrtinde bir kadındır. On 

'·~illik •ene eve) karnında bir 

S 
8 

başlamış ve kadın ted-
~ •ttu . ~t -.~. stU yatmıya mahküm 

~~)tt'Y~te gelmiştir. Bu kadın 
''ıtıı1 •seki hastanesine ge
•· ıl.ıı' 0 Peratör Eyip B. tara-
"' 'ı:n ı· ~ta~1 e ıyat edilerek kadın-

~b~: tahmini kaplıyan ve na-

~" L. \tt tam 22 kilo ağırlığını 
Qlt tij 

\b ıt. 8 rnör meydana çıka-
\ tt •lın u tünıör rahimle be-

~•,.ı;" . ve kadın memnu
~ctıne dönmüştür. 

, ~- -L ~tacı "0 •le parasız! 't t•da 
~. Hrc Z gelen bazı haber-
~:"-t \' lro ağa Londrada 

ı~ieit/ hinıayesiz kalmıştır. · 
.~~ ı ta A ttaler merikaya kadar 

il. ''-'itle:d~Pur parasını bile 
~.. ır. Bu vaJtiyet karşı-

•o a" 
• ga sefarete müracaat 

Zaro gibi! j 
Yaşamak ister misini~ 

TUrk mahsulleri kullanınız 

Zaro Ağa 

Milli iktısat ve tasarruf cemi· 

yeti tarafından istihsalahmızı ve 
ihracat maddelerimizi ecnebi 

memleketlerde tanıttırmak mak
sadile bazı reklam kartpostalla
rı tabett irilmiştir. 

Bu kartların bir tarafında Za· 
ro ağanın yanında iki genç ka
dınla beraber Amerikada çıkar-
blmış bir fotegrafı bulunmakta, 
diğer tarafında da Almanca. in
gililce ve Fransızca olarak 11Za
ro ağa gibi, Türk iştihsalitını, 

Türk üzümlerini, Türk zeytin
yağlarını, Türk yemişlerini kul

lanırsanız Zaro ağa kadar y·a
şarsınız,, denilmektedir. Resmi
miz bu kartlardan birisini gös-

Sinemacılar 

Dün toplanarak bazı 
kararlar verdiler 

Bu işe siz de şaşın 

MUstantlk ~eza istiyor, 

muhakemat encUmeni 

men'i muhakeme bu 
ne tezat ! 

İstanbul 'ilityetinin \e 

Dahiliye vekflletinin naı.a rı 
dikkatlerine :serlevhasile al
dığımız bir mektupta deniyor 
ki: 

"İki sene kadar en-el hir 
cuma günü Çubuklu vapur 
iskelesinde hir ahsın mana. 
sız n sebep iz tec:wiiziine 
uğrıyan bir genç muallim 
vaziyet icabı zabıtava müı·a
caat etmi~ getirdi~i poli" 
memurları. usu) iiz ''e kanun
~uz bir emir üzerine mü -
teki ve müddei oJan muallimi 
ite kaka ürüşt hir muame
le He karakola götürmü~ler 
orada üç saat tevkif et~İS· 
Jer.. · ~ 

~eye uğradığını şaşıran 
muallim eneıa polis müdü-
ri)etine bilahara c~ki.irlar 
müddeiumumiliğine müra-
caat etmiş. uzun uzadıya yu
pılan tahlnkatta polis memur 
!arının suçlu oldukları neti. 
cesine varılmıştır. 

Üskiidar mü tantikliğinin 
ciddi tetkikatı hu neticeyi 
,·ermiş ''e mli tantik memur
ların tecziyesini ta lep ederek 
Evrakı esküdar ceza mahke
mesine ,·ermi., tir. :Fakat m:ız: 
nunlann memur olmaları ha-
ehile evrak kanunun hir 

maddesinden i::.tifade edile
rek Beykoı kaı.a ı memurin 
n1uhnkemat encümenine ha· 
Yale ettiril~iş. Lakin evrak 
Reykoz kaza ·ı idare heyeti 
tarafından tetkik edilince 
ır.en'i muhakeme kararı 'eril 
mi (!),, 

Ilütün ''atandasların nyni 
hakka malik olma~ı 1:hım J:t' 
len hu devirde evvel:i kendi
lerini imtiyazlı zannedenlerin 
bu düşünceleri, aniyen ayni 
memleketin iki mühim de' let 
müe e e i tarafından \eri
len mütenaku;, ararın kar
~ı~ında iz de şasın ... 

San'at fileminde 1 

Bir genç muharrir 
Pariste ikinci eserini neşret· 

miye muvaffak oldu 
Ge~en ene ki ilave n ü:sha larımız· 

dan birisinde. Ekrem Re~it Beyin 
Fran ada Gallinıard kütüpane~indt 

fran~ız('a olarak be~ eseri ne;;-redilece
ğini habeı· \'ermi~, Ye bu kıymetli mu· 
harririn (ceylan avcısı) isimli bir hi
kayesini ne~retmi~tik. 

Ekrem Reşit Bey bugün ikinci e
seri (Desorientee - Yolunu şaşırmı~ 

nın hayatını neşretmiş bulunuyor. 
Bu C~(.'I' fran ·ızcadır, Ye ~ıkar sık

ma:r. büyük bir rağhet bulmuş, yedinci 
tab'ı da yapılmıştır. 

Günün 
Muhtırası 

Takvim-Çaq:ambı 20 i\Jım S inci ___ ,_ . 
n\ 19.11. <encnın günleri· geçen 140, 
kalan 225 2 .Muharrem 1350. Hicrl 
sene başı 

GUne!-Doğuşu 4.38: Bınşı: 

Namaz vakltlerl- Sabah: 

Ô~le 1 .:?. I O; ıkindi ı6.ös':-Ak~am. 
Yat~ı 21,17, inı~ak 2,31 

* 

19,24 

2,51; 

19,23, 

Hava- Dunkü hararet (aıaml) 26 

(a•gari) 14 derece. Bugün ruzgAr lodos, 
ha' ı ckf.erı~ etle açık. 

* 
Bugiln 

Toplantllar -Tic11ret odrn mee· 

lisi·· ı\luhtelit mubadele komisyonunda 
umumi içtima 

Gelenler • Gidenler - Yirmi 

gün kadar evvel memleketine giden ın

giliz ~diri Sör Corç h1Ark dünkil eks-

presle ~chrimlzc gelmiş, istasyonda İngi
liz sefa:eti erl.:Am tarafındın .kar~ılanmış
tır. ör !\!Ark birkaç gün sonra Ankarayı 
gidecektir. 

§ Hir m üddct e\'el Trakya mıntıka· 

ını teftişe giden jandarma kumandanı 

Tahsin bey dün a\ det etmiştir. 

" i\b.deni) at mütchıssıslanndan Môs· 
yö Cherer \'ekAletin daveti ilzerine gel
miş, Ankaraya gitmiştir. 

§ Borsa komiseri Adil bey Ankıradın 
gelmiştir. 

Radyo 

Ekrem Reşit Bey, 1900 sene inde 
Istanbulda doğmuş Avrupil \'e Anado
luda bir~ok :-eyahatlerde bulunmuş

tur. Bestekflr Cemal Reşit Beyin kar. 
deşidir. Fran~ızcn olarak ilk ~tkan e-
seri (Dcsarientee) - Yolunu şaşırmış latanbul -Saat 18 den 19 a kadar 
kadın) isimli bir kitaptır. Barbaros gramofon pl4klan neşri)atı, 19,80 dan 
Hayrettinin hayatı ikinci eseridir. Ye 20,30 kadar nbriye H. Ye Ali Beyin 
büyük hir say mahsulüdür. Ekrem Re- .iştirakilc alaturka ~a1., 20,30 dan 21.SO a 
şit Bey bu eseri yazabilmek için bir kadar Anadolu Ajanc:ı haberleri \C Rad-
çok ecnebi membalarln beruber, eim- . b d <>ı SO da <>2 <ı.Q '- d • . ) o caz. an ı. _ , .. n - ,.., a a.ı ar 
dıye kadar meçhul knlmı olan yenı '.\l hf ı· ·k· .. . . " a e ı musı ı 
Turk membaları da ke:s-federek ıstıfa. k B k 
de etmi tir Viyana, Peşle, Mos ova, O "'! 

• 1 

Ru membalatdan en mühimmi e. Saat 19: 
yit Muradi isminde bir zatın (Fetih-

Beyoğl undnki sıncma sahipleri dün Biz de saşalım ! narnej Hayrettin Paşa) i imli el yazısı 
Opera inemasında bir içtimu yapmr~ ~ bir kitabıdır. Seyit l\luradl. bizzat 

Hükreş: 16 kilo,·at 394 metro 
fa"lı A. San·as 

I'~ tc: 2.3 kilo\lt 550,5 metre konser 
".\loskO\'ı· 100 kilo\'at 1304- mette 

Almanca müsahabe 

tardır. Hayrettin Paşa ve Andrya Doryanın 
Bu içtimada defterclarlıl" tarafın· [ 1 çnı·pı malarına şahit olmuş , .e bu C8eri 

Küçük Haberler t dan ) eni tathik edilmeğe başlnnnn sonra yazmış ı. 
talimatname üzerinde uzun uzadıya * Ü 

1 
l JZ . • Hu e er 'l'opkapı sarayında mcv-

\'iyana: 20 kilovat 517 metr,. L:uru ot 

nezlesi "e cm salı hastalık1ar hakkında 

mücah:ıbe 

ç B N cı.s , - n.,1 .. ·a - Ka- tt 
·· .. "1 ·· t' d ıı..ı ı· " -,ı J cu ur goı uşu mu~ \C ne ıce e u a ıye ve ua· ra Aydın made sirketinin fa r , t' . . . . . . 

hili) e velifıletleriııc ,e vilflyete müra- . n s • a ı}e ını Ekrem Re ıt Beyı tebrık ederız. 
. . . . tatıle mecbur kaldıgını yazmı ·tık Şir - -

caata karar verılmı.,tır. Sınemacılar 1 t k . .. . . Konservatuvar'ın 
Saat: 20 

k l f ti ·ı ı · l'kt h"k" te ur:.un fıatlarının dunya pıyasa-en< i men aa arı e Hr ı · e u ·ume· .. . 
tin menfaatinin de bu talimııtnamenin sında yuzde dok an ınmesi dolay~ ile gezintisi 

Bukreş: i tlhbarat 

Peşte: l\'onser~ de\'am 

tatbiki halinde haleldar olacağını. bu iki ene i~inde 836 bin lira zarar et- İstanbul konservatuvarı muallim \C 

ağır eıaiti hlhi olan talimatnamenin miş ve muYakkat bir tatil yapmı tır. talebesi bir deniz gezinti i tertip et· 
tadili~i i tiyeceklerdir. Bu yüzden üç bin a~ele ile bir hayli mi lerdir. Bu tenezzüh için tutulan 

Mosko' a: Haf tanın hadiselerl 

Maarifte: 

Hususi liseler 
Istanbuldaki hususi Türk lise 

ve orta mekteplerinin mezuniyet 
•Mtihanları hakkmda maarif ve
kaletinden maarif eminliğine bir 
emir gelmiştir. Bu emir mucibince 
bu sene bu mekteplerin son sı
nıflarına ait mezuniyet imtihan
ları kendi mekteplerinde yapıl
mıyacak, Aksaraydaki Pertev 
Neyal lisesinde yapılacaktır. 
imtihanlarda bu mektebin mu
allimleri mümeyyiz olarak bulu
nacaklardır. Bu emrin ecnebi 
ve akalliyetlere ait lise ve orta 
mekteplere şümulü yoktur. 
Okuma yazma bllmlyen odacı 

ve bekçiler 
Hazirandan itibaren devletin 

umumi hizmetlerinde hamal, 
gardöfren, tayfa, kayıkçı, odacı, 
bekçi ve emsalı işlerde; çalı
şanlardan millet mektebi vesi
kası ol mıyanların vazifelerine 
nihayet verilecektir. 

Bu şekilde vesikası olmıyan· 
lar ay nihayetine kadar maarif 

memurluklarına müracaatla imti
han vermeleri lazımdır. 

ÖIUlerl ucuz gömmeoe tallp! 
Samsunda Hüsnü ismind~ bir 

zat belediyeye müracaat ederek 

ölülerin gömülmesi için müna
kasa açılmasını istemiş ve şim
diki mezarcıların ölU başına al
dığı 6 lira defo ücretini 2 lira· 
ya kabul edeceğini aöylemittir. 

memurun işsiz kaldıgı anlaşılmakta- Şirketi Hayriyenin 67 numaralı \apu-
dır. ru önümüzdeki cuma günü sabah sa· 

* DEVLET DEM1RYOLLARI - at sekizde köprüden kalkacak, Kadı· 
Umum müdürlü{tünün haziranda ala. köyü ve Üs'küdara uğruyarak Boğaz. 
cağı yeni şekil yarım :milyon liralık içine gidecek, bilahara Marmaraya dö-
tasarruf temin edecektir. nüp Adalar civarında dolaşacaktll'. 

