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Verem a11•1 münakapamda cevaplar : 3 

Fuat Sabit B. bueün de Ahmet 
Burhanettimı B. e cevap veriyor 

Operatör Ahmet Bürhanettin Be· yağa kalkmak, oturmak, yürümek ha
~in beyanatı, üzerinde biraz tevakkufa reketleri yapıyor. 17,9,1917 de ahvali u
değer. Burada tıp üstatlanmır.m men- murniye pek mükemmel. Küçük dağ 
fi tesire tdbi olmakal beraber öfçülü kurJan yapıyor. Günde yanm eaat kot· 
ve toberan beyanatı yanmda genç sesini çıkarıyor. Elile dayanmadan kal 
neslin öfçüsüz iddialanna n;ı:z:aran dik kıyor. belkemifi gittikce kuvvtt peyda 
kl\tJ celhetmek isterim. Bürhanettin Be ediyor. ~ 
yin beyanatından anlaşılıyor ki bu S f ·· s hl i h' B ı· d onra pro esor c e c ın er ın e 
v.at Almnnyada bulunurken Fridman Ch •t d ·ı b. k f d .. . . arı e e verı en ır on eransın an 
aleyhinde bazı munakaşalar ışıtmiş ,.e 1 1 1 
d t

·-· h şun arr a a ım: 
evam et ıgı astnnelerde de Fridman . 

aşısı tatbik edilmezmiş. .. Ahmet Bür- Fr~d~an aşısı ukadat, ~emık, maf. 
hanettln Bey Türk Tıp c . t' d k. sal, cıldın cerahi veremlerınden başka 

emıye ın e ı 1 . b. .1• 1. t 1 .. 1 münakru ada hazırdı. Ve h b t. uç ır ı aca 'e ame ıya a uzum ka. 
nı heme~n aynen orada d u .. e,yan.at~ madan, spercifigne oldan şifaya ula~-

a soy emış ı. 1• • t d . n·. .. 
Ben de ı,endilerine Fridman aşısı tnt trran .,~r vası a n. uçok ağ~r nıuda-
bik icin yeni hamlele d b h . t .. halelenn. saka~ bnakan amelıyatların 

~ r en a e mlŞ •. .• i Tb .1 tim. Şimdi bu vaziyette bitaraf bir ilim onune geçmes ı ı arı e Frldmanın Al· 
adamına düşen sey bu husustaki veni man cerrahi tarihinde bilyük şeref 
hareketlerin bel~i ilmi bir esasa ·isti· sahifesi olan keşfi muhafazakar cer
nat etmesi ihtintali vardır dierek tet. rahfde büyük bir adım sayılır. Ben bü
kikata koyulması ve ancak ondan son tün bir .sene hemen her gün devam et
l'a benim yaptığım gibi tarih, numara, tiğim J1"ridman müesse8esinde yalnız 
sahile zlkrile muhalefetini yapması bir defa apse. açmak için bıçağı elime 
idi. Fakat Ahmet Bürhanettin Bey bu aldım. Bu ispat ediyor ki verem mü· 
nu yapmadı yine umumi ve mÜP" eadeleei i~in elimizde yeni bir ı!lilAh var 
hem Jfadelere sığındı. 'Bundan başka dl?', 

daha ilel'i giderek Fridman ve taraftaı- M 1 kta 1 h · f ti . . .. ea e ş arımı asıs men aa er 
Jannı maddi men~a~t endışesıle m.ute- sevkile hareket etmek küçüklüğünden 
har.rik olmakla ıttıham nezaketınde t ·h d 1 F k t k' 1 ·· . . .. enzı e er m. a a şu va a ar uze-
bolundu. Ben kendılerıne bir şey soyle . 
mfyecefinı. Yalnız müsaadelerile bin- rıne Doktor Ahmet ~ürhanettin ~~Y 
]erce mUphede arasından tesadüfen ,.e taraftarlan operatör oldukları ıçın 
Deutseh. Med. Woch. 1920 6 rncı sayısın böyle bir aşı ile ameliyatsız hastaların 
da ve Alman cerrahi mecmuasının 144 iyi olmaları kendi menfaatleri iktı· 
üncü cildinde "Fridman aşısile dört ~)l zasından değildir. Binaenaleyh menfa 
ıt~ t~crü~e,, unvanh makalesinde f .. fı.- atleri icabı aleyhinde bulunuyoı·lar de
yıpzıgtekı (on dokuzuncu alman ko- sem kendi sil~hınr kendine cevirmek
lordusu cerrı\ht müsafiri otan Riobert ten başka ne yapmıs olurum ~ Yine di· 
Göpelin zikrettiği 90 vak'adan yine te· .. . ~ · 
sadüfen bir tanesini birlikte okuyalım: yorum boyle hır şey aklımdan geçmez. 

43 iJndi vak'a Madam Helene S. 35 Ve bunu müdafaa etmek mevki ve mec
yaşmda. Annesi göğüs vereminden, buriyetinde kaldığımdan pek müteessi-
1-emşiresi beyin zarı vereminden öl- rim. 
müş, biri de hayatta fakat verem. Uç Fakat kazah silah kullanmanm teh
senedenberi ;;;lddetli ağnlarile mUtera- likelerini arkadaşıma hatırlatmak i~te· 
fik bel kemiği veremine müptela. 1915 dim. 

~ , ' • • 
Kibrit • • 

ışı 

Şirket, fabrikayı Balta 
limanında yapacak 

Ankara, 26 (Telefon) - Kib
rit ıirketi Maliye vek.lletile son 
temasından sonra Balta limanında 
bir fabrika yapmayı kabul et
miştir. Şirket fabrikaya ait ma
kine ve diğer eıyaları getirtmiş
tir. Fakat oradaki arazi evkafa 
ait olduğundan tirketle evkaf 
arasında ufak bir ihtilaf çıkoıış
hr. Bu ihtilaf halledilir edilmez 
inşaata başlanacaktır. Fabrikanın 
932 Temmuzuna kadar ikmali 
tartbr. 

Hukuk mezunlan cemiyeti 
Ankara, 26 (telefon) - Hu

kuk mezunları bu akşam Türk 
ocağında toplanarak cemiyetle
rmın nizamnamesmı tanzim ve 
idare heyetini intihap ettiler. 

Muamele vergisi 16yihaaı 
Ankara; 26 (telefon) - Yeni 

muamele vergisi liyihası lktısat 
encümeninde tetkik edilmeğe 
başlamldı. 

M. Klot Farer 
Ankara, 26 (telefon) - Klot 

Farer lstanbula hareket etti. 

• 
ıcra · 

ve iflas 
Tadilat projesi tetkik 

ediliyor 
Ankara, 26 (telefon) - Adli

ye encümeni, icra ve iflas ka
nununun tadili ıçın hazırlanan 

proje üzerinde tetkikata baıladı. 
Adliye vekili ile temyiz mah· 

kemeıi reislerinden Fuat HuJuıi 
Bey de müzakerede haıu bulun
dular. 

Harici haberler 

Sözlü film 
Sahipleri Amerikada 

mühim bir dava açblar 
Los Angeles, 25 (A. A.)- M. 

Orlando Kellum ile z~vcesi ken
dileridin icat etmiş oldukları söz· 
ili film imtiyazı dolayısile sahte
kirlığa uğradıklarından bahsile 
bir dava açmışlar ve 180 milyon 
dolarlık zarar ve ziyan istemiş· 
lerdir. M. Kellum, bOyük sine-

Örfi idare 
Yalnız Menemende bir hafta 

daha devam edecek 
Ankara, 26 (Telefon) - Millet 

Meclisi bugün toplanarak bazı 
kanunlara ait tadilleri müzakere 
ve kabul etti. 

Bu arada Başvekaletin, idarei 
örfiyenin bir hafta daha temdidi 
hakkındaki teskeresi de vardı. 
Teskerede, Menemen kazasile 
Manisa ve Balıkesir merkez ka· 
ıalarmda 28 Şubatta bitecek 
olan örfi idarenin, yalnız Mene· 
men kazasında sekiz Marta ka
dar temdidi bildiriliyordu. Kabul 
edildi. 

uın1111Tt1ttn1111ııuııttt111 1trıuı ınu ııuuı 11ttıuıt1m11t1UıHuı ltlfUtU11hl111trtNMn~ 

liyetlerini tatil etmişlerdir. Civar 
köylerden takım takım gelen 
nümayişçiler şehrin kapıları ö
nünde zabıta tarafından dağıtıl
m~br. 

