
Bqlln 

:;:;: 1 ' it~,,. J ıtM5 idare yeri: lıtıınbul. Ankare ~ Y'*f 7•rtlıı Perı ..... 15 T~ .......... uo 1IDC1I ay) ltJJ Telefoa: (iare) iM/O - (7aı ,,,.,.,, um .,... 5 K1in11 

kan konfeıransı yakınlaştı, Y. unan heyetlle 
sıazetecilerl bugün ş hrimize steliyorlar 

i : 

Edebiyat demek, 
şebabet demekti __ .. ]. 

• • • 
•·•ır O... IJeJI• bq1 brp. 

PJIS- Daktort• ait kitaplarla do. 
Ja t* bir ldltlphane.. Uurlnde bir 
takma aletler balan• arif bir ya. 
.._._ Ki1fe4e uu, maraken 

W.,. bu 4Mor i inde 

r.UKallbl 
Proar.anu ....... ~. ,.,... Dilrlllfll••• ......... 

nreetek 
Clmlaari,et Halle farkua umu

mi Wtibi a_, B. ba aq.m 
Anlsatadm baıUet edecek, ya-
na 1abahkl ~ tehrimize ıe
leeektir. Recek B. yama uat 
15 te Darelflaua koaferaa aa· 
ıoa..- bir koafeıUI Yetecek-
tir. KoalerlİDllD me'fZllU enelce 
..._ ettiiiDJiz tlbi COmhUriyet 
IWk farlrua P'Ol'8IDIDlll iaaba
cllr. ICollf..- •ama açıktır. 
~ mlteakip ima bir 
fl•lrclan IOlll'& iltiyenler m&ta
.....,.._ ~ecelder ve a~ 
iliııft; Wr mbabal " mllnakqa 
~- SOa biaylk konıre
Cle·~ iDGzakereler neticeaiııde 
ttilWt J ildllt.D, iDlulll>ımaz ve 
-~~in derin eaas!an 
llitiY.& .... bGJQk tetkik malı
.. ·h .,.,...... tepihi mak
lidM "'11Kek .. ba koafe
... ba,a)r. ltir alib He beklea· ........ 

Mazharo. ... n & 
.hlr .de)Jiyat anket; yapmak hayJI p. 
rlp ola~. 

Mazhar Oamaa bey, ell•rlnl ont 
LQUen ıafllayı ~vbfnli 

Kömür mu, 
mazot mu? 
llDhendla •eldebl le..,. 
•ldenfal iMCi• ldlm11r111111 

taktir ebnel9'1z. d.,_ 

Bw mflldm DdmacU ll8lda lisem.;. 
de allkadar mtltehaalıalan..._ fi! 
ldrlerinf almakta devam Hb'or-. 
Mfibendle mekıebf kimya mlderrW 
ft ahire bol8UI k11117&Prl Nw .. 
Mlnfl bey diyor ki: 

- Maden klmflrilnla Yaatt ofli. 
nk ldJorruu 8000 kaletl hl-
dedir. Muot lae 11.000 blOrlte ... 
dar klldret wrlr. Şa hal .. Mr U!e 
muot takriben 1300 paaa ldlllllN 
.. adlldtr. KiaaBr nlPtlr. pil iti? 
tatar w tqnam .. muratlitlır.: lfıli. 

sot mayidir u yer tatar. .,....... 
azaklara tqınabilir. FaJ\&t aJ11a. 
ketbnizde henüz ifleneeek bir 
ba yoktur. Ecnebi malıdır. 
aynen kullanmak M ..,.._ 
ÇilnkU damanlarile. tadarlle •• 
aı hararet hassatanndae iol.an 
fade mfktan udır. F.Ut ~ 
kıymetini tesyft için ea iti fitre iill
tlr meeelesldfr. Bu it hem lktMa4f. 
hem de mldafaa ifklir. MMill kl
mGri•h tlktlri8fta bit tMım hant 
ve atır Yatlar alınır. Ylzde fldba. 
pir- a~ kadar ltan,.ol, JU.de ' .... 
petrel rfbl 1J18ştefl mayiler •• Ybde 
40 da atar mayiler ahmr ki .:unlar 
katrandır. Katran hem yollar ~· hl 
Jaaılır, hem de taktire konacak ~ 
ıa makine Yatlarından başb nafta. 
Un, asitfinik, antraaen, lbıol ahalr. 
Banzol infilW motirlerde •tg. 
teU madde ve dlter sahalarda da & 
namit maddesi olarak k11Uaaılır. To
laen yalnız maden kömflrihlb taktı;. 
rinden pka1I bir mfif&til maddelllr. 
Pakat trotil denilea ve en nıiilüa 1• 
flllld madde olarak kullanılaa ...._ 
de• de keza maden klmtlrln .... ısta.o -
l&l edilir. Dalaa Mi' pil -•--

.:::4;~~P=4~~~4'l~~~~~~~-------.._.;;......ıı (lMI• ....,. _..._.. 
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Ti CARll:T 

VE İKTİIAT HAYATI 

Şehrimizde beynelmilel bir 
sergi açılması kararlaştırıldı 
Don kambiyo borauında ster

lin 816,75 kurutta açılmıı, 817 
kurutta kapanmııhr. 7 bin ster
lia 1ablmıfbr. Fransız Frangı 
12,06 dan muamele g6rm0f ve 
3,1 IS,000 frankbk muamele ol
mutlar. Dolar 47 ,SS,5 da açılmıt 
47,46 da kapanmıfbr. 27 bin do· 
lar aahJmııtır. Mark 2,09,67 de 
•Pim•, 2,09,60 da kapanmıthr. 
10 bin ublmıfbr. Liret 9,20 de 
•tılmlf, 9,22,5 da kapanmıthr. 

Dea Pariı bo11a11ndan alınan 
9do kar da ıudur: Sterlin 9~,50 

olar 25,39 , liret 131 dir. 

ltalyad• 9GmrUk t.rifeleri 
italya gilmrOk tarifelerini att-

brm11tar. Bu IOll arttırmadan yal· 
mz bağclaJ, aumr, çavdar, un, 
J•i, maden ce•heı leri, kir :ç, 
~· alba •e ıüm&ı istisna 

~-
~ od••••n '"danama 

14 KlmmuNDi ticaret odaıı· 
DID ,.ı dlnllmOdür. Bu mllnaae· 
•tte ocla tarafından yapılacak 
elaa merasim için hazsrlıklar de-

lararak. parnaakJan ile kesik bıyık
Janaı ırvazlrya r ık: 

- ŞUr mi? .. diye söz başladı ... lna
en: mısınız, tiir okumı.)uh hemen be
men otu sene oldu.. Zaten edebiyat 

demek tebabet demektir- Şiiri, ro
manı :yaz.n da, okuyan da genç ol
malı bence.. Vaktlle, rüşti) ede, son
n mUlklye idadisinde nl.urken edebi-

vam etmektedir. Ticaret odaları• 
nın tarihçesine ait bazırl,nmakta 
oJan 600 aayıfalaic eser iki Oç 
güne kadar bitirilecektir. 

Ticaret odası intihap heyeti 
don lop:anmıt ve intihap itlerile 
meıgul olmuıtur. intıbabın Teı· 
rioisanide yapalmaıı kararlattıral
mıttır. 

Beynel111llel .. rgı 
Şehrimizde açılması tasavvur 

edilen beynelmilel ıergi hakkın· 
da ibtisaa komisyonunun verdiji 
karar odaca tetkik edilmit ve 
neticede serginin açılmasa mu· 
vafık görülmliftOr. . 

Bulg•rlst•nda 
Maliye uaurınm ıiyaaeti albn· 

da toplanan bir komisyon ver
gilerin toplanması hususunda 
tiddetli hareket edilmeani ka
rarlaıhrmııtar. Hibü'Delİn üç 
milyar levadan fazla toplanma• 
mıt vergisi olduğu tesbit edil· 
mittir. Ticaret odaları bazı em· 
tianın gümrüklerinin azalbJmau· 
nı istemişlerdir. 

serlerdir. Bunun için de san'atkAr· 
da bliyük bir yaratılış kabiliyeti Ue 
beraber gayet mezru blr kafa olma
lıdır-

Üshibun da mtimkftn olduta ka
dar kelime süsünden ziyade fikre hi
tap eden ve anlaşılmııs; kof:ıy olan 
tanlan tercih olunur ... 

ki, bir lia> 1i tekamül olduta mu. 
ki, bir hayli tekimill oldufunu mu· 
hakkak.. Görüyorum ki lisluptaki 

1~~:,:,1, Soll Telgral Balaerlel'I 
Rayiştahta 

Alman Haşveklll 
nutkunu söyledi 
-••I mutrH ll•rekeUer 
•lddetle takip edllecek 

Berlln, 13 (A.A) - M. Briining, 
siaysl mahafil tarafından sabırsız 
hkla beklenmekte olan nutku Rtic:Jıa. 
tagda söylemiştir. Mumaileyh, yeni 
kabineyi meclise takdim "tmiş ve vu
kubulan nezaret tebeddUlterini kQıt 
ve iktisat nezaretinin bir fen adamı
na teldi edilmiş olduğunu Ye harbiye 
ve dahiliye nezaretlerinin bir tek na
zır elincle bfrleştirilmiı; b~lundutu
nu beyan etmi~tir. 

M.BrUnlng handan sonra hfl
kClmetin bir an evel lktısadt bir prog
ram kaleme almak U7.ere lstişarf 

mahiyete bir iktıs:ıdl nıecJis te~llne 
karar verdiğini, bu programın en 
esaslt maddesinin Alman parasının 
istlkranna dokunmamnkta11 iba.rct o
lacağını söylemiştir. 

1\1. Brtining hUkftmetfn programı 
h:ı.kkınd• bazı izahat verdikten sonra 
muvaffakıyetin çok çetin ve zahmetli 
mesai neticesinde temin edilebilece
ğini kayıt ve muvaffakıyet neticesi· 
ne ancak ,millette eanh bir halde 
bulunan fedaki1'hk arlhu n azmi 
sayesltıde nnlabnecetfni flbe •t· 
mi§tir. M. BrUnlng beyanatına fa 
sözlerle nihayet vermiştir: 

"HiikOmet 46 memleket dahilinde 
sUkftn ve intizamı tehlikeye dUşllre
cek her tUrl8 siyasi milfrlt hareket
lere kaqı olanca kunetHe mftcadele
ye girişecektir." 

Köylüve arazi 

Başvekilimiz dün akşam 
Peşteden ayrıldılar 

ismet Pş. pazar gtlnft şehrimize dinecek' 
ve Adalar açıtmda motUrlerle karplana• 
rak limanda btlJDk tezahftrat yapdaeaktır 

C. H. F. Yilljet idare heyeti 
dla alspm fevkallde bir içtima 
yapmlf, p•zar gOnll tehrimize 
muvaıalat edecek o1an Bapekl
limlzi bl1Dk teseharatla ka'la
l•mak lçia bir ptogram hazarla· 
mıya haflaBllfta'. S.peki•i ge
tirecek olan Ege npura Ada 'ar 
açığında mot6rlar tarafından is· 
tikbal edilecek limanda •e nbtım· 
da bOyOk tezabilrat yapılacaktır. 

S.tweklllrnlz Venedlkte 
Pette, 14 (Husuıi)- Baıvekil 

pqa V enediğe hareket etti ve 
Macar hlikimet erkinı tarafın· 
dan parlak meruimle teıyi e
dildi. 

Bqvekilimiz ve Hariciye •eki· 
limiz hareketlerinden ~-vel sa
bahleyin Macar meçhul asker a· 
bidesini ziyaret ederek .;elenk 
koymUflar, bu aırada büyük teza· 
hürat yapılzuıtbr. 

Sonra Türk tebaası ile M~ 
ıazetecileri kabul edilmiı, (Nöye 
Fre)'e Preue) ıazetesi mubabiri 
Türk paruma iatikrar temininin 
berke. tarafından takdir ve hay· 
retle kartılandılau aöylemiftir. 
Hariciye vekilimiz de Türkiyenin 
Akvam Cemiyetile münaaebet· 
lerini anlatmıtbr. 

Bundan 10nra parlamentoda 
Bapekilimizle hariciye vekilimi· 
ze bir ölle ziyafeti Yerilmit, bu 
aırada parl&mento ~iai bir nu-

Harici ıiyuetten bah.ec1ea 1-. 
met Pqa, TürkiJeaja ... 111a1 .. 
nu temin ve muhafazası yolan
da göıtermit olduiu lcunetli _. 
zuyu bilheua kayclebniftir. 