• NECMETTİN SADIK BEY _ Öğl~ yemeği pavili aı·asında yenile-

Baık h ft "naseL-t'I n 1 t t'ektır. Yemekten ~onı·a Yalovnya da 
an a ası mu •n: ı e e gra - • . . . K 

ta to 1 k k d ilk ,. 
1 

. 
1 

. gıdilme ı tasav'\·ur edılmektedır. on-
P anaca · ·a ın •e ame e ı~ erı . . 

l{ong · d hhasla d ' ,... . sen·atu\'ar, gezıntıye cazbant. orkcs-
re ın e mura · nmı:r. an '"'I· • • 

vas meb'u~u Necmettin Sadık Bey Bel- tro, bando ,.e azla gıtmektedır. 
grada gitmiştir. Tıp kongr~sl 

ı ____ P_o_ı_is ___ n __ a_h_e_r_ıe __ ri __ ~ıl 

Bir ·genç daha 

Ankaraya giden Dr. Fahrettln 
Kerim B. şehrimize döndU 
Bu sene Ankarada toplanacak olan 

dördüncü l\filli Tıp kongresine ait ilk 
hazırlnnmalar i~in kongre reLi Sıhhat 

\'iyana: Amelenlc ikinci olimpiyıdı, 
nebat v:> çiçek fotografıleri (konferans) 

Saat: 21 

l'e, te: De\ am {konser) 
\ iynna.: Hay\'anlar birbirini müdafaa 

ederler \ e birbirilcrile konu, urlar (kon· 
feran ), istihbarat Arno Holz Defnis 

Saat: 22 
Pe~te; Kon ere de\·ım 
Viyana: Kreml zenin çlçe~i bir per• 

delik dram 
Saat: 23 
Yiyana: Dramın devamı, l!tlhbarat .._ 

Vakıt:Abone 4artlar1: 
ı 36 12 Aylık 

O:ılıilde ıso 400 750 1400 Kuruş 
[ larictc - 800 1450 2700 ., 

intihara kalkıştı Hkili Refik Bey i1e ziyaret ederek 
~ .. .. , talimat almak için Ankaraya giden llln •artlarımız: 
Uskudardn Şevhcamıınde 18 numa- • k" t' doktoı· F'ah tt• 'L~ • Resmi ıHururf ·, . . .. umumı ·a ıp re ın nerım .,..., 

ralı evde oturan Zıya Ue),n manc,·ı 1, 1.. h · ı" e 1 . t" K d. . • t JO 1~·c l'" 50 1.•. ~ .. ,ey < un ş rım /. ge mı;;- ıı., en ısı a ın ""~· ~ı n~. 
e\·ladı 2-t vaşlarında lla an Bey dun .1 .. .. b' h . . . k Santimi 20 ., 25 · . . . ı e gonışen ır mu arrırımıze ongre 
nrunal icmek )i;Uretıle ıntıhara te eh . 1 .. 1 l.ı • d t 1 KUçUk llln •artlarımız •• . . • . . •. , , nın ey u on e:ıın en onra op ana- ..,. 
biıs etmış ve teda\'ı edılmek uzere 1 ıp ;:, b" "k 1.ı· • 1 v . . ca,,ını, U) u - ır ergı acı acagını. 
t'akUltesıne yatırılmıştır. 1 1 v 'b" t 1~ d l geçen ene o < ugu gı ı ren er e en-

Baygın hir halde. ha~ta.~e.~·e kaldı- z.ilat için teşehbii~ edilğini tagaddi \'e 
rılan ve hayatı tehhkelı gorulen Ha- raşitizm gihi memleketimizi çok alaka 

1 2 3 4 I-10 Defalık 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
~ içın bir defa meccanendir. 

R - 4 ~atın geçen ilAnLınn fazla, 
satın için 5 kuruş zammolunur 

san Bey intihara te;-ebbüsünün ~ehe· dnr eden mevzular üzerine hazırlanan 
lıini !';aklamakta ise de etraftan söy. raporları tah'ına başlandığını n bu 
lendiğine göre i,.in içinde aşh: mesele .:;eneki kongrede ~e1·he t meHulara <:ok ... 
si ve kadın parmağı vardır. zaman ayrıldığını muhtelit' ehirlerde -------------• 

l ·r l .. Kadın blrlillnde ders 
Jorjla hemşiresi • ki doktorların muhte ı me\'ZU ar uze 

G 1 t d K b k 
1·inde tebligat hazırladıklarını söyle- ){adın bırlifinde ingıli1.ee a:m1nca 

a a a a um aracı vo u unda d · · · • , mi tir. erslerı başlamıştır. lngılızce, cumarte 
20 numaralı e\'de oturan Jorj ile hem · K · B . G ı· • · . . . Fahrettın erım ey enç ık, '\ e· sı, salı almanca, paıar çarşamba 17 dea 
ş~re ~ knga etmış.le.r ve hu ~ırada hem şil Hilal cemiyetinin doğurduğu i<_;ki 18 e kadardır. 
:zıre ı tarafından ıtıJen JorJ pencere)e alevhtarlan teskilat h·ıkkında Sıhhı,·e tt ı d · · k •t y 

~ - :. ' J a yanca er:sının ·ayı muame e-
~arpa rak sag kolundan 'aralanmı'- n ,·e Manrif vekili bevlere izahat vermı' · • d d h ...,;: 

• • - • • J ) ~ı cuma an maa a er ., .. n saat 14 ita 
sen JorJ hastanesıne kaldırılmıştır. bu mesai takdirle karıtılanmı>tır. 17 ye kadar yapılmaktadır. 



Karşı taraf gazeteleri tehditten balı 
sediyor. Adeta devlet otoritesini dar 
ağacı üstiine giydirilmiş bir silindir b"•· 

Atina 16 ( Vakıt muhabirimizden) - ya meydamnın üstünde cevelana ., şapka gibf, resmtıtmeğe çalışıyorlar. Bir 
h 1.f ı t k·ı· · k Geçen gün Atinada bir darbei hükumet lamıştrr. ,,. 

mu a ı gaze e eş ı atı esasıye anu- teşebbüsü oldu. Pangalistler, hüküme Andonopulos ile rüfekası. tar> 
nunun bir (kara kaplı) kitap haline "La BülgarL., gazetesi, 11 mayıs nüshasında, Çepclare ti de"irmek ic;in ademi muvaffakıyet- renin uçuşunu görünce, bunu araları~ 
girdiğini ulu orta söylüyor. Cesaret- havali.sinde hüküm süren Kara lbrahim isimli Türk dere· - -
ten,, faziletten bahseden imzasız bir beyi hakkında şu satırları yazıyor. Bu yazıyı nakletmeden le neticelenen bir komplo tertip etti- da mukarre parola zannetınişler 

ter. Bakınız size anlatayım: Bundan derhal bir otomobile binecek Omon. makale He bir kahraman herkesin ru- evvel Çepelare hakkında edindiğimiz şu malümatı verelim: 
Ç sekiz .,ene evvel Selanikte l\f. Ven ize- meydanına gelmişler, tabancalarını 

13 hunda istiklal mahkemesi korkusu tap epelare, Filibe civarında Stanimaka kazasına merbut 
1 

k 
1 

d hta hazır 
tazedir diyor ve münakaşa hürriye- 4000 nüfuslu bir köydür. Bu köy, Jıava ve suyunun güz<:lliği losu, sonra da diktatörlüğü esnasında ;:arara · ıavaya en a. Ye -. t aP 
· · · · · · p ı ··ıd·· - t bb"'s etmi'= clıklarr beyannamelerı de dagı Ill tınden bahsedıyor. üe doktorlar tarafından veremlere tavsıye edüır, kaza nwr· anga osu o urmege eşe u '.{ 
Şu saydıklarmuzı yazanlar ne maz- kezi olan Stanimakaya 75 kUometre uzaktadır. Bu hava/iye olan Andonopulos ~ammda bir şaki başl~mı~lardır. 

1 
d {h .. kil etiıt 

nundur ne de tevkifhane penceresin- Rumelii Şarki zamanında Rupçoz kazası denilmekte idi. o vardır. Bu adam, bır zamanlar, haya. .k. u ?Yt~nnam~ er eh 1~ m ef 
den me~leket ufkunu seyrediyorlar. A zaman Çepelare köyü de kaza merkezi idi. Bu lıavalide ,w- tına kastetmek istediği Pangalos ~~e t.1 ·ap ·ve ~~ ı~y~ arş~ a b 1~ v:k iÇ~ 

· · · rnaklar vardır sekiz ay kadar evvel barışmış, ve Ve- n umumıyenın erya ını ogm ,, kıllarına eseni, dıllerıne gelenı, kafa- • . . . . . . . ·- . serbestii matbuatı takyide kalkrştığ 
Jarmın çrkarabildiğini söylüyorlar. nızelos kabınesını devırmek ıçın dıgPı 

1 
b h d T h Ik k disillİ t 

Kimse ses rckarmıyor Ne korktukları Rodoplarda Türk hakimiyeti zama- etti. Bundan başka hristiyan ve müs- Pangalistler ile gizli içtmalar aktne <an . a.bsde tıb ıyor vde a _ 1' en rsrı'I~~ 
:r • • • • • - (A d zen ı.-;tı a oyun urugunu sa . devlet otoritesi onların dilini kesti ne nrndaki dahıli karışıklıklar bılhassa o· lüman ahalJdcn mürekkep hır nen ve tertbat almuga başlamış. n ono-

1 1 
t .

11 
t h.. , tini ıır 

biriis çl'kıp kalemlerini kırdı? ' valık havaliye inhisar ediyordu. Dağ- jandarma teşkilatı yaptı. Üç sene müd- pulos) un bu faliyetini öğrenen, Atina vde memke ~e. e, "hmt1. 1 Aeı ~l 0~1r,y\irJi~ll k" ı h ı il b' . . .. d .. · f b g'zli e et.me ıçm ı ı acı er ı e 
Fakat onlar vakitleri geçmiş, ko· Iar, eş ıya ara ~e i tila c ere ırer detle, cşkiy~ Sinapın 20 kola ayrıları emnıyeti umumıye mu urıye ı, u ,ı harekete davet ediyordu." 

caya varamamış kızlar gibi zaman za- melce teşkil edıyorlardı. Bununla be- çetelerini imha için bir plan hazırla- tertibata dahil olanları adrm, adrm ,ta- H""k A t k d .. lediğiıtl f 
man buhranlar geririyorlar .. Ve za. raber, dağlık arazide oturan halk, köy dı, ve çeteler etrafında Plovdivden kip ediyor, maksat ve gayelerini istin- b" 

0

1 
.. ub~let, dyb~ 

1
ar aal s~yş old .. ~ll ~ 

:r ı··ı b 1 . . • . . b". . ıı ı, mu "'ı ı e ır er m IAb .~ man zaman babaları tutuyor u er, zaman zaman u çete erın ve eş- Leskovoya kadar uzanan bır kordon kaha çalışıyordu. Kabınenın u ma~ ıu 1 ti ·r· t .1 d ha sahai {aatn 
' · k" 1 w 1 . . . f ıe e, suı .as çı er, a -~ 

H . .. 1.. 1 h . t d"kl ıya arın taarruzlarına ugrıyor ar, kurdu Fakat Sinap mes'eleden haber- at kanunu proJesını hazırlamasını ır· 1 .. t . ff k la adan dO er şeyı soy uyor ar, er ıs e ı e- t 1 .. . w di 1 • . h'"k. t t ~ erını evsıe nrnva a o m f, 
rini yazıyorlar. Fakat bi, tek bir şey çe e ~r, koyler~ !agma ~ . ~o~ ar, veya, dar oldu, çetelerini topladı ve asker- sat addeden ve darbeı u ume eşe taraftan hükumet kuvvetleri tar:ı 1 

olmuyor. Ona bir türlü muvaffak ola- ~ahs~ garezlerının tatmını ıçın, ~ete re- IerJe harbe tutuşarak kordondan kur- büsünü yapmak istiyenler, son günl~r- dan ihata edilmişıir. Suikastçiler,; 
mıyorlar: ıslerı, .?''~. h~lkına nazaran zengın olan tulmağa muvaffak oldu, Leskovocla- de faliyetlerini teşdit eylemişler v~ ıç· hancalarmı polislere tevcih etmişlt 

Muhalif bir fırka bir türlü teşci<- halkı olduruyorla~dı. . ki karargahına iltica etti, amma Kara timalarım sıklaştırmışlardır. En mha· de istimale muvaffak olamadan yr. 
kül edemiyor. ~epel~re a~a~ı~i (~a~aca Alı) ~a- •İbrahim peşini bırakmamış, karargahı· yet bütün ~eriibat ah~mış, ve Pang~- yı ele vermişler ve adliyeye tesliJıl' 

Neden? ,,,,· r~ket.l denılen ıhtıla~~ ı~ti~ak etmemış- na hücum edip konağını yakmıştı. sı. listler faahyete geçmcge karar vermış dilmişlerdir. .. 
Muhalif bir fırkanın te.şekkültine ~1• ~~speten daha musaıt iktısadt şera- nap yine kaçtı, Kara lbrahim tekrar lerdir. Görüliiyor ki bu ihtilal teşebb~ 

m!ni olan mı var? Hayır, inkılap fır- ıt ıçmde kal~ış ve rahat rahat. yaşı- kovaladı, yetişti, çarpıştılar, Kara lb- Verilen karara göre, gizli cemiyete ı>atlak verir vermez, derhal bastırıl~, 
kası muhalif bir fırka olsun diye rakip yordu. Bu ko:' halkı da çetelerın l~· rahim on şehit verdi ve Mehmet Sina- mensup olan bir tayya~e, Omo::ızcı ve Andonopulos ile rüfekası yaknfl 
bir fırkayı kendisi takviye etti, mebusu arruzlarına ugr~yınca ~aşm~klıh .. Su- bı yine tutamadı. Artık Kara lbrnhim meydanının üstünde uçmaga başJadrgı le vermişlerdir. 
nu kendi adamlarını intihap ettirdi. leyman Deyden ımdat ıst~dı •. ~uley~ kızmıştı. Bütün kuvvetlerini topladı \'e zaman (:"-ndonopulos) ile r~fekası. ~er Şurası da şayanı kayittir kiı. 
Son intihapta da müstakil mcb'ru;,la- ~an Bey ç_obanla~a ve h~lk_a sıla~ da son bir hücum yaptı. Mehmet Sinabı hal faabyete geçerek mezkur meydan· monya meydanında bulunan halk 1~ 
nn intihabım istedi. Ve nitekim bugün gıttı, evler~ ta~kım ettırdı ve Ja~ım sığındığı bir mağarada yakaladı ve te- da toplanacaklar, havaya silahlar ata- lftlcilere yüz vermemiş, hatta onl 
B.. ··k ıt.M"ll t 1. · d k . t f gelen tedbırlen aldı ve 1797 senesıne . "d k ( "ht'lA l ') d" 1 w a aktır .. .. .. b ta k etl uyu ıuı e mec ısın e e serıye tr· F 1 ,peledi. Bu çarpışma ona yirmı şehı e ra · yaşsın ı ı a . ıye Jagır c • üzerine yurumuş ve za ı uvv . 
kasma mensup olmıyan müstakil meb- k~dar oldukça ~~at :.aşadılar. a {at .mal olmuştu. Kara İbrahim muzaffer halkı kendilerine iltihaka davet ede- Andonopulos ile rüfekasını ahal 
uslar var. s.~ı~_ym~n. Be~ olur olmez_ Çepel~re olarak Çepelareye döndü. Günlerle trn cekler ve bu münasebetle hazrrladıkla- sui muamelesinden kurtarabilme~ 

