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Maşallah çalışıyorlar 1 
Darülfünun emini, kanun çıktıktan 50gün 
sonrıı, darülfünunu tckılmiıl ettirmek için 

bir rro}e yap~caldannı söylemişti 
Tam 40 gUn geçti 

Htı!A bir ses, bir hareket yok ! ncaba 
bu istikbııl siırasının hududu nerede ? 

.. 
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Meselesi ile Balkan Ekalliyetler 
gelecek seneki toplantısında 

Ekalliyet meselesi 
Nasıl halledilmeli? 

Balkan devletleri arasındaki akal
liyet meselesi hakkında Yunan baş. 
murahhası M. Pananastasyo tara
fından vaki olan teklif Yıldız konfe
ransının evvelki günkü heyeti umu
miye içtimamda mevzuu bahsolmadı. 
Ihtlmal ki pürüzlü meseleyi konf e· 
ransm Ankarada aktedilecek son iç
timaına tehir etmek temayülü bu 
tarzr harekete saik olmuştur. Bu
nunla beraber er geç bu mesele mev
zuu bahsedilecektir. Ve bu hususta 
muhtelif memleketleri memnun ede
cek bir iesYiye şekli bulunamaz ise 
Balkanlarda hakiki bir bi!lik vücuda 
getirmek mümkün olam•yacaktıtr. 

Fikrimizce Balkanlara ait akalli
ye.tler meselesinde nazarı dikkate 
alınacak mühim bir nokta vardır. Bu 
nokta şudur: Arnavut murahhaslan 
Yugoslayyndn bulunan Arnavut un-
5uru için nkalliyet hukuku istiyorlar. 
l\ezalik Bulgar murahha~ları bir ta
raftan Yunanistnnda, diğe: taraftan 
Yugo lvdayn, nihayet Romanyadald 
Bulgar unsunlnn için ayni suretle 
mctalip dermeyan ediyorlar. 

Si~si komisyonun dün 
verdiği mühim kararlar 

Husust bir komisyon ekalliyetler ve misak 
lşlerlle meşgul olmıya başlıyacak 

Konferans reisi Hasan B. : Verilen karardan bUtUn de· 
lekeler memnundur, mUzakerata atiyen devam edeceAlz 

ve hiç ,uphe yok ki muvaffak da olacaaız, diyor 

Arnavut murahhaslar1 da, k"nferansı akamete uaratmamak 
için verJlen kararları ettiklerini söylUyorlar 

ıerinin alakadar olduğu ve kon· 
fer-nsın ilk günlerinde Arnavut
luk ve Y ogoslaya murahhas 
heyetleri arasında oldukça şid· 
detli bir ihtillfa sebebiyet veren 
akalliyctler mesleıi siyasi komis· 
yonun dünkn toplantısında görll
ınlmüş ve şayanı memnuniyet 
bir neticeye bağJaomışhr. 

içtimada evveli Balkan misa
kı müzakere edilıniş , Balkan 
devletleri arasında bir misak 

.yapılması hakkında geçen seneki 
< Alt tarafı 4 uncü sayıfada) Tahii Balkanlarda bulunan aknlli

y;?tler yalnız Arnavutlara ve Bul- 1 
gıalar münhasır değildir. Buralar~ Konferans reisi Hasan B. 
da 1 ürk unsurlan olduğu gibi diğer 
aknlliyetler de Yardır. Binaenaleyh 
Balkanlarda akal1iyerler meselesi 
meyzuu bahsolunca, akalliyetler na
mına şu veya bu şekilde bir karar 
verilince Bulgarlar ile Arnavutların 
haricinde olan akalllyet unsurlannr 

Liman içinde 
fşllyen Uç vapur ida

resi blrleşınelldlr 

Balkan konferansı komisyon 
larmdan işlerini henüz bitiremi
yenler dün sabah Yıldız sarayın
da tekrar toplanarak çalışmala

rına devam et,mişlerdir. 
Hemen h&th Balkan devlet-

da nazan dikkate almak lllzım gele·ı======?"-======::::a:: 

Şehir komisyonu tetkikabnı 
bitirdi ve raporunu verdi 
Liman dalıilınde vapur işleten 

üç idarenin birlef erek bir elden 
idaresi hakkında tetkikat yap· 
makta olan komisyon işlerini 
l>itirmiş, hazırladığı vaporu bele
diye reis muavini Hamit Beye 

eektir. 
Demek istiyoruz ki Balkanlarda 

akalliyet mesele i Arnavutluk ile Yu
M. Litvinof 

goslavya nras:nda ayn, Bulgaristan Rus hariciye komiser] 
fle Yunanistan, Yugoslav ve Roman- • 
ya arasında aytı ayn halledilecek bir varın şehrlmızde 
mesele değildir. Bu meself'. Balkan· 
larda bulunan biitün milletlere m· •· 
sup almJliyet unsurlannt ihata ede
cek şekilde tetkik edilecek umumf 
bir itilaf ile halledilmelidir. Çünkü 
ancak bu tarzda umumi bir itilaf ile 
qdilane bir neticeye l-anlabilir. 

Sonra Balkanlardaki akalliyetler 
meselesinin böyle umumi bir surette 
bUtün Balkan devletleri arasında 
hep birden görüşülerek halledilme
sinde çok mühim bir fayda daha 
vardır. Bu fayda da a.kallfyetler na.. 
mına dayacı olan memleketlerden ba
'tılan taleplerini hakiksten lüzum
suz ve hnkAnsız der~ede ifrata gö
türmek isterler ise ekseriyetin makin 
mUdahalelerj ile kendileri makuliyet 
hududuna çevrilebilir. 

Akalliyetler meselesinde dikkat e
dilecek esaslı nokta ·muhtelif mem
leketlerde akalliyette olan unsurla
rın medeni haklarrna ve inkişaflan
na mflni olacak setler nrs·1. bunlan 
kaldırmaktır. Fakat ayni zamanda 
bu unsurlr rasında bunların yaşa
dıktan memleketlerin ekseriyetine 
karşı zararlı cereyanlar '°e hareket. 

1 varsa 0 nevi cereyanlan ve hare
k~lerl de bertaraf etme-ktir. Yoks~ 
akallivetlerin hukuku namınn ekserı-

eti ~ahkQm ve mefluç edecek va
;lyetler ihdasına hiç bir ~emleketin 
efkAn umumiyesi rıza gosteremez. 

Balkanlarda akalliyetler mesele
sinin manzarası bundan ibaret oldu
ğuna göre konferans tarfındn bu hu
susta fttiha zedilecek en makul ka
rar şudur: "Balkan devletleri ara~~
da almlliyetler meselesini hal ıçın 
mUşterek bir temas hU!~uliinii temine 

~lrşınak.-n 
~r altm Balkan dtl•letin.in mu-

rahha.slanndan mürekkep bır heyet 
teşkil edflir ve bu heyetin muhtelif 
meınleketlerde mahallen tetkikat 
yapma1rama tmkAn verilirse akalli
ıetlt.r Pl•eleshıin e~_ ~ul ve P.>.llm· 

\1. Lftvlnoftın son resimlerinden blris' 

Duatumuz, Sovyet of.ırası itti
hadı hariciye komiseri M. "Lit
vinof " un yarın Odesadan gele
cek olan Sovyet bandıralı lliç 
vapuru ile şehrimize muvaselat 
edeceği aolaşılmıştır. M. Li
tvinof ayni günün akşamı Anka
raya hareket edecek ve 30 Teş
rinievvel günü şehrimize dönerek 
Ege vapuru ile Tiryesteye gide
cektir. M. Litvinofun bundan 
sonraki seyahat istikameti henüz 
malum değildir. Kendisi Tiryet
den ihtimal Alamanya yolu ile 
Moskovaya dünecektir. 

vermiıtir. Hamit Bey bu rapor 
üzerinde ayrıca tetkikatta bulu
nacak ve rapor belediye reisinin 
de mütaleasmın ilivesinden soı;ra 
tehir meclisine arzadilecektir. 
Komisyon raporunda işletme 
masrafını bile kapatamıyan Haliç 
tlrketinin yakında faaiiyetini tatil 
edeceğini, bu yüzden Haliçin 
söneceğini işaret edecek üç va· 
pur idaresinin birleşmesine kat'i 
ve zaruri ihtiyaç hasıl olduğunu 
bildirmektedir. Şehir meclisinin 
vereceği kararla birlikte rapor 
Ankaraya gönderilecektir. r---- - ....... r ._. 1 

Fransız Başveki-
~.~. ~e~Yorkta 

Botun cıhan sıyasetini alftkadar 
eden, Fransız vekilinin Ne k 
bati bugünlerde neticeleri ~or · seky~

nı verece ·tır. 
M. Lava! Nevyorka . .a. 1 1 ~ 
\'e A 'k c ·· h '<ı:ıl o mu, merı a um ur reisi M. Hover 
le görüşmeve başlamıştır 8 "h" . k • • u mu ım 
~ulA at etrafında gelen haberleri ikin-
cı sayıfamızda bulacııksınız. 

Kıbriste vaziyet 
HenUz mUşevveş 

bulunmaktad1r. 
Bir kısım haberler Ingiliz zırhlıla

rının görünmesile isyanın sükQn bul
duğunu bildirmektedirler. Bir kısım 
haberler de \'aziyetin kararsızlığından 
ve yeni hAdiselerden babsediyorlar. 

.... Tıfsi~nı ~sayı_:~d: o~~sınız 4 
kün tarzı halli kolayca buluna.Jilir. Balkan de\·letlerinin vaziyetlerinf ko
Bununla beraber Balkan devletleri Jaylaştıracağı için her halde faidedeı. 
arasında resmi bir temas vuk"Uundan hali ddildir. 
enel, Yunan ba._.c;murahhası ~L Jla. Fakat unutmamak llizım gelir k"i 
panastasyonun teklifi ,·eçhile, sırf Balkanlarda akalliyet nıeeslesini fi. 
Balkan konf era.nsının hususi teşeb- len haJledecek olan nihayet gene Bal
büsile bir tahkikat da yapılabilir. Bu kan hükumetleridir. 

r~ ~~!~i~ ~ .A&UK 

Konferansın Misakı 
müzakere edilecek 

Gazi köprüsünün inşası 
için faaliyete geçiliyor 

Ankaradan kambiyo müsaadesi geldi 
-------· 

MuhittlnB. Ankarada Istanbulun mllstakbel 
pllAm ve imarı projesi üzerinde vekAleUe 

temas edecek 

Hallçten lstanbulun ve Karaköy k6prUsUnUn g5rUnDtD 
Vali ve belediye reisi muhittin şube müdürleri teşyi etmitlerdir. 

B. refakatinde fen heyeti mü- Muhittin B. Ankarada latanbal 
dürü Ziya B. olduğu halde dün şehrinin müstakbel planı ve ev-
akıam Ankaraya gitmiştir. Mu- velce hazırlanan imar projeli 
bittin Beyi belediye reisi mua· hakkında dahiliye vekiletile te-
vinleri Hamit ve Nuri Beylerle r Aıt tarafı 4 üncü sayıfada l 

932 bütçesindeki ta
sarruf ne kadar ? 

Bu miktar 15 - 20 milyon değil . 4 - 5 
milyon lira arasındadır 

Ankara, 24 (Yakıt) - 9::12 bütçesinde 15 - 20 milyon liralık bir tasar
ruf temin edileceği hakkında hükfımet mahafiline atfedilen kanaatte bir de
ğişiklik hissolunuyor. 932 büt~si geçen sene.kinden 4 - 5 milyon az ve 
mütevazin olarak meclise \'erilecektir. 

Bütçenin ge~en seneki büt~eyc )akın olması geçen fe,~kalfıdf' içtimada 
meclisin kabul ettiği yeni vergi kanun larile tahsil edilen varidat yekt\nu
nun henüz tesbitine imkfrn olmamasından ileri gelmektedir. Maamafih 
tesbitten sonra varidatta tenezzül ol aca.k olursa bütçe, encümende tadil 
edilerek tasarruf temin olunacaktır. 

l\lemur maaşlarından yapılack tasarruf için şimdilik bir karar verit ..... 
diği gibi salfıhiyettar zevatm ifadesine göre bu da varidat anln:.ıldıktan soa• 
ra düşünülecektir. 

:Maliye vekaletinin 931 bütçesinde matbanlann tevhidi, hükumet devairl 
için bir sigorta şirketinin ihdası, inhisar satış 'e muhafaz atcşkilitlanam 

tevhidi gibi yaptığı temenniler tetl.ik edilmiş ve buna nazarnn kanun l&
yihaları ihzanna başlanmı:. tır. 

[ Edebiyatımız Ve Okuyanlar ! ] 

Eşberle rübap kahına varllmaz 
iki eserdir ! 
- ----------

Maarif müdürü Haydar Beyle müIAkat 
- Yetimeye kitap 1 

Diye, elinde yıpranmış, sararmış, 
bir istida taşıyan boynu snnh kıran
ta bir adam .. Kızcağızını san'at nıek
teplcrfnden birine yazdırtmak için 
yah·aran çarşaflı bir anne .. Her han
gi bir köyün hocalığını istiyer. sol
gun yüzlü bir delikanlı.. Gördüğü i· 
yilikten dolayı arzı şükrunrı gelen 
genç bir muallim hanım .. 

İstida, imza, istida, imza .. \"e .. da
kikada bir telefon çalıyor •• 

l\laarif müdürü Haydar Ileyin: 
- En hafif günüm! 
Dediği, işte böyle bir günd iir:. 

"' "' "' 
Odaya girdiğim zaman, Haydar 

Bey, hin türlü meşguliyeti ara ında 
bir gazeteci arkadaşa, ılk mekteplere Haydar B. 
bu sene vaki olan tehacümUn sebep-! kuz on sene evvel istikHi.Umlsl Jlaa. 
lerlnf anlatıyordu- nı)or, sulhe ye bilnetice refW. • 

Haıdar bere nazaranı tundan do- ,,. (Lütfen aa11ıtagı se••ı. 
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ısta M. La val , Amerika da 
piyas__ ih i a onuşmaya başladı 

Şiddetli buhran devam ediyor Bazı haber eregöre Versay muahedesinin yeniden tetkiki 
Bir tUccar, inhisar id resi fiyatlar1 nlsbeten yUk eltebillr, gevşemiştir' fakat •• lazımdır' deniyor 

fakat alım şe linin tarzı itibarile zUrra, ezilmekten K b t k" 0 • t d . b"r kısım Ne\'"'Ork, 2.~ (A.A) _ 1\1. J.,a\'al hedesinin yeniden tetkiki zaruri kt dl ı rı~ a ı , .. ııye e aır ı ., 
kurtulamıyaca ır, yor membalardnn gelen haherlcrt> göre fe,·kalilde samimi bir surette karşı- duğunu işaretle demiştir ki: 

Yarın ofiste mühim Jr toplanma var hüktimet vazi)ete Mkim bulunmak- lanmı~tır. Tayyareler, vapurlar - Bu muahedenin ist~nse de 

Son günler zarfında tütün piya
sası görülmemiş bir şekilde düşmii · 
tür. hmir ve ha,·alisinde, alal·adar 
makamlara gelen malOmata güre fi. 
atlar )arı yanya düşüı.tiır. Üdc
mi§te 120 kuruşa satılma.kın olan tü· 
tün şimdi 60 kuruşa müşteri buh.ma
maktadır. Bu buhrana tütün kum. 
panyalarının aralnrmda yaptıktan 
anlaşmanın sebep oldu ru dn bildiri}. 
mektcdir. 

Bu ene f evkaladc d<>rc«:i!de fazla 
mahsul alan zürra i e, tütün kum. 
panyalarmm fiat kınnak husu un. 
dakl bu ittifakı yüzünden deh)etli 
zararlar ve müşkülata mnruz kalı:tış
tır. 

ödemiş mıntakasındn bu ene 2,5 
milyon kilo tütiln istihsal edilmi tir. 
Bunun bir milyon dört yüz bin kilo
sunu kompanyalar satın almıştır. Fi· 
ati 120 kuruştan acan kumpanyalar 
nihayet hunu 60 kuruşa kadar indir· 
mi ]erdir. 

Çeşmede ise tütünUn kilo u GO 
kurutşan da aşağı düşmuştür. 

Aydın n "Çine'' de 1:- ,·aı.iyet a:;-
nidir. Aydının bir nahiyesinde hir 
kumpanya ancak on iki on beş bin 
kilo kadar tütün satışı almı~tl!". Kum· 
Jtpanyanın ,·erdiği para maliyet fi. 
atından bile dü:.üktlir. 

Yaziyetln \ahametini r;(iren ma
halli ticaret odalrı liıntle alfıkndnr 

makamlara miirnc:ant ederek. ziirra
ın düştüğü feci hali anlatmışlar ve 
acele tedbirler alınma ı lüzumunu 
bildirrnişlerclir. 

Izmirde bulunan Halk fırka ı U· 

mumt kfttibi Recep B. de tütiin piyn a 
smdaki huhranla ehemmiyetli suret
~ meşgul olmaktadır. 

ihr cat ofisi 
İhracat ofo imiz tütün vaziyetini 

çok yakından tahip etmektec1ir. nu 
'hususta bazı tedbirler de düşünmüş· 
tür. Bu mesele etrn!mda esaslı ka
rarlnr alınmak üzere yarın komite 
nıUhint bir içtima yapacak \0e ,·aziyeti 
tetkik edecektir. 