Bir tayyare düştü 
;\felbourne, 26 (A.A.) - Saatte ıstı 

mil süratle uçmakta olan bk askeri 
tayyare Seymor tayyare kararg!hrn• 
düşmüş ve içinde bul~nan 2 ki i telef 
olmuştur. malann hepsinde kullanılan film· 

lerio sesli olarak gösterilmesi 
usulünü kendisinin 1918 şuba- haydutlar k1ral1 mah--
tında bulmuş olduğunu Ye bir keme huzurunda! 
sene sonra da bu icadın imtiya· Qfk .,6 (AA.) Al K 1..ı · ld .. ·d . ':i ago, .. • - apone I\' 

Adil B. raporunu hezıl"ladı zım almış 0 ugunu 1 dıa etmek· senedenberi mahkemenin emirlerine us 
Kambiyo borsasındaki son alb tedir. atsızlık etmiş olduğu ~uretinde yapıl· 

aylık muamelab teftiş eden sabık f spanyada karışzklzklar ?.1akta. o1an ittihamlara c~vap ~erme~ 
Samsun meb'usu Adil B. uzun S ·u 25 (A A) K _ uzere ılk defa olarak Mkımlerın hıı· 
b h evı e, · · - omu· zuruna çıkmıştır. 

ir rapor azırlamıştır. nistlerin yapmak tasavvurunda 
Adil B. pazar günü Ankeraya bulunduklan nümayis neticesiz .Komünist günü geçti 

gidecek ve raporunu Maliye ve.. kalmışbr. Yalmz nehir kenann- Dün icrası mukarrer bulunan işs~ 
klletinc verecektir. daki limanda çalışan işçiler faa- liğe karşı cihan komünist nümayif 

ııınııımnııırı111n111111Ut ıuııum ınmnıın"""'"'"' nrtmııır 1111/ 1111nıı11111P11111Rt1-ıwnıııtmıwıım-... mımmiıiiıo11mıımmnım lllllıtım!llYAlll~ftlttll Fransa tamam ile l1akiın kıı Jm1ştır. a~ı 

E b k 
.. taraf ta işler tabii surette devam etmelı n uzun eton arma oprü ~~~~.Mitinglere pek az kişi iştirak et· 

ağutosundan beri menşeini bel kemi---;::;=:===::;:::::::;;;=::=::::::;;;;:::;-
ğinden alan bir Ap e sağ böğrünün al- SPOR J 
tmda toplanıyor. 1915 teşrinisanisine S d 
Jcadar 30 tane Rozenbah • Tüberkülin ta yum 
enjek!iyonu yapılıyor. Sekiz kere ponk 
siyon ve iodoform enjeksiyonu yapıh
yor. 18-7-1916 da çok şiddetli sırt ağ

nları çekiyor. İki J,oJları üzerine dayan 

BeledivP.de tetkikat . 
hayli ilerlemiştir 

maksızın oturması ve ayakta durması Belediye fen 1•eyeti müdürü Ziya B. 
imkAnsız. Sekizinci zahri fıkra ile bi- in stadyum inşa!lı hakkındaki tetkikatı 
tinci katani fıkra arasında sivri bir ilerlemektedir. Bu mesele hakkında 
kamburluk. Tazyik ve ~urma ile şiddet sporcularla da temas edilmektedir. A
li ağn. 1916 martından beri h~raret hrrkapıda, Çukurbostanda, Taksimde 
n parmaklann, elin, dirsek n omuz ermeni mezarhfmda ve Yenibahçedcl 
tnafsahnın ağrı ile müterafik şişmesi mühendisler tarafından keşifler yapıl· j 
(Poncet) iyodfonn şırıngası ile apse mıştır. Stadyumun Yenibahçede va- ı 
kaybedildi 'fakat bel kemiğinin ağrısı 

1 
f"k . t f 

1 1
• 

ve zafı daimi surette arttı ve günde pı mıt ı ı rı e ra ında top anan ~r 
güne ahvali umumie fennlnıştı. Korse ~oktur. Buraya tramvay hattı, Otobüs 
ta3ıyor. temin edilirse stadyumun buraya inşa· 

18,7,1916 da Fridman imultan en smda mahzur değil, fayda görülmek
jeksion derecei hararet 38,6 l,8,9Ui tedir. Bu suretle lstanbulun bu sem.I 
da iki gün imtidadınca kambur mınta ti de şereflenecek ve yeni yollar bina· 
ka altında şiddetli ağrllar hissediyor. larJa güzelleşecektir. Bu sene stadyU· 
.~akat üsüncü gün kaboluyor. mun inşasına kafi surette başlanacak-

14,9,916 da şayanı dikkat saJ:lh. Ağ tır. 
'l'l yok. 

TEDA~SAN 6,11,16 da salah artıyor 1,12,16 da bel 
kemiği üzerine darbe veya sarsıntı ar Müstakil ressamlar cemiyeti resim 
trk ağn tevlit etmiyor, hasta istinat sergisinde bugün bir tedansan verile- ı 
korsesi olmadan eğilmek. yürümek, a- cektir. 

-

Y eş·ilırmak üzerindedir 
Nafia Vekaleti köprüler inıaabna bilha•aa ehem
miyet vermektedir. Ön6müzdeki •ene bu inşaat 

daha ziyade artacakbr 

Ankara, 26 (Vakıt) - Nafia 
vekAleti son seneler zarfında 
köprOler intasına lAyık olduğu 
ehemmiyeti vermektedir. Şimdi
ye kadar Anadolunun bazı yer-
lerinde ahşap köprüler yapılmıı, 
fakat birkaç sene içinde çürü
müç ve nehirlerin feyezanı neti
cesinde yıkılmıştır. 928 Senesin
denberi yapdan köprüler beton 
arme olarak yapılmaktadır. 928 
Senesinde bir, 929 senesinde al
tı k6pr0nün inş-asına başlanmış
tir. Şimdiye kadar 18 k8prilnün 
ihalesi yapılmıştır. Bu meyanda 
yeşil ırmak n~erinde inşa edilen 
274 metre tulnndeki Çarıamba 
kC>prüsünün inpatı bitmek üzre-

dir. Bu köprünOn on gözü vardır 
her gözll 26 metre açıklığında
dır, Türkiyenin en uzun beton 
arme köprüsü olacaktır. Fırat 
nehri üzerinde yapllmakta olan 
cesim köprü de açıkhğmm bü
yüklüğü ve inıaahodaki müıkü
fat dolayıaile şayanı dikkat köp
rülerdendir. Gelecek sene köprü 
inşaatı daha ziyade artacaktlr. 
Bu köprüler için 1 milyon 
754,00D lira sarf ve tahsis edil
miştir. Otomobil nakliyatının ço-
ğaldığı ve ehemmiyet kespettiği 
bu asırda yolları birbirine rap
teden köprülere çok ehemmiyet 
verilmektedir. Bu köprüler ta
mamile Türk mühendisleri tara-
fından yapılmaktadır. ' 

Berlin, 26 (A.A.) - 23 şubat komü 
nist günü nerlin n Laipzigte bir takırll 
kanlı müsademeler olmuştur. 

Bacak M .. u-
sabakamız 

Birçok karilerimizden mü· 
racaatlar vaki oluyor ve bir
~ok karilerimiz de bize bütün 
kuponlan ve yirmi beş bacak 
intihap ederek gönderiyorlar. 
Müsabakammn son günü yaz. 
drğlmız satırların iyi anla~ıl
madığını görüyoruz. 

Güzel bataklara rey nre· 
cek kariJerimjz yalnı?: bir ki· 
şi}·e reylerini istimal edecek
ler ve bize ynlnız bir kupon 
göndereceklerdir. Diğer ku· 
ponlan muhafaıa edecekler
dir. 

Bu münasebetle oku}-UCU· 
larımıza reylerini kullan· 
makta acele etmelerini ta,·~i
ye ederiz. 

VAKiT" nı tefrika& : 95 - Yavrum Çelebi filoıof oğ- - İclal benden nail olduğu hu Çelebi elini ceketinin yan cebi' 
luıun kadın kalbine ebediyetin sığ· semahati belki bir gün senden de ne götürerek orada göğsünün h•' 
rnıyacağını bilmelisin... beklemek tatkmlığma dütebilir. Bu raretile ısınmış zarfı Senaver Be 

- Arada iki kalbi biribirine neticeyi daima göz önünde bulun· ye uzattı. 
bağbyan itimat olmadıktan sonra durmak ihtiyatı ile yaşaınalısin... - 32 -
aşk nasıl teessüs eder? Ali Senaver Bey nicin hövle Al' S B ·u·k t f . . . ~ · ı enaver ey gı ı çe ar • 

- Atk ıtamatsız vazıyetlerde de töylüyordu? Böyle bir ihtarda bu- b. ki kt b - .. iif 
·· b"I' ş· d. d b. · ır mera a me u u agır agır ı 

teeaaus ede ı ır. ım ı şura a ızı lunmak için acaba ne sebepleı· dü- d·' S k ı· · b•t• d.kt r' · · h .. u. on e ımeyı ı ır ı en son 
dınlıyen babanın uzurunda soy le tünüyordu? ·ık d t kr b ı d B-" 

. .. .. . . B • "h .. .. • b k 1 .kb ld b.. l b" h 1 . - ı satır an e ar aş a ı. -Çelebı yuregının helecanını ta• - u ımtı an gunu nasıl bır a ayım. ılı a e oy e ır a Celebimn sarılıgı arttı Fakat .. 1 1 · .. · d f 1 d ı • ,. k • . . ~ · cum e erın uzerın e az a urara.r 
şrran uzun bir ah çektikten sonra: gündür ızah buyurur musunuz Bey· wkuunda zuhur edece ıkıncı aşık hiç cevap vermedi .. Filosof bu ıöz- d.. .. .. d 

1 h. • d. b . b 1 d .. f . . . .h . d l usunuyor u. - Affedersiniz Beyfendi zan- fendi? e ıne şım ı enım u un ugum e lerin ehemmıyetını zı nın en ö - ~ .h b b _ l d.. k 
d · k" f 1 O ·· 1 ı· ı· · ·· · · ·· t k · · ? .. b. · d yordu Nı ayet a a ogu a onere : ne erım ı az a.. - gun c a ın aenın uzerme ragah goa erece mıam • çup ıçıp uru ·· . . . 
- Benim onu sevdiğimden da· diğer bir genci eevdiği gündür.. Bu faraziye şeklindeki sualin Ö· Yine bütün çehrelerin sükUtla - Hakıkate~ ~bm hır. gece aı~ 

lıa fazla seviyorsun.. Çelebi biraz şaıabyarak: nünde bile Çelebinin benzi sarar- dalgın durduğu ufak bir müddet salları ~rasına ı~ave edılecek .. b• 
- Evet .. . Fl'l.zla.. Cok fazla... - Buna ihtimal veriyor musu- dı. Titrek dudaklarla cevap verdi: ıonra Senaver mütebessim göri.in· lkaç sahıfe .. Şehır ortasında böyl 
- ı\Jdanıyorsun ya~rum.. nu:t? - Bu mukadder ıuale cevap ve- meğe uğraşarak: şey nasıl olur? .. lclalin yazıs~ı t~ 
- Hiç zannetmem... - Tecrübeli bir koca yüreğile remem. Çünkü böyle bir felaketin - Zavallı 1cla1in kendisi mey- ~mamı~ olayd!m bunu. fe~a b_ır )~ 
- Senin için de bu muhabbet söylüyorum... vukuu değil tasavvuru bile beni danda yok. Biz onun hesabına atıp tıfe addıle vak anın cıddıyetıne ~ 

tl9 imtihPm giinii geldiği vakit ha- ı · - Ben idil ile aramızdaki a~· çıldırtır. Bir delin;n ise ne yapaca- tutuyoruz. Çıkarınız şu mektubu lnanmıyac~~ım. Fakat yazı ka 
ldkati anlanJn.. 1kın ebediyetinden eminim.. ğı belli olamaz... bakalım neler yaunış... mın. kendısı de m~vdanda yok. 