Fakat daha evvel teşekkül eden k_?YD mühım _hır ~~arruza ugradL Koy- ızafer tes'it edildi. Kara İbrahim as- rı beyannameleri de dağıtacaklardır. çin güçlük çekmişlerdir. Yunan J1l 
semes fırka, ve müstakiller bir an için ~uler kısa b~~ mudafaa~a~ sonra da· kederini terhis etti ve o havalinin ida· Hükumet, gizli cemiyetin bu terti- ti Pangalosun diktatörlüğünden 
memlekette kuvvetlenip, kök budak ~a- gıldılar "e koy talan e~~ldı: İş!e 0 ~~: resini ele aldı. Tam 34 sene oralarını batına muttali olunca, ihtilalin ibr an tile bizar kalmış olduğu cihetle 0' 

Jamadılar. ~a_n ortaya !fara İbr~mm ısmınde ı adilane idare etti. Her tarafta refah evvel patlak \'ermesini ve alman nıu- taraftarları tarafından hazırlll 
Bunun sebebini bir fırkanın ne ol- run 

1 
ç~ktı. ~Cara ibralı~~ pomak~, d~·o. vardı. Hatta hıristiyanlar bile Ifara kabil tedbirler ile bastırılmasrnr te- darbei hiikumet Uşebbüsüne karşı 

duğunu anladıktan sonra anlatmanın bbakn\r ettmış kve so~ra . Y~hşına t aOar lbrahimin adilane idaresinden mem- min için kendisine sadık olan bir tay. Jakayit kalmış ve ihtilale iştirak e 
. '""' d a a sa ara geçınmış, nı. aye s- . d" 1 • w ' ı 0 . tir • J 
ımıuını var ır. manır ordusuna girerek Sırbistanda nun olarak o havaliye hıcret e t)'or ar ynreciyi uçurtmuş. ve tayyare mon- mış · od' 

Bir fırka sadece bir fikrin ifadesi harbedip küçük zabit rütbesini kazan· ve rahat rahat yaşıyorlardı. 
değildir •. Gerçi f~rk.ada asıl olan biı fi mıştı. . ~81~ .senesinde, Sırh!st~nda ?.ıkan 
kirdir, hır prensıptır. Fakat yaşıyan K İb h' T"" k A t ..,, bır ıhtılal, Kara Ibrahimın serguzeşt . . ara ra ım ur • vus ury~ 
fırkalar, yaşama kuvvetlerını, yaşıyan h b" . . B 

1 
d h damarlarını oynatır. 400 adam toph-. . ar ıne gırmış ve e gra mu .asara-

prensıplerden, yaşıyan ve kuvvetlı e>- • •1 te .. t · ı· yan Kara İbrahim pirelerini dökmek . . sında cesaretı ı e mayuz e mış ı. 
lan perestıJlerden alırlar. Z b"t ""tb . . k d kt l"'S? için harbe gitti ve Sırbistanda tam üç a ı ru esını azan ı an sonra ı -

Eğer bir prensip hayata uygun de de orduyu terketti ve 1717 senesinde sene döğüştü. Dönüşte, yanında iki 
ğilse, o prensip esasen muzaffer ola· Çe elare köyüne geldi. Son beş sene i· kadm esir getirdi. Bunlar hristiyan
maz. Etr~frnda bir inanmışlar zümre- çin~e ne yaptığı ' meçhuldü. Bazılarr, dı. Onları müslüman yaptıktan sonra 
si teşekkül edemez. Halk fırkasının K lb ah· ismile Yidinli ikisilc de evlendi ve eski masallarda . 1 . k d h . . d manav ara r ım , 
prensıp erı o a ar ayatın ıçm en Pazvant oğlunun maiyetinde çalıştığı· olduğu gibi birçok çocukları oldu. 
gelmiştir ki, miJlet onq bir program m zannediyorlar. Hatta 4000 kişilik bır 1821 - 1828 Yunan ihtilalinde Kaı-a 
halinde ifade etmeden tahakkuku için ordu başına geçip Romanyaya geçmiş, lbrahim 0 havaliyi bu ihtilalden mu
silAh~anmıştrr'. ~a.lk fır~~sm~. isti_kIUl sulh olunca Plovdin bölük başı rüt· hafazaya, müslürnanlarla hıistiyan: 
harbınden, Jstiklal harbını Turk ınkı· besini kazanarak Mehmet Sinabın eş- lar arasında sulbü idameye muvaffak 
labından ayınnanın imkanı yoktur. kiya çetesini tenkile memur edilmişti. oldu. Oradan asker toplanmasına ma· 

Muhalif bir fırkanın Türkiyede bu Bu çeteler Çepelare köyüne giriı> ni oldu. ve hatta birçok mültecileri 
kada~ derinde? gel~n hayat .~u';et.~lc işgal edince Kara lbrahim çoban kı- kabul etti. Fakat kanında harpculuk 
prensıp kurabılmesı çok muşkuldur. yafetinde köye girdi. Köylüleri sopa- olan Kara İbrahim Rus - 'fürk harbin· 
Ni~m, şimdiye kad~r muhalefet cep- lar, tırpanlarla te~lih ederek üçe ayır- de yine 500 kişi topladı ve harbe gitti. 
hes~11den. çıkan .. prens~pl~r renk, r~n.~, dı ve eşkiyalara hır baskın yaparak (1828 • 9) Şumnuda harbetti. Edirne 
şekıl, şekil tecrube edılmış zarar gol'ul onları püskürtmeğe muvaffak oldu. sulhünün imzasına kadar r.fakrı . lnoz 
müş eski fikirlerden başka şeyler de· Kara Ibrahim köyü tahkim etti, havalisi kumandanı olarak kaldı. 
ğfldi. etrafa nöbetçiler dikti, müdafaa terti· Sonra tekrar Çepelareye döndü. 

Ve tanzimattan beri tutmıyan bu batı aldı. Biraz sonra köyde vergi Arazisini tevsi etti. Fakat Türkiyedc 
yabancı fideler yen~den bu tarlaya e- toplamağa .da memur. e.dil~i. ~ir kond!;:: mecburi askerlik kanunu yapılınca 
kildi. Evvel! prensıpler tutm.adr. kurdu ve bır de heyetı 1htıyarıye teşkıJ yıldızı söndü. 1821 senesinde Çepelare 

Ne Türik milletinin iktısadi vazi. . . .. .. . . ,,. ye iki zabit gelip ahzı ahker muamc-
.,.etinin ne coğrafyasının ne tarihinin kesılenlere Umıt, yurumek ımkanını bu . Jb h' " ' ' ı ·· ·· k ·mk· · Iesıne başladılar. Kara ra ım bunı:ı. çizdiği muayyeniyet hudutları bu pren amıyanlara yurume 1 · anını verır. A • • • • zabı·t. 

B.. ··k • k ı· ı b · b"' ··k · a manı olmak ıstedı, olamaJ ınca ... ı...ıere yaşamak imkanı verebilirdi. Ta uyu ın ı ap ar, u cıns uyu ır. · . . . 
-il' d ı · ı· d ·ı ı B b'" ··k · d len kovdu. Onu da vazıfcsmden azlet-btat geri kafalı müderristen hasta en- e erın e ın e ı er er. u uyu ıra e- . . _ 

b .. "'k d · k""tl ·n tıler. Fakat Kara lbrahım. buna rag. tellektüelden daha çabuk zekasını işle YI yapan şey uyu a amın u enı . . 
ti di adamı olabilmesidir. men 1832 senesıne kadar o ha\·alıde 

Ter • Bir adamın kütley· temsil etmesi hakim olabildi. Hükumet Çepe-
Muhalefet bunun ıçın tutunamı· 1 ı k ·k ıt· . ·ıa t d . için sadece sıfatları resmi meziyetleri areye as eı se' e ı \e onu ı a e a-

yor. HAia da ayni vazıyette. ~ ' . t tt' K lb h" k r t tt · . kafi degildir. Bir tarih hamlesi ben· \e e ı. ara ra ını a a u u 'e 
lkınci sebep. ~uhalefet fırkaları, liğinden süzülerek benliğine kütle var hatta harbetti Fakat Türk kumancla-

fikirleri kendilerını sevkedecek pres- 1 • d lduran 1• d nı konagwınr muhasara etti Ye zaptetti. tJU ah d ıgınr o nsan ır. 

.ıuen m rum ur. Kendi benliğinden süzülerek ben- Kara lbrahiro kaçmıştı Türk kuman-
Gazi, Halk fırkasr ve_ inkılap, bi~ Jiğine kütlenin şuuru ifadesini veren danı l<onağm kulelerini yıl<tırdı. Binı.1. 

rlblrlnden ayrdmıyacak bır şekilde b1 insan odasına çekilen, pijamasını gi· sonra, Dedeağaca lrnçmış olan Kara 
rlblrlııe örülmüş birer pere.stijin ifa- yip sefa sUren insan değildir. Bu a. İbrahimi padişah affetti ve "hayatı
ieefdfr, dam çetin cidallerde kütlenin çektiği nrn son senelerini, akıllr uslu, çolul\ 

Gazislz bir inkılap tasavvuru mtim ıstırabı çeken, n kendisinin kütleye çocuğu yanında geçirmesi için,. Çept·· 
kUn 'cleğild.lr. lnkılapsız bir Gazi hatır rabıtasını işle ispat eden adamdrr. lareye dönme..<;ine müsaade etti. 
lamıyonız. lnkılApsız ve Gazisiz bir İstiklal harbi. "' inkılap hamide- Kara lbrahim de 82 yaşına kadar. 
halk fırkuı mevcuttur. ri tarihin en kuvvetli perestijini halket eski n i}ltiyar arkadaşları ile kahvc-

Halk fırkasının büyük şefi prensip- ti. Bu prestij sadece bir kelime ile: de (çukurcuk) oynamakla rnktini ge
leıin hayatiyeti itibarile yalnız fırka- Gazidir. Muhalefet fırkası teesşüs ede çirdi. 
smm değil, milletin de hakild şefidir. miyorsa bunun sebebini şunda, bunda Nihayet, ölüm, Rodopların bu son 

Tarhfn büyük ş.efitri kütlelerin değil , Gazisiz ve prensipslzliğinde nra Türk derebeyini de alıp götürdü (18-!:J) 

yfila;elmi§, en son haddine varını~ malıdır. Nakleden: 
iradeleridir. Bu büyük irade ümittten SADRJ ETEM fa. 

Tapu ve kadastro 
işleri 

Tapu idaresinin esaslı surette 
islaht maksadı ile bir müddet· 

ten beri Maliye vekaleti tara
fından yapılmakta olan tetkikat 

bitmiştir. 

Tapu idaresinde yeni yapılacak 
teşkilat hem bütçede tasarrufu, 

bem de işlerin daha çabuk ve 
kestjrme bir şekilde intizama 

girmesini temin edec~ktir. 

Kanunn medeni ve kadastro 
teşkilatı üzerine tamamile ilmi, 
huknki, fenni bir mahiyet alan 

tapu işleri, yeni teşkilattan son
ra maliye ve adliye müfettişle· 
rinden istifade edilmek suretile 
teftiş edilecek, tapu ve kadastro 
müfettişleri, umumi müdürlükte
ki merkez tapu ve kadastro mü
düriyetleri lağolunacak, bu teş
kilata mukabil emlak tasarruf 
işlerile ~eşgul olmak üzere bir 
emlak s'cilli müdürlüğü teşkil o
lunac.aktır. Bundan başka vila-

yetlerdeki tapu, kadastro idare
leri birleştirilecek, kadastro he· 
yetlerinin idare ve mes'uliy1?ti 

mahalli tapu müdürlerine veril
mek suretile yeni kadro tanzim 

edilecektir. Yeni talimatnamede 
işleri sürüncemede bırakan ve 
lüzumsüz suallerle muameleli ev-

rakı merkeze göndererek tehire 
uğratan memurJ.mn şiddetle ce
zalanması için bazı ahkam ola-

caktır. Bu yeni teşkilatla tapu 
ve kadastro idareleri bütcesinde 
senede 170 bin liralık bir tasar-

Daktilo 
Hanımlara 

1. - 1931 senesi daktilo 
şampiyonbğu miiıoll' 
bakası haziran iptiull' 
sında Ali Ticaret ıne~ 
tebinde yapılacaktır • 

2. - Kayıt 31 mayısta nib•1 

yet bulacaktır. 
3. - İştirak etmek istiyeıı· 

ler her gün idareha11.e 
mize müracaat edeb1' 

lirler. . 
4. - Müsabakada kendi ,~ 

terlikleri makine ile )'ıı 
zaca.klardır. 

5. - İştirak edip en iyi d~ 
rece kazanacak hanı t 
Jara ya bir makine. ~e 
ya kıymetli bir hedıl 

11 vereceğiz. Bun~~!· 
başka iş sahibi deg'~e 
]erse kendilerine iş 
rnin edeceğiz. ıı· 

G. - Derece kazanan Jı•1• nımlara hem iş btJJll 
mıya çalışacak be e
de Ali Ticaret met•t.11 
bi jüri heyet!ıtı ı 
tasdik edeceği ehlı!~ 
,.e tavsiye kağıdı vet 
ceğiz. • . i. 