Hariciye vekili T cVfik Riittü 
bey; Türlriyenin imzal&mlf old1I'" 
iu muahecleJerclen mütewellla ta
ahhütlerine ait fikirlerini hiç Wr 
vakit dejiftiımemit oldaiHMI W 
bu taahhütlerini her zaman ifa o
decefini, fakat Tiirkite O. illi
ıare edilmeksizin yapılan ..,.ler 
için de büldimetinin biç Mr ._. 
uliyeti kabul Ye tahammül elmi
yecefini beyan eylemit ft d ı •it
tir iri: "'Maaınafih larkiJe lipk
ç-. eulh taraftandır ve umumi ..ı. 
hüa her zaman muhafazamıa p
lıtan en Jıı,metH &millerden lliri
dir.,, 

Budapefte, 14 (A.A) - Mamr 
naibi hü)dimeti Amiral 8Gl'ti ce
naplan, kendi el yurlamlİ ---= 
tevi ithafiyelerle ...,.,_ P. 

1• b. 1--.t !-1.-..: 
müş çerçeve ı ırer AR a rea111UW• 
ni Türkiye bapekili lamet ..... 
ve harieiye vekili Tnfik ~ 
beylere ihda eylemiftir. Blıfye
kilet müat~ M. Bara lau Wi
yeleri kendilerim tndi ve takdi
me memur eclilmittir0 

Türk miaafirlerin hareketi _. 
nasında P.,.te iatuyona 1ürk ft 
Macar bayraldarile tezJia oı.. 
muttut. Tqyi mera.um Wlt.rı 
samimi bir mahiyeti ibtna 91)e. 
melde idi lamet Pata, resmi ~ 

7atı takip için nktimiz olurdu. Şi· 
iri daha zi:yade kıymetli 1'ahir beyin 
tahqı edebl)'atıncla olnıdam- C~'th' --~ -~ """'1u -.-.ııı~~~.-~ıiJıılıi~~ 

muntazam.. Lisan muntazam .. 1\lüp· 
~~ ... 

dej)!iffiiiıili~~~f;«i. 4 !ZtlpJZ_..\«;_· 
• • JıiilllMln· .-111!! ccf&~~~btl.,.".-fto.fll~k 

~ef ış ett en so rn meııewt rıı~ulr~in,p Nedimi,,, Dakinin 
Netinin biltü11 dh·anlarının hemen 

laepsinl okumuşumdur.. Birçok mıı;. 
ralan hAll ezb:?rimdedir.. Di
JA i9tisna Abiülhak llamidin bütWı 

ue.rlerial, Naclnin yazılıırııtı, Ek· 
remin ate~pirelerinf, pejr.ıürdelerini 

Tnflk Fikretin Rebap şikeıotclel'İni, 

Ziya be)'Ja silzel ne.;irlerlni, gU. 
sel şflrleriai zevkle okumu.,umdur .. 

tedalar, haberler nahiv kltllpla
rındaki g{bf basma kalıp deffl.. Sad
ri Etemin (Çıgınklar durunca) ro· 
manmı buna bir misal olarak göste
reblllrim ... 

Ha- sonra.. Zlkr•tmedtn geee· 
miJ eccğim: Valdi1e Yaktln tef
rika ettiği (Muhabbet köprllsU). ~KU
çük Lort) romanlan da ne kadar &11· 
zeldi!-

Şiire nispeten romanı daha çok se 
ftl'lın... Firenk romanlarının lıepsi- Mazhar 0Aman bey biraz sustu .• 
al okudum ... lspenfn. Ilernard şa. Yutkundu .•• Dilile kuruyan dlldıkla
ftll tf7atrolannı, Andcl·senln, Zola· 
ma, lılopillbUnın, Hügonun eser1e
rfoı, Oskar \" .ıylciın kitaplannı hep 
bilirim... 

- lMllmkllerden okuduklannıı! 

- Halit Ziya bey- Uşşakt zade-
IÜll romaalanndan zJynde köçilk hi
Myehrinl beienirim. Hiiıseyin Rah· 
al lle1 clostumHan eserlerini elifln
d• besine kadar okamutumdur ... ,.e
ellli merhumun (Mehc;are) si, (ilik· 

met) f, sonra bir de (Miljklm dil) mi 
fll!llJdel) mi iyle bir eıser vardır, çok 
_. .. rfder ... 

Yenilerden Reşat . "urf beyin ro
manlannı gazetelerde tef rlka olun· 
daldan 11ralarda takip ettim.. Za
ten romanı tefrika halinde okumayı 
anerlm.. Reşat Nuri, kalemine 
fnkallde hakim bir muharrir ... Genç 

lerfn içinde 1rtiul yazı yazanlar ıö
rüyorwa... Meteli Yakup K ıdrl ne 

ıkel yuar'l- Aka <Hlndüzün vakıt· 
le (Giritte bayratımıa) diye yaıdılı 
ldl~flk likAye nt enfestir':-

Bene» b1r eMr hem kendisini sa-
111'1 ıı:untıus oluıtmah, 11yatmamah, 
IOltn pk diifllndllrmell- Meseli 
Mopa11anP1 (....,_ kipUffl) ve Pa· 
rll mahuarasma alt yazdıtı bazı hl· 
U~lul lmaam fikrini doyuran e-

cm:anıui r. Salh zamanında dah 

U 1U&)1 maddelerlai ve harpte ipti

dai mecldeal •eveat bu gibi mama. 
J&tı harp mad._.ae tahvil ve para-

rınr ıslattı .. Bu sırada hlzmtt(lsinln 
getlrdf!i bir kağıdı okudu- Başını 
salladı-

Blr d:ıklka sonra, gilJereı. şöyle 
diyordu: 

- Fltreten edebi kablllyetimfı ol· 
mııdığı muhakkak.. Merham Mltat 
bey ile Salt bey mflcadelesinde yetlıı
memı, olsaydrm. edebiyatR tamamen 
biglne kaJaraktım belki. O dekacla~ 
kavıalan ve Emll Zola kavgası ne 
bUyilk bir alAka, ne bUyUk bir heye
can ayandırmııtıT- Mit.:ıf, ZoJayı 
yerin dibine batmyordu- Pek açık, 

pek milstehren tabirler. kelimeler 
kullanıyor diye Salt bıey de Zola11 
müdafaa edi)ordu.. 

Sonra lisan kavgal:ın hayli ente. 
resa• olurdu.. Salt bey (Galetanı 
terceme) de, Ebuulya (Mecmual Fr 
buzziya) da, Ahmet Mftat ef endJ 
(Tercümanı Hakikat) da, yazı yazar, 
birlbirlerl ile uzun azan mliaakap 
"elerler, çeklıJlrlerclL \'e ba, ıenç· 
ler ara9lllda bGyUk bir edebi hareket 

uyandınrdı.. O vaktin gea~lerl de 
tnı ılbi hareketlere çok fazla bir ali
ka duyardı. Hanlya.. Şim4ildlerde 
bunu glrmQyorum- Hakları dl yek 
değil: Kendilerlat meşgul edebllecek 
birçok teY var: Spot, tfnema. tiyat
ro. dans, manz... 

rakki ettitine ve mil 1 "' at mne
IHinin halli llzım ıeldltine ıöre 
herhalde biı.de de taktir işine başla
mak ııruı gelmiıtfr. Gerçi tteisat 

masrafı pahabd1r. Fakat •ndan SOD• 

ra varidat daima fuladır. Bu ha· 
Aft da hlktmetht tetkik tıaaekle ttlt 

.... •••'9'11. .... 

GayrlmGbadlller 
lzrnlrd•kl eml81&ln ma•ı•de

sln• bql• ... ak 
Ankara, 14 (Telefon) - Ga1-

rim6badillere bono teniab oa 
bet ıAne kadar bitecek, sonra 
lzmircteki Yaaaa emllld, Emlak 
bankası vasıtaıile 1abfa çıkarı
lacaktır. Bir satq talimatnamesi 
yapılmı,hr. 

Londra sefirimiz 
lngll*'• IHlrtcııe nazınnı 

ztr•ret etti , 
Londra, 14 (~) - Deyli Telgraf 

gazetesinin fıtfhbanna nazaran Ttlr
kfye sefiri, dfln lf arieiye nezaretine 
gitmiştir. Bu ziyaret Hlndlıtan kon· 
f eransında Sangat Ali'nfn, hilif etin 
yeniden tesisi 'ıp. Kadtlste ltlr lllll• 
konferansının içtimaa daveti lıaJdun· 
da 7apttf teklif ile alll.adar•ır. 

lldluı w.-Hı .... ,. 
Ankara, 1' (A.A) - lktısa& veklll 

Şeref be)' eamarettal ,Ual Parilstea 
hareket e41eeek, ayı• ylnniaiade I• 
tan~lda buhmaealdır. 

9ıtır YC ... 91 k•llll8dl 
Aakara, H (A.A) - Van, Mllf, 

Kan ve Emaram mmtakalanadald 
mlır nbuı klmllea IUa edUmlftlr. 

Yeni •lllfeler 
Ankara, 14 (Telefon) - lataa

bal keularmda itlerin daha ça
buk rBrOlmelİ içia birer ~~ 
nahiyesi tetkill kabul edUmıthr. 
Dotlrud•• clolr"Yll .......... 

~nyod, U \A.A.) - Çin ile Ja. 
po .. ya aruıactı. clo1t111dan dolraya 
miizakerere yol açmak maksadile 
yapılan milkAJemeler mu,·affakıyet· 
sizlikle neticelenmiştir. 

Pam•k bolluıuna k.,... 
Yeni Orleans, 13 (A.A.) - Ameri

kan ve pamuk piyasasında pamuk AB· 

nayil Aleminin IOli aylar zarfında 
pek ~ok korkut_., olan lellketll bir 
lıtihsal bollataau inline reçmek 
içi• huırlanmakta olan proje tltin 

akşam biUrilmlflir. Ba proje •• 
dbl•ee 1nı •DTOlt ..-•k bu ..... 
,.,..~ ........ 

refıne kadehini dmnıfbr. 
lamet Pt-, werdiii cevJapta; Uk 

medeniyetin, iki kardeş milletin 
mensup bulunduldan ll'k tarafın
dan lauulduiunu ve bu iki mille
tin bundan aonra da beteriyete 
ayni faydalı hizmette d~vam e
deceklerini liylemiı ve Macar 
naibi hükGmeti Amiı-al Horti fe
refme içmittir· 
S.9vekHlmlaln ••••leci._. 

beıenah 
Budapeıte, 14 (A.A) - Türki· 

ye Batvekili lamel Paşa H~· 
lerile Hariciye •ekili T nfik Rut· 
tü beyefendi, bugün M~ .•~ 
ecnebi matbuat mümesııllennı 
kabul eylemiılerdir. Başvekil; 
Macar milletinin göıtermİ! oldu· 
iu hararetli tezahürlerden dolayı 
tetekkürlerinin ibliinu rica ede
rek kardet millet olN' Macarları 
yakmdan taDDDll 9e Macar 11ıille
tinin çabt111ak huauaundaki yeni~· 
mes uaawmı yalandan ...... '!' 
olmumdan m&tnellit memmuu· 
Jel .. bahtiyarhimt. ~ ~·e
mit ye bö1le im: JllÜllelİD abyen 
mes'ut inldtaflara mezbar olaca· 
lı h•klrmdaki Jmnetli ümitlerini 
!la. ·ı ip °"" .,Am\..~...:...1.:li M • T6rldJ9 UllfYCIA& ' acanstam 
en İ7İ intibalarla ve iki kardet 
mili.tin ikbsadl Ye aiyasl müna• 
_.betlerinin. mill~eıi lehine, bil
,.ilk inlritaflara namzet olacajma 
dair peyda eltili lmYYetlİ kana· 
atlerle terkettitini Mi•lemiıtir. 

Tuna yollan Yalltuile yapıla
cak nakliyata ait meaelenin bal
ledilmeainin bu münuebetlerde 

vattan b1lrak bir makette _... 
ade talep etmİflİI'. Türk ~ 
rinin refiblan hammefeetlilere 
çok aüalü n muht•m iİçek ~ 
ketleri verilmiıtir. Macar~ 
ye nezareti mathaat miiıdirl 
Kont Csaaky, Türk yekilletiBe, 
Pettedeki ikametleri _ ....... 
Macar matbaatı tarafından ~en;' 
dilerine ait olarak ...-d:.ı.: 
bulunan bütün makaleleri 
teYi " nefiı hir tarzda teclit • 
lunaıut maroken kaplı Wr kitap 

h~;:.;ı:ıe heyecanh taüa-
rab ve allutlan arumda har.W 
etmiıtir. 