· ( BitmedJ). 
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Bu 5ene Tevsi E ilecek Kadastro Teşkilatı 
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ııv"! " erleri; __ .!B:fr:...,:T:.:fl=r::;;k;...:•:.en_c_i __ , B . . d ' Faydah bir daire B k d 

Fırtına dindi u ışe sız e ıaıın · -------- ir ome i 
-~--- ı 

Bir mektebin yan•• 
ıehir dahili , yansı 
şehir harici imi,, 

ne garip 1 

Hoçinson , hacı Hasan 
nasıl olur ? 

1\frsrrdan gelen hir telgraftaki keli· 
ıme hata ı) tizündcn Galata nhtımında 

'

gülüne bir hadi e ceı C) an etmi:ştir. lla· 
dise şudur: 

f aç gtin C\el Mısırdan Tokath-
yan oteleinr (Hacı Hasan \C maiyeti 
geliyor) dhe bir f<'I ınf gelmiştir. 'f<>
katlıynn oteli zeng.in bir Mısırlı seyyah 
zannettiği bu zatı knrsılarnak üzere 
vapurun geldi~i ı.,r\in rıhtıma iki tercü· 
man ;)ollamıs fakat tercümanlar bir 
tiirHi bu zatı hulnmamıı.ılardır. Diğer 

hıraftnn t<.>lgrafı çeken adam da ter
ciimnnla 11 aramnf,tndır. Nihayet iki 
tarnf ta birbirini bulmu · fakat tercü
manlar hu zatın Mısrr1r değil (Hoçin· 
on) isimli Amcril anın eski Mısır sefir 

)erinden hir zat olduğunu hayretle öğ• 
renmişJerdir. 

Mısırdan çekilen telgrafta Hoçlnson 
olarak yazılan İ!'>İm burada (han ifa· 
!';an) a tnhan iil etrniı:;tir. 

Adi iyede 

Yeni tayinler 

: UL. 

!erimizin de\11111 
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"J •• •• C L f "uncu emre Kara ••. 
Kim bilir hangi devirden kal· 

mış şifahi bir takv;me göre, bi
rinci cemre havaya, ikincisi suya, 
üçüncüsü de toprağa dütermiş. 
Şimdiye kadar hiç bir fen iletinin 
göremediği, ne teleskop, ne mik· 
roskopun adeselerinc raınedcme
diği bu cemre nedir, nasıl şey
dir, bilmiyorum. Fakat onda ba
har müjdesine benzer bir hal 
var. Karakışın içinde bunaldı~ı
mız zaman : "Ah bir cemreler 
düııe!,. temenn:sini hayal tez
gihlarında işlenmiş bir samur 
klirk gibi omuzlarına atanlarımız 
çoktur. Lif ve hayal açlıktan 
baıka her hissi uyuşturur. insanı 
tqtan pek yapan da galiba iimit 
ve avunmanın tükenmez kay· 
naldarıdır. Ne yazık ki, bu limit
te cemre gibi suya düştü. Artık 
eskisi gibi cemrelerle avunmak 
kabil olamıyacak. Baksanıza, Bal
kanları, Trakya ovasını şiddetli 
fırtınalar, azgın tipiler sarsıyor. 
Trenler karlara gömülüyor, yol
cular donuyor, ku.rtlar açlıktan 
şehirlere iniyor. Üçüncü cemre 
toprağa değil, kara düşüyor. 

Felekler aleminde bir ihtilalin 
koptuğuna inanmamak için or
tada hiç bir sebep yok. Böyle 
bir kubbenin altında oturmağa 
mahkum olan bizlerin ise vay 
haline! 

Halbuki kaç gündür tatlı lo
doı rüzgarlarına, parlak, güneşli 
havalara kavuşmuştuk. Sobalar 
sönmüş ve odalarda pencereler 
açılmıştı. Hatta bazı yerlerde 
bademler çiçeğe kalkmı~tı. 

Şimdi kar yağıyor. Sert esin
tilere uğrak olmıyan damlarda 
ince tüller gerildi. Kimbilir bel· 
ki de yarın sokaklarda geçit 
vermiyecek kadar çoğalacak. 
Amma bilmem niçin ya~an kar
da renk yok. Bulanık bulutlarm 
elellleri mi kirlendi nedir? Dü-
fCD parçalarda kıt karlarının o 
dilber beyazlığı görülmüyor. Ça
murlu parkelere düşer düşmez 
öyle miskin bir eriyişleri var ki 
insan başını başka tarafa ç~vir
mekten kendini alamıyor. 

insanların dönekliğine alışbk. 
Onların bin cepheli işlerine o 
kadar yadırgamıyoruz. Fak at 
tabiatın vefasızlığı, göklerin il-
liklıiı gücümüze gidiyor. Çünkü 
bu harekette insanların bakkana 
bir teca•üz görüyoruz. Döneklik, 
vefasızlık, i.llakhk hep insanlık 
imtİ''!l'1 1 "•·-r1~ .. ",.;;.:ı rr = ..ı·p? .. 

Büyük Divan harpte .. ., •• - " ~ .-: ;'"~··:-. r; • 

': ... • • .- • f • F , .;, '.t ~ .-· . 

~ ~ GGnün· Şi;~ti ... •_ 
Matbuat cemiveti 

-------~~------------------[Üst tarafı 1 inci sayıfada ] k o n~resi yapıldı 
---~--~~~-'!'"---..--...-- nin men'i muhakemesine karar verile-

[Üst tarafı 1 inci sayıfada ] rek tahlinsi icra krlınmı~tır. Yine ka· 
' A :. • ' : .;,;.}' ,.. i: ".'ı; :~· :.;_.,..~ - .. \ 

Sıdıka Hanıma giydirilerek e ki tü 
men kıyafetini takliden üç şekilde f 
toğrafı çekilmiş ,.e Gazi Hı. ne takdi 
olunmuştur. '.h!i'·~ edecek bir bülten ~übadeJcsine rar haki~liğince haklarıo'da gayrime,·· ı 

ıkıncı madde tanınmış Turk ve Bul· kuf olarak tahkikat yapılmakta olan 
~ar muharrirlerinin yazacakları maka- :Manisadan Giritli Alinin de men'i mu

Damping Gazi Hz. müzeden sonra müze k .. 
tüphanesini ziyaret buyurmuşlar, k 

Bütün dünyayı tehdit edi- 1 tapların tasnif tarzından tertibinde lelerin iki taraf heyetlerinin münasip' hal.eme~ine karar ,·eriJmi;;;tir. 
görecekleri Türk" Bul({ar gazetelerin· Lüzum nıut- akerr e kar er fırı yor - Alman istikrazı - n bulunuştaki kolayhğıntan takdiri 

bahri teslihat bahis buyurmuşlardır. de neşrine, üçüncü madde bitaraf ehem· M 25 ( A A ) _ D _ 
. ti" h'd' l d h . f ·ı· . enemen, . o mı~e ı a rse er e ususı tası at ı~- k 'se t 16 d Ata Fransanın tanınmış maliyeci ve ik· 1\füzeyi ziyaretten sonra Gazi 8 

t )·-· k · b uzuncu ce saa a 
ec ıgı ta dırde kar~ı tarafın unu te- B · · f d kt d'I · f 
nıinine taalluk ediyor, dö:-cftnçü mad- B cyın 1 rıJas~a~. ~ ~k ~· 1 mış ~
de de her iki memleket gazetelerinin u ce se be nE şdı a~ı a ıtnle me -

tısatcılarmdan, Yung ve Davis planla- müdüriyet odasına geçmişler, müze 
~ 1 d b. · ı .l\I J p 1 mevlevilik hakkında müze müdürü Y 

rını yapan ar an ırı o an . an ar f d l"f 1 ·ıı 

sup ve şe y sa ı zıyar'! e maz· 
uzak yakın bir geçmişe ait ,.e iki mem- nun Düzceden saatçi hafız Meh
leketin dostluk münasebetlerini boza

t• R t gy b' t tk"k suf B. tara ın an te ı o unan tarı 
man ıye u!"yaya ya P 1 1 ır e 1 se tetkik ettikten sonra: 
yahatinden dönmüş n dumping me~e· p k t d" .. llT 
lesi hakkında . u beyanatta bulunmus- "f •· be en eresal nd" ıye mue 1 ıne 

hilecek hatıralara bugün olduğu gibi met Niyazi ve Rize vilayetinden 
gelecekte de temas etmemesi temen- alay müftülüğündeı. mütekait 
nisi izhar olunuyordu. Ziya Efendiler mahkeme edil

J J h at uyurmuc:: ar ır. 
tur: ~ · 

R 1 d · 1 · de .·· d 7• Müteakiben müzenin istatistiklerıo - us aı· umpıng erın J uz e .> • r 
. . 