7. - Mi.i:;;ahakamıza ışt·ııi 
rak etmek için bize tl!' 
nsika fotografı ge efı 
mek ve ya gönder':11.et 
lazımdır. İş n ehl1

' 1~ 
l•ftğıdı istemiyenter011• 
terlerse fotoğraf g 
dermezler. . W' 

1. - Biitiin işsiz daktı~o 111 1· 
nrmlar miisabakıtdite 
zm neticesiui, k~~etıe 
rine memnun!? ıe(' 
iş vermek icin yuı ... + 

. , .. es"es·~t ce tıcaret mu · ti· 
nin beklediğini uıt 
mamahdrrlar. elfl'~ 

!>. - l\1athaamızza g jstı· 
den kaydedilmek ~ı:ıi1 
yenler hizden Jll jı;tr' 
hayıt kağıtlarını 
tehi lirler. 

""~' rti ~ jel ruf temin edHecektir. Yeni sene Akşehir bankasının ye P es 51, 

bütçesinde tapu ve kadastro teş· Milli bankalarımızı~ ~aP~',t 
lcr:nden olan Akşelıır pııı 1 kilatı bu esaslara göre tanzim lstanbul şubesine ilaveteJJ çıOJ 

edi!miştir. Bolvadinde de iki şube a 
karar vermiştir. 
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[ Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler J Harici Haberler f 

Fransanın yeni cümhur reisi Laheye havale ediliyor 
nasıl yetişti ? Alman-Avusturya gümrük ittihadı hak-

. kında akvam cemiyetinde konuşulanlar 
l)lUner diyor kl:"Yaşamıya }ayık olanlar için hayat İyi bir şeydir!" Cenevre. 18 (A.A.) - Cemiyeti Ak· Aldığımız son haberlere göre, Sovyet-

Fransız reisicümhuru Pol Dumer mere tevdi etti. Dumer orada uz:.m'bulunduktan sonra ayan riyasetine in- vam meclisini.n 68 ün_cü içtima devresi ler birliği hükumeti gelecek tahdidi 
· ls57 ~e Oril ak k b d d - .. dd t k 1 k ak k .. st tihap edilmiştir M. Fon Kurtıusun rıyaseti altında a- teslihat konferansına istirak edecek-
~ Y asa asın a ogmuş- mu e a ara sayı şar mu em- .. .. ·" • . çılmıştır. İngiltere hal'iciye naztn M. tir. Bu konferansta Rus murahhas-
Old• Kendisi fakir bir aileye mensup lekatmm temelini attı. . Mo~yo Dumer Ogullarcma,, ismınde Henderson söz alarak, Avusturya - Iarmm hazır bulunması pek büyük 
il( llfq halde tahsile heves etmiş ve Po~ _Dumer, 1905 de meclisi meb'~· hır kıtap yazmış~~r. ~.u ki.tapt~n ~.u sa Alma~y.a gümrük itilftf~nın tahakkuk bir ehemmiyeti haizdir. Müzakerat 
~. lnenıuriyet olarak (Lan) şehri ko- san .reısı oldu. Val.dek Rusonun çekıl: tırlarr n~kletmeyı munasıp gorduk. etmesınm bazı beynelvmılel .. mükellefi- esnasında Rus murahhaslarının rnii-
Jlııde muitlikte bulunmuştur. mesı ve Kombuu ış başına geçme~;ı "Evlatlanmız cesur erkekler olma yetlere mugayır oldug.u mutaleasında zaheretlerini ve beraberce çalışmaları· 

1885 de yani 28 yaşında iken (En) üzerine zuhur eden müşkülat arasınca lıdırlar. Onlar korkaklan ürküten her bulundu.ğu~u. sö~lemi~tir. İl\fuma.~leyh m temin edebileceğimizi ümit ediyoruz. 
ttaıetinde bir gazete tahrir müdürlü· muvaffakıyetle uğraştı ve 1906 da şeye karşı sükun, pervasızlık ve sade- meselenın ıstış~rı reyı a. mak .uzer~ Londra, 18 (A.A.) - A\:n~ kam~~a 
~ıı •... h . .. .. . ... . Lahey adalet dıvanma teshm edı1rnc.-;ı sı M Austen Chamberlaının harıcı-
ı. "' deruhte etti. Artık siyasi haya- (Falyer) e karşı reısıcum ur namzet- hkle yurumeyı ogreneceklerdır. Mes· t kl'f' d b 1 t B d , ' • · . .. . " atı . .. .. . . v. . . . . . . . . . _ . e ı ın e u unmuş ur. nu an sonra ye nezarelı butçe tahmınatından 100 
~]· l.rrııştı. ~ambeta yen~ . olmuştü. Jıgını vazettı. Falyer ıntlhap edıldı. l'a ulıyet ... z~hmetlı sa~, ~orgunluk,. tehh· İngiliz hariciye nazırı, Lahey divanın İngiliz lirası tenziline müteallik olan 
~ ısı m~b.usan . r~ı~ı ~lore kat Dumer de 375 rey kazanmıştı. Da- ke ,.e olumden çekınmıyeceklerdır. ın mütaleasr almıncrya veyahut Ce- takririni 223 reye karşı 243 !'eyle red· 
d@ ~ Profesorün faalıyetını takdır e- ha sonra En, Yon, Esn meb'uslukla- Hayatı seveceklerdir. Çünkü yaşa· miyeti Akvam meclisi tarafmdan bir detmiştir. Rusya hakkındaki müzake
\t~ kalemi mahsus müdürlüğüne al- rmda bulundu ve nihayet Korsikadan mağa Jayık olanlar için hayat iyi bir kar~r ittihaz ~~un'!ncı:ra k~dar Alnı~·1 rata bu takrir üzerine girişilmişitir. 
htı (~n) eayJetinde bir meb'usluk mün ayan olarak ayan meclisine girdi. şeydi~. Fakat h~yata çok . ehemmiye.t ya. ıle olan. muzakeratı. t~tıl etrnege R~sya ile ~~~len n_ıünkati bulunmuş 
"dı. Meşhur jeneral Bulanje bu mcb 1914 te Galyeni sivil kabinesinin vermıyecekler, lu:zumu halın de onu bı- A~usturya) ı davet ~t~ıştır. . ols__a:> dı, t~~d~dı teslıhat konfer~nsına 
lıığa talipti. Mösyö Dumer kendisi- idaresini Dumere tevdi etti. Dumer ef- la tereddüt ve bila teessüf, milletin, M. Schober, proJenın kendı melel\e baglanan umıtler ne kadar vahı olur 

~intihap ettı'rmegve muvaffak oldu kA . . t k' ff k 1 ailenin, tehlikede kalan emsallerinin ti için hiçte gayri müsait olmadığını du. Hükumet, İngiltere - Rusya mü. 
1 • arı umumıyeyı es ıne muva a o - ı k ı· · t'klT · h 1 ld t d. b t 1 · d · · 

ı. 888 Senesinde idi. Kabine reisi olan du Parı·s duvarları arkasında muka,·e uğruna feda edeceklerdir.,, ~cı:" e ehiınb.ıs ı a ını a e • ar e ~e. ı nase a ı ~ese esın e mazı de takıp et-
"O • · .. .. D . . .. v gını ve ç ır muahede ahkamını ıhlal miş oldugu htatı harekette devam ta· 
ıı.. ll Burjua genç rneb'usu kabinesine t t f hd t k' 1 Mosyo umerın reisıcumhurluga •v. • • • 
-..)j..,. me ara tarı olan ma u ımse er . t'h t sonra 'Ik .. 1 d.v. k eylemedıgıni ıddıa etmıştir. l\luma- savvurunda bulunmaktadır 
l:. ,,e nazırı olarak aldı Burjua ka- . . ın ı ap an . ı soy e ıgı ısa nu- . "llles· • meyanında ıdı. lh .. .. 1 . . . ileyh, memleketinin gümrük birliği pro Mısırda yeni hadiseler . 
~li 1nin ~.ukutu ~zer~ne. Dume~ ~r~t Büyük harpte Pol Dumerin dört tuk s.u .. u musa emetın .takvıyesı ~e· jesinf diğer Avrupa devletlerine de Kahire, 18 (A.A.~ - Askerler, Mit 
~ ne mu~es bır \ergı usulu ıçın oğlu harp sahnesinden düştüler. Harp mennısı ıle başlamış ve nıhayetlenmış- teşmıl etmek niyetinde bulunduğunu gamer yakınında bır kasabada halka 
~~etli bir propaganda yapmağa baş- ten sonra ayanda bütçe encümeni maz- tir. Maarnafih reisicümhurun merkez ilan etmiştir. ateş açmağa mecbur kalmışlardır. Al-

ı. bat h . 1.v. . d ht t ·~ milliyetperverlerine mensup olması sol M. Schober, meselenin Lahey diva- tı kişi yaralanmıştır. 
I{· . . . a mu arrır ıgını eru e e rnı:;ı. • . . . . . A) B .. · t'h 

~~t· 1ltdı Çmıde kargaşalık zuhur et- 192ı bütçesine vaktinde imzalattırnıış. cenahı fevkalade asabileştirmiş ve a- n.ına. h~valesını kv~bul etmış '\~e ~eclı- Kahıre: ~8 (A.. . ~ ~gu~ ın ı ~-
tr 1• Başvekil Melin, Hindiçinide Sonra maliye nazırı olmuştur. Bir Ieyhindc nümayiş yapmalarını intaç et sı~ ıttıhaz ede~egı . karanı mtızaren ?at .. dolayısıle Dakhalıa eJaletınde ka· 
arısı~ h' · · t · · · · · D ··dd t 1. k · · 1.v. d · ı· muzakeratı tatıl vadınde bulunmus;- ın uç kasabada kargaşalıklar olmuş-.. ırnayesının arsını ışını n- mu e ma ıye omısyonu reıs ıgın e mış ır. t :,; . h" t . l' 
r~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~ u~ ~~ H~k p~ı~ uwm cm~ po~ 

Ben Ainar Sirki 
l aksim, Talim hane Meydanı • Tel. B.O. 47 
Bütün biiyük şehirlerde ve bilhassa ahiren 5 haf ta kald1ğz Atina'
da ve şimdi de Istanbul'da iyi ve parlak muvaffakiyet kazanmakta-
dır. Seyahat eden bu gibi miiesseselerin en ınuazzamz ve en 

muntazam teşkilatlısıdzr. 

Perşembe, Cuma, Cumal' lesi 
Ve Pazar Günleri 

• 
l k " l 

Tam Saat 3 te 
Tam Saat 

liayvanatı vahşiye, 

temsil 
Tekmil 
9 da 

her 

porgramla matine 
SUVARE 
•• sabah saat 10 dan 

itibaren bütün •• gun 
gun 
ziyaret edilebilir 

M. Briand, projenin Avusturyanın ateş açmıştır. Halktan altı kişinin öl· 
istiklaline mugayir olduğunu ve Avus düğü, bir çocuğun yaralandığı bir po
turya istiklalinin zemini olan Cemi ye Jis zabiti ile i.iç polis neferinin de ya. 
ti Akvam meclisini keyfiyetten haber- ralanmış olduğu resmen bildirilmekte 
dar ctmeği ihmal etmiş bulunan Avus dir. Fakat gayri resmi malumata na. 
turya hükumetinin bu hareketinin bcr zaran ölenlerin miktarı dokuzdur. 
nelmilel mükellefiyetlere karşı açık- Başvekil Arni Sıtkı Paşa bu akşam 
tan açığa bir riayetsizlik teşkil etmek gazetecilere beyanatta bulunarak mün 
te bulunduğunu söylemiştir. tabiplerden yüzde atmış beşinin rey 

Mumaileyh, yekdiğerinden ayrılma- vermi~ ve bu suretle yeni kanunu esa 
, sı mümkün olmıyan siyasi istiklal ile si lehinde bir hüküm ita. etmiş olduk 
hukuki istiklal arasında bir fark gö- larını söylemiştir. Bilmukabele Veft
zetmenin mamısız olacağmı söylemiş- çilerin lideri Nahas Paşa ilan edilen 
tir. inti11abat netayicinin doğru olnıadığı

Bundan-<>Js~nra, 1t: Granat söz ala- 'ılı söylemekte ve Sıtkı Paş.'lmasıttidtJkim• 
rak, Avu$turya - Aimany.a pro~esinm neticelc;re daha fazla if4ibırn·1etıottsi 
menafii hakkında şüpheler izhar et,.. lazım geleceğini müstelıziyane beyan 
miş ve beynelmilel mükellefiyetleı·i etmektedir. 100 ölü, 1500 yara1r, hapis:t 
bertaraf etmenin hukukan gayri müm- neler masumlarla dolu, şimendifer

kün olduğunu beyan etmiştir. ler, telgraf n telefon hatlarında ser· 
İtalyan hariciye nazırı l\l. Hender- visler inkıtaa uğramış. işler tamamile 

sonun teklifine de iştirak etmiştir. durmuş, Mısır matem içinde. 
M. Fon Kurtius, Almanyanın daima Niçin mUsadere edilrr"ş ? 

beynelmilel mükellefiyetler kadrosu Madrit, 18 (A.A.) - l\l;• " nazı. 
dahilinde kalmış olduğunu, teyit et- rı tarafından neşrolunan bir ~cbliğde 
miştir. Mumaileyh, mevzuu bahis Pl"O· sabık kırat xın üncü Alfonsa ait hu
jenin Avusturyamn istiklalini ne siya susi emlakin müsaderesi keyfiyetinin 

1 seten ne iktısaden tahdit etmemeUe vaki bir tedbir olduğunu ve bu tedlli. 
olduğunu ilave etmiştir. rin servetinin ecnebi tahvilftt ve esha-

M. Fon Kurtius, iştirak reyi alın· mına tahvili peçeta kıymetinin tenez 
mak üzere meselenin Lahey divanına zülüne sebebiyet vermiş olan kralın 
havale edilmesini kabul etmiştir. Mü- mes•uJiyeti ihtimali nazarı itibare alı
zakerata yann saat onda devam edile narak ittihaz edilmiş bulunduğunu bil 
cektir. dirmektedir. 