TUrk .... Hllllnl slpret 
Badapette, 14 (A.A.) - Tar· 

kiye Bapekili lamet pata Hz. 
ile Hariciye Vekili T ewfik Rlfll 
beyefendi, Bumpqtedeld 'hrk 
mezarlığına tid•ek, fıllllUIDI laarr 
te ıebit dllfea Tlrk ulrerleri
nhı kabirlerini ziyaıt.l etWtlu'.1 
aoara ziraat müzeliai sezamiıler
dir. TUrk Tekilleri 'Wllderi 
feylerden dola11 bilbaua _. 
nani1et izhar eylemiflerdir. 

Pgede ...,.,_ 
Venedik, 13 {A.A.) - Seyrl

ıefain umum mld&tl S.clallab 
bey, bugln Ege vapunmda Ve
nedik veliti ıerefine bir atlo 
ziyafeti vermiıtir. Roma aefift. 
miz Sut beyle aefaret erlcba 
ve gaz,tccilerimtz. zipfette • 
11r bulunmUfhn'. 

ehemmiyetli bir hiuesi bulundu- Ye•I bir ....... 
tunu .CSyliyen Tiirkive Bqvekili, O.izli, 14 (Vakit) -Gul ili •0 
ticaret e11umın mübadelesi me· tebinia klpt ı.erasi•I kalaltallk bir 
ıeleainin etraflı tetkiklere tlbi halk k8tleslni11 lftiraldle ,..,., ... 
tutulacainu ve bu mübadelenin ,_ ________ _ 
m11Yaffalayetle tetnriç eyliye
ce~ni bydeylemittir. Müıarü
nileyll, Macariatanm Türkiyeye 
memuc:at emtiaaı, ziraat maki· 
neleri .e diler eıyayı ibne '1Cle
'bihaiini n bilmabhele Türki
yenin de Maeari.u. kömür, pa
muk " .Ur mOhim et•• lhraema 
ı.a. ........ ..u~tir. 

llapllalı Çllh~orlarl 
Oarülfilnun emini. tanun ç.hktan 50 
gün &Onrı, darülfün11110 tektnUll etdt

met !Çin bir r ro)e JIPICaklarm 
&ayletnişd 

Tam 29 ........ 
Halt bir s~ l,ır lluck• yok!. _.. 
bul~~ tlııstft a ........ ~ 
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Gtlnla Haberleri E. A. DUPONT'un eseri 

AlllLANTmK 
• 

[Vakıt] ın Tefrikası' 
No.: 75 Hz. ISA 

Nakleden. 

ömer Rıza şaheS'erinln ilk lra~si şerefine 17 1'eş 
rlnevvel Cumartesi akşamı • • Masonluk nedir? GALA 

~--------Mahmut Esat B. hücumlarına devam ediyor 
Eczacılar arasında 

Cemiyetin idare heyeti farma· 
"TUrkU, Rumu, Ermeniyi, Yah~dlyl, Fransızı, lngllizi kardec koloğtar birliği ile birleşme· 

Mesihler her biri ortahğı 
kana boyayurdu 1 

,. mek kararını verdi. tanıyan, kapkara mutaassıp bir mezhep!,, Eczacılar cemiyeti idare he- Y ahudilerl yeryilzilnde dağılmaya sevkeden 
bu adamların sonuncusu da ortaya çıkmıştı Sabık Adliye vekili .Ualımut ı mağhiblyetin acrlarını perişan mille- yeti dün toplanarak farmako-

Esat bt!g, lzmirde çıkan Anadolu tinin vnrlrğrnda l"e kendi nefsinde loğlaı: birliğile eczacılar cemi· Menahemin taraftarları kaçmışlar, 
gcuıetc.slnde masonlar aleyhindeki ü- tatmış olan jeneral (l.udendorf) un yetinin birleşmesi meselesini mü- fakat bunlann bir kısmr yakalana-
çüncü makalesini neşretmiştir. JJ!a- 1 son çıkan (Yeni cihan harbi) adında- zakere etmiştir. rak katliam edilmişler, onun akra-
sonlar hakl..-ında birt;ok ithamları ilı- ki kitabrnı okuyabilirler. Toplanmada a2a arasında ge- bası Jair oğlu Masada kalesine iltica 
tiva eden bu yazıyı ay11en alıyoruz: ,,",, çen hararetli münakaşalardan etmişti. 

Masonluğu fazla telaş almış .. San- Hakikatleri iğlaka lüzum yok. Bu- sonra şimdilik böyle bir birleş· Bizzat hükümdar ve halaskar 
ki kıyamet kopuyor. Faz1ıı üzdüm! na çalışanlar beyhude )orulacnklar- menin yapılmamasına karar ve- Menahem, ancak ~on zamanlarda 
galiba!. Buna çok mütccs:;ifire. Fa- dır. Çünkü bir gün gelecek hakikat rilmiştir. Parker, Macalister ve Wiell tara· 
kat ne yapabilirim ki? 1 Bir gün 'Nirk onları mağltip edecektir. iğneli be- Karar ekseriyetle verilmiştir. tından keşfolunan ve (Oflas) namile 
milleti ağlıyacağına var_ın hütün hir şik hakikatten bir damla kan almıya- idare heyeti azalarından bir kıs- tanrlan yere kaçmıştı. Burası, yer al-
dünya masonluğu üzülsün.. Hatta caktır. Bizim - Hürriyet gazetesin- mı iki cemiyetin birleşmesine ta- tındaki geçitlerden biri idi. 
bllndnn, Türk olmıyan bütün bir de de sarahatle söylediğimiz ğibi - raftardır. I\fenahem takip olunarak ele geç-
drtnya üzülse \'azifemde bile olmaz. şahıslarla hiç bir davamrz yoktur. Diğer taraftan birçok eczacı- miş, 

0 
da katlettiği tıaşkahin gibi 

Milletim sağ olsun!. l\llicndele devam Bunlnrdan Türk olanların hepsine lar bu birleşmeyi eczacıların sürüklenmiş ve müthiş işkencelere 
edecektir. Hakikatler birer bir~r sevgimiz ve hürmetimiz vardrr. He- menfaatleri aleyhinde görmek· uğradrktan sonra katlolunmuştu. 
meydana çıkacaktır. Bunlar balçık- le masonluk ağlarının içine düşen te- tedirler. Bizzat yahudiler tarafından kat. 
la sn'Rnamaz. Türküz ve bütiin bir miz ve öz Türk gençleri hizim ciğe- Bu mesele yakında içtimaa Jolunan me.'-ih bu idi. lsanın ikin-

-masonlukla tek başımrza uğraşa,cnk rimizden koparılıp alınmış sevgililer- davet edilecek olan umumi hey- Ci dönüşünü b~liyen uasraniler, l\fe-
kadar ku,·veti kendimizue buluyoruz. dir. Onların ayrılık gamını çektiği- et içtimaında hallecfüecektir. nahemi de, ondan ort.ıya çıkan Si _ 

Korkumuz yoktur. miz yetmiyormuş gibi, bir de bu Selim S1rrı tSeyın konferansı monu da, Teudosu da birer deccal 
,.",, e\"gilileri ithama takatimiz yoktur. Bu akşam saat sekiz buçukta rnd- sayıyorlardı. tl}u deccallar, Kudü • 

lşi iğUlka lüzum yok. Tıpkı Kur'. Bunlara milliyetsiz demedik. Böyle yoda Selim Sırrı bey mutat konfe- sün sükutundan evvel orta)a çıkac:ık
andaki (Tuyur) kelimesinden bazı bir şeyi düşünmek bile istemeyiz. Biz ranslarının 39 uncusunu verecektir. Jar, onlarm ortaya çıkması müthiş aki 
çıkarması gibi, (Milletim nev'i. he- ma onluğa, bu iğneli beşik tuzağı. Mevzu: (Genç.tik ve neşe} dir. betinin yaklaştığını gösterecekti. 
şerdir, vatanım ruyü zemin) dd~yen na hücum etmekle tehlikeli bir y-0lun o y Onun lsanın taraftarları bu 
şerdir, Yatanım ruhi zemfo) .. ıyc~ içinde safiyetle yürüyenlere büyük ~--Gi 1 A - (Deccal) lar meydana çıktlktan son-
ıprensipleri ile masonluğu nıılhyet_çı ve milli felaketi h~ber vermiy~ çab-1 E. A. DUPONT'un eseri ra Erdenin şarkında olan PeJlaya 
bir teşekkül göstermek doğru değıl· şryoruz. Tekrar edıyoruz: Bız ma- A T fil A N T ı • gitmişler ve Kudüsü brrakmışlardı. 
dir. Btma kimse inanmaz. lnandır- sonluk prensipleri ile bunların neti- 111 l!I\\ Aristokratlar, pek kısa süren u-
maya çalışanlar bir gün yorulacak- celerinin düşmanı:nz. saheserinin ilk iraesi şerefine 17 T~- !erlerinden bir şey kazanamnmışlar-
]ar Ve du··se--'·lerdı"r. O gün Türk ,,",, rinev,·el 

0
cuAmaLrtesAi akşamı 

1 L-en. dı. Onlann çıkardıkları lider er, mil~t~~ ~u~uda~m~$nı~r~ MMoop~ritt~U ~~tlerl~===~~~~~~~~~~~=~=-~~~~~~---~ 
caklardır. Masonluk beynelmileli- benim masonluk aleyhinde söyledik- Bugün MAJIK sinemasında ' 
yetçi bir mezheptir: hem de (Sa.niifı- lerimin hiç ehemmiyeti olmad~nı C O N ~ A D V E i D T 
zam) denilen Allahlarmın himayesin- söylüyorlar. Bu çok doğrudur. Mah- s o N B o·· L u·· K 
de Türkü, Rumu, Ermeniyi, Yahu- mut Esadın mütalcalarının Tilrkiye-
diyi, Fransrıı, lngilizi milliyet ve de, dünyanın bu en güzel hür mem-

tut (DlE LETZTE KOMPAGNiE) din farkı olmaksrıın karde~ tanıyan, Jeketinde, gözün tuttu~ veya · Tamamen Almanca sesli ve şarkıh muazzam harp fllmlnde 
ka~~ya~aya~Jrpnkapkarnm~ mad~ı he~an~ bir vn~ndaşınkln- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ taassıp bir mezheptir. 'l~rk milleti den farkı ve fazlalığı ..ıııı 
ve Türk memleketi. bu yolda ipliğini nunla iftihar ederim. 

mel'kilerini muhafaza edentenıişler, 
ve vaziyet izmihlale doğru yUrümü~ 
tir. Devlet üzerinde hudutsuz salahi· 
yeti haiz olan umumi meclis, büyük 
(Herod) un vefatından sonra asiler 
tarafından ileri sürülen talebi ka· 
bul etti. Asilerin istedikleri, baş.
kahinin halk tarafından intihap e-
dilmesi idi. Çünkü başkahinliğin es· 
ki ailelere hasredilmesini jstemiy-0r· 
lardr. Halk çinden çrkan liderler 
bunları öldürmeyi istihdaf etmekte 
idiler. Bu suretle asılzadeler, Ro
maya düşmanlık ettiklerinden do 
layı pi~man olmuşlar ve onunla yeni· 
den anlaşmak için yeni müzakereye 
girişmişlerdi. 

Asiler, onların bu hareketini va· 
tant hiyanet saymakta idiler. Burada 
Romalıların Kudüsü nasıl muhasa· 
ra ettiklerini ve mabedi nasıl yıktık· 
Jarını, mabedi müdafaa edenlerin 
naSll öldüklerini uzun uzun anlat· 
mağa hacet yoktur. Romalılar bil 

mabedi imha ettikleri takdirde iıt1· 

peratorluğu tehdit eden ve onun tel· 
]erini sarsan buhran membamı or
tadan kaldıracaklarına kanidilet• 
Mabedin ortadan kalkmasile büyük 
bir halaskann geler.eğfne ve bütüıt 
esir ve mazlum milletleri kurtar&· 
cağına dair be~lenen itikat da of" 

tadan kalkacaktı. l\1ü,·errih Takitü5. 
unutulmaz kelimelerle, Herod tar8· 
fından inşa olunan muazzam mabe
din akşam bulutlarını koyu pembere 
.garkettiğini anlatır. 