Diln temas ettiğimiz makamlnnnl 
ifadelerine göre, plya. :ıdaki buhra
na sebep olan en mühim iki amil var· 
drr. Ecnebi rnübayaat kumpanya. 
ıan birle_şmişlerdir. Ve, tütiin inht
sıt.n henüz fnaliyete g~memiştir. 
Karsı1amnda rakip bulam!yan ecnebi 
kum)panyaları, fiatı en kliçUk ?ındde 
fndirebilmektc müşkülfıt çekmemek· 

adete kavuşuyorduk .. Bitip tükenmez 
harpler yüzünden senelerce karısının 
hasretini taşıyan erkekler terhis olu
nuyorlar, evlerine dönüyorlardı .. 
Gençler, zaferin ve istlklfılin verdiği 
neşe içinde evleniyorlar, yU\a kuru. 
yorlardı •• Şimdi, mekteplere tehac~~ 
eden küçükler, o mes'ut, 0 f eyızlı 
gUnlerin çoculdarıydı •• 

Doğru bir göriiş değil mi 

- - tadır. Telfış ,·e endi~ bile ortadan karşılama merasim!.~e iştirak etmiş· tenmcse de yeniden tetldk \'e tadil 
tedirler. kalkmı§tır. Birkaç lngiliz zırhlı· ]erdir. M. La\'al ogleden sonrn ya- dileceği aşikardır. Müttefikler .4 

Gene nlftkadnr zevat inhisar ida- !:'I Kıbrısa gitmiştir. Sahillerin r- -- --- _....... ~ mnnyanın tamirat borcunu iptal . 
· · ··1 b. 1 1 k ı r t"ıklen· takdirde müttefiklerin birbı re ının mu )Ryaata ır an ene ıaş- mühim bir kısmına asker çı ·artı mı , Tehıı·kede olan. me-

l ·ı · da.k" b h •• ü ı· d Ierine olan harp borrlarıııdan va aması e pıyasa ı u ranın on ne asker getiren ycc ı tayyare e yere t 1 k :r • 

gcçilebileei?ğini ileri ·ürnıektedirler. inmi~tlr. Asilerle i yan muharriklerin denlye ~ , YO S8 geçmelerine taraftar olmamak i~J 
inhisar idaresi ne diyor? den beş kişi yakalanııra'" T.nrn.al,aya kapitalızm ıni? bir ehep göremiyorum. Bu muah 

• • '"d"' ı· La k 1 1 b denin kovdugwu bau şartlar devam e Dün tütün inhısarı umumı mu u gönderil mi ır. rnn -~)ne a •ı rum. Vıışington:ı giden Fr:ınsız aşve· ., d 
ı·ü Behçet beyle görüştük. Ikh~et be· Qrtodoks pcskposu da bır harp gemı· kili i\l. Lımıl ·en'orka murac::alntında ti! çe Avrupada teslihatm fahdit e 
yin mütalea ına göre. fiat düşkünlü· 5 ine götürülmiiştür. b"r nutuk ~öylemiŞ. bu nutukta: ''i'>le· lcceğini ümit etmiyorum. 
ğünUn en mühim bir amili, hu seneki thtilfıl hareketinin ge,·şrmesinin dcnlyct ~lemi tehlikededir, bu cehli· Lavalln cevabı 
istihsal fazlalığıdır. Ve inhisar ida. sebebi harp gemilerinin görünmesi ke\'i bertaraf etmek için FranEa Ame- Nevyork, 24 (A.A.) - M. Borelt 
resi faaliyete geçmiş bulunmaktadır. oJmustur. Vaziyet kararsız olmakla rik·a ile teşriki mesai etmeye hazırdır.,, nin sözlerine karşı l\f. Laval iıl1 

Diğer taraftan, tütün tüccarları beraber salaha doğru gitmeldedir. demiş. Bizim bildiğimiz ve gördüğü · tarikile demi tir ki: "Ben Vaşingt 
da buhrandan fazla surette müte<'s- Kahireden gelen haberlere göre, mUz şudur ki mr!den·yet Aleminden na l\f. Boreh ile münakaşaya giriŞ 
sir olmuşlnrdır. GörüştUğümüz bir bir takım yell\enlilerin lmcnk olarak cvel tehlıkcdc olan şey bu Alemin ka· mek vahut Versay muahedesini 
tUtlin tliccnnnm rnütalcasına göre. Yunan adalarından fübrı n mitral· pitalizm sistemidir. Bu sistem .~~tlsad! yenide-n tetkiki meselesini görüşıtt 
tütün zürraının istlh nl ettiği tütün- vöz ,.e silah taşıdrkları görülnıliş- cihan buhranının istilzam etti~~ yenı için gelmedim.,. 
)eri iyi bir fiatla starla bilmesi için an. tür. Asilerin lngiltereden bilhassa şerait ile uyuşm.ıık yolunu blrgun ev- MUIA kat etrafında tahminler 

h · h l icap et . . bazı 1 . l"r ı·opar- \•el tutm:ızsa bılahare ya;):ıcağı fedn- t 
cak arıçte mn reç aram i • vergılere daır imt )aZ.. '. :. 1 kArlıkların faydası olmı}acnktır. BütUn Bir Ameıikan gazetesi mülakn • 
mektedir. Tüccar diyor ld: mıya ç&lışmıyn de\'am edeccklcrı soy., cihan Vaşlngtona giden Fransız Uaş- tan sonra Amerika ile Fransa aras~: 

- inhisar idare inin bir nn cv\'el leniyor. 330 bin kişiden ibaret b~lu·I vekili ile Amerlka reisi cümhuru M. da mali sahada daha sıkı bir meS811 
rnübayaat başlaması düşltün olan nan \'e 70 tıini nıii lümaıı olan hıb·, Hoover'in verecekleri kararı bekliyor. iştirak temin etmek \'e Almanynnı~ 
fiatları nispeten yükseltebilir, fakat rıs halkının harekete !~tirak <'den 'l., - -- -- - tamirat tediyatı husu.:;undaki kabili' 
mübayaat ş~klinin tarzı itibarile kısmı 2;; bindir. Buntnı ın mühim nında bir fen müşaviri ile heyaz sara yetini ve kudretini tetkik etmek üze: 
zUrra ezilmekten kurtulanuyacaktır. kı mı 913 te ''e Yunan ordus~nda ya giderek M. Hoon!rle miilakat Y·•P· re beyenlmilcl bir koınit~ teşkiliI11 
Bu sene mahsulfitın nı~fı zürraın e· Balkan harbine iştirak cclenlerdır. mıştır. Müliikatta yalnıı i'rl. Sinıon mümkün kılmak ncticelermi hasıl t' 

Undc kalmağa mahl(Qmılur. Lcfkoşede başhyan lm1·ıı:ııld .kların la bir tercüman hazır bulunmuş· deceği fikrinde bulunmaktadır. 
Zürraın düştüğü feci Ynziyetin a· adanın diğer şehirlerine siray~t etti· fır. Mifüıkattan sonra nt'şrcclilen rrs· İngiliz rnahafili l\f. Lavnlin se)'1l' 

mili sadece tütUn alan kunıpanyala. ği birçok yangınlar da çıktıgı po· i bi •~hrğde M La\"ll ile Hoo· bati hakkında büyük hlr ihtiyatkıil"' 
• d "' i el ~ 1 .· b·ı m r K" ı . ' rın birlcşmelerj değildir, Bur.da bii· lisin taşlan ıgı :resm n.re et ın '· verin iktısadi ,-aziyet noktai nazarın· lık gö termektedirlcr. 

tün dünya buhranının tesirini ara· sıldığı aynı haberler ara.,ındndır:. dan bütün dtin)ayı eki hc.linc bir Laval&n sözleri 
malıyız. 

l\Iesel:"l e\'vclce mahsullin 
onunu alan Amerika bu seJ1e 
yüzde beşini mübayna crliyor. 

Lefkoşeden gelen lınhcrlere gore, an enci kavuşturmak ~in Amcdkun Ncvyotk belediye rei inin hoş gel: 
yiizde tayyare ile gelen kerlc~ Mısır P~~ n- \·e Fransa hllliOmetleri tarafından diniz demeJnc mul<al)ele ecıen .11' 
ancak de Ye tayyare ı\uvv~tlerındcn a) ı ıl· takip edilec~k siya: e lıaklmıda gö· LaYal. olmama ının mali buhrand~ 

mış l:"tO ki ilik bir kıt'adır. lsya.!1 ·· mü oldukları bildirilmiştir. Bu ·~cılr oJnrn.masının F •aıt!!!dtrrrn 
hareketini~ başında dol\to~ Zannatı:; ;~bliğ; göre bu husu tn bil· to.:vis(' :~en eri tasnrrufu sem1elerine 11!: 

r 1 ile Rasidıs bulunınak:-t~du. suret·ı bulunm""'' ı'stendig~ine \'e bu fetm"ı" Ye l<'ransız milletinin bu ,·aıı Dün Istanbul borsasında ran \ 1 k t aQI ~ c-
lngiliz mü tem e a na7.ırına ge- . t• h kk da bazı ~artlar ·vetinden hill tlfade _ Anup.nda. _Heg··~. ı~.06 olark açılm·ş Ye bu fiatta kn· · a 1 .. r a tes,·ıye sure ı a ın .,. .J • .... 

1 tanbul bor asında 

lince, Kıbrıstn şaY nı ce..,su "' •1 •1 .• sürüldüğüne dair haberler asıl· nrnnya te Is edccegl endı~esını gol 
him bir takım kargnşalıklnr olmuş a ~ e~ Fransa ile Amerika arn ında tcre.nlerln hu fikirlerinin gülün~ <': 

panmıştır. 

Dünkü muamele miktarı dört mil· 
yon 6i:l bin franktır. 

İngiliz lirası 82.3,5 tc 
824,> kapanımıştıt. 

da hükumetin vaziyete Mldm bulun· sız ır. y · n "k at bil· dug-unu Eo··.vl"mistir. Bu arada de ' il . 1 ihtilflf yoktur. egane 1•• " • 
a~ılmış ve Buğunu, en el işe cd ecek hır şey o - tU dünyayı yen.iden irnaı·a \'e can· miştir ki: 

rnadığını öylemlştlr. Re mi bir tEh· n t f te ebbüslerin iter· _ Fransa ulhpen·erdlr. AncPi' 

lsterllngin dUşmesl ebeplerl 
Ofis, isterlin lirasının sukutu ü

zerine ecnebi memleket?erlnde ittihaz 
olunan karar \'e tedbirleri lJir sirkü
ler halinde hazırlnma.ktarlır. Ofi~. 
vücude getirilecek bu sirküleri 1 k· 
trsat ye ticaret rnüdürlUlderine, tica. 
ret ,.e sanayi oclalarına. ticaret bor
salarına ve sair ticaret müe scseleri
ne gönderecektir. 

amsunda ihracat 
Samsun mmta.kasındn son hnftn 

zarfında muhtelif ecnebj memlclu~tle· 
re lOG,518 kilo tütiln \'e 1996 sandık 
yumurta ihraç edilmiştir. 

muhakkaktır. Halit Zlyaı•ın <Solgun 
demet) (Mai ve Siyah) ı ne ho tur? .. 
Sonra, Hüseyin Rahmi Reyin (Mü· 
rebbiyc) i ne kadar kunetli bir eser· 
dirL Mehmet Hauf Beyin (Eylül) Ü· 

nU de pek heyenirim .• Yenilerden Re· 
şat Nuri bey en <:ok sevdiğim mu
harrirdir. 

(Çnlıkuşu) ve (Ye il gere) roman
Jnrını tekrar tekrar okudum .. 

Lakin .. evet lakin .. işte lm kadar .• 
Bundan sonra meşguliyetimin vü 'at 
ve kesretinden okumıyn lrnkiın bula
madım bir tiirlii ... ,, 

Çin -J pon meseles 
Akvam mech lnfn kararını 

kabul etmiyorlar 
Cenevredn bildirildiğine gcire 

Akvam mccli inin son ic_:tlmaındn Ç.in, 
Japon ihtilflfından mUtevellit \'a· 
ziyet şu ekild~ taayyün etmiştir: 

"Çin hUk6meti. Cemiyeti AkYanı 
mecli!:;f tnrnfından tanzim edilen lrn
rar ~uretinl knbul etnıi tir. .Tapon 
hllkOmeti mecli in teklif <'ttiği karar 
suretine itiraz etmiş \'e bir mukabll 
proje vermiştir. Çin rnilmess!li bunaı 

ba 1 da ın Jandırılmı.ya m u bir 
11 ]iğe göre i yanın ınc a n n 1 ın· ,ft vfü suretite faydalı "mnİ\'et \'e selfımetin zıma" 

ı · ti 1 d n hir eme 1 
"' " • • ı· Bu katı Yunanistann ilhakın ıs yen er e. . h kette bulunmıya mUşterek bir altına alınmasını ıs ıyoruz. . e• 

ı,açı vardır ki burılar \'aziyete hal~ım z:;;n bulmaktır. Ye mUe es taahhütlerle tekeffül 
olmak fırsatını elden lmçırmı lar ır. ' özl rl dilmelidir. Amerika ne Fransan~~ 

Memur maaşları ve 
yeni sene bütçesi 
Jornaldoryan gazetesi dünkü 

başmakalesinde t 931 senesi büt
çesinin varidatı tahmin edilen 
dereceyi bulmadığmdan, 1932 
ıenesi bütçesinin varidat. on beş 
yirmi milyon lira noksan hesap 
olunacağından bchsederek mu· 
vazene temin etmek üzere mesa
rifi de on beş, yirmi milyon lira 
tenzil etmek lazım geleceğ:ni 
mevzuubahs ediyor ve bundan 
dolayı memur maaşlarından ten
zillt yapmak zaruri olduğunu 
ileri sürerek 11 Devlet varidatının 
azalmasını mucip olan iktısadi 
buhran aynı zamanda eşya. fiyat
larının ve tabii olarak hayat 
pahalılığının tenzilini mucip ol
duğundan memur maatların~a 
tenl<ihat yapmak nispeten bugu~ 
d:ıha ziyade kolaylaşmıştır. " dı-
yor. 

mukabil projeyi kabul etmemiştir.,, 
Japonyanm teklif c-ttfği bu nıul,a

bil projede 1\lnnçurinin japoıılar ta· 
tarafmdan tahliyesini Mn.,~uridel<i Ja 
pon taban ının seH\mt'tinı tfmln ede
cek birçok e a lı prenslpln hakkında 
Çin ile Japonya arasında tahli)eclen 
C\"\'el bir anlaşma ,,{icuda getirilme· 
sine talik edilmektedir. 

"Resmi Japon mahafiHnin Akvam 
meclisinin kararını hayrt'tle karşıla· 
dığı blldirllmektedir.,. 

M. Boreh nln rlki ır.csalsinden u· 

'

r 1 t 2.1 (A A ) - M. Boreh gittikçe artan teş 
aş ng on, • • . 1 nmalıdtr. 

Fransız gazetecilerine Yersny mua- mıtvnr o u 

Recep B.in Manisada halkla ~asbühali 
Recep Bey, Mantsada halkın ihtiyaçlarını 

kendilerinden dinledi 
Manisadan bildirildiğine göre 

oraya varan fırka katibi umumisi 
Recep bey halkla bir haobuhalde 
bulunmu tur. 

Hazırundan ilk dafa birisi Mn
n•sa için bir stadyoma olan lüzu
ma işaret etmiştir. Recep bey, 
şimdilik Ankara ve istanbulda 
bir stadyom yapılmasının derpiş 
edildiğini peyderpey diğer vilii· 
yetlerde de stndyomlar İDfBSıoa 
çalışacağını ıöylemiştir. 

Bir l<öy muhtarı milli emlakten 
köy halkına tevzi edilen ve bir 
kısmı işlemiyen vaziyette olan. ~ra 
zinin taksitlerinin ahiren tahsılıne 
kalkışıldığını söylemiştir. Recep 
bey, köylü arkadaşa vali beye 
müracaat etmesini tavsiye et
miştir. 

Bundan sonra avukat Sabri 8., 
memlekette halkın liyıkile tenvir 
edilmediğini, meb'uslardan baıı-
Jarmın halkla ve köylü ile layıl<ile 
alakadar olmadığını, müteakip 
intihsplarda, bir meb'us ~:.ımze.d! 
yerine iki namzet g6sterılmes~nı 
söylemiş, Recep B. halkın Iayıkıle 
tenviri için fırkanın icap eden 
tertibatı aldı2mı ve mcb'sların 

intihap dairelerinde~i tetkikleri· 

ne dair bu ıene raporlar vere• 

ceklerini, bir yerine iki namzet 
iraesi usu1Unün ecnebi memle· 
ketlerde hiç bir fırka tarafından 
tatbik edilmediğini, memleket 

menafii aliyesi namına bir nam· 
ıet gösterilmesinin t\!rcıh olun· 
duğunu beyan etmittir. • 

Bundan sonra bahis kıredı 
kooperatiflerine intikal etmiş, 
bu mevzu etrafında uzun uzadıya 
hasbıh~lde bulunulmuştur. . 

Badehu hasbuhal tütün zer'ı· 
yatının tahdidi meselesine intikal 
etmiş Recep bey, tütün zer'iya• 
tında~ fazla kaıanç mülahaıasile 
rençberlerden sarfı nazar tütUn 
zer'iyatının esnafa, hatta memur· 
lara kadar gittini, istihsalin, 
ihtiyaçtan çok fazla olduğunu 

beyan ederek t_üt~n i~hisarm~.~ 
bütçe müsaadesı nıspetınde mu 
bayaa taleplerini isaf ctmeğe 
çalışacağının tabii bulunduğunu 
illtve etmiştir. 

Manisada çok iyi intıba]ar 
bırakan Recep bey dünkü trenle 
intihap dairesine hareket etmiştir. 



:;;::::~!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!~~~~=====::~~~~==~======~============== 3 -V AKIT 25 Teşrinevvel 1931~ 
~Ti il 1 

1 Ba b e r l e r 1 1 JCümhu~i~et hayra• 1ııf~ltlı1~•'1'1I L ___ G __ l_D __ l~D-------~~o-ar~üı~ıu~nun~d~a~: __ _._ mımıİı~ı1:rhazır· :::::---- . 
--ı ------:_ 

Ziya GUkalp Adliyede: Bir mektep susuz ! Ünümüzdeki perşembe gOnft 1926 teşrinievveliniın ~~İ ~ö.rdün- Karısını ve üvey Bir irfan müessesemizde yUz· lslAh lstemlyen mil- Cümhuriyet bayramımıza tesadnf 
CÜ günü sabaha karşı Turli fıkır ha- d derrı·sıer var mı? etmektedı·r. Bu itibarla bu büyük yatı en bUyüık ada:mlanndan birini oğlunu vurana am lerce vatan çocuıu susuz 

kaybe-ttl. Zfya GUkalp beş sene ev- bırakılıyor Evvefüi günkü akş_am gaz~- bayramımızın fevkalade surette 
veı dün yaşıyanlar arurndan tarihin DUn alır cezada yeni bir da· içinde mühim bir kısmı leyli telerindenbiri Darülfünun mu- tesidi ıçın şehrimizde ya• 
ebediyetılne göçtü. Ziyanın Ulümil lis- vanın rUyetlne ba,ıandı olmak fizere bine yakın vatan derriılerinden bir kı~mının Da- pılan hazırlıklar çok ilerlemiıtir. 
ti~nden senelr geçtikçe onun şahsiy- lstanbul ağar ceza mahkeme- çocuğunun tahsil ettiği lstanbul rülfonunun ıslahına taraftar ol- Ankaradaki büyük geçit resmine 
yetini zirvesinden uzaklaşılan bir oya. sinde, dün yeni hazı dava)ann erkek liseıinin bu büyük merke2i madıklarını yazıyor, dolayısile de ı d k • ·ı 
.. an, d-.-. tepesini seyreder gibi gö- istanbuldan iştira' e ece ızcı er • iS6... rüyetine başlanmıştır. ı·rfan mu··essesesı'nı'n muslukların- üd · l · ·k· kııma ayrıldık- k A k ha aket riiyoruz. Her gün biraz daha kaba- m errıs erm ı ı yarın a •am n araya r Bu davalardan biri, Salime · b b h Y 

rryor. biraz daha yükseliyor. Ebe- da uzun zamanlardanberı su u- larını kaydediyordu. DRn, u u· edeceklerdir. Evelce işaret etti· 
isminde bir hanımla og· tu F uadın k d D Jf.. · · M a m 

diyi anlamak içln fani olmak la21m. lunmama ta ve ihtiyat su epo· susta arü unun emını u - gw imiz gibi şehrimizdeki geçit ve 
_, •· ek · · · k JA Hayri efendi aleyhindeki dava- d k d h R · B b. h · ·nıı·ze 

Zirve,,. gorm ıçın ovaya ınme a- ların a i su a artık arcanmış, mer aşıt ., ır mu arrırı kebul resimlerine ait proğram• Olduğu -'bi larıdır. Hayri efendi, karısı olan f d·ı · b ı ld w dem· t' k. 
znn 

5
' • sar e ı mıt u unmakta 0 ugu- ış ır ı: Jar da temamile hazırlanmıştır. 