Rusyanın alayı Damping 
Vaşington, 19 (A.A.) - Hükumet 

karsısında arkanı Rusyadan gelen son haberler-
lnglltere gillunç bir vaziyetA den Soryetler birliğinin sair ihra-

Bu fevkalade 
evel 

sirki, 
gidip 

düşmUştUr r cat memleketleı·ine karşı açmış olduk· 

Sof Y
aya Londra, 18 (A.A.)- Avam kamara- ları ticaret harbine nihayet vermek is 

soda M. Austen Chamberlain "İngil. tcdiklerini istidlal etmektedir • . gitmezden 
•• u•• n u•• terede bolı;;evik propagandasl hakkın- Rusya hükumetinin cihan piyasa. g Qr Z • da Sovyet hükumetine yapılan resmi sına dair bazı nizamnemeler yapmağa 

~----------------------------------------! _ı' ihtar .ile m~zkıir hü~fımetin vistihza matuf, ihracat fiatlar~nı tan.z~~ etme .... t11" etmesıne musaade etmış oldugundan ğe dair olan beynelmılel ıtılaflarn 

1\t uharrıir 
Na.zar11 

ve Tabilerin 
Dikkatine 

IVıaarif Vekaletinden; 
~İt \t Gelecek ders senesi başında neşredilecek mektep kitaplara listesine konulmak üzere muhar
llıll} e dtabiler tarafından yeniden gönderilecek kitapların tetkik zamanları, şekilleri ve şartları 

llr ır: 

l\~•itıl -:- 15 Haziran 1931 tarihine kadar Vekalete teslim edilmiyen kitaplar 1931-32 ders se· 
e aıt kitap listesine konulmıyacaktır. 

bit t~ f Tetkik için gönderilen kitapların iki nüsha olarak ve yazı makinesi ile kağıdın yalnız 
Ilı~ h{a ına yazılmış olması ve harita, resim ve şekil gibi kitaba ilave olunacak şeylerin de yal

r takım olarak beraber gönderilmesi lazımdır. 
3 

r~l>ıştı - Tetkike verilecek kitapların her kopya üzerinde on beşer kuruşluk birer damga pulu 
'•tiday rtlrnış olarak beş kuruşiuk bir pul ile birlikte ve Maarif vekaletine hitaben yazılmış bir 
~ldtıa : ın~.lfuf olarak Maarif Vekaleti neşriyat Müdürlüğüne taahhütlü olarak gönderilmesi veya 

4 evdii lAzımdır. 
- Yapılan tebligata uymıyan şekilde gönderilen kitaplar sahibine iade olunacaktır. 

dolayı,, hükumete taarruz etmiştir. iştirak etmeğe ve Uus işçilerinin tabi-
i Mumaileyh hükumetin Sovyetlerin is- bulundukları şeraiti iyileştirmek için 
ı tiltfafına hedef '\"e diğer milJetler na- bir takım tedbirler almağa hazır bu
zarında gülünç bir hale geldiğini söy Junduğu, kablo ile gelen telgraflardan 
lemiştir. anlaşdmaldadır. 

M. Macdonald cevap vererek lngil- Rusyaya karşı gösterilen münafere 
terenin basiretli olması ve s:tblrh dav- tin bayiinden haylıca bertaraf edilece 
ranması lazım geldiğini söylemiştir. ği ve Rusaynın memleketinde yetiı;ıen 
M. Macdonald, Rus milleti ile cihanın mahsulleri ve yapılan eşyayı damping 
diğer milletleri arasındaki di.i~manlığı addedilmiyecek fiatlarla ihraç ltuı:ıu
idame etmek istiyen kimseleri t-Lk- sondaki kararının kendisine açılan 

l 
lit eylemek arzu etmemekle bilakis kredilerin artmasının kolaylattıracnğı 
sulh ve itilif yolunu genişletmeğ'e zannolunmaktadır. 

'

1
medar olmağı tercih eylemektedir. 11111111nt1Trıı.rm•"'"'""',. .. 'T, 
Mumaileyh Fransa ile Alman)anın tn Tavzih 
giltereden daha ziyade fena muamele- Dünkü nüshamızın beşinci sa-
ye maruz kalmış ve Almanyanın da yıfasında halkın bilmesi lazım 
pek başka sözler işitimiş olduğunu ha 

gelen şeyler serlavhasile giren 

Londra, 18 {A.A.) - Avam kama- yazının gazetemizle bir alakası 
1 

tırlatmrştır. 

rasında Rusya hakkında devam eden olmadığım tavzih etmek mecbu
müzakere esnasında M. Lloyd George riyetinde bulunuyoruz. Bu ilan 
Sovyetler birliği hükumetinin tahtJici geç vakit ne idare ne tahrir he
teslihat konferansına iştirak edip et- yeti tarafından görülmeden ilan 
miyeceğini sormuştur. Hariciye müste acentesinin gönderdiği ilanlar 

ışarı M. Daltom şu cevabı vermiştir: arasında tertip ve neşredilmiştir. 
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Hikaye Lcon Gerhe'den· 
fa. 

Bir pazar günü, saat tam 12 de kit- Kiiylüler, toplanmı~. ona bakıyorlarch. 
ye geldi. Ağusto güneşinin çarptıKı "Afrikalı .. onlara uzun uzun gözle .. ri
yolda çekingen çeldngen, köylüler. ni dikti, bir an durdu, -.onrn lıirdenbi
üstü başı tozlu adamın geçişine bakı· re: 
)'orlardı. Uzun boylu, kuru bir adar.- - E\'et, benim, dedi. ben (Afril.;a. 
ilı. Yürürken, eski bir fıdetin 'erdiği lı). (Ülü kadın) ın kocası!. Tanıdınız 
hareketle dizlerini büldip kamburunu! mı! "Legion Etrangi.-re., de a kerlı~İ· 
çskarı)·or, ve, uzun müddet, yerlilerle mi bitirdim .. nah! ... !'5onrası. evimde. 
beraber tnkio müfrezelerinde bulun- yim, değil mi? 
muş olduğu anlaşılı) ordu. Yara izlt>· Köylülerden en ya~lıı-;ı cevap Hl'· 

ri dolu kemikli yüzünü iyah lıir sa. <li: 
kal ~erçeveli,> ordu. Ağzının iki taı a. - Evet .. ~~ni tanıyonıı ama. ın· 
fında da birer yara vardı. hur uni \allı hetbaht, ne diye geldin. 
gözlerinde, hazan. hayatın acılıs1-ını "Afrikalı,, omuzlarını silkti. gül. 
tıtmı:> olanlara mah u çelik gibi bir dü: 
pırıltı peyda oluyordu. O ge-;crken im- - Korkmayınız, dedi, 'İze bir fe· 
dınlar: nalığım dokunmaz, ona. bakmayın, o, 

- Bu da kim? tanıyor musun'! orospunun biri idi. füim de biraz a-
diye soru uyorlardı. ğırdır, malüm ya! .. 

O, seri adımlarla, kendbi için çok- Bu sözlerine cevap veren olmadı. 
tan beri malum bir gayeye yunı) or. * * * 
merakla kendbine hakanlara hazan O gündenherj köyde bir değişiklik 
hafif bir tebessümle mukabele ediyoı·· oldu. Sanki köyün havat;t eskisi gihi 
Cf u. saf değildi. 

Handa, durdu. Bir kelime öyle- Bir ·abah. jandarmalar geldi. 
meden oturdu. 13ir şarap ı ... marladı \C - Muhakkak (Afrikalı) içindir, 
piposunu doldurdu. Yandaki masalar- dediler. Ye herke. ~e,·inmeğe baş. 
da, reçina ve ahır kokan, siyah şapha- lndı . .Jandarmalar (Ölü kadın) ın e· 
]an gözlerine inik kö.> lüler. arap içe- \'İne doğru yo11andılar. Kadınlar: 
rek iskambil o,>nu)ol'lardı. Onları hi- (Afrikalı) öyle kolay kolay teslim 
rer birer seyrediyor ve kendi kendine: olmaz. jandarmalara bir kaıa olma-

- "Hep ini tanıyorum. hepsini, sın, 
fakat onlar heni tanımıyorlar.,. . di) e haç çıkardılar. 

diyordu. Açık pencereden. Afrika (Afrikalı) jandarmaların . ı:si ile 
gökleri gibi parlak gökyiizündeu, İ!:e· u,·andı. Kendi l\endine: 
riye hava giriyor, etrafta kayalar İ\'· · - Zaten bekliyordum, 
riliyor, ormanlar ihti)arlı.rordu. Ya. Dedi. Jandarmalar kapıya yüklf'll· 
hancı onlara hep birer i inı bul uy ır mişlerdi. Fakat kapı muka\'emet etti. 
ve mırıldanıyordu: o zaman, (Afrikalı) ilerledi, kapının 

- lşte 1\lnndrar ormanı, Sudur sürmesini açtı ve durdu. 
kayası, l\liya,·e tepesi, l..avadur... .Jandarmalar geri çekildiler. Fal..at 

Orada bir aat kadar kaldı. Para. (Afrikalı): 
sını \'erd i. ~ıktı, yüriime.Ye başladı. _ Haydi, dedi, korkma) ınrz. Te -
Biraz ~onra onun Granjun ormanına lim oluvorum. Gidelim. 
saptığını gördüler. Gittiği istikamette I>ış;trı çıktı. ~onra tekrar içeri, ı .. 
(ölü kadın) ın evi vardı. daya girdi. Jandarmalar onu takip et· 

* * * tiler. Afrikalı, büyük hir yükten kur-

r Mahkeme ve icra hanlar• I 
lk~ oğfondıı Tıck~inıde :-;ırıı ~eP ilerde 

kı\in daiıeı mah•u•a ınd ı ifa \azıfe rdcn 
lstanbul 2 incı ıcra menwrlujtundan : 

Namına ( 5175 ) lira kıymet 

takdir edilen Kasımpaşada Kü

çük Pıyale mahallesinde tahta 
köprü sokağında atik 16 cedıt 
22 · 22 - 1 numara iJe mürakkam 

bir bap bostanın dörtte bir his

sesile diğer bir kıt'a senetle nısıf 
hissesinin sülüs hissesi tekrar 

40 hisse itibarile 31 hissesinin 

birinci arttırması 20- 6 - 931 tari
hine müsadif cümartesi günü saat 
14 ten 1 b ya kadar dairede icra 
kılınacaktır. 

Arttırmıya iştirak için muham

men kıymetinin yüzde 7 buçuk 
n:spetinde teminat akçesi veril

mek laztmdır. Hakları tapu sicil

lile sabit olmıyan ipotekJi ala
caklılarla diğer alakadarların, ir
tifak hakkı sahiplerinin bu hak

larını ve hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını ilan tarihin
den itibaren 20 gün içinde ev

rakı müspitelerile dairemize bil

dirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicillile sabit ol
mıyanlar satış bedelinin paylaş

masından hariç kahrlar Mütera
kim vergi ile belediye rusumlan 
ve vakıf icaresi müşteriye aittir. 

Daha fazla malumat almak 

istiyenler '.lS-5-931 tarihinden 
itibaren dairede açık bulunduru

lacak olan arttırma şartnamesi
ne ve 930-5249 No. h dosyaya 
müracaatla derununda mevcut 

mahaUi mezkiirun evsaf ve me
sahasmı havi vaziyet ve takdiri 

kıymet raporunu görüp anlıy:ı
bjlecekleri ilin olunur. (930-5249) 

(Ölü kadın) ın evi çürümiic; otlar tulmak i~ti»ormus gibi anlattı: ----------------
., • Beyoğlundıı Taksimde .Sıraservılerde· 

arasında pi11ekliyordu. Her tarafını _ ~urada. ocak ha ında. basr ko-
• ki dairci mah u:ıa:ıında ıfai 'azife eden sarma ıklar kaplamış \e adeta eY, ot- luna dn:yalı uyuyordu, fazla ic;mi tim 

1 taııbul ıkinci İer!I memurluğundan: ]arın altında ka) bolmuştu. Evin dn· H' hana her ~e' i anlntmıstı. Ben odu- ' 
' •t r v .. •• • • • Tamamına (2940) Jira kıymet mı, om·ar arı )ngmur. guncs ''r rıı1..- na "'İttiğim :1.aman ~hrkat, Lcnıpre ve 

gbın tesirile harap olmu.,tu. Camin· daha ba,kaları buraya gelirleı·miş. takdir edilen Arnavutköyünde 
rı kırık pencereleri e!<iner gihi :ı~ılmış. Balta da şurnda pırıldıyordu. Fazla Yahudi sokağında kain ve atik 
içersi simsiyahtı. E,·in bulunduğu )er içmi:;;tim. Deli ~ibi ol mu tum. ller .,e) i 110 cedit 6 No. ile murakkam 
tenha, metruk, \'e hüzünlii idi. kırmızı görüyot"dum. Sesini hile. çıka· maa bahçe bir bap hanenin 

Adnm e,·in karşısında durmuş, ramaclı. On hcş s<>ne Afrikada a::;ker· 22-6-991 tarihine müsadif pa-
göıleri büyümüş bir halde e) rediyor- lik ettim ,.e geldim. ı ' e )apayım bura· 
du. Güneş. ormanı aydınlatıyordu. Biı· ları görmek i tiyot·dum. Şimdi artık zartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kuş ötüyot"du. O, şa?kn ını çık~r1111~, her şeyi gördüm: ı-;,·i, köyü, her şeyi, kadar birinci ve açık arttırması 
kır şakaklarından irı ter tanelerı dam- eskiden tanıdığım fakat şimdi hendf'n da'rede icra kılınacaktır. 
Jıyordu. Gözleri e\'İn karanlıklanndn çekinen arkadaşları .. ~onra .. sonra o- Arttırmaya iştirak için muham-
kaybolmuştu. nu da gördüm, onu da.. men kıymetinin yiizde yedi buçuk 

E,·e doğru yürümek için bir gay- Titredi. Artık bir şey söylemeden nispetinde teminat akçesi veril· 
ret etti. Dir an t~reddütten onra ka· e\'den cıktı. lki jandarmanın ortasında mek lazımdır. HakJan tapu si-
pıyı itti, içeri girdi. Simdi kerde idi. uslu u;lu "ürü .... ordu. Bö,_·lece kii)e ·ıı·ı b' l · t ki' 1 " " cı ı e sa ıt o mıyan ıpo e ı a a-allandı, düArnemek çin örümceklerle geldiler. Herkes yola birikmiş ona ha· 
örtülü dmara yaslandı ve bakmamak kırnrdu. 0 kimseyi görmüyordu. Göz. caklılarla d ğer alakadarların ir-
için gözlerini kapadı. le;·j tuhaf bir surette pal"hyordu. tifak hakkı sahiplerinin bu hak-

Uzun bir müddet sonra baktı, odanın 'fam nehri geçerken mırıldandı: larını ve hususile faiz ve masrafa 
dibinde, ormann hakan pencereyi he· _ Memnunum, çok memnunum. dair olan iddialarım ilin tarihin-
men hemen kapatan bir demet ot ,·ar- Ve jandarmalar kıpırdanmağa hi· den itibaren iki gün içinde ve 
dı, geni:;; ocak cl'an e ki haJini muha· le vakit bulmadan vahşi bir sıçrayışla evrakı müsbitelerile dairemi7.e 
faza ediyord?. Hatta n ıh, dibi delik parmaklıktan atladı, iri ,·ücudü. cup.. bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
bir tencere bıle vardı. diye suların içinde kayboldu. hakları tapu sicillile sa-

Yabancı sık sık nefes alı)ordtt, 

yüzü gerilmişti, elini ocağa doğru U· Maden suları bit olmıyanlar satış bedelinin 
ıatarak, yilk$ek ~esle: paylaşmasından hariç kalırlar. 