Birçok kuvevtli delaile göre Kd· 
ttüste is.yanı tertip edenler, biitil11 

Roma imperatorluğu dahilinde umlr 
., boyamak i tiyenlerin, -: ~em de bir bir meml,eketin oğlu~um.. O lia)d 

1'aç Ttfrk olmıyanın - ıstısmar va 1
• bütün bu masop h~yeçaı\larmaı. JÜ-; 

'tiısı olamıtt. M!15onlo~. budur. ~nat- .. rültülerine neden lüzum gö:ülüyor? 
la inkar edenler çok degıl. ellerınde- SükQnetle cevap vermek lazımdır. 
kf iki ciltlik Larus llıgatile, Ansik- Böyle yaraşır değil mi? }'akat bunu 
lopedinin muhtevasın , bellerine yapamadılar. Zaten yapamazlar da. 
- milletin değil, kendi kl'~.dHerin.e - Varsınlar şahsımla da uğraş.5mlar, 
taktıklan kılıç ~adar yureklerır.de sövsUnler .. Türk milleti görütor. Ha
cesaret varsa bıze terceme etsinler. ldkatin nerede olduğunu biliyor. Dize 

Bu akpnı A S R i 
~.____~~·~iade Bh gnım ~ ........ N-ti:=• ~&11~$.te .ldller • 

,...,.. ....... nvnır_,.'rhwr-'TmlttP.ı1'"-'-~~--..--- oma ımperatorlugu bu syan ile 

Fazlasına zaten lüzum kalmaz. lazım olan da budur. 
Bugün masonluk, hakikatte, dün- ,, 

ya politikacılarının bilhassa siyonist " " 
yahudilerin elinde bir atlatma, bir Rir hakikatin tekrarından zevk 

l ak alıyoruz. Ve inanıyoruz ki Türk istila, bir soygunculuk vasıtası o m -
tadır. Türk olmıyan bazı kimseler gençliği idealini masonlukta bula-
masonluğu, bizim heniiz yaralarrnı maz. O, on bin yıllık bir tarihin 
kurtanna)•a çalrşan memleketimizde evladır. O, tıpkı bir zafer kartalı 
de böyle kullanmak istiyorlar. Kul·ı gibi bu tarihin üstünden bugünkü 
Janmağa çalışıyorlar. Dütün bu ha· medeniyetin içine girmiye ve orada 
kilmtleri inatla inkar edenler bii,YUk yükselmiye namzettir. 

Muhtelit mübadele komisyonu u
mumi heyeti dün öğledenevvel toplan
mıştır. Toplanhd:ı büroların on 
beş günlük faaliyeti hakkımdaki ra
J>Qrlar okunduktan sonra lstanbul
daki runı ve Garbi Trakyndaki Türk 
~tablilere dağıtılacak tazminatın sür
atle verilebilmesi için ta.kip edilecek 
11suller hakkında müzakerat yapıl-. 
mrşlır. 

Toplantıda bundan başka Garbi 
Trnkyadaki Türklerden emlakini ipo-
tek ettfrmi~ olanlara tazminat işinde 
yapılacak muamele konuşulmuş ipo· 
tek sahibi alacaklılar komisyona 

müracaat ederek icap eden ve~ikalaııı 
gösterdikleri takdirde hisselerinin 
aynlması karalaştmlrnıştır. 

Tazminat işlerile meşgul olan tek
nik bürosu şimdiye kadar tazminat . 
~ GlOIYA .--... 

E. A. DUPONT'un eseri 

ATILANTlll 
şaheserınin ilk ir aesi şerefine 17 Te~

rinevvel Cumartesi akşamı 
GALA---~ 

iç.in lstanbuldan 29.800 rum müracaat 
etmiştir. 

Bunlardan 12.020 müracaat kabul 
edilmiş, 6153 kişinin müracaatı istih
kaklarını ispat edemedikleri için red
dedilmiştir. 

Komisyon tazminat istiyen rom
lardan 725:> kişiye i~tihlrnklannı is
pat eden vesikaları göstermeleri için 
teşrinisaninin onuna kadar mühlet 
vermiştir. 

Diğer taraftan komisyon tazmin 
edilecek emlakin kıymetlerini talulire 
haşlannştır. Garbi Trakyacla tazmi· 
nat talepleri tamamile ~tkik edilmiş 
''e ikinci büronun tekhfi üzerine 90 
bin İngiliz liralık muvakkat tevziata 
başlanılmıştır. 

Hazin bir irtlhat 
Tahrir emlak ve musakkafat başmüfet· 

tişi Hacı Evliyazade Sezal B. iki aydan-
beri mtipteU olduğu hastriılttan 1. onula· 
mıyarak evvelki gün irtihali darıbaka ey-
lemiş ve cenazeleri Edimekapıdaki aile 
.kabristanına defnedilmiştir. 

Merhuma mağfiret diler ;ıederdide 

ailesine ve mahdumları Cemil, Alt. Ferit 
ve CelAl Sezai Beylere beyanı taziyet 
eyleri&. 

~ 4 YILDtZ: 'SlDNEY CHAPLIN (Charlot'nun ker •• 

C • • L A t• f Çok güldilrücü bir komedide 
1fiS1 a 1 görünecektir. Sahne arkadaşı 

Dilber BETTY BALFOHR'dur 

RiCHARD TALMADGE ve CONSTANCE HOVVARD 

Fa k .• r M · ı Mütenevvi sergüzeştler geçiren bir 
1 yon er çete filminde alkışlanacaktır. 

Ayrıca Zengin Varyete Numaralarında da Müntehap san'at
karlar görünecektir. 

-"""---- Büyük Sinemalarda olduğu gibi ------.. 

EKLER Sin~~:;~d~ahima!rtnn ZEISS-IKON 
sesli makinalarla teçhiz edilmiştir. 

Eki • ' Sesli makinaıı olma-er sıneması· dığı vakit en bOyiik 
ve en güzel sessiz filmleri gösterdiği gibi sesli m~kinesile en 

meşhur sesli ve söı.Iü filmleri gösterecektir. 
Birinci programı: Nihayetsiz muvaffakiyetler kazanmış olan 

M 1 L T O N Bedavacılar Şahı 
Gelecek pro~ram: Marie Bel tarafından Öldüren Adam 

hercümerç olduktan başka lraktal<i 
yahudjler de kıyam edecek ve lrnnJı• 
lar -da Surfyeye bir akm yapacaklar
dı. Bütün bu tertibat konuşulm1* 
görüşülmüş, söz kesilmiş. taahhilt 
altııına girilmiş ve neticede para ~· 
silah tedarik edilerek şarktan J{d· 
düse gönderilmişti. Adyabin km,Jı• 
nın ailesi bu teşebbüsün mu\'afflll' 
olması için elinden gelen her şe>.f 
yapmrştı. Fakat Kud~s ihtilalcile
rinin bütün ümitleri boşa gitmiş, oıt• 
lann bekledikleri, umumi isyanlatı 
ihtillller, iğtfşaşlar. akınlar ve tıt· 

arruzlardan biri V11kuhulmam13f1. 
lranlılann, Romada, hanedan az:ı· 
sma mensup birçok rehineleri vat-
dı. Onun için Iranın Romaya ·kart' 
herhangi bir harekette bulunmasll 
bunların hayatını tehlikeye atarb 
Sonra şimal steplerindeki Aloniler 1• 
ran için bir tehlike teşkil ~iyot• 
du. 

[Bitmedi] 

"MUTTEHEM ... KALKINIZI." fllmlnln dehaklr mUbdll MAURICE TOURNEUR 
ikinci şaheseri olan ve aynı artistleri 

GABi MORLAY ~ CHARLES VANEL 

s ı vtaii" L"'L i.n ··Pii°8 a··i o z ı 
Fransızca s6zlU ve şarkıh fllmlnl görmek Uzere sizi BU AKŞAM 

ilk dala olarak lrae eden 

ARTiSTiK • 
sın em asına 

davet eder. 
Yarın saat ıı matinesinde dühuliye 25 kuruş 

blatbaanuza gelen eserler: 

Garp eserleri 
Umumi kütüphane neşriyatından 

olan Helena • Fon: Sidov isimli eser 
çıkmıştır. Tavsiye ederiz. 

r-GILOIYA " 

1 

E. A. DUPONT'un eseri 1 

,.!.,! ! ı!ı ~~!.ı! ~ ~-
l. rincvvel Cumartesi akşnmı Ji 
~ GALA---

Darillbedayi Temsilleri 
Bugün akıam saat 
21,30 da 

Mum SöndU 

Komedi 5 tablo 

Yazan : i\1üsahip· 
zade CelAI 

Alu ya~ından aşa

ğı olan çocuklar 
t:yatroya kabul C· 

dilemezler. 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~~ ~ ~~ 
1 1111 

Jlllllll 

Azimet 
Doktor Kadri Raşit p~a Avrupa}'• 

azimet etmiştir. Avdeti gazetelerle ilAn 
edilecektir. 

~GLOIYA_..... 
E. A. DUPONT'un eseri 

ATLANTIK 
şaheserinin ilk iraesi şerefine 17 Teş· 
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ına 

Stadında 

lstanbul Belediyesi ilanları 1 1 
1 Mücerret kablo kırmızı bakırdan mamul (14000) metre ~oy 

tel maktaı (50) milimetre murabbaı harici kutur 14 milimetredir. 
100 metrenin sikleti 59 kilogram. 

GUniln Muhtırası 1 
Üst uırnfı 1 inci ııayıfıdaJ 

Biı~ ük bir memnuniyet ile gör-
düt, ki Yunanistanda ooyle bir şüp
he ,.c giHgc noktası roktur. lsmct 
pac-.:ının otomobili yalnız Atinn 
:;-chri içinde değil, şehir haricindeki 
köylerde bile dolaşırken kadınlara 
\'e çocuklara kadar her sınıf hnlk 
tabakasının alkışları ile karşılan· 

dı. Türk heyetinin otomobilleri 
yollardan geçerken kadınlar elleri· 
ni uzatarak ve adeta çocuklar gibi 
~evinerek otomobil i~indeki paşayı 
biribirlerine gösteriyorlardı. 

Nihayet Stadyumdaki alkışlar 
ile lsmet paşanın şahsında Türk 
milletine karşı Yunan halkı tarafın· 
~hın gösterilen dostane \'e samima
ne te1.ahürat en yüksek derecesini 
buldu. 

Rivayete göre Atina Stadyumu 
l apıldıfrt gnden, yani otuz seneden 
beri İsmet paşanın bulunduğu ,;ün 
kadar fazla kalabalık görmemiştir. 
Ancak o gündür ki bütün anfi~atr 
şeklinde meydanın dört tarafını 
ihata eden . ıralar baştan aşağıya kıt· 
dar dolmuştur. ismet paşanın bu
lunacağı gün yalnız bu kadar fazla 
halk tabakasının stadyuma gel-
miş olması b!Je hususi bir kıymet 
re ehemmiyeti haizdir. 

Stadyumda bulunduğumuz sırada 
ham bulutlu idi. Bir aralık yağmur 
c~lemeğe başladı. Bunun üzerine 
olimpfyat oyununu seyretmek için o
raya gelmiş olanlar şemsiye yeri· 
ne kullanmak, başlarını örtmek Ü· 

zere ceplerinden gazetelerini ÇI· 

karıyorlardı. O vakit dikkat ettim. 
Uıakal stadyumda. bulunanlann 
>·arısından fazlasında birer gazete 
bulunduğunu gördüm. Rtadyumda-

kl halkın yanında en aşağı otuz 
be , kırk bin gazete bulunma ı bir ta
raftan matbuat . ihtiyac:ının Yuna· 
nistandaki vüs'ati derecesine biı· 
mikyas olarak kabul edilebileceği 
gibi burada lsmet paşayı alkışl1Jnn 
halk tabakasının hakikaten Yuna
nlstanın en münevver kı 1mlannı 

teşkil ettiğini de gösterir. Bu iti-
bar ile türk milleti namına ismet 
paşanın stadyomda gördüğü sami· 
mi tezahüratı Yunanistanın en müd· 
rlk ve has as muhitlerine ait his· 
siyatın tecellisi şeklinde kabul et· 
mek tazımgelir. 

Nihayet :.tadyomdaki Yunanlı 
halk tabakası arasında Türklere 
karşı hi ettiğimiz haleti nıhiyenin 
tahli1e değer bir noktası daha var· 
dır. Oyunlara iştirak eden Yunan-

lılardan yarışta geri kalanlara kar· 
şı hazan şuradan, buradan ıslıklar 
çıkanldığını, Yunnn oyuncuları he
men her müsabakada birinci gele
cek derecede büyük liyakat gösterme· 
sine rağmen hazan arnda yeri lrn· 
]anlar olur a bunlara şiddetle h:ı· 
kar<ıt edildiği görülüyordu. Halbuki 
bu müsabakalara iştirak eden Türk· 
}erden geri kalanlara hukaret etmek 

\'e ıslık çalmak şöyle dur-=un. bilakis 
teS'\ ikl.ilr hareketler ya:ııldı~ olu· 
yordu. Hiç şüphe iz halk nra:,ında 
görUlen bu haleti ruhfre de olimpf· 

)'at o)unlarının bir nevi Türk - Yu
nan dostluk bayramı şekil n mahi
yetini alması, oyunu seyreden hal

kın Türk oyuncularına karşı bir nevi 
~zaket gö termek meylinin galebe 

c.;alması nt.'ticesi idi. 