Ziya her şeyden evvel iyi insand.ı. Salime hanımla övey oğlu Fuadi, nu öğrendik. - .. Bu yazıyı ben de kemali Dün vilayetten bildirilen resmi 
En büyük makam, en büyük kuvvet öldürmek kastile yaralamakla Bu hale bir nihayet vermesi eıefle okudum. Herşeyden evvel k b I • 
onu bir an için fazlından uzaklaş. maznundur. Karısını ekmek bı- Duülfünunun ıslahı için bükü- proğrama göre a u reımı saat 

için her türlü müracaatlarda bu- d k b kt k k b,.•e tırsmadı. Birçokları için o hala fa- "·ı dJl d k' ır. metin bir kanun hazırladıgw ını o uz uçu an on ır -:r 
f k ld . F~ . çagı e, on urt yaşın 8 1 

uvey Iunulmuş ve nihayet dOn ak,am k d d d cektı"r 
ziletin se en 

8 ır. aııletsizler 0
• oğlunu saldırma ile birçok y~rle- ki k düşünmek kafidir. Kanunun bi .. · 8 ar evam e e • 

nu gördilkı;e ~fenksi r.iirmüş g-ihi çocu ar ellerini yıkayaca su laAfına hareket tasanurunda olan istanbulda bulunan meb'uılarla rinden yaralamıştır. b 1 k l · t 
ürkecekler. Salime hanım; vak'ayı şöyle u amıyaca Taziyete ge mı' er· hiçbir müderris tasavvur edile- ,evveli olordu kumandam paşa 

Zlyanrn ölümü, Tilrklyede a~ılan anhltıyor: dir I t mez.. v.e erkin ve ümerayı askeriye 
yepyeni felsefenin en kudretli, en - Gece uyurken, kalktı. Ben- Hükumet veya belediye s an- Bu haber asıl ve hakikatten merasime iştirak edecekler aonra 
sistemli e erinf \·erece1l"i hir ~ağda k? bul su tesisatını satan alacaktır tamamen uzaktır. J • k tler yarıda kalması demektir. zı.va ... ·a ge- de uyandım. 11 

Ne yapaca ,, diğer memur ar ve tır e 
J d. b k d Ek k t veya almıyacaktır. Vaziyet ne d J t t"pte kabul linci.re kadra felsefe ... ·i bir ne,·i saf- ıye a ıyor um. me ene- d Bir Yunan profesörü program a yazı ı er ı 

J d b ld h b olursa olıun, bunun karşısın a d sata ve bir nevi malUmat toplamak lcesin en ıçağı a ı, emen a- h l 1 d edile~kler ir. 
manasına alırlardı. Sistem kurın;b na tfo~ru geldi. Sol l<oJumdan bir şirketin yüzlerce vatan çocu- şe r m Z e Ecnebi devletler konsoloıJan 
mo,·affak olan yegane adamrmız Zi- ya~ a!adr. Vurdu. Bıçak üzerimde ğunun sıhhatini tehlikeye !ıoy- Şehrimize Yunan darülfiidunu ög" leden' sonra OD beşten OD al• 

d ld k h kk d ? O.. diö4mize hukuku siyasiye profesörü M. ya idi. kıvrı~dı. Sonra duvar an sa ır· ma a ı mı ır ğren a· tıya kad'ar kabul edileceklerdir. Z 1 d 1 •• ı b'r ter SYolos gelmi• ve dün sabah i~·anrn ölümü, Türk ye e yen mayı aldı, oğlum Fuade i!st üste göre muesseıeye ge en 1 - ., Saat 
00 

birde başhyacak ıeçlt 
ilim cereyanının sektelenmesi denıt'k- sapladı. kos memuru ellerı'nı· ugv uşturarak Darülfünuna giderek bir konfe- d d 

· r Y t k·ııh resmi Beyazıt mey anın a yapı• ti. Ziyanın derin bir ''ulrnfüı mal. - Sebep nedir? tuhaf bir likayitlikle "Ne yapa• rans vermış ır. unaD eş ı 
ı d x. t ll 1 k d ~ esasiyesi üzerinde verdigıv • bu Jacakhr zemes ni faq·, lpııl, eme n ur ugu - Efendim, övey oğlunu ev- Jım efendim su yok 1,, demiş... • 

mtk.ıpet ilim telakkisi est>r! tanıamlan- de istem.vordu. Ben ise alıkoy· Suıaz sıhhat korulllanın imkanı konferansta talebeler ve bazı p-
0
-li-.

8
-
1
-e-··. --------d d kaldı Zh 1 nı· J mu·· derrisler hazır bulunmu•lar, ma an rarı a · ' :a m:u e n, mak ıstiyordum. Bundan dolayı • k f · Y 

hayatm. ruhun ,.e mefkurC'leri mHs· olmadığına göre terkos şır e ını Mitat B. de profesörün sözlerin Muradiye yangınında' .. 
het nimle • mfispet ölrii iJP tabi:ıtın ço!< l·azgındı. Hatta bir gün vatan çocuklarının sıhhatine dik· Türkçeye çe•irmiştir. M. Svolo-
hudutları icinde tclıtkltf edllece~ine ''b,en s'zi nasıl ayıracağımı bili- kat ve itinaya hangi makam sun konferansı çok alaka uyan-
kani idi. Ye "11 h.anaatile o. nıemle· rim!,, demişti. mecbur edecektir? Soruyoruz. dırmıştır. 
ketin ,.e muhasırlarınm araAında yep- Hayri efendi iıticvabında, ken-
Yeni bir insan ve repyeni bir terk;p. disinin 4, 7, 9, yaşlarında Uç 
çı kafa olarak meydana c;ıkmıştı. çocuk babası olduğur.u, karııın-

Ziyanın ge-tirdijti fikir, felcef e. 
ilim cereyanıdır ki hi\lil 'J'iirk fikriya- dan dört nyC:ır ayn yaşadığını 
tının l'n berral;. en mo'lcrn Emfluısı· söyledi ve vak 'a}'a gelince, şöyle 
nı ~ş!dl etmektedir. His..:ediyorum dedi: 
ki Ziya gen~liğin lmfasıııclald ebedi· 
yette yaşıyor. 

• • • 
Ztya Gö!.<alp mPrhttmun \'C!fatı S"· 

neı devriresi mUnas~b .. tiJe zmirdf' 
Rdeblvat cemiyetinde hn'!'ün Ziya 
Gökal~in hayntı. 1'ürklii.< yolündak: 
ralışması hakkında hir konf~r.ın'.I; 'e· 
tileralc ,.e cıiirl<'''i n1 ı·ı- ·ıcnJ,tır. 

Servet Yesari Bey 
Dünldi ak~am gueteler Bey

oğlu noteri Servet Y csari Beyin 
sucu Ali Ef. isminde birisi ile 
aralarında çıkan bir kavga ne
ticeıinde ağırca yaralandığını ya
zıyorlardı. 

Don bu haber üzerine tahkikat 
yaphk. Memnuniyetle öğrendiği· 
mize glSre yaralanan Servet Y csa· 
ri B. değil lstanbul c'ördfincü ro
teri memurlarmdan Servet Eey 
iırninde bir zattır. Hadisenin 
Se"et Y eaari B. ile biç bir ala

- Hiç birşey hatırla mı) orum. 
Ne yapt1 ğımı bilmiyorum. 

Şahitler dinlenilaı, ıonra maz· 
t:.ut ifadesin~iıl bir iddianın 
tahkiki için muhakeme, kaldı. 
Mahl<emede mliddei umumilik, 
maznu ıun tev:dfini istemiş, mah· 
keme' bu cihetin ıonradan dü
şi:niilmesini kararlaıtırmıştır. 

Türbeyi açmak 
iffet Hanıma Uç •Y ceza ve• 

rlldl ve ceza tecll olundu 
Edirnekapı civarındaki Kemal 

efendi türbesini ıiyaretçilere aç
mak suretile bu huıuıtaki kanun 
ahkAmına muhalif hareket ettiği 
kaydile muhakeme edilen eski 
türbedar iffet hanımm muhake· 
meıi bitmiştir. Istanbul ağır ceza 
mahkemesi, kendis:ne üç ay ceza 

tayin, ancak evnlce mahkümi· 

yeti olmadığından bu cezayı tecil 
etmittir. 

Polls Faik Ef. aleyhlndekl 
katil davaaı 

kası yoktur. 
&E2L 1!!32 ilL Cenberlita,ta bir ~ece mey~ 

• -- t w:::::ı:z:z ....... 
Sesil Kolomp ! 

Yazan: Jacques La Ouerche Nakleden: fa. 

'Jt .. • '· 1 ' ' ': ••• • l 1 
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_ Dinleyiniz, dedi, M. Dütrfyöye \'el itiraf etmediğine müt&-ssirdi: 

gidip size söylediklerimi anlatınız. _ Şüphesiz, diye dü<::iinüyordu. 
zannedersem o size en çok yardım e-

1 

Bu su retle kendisini tehdit eden teh. 
debiJir. likeden onu korumuş olacakırm. 

_ Sizi de tekrar gelip görmekJi- Andrenin ıiyaretj üzerint> ilk ha-
ğime müsaade eder misiniz, bana yar- reketi gidip Sesili görmek oldu. Fa· 
ctım eder misiniz'! kat ~8ilin Flomallar yanında çalış

- Nay hay .. Fa.kat benim yardı- tığıını ahcak al<şıtm dönece~ini dü-
mım ne olabilir ki.. • ştindü .. Oraya gidemezdi. Beklemeli 

_ Evet amma, SUzan 3ndece gelıp Hizımdı. Fnkat bu intizar onu muaz. 
afzi gördü .. Yalnız sizi.. zep ediyordu. Andreye: 

Sesil Süzanın ayrılışından d~ydu- - Dinleyiniz, d~i, onu hulmak lfı. 
fu hissi kablelvukuu söylemedı. Zn· zım .. Yalnız başımıza bir ~ey vapama
valh kızın kendisinden ebediyen u- yız. Söylediğiniz sebeplerdt>n dolayı 
zaklaştığına emin idi. polise müracaat edemeyiz .. !=:izin Pa-

Ertesi gün Andre fabrikaya gitti. riste olduğunuzu biliyor, gelip de 

Piyere olanı biteni anlattı. Plyer: görmek ı~temiyor.. Bu feci .. Fakat 
_ Nuıl dedi matmaZ'!l J{olomb bunlı yapahilmektedir, poli~ bunn ka

onu ıönaü~ de adresini almamış mı? nşmaz .. Fakat hususi polisler var ... 
Olur ttY dtğtl.. Andre: 

SUzanı giirmiyeli Piyerin aşkı git- - Hiç de aklıma aelmerniıti .. 
•.u.:_ hUırüYordu. Ona bunu daha ev· Dedi 

Irak sefiri 

fçin işten bile değildr. Herı.ı mes'uli- geldi. Kız kardeşını aramakla n1e~· etmış .•• 
Yeti de yok .• Tesadilf, son rrilnlerde guldür. Evinden adresi bn·akmadan _ Bu arkada~rn isminI ve adresini 
böyle bir hususi polis bana i~ teklif taşınmış. Benim de bir ıtrrynt fab- rica ederim. 
etti. Yeni teş~kk_ül etıniş hır njans.. rikam \'ardır, orada da çalışıyordu. Brcrnn bu suali pek acele ile sor. 

Bunları surlıyerek Andreye bir Brevan sordu: muştu. Acalesini tamir için: 
kağıt uzattı. Kağıdın U7.erinde dal<· - lsmi nedir? - Affedersiniz, dedi, fakat sizi 
tilo ile şu satırlar Yardı: _Matmazel Suzan Darfö". 

J tahkikata çekmek vaziyetindeyim. Ta. Hususi polis acentcm 
BREVAN 

Her türlü talıarriyat 
Emniyet - Sii rat 

Andre, bu (sirküler) i okurlu: 
- Bir tecriibe edelim, dedi. 
Fakat sesinde bir teredrlüt vardr. 

ı;;uzan hakkındaki şüphell'rini bir po· 
lise :ridip söylemek ona pek güç ge· 
liyordu. 

Piyer, hazr emirler verdikten son· 
ra, lff boratva ra gitti, döndü, geldi 
ve: 

- GldeblJlriz. 
dedi. 
Brevan pofüı mUt-ss~si. fyi tefA 

tiş edilmişti. Kendilerine iyi bir te
sir yaptıı. MUdOr. kendlierlnf nususi 
yazıhanesinde kabul etmf~tl. Pirt!r, 
nkft geçirmeden meseTe,-ı rınlattı: 

- lıte, dedi, Mllyl CAndreıf) 

Polis memuru onlaı·a şüpheli şüp
heli baktı, fakat emniyetini derhal 
iktiısat etti. 

- Sizde bir fotoğrafı vaı n~ı? 
Andre cebinden bir fotl'grnf ~ıka

rıp \'erdi: 

- Bu, dedi, dört senelik bil' re· 
simdir. 

Piyer fotoğrafı tetkik etti'den 
sonra: 

- Fakat, dedi, tamamen benzi· 
yor, hiç defi,memiş. 

Brevan bir kağıda not tutmıya 
başhyarak: 

- Biraz şeklini tarif eder misiniz. 
yüzünü, gözlerinin rengini? 

\·erilen Ce\'&pları yazdı, sonra sor-
du: 

- Paris ve hatta Fransayr terket
tiğine dair bir fikriniz var mı? 

- Hayır, dalıa 4Yt 

bit, bir iz bulabilmek i~in esaslı şey. 
Jeri bllmekliğim lazım oldufunu tak· 
dir ~ersiniz. 

- Evet •. lsmi matmaz~l Se.;ll Kf>o 
1omp, Falgiya sokak. 

- Biliyorsunuz ki Pariste birisini 
bulmak kolay değildir. F.ikat sizi 

memnun etmek için bütün gayretimle 
çalışacağımı nddiyorunı. 

Piyer cebinden sek defterini çıka• 
raı·ak: 

- Alelhesap bir şey ister misiniz! 
Diye sordu. Brevan ihmalkar bir 

tavırla: 

- Usuldendir, dedi, ,inıdllfk biıa 
frank kati. 

Andre bir hareket yapmada11, Pt. 
yer, çtıki imula)'JP veı·mitll bfte. 
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r BUrUk sabarsızhkla beklenen muazzam film bu akşam Gazi köprüsünün in

şası için faaliyete 
geçiliyor 

1 Greta Garbonun Hususi Ha~atı ] 
.MAJIK sinemasında . 

ilk dala olarak başhyor. 

Taç Deviren Jeneral "Cilbert tanıdığım erkek-[ Ust tarafı l inci s:ıyıfad:ı J 

Muhteşem mizansenli bir şaheserdir. 

mas edecektir. Bundan başka 
otobüs imtiyazının belediyeye 
verilmesi hususunda da alaka
dar makamlar nezdinde te

lerin en mükemmelidir,, 
~ Mttmessnı: John Barrymore, ıebbüsatta bulunacaktır. Muhittin Cilbertle bir film ~evlreceg" imizi işitmek 

Siy asi komisyonu11 dün 
verdiği mühim kararlar 

B. hareket etmeden bir saat ev- Y 
vel Ankaradan bir telgraf almış- benim daima hoşuma gider 
tır. Bunda Gazi köprüsü için Yazan : Rilla P. Palmborg 

kambiyo müsadeıi Yerildiği ve - 4 -
belediyenin köprüyü inşa için Fakat öyle zannediyorum! daya kaçtıklarını Ye orada hemen ef· 

[Üst tarafı l inci sayıfadaJ 
Atina konferansı tarafından ve
rilen kararın teyidine karar ve
rilmiştir. 

Teklifler üzerinde tetkikatta 
bulunmak üzere hususi bir ko
misyon teşkili kararlaştırılmıştır. 

Bu komisyonun ihzar edeceği 
proje gelecek balkan konferan
sında müzakere edilecektir. Hu
susi komisyon akalliyetler me
selesini de tetkik edecektir. 

Diğer kararlar 

v~m edeceğiz. Ve hiç ~üphe yok 
ki muvaff_ak da olacağız. 

Ben bılhassa bir noktaya işa
ret etmek isterim. G3zetelerin 
neşı'İ~atma bakılırsa ortLda yal
nız hır akalliyetler meselesi var
mış gibi bir şekil hasıl oluyor. 
Herkeste öyle bir intiba bıralnnak 
ra~lrş~ır. Siyası, iktısadi, fikri, 
~ç~ımaı birçok mesailin de halli 
ıçın geceli güzdüzlü sarfı mesai 
ediyoruz. Bütün murahlıctslar a
rasında ve bütün bu me~ailer a-

derhal faaliyete geçmesi bildi- ki: Cilbert tanıdığım e!"keklerin en lendiklerini yazıyordu. 
rilmektedir. Muhittin B. bu ha- mükemmelidir. Huylu bir adanı. Son- Herkes: "lmkanı yok. Dedi. Cil· 
ber üzerine muavin Hamit Beyle ra heyecanlı! Zaman oluyor: Söz. belt, Garboclan ba:;;ka kimseyi almaz.,, 
bu mesele hakkında uzun uza- lerini bitmiyecek sanıyorsunuz.,, Gar Fakat Con, Ina ile resmen evlen· 

d 
.. K ba, burada gülümsedi. "Anıa; ben hu- mi.§ti. Nevdaya gitme)i niçill 

ıya görüşmuştür. ambiyo mü- nu sevi'l·orum. Con Cilbertlt•. h"ır fı"lm 1 saadesi derhal bir tezkere ile J tercih etti~ini sordular. Con: Gittik 
daimi encümene bildirecek ve çevireceğimizi işitmek daima hoşuma Dedi. Çünkü Holivutta mahalli kanu· 

gider. O, büyük bir san'afüar. Oy- na göre evlenmeden önce üç gün bek· 
encümen bazı tetkikatı müteakip nadığımı·•, zaman: Beni bütu··n varlı- 1 • -" · k ı 1 ' ememız lazım geliyordu. Ve biz beı-· 
şır et Ye grup ar arasında bir mü- ğımla siirüklü ... ·or. Bizim için, stiid- · 

k k M 
J Iıyemezdik.,, 

na asa aça tır. ünakasa ilim yo, temsil yok. Biz yaşıyoruz.,. Gazeteler derhal işe başladılar• 
Türkçe ve bütün ecnebi mem- Bana kahrsa: Greta Garl:onun Con Bir muhabir, bir tayyare tuttu. Ve 
leketlerin gazetelerile neşr ve Cilberte dair, VU7.uha en yakın dü - Garboda, bu haberin uyandıracağı tt' 
ilin edilecek, bUtün ecnebi mem- şünceleri bunlardır. siri öğrenmek üzere Katalina adasınıı. 
Jeketlerdeki şirketlerin münaka- Garbo, Hamlet kıyafetlle gitti. 

T oplanbda verilen 
kara.rlar şunlardır: 

rasında en samimi bir hüsnii ni
yet hüküm sünnektedir. Akal-

yeni 1. ıyetler meselesi halline uğraştı- saya iştirak edebilmeleri için baloya niçin gitti ? Garbo Cllbertin evlendlQlnl 
münakasa müddeti uzun bırakı Garbo, sözlü filmlerin fam ba-.la· gazeteciden öOrendl 

- 1 Yakında toplanacak olan 
terki teslibat konferansının müı 
bet bir neticeye varması için 
konferans namına temennilerde 
bulunulması. 

2 - Daha eYvelce de karar 
verildiği gibi, Balkan memleket
leri arasındaki muallak mesailin 
hallini ve Balkan birliği tesav· 
vurunun kuvveden file çıkarılma
sını temin için alikadar altı 

devlet hariciye nazırlarının her 
sene Balkan konferanslarından 
ıonra konferansın toplandığı 
tehirde taplanmalarmı temenni 
etmek. 

3 - Misak projesi hazırlana
rak tatbik edilinceye kadar her 
hangi bir ihtilafa manı olmak 
için Balkan devletleri arasında 
uzlaştırma ve hakem muahede
leri yapılması temennisi. ,, 

Siyasi komisyonun bütün karar
ları akalliyetler meselesi de da
hil olduğu halde, ittifakla veril
miştir. Bu komisyon ruzname
sindeki bntün meselelerin tetki
kini bitirdiğinden faaliyetine niha
yet vermiştir. Alınan kararlar 
konferansın yarın Ankarada 
toplanacak olan umumi heyetinin 
tasvibine arıedilecektir. 