- Orada idi, Davet edilen bir lsvlçrell Müterakim vergi ile belediye ru-
d d . 'U' k b. asa a ... ·nklan ··z..._ mUtehassıs •ehrlmize geldl e ı ... ,ırı ır m, • ., ' • u ... - "C' sumları ve vakıf icaresi mü,teri-

• d .. ·· d K'0 f kokus\ı vardı Maruf madeniyat mütehassıs-rın e çuruyor u. u • ye aittir. 
Adam, otların üzerine yüzü koyun yat- larından İsviçreli M. Şerer sıhhi- Daha fazla malümat almak 

tı; ağlıyordu. ye Yekiletinin daveti üzerin~ istiyenlerin 25-5-93 l tarihinden 
• • • şehrimize gelmit ve dün akşam 

Kö ... de bir haber ya'-,lrnıstı. "Ölii A • itibaren dairede açık bulun duru-., - " • nkaraya gitmiştır. f anınmıt 
kadın,, Jn e\inde biri i vardı. gece, O· bir mütehassıs olan M. Şerer Juca < olan arttırma şartnamesine 
rada ışık yanmıştı. Ankaradan Afyonkarahisara gi- 930-5469 No. h dosyaya müra-

Ye bir sürü hortlak hikftyeleri et· decek ve Hililiahmer cemiyetine caatla derunünde mevcut ve ma-
rafa ... ·ayıldı. Guya geceleri zincir şa· h k f h 

" ait maden sularında tetkikat alli mez ürun evsa ve mesa a-kırtılan duyuluyormuş, hayaletler gö-
yaphktan sonra Yalova kaplıca sını havi vaziyet ve takdiri kıy-

zilküyormuş, filan... l k"k k 
Aklı başında olanlar ~usu} orlar- ve su arını tet 1 edece tir. met raporunu görüp anlıyabile-

dı. Sanki bir hildikleri vardı . --;::===========::;-- cekleri ilin olunur. (930 - 54691 
Bir gün bir ha,·adi yayıldı. Memleket haberleri 

iLAN 
- Yahu hortlak dediğiniz ''Afri- Bir rete imha edlldl O d k h 

T r unun as eri esap me-
kalı,, dan ba:.ka. ı değil, "Ülü kadın., Mardin civarında şakavat ya-
ın koc""'I, hani s,u geren gün gelen "a dd 1. b' k murluğunda istihdam edilmek _., ;\ " pan bir çete şi et ı ır ta ip 
hancı, anladınız mı? h d üzere ihtiyat zabiti alınacaktır. 

neticesinde kısmen im a e iJmiş, 
Şimdi artrk herke onu gözlüyor- kısmen diri yakalanarak Mardine Bu husustaki şeraiti anlamak 

du. Fakat kim e onunla konuşmuyor- · ·ı · · arzu eden ihtiyat zabitleri bu-
getırı mıst•r. 

du. JJu üç hafta böyle de,·anı etti. Ni- lundukları mevkilerdeki askerlik 
hayet ''Afrikalı,. da)anamadı. Kö~ e Beşik ta' aile bahçesi 
indi. E\·lerin önünden durmadan geçi- 25 mayı( pazartesi fUbelerine, halen kıtaatta bulu. 
yordu. Onu e\ velce tanıyan kadınlar Emsalsiz proğramla açılıyor nanlar kıta amirlerine ve mek-
perdeleri arah)aı-rı.k bakıyorlar: Cemal dhir hey temsili 'e sabık lepte tahsil devresinde bulunan-

- Allahım, ne kadar da dcgi;;miş. Darulbedavi san·ı:kdrları tcmJli lar ise mektep müdüriyetine mü-
diyorlardL Kö)' me)danında durdu. Orkeıtra:Bando·Nefiı büfe racaatları illn olunur. 

Davetler 

ı~ıanhul müddei umumllığindcn : 
Mr.zunen hıırada bulunan ,.e fakat 

adrC' i me<:hul olan llC'ndek ceza hfl· 
kimi :--:tdri Beyin nıt'muriyetimize nıiı ı 

racan tı. -Hayvan Borsası komiseri 
istife etti 

Hayvan borsası komiseri Ke
malettin B. dün vazifesinden İs· 
fa etmiştir. Uzun müddettenberi 
iımir ve lslanbul hayvan borsası 

komiserliklerinde bulunmuş olan 
Kemalettin B. istifao;ının sebebi 

hakkında bir muharririmiıe de

miştir ki: 
- Resmi memuriyetten çeki

lerek serbest ticaret sahasında 
çalışmak için ıstifa ettiğimi ikh

sat vekaletine bildirdim. Bu haf

ta içinde izmire giderek yeni 
tayin o!unduğum nim resmi va

zifeme başhyacağım.,. 
Kemalettin B. in istifasının ve

kaletçe kabul edileceği ümit 

eciilmektedir. Bu takdirde komi
serlik i~lerini yenisi tayin olunun· 
caya kadar ticaret müdürü Muh· 

sin B .. idare edecektir. 

- BORSA 
1 Mayıs 3 

•'. • •vt• 

1 lngiliz lırftıı Kr. 
" T.I~ mokahlll Oolar 

1-ranl( 
Lltct 
Atlı:-~ 

Orahnı 

l.s. 1 rant 
l.e\·ıı 

Horln 
1\ oron 
Şilinz 

Peretl 
l\1ark 
Zloti 
l'tnKI\ 

9ıı ı ev 1\ urus 
ı ·ı ürt lirası Dlnır 

<.0 en oneç Kuru~ 

Nul<ut 

ı lsıerllo (lnı.:lllıı 
ı llolar (Amerika) 

lO Frıınk (Frınm 
?O Liret [ita!) a 
o Frank l'elçlkııj 

20 llrıhml (Yunan' 
ıo Frank Lls\•lçrel 
ıo l.c\'I Ru ıı:ar ı 

ı I· lorln (Felemenk J 
ıo Kuron [Çetoslm•ak) 
ŞJlını: Avusturya) 
ı l'ezcta j fspaoya] 
ı ltannıarklAlnıanyaJ 
ı Zloti Lehistan 

tn3~ 

ı Pengö f l\la('arfstın I 
MUtekaltlerin Ankaraya -0 Ley rıtomınyal 

gönderftceklerl heyet :ıo moar Yugoslovyıl 
Mütekaitler namın~l bir heyetin ) n- 1 (,e\Oneç Sc\')et 

kında Ankaraya giderek e~ki mütel..a Altın 90~ 
!Sorsa 

itlerin de yeni tekaüt kanunundan is- l\lecltllyc harici 5tı 

tifade etmeleri i<;in teşehhiisatta hulu ·~H~a~nlı:~o~n~oı~~~~~2=6~ıj~~~~ 
nacağı yazılmı~tı. 1 

Ilodapeştede tıulunmakta olan mii· Yiyecek 
tekaitler cemiyeti reisi f'reit Paşa hu Toptan Me\·,·a .• ebze, Et 
ay içinde şehrimize geldikten sonra 1 kcndcrh'e Domatea: J\ıvycci 
heyet Ankarnya gdecektlr. !<"'erit Pa~a 100 1\. Pathcan: ~:;o adetlik k• 
Pe ·tede A ' 'rupadaki miiteknitler cemi· 25 . 27 lira. Hıyar: ~50 adetlik ı:• 
yetleri nizamnamelerini tetkik etmiş- 15-20 lira. 
tir. Yaprak: (\erli) okkıı-.ı 25·~ 

Ecnebi şJrketlerin kazanç 
vergileri 

Şehrimizdeki ecnebi şirketler 
ve sermayeli grupJarın mümcs
aillcri dün ticaret odasında bir 
içtima yapmışl~r ve Türkiyedeki 

kazançlarından kazı&nç vergisinin 

ne suretle alınması lazım geldiği 
hakkında görüımlişlerdir. 

Mümessiller, Büyük Millet Mec· 
lisince vergide yapılacak tadilat 
meyanında kendi dileklerinin de 

is'afı için Ankaraya bir murah
has göndermeğe karar vermiş

lerdir. 

Bakla: ( Yerli ) 3.~ - 41\. lsp• 
5 - 6 kuru Para .. : ı.5 kuruş. 
bak: <.\dana) 20-2:-K. Tazefasll i 
80· 70 Enginar: Adana ( adedi ) l 
Maydanoz: (d~mctil 40 para. J 

reotu: SC>-40 para. K1rmızı turf 
40 - 50 para. sarımsak: 50 • 60 
Taze so~an: 60panı Nane: :ıff 
Can erlOI: 20 K. Maltaerıııı 
35-40 1\. Peynir beyaz: 40.(ı()·· 
Ka~r taze: ıoo · Balk•n: J 
Et: (kilosu) karaman 56· 70 !\:. O' 
46· 70 K. !\" ırcık 70 l\. Ha~ır ı.ıı .. 

0 
~5-39 K. J\luhıelif cin~ ~uzu 54·1, 
Ökiıı 23 - 45 K. Dana 39 K. ~ 
20 • J 1 kuuş. 

Selim S1rrı Beyin konferansı 
Terbi) ei heden iye ibtadı Selim 8ır l 

rı Bey yarın ak:_;;am radyoda bugün;in 
genç kız \'e karlını me\"zulu pek mii· 
him \'e şayanı dikkat bir konferans \t' 
recektir. 
- -· ---·.::::::::::------.--------------·--·-...,...,.= 

lst. 4 üncü icra mcmurlujl;undan 

Hırkaişerif Mirimiran Hasanpa

şa Lütfullah sokağında 12 No. lı 
hanede ikamet ~tmekte iken ha

len ikametgahı meçhul borçlu 

Münire Hanıma: 

Vasfiye Hanıma olan (300ı li
ra borcunuzdan dolayı ipotek ve 

mahcuz baladaki hanenin 14-5·931 
tarihınde mahallen vaz'ıyet ve 

takdiri kıymeti yapılıp mezkur 

hanenin tamamına (1400) lira 
kıymet takdir edilmiş olup işbu 

kıymete tarihi ilandan itibaren 

5 gün zarfında itıraz hal<kmız 

olduğu ilanen tebliğ olunur. 

(930-482) 

DiJnkü bulmacamızın 
ledılmiş ~ekli 

0 12345 6 7891 

1 - - - - - - illı-2 _____ :I: -
3 .., 

4 -==-IJ~ -=ı:-/ 
5 ,., 1 

6 • i------
7 -- . -ı 
8 jJ il - - - -

dnn~Jak,,köy kaza8' tapu ""mw·/uij"n 1
9 .::.ı:J =- ıli!; ' 

Bakırköy kazasına tithi Mahmut 11 .. __ ., ___ •------::ı 
lle): nahiye ind.e • arandi ,·alide~i. Y~n IJugünk.u buJma'49~ 
~e~ı~eden .metruk ol~p bu kerre ı kan Soldan sağa n yukarıdnıt 
atlısı tefrıze kalhedılen m·rnbah.;e ha· ı _ l\.adıköydc fıir yer (1)• 
ne \'e tarla ve samanlık için tefrizen mak (J) ( 

senet itaı;:ı talebinde bulunan Kavala- :? - U•ta değil (5), diil•"' 
nın :\'aileli mübadillerinden Molla ~Ü .1- .4ğız ağıza (7), ar (2} (S) 
min oğlu hafız Yu uf Efendi) e enet 4 _ Emeller (d), bir cihet 

itası derde ti e de ancak tasarruf kııy 5 - Mil (3), gurur (5) 
dine tesadüf edilemf'diğinden senet!'!iz 6 - Kanca (4) 
tasarrufata kıyasen muamele olunarn- 7 - Derhal (6), pek (JJ 
ğından bu yerler üzerinde resmi rehin 8 - imalat (6) 1,r' 
n haciz gibi alı1kalan olanların lıir 9 - Tcsbit teferruatı (5)• 

lay zarfında Bakırköy tapu idarcı-;incl 10 - Ayna (5) . (il 
müracaatlar ilan olunur. 11 - Beyaz (2), çıkarnı"lô 
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lstanbul Belediyesi ilan ları 

Sebze halinde 124 No. lı baraka 
il ,, 7 ,, 

Teminatı 
Lira 
22,5 
10,5 

31 
Karaköy Köprüsünün Eminönü Haliç cihetinde 

·11 Ho. lı oda 9 
Meyve halinde 36 yeni 42 eski No. h kahvehane. 36 

b Meyve halinde kantar kulübesi yanında '98 No.lı 
araka. 12 

Yukarda yaııh mahaller bir seneden üç seneye kadar kiraf'. Verilmek için ayrı ayrı açık müzayedeye konulmuştur. Talip
t~ın ıartnemelerini görmek için her gün Levazım müdürlüğüne 
~üzayedeye girmek için hizalarında yazılı teminat akçelerile 
ktrabc ihale ğünü olan 21-5-931 perşembe günü saaat on beşe 
•dar Encümeni Daimiye müracaatları. (575) 

Teminah 
G Galata da F ermeneciler caddesinde 15-165 No. lı dükkan. 60 

•latada Fermeneciler caddesinde 16 - 163 No. lı dükkan. 59 
~l Yoğlunda Kamerhatun mahallesinde Galatasa.ray karşısında 60 
94 No. h dükkin. 