)(elılffe.• .Asım 

• SA. Al. komisynu ı 
, _________ n_fi_n_ı_a_n ________ _ As.k 

3000ı-O çift ferme iltp. 

[ Ust tarafı 1 inci sayıfıdıj 

Muhtelif Balkan memleketlerini 
temsil eden murahhas lıeyetlere ay
rıca mütahassıslar da refakat ede· 
cektir. !ııu mütahassıslar kendileri· 
ne \'erilen meHular dahilinde. muh· 
telif Balkan murahhas heyetlerinin 
noktai nazarlarını birleştirmiye çalı
şacaklar, tekemmül eden bu mese· 
leler bundan sonra umumi içtimalar
da müzakere edilecektir • . 

Konferansın toplanacağı Yıldız 
merasim köşkündeki hazırlıklar ta
mamlanmıştır. içtima salonunun sağ 
ve sol taraflanndaki odalarda teşri
fatçı vazifesini görmek ür.ere me· 
morlar bulunacaktır. 

Merdivenden çrkıldıktan sonra ge
len ilk oda umumi katipliğe, umumi 
içtima salonunun yanındaki oda da 
riyasete aynlmıştır. 

içtima salonundaki hazırlıklar da 
bitirilmiştir. Murahhaslar için mem· 
leket isimlerindeki .alfabe sırasile 
yerler hazırlanmıştır. Sağdan itiba
ren eV\·ela Arnavutluk sonra Bulga
ristan, Yunanistan, Romanya, Tür
kiye, Yugoslavya murahhasları otu
racaklardır. Heyetlerin oturacakla
rı yerlerin arkasında d:ı,·etliler ve 
gazeteciler için koltuklar konulmuş
tur. 

Merdh·enlerin sağ kısmındaki ye
re bir de büfe hazırlanmaktadır. nu 
kısımda ayıua hususi içtimalar için 
4 salon; murahha~ heyetlere de ay
n ayn odalar hazırhmmıştır. 

Konferansın devam ettiği müddet 
zarfında bütün dünyaya mal\ımat 
\·ermek üzere bir istihbarat ve neşri
yat bürosu te~kil edilmiştir. Bu bü
ro muntazaman bültenler ve tebliğ
ler neşredecektir. 

Malumat almak için konfransta 
haı:ı· bulunacak bıilün dünya mat· 
lıunlınm " \İm(.SSilleı min isimleri 
şlmdıdeu konfernns reisliğine bildi

rilmiştir. 
Konferans müzakerntını takip et

IM.k üzere beynelmilel sulh bUroau 
"arııına g~lecek heyet eşrinie,·elin 
19 uncu günü Cene\'reden şehrimize 
s;ele.::el,.lır. 

Heyet; Belçika ayan meclisi ikinci 
reisi 1\1. l..afonten, sulh büro u ikin· 
ci reisi M. Ludvig Kuid, azadan ve 
abık Frnns·z meb'uslarınrlan M. Fu

vayyeden müteşekkildir. 

Müeslif irtihal 
Halk farkası idare heyeti reiai 

Cedtt Kerim ve Haseki basta
nesı doktorlannd2n Cavat Kerim 
B. ferin büyük biraderleri Cemil 
B. vefat etmiştir. Cenazesi bu· 
gün saat 11 de Cerrahpaş~ has
tanesinden kaldırılarak, namazı 
Valide camiinde kılındıktan sonra 
Topkapıda aile kabristanına def
nedilecektir. 

Cevdet ve Cavat Kerim B. 
terle aileleri efradına samımi 
taziyetlerimizi beyan ederi%. 

§ İzmir müstahkem mevki Liva 
komandanı erkioı harp miralayı 
Seyfi Beyin kardeşi jandarma 
binbaşısı Nesimi Bey Alemdar 
sıhhat yurdundıt tedavide iken 
vefat etmiştir. Cenaze namazı 
bugün öğleyin Ayasofya camiinde 
kılınarak defnedilecoktir. Mer
hum muktedir ve ehliyetli zabit· 
lerimizden idi. Beyanı taziyet 
ederiz. 

2500G0 çift büyük kof'ça. lstanbul biriııci lıulwk malıkenıe-
.f 'j() Kilo ara ipl'~i sinderı: . 

Mevcut dinarno l 52 amper 125 volt 2 dir. Cereyan cinsi 
(Kurao Kontenüi). 

2 - Havai hatlar ıçın porselen izolatör 500 adet 
3 - Deveboynu izolatör demirleri maktalı dört köşe demir 

fincan ve deveboynunun ebadı yukarıda gösterildıği kabloya göre 
olacaktrr. ' 
Ağaç üzerine tesbit edilmui içindir. 500 adettir. 

4 - Küçük izolatörlar kordon kablo için 100 adet. 
5 - Kablo başlıklar, delık 1-'utru 1 O milimetredir. 25 adet. 
6 - Kablo raptiyeleri delik kutru 10 milimetredir. 50 adet 
7 - Tablo s'gortafarı lcomple 4 adet 150 amperlik 
8 - Sigortalara ait 24 adet Buşonu 

9 - Hatta hava sigortaları 25 amper 12 adet ağaca raple· 
dilmek için 

10 - Kordon kablo makta 2x0,75 200 metre loy 
il - Demir Vat Nitra Osram Jimbalarından. 
Buzsuz 120 volt 300 mumluk 100 adet 

" 
H 200 " " . tt 

" " 100 " " " ,, 
" 

50 
" " 12 - Lambalara göre duy 200 adet 

12 - 1 adet valtmetre taksimat 200 volt 
14 - 1 adet apcrmetre taksimat 200 amper 
15 - Porselenden mamul 6 amperlik anahtar 4 adet 
16 - Yukardaki malzemeler yerli malı olanı tercih edile-

cektir. 

17 - ihale 17-10-931 cumartesi saat 17 de yapılacaktır. 
18 - Kösele çift kat kayış 26 santimetre arzında 10 metre 

ve 17 santim arzında 40 metre 

Yukanda yazılı malzeme pazarlıkla mübayaa edilt"ceğinden 
taliplerin Erzurum belediyesine 17-10-931 tarihinden evvel mU
racaatlan. (3140) 

itfaiye kamyonlan için pazarlıkla liatik mübayaa edilecektir. 
Pazarlığa girmek için 52 lira teminat lizımdır. 

Bu teminat akçesi nakten kabul edilmek. Ya belediyede.o 
irsaliye alınarak bankaya yı.tmlıp alıoacak makbuz ve yahut 
bükômetçe muteber tanınmış bankalann birinden getirilecek 
mektup ile olur. Bu tekilde teminat ile beraber 17 tqrinievvel 
9j1 cumartesi günü saat onbe§e kadar levaı;am müdürlfiğüne 
mQracaat edilmelidir. (3235) 

inanlı ayg 
müdürlü~ünden: 

inanlı aygır deposu ve inekhanesi için alınacak 30000 kilo 
yu)af, 10000 kilo mısır, 5000 kilo arpa, 5000 çavdar, 5000 kilo 
kaplıca mfinakasaıından verilen fiatlar haddi liyık görülmediğin
den bir hafta mfiddetle temdit edilmiş ve 17-10-931 cumartesi 

günü ihalesi takarrür etmiştir. Ayn ayn lcaymelerle aleni surette 
münakasada olan me:ıküt hububatı itaya talip olanlar 'i> 7,5 te
minatlarile birlikte ihale günü saat 15 te Tekirdağ baytar mfi· 
dürlüğünde baur bulunmalıdırlar. Şartname herg&ı Tekirdağ 
baytar müdürlüğünde görülebilir. (3198) 

Bandırma Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
Müddei Manyasın Salur kariyesioden Yusuf kın Zübeyde ile 

müddeialeyh kariyei mezkureden Mehmet oğlu Akif meyanelerin
deki boşanma davasının cari mubakemeıinde, merkum Akifin 
daveti kanuniyeye icabet Ye gıyap kararına karıı da itiraz et· 
mediğinden vakıayi ikrar addedilmesine Ye müddeinin iddiası 
bilrnuhakeme sabit olmasına mebni tarafeynin boıanmalarına ve 
·masarifi muhakemenin müddeialeyhe aidiyetine kabili temyiz ol
mak üue ~7-9-931 tarihinde gıyaben karar Yerilmekle tebliğ 
makamına kaim olmak üzre ilan o'unur. (3229) 

lstanbul Gümrükleri başmü
dürlüğünden: 

lstaobul gümrükleri için 110 ton livamarin kömürü ve 826 
çeki me~e odunu ile 30,500 kilo mangal kömürünün kapalı zarf 
usulile mübayaası mukarrerdir. Taliplerin, ıartnamelerine ittıli 
husulile beraber bu baptaki teklifnamelerini ve 424 Jira olan 
teminatı muvakkateyi hamilen 18 - 10- 931 pazar günü saat 14 te 
baımüdürlükteki mubayaat kom'syonuna müracaatları. (2864) 

lf(lO metre .m~<:aml•:ı lstanbqlda Bahçekapıda Haseki ha- D H h • . 
50000 adet dılsız tokn marn sokağında 14 numarlı mağazadn - r Or OrU Taksım Zambak -
Levazım dikim evi ihtiyacı i~in ay- kavaflye ticaretile müşll'gil 1-;rmenak 1 • nı sokak No. 41 1 

rı ayn ~art.nameler<le y.uk~r.da yazılı Pa.rm~k:'a~ efendinin; İstanbul icra Cılt ve emrazı zührE.vİye tedavibanesi her gün sabahtan 
malzemcrlcn kopça, arn ıplığı, m11§am daıresı ıClas merciine ·.-uku bulan mü· akşama kadar. •••••••••• 
ba, fermejüp ~!ipleri uhde_inde ve ~caatl üzerine alacaklılarile akteylc- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
dilsiz toka pazarlıkla alınacaktır. lha- diği konkordatonun tasdiki miitalea- l K R A M 1 Y E L 1 

Takvlln - Perşembe I5 Teşrinicv\•el 
lO uncu av 1931. l CemaziyüU.hır 1350 
Scnenın ~cçen ~nleri· 288 kolan günler: ., .. . .. 
GUneş-Doğu$u: 6.08: Hauşı;. 17,34 
Namaz vakltlerl - Sabah. 4,47. 

Ü!!:le: 12,()(}. ıkindi 15.08: Ak~am 17,34. 
Yatsı 19.05 ımsak: 4.29 

Hava - Uünkü hararcı .azami) 18 
(a•gari) 14 Buı;ün ruz~ar mütehu"il 
ha\'a hafif bulutlu olacaktır. 

• 
Bugün 

Gelenler· gidenler - Bir müd· 
deuenbcrl şehrimizde bulun:ın Maarif 
müsteşaı ı Salih Zeki B. bugünkiı trenle 
Ankaraya gidecektir 

Konferanslar - Bugün saat J 7 
de Dariılfünunda il~hiyat fakültesi ders· 
hanelerinde müderris Şd.;p B. tarafından 

( Felsefe ve din me~eksl) adlı blr kon· 
f crans \'eritecektir. 

Toplanblar - Bu~un Muallimler 
idare heyeti toplanarak bazı meseleleri 
neticelendireccktir. 

§ Türk - Yunan muhtelit bakcm mah· 
kemesi bugün nÇtlacnk, 14 davaya ba
kn<'aktır. Hu da\·a)ann hepsi de milııfaa 
safhasındadır. 

~==============:;--' l __ R_ad_y_o _I 
lstanbul radyosu 

Saat 19 dan 19,30 a ı;adar gramofon 
pl!klan nesriyatı, 19,30 dan 20,30 a kadar 
birinci kısım Mz Makbule R ın işıir:ıkile 

20.30 dan 21 e kadar Selim Sım Bey 
tarafından konferans 21 den 22 ye kadar 
ikinci kısım sa-z Feyziye H. ve Ekrem 
B. işırnki1e 22 den 22.:30 a kadar orkes· 
tr4, borsa haberleri. 

'Vakii: Abone şartları: 
ı 3 tı 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 ı\oruş 

Haricte - €00 1450 2700 

ilin •artlarımız: 

Sann 
Santim• 

ltcsml 
10 l\ş. 
20 .. 

l lususf 
12.50 l\ş. 
25 

KUçUk ilAn ~rtlarımız: 

1 2 ;3 4 
30 50 65 75 

A - Abonelerimizin her Oç aylı· 
ğ1 için bir defa meccanendir 

R - 4 satın geçen ilAnlann fazla 
63Un için 5 kuruş zammolunur 

- BORSA 

K:.amblyo 

1 lnlf h lıraaı Kr. 
_ T ı.. gıuhblll Dolar 

hant 
l.trct 
Bclıtı 
Drahm 

. . 