Konferans reisinin mUhlm 
beyan ati 

. İstanbul, 24 (A.A. )- Akal
lıyetler meselesi münase betile ba
zı heyeti murahhasalar aarsında 
zuhur eden ihtilaflardan bahis o
lara~ ga_zcteler~e ~öıillen neşri
yat uzenne vazıyetı anl:ımak jçin 
kendisine müracaat eden Anado
ul ajansı muhabirine konferans 
reisi Hasan bey şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"Konseyin bir içtimamda Ar
navutluk delekeleri ile Yugoslav
ya murahhasları arasında. akalli
yetler meselesi etrafında cereyan 
eden hararetli münak~alara ha
iz olmadığı şiddette bir mahiyet 
atfedildiğini gördüm. Herkesin 
bildiği gibi akalliyetler meselesi 
her tarafı temin edecek bir neti
cei halle bağlanması kolay kolay 
kabil olmryan bir mevzudur. 
Konferansı nbu meseleyi en iyi 
bir çalei halle isal için her vası: 
tadan, her fırsattan istifade et
miye çalışacağı da şüphesizdir. 
Bu hararetli bünaka.c:;alar netice
sinde şimdilik varıl~n sureti hal
ler bütün delegeleri ınemnun 
etmiye kafi gelmiştir. 

Müzakeratımıza atiyen de de-

.. 

ğımız yüzlerce mesailderı hiridir. 
Şüphesiz onların mühitnlcrinden
dir. 
Fakat hepsinin ikinci, 3 üncü s::ıf 

lara atacak bir mahiyeti haiz
addolunamaz.,, 
Arnavut mnrahhasının sözlerJ 

Arnavut murahhaslo.l'ından 
M. Leonida F açi demiştir ki 

- İçtimada bir komisyon te§
kiline karar verildi. Bu komis
yon gelecek Balkan konferansı 
ba§la.mazdan üç ay evel misak 
projesi ile birlikte akalliyetlerin 
himayesi için de bir esas hazır· 
lanuş bulunacaktır. 

Yugoslav murahhas heyetile 
aramızdaki ihtilaf teferruatta 
değil esastadır. Biz Yugoslav• 
yadaki arnavutların hiç olmazsa 
bir insan gibi yafıyahilecekleri 
hayat ıeraitinin temin edilmesi
ni istiyoruz. Bu haklı talebimiz 
kabul edildiği takdirde bütün 
itilafları tereddütsüz imzalıya
cağız. Siyasi komisyonun yu· 
karıda bahsettiğim kararını, Yu· 

lacaktır. dığı bir zamana isabet eden ls\·cç yol- Garbo, günlerden beri gazete yil· 
OtobUscUlerde bir heyet culuğundan döndüğü gün, bir davetle zü görmemişti. Hatta Con Cilbertiflı 

gönderiyorlar karşılandı. Beverly Hills otelinde bir Ina CJaire'le sevişmeye başladığıJlr 
Diğer taraftan Mubittin Beyin maskeli balo veriliyordu. Bütün ar- bile bilmiyordu. Gretayla. Con, kswgli 

Ankaraya gittiğini haber alan tistler. bu baloda bulunacaktt. etmişler ve Greta onunla. bir daha g& 
otobüscülerde geç vakit topla- Fikir, nedense, Garboya fıma gö- rüşmemeye karar vermişti. 
narak Ankaraya bir heyet gön- rünmedi. Ye geceleyin, bütün ornda Ga7.eteci, Garboyla . huluşmnktıı 
derilmeıi meselesi etrafında mü- bulunanlar; Hamlet kıyafetinde gel- güçlük çekmedi. Kız, ,·apurun güvel"' 

miş uzun boylu delikanlının kim ol· tesinde öyle rahat ve nıüsterihti Jcff 
zakeratta bulunrnuşlardır. Bele- duğunu öğrenmeye çalıstılar. 
d

. · t b"" · · l k - Bir gazetecinin, günün birinde çıkli' 
ıyenın o o us ımtıyazını a ma Genrler ve "ÜZeller arasında ta- ı - 1

· 3 " • ge ecegini hiç aklından bile geçirntr 
istemesi otobüscüleri hayli tela- nınmak. ızrn dolaşmak, kendi ·ine da- yordu. 
şa düşürmüştür. Bunlar seçecek- ir dedi kodular yapan insanlaı·1a ko· Muhabir, Con Cilbertin evlenmes~ 
leri bir heyeti Ankaraya gönde- nuşmak (İnsanlar ki; onunla küçük ni yazan gazeteyi Garboya uzattı. 
recekler ve yüksek makamat bir miikaleme fırsatı olsun geçirmek Garbo aldı. Okudu. Muhabire bu zaJı· 
nezdinde teşebbüsatta bulunarak için deli olurlar) onların arasında meti i~in teşekkür etti. Cilbertin me6' 
imtiyazın belediyeye verilmeme- mahzun Danimarkalıyı tem~iJ etmek ut oluşuna sevindiğini söyledi (') 
sini istiyeceklerdir. , İsveçli kızın hoşuna gitmiş olnrnlr· sonra döndü. Yürüdü. 

Muhittin B. Ankareda bir haf- dır. Garbo. Con Cilbertin evJenmeSfl' 
ta kadar kalacaktır. Balo bittikten sonra birçok kim- beraber uyanan meraktan nefretlrı1 

r, selcr; ses!'liz, esrarengiz Bamletlc ko- rağmen gazeteler, Con Cilbertin, Gre-
nuştuk1arınr rok fYi hatrrladı1ar. Fa· ta Garboyu alaatmış ına ımı a.,.;; M İ L Y Q N kat iş i~~n geçmişti. neler, neler yazmadrlar. 
Katatlna adasında fllm çekiş Gartio tamamlle val"ur 

goslavyadaki arnavutlarıu vazi· .. ~ .... , 

P E Ş İ N O E Bundan birkaç gün sonra .3tüd;yo. ~a amak istiyor 
Greta Garbonun otuz kişi ile berabtr Garbo Beverly Hills otelinden ~· 
Katalina adası civarında demirlemiş kıp başlı başına bir evde oturmar
ahşap bir vapurda bir filmin bazı sah- karar verdi. O zamana k,1dar hep dıı.· 
nelerini çekec~ğini iltm etti. ire kiralamıştı. Ev idare etmekte bit 

yetini düzeltmiyeceğini bildiğimiz ~===========~~ 
halde kabul etmemiz konferansı 
akamete uğratmak fik\·inclc ol· 
madığımızı bütün aleme göster
mek için kabul ettik. Dört bu
çuk asırdan beri münasebette 
bulunduğumuz Türkiyenin bu 
ıehrinde toplaann konferansın 
akamete uğraması bizi çok mü
teessir edecekti. Gelecek sene
ye kadar bekliyeceğiz. Fertler 
ölür fakat milletler ölmez. Yu
goslavyadaki amavutlar da bir 
sene daha bekliyeceklerdir.,, 

Gene Arnavut murahhasla· 
rından Bedri hey Peyani de §U 
mütaleadadır: 

- Bize BallCan konferansını 
hezimete uğratmak arzusu asla 
isnat edilemez. Netekim son 
teklifi kabul etmekle hüsnü ni· 
yetimizin ve samimi düşüncele· 
rimizin yeni bir delilini göster
miş olduk.,, 

Bulgar baş murahhasının 
kanaatı 

Akalliyetler meselesi etrafın· 
da verilen son karar hal<kmda 
mütaleası sorulan Bulgar ha§· 
murahhası M. Zakazof da kısa· 

Yalan yazmanın da 
bir derecesi vardır ı 
Mahut Şikago Tribun gazete• 
sinin bir uydur"'a haberi daha 
M~hut "Şikago Tribün,, gaze

teıinin Londra oıuhabiri yeni bir 
haber daha uydurmuştur. Bu ha-
bere göre Madam Mucurus Bey 
samında birile yüksek san'ata 
mensup dokuz Türk hanımı Lon
dradan Nevyorka müteveccihen 
hareket etmiştir. Bazıları Ame-
rikada din hayatını tetkik etmişi 
Bu hanımların verdikleri malu
mata göre Türkiyede garphlaş
ma ceryanından sonra dini mez
hepler zafa uğramış, ve Hris
tiyanlık intişara· baılamış! 

Bu hanımların teşkil ettikleri 
heyette iki Katolik, iki Protes-
tan ve beş sabık müılüman 
varmış! 

Bunlar Amerika Darülfünun
larını da ziyaret ederek dini ki
tapların tercümelerini yapmaya 
çalışacaklarmış! 

ca demiştir ki: 
"- Evet, mesele halledildi. Teşekkür 

Fakat kağıt üzerinde ••• ,, Gazetemizin on beşinci yıl 
iktisat komisyonunda dönümünQ tebrik eden Cumhu-
lktııat komisyonu da dün riyet ve Milliyet refiklerimizle, di-

toplanmış, Balkanlar al"asında ğer rüfekamıza ve telgraf, tele-

Katalina adasına Los Angelos li- mektep çocuğu kadar da beceriksit· 
mnnından vapurla iki saatte gidilir. dl amma; yabancılardan uzak kalntlJ• 
Deniz filmlerinden çoğu bu peri diya- yı temin ettikçe bunu dUşünemezdi· 
rına benziyen adada, o kıvılcımlı sn· -Bitmedi---------]arda, o güzel koyda alınır. (*) Con Cübert belki nıcs'uttıı. Fff 

Bu yolculuk, Garboaun hoşuna kat; çok sürmeden lna Clair'i evırııJe 
gitti. Uzun tahta maS3nın etrafına yalnız bırakıp kendi başına ayn bif 
sıralanıp yemek yeniyordu. Garbo, yerde yaşamasına bakılırsa; Nwyof" 
meclisin neşesiydi. Sonra, fimde giy- kun bu meşlıur tiyatro aktrisi, ürnll 
diği beyaz pantalonu ve jilesilc gemi- edilen rcfa/ıı bulmamıstı. lna cıaif 
yi ta makine dairesine kadar dolaşı- şö/ırctini biraz da koc~ile sinemad' 
yordu. paylaşmak istiyordu. Bu da olmayı1" 

Sahne aralarında derhal deniz ca /na Ncvyorka, Brodveye diindü. 
kostümünü giyer, bir kayık indidr, Derken sözlü filmler çıktı. Bunurı' 
gemiden bir hayli açılır ve uzun za- la beraber Holivut acıklı bir hakikat' 
man görünmezdi. O kadar ki vapur- le karşılaştı. Cilbertin sesi, mikro' 
clakiler endise etmeye başlnrlarch. fondan bir çocuğunki kadr.ır ince, çat• 
Bir köpek balığına rasgelmek, !>ılğul- lak geliyordu. Buna mukabil Nee' 
mak vardı. Fakat bir de bakardınız: yorktan derlıal gelen lnn Clair ıöı• 
Şen ve gülümsiyerek bir yandan çıka· lü filmlerle büyük muvaffakıyet kil' 

gelirdi. 
Adanm a~ıklarında demirliyen ge· 

zandı. 
Cilberti eski mevküne güçlükle gl' 

tirebüdUer. 
NM<11 

mi, ona harici alemi tamamen unut
turmuştu. Sahile çıkmak istemiyor
du. 

Bu sıralar; Con Cilhertin inn ~===========ı 
Claire'Ie gezip tozduğu znmanlardı.,Q' J 
N~hayet bir sabah Holivut, hayretııı ~ 11rolPfllA.-
içınde kaldı! ....--r--1'...JJ 

Gazeteler, Con Cilhertin bu yenil\\. • {/ 
genç kızla beraber tayyare ile Neva· 

Baş döndUrilcU Valsleri ••• Muhteşem dekorlar1... Fevkallde 
mevzuu •• MUkemmel musikisi olan muazzam bir operet 

Prenses Emriniz hububat ticareti için milli ofisler fon ve mektupla veya yurdumu
ve bunlara merbut hususi hubu· za bizzat gelerek bu tebriklere 
bat borsaları teşkil edilmesi hu- iştirak eden lütufkar karilerimi· 
sosunda evvelce izhar edilen tah ze teşekkür ederiz. IHRE 
minin tekrarını kararla~tırmış· ( HOHEIT BEFIEHLT) 
tır. Komisyon ayrıca tütün me· Orta Asyada renkli madenler Filminin Fransızca kopyası 
selesi için bir rapor ha'?ırlamış· Son günlerde Orta Asyada yapı- Lllian Harvey ve Henry Garat 
t lan nrziyyyat tetkikatı neticesinde Ka 
ır. h . d . ve Almanca kopyası: 

Umumt heyet bugUn toplanıyor ramazara aYalisin e zengın renkli 
Konferans umumi heyeti bu madenlerin mevcudiyeti anlaşılmış- Kate Von Nagy ve Wllly Frltsch 

P E Ş I• N D E gün toplanacaktır. Ruznamede tır. tarafından temsil ve Çarşamba akşamından itibaren 
fikri yakınlaşma ve iktısat ko· Yapılan he.cıaba nazaran Sovyet M 1 k't f Elh 'd fll ~ 'l miıyonlan raporlarının ınüzake- arazisinde mevcut bakır ve kur;;;unun e e e rHHSIZCH a m ra a mHnCH 

MiLYON 

;::::::;_========~ [De\·amı 6 ıncı strıfnda] yüzde 30 ile ~inkonun yüzde on beşi ..._. _________ irae edilecektlr. :J 
.l ~ ~"a.fülg bulwuu:or.. 
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cu ...... ~a yıf ası2S Teşrine~eı 
Sabun 
Üyun{arı 

Tayyare 

Bk hafta eV'·el toplu iğnelerle bir 
zeka. oyunu yazmıştık. Bugiin de his
.ıtin yaıulmasmı gösteren pek eğlence
li bir oyundan bahsedeceğiz. 

Oyuna iştirak etmeyi arzu edenler 
salondan çıkmaya mecburdurlar. On-

1 Geçen haftaki bilmecemiz ı 

K 

•K~ç· 
K !A ,R 11 Ş 

K IA R !A iY EI L 
8 1Ç 1 1 IY A 1N ı 
•ıB;Ş E iN '1111 
B•lllL ••• 

Oyun kağıtları 
Neye yarar? 
Boş zamanlarınızda. kendi kendi- 1 

nize eğlenmek istiyor musunuz? oı 
halde eski oyun kağıtlanru atmayı
mz. Eğer bunların içinde kirlileri 
varsa, ya lastikle, yahut, ekmek içi 
ile temizlenir. ArkaJarmda,ki renkle
re göre takım takım yapılır. Mesela: 

f Şen Fıkralar 

Hesap dersinde 
Hoca hanım talebesine anlatıyor

du: 
- Bir cinsten olmıyan şeyler bir 

araya getirilip cemedilem~z. Meseıa.: 
İki öküz ile sekiz patlıcanı cemede
yiz. 

Tankların 
Ceddi 

1914 senesinde ilan edilip 1918 se
nesine kadar devam eden Ye dünya 
milletlerini boğazlaşmaya götüren. 
büyük harp zamanında yeni ve müt. 
hiş bir muharebe aleti icat edil'llişti. 

lar dışarıda beklerlerken içeride ha- Müsabakamın hızananlara verile-
zırlık yapılır. k 

Pembeleri bir tarafa, mavileri bir ta
rafa. 

Talebeden biri dedi ki: 
- Ederiz Hoca hanrm? 
- Ne diyorsun? Pekala iki öküz 

Bu, zrrhlı, büyük ve çok kuvvetli 
otomobil gibi bir araba idi. Ova, de· 
meyip gidiyor, önüne ne rasgelirse 
mahvediyordu. Topu, mitralyozu da 
vardı. Mütareke zamanında JngiJiz. 
ler, gôya Türkleri korkutacaklar di
ye, İstanbul caddelerinde bunlardan 
birini langur lungur gczdirmişlerdi. 

Bu müthiş arabalara tank ismi veril
diğini biliyorsunuz. 

ce takdir varakalarının posla üe görı 
Yere üstüste iki kalınca kitap ko- derümesi ban karışıklıklara sebep ol

nur, bunların üzerine d<' uzun ve kuy. maktadır. Bunun için §ehirdeki ka· 
vetli bir tahta yerleştiril İl'. Tahtanın rüerimi.zin ya bizzat klarelıaneden 
iki ucunda iki kişi bulunacaktır. Bu- almalarını yalıut bir vasıta ile aldır
nun üzerine binecek olar.ın arkasına malarrnı rica ederiz. Bunun için pa
gelmek üzere bir sandalye konar:ık, zartesi günü saat ikiden iiç buçuğa 
buna da elinde bir kitap tutan biri kadar miiracaat edilmelidir. 
binecektir. Gönderilen hal verakalanna bil-

Böyle kağıtlannız olduktan sonra 
türlü türlü kutular J,;andiJler, kafes-

' ler kulübeler, köşkler, hatta apartl-
manlar yapabilirsiniz. Hem kağıdı 
yapıştırmaya da lüzunt yok. Hayır, 

hayır zamk, kola filan kullanmıya-

ile sekiz patlıcanı cemedersek ne 
olur? 

- Gene sekiz öküz olur. 
- Nasıl? 

- Nasıl olacak, hepsi bir araya 
gelince öküzler patlıcanları yerler 
gene sekiz öküz kalır. 

Niçin meşhur olmuş 
Bu hazırlıklar yapıldıktan sonra• mece kuponunu koymak lazımdır. Ak

oyu~u idare eden dışanya çıkacak, si halde muteber o0lrmyacaktır. 
bek1ıyenlerden birinin gözlerini men· ---------------
dil ile güzelce bağlayıp elinden tuta
rak salona getirecek ve tahtanın üze
rine bindirip şu talimatı verecektir: 

Tarih dersinde mua1Jirn derse çı
kardığı bir talebeye sordu: 

- Kristof Kolomb niçin meşhur 
oldu? 

- Dikkat et, tayyareye bindin. 
Şimdi harekete başlıyacak. Korkma
mak için omuzlarımdan tut. naşın 
tavana temas edince hemen atla. 

Tahtanın iki yanında bulunanlar 
motör gürültüsünü taklit eJcrek tah
tayı iki tarafa doğru biraz hızlıca ha
reket ettirecekler, aym zamanda o
yunu idare eden - ki bıyyareye bin
miş olanın elleri omuzlarında bulu
nuyor - yavaş yavaş iğ'necek, san
dalye üzerinde duran da elindeki ki
tabı, tayyarede olanm bairna değdire
cektir. 

Kitap başına değer değmez, id:ıre 
eden atla diye bağıracak. o da atlayı
vererek. 

Artrk gözlerini açar ve ne kadar 
yükseğe çıktığım sorarsınız. Muhak
-ka~ hissi aldanmış, cidden yükseldi
ğine inanmıştır. Hatta oyun arasmda 
dikkat ederseniz yüzünün sarardığı
nı bile göreceksiniz. Bundan sonra, 
dışanda bekliyenlere, snasile aynı o
run yapılır. 

Şimdi hissin neden aldandığı da 
söyliyelim: 

Motör sesi, tahtanın hareketi yal· 
nız başına büyük bir şey temin et· 
mez; fakat o hareket ve o seda ile be
raber oyunu idare edenin yavaş ya
vaş iğihnesi, gözü bağlı olana yüksel· 
ınek hissini verir. Sandalye üzerinde 
duranın elindeki kitabı da onun başı 
üzerine koyuvermesi tavıına temas 
ettiğini z:ınnettirir. 

Eğer bu, biraz da safraf bir tabia
te ma1ik ise deniz tutnıuş gibi midesi 
"de bulanır. 