Yukarıda yazılı dükkanlar 1 seneden 3 seneye kadar kiraya 
~tr~lınek için kapalı zarfla ayrı ayrı müzayedeye konmuştur. 
•lıplerin ıartname almak için her gün levazım müdürlüğüne 

llıiiracaatları ve hizalarında yazılı teminat makbuzu ile şartname 
;e teklif makbuzunu mühürlü ~arfa koyarak ihale günü olan 
~ J.5.931 perşembe günü saat 15 e kadar encümeni daimiye 
trıneleri. (576) 

12 
Yus~fpaşada ~irmençavuş ~ahal!esinin Topkapı caddesinde 

btı 4 eskı 126 yenı No. lı hanenın Yekta Ef. sokağında methali 
d lunan 5 oda avlu bir mutbahtan ibaret ikinci kısmı bir sene· 
~ tn Üç seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye 
0nınuıtur. Taliplerin şartnameyi görmek için hergün levazım 
~Gdürlüğüne müzayedeye girmek için 27 lira teminat akçelerile 

•le günü olan 21-5-931 Perşembe günü saat on beşe kadar 
_,cürneni daimiye müracaatları. (577) 

~ Unkapamnda Haraççımehmet mahallesinin Hisaraltı sokağın
i . 58 No. lı depo bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek 
~il açık müzayedeye konmuştur. Talıplerin şartnameyi görmek n: .. hergün levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için ihale 
""~ olan 21-5-931 Perşembe günü saat on beşe kadar encli

hı daimiye müracaatları. (578) 

Aksarayda Yusufpaşada Şirmençavuş mahallesinin Topkapı 
~ddesinde 116-1 eski 74 yeni No. lı hanenin altında bir hususi 
~l'llaralı dükkanJa 2 No. lı dükkan bir seneden üç seneye ka
l~· kiraya verilmek iç n ayrı ayrı açıl< muı.ayedeye konmu~tur. 

1118
1Plcrin şartnameyi görmek için hergün Jevazım müdürlüğüne 

tti layedP.ye gitmek için ihale günü olan 21 • 5 - 931 Perşembe 
11~ aaat on beşe liadar encümeni daimiye müracaatları. (579) 

"'Nakilbent mahalle ve caddesınde maa bahçe 4 oda ve bir 
•illlbahtan ibaret 39-45, 47-49 No. lı hane ile Fatihte Pirinçi
h ~ltı mahallesinde Yeni çeşme caddesinde maa bahçe 14 oda 4 
u: l Ve bir mutbahtan ibaret 61·71 No. h hane bir seneden üç 
ko •eneye kadar kiraya verilmek için ayrı ayrı açık müzayedeye 
llı:~uştur. Taliplerin şartnameyi görmek için hergün levazım 
ltti~U~lüğüne •. m.~zayedeye girmek için 18 zer l!.r~ teminat akçe· 
~'d ıbale gunu o!an 21 • 5 - 931 Perşembe gunü saat on beşe 

11" encümeni daimiye müracaatları. (560) 

Kiralık hane 
124 ~lcı~rayda Sirment çavuş mahaJlesinde T opkapı caddesinde 
'eıkı 126 yeni No. lı hanenin methali tramvay caddesinde 
"- b~•rı 3 oda 1 sofa ve 1 avlu, 1 aralıktan ibaret birinci kıs
'-}' ır ıeneden üç seneye kadar kiraya verilmek için açık mü
~~ tdeye konmuştur. Taliplerin şartnamey i görmek için her gün 

'~:~rrı. müdürlüğüne müzayedeye girmek için 14 lira teminat 
~tt trıle beraber ihale günü olan 21-5-931 Perşembe günü 

j 1 Askerl m ektepler satan alma komisyonu llAnları f :.------------' 
1 ~üt Yoğurt 

30000 30000 Askeri tıbbiye mektebi ile tatbikat hastanesi için 
bir şartnamede kapalı zarf usulile. 

20000 10000 Gülhane hastanesi için bir şartnamede kapalı zarf 

usulile. 
20000 12000 Kuleli lisesi Çenkelköy orta mektebi için bir 

şartnamede kapalızarf usulile. 
8000 7000 Maltepe lisesi için bir şartnamede kapalı zarf 

usulile. 

10000 1000 Harbiye mektebi ve hastanesi ile suvari ve topçu 
nakliye mektepleri bir şartnamede kapalı zarf 

Ayrı ayrı beş şartnamede olarak kapalı zarfında icra edilen 
münakasada verilen fiat komisyonca gali görüldüğünden pazar· 
lıkla satın alınacaktır. 25 mayıs 931 pazartesi günü saat 14 
de Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra edilecektir. 
Taliplerin şartnamesini görmek için komisyona müracaatları ve 
iştirak için de vakti muayyeninde hazır bulunmaları ilin olunur. 
(221) 

Balıkesir vilayeti 
daimisinden: 

• 1 • 

encumenı 

Bandırmada idarei hususiye akarahndan ve altında gazino ve 
lokantası bulunan büyük otelin mobilesi şartnamesine tevfikan 

müsteciri tarafından tedarik edilmek şartile beş senelik icarı 31 
Mayıs 931 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on beşte ihale 
edilmek üzre yirmi gün mnddetle ve kapalı zarf usulile müzaye
deye vazedilmiştir. 

Talip olanların beş senelik bedeli icarı muhammeni olan 
12500 lira üzerinden yüzde yedi buçuk nisbetinde dipozito akçe
sini vezneye teslim ile veyahut banka mektuplarile yevmi meı· 
kurda usulü dairesinde teklifnamelerile Balıkesirde encümeni da
imii vilayete müracaat etmeleri ilin olunur. (697) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
5 inci l{eside 11 Haziran 1931 dedir 

' 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 40.000 Liralık bir 

mükafat vardır 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

5000 kilo maden yağı 
500 ,, siklop r"ptiyesi 

Alınacak maden yağı (Dik) evsafında ve orjinal kaplarda 
olması şarttır. Gerek Dik yağının, gerek raptiyenin nümuneleri 
komisyondadır. Her iki malzeme 28-5-931 perşembe günü saat 
11 de galata da mübayaa komisyonunca pazarlıkla satın alına
caktır. Çemberler için 75, yağ için 60 lira depozito alınır. 

N °1'1 beşe kadar Encümeni daimive müracaatları. (581 l 
~lllt· tslişah Sultan mahallesinin Sulukule caddesinde 24 No. lı rnüzayecıeye konmuştur. Talipıer . n şartname almak ıçm her gün 
~~ 2~ınin mahalli ile Balatta Karabaş mahallesinde Dibek levazım müdürlüğiine müracaatları. 57 liralık teminat makbuzu 
'''• tıınde bili numara araa bir seneden üç seneye kadar ki- ile şartname ve teklif mektul:unu mühürlü zarfa koyarak ihale 
~tiaı Verilmek için ayrı ayrı açık müzayedeye konmuştur. Talip- günü olan 21-5-931 perşembe günü saat 15 e kadar encümeni 

~Gtt fartnameyi gÖTmek için her gün levazım müdürlüğüne, daimiye vermeleri. (585) 
~n , Ytdeye girmek için ihale günü olan 21-5-931 Perşenbe gü- İnönü yatı meHebi için lüıurr:u o!an 240 çift terlik, 480 

_::,atın a ma o• 
misyonu ilanları 

lzmirdeki k ı taa t ve müe,s..tıMesatın 
ihtiyacı olan -.ade yağı kapalı zarfla 

1 münaka aya konmuştur. İhalesi 3 hazi 
ra ıı 931 çarşam ba günü saat 15,30 da 

lzmir müstahkem mt\•ki ~at ın alma ko 
mi yonunda yapıl acaktır. Taliplerin 
şart na meyi görmek üzere Fındıklıda 

heyetimize \ "C ~artname almak ve tek· 
1 iflerini ,·ermek üzere teminatlarile 
mezkur ko mLyona mü racaatlarr. (354) 

* * * 
Zafranboludaki kıtaat ihtiyacı İ· 

çin Un ve Sığ ır eti kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 30 ma
yr~ 9:U cumarte -i günü aat on dört
te Zafranbo1uda askeri satın alma. 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
~artnamesini nlmak ve münakasaya 
girmek üzere teminatıarile Zafranbo· 
luda mezkür komisyona müracaatla-
rı. 

* * • 
30 ila 35 kilo yün kırpıntılarına 

fazla fiatla talip çıktığından 23/5 931 
cornartai günü saat 15 te ihalesi ya
pılmak üzere yeniden pazarhğa kon· 
muştur. Ta1iplerin şartnameyi Fmdık· 
lıd a heyetimizde ,.e kırpıntılan Eytip-

te levazım dikim evinde görmeleri ve 

ihale saatinden en·el teminatlarile bir 
likte heyetimizde hazır bulunmaları. 
(346) 

• * • 
3 K. O. Sa. Al. Komiıyonun· 

dan: 
A~. Sn. !\ip. için 13,725 kilo Koyun 

Eti kapalı zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. Teklif mektuplan 6 • 6 • 931 
saat J 6 da açılarak fiıtlar haddi ]!yık 
görüldü~ü taktirde ihalesi icra kıbnacak· 
ur Talipler şutnamesini görmek üzere 
hı-r gün öğleden cnel \'e münakasaya 
iştirak için de tari[ı tı kınuniyc dairuin
dc mekıupla nııı vakti muayyenlndcn cn·e' 
komi~yona ita etmeleri ilin olunur. 

• * • 
3 K. O. Sa. Al. Komisyonun

dan: 

A~. Sn. l\ lp. nin !fır senel)k ıhtiyacı 
olan azamı 43,~ asgari 40880 kılo 
ekmek aleni münakasa suretile !-atın 

alınacak tır. ihalesi 6 • 6 • 931 saat J 5 te 
icra olunacaktır. Taliplerin şarmımcyi 

görmek üzere her gün öğleden ev\•el ,.e 
münakasaya iıtirakleı i jçin de vakti mu
ayyendc tcminatlarilc birlikte 'komisyo· 
numuzda bulunmalan ilan olunur. 

• • • 
3. K. O. SA. AL. KOMiSYONUN· 

DAN: 
Giımü~suyu hastanesi için 7,500 kilo 

yoğurt aleni münakasa suretile ~atın 
alınacaktır. 

ihalesi 26 • 5 • 931 saat 15 tc icra 
olunacaktır. 

Taliplerin şarınameyi gôrmek UJere 
herı;ün öyleden en el 'e münakasaya 
işıirakleri için de valai muayycnde terr; 
natlarHc birlikte komls~onumu::ı:dı bu· 
nlumaları ilıin olunur. ~ 

* $ • 

3 K. O. Sa. Al. Komisyonun· 
dan: 

~elimiye fırını için 309,500 kilo odun 
:ıl cnl munaka':ı suretile satın alınıcıknr. 
lhaksi 9 l la7.iran <l31 aat 14 tc krı 
olunacakıır. Taliplerin ,armameyi görmek 
uzere her gıin oğleden en·el 'c münı · 
kaca)a iştiral.:leri için \akti muayycninde 
teminaılarilc b rlıb tc komi5yonumuzda 
bulunm.ıları ılı\n olunur. 

••t on beşe kadar Encümeni daim iye müracaatları (582) çift çorap ve 150 metre yerli keten bezi pazarlıkla alınacaktır. 
~k,~lıh yangın yerinde araçdoğan mahallesinin eni çeşme Talipledn r.ürr.urıe l rrini götmek için her ıüu pazarlık için 21 3. K. O. SA. Al-. Komisyonundan: 
'-'Gıt:ın~a 489 metre sahayı haiz iki oda bir mutfak ve saireyi mayıs 931 Perşenbe g iinü saat on beşe kadar levazım müdür· :;,ooo kilo nuhut mutaahhit nam ve 
~laty lbıl maa bahçe 8-12 numaralı kagir hane bir seneden üç lüğüne gelmeleri. (707) he ahına pazal'lık · uretile !'atın alı· 
la~' kadar kı·ra~ · ı k 'b' k ·· d k t ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•nacaktı~ lhale i 23 ma.vıs 9M ~at 14 
~"Plt . Ja verı me ı ın açı muzaye eye onmuş ur. Çarşambada Çarşamba caddesinde ka:n Hüseyniye medresesi 

llın~y rın ıatnameyi görmek için her gün Levazım müdürlüğüne enkazına 6GO lira kı.\ met takdir olunarak satılmak icin kapalı te icra kılına cağından taliplerin şart-
~ tdtye · k · · 9 ı· t · k 1 · b 'h 1 namesin i görmek üure her gün öğle-

t!G l gırme ıçın ıra emmat a çe erıle bera er 1 a e zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartname almak için den en·el Ye pazarlığına iştirak etmek 
~i : ~h .21· 5-931 perşembe günü ıaat on beşe kadar Encü· her gün Levazım müdürlüğüne müracaatları 90 liralık teminat için de vakti muayyeninde teminatla 
~ c.1:~~ye m~racaatları. (583) makl:uzile şartname ve teklif mektubunu mühürlü zarfa ı · oya· r ile birl ikte komi~yonumuza müracaat-

k •Fıııda a a eskı borsa . ~anının ~araköy . caddesinde tal.ibi rak ihale günü olan 14·6-931 pazar günü saat on beşe kadar la rı ilan olunur. 
~ •lbtdil 11 mevcut krokısı mucebınce tevsıan dükkan halıne Encümeni daimiye müracaatları. (708) :;ı • • 