1ı. Frank 
Leva 
flori o 
K11ron 
Silin~ 
Pcuca 
Martı 

.Zloti 
'.J'cngö 

2o Lev 1'uroş 
ı 1 ürk llnuı lllnar 

('ervoncç l'uruş 

Nı~kuı 

ı lsıerlln (ln~fllu 
ı Dolar (Amcrfta) 

lO Frant { fransız ' 

1 
Um 'lıaTya 

OFrant Hclpbl 
O l>ra'ınıl l Yunan r 
O fr:uık l lsviçul 

Lc\·a Bulgar J 
1 f lorln rr elemcnkl.J 

ıo Kuron (Çckoslov.11<) 
~ılın~ A\UsturyaJ 

ı Peı.cta flspanra) 
ı Ranmar~IAlmaııyaJ 
ı 1'".Jôtl Lehl\tan 

ı l'cngö i\ ıırorlsıao 
tcy f Ronuınya J J 

ıo Dinar YugosloryaJ 
ı C:crnncç ~ eı yet 

Altın B orsa 
Mecidiye harfd 
Raokonor \ 

Açıldı 

93· 
51 

7t~ 

lesi ıs teşrinievel 9:a pnzar günü sa- ını havi komiser raporu ile evrakı E • t ç Sahibi: Mehmet' Asım, umumi 
at 16 ya tmdnr Harbiye nıcktebinde!d müteallikası icra ve iflas kanununun ffiDiye a YJll} neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

rnahaJJ 1 mahsusunda icrn edilecektir. 287 inci maddesi mucibince mahkeme- Arayınız l======V=A=K=rı=·=ı=at~=ba=n=s='===:::::: 
Paha dun fiatla talip olanlar ve ye te\'di kılınm~ ve bu baptaki ka~rı•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·l~lefonla randevu aaU almalıdırla~ 
pazarlığa iştirak edecelder şartname- ittihazı 19 - 10 - 931 tarihine müsa· rın yevm ,.e \'akti mezkurda Sultanah- Doktor Cumadan maada her gün öğleden 
!erini görmek için komi yona müra- dif pazartesi günü saat 10 na muayyen mette kain adliye sayarında İstanbul Hafız Cemal sonra saat (2,30 dan 5 e) kadar .tstan· 
caatlar• \C iştirak için de vakti mu • bulunmuş olduğundan maddei mezk(ı. mahkemesi asliye birinci hukuk daire- bulda Dlnnyolunda 118 numaralı hu· 

h DahllT haatahklen mutahassıaı susi kabinesinde dahili hastalıklıırı 
ayyenin~e azır bulunmnları. (104) - re hükmüne tevfikan alakadaranın,sinde ispatı l'Ucut eylemeleri ilin o- Srra nu11tarasını beklememek isti- muayene ve tedavi ederf' Telefon: ı .. 
(3183) 'ft konkordatöya lt.irazdı b&1luttanla· lunur. Y'!rler, Jtabiney~ müracaatla veya tanbul 2398. 



~~!!!!!!!~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~=========:::::==:~~~~~~~~~~=~~~====~~~~~~ 7- VAKiT 15 Teşrinevvel1931 -
Jıtanbul dördüncü icra memurlu- f Devlet Demlryolları IJanlan 1 

1 3
• K. o. SA. AL. Ko. dan ğundan: ------------------·-------

---------.--:---:-~:7:::':;:":rl~l:-;F;:::d~k'i:ı :id~1";"11~x.u-ofi. Sa. l\ladam Elen ı Kalfapulo. nun A_ ris- H. P. Mağazasına ait Çentler marka tenezzühten kamyonete O d hhi iht. acı i"İn l adet minat~a e ın ı .~ a • k 1 . 
r u 

51 
ye ıy ~ Al. Kom. nuna muracaatları. (373) tidi ,.e zeHesi Ora.niyada ·ı a ncagınm tahvil edilen bir otomobil müıayede ile satılacaktır. Elekt.rokaridiyoğraf cihazı pazarlık (287:J) temini istifası icin Bakırköyünde Ce- 3 f p - t 14 t Suretl.1 ... 18 _ 10 _ 931 tarih l'azar gu"· * * * · b . k Milzayede 18-10·9 1 tarihine müsadi azar günu saa e ,.. \'fzlikte Hamanı - muhase ecı ~o ·a- d 

nü saat 16 da komisyonumuzda icra Ordu sıhhiyesi ihtiyacı ~çin b.ap8:!ı ğıncta kain maa dükkan iki bap hane. icra edilecektir. Talip olanların yevmi mezkur a mağazaya 
kılınacaktır. Taliplerin şartnamesini zarfla tülbent n g~z saf ıle. katg~t deki beste iki hi:s"e"i otuz gün müd- müracaatları ilin olunur. Otomobili görmek isliyenler her gün 

1 ğ . t • k t k .• ve Neosalvarsan mübayaa edıJecektır. · - · . d b"I" l ('.ı.176) 
almak ~e pazar 

1 
a 

1~. ıra e me uze. ihaleleri tülbent ve gaz safın 24 teş· detle ihalei eneli:re mli.zay~clesın.e -ra· mağaza müdürlüğüne müracaat e e ı ır er. -> 
t'e komı~yonumuıa muracaatı. (417) rı·n·ıevel 931 cumartesi saat ı;; te zolunmustur. Bunlardaıı .u cedıt nu- h hl k 1 fi 

(308
0) Afyon deposu kömfir ta miJ ve ta iyesinin apa ı zar a iJ katgütün 15 buçukta, ~eosn1rnrsanın maralı hane bir basamal• ınernıer 

• * "' 16 da komisyonumuzca ıc~a. kılınacak merdhenle çift kanatlı kapıdan içeri münakasası ikinci Teşrin 931 pazartesi günü saat 15 te idare 
Çatalca mUstahkenı ruevki ihti- tır. TaHpleri~ ~rtn~~esını ~ı.mak ve girildikte zemini mermer döşemeli hiı merkezinde yapılacaktır. TafsiJit Ankara ve Haydarpaıa vezne-

yacı için sadeyağı ve sabun 15 teşrini- mUnakasay_a ıştırak . ıçınl Y.e1 v .nıb. ml'ketz- sahanlık üzerinde bir oda ve maıtn Jerı"le Afyon istasyonunda birer liraya sablmakta olan şartname• be ·· ·· 1- at> d . kılrda tekhf n temınat arı e ır ı e .. . . 
evel 931 perşem g~nu :ı, a ayn Fındıklı K. O. 3. Sa. Al. komisyonuna doşemelı bır mutfak mutfaktan bahçe- lerde yazılıdır. ( 3154) 
~ ~arl~~r~~ ~n~üb~mUra~aU~L(n~ (~7~ ~çıkılır, ~~e~d~uh~ei~ruü~ --~---~--~------------~---~ Taliplerın yevmi ihaleden evel şartna. "' * "' terek bir kuru Yardır. !kinci kata ah. E k. h. ·ı A t•nd n 
me.Yi. a~ak ve yev~i mez.kOrda pazar- Yerli fabrikalar mamulatından 10~ şap bir merdivenle çıkılır bir sofa ü- s ışe ır vı aye 1 e : 
lıfa ıştırak etm~k üure Fındıklıda K. adet mahruti çadır kapalı zarfla mu- zerinde dört oda bir kiler bir hala. 

O. Sa. Al. Kom. nuna ıniiracaatıa- nakasaya konmuştur. Ihalc.~i 7 - 11 caddeye nazır odanın birinde şahnişin Memleket baatanesi ameliyatanesinde yapılacak inşaat 2500 
:r. ("3) (3l

69
) • • • _ 931 tarihine müsadif cum;r~:-o; g~- bulunup zemini çinkodur. Hududu lira bedeli keıifle 4-10·931 tarihinden 24-10-931 cumartesi 

. nü ısa.at H te yaplacübr. a ıp erın bermucibi kayitir. Burada tamamına glinü saat on bete kadar münakasaya konmuştur; Sellmfye f'?"' ı~fn un 15 - ıo -ooı şartname ff nümunesini görnıck ÜT.ere (18) lira aylıkla Jbrahinı Sabri bey 7 
pe~be gtinil 16 da pazarlık su- ~karada merkez satın alma komısyo- sakindir, işbu hanede elektrik terti· Taliplerin evvel emirde bedeli keıfin yUzde buçuğu nisbe-
retile alınacaktır. TaHplerin şartna. numı miiracaatlarr. Ve münakasaya batı me,·cuttur. tinde teminat akçeti vermeleri bu gibi inşaatı yapmış ve mukte• 
meyi .aı!2'ak ve :vev~i mezk6rda pazar- iştirak edeceklerin o gün ve saatten (4il) numarlı dükkaı"! elyernı hane- dir bulunduğuna dair Naf\a batmübendisliğinden veya 1ahibi sa• 
hfa ıştırak etmek üzere Fındıklrda 3. evvel teklif ve teminat mektu!ları.nı ye kalbolunmuştur. Zf.mini taş döşeli llhiyet makamattan alınmıt vesika ibrazı lazımdır. infaat hakkm· 
K. o. Sa. Al. koml•yonuna müraca- makbuz mukabilinde mezkftr .<on·ıs· ortadan camekanla bölünmüş arkası da fazla tafsili! almak şartname evrakı keşfiyeyi görmek isli· 
atları. (442) (3168) ron riyasetine ı.vdl eyfemei<rL . (406) mutfak yanında bir hali ve bir oda olup yenlerin mubasebei hususiye müdüriyetine müracaaUan !Uzumu 

* * • . (3023) keza ortadan ikJye ayrılmıştır, içinde 
K. O. krtaatı hayvanatr ihtiyacı için • • • . ~ mahiye (9) lira ile duvarcı l'anayot itin olunur. (3075) 

pazarlıkla alrnacafı evvelce ilan edf Evelce pazarlık suretıle :ılrnacaı,'l sakindir. 43 n .ı:> maralı hane maa _u ___ f _ _.:_ __ B:__ __ ı ___ d __ ..:..... ___ • ___ d-=-----
len sm~n~ veri~~? fiatJ~r haddi iti- ilin edilen. Güm~şs.uıu ~astan~si için dükkanın mesahai ::thiyesi (122) ar- r a" e e ı•yesın en: ~alde gorülmedıgınden fıatbr haddi kok ve kırıple komilrlerıne tahp çık- şın t4!rlıiinde ve her ikisinin tamamının 
ıtfdalde görüldüğü takdirde pazarlığı madığından pazarlığı 18- 10 - 931 kıymeti muhammines· iki bin iki yüz (7248) Jı'ra (26) kuruı bedeJı" keıifli Urfanm Köprllbqında 15 - 10 -931 perşembe günü saat 16,5 pazar günü saat 15,30 a talik ve devam ıradır. · 1 

ta icra ve fha1eei icra k:lmaca.kt.ır. edilecektir. Ta1iplerin ~artnan1esini Num 
1 

T. ür ayak mer- vaki Belediye otelinin müceddet sakıf İn§aatile aksamı haıebiye, Tal
. l · 1 k · pa ğ · t.• k t k .. ara 1 nane ~ • 'k ı· · 26 9 931 d •t•b en otuz ...nn ıp erın şartnamesini a ma '.e · almak ve pazarlı a ış ,ıra - e me · uze- mer merdivend ift kanatlı kapı. sıva ve saır ı ma ı ınşaatı • • en t ı ar :ıo .. 