1 
kaytlarınr, dosyalarını tetkık buyd 

mişlerdir. Çanakkaleden kıyıcı ,.e 80 nıspetınde m~,·affak 0 muşl~rdır. muşlar ve çok beğenmişlerdir. Mü 
Ormancılık sanayıı, petrol, bugday,I d h 1 tt'kl .. t'b '-~ f n., en ası e ı · erı ın ı aı ~ usu P"-• 

Hakkı Tarık 8. Bulgaristan ziya-
retinde kendilerine gösterilen hüs- Ali, karantinacı Ali, Yahya, Ze

kai efendiJer dini ilet ittihaz manganez "· s. satışı sayesinde ruslar tarafından tezhip edilerek hazırlall 
k . t l b'l' "t h <: ı lar ma ıne sa ın a a 1 ıp, mu e a_s s ı- mıs olan hatıra varakasına su cüml 

~ ) 

nü kabulün temsil ettikleri arkadaşla· 
rına raci olduğunu söyliycrek bu ederek halkı hükumet aleyhine 

tahrik etmekle maznun olarak 
ziyaretin iyi hatıralarını daima sakh
yacaklarını ifade n iki memleketin ef -
karı umumiyesinin arzusu addoluna
bileceğine kani oldukları bu itilaf· 
namenin kongrece 'tasdikini rica etmiş
ti. Azadan Enis Tahsin B. zaten ~fa. 
kedonyalr olduğuna ve birçok bulgar 
gençlerile mektep arkadaşlığı yapmak
tan kun·et bulmuş dostluk rabıtalan
na dair bir başlangıçtan sonra itiJcif. 
namenin aktini ve tasdikini tasvip eden 
beyanatta bulunmuş ve lsmail Müştak 
Beyle reis Ahmet Ihsan Beylerin bunu 
teyit eder mütalealarından sonra iti
lafın heyeti ~mumiyesi ittifak ile ve 
alkışlarla tasdik olunmuştur. 

Bundan sonra cemiyete bir bina sa
tın alınması hakkındaki maddeye ge· 
çilmiş ve idare heyetine lazım gelen 
sahihiyet nrilmiştir. 

Bu arada cemiyet reisi ge~en kanu
nusanide yapılmış olan balodan bahse· 
derek balo komitesi ile baştn lsmail 
Müştak Beyle hanımları bulunmak Ü· 

zere isimleri gazetelerde ,·e açık te
şekkür varakasında zikredilen güzide 
hanımlanmızın iştirak ettiği tertip 
heyetinin kıymetli yardımlarım ve 
yine hu heyetin delaletile cemiyet ha· 
tosunda teni edilmek için çok değerli 
hediyeler vermi olan zatların baleya 

her yıldakinden daha büyük bir mümta
ziyet temin eden alakalarını bir kere 
de kongre huzurunda yadetmeyi vazi
fe bildiğini söylemiş, balo ferdasında 
bir akşam gazetesinde çıkan ve bu ter
tip heyetini teşkil eden hanımların 

hissini rencide edecek bir mahiyette 
telakki olunan bir fıkradan haberdar 
edilmesi üzerine bunu tashih için te
şebbüs aldığını ve esasen fıkranın 

maksadı o telakkiden uzak olmakla be· 
raber, tertip heyetine karşı bütün mat-
buat müntesiplerinin müteşekkir, her 
balodan daha üstün bir nezahet ve mu
vaffakıyet kazanan matbuat balosunun 

lüzumu mahkeme kararı almış 
nın ücretlerini ödeyebiliyorlar, ''e Ford lerle yazmışlardır: 

lardır. Karar bakimliiince dini 
alet ittihaz ederek halkı devJe
tin emniyetini ihlal edebilecek 
harekete teşvikten maznun Va· 
sıf'm men'i mahkemesine, Ko
caeliden hoca Zeki efendi de 
karar hakimlığinde vazifesizlik 

General Motor Kumpanyaları gibi mü· "Bilgi eseri olduğu anlaşılan t 
him müesseselere taahhütlerini zama- tip ve intizamdan çok memnun oldu,,.. 
nile ifa ediyorlar. Müze kapısı önünde müzede gördü~· 

Dumping ne netice verecektir? leri ilmi intizamdan dolayı müze ınil· 
Rusya yakın bir zamanda dumping dür ve memurlara iltifat buyurmur 

sayesinde Almanya ve İngiltere gibi lar Ye şunları öylemişlerdir: . 
. . ' . - Gördüğiinüz türbeden enle& il'' 

kararı almıştır. 
harıci tıcaretlerıle yaşıyan memleketle .. .. d ld"! 

muze vucu e ge ı .. 

Takdirname 
d mahvedebilecektir. Konya, 26 (A.A) _ Reis'cüm-

Rus dampingi, dünya piyasasının hur Hazretleri bugün akıam• 
yüzde 50 tenezzülüne sebep olmuşful". dogy ru otomobille cebirde ve Menemen, 25 ( A.A ) - Ak

gedik köyü muhtarlığma divanı 
harp reisi Mustafa Pş. tarafın-

* • * y 

Al F d . tik t civarında bir gezinti yapmış1ardır. 
manyanın ransa an ıs raz e · 

dan bir takd roame verilmiştir. mek arzusunda olduğu malfım. Fakat Gezımiz Jzmir ticarıt odrıı"dıfl 
Takdirname şudur: Fransa para Yermeği bazı şartlara tı-

"Akgedik köyü muhtarlığana, lik etmiştir. Tam bu müzakere cereyan 
Divanı harbı örfice ölüm ceza- ederken, Ruslar, Almanyaya 3800 kilo 
sına mahküm edilmiş iken seh
pa altmdan kaçan irtica mah. altın göndermişlerdir. 

* • * kumlarından Bozalanh İsmail 
o&lu Hüseyinin tutulmasından Bir taraftan terki teslihat konferan 

köyünüz ahalisinden Yusuf oğlu sı hazırlanırken Frans:ı bahri kuwet· 

Mustafa ağa ile yine köyünüz 
heyetinin ve komşularının gös

lerini artırmaktadır. Kara t:ıh' ima'ı 

ve ordusunu mükemmell<'ştirmiş olan 

terdiği alaka ve gayreti takdirle fransızlar Avrupanın nazımı olmak is
karşılar ve bunu aziz köylümü- tiyorlar, fakat kuvvetle ... 

zün Cümhuriyet ve inkilaba .Al <;.o11Ul! 

kartı doyduklara a11kamb kud- ---.. ·-.. -· ---.. ,~ .. ··-
retli bır tezahürü ve bu hissin Bir hrnım mthl<eme huzurun. 

sarsılmaz bir varhğı olarak ka- C'a fiır okumu'! 

-
yıt ve telakki ederim. Bu vesi- Menemen Divanı harbinde 
leile aziz l\öylüye Divanı harbın muhakeme edilen Uşşaki tarikati 

takdirler ni sunarken bu yüksek şeyhi hafız Saminin 6 ay:ı mah-
alakanın köyünüz inkilip tarih- kum edildığini, lstanbuldan gö-
çesinde ve yarınki yavrular için türülen şair iffet Yekta H. ın 
en şerefli mefharet sabifelerı da beraet ettiğini yazmıştık. 
ve kıymet biçilmez örnekler ha- DünkU İzmir postası ile 1;e!en 
zırlıyacağına da eminim. 

muhakeme tafsilatına göre iffet 
Divanı harp Reisi 

Hu~taf 
4 

H. mahkeme huzurunda bir şiir 
okumasına müsaade edilmesini 

Menemen, (A.A) - Dün öğ- istemif, heyeti hakime izin ve-
leden sonra mahkemeleri yapılan rince bir sandalye üzerine çıka-

izahat it~tedi 

İzmir, 26 - Gazi Hz. izmirde 
bulundukları sırada Ticaret odası 
tarafın .fan ken~ilerine umumi 
vaziyeti göstt!rir bir rapor veril· 
mişti. 

Gazi Hz. seyahati esnasmda 
raporu tetkik etmişlerdir. Evvel· 
ki gün ve dün Konyadan, Gazı 
Hı. nin refakatlerinde b~lunaıı 
Kütahya ıneb'usu Recep Beyded 
iki telgraf gelm "ştir. 

Bu teJgraflardan birinde, ra· 
poruo b~uı aksamı ha1'kınd.:ı 

izahat istenmekte, diğerint:ie de 
raporda istenen baza mevaddıo 
şimdiden tatbik edılnıekte odu· 
ğu bildirilmektedir. 