- -

Yeni bilmecemiz 

(Künrük avezli deyer yatıhan ridü
veza) 

Cümlesinde her kelime<leki harf
lerin yerlerini değiştirerek munta
zam hiT mısra vücuda getiriniz. 

1888 in 
Yarısı 
Bazan, herhangi birsebe'ple dal

gm gördüğümüz bir arkadaşımıza: 
- Ya.hu, ne düşünüyorsun? Binin 

yarısı beş yüz eder. Diyoruz. 
Doğru amma, bunu herkes bilir. 

Bini ikiye böldünüz mü, beş yüzü bu
lursunuz. Herkesin bildii!;~ bir şeyi, 
bir marifetmiş diye söylemekte ma
na var mı? Asıl marifet kimsenin bil
mediğini ve hatta aklının almadığrnı 
söylemektir. Öyle ki işitenler birden
bire pek anlıyamasınlar. Anlry:ıma
dıktan başka itiraza bile kalkışsınlar. 
Mesela! Bundan sonra dalgın gördü
ğümüz bir arkadaşa, pekaia diyebili
riz: 

hm: 
yapılacağını 

Evvela basit bir kutudan başhya
hm. Masa üzeı·ine zait şeklinde üst. 
üste iki oyun kağıdr koyunuz. Altta 
olan kağıdın kenarlarını üsttekinin 
üzerine kmrınız. (Şekil 1) Sonra bu
nu ayınrsınız şekil 2 de olduğu gibi 
bükülmüş bir kağıdınız olur. Bu ke
narları zaviyei kaime olarak düzelti· 
ı:ıiz (Şekil 3), Böyle altı kağıt hazır
landrktan sonra, yapıştırmaya lüzum 
görmeden, bir kutu yapılabilir. 

Kağıtlardan birini nıasa üzerine 
koyunuz; daha iki tane alıp kıvırık· 
ları bu kağıdın altına gelmek üzere, 
her iki tarafına, diklemesine yerleş
tirirsiniz (Şekil 4). Sonra yan taraf· 
lara da (Şekil 5) te görüldüğii gibi 
iki kağıt konacak. Nihayet üst tarafı 
kalıyor, değil mi? PeRftla, buraya d;ı 
yedinci şeki1de oJduğu gibi son Uğıt 
da Yerleşiverir. Böylece birbirine gi
rift olmuş altı kağıttan bir kutu ra· 

- Yahu, ne düşünüyorsun rns in Pılabilir. Bir dantla zamk kullanma-
yarısı yüz eder. dığınız halde, elinize alınca dağılma· 

Ne o şaştınız mı? Hemen kalemi dığını görürsünÜZ• 
alıp hesap ediyorsunuz. Jnanmadınız Gene bu tarzda birçok şeyler yap
galiba ! Ne çıktı yaptrğımz hesapta? mak kabildir. Bunları da sırasile an-
94 mü? Hah hah hah! .. Ayol 0 mek- latacağrz. 
tep hesabı! Onu kim bilmez ki? Ya, işte bu suretle boş zaınanlannızr 
ben size demedim mi, birden anlaşı- hem eğlenceli, hem istifadeli bir su
Jamryacak, hatta itiraz edilecek lıfr rette geçirmiş olursunuz. 
şey söyleııne1i diye? ~ke~. n~d~i~n:=;=iz~b:==u=;l~d~u~n;u;z=gı=7:.b,;;;i;;;,an=l=a=t=ıv=e=r=irs=i-I 

Kristof Kolombun y1.1murtasın1 bi- nız. 

liyorsunuz değil mi? Hani onun bir I~e, bakın ne kadar kolay. 
ucu üzerinde durdurabileceğine kim- Y kse · uz se n sekiZi büyük rakamla 
senin aklı ermemişti, hem tecrübe et- yazarsmm 188; sonra tanı ortasından 
tikleri halde muvaffak da olamamış- kesersiniz alt tarafında (lOO) üst ta· 
lardı. rafında da (100) kalır. 

Şimdi ben söyleyiverlrsemı Demek ki 188 in Yarısı yüz eder-
- . Bunu ben de bilirim. m· Ed · 

- Kitaplara yazıldığı için, efen· 
dim. 

- Pek iyi, niçin kitaplara yazıldı? 
- Meşhur olduğu için efendim. 

BUrçler 
Çocuk pek fazla okumamış olan 

babasına soruyordu: 
- Bey baba, bugün mı..allim bey 

bize burçları anlattı, bir ikisinin ismi
ni yazdırdı, bize de birkaç tane daha 
yazmamızı söyledi. Bir iki burç söy
leyin de yazayım. 

Adamcağız müşkül bir mevkide 
kaldı. Burcun ne demek olduğunu bi· 
le bilmiyQrdu. Biraz düşündü, sonra 
oğluna sordu: 

- Hangilerini söyledi? 
- Ayı burcu, koyun burcu, öküz 

burcu, akrep burcu!. 

- Öyle ise yaz oğlum: Fil burcu, 
deve burcu, eşek burcu, katrr burcu. 

Evllitlarım 

Çocuklar akşam köy mektebinden 
çıkıyorlardı. tüeden lıir sürü öküz
le gelen yaşlı bir kadını gördüler. Gü

Bazan bir takım iptidai şeylerden 
ilham alınarak yeni icatlar yaoılır. 

Netekim tayyarenin, uçurtmanın nr .. 
diği fikirle icat edildiği ma!Umdur.ı 
Tanklar için de böyle oldu. Harp 

eden ordunun istihkamları etrafrnda 
dikenli teller yardır. Evvelce bu di
kenli telleri bozmak ve aynı zamanda 

kendini muhafaza etmek için asker, 
üstü örtülü iki tekerleğin arasına gi
rer. 

Tekerlelderi iterek ilerlerdi. lşte 
tankın büyük babasr budur. Dundan 
fikir alınarak bu dehşetli harp Aleti 
icat edilmiştir. Çocuk oyuncağı gibi 
bir şeyden muazzam bir ölüm vası-

lerek dediler ki: 
- Öküzlerin anası, 

misin? 

nasılsın, 
. . tası. 
ıyı =-=====:===========-

Kadın cevaı> vel'di: 
_ iyiyim evhltlanm. 

Küçük 
Bilgiler 

Kolay IAstik 
Kurşun kalemile bir şey yazıyor

sunuz; yanlış oldu, lastikle sileceksi
niz. Aradınız lastiğiniz yok, şimdi 
ne yapacaksınız? Hiç k~eı-lenmeyin, 
bir parça ekmek içi de aym işi yapa. 
bilir. 

Ziyanı yok! llir tavuk, hindi yahut 
kaz tüyü bulunuz, kenarındaki ince 
kıllan yolup bir araya getirir, bir 

kibrit çöpüne bağlarsınız. İşte size 
yumuşak, güzel bir fırça. 

Zarf 

Yakıt bllmece kuponu 
25 • 10 • 1931 

ış. erımş amma, sakın bunu 

~ 
Diyeceksiniz değil mi? Tıpln Kris- tam bir hesap zannetıneyin.Kücük bir Boya f1rçası 

--------------..--... tof Kolombun yumurtası gibi. Ne ise hesap oyunundan başka bir şey değil. Harita yaptınız, sulu boya ile bo-
ben söyleyim de, siz arkadaşlarınrza, Karacümle yıyacaksınız; Fırçanız kayboldu mu? = 

Bir mektup yazdınız, koyacak bir 
zarf bulamıyorsunuz. O gün de cu
ma, dükkanlar kapalı, yirmi p:ıra ve
rip alamazsınız. Pekfılii, bunun da !iO· 
Ia:rı var; bir beyaz kağıt alır, bir t:ı
raf ı 32 bir tarafı 26santimetrc olmak 
üzere bir mustatil kesersiniz, iki kar
şılıklı köşesini yedişer, diğer iki kö
şesini sekizer santimetre enliliğinde 

kıYınrsınrz. Sonra yapıştırınca size 
ala bir zarfçıkar. 

-~----

Tefrika 
No. = 41 üizli Kuvvetler icin~e 

Ben inat ediyordum. 
"Beni fazla tazip etmeyiniz. Faz. 

Ja para için memleketime hiyanet e
demem. Hiç bir şeyden maltl.rnatım 
yok. Yoksa size yalan ını uydura
yrm?,, 

Bu namuslu sarışın rus yanıma 
yalclaştı. Kemali ciddiyetle yüzüme 
baktıktan sonra: 

••Size bugün ikind defa olarak ih
tarda bulundum. 'Oçüucü defa aynı 
ihtan tekrar ediyorum. Sizi haJAs e
dffek başka çare yoktur.,. Dedi. 

-"Beni cidden vatanrma hiyanete 
mt 8evketmek istiyorsunuz?,, 

-"O halde benim teklifimi kabul 
etmiyorsunuz öyle mi? • ..,, 

-•Hayrrt ... Hayır? • .., 
-''Sizden zaten başka şey bekle-

ID'lezdlm.,, Diyerek elimi s1ktı. Son o
larak: 

-"Maale.5ef yann görllşmek Uze
re allaha ısmarladık.,, 

Şuşkin tacil edecek biliyorum. belki 
de~ Golya ona yardım edecek. Ha:ratr 
bagışlanan bir insan neler yapmaz 
kf? ... 

Go1yanın da bir kere hayatı benim 
elimde idi. Ben onu affettim... İdam 
ettirmedim .. , lakin ... 

Böyle şayanı dikkat gecelerde in
san neler düşünmüyor ki, yann nasrl 
bir gün ol~cak. Yarın mayısın tam on 
sekizi. Tam dört gündenberi arkadaş
larım beni kaybetmiş bulunuyorlar. 
~~lki ~: ebedi bir kayboluş!.. Tam 
dort ~ndenberi de yiyerek içecek 
vermedıler ... Şayanı dikl<at değil mi 
ki insan hala tahammiil edebiliyor? •. 
Acaba bennim 02 _ Go1ya hu civar
da mı bulunuyor? Onun hayatı bana 
benimkinden daha mühim. 

Gene gecenin sovuğu başladı. Yok
sa soğuğu bu gece zayıf. takatsiz ol
duğum için daha fazla mı hissedh·o
ruan? •. Acaba son siA'arayı içeyim ~f? 
Y olı ~a son günüm için mi saklıya-

Tui.laf bir fi~re kaprlnuştım. Sıra· tayyareye ateş ediyorlar. Mahkeme- musunuz?,, 
nırı iizıırinde kavna~ln talı.ta kurula· nin benim için ya7..acağı günah poli- "Max Wild olmadığımr iddia edl· 
r:na h~ryorum da onlarm hayatına çesinden bir saat evvel nt('mleketimin yorum.,, 
gıpt~ ~~·yorum. Küçük tahta kurula- kartalını taşryan tayyareyi görmek "~fuhafız bomba taburuna men-
rr buyüklerden daha süratıe bana ne saadet.. O da hiç.... sup mülazim evvel Georg Lübko ol-
:;kla~ıyorlar. Gıpta edilecek hal de· DiVANI HARP HUZURUNDA duğunuzu tekrar ediyor musunuz?,. 
:;d .~1 ki bu hayvanlar yekdiğerini Büyük bir salona girdim. Salon "ismim Georg Lübko ise de muha-
o urıneye çahşmryQtlar. Birbirleri· sükOt içeristnde idi. Dün muh:ıkem(' faza bomba taburuna mensup oldu
ne. karşı ne kadar da nazik muamele edildiğim bu salonun yüksekçe bir ğumu söylemedim.,, 
edıyorlar. Bir diğerinin önünden ge- mahallinde beş kişi. heyeti hamikeyi "Fakat siz bu taburun üniforma-
çer~en ~iri?ci duruyor, b~kliyor ön- teşkil ediyor. Beşi de hüyük rütbeli sınr taşıyorı:;unuz?,, 
dekı çekıldikten sonra diğeri ilerli- zabitan. Uzun mahkeme masasınrn "Hayır, bomba muhafaza ta.buru-
yor. sağında Şuşkin ikinci bir zabitle otur- nun üniformasını taşımryo !."um.,, 

Uyumuştum. Rüyamda Şuşkinin ka· muş. Önlerinde evrak dosyasile kalın "O halde hangi tabur iizerinizdekf 
ha simasını görüyorunı, küfiirlerini bir albüm var. Biiyük salon ayakta bu üniformayı taşıyor?,, 
işitiyorum. Ellerimi yıkamak istiyo- duran ve oturan ıttlııtlerle dolmuş. "Söylemek istemiyorum.,, 
rum mümkün değiJ, Şuşkin su vernıi· Divanı harbi ali reisi celseyi açtr. Ev- Şuşkin reise, Alman ordmaınun 
yor. Şuşkinin elinde casus dosyasr.... vela Rus lisanile sonra da Almanca zabitan teşrifat listesini vereli. u .. te· 
İtiraf ediyor musun?.. Aynı bizim okunan iddianamede benim Ruslara de bomba muhafaza taburundan yiiz
yaptığımız gibi ... Hepsini biliyoruz... iras ettiğim zararlar izah olunduk. başı Hanri Wild ismini bulclular. Be
Yiyecek içecek yok... işte bunu biz tan sonra dört gün evvel de hudu<lu nim ismime ait hiç bir iz yoktu. 
yapmıyorduk. Kurşuna dizilmek mu· tecavuzum ilave olundu. Reis okunan Dosyada mukayyet~ günahkarlar 
hakkak amma, ekmek su da muhak- iddianeıneyi anlayıp anlamadığrmr kralı Maks Vilde ait ilavele>r okundu. 
kak.... sordu. l\füteaıkiben beui mahkemeye Haklı haksız kimseleri kurşuna diz. 

Askerin gürültüsü fle uyandım. karşr müdafaa edecek bir yüzbaşı gös dirmek, Rus casuslarından: oıs. 22, 
Bahçeden geçerken yüzii duvara çev- terdi. Dava vekilime bir müddet bak-.1 25, 33 ve 38 numaralıların idn.mınll 
n miş bir adam siingüliiler arasında tım • sebep olmak gibi muhtelif maddeler-
duruyor. Bu, Golya de;;.il mi" .•.. Bı'na- Reı·s· "Evvelce d ld - "b" • ,., · e o ugu gı ı, sı- den; hatta Alman istihbaratmın !ıer 
nın {11.erinde bir tayyare dolaşıyor. zfn meşhur Alman istihbarat zabiti hareketinden l\faks Vild mes'ul tut• 
lltlk.i biı.d.en bir tayy.areciZ- Ruslar Max Wild ohuadıaınızı iddia ediv.n... B 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~......:.~~~~~~~~-~~~~-~-~~~ ~~:..:::::::QJ:i:....=4"' ~ itmedi--

Yann- Daha kaç yarın yaşıyattı.k· 
f.ıDl? ~ ~..., ~al~ oı~u 
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Siyasi komisyonun dün Günün 
verdiği mühim kararlar 

[ 4 üncü stıyıfadan devam ] 
resi bulunmaktadır. 
Murahhaslar bu akfam An· 

ğımı ve mensup olduğum mesai 
borusu namına muvaffalHyetler 

Tütün inhisarı umumi 
müd ,,. r üğünden: 

19-10-931 pazartesi günU bilmünakasa satın ahnacağı ilan 
olunan 700 kilo bronz fosfore münakasası görülen lüzum üzerine 

Takvim - Pazar 25 Teşrinie,·vel 
JO uncu ay 1931. '11 CemaziyUIAhır ıs50 
Senenin geçen ~nleri: 298 kılan günld 
67. 

karaya gidiyorlar 
temenni ettiğimi söylemek İs
terim. 2-11· 931 pazartesi günü saat on dörde talik olunmuştur. (3343) 

GUneş- Doğuşu: 6.21; Bınşı. J 7,f7 
Namaz vakltlerl - Sabah: 4,59 

Üğle: 11,58: ikindi 14,55: Alcşım: 11.ır. 
Yatsı: 18.49 imsak: 4.41 

Murahhaslar bu akşam 19 da 
hareket eden hususi trenle An
karaya gidecekler, konferamm 
son celsesini yarın Ankarada 
B. M. Meclisinde yapacaklardır. 

DUnkU gezinti 

Misafir gazeteciler 
Şehirimizde bulunan misafir 

gazeteciler dün muhtelif miies· 
seseleri ziya ret etmişi erdir. 

Bbugün nlUrabbas!arla beraber 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Jendarma sat n alma komis
yonundan: 

Hava - Dtinkü hararet cazam!J t9 .~ 
(asgarf) l J. Bugün rüzgir Eıcık ve lodo'· 
tıın muıedıl hna hafif bulutlu olıcıkat. 1 

Tan gazetesi ve ls
tnnbul konferansı 

Murahhaslar dün saat 14.30 
da Seyriıefain rıhtımından kal
kan Şirketi Hayriyenin 74 nu
maralı vapurile Büyükadnya git-
miılerdir. Misafirler adada ara· "Tan,, gazetesi ikinci lstanbul 
balarla bir gezinti yaptıktan balkan konferansının mesaısıne 
ıonra Yat kulübe gelmi~ler, bu- tahsis ettiği bir makalede bu 
rada §ereflerine ticaret ve aana· konferansın meşgul olduğu ''Bal-
yi odası tarafından çay ziyafeti kan misakı,, ile "Balkan ittehadı,. 
verilmi§tİr. 

Ziyafet çok güzel ol.mu§, sa· projes:nden bahsederek diyorl<i: 

Cinsi 
Fabrikalar mamulatı 
yerli haki pamuk bezi 

Miktarı metre 
7600 

Cins ve miktarı yukarıda yazılı bez kapalı zarfla alınacaktır. 
Münakasa 9-11 931 pazartesi günü saat 15 tedir. Şaıtnamesini 
görmek için hergün ve münakasaya işfüak için de yevmi mez
ı~urda Gedikpaşada jandarma Satın alına komisyonuna müra
cantJarı. 13330) 

Istanbul maarif müdürlüğünden: 
mimi bir muhit içinde cereyan "Bu balkan misakile bu bnl-
etmiştir. Ziyafetin sonlarına doğ- kan ittehadı projesi ve miltem- Kıbrıs lisesi için Yüksek muallim mektebi mezunl.srından 
ru ticaret odası reisi Nemli za- mimahnı tahakkuk ettirmek çok bir Türkçe ve edebiyat ve Darülfünun riyaziye şubesi mezunla· 

'Yakıt: Abone ,artlaru 
ı 3 tı 12 Aylık 

Dıılıilde 150 400 750 1400 Kurut 
Harlctc - SOO J 450 2700 ., 

ilan sertlar1m.!!! 

Resmi Hususi 
Satırı l O Kş. 1 2,50 l\f. 
Santim• 20 " 25 " 

KUçUk llAn şartlan mı• ı 

1 2 
30 50 

3 
65 

4 1·10 Dcfalı" 
IOO Kuruş 

A - Abonelerimİıin her ilç aylı· 
ğı için bir defa meccanend;:'. 