Zlrlığa iştirak etmek iiurc yevmı mez- re Kom. a mUracatJarı. (-141) ~31G7> dan i~eri giriJ~~t:\;smen mermer, müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
k6rda KOM. a mUracaatlan. <4·i~) . •. * • • kısmen ahşap bir aralık ve iki oda var- Bedeli ihale, biri malzemei inıaatiyenin msfını mahalli intaata 

• "' (
3
lS.J) Ordbu 1S:~hı.y~ı d~~rtza kallat ve ebdev1 ~: dır, bunlardan birinde bir yük mev- getirilerek inşaata başlaadıg .. ının on beıinci günü; ikincisi inıaabn 

• c.ı am a aJı ıçan o . a em am a RJ tt B' tf .. t el· bir kapı b b" 
Fakl.Jite talim taburu K. dan malzemesi pazarlık usuliıe 18 teşrini- cu b~r. h 1~ ~u ;k mu~d~;e;le inilir nısfımn ikmal edildiğinin bilkeşif sabit olduğundan iti aren ır 

Ba. sene darülfünun talim taburu- evel 931 pazar günü saat H te ko- ;ke. l.~ 1 .~ b' . uçb a~ akmeı 1dır ahşap hafta zarfında; Uçiinciisü inşaatın % 75 inin ikmalinden bir hafta k j t . d ın· t ·· ı ı goz u ı r od ru var · d 
na kaydo1unma 

8 ıyen ar unun misyonda icra kılınacaktır. Taliple· . ' m b" f sonra; dördünc6 taksit kabulü kat'i muamelesinin Bele iye encU-ve rnına muadil yüksek mektep mezun- . - t . . 
1 

k 
1 

.. merdıvenle yukarı çıkıldrkta ır so a 
Jarile Ji..se n muadil mektepler ve er- n~ şar namesı~ı a ma ' 'e. pa1;ar ıga üzerinde iki oda cadden naıır bir şah- menince takıidini müteakip oo beş gün zarfında ödemek üzere 
kek muallim mektep mezunlarının ta. ıştarak etmek uzere komısyonumuza ni§in bir hala ve me;diven ba~ında dört taksitte tesviye kılınacaktır. ihale 25 -10 • 931 pazar günü 
burca kayıt muamelesi 

5 
- ll) -

931 müracaatları. (4-3S) (:JlGO b' d 1 d t b e <!G arsın saat on beşte Urfada encümeni belediye buzurile icra kılınacak· den itibaren bu ayın nihayetine kadar • • • . .!r . 0 ap var ır. şbu an ' al k 
devam edecek ve ikinci teşrin 931 bi- Eskişehirde 4. Cü. K. o. için kapalı uzerane mebni olup Uç arşını ar 1 - tır. Teklifte bulunacakların vakti muayyenlerinden evvel % yedi 
rinci gününden itibaren tedrisata baş- fi 1 - T d"l k k tır. Burada da elektrik ,•ardır, tama- buçuk teminat akçesini nakden veya devletçe muteber bir banka ]anacaktır. Bu maksatla bu şeraftik zari la a ındacagkr .. 1 ~~le .1 ent -

1
? · 'k'e mının krymeti muhamnıinesi lıin beş 

ır p e ma en omur erane a ıp çı mektubunu teklifnamcerile birlikte ve nizamnamei mahsusu haiz olnnlar: . _ . . . .: yüz liradır. Icinde tamamına (18) li-
A - Mektep mezuniyet dıploması madıg:ından fiatlar haddı ıtıdalde go- 1 ki ~ k" d' H r ahkamına tevfikan Urfa Belediye dairesine tevd~ etmeleri ve 
B - ..t\şı v-e sıhhat raporu rüldüğü takdirde 18 - 10 - 931 pazar ~.a ay 

1 
a Ayşe hanım ~a ın . ır. .e daha fanla izahat almak istiyenlerfn de dairemize müracaatıan ~ - Nüfus cüzdanı s_ureti gtinii saat 15 te pazarlık suretile iha- u~ p~rç.ayı müştemil olan . bına nını ... 

N - Mahallece ve polısçe musad- 1 . . k 1 kt T 1. 1 . t kaı·gırdır. Mezkur mahaJlerm toptan ılan olunur. (2929) 
dak hüsnlihal varakası esı ıcra ı maca ır. a ıp erın sar - b t "k" i 

1 1 
t" ~,.........;.;.... _ _;__~---_;_-!._7 _______ ~--:---.......-.,... 

- " adet fototraf ile birlikte na e 'ni a ak Ve-" P :zarlrğa iştirak ~§ e ı ı~ ne tali .,:ı. ol~n arın ny~e ı __.. E k • . • h • . b ı d • . • 
Js~nbul B~.raııtta tabu_ı: kuman- etmekltJ~reirom. a müraci.aÖarr.(~O) ~u;a.ınnunelerini~ yuz~e onu ;•::.;- ... .. 's' ışe ır e e ıyesın""' danlıgına şeraıti anlamak uzere her (316G) ın e pey akçeJerıie ve 928 - · 8 

gtln miiracaatıan ilAn olunur. (a82) • • • numara ile 19 _ ıı - 931 tarihinde sa-

- (~15) Evelce pazarlıkla alınacağı ilan e- a~. (~~) ten (16) ya kadar Istanbul den• 
. • * • . . dilen K. O. kıtaatının kok kömürüne dordu~cü icra dairesi nıüzayed_e ~:- • 

Gıresundaki efrat ihtiyacı .çın e1- verilen fiat]ar hadd. it"d ld .... 1 murluguna müracaat eyleme1erı ılan . 
932 933 9~4 el . b"t 1 · d t • d'l k 

li !in kilo sığır eti kapalı zarfl;ı mü _ ~ 1 1 
a e goru me- olunur Bedelı , , ;, sen erı u çe erın en esvıye e ı me 

nakasaya konulmuştur. İhalesi 1 dlğfnd~~ .~azarlıgı 18 - 10 - 931 pa. ' üıere on sekiz bin beuüz seksen lira bedeli muhammeni olan 
teşrlniş&ni 931 ı>aıar günü saat 9 da zar gunu saat 15 e talik ve denm J,tanfıul sekizinci icra mcmıırluğım- b h tabakhane ve on yedi bin altmış sekiz lira yelmit 
Giresunda Askeri satın ı:ı }ma komis- edecektir. Taliplerin şartnamtyi aı. dan: · mez a a ze . . • " .. . . . . d 
yonunda yapılacaktır. Gelenlerin 862.5 mak ve pazarlı· · f k . . K B . . beı kurut bedelı keşıfb kopru bqı Sıvrıbısar caddesı ve on art 
lira .te.minatJarile ve tekUfı:.tla.rile müracaatı arı. c!;)ış (~~·» ıçın om. a d t ~r deyınd~n. dol:rk ntahc11z hır a- bin beşyüz doksan sekiz lira bedeli keşifli Köprübaşı istasyon 
vaktı ihaleden evvel mezkftr komis- " ,. e anepe ve ıkı ae oltuk ve beyar. . dd 1 • k k ld . t AJO 931 t 'b' • 
yona müracaatları. (379) {2879) * • * lekeden mamul yatak takımı ~O teş- aralarındakı ca e eno par e a ırım ıntaa ı "'l" • an ın 

• • • Münakasai aleniye usulile alımı- rinievel 931 tarihine n1üsadif salı gü- den 25-1O-931 tarihine müsadif pazar gününe kadar yirmi gUn 
ÇataJca müstahkem. mevkii içjn !!la· cağı eve1ce il~~ ~d~!en K. ?· kaı·a.rgahı n~i saat bir bu~ukta Sandal bedtste- müddetle ve kapah ıarf usulile münakasaya vazoJunmuştur. TaJip 

bun ve sey:tin ale~i :!'lilna)casaya kon· na aıt kok komürune veralen fıatlar nınde furuht edileceği ilı\n olunur. I I mevcut şartnameyi Belediyeden alarak tekliflerini 
mutlor. lhalelen hızalannda giisı.rf. haddi itidalde görülmediğinden milna- (ıs-6) 0 an arın • • b • k d 
len gün ve saatlerde Fındıklıda K. O. kasa 19 _ 10 _ 931 pazartesi giinü :··: ............................................... :. ••• -. şartname altı~a v~z v~ yevmı mez~~r~un saat on eşıne • ar 
~a. A~. Kom. nund~ ~apılacak.tır. Ta. saat 15 te devam edilınek üzere bir ıçın yulaf kapalı zarfla münakasaya Belediye encumeoıne ita eylemelerı dan olunur. (3069) hplerın şartnamelerını komısyonda . . . . konmuştu lh ı " 7 ıı 
görmeleri ve ihale saatinden evvel te. hafta temdıt edılmiştır. TalıpJerin .. .. . r. • a esı - - 931. sah 
minatlarile Kom. da hazır bulunmala- şartnameyi almak ve münakasaya iş. gunu 8aat~ 1-> te Fındıklıda IJI. l\.. O. 
rr. (336~ - (2650) tirak etmek üzere yevmi ınezk6rda Sa •. AI •. Kom. nun~a Yapılacaktır. 
saa Zeytin 17·10·931 cumartesi günü Kom. na müracaatJarı. (:U!;) (a:?:!:l) Talıplerın şartnamesıni almak ve mlİ· 

t 15 te. ııjt "' • nakasaya iştirak etmek iizere yevmi * • • 'h ı d . t 
Yerli fabrikalar ınamıılatrndan GüYercin malzemesine ibtiyaç oldu- 1 a e ~n e~e1 temına ve teklif mek-

9ı:: 000 kil b .. ğundan 20 - 10 - 931 sal g"" ·· 1.c 30 tuplarıle Kom. numuza nıüracaatla· _., o san sa unlu k~Ie kapalı ~ r unu . ., (4 ' 
Z8l'fla münakasa)·a konnn~ştur. lha- da _Pazarlığı icra kılınacaktır. Talip- rı. 29) (.H23) * * * 
lesi 2 - 11 - 931 pazartesi Raat ı:; te l~rın ~artnameyi a]mak ,.e nümunele- . . 
yapılacaktır. 'l'allplerin şartname ve rıni gormek tiıere her gün ihaleye iş- .1~1. K. O. kıtaat ha:vvanatı ıhtıyıı-
nümunelerini görmek üzere Ankarad tlrak edeceklerin de muayyen "akitte cı ıçın arpa kapalı _zarfta miinaka· .. ayn 

tı 1 · k . a 3 K o s Al k · .. konmustur. lhalesı 7 - 11 9·11 s:ı. ınerkez sa n ama omı..c;yonunıı miita • · • ... a. • omısyonuııa mura- .. :. , -- . . .. · 

Mustafakemalpaşa belediyesi riya
setinden: 

Mustafakemalpaşa belediyesi ıtfaiyesi için asgari 38 beygir 
kuvvetinde ve iki ton ıu hacmi istiabisinde 1 adet arozöz mü· 
bayaası 20 gün müddetle ve kapah zarf uıuHle mevkü münaka

saya vazolunmuştur. Talip olanlar teklifnamelerinin yüzde 7,5 
teminatı muvakkate He yevmi ihale olan 25 teşrinievvel 931 
pazartesi günli saat 1 Ste Muıtafakemalpaşa belediye riy11etine caatları. Ve münakasaya Iştlrak Jçin caatları. (4:l:>) (3224) lr gunu saat ~6 da F 1ndıklıda ili. l{, 

t '- * O. Sa. At. Kom. nunda ... a ı "tır O gu'"n ve eıuı \en evel teklf n teminat • • T 1. 1 . ,, pı acal\ · ---------'-------------
. F '· . a ıp erın sartanmeyl alm· ı ·· Af f 'b 11 -ektuplarmı makbuz mukabilinde lll'.1\1 rıatı ıfayı taahhüt edemjyen k ·. ~. ı · el{ 'te muna- yon na ı·a aşmu-

müracaat eylemeleri Han olunur. (3078) 

.... . u·~- hh"d . .. a~ava 1 hı a \ eclecekleı·' . . "h -mezkur komısyon riya.setine te\'di ey- m ~a ı e aıt olmak uzere evelce 
1 

d · 
1 

. ın l' ~vmı ı :ı.-
Jemeleri. (404) (3021) pazarlıkla alınacağı ilan edilen J{, o. ı:ıi~n ;~·e teklıf ''l' t~.minat mektup· 

• • • k:t:tatmın odununa talip çıkadıi'ından e \Om. nurnuza muracaatları. h d • ı • .., • d 
Yerli fabrikalar mamulatından pazarlığı 15 - 10 - 9:n perşembe ~· t 028) (!U22) en ıs ) gın en 

60 000 metre boz renkte elbiselik ku- günü saat 16.:JO da ihıtle!'i icra kılına-
11 1 

•
1 

*k ' . ~· 
m~s kapalı ~arfla münüao;ay:ı kon- cağından taliplerin :;;artnanıesini aJ. ta 

1 ~1~~ ~ as ·erıl _ına ve ahırfarı· Kapalı zarf usulile münakasaya kcınulduğu evvelce ilan ediJen 
~ 1 . ,,. 1 01 k . . nın anun ıcııı pazar ıgı •")o ıo ~·n kl"f d'l f' ti h dd" ı· muıı.tur. Jha esı • - 1 - 9:!1 tarihi- a ,.e pazarlığa ıştırak etme!< üzere t "h 1 :. .. t 

1
, - - - · ·k Emirdağ· Şiikran:ye yo!u inşaatına te ı e ı en ıya ar a ı a· 

:r b .. ii n~. . k. d .. arı sa ı gunu saa ~ te yapılaca · 
4 

O 
9 

l 
ne müsadif çarşam a gun saat 15 te • 'nıı mez UI' a muracaatları. (.t:i6) t . 'I' I' 1 • t yık görül~ediğinden münakasa müddetinin 2 · 1 3 tarihine ılacaktır. Taliplerin şartname ve (:1::!2:)) · ~1 • • a ~.P erın şar ~anıe:n almak. ke· 