Oda birinci telgraftaki izahatı 
gönderecektir. Diğer telgrafa 
cevaben de raporun daha uvel 
hazırlanmış olduğu, raporda tat· 
biki istenilen hususa tın 1931 se
nes.nden itibaren tatbikine ba~· 
!andığı bildirilecektir. 

mım n ıumııwı ı m nıuı 11 m nı n 11 ı ıt naan1 ıumıJ 

f Memıe <et Hobt:rlerl 1 

şeyh Ziyaettin, Düzceden saatçi 
~elecek ı:ıenelerin de yardımlarına rak uzun bir şiir!ni okumuştur. 

d'd · "t kk. ld • Ali oğlu Mehmet ve yine Düz· ffet H. Gaz'ı Hz. nı'n Istanbu.'n 

Yeni Asır ~ahipler nt.eJl 
Behzat Ar it H. A vrupay~t 

O' tn1ıs ':'im 1 en rıcacı ve mu eşe ır o ugunu ceden Mehmet, hafız Niyaıi 
ifade etmiştir. Akşam tahrir müdürü teşriflerinde ev nin penceresin-
E . T h . B d b h" t b··t·· efendilerden Ziya efendi Türk d h 
nıs a sın ey e u ıs e u un 63 .. .. . . en alka hitaben bu şiiri söy-

1zanın beraber olduğunu beyan etmiş ceza kanunun 1 uncu maddesının 1 d 
f.k 3 e iğini ilave etmiş, sonunda 

..... 
Efkfm tehyiç ve de,·Iet otori es·ıı 

heyeti umumiyenin, idare heyetinin birinci fıkrasına tev ı an sene umiine: 
~ • lJ.i~L ... ı~J. b, '•· ••• , \ ı \ t.1 takdir ve teşekkürlerine iştirakile kon- ağır haı:se, saatçi Mehmet efen· 
Birçok annelere tesadüf edi)'oruz gre hitam bulmuştur. di mezkur maddenin ikinci fık- - Alkış'asanıza efendim. He-

ihl:il eder mahiyette g3rü1en neşriyat 
tan dolayı üç sene ağ•r haps~ m:ıhkılıı' 
edilen Yeni Asır gazete i sahiplerinde 
Bchzat Arif Beyin Avrupaya kaçt J 
şayi olmuştu. Rizzat g :ı.zete sahipli 
rh1de biri bunu teltz.ip ederek Behzat ıı. 
in iki hafta evel teda'i edilmek Ü7.t'ıt 

Avrupaya gittiğini ve Istanbul p J"sill' 

den muntazam pasaport aldığını söf 
lemiştir. 

ki çocuklarının ağzındaki süt dişleri- rası delaletile 313 üncü madde- yecana geleyim de daha güzel 
ni~.yaşl~ ~eğiştiğini; ~ani her dişin 

1 
nin ikinci fıkrasına tevf!kan 3 ay söyliyeyim, demiştir. Mahkeme 

degışmesının muayyen bır zamanı oldu ''VAK!T,, e a bo- h ·1 b r p reisi miralay Ata B. kendisini 
iunu ve bu değişme keyfiyetinin yalnız apsı ~ eş ıra ara cezasın~ 
bir defaya mahsus olduğunu, diş deği- ne of un UZ mahkum olmutlardır. Hafız Nı- mahkemede bulundu2'u ihtdrile 
tikten sonra bir daha tebeddülata ma~ yazi efendi de beraet etmiştir. susturmuştur 
ruz kalmıyacağrnı bilmiyorlar. 

Bir anne gelir ,.e çocuğunun süt di· 1tnllfMHlmlllllAl1lllllRll1lf4lnAtmwttoaım111mmtt•••m•tı1-1JtttOUHUt1Nl•ntt11uıntlttttttUt1•UUlltttttttttUtttm• __________________ ..:__ hllJltftlmnfmnnmntımın11H1maıumt1rnuı11mıın1uım1111t1ıınnıntımnnvımmıtttfUHlfl~ 

p değişmiş ,.eyerine dafmisi gelmiş bir 
dl§inin - ağndığı için - çekilmesini 
rica eder. "Hanımefendi bu diş, daimi 
clfştir. Bunun yerindeki süt di.,..i zama· 
nmda düşmüş ,.e yerine bu daimi di~ 
gelmiştir. Bu dişi çekersek bu çocuk 
dişsiz kalır. Artık yerine bir dah:ı 

gelmez,, dersiniz 
gelmez,, der~iniz. O ize cel ap Hrir: 
"Efendim, çocuk henüz on yaşında· 

dlr. Halbuki çocukların di .... leri on be-: 
yq1na kadar deği irmi . siz lütfen ~e· 
kinfz. Yerine gelir .. , 

j Bican 

-

Efendi ve rüfekası: Belediyenın rıarhından sonra •• 

t ... te im gibi teklifat di;.lerin değ'İ;>· 
mı lerinın ıyrı ayrı zamanları oldu· 
ğu'l1u bilmemekten ne et etmektedir. 
Hulasa: Fih aki, çocuk en son ~ üt dişi 
nl 13 • l:i yaşnda deği:;ıtirir. Fakat bu, 
bir diştir. Demek değildir ki tekmil diş 
Ieri bu yaşta değiş.Jr. Bunun gibi diier 
her dişin de bir lTefri~me z.ımanı \ar
dır. 

- Çünkü 60 para narh konulduk- Maruf D. - Aman öyle ise all,, 
~fa ruf B. - .Mirim, böyle tela~la Bican Ef. - Azizim bir kaç tane tan sonra ~imitler bu hale geldi. Ço- vere de portakala naı h koymasat•' 

ka~ak simit buldum, eve bir an evvel cuk bunlan hokkabazın halkaları gi· Onlar da o zamanlar bu kadarc•" 1 

Paru: Oiftabibt Suat /amali nereye? götürmek istiyorum. bi tutup fırlatıyor yemiyor- lur. 
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işaretler 

SATIE de 
Beyoğlu: Metro Hani Beyazıt: 

Elektrik Evi, Kadıköy.: Muvak· I 
kıthane Caddesi 83, Usküdar: il 

10 isviçreli Montana, isminde bir llJ 
dev daha bulunmuıtur. Bu her· il!~!!~~~~~=~~~~~ 
gülOn boyu 2 nıetre 58 santim, Gelenler, gidenler 
ağırlığı 130 kilodur. Ve meıhur 
boksör Karueradan daha iri ve 

daha kuvvetlidir. Oda boksör 
olacakmış. Her halde Kamera 
ile maç.w, deve giilrıi gibi birıey 
olacağı tahmin edilebilir. 

Alman sefiri M. Nadolni Kös· 
tence tarikile Berline hareket 

etmİ§tİr. 
Yunan sefiri M. Polihronyadis 

dün Atinaya hareket etmittir. 
ingiliz kadm gazeteciJerindeu 

Mis Kuks dün şehrimize gelmiş-

tir. 
Sigorta şirk etJerinin vaziyetlerini 

tetkik etmek üzere şehrimize 

relen iktısat vekildi §irketler 

Dariilbedayi Temsilleri 
Bugün mtıne aaat 15,30da 

ve aüvare saat 21,JOda 

9 kişi 

Vodvil 3 perde 

Nakleden ; 

Nabi Zeki 8. 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~~~~ ~~ 
1 1111 ı 
11111111 

.l\ışc hcrgun saat 13 ten itibaren açıktır 
Alcı ~aşına da kadar olan \ocaklar 

tİ\ atroya kabul olunmaz 
1Q1nn ıtınmumnmııınmnnıııftllmınmnnı"""'"nmmtı•-"••ntn111111..._ 

komiseri . Hamit B. tetkikatını 
bitirmiş dün Ankaraya dönmliş
tür. 

=-----_ Tabii! Bir ihtiyacınız olursa hiç daki eski aş~ı başrlanmızdan on başı memurlarından biri ile uyu arak on iki diyor ki: 
Tefrika numarası:~ ekinme:>iniz.. Anton Demüt .. Onu merasimle selam· kadar kaz anafor etmeğe mu,-affak - Nasıl babalık? .. Bu kadınlardan 

y . • elJifl ~ * * * lıyol'umı Çünkü askerlikte şahsa değil olduk. Elsterman ne yapıp yaparak biri ile kızak O.} nam ak i ter misin? 
•zan "Garp cepheaınde ... mu paketi ,.3 Jjdeme getirdim. Sonra so- formaya selam vermiye alrştmldık. An bazılarının bacağını filan budayacak- Cernp \'ermiyoram. Hayatın bu renk 

Erik l"liJria Remarguc ·aklarda serseri ~olaşmağ~ ba~ladım. ~onun üzerinde ?yle_ bir elbise nr ~i tır. Zaten kazların da muharebe J?pıp li '.e a~·ni zamanda pu lu tas,·iri beni 
k dolaşmak be~ı HoJandışe. J?ıle ba- ı~san~ gayri ihtıya.~ı (h~zıroJ ! .. ) emn· b.u~la~ını. m~harebe~~ kaybetmedıkle- garıp bı~ s~rette .. h~.} ecanlandmyor. 
Bu.. .. götürdiı. üç hafta ıçınde açı- nı nrıyor. Sonra gulmege başlıyorum? rını kım ıddıa edebılır? ankı ru.}a goru.}ormuşum gibi bir 
rı o~~~.e .. bardır. Böyle müesseseler - Selam Anton .. Bana bak~ uı;un - Hiç kim e!.. kararsızlık hi si duyuyorum. Acaba şu 
lan u.çuncu ında boyalı tabloları ile lafın kısası ziftlenecek bir şeyin ,·ar Diyorum ve soruyorum: rada, erimis karın vücude getirdiği ca-
evJerın aras 'bi bitiyor. Sinek kağıt- mı? - Nasıl? ticaret yolunda mı? morun içinde ayaklarım batmış oldu · 
manta.rJ.ar gı ... adan adam avlıyor. Tasdik eder bir tavırla cevap veri- - Ne dersin be! .• !çersi tıklım tık- halde, urkamı sokağın karanhg·ı .g~ 

ıbı dur... · d' .... d d' ı .. ı b' b k ' · h k' na 'erı tarı g "keınmeli şım ı onun e ıyor. ım, şoy e ır a sana... şım a ıknt mi? Acaba u aralık k 
BunJarın en ınu. odur - Keyfine bak! .. Jt'ranç Elnrmanl!I Kapının perdesini aralık etti. Ara· dan gördüğiim ba!':ka alem sah"d apı 

d ğum gazın • l d . LA b . . b k T ti b' . • . ı en me' buJun u zi"•aya bogu muş a benımle beraı.rc:r urada .. Aşçılık e· Jıktan ıçerı a trm. a ı ır zıya masa cut mu? Bu ınnnznra hen'ı •• 'h . 
1 kapının .J • d .. t.. 1'f • • d tabak ı · ga:} rı 1 tı . cam ı .... de heıtt bir Husar ~ıra- er. lan or uyor. a\•ımsı um

1 
an ·a a- :>?rı cezbedi) or halbuki Şu icerdekile· 

C
ephesi onun . 'skoposa benzıyen Soruyorum: rı havada uçuşuyor. Hah ar pırıldıyor, rın mühim hir kı ·m h · t . . 

d bır pı . N . r b. .. . .. .. t k ının arp en ı tı-
Jayına heıtt e

1 
i yarı bir herif ehn· . - e nkıt ge ıp ır kolaçan ede- po~len. zkıya satçıyo:·· guE~tu) fla ·ım la l fa de et mi yeni zenginler olma 1 ihti-

b 
.. duruyor r . Ona yakın· yım?_, ı·ı gozlerı amaş ırı.}or. ra arında mali rnr. Pnkat b" k d .. 
ırı . opaSl ,ar. . . t •tı··· .. 1 b 1.. . t d t 11 . "b' d .. d" ız o a ar uzun mud de ·aldızlı bır s anca azamettnı şı ıgım soz er ana uzumu makta me r o e erın pervane gı ı on uğü det camurlu toprakta a . . .. 