' 

de Milat bey, " - İstanbul ti- müşküldür. Şu cihetle ki balkan rından b!r riyaziye mualJimi ile kız mektebi için lisana aşina bir 
caret odası namına burada siz- devletlerinin bazılarile balkanlar müdüre ihtiyaç vardır. Taliplerin vesaik suretl~rile fişlerini ida-
leri selamlnmak ve bu vesile ile haricinde bulunan bazı devletleri remize tastik ettirerek teşrinievvel nihayetine kadar maarif "e-
te~ekkür etmek benim için bir d h kaleti celilesine ve fazla malümat için idaremize müracaatları.13403) 

B - 4 satın geçen ilılnl:ınn fazla 
satın için 5 kuruş zammolunur __ 

vazifedir.,, Sözleri ile ba~lıyan arasan a ususi muahedeler - 1 

1 
As. Mk. SA. Al. komlsrnu ı 

Ulnları bir nutuk söylemi§, Balkan mil- vardır. Bu muahedeler de Mısırda siyasi cina-
letleri arasında bir birlik tekli· diğerlerinin imzaları yoktur. Ba-
finden doğacak faydalardan hah- husus Bulgarların bilhassa çok yetf er Ve tevkif ier 

Kısa Haberler 
,; 

Maltehe piyade atış mektebi iht~ 
er için 120.000 kilo ekmek kapah zştı 
suretile satın alınacaktır. lbalul ~ 
tcşrinievel 931 cumartesi günü sa setmİ§tİr. ehemmiyet verdikleri akalliyet- Mısırda son günlerde vukubu-

Mitat beyin nutkuna, bütün ler meselesini bugünkü ahval ve I b' k · " k d. · 
murnhhaslar namına Yunan baş an ır aç sıyası alil ha ısesı 
murahhası M. Papanaatasyo sa- şerait iç.inde umumi bir şekli yüzünden bazı mühim zevat tev· 
mimi birkaç kelime ile cevap ver halle raptetmek bütün bütün kif edilmiştir. 
mi~ ve: mUtküldür.,, Bu hadiselerin birisi camiül-

- 1stanhulda gördüğüm hüs- Balkan gazeteleri ezber şeyhine karşı vuku bulmnş, 
nü kabule nasıl teşekkür edece- birkaç gün evclki telgraf.ar bun-
ğimizi bilemiyoruz. Kendimizi Balkan konferansı hakkında 
hnyatta değil, adeta bir bin bir ne aiyorlar ? !ardan bahsetmişti. ikinci hadise de 
gece masalım yaşıyor, 7.annedi- Liapçev partisinin naffri elkfı.rı, Mısır başvekili Sıtkı paşanın yeğ. 
yoruz. Bizi fena alışttrclını7.. ( Demokratiçeski Zgovor) gazatesi nin öldürmekti. 
lstanbuldan ayı·ılmamız bizim /Jalkan konferansl 11,ünaıwbelilc §U Mevkufların verdikleri ifade 

Yeniden dirilmiş - L'rfa<la Köy
sııncakı:ı 45 yaşlarında Refika isminde 
bir hanım oldü zannedilrek gümülmiye 
götüıiılmü~ fakat ıoprak aıılırkcn çıkan 
bir hıçkırık sesi arasında kadıncağızın 
ölmediği nnlqılnrak evine gönderilmiştir. 

Serseri torpil - Gelibolu cl\a· 
rındn srrserl bir corpil görülmilş ' 'e a!A
k:ıdarlara bi !dirilm lştlr. 

Gizli tarikatçiler - Adana za· 
bıtnsı Ayana Biberiye namı verilen gizli 

bir tnrlkaıe mensup bazı şahıslan te\'kif 
etmiştir. Bu tarikatin şeyhi De\•eli oğlu 
I1nlil ile 1 larız l Iasan \'C Mnhmut Ef. )er için çok güç olacak,, demi~tir. satırlan yazıyor: Uzerine sabık \'alilerden AbtUl-

Bundan sonra misafirler ge- Garp, şimal ve cenup tarafların- kadir Muhtar bey, Mütekait mi- ıne\·kurlar arasındadır. Sinan ismindeki 
ne vapurla lstanbula dönmü§- dan arazimiz alınmış, ve ağır birçok l R şahsın c\ inde içtima halinde iken tııri· 

14 te Harbiye mektebinde-ki mahatd 
mahsusunda icra edilece:kt1r. Talil" 
]erin şartnamesini görmek için kontlfl 
yona mürncnatları \'e i§tin-.k !çin ~ 
'şartnamesi ,·eçhile hazırhyacakt•J! 
teklif mektuplannr vakti muayyeniD~ 
mii elsel numaralı ilmühaber muk 
linde komisyon riyasetine verm•1erl; 

... .. (88) (2898) 

]erdir. Yüklerin sırtımıza yükletilmis olması- ra ay Emin eşit bey, avukat kııtc;ilik cürmü ile ) alialanınışlardıı. 
;-.. n 1 • ve sabık meb'us Tahir Sabri bey G ı·k 'lô ı ' I ~, -b-. -ı~ .. •! MU.şahit azanın sözleri na .rabmen, u garıstan, komşuları enç ı ı ç arı - ı' manya ı ır 

Konferans miizakerahna bey· tarafmclan haltt (borçlu) gibi mua- tevkif edilmişlerdir. doktor tarafından \'oronof aşı ~ından daha 
nclmilel mesai bürosu namına mele görmektedir. Başvekilin yeğni derhal ö!düğU müessir ve ameliyatsız ıatbik edilecek 
müşahit aza sıfatile i~tirak eden Dobriçedeki Bulgar halkına yapı· için katilleri hakkında bir şey bir aşı kcşfcdildığl haber nrilmektedir. 
ve mesai bürosu Romanyn mu- lan mezalim anlatılamaz. Birçok köy- söyJiyememiştir. Şifa topraftı - lnegol cı\•arındn 
rahhaslarından M. Vladesco ~a- ler oldukları gibi hicrete hazrrlanı- Gerek bu hadiselerle, gerek asfalt ve petrol dam:ır"annı ihtiva eden 
coaasa fU beyanatta buluıımu~- yorlnr. Yunani.5tnn bize bir gümrük daha evvel vuku bulan hadise· yeni bir maden bulunduğu haber veril 
tur: harbi iHin etti, Ye muhacirlcrirnizden )erle alakadar olara '< te\tkif olu· mcktedir. l\laden, madenin bulunduğu 

- Balkan mcmleketlerin:n aldıkları ernlfıkin bile parnlarını ver- ) 
nan arın sayısı otuz ıarmaktadır. ara:r.lde bulunan toprağın bazı hııstnlıklara birleıtirilmesi fikri etyafında rnek iste-miyor. ............................................................ şifa \'erdiği ı lvnvecl üzerine tetkik edile· 

ZAYILER 

Zayi tasdikname 
Kabata§ lisesi ikinci 

birinci sınıfından almıı olduiulll 
tasdiknameyi kaybettim. Yeniıini 
alacağımdan eskisinin hDlcml 

Türkiyenin mühim bir rol oym· Yugoslaı·.ranın son iyi konıc;:uJuk mernekte-dfrler. Başka his bir şey. 1'~-
ıı b rck meydana çık:ırıhııştır 140· N ı s ket ya'bileceğine kainim. Kezalik hareketi de, transit mallnrımızı nra- Yet, muahedelerin ahşettikl<.'ri bii· \> ı o. ı ., ev 

Türkiyenin iktııadi işlerde de zisinden geçirmek üzere gösterdiği tiin hakları tanındıktan sonra, •;~~U~o~g--·u~m~~v~e~IGC~a~d~ı:-::n~ha~a~st~a~ı=ık~l~a~rı~ § Sü~eymaniye askP.rlik ıube• 

yoktur. 

mühim rolü vardır. Akalliyet- müşkülattır. Bulgarların tebaalarından oldukları 1 mütehassısı sinden almış oldujum askeri 
ler ihtilafında tavassut vazifesi- Komşularımız bizden rlnha ne is- hükumetlerle anlaşmalarında ısl'nr Doktor vesikamı zayi ettim. Yenisini ÇI" 
ni iEa etmiye vaziyeti çok mii· tiyorlar? ediyoruz. H •• · • N •t karacağımdan eskisinin bnkmil 
saittir. Balkanlarda en büyük Bütün bunlara rağmen Bulgar Bu iptidai mecburiyetler yapıldık· I USeyIO aŞI 

t L T yoktur. müşkülatı gösteren akalliyetler milleti Balkan devletleri arasındaki an onra bir Balknn o?uu·no ll. n- · ürbe, eski Hilftliahmer binası 
d · -"I 1 Ege \'apurıı mülhim klptanı Rami ınelelesi Türkiye ile Yunanistan mukareneti i temekte ,.e buna çalış- cmı tecaı·üz mi <ı.n. arı, ~ifrırlik bir- No. 10 Tel. fstanbul: 2622 ıt 
] ·;;· Jk 1 § Istanbul kız lisesinden 27-S-9.:7 arasında idi. Bu, çok şayanı maktadır. Fakat böyle bir bi· 161 ve hatta bir Ba an f\!ricrnsyonuılti.~~~~~~--=~~~~~~~ 

memnuniyet bir şekilde tamamen na yapahilmek için bir taş k!\fi defril- için yol serbest olmu olu:r. Bulgar- tarihinde almış olduğum 920 No. 
halledilmi~ bulunmaktadır. Bi· dir. Uizim hü nü niyetimiz~, i.) i ce- lnr tarafından, vatandaslanmızın Yeni Neşriyat lu tasdiknamemi zayi ettim. Ye-
naenaleyh diğer memleketler a· mp vermiyorlar. hnrai hukuku tanılmak şartilc bu fi. t nisini alacağımdan eskisinin hük"' 
rasında doğan ihtilafların da "nl Ne zamana kadar? kirlere hi~ bir itiraz yapılmıyacnktır. Pedagoji kıraa l mü yoktur. (

1897
) 

J dilmemesi için ortada h. b' lşte bunun için bir çoklarımız Ilnl· Pravada gezet~si ne diyor? l\Iunllim Ye muharrir JIJfıırrnh-
392 

No. 1ı Muh~ine 
e ıç ır k k f 1 t' k' · · k w l'' l (I' d ) R •t be • J> d j' k sebep göremiyorum.,, an on ernnsına. : ıra. ı~~zı so nga ,c nratta çıkan racı a ııazctr- nıan aşı yın c 1:1~0 ı ırnati --------~~1İİİİİİİİİİİİİİ~ 

Balkan konferansı, mensup a~ılmış ~aralar gıhı telakKı etrneJ,te· si (/stanhula doğru) serlcv/ıa;;ı alluı isimli eseri Ifannat kütüpanesi fara- Tıp fakültf'Sİ 
ıd w b I .1 I . b. dırler. Fakat bununla berah<.'r kenar- da 11cşrcttiği makalede, ezcümle §Un· fından neşrolunmuştur. Enclce ter- cerrahi bevl! scrfryatı muallimi 0 

ugum eyne mı e meıaı Ü· da kalamayız. Bir yerde me\'cut ol- ları yazıyor: biye hakkında kütüpanemizc kıymetli Urolol) .. Operatör 
rosunu a)akrdar ettiği için kon- mıyanlar daima lıaksız ı:ılrnrılırlar. "lstanbul konferansında iktısacli eserler vermiş olan Hırzırrahman 
ferans müzakeratanda müşahit Ve şayet ,·aıiyetimizde bir değişiklil< meseleler hakim olnca•~tır. Bu mc- Rnşit beyin bu yeni kitabı rnuhtf>Jlf Dr. Behçet Sabit 
sıfatile bulunuyorum, edindiğim yaptırnma7.sak, hiç olmaz.sa şikiıyct- yanda Tuna nehri üzerine !Jiı· 1 ö1>1 ü terbiye alimlerinin muhteıı·r terlıı"·"' 

1
. 

1 .; ...- Muayenehanesini Beyoğlu aksim intıba çok müsaittir. erimizi duyururuz. foşası ile Ballmn hükfıınet merkezle· me elelcri hakkındaki nıakalelerinln tahçesl karşısında lnkil4p apırumanı· 
Balkan memlekatleri arasında Açıkça \'e yüksek se le: }erinin demiryolları ile birbirlerine tercümelerini muhte,; dir. .l\luallim- na nakletmiştir. 

ıerbest meslek erbabının müşkü- Hem hu fnydnlı olur. Su an ve bağlanmaları meseleleri vardır. J . Jcre \ 'C nnmzctlere yardımcı kitap o- l\luayene cumadan maadr. her gün 
k 1 bekliycn glttigçe ayak altıııdn çiğ· tanbul, böyle bir konferansın n!iti larak pek fnydahdır. Tn\'siye ede· 15 ten 18 e kndar, Telefon: 

lata ve formalitelere hacet a - nenmektcdir. için en miisait sehirdir. l s tanhulda riz. 

mak~un seyehat edebilme)e~ Zora gazetesi ne diyor ? Balkan milletle~nin ~n~!erln i te~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lu~9~87~4~~~~~ 
hakkında yapılan teklif kana- Bitaraf gazetelerden (7.ora) !Jul- kik edecek \'e 'J'ürk hazıneı ~~.ı:akm · J Devlet Demlryolları ilanları 
atimce bu memleketlerdeki me- gar efkarı umumiycsinin e/,seriyctini dan istifade edecek bir (enst.ıtu, t€'Ş- --------------------------~ 
sai şeraitinin tevhidinden evvel göstermektedir. Ru rıazetc a11ni mesc· kiline de çalışıJaca.ktır. Haydarpaşa mağazasında mevcut takriben 15 ton miktarın• 
kabil değildir. le lıakkmda şunları yazıyor· l\lurahha lar siyasi nt<' elelerden daki kırık camlar biJmüzayede satılacaktır. Müzayede 31·10-931 

Çünkü bir memleketteki i~ llulgarlnr, komşu memleketlerden kaçınmıyorlar fakat her se~ elen e\·· tarihine müsadif cumarteıi gUnU saat 1 O da icra kıhnacaktar. 
• · d. ne kazanacaklarını ümit ediyorlar? vcl su1hün idamesini düşiinüyorlnr. Talip olanların yevmi mezkfirda H. P. magw azasına m~racaatlert ıcraıtı ığerinden daha müsait [ tanbulda toplanacak olnn Halkan Bu noktaı nazar dahilinde bir Bal. 

olduğu taktirde bütiln Balkan- konfcran ma iı.tirak için pek az bir kan mi akı yapmaya uğraş·yorlar... ilan olunur. (3395) 

Jarden o memlekete çalışmak şey .. Bulgarlar; komşu memlekerler· Bundan sonra makale muharriri Ticaret iş!eri umum müdürlüğünden: 
iıtiyenler adeta akın edecekler den, aslen Bulgar Qlan tebaalarına l\f. To~aloviç. Balkan siy~ ! adamlar~- . . . . . . .. . . .. ,.. . fJJ 
ve bunun neticesi olarak umumi dokunmamalarını. lisanlariıe okuyup nrn mutekabıl ziyaretlerımn ehemmı- 30 ıkıncı teşrın 930 tanhh kanunhukilnı1erıne gore 1 urkıyedc it yaplll 
bir it herç ve merci husule ge- ya.z.malarına, mektep \'e kili e açma· yetinden bnhscdiyor \'C bu ziyare11e- ya izinli bulunan ecnebi şirketlerden (Döyçe Luft Hansa Anonim ,ır~ 
lecektir. Bunun önünü almak Jannn mfLOi olmamalarını ve lrnlclm- rni emniyet ve itimadı arttırmak su. - Deutsche J .. uft Hansa Aktien Gcselleschaft) şirketi bu kere mil 
a..;. Balkanl•rda bir m~sai ofisi lan mücs c elel'in tekrar ihyasını is· rctile Balkan devletlerinin ittihadın· saatle şirl<ctin Türkiye mümessillerinden (Leon (Şönman) efendiye 
.....- temektedlrler. da büyük hir iımil olacağını SÖ.} lüyor. ıilmiş olan muratıhaslık ve vckAJetln nez \'e f eshcdildiğini ve tirket 
tqkiJ etmek lizımdır. Bunu 1 temckle Bul,..arlar. esasen mukal'elenamesinin 26 "e 32 jııri maddelerinin tadil olunduğunu bildJrndt So • 1 k f " Sahibi: Mehmet Asım. umumf 

n zuı o ara size kon erans eulh munhedelerlnin kendilerine \'er- neşriyat mildilrU: Refik AhmP.t lazım gelen vesikayı vermiştir. 
bıkkıoda büyük ümitler taşıdı- dikleri haklardan baska bir şey iste- VAKiT Matbaası Ke)fiyet kanuni hükümlere ınu,::ıfık görülmüş olmakla ilAn oluaur. 
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lcr·a· .. tuinl~rı 1 Matbuat sergisi için 1 , . b 3. K. O. SA. AL. Ko. d n Mahkeme ve 

.. lstanbul asliye ınahkcmı si üçün
cu lıulıuk dairesinden: 

Hatice hanımın Ka.sımpnşada Ku
laksız caddesinde 96 numaralı hane· 
de mukim Yu uf Ziyn efrr.di aleyhi
ne ikame eylediği dn\'adan dolayı 
nıahkemedcn sadır olan \'C l\. l\1. nin 
132 ve ıs fncf maddeleri nıucil.ıinfc 
mumnlleyhimnnın hoşanınalarına mü
tedair bulunan l - 10 '- 931 tarih 
ve '131 numnrlnı llAmın ikametgahı 
meçhul bulunan Yusuf 7.lya efendi· 
y; iJftn n Uıbliği ten ip edilnıi:ı oldu. 
ğundan tebliğ makamın:ı kaim olmak 
üzere ilam suretinin mahkeme divan. 
hane iııe talik edildiği ilan olunur. 

(1893) 

Be.şinci icra mcmurluğundan-;-
Ma.hcuz gardrop, lıUfe, ve aire 

2 - ll - 931 tarihinde saat 1:! den 
itiba.ren Hamalbaşı faddt>si eczacı 
başı oknk numara 50 hnncniu önünde 
satılacağı ilan olunur. (1894) 

J tanbul üçüncü icra ınrnıurlu
ğundan: 

Bir borcun temini istifrısı fçlıı 
mnhcuz ve paraya çevrilmes~ mukar
rer bir ad t kırpıntı R~ınn mnklnc i 
T. ninin 3 üncü salı gUnU saat 10 
dan 11 e kadar Eyüptc Ilnhnriyedc 
Altınyıldız men ucat şirketi fabrika
sında açık arttırma suret!le ~atıla
cakfır. Taliplerinin mnhaHlnde bulu 
nnc:fk memurun:ı mürııcantlnrı iltu 
ohtnur. (1 9::>) 

Vsküdar lstanbul altınrı lcrrı ınc
murluüıından: 

'l'a.mamına bin dört yüz liı<ı kıv

mct takdir edilen Ü küclarda nulgu·r· 
Ju mahalle inde kireçburnu sokagın 
da atik 6 - 6 cedit 12 - 12 numa
ralı mahimulhudut tahminen ;s dö
nüm miktarında hane enknzı ve nhr· 
rı h..'lvi arazinin dört hi ~e itibarile 
bir hi i 2 - 11 - 9?1 tarihine 
mli6adif cumartesi giinii 14 t.en 16 ya 
kadar Uskildarda lstanbul :ıltııırı ic
ra dairesinde atış şartları; 

a - 11 - 931 tarihinde ii\'ırnha
neye talik edilecektir. 

BJrinci :ırttırmadır. Arttırmıya 
iştirak edenlerin yüzde yedi buçul\ 
Pey akccsi vermeleri lbmıdır. 