l''d•l" Jc~Cek 14-1 numaralı camekan mahalli 1 seneden 3 seneye Yıldız sarayl arın"!"ın __ b_a_h_ç_e_l e-r-in_d..;.e_b..:.u-lu_n_a_n-ta_z_e_o_tl-a-rp_a_z_a_rl~ık~l~a .1. K. O. SA . AL. Komiıyonundan: 
~liJ>lt .'l"•ya verilmek için kapalı zarfla müzayedeye ~onmuşlur. satılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün pazarlık Gümü;: sur u ha!'lanesi pazarlık su-
~~h .. ,.rın Şartname almak için her aün levazım mu'"du"rlu"g" u"ne . 23 5 931 C k d 1 .. retile tamir ettirilecektir. İhalesi ~ ..,. ~ ..... t o ıçin · · umartesi günü saat on beşe a ar evazım mu· 
11-'~b .... 'unları. 1 .. 66.,5 .. liralık teminat ma.kbuzile ş.artname ve teklif 1 mayıs 931 aat 14 te icra kıhnacağın· ~ "-. u h f k k h dilr lüğüne miiracaat arı. (710) dan taliplerin ke~if n ~artnamesini 

t'telbb .. rnu ürlu zara oyara ı ale günü olan 21-5-931 Peyoğlu JjeJ ed ıye ~ubesinden: Şehri halin yirminci Çarşanba görmek üzere her gün öğleden evvel 
ı,.;- t gtlnü Hat 15 e kadar encümeni daimiye vermeleri. (584) b d F d 1 b' · k ve paznrlılf.a i•tirak i,.in de valdı' mu-~ t\.trtat~':':. _____________ ....:.., _____ ....;. _ _;_ günü saat on ir e atih Atpaıarın a yavru u ır ıne satıla- A y ır 

tltdc11 3ecıter yangın yerinde 627,5 metre murabbaı arsa 1 caktır. Talip olanlar mezkur giin ve saatte hazır bulunmaları. aneninde teminatlarile birlikte k~ 
'"""""._llİİ•Iİlenileilv~e~~k~a~d;a~r..:k~ir~a~y~a~~v~er~i~lm:i.ek~~iç~i~n-~k~a~pa:ı~1 ~:r.~.a~t~fl~a-~~1~7~1~5~) ••••••••••••••••••••••••.il misyonumuza miiracan ti arı illD el• nur. 
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b ı . h ı At "' 9"'''"'' ............. ~HARBiYEDE ..................... . Istan u ıt a a gum- 1 Seyrisefain İ Belvü Alaturka Kısmı • 
rull ğuıı nden: Merkez acentası. Galata l\öprü başı -_! 22 Mayıs 931 Cuma Açılıyor l 

ıı ~362 ~ube ııcentası Sirkecide 1 f 
Adet 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
] 

4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 

10 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 

201 
2 
2 

223 
1 
·1 
1 
1 
2 

1435 
5 
6 
1 
2 
1 

Nevikap 
paket 

" 
" 

torba 
sandık 

" 
" kutu 

paket 
san dik 
D hçı 
Sandık 

kap 
sandık 

" 
paket 
kap 
sandık 

kutu 

" 
sandık 

paket 

" Kutu 

" Çuval 
Sandıkça 

,, 
torba 
paket 

" kutu 
torba 
paket 
kutu 
sandıkça 

torba 

" paket 
torba 

" kap 

" 
kulu 
sandık 

" ,, 
Torba 

" Kutu 
Torba 
Teneke kutu 
Torba 
Pak~t 

" Demir kova 
Damacana 
Tenke kutu 
Bag 
Sandık 
Çuval 
Çuval 

Çuval 
Kutu 
Paket 

Sandık 
Çuval 
Sandık 

" 
çuval 
adet 
fıçı 
fıçı 

adet 
sandık 
fıçı 

sandık 

balya 
sandık 

adet 
sandık 

tt 

" 
" 
" 

Cinsi eşya \1l!hnrdar 1.ade hanı 2 2740 Kilosu Gr. 
1 

~ .. -.: Gramofon plaklarında halkın takdirini kazanan kıymet 1 f 
Kurabiye ------·-----111 san'atkarlardan müteşekkil 

Karadeniz hat- '=' b 1 N - l •) ! 1, 950 
2, 170 
3 

~:~:n hamur işi ~ (lstan u agme erı ' 
Un hnda bilumum !.: Musiki heyeti her akşam icrayı ahenk edecektir. 

0
f 38 

26 
5 
3 
1 

Sardalya balığı •• 
şeker cam ara ve gu- O··•t• .. •t•····•t•··•t••·-ett• .. •t•·· ..• ,, ... ,, ....• ,, .. ,, ..... ,, ... ,, ••... ,,, .. ,, ... 
Makarna verte yolcu ve •Zmir memleket hastanesi baş Reçel 

76 
390 

Ekmek ~evrek ıavullarında mü- tabipliğinden : 
Turşu 

59 
1 kutu 

8 " 
8 teneke 

50 gram 
34 kilo 
25 
8 

200 gram 
27 kilo 

2 " 
2 " 
4 kutu 
2 kutu 

70 kilo 

20 " 

2 " 
2 " 

440 gram 
97 adet 

520 gram 
7 kılo 

16 " 
1 tt 

46 " 

6 " 
12 it 

1 " 
5 it 

3 .. 

7 " 
8 " 
l ,, 

553 " 
433 tt 

74 " 
5 » 
1,400 
3,400 

17 
8 

75 
1,280 

15 
6 

28 
10 
20 
23 
30 
33 

Makinayağı him tenzilat var-
Konserve 
Marmlat dır. 

Re,~el l fH~zon itin&t ~, 
Deve ~uşu tüyü (CÜMHURiYET) vapuru 21 

Konserve Mayıs Perşembe akşamı Gala-
Maden suyu 
Süt hülasast tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 

Şekerleme numunesi Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
Meyve konservesi Trabzon, Rize, Hopaya 
Şeker kalkacak ve dönüşte Pazar, 
pirinç Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

Reçel Polatane, Görele, Giresun, 
Lokum Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 

Şeker Sinop, Jnebolu, Zonguldağa 
Kuru üzüm 
Kahve nümunesi uğrıyacakbr. 

" Çay 
Çukulata 
Kahve 
Çay 

" 

Süt hüli.saıı 
Reçel 
Sardalya balığa 
Çiğ kahve 

" " 
" .. 

Şeker 
, Toz şeker 

Kesme ıeker 
Keıme şeker 
Çiğ kahve 
Kesme şeker 

" " 
" " Süprüntülü kahve 

Toz şeker 
Marmelat 
Toplama şeker 
Bozulmuı yağ 
Bozulmuş hurma üzümü 
Çay 
Toz şeker 
Kirli ıeker 
Sirke 
Konserva 
Tarçİn 
Süt hülisası 
Kara biber 
Yeni bahar 

M~rsin ~ustası 
(ANAF ARTA) vapuru 22 

Mayıs cuma 10 da Galatadan 

Çanakkale, lzmir,Küllük, Bod

rum, Rados, Fethiye, Antalya, 

Alaiye ve Mersine kalka

cak dönüşte Ta~ucu, Ana

mur, Finike, Dalyan, Marma

ris, Geliboluya da uğnyacak

tır. Gidişte Çanakkale için 

yük alınmaz. 

iLAN 

Adana vilayeti KaraisaJu ka-
zasmın Karsantı nahiyesi dahi

linde pos ormanında mevcut olup 
beheri 150 kuruş bedeli muham
men ve kapalı zarf usulile müza
yedeye çıkarılan 28740 parça 
mamul çam kerestes!ne talip çık
madığından mezkür keresteler 
pazarlıkla ihale olunmak üzere 
11-6-931 perşembe gününe ka
dar yeniden ilana konmuştur. 
Tafsilat almak istiyenlerin An
karada Orman müdüriyeti umu· 
miyesile lstanbul, Adana orman 
müdüriyetlerine müracaat eyle
meleri ilin olunur. 

--- 1ııDr. lbsanSam"•--1111!!1 

125 Soda 

IST AFILOKOK AŞISI 1 
stafilokoklardan mütevellit (er-
genlik, kan çıbanı, kolluk altı çı-ı 
banı,arpacık) ve bütün cilt hasta· 
hklarına karşı pek lesit li bir aşı· 

4 kutu Sot hüllıası 
1,300 Sardalya balağı 

113 Kuru kayısı 
99 Pancar tohumn 
451 Pamuk ipliği 

74,500 Vaketa deri 
86 Bisiklet aksamı 

63 Kasarsık pamuk ipliği 

-1ııdır.Divanyolu No. 189 4lmll 

Bakırköy kaztı8ı tapu memurluğun-
• 

dan: 

Litros kariyesinde peynirci Yorgi 
veledi Minadan metruk altı dönümiü 
tarla ve Palabıyık Vasilden 

Cinsi Kilo Lira 

Mualece 14000 
Koyun eti 27000 

Hastanemizin bir senelik ihti yacı olan mualece ve koyun ~ 
10 mayıs 931 tarihinden itibaren 20 gün m~~~~~le ve kapa~ı ı:ti' 
usulile münakasaya vaz olunmuş _tur. Şer.~ıtı ogren~e~ ıstıyen ; 
her gün hastanemiz ser tababeune ve munakasaya ıştırak edeG IJ 
lerin de bir zarf derununde tek liflerini, diğer bir zarf dernuu~ 
da mualece için 1050 Et için 1114liralık teminat akçesi veya ba }ıt 
mektubu ve bunların heyeti umumiyesi de bir zarf derununa ef 
n~rak üzerine ait olduğu İf ve id~r~si m~~arr~r olduğu .. ~~I~~ ~ 
mı ihale olan 31 mayıs 1931 tarıhıne musadıf pazar gunu ogl 
evvel saat onda vilayet daimi en cümenine tevdi etmeleri lan 

Askeri fabrikalar sa
tın alma komisyo
nundan: . 

l\1ünakasalara pazarhklara iştirak ede-
ceklerin türk ticaret odalarına mukayyet 
ye kazanç vergisi ile mükellef olmaları 
sarttır. Bu vesaikin münakasa ve pazar
İık günlednden eveJ kon1isyona l<aytetti
r~lmesi muamelatın kolaylığı itibarile a-

lal<adarana ilun olunur· 

1 
Zonguldak Nafia baş' 

mühendisliğinden: 
Ereğli-Devrek yolunun 10+010.46+500 kilometreleri arasıll$ 

muhtelif açıklıkta (22) adet ahşap köprü tamiratı (9449) lir~ (ııı' 
kuruş bedeli keşifli5 -5-931 tarihinden itibaren 27-5-931 tarıb~ 
müsadif Çarşamba günü saat 15 de ihale edilmek üzere 21 J"' 

müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip ol, 
ların tafsilat almak şartnameyi öğrenmek üzere Nafia başmU~ 
disliğine müracaatları ve münakasaya iştirak için de vesaiki .. _M 

me ve % 7,5 teminat akçasile mezkür günde muayyen vaktıP"' 
vilayet daimi encümeninde ispatı vücut etmeleri ilan olunur. 

Fazla para vermemek için 
Mabrukatınızı yazın tedarik e 

Kok KönıürlJ 
Y edikule ve Kurbalıdere Gazhanelerinde 

Asgari lOtoıı almak üzere tonu 20 
liradır Sikleti Garanti Edilir 

bir dönümlü bahçe ve Mihalden Sipariş yerleri : 
metrtlk 2 dönüm bahçe ve 4 dönüm tarla SA TiE, Metro Han, Tünel meydanı Beyoğlu 

6570 Çam tahtası 
141 Tarama havyar 
86 Tere yağı 
945 Çam tahtaı51 
22 Demir keski 

256 Keıtane hülAsaıı 
25,500 Destere 
29 Pamuk ipliği 

128 Jartiye tokası 
1435 adet- Boş numune şişesi 
556 kilo Mukavva 
475 Fermeşop 

80 Kuru pil 

31 Vernik 
281 Pamuklu mensucat 

Tikveş muhacirlarından A.ptulla.h ~- Elektrik Evi, Beyazıt, lstanbul 
fendiye iskanı a~i~ine tahsıs e_dıln:ı~ Mühürdar caddesi No. 13/15 Kadıköy 
olduğundan arazının tapu kaydıne .e. M kk.th dd . N 83 K d k" . uva ı ane ca esı o. a ı oy sadüf edilemediğinden dolayı senet::ıız . . . . , . N u·· J • 

( t k amele ı'cra kı • Şırketı Hayrı ye ıo;keıesı o. 1 O s <üdar 
" tasarru a a ıyasen mu · ~ 

lınacağından bu yerler üzerinde resnıi 49~~~------------------
rehin ve haciz gibi haklan olanların 

. . 
..._ t. . .. • .... -~ ' . . ~ ., 

bir ay zarfında Bakırköy kazası Tapu 
idaresine müracaatları ilan olunur. 

l\adıkö)· 

Kuşdili tiyatrosunda 
Bu günün :ı k~amı ı:an'atkdr 

Devlet Dem lryolları ilanları 

1500 ton odun kapah zarfla münakasaya konmuştur. k•''' 
Münakasa 8·6-931 pazartesi günü saat 15 te An 

Devlet Demiryolları idares'nde ya.pılacalihr. 19( 
Münalrns~ya iştirak edeceklerin teklif metuplarını ;et ~( 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a ka ' 

BalAda cins ve mikdarı vaıılı 78 kalem eşya 23·5-931 tarihinde 

Nı~it B. ve heyeti temsili) esi Her. 
mine 1 Ianımın i~tiraklle 2 oyun birden 
Saraylı Naime H. \Od\il 3 perdt: Naşir 

B. Saraylı H. rolünde, Ceza mahkemesi 
taklitli büyük komedi .. 

misyon katipliğine vermeleri lazımdır. . . de ft'~ 
Talipler münakasa ~artnamelerini üçer lira mukabılıO bili~et' 

karada ve 1 laydarpaşada idare veznelerinden tedarik e~ ;'' lstanbul ithalat gümriiğii n i~ci!rİ) eti aalıt komisyonu tarafından 

bilmlizayede sahlacağı .Hin olunur. 
M;s'ul Müdüı: 11efi1' 