) b ktım. O anda 0~ k rnıma , ·u- rı cesaret veriyor. Çünkü Elsterman kadınlar masalara oturmuşlar ... yanla kar 1 içim' d 1. k' ) ttık kı, : u. e 
dan 8 rek bas tonu ıle a ile Demutk garp cephesinin en yaman rında hiçbir mahcubiyet göstermi"en bı'r ı'nh " ıkz c ıırço defalar büyük 
b rakıvere k'• .J • ıma U.}andı ç·· k '' ·· · · 1 "]erek diyor 1 • tan kor· anaforcuları idi. An ton gözünü kırpa- sıkıntı teri dökmiyen ve son derece iti. man 1 1 .. d.. • un u sus ıhtı· 
ruyor '~e guErnst • Seni boS d'g"'ı" rribi rak diyor ki: dal ile emirll'r Hren erkeklel' \'Ur An- mam1d ma lku ~·. ur. Halbuki biz ihti-

''Sehm .,, '" n de 1 tt ı · b. ta.... ~ .. · ' ' an atnyen tll'ıhrumd k. Aa • ' . fransızları Ka-ım· - Bu ,ece, saat ırden 110Ara.. Ma9"' ton -.rume btr yumuk indirerek tou t k. . d' · ' a · 

l
kuJugu senı.. T nıdııtt· ·~ ~ uu e ı)or: 

l J .;:. "a' a aketi bana uzatarak cevap nrdi: "Kommang ..,a. '" (Bitmedi) 
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111--------=ıma::ımr.ı--r~ gorta .,.irketi) bu kere müracaatla şir-
Tıcaret ı ş er "" m mu· ket sermayesinin 12 milyon franka ih-

f Mahkeme ve ıora ıllnlır1 1 
rat'h ul 1 ırın 1 hu uk mahkeme· 

ındcn 

Sarım beyin bilveaaye ve bil
asale ıayıan mutasarrıf olduğu 

Cerrahpaşada Hobyar mahalle
sinde Kocamustafapaıa cadde· 
sinde atik 58 cedit 62, 64 nu
maralı hanenin izalei şuyuu zım
nında ikame eylediği davada 
mOddeialeyhlerden mezkür ha
nede mukim iken elyevm An· 
karada bulunduğu ve fakat ika
metgAhının mechul olduğu anla
şılan Sabiha hanım hakkında 

mahkemece ilinen tebligat icra
sına karar verilmiş ve muhake
me 11 Mart 1931 tarihine mü
sadif çarşamba gilnü saat 10 a 
talik kılınmış olduğundan yevmi 
ve •akti mezkurda mahkemede 
hazır bulunmanız tcblig makamı
na kaim olmak üzere ilin olu
nur. (668) 

1 tanbul 3 cü icra memurluğundan: 
Bir deynin temini için mahcuz 

ve paraya çevrilmesi mukarrer 
muhtelif bakkaliye eşyası 3 mart 
931 salı günü saat 11 den 12 ye 
kadar Ak sarayda T opkapı cad
desinde ve polis merkezi civa
noda kain 2 No. h bakkaliye 
dükkanında aç.ık arttırma sure-
tile satılacağmdan talip olanların 
vakti mezkürda mahallinde hazır 
bulunacak olan memuruna 930-
3982 dosya numarasiyle müraca
atları ilin olunur. (670) 

ı~t:ınbul Ash)e ılnncl t•caret daire inden: 

5 tılık han ve mağaza 
Istanbul Emvali eytam 
idaresinden : 

Kalaycı oğlu T eodos elendınin 
istıkraz eylediğı mebalığ mukabi
Jınde idaremız uhdesınde velaen 
melruğ bulunan Galatada Keman· 
keş maha lesınde Rıhtım cadde
sınde eskı 29 yenı 33, 35 numa
ralı, altında büyük bır mağazayı 
havı sırf milk kar gir han satılıktır. 

Mezkur binanın zemıni cinı dö-, 
şelı olup cephesı camektinlıdır 

ve istor kepenklerı vardır. ikinci 
katta bır sofa üzerınde bir cephe
de, 
ıkı 

dığerı arka sokak üzerınde 
oda vard11·. iI cüncü katta hır 

' sofa ile cephede bir oda, dördün-
cü katta keza bır sofa ve cephede 
bır odayı havidir. 

dürlüS}ünd"' n : Jağ edildiğinin· şirketin Türkiye umu- Maheemece iflasına karar ve
rilmiş olan lstanbulda Fincancı
Jarda 4 numaralı mağazada mani
faturacı Bohor Franko Ef. nin 
ikinci alacaklılar içtimaı 21 mart 
931 cumartesi günil saat 2 bu
çuğl' mukarrer bulunclutundaa 
ve yevmi mezkOrda müflis tara
fından teklif olunan konkordato 
dahi müzakere edileceğinden 
kayıt ve kabul olunan alacaklı
ların yevmi mezkiırde mahke
menin illas oduında hazır bu
lunmaları ilan olunur. (674) 

Beşincı yarım katta 
. . . 
ıse cını Sigorta şirketlerinin tefti ve mura- mi ,·ekilliğine Galatada Büyük Millet 

kabesi nakkındaki kanun hükiimlerine hanında :>t numarada Mukim Pana· 
göre Türkiyede hayat igorta munmc· ) ot Bngonopulo efendinin tayin edildi
ll~ile i'tiğal etmek ~zere te cil ed~t- 1 ğini ~il~im~i ''.e tazım ge!en .. v~. ikayı 
nuş olan Fransız tabııyctli (Le Phenı · \'el'mı tır. Keyfıyet kanunı hukumlere 
Compagnie Fran aise D' A urancesl murnfık görülmüş olmakla ilan olu
sur Ja \ ie) (Fenik Fran ız hcl) nt si-\ nur. 

ı Ş BULMAK iÇiN ~~• 
uhasebe ve Bankacılık dersi alanız 

Sultanabmet Alcııdar c ddeıi No 23 te 

Eqf KAN LİSAN ve TiCARET DERSANESI 
Dört ayhk yeni kurs açıhyor 

..... Kayıt için acele ediniz ~ 

8tauh11l l11ııan isi ~ri 
' 

l"ürk anonin1 şirketi idare nıeclisin<len: 
Dahıli nizamnamemizin 23 üncü maddesi mucibince hissedarlar 

amuml heyetinin ıirdeki ruznamede yazılı maddelerin müzakeresi 
için 29-Mart-1931 pazar günli saat 15 le tirketin lıtanbulda Sir· 
kecide kiin Limdn hanında idare merkezinde alelida toplanma
ya çağanlması kararlaştmlmıştır. 

Nizamnamenin 24 üncü maddesi mucibince alellde toplanmı
ya gerek vekaleten gerek asaleten liakal 50 hisseye sahip olan 
sevabn 26 ıncı maddeye göre toplanma gününden evelki on gün 
içinde hisse senetlerini şirket idare merkezine •ey• Tilrkiye it 
Bankasının merkeıile şubelerine te•di ile mukabilinde alacakları 
•akbuzu idare meclisine irae ederek dühuliye varakası alm•l•rı 
iktiza eder. 

MÜZAKERAT RUZNAMESJ : 
1 - idare mec isi ve murakıp raporlannın okunmHı ve tasdiki, 
2 - 1930 senesi bilançosunun ve kAr ve zarar hesabının •e 

temettüden sermayeye 0 o 6 faiz tevzii hakkındaki teklifin 
tasdiki ile idare meclisinin ibrası, 

3 - 1931 senesi bilançosunun tanzim ve umumi heyetten tas
diki tarihine kadar devam etmek üzere şirket murakip
Jerinin intihabı ve tahs'sat miktarlannın tayini. 

Va le~/· rılcllrltı ı · 
A1iidiı ivelııılleıl: .. 
Kıymeti rauhammeneıi Ziraı 

~ Kuruş 
122 6 115,08 

ve 111/ ahlli ller 

1 tanbul ~ İnci icra daire inden : 

Mahcuz Ye furuhtu mukarrer 
bulunan bir adet aynalı büfenin 
1-3-931 tarihine müsadif Paıar 
günü saat on ikiden bire kadar 
Beyoglunda Yasmaksiran cad
desinde Ovadia hanı 6nünde sa
tilacagından talip olauların yevm 
ve vaktı mezkurda mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müra
caatları ilan olunur. (676) 

~llLLİ 
SİGORTA lRK7TlNDEN : 

Nizamnamenin 2;; inci maddesine 
tevfikan T. milli sigorta şirketi hisse
daranı 1931 senesi martının 30 uncu pa· 
zartesi günü o;;aat 1l de şirketin merke· 

' 
döşelı bir hala ve bir koridorla 
cephede aslalt döşelı daraca mev

. Bına kargır, tavanları 

merdiven ve döşem•?leri 
Rıhtım caddesinde ve 

cuttur 

pü.trel, 
ahşaptır . 
köprüye itiba-
rıle 

yakın bulunması 
acente ve komısyonculuk ış

lerine fevkalade elveı·ışii bulun
maktadır. 