Hakkı tnpu slcillerilc ~:ıblt olnıı

Yan ipotek alacaklıları ile diğer alfı· 
kad.:ıranan irtifak hakk1 ahiplcri
nin bu hakları YC hu usile faiz ve 
nıarorlfe dair olan iddialnrı il.in ta. 
rihinden itibaren )irmi gün içinde 
evrakı mü btelerilc bildiı nıelcri hi
tımdır. Ak i halde hakları tapu si· 
cillerile abit olmı)anlar satıs hede
linin pa) Jn ma ·aıdan haric k~hr. A· 
aliıkndraların )eni icra Ye iflı't kanu
nunun 119 uncu maddesin(' göre tC\"· 

fiki hareket etmeleri icaı> e<lcr. Da
ha fazla malftmat almak ist~ycnlerin 
930 - 1599 numara ile clnireye müı·a· 
cnat etmeleri ilfın olunur. (1 99) 

Beşiktaş icra daircsindf'n : 
Nlkolf V'asil) ndi efendi ile ma-

~.am Irak lya, Va iliki, Katına, E· 
1 o, Annstn iya, ve l\Iargorinin 
şayfan .muta arrıf olduld:ırı ı~ethiye. 
de Kütıp l\~ü lihit.tin mıhnllesinde 
Hneı lbrahım okag-nıdn .. k .. nıu ·errer 
11 numarl.ı hanenin iza1e) i şuyuu 
ırmnında ıcra kılınan üçiincii arttır. 
ınactn alakadarlardan Ifatina, :.'.\far
gorl, lraksiya, Anasta iya ve Eli. 
soya bera)·ı tebliğ gönderilen ilam 

ure.tleri ikfimctlcri mechul olduğu 
mübaşiri ~e mahallesi he)eti ihtiya. 
riyeleri tarafından Yerilen şerhten 
nnlaşılmı n bittalep il:\nen tebli 
gat icrasına karar verilmiş olduğun· 
dan tarihi il(mdan itibaren 1::> gün 
zarfında atış günü olnn 13 - ll -
931 pa1.ar günü ant l:i tc Heşiktnş 
icra dairesinde hazır bnlunmalnn 
tebligat mıılmmına kaim o~mak üzere 

IJ{ın olunur. (1903) 

ljatüı sulh ikinci lmkukluikimli· 

ğinden: 

Acele atlhk enkaz 
Edirnekapıda. Nesllşnh sultnn mn· 

hallesinde Çınarlıçcşme caddes inde 
81 numaralı nıüte,·efflye Fitnat ha
nımın hane inin tehlikeli bir surette 
maili inhidam bulunduğu belcdiyf' 
müdiirHlğUnden blldlrilmi olmasına 
\e mahallen icra kılınan keşfinde 1;;0 
lira kı) m~t tahmin edllmiş bulundu
ğu ,.e enka mnhalllndt bllmüznyede 
furuhtunn karar 'crllml;:ı ''f yevmi 
müm)edc Vi) ihale 25 - ıo - 9:ll pa-

zar_ gunu snnt ı.) te tayin edilmiş ol- ·r rica 
dugundan taliplerin >evm \C \'akit lstanbul matbuat cemiyeti ı·c:ısli-
ve mahalli mezkurda hazıı· bulunma- ğindcn: 
ları lüzumu ilan olunur. (1.904) l teşrinisani 1931 ilk türk )?nzct~ 

si çıktığının yüzüncü yıl dönümüne 
Fatih sulh liçüncü ma1ıkemesin- tesnd üf ediyor. Cemi,.·etimlı; o gün 

den: l J st:ınbulda bir mathuat sergisi a~a· 
Hnraççr Mehmet pa a mahallesin- caktır. Sergi ilk giindenberı çıkan 

de Muhittin Koca,·i yeni solml-.tn :.ı~ gazete ve mecmualardan nünıuıwlcr 
numaralı hanede muikiın Hü~eyin e- arzediyor. 
f~ndi mahdumu Yaşar dendiye mez 'J'ill'kiyede en son gün, heıftn ve 
kur mahallenin muhtarı ani i Hafız ay içinde çıkan nü halarla :.l'rglnin 
Mehmet efendi 11 - 4 - 9:n tarihin- tamamlanmasını arzu eden ce'lıiyeti
de ':a i tayin edildiği Hlftkadarnnın miz rica ediyor: 
malumu olmak üzere ilan olunur. Ger~k l tnnhuldn \"e gerek mcmle· 

(190:>) ketin hnşka :rerleı·inde çıkmakta olnn 
gaıete ve mecmua sahipleri, bir tcş. 
rini ani 1931 sabahı erken ı:;eıgide 
bulunup te:.hir edilecek surette ye. 
tiştirllebllecek en un çıkanl.ırmdr.n 
ikiŞtır nlishn ını Ankara cacldes incl<' 
Orhanbey hanındaki femlyet merke· 
zinc elden veya posta ile te,·di hu

lstanbul dördüncü icra mC'murlu
üundan: 

, Edmond Ruff efencliniı. Yorgi, 
l•ethullah, Artin efendi zimmetinde· 
ki alacağından dolny:ı mahcuz bulu
nan Büyükderede Fı tıl-. sokağında 

16 - 33 numaralı bir bap hane 30 p:Un 
müddetle ihnlci encliye müzayede-
ine vnzolunarak 300 lirada tal!bi 
uh<ıesinde olup bu kere yüzde bes 
znla ve 15 gün müddetle ihalei kal. 
iye müzayede ine vazolurımuştur. Ah
şap kapıdan içeri girildikte zemini 
mermer döşeli bir aralık üzerinde bir 
oda ve bir merdiven altında kömiir
liik zemini topJ'ak n kı:sm~m "nıa~tız 
~cnklı bir mutfak ve bula~ık yıkanın· 
gn mahs us mahal lıir Jınla mercut o
lup mutfaktan bahçeye çıJ,ılır. Bah
çede yanındaki hane ile mu~tt'rcl, Jılr 
kuyu vardır. Ahşap merdinınden 

yukarı ~ıktıkta hir sofa üzerinde bi· 
ri yüklü ,.c dolaplı iki oda lıir halfı 

yukarı katta iki oda olup biri yükliı 
ve dolaplıdır. Derunundn nıed) un 
Yorgi efendi maa aile akindir. İkin
ci kattaki sokağa nazır odanın birin· 
de çunba ''nrdır. Hane ahşap olup 
muhtacı tamirdir. Me nhası: 'l'ahmi· 
n n 126 nr ındır. Bundan hane 91 
buçuk ar ın rnütcbakisi bahr.cdir 
l\ıymcti muhamminesi tıımam; ikl 
bin iki yliz lira olup taliıı olanlar 
k ::·ymcti muhammin<'nin ) iizde onu 

nis petinde pey nkçelerini alarak 926 
- 9::>49 dos)a numarilSlle 16 - 11 -
931 tarihinde aat 14 ten 16 ya 1·a
dar 1 tanbu1 dördüncü icra memur
luğuna miirncnat eylcmeleı·i ilan 0 • 

lunur. 

lstanbul birinci ülris memurlu
ğundan: 

Bcyoğlunda l tiklrll cadde inde 
Sovyet hanı altındn 930 numaralı nrn
Eaznda clniremlz tnrnfından kıynrntli 
Se,·ir ve Çin ,.e Rus ve yeni sak 1 ,.a. 
zoları ve Çin ve l mpa rntorlarından 
birinin elfımlık re min; mlisavver ga
yet müzeyyen hir paravana ' 'e Ode
on ,.e Kolombin gramofonlurı ,.e rnd· 
yo makineleri Ye elektri'di gramo
fon makineleri ve envai plfıklar ve 
salon te~yinntına müteallik nıadcni 

vazolar ' 'e envaj fişler \e sair bircok 
güzel şeyler, vitrinler, camlı tlo
laplar ' 'e bankolar pazarlık surctile 
atılıyor. 

Talip olanlar her giin :1aat üçten 
yediye kaclar müracaat edebilirler. 
Fintlar ~ok ehvendir. 1\lernkl:lar icin 
bir kere gezip görmek lfl'r.:mdır. ~ 

lstanbul dördiinfÜ icra memıtrlu· 
ğundan: 

yun.-un lar. 

Tokat asliye mahkemesinden: 
AıtU\ anın Sel ük kari vesinden i\]uctafa 

oğlu Yusuf n~a ile :\)nlan·anın "İnanlı 
kari) esinden olu;> Mııl at\"anın Çermik 
knriycslnde mukim o man oğlu Ali 
namı dığeri Alo me)anclerinde mütehnd
d.ls nlncal< da\•n sının icrıı)I muhakeme
sınde: l\1ıiddeaalı•) h ramınn gönderilen 
gıyap kararı merkumun ıkıımetgAhı mrç

h~~ kal~iığından tcbllgııc yapılamadığı 
mubaşir ılc he) ctl ihtiyariyenln meşruha
tın-dan anlaşılmış binacnııle) Jı il tın en tcb· 
llğıne kaı ar verllmiş \"c mahkerrıe~i de 
25 • 11 • 931 tarihine talik kılınmış ol
duğıından tarihi ilAndan 20 glln 1.arfında 
merkum .\linim esı1s da\a,·a ccvııp Hr· 
mcsi 'e )'C\'ml mezk Qrci; mnhkcmcye 
~etmesi 'e) a muteber vekil göndenncJ 
ııl.si taktirde gıyaben muamele yapılacağı 
l~tida ile gıyap karıu ı curetleı inin mnh· 
ı .cme divanhane ine talik olunrlur;tı tcb· 
lığ makamına kaim olırıak uıere i!An 
olunur (694) 

I-Tokadı_n_H_o_co_ı_h_m_e_t mahallesinden 

Hacı A~. oAlu kerimesi Arife 11. ile 
Samsun 1 UtUn inhisar ıdsrcsinde hamal 
~aşı ~acı 1ehmet a~a nezdinde gürünün 
ıhsanıye mahallesinden i\]ehmet o~lu 
Hıfat meyanelerlnde mütehaddis boşanma 
dn\ n(ınüan dolayı icfo JMınnn muhakf"· 
mede : MUddeaıılcyh namına gönderilen 
da,·eci~c 'arakası merkumun lkamctgı\hı 
ml'çhu~ olduğundan (ebligat yapılamadığı 
mUbaşır ile heyeti Jhıiyariyenin mcşruha· 
tından anlaşılmasına binaen lldnen cehli· 
gat ıru~ına kuror verilerek mahkemesi de 
15 • 1 l • 981 tarihin tnlik kılınmış ol· 
Ju~undan tarihi ilı\ndan itibaren 20 gün 
zarfında merkum Rifatın esas drı\•ny:ı 
kıırşı cevap vermesı 'e ) cvmi mezkörda 
mahkeme~ e gelmesi 'cra muteber vekil 
gönder nıcsl ak i ıakdırde gıyaben muıı· 
mele ~ apılacoğı ve ı tida ile davetiye 
ımretlerinın muhkeme di\anhanc-sinc talik 
~lundıı~ tebliğ makamına kııim olmak 
üzere ılı'ln olunur. ( ı 551 

.. Tokadın Hacı ıhrahim mahallesinden 
ı,ı~ur:ad.e ".c' kı Er. ile Alican zade !\leh· 
met Emın l<..f. mc) ~nelerinde mutt:hndd ı; 
al~~ak .de\ a~ının icrıı)I muhakemesinde 
l\]uddcı namına ,,.l· ndcrılen d · 

h ll\'etırc 'a· 
rakısı mumaıle, hin lknrnetgfıhı ~eçhul 
kaldı~ından tebligat yapı1aınadığı ınübnşir 
ile heyeti ıhtiyııri) enin meşruhatındnn 
nnlıışılmış \'C hinant•nııle\h ,·ı bl ' . nnen tc ı· 

ğınc kernr 'erilmiş ve muhakemesi de 
l 5 • 1 l • 931 tarihine talik ı_ 1 1 d . "' ınmış o • 

uj!;undan tar.hi 11.'ıııdan itibaren 20 gLin 
.zarfında mıırnıııl c) h Şe,·ki El . d . nın csns 
n\ııyo Ce\ap \crmrsi ,.e . 

k 
YC\'mı mcz· 

Ord:ı mnh . cır C\ c ,.,.clme-s· 
· kil ; I'> 1 \ ' C\ a muteber 
\(~ gondeı me 1 aksi takd a· b 

1 
~ ır e gı}a en 

muamc e ) apılaca~ ı , e d . 
. b 3 ' etıye \araka'ı 

surctinın mah li cme d \ anhan· . l"k 
ol d ıı- b cıııne ta ı 

un u"'u te ligat maknnıına k . 1 k 
uzerc ı l An olunur ( 126 nıın o ma 

'il'nmnmına ekfa hin lira kıymet 

takdir edilen Boğaziçi<ıde lstln\'ede 
KürkçUbaş1 Ha\ uzlu bostan sok~ğın
da atik 21 cedit 5 - ı, 5 - 2, :; - 3 
numaralı 44 dönüm iki e\'lck 141 
parmak ltllktarında ve clerunundn 
taş ocağı ve bahçemn kulUbesinj ınü. 
temil bir kıt'a tarlanın nı ıf hi sesi 
30 - 11 - 931 tarlhillf• mü adif pa
zarte i günli saat 11 ten JI) ya kadar 
dairemizde açık arttırması icı·a , e . ı - Tokadın lu~ru korı~ e~inden Rn· 
şartnamc i 1:; - 11 - ~).jl tnrihindc h ım o~ull arından !\1 ehnıcc op;l u O:ı mıın 
dil'anhaneye talik ol unacaUı r. Art. scf erberliğin bkln~H:tindc ıı kere se,·kedi
tırmıyn iştirak için yiiı.de yedi temi- tere k 331 senesinden •onra ha)at ve me· 
nat akçesi alımr. Hukl .. rı tapu si· mıııına dai r bir. haber nlın:ımııdığrndan 
cillerile nlbt olmıyan iııott-k alacak- kanunu medcnlnın 32 lrı ci ınnddesl mu· 
lılar IJf! diğer RICtkadaramn, irtifnJ\ cibince \ ere(c• inden Ze\ cecj J Jadıce ta· 

h k 
rııfından ~aıpllk J arnrı i•ten lme'·te ol-

a kı nhiplerinin bu hal;larrnı , .c " 
h 

dutundnn merl.umun il\ nkıbi ah\ al inden 
u u ile fniz Yr rna ar!f~ dair olan h b n er \'e rr alOmau olar !arın bir sene 

iddialarını iUm tarihindı•n itih:ıren ı r d ·ı · . ar ın a okat hn imi p; ne ıhbarı ke} fı 
yırrnj giin içinde e\'t'akı mii lıit<>lcrilc \et ctmderı lu1umu ılt'ın oluner 
bildirmeleri liızımdır. Ak~I halele '>- Bir uıeti mahktm ı . . . . - e sı onuna 'e 
hakları tnpu ıcıllerılf' "nhıt olmıyan- \c kııri~e~ ine talik edılıııi•ti r. 13~8) 

lnr S
,,, •. ıe: 1>ed .. llı1l11 pa,·ln ı ........... , ......................... ' 

' u1ı1 .,. .. ~ • şma~ınc an d ~· 11. .. . .• ••••••••••••••••••••••• 
hariç knlırlnr. Dil cümle nrgiler ile . e 1 lıl\mune gure. hareket ctnıelcıi 
b ) di 

. 
1 

• 
1 

f . . .. \e daha fazln malumat almak bti· 
e e re resım erı, ,.a u ıcarec::ı muş. ... 1 · 931 330 d 

. . • • t • • ,,en erın - osya numarasile 
terı) e nıttır. Alakadarların vem ıc. lsta b 1 d .. dil ü · ·cı1. k . n u or ne ıcra nıemurluğu-
ra ve ı u! nnununun 119 uncu mad· na mUrncnatleri ilfln olunur. 

(21000) adet timıır fırsası kapalı aat l:i te lzmitte askeri Sa.Al. Jfom. 
zarfla rnünnkı a):ı konuıu,_tur. Jha- nunda icra edilecektir. Taliplerin iha· 
le i 2 - 11 - 931 tarihine mii:ndif le aatinden evci teminat ''e teklifna· 
cumarte i günü saat 15 te yapılal·:tk· melerile mezkur komi yona müracaat
tır. Taliplerin şnı tnaıtıc "" r.imıu· Jan (407) (3024 
nt'sini görmek iizcrc he:· gün Anka- * * * 
racla meı·kez Sa. Al. Kom. miirncn- 1 . d k" 
ti 

·· k · ı· 
1 

d k zmır e ı ta,~J·are taburunun fhtl· 
a an H· muna asa va •~ ıra.: c efe - . . . · leı·ı·n 

0 
•• 

1
: el • 1 t • ).lcı ıçın ekmek kapalı znrfln m:inaka· 

gun , e an ın en cn•c enıı· a'-•a 1. t 1 1 ,, ,onmuş ur. ha e l 2 - 11 
nat ve teklif mektuplarınııı nınkbuz 931 t . . 

k b
. . • . . - · pazar e ı gtinii saat l:i te yapr· 

mu a ıh nele mezku r konııısyoıı rı) fı· lncaktı 'l' 11 1 . · 
1
· • . . • ' r. n P erın nrtnnme inı 

c ıne te\'clı eylemelerı. ( 1fl ') <341 ,) görmek iizere her gün Fındıklıcln 111. 

• * 1\. O. Sa. AJ. Kom. nuna ve münakfl· 
1\. O. kıtaatı ihtiyaeı icin :sOOO aya i :ı tirak edeceklerin terninnt ve 

kilo nohut pazarlıkl .1 alınacaktır. teklif mektupları ile Jzmir mii tahkem 
Pazarlığı 27 - 10 - o:n ~nrlh salı :nevkii atın alma k<ırn yonıına mürn· 
gilııü . nat 1:5,30 da 1\. o. Sa. Al. cantlnrı. (433) (3151) 
I\om. da yapılacaktır. 1'aliplerin • • * 
~artnam~y~ almak iizcre her giin \ 'C M. l.\I. \'ekilleti muhabere nl:ıyları 
ıha le) e ı lıraJ, etmek Ü7.f'J"C ' 'akti mu- ihti)acı için muhabere malzemesi ka· 
an•cnd~ komisyonumuza nıüracantla- palı zarfla münakasaya konmuştur. 
rı. ('183) (3'11~l) !halesi 3 - 11 - 931 salı günü saat 

ıt "' * 11 de Ankarada 1\1. 1\1. V. Sn. Al. J{om. 