3073
) 

yap 1 · ·· k u"'z"'ı· ~ k d ır •.. ... şıflerı g'ornıek ,·ern11 mua\·yende pa· kadar temdit edildiği ilin o~unur. ( nilmun~ nı gorme "' e .ı.n ara a '" .. 1 - . . • ı- .. - ---- ---.- ------------------
«nerkez satın alma Komisyoııona nıü- Çatalca l\IUL l\h-. kıtaatı i~iıı ka- ~~r~ga _ıştı~ık e~~e~ U7.t>re Fmdık·l·ı~a M f f K f p 8 ı d" 
racaatJan ve münakasaya iştirak ec'e palı zurıa alınacağı ilan edill'n ıoıa- \., ti: . '\~;.t ;:lı7o) om. nuıın ınnıa· us a a ema aşa e e ,_ 
ceklerin o gün ,.e saatten evel tekl!f d~ .~:ab .'·~rilen fiatlar haddi itidalde caa '1 ıı. ) ~ ı1: "" • R • t • d 
\'e teminat mektuplarını makbuz mu- goıulnıedığındeıt fiatlar haddi itidal- r el k' h ta t . •. yesı ıyase ın en: 
kabilinde mez.kür komisyon riyasetine de görüldiiğü takdirde Hl - 10 -!>:a 

1 9~•1ı:-.t1nm~n1 u a 1~ 1 9;.,ınt 1 .ht~şrınık~a-
.... 2'>) par.ıırte ·i güni" t ı· "O n ·" c~n ,, - - · - arı ıne ıt· 

tevdi eylemeleri. (40:i) t.,O - : . ". ~ ~aa .l •. , da pazarlık dar ihtfraclan icin 3217<> kilo sıi'rır eti • * * ~uıetıle ıhnleı;ı ıcra kılınacaktıl'. 'fa. · : .. · "' 
· ı· ı .· . t · . ' kapalı zarf uı:.;ıılıle muııakasaya kon· İstanbul levazım eşya ,.e techızat ıp eı lll şar nameı>ını almak Ye pazar. s . . .. . ·I 9·1 - ,. 

b · · 22 10 931 per~mbe lığ·ı ı".,.tirak icin Ye ·m· k · d r.· mu luı. 17 te:;;rınıeh · 1 de ıhale:.ı ya· am arı ıçın - - r . • ~ • _ ' ı nıez ıır a nom. 
1 

• • 
1 

. K . . 
günü saat 16 da aleni münakas.1 ıle a mtiraraatları. (452) (:l.2:ı) P• acagından t~lıp erı~ nsto.?t0nud.1 
balya ipi alınacaktır. Taliplerin ~art· * * * bulunan mezkur komıs) ona muracaat-
na.mesini almak ,.e münakıı..-.aya gir- • Iarı ilan olunur. (381) (2!>14) 
tnek !zere mezkur giln n saatte te· IU. K. O. kıtaat hay\11natı ihtiyacı 

Mustafa Kemal Paşa Belediyesince bir etü makinesi mübayaa 

edileceğinden 20 gUn müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii 

münakasııya vaıo!unmuştur. Talip olanlar tekliflerinin % 7,5 bu

nisbetinde teminah muvakkate ile yevmi ihale olan 25 Teşrinev
vel 931 Pazartesi günü saat 15 de Mustafa Kemal Paşa Beledi· 
ye . Riyasetine müracaat eylemeleri Han olunur. (3079) 
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-Bayvan Sergls 
Dolmabahçede Eski Has ahırlarda 26 

teşrlnevvel Pazartesi saat 14 te 

AÇILACAKTIR ı 
Sergiye at, kısrak, tay, eıek, katır, yavrulu kısrak, inek, boğa, 1 ı 

· dişi manda, manda boğası, koç, koyun kabul olunur. 
Kaydü kabul: 17 teırinenel Cumartesinden 21 teşrinevvel A 

Çarşamba akşamına kadardır. _,,. 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
30 ikinci teşrin 930 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyede iş yap

mağa izinli kılınan ecnebi şirketlerinden Danimarka tabiiyetli (Wetek A· 
nıonim şirketi A. S. Wetek) şirketi bu kere müracaatla TUrkiyedeki faali
yetine nihayet verdiğini bildirmiş ve keyfiyet kanuni hükümlere muvafık 
görülmüş olmakla mezkur şirketle alakası bulunaıtların şirkete ve icabında 
lstanbul mıntakası ticaret müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

1ürh 

lerinrn en 

büyük vazitesi 

nedir 

-

Çocukların1 

O halde derhal 

VE Tutumlu 

Muktesit 

Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

flllftll 

Tütün ınhısarı umumi müdir
liğinden: 

Şartnamesine tevfikan muhtelif eb'alta 60 ton yerli çivi ka
palı zarf usulile sabo alınacaktır. Taliplerin farlnameyi almak 
için b~ gün ve teklif ve teminat mektuplarını vermek üzre de 
31-10-931 cumartesi günü saat 11 de Galatada mubayaat ko-
misyonuna müracaatları. (3143) 

GllmUşane vili\yetl Nafia başmUhen
dlsllğinden: 

Gümüşane vilayeti dahilinde ve Trabzon - Erzurum yolunun 
K6prDbaıı ile Zıgana arasında iki ve Kelkit kazasının Köse ile 
Kelkit arasında birki cem'an ilç adet on iki tonluk Ruslardan 
metrdk harap silindirin tamiri 6750 lira ile 21 - 9 • 931 tarihinden 
ıtibaren 21 gOn müddetle mUnakasaya konul~uftur. Tenzi)lt yap
mak ve fada tafsilat almak iatiyenlerin GümOşane Nafia bqmil
bendialijine miracaatlan i.llD olanur. (2837 ı 

• Kız 
Ve 

erkek lstikl/Jl Lisesi Ley it 
ve 

ne hart 
Jlk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Biltnn ıınıflan mevc~ttur. 
Talebe kaydına devam olunmaktadır. 

Her gün müracaat olunabilir. latiyenlere tarifname gönderilir. 
'l elefon 22534 Istanbul - Şebzadebaşı 

Büyük kıymetli bir Dereke halısı Sandal bedestanında 
teşhir olunuyor 
Istanbul Vlli\yetl 

Kız ve 
Erkek AMELi HAYAT 

Tı·caret ve Lı·san Mekteplerı· iki devredir. Birine~ devre 3 s~ned~r.llk mektep 
mezunlan veya o nııpette tahsıl gorenler alınır. 

ikinci devre iki senedir. Orta mektep mezunları veya birinci ibtisaı ticaret mehtepleri mezunları 
••••••••••• kabul edilir. Tedrisata bqlanmııtır .••••••••••• 

SEYRISEF AIN 
Merkez accntası: Galata köprü başı B. 2362 

Şabe A. 51rlı:ecl M!lhlırdar zade ban 2. 2740 

TRABZON POSTASI 

(KARADENiZ) 15 Teşri

nevvel Pertembe 17 de. mu
tat iskelelerden maada gidiş 

geliş Ünye, Fatsaya ve dö· 
nüıte Of, Sürmeneye de uğrar. 

MERSiN POSTASI 

(ANAFARTA) 16 Teşrinevvel 
cuma 10 da Galata rıhtımın

dan kalkarlar. • • Darllşşafaka müdüriyetinden: 
Mektebe pazarlıkla 1000 adet mendil 

500 adet pamuk fanila 900 çift çorap 
ve 1200 metre Amerikan 1000 metre 
gömlekhk bez ve 60 ton maden kömüı ü 
alınacağından taliplerin şartnameleri al
mak ve nümuneleri görmek üzere her 
giln ve paznrlığ" iştirak için de 21 Teş· 
rinlevvel 931 çarşamba günü saat 10 da 

.Nuruosmaniyede Cemiyeti tedrisiyel lslA
"'fll!'ye e rntıracaatffirt (3154 

, Operatör •-...... 
Or. Akif Tevfik 

Camadan muda 10-17 Yercbatan Or
han B. aparnmanında hastalarını kabul 
eder. Tel. 20327 

Amcliyatlannı beş ıcncdenbcri Sağ
lık Yurdunda ylpar. Akşamlan Bos
tancı Yazmacı S No. 8 hanesindedir. 

• Tel Eren köy: 87 __ .. il 

·Konferans 
Darülfünun emanetinden: 
Tatil münaaebetile Darülfilnun 

ilibiyat fakültesi müderrisleri ta
rafından verilmesi mukarrer kon
feranslardan yedincisi mUderris 
Şefik B. tarafından T eırinievve
lin 15 inci bugüngü perıembe 
giloll verilecektir. Konferansın 
mevzuu "Din felsefesi nedir,, dir. 

Bu konferanslar umuma mah
sus olup ilibiyat fakültesi ders
hanesinde saat 17 dedir. (2183) 

1 ZAYILER 1 
lstanbul ithalat gümrüğünden 

aldığım 561 lira kırk altı kuruşa 
ait 142765 No. h ve 7 - 7 - 931 
tarihli mahsup makbuz senedini 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
evvelkinin hükmü olmanığını ilin 
ederim. (1857) 

S. ve O. Rafael Kamhi 
§ Askeri vesikamı ve nufus 

tezkeremi uyi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. (1853) 

Ilgazlı Omer oğullarından Mustafa . 
oğlu Aziz 306 

Darüşşafaka Miidllr
lilğünden: 

Mektebimiz talebesi için açık müna
kasa ile 350 çift harici, 350 çif dahili 
ve 40 çift hademe kundurası imal etti· 
rilcceğinden şeraldni anlamak istiyenle· 
rin her gün ve münakasaya iştirak ede
ceklerin 28 Teşrinievvel 1931 Çarşamba 
günü saat 9,30 da Nuruosmaniye camii 
mahfilinde Cemiyeti Tcdrisiyc meıkczinc 
müracıatlan. 3230 

Jandarma satın alma komis
yonu riyasetinden: 

15000 Takım kısa kol ve bacaklı çamaşınn kapalı zarfla mO
nakaaası 4-11-931 tarihinde çarpmba günü saat 15 te yapılacak
hr. Şartnameyi görmek ilue her gUn mllnakaaaya ittirak için de 
yevmi mezkürda taliplerin teminatlarile birlikte Gedikpa7ada 
jandarma satın alma komisyonuna milrı.c•atlan. (3177) 

Anadolu ciheti 

ELEKTRiK 
Fiatlannda Tenzilat 

Eski flat: 21,20 kuruş Yeni flat: 19,SO 
0/010 Tenzilat 

Yeni kilovat saat batma 70 para ki aynı mebllğ ile eskisinden 
daha fazla elektrik sarfedebilirıiniz. Bundan batka muayyen 
bir sarfiyattan sonraki kilovat saatleri % 50 tenzillt tabidir. Bu 

hususta daha fazla maliimat almak için 

Telefon : Kacbkay 783 

tt 312 

inanlı Aygır deposu 
müdürlüt?ünderi: 

inanlı aygır de'posu ve inekbaneainde yapılacak 3131 lira 89 
kurut bedeli keşifli buzağlık ve 3338 lira 33 kuruı bedeli keşifli 
hizmet aban münakasalannda verilen fiatlar mutedil ı&rlih;aedi· 
ğinden bir hafta müddetle mfinakasaların temdidine karar veril
miş ·ve 18-10-931 pazar giinQ ibaleai takarrOr etmiıtir. Mnnakasa 
alenidir. Talipler keıif ve ıartnameyi hergün Tekirdai baytar 
mlidürHiğOnde görebilirler. Talip olanların •ı. 1,5 teminatlarile 
birlikte mezktlr günde ıaat on beıte Tekirdağ baytar mDdllrlll· 
ğünde bulunmalan. (3199) 

----VERESiYE----

Tiftik •e Skoç Paltolar 

Muflonlu Krem Trençkotlar 

F antazi ve Spor Kostümler 

Çocuk kostüm ve paltoları 

Halet ve blCS Pardeslller 

lngiliz Kauçuk mUf8mbalar 

Podö Peş Mantolar - Spor Tayorlar 

Kadın erkek örme kazaklar 

Spesial Kostümltıklerden ısmarlama için hususi salon 

Kadın için ıımarlama Manto ve Tayorlar mqbur 
Makasdar iL KARLO tarafından imal olunur. 

Jstanbul Emin&nO K&prlibap No. 15-16 KARAKAŞ Elbi9C 

--• mğaua1111& bu ilim kaip mllracaat eclinil. ••il 
I 