Bu bına_ya talip olanlar vecla
ha fazla malümat almak, mü

şar tlarını öğrenmek istı

her gün saat 16ya kadar 
Adliye binası dahilinde lstanbul 

zayede 
yenler 

Emvalı Eytam 
caat etsi11ler • 

ıdaresıne mllra-

zii~re~~~GaJa~da Vey"darn~ ,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
desinde kain Tiirkb e Milli hanın<!a a-
lelade surette in'ikat edecek olan hey-
eti umumiye içtimaına davet olunurlar. 

RUZNAMEJMÜZAKERAT 
1 - Meclisi iilare raporunun kıı·a

ati, 
2 - Mürakip raporunun kıraati, 
3 - 1930 senesi bilançosu i1e kilrü 

ıarar hesabatının kabul ve tasdiki, 
mec)L<;i idarenin ıbra:sı 'e hesaba tın 
netayici hakkmda mecfü;i idarenin tek
lifleri, 

4 - Meclisi idare azasının aidat ve 
hakkı huzurluile müdüri) et talı isah
nın tayini miktan. 

:; - Meclisi idare~l' aza intihabı, 
6 - Mürakip intihabı. 
7 - Ticaret kanununun :l2:l iincü 

ıstanbuJ Belediyesi ilanları 
•--= 

Taksim ıuyu galerisinin Mecıdiye köyü civarında bozuk ve 
su zayi etmekte olan i<ısmmın tamiri dolayısile Takıimt Şitlit 
Kurtuluş, Kabataş, Yıldız, Teşvikiye, Ortaköy semtlerindeki 
taksim sularının 26-2-931 tarihinden itibaren 10 gün akmıyacağı 
ilin olunur. 

T~izlik·i;ı';;i -ı;;;;,~ı~iÇin lüzumu olan 135+892 eb•dın
da 1 O adet iç ve dış 32+6 ebadında sekiz adet iç ve dış 34+5 
ebadında 4 adet iç ve dıf, 33 + 6;75 ebadında iki adet iç ye dıt 
listik kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname 
almak iç.in hergün levazım müdürlüğüne müracaatları, teklif 
mektuplarını da ihale günü olan 19 Mart 931 Perıembe gOnfi 
saat 15 e kadar encümeni daimi ye vermeleri ilan olunur. 

madd~~kimınat~fikM~rekke~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
di namlarına \'e gerek diğer sirketin tebli'r olunmalıdır. Gerek asaleten ve 
müdür ,·eya meclisi idare a1 .. aları ıfa- gcıek H:luileten l:ıakal on hi e)e ma- ~~~~~~~~~~~i!!i!!!!!!I 
tile irketle muamelei tic:ı•·iyede bulu· lil\ olup ta içtimaı rnezkiırda hazır hu· Doğum ve .,adm ast ı arı 

mütehassısı nanlar için mcclbi :cınrc aza:sına sala- lunmnl\ istiyen his edanrn 1\ununu ti- Doktor 
fıiyet itası. caretin 271 inci maddesi ahl~iimına te\·· 

Diğer her türlü teklifat ermayei fikan )c,·mi içtimadan niha)et bir haf- Hüseyin Naıit 

Y enibahçede Keçeci piri mahallesinde Sulukule caddesinde 
No: 51 üzerinde ahşap barakayı haTİ arsanın tamamı dört hafta 
mOddetle müzayedeye vaıolunmuş isede müzayede günü talip 
zuhur etmediiindcn 7 şubat 931 tarihinden itibaren bir ay müd 
det için pazarlık surelile ilanına karar verilmiştir. Pazarlık sure
tile Müzayedesi 3 mart 931 tarihine müsadif sah günü saat on 
d6rt buçuktadır. Talip olanlar kıymeti muhammenenin yüzde ye
di buçuk nisbetinde pey akçelerile beraber İstanbul E•kaf mü
diriyeti biııasanda Vakıf mahlwler idareaine müracaatları ilin 
olunur. 

şirketin asgari ) üzde l irmisine malik ta en edatın sirket idaresine emaneten Türbe, eski Hililiahmcr bin ... 

ı
hissedaranın im1.nl:H'ilc ictimndnn lı\- tevdiıne mecburdurlar. No. 10 Tel. Jstanbul: 2622 
ukal on ıün e~el şirketin merke:&ine Meclwi idare 



' s • 

Es~işehi tayetinden·: 
Llliı.Wr •..... i~n 8 + 080 - 13 + llO inci kilo

................... ~ ilazar edim.it olan kırma tqm 7ol~ #ctrt 
'- ..adlr&;i '..i~ ketifnamesi mucibince 9141!/J:/Hra hedel ıle'Ve 
hı h ~ ..... il ı/931 tarihincleıı 15/3/931 paaar riaü .. t 
11 e ~··jpbl8baay.a vazoluıunuttur· Talip olanların: 

1 ~ .... ketfia ~ r'9di b .... .U.petincte. tembıatı •• ...,_te ~i veya ayni mıktarda banka mektubu ıtuı. 
% .-....1.,.atna dft'Plf müddetiaca l>ir fen memuru •er• ehliıal 

-- ... mühendiıliiinden maaaddak bir yol Ç&TUfU iıtihd*8ı 
,..,\~•• M ....._ bir taahlliltn__.n ı.rlfatı bau
... ~ ~ ~•cek teklifnameye leffi, fen meıaauru • .,. 
~.~yewni ihaleden bir hafta mukaddem bat mühen
.._. .... ile tudik ettirmeleri. 

"- lntaat baklanda fazla malGmat almak iıtiyenlerin keza bat 
.... life müracaat ebneleri ve yevmi . ihalede teldifnameJ.-in 
111111~-.:~ .. villyete tevdii lüzumu ilan olunur. 
·~· ~---...----~~---............... -

,, 6 

alatya vdayetttt~en: 
Ji!Awı. • 11. b kuruc bedeli kqfi havi balblaan •~ MaLaJa • 
~& Jıra e ı ef Y .. k • ..,._.. d · ~•--..1- !:ı 
~ olund 11 + 300 iiDCU l~._.._e •fDIB .-~O 
he • 'Y 8 v~ fezin inpatı 1-2-931 tarihinden itiur 

1611 anne kap ı men lı zııf usulile m ...... ,. k....,.mı 
._._, m8ddetle ve kapa. 'b diSrt ay zarfında ikmli flnmclı 
faiiaatm ihale tarihinden ıb ~ren. dafete ••ôliUr4it- T,.ti .. leri 
lllllte••bit nafia ıeraiti uusuınıyea~eı ve e~rakı mllbiteJeriai bavt 
teklif mektuplariJe teminat akr. ;;1 tarihbre mD•clif .._arteal; 
IMffanUl ihale gUnll olan 1 .. .11 eti daimi enc&meni rjıutineo 

sut 15 ıe kadar Melatya vı Y 
efl,meleri lilziiaıu ilia olunur. -----:----

-tÜ n inhis~rı umumi müdür-

.. .. nden: . ıeilıtn'· T~ 
~ için 5,000 kilo aildop çenbetıG ~~ada MDbayaat k• 

l93f pazartesi gfhıü saat 10,30 da 8 a 

miiraaa'tfın. ---- -dB 
~...-m-lak ve E,rtan1 bankasın n: 

. Satllık · Apartuna~.if# ,1 
~ Tata\tJada Papaaoğhı. ve-Tutum~ 111aa p~ 

Ye • 1 ve 11 numaralı dükkan ve odalan ha'? 8~ ;Aobr•da 
~ '! •tihktır ... ihale 16 mart 951 pazartell ~ 400 Jiradu'• 
·~u. ıdare mechıı buzwu ile yapllacaktır. T eın~t ı;etetlPIİiC 

ftı tl'faillt almak tstiyenler Jstanbul ve ızuur ~ıer. (2471 
umum diddUtlOk emlik idareaiae mOracaat edeb 
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F e•zipaşa - Virantehir arasında haftada üç defa jşliyen muh- ~ B u v u k E ş y d p i y a n k o s u 

telit yolcu kataranm seyrüsefer günleri 20 ıubat 931 tarihinden ~ 1 Martta. l led yeler: Doç otomobili, yrmek odası ve salon takımları, gramofon, Çekiliyor 
itibaren aşağıda gösterildiği veçhile tadil edilmiştir : l · Bisiklet foco~rai dikiş makinaları ve diger kı vmetli eşyalardır. 

Fevzipaşadan hareket: Cuma - Pu.artesi • Çar,amba ~ Bikes v~ fakir çocuklarımızın okumalarına yardım için bir lira vererek bir bilet alınız. 
Viranşehire muvasalat: ., ,, 

11 
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Viranşehirden hare bet : Cuma • Pazar • Çarıamba - -- -- - -
F evzipaıaya muvasalat: ,, ,, ,. 

Viranşehir - Malatya arası henüz işletmiye açılmamış isede bu 
kısım üzerinde işliyen Ameliyat katarJanndan istifade etmek 
suretile Cuma - Pazartesi - Çarşamba günleri Viranşehire muva
salat eden yolcuların aynı gün Malatyaya devam ettirilmelerine 
gayret edileceği gibi Cuma, Pazar ve Çarşamba günleri de 
Malatya· Viranşehir arasında işliyen ameliyat katarile de Malatya 
yolcularının Viran,ehire hareket ve aynı gün F evzipaşaya devam 
ettirilmelerine gayret edilecektir. 