Enelce pazarldda tamir ettirile· tarafından yapılacaktır. Taliplerin 
ceği ilan edilen K. O. nun lstihkfım şartnameyi görmel-. üzere komi yo
taburundnki arabalara ,.erilen fiat- numuza \'e muayyen güntinde de tek• 
lar haddi itidalde göı iilnıedlğinden 1i{ \'e teminat mcktuplarile mezkQr 
fiatlnr hnddi itidalde göriildüğU tak- komisyona nıüracantlan. (427) (3121) 

dirde 28 - 10 - 931 çarşamhn giinü • * * 
sa~t l:i,30 da ı>aznrlığa de' nm H iha· Yerli fabrilmlnr mnmulatmdan 
Jesı icra kılınncali:tır. Taliplerin ( 0000) metre kaputluk kumaş knpalt 
şaı1nnme ini almak ve keşifnamelerİ· zarfla münakasaya konmuştur. Iha· 
ni nlmıı.k ilzere Ifom. n mürncnntln- le. i :u - 10 - 931 c~mıı:tesi :ıı:ıat 14 
n. (4 O) (3410) te yapılacaktır. 'I'alıplerm şartname 

* * * ve niimune ini görmek iizcre Anknrn• 
• dn merkez ntın almn komisyonuna 
F.n·el~e pazarlıkla alınarağJ ilan müracaatları. .Münaka!'5aya iştirak e.. 

olunan K. O. kıtaatı hııy,·anatı icin decckledn o glin Ye saatten evet teklif 
arpaya Yerilen fiat pahalı göriilclu- \'C t.e!"innt mek!upları~ın ma~buz ~\ı· 
ğünclen fiatlar h:ıdcli itidnlcle görül- kn!>ı!ınde rnezk~r ~omıs;on,.. Tılnsciıne 
düğU takcllrdc 26 - 10 - !l:tl paüır- teHlı eylemclerı. (.{ 6) ( .. 94ı) • • * 
tesl günU saat 16 da pnznrlıkla iha-
lesi icrn edilec ktir. Tnliplerin şart
namesini almak Ye pazarlığa L, tirnl\ 
etmek üzer~ yevmi nıezkCırda ko
mi ) onumuzn mürncaatlnrı . (4 1) 

(3411) 

• "' * 
Sü,·nri 4:l inci alay huyynnatmın 

saman ihtiyacı tekrar kapalı ıarfla 
ı:l - 11 - 931 tarih 1Wrşcmbr g iinU 

saat l::l te rniinnkasaya konmucıtu r. 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere 
komi~> onumuzn ve !haleye i . tiı·nk et· 
mek Uzcrc tenıinnt "'-' teklifnamcJe
rile Ayvnlıktn ürnri nl y I> S:ı. Al. 
komisyona müracaatları. (48J) (3U4) 

•• ıı: 

2.1 üncü fırka hayvnnntının saman 
ihtiyacı toptan ve ayn ayrı müteah
hitlere ' 'erilmck liıere lll -- 11 - 9:11 
pazar gUnli sant 1 i te knpah zarfla 
münukasayn konmu:.tur. 'l'ııliplcrin 
"artnamcyi almak üzere her gUn ve 
'i •• 1 . 
ihaleye iştirak etmek tı'l.cre va >h mu· 
ayyenrlc teminat \'e t~l.:lifoan.elerile 
lımitte fırka 23 Sn. Al. l\om. mil· 
1·acnntln11. (4 2) (3412) 

• * • 
l. P. kıtaatı hny\'anntı için nrpa kn· 

palı z:ırrla münaknsala konmuştur. 
ll~le ı 2 - 11 - 931 pazartesi gi.inü sa
at 15 tc 11.,ındıkhda 111. K. O. Sa. Al. 
J{om. nunda yapılacaktır. Talıplerin 
şartnameyi almak Ye milnn\rn ayn i)'ti
rak ctn1ek lizerc \'c ye\'mı ihaleden e
HI teminat \"C tekJif nıchtuplarile lto· 
misyonumuza müracaatları. (4:?:i) 

(3097) 

tzmitteki kıtaat ıhtiyacı H;ın ~ığır 
eti kapalı znrfla münakasaya konmu._. 
tur. lhale i 27 - 10 - 9::1 salı ~iınii 

Evvelce pazarlıkla alınacnğı lldn 
edilen Giimü~ uyu ha tane3inln kok 
ve kiriple kömürlerile 4. K. O. için 
keza J,ok ,.e kiriple kömUrlerinin her 
ikisine talip çıkmaclığmdnn pazarlığa 
26 - 10 • 931 pazarte.! i güuil saat la 
ve 15,5 fa devam edilecektir. 1'nlip. 
]erin şartnamesini nlmak ,.e pazarlı· 
ğa iştimk etmek ü zere KOM. A. mü• 
ı-arnatları. (472) - (3363) 

Aleni miinnkn n ile almncağt Hrın 
edilen fırın odununa talip çıkmadı
ğından 26 - 10 - 931 pawı te:.i günü 
. ant 16 da pazarlı!, uretile ihalesi 

· ıcrn kılınn'cal trr. Gene Hulıcıoğlun
dn A l•eri binanın ve ahırlarının pa· 
1.arlıkla tamilerinin icra ettirileceği 
ilfın edilmiştir. l,.bu tamire de talip 

çıkmadığından bu tamirin ele 27 tcş
rinİe\'YCl 931 salı günü saat 15 tc 
pazarlığı icra kılınacnl\tır. 'J'nllple· 
rin her iki pazaı lık sar tnamesini nl· 
mnl< ''e tnmlrin ke fini alnınk ve pn· 
zarlığa i tiruk etmek üzere y~\"mi 
mezkurlardn komis)otrnmuın milra• 
catları. (471) (3:165) 

"' "' * 
Yerli fnbriknlar rnnrnııliıtmdrut 

(10.000) adet lıattaniJ e t,apah zarfla 
münakasaya konmuştur. Jhnlesi 31 
tc,. rinle,·vel 931 eumnrtesl günil ~a· 
at 15 tc ) apılacaktır. l'aliplerin 

n1·tname Ye ııUmun ini görmek üze
re Anknrndn meııkez ~atm alma ko
mi yonuna mürncantları. Ye müna· 
kn aya iştirak cclcceklcrin o gün ,.e 

saatten cvrel teklif ve tcminnt mek 
tuplnrının makbuz mukabilinde mez
l>lı r kC>mi yon J'iya etine te"di eyle

meleri. (3 i) (29.S ) 

Kocaeli Vilayeti Daimi Erı
cümeninden: 

Kocaeli sıhhat dairesi için 300 liralık kinin ile ayrıca 500 li
ralık Neosalvar an ve Bizmf'jenol nleni miinakasa uretile müba· 
yaa edilcceğ:nden talip olanların ihale tarihi olan 11 Teşrinisani 
çarşambu günü saat on beşte yüzde yedi buçuk nisbetinde te• 
minat mektubu veya banka makbuzu ile Kocaeli dnimi encüme· 
nine ve şartnamesini görmek isliyenlerin Kocaeli sıhhat müdüri-
yetine müracaatlatı. (3327) 

an 
on 

rma satın 
rı a etinde : 

1 o mis-

15000 ·ı akım kısa kol ve bacaklı çamaşırın kapalı zarfla mü· 

r.akasası 4-l 1·?31 tarihinde çarşamba günü saat 1,5 te yapı!acak· 
tır. Ş.arlnam:yı görm~k ü_zre her. gUn münakasaya iştirak için de 
~evmı mezkurda tahplerın temınatlarile birlikte Gedikpa,ada 
Jandarma satın alma komisyonuna mün .. cnatları. (3177) 
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Gayrı mübadiler takdiri kıy~ • sEvrusEF AıN • 
met Komisyonu Riyasetinden: 

Karar numaraları 1146 ile1180 
arasında bulunan Gayrı mü
badillerin yüzde yirmi hesabile 

Merkez ıcentası: Galata köprü başı B. 2362 

Şube A. Sirkeci Mühllrdar zade han 2. 2740 

PiRE· ISKENDERiYE Postasr 
( IZMIR ) 27 Teşrinievvel 

Salı 10 da Galata Rıhtımından 
kalkacaktır. -26 T eşr · t ievvel 

Bandırma postası 

bonalarını almak üzere teşrini- caktır. -
.Pazartesi 
yapılmıya-

I• 25 • • p .. 27 Teşrinievvel Salı Trab-
eVV0 ın ıncı azar gu- ZOD postası yapılmıyacaktır. 

Kocaeli Vilayeti Daimi En 
cümeninden: 

izmitte tesis edilecek kimya laburaluvarı için alınacak tab~i· 
nen 1469 liralık alit ve edevat ile eczayı kimyeviye şartnamesi 
mucibince T eşrinisaninin 11 inci çarsamba günü saat on beşte 
ihale edilmek üzre alenen münakasaya konulmuştur. Talip olao• 
ların mezkur tarihte yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat mak• 
buzu veya banka mektubu ile Kocaeli vilayeti daimi encümenin• 
ve şartnamesini ve eşya ve ecza listesini görmek istiyenlerill 
KocaeH sıhhat müdüriyetine müracaatları. (3326) 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını nü sa a. t 1 O dan 1 6 ya kadar !::=======::=============::======::=======::;~ 
Komisyona müracaatları.(3429) 1 KT\1!! :U ::t!il il .. .. ~rayını 
V E F A 80 ZASI çıktı r lMl/&llhttiiU ıı Istanbul gumruklerı mu 

" " ' " " ıl Karadeniz postası il haf aza müdürlüğünden 
100 kurus yuzu ıle kus toyu yastık li lrzara• ı'I t - Istanbul gümrükleri muhafaza müdürlüğünün buharla 

lstanbnlda Çakmakçılar Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikası yilzile şilte 12, yüztle d 28 t H r 8 H nı ~ H ! müteharrik gemileri için ihtiyacı olan 1200 ton laYamarin madeD 
yorgan 15, yağlı boya yastık 5 liraya, kuş tüyünün kilosu 100 kuruştan başlar. :! vTapuru l .!·: kömürü kapalı zarfla kırdırmıya konulmuştur. 

Kuş tüyil kumaşlann her rengi vardır. Ucuz satılır. Tel. 2. 3027 il • evve : d d 'I S: 2 - Kırdırma şartları kiğı ıoın lastikli auretleri Ankara a 

' 

Is tan bul Beledlyesl llAnları (! gOnü akşamı Sirkeciden hare- li gümrükler umum mtidürlüğü levazım müdürlüğü kaleminden, 
'-------~~--------------- fi ketle ( Zonguldak, İnebolu, U lstanbulda gilmrükler muhafaza müdürlüğünden alınacakbr. 

Pazarlıkla arsa ıı' Samsun, Ordu, Gireson, Trab- p 3 - Kırdırma lstanbul gümrükleri muhafaza müdürlüğilnde 
Yedikutede Sur haricinde Sultanahmet mahallesinde deniz ! zon, Sürmene ve Rize) ye ;İ kurulucak alım satın komisyonu tarafından yapılacaktır. 

cihetinde boya fabrikası önünde Kirişane sokağıoda 9327 metre 'I gidecektir. jf 4 - Kırdırma 8-11-931 tarihine raslıyan pazar gilnil 1&at 
murabbaındaki 4663 lira kıymet takdir edilen metruk mezarlık 

1 
Fazla tafsilat için Sirkeci, !! 14 tedir. 

arsası pazarlıkla satılacaktır. Pazarlığa girmek için 350 lira 
1 

Yelkenci hanındaki acenteli- il 5 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre gün ve 
teminat llzımdır. Teminat nakten kabul edilmez. Ya belediye İl ğine müracaat. Tel. 21515 H ısaatin~en evvel Istanbul muhafaza müdürlüğü komisyonuna veri· 
den irsaliye alınarak bankaya yatırıltp alınacak makbuz veyahut ::::::=:=::::-.:::::---==-...:==:::::::-.:::: lecektır. 
hükümetçe muteber tanınmıı bankalann birinden alınacak teminat Ademi iktidar ve 6 Kırdırmıya girecekler münakasa kanununda zikredileD 
mektubu ile olur. Bu şekilde teminat ile bereber 26 Teşrini- b J kJ•...,. bilclimle hakkında vesika göstereceklerdir. 
evvel 931 pazartesi gUnll saat on beşe kadar levazım müdür- e geVÇ ~ JgIDe 7 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 1530 Jira 
lüğüne müracaat edilmelidir. (3372) karşı en müessir deva SERVOIN hap· muvakkat güvenmelerile, teminat belli saatten evvel komisyona 

B d 1. k fi 65Q'l 1 9 I K d k d K b v I landır. Deposu, lstanbulda Sirkecide I l • 
e e ı eş 1 

• ira kuruş o an a ı öyDn e ur aga ı Ali Rıza L\Jerkez eczanesidir. Taşraya ge me erı. v. • • • • _ •• 

dere köprüsü başını..a.<İ 92,80 metre tuliindeki kısım ile Kadıköy 150 kuruş posta ile gönderilir. lzmlrde 8 - Omegı ıartnameıındedır. ısteklıler orada gorebılırler. 
halinin itfaiyeye tahais olunan kısmın önündeki toprak yolun par· Irgat pazarındaki. Trabzonda Yeni Ferah 9 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt kağıdı 
keve tahvili kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin ıart- eczanelednde bulunur. doldurulduktan sonra hiçbir teklif kabul edilmiyecektir. (3231) 
re>me almak ve keşif evrakını görmek üzere hergün levazım mtl-
, ' .. rlüğüne miiracaatları. Münakaşaya iİrmek için de 494 lira 
terdnat lazımdır. Teminat naklen kabul edilmez. Ya belediyeden 
irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut 
h~kfımetçe muteber tanınmış bankalardan birinin mektubu ile olur. 
Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile şartname, teklif 
mektubu ve ticaret odasında kayıtb olduğuna dair vesikayı mü
hürlü bir .zarfa koyarak ihale günü olan 16 teşrinisani 931 pa· 
ıartesi günü saat on beşe kadar daimi encümene vermelidirler.(3423) 

İstanbul belediye riyasetinden : Belediyenin ba tapu uhtei 
tasarrufunda bulunan Kadıköy rıhtımı dahilindeki arazi bu kerre 
her tllrlil inşaatı müsait bir tarzda ifraz ve ayrı ayrı tapuya 
raptedilerek satılığa çıkarılmıştır. Talip olanların haritasını germek 
ve tafsilat almak üzere merkez belediye daireainde hesap işleri 
müdürlüğüne müracaat etmeleri ilin olunur. (3426) 

Bedeli keşfi 42017 lira 4 kuruş olan Galatasaray ile Tophane 
caddesini rapteden Buğazkesen yolunun parke kaldırımı ile piyade 
yolunun tamirab kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talip 
olanlar şartname almak ve keşif evrakını görmek üzere her gün 
levazım mildürlüğüne müracaat etmelidirler. Milnakasaya girmek 
için 3151 lira 50 kuruı teminat akçesi lazımdır. Teminat nakten 
kabul edilmez. Ya belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp 
alınacak makbuz ve yahut hükumetçe muteber tanınmış banka
lardan birinin mektubu ile olur. Şartnama, leklif mektubu ve 
Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü bir zarfa 
koyarak ihale günü olan 16 Teşrinisani 931 pazartesi gilnü saat 
on beşe kadar daimi encümene vermelidirler. (3424) 

Bedeli keşfi 48805 lira 93 kuruş olup Taksim meydanını 
Galatasaraya rapteden Tarlabaşı caddesi parke kaldırımı ile 
piyade yolforı tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talip
lerin şartname almak ve ketif evrakını görmek üzere her gün 
levazım müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Münakasaya girmek 
için 3660 lira 50 kuruş teminat lazımdır. Teminat nakten kabul 
edilmez. Ya belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alına
cak makbuz ve yahut hükümetçe muteber tanınmış bankalardan 
birinin mektubu ile olur. Bu tekilde teminat makbuz veya mek
tubu ile şartname, teklif mektubu ve tiraret odasında kayıtlı 
olduğuna dair vesikayı mühürlü bir zarfa koyarak ihale günü 
olan 16 Teşrinisani 931 pazartesi günü saat on beşe kadar daimi 
encümene Yerilmelidir. (3422) ----Beher metro murabbaına 60 kuruş kıymet taktir edilen Eyüpte 
D6kmecilerde bahçıvan ibrahimağa bostanı ittisalinde 457 metro 
murabbaı sahasında metruk mezarlık arsası satılmak üzere açık 
milzayedeye konmuıtur. Talipler şartnameyi g6rmek için her gün 
levazım müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Müzayedeye girmek 
için 21 lira teminat akçesi lazımdır. Teminat nakten kabul edilmez. 
Ya belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak 
makbuz veyahut hükQmetçe muteber tanınmış bankalardan biri
nin mektubu ile olur. Bu şekilde teminat ile beraber ihale günil 
olan 16 teırinisani 931 pazartesi gllnil saat on beae kadar daimi 

Kolonya, ldvanta, esans, diş macunu 
yağsız krem, podra, gliserin sabunu ve 
briyantin. Mis müstahzeratını bir defa 
tecrübe edenler daima ve daima ondıın 
(ayrılmazlar. Her yetöe bulunur. (1656 

Para kazand1rıyoruz 
lstanbulda, taşra vilayetlerinde, ka· 

zalarda l\femur ve memure istiyoruz, 
işinize, vazifenize halel gelmiyecektir. 
bize mektupla sorunuz içine 6 kuruş-
luk pul koyunuz. (184.1) 

lstanbul postanesi.rıde 518 

Size yardım edece§iz 
Davalı işleriniz için avokata, mah

kemeye müracaattan evı•cl bize saat 
9 - 12 arasında geliniz. (1841) 

tstanbul 4 iincıi ı•akıf han 
Asmakcıt 29 

Kütahya vilayetinden: 
Vilayet nafıa idaresi için l>elier k1losu l~ uruş mu ammeD 

bedelli 7000 kilo mazot, 35 kuruş bedelli 2000 kilo vağum, 45 
kuruş bedelli 400 kilo gres, 50 kuruş bedelli 200 kilo vavalin, 
480 kuruş bedelli 25 kutu papiye alamaj ve 65 kilo üstüpü 18 
teşrinisani 931 çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzero 
alenen münakasaya konulmuştur. Talip olanların mezkür günde 
% 7,5 depozito akçelerile vilayet daimi encümenine Ye şeraiti an
lamak için de nafıa başmühendisliğine müracaatları ilan olunur.(340~ 

Istanbul Evkat müddür
lüğünden: 

Haydarpaşada Tıp fakültesi doğum evinin kalörifer tesisah 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin evrakı 
keıfiycyi görmek ve şeraiti anlamak üzere hergün aaat ondörtten 
sonra lstanbul evkaf heyeti fenniyesine ve yevmi thale olan 
27-T.Evvel-931 salı günü saat on dörtte idare encümenine mü• 
racaatlan. (2944) PARA: DUkklncı esnafa ko

layhk - Haftalık taksitle ödeyehilir
seniz kefaletle 50 liraya kadar para ala
bilirsiniz. 9 • 12 arasında müracaat Se· 
nelik faiz ve komisyon yüzde 12. 

,~---VERESiYE---
Istanbul dördilncü Vakıfhan 

asmakat 29 

Eski bir banka memuru tara· 
fından aınelt bir tarzda muhasebe, ban· 
ka muameldtı ve Fransızca dersleri, Şişli 

Osmıınbey Kir:ız sokak No. 21 Klymis 
Efendiye mUracat (r 896) 

~lllill~ llllillllllll~lllillll llll 1lllllill~ll llillllllillllllllll~llllliifJll lllllllillllil~I 
oıo 5 falzll 1938 • 1134 tarihli 

istikrazı dahili tahvllab 
hamillerine 

1 Teşrinisani 1931 vadeli ve 28 nu-
marlaı kupon bedelinin 1 teşrinisani 
1931 tarihinden itibaren Osmanlı 
Bankasının Galata ve Anlmra idare
leri gişelerinde ve vilayet mera.ki. 
zinde bulunan bilumum şubelerinde 
tediyesine mUbaşeret edileceği mez. 
kur tahlilıit hamillerine i!an olunur. 

20 Türk lirası itibari kıymetli be
her tahvil kuponuna mukabil evra
kı naktiye olarak 50 kuruş tesviye 
olunacaktır. 

Kuponlann, numara bordroları 

ne birlikte ibraz ve teslimi üzerine, 
Osmanlı Bankası taraf mdan hamil
lerine berny:i tediye be., gün sonra 
getirilmesi unı.J):ta:u hi1' !"akbuz veri-

"-

Tiftik ve Skoç Paltolar Haki ve blö Pardesüler 

Muflonlu Krem Trençkotlar İngiliz Kauçuk muşambalar 

Fantazi ve Spor Kostümler Podö Peş Mantolar· Spor Tayorlar 

Çocuk kostüm ve paltoları Kadın erkek örme kazaklar 

Spesial Kostümlüklerden ısmarlama için hususi salon 

Kadın için ısmarlama Manto ve T ayorlar meşhur 
Makasdar M. KARLO tarafından imal olunur. 

Jstanbul Emin6nü Köprübaşı No. 15-16 KARAKAŞ Elbfse 
-..ı._._. rqğınuana. lut. .DAiM kcaiR ıailqeaat ed.iPi:r. ••• 