• • • 
ll. P. Mağaza Müdürlüğünden: 
idare için mübayaa olunacak ( doğrama, Elektrik, Demir 

allb cerrahiye, matbah levazımı, kırtasiye, makina yağları, boya, 
fırça, yerli kumaı, çanta, hırdavat ve saire gibi) muhtelif (99) 
kalem malzemenin pazarlıkla mubayaası ifa kılınacaktır. Malze-

men.in mnfredat cetveli mağaza dairesine talik edildiğinden bu 
bapta h~ahat almak isteyenlerin cumartesi ve pazar günleri mu-

bayaa kalemine müracaatlan ve teklifatta bulunmak arzu eden 
taliplerin de 2 mart 931 pazartesi günü nihayet saat on bir 
buçuğa kadar tekliflerini tahriren pazarbk dairesine teslim etmiş 
bulunmaları ve yerli malı olarak tekJifatta bulunacak taliplerin 
numunelerini teklifleri ile birlikte ita eylemedikleri ve pazarlığa 
hqlandıktan sonra teklifatta bulunduğu takdirde fiatlarm nazarı 
dikkate alınmıyacağı ilin olunur. 

Sevrisetain 
&/ 

Merkez &C'nntası Galat;.ı Köprü başı 

B. 2362 ~ube acanca~ı Sirkecide 
Mühürdıır zade hanı lst 27 40 

iznıir surot ~ustası 
(CUMHURIYETJ V!!puru 1 

Mart pazar 14,30 da 
GaJata rıhtımından kalkarak 
lımire gidecek ve Çarşamba 
sabahı geJecektir. 

Vapurda mükemmel bir or· 
kestra ve cazbant mevcuttur. 

satılıt otomo~il 
Berliye markalı kapalı binek 

otomobili 600 lirada isteklisi 
üzerindedir. Fazlasına almak 

istiyenlerin 5-Mart-931 pertem
be günü leYazım arttırma ko-

---. ------ - - misyonuna gelmeleri. 

Butoar~a~ı Ma~enıer1 llrt anonim ~irletin~en 
'ncaret ~anununun 3tı l nci ve eirket nizamnamesinin l3üncü maddesi abkAmına ~il V J\ K J T 13 O 

teriitan. hıssedaran heyeti umumiycsi . mcndı ıtiyenin müzakeresi zımnınrfa 
1,31 mırtın 30 cü pazartesi giinü saat l ı de şirketin Galatadı Çinilinhtım ha· K • • C • • k il"' 1 
mnda.4üncü kıı.tta,14 t umarada kAin merkezi idaresinde aktı içtimaa davet olunur u u an arı 

. . . 11füz_akerat llu2rıarnesi • •• :OP... rUn neırolanuı • 

1) Medisı ıdare raPoru ile Mürakip raporunun kiraati. F · 1 .• 
2} 1930 senesi besabatımn tastiki ve Meclisi idarenin tebrici zimmeti ransızcaya aşma - \ e Turkce, 
3) Aza tayini ' l<'ransızca daktilo bilir bir Hanımı ihtiyaç 
.f) Mürakip tayini ve ücretinin tesbiti. vardır. Galata Aleksiyadi han No. 8·8 

sonoyil z~~iye ue timyeuiye rnrt anonim ~irkelinden: 
Ticaret kanununun 361 inci ve şirket nizamnamesinin 27 inci maddesi ahkAmına 

tevfikan, hissedaran heyeti umumiyesi, mevadı ~tiyenin müzakeresi zımmında, 1931 
Martın 30 uncu pazartesi günü, saat 1 1 de, şirketin Galatada Çinilinbtım hanmda 
4 üncü katta, 14 numarada kain merkezi idaresinde akdi içtimaa davet olunur 

- A1üzakerat r.ınna'Hm~ -
1) Meclisi idere raporu ile murakıp raporunun kıraati, 
2) 1930 senesi hcsabatının tasriRi \'e Meclisi idarenin tcrbiyei 7.immeti, 
3) Azı tayini, 
4) Murakıp tayini ve ücretinin tesbiti. 

Tütün inhisarı umumi müdür
lüğünden: 

idaremiz için pazarlıkla 10,000 metre markalık yerli bezi satın 
almacakbr. Taliplerin ihale günü olan 4-Mart-931 çarşamba günü· 
ne kadar nümunemizi görmek üzere Galatada

1 
Mübayaat komisyo

nuna müracaatları. 

lktısat Vekaletinden : 
Ziraat ve baytari binalarının 

11000 lira bedelı keşfı bulunan 
elektrik lanus ve lambaları ta
libine ıhale edilmek üzere ka
palı zarf usulile münakasaya 
çıkarılmıştır. Müddet1 münaka-
sa 22 -3-931 tarihine kadardır. 
Evrakı f ennıyesı vekalet muha
sebesine verılecek 5 /ıra muka
bilinde telsiz telgraf civarında 
Enstitüler ınşaatı heyetı f ennı
vesi tarafından verılmektedır. 
Zarf iar 22mart günü saat 16 da 
lktısat vekaletı zıraat müste
şarlığı kısmında komısyon tara

fından küşat olunacağı ılan o/unut 

-
Acele satılık hane- Kadirga ta· 

!ebe yurdu karşısında 27 No. lu hane. 
3 kat onb~ oda iki kuyu bir muıbak 
üç he!A iki sofa bir büyük bahçe gör
mek istiyenlcr içindeki Hacı Ef. ye ta 
liplerin limon iskelesinde 36 No. ya miı-
T&caıulen 

~jjiiiiiiilliiıiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiliiııı-.....ıiiiiııiiiliiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiil 
M . M. v. Satın alma ko· 

misyonu ilanları 

Dikim evi ihtiyacı için (250) metre 
yaka alameti çuha ve kadife pazarlı

ğa konmuştur. ihalesi 2 mart 1931 
pazartesi günü sat 14,30 da Fındıkhda 
heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin 
her gün şartnamesini okumak ve nü
munelerini görmek ve ihale saatinden e 
vel teminatlarile heyetimizde hazır bu-
lunntalan. 

• • • 
Gülhane hastanesi için bir adet o

toglav 2 mart 931 pazartesi günü saat 
15 te pazarlıkla Fmdıkhda heyetimizde 
ihale edilecektir. 

Taliplerin şartnamesini ve katalo· 
ğunu heyetimizde görmeleri ve ihale 
saatinden evel teminatları ile hazır bu
lunmaları. 

1 
Dr .Fahreddin Kerim ı 

ı Seyahatten avdetle hastaları
nı kabule başlamıthr. 

•••••• •• Dr. Ihsan Sami •~•••• • 
; Gonokok Aşs i 
i Belsoğukluğu ve ihtilatlarına i 
~ kartı pek tesirli ve taze aşıdır. : 
! Divanyolu sultan Mahmut tnr- : 
=•••••••• besi No. 189 ........ : 

ZAYILER 1 _____ , 
Mülga itibarı milJi bankaaınm 

202901 numaralı bir adet hisse 
senedini zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Mül.izımısani lbrahim op;lu Yakup 

DOktor-Operatör 

HHlil ~eZHİ 
Cerrahi hastalıklar ve 

basur menıeleri 
(elektrıkle) 

mütehassısı· Divanyolu Dr E· 
min paşa sokak No: 20 

Telefon Is. 3390 

Iktısat Vekaletinen : 
( 1 O O) kilo Sulfat dö istirik

nin ( 1 O ) ton arsenikiyeti sut 
ve ( 1 O ) ton ha mızı arseniki 
şartnamesi muc~bince 21 gün 
müddetle ve kapah zarf usu
lü ile münakasaya vazolun
muştur . ·r aliplerin şartna~e
yi almak üzere Ankarada ik
tısat vekaleti mübayaat ko
misyonuna şimdiden müraca
atları ve münakasaya iştirak 
için de yevmi ihale olan Mar
tın 9 uncu pazartesi gününe 
kadar teklif edecekleri fiatın 
yüzde 7,5undan ibaret temi
nat akça larile birlikte teklif
namelerini göndermeler;,ihale 
günü saat 15te de kom syon
da hazır bulnnmaları ilan olu-

Uf. J 
Türkiye Tıp Encümenınden: 

Encümenimizin bu defaki heyeti umumiye içtimaı 1 Mart 
vazar günü 13,30 da Tıp Fakültesi birinci dershanesinde yapı· 
Jacaktır. Arzu eden etibba teşrif edebilirJer. Ruzname berveçhi 
atidir. 

1 - Morbus et invaliditas iatrogeni: Hamdi Suat. 
2 - Tüberküloz'un aktıf tedavisinin Pbrenicectomie9ye dair: 

Akif Şakir. 

·--------·---------------------1 k ti sat vekaletinden: 
Cl 00,000) adet Hora fişe

ği şartnamesı mucibince 21 
gün müddetle ve kapah zarf 
usulü ile münakasaya vazo
lunmuştur. Taliplerin şartna
meyi almak üzere iktısat ve
kaleti mübayaat komisyonu
na şimdiden müracaatları ve 
münakasaya iştirak için de 
yevmi ihale olan martın 11 inci 
çarşamba gününe kadar tek
lif edecekleri fiatın yüzde ye
d ı buçugundan ibaret temi
nat akçalarile birlikte te'<lifle
rini tevdi etmeleri ve 'hale gü
nü saat 15de de komisyonda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

Me~·uı Müdür Refik Ahme& 

l 
l 
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